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 : حماس طور ت من قدراتيا العسكري ة في الفترة األخيرة بصواريخ بعيدة المدى الجيش اإلسرائيمي 1
الناصرة ػ زىير أندراوس: كشؼ مصدر أمني إسرائيمّي ُوصػؼ بنّنػو رفيػل المسػتو  فػي جػيش الحػتاؿ لم نػاة 

الم اومة السامّية )حماس( المسيطرة السابعة السرائيمية صباح أمس الخميس، كشؼ الن اب عف أّف حركة 
اػػد طػػورت فػػي الفتػػرة ا خيػػرة مػػف اػػدراتيا العسػػكرية بصػػواري  جديػػدة بعيػػدة  7002عمػػى اطػػاع غػػزة منػػذ عػػاـ 

 المد ، وينتي ذلؾ في إطار استعدادىا لممواجية ال ادمة مل الدولة العبرّية.
حركػة حمػاس عمػى ال صػؼ السػرائيمي  وأشار المصدر، الذي طمب عدـ الكشؼ عف اسمو، إلى أّف عدـ رد

نمػا  االحتاؿالذي شنتو طائرات  الثاثاء الماضي عمى اطاع غزة، ىو ليس بسبب عدـ اػدرتيا عمػى الػرد، واا
الشػاممة التػي تجرييػا الحركػة فػي اطػاع غػزة، تحسػباأ لحػدوث أي مواجيػة مػل  باالسػتعداداتبسبب ما وصػفو 

العسػكرّي السػرائيمّي عينػو اػائاأ إّف حركػة حمػاس غيػر معنيػة ا ف  إسرائيؿ، عمى حّد تعبيره. وتابل المصدر
نمػػا تبػػذؿ حمػػاس كافػػة جيودىػػا مػػف أجػػؿ  فػػي إطػػاؽ الصػػواري  الجديػػدة أو حتػػى اذيفػػة ىػػاوف ىنػػا وىنػػاؾ، واا
امتاكيا صواري  جديدة بعيدة المد  لـ يسبؽ ليا مثيؿ، وىو ما تيدؼ إليػو حركػة حمػاس منػذ سػنوات، كمػا 

 ااؿ.
احيتػػػو، اػػػاؿ محمػػػؿ الشػػػؤوف العربّيػػػة فػػػي ال نػػػاة الثانيػػػة فػػػي التمفزيػػػوف السػػػرائيمّي، إييػػػود يعػػػاري، أمػػػس مػػػف ن

الخميس، إّف الرجؿ الوحيد الذي سيتخذ ال ػرار حػوؿ المواجيػة ال ادمػة مػل االحػتاؿ السػرائيمّي ىػو المسػؤوؿ 
ياسػػػّي فػػػي الحركػػػة ال ُيعػػػارض العسػػػكرّي الكبيػػػر لحركػػػة حمػػػاس، محمػػػد ضػػػيؼ، الفتأػػػا إلػػػى أّف المسػػػتو  الس

ال رارات التي يتخذىا ضيؼ، وزاد اائاأ إّف حركة حماس ُتعاني مف ضغوط جّمة بسبب الممارسات المصرّية 
حكاـ الغاؽ والحصار ومواصمة ىدـ ا نفاؽ، وبرأيو، فإّف حماس المرتبكة لف تجرؤ عمى مواجية  ضّدىا واا

رائيؿ في محاولة لحمحمة ا مور والخروج مف العزلة السياسّية التي مصر، وبالتالي فإّف ارارىا ىو مواجية إس
ُتواجييػػا منػػذ أّف اػػاـ العسػػكر فػػي مصػػر بعػػزؿ الػػرئيس محمػػد مرسػػي مػػف منصػػبو فػػي الثالػػث مػػف تموز/يوليػػو 

 الفائت.
  ن ػػاأ عػػف مصػػادر عسػػكرّية وصػػفيا بنّنيػػا رفيعػػة المسػػتو  WALLAفػػي السػػياؽ ذاتػػو، اػػاؿ المواػػل العبػػرّي،  

ـّ الكشؼ عف أنفاؽ استراتيجّية تؤّدي إلى داخػؿ العمػؽ السػرائيمّي، ف ي تؿ أبيب اوليا إّنو في الفترة ا خيرة ت
وشّدّدت المصػادر عينيػا عمػى أّنػو بػالرغـ مػف أّف منظمػة حمػاس تخشػى اػّوة الػردع السػرائيمّية وت ػوـ بالعمػؿ 

ئؿ والمؤشػرات التػي جمعتيػا ا جيػزة ا منّيػة فػي بشكٍؿ يتناسػب مػل خشػيتيا مػف الػردع السػرائيمّي، فػإّف الػدال
الدولػػػة العبرّيػػػة، ت طػػػل الشػػػّؾ بػػػالي يف بػػػنّف حركػػػة حمػػػاس تسػػػتعد بخطػػػى واث ػػػٍة لممواجيػػػة ال ادمػػػة مػػػل اػػػوات 

 االحتاؿ، عمى حّد اوليا.
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ا نفاؽ  وتابل أّف جيش االحتاؿ ُيدرؾ تمامأا بما ال يدع مجاالأ لمشؾ أّف حركة حماس ال زالت تبني عشرات
الممتػػػدة مػػػف ال طػػػاع إلػػػى مػػػا وراء الحػػػدود، وبالمكػػػاف ال ػػػوؿ إّف الجػػػيش يتخػػػبط فػػػي العتمػػػة، ويضػػػرب نفسػػػو 

 بالجدراف، عمى حّد وصفو.
العسػكرية )أمػاف( اولػو إّف لمنفػؽ  االسػتخباراتعاوة عمى ذلػؾ، ن ػؿ المواػل عػف ضػابط يخػدـ فػي شػعبة فػي 

ذا لػـ تسػاعدنا الصػدؼ فػي طبيعة مفاجئة ودراماتيكية، تشكؿ ىذه ا  نفاؽ تيديدأا استراتيجيأا  مف إسػرائيؿ، واا
كشؼ تمؾ ا نفاؽ كما حدث فػي نفػؽ )عػيف ىشموشػو(، الػذي يبعػد مئػات ا متػار عػف الشػريط الحػدودّي مػل 
غّزة ف ط، فإّف الجنود السرائيمييف سيكونوف عرضةأ في أّي لحظة لاختفاء المفاجئ، والعاف بعد أيػاـ عػف 

 تطاؼ أحد الجنود ارب الحدود مل غزة.اخ
وتطرؽ الضابط إلى ما أسػماه بالسػيناريو الثػاني والػذي اعتبػره ا سػوأ، وىػو دخػوؿ عناصػر مػف حمػاس عبػر 
أحػػد ا نفػػاؽ إلػػى إحػػد  البمػػدات المحاذيػػة لمحػػدود وال يػػاـ بخطػػؼ وأسػػر العشػػرات مػػف السػػكاف وااتيػػادىـ إلػػى 

سػػكرّية ا خيػػرة تػػُدؿ عمػػى أنيػػا تعػػد العػػدة لعمػػؿ عسػػكري سػػيفاجئ مخػػابئ سػػرية، وزاد أّف عػػروض حمػػاس الع
 الجيش السرائيمّي، وتوجو لو ضربة مف حيث ال يدري، عمى حّد تعبيره.

ػا إّف حركػة ىػذه العوامػؿ الضػاغطة، بحسػب وصػفو، التػي تُمػّر فييػا الحركػة مػف شػننيا  واالت المصػادر أيضأ
العبرّيػػة. وخمػػص إلػػى ال ػػوؿ إّف عناصػػر الجنػػاح العسػػكرّي فػػي أْف تػػدفل حمػػاس لممواجيػػة ال ادمػػة مػػل الدولػػة 

حركػػة حمػػاس ال يجمسػػوف عمػػى الجػػدار وينتظػػروف، بػػؿ ُيبػػادروف، إذ أّنيػػـ ي ومػػوف أمػػاـ أعيننػػا ببنػػاء منظومػػة 
جمػػػل معمومػػػات، والتػػػي تشػػػمؿ الكػػػاميرات، والتػػػي ي ومػػػوف بنصػػػب السػػػواد ا عظػػػـ منيػػػا عمػػػى عمػػػداف يصػػػؿ 

، وبكممػػات أخػػر ، لّخػػص الجنػػراؿ عػػاموس ىكػػوىيف، اائػػد الكتيبػػة الجنوبّيػػة فػػي سػػرية متػػرأا 54ارتفاعيػػا إلػػى 
غػػّزة، الوضػػل اػػائاأ إّف حركػػة حمػػاس ت ػػوـ بالسػػتعداد لعمميػػة عسػػكرّية ضػػّدنا، إّنيػػـ يجمعػػوف عّنػػا المعمومػػات 

ػػا بعمميػػات جمػػل المعمومػػات عػػنيـ وعػػف تحركػػ اتيـ، واػػد الحساّسػػة والميمػػة، ولكػػف بالم ابػػؿ، نحػػف ن ػػوـ أيضأ
 حّددنا بنؾ ا ىداؼ الذي سنستيدفو في المواجية ال ادمة مل حماس، عمى حّد اولو.

وااؿ الجنراؿ عاموس ىكوىيف، اائد الكتيبة الجنوبّية في سرية غّزة لمموال السرائيمّي، إّف حركة حماس ت وـ 
نتػػاج صػػواري  وااذفػػات متوسػػطة المػػد   وبعيػػدة المػػد ، عػػاوة عمػػى فػػي ىػػذه الفتػػرة بالػػذات بحفػػر ا نفػػاؽ، واا

ذلؾ، ااؿ الجنراؿ ىكوىيف، إّف الحركة أاامت شبكة كاممة ومتكاممة تحت ا رض فػي اطػاع غػّزة، بالضػافة 
إلى ذلؾ أشار إلى أّف حماس اامت بتطوير الت نيات اليجومّية وتغيير سموكيا في المعارؾ، وذلؾ فػي إطػار 

 )عامود السحاب(، العاـ الماضي.استخاص الحركة لمعبر والنتائج مف عممية 
 72/07/7103، القدس العربي، لندن

 
 بتحمل مسؤوليتيم تجاه االوضاع في غزة الدوليىنية يطالب العرب والمجتمع  2

طالب اسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة الدوؿ والشعوب العربية والمجتمل الدولي : غزة
 اطاع غزة.بتحمؿ مسؤولياتيـ تجاه االوضاع في 
( ع ب زيارتو لمنزؿ عائمة الشييدة الطفمة حا ابو سبيخة في 12|22جاء ذلؾ في كممة لو مساء الخميس )

مخيـ المغازي لاجئيف الفمسطينييف وسط اطاع غزة، والتي استشيدت جراء ال صؼ الصييوني عمى اطاع 
 غزة الثاثاء الماضي.
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صمود اىالي تمؾ المنط ة الحدودية وتف دىا واطمل عمى  وادـ ىنية العزاء لعائمة الشييدة واثنى عمى
ا ضرار التي لح ت بيا جراء ال صؼ ارب الحدود الشراية ل طاع غزة، وشاىد بنفسو آثار العدواف عمى 

 تمؾ المنط ة خاصة عمى المنزؿ الذي تعرض لمغارة التي اتمت فييا الطفمة حا ابنة الثاثة اعواـ.
فمسطينية في غزة الى شرح واؼ مف سكاف المنط ة حوؿ اوضاعيـ وعبروا عف واستمل رئيس الحكومة ال

 معنويات عالية وايماف راس  بالرغـ مما يتعرضوف لو مف اعتداءات متواصمة.
 26/12/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 أي اتصاالت سرية مع الحكومة اإلسرائيمية وجودأبو ردينة ينفي  3

سـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، اليوـ الخميس، أف يكوف ىناؾ أي اتصاالت سرية مل نفى الناطؽ با : راـ اهلل
 الحكومة السرائيمية.

وكانت أنباء صحفية تحدثت عف أف مستشار نتنياىو، إسحاؽ مولخو، يجري اتصاالت في لندف مل رجؿ 
 أعماؿ فمسطيني.

 ائيمية.وأكد أبو ردينة أنو ليس ىناؾ أي اتصاالت سرية مل الحكومة السر 
 26/12/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 

 دوليةمنظمة  63التوجو لـ عمينا في حال إعالن عن وحدات استيطانية جديدةعريقات: 

ااؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عري ات  انو في حاؿ إعاف إسرائيؿ عف : راـ اهلل
فعمينا ك يادة فمسطينية أف ن دـ طمبات العضوية لثاث وستيف منظمة دولية بشكؿ وحدات استيطانية جديدة، 

فوري بما فييا محكمة الجنايات الدولية ، وجو مصدر سياسي إسرائيمي رفيل انت ادات حادة وغير مسبواة 
 ت ريبا لنتنياىو وأكد انو ال يريد اتفاؽ مل الفمسطينييف.

التحرير د. صائب عري ات في وات سابؽ أمس  انو في حاؿ إعاف وااؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة 
إسرائيؿ عف وحدات استيطانية جديدة، فعمينا ك يادة فمسطينية أف ن دـ طمبات العضوية لثاث وستيف منظمة 

 دولية بشكؿ فوري بما فييا محكمة الجنايات الدولية .
يو التواؼ عف ارتكاب جرائـ الحرب، بما في وأكد عري ات أف مف يخشى مف محكمة الجنايات الدولية، عم

ذلؾ االستيطاف الذي يمثؿ جريمة حرب. وأضاؼ:  اتفاانا ليس مل الجانب السرائيمي ولكف مل الجانب 
مف المعت ميف ال دامى، م ابؿ ثمف فمسطيني باىظ باالمتناع عف التوجو  104ا ميركي بنف يتـ الفراج عف 

 أشير . 9دولية لمدة لمحصوؿ عمى عضوية المؤسسات ال
 27/12/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 أن ينتزع شيئا من الفمسطينيين قبل أن تنتيي الميمة الزمنية لممفاوضات يحاولأبو العينين: كيري  4

’ ال دس العربي’وليد عوض: أكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح المواء سمطاف ابو العينيف لػ-راـ اهلل 
أف الجيود ا مريكية منصبة حاليا في اتجاه الضغط عمى الفمسطينييف لت ديـ تنازالت اد تمس أمس الخميس 

بالثوابت الوطنية الفمسطينية لبمورة اتفاؽ ساـ ابؿ نياية الفترة المحددة الستمرار المفاوضات، مشددا عمى 
ننو لف ي بؿ المّس بني مف أف الرئيس الفمسطيني محمود عباس كاف واضحا وصريحا مل الدارة ا مريكية ب
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الثوابت الوطنية لمشعب الفمسطيني، ولف ي بؿ ب اء أي جندي إسرائيمي أو مستوطنيف عمى أرض دولة 
 فمسطيف في أي اتفاؽ ساـ نيائي.

يحاوؿ كيري ‘، ’ال دس العربي’وبشنف المنتظر فمسطينيا في الزيارة ال ادمة لكيري لممنط ة ااؿ ابو العينيف لػ
شيئا مف الفمسطينييف ابؿ أف تنتيي المدة الزمنية لممفاوضات، وىو يحاوؿ أف يمارس ضغطا عمى أف ينتزع 

 ’.الفمسطينييف ليح ؽ بعض المكاسب لإلسرائيمييف
 27/12/2013القدس العربي، لندن، 

 
 بشروط إطالق سراح "إسرائيل"منظمة التحرير تموح بالتوجو لممنظمات الدولية إذا أخمت  5

لوحت منظمة التحرير الفمسطينية الخميس بالتوجو لممنظمات الدولية لإلنضماـ إلييا : د عوضولي–راـ اهلل 
إذا ما أخمت إسرائيؿ بشروط إطاؽ سراح ا سر  الفمسطينييف المعت ميف منذ ما ابؿ اتفاؽ أوسمو الموال 

 ، والم رر إطاؽ الدفعة الثالثة منيـ ا سبوع ال ادـ .1993عاـ 
ئب عري ات عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى أنو وفي حاؿ إخاؿ وشدد الدكتور صا

الحكومة السرائيمية بيذا الموعد، فإف المنظمة سوؼ تعتبر نفسيا في حّؿ مف اللتزاـ بعدـ النضماـ 
 لممؤسسات الدولية لمدة تسعة أشير م ابؿ الفراج عف أسر  ما ابؿ أوسمو.

 27/12/2013ندن، القدس العربي، ل
 

 دول العالم إلى مقاطعة االحتالل اإلسرائيمي تدعو الحكومة في غزة 6
دعت الناط ة العامية بالمغة االنجميزية في وزارة العاـ إسراء المدلؿ، دوؿ العالـ إلى م اطعة االحتاؿ 

 السرائيمي سياسيأا وااتصاديأا جراء جرائمو بحؽ المدنييف الفمسطينييف.
المدلؿ، خاؿ مؤتمر صحفي ع دتو أماـ بيت عزاء الشييدة الطفمة حا أبو سبيخة، دوؿ العالـ وخاطبت 
 االتفاايات المواعة بينكـ مل االحتاؿ السرائيمي بمثابة غطاء دولي لجرائـ االحتاؿ المتصاعدة،  اائمة: إف

 ض الفمسطينية .وأسمحتو المتطورة التي يستخدميا في اتؿ ا طفاؿ واغتصاب المزيد مف ا ر 
وأضافت: إف استيداؼ ا طفاؿ وتزايد معاناة المدنيف جراء الحصار السرائيمي، شكاأ مف أشكاؿ الع اب 
الجماعي، والجرائـ النسانية والتي كاف آخرىا جريمة اتؿ الطفمة حاؿ ، مؤكدة أف الشعب الفمسطيني 

 وحكومتو لف يصمتاف جراء ىذه المجازر.
ف كاف العالـ يخشى  وتابعت:  ال تتوال )إسرائيؿ( أف نواؼ ح نا في الم اومة الموجودة بوجود االحتاؿ، واا

 عمييا مف صاروخ محمي الصنل فميتواؼ االحتاؿ عف جرائمو ضد الحكومة وأبناء شعبيا .
وحمّمت الناط ة العامية العالـ ا وروبي المسؤولية الكاممة حوؿ جرائـ )إسرائيؿ(، مف خاؿ دعميا 

 متزايد ليا، مشيرة إلى أف الشعب الفمسطيني يتعرض  كبر وأعنؼ عممية تيويد في تاري  البشرية.ال
 26/12/2013، فمسطين أون الين

 
 
 
 

 واالستجداء يشجعان االحتالل عمى االستيطان التواطؤتيسير خالد:  7
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دارة ا مريكية مل حكومة ااؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية تيسير خالد، إف تواطؤ ال
 نتنياىو  واكتفاءىا بالمطالبة بواؼ منااصات البناء في المستوطنات، يشجعاف حكومة ا خير عمى مواصمة 

 االستيطاف.
وأضاؼ خالد في تصريح م تضب وصمت  فمسطيف أوف اليف  نسخة عنو، أف استجداء الدارة ا مريكية 

اؿ حوؿ تنجيؿ نشر منااصات البناء بضعة أسابيل بعد إطاؽ وبعض الحكومات ا وروبية لحكومة االحت
سراح ا سر  يشجل نتنياىو واليميف المتطرؼ في حكومتو عمى رفض طمبات التنجيؿ والصرار عمى 

 مواصمة االستيطاف مل إطاؽ سراح كؿ دفعة مف ا سر  الفمسطينييف.
مشروع وفؽ ال انوف الدولي إلى عمؿ يخضل وأبد  خالد دىشتو  وكنف االستيطاف اد تحوؿ مف نشاط غير 

لمعايير تحددىا دولة االحتاؿ وف ا لمصالحيا وأطماعيا العدوانية االستيطانية التوسعية في ا رض 
 الفمسطينية .

 26/12/2013، فمسطين أون الين
 

 " بحجة التحريض ضدىاVIPتسحب من شعث بطاقة الـ " "إسرائيل: "يديعوت أحرونوت 8
رت صحيفة  يديعوت أحرونوت ، أمس أف ديواف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو ااـ ذك :راـ اهلل

  مف مسؤوؿ العااات الخارجية في حركة فتح د. VIPمنذ شير نوفمبر العاـ الماضي، بسحب بطااة الػ  
 نبيؿ شعث، ومنعو مف دخوؿ إسرائيؿ مف دوف تصريح خاص، وذلؾ بدعو  أنو يحرض ضد إسرائيؿ

 ويدعو لمعنؼ.
 27/12/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 بدون دليل مادي ولن نسمم أًيا من عناصرنا المسممين أبو مرزوق: لن نتخمى عن اإلخوان 3

استبعد نائب رئيس المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس الػدكتور موسػي أبػو مػرزوؽ، فكػرة تػورط الحركػة فػي أي 
 اه بمؤامرة ضد الحركة مف ابؿ العاـ المصري.أعماؿ عنؼ تحدث داخؿ مصر إلي ما أسم

واسػػتبعد أبػػو مػػرزوؽ فكػػرة تسػػميـ الحركػػة  ي عنصػػر مػػف عناصػػرىا، إلػػي السػػمطات المصػػرية لمجػػرد توجيػػو 
اتيامات ليػـ، ال يػدعميا أي دليػؿ مػادي ، فػي إشػارة منػو إلػي ا سػماء التػي تػـ إعانيػا مػؤخرأا لعناصػر مػف 

 ااتحاـ السجوف المصرية. حماس متيمة بالضموع في عممية
وااؿ أبو مرزوؽ إنو ثبت بالدليؿ أف معظـ االتيامات التي وجيت ليذه ا سماء التي تػـ العػاف عنيػا ىػي 

عمػى حػد  –اتيامات سياسػية وأف ىػذه ا سػماء لػيس ليػا عااػة مػف اريػب أو بعيػد بمػزاعـ السػمطة المصػرية 
لسػػجوف المصػػرية حاصػػؿ عمػػي ثػػاث اػػرارات بػػالفراج مػػف وأكػػد أف ال يػػادي أيمػػف نوفػػؿ اليػػارب مػػف ا -اولػػو 

 السمطات المصرية.
ورفػػض ابػػو مػػرزوؽ إبػػداء أي نوايػػا داخػػؿ الحركػػة لمتنصػػؿ مػػف جماعػػة الخػػواف كبػػادرة حسػػف نيػػة لمسػػمطات 

 المصرية ونفي تواجد ال يادي الخواني محمود عزت داخؿ غزة واعتبرىا مف ضمف تفاصيؿ المؤامرة.
 73/07/7103، فمسطين أون الين

 
 

 لكننا ال نتبعيا تنظيمياً  اإلخوان المسممين" الجماعة": نعتز بانتمائنا الفكري لـحماس 01
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عواصػػػـ ػ وكػػػاالت: االػػػت حركػػػة حمػػػاس في اطػػػاع غػػػزة، إنيػػػا  تعتػػػز بانتمائيػػػا الفكػػػري لجماعػػػة الخػػػواف 
مصػرية، وتتمتػل باسػت الية المسمميف، لكنيا ال تتبعيا تنظيمياأ، كونيا حركة تحرر وطني فمسطيني، وليسػت 

 تنظيمية كاممة .
جػػػاء ذلػػػؾ عمػػػى لسػػػاف سػػػامي أبػػػو زىػػػري، النػػػاطؽ باسػػػـ حمػػػاس، مع بػػػاأ عمػػػى مػػػا صػػػدر مػػػف تحػػػذير أمني 
مصػػػػري لمحركة، بػػػػػ ضرورة إعػػػػاف انفصػػػػاليا عػػػػف جماعػػػػة الخػػػػواف المسػػػػمميف )التػػػػي أعمػػػػف ا ربعػػػػاء فػػػػي 

 ا بالمثؿ .ال اىرة، أنيا جماىة إرىابية(، حتى ال يتـ إعاني
 وااؿ أبو زىري  ليس مف حؽ السمطات الحالية في مصر، أف تعاابنا عمى أفكارنا السياسية .

وأضػػاؼ  سػػػبؽ أف أعمّنػػا عػػػدـ وجػػػود أي عااػػة تنظيميػػػة بيننػػا وبػػػيف جماعػػػة الخػػواف المسػػػمميف، وال عااػػػة 
 لحماس با حداث الجارية في مصر .

يػػػة لحركتػػػو ىػػػي بمثابػػػة  تصػػػدير أزمػػػات داخميػػػة، وتوظيػػػؼ وراػػػة ورأ  أف ىػػػذه االتيامػػػات والتحػػػذيرات الموج
 حماس لتصفية حسابات داخمية مف النظاـ ضد او  مصرية، وخاصة جماعة االخواف المسمميف .

 72/07/7103، القدس العربي، لندن
 

 بوجو الحصار  تنفجر .. وقدالمقاومة تعمل برؤية وليس بردات الفعل: أبو عبيدة 00
ة النػاطؽ باسػـ كتائػب الشػييد عػز الػديف ال سػاـ الجنػاح العسػكري لحركػة حمػاس مػف أف حػذر أبػو عبيػد: غزة

 الم اومة الفمسطينية اد تصؿ إلى مرحمة االنفجار إذا ما استمر الحصار الخانؽ عمى اطاع غزة.
ؿ واػػاؿ أبػػو عبيػػدة فػػي حػػواٍر خػػاص لػػػ المركز الفمسػػطيني لإلعػػاـ ،:  كتائػػب ال سػػاـ االػػت وال تػػزاؿ ت ػػوؿ لكػػ

المحاصػػػريف لشػػػعبنا والػػػذيف ينتظػػػروف لحظػػػة إعػػػاف االستسػػػاـ والرضػػػوخ لمنطػػػؽ الحصػػػار والع ػػػاب، بػػػنف 
الم اومة الفمسطينية ومعيػا شػعبيا اػد تصػؿ إلػى مرحمػة االنفجػار، الػذي سػيكتوي بػو كػؿ مػف تػورط فػي خنػؽ 

 شعبنا، وعمى رأسيـ العدو الصييوني .
عػػداد واسػػتعداد،  وليسػػت اسػػتراحة  وأشػػار النػػاطؽ باسػػـ ال سػػاـ، إلػػى أف الكتائػػب تتعامػػؿ مػػل التيدئػػة بتنىػػب واا

 م اتؿ .
ستراتيجية، وأضاؼ:  وىذا يعطي ضمانة لصوابية خياراتيػا، وىػي ال  وأكد أف الم اومة تعمؿ برؤية وايادة، واا

 ومكاناأ .تعمؿ بالضرورة برّدات ا فعاؿ ا نية، وبالتالي فا يستطيل العدو أو الصديؽ التنبؤ بردىا زماناأ 
وتوال أبو عبيدة أف ُي دـ العدو الصػييوني بالعػدواف عمػى اطػاع غػزة فػي أي لحظػة، مبينػاأ أف الم اومػة عمػى 

 أىبة االستعداد ولدييا الخطط لمواجيتو. 
 73/07/7103، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
نقاذ السمطةرأفت  07  مرة: االتيامات المصرية لحماس ىدفيا تعويم الدستور وا 

كر المسؤوؿ العامي لحركة  حماس  في لبناف رأفت مػرة، التصػعيد العامػي الػذي ت ػوـ بػو السػمطات استن
ن اذ السمطة.  المصرية ضد حركتو حاليأا، عازيأا ا مر  لتعويـ االستفتاء عمى الدستور ، واا

، إف  اتيػاـ السػمطات  المصػرية وااؿ مرة في تصػريح صػحفي وصػمت  فمسػطيف أوف اليػف  نسػخة عنػو، اليػـو
لمرئيس محمد مرسي، ومجموعة مف ايادات جماعة الخػواف المسػمميف بػػ التخابر مػل حمػاس ، وىػدـ وتػدمير 
ا نفاؽ الحدودية مل اطاع غزة، أسموب اديـ يندرج ضػمف ضػرورات تسػّمـ السػمطة فػي مصػر بالطري ػة التػي 

 تّمت بيا .
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وات فػػي مصػػر تػػتيـ حمػػاس بالضػػموع فػػي وأضػػاؼ:  ىػػذه االتيامػػات أخػػذت طابعأػػا جديػػدأاص حيػػث خرجػػت أصػػ
التفجير الذي استيدؼ مبنى ا مف في الدايمية وأوال عشرات الضحايا ، مشيرأا إلى أف حركتػو اعتػادت عمػى 
ىػػذه الػػتيـ، وتعاممػػت معيػػا بكػػؿ حكمػػة وع انيػػة، فرفضػػتيا بالكامػػؿ، واػػّدمت ا دلػػة عمػػى بطانيػػا، رغػػـ كػػؿ 

 المرارة وا لـ مف ىذه الممارسات.
ػػا بتيمػػة االنتمػػاء لػػػ حماس  يعتػػـز و  أبػػد  المسػػئوؿ العامػػي اسػػتغرابو مػػف اعت ػػاؿ السػػمطات المصػػرية شخصأ

تفجيػػػر أىػػػداؼ بعػػػد سػػػاعات ف ػػػط مػػػف تفجيػػػر الدايميػػػة، منوىأػػػا إلػػػى أف ا مػػػر  يطػػػرح عامػػػة اسػػػتفياـ حػػػوؿ 
 مصدااية االدعاء وتوايتو .

صر أو أي عمػؿ تخريبػي، ىػو اتيػاـ باطػؿ ، مؤكػدأا أف وتابل: إف  اتياـ الحركة بالتورط في أي تفجير في م
حمػاس ت ػّدر مصػر وشػعبيا ودورىػا، وتػدرؾ وزنيػػا السياسػي فػي المنط ػة، وأف حركتػو ال تتػدخؿ فػي الشػػؤوف 
الداخميػػة  ي دولػػة، وال ت ػػؼ مػػل محػػور ضػػّد آخػػر، وىػػي حريصػػة عمػػى اسػػت رار وأمػػف المجتمعػػات العربيػػة 

 خاصة تمؾ المحيطة بفمسطيف.
 73/07/7103، طين أون الينفمس

 
 المعب معو بالنار "إسرائيل"غزة "صفيح ساخن" تخشى قطاع محممون:  03

ػ ا ناضوؿ: في الوات الذي تتحدث فيو وسائؿ العاـ السرائيمية عف حرص حكومة رئيس الػوزراء  راـ اهلل
ف مػتع بيػب منػذ ا مػسبنياميف نتنياىو عمى عدـ االاتراب مف صفيح ساخف تجمػس عميػو غػزة، لػـ تكػؼ تػؿ أ

التمويح لغزة بالنار، ولـ يخفت صوت التيديد بيف أوساطيا ا منية والسياسية بشف معركة ُتس ط حكـ حمػاس 
فػػي غػػزة، وتعيػػد مػػا ُوصػػؼ ب ػػوة الػػردع التػػي تحتاجيػػا إسػػرائيؿ لفػػرض اليػػدوء فػػي جنوبيػػا، وذلػػؾ منػػذ لحظػػة 

  العاف عف م تؿ مواطف إسرائيمي عند الحدود مل غزة.
ساسػػة إسػػرائيؿ لػػـ يػػدخروا طري ػػة فػػي إرسػػاؿ رسػػائميـ لغػػزة حتػػى مػػف خػػاؿ موااػػل التواصػػؿ االجتمػػاعي التػػي 
تحولػت إلػػى صػػندوؽ رسػػائؿ اػػاؿ مػف خاليػػا، اليػػـو ا ربعػػاء، رئػػيس الػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو ال أنصػػح أحػػدا 

 في الماضي. باختبار إسرائيؿ، بؿ إف مف يفعؿ ذلؾ سيتم ى درساأ، كما كاف الحاؿ عميو
في مدرسة نتنياىو ودروسيا، منياج تعرفو غزة، حيث تعودت الذاكرة جمعاء  ىميا المحاصريف إلػى الحػرب 
السػػرائيمية عمػػى اطػػاع غػػزة العػػاـ الماضػػي، والتػػي تسػػببت بم تػػؿ وجػػرح المئػػات، مػػل كثيػػر مػػف دمػػار ال زاؿ 

 ا وأطبائيا.ركامو حاضراأ لمعياف، كما يروي أىؿ ال طاع مف عواميا وساستي
اختبػػػار إسػػػرائيؿ جػػػاء أكثػػػر وضػػػوحاأ عمػػػى لسػػػاف الػػػرئيس السػػػرائيمي، شػػػيموف بيريػػػز، الػػػذي يصػػػفو العػػػاـ 

نف بػػ السػػرائيمي برسػػوؿ السػػاـ وبوجػػو إسػػرائيؿ ا كثػػر اعتػػداالأ  حيػػث اػػاؿ عبػػر صػػفحتو عمػػى فيسػػبوؾ حػػذار
ال ستتواؼ المساعدات تمعب غزة بالنار، فإذا أراد سكاف ال طاع أف ينعموا باليدوء فعمي يـ التمسؾ باليدوء، واا

 إذا استمرت أعماؿ اتؿ ا برياء مف ال طاع.
الخبير في الشنف السرائيمي نائؿ البرغوثي وصؼ لألناضوؿ، حديث بيريػز بالنكتػة السػاذجة ، معمػاأ وصػفو 

وفػرة مػف النػار، ، وأف ىػدايا إسػرائيؿ لم طػاع ااتصػرت عمػى 7002ىذا بنف غزة تحت حصار ث يؿ منذ العاـ 
 وال نابؿ، والصواري  التي أزى ت أرواح المئات، وتسببت بجرح ا الؼ منيـ.

وأضاؼ، أف بيريز يدرؾ أف المنط ة كميا تمعب بالنار، وليس غزة وحدىا، خاصة وأف مساحة اليدوء ال ائمة 
ؿ الربيل العربي لجولة نػار وىمية، ُتعد كافة ا طراؼ فييا بما فييا إسرائيؿ وحماس وحزب اهلل وما تشيده دو 

 ستكوف أشد عنفاأ وأكثر إياماأ .
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ال ناة السرائيمية العاشرة مف جانبيا االت إف الجيش السػرائيمي سػتكوف حربػو ال ادمػة عمػى غػزة مختمفػة ىػذه 
المرة، سواء كاف ذلؾ في شكؿ العمميات عمى ا رض أو مػف حيػث أىػداؼ المعركػة ال ادمػة خاصػة فػي ظػؿ 

 ل ائمة في مصر دوف أف تذكر مزيداأ مف التفاصيؿ حوؿ تمؾ العمميات.ا وضاع ا
أمػػا ال نػػاة السػػرائيمية ا ولػػى فتحػػدثت عػػف ا وضػػاع التػػي تحػػيط بغػػزة مػػف خػػاؿ الم ارنػػة بػػيف مػػا جػػر  فػػي 
الحرب ا خيرة عمى غزة فػي نوفمبر/تشػريف ثػاني مػف العػاـ الماضػي، وا حػواؿ التػي ىػي عمييػا اليػـو اائمػة، 

حماس كانت تستند ابؿ الحرب ا خيرة عمى غزة إلػى نظػاـ مصػري يػر  فييػا حميفػو ا ىػـ النتمائيػا إليػو إف 
في إشارة منيا إلى )عااة حماس بحركة الخواف المسمميف في مصر والتي كػاف الػرئيس المصػري المعػزوؿ 

 محمد مرسي ينتمي إلييا(.
أف  -بحسػب ال نػاة السػرائيمية -مميف، فمف مف الي يفوليذه العااة التي تجمل حماس بجماعة الخواف المس

حمػػاس لػػف تػػر  ىػػذه المػػرة رئػػيس وزراء مصػػر )السػػابؽ( ىشػػاـ انػػديؿ فػػي غػػزة، كمػػا لػػف يسػػمح بػػدخوؿ وزيػػر 
خارجية اطر وسط النار إلى ال طاع )في إشارة إلى زيارة الوفد العربي لغزة إباف حرب نوفمبر العاـ الماضي 

 ، ووزير خارجية اطر آنذاؾ حمد بف جاسـ .والتي شارؾ بيا انديؿ
ىػػذه المعادلػػة بحسػػب ال نػػاة تػػدركيا حركػػة حمػػاس، وبػػذلؾ تحػػرص بكػػؿ اػػوة لمحفػػاظ عمػػى اليػػدوء مػػف خػػاؿ 

 تفاىمات ستجرييا مل الفصائؿ الصغيرة تحت حكميا .
لو كؿ مػف حرص حماس عمى عدـ التصعيد ليس الوحيد في مشيد ال راءة السرائيمية لألحداث، بؿ أضافت 

صحيفة معاريؼ وىآرتس حػرص حكومػة نتنيػاىو عػدـ االاتػراب مػف صػفيح سػاخف تجمػس عميػو غػزة، بسػبب 
زيادة الضغط المصري عمييا مف خاؿ ىدـ معظـ ا نفاؽ في منط ة رفح )جنوب ال طاع( والتي كانت تعػد 

 شرياف الحياة لسكاف غزة .
نيػػة فػػي جػػر غػػزة إلػػى أوضػػاع تػػر  فييػػا أف المخػػرج الصػػحؼ السػػرائيمية، لفتػػت إلػػى أف إسػػرائيؿ ليسػػت مع

الوحيد ليا يكمف بالنار، إلى ال دس، وتؿ أبيب، وشػماؿ إسػرائيؿ )فػي إشػارة رد حػزب اهلل(،  ف ذلػؾ سػيكوف 
 بمثابة العودة لدوامة عنؼ ال ت بميا المنط ة  وضاع سائدة فييا وخاصة ما يجري في مصر وسوريا.

ؿ فػػػي تصػػػريحات نشػػػرتيا صػػػحيفة يػػػديعوت أحرنػػػوت فػػػي عػػػددىا الصػػػادر مصػػػدر أمنػػػي إسػػػرائيمي كبيػػػر اػػػا
ف كانػػػت اػػوات الجػػػيش مسػػتعدة لكػػؿ السػػػيناريوىات بمػػا فييػػػا  ا ربعػػاء، إف الجػػيش غيػػػر معنػػي بالتصػػعيد، واا

 الحرب.
وأضػػاؼ، أف رسػػالة إسػػرائيؿ مػػف الغػػارات السػػت عمػػى اطػػاع غػػزة، ليمػػة أمػػس، مفادىػػا، أف إسػػرائيؿ لػػف تسػػمح 

 نييا، كما حصؿ مف اتؿ اناص فمسطيني أمس لعامؿ جنوب إسرائيؿ.بالمس بمواط
 طػػراؼ المتحكمػػة فػػي مشػػيد النػػار أو المراابػػة لػػو، إال أف صػػحيفة  وعمػػى الػػرغـ مػػف الحسػػابات الداي ػػة لكػػؿ

إسػػػرائيؿ اليػػػوـ ختمػػػت اراءتيػػػا لألوضػػػاع ال ائمػػػة سػػػواء رضػػػيت ا طػػػراؼ أـ كرىػػػت إال أف حربػػػاأ كبيػػػرة باتػػػت 
 زة حتى لو بعد حيف  .حتمية عمى غ

 72/07/7103، القدس العربي، لندن
 

 ىل تعمن مصر حماس تنظيمًا "إرىابياً"؟ 00
تواػػل محمػػاف بػػارزاف فػػي غػػزة أف تعمػػف السػػمطات المصػػرية حركػػة حمػػاس تنظيمػػا : ضػػياء الكحمػػوت -غػػزة 

ر مػف مسػؤوؿ  إرىابيا  عمى غرار جماعة الخواف المسمميف في ضوء تمميحات بيػذا الشػنف صػدرت عػف أكثػ
 مصري.
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غيػر أف حركػػة حمػػاس ال تبػػدو ام ػة مػػف ىػػذا التصػػنيؼ، وجػددت تنكيػػد موااػػؼ سػػاب ة بشػنف عػػدـ تػػدخميا فػػي 
 الشنف المصري.

وفي تصريحات تناولتيا وسائؿ إعاـ مختمفة، ااؿ مصدر أمني مصري إف إعاف الحكومة جماعة الخواف 
حمػاس المنتميػة فكريػا إلػى جماعػة الخػواف إلػى خيػاريف  جماعة  إرىابية  يعني عدة أمور، أىميا دفػل حركػة

 إما االنفصاؿ عف الجماعة، أو اعتبارىا ىي أيضا منظمة إرىابية.
وااؿ ال يادي في حماس النائب عنيا في المجمس التشريعي مشير المصري إف حركتو ال  تكترث با صوات 

يركػا وأوروبػا مػػف ابػؿ وضػعت الحركػة عمػػى التػي تتحػدث عػف وضػػعيا فػي اائمػة الرىػاب ، مشػػيرا إلػى أف أم
 ال ائمة.

وأوضػػح المصػػري فػػي حػػديث لمجزيػػرة نػػت أف مثػػؿ ىػػذا ال ػػرار ال يػػؤثر فػػي حمػػاس التػػي تسػػتمد شػػرعيتيا مػػف 
م اومتيػػػا وشػػػػعبيا ولػػػيس مػػػػف أي اػػػوة خارجيػػػػة، مؤكػػػدا أف ا ولػػػػى بمصػػػر  أف تعػػػػزز صػػػمود غػػػػزة وال تزيػػػػد 

 معاناتيا .
تمػػويح والتممػػيح بوضػػل حمػػاس عمػػى ىػػذه ال ائمػػة فػػي مصػػر مؤشػػر خطيػػر وغيػػر وأشػػار إلػػى أف  التفكيػػر وال

مسػػػبوؽ وواػػػوؼ إلػػػى جانػػػب المواػػػؼ ا ميركػػػي وا وروبػػػي ، غيػػػر أنػػػو أكػػػد أف ال ػػػرار إف تػػػـ فسيضػػػر شػػػعبيا 
 وسياسيا أصحابو.

 واعتبػػر المصػػػري العػػػودة فػػي ا يػػػاـ ا خيػػػرة لكيػػػؿ االتيامػػات لحمػػػاس فػػػي مصػػػر يػػنتي  لتبريػػػر حصػػػار غػػػزة
والتضييؽ عمييا ، مؤكدا في الوات نفسو أف مصر الرسمية لـ ت دـ أي دليؿ عمى االتيامات التي تكاؿ ضػد 

 حماس واطاع غزة. 
غير أف المصري أكد أف حركتو ال تخفي انتماءىا فكريا إلى جماعة الخواف المسمميف، دوف أف يكوف ىناؾ 

 ىدفيا تحرير أرضيا مف دنس العدو الصييوني.ترابط تنظيمي بينيما، فحماس حركة م اومة فمسطينية 
 72/07/7103، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وفاة عرفات طبيعية أن أكدبشراء الخبير الروسي الذي  "إسرائيل"فتح تتيم   05

وليد عوض: شنت حركة فتح ىجوما عنيفا عمى رئيس فريؽ الخبراء الروسػي فاديميػر اويبػا مػدير  –راـ اهلل 
وفػػاة الػػرئيس الفمسػػطيني الراحػػؿ  أسػػبابلمتحاليػػؿ البيولوجيػػة، الػػذي اكػػد امػػس الخمػػيس بػػاف الوكالػػة الفدراليػػة 

ياسر عرفات كانت طبيعية وليست بسبب وجود مادة البولونيـو المشعة التي وجدت بنسب عالية فػي عينػات 
 مف رفات الراحؿ بعد نبش ابره . أخذت

، امػس الخمػيس، رئػيس فريػؽ الخبػراء الػروس بانػو واتيـ الػدكتور جمػاؿ محيسػف عضػو المجنػة المركزيػة لفػتح
 بػػػاع نفسػػػو السػػػرائيؿ لػػػادالء بتمػػػؾ التصػػػريحات، كػػػوف تػػػؿ ابيػػػب ىػػػي مػػػف ت ػػػؼ وراء اغتيػػػاؿ عرفػػػات بمػػػادة 

 ، حسب تعبيره. البولونيوـ المشل
كيػؼ سػممونا اشتروه لي وؿ ذلؾ الكاـ الفارغ ، متسػائا   السرائيميوفوتابل محيسف اائا لػ  ال دس العربي ،  

 . وجدوا نسبة عالية مف البولونيوـ بننيـت ريرا طبيا يؤكد  أسابيلابؿ 
 72/07/7103، القدس العربي، لندن

 
 بعدم مالحقة نجمو حمزة يرفض صفقة إسرائيميةأبو الييجاء األسير جمال  03



 
 
 

 

 

           03ص                                    3123العدد:            72/07/7103الجمعة  التاريخ:

 ابؿ أف يحصؿ رفض الشي  جماؿ أبو الييجاء طمب جياز الشاباؾ الصييوني بػ تيدئة  نجمو حمزة م: جنيف
 عمى  ضمانات  بعدـ ماح تو في إطار صف ة يضمنيا لو االحتاؿ.

واالػت مصػػادر م ربػػة مػف عائمػػة أبػػو الييجػػاء، إف ضػباطاأ فػػي جيػػاز المخػػابرات تعيػدوا لم يػػادي أبػػو الييجػػاء 
عف خاؿ التح يؽ معو في مركز تح يؽ بتاح تكفا، باالمتناع عف ماح ة نجمو حمزة، إف ىو غّض الطرؼ 

 م ارعة االحتاؿ في مخيـ جنيف.
العجيػػب بػػا مر، أف الضػػمانة مػػف عػػدـ الماح ػػة لػػـ ت ػػؼ عنػػد ا جيػػزة ا منيػػة الصػػييونية فحسػػب، بػػؿ أكػػد 
الضػباط الصػػياينة أنيػػا سػػتكوف كػػذلؾ مػػف ابػػؿ أجيػػزة أمػف السػػمطة الفمسػػطينية التػػي تبحػػث ىػػي ا خػػر  عػػف 

 حمزة أبو الييجاء منذ مدة طويمة.
، فػػي وكانػت اػوا ت صػييونية خاصػة، ااتحمػػت منػزؿ ال يػادي أبػو الييجػاء فػػي مخػيـ جنػيف ا سػبوع المنصػـر

حركة مباغتة لم بض عمى نجمو حمزة الػذي كػاف متواجػدأا داخمػو، لكػف ا خيػر تمكػف مػف الخػروج مػف منزلػو، 
 فيما استشيد الشاب نافل السعدي الذي كاف داخؿ المنزؿ.

 73/07/7103، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 إلى المقاطعة والعقوبات  "إسرائيل"يقود و ال يرغب باتفاق مع السمطة  نتنياىومسؤول إسرائيمي:  02

ن مت  يديعوت أحرونوت ، في مواعيا عمى الشبكة، اليـو الخميس، عػف  مسػؤوؿ إسػرائيمي كبيػر  : ػرب54عػػ
 مت دـ في المفاوضات.اولو إف رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو في الح ي ة ليس عمى استعداد ل

وااؿ المسؤوؿ نفسو إنػو كػاف عمػى نتنيػاىو أف يطمػؽ سػراح ا سػر  الفمسػطينييف دفعػة واحػدة، ولػيس إطػاؽ 
سراح عدد م ابؿ الجندي السرائيمي الذي كاف أسيرا في اطاع غزة غمعاد شاليط. مضيفا أف نتنياىو  تسػبب 

 دائو ىذا.بضرر كبير لرئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس بن
نمػا يريػد الحفػاظ عمػى مكانتػو فػي  وتابل المسؤوؿ نفسو إف نتنياىو ال يرغب باتفاؽ مل السمطة الفمسطينية، واا

 حزبو.
وأضػػافت أف المسػػؤوؿ السػػرائيمي المشػػار إليػػو ذو صػػمة منػػذ سػػنوات فػػي إدارة الدولػػة، ومطمػػل عمػػى أسػػرارىا 

وجػػو انت ػادات حػػادة  داء نتنيػاىو  فػػي سػاحات عػػدة، الدفينػة، كمػا أنػػو مطمػل عمػػى ال ضػايا الحساسػػة جػدا. و 
 الفمسطيني ، والعااات مل الواليات المتحدة، والبرنامج النووي اليراني. –مف بينيا  الصراع السرائيمي 

. 2354وتػػابل المسػػؤوؿ نفسػػو أف إسػػرائيؿ اليػػـو فػػي وضػػل ميتػػز وحسػػاس جػػدا أكثػػر ممػػا كانػػت عميػػو عػػاـ 
و  ي ود إلى الع وبات االاتصادية والم اطعة. ويتساءؿ:  ىؿ نحف بحاجة إلى نصؼ وبحسبو فإف أداء نتنياى

 %؟ . عمى حد اولو.3مميوف مستوطف في الضفة الغربية ي اتموف عمى 
نمػا الوضػل االاتصػادي. واػاؿ إنػو ال حاجػة ل ػرار  ويضيؼ أف المشكمة المركزية لسرائيؿ ليسػت الحػروب، واا

ت ااتصػادية أو م اطعػة المنتجػات السػرائيمية، إذا يكفػي أف تبػدأ بػذلؾ دولػة مف ا مػـ المتحػدة بفػرض ع وبػا
 واحدة لينتشر في كؿ أوروبا.

وأضاؼ أف إسرائيؿ دولة مصدرة، وأنو في ظؿ الوضل مل الشعب الفمسطيني واستمرار االحتاؿ، فإف العالـ 
اطعػة عمػى إسػرائيؿ ىػو أخطػر شػيء ينظر إلػى إسػرائيؿ عمػى أنيػا  دولػة أبرتيايػد ، مشػيرا إلػى أف فػرض الم 

 اليوـ، حيث أف التدىور سيكوف سريعا جدا.
وااؿ إنو لـ يعد يعتمد عمى رغبة نتنياىو في التوصؿ إلى اتفاؽ مل الفمسطينييف رغـ تصريحاتو العمنية بيذا 

 الشنف. وااؿ إف نتنياىو اليوـ يطالب الفمسطينييف بالمواف ة عمى مواافو ىو ورأيو ىو.
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اف، أضاؼ المسؤوؿ، فإنو بسبب صري  نتنياىو تحولت إيراف في السنوات ا خيرة إلى دولة عظمى وعف إير 
فػػػػي اوتيػػػػا الصػػػػاروخية بعػػػػد الواليػػػػات المتحػػػػدة. وأضػػػػاؼ أف الجميػػػػور ال يعػػػػرؼ ذلػػػػؾ، ولكػػػػف بسػػػػبب كثػػػػرة 

لعػالـ تصريحات نتنياىو  فػإف إيػراف عممػت عمػى تطػوير اػدرات صػاروخية تعتبػر متطػورة جػدا عمػى مسػتو  ا
 كمو.

وتساءؿ  لماذا كاف عمى نتنياىو مواصمة الصػراخ كػؿ الواػت بػنف إسػرائيؿ سػتياجـ إيػراف؟ ، مضػيفا أنػو كػاف 
يجػػب عمػػى نتنيػػاىو  أف يوضػػح ليػػراف مػػد  اػػوة إسػػرائيؿ فػػي مجػػاؿ  الضػػربة الثانيػػة ، وأنػػو فػػي حػػاؿ حصػػؿ 

ؽ التيديػػدات ومواصػػمة الصػػراخ، شػػيء فػػإف  إيػػراف سػػتمحى . وأضػػاؼ أف نتنيػػاىو  بػػدال مػػف ذلػػؾ اػػرر إطػػا
 ونشن وضل عممت فيو إيراف عمى تطوير ادراتيا في مجاؿ الصواري  والتي لـ تكف متوفرة لدييا مف ابؿ.

وعمػػػى مسػػػتو  العااػػػات مػػػل الواليػػػات المتحػػػدة، اػػػاؿ المسػػػؤوؿ السػػػرائيمي إف الدارة ا مريكيػػػة وعمػػػى رأسػػػيا 
أداء نتنياىو  في المسنلة اليرانية. وأشار في ىػذا السػياؽ إلػى أف الرئيس ا مريكي باراؾ أوباما غاضبة مف 

أمريكييف  يشاىدوف مػا يحصػؿ،  –تنييد إسرائيؿ في وسط الجميور ا مريكي في تراجل، وأف السكاف  ا فرو 
ويسمعوف انت ادات نتنياىو  التي ال تنتيي ضد أوباما، وبدأوا يف دوف صػبرىـ. ويضػيؼ أف نتنيػاىو  يتعامػؿ 

 سنوات. 20مل الواليات المتحدة بموجب ما كاف عميو الوضل ابؿ 
ويتػػابل أف نتنيػػاىو  لػػـ يفيػػـ أوبامػػا وال الواليػػات المتحػػدة اليػػوـ. وبحسػػبو فػػإف نتنيػػاىو  يتمسػػؾ بػػالجميورييف 
الحزب الخاسر، فالواليات المتحدة لـ تعد بيضاء كما كانت ذات مرة، ونتنياىو  يرفض أف يفيـ ذلػؾ، ا مػر 

 لذي يسبب ضررا لسرائيؿ ولمكانتيا وحجـ التنييد ليا.ا
وينيػي حديثػو بػال وؿ إف  نتنيػاىو  يريػد أف يكػوف تشرتشػؿ كػؿ الواػت، فيػو ي تبسػو بشػكؿ مسػتمر، بينمػا فػي 

 العالـ الحديث اليـو يجب أف يكوف نيمسوف مانديا أو البابا الجديد الذي أسر العالـ.

 72/07/7103، 04عرب 
 

 لـ"إسرائيل" غور األردند يطرح قانونًا جديدًا لضم الميكو حزب  18
ادمت عضو الكنيست عف حزب الميكود  ميري ريغيؼ  مشروع اانوف ي ضي : ترجمة صفا –ال دس المحتمة 

بضػػـ غػػور ا ردف إلػػى  إسػػرائيؿ  ليصػػبح تحػػت السػػيادة السػػرائيمية الكاممػػة وذلػػؾ بخػػاؼ العػػرض ا مريكػػي 
ترتيبات أمنية في الغور ابؿ ن ميا لمسيادة الفمسطينية مل ب اء اوات إسرائيمية  ا خير الذي ينص عمى إدخاؿ

 عمى طوؿ الحدود.
واالػػػت ال نػػػاة السػػػرائيمية الثانيػػػة مسػػػاء الخمػػػيس إف مشػػػروع ال ػػػانوف يحظػػػى حتػػػى ا ف بغالبيػػػة أمػػػاـ المجنػػػة 

جميػػل وزراء الميكػػود عػػف  الوزاريػػة لشػػؤوف التشػػريل فػػي الكنيسػػت تمييػػداأ لطرحػػو عمػػى الكنيسػػت، حيػػث عبػػر
 تنييدىـ لاستيطاف في منط ة الغور.

 26/12/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 وحدة استيطانية جديدة 0011 لبناءتعميمات معاريف:  03
أوعػػز رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو الػػى الػػوزارات  :وكػػاالت -الحيػػاة الجديػػدة -ال ػػدس المحتمػػة 

وحػػدة اسػػتيطانية فػػي ال ػػدس الشػػراية والمسػػتوطنات  2500ذات الصػػمة العػػداد المنااصػػات لبنػػاء الحكوميػػة 
 بالضفة، وطرحيا لمسوؽ وفؽ ما ذكرتو مصادر سياسية أسرائيمية مطمعة أمس لصحيفة  معاريؼ .
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ىػذه وأشارت المصادر االسرائيمية إلى  أف نتنيػاىو أعطػى تعميمػات واضػحة لمػوزارات ذات الصػمة بػنف تطػرح 
العطاءات لمسوؽ بداية ا سبوع الم بؿ، بالتزامف مل اطاؽ سراح الدفعة الثالثة مف المعت ميف الفمسطينييف ما 

 والاى ارار نتنياىو معارضة مف وزير المالية يائير لبيد زعيـ حزب  يوجد مست بؿ . ابؿ أوسمو .
د برف ػػػة وزيػػػرة الصػػحة:  لػػػيس مػػػف واػػاؿ لبيػػػد لمصػػحفييف أثنػػػاء جولػػػة لػػو فػػػي مستشػػػفى  زيػػو  فػػػي مدينػػػة صػػف

الصواب الربط بيف االفراج عف ا سر  الفمسػطينييف وطػرح عطػاءات لمبنػاء فػي الضػفة وال ػدس ، معربػا عػف 
 رفضو ومعارضتو لتوجو نتنياىو في طرح عطاءات لمبناء االستيطاني في ىذه الفترة.

 72/07/7103، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 يطالبون بعدم الربط بين اإلفراج عن بوالرد واألسرى  النواب العرب بالكنيست 71
طرح أعضاء الكنيسػت العػرب ااتراحػاأ عمػى جػدوؿ أعمػاؿ الكنيسػت طػالبوا فيػو حكومػة : يو بي أي -ال دس 

إسػػرائيؿ بعػػدـ الػػربط بػػيف مطالبتيػػا بػػالفراج عػػف جوناثػػاف بػػوالرد، المسػػجوف فػػي الواليػػات المتحػػدة بعػػد إدانتػػو 
 إسرائيؿ، وبيف إطاؽ سراح ا سر  الفمسطينييف ال دامى.بالتجسس لمصمحة 

الحركة العربيػة لمتغييػر  –وادـ االاتراح عضو الكنيست إبراىيـ صرصور باسـ كتمتي ال ائمة العربية الموحدة 
والجبية الديم راطية لمساـ والمساواة، خػاؿ ن ػاش أجرتػو الييئػة العامػة لمكنيسػت أمػس ا ربعػاء حػوؿ مػرور 

 ما عمى سجف بوالرد.عا 73
ونػػص االاتػػراح الػػذي ادمػػو صرصػػور عمػػى أف  الكنيسػػت يطمػػب الفػػراج عػػف ا سػػير جوناثػػاف بػػوالرد ، وأف 
 الكنيست يطمب مف حكومة إسرائيؿ أال تضل الفراج عف بوالرد كشرط لإلفراج عف ا سر  الفمسطينييف في 

بيػػػة عمػػى أف  الكنيسػػػت يطمػػػب مػػػف حكومػػػة كػػذلؾ نػػػص ااتػػػراح الكتػػػؿ العر  إطػػار المفاوضػػػات حػػػوؿ السػػػاـ .
إسرائيؿ أف تفرج عف جميل ا سر  الفمسطينييف ال ػدامى )الػذيف سػجنوا( ابػؿ أوسػمو فػورا، وبضػمنيـ ا سػر  
ا منيػػيف العػػرب ال ػػدامى مػػف مػػواطني دولػػة إسػػرائيؿ وجميػػل ا سػػر  الداريػػيف وا سػػيرات وال اصػػريف، وذلػػؾ 

وأفػػادت  وبػػيف السػػمطة الفمسػػطينية وكمػػا اػػررت لػػد  بػػدء مفاوضػػات السػػاـ .وف ػػا لمػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو بينيػػا 
 نواب ف ط. 4نائبا وأيده  25صحيفة  ىآرتس  بنف الكنيست أس طت ىذا االاتراح بعد أف عارضو 

 72/07/7103، الحياة، لندن
 

 تسرق مياه الجوالن وتستغل أراضيو لصالحيا  "إسرائيل"جمال زحالقة:  70
كشػػفت صػػحيفة ىػػآرتس الن ػػاب، عػػف خطػػة وضػػعتيا الحكومػػة السػػرائيمية بكمفػػة : نػػدراوسزىيػػر أ -الناصػػرة 

مميػػوف شػػي ؿ، لحكػػاـ ابضػػتيا عمػػى ال ػػر  العربيػػة فػػي الجػػوالف العربػػّي السػػورّي المحتػػؿ:  730تصػػؿ لغايػػة 
 ب عاثا، مجدؿ شمس وعيف اينيا ومسعدة.

 ة، رئيس كتمة حزب التجمل الوطني الديم راطي وكاف النائب العربي في الكنيست السرائيمي، د. جماؿ زحال
البرلمانية، اد استجوب وزير الطااة السرائيمي حػوؿ مػا نشػر فػي الصػحافة العبرّيػة عػف اػراره ال يػاـ بالتن يػب 

 عف النفط والغاز في الجوالف السوري المحتؿ. 
الػذي ي ػوده وزيػر الخارجيػة المتطػرؼ،  وجاء في االستجواب أف الوزير، وىو مػف أاطػاب حػزب اسػرائيؿ بيتنػا

ػا مػف منعيػا بسػبب المواػؼ  30أفيغدور ليبرماف، اتخػذ اػرارأا سػريأا بالسػماح بعمميػات التن يػب بعػد مضػي  عامأ
 السوري المعارض ليا. 
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ا أف استغاؿ المصادر الطبيعيػة  وسنؿ زحال ة في استجوابو عف سر سرية ال رار، وجاء في االستجواب أيضأ
محػػـر دوليأػػا بشػػكؿ اػػاطل، وال يسػػمح بػػو إال إذا كػػاف لخدمػػة أىػػالي ىػػذه المنػػاطؽ. وأكػػد  فػػي المنػػاطؽ المحتمػػة

زحال ػة أف حفريػات التن يػػب ىػي بالكامػؿ لخدمػػة مصػالح وااتصػاد دولػػة االحػتاؿ ولػيس الشػػعب الوااػل تحػػت 
ة بنشػر االحتاؿ، وأف استغاؿ مصادر النفط والغاز في الجػوالف ىػو سػراة مفضػوحة. وطالػب النائػب زحال ػ

تفاصيؿ عمميات التن يب وحيثياتيػا، إذ أف المعمومػات المتػوفرة ىػي تسػريبات لمصػحافة لػـ تؤكػدىا حتػى ا ف 
أية جية رسمية سو  توصية لجنة البحث عف النفط والغاز السرائيمية، بواؼ التن يب عػف الػنفط والغػاز فػي 

 ف، كما جاء في نص ال رار. البحر وال ياـ بو في كؿ أراضي اليابسة بما في ذلؾ في الجوال
وتػػّدعي وزارة الطااػػة السػػرائيمية أف الجػػوالف ال يعتبػػر منط ػػة محتمػػة وفػػؽ ال ػػانوف السػػرائيمي، إذ جػػر  ضػػمو 

عامػاأ، ىػذا بالضػافة إلػى أنػو جػرت المصػاداة عمػى سػرياف مفعػوؿ اػانوف  30لسرائيؿ رسمياأ منذ أكثػر مػف 
 . 2392ور احتالو عاـ النفط والغاز السرائيمي عمى الجوالف ف

ورد النائػػب جمػػاؿ زحال ػػة عمػػى ىػػذه الدعػػاءات مؤّكػػػدأا عمػػى أّف الحكػػـ ال ػػانوني فػػي المنػػاطؽ المحتمػػػة، أي 
أراض محتمػػة، ىػػو ال ػػانوف الػػدولي الػػذي يمنػػل التن يػػب. واػػاؿ: إسػػرائيؿ تسػػرؽ ميػػاه الجػػوالف وتسػػتغؿ أراضػػيو 

مػػف مػػوارد طبيعيػػة. مػػف يكػػرر السػػراة يسػػمى حرامػػي، وثموجػػو لصػػالحيا، وا ف تريػػد سػػراة مػػا تحػػت أرضػػو 
 والدولة التي تسرؽ ليؿ نيار ليست سو  دولة حرامية. 

 72/07/7103، القدس العربي، لندن
 

 العدة تحسبا التساع المواجية عد  وت  " القبة الحديدية"تنشر المزيد من  "إسرائيل" 77
يػات، عػاوة أمس بطاريػات فػ السرائيمي أشرؼ اليور: نصب الجيش - غزة  ي منػاطؽ أشػدود وعسػ اف واا

 عف بطاريات نصبيا ا ربعاء في منط تي بئر السبل وسديروت .
وأكػػد مسػػؤولوف فػػي تػػؿ أبيػػب أف بادىػػـ تسػػتعد لنشػػر نظػػاـ الػػدفاع الصػػاروخي فػػي موااػػل أخػػر  فػػي منط ػػة 

 الجنوب، بالضافة إلى بطارية دائمة في عس اف.
ة الجػػيش المرابطػػة عمػػى حػػدود غػػزة مػػف فػػرؽ المشػػاة واليندسػػة والمػػدرعات وذكػػرت ت ػػارير إسػػرائيمية أف ايػػاد

 انتشرت عمى طوؿ السياج، تحسبا لطاؽ النار مف غزة أو محاوالت التسمؿ.
واصػػفت ال ػػوات السػػرائيمية المتواجػػدة عمػػى حػػدود شػػماؿ ال طػػاع أراض زراعيػػة ت ػػل شػػرؽ بمػػدة بيػػت حػػانوف، 

 ف الخوؼ الشديد في صفوؼ السكاف.وأحدثت أضرارا مادية وأثارت حالة م
وأمس وفي ظػؿ التحركػات لتثبيػت التيدئػة مػف جديػد أعمنػت تػؿ أبيػب عػف سػ وط صػاروخ أطمػؽ مػف ال طػاع 

واػػػاؿ متحػػػدث عسػػػكري أف ال ذيفػػػة الصػػػاروخية سػػػ طت جنػػػوبي مدينػػػة  وسػػػ ط عمػػػى أحػػػد بمػػػداتيا الجنوبيػػػة.
 أضرار. عس اف، في منط ة خاء دوف أف تتسبب في واوع إصابات أو

وع د وزير الجيش السرائيمي موشيو يعموف في م ر ايادة الجيش بتؿ أبيب أمس اجتماعا مػل كبػار الضػباط 
 لمبحث في خيارات الرد عمى إطاؽ الصاروخ.

وأكػػػد مصػػػدر عسػػػكري أف الخيػػػارات المطروحػػػة تشػػػمؿ ردا عسػػػكريا عمػػػى إطػػػاؽ الصػػػاروخ، مشػػػيرا إلػػػى أف 
ي وؿ الكممة ا خيػرة، مػف خػاؿ إطػاؽ صػاروخ أو ‘حالة تدىور أمني أف الجانب الفمسطيني يحاوؿ في كؿ 

 .’اذيفة ىاوف
 72/07/7103، القدس العربي، لندن
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 لرمزيتو لدى الييود  في مقر ه عيد الميالد شجرةالكنيست يمنع نصب  73
بب اػػرر يػػولى أديمشػػتيف، رئػػيس الكنيسػػت، عػػدـ نصػػب شػػجرة عيػػد المػػياد فػػى م ػػر الكنيسػػت، بسػػ: وكػػاالت

 الذكريات المريرة التى ينطو  عمييا ىذا الرمز المسيحى بالنسبة لمييود. 
، الخميس، إف أعضاء الكنيست  وااؿ رئيس الكنيست، خاؿ م ابمة مل الذاعة العامة الصييونية ظير اليـو
اف العرب يحاولوف باستمرار تحد  الطابل الييود  لمكياف، وأضػاؼ أنػو لػو كػاف اػد سػمح بنصػب الشػجرة لكػ

وأشػػارت  النػػواب العػػرب اػػد طػػالبوا بنصػػب رمػػزل  الصػػميب واليػػاؿ إلػػى جانػػب رمػػز الشػػمعداف فػػى الكنيسػػت.
الذاعة العبرية إلى أف النائب حنا سويد، توّجو بطمب إلى رئيس الكنيست لنصب الشجرة فى باحة الكنيسػت 

 احتفاءأ بعيد المياد.

 73/07/7103، الشعب، مصر
 

 فعنونو خطرا عمى أمنيامردخاي  تعد  ال تزال  "إسرائيل"عاما:  31بعد  70
ردت محكمػػػػة العػػػػدؿ العميػػػػا السػػػػرائيمية، أمػػػػس، لممػػػػرة السػػػػابعة عمػػػػى التػػػػوالي التماسػػػػا ادمػػػػو جاسػػػػوس الػػػػذرة 
السػػرائيمي مردخػػاي فعنونػػو، مطالبػػا بالسػػماح لػػو بالسػػفر لخػػارج إسػػرائيؿ، بحجػػة أف المعمومػػات التػػي يعرفيػػا 

ؿ الػػذرة السػػػرائيمي فػػػي ديمونػػػا، ابػػػؿ ثاثػػيف عامػػػا، والتػػػي اػػػاـ فعنونػػػو بكشػػػفيا فعنمونػػو منػػػذ عممػػػو فػػػي مفاعػػػ
 لصحيفة الديمي تيمغراؼ البريطانية، ال تزاؿ تشكؿ خطرا عمى أمف إسرائيؿ.

وعرضت النيابة العامة السرائيمية عمى المحكمة ، مواد سرية االت بموجبيا إف المعمومات التي اطمل عمييػا 
ا ال تزاؿ معمومات حساسة ومف شنف كشفيا تعريض أمف إسػرائيؿ لمخطػر، ال سػيما وأف عام 30فعنونو ابؿ 

 فعنونو يممؾ مثؿ ىذه المعمومات ويعتـز نشرىا في الخارج.
جػراء م ػابات صػحافية  وادعت النيابة العامة، أمس أف فعنونو واصؿ بعد الفػراج عنػو، االتصػاؿ بنجانػب واا

إجػػراء م ابمػػة مػػل وسػػيمة إعػػاـ إيرانيػػة، وأنػػو يخػػرؽ باسػػتمرار شػػروط  وتسػػميـ معمومػػات حساسػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ
 الفراج عنو.

 73/07/7103، 04عرب 
 

 القدامى األسرىعن  اإلفراجضد  التماساترد  اإلسرائيمية"العميا"  75
ردت المحكمػػػة االسػػػرائيمية  العميػػػا ، اليػػػـو الخمػػػيس، التماسػػػا ضػػػد إطػػػاؽ سػػػراح  :ال ػػػدس دوت كػػػوـ -راـ اهلل
 عة الثالثة مف ا سر  ال دامى الم رر الفراج عنيـ ا سبوع الم بؿ.الدف

وكاف أفػراد عػائات إسػرائيمييف اتمػوا فػي عمميػات تفجيػر، اػدموا االلتمػاس، لكػف المحكمػة اػررت عػدـ التػدخؿ 
 في ارار الحكومة السرائيمية.

 73/07/7103، القدس، القدس
 

 القدامى عن األسرى اإلفراجضد  "إسرائيل"مظاىرة في  73
يتظاىر العشرات مف السرائيمييف في تؿ أبيب، احتجاجا عمى اػرار  :ترجمة خاصة -ال دس دوت كوـ -غزة

 إطاؽ الدفعة الثالثة مف ا سر  الفمسطينييف ال دامى.
ووف ػػا لوسػػائؿ إعػػاـ فػػإف المتظػػاىريف جػػابوا شػػوارع رئيسػػية ابػػؿ أف يصػػموا ل اعػػدة كيريػػا العسػػكرية المركزيػػة 

ودعػا  السرائيمي وسط المدينة، وىـ يرددوف شعارات  ال لمعػار .. ف ػط فػي إسػرائيؿ يفػرج عػف ال تمػة .لمجيش 
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عػػدد مػػف أىػػالي ال تمػػى السػػرائيمييف المشػػاركيف فػػي التظػػاىرة رئػػيس الػػوزراء السػػرائيمي  بنيػػاميف نتنيػػاىو  إلػػى 
رضػيف لمتػدخؿ ب ػوة لمنػل إطػاؽ سػراح التواؼ عف الفراج عف ا سر  الفمسطينييف، كما دعػوا الػوزراء المعا

 ا سر .

 73/07/7103، القدس، القدس
 

 غزة في سمسمة غارات إسرائيمية عمى قطاع فمسطينيينإصابة  72
(، 29فايز أبو عػوف: شػنت الطػائرات الحربيػة السػرائيمية الم اتمػة مػف نػوع )أؼ  - وكاالت –راـ اهلل  - غزة

لغارات الجوية عمى مناطؽ مختمفة مػف اطػاع غػزة، كػاف معظميػا ابيؿ منتصؼ الميمة الماضية، سمسمة مف ا
فػػي مدينػػة غػػزة، مػػا أواػػل إصػػابتيف فػػي صػػفوؼ المػػواطنيف وأضػػراراأ متعػػددةأ فػػي عػػدد مػػف المنػػازؿ وا راضػػي 

 الزراعية والمنشآت الصناعية.
عمػػػى  واػػػاؿ مصػػػدر طبػػػي: إف مواطنػػػاأ أصػػػيب بجػػػروح  دوف المتوسػػػطة  إثػػػر إطػػػاؽ طػػػائرة حربيػػػة صػػػاروخاأ 

وأوضػػح الشػػيود: أف أضػػراراأ واعػػت فػػي عػػدد مػػف  منط ػػة خاليػػة فػػي حػػي الشػػي  رضػػواف، شػػماؿ مدينػػة غػػزة.
 المنازؿ المجاورة.

كمػػا نفػػذت طػػائرة حربيػػة غػػارتيف بالصػػواري  عمػػى مواػػل  بػػدر  التػػابل لكتائػػب ال سػػاـ الجنػػاح العسػػكري لحركػػة 
إصػابة شػاب وواػوع أضػرار جسػيمة فػي المواػل حماس في منط ة المغرااة، جنوب مدينة غزة، ما أسػفر عػف 

الذي كاف تعرض مػرات عػدة لم صػؼ السػرائيمي. وأوضػح المصػدر الطبػي أف الجػريحيف ن ػا إلػى مستشػفى 
  الشفاء  في مدينة غزة لتم ي العاج.

عامية أف الطائرات السرائيمية شنت في حوالى الساعة العاشرة والربل مػف مسػاء  وأوضحت مصادر أمنية واا
أمػػػس سمسػػػمة غػػػارات جويػػػة مفاجئػػػة ُسػػػمل دوّييػػػا فػػػي مختمػػػؼ أنحػػػاء المدينػػػة، حيػػػث اىتػػػزت معيػػػا العمػػػارات 
السكنية، كانت أوالىا عمى منط ة النفؽ، أع بتيا غارة أخر  عمى حػي الشػجاعية شػرؽ مدينػة غػزة، ومػف ثػـ 

 غارة ثالثة عمى حي الزيتوف جنوب المدينة.
72/07/7103األيام، رام اهلل،   

 
 فمسطينيًا في الضفة 07ويعتقل  33لممرة  "العراقيب"حتالل ييدم اال 74

ىدمت جرافػات سػمطات االحػتاؿ  السػرائيمي ، صػباح أمػس الخمػيس، اريػة العراايػب فػي منط ػة : )وكاالت(
عمػػى التػػوالي، وفشػػمت ال بػػة الحديديػػة فػػي اكتشػػػاؼ  93وذلػػؾ لممػػرة  54الن ػػب فػػي ا راضػػي المحتمػػة عػػاـ ،

 الغربية.فمسطينياأ في بمدات عدة بالضفة  27صاروخ أطمؽ مف غزة، وس ط في عس اف، واعت ؿ االحتاؿ 
سيارة شرطة مف وحدة  يوآؼ  التي أايمت خصيصاأ فػي شػرطة االحػتاؿ ليػدـ البيػوت  74ف د ااتحمت نحو 

فػػػي الن ػػػب ال ريػػػة صػػػباحاأ، وأمنػػػت عمػػػؿ الجرافػػػات التػػػي اامػػػت بيػػػدـ جميػػػل البيػػػوت. واػػػاؿ شػػػيود عيػػػاف إف 
 مػػنو  فػػي ظػػؿ الظػػروؼ عشػػرات العػػائات الفمسػػطينية مػػف سػػكاف اريػػة  العراايػػب  فػػي الن ػػب أصػػبحت بػػا

 الجوية الباردة السائدة.
وس طت اذيفة صاروخية أطم ت مف غزة، بعد منتصؼ ليؿ ا ربعاء/الخميس عمى عس اف جنػوب فمسػطيف 
المحتمػػة، مػػف دوف واػػوع إصػػابات . وأشػػارت مصػػادر  إسػػرائيمية  إلػػى أف الصػػاروخ سػػ ط فػػي منط ػػة مفتوحػػة 

وف واػػػوع إصػػػابات أو أضػػػرار، فيمػػػا لػػػـ تػػػتمكف منظومػػػة  ال بػػػة بػػػالمجمس الاميمػػػي  سػػػاحؿ عسػػػ اف  مػػػف د
 الحديدية  مف إس اط الصاروخ.
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فمسطينياأ بعد ااتحاـ منازليـ في مناطؽ عدة في الضفة الغربية  27واعت مت اوات االحتاؿ، فجر الخميس، 
ريتػي حػوارة وبراػة، . ففي نابمس شماؿ الضفة اعت مت اوات االحتاؿ أربعة شباف بعػد مداىمػة منػازليـ فػي ا

 .إضافة إلى اعت اؿ ستة فمسطينييف مف بمدة بيت فجار ومف مدينة بيت لحـ
72/07/7103الخميج، الشارقة،   

 
 فمسطينيين مسؤولية قمع مستوطنين لكروميم تحمل ىآرتس: "إسرائيل" 73

مػػػػف ابػػػػؿ  وجػػػػد فمسػػػػطينيوف تعػػػػرض كػػػػـر الزيتػػػػوف التػػػػابل ليػػػػـ  عمػػػػاؿ تخريػػػػب :الحيػػػػاة الجديػػػػدة -راـ اهلل 
، عمػى إسػرائيؿالمستوطنيف، أنفسيـ متيميف  نيـ لـ ي وموا بتسييج الكـر وحمايتو. ىذا ما جػاء فػي رد دولػة 

الػػدعو  التػػي اػػدمتيا ضػػدىا لممحكمػػة عائمػػة العمػػور مػػف اريػػة التػػواني، الوااعػػة فػػي جبػػؿ الخميػػؿ والمحاذيػػة 
صػػادر السياسػػية والعسػػكرية االسػػرائيمية لمسػػتوطنتي  معػػوف  و حفػػات معػػوف ، وىػػو رد يعكػػس مػػد  جديػػة الم

 التعامؿ مل عمميات جباية الثمف التي ي وـ بيا المستوطنوف، كما ذكرت الصحفية عميرة ىاس في  ىآرتس .
 7022شػجرة زيتػوف فػي الكػـر المػذكور. وفػي عػاـ  270اػاـ مجيولػوف ب طػل  7009واالت الصحيفة:  عاـ 

أيػار مػف ىػذا  20و  3واطعوا شجرة واحدة. وفي الميمػة التػي بػيف ااـ مجيولوف ايضا، بيدـ جزء مف الجدار 
العػاـ اطػل مجيولػوف وخربػوا نصػؼ أشػجار الزيتػوف التابعػة لعائمػة العمػور، واػاموا ىػذه المػرة بكتابػة شػعارات 

 جباية الثمف، عمما اف اعماؿ الت طيل تمت ليا بواسطة منشار يدوي .
لتخريػب الثالثػة توجػػو المحػامي ايتػي مػػاؾ، وكيػؿ عائمػة العمػػور، واضػافت:  بعػد نحػو عشػػرة أيػاـ مػف عمميػػة ا

الى رئيس االدارة المدنية في حينو المواء موتي ألموز بطمب معرفة الوسائؿ التي في نيتو اتخاذىػا لمنػل مزيػد 
يمػػـز السػػمطات  بفػػرز  7009مػػف التخريػػب. واسػػتند مػػاؾ الػػى اػػرار مبػػدئي مػػف محكمػػة العػػدؿ العميػػا فػػي عػػاـ 

 ماية أماؾ السكاف الفمسطينييف... .اوات لح
وجاء مف مكتب ألموز اف  الموضوع ايد المعالجة لد  المازمة روني ريفميف، ضابطة شكاو  الجميور فػي 

 4آذار و 73ايػػادة المنط ػػة الوسػػطى. لكػػف ريفمػػيف لػػـ تجػػب عمػػى الرسػػالتيف المتػػيف بعػػث بيمػػا ليػػا مػػاؾ فػػي 
 حزيراف .

72/07/7103الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 أحمد قطامش األكاديمي األسيراالحتالل يفرج عن  31
أفرجت سمطات االحتاؿ امس عف ا سير ا كاديمي أحمػد اطػامش بعػد اعت ػاؿ  -الحياة الجديدة  -راـ اهلل 

 شيرا. 33إداري استمر 
وحػػدة وأوضػػح نػػادي ا سػػير فػػي بيػػاف لػػو أف الفػػراج عػػف اطػػامش جػػاء بعػػد معركػػة اانونيػػة خاضػػيا مػػدير ال

 ال انونية في نادي ا سير المحامي جواد بولس عمى مدار سنوات اعت الو.
وكانػػت سػػمطات االحػػتاؿ أصػػدرت أمػػرا إداريػػا بح ػػو لمػػدة أربعػػة شػػيور واػػررت المحكمػػة فػػي حينػػو أف يكػػوف 

 ا مر الداري ا خير.
72/07/7103الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 القدامى 04بأسرى القدس والـ  ""إسرائيل تالعبحذر من ي نادي األسير 30
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، مػف التاعػب فػي اضػية أسػر  ال ػدس أمسحذر رئيس نادي ا سير ادورة فارس  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
 مف ال دامى، إضافة إلى ال ائمة التي تـ تنجيميا لمدفعة الرابعة. 2354وأراضي عاـ 

المكػوف ا ساسػي فػي اائمػة أسػر  مػا وأكد في تصريح صحفي، أف اضػيتيـ ىػي اضػية كػؿ فمسػطيني، وىػـ 
 ابؿ أوسمو، مستنكرا استبعادىـ مف الدفعة الم بمة.

جاء ذلؾ رداأ عمى ما نشرتو صحيفة عبرية حوؿ ا سماء الم ػرر الفػراج عػنيـ فػي الدفعػة الثالثػة مػف أسػر  
 وال دس. 54ما ابؿ أوسمو، ولـ تتضمف أسر  الػ 

فعػػة الثالثػػة، اػػائا:  كميػػـ بالنسػػبة لنػػا محػػؿ اعتػػزاز وفخػػر، وال ورحػػب فػػارس بمػػف سػػيخرج مػػف ا سػػر  فػػي الد
نفاضػػؿ بػػيف مناضػػؿ وآخػػر، ولكػػف كػػاف لػػدينا رغبػػة فػػي أف تحػػتكـ عمميػػة إطػػاؽ سػػراح ا سػػر  إلػػى معػػايير 

 نشارؾ في وضعيا كفمسطينييف، ا مر الذي لـ يتح ؽ بسبب تعنت المواؼ السرائيمي .
72/07/7103الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 وكالةاللميوم الثالث والعشرين عمى تقميص خدمات  يحتجون ونروااأل رام اهلل: موظفو  37

نائمػػػػة خميػػػػؿ: أعمػػػػف رئػػػػيس االتحػػػػاد العػػػػاـ لمعػػػػامميف العػػػػرب فػػػػي وكالػػػػة غػػػػوث وتشػػػػغيؿ الاجئػػػػيف  -راـ اهلل 
ب المفتػوح عػف الفمسطينييف )ا ونروا( شاكر الرشؽ أف خمسة مف موظفي )ا ونروا( سينضموف إلى الضػرا

الطعاـ الذي كاف اد بدأه أحد الموظفيف ابؿ يوميف احتجاجاأ عمى سياسة )ا ونروا( بت ميص خدماتيا وفصؿ 
 الموظفيف بناءأ عمى اعتبارات سياسية.

وااؿ الرشؽ:  نطالب منظمة التحرير والحكومػة وجميػل المؤسسػات الرسػمية وال ػو  الوطنيػة بالتػدخؿ العاجػؿ 
 يوماأ . 73ر إضراب العامميف في الوكالة الذي تجاوز مف أجؿ ت صير عم

وكػػػاف الرشػػػؽ يتحػػػدث خػػػاؿ احتجػػػاج أاامػػػو اتحػػػاد العػػػامميف العػػػرب فػػػي )ا ونػػػروا(، بمدينػػػة راـ اهلل، أمػػػس، 
مف العامميف في )ا ونروا(، والذيف يخوضوف إضراباأ مفتوحػاأ عػف العمػؿ منػذ أكثػر مػف  2400بحضور نحو 

ييػػػا جميػػػل الخػػػدمات الصػػػحية والتعميميػػػة الم دمػػػة فػػػي مخيمػػػات الاجئػػػيف فػػػي الضػػػفة ثاثػػػة أسػػػابيل توافػػػت ف
 الغربية.

وااؿ الرشؽ لػ ا ياـ :  لدينا مطالب عادلة ترفضيا )ا ونروا(، والضراب جاء بعد فشؿ الحػوار الػذي اسػتمر 
 سبعة أشير مل المسؤوليف .

دارتيػا بػاءت بالفشػؿ وتابل:  حتى مبػادرة الحكومػة لنيػاء الضػراب والتوسػط بػ يف العػامميف فػي )ا ونػروا(، واا
 رغـ أنيا ال ترت ي لممطالب العادلة التي نريدىا . وأكد:  إذا دعت الحاجة سنتخذ إجراءات استثنائية .

72/07/7103األيام، رام اهلل،   
 

 عام اإلنجازات رغم ممارسات االحتالل 7103": الفمسطيني "اليالل األحمر 33
يػػـو أمػػس، الػػذكر  الخامسػػة وا ربعػػوف لتنسػػيس جمعيػػة اليػػاؿ ا حمػػر الفمسػػطيني،  وافػػؽيػػػاـ : راـ اهلل ػ  ا 

لتكمؿ الجيود النسانية التي بذلتيا جمعيػات اليػاؿ ا حمػر الخيريػة التػي أنشػئت فػي بدايػة ال ػرف الماضػي، 
 .2354في العاـ  وجمعيات الياؿ التي تنسست في الضفة الغربية واطاع غزة ع ب النكبة الفمسطينية

اسػتجابة  2394وأصدرت الجمعية بيذه المناسبة بياناأ صحافياأ امس، جاء فيو إف تنسيس الجمعيػة فػي العػاـ 
لاحتياجػػػات الصػػػحية واالجتماعيػػػة لمشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي أمػػػاكف تواجػػػده كافػػػة، ومواكبػػػة النطااػػػة الثػػػورة 

سػت اؿ الػوطني، واضػعة نصػب عينييػا بمسػمة الفمسطينية ونضاالت الشعب الفمسطيني مػف أجػؿ الحريػة واال
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جػػػراح الشػػػعب الفمسػػػطيني النازفػػػة بفعػػػؿ ممارسػػػات االحػػػتاؿ السػػػرائيمي، وزرع البسػػػمة عمػػػى شػػػفاه المرضػػػى 
 وا طفاؿ والمسنيف والشيوخ.

وأضػػافت: منػػذ نشػػنتيا حرصػػت الجمعيػػة عمػػى أف ال ت تصػػر خػػدماتيا عمػػى الجانػػب الصػػحي، فحسػػب، بػػؿ 
انسانية عديدة، تبمورت في: مجاالت الصحة النفسية، وتنىيؿ ذوي االحتياجػات الخاصػة،  تعدتيا الى جوانب

 والسعاؼ والطوارئ، ومواجية تداعيات الكوارث الطبيعية، وتمؾ التي بفعؿ النساف.
72/07/7103األيام، رام اهلل،   

 
 غزة قطاع شاحنة إلى 311إدخال  يمنع االحتالل 30

س المجنػة الشػعبية لمواجيػة الحصػار فػي غػزة، النائػب جمػاؿ الخضػري، إف اػاؿ رئػي :ال ػدس دوت كػوـ -غزة
شاحنة إلى غزة بعد إغااو معبر كـر أبػو سػالـ لميػـو الثػاني عمػى التػوالي، الػذي  900االحتاؿ يمنل إدخاؿ 

 يعد المنفذ الوحيد لدخوؿ بعض السمل والمستمزمات.
الشػاحنات المحتجػزة فػػي المػوانئ والمخػػازف  وأوضػح الخضػري فػػي تصػريح صػحفي لػػو يػـو الخمػيس، أف ىػػذه

السػػرائيمي التعسػػفي حػػاؿ دوف والحػػواجز كػػاف مػػف المفتػػرض وصػػوليا إلػػى غػػزة اليػػـو وأمػػس، لكػػف الغػػاؽ 
وأشػار إلػى أف حمولػة الشػاحنات ىػي مػواد غذائيػة وحميػب أطفػاؿ ومسػاعدات إنسػانية لمؤسسػات دوليػة  ذلؾ.

 لكيرباء واحتياجات إنسانية ضرورية.توزع عمى السكاف، وواود لمحطة توليد ا
وأبد  الخضري تخوفو مف دخوؿ غزة نف ا مػف الظػاـ يصػعب حينيػا إيجػاد آليػات السػتمرار ت ػديـ الخػدمات 

 الصحية والنسانية واحتياجات المواطنيف وينذر بكارثة إنسانية.
73/07/7103القدس، القدس،   

 

 "األعمال اإلماراتية" صحي في اليامون بتمويل من مستوصفافتتاح جنين:  35
محمد باص: احتفمت ىيئة ا عماؿ الخيرية الماراتية، أمس، بافتتػاح مستوصػؼ الشػي  محمػد بػف  -جنيف 

راشػػد آؿ مكتػػـو الصػػحي فػػي بمػػدة اليػػاموف غربػػي جنػػيف، لصػػالح الجمعيػػة العمميػػة الطبيػػة فػػي بيػػت الم ػػدس، 
لػػرئيس محمػػود عبػػاس  أبػػو مػػازف ، ورئػػيس وذلػػؾ خػػاؿ احتفػػاؿ نظمتػػو فػػي م ػػر المستوصػػؼ، تحػػت رعايػػة ا

 الوزراء، الدكتور رامي الحمد اهلل.
ونظػػـ حفػػؿ االفتتػػاح، بحضػػور محػػافظ جنػػيف، المػػواء طػػاؿ دويكػػات، ممػػثا عػػف الػػرئيس أبػػو مػػازف، ووزيػػر 
الصػػػحة، الػػػدكتور جػػػواد عػػػواد، ممػػػثا عػػػف رئػػػيس الػػػوزراء، وسػػػفير دولػػػة المػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة، أحمػػػد 

، ومفػػوض ىيئػػة ا عمػػاؿ الخيريػػة الماراتيػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، إبػػراىيـ راشػػد، وعػػدد مػػف النػػواب، الطنيجػػي
 وممثميف عف المؤسسات الرسمية وا ىمية، وحشد مف أىالي البمدة.

وأشػػاد وزيػػر الصػػحة فػػي كممتػػو بالػػدعـ المػػاراتي المتواصػػؿ لكػػؿ ال طاعػػات فػػي المجتمػػل الفمسػػطيني، وفػػي 
 اع الصحي.الم دمة منيا ال ط

مف جيتو شدد دويكات عمى حرص السمطة الوطنية عمى االستمرار في بناء مؤسسات الدولة، وتوفير خدمة 
د ا مػػف وا مػػاف لممػػواطف، وتعزيػػز ث افػػة السػػمـ ا ىمػػي فػػي المجتمػػل، والػػدفاع عػػف المشػػروع الػػوطني، وتوحيػػ

الماراتيػػػة  -عااػػػات الفمسػػػطينية وفػػػي كممتػػػو أشػػػار الطنيجػػػي، إلػػػى ال الصػػػفوؼ فػػػي مواجيػػػة كػػػؿ التحػػػديات.
 المتميزة، والتي ااؿ في كممتو، إنيا تشكؿ نموذجا نوعيا لمعااات ما بيف الدوؿ العربية.

72/07/7103األيام، رام اهلل،   
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 بتيمة التخابر  إحالتو لمجنايات قراريمرسي يرفض تسمم  

س المعزوؿ محمد مرسي رفض تسمـ ارار ذكر مصدر اضائي في النيابة العامة أف الرئي الخميج: -ال اىرة 
إحالتو إلى محكمة الجنايات في ال ضيتيف المتعم تيف بالتخابر مل دوؿ أجنبية وتيريب السجناء وخطؼ 

يناير، المتيف  بعض الضباط، بالتنسيؽ مل حركة حماس وحزب اهلل والحرس الثوري اليراني، إباف ثورة 
 سبوع الماضي.تمت إحالتيما إلى محكمة الجنايات ا 

وأضاؼ المصدر أف جميل المتيميف المحبوسيف عمى ذمة ال ضية واعوا عمى ارار إحالتيـ إلى الجنايات، 
بمف فييـ ايادات مكتب الرشاد لجماعة الخواف الرىابية، باستثناء محمد مرسي الذي رفض التوايل تماماأ. 

التوايل عمى ارار إحالتو لممحاكمة يرجل وااؿ المصدر: إف السبب في رفض الرئيس المعزوؿ التسمـ و 
 لصراره عمى رفض الخضوع لمتح ي ات والمحاكمات،  نو يعت د أنو ال يزاؿ الرئيس الشرعي.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 أنفاق عمى الحدود مع قطاع غزة ثمانيةالجيش المصري يدمر  

التنسيؽ مل الييئة اليندسية لم وات المسمحة في نجحت اوات حرس الحدود المصرية ب: أيمف اناوي -ال اىرة 
أنفاؽ  توجيو ضربة جديدة لمميربيف عمى االتجاه االستراتيجي الشمالي الشراي، اكتشفت ودمرت خاليا 

وااؿ مصدر عسكري إف ىذه ا نفاؽ تسمح بن ؿ ا فراد، ا مر الذي ييدد ا مف ال ومي  بمدينة رفح.
 لمباد.

 //الشرق، الدوحة، 
 
 يونيو  الغاز من "إسرائيل" بعد  استيرادالصييونية: مصر طمبت  االقتصاديةصحيفة "جموبس"  

بعد  الصييونيالغاز  استيرادكشفت صحيفة  جموبس  االاتصادية الصييونية، أف الحكومة المصرية طمبت 
كومة الصييونية تدرس ، وأكد مسئوليف صييونييف أف الحيونيو وتحديداأ منذ سبتمبر  أحداث 

إلى  إسرائيؿ ، وبمغ  المصريا مر، رغـ عدـ التزاـ الحكومات المصرية ع ب ثورة يناير باتفاؽ ض  الغاز 
 مميار دوالر. ىذه االتفااية  فيخسائر المستثمريف 

 وأعدت الصحيفة ت ريراأ حمؿ عنواف  مصر تطمب مف إسرائيؿ  ض  الغاز إلييا ، موضحة أف المسئوليف
وات مضى بيذا ا مر، وىو توايل ع د بيل الغاز مف  إسرائيؿ   أيفى ال اىرة أصبحوا ا ف معنييف مف 

 إلى ال اىرة.
وأوضحت الصحيفة أف ال اىرة لجنت إلى  إسرائيؿ  الحتياجيا إلى الغاز رغـ أف الحصائيات تؤكد أف 

 عاما م بمة. لمدة  ما يكفى احتياجات المصرييف أيترليوف متر مكعب،  مصر تمتمؾ 
وأكدت الصحيفة أف احتياج مصر لمغاز الصييوني يرجل إلى أف الشركة العالمية غير ميتمة باالستثمار 

مصر بيذا المجاؿ أو اكتشاؼ ح وؿ غاز جديدة، إضافة إلى استعداد الحكومة المصرية لشراء الغاز  في
ال يغطى نف ات البحث  الذيوىو المبمغ  دوالر لموحدة، و مف شركات أجنبية بمبالغ تتراوح بيف 

 واكتشاؼ ح وؿ جديدة.
 //الشعب، مصر، 
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 غزةبمتيمين جدد في حادث "ذبيح" اإلخوان بالمنصورة اعترفوا بالتدريب  خمسةضبط "الجميورية":  
ذبح  متيميف جدد مف أعضاء الخمية الرىابية المتورطة في أل ت أجيزة ا مف بالدايمية ال بض عمي 

طاؽ الرصاص عمي مصارع ا سود ومحاولة اغتياؿ أحد  سائؽ التاكسي محمد جماؿ الديف محمد بدير. واا
 النشطاء السياسييف بالمنصورة.

تـ إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وأل ي ال بض عمي المتيميف واعترؼ المتيـ أحمد محمود ليموف بننو 
االست رار في الباد.. يذكر أف المتيـ مسعد عامر. زعيـ الخمية تم ي تدريبات في غزة بيدؼ زعزعة ا مف و 

 الذي أل ي ال بض عميو في ا ونة ا خيرة كاف اد اعترؼ عمي المتيميف الم بوض عمييـ.
 //الجميور، مصر، 

 
 "اإلخوان"أمام حماس.. إعالنيا إرىابية أو االنفصال عن  خياران: مصدر أمني مصري 

اضوؿ: ااؿ مصدر أمني مصري مسؤوؿ إف إعاف الحكومة جماعة الخواف المسمميف ا ن -ال اىرة 
يعني عدة أمور أىميا دفل حركة حماس )المنتمية فكريًّا إلى جماعة الخواف المسمميف(   جماعة إرىابية 

ا أنيا بم  منظمة إرىابية إلى خياريف، إما االنفصاؿ عف جماعة الخواف المسمميف أو اعتبارىا ىي أيضا 
 تابعة لمجماعة تنظيميًّا، بحسب رأيو.

، إال أف ىذا ا مر ستدرسو  تنظيـ إرىابي واالت الحكومة المصرية إف حركة حماس، لـ يتـ إدراجيا كػ
 مست با.

وردا عمى سؤاؿ بشنف حركة حماس، ااؿ وزير التضامف االجتماعي، أحمد البرعي، في المؤتمر ذاتو، إف 
لخواف الدولي، ولف نسمح ليا أو لغيرىا بالتدخؿ في شؤوف مصر، وكؿ شخص ال حماس جزء مف تنظيـ ا 

 . بد أف يعرؼ ادره وي ؼ في مكانو
لـ نتكمـ في إدراج حماس منظمة إرىابية، ولكف مف الممكف أف نبحث ىذا ا مر  وأضاؼ البرعي: 

 . مست با
 //القدس العربي، لندن، 

 
 يا إلعادة التيدئة لحدود غزة تكثف مساعي السمطات المصرية 

سرائيؿ بيدؼ إعادة حالة التيدئة،  -غزة  أشرؼ اليور: كثفت مصر مف اتصاالتيا مل حركة حماس واا
نياء حالة التوتر عمى طوؿ الحدود الفاصمة، وااؿ جيش االحتاؿ أف نشطاء مف غزة أطم وا أمس اذيفة  واا

في ’ ال بة الحديدية‘ديد مف بطاريات منظومة صاروخية جديدة عمى مناطؽ الجنوب، بعد أف نشر الع
مناطؽ الحدود تحسبا مف اتساع نطاؽ المواجية، فيما ال تزاؿ اوات ا مف التابعة لحماس تنفذ خطة طوارئ 

 في العمؿ.
وتفيد مصادر فمسطينية أف الجيات المصرية تكثؼ مف اتصاالتيا بيدؼ إعادة تثبيت التيدئة، ومنل 

يد إسرائيمي محتمؿ ضد اطاع غزة في أع اب التوتر الذي بدأ ظير الثاثاء انييارىا لواؼ أي تصع
الماضي. وتجري المخابرات المصرية التي رعت اتفاؽ التيدئة ا خير في تشريف الثاني/نوفمبر مف العاـ 

 الماضي اتصاالت مل الطرفيف، ويتوال أف يتـ العودة لحالة اليدوء تدريجيا.
لمصري لد  السمطة الفمسطينية ااؿ إف باده تجري اتصاالت لعادة التيدئة وكاف ياسر عثماف السفير ا

 في اطاع غزة وواؼ التصعيد السرائيمي.
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 //القدس العربي، لندن، 
 
 من المحوم وأثاث المستشفيات لغزة طنا مصر: إدخال  

لعريش المواء جابر العربي، صرح رئيس مجمس إدارة الياؿ ا حمر المصري فرع ا: أيمف اناوي -ال اىرة 
طنا مف المحوـ وكميات مف أثاث المستشفيات كمساعدات إلى اطاع غزة، وذلؾ عف  بننو تـ إدخاؿ 

 طريؽ ميناء رفح البر .
وأضاؼ رئيس مجمس الدارة، في تصريح صحفي، اليوـ الخميس، أف المحوـ م دمة مف ىيئة ا عماؿ 

سيارات محممة بنثاث المستشفيات  ا أثاث المستشفيات فيو عبارة عف الخيرية بدولة المارات العربية، أم
 م دمة مف اافمة  أمياؿ مف االبتسامات .

ومف جية أخر ، تـ إدخاؿ نصؼ طف مف ا دوات المنزلية الباستيكية الم دمة مف إحد  الجيات كمعونة 
دخاليا إلى ال طاع عف طريؽ الياؿ ا  حمر المصري، بالتنسيؽ مل الياؿ ل طاع غزة، كما تـ التنسيؽ واا

 ا حمر الفمسطيني لتوزيعيا عمى المستح يف.
 //الشرق، الدوحة، 

 
 
 

 أمام السفارة اإلسرائيمية لمعيساويزفة احتفالية : األردن 03
نظػػـ الحػػراؾ الشػػبابي االردنػػي لمتضػػامف مػػل االسػػر  وافػػة احتفاليػػة مسػػاء اليػػـو اػػرب : خميػػؿ انػػديؿ -السػبيؿ 
وردد المشػػاركوف فػػي الفعاليػػة  .سػػفارة الكيػػاف الصػػييوني، احتفػػاء بػػاالفراج عػػف االسػػير سػػامر العيسػػاوي مبنػػى

ىتافات تحيي ا سير العيساوي وانتصاره عمى السجاف الصييوني، إضافة الػى ىتافػات تطالػب بػاالفراج عػف 
ر تػػؿ ابيػػب ،  تحيتنػػا االسػػر  مػػف سػػجوف االحػػتاؿ، ومػػف تمػػؾ اليتافػػات:  يػػا عيسػػاوي يػػا حبيػػب.. انػػت اػػاى

 ."عالية.. لألمعاء الخاوية ،  سجؿ سجؿ يا زماف.. أسير اير السجاف
مػػف جيتػػو، وفػػي اتصػػاؿ مػػل ا سػػير المحػػرر مػػف مدينػػة ال ػػدس، اػػاؿ العيسػػاوي اف ارادة االسػػر  لػػف تخضػػل 

أف الشػعوب لمسجاف الصػييوني، مؤكػداأ انػو ال مكػاف لسػفارات العػدو الصػييوني فػي أي مػف الػدوؿ العربيػة، و 
 .التي تجمعيا اليوية العربية السامية ستزيؿ ىذه السفارات مف دوليا

وأشػػػار منظمػػػو الفعاليػػػة الػػػى أنيػػػا تػػػنتي احتفػػػاء بػػػالفراج عػػػف االسػػػير العيسػػػاوي والنصػػػر الػػػذي ح  ػػػو عمػػػى 
ـ، االحتاؿ، تنكيدا عمى واوؼ الشباب االردني خمؼ جميل االسر  في سػجوف االحػتاؿ حتػى االفػراج عػني
 .مطالبيف الحكومة بالتحرؾ الجاد والفاعؿ تجاه االسر  االردنييف، وواؼ سياسة المماطمة والتجاىؿ ل ضيتيـ

72/07/7103، السبيل، عم ان  
 
 ": روسيا تسعى لصفقة شاممة تربط الممف السوري بعممية السالمالسياسة"مسؤول عراقي لـ 

لة ال انوف  الذي يتزعمو رئيس الوزراء العرااي نوري كشؼ ايادي رفيل في  ائتاؼ دو  باسؿ محمد: -بغداد 
المالكي، عف أف م ربيف مف الرئيس الروسي فاديمير بوتيف يواصموف اتصاالتيـ السرية لت ريب وجيات 

مف جية ثانية، لع د صف ة شاممة  واليرانيوالواليات المتحدة مف جية والنظاميف السوري  إسرائيؿالنظر بيف 
 في المنط ة.
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اؿ ال يادي الم رب مف المالكي لػ السياسة : إف ال يادة الروسية تسعى لع د صف ة سياسية وصفت وا
بالموضوع السوري، مستغمةأ الجيود المبذولة لع د  السرائيمي -بالتاريخية ت وـ عمى ربط الصراع العربي 

 .أعواـمنذ ارابة ثاثة    الشير الم بؿ والخاص بتسوية الصراع الدموي الدائر في سوريةمؤتمر  جنيؼ 
في الحكـ حتى  ا سدأىـ ما ي ترحو الروس، ينص عمى ب اء الرئيس بشار  أفوأشار ال يادي العرااي إلى 

نظاـ دمشؽ سيكوف جاىزاأ لممفاوضات  إفم ابؿ بعض الترتيبات العممية في صدارتيا:  العاـ 
تسوية ممؼ مرتفعات الجوالف المحتؿ وتوايل اتفاؽ مشتركة ل أميركية -برعاية روسية  إسرائيؿالمباشرة مل 

نيائي حولو، كما يتضمف الم ترح الروسي مواف ة نظامي دمشؽ وطيراف عمى البدء الفوري بمعالجة وضل 
 إتمامياالصف ة في حاؿ  أفالجناح العسكري لػ حزب اهلل  المبناني وحركة  حماس  في اطاع غزة، مضيفاأ 

فراغ حزب اهلل  مف لبناف  ستسمح بإخراج جميل م اتمي سورية،  إلىجميل مخازف الساح التابعة لو ون ميا  واا
وجود عسكري لمحزب بحيث ي تصر وجوده في لبناف عمى  أي إنياءبالضبط، أي  إسرائيؿوىو ما تريده 

ياأ ير  في ىذه الخطوة عماأ حيو  ا سد أفالشؽ السياسي ومشاركتو في االنتخابات البرلمانية ىناؾ، كما 
فرض ىيمنة  إعادةالسورية سيسيـ في  ا راضيلو،  ف الجناح العسكري لػ حزب اهلل  في حاؿ تمركزه عمى 

ال وات السورية النظامية عمى أجزاء واسعة مف سورية سيما التي واعت بنيدي جماعات المعارضة 
 المسمحة وفي م دميا  جبية النصرة  التابعة لتنظيـ  ال اعدة . السامية

  .إسرائيمي أميركيفت ال يادي إلى أف  تواجد م اتمي الحزب ودورىـ العسكري في سورية سيتـ ب بوؿ ول
 //السياسة، الكويت، 

 
 بين الجياديين بشأن توحيد القاعدة" في سيناء وغزة حادة"السياسة": خالفات  

يف الجيادييف بشنف توحيد كشفت مصادر مطمعة لػ السياسة  عف وجود خافات حادة ب خاص: -السياسة 
 صفوؼ التنظيمات المرتبطة بػ ال اعدة  في شبو جزيرة سيناء واطاع غزة.

وأوضحت المصادر أف التيار المعارض لموحدة بيف التنظيمات الجيادية يخشى مف إعاف موافو تحسباأ 
، ميمة أفغانستافاعدة  في لمكانية تصويره عمى أنو يحاوؿ عرامة ىذه الخطوة التي تعتبرىا ايادة تنظيـ  ال 

جداأ باتجاه تعزيز مكانة التنظيمات السمفية الجيادية العاممة عمى جانبي الحدود في شبو جزيرة سيناء وفي 
 اطاع غزة.

 //السياسة، الكويت، 
 
 وحدة سكنية بمدينة الشيخ حمد بغزة جراء قرعة إ :إعمار غزة إلعادةالمجنة القطرية  

أعمنت المجنة ال طرية لعادة إعمار اطاع غزة البدء بتنفيذ المرحمة ا ولى : زنادة ومحمد جماؿريما  -غزة 
مميوف دوالر، حيث تتزامف مل حفؿ  مف مدينة سمو ا مير الوالد الشي  حمد بف خميفة آؿ ثاني بمبمغ 

ماؿ إجراءات التسجيؿ وحدة سكنية لمف وال عمييـ االختيار الستك إجراء ال رعة العمنية الختيار 
 لتممؾ الش ة السكينة في المدينة الوااعة في محافظة خاف يونس.

وأجريت مراسـ االحتفاؿ في فندؽ موفنبيؾ بمدينة غزة، حيث اّدـ وزير ا شغاؿ العامة والسكاف الميندس 
ر الباد يوسؼ الغريز خاؿ االحتفاؿ الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشي  تميـ بف حمد آؿ ثاني أمي

المفد  ولسمو ا مير الوالد الشي  حمد بف خميفة آؿ ثاني، وحكومة وشعب اطر. كما ادـ شكره لمجنة 
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ال طرية لعادة إعمار اطاع غزة، وعمى رأسيـ سعادة السفير محمد العمادي رئيس لجنة إعادة إعمار اطاع 
 غزة.

ار إال أف المشاريل ال طرية مازالت تعمؿ وااؿ  الغريز  إنو  رغـ تواؼ الكثير مف المشاريل بسبب الحص
ماييف دوالر  وتسير وف اأ لممخطط ليا . وااؿ اف غزة شرفت بمنحة كريمة مف دولة اطر الش ي ة بػ 

أمريكي، حيث شممت ىذه المنحة مشاريل متعددة منيا لمبنى التحتية والزراعة والصحة والسكاف. واشار إلى 
 في مدينة سمو ا مير الوالد الشي  حمد بف خميفة آؿ ثاني. أف أبرز تمؾ المشاريل تمثمت

 //الشرق، الدوحة، 
 
 عرفات توفي ألسباب طبيعية ياسر: خبراء روس 

ادعى فاديمير أويبا رئيس الوكالة الفدرالية الروسية لمتحاليؿ الطبية والبيولوجية أف : وكاالت - عرب 
ت توفي  سباب طبيعية، مضيفا أنو ال توجد ىناؾ حاجة إلى إجراء الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفا

 فحوص جديدة.
وااؿ رئيس الوكالة التابعة لوزارة الصحة الروسية لمصحفييف اليوـ، الخميس:  أنيينا عممنا، واتفؽ الجميل مل 

 أنيـ تراجعوا نتائج فحصنا ، مضيفا أنو كانت ىناؾ تصريحات غير مبررة لخبراء سويسرييف بيذا الشنف، إال
 عنيا وأكدوا نتائج الفحص الروسي.

كما ادعى أويبا:  ىذا فحص صحيح تماما، وال داعي لجراء فحوص جديدة ، مضيفا أف عرفات توفي 
  سباب طبيعية دوف أي تنثير إشعاعي.

 //، عرب 
 
 أوضاع الفمسطينيين ينذر بانتفاضة جديدة تدىور: صحف أميركية 

الصحؼ ا ميركية ا وضاع البائسة التي يعيشيا الفمسطينيوف في الضفة الغربية واطاع غزة، تناولت بعض 
وحذرت إحداىا مف انتفاضة فمسطينية جديدة، وأشارت أخر  إلى تزايد التوتر في ا راضي الفمسطينية في 

 ظؿ التطرؼ السرائيمي واستمرار االحتاؿ في سياساتو االستيطانية.
مف  -في م اؿ  ستاذ العموـ السياسية والوزير الفمسطيني السابؽ عمي الجرباوي-ؾ تايمز ف د حذرت نيويور 

احتماؿ اندالع انتفاضة فمسطينية جديدة في ا شير ال ادمة، وذلؾ في ظؿ ا وضاع البائسة والمعاناة التي 
 يعيشيا الفمسطينيوف في الضفة الغربية واطاع غزة.

امؿ التي تنذر بانتفاضة جديدة ىو ما يتمثؿ في ف داف الفمسطينييف  ي وأوضحت الصحيفة أف مف بيف العو 
باراة أمؿ في انتياء االحتاؿ وفي تح يؽ حريتيـ واست اليـ، وىو ا مؿ الذي سبؽ أف اادىـ ل بوؿ 

 التفاوض مل إسرائيؿ ولتنييدىـ حؿ الدولتيف.
االنتياكات السرائيمية لح وؽ الفمسطينييف وأضافت أف ىناؾ عوامؿ أخر  تنذر باالنتفاضة وأبرزىا تصاعد 

بكؿ أنحاء ا راضي المحتمة، ومحاوالت تؿ أبيب لتيويد ال دس وتزايد االستيطاف بالمدينة وأنحاء أخر  مف 
 الضفة في م ابؿ تدمير منازؿ الفمسطينييف وتحويميـ إلى م يميف بشكؿ مؤات.

 بؤس واستفزاز
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ية لمشؤوف االاتصادية والمالية لمفمسطينييف، وتحوؿ اطاع غزة واالت نيويورؾ تايمز إف الحاؿ المزر 
المحاصر إلى سجف كبير يفت ر  ساسيات العيش، والتغيير واليياج الذي يرونو لد  الشعوب في المنط ة 

 مف حوليـ، كميا عوامؿ تنذر بانفجار الفمسطينييف البائسيف بانتفاضة جديدة متواعة.
 يادة رئيس صندوؽ  إرث الييكؿ  ييودا غميؾ، ااتحموا باحات المسجد مستوطنا ب ُيذكر أف ارابة 

ا اصى أواخر الشير الماضي مف جية باب المغاربة، وطافوا بنرجائو في حماية عدد كبير مف أفراد 
 الشرطة السرائيمية، وأف طاب مصاطب العمـ الموجوديف بالمسجد واجيوا االاتحاـ بالتكبير والتيميؿ.

 إرث الييكؿ  مجموعة مف المتطرفيف السرائيمييف الذيف ينظموف أنشطة تيدؼ إلى بناء ما  ويضـ صندوؽ
 يسمونو  ىيكؿ سميماف  موضل ا اصى المبارؾ.

 
 تطرف واستيطان

مف جانبيا، أشارت كريستياف ساينس مونيتور إلى أف جماعة مستوطنيف إسرائيمييف سرية برزت خاؿ 
يا  برايس تاغ  أو  بطااة الثمف  وأنيا ت وـ بشف ىجمات عمى أماكف ا شير الماضية وتطمؽ عمى نفس

 العبادة السامية والمسيحية با راضي الفمسطينية المحتمة عمى حد سواء.
وأوضحت الصحيفة أف تمؾ الجماعة المتطرفة ت وـ بحرؽ المساجد والكنائس وبث الرعب ومحاولة استفزاز 

 كومة إسرائيؿ كبح جماح سياساتيا االستيطانية بالضفة.الفمسطينييف بكؿ مرة تحاوؿ فييا ح
وأضافت أف المتطرفيف الييود ي وموف أيضا بتدنيس المساجد والكنائس وت طيل ا شجار العائدة 
لمفمسطينييف، وأف تزايد التوتر وركود المفاوضات واستمرار التوسل باالستيطاف، كميا عوامؿ تنذر بتفجر 

 الباد. المواجيات في جميل أنحاء
وفي موضوع ذي صمة، ن مت مجمة تايـ عف مسؤوؿ إسرائيمي اولو إف حكومتو تعتـز العاف عف 
مشروعات إسكاف جديدة بالمستوطنات الييودية ا سبوع الم بؿ، ا مر الذي ييدد المفاوضات مل الجانب 

 الفمسطيني والتي استؤنفت ابؿ أشير بوساطة أميركية.
 //الجزيرة.نت، الدوحة، 

 الخاطئة عن بيت لحم األفكارعازال لكسر  جدارابريطانيون يبنون  
  بيت لحـ انرابد‘ال دس العربي: في تذكير بالجدار العنصري العازؿ في فمسطيف اامت منظمة  - لندف

أمتار( في ساحة كنيسة سانت جيمس بوسط لندف وذلؾ  البريطانية بنصب جدار مماثؿ بالطوؿ الكامؿ )
لثاثاء الماضي. الجدار الشبيو انتصب ارب شجرات المياد وا ضواء الممتمعة، ليواجو ال ولبات يوـ ا

المعتادة في عيد المياد حوؿ بيت لحـ ولتعميـ الناس واال الحياة لمساكنيف خمؼ الجدار. واد  العامية
، حسب اوليـ، ىو ما يحصؿ ت صد المنظموف أف يحجب الجدار الواجية التاريخية الجميمة لمكنيسة  ف ىذا
 في المواال التاريخية في بيت لحـ وغيرىا مف المواال الم دسة في فمسطيف.

الفعالية بدأ مل بث رسالة مف سامي عوض، مدير صندوؽ ا رض الم دسة في بيت لحـ، وبافتتاح  إطاؽ
 اؿ مف بيت لحـ.، والذي ي دـ أعماالأ فنية  طف’كؿ ما يرسموه ىو الجدار‘معرض تشكيمي بعنواف 

 //القدس العربي، لندن، 
 

 كحركة "ارىابية" "المصرية تجريم "حماس لمسمطاتالخطوة القادمة  51
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 عبد الباري عطواف
حرب السػمطات المصػرية عمػى حركػة االخػواف المسػمميف تػزداد شراسػة، فمػـ تكتػؼ باعانيػا  جماعػة ارىابيػة  

ح ػػػت اعضػػػاءىا، وتع بػػػت مصػػػادر تمويميػػػا وجمػػػدت امواليػػػا، بػػػؿ اغم ػػػت صػػػحيفتيا )الحريػػػة والعدالػػػة(، وال
واعتبرت كؿ المنظمات والجمعيات المنبث ة عف التنظيـ ارىابيػة ايضػا، وسػتحاكـ اادتيػا المعت مػيف كارىػابييف 

 بما في ذلؾ الرئيس المنتخب المعزوؿ محمد مرسي.
لفعمي لمػباد اكػد امػس  اف مصػر سػت ؼ الفريؽ اوؿ عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع واائد الجيش، والحاكـ ا

صامدة في مواجية االرىاب  وانيا اادرة عمى العبور الى  االست رار ، وذلؾ اثنػاء حضػوره حفػؿ تخػريج دفعػة 
 جديدة مف ضباط الصؼ.

مػػف يتػػابل حمػػات التحػػريض التػػي تشػػنيا الصػػحافة المصػػرية ضػػد حركػػة االخػػواف واسػػتخداـ كػػؿ انػػواع ال ػػوة 
اع مفػػاده اف مواجيػػات شرسػػة اادمػػة اػػد تتطػػور الػػى حػػرب اىميػػة دمويػػة، الننػػا نعت ػػد اف ضػػدىـ يخػػرج بانطبػػ

اعضاء الحركة، والمتطرفيف منيـ عمى وجو الخصوص، وىناؾ اال ؼ منيـ، سيستسمموف لحرب االجتثػاث 
 التي تواجييا حركتيـ، في ظؿ توفر الساح والماؿ والدعـ الداخمي والخارجي.

الى حركة االخواف ارىابيا، وسيواجو ع وبة سجف تصؿ الى ثاثيف عامػا، فػاف عمػى  فاذا كاف كؿ مف ينتمي
السمطات المصرية اف تبني معت ات وسجوف مفتوحة، فػي الصػحراء السػتيعاب مايػيف مػف اعضػاء الحركػة 

، وىػػو االن ػػاب الػػذي فجػػر 2332كمػػا فعمػػت نظيرتيػػا الجزائريػػة بعػػد االن ػػاب عمػػى صػػناديؽ االاتػػراع عػػاـ 
الػػؼ انسػػاف، وىػذا اطعػػا مػػا ال نتمنػػاه لمصػػر او اي  700ربػا اىميػػة اسػػتمرت عشػػر سػنوات ادت الػػى م تػػؿ ح

 دولة عربية اخر .
*** 

مصػػر تتحػػوؿ الػػى دولػػة بوليسػػية تطبػػؽ االحكػػاـ العرفيػػة دوف اعػػاف رسػػمي، وىػػذا يعنػػي وبكػػؿ بسػػاطة، اف 
الػباد تحكػـ بالحديػد والنػار، وىػذا الػنيج مػف ثورتيا السػممية وؤدت، واالنجػازات التػي ح  تيػا تبخػرت، وباتػت 

الصعب اف يؤدي الى االست رار وانما الى المزيد مف عدمو، فاذا كانت حركة االخواف المسمميف ارىابية ت ؼ 
خمؼ احداث العنؼ والتفجيرات، وىو ما لـ يتـ اثباتو اانونيا حتى ا ف، فيؿ جماعة السادس مف ابريؿ التي 

ة مػػف ابػػرز اياداتيػػا، النيػػـ احتجػػوا عمػػى غيػػاب الديم راطيػػة وحريػػات التعبيػػر، وانتيػػاؾ تعت ػػؿ السػػمطات ثاثػػ
 ح وؽ االنساف جماعة ارىابية ايضا؟

الثورة في مصر التي تتعرض حاليا لعممية اجتثاث اامت مف اجؿ العدالة والمساواة وحكػـ ال ػانوف وصػناديؽ 
ولكػػف مػػا يجػػري حاليػػا يشػػكؿ ن يضػػا لكػػؿ ىػػذه االىػػداؼ  االاتػػراع، وانيػػاء الدولػػة االمنيػػة والبػػوليس السياسػػي،

 والصموحات لاسؼ.
بعد اعاف الحرب عمى حركة االخواف، واعت اؿ اادة حركة السادس مف ابريؿ، ستكوف الخطػوة الم بمػة حتمػا 
الصػػاؽ تيمػػة  االرىػػاب  بحركػػة  حمػػاس  النيػػا حسػػب السػػمطات المصػػرية تنتمػػي فكريػػا الػػى جماعػػة االخػػواف 

ف وىذا جزئيا صػحيح، ولكنيػا لػف ت ػدـ عمػى فعػؿ الشػيء نفسػو تجػاه الحركػات االخوانيػة االخػر  فػي المسممي
دوؿ مثؿ االردف والعراؽ وتركيا وتونس مثا، الف السمطات المصرية ال تستطيل الوصوؿ الى ىذه الحركات 

داخميػػة لػػدوؿ فػػي اطػػاع غػػزة، وسػػتعتبر خطوتيػػا تػػدخا فػػي شػػؤوف   وخن يػػا مثممػػا تفعػػؿ مػػل حركػػة  حمػػاس
 اخر .

مصدر امني مصري مسؤوؿ اكد ىذه النوايا وااؿ اف مف اىداؼ اعاف جماعة االخػواف المسػمميف المصػرية 
حركة  ارىابية  ىو الضغط عمى حركة  حماس  ووضعيا اما خياريف: اما االنفصاؿ عف جماعة االخواف او 
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ضػػ  الي مػػف الشػػرطيف، وحتػػى لػػو رضػػخت، اعتبارىػػا ىػػي ايضػػا حركػػة  ارىابيػػة  وال نعت ػػد اف  حمػػاس  ستر 
 ستظؿ موضل شؾ، ثـ مطاردة االمف المصري.

ىذا التيديد يعني ماح ة اي مواطف فمسطيني في مصر لشبية االنتماء الى  حماس ، والزج بو في السجوف 
 فيكفي اف يطمػؽ لحيتػو ليػداف بيػذه التيمػة، وىنػاؾ اكثػر مػف ربػل مميػوف فمسػطيني فػي مصػر ثػـ بعػد ذلػؾ او
ابؿ ذلؾ تضييؽ الخناؽ عمػى اكثػر مػف مميػوني فمسػطيني فػي اطػاع غػزة، وبصػورة اكثػر شػدة ممػا ىػو عميػو 

 الحاؿ ا ف، وربما اصؼ م ار الحركة اسوة بما تفعمو الطائرات االسرائيمية.
كثيػػػروف يختمفػػػوف مػػػل حركػػػة  حمػػػاس  فػػػي العديػػػد مػػػف معت ػػػداتيا الفكريػػػة، ويؤخػػػذوف عمػػػى حكومتيػػػا ارتكػػػاب 

كبيػػػرة فػػػي ادارتيػػػا ل طػػػاع غػػػزة، ولكػػػف ىػػػؤالء او معظميػػػـ يعتبرونيػػػا حركػػػة م اومػػػة اوجعػػػت كتائبيػػػا اخطػػػاء 
الجيادية وعممياتيا العسكرية االسرائيمييف المحتميف، وتصدت لعدوانيـ عمى اطاع غػزة اكثػر مػف مػرة برجولػة 

 نيابة عف االمة بنسرىا وادمت آالؼ الشيداء.
 *** 

سطينية، اختمفنا معيا او اتف نػا، وتتواجػد حاليػا عمػى ارض فمسػطينية، وجميػل حركة  حماس  حركة م اومة فم
االنفاؽ التي كانػت السػمطات  المصػرية تعتبرىػا مصػدرا لتيريػب السػاح والم ػاتميف الػى صػحراء سػيناء جػر  
ء، تػػدميرىا، وال تمػػر ذبابػػة عبػػر معبػػر رفػػح دوف مواف ػػة ومعرفػػة رجػػاؿ االمػػف المصػػري، فممػػاذا كػػؿ ىػػذا العػػدا

 ولماذا كؿ ىذا التحريض االعامي الذي يتحوؿ تدريجيا الى سياسة رسمية؟
ال نفيػػـ، وال يمكػػف اف نػػتفيـ، ىػػذا التغػػوؿ الرسػػمي المصػػري ضػػد اشػػ اء تػػربطيـ بمصػػر عااػػات تاريخيػػة، 
ويعتبرونيػػا الحاضػػنة االـ ليػػـ، واضػػاياىـ المصػػيرية، فػػاذا كػػاف ىنػػاؾ انػػاس اجرمػػوا فػػي حػػؽ مصػػر وتمػػت 

اضائيا فنحف مل الحاؽ ااصى الع وبات بيـ، لكف ما نرفضو ىو  التعميـ  وتجريـ اكثػر مػف مميػوني  ادانتيـ
 فمسطيني بتيمة االرىاب دوف ادلة واثباتات موث ة.

ال نريد، بؿ ال نتمنى، اف ت ؼ السمطات المصرية في الخندؽ نفسو مل اسرائيؿ العػدو االوؿ لمصػر، واالمػة 
الحػػػرب عمػػػى حركػػػة م اومػػػة تواجػػػو ال صػػػؼ والحصػػػار وتتواػػػل اجتياحػػػا اسػػػرائيميا االسػػػامية بنسػػػرىا، وتعمػػػف 

 الجتثاثيا في اي لحظة، مصر التاري  والحضارة ومواجية االعداء الغزاة اكبر مف ىذا واعظـ.
ال نعرؼ مف ىـ المستشاروف الذيف ي ػدموف النصػح لم يػادة المصػرية، ولكػف مػا نعرفػو اف ىػؤالء باستشػاراتيـ 

وف مصر الى طريؽ مجيوؿ مميء بالمطبات الوعرة جدا لاسؼ الشديد، ويعرضوف جيشيا لمعركة ىذه ي ود
 ليست معركتو وال يجب اف تكوف.

 72/07/7103، رأي اليوم، لندن
 

 األسرى واالستيطان وغزة أوراقتخمط  "إسرائيل" 50
 حممي موسى

يني سػػواء بسػػبب العػػدواف السػػرائيمي الفمسػػط -اختمطػػت ا وراؽ ىػػذا ا سػػبوع بشػػدة عمػػى الصػػعيد السػػرائيمي 
عمى غزة أـ بسبب ارب الفراج عػف الدفعػة الثالثػة مػف معت مػي مػا ابػؿ أوسػمو فػي إطػار المفاوضػات ال ائمػة 
برعايػػة أميركيػػة. وبػػدا أف كػػاأ مػػف عنصػػري التفاعػػؿ السياسػػي والعسػػكري متػػداخاف بشػػكؿ لػػـ يسػػبؽ لػػو مثيػػؿ 

ية بنيػػػاميف نتنيػػػاىو لع ػػػد اجتمػػػاع طػػػارئ لممجمػػػس الػػػوزاري ا منػػػي بحيػػػث أف دعػػػوة رئػػػيس الحكومػػػة السػػػرائيم
نما أيضاأ بسبب ا سر .  المصغر لـ تكف ف ط بسبب غزة واا
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ف ػػد طالػػب اػػادة عديػػدوف فػػي اليمػػيف السػػرائيمي بتجنػػب الفػػراج عػػف المعت مػػيف الفمسػػطينييف ال ػػدامى أو عمػػى 
غػػزة. ولكػػف ىػػذه الػػدعوة لػػـ ت تصػػر ف ػػط عمػػى  ا اػػؿ بتنجيػػؿ ىػػذا الفػػراج إلػػى أف تتضػػح صػػورة الوضػػل فػػي

الوضل في غزة، بؿ تخّطتيا لتشترط ىذا الفراج بمواف ة الدارة ا ميركية أيضاأ عمػى الفػراج عػف الجاسػوس 
ا ميركي لمصمحة إسرائيؿ جونثاف بوالرد. ولـ يتواؼ ا مر عند ىذا الحد بؿ طالبت او  عديدة بعػدـ ابػوؿ 

 ميركي الرامي لتنجيؿ العاف عف توسيل المستوطنات، وىي الخطػوة التػي طالمػا حكومة نتنياىو الضغط ا
 اتخذتيا إسرائيؿ بالتزامف مل الفراج عف ا سر .

وبدييي أف اختاط ا وراؽ ىذا يدّؿ أكثر مف أي شيء آخر عمى طبيعة المفاوضات الجاريػة وميػؿ كػؿ مػف 
و غيػػر م تنػػل بننيػػا سػػتح ؽ الغايػػة النيائيػػة ليػػا، وىػػي الطػػرفيف لتح يػػؽ أغػػراض تكتيكيػػة منيػػا، خصوصػػاأ أنػػ

الن ػاب عػف « معػاريؼ»التوصؿ إلى اتفاؽ شامؿ أو حتى إلػى اتفاايػة إطػار، كمػا يريػد ا ميركيػوف. وكشػفت 
أف نتنياىو سيتخمى عف تعّيده لوزير الخارجية ا ميركي جوف كيري بتنجيؿ العاف عػف توسػيل االسػتيطاف 

 عف المعت ميف الفمسطينييف. بالتزامف مل الفراج
عػف مصػدر حكػومي رفيػل المسػتو  ذي صػمة باالسػتيطاف اولػو إف نتنيػاىو كػاف اػد وافػؽ « معػاريؼ»ون مػت 

عمػػػى الرجػػػاء ا ميركػػػي وا وروبػػػي واػػػرر التريػػػث  سػػػبوعيف أو ثاثػػػة بعػػػد الفػػػراج عػػػف الدفعػػػة الثالثػػػة مػػػف 
. وأضاؼ المصػدر أف نتنيػاىو بعػد أحػداث غػزة ينػوي المعت ميف ابؿ العاف عف بناء جديد في المستوطنات

العػػاف عػػف البنػػاء االسػػتيطاني الواسػػل فػػي موعػػد اريػػب مػػف الفػػراج عػػف المعت مػػيف مطمػػل ا سػػبوع الم بػػؿ. 
ون مت الصحيفة عف مصادر أخر  اسػتغرابيا لتغّيػر مواػؼ نتنيػاىو ىػذا، خصوصػاأ أف الػوزارات المختمفػة لػـ 

آخػر عمػى أف تغييػر مواػػؼ نتنيػاىو يعػود إلػى حجػػـ الضػغوط، التػي مورسػت عميػػو تسػتعد لػذلؾ جيػداأ. وشػػدد 
مف جانب أوسػاط يمينيػة تػر  أف عػدـ العػاف عػف مشػاريل اسػتيطانية سيفّسػر عمػى أنػو ضػعؼ مػف جانػب 

 الحكومة.
مى إال عموماأ وبرغـ حدة االعتراض داخؿ الحكومة السرائيمية عمى الفراج عػف المعت مػيف الفمسػطينييف ال ػدا

أف الفػػػػراج عػػػػنيـ ىػػػػو مجػػػػرد تنفيػػػػذ  حػػػػد اشػػػػتراطات رزمػػػػة اسػػػػتئناؼ المفاوضػػػػات. ومعػػػػروؼ أف السػػػػمطة 
الفمسطينية تعّيدت، مف جانبيا، بعدـ الخروج مف مسار التفاوض مف جية وعدـ المجوء مف طرؼ واحد إلػى 

انبيػا تصػػّر إسػرائيؿ عمػػى أف المؤسسػات الدوليػة لدانػػة إسػرائيؿ أو لنيػػؿ اعتػراؼ بػػالح وؽ الفمسػطينية. مػػف ج
ىػػذا يػػتـ بتنكيػػد وفػػؽ »االسػػتيطاف ىػػو ممارسػػة جػػزء مػػف ح وايػػا وتػػر ، وفػػؽ وزيػػر الػػدفاع موشػػي يعمػػوف، أف 

 «.تفاىمات واتفااات مل ا ميركييف
لكػػف إسػػرائيؿ تػػؤمف بننػػو مثممػػا مػػرت الػػدفعتاف ا ولػػى والثانيػػة ومػػا راف يمػػا مػػف تػػزامف اسػػتيطاني، فػػإف الدفعػػة 

لػػف تختمػػؼ كثيػػراأ حتػػى إذا كانػػت أصػػوات الدانػػة أعمػػى حتػػى مػػف جانػػب أميركػػا. ومعػػروؼ أف تنفيػػذ  الثالثػػة
 الفراج عف الدفعة الثالثة سيتـ عمى ا غمب مساء بعد غد ا حد.

، نػاحوـ بػارنيل الن ػاب عػف وجػود انػاة تفػاوض سػرية بػيف «يديعوت»عموماأ كشؼ المعمؽ السياسي لصحيفة 
ئػػيس الحكومػة السػػرائيمية عبػػر العاصػمة البريطانيػػة. وأوضػػح أف ىػذه ال نػػاة تعػػرؼ فػػي الػرئيس الفمسػػطيني ور 

 وىي مسار غير رسمي لتبادؿ الرسائؿ وا فكار بيف الجانبيف.« ال ناة الخمفية»العمؿ الديبموماسي باسـ 
الم ػرب جػداأ وكتب بارنيل أف ىذه ال ناة ىي مدير مكتػب الجامعػة العربيػة فػي لنػدف الفمسػطيني باسػؿ ع ػؿ، و 

مف عباس، والمحامي السرائيمي اسحؽ مولخو الذي يعمؿ كمبعوث خاص لنتنياىو لشػؤوف المفاوضػات مػل 
الفمسػػػطينييف. وأوضػػػح أف ل نػػػاة التحػػػادث السػػػرية ثاثػػػة أىػػػداؼ، وىػػػي: حػػػؿ مشػػػكات يوميػػػة عمػػػى االرضص 
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حداث انطبػاع عػف المطمعػيف عمػى ا مػور أ نػو يوجػد اىتمػاـ بت ػدـ سياسػي والعداد الختراؽ سياسي كبيرص واا
 في فترة شمؿ.

واد نفت الرئاسة الفمسطينية أف تكوف ىناؾ اناة سرية لممفاوضات بيف الرئيس ونتنياىو، واعتبرت النبن عارياأ 
 عف الصحة.

 72/07/7103، السفير، بيروت
 

 فمسطينية ثالثة.. ولكن! انتفاضةعوامل ضد  57
 د. أسعد عبدالرحمف

ئيمي )بنيػاميف نتنيػاىو( غيػر معنػي بالتوصػؿ إلػى اتفػاؽ  سػاـ دائػـ ، ناىيػؾ عػف  سػاـ رئيس الػوزراء السػرا
عادؿ  مل الفمسطينييف. ورغـ ااتناع العالـ أجمل بمسؤولية حكومة )نتنياىو( عف انسداد أفؽ عممية التسوية، 

ؿ التػالي: مػا فائػدة بات الفمسطينيوف في مواؼ ال يحسدوف عميو، وبخاصة مل تزايد ا راء التػي تطػرح السػؤا
المفاوضات مل عدـ وجود ومشاركة الواليات المتحدة فػي الغػرؼ المغم ػة؟ل بػؿ يعمػف آخػروف بننػو لػيس عيبػا 
أف تعمػػػف السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية، ومػػػف ورائيػػػا العػػػرب، أف ال طائػػػؿ مػػػف المفاوضػػػات، وأنػػػو آف ا واف 

وأنػػػػػو عمػػػػػى العػػػػػالـ إدراؾ عبثيػػػػػة اسػػػػػتمرار  لتغييػػػػػر مجمػػػػػؿ لعبػػػػػة المفاوضػػػػػات عبػػػػػر إجػػػػػراءات أكثػػػػػر جذريػػػػػة،
المفاوضات بيػذه الطري ػة )فضػا عػف عبثيػة التفػاوض المسػتمر، ولػو المت طػل، منػذ أكثػر مػف عشػريف عامػاأ 
مل تراجل أوضاع الشعب الفمسػطيني عمػى ا رض(. ويتسػاءؿ آخػروف:  ىػؿ بػات الشػعب الفمسػطيني أعجػز 

أو ساب تيا، وبالذات مل استمرار شمؿ المجتمل الدولي، وتوىاف  مف ال ياـ بانتفاضة شبيية بانتفاضة ا اصى
العػػالـ العربػػي، ومعارضػػة السػػمطة الفمسػػطينية  العنػػؼ  باعتبػػار أنػػو ال يمكػػف البنػػاء عميػػو إيجابػػا وأف التمسػػؾ 
باتفااػات  أوسػػمو  ىػػو السػػبيؿ، فيمػػا أحكمػػت حركػػة حمػاس وحكومتيػػا الم الػػة فػػي اطػػاع غػػزة ابضػػتيا ومنعػػت 

واري  عمى إسرائيؿ، سواء مف ابميا )أو مف غيرىا مف الفصائؿ( عمى إسرائيؿ تثبيتػا ليدنػة  ا مػر إطاؽ ص
 الواال  في ال طاع؟لل

وحتػػى ال نكػػوف ظػػالميف  نفسػػنا، ولمشػػعب الفمسػػطيني، ن ػػوؿ أف ىنػػاؾ عوامػػؿ ضػػد ايػػاـ انتفاضػػة فمسػػطينية 
ئيمي وسػيطرتو عمػى إي ػاع الحيػاة وعمػى المعػابر ثالثةل ومف أخطر وأع د ىذه العوامػؿ وجػود االحػتاؿ السػرا

وحركػػة التن ػػؿ. وظاىريػػا، تحػػافظ  إسػػرائيؿ  عمػػى ت سػػيـ وظيفػػي: فيػػي تسػػمح لمػػوزارات الفمسػػطينية والبمػػديات 
دارة برامج الخدمة االجتماعية، ولكنيا  بإدارة نظـ التعميـ والخدمات الصحية، وتوفير ا مف، وتشغيؿ الناس واا

رض ايػػػودا عسػػػكرية تمنػػػل حركػػػة النػػػاس والبضػػػائل وتجعػػػؿ ىػػػذا الت سػػػيـ الػػػوظيفي ذاتػػػو فػػػي الواػػػت نفسػػػو تفػػػ
مستحيا. ويتصؿ بالعامؿ ذاتو، عممية ت طيل ا وصاؿ في الضفة الغربيػة التػي ينفػذىا االحػتاؿ السػرائيمي 

فػي عمى ا رض، عاوة عمى حصار غزة، بحيث يمكف اعتبار ما ي رب مف أربعة ماييف مواطف فمسػطيني 
الضفة وال طاع في سػجف كبيػر. واػد شػممت ىػذه الجػراءات التعسػفية وضػل الحػواجز العسػكرية الثابتػة عمػى 
غػػػػػاؽ الطػػػػػرؽ الرئيسػػػػػية التػػػػػي يسػػػػػمكيا المسػػػػػتعمروف/  المسػػػػػتوطنوف  السػػػػػرائيميوف أمػػػػػاـ  مػػػػػداخؿ المػػػػػدف، واا

لشػوارع، محولػة بػذلؾ المػدف الفمسطينييف بالمكعبات السػمنتية وا تربػة وحفػر الخنػادؽ العمي ػة عمػى عػرض ا
الفمسػػطينية فػػي الضػػفة وال طػػاع إلػػى كنتونػػات معزولػػة بعضػػيا عػػف بعػػض. ولػػيس أخيػػرا، ااتػػراح اسػػرائيؿ اف 

التػػي يطالػػب بيػػا  2392يكػػوف مسػػار جػػدار الفصػػؿ العنصػػري اساسػػا لمحادثػػات السػػاـ بػػدال مػػف حػػدود عػػاـ 
ذاعػة العامػة االسػرائيمية، ااتػرح المفاوضػوف الفمسطينيوف. وبحسب ما اوردت صػحيفة يػديعوت احرونػوت واال

% منػو فػي الضػفة الغربيػة ويػؤدي 44االسرائيميوف عمى نظرائيـ الفمسطينييف اف يكوف ىذا الجدار الذي ي ل 
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% مػػف االراضػػي الفمسػػطينية مػػف بينيػػا ال ػػدس الشػػراية )بحسػػب االمػػـ المتحػػدة( ن طػػة انطػػاؽ 3,5الػػى عػػزؿ 
ا رض الفمسػطينية وتسػميف المسػتعمرات/  المسػتوطنات  فػي الضػفة الغربيػة المحادثات. كمػا ال ننسػى اضػـ 

بما فييا ال دس الشراية التي تشيد تيويدا في ظؿ تجاىؿ عربي واسامي ودولي، فضا عػف محاولػة اليمػيف 
االسرائيمي المتطرؼ منااشػة اجػراءات يريػدوف تطبي يػا فػي مواػل وداخػؿ المسػجد ا اصػى مػف خػاؿ شػرعنة 

الييػػود فيػػو، وت سػػيمو زمانيػػا ومكانيػػا بػػيف المسػػمميف والييػػود وتسػػميـ ادارتػػو لمػػا يسػػمى بػػوزارة االديػػاف صػػاة 
 االسرائيمية وال ياـ بنعماؿ الترميـ وفؽ اوانيف وتعميمات تصدر مف مؤسساتيـ االسرائيمية.
ة إلػى أعمػى مسػتوياتو في الم ابؿ، وصؿ التنسيؽ ا مني بيف سػمطة االحػتاؿ السػرائيمي والسػمطة الفمسػطيني

حباط عديد العمميات التي استيدفت  وكاف نتيجتو اعت اؿ خايا ومجموعات لمم اومة، واغتياؿ بعضيـ، بؿ واا
االحػػػتاؿ، ناىيػػػؾ عػػػف اتيامػػػات ليػػػا بإحبػػػاط أي تحػػػرؾ شػػػعبي ح ي ػػػي ضػػػد االحػػػتاؿ. يضػػػاؼ إلػػػى ذلػػػؾ، 

لسنوات، في ظؿ تبادؿ االتيامػات والتحػريض.  االن ساـ الفمسطيني/ الفمسطيني  الذي بات عمي ا مل مرور ا
وىػػػػو  الن سػػػػاـ  الػػػػذي يػػػػراكـ االستعصػػػػاءات السػػػػتراتيجية ا مػػػػر الػػػػذي أثػػػػر سػػػػمبا عمػػػػى المشػػػػروع الػػػػوطني 
الفمسػػطيني وبػػات يطػػرح تسػػاؤالت حػػوؿ مسػػت بمو مػػف منطمػػؽ أف المرجعيػػات الدوليػػة لمتسػػوية ولمم اومػػة ت ػػـو 

 عمى وحدة الضفة الغربية واطاع غزة.
كما أف ىياكؿ منظمة التحرير الفمسطينية وعديد ا حزاب التي شاخت، عامؿ ميـ جػدا ال يمكػف تجاىمػو فػي 
إعااة فرص اندالع نار انتفاضة ثالثة. فالمنظمة أدت دورا ووظيفة وطنيتيف بفاعمية جيدة في مرحمػة معينػة، 

حػػتاؿ بتصػػفية منظمػػة التحريػػر وا ف ضػػعؼ دورىػػا كثيػػراد مػػل إدراكنػػا أف ىػػذا الحػػاؿ يت ػػاطل مػػل ىػػدؼ اال
ويضرب المضموف ا ساسي لممنظمة كمعبر عف وحػدة الشػعب الفمسػطيني وتمثيمػو المشػروع لمشػعب العربػي 
الفمسػطيني. وفػػي أعػيف عػػدد متزايػد مػػف النػػاس والمػراابيف، وبم ػػدار مػا يتعمػػؽ ا مػر بالتنظيمػػات الفمسػػطينية، 

عددا مف فصائؿ ا مس  فسائؿ  ال جماىير لدييا وال أعضاء فإف بعضيا اد شاخ، فانتيينا إلى حالة جعمت 
جددللل وبعبارة أوضح ن وؿ: في البدء كانت الفصػائؿ ح ي يػة ومناضػمة ولػو أف بعضػيا كػاف زائػدا ومزايػدالل 

إلػػى الحالػػة  -وفػػي حػػيف حػػافظ بعضػػيا عمػػى نفسػػو، تحػػوؿ بعضػػيا ا خػػر مػػف أسػػؼ شػػديد ودوف أي شػػماتة 
 فا.الفسائمية المشروحة آن

ورغـ كؿ ما سبؽ مف عرض وشرح  برز العوامػؿ المانعػة النجػاح انبثػاؽ انتفاضػة فمسػطينية ثالثػة، إال أنيػا 
جميعا، وفي الوات ذاتػو، عوامػؿ تخمػؽ تػوترا وضػغطا شػديديف محصػمتيا الػدفل باتجػاه تفعيػؿ بنػاء انتفاضػة، 

البركاف أو التسونامي النساني صػعب تماما كالبركاف حيف ينفجر أو التسونامي حيف يكتسح، مل الفارؽ أف 
رصػػػده وتستعصػػػي التموجػػػات داخمػػػو عمػػػى أكبػػػر الع ػػػوؿ البشػػػرية وااللكترونيػػػة. فمػػػف كػػػاف منػػػا، مػػػثا، يعت ػػػد 
بإمكانيػػة الطاحػػة بحكػػـ معمػػر ال ػػذافي بيػػذه الطري ػػػة الدراميػػة، وحتػػى الطاحػػة السػػريعة سػػواء بالنظػػاـ فػػػي 

 يف تنفجر... تنفجرلمصر أو تونس مل الفارؽ؟لل فالجماىير ح
72/07/7103، المستقبل، بيروت  
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يسػػػتغؿ العػػػالـ العربػػػي، واالسػػػامي المتطػػػرؼ حتػػػى النيايػػػة، ضػػػعؼ الحػػػراؾ السياسػػػي الغربػػػي، ويختػػػار كػػػؿ 
ات مصممة عمػى محاربػة الظػاىرة االسػامية المتطرفػة التػي زعماء العالـ الغربي ت ريبا التيرب مف اتخاذ ارار 
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تيدد العػالـ الحػر. إف خشػية اػادة الغػرب مػف خسػارة سياسػية داخميػة فػي الواػت ال ريػب تمػنعيـ مػف اسػتعماؿ 
 شجاعة الزعامة، الحداث واال حياة طبيعية في المد  البعيد.

تجػػري فييػػا ثػػورات وحػػروب داخميػػة، بينيػػا  إسػػرائيؿ فػػي عػػيف العاصػػفة السػػامية، وىػػي محاطػػة بػػدوؿ عربيػػة
منظمات  ارىابية  تسعى با كمػؿ الػى ارض خصػبة تؤسػس فييػا لنفسػيا، وتخػرج منيػا لعمميػات موجيػة ضػد 
الييود أعداء االساـ. وليس ىذا ف ط، بؿ يضغط اولئؾ الزعماء الغربيوف في الوات نفسو خشيةأ مػف تػدىور 

اسرائيؿ لامتناع عف اسػتعماؿ كامػؿ اوتيػا العسػكرية والسياسػية  إسامي عندىـ في الداخؿ، يضغطوف عمى
المطموبة لمدفاع عف سكانيا وعف حدودىا. وىكذا ولدت  معركة الردع ، والتي تعني أف تضػطر اسػرائيؿ مػرة 

 في كؿ بضل سنوات أو في كؿ بضعة اشير، في اسوأ الحاالت، إلى ال ياـ بمعركة عسكرية جديدة.
مف بيف معارؾ. وىذه فترة تميز وتعبر عف صورة حاؿ دولة تضطر الى ال ياـ بمعارؾ  نحف في ذروة معركة

 جػػػؿ الػػػردع، بػػػدؿ أف ت ػػػـو بمعػػػارؾ  جػػػؿ الحسػػػـ. إف حػػػرب لبنػػػاف الثانيػػػة وعمميػػػة  الرصػػػاص المصػػػبوب  
ة كانػػت كميػػا معػػارؾ ترمػػي الػػى تعظػػيـ اػػدرة دولػػة اسػػرائيؿ الردعيػػة، ال الػػى ىزيمػػ –وعمميػػة  عمػػود السػػحاب  

العدو. إف المعاني المباشرة التي تنبل مف ذلؾ ىي الحاجة الى الحفاظ عمػى الػردع بعػد ان ضػاء العمميػة فػورا 
وفحص رد العدو. ولـ ينتظر  حزب اهلل  فػي الشػماؿ و حمػاس  فػي الجنػوب كثيػرا. بػؿ بػذال كػؿ جيػد لػدييما 

رض وأنفػاؽ تػؤدي بػػ  المخػربيف  الػى لشراء وتطوير اذائؼ صاروخية بعيدة المد  وبناء مدف كاممة تحت اال
ما وراء الجيش المنتشر عمى الخط الحدودي، بؿ الى داخؿ بمدات اسرائيمية في غػاؼ غػزة. أر  مػف وجيػة 
نظػػػري أنػػػو كػػػاف ينبغػػػي، إثػػػر اطػػػاؽ ال نػػػاص النػػػار التػػػي اتمػػػت اسػػػرائيميا عمػػػؿ عنػػػد الجػػػدار، اصػػػؼ بيػػػوت 

 ػوة أننػػا ننػوي الػدفاع عػف أنفسػنا بكػؿ طري ػة. صػحيح أف ىػػذه اسػماعيؿ ىنيػة ومجموعػة أتباعػو لُنبػيف بمغػة ال
العممية تنطوي عمى احتماؿ نشوب حرب ااميمية، وربما أكثر مف ذلؾ، لكننػي أر  أف ىػذه العمميػة المتطرفػة 
ىي فرصة ليزيمة  حماس  وابعاد موعد المعركة التالية، بؿ ربمػا تفضػي بػػ  حمػاس  الػى االعتػراؼ بننيػا لػف 

وال نصػػؼ شػػيء لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي غػػزة باسػػتعماؿ ال ػػوة. ولمػػا كنػػا لػػـ نحسػػف أف نػػتعمـ مػػف  تحػػرز شػػيئاأ 
المصػػري كيػػؼ نعػػالج  الرىػػاب الحمسػػاوي ، ولػػـ نػػنجح فػػي الحفػػاظ عمػػى الػػردع، فػػاف المعركػػة التاليػػة عمػػى 

 ا بواب.
ا  و السػامرة ، ىػي حادثة  ارىاب ، بؿ أكثػر مػف ذلػؾ فػي كػؿ شػير يتسػل نطاايػا وجرأتيػا فػي  ييػود 200إف 

برىنػػة ال لػػبس فييػػا عمػػى أننػػا اذا اخترنػػا طريػػؽ المصػػالحة والميادنػػة فسػػيب ى فػػي الميػػداف باعػػث ايػػديولوجي 
 متطرؼ  يعترض عمى ح نا في العيش ىنا. إف السمطة الفمسطينية التي تجري معنا تفاوضا حوؿ التعػايش، 

عندىا. فاذا كاف االمر كذلؾ فمـ يبؽ لنا خيار إال أف  غير اادرة وال تريد في رأيي ايضا أف تواجو المتطرفيف
ُنتـ عممية ىـز  االرىاب  فػي  ييػودا  و السػامرة  ايضػا. إف زعمػاء الغػرب، الػذيف يضػغطوف عمينػا لاسػتمرار 
في التنازؿ ودفل ثمف حياة أث ؿ مف أف يحتمؿ، يجب أف يدركوا أف ت وية اسرائيؿ فػي مكافحتيػا لػػ  االرىػاب  

 مف استراتيجية غربية عامة لمكافحة االرىاب، لمصمحتنا جميعا.ىي جزء 
73/07/7103، "إسرائيل اليوم"  
72/07/7103، األيام، رام اهلل  
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توشؾ بدت جولة تبادؿ اطاؽ النار بيف إسرائيؿ واطاع غزة، وىي ا شد منذ سنة، صباح االربعاء، وكننيا 
أف تنتيي. ولمػا لػـ يكػف لػػ  حمػاس  ولسػرائيؿ ا ف مصػمحة فػي تصػعيد مسػتمر ف ػد بػدا أف الطمػب المصػري 
ال وي مف الطرفيف كاف كافياأ لإلفضاء الى تيدئة. وبرز عدـ رغبة  حمػاس  فػي االسػتمرار فػي الصػداـ، أوؿ 

ب مػػف كفػػار عػػزة( التػػي ُاتمػػت فييػػا مػػف أمػػس، بعػػد سمسػػمة اليجمػػات االسػػرائيمية )رداأ عمػػى مػػوت مػػواطف بػػال ر 
خطن طفمة فمسطينية في الثالثػة. لػـ ُتطمػؽ أيػة اذيفػة صػاروخية بعػد ال صػؼ، وىػو مػا بػدا أنػو عامػة سػاخرة 

 إلى أف  حماس  تريد انياء الجولة الحالية.
  ليست ىذه بالضرورة مصمحة المنظمات الفمسطينية التي ىي أصغر في غزة. واد تتغير الظروؼ مرة اخر 

تحػػت الضػػغط الػػذي تحدثػػو االزمػػة االاتصػػادية المتزايػػدة فػػي ال طػػاع وعػػدـ رضػػى الجميػػور الفمسػػطيني عػػف 
سػػموؾ سػػمطة  حمػػاس . لكػػف اسػػرائيؿ و حمػػاس  تتشػػابياف ا ف فػػي رؤيػػة الوااػػل، رغػػـ التصػػريحات المعمنػػة 

ؿ ا دنى اذا ايس بمناطؽ لو التفضي –ما لـ يشتعؿ  –الشديدة لمطرفيف. إف ال طاع بالنسبة لحكومة نتنياىو 
اخر . إف التصعيد المتزايد في الضفة فػي ذروة التفػاوض السياسػي مػل السػمطة الفمسػطينية، وعػدـ االسػت رار 
الواضػػح فػػي الحػػدود االخػػر ، أكثػػر ااااػػا كمػػا يبػػدو. ويبػػدو مػػف وجيػػة نظػػر  حمػػاس  أف صػػداما مػػل مصػػر 

ع عػف طريػؽ معبػر رفػح وتؤكػد لػػ  حمػاس  فػي كػؿ وىي التػي تسػيطر عمػى الػدخوؿ الػى ال طػا –وجياأ لوجو 
 ال يرد في الحسباف ا ف. –فرصة رغبتيا في أف تحافظ عمى تيدئة مل اسرائيؿ 

لكػػػف اػػػد تنشػػػن مشػػػكمة لسػػػرائيؿ فػػػي أمػػػد أبعػػػد. بػػػدأت عمميػػػة  عمػػػود السػػػحاب  فػػػي تشػػػريف الثػػػاني مػػػف العػػػاـ 
رئػيس اركػاف  حمػاس ، احمػد الجعبػري، وبعػد الماضي بيجوـ مباغػت اسػرائيمي اغتػاؿ بػو الجػيش االسػرائيمي 

ذلؾ فورا دمر أكثر منظومػة ال ػذائؼ الصػاروخية ذات المػد  المتوسػط لػػ  حمػاس  و الجيػاد االسػامي . فػي 
ذلػؾ الواػػت كانػػت ىاتػاف المنظمتػػاف تممكػػاف عػددا امػػيا نسػػبيا مػف ال ػػذائؼ الصػػاروخية واواعػد االطػػاؽ مػػف 

 داه اذا أطمؽ مف شماؿ ال طاع، ال دس وأكثر منط ة غوش داف.طراز فجر االيراني، الذي يبمغ م
تغيػػػرت الظػػػروؼ منػػػذ ذلػػػؾ الحػػػيف تغيػػػراأ أساسػػػياأ. ف ػػػد اختمػػػت العااػػػات بػػػيف  حمػػػاس  وايػػػراف وىػػػي المسػػػمحة 
الرئيسة لم طػاع، بعػد أف اطعػت  حمػاس  العااػة بنظػاـ االسػد، بسػبب المذبحػة المسػتمرة التػي ينفػذىا النظػاـ 

سنييف. واضػت سمسػمة ىجمػات غامضػة فػي السػوداف عمػى انػاة التيريػب المركزيػة مػف ىنػاؾ. ضد مواطنيف 
وأتمت مصر ىذا التوجو بعد تغيػر الحكػـ ىنػاؾ فػي تمػوز مػف ىػذا العػاـ، حينمػا اسػت رت آراء الجنػراالت فػي 

 لبااي.ال اىرة عمى اغاؽ ا نفاؽ مف سيناء الى ال طاع في رفح، وأحبطوا بذلؾ أكثر تيريب الساح ا
 40وتوجيت  حماس  غير مختػارة الػى صػنل ذاتػي لصػواري  ذات مػد  يشػبو مػد  فجػر اليرانػي، أي نحػو 

كػػػـ. وفػػػي التجػػػارب المتواليػػػة التػػػي ت ػػػـو بيػػػا المنظمػػػة فػػػي ال طػػػاع )تطمػػػؽ ال ػػػذائؼ الصػػػاروخية نحػػػو البحػػػر 
جػب عمػى اسػرائيؿ أف تنخػذ المتوسط(، ياحظ جيد لزيادة المػد  أكثػر. وتػـ تعجيػؿ اي ػاع الصػناعة ايضػا. ي

فػي حسػػابيا امكانيػػة أف تعػػرض  حمػػاس  فػػي المواجيػػة التاليػػة، اذا مػػا نشػػبت وحينمػػا تنشػػب، اػػدرة أكبػػر عمػػى 
ف تكف ما زالت ىامشية اذا ايست ب درة  حزب اهلل  في لبناف.  اصابة غوش داف، واا

المنظمة تستغؿ الزمف بذكاء   حماس  في الح ي ة في مواؼ ضعيؼ جدا اذا ايست بالجيش االسرائيمي، لكف
لت وية ن اط ضعفيا. واد تكوف  حماس  وجدت، مل عدد أكبر مف ال ذائؼ الصاروخية التي تسػتطيل اصػابة 
تػػؿ ابيػػب وعشػػرات ا نفػػاؽ  جػػؿ اليجمػػات وعمميػػات االختطػػاؼ عمػػى حػػدود ال طػػاع ومنظومػػة متطػػورة مػػف 

 ئيؿ.وسائؿ طيراف با طياريف، سبا لزيادة اوة اصابة اسرا
73/07/7103، "ىآرتس"  
72/07/7103، األيام، رام اهلل  
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