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ع 2 ب بعدعوة قطعر لعقععد قمعة مصعغرة بشعأن المصععالحة الفمسعطينية.. وانتخابعات حمعاس سععتنتيي مشععل: نرح 
 قريباً 

ابو خضير: قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل في حديث لـ"القدس"، محمد  - الدوحة
اليوم األربعاء إنو يرحب بدعوة دولة قطر لعقد قمة عربية مصغرة بشأن المصالحة الفمسطينية، واعتبر 

ن االنتخابات بأنو إنجاز يتطمب المتابعة، وقال بأ 2010االعتذار اإلسرائيمي لتركيا عن ىجوم سفينة مرمرة 
 الداخمية في حركة حماس طالت لكنيا ستنتيي قريبا، وأن الدعم العربي لمقدس أقل مما تطمبو وقضيتيا.

وأوضح مشعل أن "المطموب ليس دعم الفمسطينيين في القدس فقط، بل استراتيجية فمسطينية عربية إسبلمية 
ي وما ينطبق عمى القدس ينطبق عمى مجمل النقاذ القدس"، مؤكدًا "ىذه مسؤولية االمة والشعب الفمسطين

 القضية الفمسطينية".
واضاف" الدعم العربي لمقدس بكل أشكالو مقدر، ولكنو ال يكفي وال يتناسب مع حجم الجريمة الصييونية 
التي ترتكب في كل يوم في القدس، من تيويد، واستيطان، وتيجير، واقتبلع لممواطنين الفمسطينيين، وتغيير 

 مدينة المقدسة بتدمير االحياء العربية، وتزيف التاريخ باالضافة الى تدنيس المسجد األقصى".لمعالم ال
وقال: المطموب ليس فقط دعم مالي سخي، بل تحويل ىذا الدعم من قرارات الى مشاريع تنفذ عمى االرض، 

المواطنين  في كل مجاالت الحياة في القدس، من اجل تثبيت الوجود الفمسطيني في القدس، ومساعدة
 المقدسيين، وتعزيز صمودىم.

واعرب مشعل عن ترحيبو بدعوة أمير قطر لعقد قمة عربية مصغرة، لدفع المصالحة بين فتح وحماس، 
مؤكدًا انيا قابمة لمنجاح، والبد من السير فييا، وتأتي الجيود القطرية والمصرية لتعزز ىذا االتجاه، وجيود 

 ل العقبات التي تواجييا ليست جديدة، وتأتي من حرص قطر.قطر بالدفع نحو المصالحة، وتذلي
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وشدد عمى ان "الظروف مواتية لتحقيق المصالحة في جميع االحوال، وال بد ان نحمي المصالحة من اي 
تدخبلت خارجية، وانشاء اهلل ننجح نحن وفتح، وانا وابو مازن، في تذليل كل عقبات المصالحة وانياء ىذا 

 االنقسام".
مى سؤال حول امكانية ترشحو لمرئاسة، قال مشعل ان "حماس لم تحدد موقفيا النيائي من موضوع وردا ع

 االنتخابات الرئاسية. ىل تشارك فييا بمرشح رئاسي ام ال؟ وىذا موضوع سابق ألوانو".
وعن االحاديث التي ترددت بشأن اشغالو منصب رئيس منظمة التحرير، قال: "حماس ال تزاحم احدا، وال 

طرح نفسيا بديبل عن احد، انما تمارس حقيا الطبيعي في المشاركة في مؤسسات القرار الفمسطيني، سواء ت
في المنظمة او السمطة. ونمارس ىذا الحق عمى قاعدة الشراكة مع االخرين، وليس عمى قاعدة ان نأتي 

 كبديل، مكان احد او ان نحل مكان احد".
باراك اوباما الى المنطقة، قال مشعل: "الرئيس اوباما كشخص يتمتع وحول تقييمو لزيارة الرئيس االميركي 

بالكثير من الكاريزما والميارة، ويمثل حالة جديدة في نمط الرؤساء االميركيين، لكن ما يعنينا ليس الحكم 
عمى االشخاص، بل العبرة في السياسة، ونحن نقيم اي رئيس اميركي من زاوية مصمحتنا الوطنية 

 ".الفمسطينية
واضاف "اوباما في واليتو االولى اخذ مواقف متميزة قياسا عمى المواقف االميركية السابقة، وخاصة لجية 
مطالبتو بتجميد االستيطان، ولكن لؤلسف ىو تراجع عمميا عما قالو، وظير ىذا في بداية واليتو الثانية، 

عادة ترميم عبلقتو مع رئيس الوزراء وفي زيارتو، بدا منحازا بشكل واضح لمموقف االسرائيمي، في سياق ا
االسرائيمي بنيامين نتنياىو والقيادة االسرائيمية، عمى حساب الحقوق الفمسطينية. وبدا انو ال يحمل ال 
مشروعا وال رؤية محددة تجاه الصراع العربي االسرائيمي. وبصرف النظر عما قالو عن الدولة الفمسطينية، 

االسرائيمي، ويمثل تراجعا عن مواقفو السابقة، واخطر ما فييا انو تبنى فان مجمل ما قالو اقرب لمموقف 
 الرواية الصييونية لنشأة اسرائيل".

وتابع "نحن في حماس ال نعمق امالنا وال رىاناتنا عمى احد ال في البيت االبيض وال في اي عاصمة دولية. 
نيا بوعي سياسي شديد، ولكن قناعتنا ان نعم نتابع المواقف الدولية، ونقرأ تطورات المواقف والفروق بي

مستقبل المنطقة، ومستقبل القضية الفمسطينية وحقوق شعبنا، تصنع عمى االرض الفمسطينية والعربية، من 
خبلل امتبلكنا لخياراتنا المفتوحة، وألوراق القوة، وعمى رأسيا المقاومة بكل اشكاليا، بما فييا المقاومة 

 ن عمى الوضع االقميمي والدولي، واالستفادة من كل الفرص المتاحة ".المسمحة، مع بقائنا منفتحي
وحول استفادة حركة حماس، من وصول بعض الحركات اإلسبلمية الى السمطة في بعض دول عربية، قال 
مشعل :" الربيع العربي تعبير عن مرحمة تاريخية تمر بيا األمة، وىو حق لؤلمة وشعوبيا، وحتمًا يصب في 

مة وشعوبيا من حرية واصبلح، ونحن مع كل شيء يخدم مصمحة االمة مع المحافظة عمى مصمحة اال
 وحدتيا".

وأضاف:" ال شك ان نيضة االمة من خبلل الربيع العربي، وتأثيراتو ىو مصمحة لمقضية الفمسطينية، وكمما 
ية، واحدث توازنًا في كانت االمة اقوى واكثر تماسكًا واكثر نيوضا، كان ذلك قوة لمشعب والقضية الفمسطين

ميزان القوى مع االحتبلل، وان كان استثمار تطورات الربيع العربي لصالح القضية الفمسطينية يحتاج الى 
 مدى زمني اطول".

ولفت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى "ان التعامل الدولي االيجابي مع حقائق الربيع العربي، ومع 
وخاصة بروز اإلسبلميين، يخدم موقف حماس في المنطقة، ولكن ال يغيب عن ما افرزتو صناديق االقتراع، 
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احد ان الغرب الذي اضطر ان يتعايش مع نتائج الربيع العربي بما فييا ظاىرة التعامل مع اإلسبلم 
دارة اإلسبلميين لمحكم، ال شك ان ىذا األضطرار لو قيود اخرى في الحالة الفمسطينية، وذلك  السياسي وا 

لعامل اإلسرائيمي، مع ان ىذا يمثل ازدواجية معايير في السياسة الغربية االمريكية وموقفًا غير بسب ا
 مقبول".

وقال:" نحن نرى تجميات ىذا الموقف المتناقض في الفيتو األمريكي عمى المصالحة بين فتح وحماس، 
حماس ومازالت ترفضيا. ورفض التعامل مع حماس إال عبر بوابة شروط الرباعية الدولية التي رفضتيا 

ليس امام اإلدارة االمريكية والحكومات الغربية والشرقية إال ان تتعامل وتحترم الديمقراطيات في المنطقة، بما 
 فييا الساحة الفمسطينية، وعمييا ان ال تتدخل في خيارات شعوب المنطقة".
عندما تقوم دولة بحجم تركيا، ترسل وعن اعتذار نتنياىو لتركيا عن قتل المتضامنين االتراك قال مشعل:" 

من ابناءىا في سبيل ذلك، وتنشأ ازمة كبيرة بينيا وبين  9ابناءىا لفك الحصار عن غزة، وتضحي بـ 
إسرائيل، وتضع القيادة التركية مطالب ليا، عمى رأسيا االعتذار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وعندما 

ك إسرائيل المعتاد، فبل شك ان ىذا انجاز يحسب لمقيادة تضطر إسرائيل لبلعتذار، وىذا خارج نمط وسمو 
 التركية، انيا فرضت عمى إسرائيل ذلك".

واضاف" البد من متابعة الجيد التركي من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة بل وعن الضفة الغربية، فبل 
اردوغان انو يضع حاليًا احد في المنطقة يثق بالنوايا اإلسرائيمية، وما فيمتو من الرئيس التركي رجب طيب 

إسرائيل تحت االختبار في تعويض ضحايا سفينة مرمرة او في موضوع رفع الحصار عن قطاع غزة، وجزء 
 من ىذا االختبار والضغط، نيتو الرئيس اردوغان زيارة غزة".

اليجوم ووصف اعتذار رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، عن 
، بأنو" إنجاز يحتاج الى متابعة، حتى نضمن رفع الحصار عن غزة" 2010عمى سفينة "مافي مرمرة" عام 

 وشكر تركيا قيادة وشعبا، "ألنيا تعمن بالقول والعمل انيا مع الشعب الفمسطيني وحقوقو".
ام الى صناديق وقال مشعل: إن حماس ال تخشى االنتخابات، وىي تثق وتحترم شعبيا وال تخشى االحتك

االقتراع، واصفا وضع حركتو بانو االفضل منذ سنوات، وانيا "حركة واسعة وممتدة وفييا ديمقراطية وشفافية 
عالية، وتحترم القيادة كافة األراء وفي النياية يمتزم الجميع بالموقف" مؤكدًا ان االنتخابات الداخمية لممكتب 

 السياسي طالت ولكنيا قريبًا ستنتيي.
 28/3/2013س، القدس، القد

 
 الحكومة بما تعيدت بو لمموظفين التزام يؤكدفياض  

جدد رئيس الوزراء سبلم فياض، امس، التأكيد عمى حرص الحكومة عمى الوفاء  :الحياة الجديدة - رام اهلل
 بااللتزامات التي تعيدت بيا لموظفي القطاع العام.
ًا نقابيًا ضم ممثمين عن نقابة الوظيفة العمومية، واتحاد جاء ذلك لدى استقبالو في مقر رئاسة الوزراء وفد

المعممين، ونقابة العاممين في الخدمات الصحية، حيث أطمعيم رئيس الوزراء عمى الخطوط الرئيسية 
لمشروع قانون الموازنة لمعام الحالي، تعبيرًا عن حرص الحكومة عمى التواصل مع كافة المكونات السياسية 

جتماعية، وبما يساىم في أوسع مشاركة في عممية إعداد الموازنة، مؤكدًا أن توفير واالقتصادية واال
 متطمبات تعزيز قدرة شعبنا عمى الصمود تظل الموجو الرئيسي إلعدادىا.
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وأكد فياض أن الحكومة تواصل جيدىا المكثف لمتغمب عمى األزمة المالية التي تعاني منيا مؤسسات دولة 
من االستجابة الحتياجات المواطنين وتعزيز قدرتيم عمى الصمود والبقاء عمى أرضيم فمسطين، وبما يمكنيا 

في مواجية االحتبلل ومخططاتو االستيطانية التوسعية، وما يتطمبو ذلك من النيوض بواقع الخدمات 
ات األساسية المقدمة، وخاصة في قطاعي الصحة والتعميم وفي مجال الحماية االجتماعية وغيرىا من الخدم

 الحيوية.
من جيتو، قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاممين في الوظيفة العمومية إن رئيس الوزراء قدم شرحا مختصرا 
عن الموازنة والمحددات التي ساىمت في اعداد الموازنة والتي ال يوجد فييا مس برواتب الموظفين معبرا 

 ر الحوار.عن اعتزازه بحرية العمل النقابي وأىميتو وضرورة استمرا
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
  دويك اعتقال السمطة لممحررين دليل عمى رفض المصالحة 

أكد رئيس المجمس التشريعي د.عزيز دويك، أن مبلحقة األجيزة األمنية التابعة لسمطة : محمد عيد - غزة
ية، دليل واضح عمى رفض السمطة رام اهلل، المستمرة لؤلسرى المحررين القاطنين في أرجاء الضفة الغرب

 إلتمام المصالحة الوطنية، وتييئة األجواء المناسبة ليا.
واعتبر دويك في تصريح لـ"فمسطين" إمعان السمطة في مبلحقة رموز الوطن من الكتاب والقادة واألسرى 

الفصائل  المحررين وخاصة المحسوبين عمى حركة "حماس"، انتياكًا واضحًا لممف الحريات الذي اتفقت
الوطنية عمى تسويتو في اجتماعاتيا بالعاصمة المصرية القاىرة. وأشار إلى أن إصرار السمطة عمى انتياك 

 الحريات يستدعي وقوف الجميع لوضع حد نيائي ليذه االنتياكات المخالفة لمقانون األساسي الفمسطيني.
بة لمطمب أمير دولة قطر، في عقد قمة ودعا الفصائل إلتمام المصالحة الوطنية في أسرع وقت، واالستجا

عربية مصغرة في القاىرة، بحضور حركتي فتح وحماس لتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة انتقالية إلدارة 
 االنتخابات، واالتفاق عمى موعد محدد إلجرائيا.

 //فمسطين أون الين، 
 
 ليست بحاجة إلى اتفاقات جديدة المصالحةعريقات:  

قال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن القمة المصغرة : ة سعد الديننادي -عمان 
عبلن الدوحة".  لممصالحة "ال تحمل أى مبادرات لكن ىدفيا تنفيذ اتفاق القاىرة وا 

وأضاف، في تصريح أصدره أمس، إن "المصالحة ليست بحاجة إلى اتفاقات جديدة"، مشددًا عمى ضرورة 
وأكد ضرورة أن "تشير القمة إلى  ع الفصائل الفمسطينية بيا لوضح حد لبلنقسام الداخمي"."مشاركة جمي

الطرف المعطل لتنفيذ المصالحة الوطنية ويرفض العودة لصناديق االقتراع الختيار من يمثل الشعب 
 الفمسطيني". 

 //الغد، عمان، 
 
 تدعو ليبيا لحماية متضامني "مرمرة" في غزة الحكومة 
عت الحكومة الفمسطينية أجيزة األمن والقيادة الميبية لبذل كل الجيود إلنقاذ الناشطة المتضامنة مع غزة د

 المختطفة في ليبيا وتوفير الحماية لباقي متضامني قافمة "مافي مرمرة".
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ووصفت الحكومة في تصريح صحافي، مساء األربعاء، االعتداء عمى النشطاء المتضامنين مع غزة في 
 ة بنغازي الميبية واختطاف خمسة من أعضائيا خبلل طريقيم لغزة بـ"الجريمة".مدين

من الشير  ناشًطا من جنسيات مختمفة انطمقت في الـ وكانت قافمة "مافي مرمرة" التي تضم 
سيارة إسعاف، إلى أىالي قطاع غّزة بيدف كسر  الماضي، من بريطانيا محّممة بمساعدات طبّية و

 سنوات. روض عمى القطاع منذ نحو الحصار المف
 //فمسطين أون الين، 

 
 حماد: المطموب اآلن الحديث عن البرنامج السياسي حتى تدفع المصالحة قضيتنا لألمامفتحي  

قال نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس ان من يريد المشاركة في حكومة  :الحياة الجديدة -رام اهلل 
حقوق شعبنا بالوسائل السياسية عميو االلتزام ببرنامج سياسي ينسجم مع الشرعية  فمسطينية تسعى النجاز

الدولية، مشيرا الى ان المطموب اآلن ىو الحديث عن البرنامج السياسي وليس القضايا التي تم بحثيا 
 .واالتفاق عمييا بين حركتي فتح وحماس

مة العربية عقد قمة مصغرة لممصالحة: الرئيس وأضاف حماد في تصريح لـ"الحياة الجديدة" بشأن قرار الق 
محمود عباس رحب منذ االنقسام بكل جيد، وبكل مبادرة من عرب واصدقاء بيدف انياء االنقسام، وعمى 
مدى السنوات الماضية عقدت عشرات االجتماعات، ورعت مصر ىذه المصالحة بتفويض عربي كامل، 

رعاه خادم الحرمين شخصيا، ادى الى ما عرف باسم )اتفاق  واستضافت المممكة العربية السعودية اجتماعا
مكة(، كما ان قطر رعت حوارا ادى الى ما عرف باسم )اتفاق الدوحة(، وال شك في ان كل ىذه المقاءات 
واالجتماعات قد وضحت بشكل جمي مختمف المواقف، ونقاط االلتقاء، والتي عمى اساسيا تم التوقيع في 

عمى جدول زمني، يتضمن تحديث سجل الناخبين وبشكل خاص في قطاع غزة، تمييدا لقاء القاىرة األخير 
لتحديد موعد الجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس الوطني، وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس 
محمود عباس من شخصيات مستقمة تشرف عمى االنتخابات، وتقود المرحمة الزمنية التي تمتد منذ االعبلن 

 عن موعد االنتخابات الى انجازىا )من ثبلثة الى ستة اشير(.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 : عدد العمالء التائبين تجاوز الحممة الماضيةفي غزة الداخمية 

يوما  أكدت وزارة الداخمية واألمن الوطني أن عدد العمبلء الذين تابوا وعادوا إلى أحضان شعبيم خبلل الـ
 .يوما مدة الحممة الماضية عام  ضية أكثر من نظرائيم الذين تابوا خبلل الـالما

وقال مدير عام العبلقات العامة واإلعبلم في الوزارة إبراىيم صبلح في تصريح لو األربعاء: "بعد انقضاء 
لذين سمموا أنفسيم أسبوعين، الحممة الوطنية لمواجية التخابر تحقق نجاحات كبيرة، وعدد العمبلء التائبين ا

والتي  خبلل ىاذين األسبوعين قد تجاوز عدد العمبلء الذي تابوا خبلل الحممة الماضية في عام 
 شيور". استمرت 

وأضاف: "أيا من الذين تابوا وعادوا إلى أحضان شعبيم لم ولن يتم اعتقاليم، وأن جميع اإلفادات التي 
مقار األمنية، ويقيت في إطار السرية والكتمان، وىم اآلن أخذت منيم كانت بعيدا عن كل المركز وال

 يعيشون حياتيم الطبيعية بعد أن تخمصوا من وحل العمالة والخيانة".
 //فمسطين أون الين، 
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 لبت كل مطالب السمطة  العربيةعريقات: القمة  

صائب عريقات، أن القمة العربية  أكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الدكتور: رام اهلل
لبت كل مطالب السمطة الفمسطينية، وأشاد بطرح أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني فيما يتعمق 
بإرسال وفد وزاري عربي إلى عواصم القرار في مجمس األمن لتفعيل مبادرة السبلم العربية، ووصفو بأنو 

 "استراتيجي".
( إلذاعة /موطني/، أن تفعيل مبادرة السبلم متعمق |لو االربعاء ) وأوضح عريقات في تصريحات

قامة الدولة الفمسطينية المستقمة  باإلنسحاب اإلسرائيمي الكامل من األراضي المحتمة عام  وا 
وعاصمتيا القدس، باإلضافة إلى حل قضايا الوضع النيائي وعمى رأسيا قضية البلجئين واألسرى وفقًا 

 دولية.لمشرعية ال
 //قدس برس، 

 
 منظمة التحرير: التمثيل الفمسطيني "خط أحمر" غير مسموح ألحد المس بو 

قال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت: "إن موضوع التمثيل الفمسطيني خط أحمر : رام اهلل
 غير مسموح ألحد المس بو كائنا من كان".

( إلى أن "التمثيل الفمسطيني تعمد بدم وتضحيات |اليوم األربعاء )ونّوه رأفت في تصريح صحفي لو 
آالف الشيداء والجرحى والمعتقمين، وبعشرات المعارك التي خاضتيا فصائل الثورة الفمسطينية دفاعا عن 
القرار الوطني الفمسطيني المستقل، ومن أجل أن تبقى منظمة التحرير الفمسطينية الممثل الشرعي والوحيد 

 مشعب الفمسطيني في أماكن تواجده كافة، وقائدة كفاحو الوطني والمعبر عن آمالو وطموحاتو وتطمعاتو".ل
ودعا إلى عقد اجتماع في القاىرة لمجنة تفعيل منظمة التحرير وتطويرىا برئاسة الرئيس محمود عباس 

ركتي "فتح" و"حماس" وعدد وحضور أعضاء المجنة التنفيذية لممنظمة واألمناء العامين لفصائل المنظمة وح
من الشخصيات الوطنية المستقمة، إضافة إلى دعوة الرئيس المصري وأمير قطر لممشاركة بيذا االجتماع، 

( و)القاىرة ( و)الدوحة شباط/ فبراير متابعة لتنفيذ ما اتفق عميو في )القاىرة أيار/ مايو 
انتقالية من كفاءات وشخصيات وطنية مستقمة برئاسة (، ولمتوافق عمى تشكيل حكومة شباط/ فبراير 

 األخ الرئيس، وعمى موعد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية ولممجمس الوطني.
واعتبر رأفت أن االنتخابات، "ىي المدخل إلنياء االنقسام الفمسطيني وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية"، عمى 

 حد تعبيره.
 //قدس برس، 

 
 
 "النواب"بتقصي الحقائق حول أوضاع األسعرى  "البرلماني الدولي" يطالبفمسطيني  وفد 

طالب رئيس الوفد البرلماني الفمسطيني المشارك في اجتماعات االتحاد البرلماني : كمال زكارنة -عمان 
ة منيا لتقصي الدولي في االكوادر عزام األحمد لجنة حقوق اإلنسان لمبرلمانيين التابعة لبلتحاد بإرسال بعث

الحقائق حول أوضاع األسرى النواب في سجون االحتبلل اإلسرائيمي وزيارتيم في تمك السجون وبذل الجيود 
 البلزمة لحل مشكمة اعتقاليم.
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إننا الحالة الوحيدة في العالم التي لدييا نواب معتقمون في سجون دولة أخرى، وىي حالة فريدة ينبغي »وقال 
مبرلمانيين متابعتيا بشكل مختمف عن باقي الحاالت األخرى وفك العزل االنفرادي لمجنة حقوق اإلنسان ل

 «.الذي تفرضو سمطة االحتبلل اإلسرائيمي عمى النائب احمد سعدات، والسماح لعائمتو بزيارتو
 //الدستور، رام اهلل، 

 
 لممسجد األقصى  زمني حذر من تقسيم صييونيبالرويضي  

لرئاسة الفمسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي من بدء سمطات االحتبلل حذر مستشار ديوان ا
بالتقسيم الزمني لممسجد األقصى المبارك. وأشار الرويضي إلى تصريحات رئيس الوزراء ” اإلسرائيمي“
بنيامين نتنياىو قبل االنتخابات التي طالب فييا تقسيم المسجد األقصى بشكل زماني يتبعو ” اإلسرائيمي“

 م مكاني عمى غرار ما حصل لمحرم اإلبراىيمي في مدينة الخميل.تقسي
وقال إن شرطة االحتبلل بدأت فعميًا بالتقسيم الزماني من خبلل إعطاء الضوء األخضر لمجمعيات 
االستيطانية لموصول إلى المسجد األقصى واستباحة باحاتو ومرافقو بأعداد كبيرة خاصة في الفترة الصباحية 

 ءات عمى الفمسطينيين والتضييق عمييم لدى دخوليم إلى األقصى.وتشديد اإلجرا
 //الخميج، الشارقة، 

 
 عباسمميون دوالر لمواجية  واشنطن تدعم في اض بع "األخبار":  

قبل أن يغادر الرئيس األميركي، باراك أوباما، المنطقة، وتحديدًا بعد زيارتو : فادي أبو سعدى -رام اهلل 
 ولة االحتبلل، وفور وصولو إلى األردن، استفاق الفمسطينيون عمى خبر تحويل مبمغ لفمسطين ود

مميون دوالر أميركي مساعدات لمحكومة الفمسطينية، منيا ما احتجزه الكونغرس، والجزء اآلخر مزيد من 
أن الزيارة لم  الدعم من اإلدارة األميركية. لكن ما الذي تغّير ليحصل الفمسطينيون عمى ىذه األموال، رغم

 تحمل أي جديد؟
مكتب الرئيس »بحسب مصادر فمسطينية مطمعة عمى الزيارة وتفاصيميا، فإن من وضع برنامج الزيارة ىو 

، وفي حينيا لم يكن مقررًا أي لقاء بين أوباما ورئيس الوزراء الفمسطيني سبلم «الفمسطيني محمود عباس
عيد وضع المقاء عمى البرنامج نزواًل عند رغبة الرئيس فياض، لكن األول ىو من طمب لقاء األخير، فأُ 

 األميركي.
«. الدولة»وقبل لقائو فياض، أشاد الرئيس األميركي بدور الرجل في بناء المؤسسات الفمسطينية تحضيرًا لـ

عنيا قبل خمس سنوات إبان زيارتو األولى لممنطقة، لكن ىذا الموقف الداعم « رام اهلل مختمفة»وتحدث عن 
 لو.« فتح»فياض ال ينسجم مع ما يكّنو عباس وحركتو ل

ىاجموا فياض خبلل األسابيع الماضية، وطالبوا بإقالتو « فتح»وبحسب المصدر نفسو، فإن قادة بارزين من 
، وبسام زكارنة، رئيس نقابة «فتح»من منصبو وتشكيل حكومة جديدة، ومنيم توفيق الطيراوي ووزراء 

ومية، فيما سرت أنباء عن توجو عباس لتبني ىذا الخيار قبيل زيارة أوباما لممنطقة العاممين في الوظيفة العم
 أو بعدىا مباشرة، وتعيين رجل األعمال محمد مصطفى لتولي رئاسة الوزراء.

عمى فياض لو أكثر من سبب، بحسب المصدر الفمسطيني، الذي فضل عدم ذكر « الفتحاوي»الغضب 
لة وزير المال الفمسطيني نبيل قسيس، فيما كان الرئيس خارج الببلد، ومنيا منيا موافقتو عمى استقا»اسمو، 

ما ىو مرتبط باألزمة المالية والرواتب المتأخرة، وصرفيا بعد اقتطاع أجزاء كبيرة منيا لصالح فواتير 
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إضافة  «.الكيرباء، وتحديدًا من موظفي غزة، الفتحاويين في غالبيم، رغم تراجع الحكومة عن قرار االقتطاع
وقادتيا كما « فتح»الى ذلك، فإن السبب األىم يعود الى توقف فياض عن صرف األموال الطائمة لحركة 

قفال  ، عمى حّد تعبير المصدر، وىو ما أزعج قادة الحركة، «الحنفية»كان يفعل الراحل ياسر عرفات، وا 
شؤونيا الداخمية، والتآمر عمييا  فياض بأنو يحاول شرذمة الحركة، والتدخل في»ودفع الطيراوي الى اتيام 

 «.بيدف تقويضيا
لذلك، جاء الدعم األميركي لحكومة فياض من ناحيتين: السياسية، عبر شممو في برنامج زيارة أوباما، 
والمادية عبر المنحة المالية األميركية الضخمة، التي تشكل دعمًا كبيرًا لحكومة فياض التي تغرق في 

 األزمة المالية الخانقة.
 //األخبار، بيروت، 

 
 أبو السبح يناشد المجتمع الدولي إلنقاذ حياة األسرى المرضى 

حمل وزير األسرى والمحررين د.عطا اهلل أبو السبح االحتبلل المسؤولية الكاممة عن : مريم الشوبكي - غزة
ألقرع، ومحمد التاج، حياة األسرى المرضى، السيما األسرى: ميسرة أبو حمدية، وسامر العيساوي وناىض ا

 محذًرا من مغبة فقدان أي أسير حياتو؛ لما لو من تبعات خطيرة.
وقال أبو السبح خبلل مؤتمر صحفي عقده،األربعاء: "إن االحتبلل يمارس سياسة اإلىمال الطبي بحق 

راء األسرى بأبشع صورىا داخل السجون، وذلك من خبلل عدم تقديم العبلج البلزم ليم، واإلىمال في إج
 العمميات الجراحية البلزمة لممرضى منيم".

وناشد أبو السبح مؤسسات المجتمع الدولي، ومنظمة الصميب األحمر، ومنظمة الصحة العالمية التحرك 
الفوري والعاجل؛ من أجل العمل عمى متابعة األوضاع الصحية لؤلسرى المرضى، وتكثيف الجيود كافة من 

 ان.أجل إنقاذ حياتيم قبل فوات األو 
 //فمسطين أون الين، 

 
 مصدر فرنسي: الموازنة الفمسطينية أكثر توازنًا العام الحالي من سابقو 

قال مصدر فرنسي مطمع عمى الوضع االقتصادي الفمسطيني، أن الموازنة : أرليت خوري -باريس 
بأعمى تزايد في مستوى  ستكون أكثر توازنًا من موازنة العام الماضي، حين اتسمت الفمسطينية لمعام 

 .العجز منذ مؤتمر األطراف المانحة لمسمطة الفمسطينية الذي عقد في باريس عام 
وذكر المصدر الذي تحدث عقب اجتماع المجنة األوروبية االستثنائية الذي عقد عمى مستوى خبراء في 

اضي سجل ارتفاعًا غير مسبوق الجاري، أن العجز في الموازنة الفمسطينية لمعام الم و بروكسل في 
 بميون دوالر. وبمغ  منذ عام 

وأشار إلى أن اجتماع بروكسل الذي عمل عمى تقويم الوضع االقتصادي الفمسطيني توقف عند أسباب ىذا 
االرتفاع، ومرده إلى عناصر عدة، مؤكدًا انو ميما كان عميو مستوى المساعدات الخاصة بالموازنة 

 بد من االستمرار في السياسة التي يتبعيا رئيس الحكومة الفمسطيني سبلم فياض، خصوصًا الفمسطينية، فبل
 لجية تحسين الجباية وعصر النفقات.
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 ولفت إلى أن من أسباب ىذا العجز انخفاض المساعدات الخاصة بالموازنة الفمسطينية عامي 
ت المتحدة والدول الخميجية عن تقديم مميون دوالر بسبب إحجام الواليا ، إذ اقتصرت عمى و

 .مساىماتيا في الموازنة، ما أدى إلى انخفاض قيمة المساعدات إلى أدنى مستوى منذ عام 
بميون دوالر،  وتابع أن السمطة الفمسطينية لجأت إلى تمويل العجز باالقتراض من المصارف بمستوى 

مميون دوالر، ما جعل إجمالي  ب عمييا بقيمة كما راكمت متأخرات عمى صعيد تسديد ما ىو مترت
أكثر توازنًا مما سبقيا الن  الدين الفمسطيني يرتفع إلى بميوني دوالر، متوقعًا أن تكون موازنة عام 

مميون دوالر، والمرجو أن تعمل الدول الخميجية األخرى أيضًا  الواليات المتحدة سددت متأخرات بقيمة 
بميون  نتيي العام الحالي عمى عجز بالمستوى الذي حدده فياض لمموازنة، وىو عمى ذلك، بحيث ي

 دوالر.
ورأى المصدر أن اقتصار العجز عمى ما ىو محدد من قبل فياض سيكون جيدًا بنظر االتحاد األوروبي، 

ئيل مرارًا عن لكنو ال يحل الموضوع الجوىري لموضع المالي الفمسطيني، الذي يتأثر كثيرًا نتيجة توقف إسرا
تقديم العائدات الضريبية إلى السمطة الفمسطينية، معتبرًا ىذا التوقف غير مقبول لجية المبدأ ومناف لمحق 

 ولبروتوكول باريس.
وأوضح أن قيمة العائدات الضريبية تبمغ نحو مميون ونصف المميون دوالر شيريًا، لكن السمطات اإلسرائيمية 

مميون دوالر، ألنيا تعتبر أن من حقيا أجزاء من ىذا المبمغ  و ن تفرض عمييا حسومات تتراوح بي
لتسديد ما ىو مترتب عمى السمطة لحساب أطراف إسرائيمية، مثل شركة الكيرباء والمستشفيات وغيرىا، وىذا 
أيضًا غير مسموح بو بموجب بروتوكول باريس، إذ يؤدي إلى وضع مفاده أن ىناك موازنة فمسطينية موازية 

 تولى إدارتيا إسرائيل بنفسيا.ت
وذكر أن االتفاق الذي تم التوصل إليو في تموز )يوليو( الماضي بين السمطة ووزارة المال اإلسرائيمية، 
وينص عمى تبرير الحسومات التي تمجأ إلييا إسرائيل وعمى التحقق من طبيعتيا، لم يطبق في الواقع، ما 

الى عدم اليقين الذي يتسبب بو، ونظرًا لتأثيره عمى االستيبلك  يجعل ىذه الحسومات موضوعًا جديًا، نظراً 
 واالستثمار والنمو.

حين  في المئة، وىو تدن كبير مقارنة مع عام  وتابع أن نسبة النمو انخفضت بالتالي إلى مستوى 
نسبة  في المئة، لكنو اعتبر رغم ذلك أن حين كان بنسبة  في المئة، وفي عام  بمغ النمو 

النمو الحالية تشير إلى رغبة اقتصادية بالتطور رغم االحتبلل والعقبات المترتبة عميو، ما ال يجعل من نسبة 
 النمو مصدر قمق رئيس.

 //الحياة، لندن، 
 
 
 
 
 واإلنفاقالموازنة الفمسطينية.. ثنائية متناقضة بين التقشف "القدس":  

ىي المرة األخيرة التي يعرض فييا رئيس الوزراء، والقائم بأعمال وزارة قد تكون  :محمد عبد اهلل -رام اهلل 
المالية الدكتور سبلم فياض، مشروع الموازنة لمسنة الحالية، التي شيدت تغيرات ممحوظة في حجميا الذي 

 مميار دوالر. مميار دوالر، وبعجز يقدر بنحو  وصل 
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المصادقة عمييا خبلل االيام المقبمة، ثنائية غريبة ومتناقضة، وتظير بعض بنود مشروع الموازنة المنتظر 
فمن ناحية يجري الحديث والتخطيط )كما اعمن( عن خطوات تقشف لخفض النفقات، لكن ذلك سرعان ما 
يتبدد عند النظر الى ما يجري عمميا عمى االرض، حيث شيدت بعض البنود المتصمة بالنفقات في مشروع 

تبريرىا، فضبل عن ان النفقات في بعض الميادين )كما في وزارة الداخمية( ارتفعت  الموازنة زيادة يصعب
خبلل الشير االول من العام الجاري مقارنة بذات الشير من العام الماضي رغم ان مشروع الموازنة يتحدث 

 عن خفض )ولو انو محدود جدا( في بند نفقات االمن.
ارتفعت بمقدار  شف مطمع العام الحالي، إال أن موازنة ىكذا وعمى الرغم من إعبلن السمطة خطة تق

مميون دوالر عن  مميون دوالر عن العام الفائت، إضافة إلى ارتفاع في العجز الجاري بنحو  
 العام الفائت.

 //القدس، القدس، 
 
 تحذ ر من انييار الثروة الحيوانية بسبب إغالق المعابر  الزراعةغزة: وزارة  

حّذرت وزارة الزراعة في الحكومة الفمسطينية بغزة، من انييار قطاع الثروة الحيوانية جّراء الحصار : غزة
غبلق االحتبلل لممعابر التجارية.  اإلسرائيمي المتواصل لمقطاع وا 

(، إن سمطات االحتبلل |وقالت الوزارة في بيان صحفي تمّقت "قدس برس" نسخة عنو، اليوم األربعاء )
صل إغبلق معبري "كرم أبو سالم" و"بيت حانون" في قطاع غزة لميوم السابع عمى التوالي، األمر الذي توا

ينطوي عميو تيديد مباشر لقطاع الثروة الحيوانية بغزة وينذر بنفوق أعداد كبير من الحيوانات والدواجن 
 نتيجة نقص األعبلف.

ًا كبيرة من الحيوانات والدواجن ميددة بالنفوق بسبب وبحسب المعطيات الواردة في بيان الوزارة؛ فإن أعداد
انعدام وجود مخزون األعبلف في القطاع، مشيرًة إلى أن حاجة القطاع األسبوعية من األعبلف تساوي 

 طن وتبمغ كمفة تخزينيا ثبلثة مبليين دوالر، حسب الوزارة. 
 //قدس برس، 

 
 بوعات والنشر تعيد تفعيل قانون المط غزةفي حكومة ال 

قّررت الحكومة الفمسطينية في غزة إعادة تفعيل قانون المطبوعات والنشر الذي قالت إنو "يحمي حقوق : غزة
 الممكية الفكرية لممؤلفين، وينظم طباعة الكتب وتداوليا داخل القطاع".

و اليوم األربعاء وقال عبد السبلم صيام أمين عام مجمس الوزراء بغزة في بيان تمقت "قدس برس" نسخة عن
(، إن الحكومة قامت بتكميف وزارة الثقافة بميمة متابعة سير عممية تنفيذ قرار تفعيل قانون |)

 المطبوعات بالتعاون مع الجيات المختصة.
 //قدس برس، 

  
 دةُتواجو بشدة من قبل الغرب... ونطالب بالتعاون مع مصر عمى كافة األصع العربيةالزىار: الثورات  18

اعتبر القيادي البارز في حركة "حماس" محمود الزىار أن حالة عدم االستقرار في دول ثورات التغيير  غزة:
 العربية، ال سيما في مصر وتونس، تصنعيا أطراف خارجية تكن العداء لمعرب.
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 وقال الزىار إن الثورات العربية "ُتواجو بشدة من قبل الغرب، وأطراف أخرى ُتكن العداء لمعرب
 والفمسطينيين، كونيا أيقظت الفكر العربي وجعمتو أكثر تيقظًا بالمؤامرات التي تحاك ضده".

( بعنوان "عبلقة قطاع غزة/ فمسطين مع 3|22وأكد، خبلل ندوة عقدت في غزة مساء اليوم األربعاء )
تمك  جميورية مصر العربية"، أن حركة "حماس" تقف إلى جانب جميع األطراف العربية وتستفيد من

 الثورات.
ورفض القيادي في "حماس" اتيام حركتو بالضموع في قتل ستة عشر جندًيا مصرًيا في شبو جزيرة سيناء 
المصرية قرب رفح، وقال "إن سبلح حماس والفصائل جميعًا موجو لبلحتبلل اإلسرائيمي، وليس لمدول 

 العربية".
وسائل إعبلم مصرية تتحدث عن معمومات وأضاف: "في كل يوم نرصد خبًرا أو خبرين عمى األقل عمى 

كاذبة عن قطاع غزة وحماس"، كاشًفا النقاب عن أن أطرافًا فمسطينية كانت تعمل في أجيزة أمن السمطة، 
 ىي من تمد تمك وسائل إعبلم مصرية بتمك المعمومات، كما قال.

راف"، مشددًا عمى ضرورة تمك األط  ودعا الزىار األطراف المصرية كافة إلى "دعم المقاومة والكشف عن
 "العمل الجاد من أجل فتح معبر رفح البري كبديل عن األنفاق التي لجأ إلييا الفمسطينيون كحالة استثنائية".

وأكد عمى أىمية بناء عبلقات طيبة مع كل المستويات والتيارات المصرية، "من أجل مد جسور الثقة في كل 
افة األصعدة، وعمى رأسيا الصعيد األمني بين الجانبين الفمسطيني المعامبلت"، مطالبًا بوجود تعاون عمى ك

 والمصري بيدف كشف الحقائق.
 27/3/2013قدس برس، 

 
  أسامة حمدان: محاولة إقناع الفمسطينيين بتكرار خطأ االعتراف بع"إسرائيل" لن تجدي 19

ت خاصة لـ "قدس بيروت: أكد مسؤول العبلقات الخارجية في حركة "حماس أسامة حمدان في تصريحا
برس" أن أي حل سياسي لمقضية الفمسطينية يجب أن يبدأ بخطوة من االحتبلل يعترف فييا بأن فمسطين 
لمفمسطينيين وأنو محتل عميو أن يرحل، وقال: "من الواضح أن زيارة أوباما إلى المنطقة كان ليا تأثير سمبي 

وتفوق الكيان الصييوني، وكانت ىذه ىي النقطة عمى جيود المصالحة، وأعتقد أن أوباما جاء لتكريس أمن 
األساسية عمى أجندتو، وكان لقاؤه مع عباس شكميا وال قيمة لو فيما ركز في خطابو عمى أمن الكيان 
الصييوني. ولذلك أعتقد أن المراىنة عمى اختراق سياسي عمى صعيد عممية السبلم كمن يتحدث عن 

ل كان خطأ استراتيجيا، ومحاولة إقناع الفمسطينيين بتكرار ىذا السراب. نحن ندرك أن االعتراف بإسرائي
 الخطأ لن تجدي نفعا".

وأضاف: "اآلن بمنتيى الوضوح، إذا كان ىناك من حل سياسي فيجب أن يبدأ بخطوة من الكيان الصييوني 
 يعترف فييا بأن فمسطين لمفمسطينيين وأنو كيان محتل وعميو أن يرحل"، 

 
ر دولة قطر الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني بشأن عقد قمة عربية مصغرة في القاىرة وأشاد" بمبادرة أمي

 لتفعيل المصالحة الفمسطينية، وأكد أنيا تمثل مبادرة ميمة من شأنيا إنياء االنقسام ودعم الوحدة.
 27/3/2013قدس برس، 

 
 ىاالحتالل لنواب الشعب الفمسطيني وتدعو لإلفراج عن األسر  اعتقالحماس تدين  20



 
 

 

 

 

           20ص                                    8228العدد:                82/7/8727الخميس  التاريخ:

( أرسمت نسخة منو لـ "قدس برس": بشدة حممة 3|22غزة: دانت حركة "حماس" في بيان يوم االربعاء )
خمسة من قيادات وكوادر حركة "حماس" ونواب المجمس   االعتقاالت التي شّنيا العدو الصييوني ضد

النتشة واألستاذ عبد  (، من بينيم النائب محمد جمال3|22التشريعي في مدينة الخميل فجر اليوم االربعاء )
 الخالق النتشة والدكتور أمجد الحموري، ووصفت ذلك بأنو "عمل إجرامي"، طالبت بضررورة التحرك لوقفو. 

لن تفمح في   وأضاف البيان: "إنَّنا في الوقت الذي نؤّكد فييا أنَّ اعتقال االحتبلل لنواب الشعب وقياداتو
ي مواصمة دفاعيم عن الحقوق والثوابت والمقدسات، وندعو تغييب دورىم النضالي، ولن تكسر إرادتيم ف

 جماىير شعبنا وقواه الحّية إلى التكاتف صفًا واحدًا لمواجية مخططات االحتبلل اإلجرامية". 
 27/3/2013قدس برس، 

 
 عالقاتيا مع مخابرات مصر توترعن الجياد تنفي أحاديث  21

يدة "الشرق األوسط" حول وجود توتر حدث مؤخرًا في نفت حركة الجياد اإلسبلمي في فمسطين ما نشرتو جر 
 العبلقات بين الحركة وقيادة جياز المخابرات المصرية العامة.

وأكد بيان صادر عن الحركة، مساء األربعاء، "أن الخبر الذي تم تداولو في وسائل اإلعبلم ال أساس لو من 
 ىذا التصريح".الصحة)..( والحركة تنفي صمتيا بيذا المصدر الذي يقف خمف 

 27/3/2013فمسطين أون الين، 
 

 االعتقاالت في الضفة بمواصمةحماس تتيم السمطة  22
، أمس، السمطة الفمسطينية بمواصمة حممة االعتقاالت ضد ”حماس“رائد الفي: اتيمت حركة  -غزة 

لتابعة لمسمطة عناصرىا وكوادرىا وأنصارىا في الضفة الغربية. وقالت الحركة، في بيان، إن أجيزة األمن ا
الفمسطينية في الضفة الغربية اعتقمت الثبلثاء، ثبلثة من أعضائيا، واستدعت ثبلثة آخرين لمتحقيق، فيما 

 معتقمين سياسيين. 10مددت محاكم محافظة الخميل جنوبي الضفة اعتقال 
 28/3/2013الخميج، الشارقة، 

 
 تناول الموضوع الفمسطيني فيالدقة الفصائل الفمسطينية تطالب وسائل اإلعالم المصرية بتوخي  23

حامد جاد: ناشدت الفصائل الوطنية واالسبلمية  الفمسطينية وسائل اإلعبلم المصرية بتوخي الدقة  -غزة
لدى تناول الموضوع الفمسطيني وموضوع قطاع غزة بشكل خاص، واالبتعاد عن تأجيج الرأي العام 

فمسطينية عنصر أساسي من عناصر االستمرار في المصري، مؤكدين أن دعم الشعب المصري لمقضية ال
قامة الدولة الفمسطينية  النضال الوطني عمى طريق تحقيق االىداف الوطنية في تقرير المصير والعودة وا 

 وعاصمتيا القدس.
واشار عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية رباح مينا في تصريحات مقتضبة عقب االجتماع المذكور 

ميا مصريا سيصل خبلل الفترة القادمة الى غزة وأن الفصائل الوطنية واالسبلمية تعتزم الى أن وفدا اعبل
 التواصل مع القوى السياسية المصرية.

ودعت الفضائل الفمسطينية القوى الوطنية واالسبلمية في مصر لزيارة غزة، وعقد لقاء مع القوى الوطنية 
المجتمعون عمى أىمية العبلقات التاريخية مع مصر، واالسبلمية لمتباحث في تعزيز العبلقات حيث أكد 

 وأشاروا إلى الدعم المصري لمشعب الفمسطيني وقضيتو خبلل السنوات الماضية.
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 28/3/2013الغد، عمان، 
 

 ممف المصالحةفي فمسطين أون الين: مسؤول في فتح ينفي أي تدخل تركي  24
خل تركي بممف المصالحة الفمسطينية نادر الصفدي: نفى مسؤول بارز في حركة "فتح" أي تد -غزة

 الداخمية.
وقال المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمو لـ"فمسطين أون الين"، اليوم األحد: "تركيا ليس ليا أي تأثير عمى 
حركتي "فتح" و"حماس" بممف المصالحة، ودورىا يقتصر كباقي الدول العربية وغيرىا عمى دعم المصالحة 

 خمية أو رعايتيا ليا".دون التدخل بممفاتيا الدا
وأكد المسئول الفتحاوي، أن مصر ىي الراعية الوحيدة لممف المصالحة، وستبقى كذلك إال إن طمبت ىي 

 من حركتي "فتح" و"حماس" البحث عن وسيط وراعي آخر.
بناًء ولفت إلى أن األيام المقبمة ستشيد تحركًا إيجابيًا في ممفات المصالحة، وتحريك مياىا من جديد، وذلك 

 عمى دعوة أمير دولة قطر بعقد قمة عربية مصغرة لبحث ممف المصالحة بحضور حركتي "فتح" و"حماس".
 27/3/2013فمسطين أون الين، 

  
 ال تتعامل معنا بإيجابية عمى الرغم من االعتذار..:لواشنطنتشكو تركيا  "إسرائيل" 80

كومــة اإلســرائيمية تقــدمت بشــكوى إلــى الح ، أنتــل أبيــب، مــن  82/7/8727، الشععرق األوسععط، لنععدنذكــرت 
اإلدارة األميركية ضد تركيا، اتيمتيا فييا بأنيا تعربد عمييـا و"عمـى الـرغم مـن االعتـذار اإلسـرائيمي الصـادق، 
فإنيـــا ال تتعامـــل معنـــا باإليجابيـــة المطموبـــة لتســـوية الخـــبلف بيننـــا، بـــل تواصـــل الـــروح العدائيـــة التـــي أعاقـــت 

 التوصل إلى تفاىم".
وزيرة القضاء اإلسرائيمية، تسـيبي ليفنـي، قـد ىاتفـت وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داود أوغمـو، لمتفـاىم  وكانت

معــو حــول صــياغة اتفــاق تــدفع فيــو إســرائيل تعويضــات إلــى عــائبلت األتــراك الــذين قتمــوا خــبلل اليجــوم عمــى 
دثة كشفت عن ىوة سحيقة فـي . وقالت مصادر إسرائيمية إن ىذه المحا2020سفينة "مرمرة" في مايو )أيار( 

ألـــف لكـــل  200ألـــف دوالر ) 900وجيتـــي نظرىمـــا حـــول حجـــم التعويضـــات؛ إذ عرضـــت إســـرائيل أن تـــدفع 
مبليين دوالر )مميون لكل عائمـة(. وقالـت ليفنـي لمـوزير التركـي إن  9عائمة(، بينما طمب الوزير التركي مبمغ 

دوالر( يزيــد عمــى المبمــغ الــذي يدفعــو الجــيش التركــي ألــف  200المبمــغ الــذي اقترحــت دفعــو لعائمــة كــل قتيــل )
 ألف دوالر(. 70ليرة تركية تعادل  225عادة لجنوده في حال سقوطيم في المعركة )

كمــا طمــب الــوزير أوغمــو تعويضــات لمجرحــى أيضــا، وىــو األمــر الــذي رفضــتو ليفنــي. ومــع ذلــك، فقــد اتفــق 
حول الموضوع. وسيقف عمى رأس المجنة من الجانـب الوزيران عمى تشكيل لجنة مشتركة لمواصمة التفاوض 

التركي نائب وزير الخارجية والسفير التركي السابق في تل أبيب فريدون سنيريغمو، ومن الجانب اإلسـرائيمي، 
يترأس المجنـة بشـكل مؤقـت الجنـرال يعقـوب عميـدرور رئـيس مجمـس األمـن القـومي فـي ديـوان رئـيس الـوزراء، 

ت السـرية مـع تركيـا طيمـة السـنتين الماضـيتين، والمحـامي يوسـي تشـاخنوفر مبعـوث وىو الذي أدار المفاوضا
 رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو لشؤون العبلقات مع تركيا.

تقـارير صـحافية إسـرائيمية أفـادت ، أن الناصـرةمـن اسـعد تمحمـي ، عـن 82/7/8727الحياة، لندن، وأضافت 
لمتحــدة لتمــارس نفوذىــا عمــى تركيــا ورئــيس حكومتيــا رجــب أمــس أن إســرائيل توجيــت بطمــب إلــى الواليــات ا

طيــب اردوغــان "لمكــف عــن إطــبلق تصــريحات عنتريــة تبغــي إذالل إســرائيل عمــى الحمبــة الدوليــة مــن خــبلل 
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إظيـــار المصـــالحة بـــين البمـــدين عمـــى أنيـــا انتصـــار لتركيـــا"، وذلـــك فـــي أعقـــاب االعتـــذار الـــذي قدمـــو رئـــيس 
 .عمى اليجوم عمى سفينة مرمرة التركيةتانياىو لنظيره التركي الجمعة الماضي الحكومة اإلسرائيمية بنيامين ن

 
 "مرمرة" فردنا لن يكون أقل تكررتبينيت ييدد أردوغان: إذا  86

ىدد رئيس حزب "البيت الييودي" المتطرف وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيمي، نفتالي بينيت، رئيس : رام اهلل
، قائبل لو إنو إذا تكررت حادثة "مـافي مرمـرة" فـإن الـرد اإلسـرائيمي لـن يكـون وزراء تركيا رجب طيب أردوغان

 أقل حدة.
وجاء تيديد بينيت ىذا عمى صفحتو عمى "فيسبوك"، في معرض حديثو عـن االعتـذار اإلسـرائيمي لتركيـا عـن 

إلى غزة لكسر  قتل قواتيا البحرية تسعة مواطنين أتراك وجرح آخرين عند اعتراضيا ألسطول الحرية المتوجو
 الحصار، واقتحاميا سفينة "مافي مرمرة" التركية، التي اقتادتيا مع باقي السفن إلى ميناء أسدود.

وقال بينيت إن أردوغان ومنذ اإلعبلن عن االعتذار، يحاول بكل السبل جعل إسرائيل نادمة عمـى مـا فعمتـو، 
بعاد أي شك أقول لو إنو ال يوجد دولة تقدم إلس  رائيل صنيًعا حين تستأنف عبلقاتيا معيا.ولمتوضيح وا 

وأضاف: "وحتى يكون األمر واضًحا ألردوغان، فإنو إذا واجينا مستقببل إرىاًبا موجًيا ضدنا، فمن يكون ردنا 
 أقل حدة مما كان عميو"، حسب تعبير بينيت.

 82/7/8727، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 وغان من زيارة غزةردألمنع  التدخل واشنطنتطمب من  "إسرائيل" 83

إسـرائيل طمبـت مـن واشـنطن العمـل عمـى  أنأفادت تقارير صـحافية إسـرائيمية أمـس  :اسعد تمحمي - الناصرة
رجب طيب اردوغان باالمتناع عن زيارة قطاع غزة قبل أن تعود العبلقات بين  الحكومة التركيةإقناع ورئيس 

 إسرائيل تفضل زيارة شخصية  إسرائيل وتركيا إلى سابق عيدىا. وأضافت التقارير أن
 

تركية رفيعة المستوى ليا قبل زيـارة أردوغـان لمقطـاع، أو قيـام شخصـية إسـرائيمية رفيعـة بزيـارة تركيـا فـي حـال 
 انجاز اتفاق بين الطرفين في شأن مبمغ التعويضات الذي ستدفعو إسرائيل لضحايا االعتداء عمى السفينة.

 82/7/8727الحياة، لندن، 
 

 من اقتحام المسجد األقصى فيجمينمنع إلسرائيمية تالشرطة ا 82
منعت شرطة االحتبلل اإلسرائيمي أمس، نائب رئيس الكنيست اإلسرائيمية المتطرف موشـيو فيجمـين مـن  :غزة

وكان فيجمين دعا قبل  اقتحام المسجد األقصى المبارك، تحسبا من ردود فعل شديدة وغاضبة من المواطنين.
متطرف الى مشاركتو في اقتحام المسجد األقصى اليوم، لتقديم ما أسماه قـرابين لمناسـبة أيام أنصار اليمين ال

 عيد الفصح العبري في باحات المسجد.
 82/7/8727، الغد، عم ان

 
 خوة" حال إقرار التقميصاتأ"حرب عمي ييدد بيسرائوزير الرفاه اإل 89

الحكومـة االسـرائيمية "مئيـر كـوىين" الــذي  دعـا وزيـر الرفـاه فـي :ترجمـة خاصـة -القـدس دوت كـوم  -رام اهلل 
ينتمــي الــى حــزب وزيــر الماليــة "يــش عتيــد"، الــى عقــد إجتمــاع عاجــل لطــاقم الموازنــات فــي وزارة الماليــة، فــي 
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أعقاب الحديث عن تقميصات حادة في مخصصات االطفال وموازنة مؤسسة التأمين الوطني والمخصصـات 
 خوة" في حال إقرار مثل ىذه التقميصات.االجتماعية االخرى، ميددًا بشن "حرب ا

كما عارض كوىين بشدة إجراء اي تقميصات عمى موازنات وزارتو، مضيفًا "لقد درست فـي االسـبوع الماضـي 
 ىذه الموازنة ووجدت ان ال مجال إطبلقًا إلجراء اي تقميصات فييا".

 83/7/8727، القدس، القدس
 

 ت األمنية في الضفةالجيش اإلسرائيمي يحذ ر من تزايد العمميا 77
حذر قائد المنطقـة الوسـطى فـي الجـيش اإلسـرائيمي نيتسـان ألـون مـن تصـعيد : آمال شحادة -القدس المحتمة 

وأشار ألون إلـى أن "األشـير األخيـرة شـيدت ارتفاعـًا ممحوظـًا لمعمميـات  األوضاع األمنية في الضفة الغربية.
ح ألون "عدم اندالع انتفاضة ثالثة خـبلل األشـير القريبـة، ضد الجيش وأىداف إسرائيمية ونوعيتيا". وفيما رج

 عمى رغم ارتفاع العمميات".
وقال إن جيشو "اتخذ خطوات لنزع فتيل التوتر في الضفة الغربية، فقام بترحيل السجين أيمن الشراونة، الذي 

 كان مضربًا عن الطعام".
قنابــل، وقــد عثــر الجــيش فــي  4كــان يحمــل  وأكــد ألــون أن "الفمســطيني الــذي اعتقــل فــي منطقــة غــور األردن

 الخميل عمى مخزن لؤلسمحة وكميات كبيرة من الرصاص ومعدات رقابة ليمية".

 82/7/8727، الحياة، لندن
 

 الرد عمى حجارة الفمسطينيين بالرصاص الحييطالبون الجيش ب الضفةبرؤساء المستوطنات  72
في الضفة الغربية، حكومـة بنيـامين نتانيـاىو وقيـادة  دعا رؤساء المستوطنات: امال شحادة -القدس المحتمة 

عطـاء الضـوء األخضـر  الجيش الى تغيير تعميماتيم حول التعامل مع الفمسطينيين، الذين يقذفون الحجـارة، وا 
لمجــيش واالســرائيميين الــذين يتعرضــون لمحجــارة بــإطبلق النيــران الحيــة عمــى الفمســطينيين. وانضــم الــى الــدعوة 

 السابق، افيغدور ليبرمان.وزير الخارجية 
وفــي تطرقيــا لــدعوة اطــبلق النــار الحيــة عمــى الفمســطينيين ذكــرت صــحيفة "يــديعوت احرونــوت" انــو فــي شــير 

 220حالة رشق حجارة في مسـتوطنة بنيـامين وفـي كـانون الثـاني ارتفعـت الـى  70كانون االول، وقعت نحو 
 .250حالة، وفي شباط تضاعف عدد االحداث الى نحو 

ب معطيات  جياز االمن العـام "الشـاباك" فينـاك ارتفـاع حـاد فـي حجـم العمميـات الموجيـة ضـد أىـداف وبحس
عمميــة فــي الضــفة الغربيــة والقــدس، ال  83اســرائيمية بشــكل عــام، بحيــث ســجمت فــي كــانون الثــاني الماضــي 

شـباط ارتفـع عمميـة فـي كـانون الثـاني مـن العـام الماضـي.وفي شـير  42تشمل حاالت رشـق الحجـارة، مقابـل 
زجاجـة حارقـة القـي بيـا  229عمميـة طعـن، عمميـة دىـس و 2عبوة ناسفة،  25عممية، بينيا  238العدد الى 

 عممية. 266نحو اسرائيميين، اما العدد االكبر فوصل خبلل عممية "عامود السحاب" حيث وقعت 

 82/7/8727، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"العالج فى  لممرة الثالثة خالل شير.. مصابون سوريون يتمقون 78
ذكــرت صــحيفة "ىــاآرتس" اإلســرائيمية، أنــو لممــرة الثالثــة فــى أقــل مــن شــير، يــتم نقــل ســوريين : ىاشــم الفخرانــى

 لتمقى العبلج فى المستشفيات اإلسرائيمية.
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ســوريين مصــابون بنيــران قــوات الــرئيس الســورى بشــار األســد، وصــموا مســاء اليــوم  7وأوضــحت الصــحيفة أن 
سرائيل، وطالبوا بتمقى العبلج فى تل أبيب.لممنطقة ال  حدودية بين سوريا وا 

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس ىيئـة األركـان اإلسـرائيمى بنـى جنـتس، أصـدر أوامـره بقبـول ىـؤالء المصـابين 
الســـوريين، حيـــث يتمقـــى اآلن خمســـة مـــن المصـــابين العـــبلج، وســـيتم إعـــادتيم مـــرة أخـــرى لؤلراضـــى الســـورية 

بات طفيفـــة، بينمـــا ســـيعالج االثنـــان اآلخـــران فـــى مستشـــفى صـــفد شـــمال إســـرائيل لعـــدة أيـــام إلصـــابتيم بإصـــا
 إلصابتيم إصابة خطيرة.

 83/7/8727، اليوم السابع، مصر

 
 عمى الحدود المصرية" يتدربن عمى مواجية اإلرىابيين الصحراء"قطط "إسرائيل": كتيبة  77

مية، تقريـرا مفصـبل عـن عمـل كتيبـة "قطـط الصـحراء" نشرت صحيفة "يسرائيل ىا يوم" اإلسرائي: محمود محيى
اإلســرائيمية، وكيفيــة تــدريباتين وطبيعــة عمميــن  –النســائية اإلســرائيمية المنتشــرة عمــى طــول الحــدود المصــرية 

 الشاق فى الصحراء المجاورة لسيناء.
ويتـــدربن بشـــكل  وأوضـــحت الصـــحيفة العبريـــة أن الفتيـــات مـــن الكتيبـــة القتاليـــة يعـــدون األكمنـــة بصـــورة دوريـــة

مكثف، لمواجية المسمحين وميربى المخدرات عمى الحدود المصرية، وأنيم يعتبرون الخـط األول فـى الجبيـة 
 لبلستعداد واالنقضاض عمى ىؤالء اإلرىابيين الذين يحاولون التسمل إلى إسرائيل.
يش اإلسـرائيمى، حيـث تتـألف وأضاف تقرير "يسرائيل ىايوم" أن ىذه الحدة القتالية فريدة من نوعيا داخـل الجـ

مــن جنــدى واحــد فقــط، وبقيــة الجنــود مــن النســاء، مشــيرة إلــى أنيــا أنشــئت قبــل ســت ســنوات، وأرســمت لمحــدود 
المصرية، وأنو عمى مدار السنوات الماضية كانوا يمارسون عممين فى ىدوء تام، وفجـأة وجـدوا أنفسـيم عمـى 

 سيناء. الجبية بعد تدىور األوضاع األمنية فى شبو جزيرة
ـــل لعمـــل الكمـــائن فـــى  ـــر، إنيـــن يخـــرجن فـــى المي وعـــن تـــدريبات الكتيبـــة النســـائية وطبيعـــة عمميـــا قـــال التقري
الصحراء، وتتبع ما يحدث عمى الجانب اآلخر من الحدود اإلسرائيمية عمـى الجانـب المصـرى، مشـيرا إلـى أن 

 كثيرا ما يرصدن تحركات مشبوىة ويواجينيا بكل حزم.
العبريــة إلــى أنــو عمــى مــدى ثبلثــة عقـود كانــت الحــدود مــع مصــر ســممية، بــالرغم مــن عــدم وأشـارت الصــحيفة 

وجود جدار إلكترونى فاصل فى حينيا، وأنو أحيانـا كـان ال يوجـد عمميـة إطـبلق رصـاص واحـدة طـوال العـام 
نـود الواحد، ما عدا بعض عمميات تيريب المخدرات والسجائر فقـط، والتـى كانـت تـتم بـالتواطؤ مـع بعـض الج

اإلســرائيميين مقابــل المــال والبــدو عمــى الجــانبين، مضــيفة أن ىــذا اليــدوء تبــدل تمامــا، وتحديــدا فــى أغســطس 
بعــد اليجــوم اإلرىــابى الــذى تــم عمــى إحــدى الســيارات العســكرية التــى تســير عمــى الطريــق المحـــاذى  2022

 لمحدود المصرية، والذى أدى لمقتل ثمانية إسرائيميين.
وأضــافت الصـــحيفة أنــو خـــبلل العــامين الســـابقين زادت عمميــات إطـــبلق الصــواريخ مـــن ســيناء عمـــى إيـــبلت، 
طبلق نـار مـن جانـب اإلرىـابيين وىجمـات متفرقـة عمـى طـول الجـدار الفاصـل  باإلضافة لمعمميات المسمحة وا 

 أثناء عممية تشيده، وفى األماكن التى لم يكن فييا سياج.
يــد ايريــز ســافيون لمصــحيفة العبريــة، إن الجــدار الجديــد أوقــف بشــكل كبيــر لمغايــة ىــذه وقــال قائــد الكتيبــة العق

العمميات، قائبل: "ال نزال نعتبر الحـدود مـع مصـر حـدود سـبلم بعكـس الحـدود مـع لبنـان، أو الضـفة الغربيـة، 
ــة ىنــاك، ب ســبب والتــى ال يكــاد يمــر يــوم واحــد ىنــاك بــدون تحركــات مــن جانــب كتائــب حــرس الحــدود العامم

 التحركات المشبوىة".
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وأضــاف قائــد الكتيبــة النســائية اإلســرائيمية، أنــو عمــى الجانــب المصــرى فــى كثيــر مــن األحيــان، يحــدث إنــذار 
كاذب بقرب وقوع عممية مسمحة، ولكن الجيش اإلسرائيمى يتأىب ليذه اإلنذارات، ويستعد دائما عمـى الجانـب 

 اآلخر من الحدود.
مــت إزالــة التيديــد مــن المتســممين األفارقــة تقريبــا، وأنــو خــبلل شــير ينــاير الماضــى وأوضــح قائــد الكتيبــة، أنــو ت

متسـممين فقــط عبـور الحــدود، وأنـو خـبلل النصــف األخيـر مــن العـام الماضـى كانــت نسـبة المتســممين  9حـاول 
 ضئيمة لمغاية.

دائمـا أن يصـبحوا  وعن محاوالت تيريب المخـدرات قـال سـافيون، إنيـا ال تتوقـف لمحظـة، والميـربين يحـاولون
أكثـر تطــورا فـى كــل وقــت، لمواجيـة حــرس الحـدود اإلســرائيمية والكتائــب القتاليـة المنتشــرة عمـى طــول الحــدود، 

 275مشيرا إلى أنو قبـل نحـو شـير أحـبط عـدد مـن ضـباط الكتيبـة النسـائية "قطـط الصـحراء" محاولـة تيريـب 
الكتيبــة عــددا مــن الميــربين البــدو، حيــث كجــم مــن الحشــيش مــن مصــر إلســرائيل، وقبــل وقــت طويــل اعتقمــت 

 كجم من الييروين لؤلراضى اإلسرائيمية. 22كانوا ينون تيريب 
وأشار قائد الكتيبة اإلسرائيمية إلى أنـو فـى ىـذه األيـام تـم االنتيـاء تمامـا مـن بنـاء الجـدار اإللكترونـى الفاصـل 

مت إزالة خطوط السياج القديمـة التـى كم من مدينة إيبلت إلى معبر "كيرم شالوم"، وت 240مع مصر بطول 
يعموىــا الصــدأ، واســتبداليا بأســبلك شــائكة جديــدة بارتفــاع خمســة أمتــار، مــع وضــع أجيــزة مراقبــة إلكترونيــة 

 متطورة وتعزيز القوات ىناك بميزانية وصمت لمميار ونصف دوالر.
 83/7/8727، اليوم السابع، مصر

 
 
 

 ادارات لكشف عمق سيناءعسكرية" ور  مخابراتتل أبيب تنشر وحدة " 74
أنـو تـم تأسـيس مجموعـة قتاليـة جديـدة مـن  العبرية فـي تقريـركشفت صحيفة "يسرائيل ىا يوم" : محمود محيى

 –"فيمق االستخبارات الميدانية" ككتيبة خاصة لمعالجة القطاعات المعقـدة أمنيـا عمـى طـول الحـدود المصـرية 
طبلق إنذار م رسال تحذيراتيا وا  بكر لمكتائب القتالية من حرس الحدود، والتى يـأتى عمـى رأسـيا اإلسرائيمية، وا 

كتيبة "قطط الصحراء" المكونة مـن الفتيـات، والتـى واجيـت اليجـوم اإلرىـابى الـذى حـدث فـى شـير أغسـطس 
جنـديا مصـريا فـى  26من العام الماضى قبل اختراقيا الحدود اإلسرائيمية، بعد أن قام ىـؤالء اإلرىـابيون بقتـل 

 سرقتيم لمدرعة مصرية لتنفيذ عممية داخل الحدود اإلسرائيمية.رفح، قبل 
وأوضحت الصحيفة العبرية أنو عمى طول الحدود المصـرية تـم نشـر العديـد مـن الـرادارات التـى تكشـف عمـق 
ســـيناء، باإلضـــافة إلـــى نصـــب بطاريـــة مـــن "القبـــة الحديديـــة" لحمايـــة البـــؤر االســـتيطانية المنتشـــرة عمـــى طـــول 

 ية األبعاد فى الصحراء.الحدود المترام
وأشارت يسرائيل ىايوم إلى أن تمك الرادارات واألجيـزة المتطـورة لمراقبـة الحـدود باسـتطاعتيا تحديـد أى حركـة 
عمــى الجانــب اآلخــر، ومراقبــة األوضــاع ىنــاك وذلــك ضــمن غــرف الحــرب الحديثــة، مضــيفة أن تمــك الغــرف 

 كات مشبوىة.مزودة بخمس شاشات كبيرة تعرض صورا مباشرة، أى تحر 
ـــة "قطـــط الصـــحراء" تســـتخدم خـــبلل عمميـــا لمكافحـــة ميربـــى المخـــدرات،  ـــة أن كتيب وكشـــفت الصـــحيفة العبري
والمتســـممين األفارقـــة واإلرىـــابيين عمـــى طـــول الحـــدود "منطـــاط" مـــن نـــوع خـــاص يعمـــل بغـــاز الييميـــوم، مجيـــز 
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تــال وباســتطاعتو االرتفــاع لمســافة بأحــدث أجيــزة الرؤيــة الميميــة وســائل التصــوير الحديثــة، وأجيــزة لرصــد والق
 متر، كما أنو يستطيع مواجية الرياح، وحمل عدد كبير من الجنود. 400

 83/7/8727، اليوم السابع، مصر
 

 المساعدات العسكرية من واشنطن لمحادثاتتستعد  "إسرائيلمعاريف: " 70
محادثـــات مـــع الواليـــات ذكـــرت صـــحيفة "معـــاريف" اإلســـرائيمية، أن تـــل أبيـــب تســـتعد إلجـــراء : محمـــود محيـــى

المتحدة األمريكيـة مـن أجـل تجديـد اتفـاق المسـاعدات العسـكرية األمريكيـة السـنوية الممنوحـة ليـا، عقـب زيـارة 
الــرئيس األمريكــى بــاراك أوبامــا لمشــرق األوســط مــؤخرًا، مشــيرة إلــى أن االتفــاق دخــل حيــز التنفيــذ زمــن إدارة 

 .2027ارى المفعول حتى عام ، وأنو س2008الرئيس األمريكى جورج بوش عام 
ونقمــت معــاريف، اليــوم األربعــاء، عــن مصــادر عســكرية بــوزارة الــدفاع اإلســرائيمية أمميــم أن يشــعر األمــريكيين 
خبلل المحادثات التى ستبدأ قريبًا مدى االحتياجـات األمنيـة اإلسـرائيمية، التـى ازدادت بفعـل غيـاب االسـتقرار 

 ة االقتصادية األمريكية عمى ميزانية الدفاع الخاصة.فى الشرق األوسط، وأال تؤثر األزم
 30وينص االتفاق عمى تقديم الواليات المتحدة ولفترة عقـد كامـل مـن الـزمن مسـاعدات ماليـة إلسـرائيل بقيمـة 

مميـون دوالر كتعـويض عـن تأكـل سـعر الـدوالر،  50مميار دوالر عمى شكل مـنح سـنوية تزيـد كـل عـام بقيمـة 
 3.2مســاعدات أمنيــة تصــل قيمتيــا إلــى حــوالى  2023ســتتمقى إســرائيل خــبلل عــام  وحســب مســار االتفــاق،

 مميار دوالر.
، إلـى 2027ويرجع سبب إجراء ىذه المحادثات من أجل تجديـد االتفـاق والـذى سـيدخل حيـز التنفيـذ فـى عـام 

مين المســاعدات عــدم قــدرة إســرائيل عمــى االلتــزام مســبقًا بشــراء معــدات عســكرية مــن الواليــات المتحــدة دون تــأ
 الدائمة ليا.

 F35وأشــارت معــاريف إلــى إســرائيل تعطــى أىميــة كبيــرة لشــراء طــائرات "الشــبح" األمريكيــة الصــنع مــن طــراز 
ضـــمن المســـاعدات لضـــمان تفـــوق القـــوات الجويـــة اإلســـرائيمية عمـــى نظيرتيـــا المصـــرية وبقيـــة القـــوات الجويـــة 

لطــائرات كانــت عمــى حســاب أمــوال المســاعدات المؤمنــة بالــدول العربيــة، الفتــة إلــى أن شــراء ســرب مــن ىــذه ا
 .2027التى تندرج ضمن برنامج تسميح الجيش االسرائيمى والمسمى خطة "عوز" والتى تنتيى عام 

وتأمل تل أبيب المحافظة عمى االتفاق متعدد األعوام وفق صياغتو الحالية، وأن ال يخضـع االتفـاق لمشـروع 
 ك عقب األزمة االقتصادية التى تضرب بالواليات المتحدة.تقميص المساعدات األمريكية وذل

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل تتخوف من أن التقميصات األمريكيـة قـد تمـس فـى برنـامج الـدفاعات 
% مـن الميزانيـة 20الصاروخية المشترك بين الطرفين، حيـث تشـكل المسـاعدات األمريكيـة العاديـة أكثـر مـن 

 ة إلسرائيل.الدفاعية السنوي
 83/7/8727، اليوم السابع، مصر

 
 " وىي تدم ر نفسيامدمنة استيطان" "إسرائيل: "البريطانية" صحيفة "ذي إندبندنت 76

اعتبرت الصـحيفة أن "الخطـر األكبـر الـذي ييـدد مسـتقبل إسـرائيل ال ينبـع مـن صـواريخ عـز الـدين القّسـام أو 
خاصة باالستيطان". ورأت وصف أوباما خبلل زيارتو إسرائيل برنامج إيران النووي، إنما ينبع من سياساتيا ال

لممســـتوطنات بأنيـــا "تـــأتى بنتـــائج عكســـية"، وتأكيـــده عمـــى ضـــرورة تجميـــد النشـــاط االســـتيطاني قبـــل اســـتئناف 
المحادثات بأنو مثل "إخبار المدمن بأن تعاطي الييـروين يـأتي بنتـائج عكسـية". وعّمقـت "ذي إندبنـدنت" عمـى 
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ــ و "مــن األىميــة بمكــان أن يكــون المــرء أمينــا ال ســيما مــع األصــدقاء.. لكــن األمانــة وحــدىا ال قــول أوبامــا إن
تكفــى، واألصــدقاء الحقيقيــين ال يســعيم االكتفــاء بالمشــاىدة مــن بعيــد واالبتســام أمــام الكــاميرات تــاركين مــن 

 يحبونيم يدمرون أنفسيم ببطء". 
 82/7/8727، البيان، دبي

 
 ةثالثة من جيش التحرير في سوري منيم فمسطينيين سبعةاستشياد  73

فمسطينيين، اليوم األربعاء، جراء استمرار اليجمات والقصف الذي يستيدف مخيمات  7استشيد  :غزة
 البلجئين الفمسطينيين، وتجمعاتيم في سوريا.

 وقالت مصادر خاصة لـ القدس دوت كوم: ان ثبلثة من عناصر جيش التحرير الفمسطيني، استشيدوا، فيما
آخرون بجراح مختمفة، جراء قصف، تعرض لو موقعيم العسكري في منطقة "عدرا" بريف  8أصيب نحو 

 دمشق، موضحًة أن أحد الشيداء من مخيم اليرموك لبلجئين جنوب العاصمة السورية دمشق.
 83/7/8727، القدس، القدس

 
 يين  % لمفمسطين7.3% من أراضي الضفة لممستوطنات و73ىآرتس: "إسرائيل" خصصت  72

% من 0.7قالت صحيفة ىارتس العبرية، اليوم الخميس، ان سمطات االحتبلل االسرائيمي حولت  :تل أبيب
% من أراضي الضفة إلقامة 37ما اعتبرتو 'اراضي الدولة ' لمفمسطينيين في حين تم اعطاء المستوطنين 

 المستوطنات.
مميون دونم  2.3العسكرية تبين منيا ان ىناك  وأضافت الصحيفة ان 'االدارة المدنية ' قدمت وثائق لممحاكم

 األردنيةعمى اسم الحكومة  67في الضفة تم االعبلن عنيا 'اراضي دولة ' وىي ارض تم تسجيميا قبل عام 
االعبلن عنيا 'اراضي دولة' من اجل االستيبلء عمييا إلقامة  اإلسرائيميقرر االحتبلل  2979وعام 

قد منعت االحتبلل من االستيبلء عمى ىذه االرض  اإلسرائيميةمة العميا المستوطنات، بعد ان كانت المحك
 بحجج أمنية من اجل اقامة المستوطنات.

% 22الف دونم، ومكاتب حكومية وبنية تحتية  400% من ىذه األراضي أي نحو 30وتشكل المستوطنات 
% 0.7ينما تم تحويل الف دونم، ب 22% 7الف دونم، ومبان حكومية وأعمدة الشبكات الخموية  260

 دونم. 8600لمفمسطينيين 
واعترفت ' االدارة المدنية ' بان االعبلن عن ىذه األراضي كـ'اراضي دولة' جاء ألسباب سياسية من اجل 

 االستيبلء عمييا لبناء المستوطنات.
 82/7/8727، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 تعتزم تقديم مقترح لتشغيل ميناء غزة البحري بإشراف تركي صارالحالخضري: المجنة الشعبية لرفع  79

غزة: قال الدكتور جمال الخضري رئيس المجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، إن لجنتو تعتزم تقديم 
مقترح لتشغيل ميناء غزة البحري بإشراف تركي؛ لنقل البضائع من تركيا لميناء غزة، ولرفض سيطرة 

 .عمى معابر غزة البرية والبحرية االحتبلل اإلسرائيمي
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(، بعدم إحداث ربط بين أي 3/27ودعا الخضري خبلل مؤتمر صحفي عقده بميناء غزة، اليوم األربعاء )
تطور سياسي وأمني بالمعابر؛ "ألن إغبلقيا خرق لمقانون الدولي، وشكل من أشكال العقوبة الجماعية"، 

 .ل الدولية عمى جرائمو بحق الفمسطينيينداعًيا إلى مبلحقة قيادات االحتبلل بالمحاف
 83/7/8727قدس برس، 

 
 األقصى لصد  محاوالت اقتحامو المسجد صبري يدعو لممرابطة في 47

خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري لـ"الغد" من القدس المحتمة، إن  قال :نادية سعد الدين
ة فيو من أجل التصدي لمحاولة المستوطنين "المصمين مدعوون لشد الرحال إلى األقصى والمرابط

 والمتطرفين الييود اقتحامو ىذه األيام تحت ذريعة "األعياد الييودية".
وأضاف إن "تدنيس المتطرفين لؤلقصى في األول من أمس بإدخال "الشمعدان الييودي" إليو يؤكد بأن 

 د وفرض أمر واقع جديد في باحاتو".التيديدات آخذة بالتصاعد وبأشكال متعددة بيدف السيطرة عمى المسج
وأكد أن "باحات األقصى تعّد جزءًا أصيبًل من المسجد ولن يتم التنازل عن ذرة تراب منو وال من جميع 

 مرافقو".
مدير دائرة األوقاف اإلسبلمية في القدس المحتمة الشيخ عزام الخطيب لـ"الغد" من القدس  قالمن جانبو 

الحتبلل بإعادة مفتاح باب المغاربة، الذي تستولي عميو منذ عدوان العام المحتمة، إن "قيام سمطات ا
 ، من شأنو أن يعيد الحق ألصحابو ويمنع المتطرفين من االقتحام المتكرر لممسجد وانتياك حرمتو".2967

 82/7/8727، الغد، عم ان
 

 مستوطنون يدربون أطفاليم عمى إطالق النار قرب مدرسة فمسطينية القدس:  42
درب مستوطنون، أمس األربعاء، العشرات من أطفاليم عمى اطبلق الرصاص من بنادق الصيد، : دسالق

 بمحاذاة مدرسة النبي صموئيل المختمطة في القرية شمال غرب القدس.
ونقل مركز معمومات وادي حموة عن مدير المدرسة خميل أبو عرقوب، قولو إن مستوطنين دربوا أطفاليم 

بنادق الصيد بالقرب من مدرسة النبي صموئيل، ما أثار خوف األطفال من  عمى اطبلق الرصاص من
 تعرضيم لمخطر.

 82/7/8727، القدس، القدس
 

 بمظاىرة تضامن مع األسرى "يوم األرض" نشاطاتيفتتحون  42فمسطينيو  48
ىذه « يوم األرض»(، اليوم، نشاطات 48تفتتح جماىير المواطنين العرب في إسرائيل )فمسطينيو  تل أبيب:

السنة، بمظاىرة أمام سجن مجدو، وذلك لمتضامن مع األسرى الفمسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيمية، 
الذين يخوضون نضاال عنيدا في سبيل تحسين أوضاعيم ورفع المعاناة ووقف االعتداءات عمييم. ووضعت 

ة المظاىرات المقررة في إسرائيل الشرطة والجيش اإلسرائيمي، قواتيما في حالة تأىب ابتداء من أمس، عشي
 «.يوم األرض»واألراضي الفمسطينية والقدس الشرقية في ذكرى 

 82/7/8727، الشرق األوسط، لندن
 

 االحتالل يعتقل مقدسية بحجة نيتيا طعن جندي 47
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اعتقمت قوات االحتبلل مساء امس، مواطنة مقدسية بحجة نيتيا طعن جندي اسرائيمي. وادعت  :بيت لحم
ر االسرائيمية ان السيدة اقتربت من افراد دورية تابعة لما تسمى "قوات حرس الحدود" داخل اسوار المصاد

 البمدة القديمة بالقدس وأبمغتيم نيتيا طعن جندي.
 82/7/8727، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 التجاري معبرال من أراضي قرية الجممة لتوسيع دونماتصادر ثالثة االحتالل ي 44

االحتبلل قرارًا بمصادرة ما يقارب ثبلثة دونمات من أراضي قرية الجممة القريبة من المعبر أصدرت قوات 
التي سممت لصاحب ” اإلسرائيمية“التجاري بدعوى توسيع المعبر واحتياطات أمنية حسب الببلغات 

 .األراضي المصادرة
 82/7/8727، الخميج، الشارقة

 
 الفمسطينيين والمبنانيينيب بين الكرامة لمجميع لتقر  مشروعاألونروا تطمق  40

يتشارك عشرون شابا لبنانيا وفمسطينيا تراوح اعمارىم بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين في : حسين سعد
تستمر خمسة ايام، يجول في خبلليا الشبان المشاركون عمى مخيمي البص والرشيدية وبمدات « تمشاية»

 زبقين وصديقين وقانا في منطقة صور.
الشبان الذين ينتمون إلى أحزاب وتنظيمات وجمعيات مدنية، غدًا الجمعة، من مخيم « تمشاية»مق تنط

 الرشيدية، نحو زبقين وصديقين والبص، وتختتم في قانا .
جمعية »بالتعاون والتنسيق مع « االونروا»جزء من مشروع الكرامة لمجميع، الذي اطمقتو وكالة « تمشاية»

إلى تقريب المسافة بين الفمسطينيين والمبنانيين ونزع « تمشاية»سنوات. وتسعى ، ويمتد عمى ثبلث «مسار
الصورة النمطية عن المخيمات )االرىاب والبؤر االمنية...(، وتعريف المشاركين عمى الحياة العامة في 

 القرى وزراعة التبغ واالماكن والمواقع االثرية.
 82/7/8727، السفير، بيروت

 
 لرفضيا طمب لجنة التحكيم خمع النقاب "أمير الشعراء"ة عن منافسات إقصاء شاعرة من غز  46

أشرف اليور: في خطوة مفاجئة وغير متوقعة أقصيت الشاعرة عفاف الحساينة من اجتياز المرحمة  -غزة 
 األولى لمسابقة 'أمير الشعراء' في موسميا الرابع ىذا العام، وىو ما القى حممة استنكار من األوساط الثقافية

 الفمسطينية.
وجاءت عممية اقصاء ىذه الشاعرة الحساينة بعد أن قبمت بناء عمى شعرىا في المسابقة، ودخمت التصفيات 

 من بين مائتي شاعر عمى مستوى الوطن العربي.
وبحسب ما توفر من معمومات فإن المجنة طمبت منيا رفع غطاء وجييا 'النقاب'، وأنو بعد رفض ىذه 

ت برفض من المجنة الجتياز المرحمة األولى، حيث أبمغتيا أن خمع النقاب يعد شرطا الشاعرة لمطمب، قوبم
وعادت الشاعرة عفاف الحساينة بعد  الستمرارىا في المسابقة بناء عمى طمب أحد أعضاء لجنة التحكيم.

رابطة واستنكرت في غزة  تمسكيا بموقفيا من اإلمارات حيث مكان المسابقة، إلى قطاع غزة مكان سكناىا.
الكتّاب واألدباء الفمسطينيين في تصريح صحافي قيام لجنة التحكيم المنعقدة في أبو ظبي بدولة اإلمارات 

 بيذا الطمب، ووصفت ىذا الطمب بأنو 'بمثابة 'اعتداء سافر عمى الحرية الشخصية لمشاعرة'.
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يدة موقفيا الرافض لنزع وأكدت أيضا أن طمب خمع النقاب 'يتنافى مع أبسط حقوق اإلنسان وحرياتو'، مؤ 
النقاب وانسحابيا المّشرف وعودتيا الكريمة لقطاع غزة، معمنة تضامنيا مع الشاعرة التي وصفتيا بـ 

 'المبدعة'.
والحساينة تحفظ القرآن وحاصمة عمى السند المتصل بالرسول في التبلوة، وليا ديون بعنوان 'بعدي وما قبل 

 انتيائو'.
 82/7/8727، القدس العربي، لندن

 
 2/0/8727: رسوم جمركية عمى السمع المستوردة كاممة التصنيع ابتداء من وزير االقتصاد في رام اهلل 43

قررت الحكومة فرض رسوم جمركية عمى السمع المستوردة كاممة التصنيع. جاء ذلك  :نائل موسى -رام اهلل 
يفا "مجمس الوزراء اصدر قرارًا عمى لسان وزير االقتصاد جواد ناجي، خبلل مؤتمر صحفي عقده امس, مض

% عمى السمع المستوردة الجاىزة 35ينص عمى استيفاء رسوم جمركية اضافية بعد التخمين بما ال يزيد عن 
 في حالة االغراق وبما يشمل االستيراد المباشر وغير المباشر".

التدقيق البلحق )تدقيق وأضاف ناجي ان المادة الثانية من القرار تنص "يستمر موظفو الجمارك والمكوس ب
القيم المصرح عنيا في البيانات الجمركية وفواتير المقاصة، والقيام بما يمزم وفقًا ألحكام القانون من اعادة 

 تخمين القيم واستيفاء الرسوم الجمركية عن فروقات القيم( ويشمل ذلك االستيراد المباشر وغير المباشر".
ر المالية ووزير االقتصاد الوطني باعتماد ونشر السمع الخاضعة لما ىو وتابع ناجي: وفقًا لمقرار يتولى وزي

مبين في ىذا القرار، وعمى الجيات المختصة تنفيذ احكام ىذا القرار كل فيما يخصو، ويعمل بو من تاريخ 
2/5/2023. 

عزيز وشدد وزير االقتصاد عمى حرص الحكومة عمى توفير كافة السبل الممكنة لدعم المنتج الوطني وت
القدرة التنافسية لممنتج الوطني والعمل عمى زيادة حصتو في السوق المحمية اضافة الى زيادة الصادرات 

 الفمسطينية كي تغزو االسواق الخارجية.
 82/7/8727، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 مركز غزة لحرية اإلعالم ينظم "معرض الصور األول لحرية اإلعالم"  42

ثمانون صورة لكل صورة كان عنوان حممت الكثير من الكممات فمم تكن مجرد : المحمد جم -ريما زنادة 
ضوء وألوان بل كانت أكثر من ذلك بكثير خاصة أن كل واحدة منيا كان تروي حكاية الشيادة وتارة أخرى 

 حكاية الجرح ونزيف الدماء وحكايات أخرى تروي الحياة والصمود والنصر.
مع بعضيا البعض في معرض الصور األول لحرية اإلعبلم الذي نظمو ىذه المبلمح جميعيا تجاورت 

مركز غزة لحرية اإلعبلم التابع لمركز الدوحة لحرية اإلعبلم، في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة 
 غزة..."الشرق" جالت بين مبلمح الصور لتنقل حكايات نطقت بيا الصور.

 83/7/8727، الشرق، الدوحة
 

 لن تقل عن عشرات ماليين الدوالرات مرمرهلضحايا  إسرائيل""تعويضات : لين أتراكعن مسئو  "ىآرتس" 49
، "مرمـرة"قبل يومين مباحثـات تسـوية مسـألة تعويضـات ضـحايا سـفينة  "إسرائيل"تركيا وت دّشن :حممي موسى

 التي كانت بين شروط حكومة رجب طيب أردوغان إلنياء الخبلف مع الحكومة اإلسرائيمية.
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في ىذا الشأن كـل مـن وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داود أوغمـو ووزيـرة العـدل اإلسـرائيمية تسـيبي  وقد تحادث
ليفنــي بيــدف تشــكيل ىيئــة مشــتركة لبلتفــاق عمــى التعويضــات. غيــر أن اإلســرائيميين ينظــرون بغضــب إلــى 

 لمجتمع التركي.محاوالت رئيس الحكومة التركي استخدام االعتذار اإلسرائيمي رافعة لتعزيز مكانتو في ا
أتـراك قـوليم إن التعويضـات اإلسـرائيمية لمضـحايا األتـراك لـن تقـل عـن عشـرات  مسئولينعن  "ىآرتس"ونقمت 

مبليين الدوالرات، وأن تركيا ىي من سيقرر مبمغ التعويض. وأضاف ىؤالء أن التعويضات كانت طوال فتـرة 
، لكنيــا قــد تغــدو اآلن العنصــر األكثــر تعقيــدًا المفاوضــات وجيــود الوســاطة األميركيــة العنصــر األقــل تعقيــداً 

 األمر بإلغاء كل لوائح االتيام التي قدمت في تركيا ضد ضباط إسرائيميين. "إسرائيل"بسبب ربط 
المقربة من حكومة بنيامين نتنياىو يوم أمس، أن األتـراك يطمبـون  "إسرائيل اليوم"من جيتيا، نشرت صحيفة 

التسعة، فضـبًل عـن تعويضـات لمجرحـى  "مرمرة"ل ضحية من ضحايا سفينة مميون دوالر كتعويض ألىالي ك
ألـف دوالر فقـط تعويضـًا لكـل  200أبدت اسـتعدادىا لـدفع  "إسرائيل"وأخرى لؤلضرار. وبحسب الصحيفة فإن 

 عائمة من عائبلت الضحايا.
الجمعة الماضـي يمـزم التركية، إن االتفاق الذي تبمور يوم  "حرييت"وقال أردوغان، بحسب ما نشرت صحيفة 

النقطـة التـي وصـمنا "بالتعاون مع تركيا إلنجاح المفاوضات مع السمطة الفمسـطينية. وأشـار إلـى أن  "إسرائيل"
تعـزز مسـؤوليتنا بشـأن حـل المســألة  ،إلييـا ـ فـي أعقـاب محادثاتنـا مـع كــل إخوتنـا فـي فمسـطين ودول الجـوار

وخمص أردوغان إلى التأكيد أنو سيعمل شخصـيًا عمـى متابعـة . "الفمسطينية، ولذلك فإنيا تخمق معادلة جديدة
تنفيـذ االتفــاق والتفاىمـات ميــدانيًا، بمـا فــي ذلـك خــبلل زيارتــو الشـير المقبــل إلـى الضــفة الغربيـة وقطــاع غــزة. 
وشدد عمى أنو تحادث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الـذي بـارك االتفـاق، كمـا ينـوي 

 يارتو إلى غزة.مرافقتو في ز 
 82/7/8727السفير، بيروت، 

 
 وفمسطين قضيتنا المركزيةمجزرة رفح مستمرة  في التحقيقات: لدى السمطةسفير مصر  07

أكـــد ياســـر عثمـــان ســـفير مصـــر لـــدى الســـمطة الفمســـطينية أن التحقيقـــات فـــي حـــادث رفـــح اإلرىـــابي ": أ ش أ"
 لتي يتم التوصل إلييا.مازالت مستمرة ، وأن الجيات المسئولة ستعمن النتائج ا

"مــن رام اهلل خــبلل نــدوة بغــزة حــول عبلقــات قطــاع غــزة مــع  وقــال عثمــان فــى كممتــو عبــر "الفيــديو كــونفرانس
إن مصـر تعمـل " ،27/3/2023األربعـاء وسبل مواجية األزمات، والتي نظميا مركز "بـال ثينـك" يـوم  مصر

وفـك حصـار قطـاع غـزة إضـافة إلـى  اإلسـرائيمي بشـكل عـام عمـى اسـتعادة الحقـوق الفمسـطينية ووقـف العـدوان
 ."جيود تطبيق المصالحة الفمسطينية

 القومي األمندعم مصر لفمسطين لم ولن يتغير، وأن قطاع غزة جبية متقدمة تساند  أنوشدد عثمان، عمى 
 المصري ويجب المحافظة عميو.

حوليا .. مشيرا إلى تضحية جميع تباين  أووأكد أن قضية فمسطين مركزية وجوىرية لدى مصر وال اختبلف 
إطــار العبلقــات  فــي فمســطيني المصــريين مــن اجــل ىــذه القضــية، وأن ذلــك البــد وأن يتــزامن مــع التــزام ودور
 الثنائية بين مصر وفمسطين لمحفاظ عمى مصالح الطرفين ودفع ىذه العبلقات.

837/8727األىرام العربي،   
 

 يمي في "عيد الفصح" الييودياإلبراى المسجدإغالق  األزىر يستنكرمصر:  02



 
 

 

 

 

           83ص                                    8228العدد:                82/7/8727الخميس  التاريخ:

بـإغبلق المسـجد اإلبراىيمـي  "إسـرائيل"اسـتنكر الجـامع  األزىـر فـي مصـر، قيـام : خدمة قدس بـرس -القاىرة 
فــي مدينــة الخميــل جنــوب الضــفة الغربيــة المحتمــة، أمــام المصــمين المســممين، بمناســبة أحــد األعيــاد الييوديــة، 

 ييود بو". معتبرا أنو "مسجد أسبلمي خالص ال دخل لم
مـــن "تصـــاعد ىـــذه االنتياكـــات  ،27/3/2023وحــّذر بيـــان صـــدر عـــن األزىـــر، تمقتـــو "قــدس بـــرس" األربعـــاء 

والمخططات العدوانية التي تستفز مشاعر مميار ونصف مميـار مسـمم حـول العـالم"، وطالـب األزىـر المجتمـع 
ـــ "التــدخل الفــوري لوقــف ىــذه اال زالــة ىــذا الظمــم عــن ىــذا المســمم والــدولي وىيئــة األمــم المتحــدة ب نتياكــات، وا 

 الشعب الصابر األبّي الذي يعاني من سياسة العقاب الجماعي عمى غير ذنب جَنوه". 
 83/7/8727، قدس برس

 
 لمصييونية في تونس مناىضةصباحي يشارك في تظاىرة  08

 2"ة بميدان شارك حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري، في مسيرة بالعاصمة التونسي": وكاالت"
لمتنديد بالعولمة واالحتبلل الصييوني لؤلراضي الفمسطينية والمطالبة بالحد من الفقر وظـاىرة التمييـز  "جانفي

 العنصري باإلضافة إلى محاسبة قتمة المناضل التونسى الراحل شكري بمعيد .
ل شــعث عضــو المجنــة نبيــ و د.وشــارك فــي المســيرة، حمــة اليمــامي، النــاطق الرســمي باســم الجبيــة الشــعبية 

 المركزية لحركة فتح، وبسمة الخمفاوي زوجة الفقيد شكري بمعيد. 
82/7/8727الخميج، الشارقة،   

 
 سوري بعيد نقمو إلى مستشفى شمال "إسرائيل" معارضوفاة  :اإلذاعة اإلسرائيمية 07

وات الـرئيس السـوري مقاتبل يحارب ق أنعن مصادر طبية، قوليا:  اإلسرائيمية اإلذاعةنقمت  :القدس -القدس
 ."إســرائيل"المستشــفى فــي نياريــا، فــي شــمال  إلــى، بعيــد نقمــو 27/3/2023األربعــاء ، تــوفي يــوم األســدبشــار 

ىــذا  إلــى األربعــاءبجــروح خطــرة فــي رأســو، نقــل صــباح  أصــيبالمقاتــل الســوري، الــذي  أن اإلذاعــة وأضــافت
 أصـــيبواخمســـة ســـوريين آخـــرين،  أن وأوضـــحت .أيضـــاالمستشـــفى، مـــع مقاتـــل ســـوري آخـــر فـــي حالـــة خطـــرة 

، قبــل "إسـرائيل"فـي قطـاع الجــوالن الـذي تحتمـو  إسـرائيميين أطبــاءمـن قبـل  أيضـابجـروح اقـل خطـورة، عولجــوا 
احــد  أصــيبانــو عمــى امتــداد شــير مضــى،  إســرائيميةحصــيمة رســمية  وأفــادت. الجانــب الســوري إلــى إعــادتيم

سـوريا، وبقـي اثنـان فـي المستشـفى بشـمال  إلـىثمانيـة مـنيم  دوأعي "إسرائيل"،عشر مقاتبل سوريا وعولجوا في 
 "إسرائيل".

83/7/8727القدس،القدس،   
 

 مميون لاير 84غزة بقيمة  قطاعقطر الخيرية تنفذ مشاريع في  04
وقعــت قطــر الخيريــة عمــى مــذكرتي تفــاىم مــع كــل مــن وزارتــي الصــحة ووزارة التربيــة : بوابــة الشــرق -الدوحــة 

مميـون ،، وذلـك بغـرض تنفيـذ عـدد مـن المشـاريع  24قطـاع غـزة بتكمفـة تقـدر بـأكثر مـن  والتعميم العالي في
 الصحية والتعميمية.

، حيــث وقعيمـا عــن قطـر الخيريــة المينـدس إبــراىيم تالـوزاراوقـد جــرى توقيـع  المــذكرات كـل عمــى حـدة بمقــر 
محمـد الكاشـف  د.اع غـزة  زينل مـدير مكتـب قطـر الخيريـة فـي قطـاع غـزة، فيمـا وقـع عـن وزارة الصـحة بقطـ
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مفيـد المخمبلتـي، ووقـع  د.مدير عام التعاون الدولي عن الوزارة في قطاع غزة, بحضور معالي وزير الصحة 
 محمد أبوشقير وكيل الوزارة في قطاع غزة. د.عن وزارة التربية والتعميم العالي 

ون فــــي تنفيـــذ مشـــروع تزويــــد وتقضـــي مـــذكرة التفــــاىم التـــي وقعـــت مــــع وزارة الصـــحة فـــي قطــــاع غـــزة بالتعـــا
نشـــاء محطـــة  مستشـــفيات الشـــفاء وناصـــر واألوروبـــي وكمـــال عـــدوان بمولـــدات مـــع تأىيـــل شـــبكة الكيربـــاء وا 

 ، قطري. 22.9009000اإلسعاف والطوارئ ويشمل توريد األدوية الحرجة ومستيمكات بقيمة 
83/7/8727الشرق، الدوحة،   

 
 إسرائيمية  الداخمية تنفي التعامل مع شركةالكويت:  00

لـرئيس مجمـس الـوزراء الكـويتي وزيـر الداخميـة الشـيخ أحمـد  األولنفـى النائـب  الحسـيني البجبلتـي: -الكويت 
 ."إسرائيمية"الحمود صحة ما أثير حول تعاقد وزارتو مع شركة 

وزارة صحة مـا أثيـر حـول تعاقـد  حول خبلل اجتماع لجنة شؤون الداخمية والدفاع البرلمانية أمس،جاء النفي 
، مقدمًا لمجنة جميـع الوثـائق الرسـمية التـي تفيـد بـأن الشـركة التـي تعاقـدت معيـا "إسرائيمية"الداخمية مع شركة 

 وزارة الداخمية ىي كندية. 
82/7/8727الخميج، الشارقة،   

 
 تحت أي غطاء "إسرائيل"مصدر تونسي لع"قدس برس": حكومة العريض لن تتعاون مع  06

سـتبعد مصـدر تونسـي مطمـع أن تقـدم حكومـة عمـي العـريض عمـى المسـاىمة فـي ا: تونس ـ خدمـة قـدس بـرس
 إحياء مؤسسات االتحاد من أجل المتوسط، الذي تعتبر تل أبيب أحد أعضائو.

تحـــت أي  "إسرائيلـ"ورأى المصـــدر، الـــذي تحـــدث لــــ "قـــدس بـــرس" وطمـــب االحتفـــاظ باســـمو، أن "االعتـــراف بـــ
د من تأزيم األوضاع السياسية واألمنية في تونس، بما ال تستطيع مسمى، سيكمف الحكومة ثمنا باىظا وسيزي

 الحكومة الحالية مواجيتو".
ورأى المصــدر أن زيــارة النائــب الفرنســي ورئــيس مقاطعــة "بروفــانس ألــب كــوت دازيــر" ميشــال فــوزال لتــونس 

ط، لـن تتبعيـا ولقائو مع رئيس الحكومة عمي العريض وحديثو معو عن سـبل تفعيـل االتحـاد مـن أجـل المتوسـ
 جزءا أساسيا منو. "إسرائيل"خطوات عممية عمى األرض تعكس تعاونا تونسيا متوسطيا تكون 

 83/7/8727، قدس برس
 

 لمقيام بميام إنسانيةيصل قطاع غزة  شخصاً  40وفد ماليزي يضم  03
عبـر ، قطـاع غـزة عبـر م27/3/2023دخل وفد ماليزي، مساء األربعـاء : خدمة قدس برس -غزة )فمسطين( 

رفـــح البـــري قادًمـــا مـــن مصـــر، حيـــث يضـــم خمـــس وأربعـــون شخًصـــا، مـــن بيـــنيم عـــدد مـــن األطبـــاء والفنـــانين 
 والصحفيين والحقوقيين.

وأوضــح مــدير مؤسســة "أمــان فمســطين" الماليزيــة فــي األراضــي الفمســطينية عمــر صــيام أن الوفــد جــاء بميمــة 
ىــل غــزة، مبينــًا أنــو يتكــون مــن مجموعــو مــن إنســانية مبنيــة عمــى تقــديم المســاعدة واالطــبلع عمــى أوضــاع أ

األطبــاء فــي مجــال المســالك البوليــة والعظــام واألعصــاب التــي تنــوي إجــراء عمميــات جراحيــو متنوعــة داخــل 
 القطاع.
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ونــوه إلــي أن مؤسســة "أمــان فمســطين" تنــوي إقامــة عــدد مــن المشــاريع التنمويــة، مــن بينيــا إعــادة بنــاء مســجد 
نشاء مدرسة قرآنيو فييا، إضافة إلي مشروع تمكين المزارعين في منطقة شرق القسام في مدينة خان يونس  وا 

 جباليا.
بدوره، بّين الطبيب زين الراشدين ومنسق الوفد الماليزي فور وصـولو  القطـاع أن اليـدف الرئيسـي مـن الزيـارة 

ـــة وخاصـــة األطبـــاء مـــنيم ىـــو إجـــراء عمميـــات جراحيـــة متنوعـــة لمجرحـــى والمصـــابين وتـــدريب الكـــوا در الطبي
الفمسطينية عن طريق مشـاركتيم لخبـراتيم واضـطبلع األطبـاء الفمسـطينيين عمـى التطـور الحاصـل فـي مجـال 

 الطب.
83/7/8727، قدس برس  

 
 
 

 أردوغان غزة والضفة إال بعد أن تتم تحكم عمى زيارة لن : واشنطنالخارجية األميركية 02
مية أمــس أن إســـرائيل توجيــت بطمـــب إلــى الواليـــات أفــادت تقـــارير صــحافية إســـرائي: اســعد تمحمـــي –الناصــرة 

قناع أردوغان باالمتناع عن زيارة قطاع غزة قبل أن تعود العبلقات بين إلالمتحدة لتمارس نفوذىا عمى تركيا 
 وتركيا إلى سابق عيدىا.  "إسرائيل"

زيــارة رئــيس الــوزراء وقــال النــاطق باســم وزارة الخارجيــة األميركيــة باتريــك فينتريــل إن واشــنطن لــن تحكــم عمــى 
لـن نصـف الزيـارة "كانـت الزيـارة مفيـدة:  إنالتركي غزة والضفة الغربيـة إال بعـد أن تـتم. وقـال ردًا عمـى سـؤال 

إلـى مسـارىا مجـددًا،  "إسـرائيل"نرحـب بعـودة العبلقـات بـين تركيـا و". وأضـاف: "بطريقة أو بأخرى إلـى أن تـتم
، سـواء فـي قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة، فـإن ذلـك كـان جـزءًا مـن وفي ما يتعمق بتقـديم المسـاعدة لمفمسـطينيين

 ."المناقشات في شأن كيفية توفير أفضل السبل لضمان حرية تدفق السمع اإلنسانية
 82/7/8727الحياة، لندن، 

 
 بين "إسرائيل" وتركيا بالمصالحةميركل ترحب  09

وتركيـا. وقـال المتحـدث  "إسـرائيل"تصـالح بـين رحبت المستشارة األلمانية أنجيبل ميركل بإشارات ال": د .ب .أ"
" اإلســرائيمي"باسـم الحكومــة األلمانيــة، شــتيفن زايبـرت، أمــس، عقــب مكالمــة ىاتفيــة لميركـل مــع رئــيس الــوزراء 

خطــوة أولــى ميمـة فــي تطبيــع "بنيـامين نتنيــاىو، أول أمـس، إن االتفــاق األخيــر بـين رئيســي حكــومتي البمـدين 
 أن ميركل ترى في ذلك أيضًا خطوة ميمة لممنطقة بأكمميا. . وأضاف المتحدث"العبلقات

 82/7/8727الخميج، الشارقة، 
 

  اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية انتياك لمقوانين الدولية المستوطنات: بناء قمة "بريكس" 67
سـكرة أمـس، عـن قمقيـا حيـال اسـتمرار األزمـة فـي سـوريا، رافضـة ع "بريكس"أعربت دول مجموعة ": وكاالت"

فــي األراضــي الفمسـطينية المحتمــة ينتيـك القــوانين الدوليــة  "اإلسـرائيمية"النـزاع، واعتبــرت أن بنـاء المســتوطنات 
قادة المجموعة التي تضـّم الصـين والينـد وروسـيا والبرازيـل وجنـوب إفريقيـا، فـي  ورحبويؤذي عممية السبلم، 

ن كدولـة مراقـب فـي األمـم المتحـدة، ودعـت المجتمـع باالعتراف بفمسـطي، ختام القمة المنعقدة في مدينة دربان
، مـــن أجـــل إقامـــة دولـــة "فـــي العمـــل باتجـــاه حـــّل الـــدولتين "اإلســـرائيميين"مســـاعدة الفمســـطينيين و"الـــدولي إلـــى 
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بموجـب حـدود معتـرف بيـا دوليـًا اسـتنادًا "، "إسـرائيل"فمسطينية قابمة لمحياة تعيش جنبًا إلى جنـب وبسـبلم مـع 
ـــاء ". وقـــال البيـــان "تكـــون عاصـــمتيا القـــدس الشـــرقية 2967و ،يونيـــ 4إلـــى حـــدود  نحـــن قمقـــون بشـــدة مـــن بن

 ."المستوطنات ما يشكل انتياكًا لمقانون الدولي
 82/7/8727الخميج، الشارقة، 

 
 ال نوايا عدائية لممناورات اإلسرائيمية تجاه لبنان" في لبنان: اليونيفيلالقائد العام لع" 62

 أنالمتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الجنرال باولو سيرا،  األممقائد العام لقوات أكد ال: ـ "المستقبل" صور
  تجاه لبنان". اإلسرائيمية، وأن ال نوايا عدائية لممناورات ىادئالوضع في الجنوب 

82/7/8727المستقبل، بيروت،   
 
 
 كي لع"إسرائيل"في نيويورك تنتقد الدعم األمري إعالناتالواليات المتحدة األمريكية:  26

فـي  "إسـرائيل"المثام عن إعبلن مناىض لــ "المسممون األمريكيون من أجل فمسطين"أماطت منظمة  ":رويترز"
نيويورك، الثبلثاء الماضي، سيظير في محطات مختمفة في خطوط السكك الحديدية. وتؤكد ىذه اإلعبلنـات 

مـن خـبلل  "إنياء التمييز العنصـري"وتحث القراء عمى " ثبلثة مميارات دوالر سنوياً  "إسرائيل"أمريكا تمنح "أن 
 ."اسرائيل"وقف المساعدات األمريكية لـ

ماطة المثام عـن الخطـاب "وقالت المحامية والناشطة لميس الديك  ىذه الحممة خطوة ميمة نحو كسر القيود وا 
 . "العنصري اإلسرائيمي

82/7/8727الخميج، الشارقة،   
 
 العيساويسامر  باستبدالو باألسير "إسرائيل"سيرجيو يطالب  فيصل رجنتينياأل متضامن ال 26

قــال المتضــامن األرجنتينــي المضــرب عــن الطعــام، "فيصــل ســيرجيو تابيــا"، إنــو  :القــدس دوت كــوم -رام اهلل
 يطالب الحكومة اإلسرائيمية باستبدالو باألسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي.

شــير الحــالي فــي رســالة وصــمت نســخة ميــا إلــى مركــز "حريــات" يــوم وقــال المتضــامن المضــرب منــذ بدايــة ال
، "نظــــرًا لمحالــــة الصــــحية الحرجــــة لؤلســــير الفمســــطيني ســــامر العيســــاوي، وبموجــــب 62/6/6106 األربعــــاء

اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتيا اإلضافية، أتقدم أنـا فيصـل سـيرجيو تابيـا األرجنتينـي الجنسـية وبصـفتي مـدافعًأ 
ن ورئيسًا لمجمعية اإلسبلمية العالمية لحقوق اإلنسان، لمحكومة اإلسـرائيمية بطمـب اسـتبدالي عن حقوق اإلنسا

 باألسير سامر العيساوي في سجنو وأدفع حياتي ثمنًا لحريتو".
83/7/8727القدس، قدس،   

 
 لمفمسطيني ين؟ "حل  " ىناكماذا لو لم يكن  64

 يوسف فخر الدين 
تين من عمر النكبة الفمسطينّية، يبدو أبناؤىا حائرين، أكثر مّما عمى مشارف إنياء السنة الخامسة والس

 تحتمل الصراعات الوجودّية كتمك التي من المفترض أّنيم يخوضون غمارىا.
عادة البحث فييا، عقبلنّية واجبة في كّل حين، إال أّن المآل الذي وصموا إليو  وعمى رغم أّن طرح الحمول، وا 

ىذا الضرب من العقبلنّية ما زال يمتمك حواممو التي تبّرره وتيبو معناه. يستوجب السؤال عما إذا كان 
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فقضّيتيم جرت عمييا تغّيرات كبرى، ليس أقّميا ما يثار من شّك حول ما اذا كانوا ال يزالون شعبًا واحدًا، بعد 
لت الثقة بين أن أنتجت سمطة الحكم الذاتّي وطنّية جديدة منقسمة عمى نفسيا بين الضّفة والقطاع، وتضاء

القطاعات الفمسطينّية، وأصبح كّل واحد منيا ينظر لآلخرين إّما بعين الريبة أو اليقين بأّنيم ال يعبأون 
 بمصيره.

شيء من ىذا يحصل حالّيًا مع الفمسطينّيين السورّيين، الذين اعتادوا أن يتفاعموا بصخب كّمما ألّم بسواىم 
م في أزمتيم الراىنة وحدىم دون معين فمسطينّي، مشدودين إلى من الفمسطينّيين مصاب، إذ وجدوا أنفسي

واقعيم السورّي من مدخل نكبتو. وعمى رغم ىذا الحدث ذي الــوقع الثقيل، انضّم جّل المثّقفين الفمسطينّيين 
إلى سياسّيييم في الصمت عن التغّيرات التي أصبحت حرجة، وسترخي وال بّد بظبلليا عمى وعي الناس 

 ولخياراتيم.ألنفسيم 
ال غرو في أّن فمسطين كقيمة لم ولن تتراجع أىمّيتيا في وجدان المنتسبين إلييا، ولكّن الشيء نفسو ما عاد 
يمكن قولو عن الشعب الفمسطينّي الذي فقد ألف والم التعريف، ليصبح مجيواًل يحتاج إلعادة تحديد عمى 

لمنيكة من خيباتيا، تقّر عمى لسان عبد الرحيم مّموح، كّل األصعدة. فيا ىي القيادة الفمسطينّية اليرمة، وا
نائب األمين العاّم لمجبية الشعبّية لتحرير فمسطين، عضو المجنة التنفيذّية لمنّظمة التحرير، أّن األخيرة ال 

 تستطيع تحّمل مسؤولّية الفمسطينّيين في كّل مكان.
من مجّرد اسم، تدّل عمى أّن القيادة الفمسطينّية لم تعد  والكثير من الوقائع، بما فييا أّن المنّظمة لم تعد أكثر

، وأّن إبقاء التمثيل والمنّظمة يعود إلى حاجة 1941تعبأ بتمثيل فمسطينيّي الشتات واألراضي المحتّمة عام 
في صمب التسوية، التي تقوم شرعّيتيا عمى أّنيا تجري بين دولة إسرائيل ممّثمة شعبيا، ومنّظمة التحرير 

 مة كّل الفمسطينّيين.ممثّ 
ذا جمعنا المستويين الشعبّي والرسمّي خمصنا إلى أّننا أمام ىيئة تمثيمّية أضاعت، في سياق خياراتيا  وا 
السياسّية، وحدة شعب كانت ىي ضامنو في غياب الجغرافيا الواحدة، شعٍب مفّتت محبط، لكّل قطاع منو 

 مصالحو التي تكّونت خبلل ما ينوف عمى السّتة عقود.أولوياتو الناتجة من ظروفو الخاّصة، ومنيا شبكة 
فإن اتفقنا عمى ىذا التوصيف العاّم، سقط الكثير من األسئمة التي سيتبّين، من منظار التوصيف العاّم 
المتّفق عميو، أّنيا ليست ذات موضوع، ما يستوجب استبداليا بطرح متناسق مع الواقع، لممساىمة في خمق 

تكون مؤلمة ولكنيا قابمة لمتحّقق، ومنيا: ىل بإمكان الفمسطينّيين إعادة إنتاج جامع  خيارات سياسّية قد
 وطنّي ليم، يكون ىيئة تمثيمّية وبرنامجًا سياسّيًا؟

 
يحتاج الفمسطينّيون الى كثير من الصدق مع الذات حّتى يتمّكنوا من تجاوز حالة العطالة التي يعيشون، 

يم، أو طرقيم. فميس من المعقول بعد اليوم أن يظّل البلجئون عمى حاليم والتي تمنعيم من السير في طريق
زمنًا غير محدود، فبل ىم قادرون عمى المشاركة في تقرير مصيرىم، ومصير الكّل الفمسطينّي، وال ىم 
ل مندمجون حيث لجأوا ليكونوا مواطنين أسوة بسواىم. فتراىم، فوق الحقوق المنقوصة، ميّددين دومًا بالترحي

كّمما ألّمت بالمجتمعات التي يعيشون في كنفيا المحن، وىو ما كان محتمبًل في الماضي من قبميم، ألّنيم 
 اعتقدوا أّنيا ضرائب تمّسكيم بيوّيتيم وحقوقيم الوطنّية، وىو ما نعمم اليوم أّنو لم يعد موجودًا فعمّيًا.

القوى السياسّية الفمسطينّية، يعمم الجميع بمن  فحّتى حّق العودة، الذي تتغّنى بو بين الفينة واألخرى بعض
فييم ىذه القوى، أّنو منذ تّمت الموافقة عمى حّل الدولتين، أصبح يعني بأحسن األحوال عودة من تقبل 

 إلى جغرافيا الضّفة والقطاع غير الكافية لتأمين معيشة من فييا. -أي ال أحد تقريباً -إسرائيل بعودتيم 
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التفكير في الخيارات السياسّية، نجد أنفسنا، كما أسمفنا، أمام تعريفات بحاجة إلعادة  وبالعودة إلى شرعّية
تثبيت. فمن ىو الشعب الفمسطينّي الذي ُيفترض أن يراجع خياراتو؟ وىو السؤال الذي يحتاج أقّمو إلى ثورة 

رات خمفو. األمر الذي بدا لئلجابة عنو، يكون فييا قطاع من الفمسطينّيين رأس القطار الذي يجّر بقّية القاط
وكأّن فمسطينّيي الشتات يجّمعون قّوتيم لمقيام بو قبل سنوات، حينما أطمقوا حركة العودة، قبل أن يظير أّنيا 
مبتمية بأمراض الحالة السياسّية، وقد انجّرت إلى مفردات األخيرة ومنافع التمويل األجنبّي وشروطو من بوابة 

يمنع، قبل أن ينفرط عقد الشعب الفمسطينّي، أن نشيد محاوالت مشابية، قد السياسّي. وال شيء  NGOsالـ
 تكون من مدخل التمثيل السياسّي الذي يطالب بو الكثيرون في منافييم.

ولكّن الشرط البلزم، الذي تبّين أّن ال مجال إلنقاصو لتحقيق نقمة عمى ىذا الصعيد، ىو القدرة عمى طرح 
يجاد سبل قابمة لمتحّقق لتمكينيم من الواقع كما ىو، وبناء تنظيم ات سياسّية جديدة تضع ميّمة تغييره، وا 

ن لم يقم الفمسطينّيون بالتفكير خارج الصندوق الذي حصرت نخبتيم السياسّية والثقافّية المتيالكة  ذلك. وا 
عمى  العقل الفمسطينّي فيو، سيبقون عمى حاليم، معتمدين في استمرارىم عمى وجودىم الموضوعّي، أي

وجودىم المادّي بغّض النظر عن إرادتيم. وىو وجود يزداد تذّريًا، وارتباطًا بالصراعات اإلقميمّية، بينما 
تضيع الييئات السياسّية القائمة في متاىة إيجاد حّل لو يتناسب مع حاجات إسرائيل، وىو ما يظير أّنو غير 

 ممكن حّتى اآلن.
ات وحمول نوعًا من التمّيي والتعويض النفسّي، أكثر بكثير من وفي ىذه الحالة، سيبقى الحديث عن خيار 

 كونو ذا صمة بتفكير عقبلنّي لنخب تبحث عن مسارات بديمة لمخروج من استعصاء.
 28/3/2013الحياة، لندن، 
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 ماىر ابو طير
تنال فمسطين  مة عربية الى اخرىومن ق القادة العرب يستعممون ذات التكتيك الباىت إزاء قضية فمسطين،

 امام الواقع الصعب في فمسطين. وال يتم تنفيذ اي سطر منيا، عدة سطور في التوصيات النيائية،
 ابرزىا المصالحة الفمسطينية وثانييا صندوق القدس، تناولت القمة العربية عدة عناوين تتعمق بفمسطين،

 ممية السبلم والتسوية والدولة الفمسطينية.ورابعيا ع وثالثيا الوضع الحياتي لمفمسطينيين،
مع اختبلف قمة عن  خبلل االربعة عشر عاما الفائتة، كانت فمسطين تنال حصتيا من توصيات القمم،

وتارة تعتدي اسرائيل عمى  فتارة تدخل غزة تحت القصف فيتم التنديد بالقصف، وفقا لما يحدث، اخرى،
 المسجد االقصى.

ربية االخيرة دعت الى عقد قمة عربية مصغرة في القاىرة لجمع الفصائل الفمسطينية المفارقة ان القمة الع
 ورحبت حماس والسمطة بيذه الدعوة بسرعة البرق. وتفعيل المصالحة بينيا،

وكان باالمكان  وقد كنا في القمة االكبر اساسا، ال تعرف لماذا تحتاج المصالحة الى قمة اخرى في مصر،
ولو عمى ىامش القمة بدال من جدولة المصالحة نحو قمة جديدة مؤجمة  حة وتفعيبلتيا،الترتيب ليكذا مصال

وىي قمة ىدفيا فقط تعميد النظام المصري الجديد باعتباره راعي فمسطين ببل  ومصغرة في ذات الوقت،
 منازع ومنحو قميبل من بركات النوم في عباءة فمسطين المقدسة؟!.

ولم تنجح في الوصول ميدانيا  بقا في مكة وىي أقدس بقعة عمى االرض،الفصائل الفمسطينية اجتمعت سا
الن ال أحد يريد ان يعترف  ومن الدوحة والقاىرة ومواقع اخرى تواصمت الجيود دون نتيجة، الى مصالحة،
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واحد  ولكل مشروع امتداده ومعسكره ومرجعياتو، المرتبط بكوننا بتنا امام مشروعين فمسطينيين، بسر الفشل،
 واالخر في الضفة. ي غزة،ف

الذي نراه بين مشروع االسبلم السياسي ومن  عبر مشيد االنقسام تكثيف ايضا لمصراع االقميمي الدولي،
اذ تمثل حماس حمقة في مشروع التغيير الذي يصب لصالح اليبلل السياسي  يعادون االسبلم السياسي،

 بطا باالسرائيميين والغرب وبقية السمسمة العربية،والسمطة الوطنية تمثل مشروعا اخرا مرت السني الجديد،
وتتعاند مرجعيتيما  وعمى ىذا كيف يمكن لممصالحة ان تتم اساسا بين طرفين يتعاكسان في فمسطين،

 االقميمية والدولية؟!.
 وتم دفع ربع مميار تحت الحساب، من ىناك نذىب الى صندوق القدس الذي تم اقتراحو بقيمة مميار دوالر،

وعمينا ان  ندوق ليس االول ،وقبمو اقترحت قمة عربية نصف مميار لمقدس لم يتم دفع دوالر منيا،والص
وقد شيدنا سابقا تجاوبات  ولو نظريا، نتأمل ان ال احد من العرب تجاوب اساسا مع مشروع الصندوق،

عن مصاعب وغدا سيخرج العرب لبلعبلن  نظرية لم تؤد الى دفع غرامة بيت مقدسي واحد قيد اليدم،
 تمويمية وعراقيل في الوصول الى القدس وأىميا لمساندتيم.

في ثالث العناوين ما سمعناه من وزير الخارجية التركي الذي اعمن مشكورا ان اسرائيل وعدت تركيا بتحسين 
ي والوزير أكرمو اهلل عمى ىذه البشرى لم يقل لنا اين وصمنا في العالم العرب اوضاع الفمسطينيين في غزة،

الى عنوان جديد يتحدث عن تحسين  بعد عنوان سابق يدعو الى تحرير كل فمسطين التاريخية، واالسبلمي،
 وكأن مشكمة الفمسطينيين تتعمق فقط بشحنات الطحين والسردين؟!. اوضاع الفمسطينيين المعيشية في غزة،

بية اي الرئيس محمد مرسي أما عممية السبلم فبل تسمع استغرابا من أحد إذ يخرج أكبر زعيم لدولة عر 
موقعا  المنتمي الى تيار اسبلمي لو شعاراتو ليتحدث عن عممية السبلم والتسوية وقيام الدولة الفمسطينية،

وىو ىنا يبحر من القمة الى  باألحرف االولى عمى نعي كل الخطاب التاريخي ضد االحتبلل االسرائيمي،
ليس قصة  وان الخبلف عمى كل فمسطين، فاتو مع سابقيو،شاطئ التعميد الدولي قائبل انو يتطابق بمواص

 كبيرة.
 مثل كل مرة!. حضر العرب وغابت فمسطين،

 28/3/2013الدستور، عم ان، 
 

 الحالمين آمالأوباما يخي ب  66
  د. فايز رشيد
وأخيرًا انكشف الغطاء )وىو مكشوف أصبًل لكن البعض ال يرى( عن زيارة الرئيس أوباما لكل من إسرائيل 

' منيا تأييدًا إلسرائيل، وألطروحاتيا، ولرؤاىا التسووية سواء مع 91ورام اهلل واألردن، والتي جاءت في 
الفمسطينيين أو العرب. بداية أذكر تمك الحالة األيفورية )االنبساط والفرح الشديدين( التي تمّبست العديدين 

نيين( في لصق األوصاف المتفائمة كثيرًا من السياسيين والكتّاب والصحافيين العرب )بمن فييم الفمسطي
 .2001بأوباما بعد فوزه في واليتو األولى في عام 

ىؤالء تفاءلوا واعتقدوا أن أمريكا في عيده ستُنصف الفمسطينيين والعرب، وأنو سيتصدى لموبي الصييوني 
ببعضيم إلى إطبلق اسم في أمريكا، وأنيا ستبدأ عيدًا جديدًا في العبلقات مع قضايا العالم، ووصل األمر 

أبو حسين عميو )يتمنًا باسم والده( وأن أوباما أصبًل من أفريقيا ومن المسحوقين، وأن الدولة الفمسطينية 
في مخاطبتو لو في  -ستقام في عيده، حتى أن الرئيس عباس اعتبر موضوع إقامتيا )دينًا في عنق أوباما
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العربية!( والبعض صّور أوباما )بالمسمم رغم اعتناقو واشنطن في األمم المتحدة وفق مقاييس الشيامة 
 لممسيحية(.

معانًا في الديماغوجية أن الواليات المتحدة زادت من مراكز أبحاثيا لمدراسات التي تتناول  ترافق ذلك، وا 
العبلقة بين الواليات المتحدة والدول العربية واإلسبلمية، ودعت الكثيرين من النشطاء العرب )وخاصة من 
الشباب( لزيارتيا... كل ذلك كان بيدف االقتراب من جواب السؤال: لماذا يكرىوننا؟. ساىمت كممتا الرئيس 
أوباما في أنقره وفي جامعة القاىرة وتمفظو ببعض الكممات العربية، واستشياده بمعاني بعض اآليات 

صراره عمى وقف إسرائيل لبلستيطان في الضفة الغربية بما في  ذلك القدس الشرقية كشرط رئيسي القرآنية، وا 
الفمسطينية.. كل ذلك وغيره من السياسات المزّيفة ساىم في ازدياد حدة حالة -إلعادة المفاوضات اإلسرائيمية

)االنبساط الشديد( لدى أولئك المتفائمين، إلى الحد الذي أسقطوا فيو رغباتيم الشخصية عمى سياسات 
نتيى الوضوح لمن يريد رؤيتيا عمى حقيقتيا دون تزويق ودون الرئيس أوباما. من جية فالوقائع في م

رتوش. من جية أخرى فإن بعض الحقائق من المفترض أن تصل إلى حدود اليقينيات العقمية والذىنية، فيي 
أصبحت بمثابة القوانين غير المكتوبة ومنيا أن اإلدارات األمريكية المختمفة لكافة الرؤساء األمريكيين ىي 

لواجيات )ليس إاّل( لصاحب الحكم الفعمي في أمريكا وىو المجمع الصناعي العسكري بالتحالف مع بمثابة ا
رأس المال المالي عمى صعيد السياسات الخارجية ومنيا: العبلقة مع إسرائيل. لذلك نرى أن كل إدارة 

نبو يحاول كل أمريكية في عيد مطمق رئيس تطمح الوصول إلى مركز 'األشد إخبلصًا إلسرائيل'. من جا
 رئيس أمريكي الوصول إلى ىذه الصفة. لذا فإن محممينا يصفون كل إدارة أمريكية ألي رئيس جديد )بأنيا

 األخمص إلسرائيل(! في الحقيقة أن كافة اإلدارات األمريكية ُتعتبر )األكثر إخبلصًا إلسرائيل(.
اإلسرائيمية مؤخرًا إحصائيات اقتصادية  لقد أجرت صحيفة 'ذي ماركر' االقتصادية التابعة لصحيفة 'ىآرتس'

عامًا، وخمصت إلى نتيجة مفادىا أن حجم  33عن المساعدات المالية األمريكية إلسرائيل عمى مدى
 234مميار دوالر )تساوي في الزمن الحالي  113المساعدات المالية األمريكية عمى مدى ىذه الفترة تساوي 

مميار دوالر كضمانات مالية أمريكية كي تنجح إسرائيل في تحصيل  19مميار دوالر(، إضافة إلى أكثر من 
قروض في العالم. ىذا عدا عن المساعدات العسكرية والتكنولوجية والعينية األخرى. بالنسبة لزيارة أوباما، 
عكست الصحافة اإلسرائيمية عمى مدى يومين حجم التأييد األمريكي إلسرائيل، سواء في عناوين ومحتويات 

ة الكتّاب، زلمان شوفال عنون مقالتو: زيارة أوباما: األمن اإلسرائيمي قبل التنازالت )صحيفة إسرائيل أعمد
(. تسفي برئيل كتب في نفس الصحيفة والتاريخ مقالًة بعنوان: 'جاء ليقول سبلمًا ال 20/3/2013ىيوم 

'ثمة كتّاب أمريكيون ىامون ( مقااًل يقول فيو: 20/3/2013ليفعل'. نداف إيال كتب في صحيفة 'معاريف')
يقولون إن أوباما جاء إلى المنطقة كسائح. احتراميم محفوظ، ولكن بتواضع شرق أوسطي نقول: ال يمكن 
لرئيس أمريكي أو أي زعيم دولي أن يأتي كسائح إلى إسرائيل، فبل يمكنو أن يكون سائحًا عندما تطأ قدمو 

 أرض إسرائيل )تصورا الغرور(.
( وصف زيارة أوباما بأنيا 'صحوة أمريكية'، جدعون 21/3/2013وقع إلكتروني إسرائيمي )عوزي رابي في م

( وصف أوباما بــ'المسيح المخّمص'. إبراىام بن تسفي كتب في 21/3/2013ليفي في صحيفة 'ىآرتس' )
أوباما  ( مقالة بعنوان: إسرائيل جزيرة استقرار: قال فييا: كان كبلم21/3/2013صحيفة 'إسرائيل ىيوم' )

صبلحًا حينما وّسع الحديث عن تراب الشعب الييودي  في أثناء المراسم في مطار بن غوريون يشبو توبة وا 
القديم وعن الجذور التاريخية العميقة لمصمة بأرض اآلباء. يأمل أوباما أن تجعل ىذه االستراتيجية الجديدة، 
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كا: أن تواجو بكامل الحزم جممة األخطار والتحديات إسرائيل أكثر ارتياحًا وسكونًا فيما يتعمق بالتزام أمري
 اإلقميمية التي تتعرض ليا إسرائيل'.

أوردت ببعض التوسع ما عكسو الكتّاب اإلسرائيميون في مقاالتيم عن نتائج زيارة أوباما الفعمية والتي 
العسكرية والتسميحية،  تتمخص في جممة واحدة: المزيد من التأييد إلسرائيل في كافة المجاالت: األمن، القوة

التقدم التكنولوجي. حق إسرائيل في 'ييودية دولتيا' االلتزام الكامل بوجود إسرائيل، وأن عمى الدول العربية 
أن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل حتى في ظل استيطانيا، الذي ال يعتبر وقفة شرطًا إلعادة التفاوض 

تراف بييودية دولة إسرائيل. حركتا حماس وحزب اهلل ىما الفمسطيني معيا. عمى الفمسطينيين والعرب االع
 فصيبلن إرىابيان.

وغير ذلك من أقوال التأييد الكامل إلسرائيل. زيادة في رجحان كفة الميزان في التأييد ألسرائيل: حرص 
 اوباما عمى حل الخبلف التركي األسرائيمي فقد اتصل من ىاتفو الخاص باردوغان ليحثو عمى اعادة أفضل
العبلقات مع الدولة الصيــــيونية ثم ناول الياتف لنتنياىو بعد أن شّجعو عمى تقديم اعــــتذار شكمي لتركيا، 
وبالفعل عادت العبلقــــات بين البمدين) والتي لم تنقطع يوما( الى شكل افضل من السابقة. لمن ال يعرف: 

 اقضات!( بين أوباما ونتنياىو.ىذا ىو حرص أوباما عمى اسرائيل عكسا لما يسمى بوجود )تن
ىناك فرق جوىري بين الكتّاب اإلسرائيميين والبعض من الكتّاب العرب، المتفائمين في الموقف األمريكي من 
القضية الفمسطينية وعموم القضايا العربية، بينما اإلسرائيميون يرون الواقع كما ىو وعمى حقيقتو. نقول ذلك 

ذىان لدى العديدين: من خطاب أوباما بمناسبة بداية واليتو الثانية، اذ بدأ ألن موجة التفاؤل عادت إلى األ
الحديث عن: تحرره من ضغوط الموبي الصييوني، وعن تناقضو مع نتنياىو، وعن استراتيجية أمريكية 
ن جديدة ونيج سياسي جديد تخطتو االدارة االمريكية فيما يتعمق بسياسة الواليات المتحدة إن بالنسبة لموط

 العربي أو بالنسبة لمقضايا الدولية. ماذا أثبتت زيارة أوباما إلسرائيل؟
كشفت حقيقة عن تطابق السياستين اإلسرائيمية واألمريكية فيما يتعمق بالنسبة لممشروع النووي اإليراني، وفيما 

ن سياسة يتعمق بالموقف من سوريا. أوباما كان واضحًا في مؤتمره الصحفي مع نتنياىو عندما قال: إ
الواليات المتحدة تجاه إيران ىي في منعيا من امتبلك السبلح النووي وليس احتوائو )والفرق كبير بين 
التعبيرين( وأن كل الخيارات مطروحة بما فييا الخيار العسكري. نعم ىناك اختبلف في التقييمات بين 

لئك يبتزون أي رئيس أمركي يقولون لو السياسيين اإلسرائيميين وبعض أمثاليم من الفمسطينيين والعرب. فأو 
نعم ولكنيم يطالبونو بالمزيد من الخطوات ولو عن طريق االبتزاز، فما يفعمو الرئيس األمريكي دائمًا 'ليس 
كافيًا' أما بعض سياسيينا فيراىنون عمى كل ىمسة من مسؤول أمريكي، ويبنون أحبلمًا وتوقعات غير 

ام بتأجيل طرح عضوية المراقب الدولة فمسطين في الجمعية العامة لما حقيقية عمييا. الرئيس الفمسطيني ق
بعد االنتخابات األمريكية بطمب من أوباما، أمبًل في كسب الموافقة األمريكية عمى الطمب الفمسطيني... 
ولكن خاب طنو. كذلك قام بتأجيل إقامة حكومة مؤقتة وتحديد موعد انتخابات فمسطينية تشريعية ورئاسية 

 لك وفقًا التفاق القاىرة األخير مع حماس إلى ما بعد انتياء زيارة أوباما.وذ
أوباما زار مناطق السمطة لبضع ساعات فقط )الزيارات جاء رفع عتب( ولم يزر ضريح عرفات، مع أنو زار 
ضريح ىرتزل ورابين )شريك عرفات في اتفاقيات أوسمو( وزار المتحف الييودي )بالرغم من سرقة 

إياد فاشيم( ولم ير التمييز العنصري -فمسطينية ىي اآلن موجود فيو( وزار نصب )محرقة الييود مخطوطات
ضد الفمسطينيين، ورفض استقبال عائبلت أسرى فمسطينيين في السجون والمتعقبلت الصييونية. كبلمو عن 

ينتون أن وعدا بإقامتيا دولة فمسطينية كان حديثًا عامًا، وىو يدرك أنيا لن تقوم فمقد سبق لبوش االبن وكم
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ولم تقم، وراىن الحالمون عمى وعودىما، تمامًا مثمما يراىنون عمى وعود أوباما. ولكن الكل خّيب آماليم 
 وتوقعاتيم.

28/3/2013القدس العربي، لندن،   
 

 االعتذار لتركيا من قبل؟ إسرائيللماذا رفضت  67
 تسفي برئيل

يا في الثقافة االسرائيمية ىو مصطمح "كل شيء مشمول". واذا أحد االسيامات الجوىرية الذي أسيمت بو ترك
تجاوزنا استعمال ىذا المصطمح في فرع السياحة وانتقالو الى معجم التشبييات العبرية في االقتصاد 
والسياسة والجيش، فقد أصبح ىذا المصطمح يمثل التصور العام االسرائيمي. فكما يحصل السائح االسرائيمي 

"كل شيء مشمول" رأت كذلك تركيا عبلقتيا بإسرائيل قبل األزمة. فمنذ المحظة التي اختارت في تركيا عمى 
فييا أن تنشئ عبلقات "عائمية" بالدولة الييودية أصبح كل شيء مشمواًل فأصبحت توجد عبلقات تجارية 

وعسكري متقدمة ومبيعات عسكرية ضخمة واستعداد لبيع اسرائيل الماء، وكان ىناك تعاون استخباري 
 وحمف سياسي.

إن الشعور في عبلقات "كل شيء مشمول" يتبوأ مكانا أكبر من المطموب. فميس فييا مكان لقبول جزئي وال 
حروف صغيرة. واذا كان رجب طيب اردوغان يزعم انو ُيقرب الييودية والييود فعميو ان ُيقرب الصييونية 

نت اسرائيل ترى تركيا دولة شقيقة فبل يجوز ليا ان تشك ايضا وأن يؤيد دائما وبيقين سياسة اسرائيل. واذا كا
في طبيعتيا المسممة أو ان تعوق مطامحيا في الشرق االوسط. وبدأت ىذه المعادلة تتصدع في ظاىر 

. وُنسي 2003وتعيين اردوغان رئيسا لموزراء في  2002االمر مع تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في 
الذي وجيو الى اسرائيل بسبب سياستيا في "المناطق" رئيس وزراء تركيا السابق مرة واحدة النقد البلذع 

بوالند أجاويد الذي سمى ارئيل شارون "ارىابيا". واتيم رئيس تركيا السابق، سميمان ديمريل، الذي كان يعتبر 
رة السبلم. ولم ، اسرائيل بأنيا ىي التي تُفشل مسي1993صديقا مقربا ووقع عمى اتفاق التعاون العسكري في 

يزعم أحد آنذاك أن تركيا ُمعادية لمسامية أو ُمعادية السرائيل وأنيا تحركيا ايديولوجية اسبلمية. ولم يمس 
بل انو قبل ذلك بسنة  2003اردوغان ايضا، الذي أصبح مشتبيا فيو في نظر اسرائيل، بالصبلت بيا الى 

 زار اسرائيل وعرض الوساطة بينيا وبين الفمسطينيين.
لكن اسرائيل أقنعت نفسيا أنو لما كان تصور "كل شيء مشمول" اختراعا تركيا فإنو ُممزم لتركيا فقط. 
واستمرت اسرائيل في قياس حرارة عبلقاتيا بجارتيا بحسب مقدار المشتريات العسكرية والعبلقات التجارية 

ق" منيعة عمى النقد وانو اذا كان فقط؛ فما لم تتغير ىذه كانت اسرائيل عمى يقين بأن سياستيا في "المناط
يوجد نقد تركي فإنو ينبع فقط من مشاعر اسبلمية مؤيدة لمفمسطينيين أو مؤيدة اليران ال من أنو يصعب 
عمى تركيا ان تُنمي صداقة مع دولة محتمة وتُثبت مكانتيا في الشرق االوسط في الوقت نفسو. وقد حكمت 

ال اعتبر ذلك اسرائيل بأن سياسة تركيا يجب ان تخضع  لنزوات اسرائيل أو ان تتفق معيا عمى األقل وا 
اخبلال سافرا بمبدأ "كل شيء مشمول" الذي نظرت اليو اسرائيل باستخفاف أصبل. باستخفاف شديد الى 
درجة أنو حينما اقترح اردوغان عمى رئيس الوزراء اييود اولمرت ان يتوسط بين اسرائيل و"حماس" لمحاولة 

 صاص المصبوب"، لم ُيجيد اولمرت نفسو ليجيبو ىاتفيا.منع عممية "الر 
الفرق في التوقعات بين تركيا واسرائيل ىو الذي جعل قضية "مرمرة" زلزاال. ولوال ذلك ما استطعنا ان نفيم 
الفرق بين اعتذار اسرائيل لمصر عن قتل ضباط مصريين إثر الحادثة االرىابية في الشارع الحدودي في 
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صرارىا عمى عدم االعتذار لتركيا. وقد اسُتعمل في الحالتين مصطمح "عممية عادلة" في ، وبين إ2011آب 
دور مطير السبلح. والفرق ىو أنو ال تسود العبلقة بين اسرائيل ومصر التي كانت آنذاك قريبة من انياء 

ل". االتفاق عمى االفراج عن أسرى "حماس" مقابل جمعاد شاليت، ال يسودىا مصطمح "كل شيء مشمو 
فمصر ليست مفيومة من تمقاء ذاتيا وكل مس بكرامتيا أو بمواطنييا ُيرى في اسرائيل ُممزمًا لئلصبلح فورًا. 
وتعتبر تركيا في مقابل ذلك تابعة رفعت رأسيا فجأة. إن اعتذار بنيامين نتنياىو يشيد بفيم جديد فحواه ان 

 مة نفسيا.من يطمب عبلقات "كل شيء مشمول" يحتاج الى أن يدفع بالعم
 عن "ىآرتس"

 28/3/2013، األيام، رام اهلل
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