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 37 :كاريكاتير

*** 
 

 كيري ينيي جولتو دون تحقيق "اختراق" ويتحدث عن تحقيق تقدم في مختمف القضايا 1
غادر جوف كنري وزنر الخارجنة االمنركي الميطقة أمس معميا تحقنؽ تقدـ  وكاالت: - عبد الرؤوؼ أرياؤوط 

ات عضػو المجيػة التيذنةنػة لميظمػة التحرنػر الذمسػطنينة ايػح "لػـ نحػدث اي كد الدكتور صائب عرنقػأفي حنف 
اختراؽ حتى اآلف" في المباحنثات التي اجراها الوزنر االمنركي مع الجايبنف الذمسػطنيي واالسػرائنمي مػف اجػؿ 

 استئياؼ المذاوضات الذمسطنينة االسرائنمنة..
النثالػث فػي غضػوف انػاـ: "اتذقيػا عمػى اييػا احرزيػا  وقاؿ كنري وهو نقؼ بجايب الرئنس عباس، عقػب لقائممػا

واضاؼ كنري: "كاليا لدنح شعور جنػد حػوؿ  تقدما حقنقنا ولكف لدنيا بعض االمور التي نجب العمؿ عمنما".
 اتجاه )المحادنثات(".

اضػنة يتينػاهو عمػى مػدأل األنػاـ النثالنثػة المو وقاؿ وزنر الخارجنة األمنركي لػ "األناـ" إف محادنثاتػح مػع عبػاس 
"حققت تقدما فػي كػؿ القطاعػات، ومػا زاؿ هيػاؾ قمنػؿ مػف العمػؿ نتعػنف عمنيػا القنػاـ بػح وأيػا أتطمػع إلػى ةلػؾ" 
وأضاؼ في ختاـ زنارتح لمميطقة: "لقد كايت الذجوة كبنرة جدا جػدا وقػد قمصػياها، وهػي محادنثػات معقػدة جػدا 

 ألف الرهايات عالنة جدا باليسبة لمجمنع".
ر صػػحافي فػػي مطػػار بػػف غورنػػوف عصػػر أمػػس أف عػػددا مػػف مسػػاعدنح سػػنبقوف فػػي وأعمػػف كنػػري فػػي مػػؤتم

الميطقػة لمعمػؿ عمػػى التذاصػنؿ مػػع كػال الجػػايبنف وقػاؿ: كػػال الػزعنمنف طمبػػا ميػي مواصػػمة جمػودي لممسػػاعدة 
عمى جمعمما معا، وأيا سأترؾ عددا مف أفػراد الطػاقـ هيػا لمعمػؿ عمػى التذاصػنؿ فػي األسػبوع المقبػؿ أو يحػو 

وأعتقد أف طمبمما ميي لمعودة إلى الميطقة قرنبا هو عالمة عمى أيمما نشػاركايي تذػاؤلي الحػةر، ولمػةا  ةلؾ.
 السبب فإيمما طمبا ميي أف أعود إلى هيا ويحف يكمؿ العمؿ عمى هةه التذاصنؿ.

القمنػؿ مػف  وأضاؼ: نسعديي أف أقوؿ لكـ إييا أحرزيا تقدما حقنقنا في هةه الرحمة، وأعتقد أيح مع المزنػد مػف
العمػػؿ، فػػإف بػػدض مذاوضػػات الوضػػع اليمػػائي نمكػػف أف نكػػوف فػػي متيػػاوؿ النػػد. وقػػاؿ: لػػدنيا بعػػض التذاصػػنؿ 
المحػددة والعمػػؿ الػػةي نجػػب متابعتػػح، ولكػف أيػػا وانثػػؽ تمامػػا مػػف أييػا يسػػنر عمػػى الطرنػػؽ الصػػحنح وأف جمنػػع 

 األطراؼ تعمؿ بحسف الينة جدا مف أجؿ الوصوؿ إلى المكاف الصحنح.
ساعة مف المحادنثات التي أجراها في األنػاـ النثالنثػة الماضػنة  02وردا عمى سؤاؿ لػ "األناـ" عف ما نقارب مف 

مػػع الػػػرئنس عبػػاس ورئػػػنس الػػوزراض ايسػػػرائنمي يتينػػػاهو قػػاؿ: أيػػػا معجػػب بالتوجمػػػات وبالجدنػػة، وأيػػػا معجػػػب 
ا الصػػعبة.. ووجػػديا حقػػائؽ وجػػدت بػػااللتزاـ. حقنقػػة أييػػا جمسػػيا كػػؿ تمػػؾ السػػاعات  عمميػػا مػػف خػػالؿ القضػػان
 وسنمة لتيظنـ بعض األفكار هو أمر ممـ جدا جدا. ولةلؾ أيا إنجابي جدا.

 وكاف عقد اجتماعا المنمة قبؿ الماضنة مع يتيناهو استمر ست ساعات وايتمى الرابعة فجر امس.
ت. أراهػا اآلف. وأراهػا وأضاؼ: لةلؾ آمؿ أف الياس سنشعروف بقوة االحتماالت هيا. أيا مؤمف فػي االحتمػاال

لػى اتخػاة بعػض القػرارات الصػعبة. اآلف فػاف القػرار  أكنثر وضوحا. عمنيػا أف يممػؾ الشػجاعة لمبقػاض فػي هػةا واخ
يما قرار بعض األشخاص اآلخرنف، عممي هو محاولة المساعدة فػي التوضػنح والتشػجنع وربمػا  لنس قراري واخ

تػػي نمكػػف أف تسػػاعد تحركيػػا فػػي االتجػػاه الصػػحنح. حتػػى فػػي بعػػض األحنػػاف وضػػع األفكػػار عمػػى الطاولػػة ال
 وأعتقد أييا يقـو بةلؾ، وأيا أشكر رئنس الوزراض يتيناهو والرئنس عباس. فكالهما بةال جمودا جادة لمتحرؾ.
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وتابع إف وجود عدد قمنؿ مف القضانا التي تحتاج إلى العمؿ عمنما ال نجب أف ندفع الياس إلى النأس وقاؿ: 
عممنة منتة في الماض لمدة أربع أو خمػس سػيوات. لػةلؾ يحػف يحػاوؿ الخػروج مػف هيػاؾ، وأيػا لقد كايت هةه ال

متشػجع مػػف جدنػة كػػال الذػرنقنف، إيممػػا نعمػالف بجػػد. يحػف جمنعػػا. يعمػؿ بجػػد ويحػف جمنعػػا مصػمموف عمػػى 
 الوصوؿ إلى هياؾ.

ردف، فػي الضػذة البربنػة، وتابع: كيت قػد تحػدنثت فػي األنػاـ القمنمػة الماضػنة بشػكؿ مكنثػؼ مػع زعمػاض فػي األ
في فمسطنف، وكةلؾ في إسرائنؿ مع رئنس الوزراض يتيناهو والرئنس عباس خاصة، لقد أعجبت حقا بػالتزاممـ 
الجاد بمةه المممة، لقد امضوا ساعات وهـ نعمموف مف خالؿ المبة، والعمؿ مف خالؿ األفكار، والجمد الةي 

 جاح.بةلوه هـ وفرقمـ أقيعيي بأف مف مصمحتمـ الي
وزاد: إيمـ ندركوف أف في السعي لتحقنؽ هةه الشراكة الجدندة، فإف الحمنؼ الوحند الةي لنس في صالح احد 
هػػو الوقػػت، لوقػػت نمػػدد األوضػػاع عمػػى األرض، أليػػح نتػػنح لنوضػػاع أف تسػػوض، إيػػح نػػوفر الوقػػت لتذسػػنرات 

لسنئة. كما نسمح لنشػخاص الػةنف خاطئة ولتعمنؽ عدـ النثقة، ايح نسمح بمؿض الذراغات مف قبؿ العياصر ا
 نرندوف تقونض الجمود الرامنة إلى جعؿ السالـ لمقناـ بأيشطتمـ".

وأشار إلى ايح "لةلؾ فإف هدفيا الذوري هو، بطبنعة الحاؿ، استئياؼ مذاوضات الوضع الدائـ. لنس لمتذاوض 
هيػا، كػؿ اليػاس الػةنف نعنشػوف مف أجؿ التذاوض. ما يرند، واألهـ مػف ةلػؾ، مػا نرنػده اليػاس الػةنف نعنشػوف 

هيا، هو حؿ دائـ لمصراع ايسرائنمي الذمسطنيي، وهو ما نعيي الحؿ الةي سوؼ نؤدي إلى دولتنف لشػعبنف، 
إيػػػػح الحػػػػؿ الػػػػةي مػػػػف شػػػػأيح أف نعػػػػزز أمػػػػف إسػػػػرائنؿ ونعػػػػزز مسػػػػتقبمما كدولػػػػة نمودنػػػػة، والػػػػةي نتػػػػنح لمشػػػػعب 

 لة خاصة بح".الذمسطنيي الذرصة لتحقنؽ طموحاتح المشروعة في دو 
وأشػػػاد بمشػػػاركة الػػػرئنس عبػػػاس ويتينػػػاهو فػػػي المحادنثػػػات وقػػػاؿ: فػػػي محادنثاتيػػػا، فػػػإف رئػػػنس الػػػوزراض يتينػػػاهو 
والرئنس عباس عمى حد سواض شاركا بصورة بياضة، بعيانة، وبجدنة، لقد بحنثيا طرؽ مختمذة، وأيا متذائؿ جػدا 

قمػػػنال مػػػف الوقػػػت لمعمػػػؿ مػػػف خػػػالؿ بعػػػض  بأييػػػا قرنبػػػوف مػػػف الػػػيم، الػػػةي سػػػنيجح، ولكػػػف األمػػػر سنسػػػتبرؽ
 التذاصنؿ والطرائؽ.

وردا عمى سؤاؿ إف كاف نرند تحقنؽ التقدـ قبؿ أنموؿ المقبؿ قاؿ: لف يتمسػؾ بمواعنػد يمائنػة مصػطيعة. هػةا 
خطػػأ كبنػػر، أيػػا سػػأترؾ هيػػا بعػػض األشػػخاص الػػةنف سنسػػتمروف فػػي العمػػؿ عمػػى بعػػض القضػػانا، وقػػد طمبػػوا 

 القرنب. لةا أممي هو أف التذاصنؿ والعمؿ الةي تحدنثت عيح سوؼ نستكمؿ. ميي العودة في المدأل
 1/7/3112األيام، رام اهلل، 

 
 "عدم حدوث اختراق" في جوالت كيري إلنقاذ عممية السالم واستئناف المفاوضات تؤكدالسمطة  

نوـ األحد، مع وزنر اجتمع رئنس دولة فمسطنف محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدنية راـ اهلل ال: راـ اهلل
 الخارجنة األمنركي جوف كنري، في إطار الجمود التي نقوـ بما األخنر يحناض عممنة السالـ.

أكد خالؿ االجتماع عمى المواقؼ الوطينة  عباسوقاؿ الياطؽ الرسمي باسـ الرئاسة يبنؿ أبو ردنية إف 
طالؽ سراح 1967عمى حدود عاـ الذمسطنينة النثابتة في إقامة الدولة المستقمة وعاصمتما القدس  ، واخ

 األسرأل.
استمع مف كنري إلى جموده واتصاالتح مع الجايب ايسرائنمي، وأيح سوؼ نستمر بمةه  عباسوأضاؼ أف 

وأكد كنري تسجنؿ تقدـ في المحادنثات التي نجرنما مع  الجمود لمتابعة بعض األمور التي لـ تحسـ بعد.
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وقاؿ عقب المقاض: اتذقيا عمى أييا أحرزيا تقدما  ستئياؼ محادنثات السالـ.القادة الذمسطنيننف وايسرائنمننف ال
 حقنقنا، لكف لدنيا بعض األمور التي نتوجب العمؿ عمنما.

وأشار عضو المجية التيذنةنة لميظمة التحرنر صائب عرنقات، الةي حضر االجتماع ويبنؿ أبو ردنية، إلى 
وزنر الخارجنة األمنركي خالؿ األناـ النثالنثة األخنرة، تـ أف الرئنس عباس كاف لح نثالث اجتماعات مع 

 930وأضاؼ عرنقات لمصحذننف عقب االجتماع، أف إسرائنؿ تضع  خاللما بحث كافة المسائؿ بعمؽ.
وحدة استنطاينة في مستوطية أبو غينـ  930عقبة جدندة أماـ  جوف كنري، في إشارة إلى قرار بياض 

 ا فنح بأييا يضع الشروط الستئياؼ المذاوضات.بالقدس، في الوقت الةي تتممي
وقاؿ: لنس لدنيا شروط الستئياؼ المذاوضات، بؿ هي التزامات عمى الجايب ايسرائنمي نجب تيذنةها، وهي 

 .1994قؼ االستنطاف ومبدأ حؿ الدولتنف وايفراج عف األسرأل المعتقمنف قبؿ يمانة عاـ 
التي تضع الشروط، وشرطما األساسي اآلف هو أف نتـ استئياؼ وبنف عرنقات أف الحكومة ايسرائنمنة هي 

المذاوضات فنما تستمر عممنة االستنطاف، وهو الشرط الحقنقي الةي نضعح رئنس الوزراض ايسرائنمي 
وقاؿ: 'لـ نحدث أي اختراؽ في جوالت الوزنر كنري ييقاة عممنة السالـ واستئياؼ  بينامنف يتيناهو.

ةا االختراؽ لكاف هياؾ إعالف عيح النوـ مف قبؿ الرئنس محمود عباس، ووزنر المذاوضات، ولو تـ ه
 الخارجنة جوف كنري، لكف القضانا ما زالت قند البحث'.

وأكد عرنقات أف 'ال أحد نستذند مف يجاح مممة الوزنر كنري منثؿ الجايب الذمسطنيي، وال أحد نخسر في 
البحث فنما رغـ التقدـ في بعض األمور، مشنرا إلى أيح سنتـ ولذت إلى وجود قضانا ال بد مف  فشمح منثميا'.

 بحث العدند مف القضانا مع الذرنؽ الةي سنتركح وزنر الخارجنة كنري هيا النوـ.
وقاؿ: لقد الحظيا خالؿ األسبوع الذائت  كنؼ كاف سموؾ الحكومة ايسرائنمنة، سواض بتصرنحات ستة مف 

بنتا في الضذة البربنة والقدس، وطرح عطاضات استنطاينة في  42وزرائما بموت حؿ الدولتنف، وبمدـ 
الضذة البربنة بما فنما القدس، واالستنالض عمى األراضي، وكؿ هةه األمور تشكؿ عقبات وهي التي تميع 

 وقاؿ عرنقات: 'االختراؽ نحدث عيدما تمتـز إسرائنؿ بما عمنما في المجاؿ التعاقدي'. حدوث االختراؽ.
يبةؿ كؿ جمد ممكف، وال أستطنع القوؿ إف هياؾ أفكارا محددة نتـ التوصؿ لما، وسيستمر في وتابع: يحف 

العمؿ ألييا يرند عممنة سالـ ةات مصداقنة وةات مبزي قائمة عمى تيذنة االلتزامات المترتبة عمنيا وعمى 
 الجايب ايسرائنمي.

ممة الوزنر كنري، ومبدأ الدولتنف عمى وأوضح أف الجايب الذمسطنيي نبةؿ كؿ جمد ممكف مف أجؿ إيجاح م
طالؽ سراح األسرأل.1967حدود   ، ووقؼ االستنطاف، واخ

 ووصؼ عرنقات المباحنثات التي عقدت مع وزنر الخارجنة األمنركي بأيما كايت إنجابنة ومعمقة.
 30/6/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 التي لم تجمب لمشعب الفمسطيني إال الويالت وضياع الحقوق تبحر يحذر السمطة من العودة لممفاوضا 3

حةر المجمس التشرنعي الذمسطنيي السمطة الذمسطنينة في راـ اهلل مما اسماه "االيسناؽ وراض األوهاـ والعودة 
 إلى المذاوضات التي لـ تجمب لمشعب الذمسطنيي إال الونالت وضناع الحقوؽ".

االوؿ لرئنس المجمس التشرنعي خالؿ استقبالح وفدا تضامينا جزائرًنا النـو وقاؿ الدكتور احمد بحر اليائب 
( في مقر المجمس ببزة: "إف ايدارة األمرنكنة تسعى إلى إعادة المذاوضات العبنثنة التي 6|30األحد )

أضاعت حقوؽ الشعب الذمسطنيي، وأسممت في تبوؿ التموند واالستنطاف في األراضي الذمسطنيي، وتمجنر 
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اف القدس واالستنالض عمى مقدراتمـ وبنوتمـ، بايضافة إلى تسمنؿ المجـو المستمر عمى المسجد سك
األقصى ومحاوالت تقسنـ أوقات الصالة فنح، كما حصؿ في المسجد ايبراهنمي في الخمنؿ الةي نخضع 

 لسنطرة االحتالؿ الكاممة اآلف".
 30/6/2013فمسطين أون الين، 

 
 : نقترب من حكومة توافق برئاسة عباس"نالبيا"لر الشرافيكمال  4

يذى وزنر الشؤوف االجتماعنة الذمسطنيي د.كماؿ الشرافي وجود أزمة صالحنات : أحمد إسماعنؿ -القاهرة 
بنف الرئنس محمود عباس )أبو مازف( ورئنس الحكومة المستقنؿ د. رامي الحمد اهلل، كاشذا عف تشكنؿ 

ا اتذاقنة الدوحة برئاسة عباس قرنبا جدا، وأف هياؾ اتصاالت مع حكومة التوافؽ الوطيي التي يصت عمنم
 في هةا الشأف.« حماس»حركة 

عمى هامش مشاركتح في اجتماع الدورة الموضوعنة لوزراض « البناف»وقاؿ الشرافي، في تصرنحات خاصة لػ
كامؿ جمدها وطاقتما استقالة رئنس الحكومة تطور عابر، واآلف تسنر ب»الشؤوف االجتماعنة في القاهرة، إف 

حجـ التحدنات التي تواجمما تمؾ الحكومة »وأضاؼ إف  «.رغـ أيما حكومة تسننر أعماؿ لسبعة أسابنع
والشعب الذمسطنيي نجعميا ال ييظر إلى هةه المسمنات، والتعمنمات واضحة مف الرئنس بالعمؿ الحنثنث، 

الذمسطنيي، وبالتالي يأمؿ أف يتجاوز أي وبةؿ أقصى جمد في تمؾ المرحمة الخطرة التي نمر بما شعبيا 
وحوؿ تيازع  «.عقبة نمكف أف تواجميا باليسبة لممسمنات ولكف لمذعؿ النومي هي حكومة تواصؿ

لـ تكف هياؾ أزمة صالحنات، »الصالحنات بنف الرئنس عباس ورئنس الحكومة المستقنؿ، قاؿ الشرافي 
الرئنس، وهةه حكومة الرئنس لةلؾ ال خالؼ وال أزمة  بالعكس رئنس الوزراض أعمف التزامح بوضوح بسناسة

وفي رده عمى سؤاؿ: لماةا ال نختصر أبو مازف الطرنؽ ونتولى الحكومة بدال مف تعننف  «.بنف الجايبنف
بياًض عمى اتذاقي القاهرة والدوحة؟ قاؿ وزنر الشؤوف « حماس»رئنس وزراض جدند، وةلؾ باالتذاؽ مع حركة 

يسعى ألف يكوف جسر مرور لموصوؿ إلى حكومة توافؽ وطيي لتطبنؽ ما تـ »يي االجتماعنة الذمسطن
االتذاؽ عمنح بالدوحة بأف نشكؿ الرئنس أبو مازف هةه الحكومة، لةلؾ يحف في الربع ساعة األخنر لتشكنؿ 

يماض حالة االيقساـ التي نمر بما شعبيا  «.هةه الحكومة واخ
، وأشار «يعـ»باس سنتولى الحكومة خمذا لػ د. حمد اهلل، قاؿ وعيد سؤالح أيح هؿ معيى ةلؾ أف الرئنس ع

االتصاالت مع حماس متواصمة في هةا الشأف، حتى ييجز هةه المممة في أقرب وقت، ألييا يدرؾ »إلى أف 
 «.أف االيقساـ ضار بمصمحة شعبيا

 1/7/2013البيان، دبي، 
 

 أبو عين: االحتالل َقِبل اإلفراج عن بعض األسرى القدامى 5
أفاد وكنؿ وزارة شئوف األسرأل والمحررنف في حكومة راـ اهلل زناد أبو عنف، أف )إسرائنؿ( : محمد عند-غزة

، في حنف رفضت 1994وافقت عمى ايفراج عف بعض األسرأل المعتقمنف مية قبؿ اتذاقنة أوسمو عاـ 
 ايفراج عف آخرنف بحجة أف "أندنمـ ممطخة بالدماض".

ئنمي، يتاج جوالت نقوـ بما وزنر الخارجنة األمرنكي جوف كنري لسد الموة بنف ونأتي هةا الموقؼ ايسرا
 االحتالؿ والسمطة الذمسطنينة ودفعمما الستئياؼ مذاوضات التسونة بنيمما.
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وأوضح أبو عنف في تصرنحاتح لػ"فمسطنف"، أف السمطة الذمسطنينة متمسكة بايفراج عف جمنع أسرأل 
أسنر مف مختمؼ المياطؽ الجبرافنة لذمسطنف المحتمة، كوف أف تمؾ الوعودات  107"أوسمو"، والبالغ عددهـ 

 ايسرائنمنة الرامنة لإلفراج عيمـ لنست جدندة، بؿ أطمقما قادة االحتالؿ في حكومة أنمود أولمرت.
 30/6/2013فمسطين أون الين، 

 
 : الفمسطينيون بسوريا ضحية صراع ال شأن ليم فيوصالحصالح  6

قاؿ رئنس لجية الالجئنف في المجمس الوطيي الذمسطنيي بالجممورنة المبياينة، صالح : مصريأحمد ال -غزة
صالح إف الالجئنف الذمسطنيننف بسورنا بحاجة حنثننثة لوقوؼ كافة الجمات المعينة لمسايدتمـ والوقوؼ معمـ 

 في ظؿ المحية التي نعنشويما مية أكنثر مف عاـ ويصؼ.
نف": "الالجئنف بسورنا ضحنة صراع ال شأف لمـ فنح بنف اليظاـ، وأضاؼ صالح في تصرنح لػ"فمسط

والمعارضة، وهو ما نستوجب التحرؾ الجدي تجاه وقؼ ما نجري بحقمـ"، مشددا عمى المخنمات باتت 
 ساحات حرب ال أماكف سكف ومأوأل.

مف شأيح أف نجيب  ولذت إلى أف وفد ميظمة التحرنر الةي زار سورنا مرتنف لـ نذمح فعمنا في إجراض أي يم،
الذمسطنيننف الالجئنف أي استمداؼ، مضنذا: "الزنارة كايت استطالعنة ومحاولة شرح أكنثر مما خمؽ مف 

 يتائ، أرادها الجمنع".
وأبدأل استبرابح مف استمداؼ المخنمات الذمسطنينة والالجئنف بداخمما، وةلؾ رغـ ايعالف الواضح والصرنح 

قوفمـ بالحناد مما نجري مف صراع، وعدـ تدخممـ إنجاًبا أو سمًبا مع اليظاـ مف معظـ الذصائؿ الذمسطنينة و 
 أو قوات المعارضة.

وأشار صالح إلى أف استمداؼ المخنمات أوجد حالة مف المجرة الداخمنة بسورنا والسنما إلى مياطؽ آمية 
ى خارج سورنا كمبياف يسبنا، إلى جايب ما خمذح مف سقوط المئات مف الضحانا والمذقودنف واليازحنف إل

 واألردف وتركنا وبعض الدوؿ األخرأل.
وبنف أف الالجئنف اليازحنف في معظـ المياطؽ نعنشوف في ظؿ أوضاع مأساونة ومزرنة، حنث تتيصؿ 
المذوضنة السامنة ميمـ، وال تعترؼ بمـ، فنما تضعمـ عمى جدوؿ عمؿ وكالة البوث األويروا، والتي بدورها 

وشدد عمى أف ميظمة التحرنر كيظاـ متكامؿ، بايضافة  زاينات المخصصة يغانثتمـ.تدعي عدـ وجود المن
إلى السمطة الذمسطنينة ممنثمة بحكومة راـ اهلل، وغزة، مطالبوف بتكنثنؼ اتصاالتمـ لمضبط باتجاه وقؼ يزنؼ 

 الدـ الذمسطنيي لالجئنف، والعمؿ عمى إخراج أي جماعات مسمحة مف المخنمات. 
 30/6/2013ين، فمسطين أون ال

 
 األمني عمى طول الحدود مع مصر اعزز تواجدىت في غزة الداخميةوزارة  7

أعميت وزارة الداخمنة واألمف الوطيي في غزة، النوـ األحد إيما عززت تواجدها األميي عمى طوؿ الحدود 
 ا".بنف قطاع غزة ومصر "لضماف أمف وسالمة الحدود وتذونت الذرصة عمى المتربصنف بابياض شعبي

وقاؿ العقند طارؽ أبو هاشـ قائد الميطقة الجيوبنة في األمف الوطيي في تصرنح صحافي عمى موقع وزارة 
الداخمنة واالمف الوطيي "نأتي هةا االيتشار لضماف أمف وسالمة الحدود وتذونت الذرصة عمى المتربصنف 

 بأبياض شعبيا".
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دـ استبالؿ األوضاع األمينة عمى الحدود واضاؼ العقند أبو هاشـ" أف هةه الخطوة تأتي لضماف ع
المصرنة مف بعض الممربنف لمعمؿ عمى إدخاؿ المخدرات وحبوب االترماؿ المدمر إلى قطاع غزة مف جمة 

 وعدـ الزج بالقطاع في الشأف المصري مف جمة أخرأل".
 30/6/2013، فمسطين أون الين

 
 الوقود والمواد اإلنشائيةغزة تواجو كارثة حقيقية بسبب تفاقم أزمة  :حاتم عويضة 8

قاؿ حاتـ عونضة وكنؿ وزارة االقتصاد الوطيي في حكومة غزة إف القطاع نواجح : غزة: صالح اليعامي
كارنثة حقنقة، بسبب تذاقـ أزمة الوقود والمواد اييشائنة، الةي تزامف مع إغالؽ األيذاؽ الواصمة بنف قطاع 

 ها األراضي المصرنة.غزة ومصر، يظرا لنوضاع السناسنة التي تشمد
وشدد عمى أف تذاقـ األزمة نرتبط باستمرار إغالؽ المعابر واقتصارها عمى معبر كـر أبو سالـ، الةي نصؿ 
القطاع بإسرائنؿ، كميذة وحند يدخاؿ البضائع والوقود الالـز لتسننر حناة البزننف. وبّنف أف حجـ الضرائب 

مالننف  4المقبمة مف ةلؾ المعبر تصؿ بشكؿ شمري إلى يحو  والرسوـ التي تتكبدها الحكومة عمى البضائع
، الةي يظمتح وزارة ايعالـ في حكومة غزة، أمس، قاؿ عونضة إف وزارتح «لقاض مع مسؤوؿ»دوالر. وخالؿ 

تعمؿ عمى توفنر حموؿ وبدائؿ تبدو موضوعنة لتوفنر االستمرار الالـز لمواصمة الحناة في قطاع غزة 
ألؼ لتر مف  350يوات، مشنرا إلى أف احتناج القطاع لموقود نومنا نصؿ إلى المحاصر مية سبع س

ألؼ لتر مف البيزنف. ويوه بأف كمنات الوقود الموجود تخصص لتشبنؿ المرافؽ  200السوالر، ويحو 
 الحنونة كالمستشذنات وغنرها، مف أجؿ ضماف استمرار تقدنـ الخدمات.

1/7/2013الشرق األوسط، لندن،   
 

 جنبية لمنيابة العامةأممفات جمعيات  خمسةتحول  غزةفي ية داخمال 9
أبدت وزارة الداخمنة واألمف الوطيي بحكومة غزة حرصما الشدند عمى تسمنؿ عمؿ الجمعنات األجيبنة  :غزة

 الشؽ المديي في قطاع غزة . -الحاصمة عمى تراخنص مف وزارة الداخمنة
ة الجمعنات األجيبنة التابعة لمشئوف العامة في وزارة الداخمنة ، وفي هةا الصدد قاؿ أ. ميةر الدانة مدنر دائر 

الشؽ المديي والةي تبنثح  -خالؿ حمقة هةا األسبوع مف بريام، "أوراؽ رسمنة " المخصص لوزارة الداخمنة 
مكايناتيا لخدمة الجمعنات  إةاعة صوت األقصى كؿ نوـ سبت مف كؿ أسبوع" يحف ُيسخر كؿ طاقاتيا واخ

 لتي ُتسمـ في مساعدة أبياض شعبيا". األجيبنة ا
وأكد أف وفودًا أجيبنة مف مدراض وأعضاض مجالس إدارة الجمعنات نأتوف إلى وزارة الداخمنة ونمتقوف 
بالمسئولنف في الوزارة مضنذًا "يحف يجمس معمـ بشكؿ مذتوح ويتحدث إلنمـ في كؿ األمور التي نحتاجويما 

 في وزارة الداخمنة أماـ كؿ مف نرند خدمة المجتمع الذمسطنيي ".  في عمممـ ، إة ال توجد أبواب مبمقة
وفي رده عمى سؤاؿ كـ نبمغ عدد الجمعنات األجيبنة الُمسجمة لدأل وزارة الداخمنة في قطاع غزة ، وهؿ 

 64أطمعت الجممور الذمسطنيي عمى تصينؼ الجمعنات حسب الدولة ،قاؿ الدانة :" نوجد في قطاع غزة " 
سالمنة، أوروبنة وأمرنكنة ، ميما "جمعنة أجيب سالمنة " مقرها الرئنس في  38نة " عربنة واخ جمعنة عربنة واخ

سالمي ، بايضافة إلى "  7جمعنة أوروبنة" مقرها الرئنس في بمد أوروبي، إضافة إلى "19بمد عربي واخ
 جمعنات امرنكنة" مقرها الرئنس في أمرنكا. 



 
 
 

 

 

           10ص                                    2907العدد:                1/7/2013 االثنين التاريخ:

ـ ، حنث 2009اعؼ إلى عشرة اضعاؼ بعد معركة الذرقاف في وأضاؼ: " إف عدد الجمعنات األجيبنة تض
مع يمانة معركة الذرقاف لمتابعة  2009استحدنثت وزارة الداخمنة دائرة الجمعنات األجيبنة في بدانة العاـ 

العدد الكبنر مف الجمعنات حنث تـ تسجنؿ العشرات مف الجمعنات، بعد اف كاف عدد الجمعنات األجيبنة 
جمعنات أي أف العدد زاد عشرة أضعاؼ  الفتًا إلى وزارة الداخمنة ميحت  7قاف ال نتجاوز قبؿ معركة الذر 

 جمعنات أجيبنة" لمعمؿ في قطاع غزة ".  9خالؿ الشمور القمنمة الماضنة تراخنصًا لػ "
لْت خمسة ممذات لج معنات وعف طبنعة ممذات الذساد في الجمعنات األجيبنة قاؿ الدانة : "وزارة الداخمنة حوَّ

اجيبنة لمينابة العامة في غزة لمتحقنؽ في المخالذات المتعمقة بالذساد ايداري والمالي ، وبالتالي تـ اتخاد 
المقتضى القايويي مع تمؾ الجمعنات المخالذة ، وتـ تحونؿ ممذات إلى القضاض والمحاكـ وميما ما زاؿ طور 

 امة".الدراسة والتحقنؽ لدأل الجمات المختصة في الينابة الع
 1/7/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 "إسرائيل"اإلدارة األمريكية منحازة إلى عزام األحمد:  10

رئػنس الكتمػػة البرلماينػػة لحركػػة ، مػف أبػػو ظبػػي، أف 30/6/2013، برروظبيأسرركاي نيرروز عربيررة، موقررع ةكػر 
كنػري حالنػا، بمػدؼ  فتح عزاـ األحمد، هػاجـ األحػد، الوسػاطة التػي نقػوـ بمػا وزنػر الخارجنػة األمنركنػة جػوف

 استئياؼ المذاوضات بنف الذمسطنيننف وايسرائنمننف.
وقاؿ األحمد في تصرنحات لػ"سكاي ينوز عربنػة"، إف الجولػة المكوكنػة لكنػري فػي الميطقػة عمػى مػدار نثالنثػة 

 أناـ "كشذت عف دور غنر يزنح" لإلدارة األمنركنة في ممؼ المذاوضات بنف الطرفنف.
ري "ال نحمػػػؿ فػػػي جعبتػػػح شػػػنئا جدنػػػدا، ولػػػو خطػػػوة صػػػبنرة، خاصػػػة فػػػي مػػػا نتعمػػػؽ وأوضػػػح األحمػػػد أف كنػػػ

باالستنطاف، أو التزاـ حؿ الدولتنف"، وأضاؼ أف "مشكمة السالـ في الشػرؽ األوسػط قبػؿ إسػرائنؿ هػي ايدارة 
 األمنركنة".

ـ قػدما مصػدرها وأشار األحمد إلى أف المبادرة التي تحدنثت عيما وسائؿ ايعالـ بخصوص دفع عممنة السػال
وسػػػػػائؿ إعػػػػػالـ إسػػػػػرائنمنة أو أمنركنػػػػػة، متممػػػػػا "ايعػػػػػالـ العربػػػػػي بػػػػػالترون، لمػػػػػا نطرحػػػػػح ايعػػػػػالـ األمنركػػػػػي 

 وايسرائنمي".
وحػػػدة اسػػتنطاينة جدنػػدة فػػي مسػػػتوطيات  900واعتبػػر األحمػػد إعػػالف إسػػرائنؿ، األحػػػد، عػػف بيػػاض أكنثػػر مػػف 

 لة كنري، وكأيما تقوؿ لح: ارحؿ مف هيا".القدس والضذة البربنة بمنثابة "رد إسرائنمي عمى جو 
وشدد األحمد عمى أف "ايدارة األمنركنة ميحازة إلى إسرائنؿ، تضبط عمى إسرائنؿ، لكيما في الوقت يذسػح ال 
ترنػػد أف تذقػػدها"، مشػػنرا إلػػى أف "ايدارة األمنركنػػة تقػػؼ دائمػػا بالمرصػػاد لمذمسػػطنيننف، مسػػتبمة االضػػطرابات 

 ا بعض دوؿ الربنع العربي".السناسنة التي تشمده
 ، أفالياصػػرة، ومػف و عّمػافمػػف  يادنػة سػػعد الػدنف وبرهػـو جرانسػي، عػف 1/7/2013الغرد، عّمرران،  وأضػافت

الذشؿ كاف حصاد الجولة الخامسة لوزنر الخارجنة األمنركي جوف كنري الةي غادر أمػس األراضػي المحتمػة 
. اختػراؽ" السػتئياؼ المذاوضػات قرنبػًا كمػا كػاف نأمػؿعمى وقع قرار إستنطايي إسرائنمي جدنػد، دوف "حػدوث 

أكد عضو المجية المركزنة لحركة فتح عزاـ األحمد بأف "الذشؿ وسـ يتنجة جمود كنري الحالنة"، مبنيًا "عدـ و 
حػػػػدوث أي تقػػػػدـ حػػػػوؿ أسػػػػس عممنػػػػة السػػػػالـ وخطػػػػوات بيػػػػاض النثقػػػػة، وال فػػػػي قضػػػػنة ايفػػػػراج عػػػػف األسػػػػرأل 

 (.1993تقمنف ميمـ قبؿ اتذاؽ أوسمو )الذمسطنيننف"، السنما المع
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وأضػػاؼ، لػػػ"البد" مػػف فمسػػطنف المحتمػػة، إف "كنػػري غػػادر األراضػػي المحتمػػة دوف أف نعمػػف عػػف موعػػد محػػدد 
 لزنارة قادمة، تاركًا متابعة بعض األمور لمساعدنح"، الفتًا "بأيح ال نوجد أي جدند في األفؽ".

ف، لـ نشعر الجايب الذمسطنيي ببصنص أمؿ لحدوث تقدـ، فنمػا وأوضح بأيح "مية المقاضنف األولنّنف في عما
لػػـ نقػػدـ كنػػري أي شػػيض خػػالؿ زنارتػػح"، فػػي إشػػارة ميػػح إلػػى إطػػار عمػػؿ كػػاف الػػوزنر أألمرنكػػي التػػـز بطرحػػح 

 خالؿ زنارتح الحالنة.
ا المقػاض فػي ولذت إلى "عدـ الترتنب لعقد لقاض رباعي قرنب، كما رددت األيباض مؤخرًا"، متسائاًل عف هدؼ هػة

 ظؿ "فشؿ جمود واشيطف يحناض العممنة السممنة".
ورأأل أف "كنري تكمـ بمبة دبموماسنة ال تعيي شنئًا"، حنيما أعمف فػي ختػاـ جولتػح عػف "حػدوث تقػدـ حقنقػي"، 
وةلؾ إزاض "مواصمة االستنطاف، وعدـ التزاـ االحتالؿ بأي أساس مػف أسػس السػالـ، بنيمػا تعتبػر حػدود العػاـ 

 غائبة تمامًا عف الذكر والمذموـ ايسرائنمي". 1967
وحّمؿ ايدارة األمنركنة مسؤولنة "فشؿ العممنة السممنة، لعدـ التزامما بأسسػما، مسػتبمة غنػاب أدوات الضػبط 

 العربنة عمنما وشمؿ المجتمع الدولي".
فػػػي القػػػػاهرة ( وخطابػػػات الػػػرئنس بػػػاراؾ أوبامػػػا 2003واسػػػتةكر، فػػػي هػػػةا السػػػناؽ، خطػػػة خرنطػػػة الطرنػػػػؽ )

(، حػػػوؿ الحػػػؽ الذمسػػػطنيي فػػػي الدولػػػة وتأكنػػػد حػػػؿ الػػػدولتنف، 2011و 2010( والجمعنػػػة العمومنػػػة )2009)
 معتبرًا أف "المشكمة تكمف في المحاباة األمنركنة لالحتالؿ في ظؿ غناب موقؼ رسمي عربي فاعؿ".

القادمػة، وةلػػؾ بعػد عػودة الػػرئنس وقػاؿ إف "القنػادة الذمسػطنينة سػػتجتمع قرنبػًا لتقنػنـ الوضػػع وبحػث الخطػوات 
 عباس مف زنارتح الرسمنة إلى لبياف بعد نومنف تقرنبًا".

في تصرنحات لإلةاعة الذمسطنينة النوـ األحد  أوضحعزاـ االحمد  ، أف30/6/2013قدس برس، وجاض في 
مػى اخبػار ( أف عباس ابمغ كنري باالستمرار بجموده ولكف مف دوف تحدنػد موعػد، وةلػؾ ردا ع30/6)]أمس[ 

 تحدنثت عف تمدند مممتح إلى تموز )نولنو( المقبؿ.
ويذى األحمد عقد قمة رباعنة فػي العاصػمة األردينػة عّمػاف السػتئياؼ المذاوضػات، معتبػرا أف هػةه "إشػاعات 

 إسرائنمنة تمدؼ إلى خمط األوراؽ".
 

 في غزة تحاكي تجربة حماسس: الشعوب العربية يونس األسطل 11
نادي في حركة حماس واليائب عيما بالمجمس التشرنعي الذمسػطنيي نػويس األسػطؿ، أف أكد الق: غزة )فارس(

مػػا جػػرأل فػػي قطػػر مػػؤخرًا مػػا زالػػت بواعػػث غامضػػة، لكيػػح يػػوه إلػػى أيػػح جػػاض تحاشػػنًا لوقػػوع نثػػورة شػػبابنة ضػػد 
 األمنر.

الشباب، حنث وقاؿ األسطؿ في مقابمة مع مراسؿ وكالة أيباض فارس: "يرأل أف ما حدث في قطر استبؽ نثورة 
تػػـ تسػػمنـ الحكػػـ إلػػى الشػػباب عمػػى مسػػتوأل أمنػػر الػػبالد ورئػػنس الحكومػػة لعممػػـ بػػةلؾ نتحاشػػوف "ربنعػػًا عربنػػًا" 

  تمب رناحح عمنمـ".
 
 

وعمّػػؽ األسػػطؿ عمػػى أحػػداث مصػػر بتأكنػػده أف مػػا نجػػري نػػتـ بتػػدبنر مػػف األمنركػػاف، وعمالئمػػـ فػػي بعػػض 
السػابؽ، وأضػاؼ: "هػػؤالض نحػاولوف اجتػرار التجربػػة الذاشػمة فػػي  األيظمػة العربنػة، وفػػي فمػوؿ اليظػاـ المصػػري
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الذمتػػاف والذوضػػى والذػػتف الداخمنػػة والحصػػار الػػةي فرضػػوه عمػػى غػػزة بعػػد فػػوز حركػػة حمػػاس فػػي االيتخابػػات 
 التشرنعنة اليزنمة". 

بشػبر  فػي غػزة شػبراً  -لمػف ةكػرهـ  -وشدد األسطؿ عمى اعتبار ما نجػري فػي مصػر تكػرارًا لمتجربػة الذاشػمة 
وةراعًا بةراع، مبنيًا أيمـ "موقيوف تمامًا بػأف النثػورة فػي مصػر وااليتخابػات البرلماينػة والرئاسػنة اليزنمػة سػوؼ 

 تتبمب عمى كؿ تمؾ المؤامرات كما تبمبيا عمنما في غزة"، عمى حد قولح. 
زة فػي مواجمػة ورأأل أف "الشعوب العربنة وخصوصًا الشعب المصري ما زالت تحاكي تجربة حركة حماس بب

الحصػػػار والذمتػػػاف والبمطجنػػػة وأةيػػػاب االحػػػتالؿ"، معربػػػًا عػػػف اعتقػػػاده بػػػأف "المجابمػػػات المتوقعػػػة فػػػي مصػػػر 
 ستيتمي بتمكنف القنادة المصرنة مف تحقنؽ آماؿ الشعب وأهداؼ النثورة". 

حنػػػػاض وتطػػػػرؽ األسػػػػطؿ إلػػػػى زنػػػػارة وزنػػػػر الخارجنػػػػة األمنركػػػػي جػػػػوف كنػػػػري لمميطقػػػػة ومحاوالتػػػػح الحنثننثػػػػة ي
المذاوضػػػات، ميبمػػػًا إلػػػى أف "الخطػػػورة فػػػي ةلػػػؾ تكمػػػف فػػػي بقػػػاض الػػػوهـ مسػػػنطرًا عمػػػى المذمسػػػنف فػػػي السػػػمطة 
الذمسطنينة، وبعض األيظمة العربنة أيح بإمكايمـ عبر هةه المسنرة العقنمة ايتػزاع شػيض مػف "إسػرائنؿ" نحذػظ 

  ماض الوجح، بضبٍط مف واشيطف كي ال نعميوا فشؿ مشروعمـ بالكمنة".
، أجػػاب األسػػطؿ: "توجميػػا فػػي العالقػػات نقػػـو إنػػرافولػػدأل سػػؤالح عػػف طبنعػػة عالقػػة حركػػة حمػػاس حالنػػًا مػػع 

عمى تجننش األمة كمما في معركة التحرنر، وفي دعػـ صػمود الشػعب الذمسػطنيي ومقاومتػح، وال مصػمحة ليػا 
 بالدخوؿ في قطنعة مع أيٍّ مف الدوؿ العربنة وايسالمنة". 

نحات عضو المكتب السناسي لمحركة محمود الزهار، والتي أعمف فنما بأف حماس سػتطور ويوه إلى أف تصر 
يما عف توجح الحركة   .-الةي تحّدث عيح آيذًا  -عالقتما بإنراف، ال ُتعبِّر عف رؤنة شخصنة، واخ

 1/7/2013وكالة أنباء فارس، 
 

 األسير عبداهلل البرغوثي يدخل مرحمة الخطر الفعمي 12
محامي وزارة شؤوف األسرأل والمحررنف الذمسطنينة محمد الشانب امػس أف األسػنر االرديػي عبػد أفاد : راـ اهلل

اهلل البرغػػونثي، الموجػػود اآلف فػػي مستشػػذى العذولػػة االسػػرائنمي "نعػػايي مػػف وضػػع صػػحي سػػن  لمبانػػة"، وايػػح 
مػف األسػرأل دخؿ "مرحمة الخطر الجدي والذعمي"، يتنجة ايضراب عف الطعاـ"، الةي نخوضح مػع مجموعػة 

 األرديننف مية شمرنف تقرنبا.
وأشػػػار الشػػػانب، بحسػػػب مػػػا يقمػػػت وكالػػػة "معػػػا" االخبارنػػػة الذمسػػػطنينة امػػػس، الػػػى أف البرغػػػونثي "نعػػػايي مػػػف 

دقة في الدقنقة، وتػـ تركنػب جمػاز ميبػح عمػى جسػمح، لمتابعػة  40ايخذاض حاد في دقات قمبح، وصمت إلى 
ما أدأل إلى فشؿ في أدائح الوظنذي، قد نقود إلػى التشػمع وايصػابة  دقات قمبح، وأف جزضا مف كبده ال نعمؿ،

 بالضمور الجزئي".
وأضاؼ المحامي أف طبنب الصمنب األحمر أبمبح أف هياؾ "مخاوؼ جدنػة" بػأف نتوقػؼ قمػب البرغػونثي عػف 
ي العمػػؿ "بشػػكؿ مذػػاج "، إلػػى جايػػب ايصػػابة بالذشػػؿ الكمػػوي، ومشػػكمة فػػي الػػرئتنف، ياتجػػة عػػف ايخذػػاض فػػ

 عدد ضربات القمب والتيذس.
وكشػػؼ الشػػانب أف األسػػنر البرغػػونثي اخبػػره أيػػح سنواصػػؿ إضػػرابح، وايػػح سػػنمجأ إلػػى الطرنقػػة االنرليدنػػة فػػي 

" والماض يمائنا.  ايضراب، والتوقؼ يمائنا عف أخة "الجموكوز السنرـو
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والسػػرنع ييقػػاة حنػػاة األسػػنر وياشػػدت الػػوزارة كافػػة الجمػػات والمؤسسػػات الحقوقنػػة واييسػػاينة التػػدخؿ الذػػوري 
البرغونثي، "حنث ال نحتمؿ وضعح أي تأخر، وال بد مف اتخاة إجراضات جدنة وسرنعة لتقدنـ العالج المياسب 

 لح".
 1/7/2013الغد، عّمان، 
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 يتيناهو ، أف رئنس الوزراض ايسرائنمي بينامنفييظنر مجم، عف 1/7/2013، الشرق األوسط، لندنةكرت 
أجرنت لنمة أمس وحتى ساعات الصباح المبكرة لقاض نثالنثا »مستمؿ االجتماع األسبوعي لحكومتح:  في قاؿ

مع وزنر الخارجنة كنري بمرافقة زمالئي لذرنؽ المذاوضات. إسرائنؿ مستعدة لمدخوؿ في مذاوضات دوف 
يضع أي عراقنؿ أماـ استئياؼ المذاوضات حوؿ المرحمة اليمائنة واتذاؽ تأخنر ودوف شروط مسبقة. ال 

السالـ بنييا وبنف الذمسطنيننف وتوجد أمور سيصر عمنما بشدة خالؿ المذاوضات وعمى رأسما األمف. لف 
يساوـ عمى األمف ولف نكوف هياؾ أي اتذاؽ سنضع أمف مواطيي إسرائنؿ في خطر. وأؤمف وأعتقد أف هةا 

واعتبر أحد  «.وري بأف نتـ طرح أي اتذاؽ لو توصميا إلى اتذاؽ عمى الشعب لكي نحسـ أمرهمف الضر 
بمنثابة قيبمة »وزراض المنكود في حدنث مع ايةاعة ايسرائنمنة الرسمنة حدنث يتيناهو عف استذتاض الشعب 

«. وحتى داخؿ حزبحسناسنة، إة إيح نعيي أف هياؾ مواقؼ نتخةها قد تحدث لح أزمة في االئتالؼ الحكومي 
 «. نبدو أيح قرر فعال ايقداـ عمى خطوات جدندة لتسمنؿ العودة إلى المذاوضات»وأضاؼ: 
يتيناهو لـ نيتظر ايتماض زنارة وزنر الخارجنة ، أف أسعد تمحمي، عف 1/7/2013، الحياة، لندنويشرت 

أيح في حاؿ التوصؿ إلى أي اتذاؽ األمنركي جوف كنري إلى الميطقة، فسارع إلى طمأية النمنف ايسرائنمي ب
مع الذمسطنيننف سنطرحح عمى استذتاض شعبي بعد أف نصادؽ عمنح الكينست، فنما سربت أوساطح أيح ما زاؿ 

 نرفض اشتراط الذمسطنيننف وقؼ اليشاط االستنطايي الستئياؼ المذاوضات.
هو عف إخضاع أي اتذاؽ سالـ الستذتاض وأشار مراقبوف إلى حقنقة أيما المرة النثاينة التي نتحدث فنما يتاينا

شعبي، وهو ما نعارضح شركاض لح في الحكومة وأحزاب المعارضة التي ترأل أف الحكومة والكينست 
الميتخبنف هما صاحبا الحؽ األوؿ واألخنر في التوقنع عمى أي اتذاؽ، فنما نطالب بح أقطاب المعسكر 

 ةنف نعارضوف إقامة دولة فمسطنينة.وأقطاب المستوطينف ال« لنكود»المتشدد في حزبح 
تساحي هيببي القرنب مف يتيناهو تذاؤاًل لجمة « لنكود»وفي حدنث إلى ايةاعة ةاتما أبدأل اليائب مف 

التي تجسر « المعادلة الميِقةة»احتماؿ استئياؼ المذاوضات، وقاؿ إيح نستبعد أف ال نيجح كنري في إنجاد 
ف الجمد نيصب الستئياؼ المذاوضات مف دوف الحاجة لمخوض في الموة في مواقؼ الجايبنف، مضنذًا أ

المسائؿ الجوهرنة أي االستنطاف والقدس وعودة الالجئنف، إيما ينجاد آلنة تتنح لكؿ مف الجايبنف بدض 
 «.خطوطح الحمر»المذاوضات مف دوف أف نتيازؿ عف 

يقمت، عف مسؤولنف في ” سرائنمنةاي“ايةاعة ، أف )وكاالت(، عف 1/7/2013، الخميج، الشارقةوأضافت 
قولمـ إف الخطوات المطالب يتيناهو بتيذنةها تجاه الذمسطنيننف، منثؿ وقؼ االستنطاف ” ايسرائنمنة“الحكومة 

طالؽ سراح أسرأل حوكموا قبؿ توقنع اتذاقنات أوسمو، مف شأيما أف تؤدي إلى ايسحاب حزب  البنت “واخ
وأعمف الوزنر غمعاد أرداف، المقرب مف يتيناهو، أيح في حاؿ  ومة.برئاسة يذتالي بنينت مف الحك” النمودي

 المصبرة لمشؤوف السناسنة واألمينة، فإيح سنعارضما.” ايسرائنمنة“تـ طرح خطوات كمةه بالحكومة 
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 : شروط الجانب الفمسطيني سبب عدم استئناف المفاوضات إسرائيميوزير  14
ي رفض الكشؼ عف اسمح، أمس، لوسائؿ إعالـ اسرائنمنة، إف قاؿ وزنر اسرائنم: برهوـ جرانسي - الياصرة

حجر العنثرة أماـ استئياؼ المذاوضات، هو اصرار الجايب الذمسطنيي عمى تجمند االستنطاف، واطالؽ 
. وقاؿ موقع "وانيت" عمى اييتريت، 48سراح قدامى األسرأل وقدامى السجياض السناسننف مف فمسطنيني 

حريوت"، إف غالبنة الوزراض في الطاقـ الوزاري لمشؤوف األمينة والخارجنة، "عمى التابع لصحنذة "ندنعوت أ
قياعة" بأف الرئنس محمود عباس، لنس معينا حقا بالشروع في مذاوضات، بؿ هو نماطؿ، مف أجؿ 
الوصوؿ الى شمر أنموؿ )سبتمبر( المقبؿ، ونطمب مف األمـ المتحدة، رفعا جدندا في مكاية دولة فمسطنينة 

 ي المنئة الدولنة.ف
 1/7/2013، الغد، عّمان

 
 أوسموسراح المعتقمين الفمسطينيين قبل  بإطالق أمنيةال خطورة  األمنية لنتنياىو: األجيزة 15

رئنس الوزراض بينامنف يتيناهو ردا انجابنا بخصوص المطمب الذمسطنيي  ،سممت األجمزة األمينة في إسرائنؿ
 120الةنف تـ اعتقالمـ قبؿ التوقنع عمى اتذاؽ اوسمو وعددهـ حوالي االفراج عف المعتقمنف الذمسطنيننف 

معتقال. توصنة االجمزة االمينة مذادها أف ال خطورة امينة في حاؿ تـ اطالؽ سراح المعتقمنف الذمسطنيننف 
 قبؿ اوسمو.

 1/7/2013، العرب اليوم، عّمان
 

 تيطان""لمحرب واالس يصرف بركة: نصف ميزانية حكومة نتنياىومحمد  16
أكد العضو العربي في الكينست ايسرائنمي محمد بركة، أف منزاينة حكومة يتيناهو التي صوتت عمنما 
الكينست مؤخرا، تتضمف ضربات اقتصادنة ال تقدر الشرائح الذقنرة والوسطى عمى تحممما، ألف أولونات هةه 

حرب واالحتالؿ واالستنطاف الحكومة ابعد مف حمؿ هـ المواطف، فيحو يصؼ المنزاينة نصرؼ عمى ال
 والعسكرة.

وقاؿ بركة في تصرنحات خاصة لػ "فمسطنف": "إف هةه منزاينة رئنس الوزراض بينامنف يتيناهو، وكؿ ما 
هياؾ، أف وزنر المالنة نائنر لبند أخة عمى يذسح تحمؿ المسؤولنة، وتمقي االيتقادات، فحتى أعضاض الحزب 

تواجد في قاعة الكينست، كي ندعموا لبند وهو نعرض هةه المنزاينة السنئة، الحاكـ "المنكود" لـ نذكروا في ال
 التي نعرضما باسممـ واسـ رئنس حزبمـ".

ممنار شنكؿ، والسؤاؿ الةي نطرح يذسح، ما الةي  36"إف هياؾ أزمة ياجمة عف عجز مالي مف  وقاؿ بركة:
الممنارات، عمى حساب الخزنية العامة أدأل إلى هةا العجز، ومف الةي أغدؽ عمى حنتاف الماؿ، كؿ هةه 

ممنار شنكؿ، عمى  27والشرائح الذقنرة، فمف الةي أعذى كبرأل الشركات ايسرائنمنة مف ضرائب بقنمة 
 األرباح التي حققتما في صذقاتما في الخارج.

ـ صرفح % مف المنزاينة نت32وتابع قائاًل: إف مبيى منزاينة الدولة نعكس السناسة الرسمنة، إة يرأل أف 
ةا ما  بشكؿ مباشر أو بشكؿ غنر مباشر عمى سناسة الحرب واالحتالؿ واالستنطاف والعسكرة برمتما، واخ
استيديا إلى حقنقة أف حصة األسد مف الدنف العاـ قد تـ صرفح أنضا عمى العسكرة واالحتالؿ، فإف يسبة 

 % مف إجمالي المنزاينة".48هةا الصرؼ تصؿ إلى يحو 
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ضحنة األكبر لمةه المنزاينة، والضربات االقتصادنة التي تشممما، هـ المواطيوف مف عرب وأكد بركة "أف ال
، كويمـ الشرنحة األفقر في المجتمع يتنجة سناسة التمننز، فيحف يسمع الحكومة تدعو إلى إخراج العرب 48

موف مف فرص إلى سوؽ العمؿ، وكأف العرب ال نرندوف الخروج إلى العمؿ، والحقنقة هي أف العرب محرو 
 العمؿ، أوال في بمداتمـ، ولكف خارجما أنضا.

وأشار بركة، أف جممور اليساض العربنات، محرومات ببالبنتمف الساحقة مف فرص العمؿ، رافضا كمنا مزاعـ 
% مف الطالب 60الحكومة، برفض اليساض العربنات الخروج إلى سوؽ العمؿ، مشنرا إلى أف أكنثر مف 

وقاؿ  بالد هف مف الشابات وهةا ما نيقض كمنا مزاعـ الحكومة في ما نخص التقالند.الجامعننف العرب في ال
% مف اليساض العربنات حامالت الشمادات الجامعنة محرومات مف فرص العمؿ، وهّف عاطالت عف 30إف 

 العمؿ".
نؼ إلى دائرة وتابع قائال: " تقرنر مؤسسة التامنف الوطيي ايسرائنمنة نؤكد أف الضربات االقتصادنة ستض

ألؼ إيساف جدند، يصذمـ مف األطذاؿ والقاصرنف، أي أولئؾ الةنف ال نمكف إرسالمـ إلى  90الذقر أكنثر مف 
 سوؽ العمؿ، وفي يذس الوقت فإيؾ تحكـ عمنمـ بالذقر المدقع".

كما وشدد عمى أف هةه منزاينة مجحذة سنئة، مف حكومة سنئة، وسيعمؿ عمى مواجمتما برلماينا ومنداينا، 
 .سيواصؿ المعركة مف أجؿ إسقاط هةه الحكومة"

 30/6/2013، فمسطين أون الين
 

 زعيمة حزب العمل: الحزب سيمنح شبكة أمان سياسية لنتنياىو من أجل عممية سالم حقيقية 17
القياة العاشرة: صّرحت زعنمة حزب العمؿ شنمي نحنموفنتش صباح النوـ الجمعة بأف  -التمذزنوف ايسرائنمي

 سنميح يتيناهو البطاض الالـز لكي نبدأ عممنة سناسنة حقنقنة مع الذمسطنيننف. حزبما
وقالت نحنموفنتش خالؿ جولة ألعضاض كينست وُيشطاض لحزب العمؿ في أرجاض القدس: "عمى القنادة 
إف ايسرائنمنة أف ُتجري محادنثة أمؿ وأف ال تخضع لنقواؿ االعتنادنة بأيح لنس هياؾ فرصة. وألجؿ ةلؾ، ف

 حزب العمؿ سنميح رئنس الوزراض شبكة أماف سناسنة لعممنة سناسنة حقنقنة وبراغماتنة".
كما أوضحت نحنموفنتش بأيما ُتميىض رئنس الوزراض عمى التطورات األخنرة في االتصاالت مع السمطة 

دولة  الذمسطنينة وبمياسبة استئياؼ محتمؿ لممذاوضات، وقالت نحنموفنتش: "إف المدؼ الصمنويي هو
قومنة نمودنة ودنمقراطنة ولةلؾ يحف ييذي دولة نثيائنة القومنة، وةلؾ ألف الجمود الحاصؿ مف شأيح أف 

 نؤدي إلى قنامما".
 29/6/2013، 2414رصد البث اإلذاعي والتمفزيوني العبري، 

 
 ومنع قيام دولة فمسطينية الضفة يسعى إلى ضمّ  سرائيمياإل اليمين"ىآرتس":  18

، وهو نعيي التنارات األكنثر تطرفًا في ”ايسرائنمي“إف ما نسمى النمنف ” هآرتس“صحنذة  قالت: )وكاالت(
الكناف، نسعى إلى خذض عدد الذمسطنيننف في الضذة البربنة بأكنثر مف ممنوف يسمة بمدؼ الترون، لذكرة 

تـ إعدادها  وقالت الصحنذة إيما حصمت عمى ونثنقة وميع قناـ دولة فمسطنينة.” إسرائنؿ“ضـ الضذة إلى 
التابعة لجنش االحتالؿ، ونتبنف مف هةه الونثنقة أف عدد الذمسطنيننف الةنف نعنشوف في ” ايدارة المدينة“في 

 يسمة. 256575029هو  2012الضذة عاـ 
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وهما ايحصاضاف الوحنداف مية  2007و 1997 وأضافت أف السمطة الذمسطنينة أجرت إحصاضنف بنف عامي
 وتـ إجراؤهما تحت إشراؼ الحكومة اليرونجنة. 1967ـ احتالؿ الضذة في العا

 8نزعـ مية ” لمدنموغرافنا” ايسرائنمي“ -الطاقـ األمرنكي ”، ومف خالؿ ما نسمى ب”ايسرائنمي“لكف النمنف 
أضافوا ممنوف يسمة إلى “سيوات، قبنؿ تيذنة خطة االيذصاؿ عف غزة وفي محاولة لميعما، أف الذمسطنيننف 

ت الصحنذة أيح رغـ عدـ وجود أي دلنؿ عمى ادعاضات هةا الطاقـ، فإف معطناتح المزعومة وأكد ”.عددهـ
 ، وبضميمـ المستوطيوف، والمتحدنثوف باسممـ.      ”النمنف“تحظى بترون، واسع مف جايب قادة 

 1/7/2013، الخميج، الشارقة
 

 ل منتظمبشك": نتنياىو يتحادث ىاتفيًا مع عباس اإلسرائيمية"القناة الثانية  19
القياة النثاينة: في الوقت الةي بمبت فنح زنارة وزنر الخارجنة األمرنكي كنري إلى  -التمذزنوف ايسرائنمي

الميطقة ةروتما، اتضح بأف رئنس الوزراض ايسرائنمي يتيناهو ال نحتاج إلى وساطة الوزنر األمرنكي، فمية 
ولكف ال زالت هياؾ مشكمة، مع أبو مازف بشكؿ ميتظـ. هاتذنًا ايتخابح لرئاسة الوزراض، فإف يتيناهو نتحادث 

حنث أف أكنثر شيض نمكف أف ُنقدمح يتيناهو ال نمتقي مع أقؿ شيض ُنرنده أبو مازف. ومع ةلؾ، فقد قاؿ 
 يتيناهو هةا األسبوع مرة أخرأل إيح ُندرؾ أضرار االحتالؿ عيدما تحدث ُمدنيًا دولة نثيائنة القومنة.

 29/6/2013، 2414تمفزيوني العبري، رصد البث اإلذاعي وال
 

 الشاباك وراء المداىمات الييودية لباحة المسجد األقصىجياز يعترف: مادان  يعقوبحاخام ال 20
هو الةي ” الشاباؾ” “ايسرائنمي“نعقوب ماداف أف جماز األمف الداخمي ” الحاخاـ“كشؼ رجؿ الدنف النمودي 

األقصى. جاضت تصرنحات الحاخاـ خالؿ يدوة أقنمت في نقؼ وراض المداهمات النمودنة لباحة المسجد 
مركز تراث رئنس الوزراض األسبؽ مياحنـ بنبف، لمبحث في قضنة صالة النمود في باحة األقصى، هؿ هي 

وقاؿ ماداف وهو رئنس الكيس في  هؿ نجنزها الشرع النمودي أـ ال(.قايوينة أـ ال )مف وجمة يظر الكناف، و 
والعالمي، ” ايسرائنمي“في بنت لحـ إف هياؾ ايطباًعا خاطًئا لدأل الرأي العاـ ” غوش عتسنوف“مستوطيات 

إف مسؤولنف “وقاؿ  إة نحسبوف أف هياؾ مجموعة مماونس مف النمود نأتوف لمصالة، فنما الحقنقة عكسنة.
يصحوه شخصنًا بتوسنع وتسرنع إحضار نمود إلى الحـر القدسي مف أجؿ ” الشاباؾ“سابقنف في جماز 

استدعاه إلى مكتبح ووبخح ” الشاباؾ“وأوضح أف رئنس الدائرة النمودنة في  عمنح.” ايسرائنمنة“زنز السنادة تع
 أليح ورفاقح رجاؿ الدنف النمود اآلخرنف ال نرسموف الشباب النمودي لمصالة في باحة المسجد األقصى. 

 1/7/2013، الخميج، الشارقة
 

 ينبض  ن الربيع العربي ما زال حياً أي بالد النيل تؤكد : حممة االحتجاجات فميطالبروفيسور  21
زهنر أيدراوس: سمط ايعالـ العبري في إسرائنؿ عمى مختمؼ مشاربح األضواض عمى  -الياصرة 

االحتجاجات في مصر، وتصدرت المظاهرات عياونف الصحؼ ايسرائنمنة، ولكف بالمقابؿ، التـز قادة الدولة 
 نصدر أي تعقنب أو تعمنؽ عمى األحداث في بالد الينؿ. العبرنة الصمت المطبؽ، ولـ

محمؿ الشؤوف العربنة في صحنذة هآرتس، د. تسذي بارئنؿ، رأأل أف المعارضة وصمت إلى طرنؽ مسدود ال 
رجعة ميح، فمي لف تتوقؼ إال بعد إسقاط الرئنس مرسي، معبرا عف شعوره بإمكاينة ايدالع حرب أهمنة 

 عارضة.عينذة بنف المواالة والم
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أما المحممة سمدار بنري، مف ندنعوت أحرويوت، فقالت إف الشعب المصري مؿ مف الوعود الكاةبة التي 
 أطمقما الرئنس مرسي في ما نتعمؽ بايصالحات، وبالتالي خرج إلى الشوارع لُنعبر عف غضبح. 

رؽ األوسط، التابع مف ياحنتح، رأأل البروفنسور نوراـ منطاؿ، رئنس مركز حاننـ هرتسوغ لدراسات الش
لجامعة بئر السبع، رأأل أف المظاهرات التي تُعـ مصر في األناـ األخنرة تؤكد بشكؿ غنُر قابٍؿ لمتأونؿ بأف 
الربنع العربي ما زاؿ حنا ونيبض، وأف ايدعاضات بأف الربنع العربي تحوؿ إلى خرنؼ إسالمي، هي 

  في الوطف العربي، عمى حد قولح. عإدعاضات ال تمت لمحقنقة بصمة، وبعندة جدا عف الواق
ولذت الباحث، المختص بالشؤوف المصرنة، إلى أف المظاهرات التي تشمدها مصر في األناـ األخنرة، هي 
مف حنث حجـ المشاركنف فنما، مف أكبر المظاهرات التي عاشتما مصر مية ايطاحة بالرئنس المصري 

لمعارضة والمواالة ال ُنمكف جسرها بأي حاٍؿ مف األحواؿ، السابؽ، حسيي مبارؾ، مشنرا إلى أف الموة بنف ا
ةلؾ أيما مزقت المجتمع المصري بنف مؤند ومعارض بشكؿ غنر مسبوؽ، ولـ نستبعد البروفنسور منطاؿ 

عادة األمف واالستقرار إلى بالد الينؿ، عمى حد قولح.  تدخؿ الجنش المصري لمحسـ بنف الطرفنف، واخ
 1/7/2013، القدس العربي، لندن

 
 2013 سنةفي النصف األول من  شييداً  16و معتقالً  1790: أحرارمركز  22

كشػػػؼ تقرنػػػر صػػػادر عػػػف مركػػػز أحػػػرار لدراسػػػات األسػػػرأل وحقػػػوؽ اييسػػػاف أف : القػػػدس دوت كػػػوـ –جيػػػنف 
 األراضػيشمندا في  16مواطيا وسقوط  1790 باعتقاؿسجؿ قناـ االحتالؿ  2013اليصؼ األوؿ مف العاـ 

االعتقػاالت طالػت  أفمواطف خالؿ شمر حزنراف الماضػي، موضػحا  300 اعتقاؿونثؽ المركز و  الذمسطنينة.
يسػػاض فمسػػطنينات وأطذػػاؿ دوف سػػف النثاميػػة عشػػر مػػف العمػػر، ومسػػينف ويػػواب وقنػػادات سناسػػة ومحاضػػرنف 

 جامعننف وصحذننف.
شػمندًا مػف  12ًا، مػيمـ شمندًا فمسطنين 16مف العاـ،  األوؿكما بمغ عدد الشمداض الةنف قضوا خالؿ اليصؼ 

إلػى  إضػافةالضذة البربنة، بنيمـ انثينف مف شمداض الحركة األسػنرة، هػـ عرفػات جػرادات ومنسػرة أبػو حمدنػة، 
 شمداض مف قطاع غزة. 4ارتقاض 

 1/7/2013القدس، القدس، 
 

 ""عامود السحابخالل  قطاع غزة الميزان يقدم شيادة حول االنتياكات اإلسرائيمية ضدّ مركز  23
قػػاؿ مركػػز المنػػزاف لحقػػوؽ اييسػػاف إف أبػػرز االيتماكػػات ايسػػرائنمنة ضػػد قطػػاع  ـ:القػػدس دوت كػػو  -ـ اهللرا

غػػزة، فػػي الذتػػرة الماضػػنة، تمنثمػػت فػػي عػػدواف "عػػامود السػػحاب"، واسػػتمرار الحصػػار ايسػػرائنمي عمػػى القطػػاع 
 لمعاـ السابع عمى التوالي.

الميصػػـر أمػػاـ لجيػػة األمػػػـ  األسػػبوعدة التػػي أدلػػى بمػػا جػػاض ةلػػؾ فػػي بنػػاف لممركػػز، نػػوـ األحػػد، حػػوؿ الشػػما
المتحدة لمتحقنؽ في االيتماكات ايسرائنمنة لحقػوؽ اييسػاف فػي األراضػي العربنػة المحتمػة، فػي الذتػرة الممتػدة 

 .2013نوينو /  حزنراف 26وحتى  2012نولنو /  تموز 14مف 
ت. وقػاؿ زقػوت: إف سػمطات االحػتالؿ تواصػؿ وقدـ شمادة المركػز، ميسػؽ وحػدة البحػث المنػدايي سػمنر زقػو 

لمعاـ السابع عمى التوالي الحصار وايغالؽ الةي تذرضح عمى السكاف المديننف في قطػاع غػزة، الػةي نحمػؽ 
أضػػػرارا بالبػػػة فػػػي حنػػػاة المػػػواطينف هيػػػاؾ، فضػػػال عػػػف اسػػػتمرار االعتػػػداضات ايسػػػرائنمنة التػػػي تػػػدمر مسػػػاكف 

 وميشآت وبينة تحتنة.
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واف "عامود السحاب" في يمانة العاـ الماضي شكؿ أخطر االعتداضات عمى القطاع، وتمنثؿ في وقاؿ: إف عد
قصػػؼ الميػػازؿ السػػكينة عمػػى رؤوس سػػاكينما، وعممنػػات التمجنػػر القسػػري واسػػعة اليطػػاؽ، التػػي وقعػػت جػػراض 

زلمـ، مػػا األوامػػر التػػي أصػػدرتما قػػوات االحػػتالؿ لسػػكاف ميػػاطؽ واسػػعة ومكتظػػة بالسػػكاف بضػػرورة إخػػالض ميػػا
 تسبب في تشرند آالؼ األسر ودفع وكالة البوث الدولنة الفتتاح مراكز إنواض في مدارسما.

 1/7/2013القدس، القدس، 
 

 تنيي مشروع ترميم مئذنة وواجيات مسجد الزيتونة في عكا "األقصىمؤسسة " 24
إيمػا ايتمػت مػف مشػروع  أمػسقالػت مؤسسػة األقصػى لموقػؼ والتػراث فػي بنػاف لمػا  :الحناة الجدنػدة -راـ اهلل 

 .ترمنـ مئةية وبعض واجمات مسجد الزنتوية التارنخي في مدنية عكا
حنػػث كمػػؼ هػػةا  ،التركنػػة لحمانػػة اآلنثػػار العنثماينػػة "منرانثيػػا"ونقػػـو عمػػى رعانػػة ودعػػـ مشػػروع التػػرمنـ جمعنػػة 

لمبػػايي نػػورو(، فنمػػا ونشػػرؼ عمنػػح كػػادر مميػػي مخػػتص با ألػػؼ 63ألػػؼ شػػنقؿ ) يحػػو  300المشػػروع يحػػو 
كافػػػة مراحػػػؿ العمػػػؿ وةلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ  األقصػػػىاألنثرنػػػة القدنمػػػة. وفػػػي أعقػػػاب ةلػػػؾ واكػػػب وفػػػد مػػػف مؤسسػػػة 

الجػػوالت المنداينػػة لممسػػجد ،حنػػث ضػػـ الوفػػد كػػال مػػف مػػدنر المؤسسػػة المميػػدس أمنػػر خطنػػب والحػػاج سػػامي 
سات فنما والمختص فػي رزؽ اهلل يائب رئنس المؤسسة بايضافة إلى عبد المجند اغبارنة مسؤوؿ ممؼ المقد

 .المبايي األنثرنة مرواف حّماد
 1/7/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 وحدة استيطانية في "جبل أبو غنيم" بالقدس 930 بناءاالحتالل يقرر  25

كشػػػذت وسػػػائؿ إعػػػالـ عبرنػػػة عػػػف قػػػرار مشػػػترؾ لػػػػ "وزارة ايسػػػكاف" : خدمػػػة قػػػدس بػػػرس –راـ اهلل )فمسػػػطنف( 
حػػتالؿ ايسػػػرائنمي وبمدنػػػة االحػػتالؿ فػػػي القػػػدس المحتمػػة عػػػف قػػػرار ببيػػاض مئػػػات الوحػػػدات التابعػػة لحكومػػػة اال

 االستنطاينة الجدندة في جبؿ "أبو غينـ" وتقدنـ تسمنالت لمنمود لمسكف فنما.
(، أف بمدنػػة االحػػتالؿ فػػي القػػدس والػػوزارة اتذقتػػا عمػػى بيػػاض 30/6وأوضػػحت صػػحنذة /معػػارنؼ/ نػػـو األحػػد )

ينة جدنػدة وتخذػنض أسػعارها. مؤكػدة أيػح سػنتـ إصػدار القػرار ببػدض العمػؿ بيػاًض عمػى ةلػؾ وحدة اسػتنطا 930
وقالػػت الصػحنذة إف القػػرار نمػػدؼ لػػ "خمػػؽ واقػع جدنػػد وتسمسػػؿ جبرافػي نمػػودي" لميػع التواصػػؿ بػػنف  االتذػاؽ.

المدؼ اآلخػر قرنتي "صور باهر" بالقدس المحتمة ومدنية بنت لحـ في جيوب الضذة البربنة. مشنرة إلى أف 
 أف تبقى "صور باهر" خارج الدولة الذمسطنينة في حاؿ تـ التوصؿ التذاؽ بنف االحتالؿ والسمطة.

وبحسػب الصػػحنذة العبرنػػة فػػإف وزنػػر داخمنػػة االحػػتالؿ السػػابؽ، إنمػي نشػػاي، كػػاف قػػد أقػػر بيػػاض هػػةه الوحػػدات 
يسػػكاف الحػػالي أوري هرئنػػؿ، وهػػو مػػف قبػػؿ عػػامنف "إال أيػػح تػػـ تجمنػػد القػػرار ألسػػباب سناسػػنة"، وقػػرر وزنػػر ا

حػػزب "البنػػت النمػػودي"، القنػػاـ بتبطنػػة تكػػالنؼ البينػػة التحتنػػة لمحػػي الجدنػػد فػػي حػػنف قػػررت بمدنػػة االحػػتالؿ 
 بالقدس اعذاض مف نشتري وحدة مف الضرائب التي تذرض عمى شراض البنوت.

 30/6/2013قدس برس، 
 

 عالمية فالحيةأكبر حركة  في فمسطين عضواً  26
قبػػوؿ حركػػة طرنػػؽ الذالحػػنف "الذنػػا  األحػػدوزنػػر الزراعػػة ولنػػد عسػػاؼ نػػـو  أعمػػف :القػػدس دوت كػػوـ -ـ اهلل را

واعتبر عساؼ العضونة ايجازا ممما رعاه اتحاد لجاف العمػؿ الزراعػي،  كمبسنا" ايضماـ دولة فمسطنف إلنما.
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، حنػػث "نسػػاهـ االيضػػماـ لمػػةه وةلػػؾ اسػػتكماال اليضػػماـ فمسػػطنف لمميظمػػات الدولنػػة الرسػػمنة وغنػػر الرسػػمنة
 وأوضػػح الميظمػة فػي فضػح ممارسػات االحػػتالؿ بحػؽ الزراعػة فػي فمسػطنف، اضػػافة لػدعـ التيمنػة الزراعنػة".

 هي العضو العربي الوحند في "الذنا كمبسنا". ففمسطنمدنر عاـ "العمؿ الزراعي" خالد المدمي أف 
ممنػوف فػالح  200راعنة، حنث تضـ في عضونتما وتعتبر حركة طرنؽ الذالحنف، إحدأل أكبر الميظمات الز 

حوؿ العػالـ. وتيػاهض الحركػة سناسػات العولمػة والرأسػمالنة واحتكػار األسػواؽ، وتياصػر تنثبنػت السػنادة عمػى 
 البةاض كمذمـو سناسي.

 1/7/2013القدس، القدس، 
 

 المسجد األقصىيقتحمن باحات  إسرائيميةمجندة  ستون 27
مجيػػدة إسػػرائنمنة بمباسػػمّف العسػػكري صػػباح االنثيػػنف المسػػجد األقصػػى  60 اقتحمػػت: صػػذا –القػػدس المحتمػػة 

 المبارؾ مف جمة باب المباربة وسط حراسة شرطنة مشددة.
ذا" إف مجموعػة مػف سػتنف مجيػدة مػف االحػتالؿ وقالت "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" في بنػاف وصػؿ "صػ

 ايسرائنمي اقتحمف وديسف باحات األقصى، ضمف ما نطمؽ عمنح "الجوالت االرشادنة االستكشافنة".
وأوضحت أف أصوات المئات مف المصػمنف وطػالب العمػـ مػف الكبػار والصػبار تعالػت فػي المسػجد األقصػى 

 ت االحتالؿ واعتداضاتح.بالتكبنر، تعبنًرا عف الرفض المطمؽ لممارسا
وةكػػػرت أف هػػػةا االقتحػػػاـ وغنػػػره نػػػأتي وسػػػط حالػػػة دفػػػع مػػػف قبػػػؿ أةرع االحػػػتالؿ لزنػػػادة عػػػدد وتيونػػػع طػػػرؽ 

 اقتحامات األقصى، بمدؼ تكرنس وجود شبح نومي في المسجد.
نػديا وأكدت المؤسسة أف كؿ ممارسات االحتالؿ باطمة، وأيما ستبوض بالذشؿ، وأف منثػؿ هػةه الممارسػات لػف تز 

 إال تمسًكا بالمسجد األقصى، ولف تزنديا إال تواصاًل معح عمى مدار النوـ والساعة.
 1/7/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 التوّجو بشكوى إلى األمم المتحدة ضد مخطط "برافر"" تقرر 48في الرلجنة المتابعة العميا " 28

جمػػاهنر العربنػػة فػػي الػػداخؿ الذمسػػطنيي، التوّجػػح إلػػى األمػػـ قػػّررت لجيػػة المتابعػػة العمنػػا لم: فمسػػطنف أوف النػػف
المتحدة بشكوأل ضد مخطط "برافر" االستنطايي ايسرائنمي الػةي نمػّدد بتػدمنر عشػرات القػرأل الذمسػطنينة فػي 

 ، وتمجنر عشرات اآلالؼ مف المواطينف الذمسطنيننف.1948اليقب جيوب األراضي المحتمة عاـ 
ذي نوـ األحد، أيما تعتـز رفع شكوأل لسكرتنر األمـ المتحدة باف كي مػوف باسػـ وةكرت المجية في بناف صح

كػػػ "أقمنػػة قومنػػة فػػي الدولػػة العبرنػػة تتعػػرض لسناسػػة  48لجيػػة المتابعػػة بصػػذتما القنػػادة العمنػػا لذمسػػطنيني الػػػ 
لقراضة األولػى أبارتماند مف قبؿ السمطات الرسمنة ايسرائنمنة وفػي مقػدمتما مؤسسػة الكينسػت التػي صػادقت بػا

عمى قايوف برافر الةي نسمب المواطينف الذمسػطنيننف فػي اليقػب أرضػمـ لصػالح األغمبنػة الحاكمػة والمسػنطرة 
 النمودنة، األمر الةي نتيافى مع حقوؽ األقمنات القومنة بحسب قرارات األمـ المتحدة"، وفؽ البناف.

 30/6/2013، فمسطين أون الين
 

 آخرين ستة بحقّ  وتصدر أحكاماً  فمسطينياً  أربعينل تمدد اعتقا االحتاللمحاكم  29
مػػػددت محػػػاكـ االحػػػتالؿ ايسػػػرائنمي فػػػي شػػػماؿ ووسػػػط الضػػػذة البربنػػػة اعتقػػػاؿ عشػػػرات : فمسػػػطنف أوف النػػػف

الذمسػػػطنيننف األسػػػرأل بػػػدعوأل "اسػػػتكماؿ إجػػػراضات التحقنػػػؽ وايجػػػراضات القضػػػائنة"، وأصػػػدرت ةات المحػػػاكـ 
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أوضػػح "يػػادي األسػػنر" فػػي راـ اهلل، خػػالؿ بنػػاف لػػح نػػـو األحػػد، أف محػػاكـ و  أحكامػػًا بالسػػجف عمػػى عػػدد آخػػر.
مواطيًا فمسطنينًا بنيمـ سندة، وأصدرت أحكامًا  40االحتالؿ في "عوفر" و"بنتاح تكذا" و"سالـ" مددت اعتقاؿ 

، آخػػرنف. مشػػنرًا إلػػى أف محكمػػة "بنتػػاح تكذػػا" مػػددت اعتقػػاؿ األسػػنرة دينػػا واكػػد مػػف مدنيػػة طػػ 6باعتقػػاؿ  ولكـر
 شماؿ الضذة البربنة.

 30/6/2013، فمسطين أون الين

 
 نفسو في رام اهلل احتجاجًا عمى إىمال السمطة لو يحرقأسير محّرر  30

وسنـ بالؿ خمنؿ ، أف شاب ندعى يائؿ موسى يقال عف مراسمما، 1/7/2013الحياة الجديدة، رام اهلل،  قالت
مػػاـ مقػػػر وزارة المالنػػة بمدنيػػػة البنػػرة، أمػػػس، محػػػاوال أسػػػية( اقػػدـ عمػػػى اضػػراـ اليػػػار فػػي جسػػػده  21)معػػروؼ

لكػػف شػػرطة الحراسػػات أيقػػةت حناتػػح. ، االيتحػػار احتجاجػػا عمػػى عػػدـ تخصػػنص وزارة األسػػرأل راتبػػًا شػػمرنًا لػػح
وأصنب معروؼ وهو أسنر سابؽ، اعتقمتح سمطات االحػتالؿ عػدة مػرات بحػروؽ وصػذتما مصػادر طبنػة فػي 

راـ اهلل حنػػث يقػػؿ لمعػػالج بالمتوسػػطة. وأكػػدت مصػػادر أف الشػػاب نحمػػؿ مجمػػع فمسػػطنيي الطبػػي الحكػػومي بػػ
%، ووجود إصابات في الرأس 70تقرنرًا مف المجية الطبنة المحمنة في طولكـر نذند بعجز جسدي لدنح بيسبة 

 االعتقاؿ. أنثياضوالساؽ النسرأل، والةراع األنمف، وفقداف في القدرة عمى الكالـ جراض تعرضح لمضرب 
أف مصػادر إعالمنػة فمسػطنينة يقمػت عػف الشػاب معػروؼ تصػرنحات ، 30/6/2013قدس بررس،  وجاض فػي

أدلػػى بػػح عقػػب الحػػادث، مػػا مذػػاده بأيػػح أقػػدـ عمػػى هػػةه الخطػػوة احتجاجػػًا عمػػى حالػػة التممػػنش وايهمػػاؿ التػػي 
ي األسػػرأل تمارسػما أجمػزة السػمطة الذمسػطنينة بحقػػح وحػؽ العدنػد مػف األسػرأل المحػػررنف، مشػنرًا إلػى أف وزارتػ

لػػـ تقػػـ بصػػرؼ أي مسػػتحقات لػػح عمػػى الػػرغـ مػػف ظروفػػح االقتصػػادنة والصػػحنة الصػػعبة،  والمالنػػة بػػراـ اهلل
 بدعوأل أف الشروط المعموؿ بما ال تيطبؽ عمنح، كما قاؿ.

 
 شاحنة عبر "كرم أبو سالم" 360إدخال االحتالل يسمح ب 31

طػاع غػزة رائػد فتػوح إف االحػتالؿ سػندخؿ عبػر قاؿ رئنس لجية تيسنؽ إدخػاؿ البضػائع لق: فمسطنف أوف النف
وأوضػػح فتػػوح فػػي تصػػرنح أف الشػػاحيات المقػػرر إدخالمػػا  ( شػػاحية.360االنثيػػنف ) النػػوـ معبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ

( شػاحية 20ستكوف مخصصة لمقطاعنف التجاري والزراعػي وقطػاع المواصػالت والمسػاعدات، مػف ضػميمـ )
منات مف االسميت وحدند البياض والحصمة الخاصػة بالمشػارنع محممة بالحصمة لمقطاع التجاري الخاص، وك

ونعػد "أبػو سػالـ" المعبػر التجػاري الوحنػد  وأضاؼ بأيح سػنتـ ضػك كمنػات محػدودة مػف غػاز الطمػي. الدولنة.
الةي تدخؿ ميػح البضػائع والوقػود إلػى قطػاع غػزة، حنػث تبمقػح سػمطات االحػتالؿ نػومي الجمعػة والسػبت مػف 

 كؿ أسبوع.
 1/7/2013، ون الينفمسطين أ

 
 عن أىل فمسطين "الالجئين"إسقاط صفة  "إسرائيل"تستنكر محاولة  "الالجئينحركة : "عّمان 32

 الذمسػطنينة فػي  األردف رفعت حركػة الالجئػنف مػف اجػؿ العػودة فػي المخنمػات: حسينف إسماعنؿ -الرصنذة 
فػػي عمػػاف، اسػػتيكرت فنمػػا محاولػػة  المتحػػدة األمػػـالمتحػػدة مػػف خػػالؿ مكتػػب  لنمػػـالعػػاـ  األمػػنف إلػػىمػػةكرة 

عػػػف أهػػػؿ فمسػػػطنف العػػػرب، الػػػةنف طػػػردتمـ مػػػف دنػػػارهـ  "الالجئػػػنف"الحكومػػػة ايسػػػرائنمنة دولنػػػًا إسػػػقاط صػػػذة 
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وجردتمـ مف أمالكمـ، وأجبرتمـ بالقوة العسكرنة عمى الضػناع إلػى مكػاف غنػر مخنمػات الالجئػنف . وأراضنمـ
 الذمسطنيننف في جمنع أصقاع المعمورة.

، وفي حػاؿ تضػمنؿ  1948لت المةكرة إف هةه المؤامرة ايسرائنمنة ال تضاهنما إال اليكبة الذمسطنينة لعاـ وقا
العالـ بتمرنرها، تحت مسمنات مشبوهة فةلؾ نعيي القضاض عمى شعب الج  نعد حوالي سبعة مالننف يسمة 

 .نعنشوف في بمداف الشتات
 1/7/2013، عّمانالدستور، 

 
 فمسطينيين في الضفة أربعةاالحتالل يعتقل و زراعية في نابمس  أراض   يحرقونمستوطنون  33

مواف أقػػدمت جرافػػػات جػػػنش االحػػػتالؿ ايسػػرائنمي عمػػػى هػػػدـ ميػػزؿ مقدسػػػي فػػػي سػػػ :عػػػالض المشػػػمراوي - غػػزة
قاؿ شمود عنػاف إف عػددا مػف المسػتوطينف أضػرموا اليػار ، في غضوف ةلؾ جيوب المسجد األقصى المبارؾ

، وميعوا األهالي مف العمؿ أمس االحد زراعنة بقرنة عنيابوس جيوب يابمس شماؿ الضذةبعدد مف الحقوؿ ال
اعتقمت قوات االحتالؿ أربعة مواطينف مف بمدة بنػت أمػر شػماؿ الخمنػؿ عمػى حػاجز ترقومنػا و  عمى إخمادها.

 غرب محافظة الخمنؿ مساض أمس األوؿ.
 1/7/2013االتحاد، أبو ظبي، 

 
 مصرفي  األوضاع الراىنةفي غزة جراء  لبناءا ومواد وقودفي الأزمة  34

تعمؿ بخنارات وبدائؿ محػدودة يدارة أزمػة الوقػود ومػواد البيػاض  أيماقالت الحكومة في قطاع غزة : بترا –غزة 
الحاصػػمة فػػي القطػػاع، يتنجػػة إغػػالؽ األيذػػاؽ فػػي ظػػؿ األوضػػاع الراهيػػة فػػي جممورنػػة مصػػر العربنػػة. وقػػاؿ 

إف تحكػـ االحػتالؿ ايسػرائنمي بالميذػة الوحنػد لمقطػاع »كومة المقالة حاتـ عونضة: وكنؿ وزارة االقتصاد بالح
وهػػو معبػػػر كػػػـر أبػػػو سػػػالـ نزنػػػد مػػػف األزمػػػة، خاصػػة أف الكمنػػػات الموجػػػودة مػػػف الوقػػػود ومػػػواد اييشػػػاض تكػػػاد 

مف  طف اسميت وأكنثر آالؼ وأربعةطف حصمة نومنًا  آالؼ ستةقطاع غزة نحتاج إلى  إف»وتابع:  «.تيعدـ
ةاتح نتعمد توفنر كمنات مف  تطف حدند، وال نوجد أي مبرر لالحتالؿ لعدـ إدخالما، وفي الوق آالؼ خمسة

 «.الحصمة لبعض المؤسسات الدولنة، مؤكدًا أف هةا نأتي ضمف إجراضات االحتالؿ لميع إعمار غزة
 1/7/2013، عّمانالدستور، 

 
 

 تدخل العاجل لحل أزمتيمبالبالقاىرة رتيم سفابمطار القاىرة يناشدون  محتجزونفمسطينيون  35
القػاهرة لمتػدخؿ  فػيالجمات المعينة والسذارة الذمسطنينة  فالذمسطنيننياشد عدد مف المواطينف  :سما -القاهرة 

وأكد أحػد المحتجػزنف أيػح نػتـ  مطار القاهرة.  فيالعاجؿ والسرنع مف أجؿ حؿ أزمتمـ داخؿ غرؼ "الترحنؿ" 
 شخص عمى األقؿ. نثالنثوفأمتار وعددهـ  نثماينة فيأمتار  تةسغرفة  في احتجازهـ

 30/6/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 يناشدون تسييل رحمة عودتيم إلى غزة فمسطينيونمعتمرون  36
ياشػػد آالؼ المعتمػػرنف الذمسػػطنيننف المتواجػػدنف فػػي األراضػػي السػػعودنة، : خدمػػة قػػدس بػػرس -مكػػة المكرمػػة 

 تصة في غزة اتخاة الترتنبات الالزمة لتسمنؿ رحمة عودتمـ إلى القطاع.وزارة األوقاؼ والجمات المخ
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ودعػا المعتمػروف الجمػػات الذمسػطنينة المختصػػة إلػى محاولػػة تػةلنؿ العقبػات وتسػػمنؿ عممنػة يقممػػـ مػف مطػػار 
العػػرنش المصػػري إلػػى معبػػر رفػػح، مشػػنرنف إلػػى ضػػرورة اتخػػاة إجػػراضات لمتخذنػػؼ مػػف معايػػاة معتمػػري قطػػاع 

لػى الػدنار الحجازنػة ألداض مياسػؾ العمػرة.غزة في ر  وأوضػحوا أيمػـ قػاموا بػإجراض اتصػاالت مػع  حالتمػـ مػف واخ
وزارة األوقاؼ الذمسطنينة وايدارات المختصة في قطاع غزة التي أّكدت أيما تبةؿ جمودًا حنثننثة لمتخذنؼ مػف 

 معاياة المعتمرنف عبر توفنر احتناجاتمـ الموجستنة.
 30/6/2013قدس برس، 

 
 في الضفة وقطاع غزة 2013 سنةاإلجمالي خالل الربع األول من  المحميناتج ال ارتفاع 37

أعمػػف ايحصػػاض الذمسػػطنيي أمػػس، التقػػدنرات األولنػػة لمحسػػابات القومنػػة الربعنػػة  :الحنػػاة االقتصػػادنة -راـ اهلل
ات، المحمػػي ايجمػػالي ، حنػػث أشػػارت التقػػدنرات األولنػػة باألسػػعار النثابتػػة إلػػى ارتذػػاع اليػػ2013لمربػػع األوؿ 

، فػػي 2012% بالمقاريػػة مػػع الربػػع األوؿ مػػف عػػاـ 2,7بيسػػبة  2013لذمسػػطنف خػػالؿ الربػػع األوؿ مػػف عػػاـ 
وباليسػبة  .باألسػعار النثابتػة 2012% مقارية مع الربػع الرابػع مػف عػاـ 5,1المقابؿ فقد سجؿ ايخذاضًا يسبتح 
. حنػث بمبػت قنمػة اليػات، 2012ع المياظر مف عػاـ % مقارية مع الرب12,2لقطاع غزة سجؿ ارتذاعًا يسبتح 

ممنػػوف  1,180باألسػػعار النثابتػػة فػػي الضػػذة حػػوالي  2013المحمػػي ايجمػػالي خػػالؿ الربػػع األوؿ مػػف العػػاـ 
وبمػػغ يصػػنب الذػػرد مػػف اليػػات، المحمػػي ايجمػػالي فػػي  ممنػػوف دوالر. 464دوالر، وفػػي قطػػاع غػػزة مػػا نقػػارب 
مسػػػجاًل ايخذاضػػػًا بيسػػػبة  2013دوالرا خػػػالؿ الربػػػع األوؿ مػػػف عػػػاـ  399فمسػػػطنف باألسػػػعار النثابتػػػة حػػػوالي 

، كمػػا بمػػغ يصػػنب الذػػرد مػػف اليػػات، المحمػػي ايجمػػالي فػػي 2012% بالمقاريػػة مػػع الربػػع األوؿ مػػف عػػاـ 0,3
% 3,3، حنػث سػجؿ ايخذاضػًا بيسػبة 2013دوالر خالؿ الربع األوؿ مف عػاـ  483الضذة باألسعار النثابتة 

، أما في قطاع غزة فقد بمغ يصنب الذرد مف اليات، المحمػي ايجمػالي 2012ربع األوؿ مف عاـ مقارية مع ال
% مقارية مػع الربػع 8,4، حنث سجؿ ارتذاعًا بيسبة 2013دوالرا خالؿ الربع األوؿ مف عاـ  276ما نقارب 

 .2012األوؿ مف عاـ 
 1/7/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 "1949–1948لمعتقمون الفمسطينيون والمعتقالت اإلسرائيمية األولى ا :حرابأسرى بال "كتاب:  38

)مؤسسػة « 1949 – 1948ػ المعتقموف الذمسػطنينوف والمعػتقالت ايسػرائنمنة األولػى  أسرأل بال حراب»نونّثؽ 
الدراسات الذمسطنينة( لموضوع أساسي أهممح معظـ المؤرخنف، نعود إلى حقبػة اليكبػة، وفتػرة المجػرة الكبػرأل. 

لكتاب الةي جاض نثمػرة عمػؿ مشػترؾ بػنف البػاحنثلنف الذمسػطنيننف، مصػطذى كبمػا وودنػع عػواودة نضػيض عمػى ا
 .1948المعتقالت ايسرائنمنة التي أودع فنما آالؼ الذمسطنيننف والعرب أنثياض حرب 

 1/7/2013األخبار، بيروت، 
 

 جون اإلسرائيميةلجنة فمسطين بمتابعة قضية األسرى في الس األردني يكمف مجمس النواب 39
لـ تستطع جمسة المياقشة العامة التي خصصما مجمس اليواب مساض أمس : ولند حسيي -العرب النوـ 

ايسرائنمي الصمود بيصابما القايويي أكنثر مف ساعة  االحتالؿلمياقشة قضنة األسرأل األرديننف في سجوف 
 يائًبا 38ا يصابما الةي ايتمى إلى وجود واحدة عمى ايطالقما، حتى بدأ التمرب الينابي نعمؿ عمى إفقاده

لجية فمسطنف  إلىايتمى المجمس في جمستح إلى إحالة كؿ توصنات ومطالب اليواب و  تحت القبة فقط.
استمع المجمس في  الينابنة لتقوـ بصناغتما ورفعما لرئنس المجمس الةي سنقـو بدوره برفعما إلى الحكومة.
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بناف مف الحكومة حوؿ األسرأل األرديننف تاله وزنر  إلىة األسرأل مستمؿ جمستح المتعمقة بمياقشة قضن
الخارجنة ياصر جوده وضع المجمس فنح بصورة الجمود التي تقـو الحكومة فنما مف خالؿ وزارة الخارجنة 

وقاؿ جوده  في سجوف االحتالؿ ايسرائنمي. األرديننفوالمعتقمنف  األسرألوشؤوف المبتربنف بمتابعة شؤوف 
وقاؿ  ارة يقوـ باالتصاؿ والتواصؿ مع المعتقمنف وةونمـ وةلؾ لمقناـ بشكؿ ميتظـ وغنر ميقطع.الوز  إف

 األسرأل أوضاعبروكسؿ مف اجؿ متابعة  إلىاليائب محمد هدنب ايح قاـ بزنارة مع اليائب محمد الظمراوي 
نات الدولنة، معميا في سجوف االحتالؿ ايسرائنمي ورفع قضنة ضد االحتالؿ ايسرائنمي في محكمة الجيا

 سراح المعتقمنف في سجوف االحتالؿ. إطالؽعف حممة ينابنة وشعبنة مف اجؿ 
 1/7/2013، العرب اليوم، عّمان

 
 : البنك الدولي يسمم األردن التقارير النيائية لر"ناقل البحرين" األسبوع الحاليية"األردن "الغد 40

لري/ سمطة وادي األردف، أف نسمـ البيؾ الدولي رجحت مصادر وزارة المناه وا :إنماف الذارس - عماف
المنت(، في  -التقارنر اليمائنة حوؿ دراسة الجدوأل البنئنة واالقتصادنة لمشروع ياقؿ البحرنف )األحمر

وقالت المصادر، التي فضمت عدـ ةكر اسمما، في تصرنحات لػ"البد"، إف الوزارة/  غضوف األسبوع الحالي.
لي بخصوص االستعجاؿ بإرساؿ التقارنر اليمائنة لدراسات جدوأل المشروع، السمطة خاطبت البيؾ الدو 

التقارنر أصبحت بصنبتما اليمائنة، وسنتـ تسممما خالؿ األسبوع المقبؿ"، مشتممة عمى "مشنرة إلى أف 
مالحظات الخبراض وأطناؼ المجتمع المحمي مف الدوؿ النثالث المشاركة بالمشروع  األردف والسمطة 

وستتحدد الخطوات المقبمة  ، لعرضح بشكؿ تذصنمي عمى وزراض مناه الدوؿ النثالث."إسرائنؿ"ة والذمسطنين
لمسنر بالمشروع عقب إطالع وزراض الدوؿ المعينة عمى التقرنر اليمائي لمبيؾ الدولي ومف نثـ البت في 

 دوالر. ممنارات 10إجراضات البدض بتيذنة المشروع، الةي نتوقع أف تصؿ كمذتح ايجمالنة إلى 
 1/7/2013، الغد، عّمان

 
 
 

 قتيل في سورية 500بأّن "حزب اهلل" خسر أكثر من  إسرائيميتقدير  ":ىآرتس" 41
الرئنس السوري لـ نيجح في ترجنح الكذة في القتاؿ  إف، ايسرائنمنة هآرتسصحنذة قاؿ مصدر أميي كبنر ل

لقوة الكافنة لتحقنؽ الحسـ. وفي تقدنر لصالحح، وأيح وخصومح غارقوف في مواجمة ال نممؾ فنما أي طرؼ ا
مكاية "حزب اهلل" شمدت تراجعًا لـ ُنشمد لح منثنؿ في تارنخح، وأف تورط  أف "إسرائنؿ"في  األمينة األجمزة

. وعمى 2006جسنمة أكنثر مف اختطاؼ جيدني االحتناط في  أضراراً الحزب في الحرب في سورنة ألحؽ بح 
 100الحزب تكبد أكنثر مف  أف إالاعدًا في حسـ المعركة في القصنر، رغـ أف "حزب اهلل" لعب دورًا مس

جرنح في القتاؿ، معظممـ مف رجاؿ الوحدات الخاصة. هةا معدؿ خسائر عاٍؿ بشكؿ  600قتنؿ وأكنثر مف 
 ايجماليلقد تجاوز عدد القتمى  رجؿ. ألؼخاص لحزب نبمغ تعداد ميظومتح القتالنة اقؿ مف عشرنف 

قتنؿ، وهةا العدد نقترب مف عدد قتاله في حرب  500 سورنة حتى اآلف عمى ما نبدو الػ لػ"حزب اهلل" في
 .2006تموز 

 27/6/2013بيروت، الجميورية،  
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 المستوطنات اإلسرائيمية غير شرعيةاألوروبي:  واالتحاد"التعاون الخميجي"  23
 "عاجمػة"إنجػاد تسػونة سناسػنة دعا االتحاد األوروبػي ومجمػس التعػاوف الخمنجػي، أمػس، جمنػع األطػراؼ إلػى 

لالتحػاد « دعممـ لمجمػود الدنبموماسػنة المسػتمرة»واعميوا «. تطورات خطنرة"لالزمة السورنة تقي الميطقة مف 
وشػارؾ فػي االجتمػاع، فػي  ."دنبموماسي لموضوع البريام، اليػووي اينرايػي»األوروبي المادفة إلى إنجاد حؿ 

فػػي مجمػػس التعػػاوف الخمنجػػي ووزنػػرة خارجنػػة االتحػػاد األوروبػػي كػػانثرنف الميامػػة، وزراض خارجنػػة الػػدوؿ السػػت 
اشػػتوف ومسػػؤولوف آخػػروف. وأكػػد وزراض خارجنػػة دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخمنجػػي واالتحػػاد األوروبػػي، فػػي بنػػاف 

موقػػؼ الجػػايبنف عمػػى أف سػػالما عػػادال وشػػامال ودائمػػا فػػي »مشػػترؾ فػػي ختػػاـ اجتمػػاعمـ فػػي الميامػػة أمػػس، 
األوسط أساسي لمسمـ واألمف الدولننف، وفقػا لقػرارات األمػـ المتحػدة ومبػادرة السػالـ العربنػة، مػا ميطقة الشرؽ 

بمػوقذمـ »وتمسػكوا «. 7691نؤدي إلى قناـ دولة فمسطنينة مستقمة وةات سنادة عمى الحدود المحتمة مية العاـ 
تذاؽ عمنح بنف الجايبنف، بما في ةلؾ ، إال ما تـ اال7691عدـ االعتراؼ بأنة تبننرات عمى حدود ما قبؿ العاـ 

مدنيػػػة القػػػدس، وأف المسػػػتوطيات ايسػػػرائنمنة فػػػي أي مكػػػاف فػػػي األراضػػػي الذمسػػػطنينة المحتمػػػة غنػػػر شػػػرعنة 
 «.بموجب القايوف الدولي وتشكؿ عقبة أماـ السالـ

 1/7/3112السفير، بيروت، 
 

 "األخبار": اإلمارات تتوقف عن توظيف الفمسطينيين  22
دولػػة ايمػػارات العربنػػة المتحػػدة قبػػؿ أنػػاـ تعمنمػػًا لمشػػركات العاممػػة داخػػؿ ايمػػارات بػػالتوقؼ  أصػػدرت سػػمطات

عػػػف توظنػػػؼ المػػػواطينف الذمسػػػطنيننف والسػػػورننف، وفػػػي حالػػػة المبيػػػايننف االكتذػػػاض بعػػػدـ توظنػػػؼ أبيػػػاض طائذػػػة 
 محددة.

 1/7/3112األخبار، بيروت، 
 
 
 
 

 الستئناف المفاوضات  عمى عباس مقترحا جديدا يطرح"ىارتس": كيري  22
ةكرت صػحنذة "هػارتس" العبرنػة صػباح النػـو االنثيػنف، اف وزنػر الخارجنػة االمرنكػي   :سما –القدس المحتمة 

جوف كنري طرح عمى الرئنس محمود عباس خالؿ لقائمما النثالث امس مقترحا جدندا السػتئياؼ المذاوضػات 
 عمى المسار الذمسطنيي االسرائنمي.

مي كبنر رفض الكشؼ عف هونتح, اف هةا المقترح نتضمف مبادئ وصنبا الستئياؼ هػةه وقاؿ موظؼ اسرائن
المذاوضات, باالضافة الى سمسمة مف بوادر لحسف الينة اعربت اسرائنؿ عف استعدادها لمقناـ بما قبؿ العودة 

 الى طاولة المذاوضات وبعدها.
 وؿ ايح لـ نتـ تحقنؽ ايذراجة في االتصاالت.ورفض الجايب الذمسطنيي التطرؽ الى هةا الطرح, مكتذنا بالق

واشػػار الموظػػؼ االسػػرائنمي الكبنػػر الػػى اف هػػةا الطػػرح كػػاف سػػنياقش فػػي المقػػاض الػػةي عقػػد مسػػاض امػػس بػػنف 
مستشػػػاري الػػػوزنر كنػػػري فرايػػػؾ لنذيشػػػتانف وجويانثػػػاف شػػػذارتس وبػػػنف كبنػػػر المذاوضػػػنف الذمسػػػطنيننف صػػػائب 

 عرنقات.
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المستشػاراف االمرنكنػػاف مػع الػػوزنرة االسػرائنمنة وكبنػرة المذاوضػػنف تسػنبي لنذيػػي ومػف المقػرر اف نجتمػػع النػـو 
 والموفد الخاص ليتيناهو المحامي اسحاؽ مولخو، لنطمعاهما عمى الرد الذمسطنيي عمى الطرح الجدند.

 1/7/3112وكالة سما اإلخبارية، 
 

  ية رابطة دول جنوب شرقي آسيا تؤيد الدعوات الستئناف مفاوضات التسو  24
والذمسػطنيننف ” إسػرائنؿ“أندت رابطة دوؿ جيوب شرقي آسنا )آسناف(، أمػس، اليػداضات التػي تػدعو : )د ب أ(

 إلى استئياؼ مذاوضات التسونة.
يدعو جمنع األطراؼ إلػى بػةؿ “دوؿ عقب اجتماع لوزراض خارجنتما في بروياي  72وقالت الرابطة التي تضـ 

 ”.جمود الستئياؼ محادنثات السالـ
بيػاض المسػتوطيات بشػكؿ غنػر مشػروع “ا دعػت آسػناف إلػى إزالػة العقبػات مػف طرنػؽ المحادنثػات، بمػا فنمػا كم

 ”.         في األراضي الذمسطنينة المحتمة
 1/7/3112الخميج، الشارقة، 

 
 سوريا ومستقبل "إسرائيل" 46

 محسف صالحد. 
 5و 3مػف مواقػع اليظػاـ السػوري نػومي أعطت الضربات العسػكرنة ايسػرائنمنة القونػة التػي وجمتمػا إلػى عػدد 

مؤشػػرًا واضػػحًا أف الكنػػاف ايسػػرائنمي نرنػػد أف نكػػوف محػػددًا رئنسػػنًا فػػي مسػػار األحػػداث فػػي  2013مانو/أنػػار 
 سورنا، ونرند أف نذرض "شروط المعبة" بما نتوافؽ مع مصالحح أو عمى األقؿ بما ال نتعارض معما.

حػػػػداث فػػػػي سػػػػورنا، ونحذػػػػؿ ايعػػػػالـ ايسػػػػرائنمي ومراكػػػػز الدراسػػػػات نراقػػػػب الكنػػػػاف ايسػػػػرائنمي بقمػػػػؽ بػػػػالغ األ
بالتصرنحات والتحمنالت والدراسات والتوقعات مف المذكرنف والسناسننف واألميننف والعسكرننف والخبػراض, غنػر 
أف ما نجمعمـ هو حالة القمؽ واالرتباؾ فنما نتعمؽ بالمستقبؿ السوري، وعدـ وجود مسػار واحػد ُمتوقػع نمكػف 

تعامػؿ معػػح. وعمػػى حػػدِّ تعبنػر بعضػػمـ، فػػإف الػػةي نقػوؿ إيػػح نعػػرؼ اتجػػاه األحػداث اليمػػائي هػػو إمػػا يبػػي  أو ال
 مشعوة. وأليح ال نوجد يبي، فمو بالتأكند مشعوة!!

الرغبػات التػي عبَّػر عيمػػا بعػض القػادة ايسػرائنمننف أمنثػػاؿ الػرئنس شػمعوف بنرنػز ووزنػػر الػدفاع السػابؽ بػػاراؾ 
ف عمػػى حػػرنتمـ وقنػػاـ سػػورنا دنمقراطنػػة، كايػػت مػػف بػػاب العالقػػات العامػػة واالسػػتمالؾ فػػي حصػػوؿ السػػورنن

المحمي. إة إف معظـ ايسرائنمننف )حسبما نؤكد إناؿ زنسر، رئنس دائرة تارنك الشرؽ األوسط في جامعػة تػؿ 
لرفاهنػػة لمػػـ. أبنػػب( ال نمتمػػوف بمشػػاعر وال طموحػػات الشػػعوب المجػػاورة أو دنمقػػراطنتمـ أو تحقنػػؽ العدالػػة وا

 إف ما ننثنر اهتماـ ايسرائنمننف هو أميمـ، "وهةا ما نذكر فنح ايسرائنمي العادي وبالتالي حكومتح".
استمتع ايسرائنمنوف يحو أربعػنف سػية بحػدود هادئػة مػع سػورنا، وهيػاؾ اآلف إجمػاع إسػرائنمي أف سػورنا التػي 

نكػػف السػػنيارنو المحتمػػؿ فػػإف مخػػاطر التعامػػؿ مػػع جبمػػة عرفمػػا ايسػػرائنمنوف طػػواؿ تمػػؾ الذتػػرة لػػف تعػػود. وأّنػػًا 
سورنا ساخية قد ازدادت. غنر أف ايسرائنمننف مطمئيوف إلى أيح طالما كاف السورنوف ميشبمنف في صراعمـ 

 الداخمي، فإف "إسرائنؿ" ستبقى بميأأل عف أنة مخاطر حقنقنة في المدأل الميظور.
فػػي سػػورنا، واتخػػاة الحػػرب شػػكاًل مػػةهبنًا، ونرغبػػوف فػػي البقػػاض فػػي ايسػػرائنمنوف سػػعداض بحالػػة "تػػدمنر الػػةات" 

 الظؿ، طالما أف مسار األحداث نصب في مصالحمـ، وُنبعد األيظار عف الصراع معمـ.
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مقػػػااًل  12/6/2013ولػػػةلؾ كتػػػب ألػػػنكس فنشػػػماف، المعمػػػؽ العسػػػكري فػػػي صػػػحنذة نػػػدنعوت أحرويػػػوت، فػػػي 
ض"، معبػرًا عػف سػعادتح بػأف العػالـ العربػي نحتػرؽ ميػة سػيتنف، وأيػح افتتاحنػًا بعيػواف "دعػوهـ نيتحػروف فػي هػدو 

ُنذيي يذسح دوف تدخؿ خارجي. وبعػده بأنػاـ كتػب عمنػر ربػابورات المعمػؽ العسػكري فػي صػحنذة معػارنؼ أف 
 "العرب يسوا إسرائنؿ"، وأيمـ ميشبموف بصراعاتمـ.

 
 المصالح اإلسرائيمية

 ر األحداث في سورنا، بما نخدـ الجوايب التالنة:تتمخص مصالح "إسرائنؿ" في أف نتجح مسا
عادتمػا عشػػرات السػيوات إلػػى  -1 فقػار شػػعبما، واخ متابعػة تػدمنر سػػورنا ونثرواتمػا واقتصػػادها وبياهػا التحتنػػة، واخ

 الوراض.
تمزنػػؽ اليسػػن، االجتمػػاعي السػػوري، بحنػػث ترتذػػع "جػػدراف الػػدـ" بػػنف طوائػػؼ السػػورننف وأعػػراقمـ, سػػواض  -2

ـ عموننف أـ دروزًا أـ مسنحننف، أـ عربًا أـ أكرادًا. وبحنث نأخػة الصػراع الػداخمي شػكمح الطػائذي أكايوا سية أ
 العرقي، الةي ُنمدر طاقات السورننف ودماضهـ، ونحـر سورنا مف الوقوؼ عمى رجمنما مرة نثاينة.

السػػػورننف  ايمنػػػار الجػػػنش السػػػوري وتذكنكػػػح واسػػػتيزاؼ إمكاياتػػػح، فػػػي حػػػرب عبنثنػػػة نخػػػوض فنمػػػا بػػػدماض -3
أيذسػػػمـ. وبالتػػػالي نكػػػوف آخػػػر الجنػػػوش العربنػػػة التقمندنػػػة التػػػي نمكػػػف أف ُتشػػػكِّؿ خطػػػرًا محػػػتماًل عمػػػى الكنػػػاف 

، وبعػد حػؿِّ الجػنش العراقػي إنثػر 1978ايسرائنمي، بعد تحنند الجنش المصري إنثر معاهدة كامػب دنذنػد سػية 
 .2003االحتالؿ األمنركي لمعراؽ سية 

لنبرالػي جدنػد فػي سػورنا، متوافػؽ مػع السناسػة األمنركنػة فػي الميطقػة، ومػع ميظومػة يشوض يظػاـ سناسػي  -4
 "االعتداؿ" التي تتبيى مسار التسونة السممنة مع "إسرائنؿ".

أف نكػػوف اليظػػاـ السناسػػي السػػوري الجدنػػد قونػػًا بمػػا نكذػػي لحذػػظ الحػػدود مػػع "إسػػرائنؿ"، وضػػعنذًا بمػػا ال  -5
ي االجتماعنػػػة واالقتصػػػادنة  بحنػػث نبػػػرؽ فػػػي العشػػػرنف سػػػية القادمػػػة فػػػي نكذػػي لعػػػالج آنثػػػار الصػػػراع الػػػداخم

 مشاكمح الداخمنة ونتـ استمالكح في وظنذة "رجؿ ايطذاض" في مواجمة "الحرائؽ" الداخمنة.
يمػاكمـ  -6 جػر  إنػراف وحػزب اهلل )والشػنعة فػي الميطقػة( إلػى الحػرب الداخمنػة فػي سػورنا، واسػتيزافمـ فنمػا، واخ

تصادنًا، وتأجن، حرب طائذنة سػينة شػنعنة ال تجمػب سػوأل الػدمار لمجمنػع، وال تسػتذند ميمػا سػوأل عسكرنًا واق
 "إسرائنؿ" وحمذاؤها.

ميػػػع جماعػػػات "ايسػػػالـ السناسػػػي" والجماعػػػات المعادنػػػة ؿ"إسػػػرائنؿ" مػػػف الوصػػػوؿ إلػػػى سػػػدَّة الحكػػػـ فػػػي  -7
ندي ما تسػمنح "إسػرائنؿ" وأمنركػا جماعػات سورنا. وميع وصوؿ األسمحة اليوعنة أو األسمحة الكنمناونة إلى أ

 "إرهابنة متطرفة".
إف لػػـ نيشػػأ يظػػػاـ سناسػػي مقبػػوؿ إسػػػرائنمنًا، فسػػتحبة "إسػػرائنؿ" الػػػدَّفع باتجػػاه قنػػاـ كنايػػػات عمونػػة وسػػػينة  -8

 ودرزنة وكردنة، تؤدي إلى تقسنـ سورنا وتحونمما إلى دونالت متياحرة.
 

 ىندسة سقوط األسد
عجمة مف أمرها في شأف سقوط يظاـ بشار األسد. وقد كاف موقذمػا سػابقًا نيبػع مػف فكػرة لنست "إسرائنؿ" في 

تقوؿ: "شنطاف تعرفح خنر مف شنطاف ال تعرفح"، وبالتالي لـ تكف تمنؿ إلى تبننر اليظاـ "الممايع" في سورنا 
الحقػػائؽ عمػػى  إلػػى يظػػاـٍ ال تعػػرؼ كنػػؼ سػػتكوف درجػػة عدائػػح لمػػا. غنػػر أيػػح عيػػدما فرضػػت النثػػورة فػػي سػػورنا
 األرض، أصبحت "إسرائنؿ" ومعما أمنركا تتعامؿ مع احتماؿ سقوط اليظاـ بشكؿ أكنثر جدنة.
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وكػػاف مػػف الواضػػح أف الطرنقػػة األمنركنػػة )التػػي تقػػود المسػػار البربػػي واألوروبػػي( ومعمػػا "إسػػرائنؿ"، تذضػػؿ 
مكاياتما  إطالة أمد الصراع في سورنا إلى أطوؿ فترة ممكية، حتى تحدث أكبر درجة مف االستيزاؼ لسورنا واخ

االقتصػػادنة والعسػػكرنة، وأكبػػر درجػػة مػػف اييمػػاؾ والتمػػزؽ االجتمػػاعي والطػػائذي لمشػػعب السػػوري المصػػابر، 
بحنػث تتػوفر فػي اليمانػة أفضػؿ ظػروؼ ممكيػة البتػػزاز القػوأل السناسػنة فػي سػورنا، ولذػرض الشػروط والرؤنػػة 

 البربنة ايسرائنمنة عمنما.
نمكػػف فمػػـ خمذنػػة رفػػض األمنركػػاف وحمذػػائمـ لعمػػؿ حظػػر جػػوي عمػػى الطنػػراف السػػوري  وعمػػى هػػةا األسػػاس

 الحربي، والةي نستمر في دؾِّ معاقؿ خصومح في الوقت الةي نسقط يتنجة ةلؾ آالؼ السورننف المديننف.
تح كما نمكف بياض عمى ةلؾ فمـُ حظر األسمحة عمى المعارضة السػورنة إال بمػا نكذػي السػتمرار الصػراع، وفػ
 المعويات أو تضننقما وفؽ األداض المندايي عمى األرض، وبما ال نسمح ألي مف الطرفنف بحسـ المعركة.

ونذمػػـ بيػػاض عمػػى ةلػػؾ أنضػػًا غػػّض األمنركػػاف الطػػرؼ عػػف تسػػمنح إنػػراف وروسػػنا لميظػػاـ السػػوري ودعمػػح بمػػا 
منركػاف بػابتزاز مزنػد مػف نعنيػح عمػى االسػتمرار فػي حربػح، وربمػا تحقنػؽ بعػض اليجاحػات، وبشػكؿ نسػمح لن

 التيازالت والضمايات مف طرؼ المعارضة السورنة.
وبالتالي، فإف ترتنبات ما بعد األسد تشبؿ األمنركاف وحمذاؤهـ، أكنثر ممػا نشػبممـ يزنػؼ الػدماض وآهػات وآالـ 
ةا كػػاف نثمػػة رغبػػة فػػي عػػدـ بقػػاض يظػػاـ األسػػد، فػػإف هيػػاؾ رغبػػة أشػػد فػػي أف نصػػب سػػقوط  الشػػعب السػػوري. واخ

 اليظاـ في المصمحة األمنركنة ايسرائنمنة.
 

 سيناريوىات وتوقعات
تتوقػع معظػػـ التقػدنرات ايسػػرائنمنة سػػقوط يظػاـ األسػػد فػي يمانػػة المطػػاؼ. هيػاؾ تقػػدنرات تشػنر إلػػى سػػنيارنو 
سقوط األسد مع بقاض الدولػة دوف تذكػؾ، حنػث نيشػأ يظػاـ ضػعنؼ نتػولى الحكػـ فنػح تحالذػات غنػر متجايسػة 

تقرة مػػف ايسػػالمننف والعممػػايننف الػػةنف نعنشػػوف صػػراعات حػػادة، وميمكػػوف فػػي الممذػػات الداخمنػػة، وغنػػر مسػػ
 وغنر قادرنف عمى إدارة الصراع مع "إسرائنؿ".

وهياؾ تقدنرات بيجاح جزئي لممعارضة نيتمي بسقوط دمشؽ في ندها مع استمرار اليظاـ السابؽ في ميػاطؽ 
و مػػا نعيػػي عممنػػًا اسػػتمرار الصػراع الػػداخمي إلػػى أمػػد غنػػر ميظػػور، تركػز العمػػوننف )شػػماؿ غػػرب سػػورنا(. وهػ

 ودخوؿ إنراف عمى الخط لدعـ بقانا اليظاـ، واستمرار حضورها ويذوةها في الميطقة.
وهيػػػاؾ سػػػنيارنو الػػػدونالت الطائذنػػػة والعرقنػػػة، وهػػػو سػػػنيارنو محبَّػػػة إسػػػرائنمنًا، لكيػػػح غنػػػر مؤكػػػد، ألف شػػػعوب 

 خاطر التقسنـ، وتعود لموحدة حتى ولو بعد سيوات مف القتاؿ.الميطقة عادة ما تتجاوز م
وهياؾ سنيارنو الذوضى و"الصوممة" وايتشار أمػراض الحػرب فػي كػؿ مكػاف، غنػر أف "إسػرائنؿ" بقػدر مػا تكػوف 
سعندة بحالة التذتنت والتشرةـ، بقدر ما تشعر بالقمؽ مف ايتشار الذوضى في الميطقػة باتجػاه لبيػاف واألردف، 

لي احتمػػاالت اشػػتعاؿ حػػدود هػػةه البمػػداف مػػع الكنػػاف ايسػػرائنمي. والممػػـ باليسػػبة ؿ"إسػػرائنؿ" أال تتسػػبب وبالتػػا
 حالة الذوضى الياشئة عف التقسنـ أو الصوممة في فتح الحدود باتجاه عممنات المقاومة ضّد "إسرائنؿ".

ة عربنػة إسػالمنة، تػتمكف مػف ونبقى سنيارنو أف نيجح السورنوف في إيشاض دولة متماسػكة تجمعمػا روح وطينػ
استعادة عافنتما، ودورهػا الحضػاري واليمضػوي، وكػةلؾ دورهػا المسػتقبمي الػرئنس فػي الصػراع مػع "إسػرائنؿ". 

 وهو السنيارنو الةي تخشاه "إسرائنؿ" وتعمؿ عمى تجيبح.
 

 إجراءات إسرائيمية عمى األرض
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ض لضػػػماف أميمػػػا، ولمتعامػػػؿ الذعػػػاؿ مػػػع سػػػارعت "إسػػػرائنؿ" إلػػػى اتخػػػاة مجموعػػػة مػػػف ايجػػػراضات عمػػػى األر 
 مسارات األحداث في سورنا:

إقامػػػة جػػػدار/ سػػػناج كمربػػػائي إلكترويػػػي متطػػػور عمػػػى مسػػػافة سػػػبعنف كنمػػػومترًا وعمػػػى طػػػوؿ الحػػػدود مػػػع  -1
سػػػورنا  وهػػػو جػػػدار "ةكػػػي" مػػػزود بػػػأجمزة كشػػػؼ متطػػػورة لكػػػؿ حركػػػة خارجػػػة عػػػف المػػػألوؼ. ومػػػف المذتػػػرض 

 .2013راف/ نوينو االيتماض مف إقامتح في حزن
استكماؿ االستعدادات ايسرائنمنة ألي حرب محتممة مع سورنا، وعمؿ التدرنبات والمياورات الالزمة، بما  -2

في ةلؾ احتمػاؿ اسػتخداـ السػورننف ألسػمحة كنمناونػة. مػع مالحظػة أف رئػنس أركػاف الجػنش ايسػرائنمي بيػي 
ضػئنمة جػدًا، كمػا أف هيػاؾ حمػواًل إسػرائنمنة دفاعنػة  جايتس نرأل أف احتماالت هجـو سػوري بأسػمحة كنمناونػة

 وهجومنة لمةا االحتماؿ.
إقامػػة ميظومػػة رقابػػة جونػػة إسػػرائنمنة )بالتيسػػنؽ مػػع أمنركػػا( تراقػػب السػػالح السػػوري، خصوصػػًا اليػػوعي  -3

 والكنمناوي، لمتعامؿ معح لحظة خروجح مف المخازف وتوجنح ضربات استباقنة لح ولمف نحاوؿ يقمح.
دراسػة احتمػػاؿ إقامػػة ميطقػة عازلػػة فػػي سػورنا مػػف جمػػة الجػوالف، حنػػث وضػػع هػةا االحتمػػاؿ بشػػكؿ جػػاد  -4

عمػػػى طاولػػػة صػػػايع القػػػرار ايسػػػرائنمي، حسػػػبما يقمػػػت القيػػػاة األولػػػى الرسػػػمنة فػػػي التمذزنػػػوف ايسػػػرائنمي فػػػي 
 عف مصادر سناسنة وأمينة رفنعة المستوأل. 29/3/2013

 ايسرائنمي في الداخؿ السوري. تذعنؿ اليشاط االستخباراتي -5
التيسػػنؽ مػػع األردف: إة تحػػدنثت صػػحؼ إسػػرائنمنة )نػػدنعوت أحرويػػوت وهػػآرتس( كمػػا يقمػػت ةلػػؾ جرنػػدة  -6

، عػػػػف أف عػػػػدة لقػػػػاضات قػػػػد جػػػػرت بػػػػنف رئػػػػنس الػػػػوزراض 23/4/2013و 27/12/2012القػػػػدس العربػػػػي فػػػػي 
 بمدنف تجاه سورنا.ايسرائنمي بينامنف يتيناهو وممؾ األردف بمدؼ تيسنؽ مواقؼ ال

تذعنؿ العالقات مع تركنا، حنػث قػاـ يتينػاهو )بعػد طػوؿ رفػض( بتقػدنـ اعتػةار رسػمي لتركنػا عػف حادنثػة  -7
مقتػػؿ األتػػراؾ فػػي سػػذنية كسػػر الحصػػار )مػػافي مرمػػرة( وةلػػؾ لتعزنػػز التيسػػنؽ مػػع تركنػػا بشػػأف األوضػػاع فػػي 

 .(24/3/2013سورنا، حسبما أشار يتيناهو يذسح )الجزنرة يت، 
 

 "إسرائيل" تريد.. والشعب يريد
لنس كّؿ ما ترنده "إسرائنؿ" أو تعمؿ ألجمح مع حمنذتما الوالنات المتحدة سنتحّقؽ، وهو ما نيطبؽ أنضًا عمى 
نػراف وتركنػا وغنرهػا. إة إف جػوهر الموضػوع فػي الشػػأف السػوري هػو الشػعب السػوري يذسػح، وهػو مػػا  روسػنا واخ

 عيح والتعامؿ مع الشعب وكأيح لنس موجودًا.تحاوؿ قوأل عدندة تجيبح أو القذز 
إف االستخذاؼ بالروح الوطينة والروح ايسالمنة لمشعب السوري، وفي حقح في أف نقرر بيذسح وبإرادتح الحرة 
مصنره ويظاـ الحكـ الةي نرند، نؤدي بالعدند مف القوأل الخارجنة )وميما "إسرائنؿ"( إلى الوقوع فػي حسػابات 

الحسػػػابات الخاطئػػػة عمػػػى أولئػػػؾ الػػػةنف نحػػػاولوف تبسػػػنط النثػػػورة أو تشػػػونمما مػػػف خػػػالؿ خاطئػػػة. كمػػػا تيطبػػػؽ 
 تعرنذما عمى أيما مؤامرة خارجنة، أو مجرد جماعات إرهابنة.

قد ُتحدث الطبنعة االيتقالنة ألي حالة نثورنة في أّي بمد تذككًا أو ضعذًا في الدولة المركزنػة ومؤسسػاتما، وقػد 
العصبنات الطائذنة والعرقنػة. ولكػف ةلػؾ ال نعيػي أف الشػعب السػوري غنػر قػادر نيذك البعض في المخاوؼ و 

 في يمانة المطاؼ عمى التعامؿ مع هكةا تحدنات.
بػػال شػػّؾ فػػإف التحػػدنات التػػي تواجممػػا سػػورنا هائمػػة، غنػػر أف الشػػعب السػػوري قػػادر بػػإةف اهلل عمػػى أف نقػػدـ 

مػػى قطػػع الطرنػػؽ عمػػى التػػدخؿ ايسػػرائنمي األمنركػػي فػػي يموةجػػًا حضػػارنًا مسػػتوعبًا لكافػػة مكوياتػػح، وقػػادرا ع
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شػػؤويح الداخمنػػة وفػػي مسػػتقبمح. غنػػر أيػػح مػػف الواجػػب عمػػى القنػػادات السػػورنة االرتقػػاض إلػػى مسػػتوأل تطمعػػات 
وتضػػػحنات الشػػػعب السػػػوري. وعيػػػد ةلػػػؾ لػػػف تسػػػتطنع إرادة "إسػػػرائنؿ" وحمذاؤهػػػا الوقػػػوؼ أمػػػاـ إرادة الشػػػعب 

 السوري. 
 30/6/2013، حةالجزيرة نت، الدو 

 
 تتفرج عمى تآكل حزب اهلل "إسرائيل" 47

 عدياف أبو عامر
تحػػدنثيا الشػػمر الماضػػي فػػي هػػةه الصػػذحة عػػف مػػآالت الموقػػؼ ايسػػرائنمي مػػف النثػػورة السػػورنة، وتذضػػنالتما 
المرجحة لبقاض حالة االستيزاؼ المتواصمة بنف اليظاـ والمعارضػة، لتتحػوؿ سػورنا مػع مػرور الوقػت إلػى دولػة 

 ة.فاشم
السػػطور التالنػػة سػػتياقش وجمػػًا آخػػر نتعمػػؽ بايبمػػاس حػػزب اهلل فػػي القتػػؿ الحاصػػؿ داخػػؿ األراضػػي السػػورنة، 
إلى جايب اليظاـ، وكنذنة تقننـ الموقؼ ايسرائنمي لح، والتعبنر األكنثر رواجًا هةه األناـ حوؿ ما بات نسمى" 

 بنة وسناسنة تتعمؽ بأوامر إنراف!تآكؿ" الحزب، وتراجع دوره القتالي ضد إسرائنؿ العتبارات مةه
 

 نموذج القصير
التقػػدنر ايسػػرائنمي السػػائد فػػي تػػؿ أبنػػب هػػةه األنػػاـ أف البمبػػة المنداينػػة األخنػػرة فػػي الصػػراع لػػـ تكػػف لتتحقػػؽ 
لنسػػد، دوف أف نحظػػى بػػدعـ قػػوي مػػف إنػػراف سناسػػنًا وعسػػكرنًا، ومػػف حػػزب اهلل قتالنػػًا، بعػػد أف بػػدا محبطػػًا 

سابنع الماضنة عيدما قصػذت إسػرائنؿ أهػدافًا قػرب دمشػؽ، لكػف معيوناتػح ارتذعػت مػرة واحػدة، ومكتئبًا في األ
بعػػد "ايتصػػاره" فػػي القصػػنر، الػػةي أعمػػف عيػػح حسػػف يصػػر اهلل مػػف بنػػروت، وكػػأف المعركػػة معركتػػح، وهػػو مػػا 

فػي عػدد مػف  نعيي أف األسد نشعر أيح مدنف جدًا لمحزب عمػى المسػاهمة المممػة التػي قػدمما مقػاتموه ليجاحػح
 المواجمات.

ومػع ةلػؾ، فربمػا نكػػوف مػف الخطػأ المبالبػة فػػي قنمػة ايتصػار اليظػاـ والحػػزب فػي القصػنر، ألف اليجػاح جػػاض 
بعػػد سمسػػمة إخذاقػػات طونمػػة فػػي السػػيتنف األخنػػرتنف، حنػػث خسػػر فنمػػا األسػػد السػػنطرة عمػػى أكنثػػر مػػف يصػػؼ 

رجح الكذػة فػي صػالحح بشػكؿ نػؤدي لمػرب النثػوار األراضي السورّنة، وفي هػةه المحظػة ال نمكػف لميجػاح أف نػ
 المسمحنف إلى مياطؽ ميعزلة وبعندة.

بصورة أو بأخرأل، توصمت دوائر يافةة في صيع القرار ايسرائنمي إلى أيػح صػار واضػحًا أف كممػة حػزب اهلل 
العقػود  أصبحت العمنا في عالقتػح بػالحمنؼ السػوري، وهػو مػا لػـ نكػف عمػى ايطػالؽ طػواؿ تارنخػح ميػة قرابػة

النثالنثػػة! بذعػػؿ مػػا قػػػاـ بػػح مقػػاتموه مػػف قػػػدرة عمػػى تعػػدنؿ التكتنكػػات العسػػػكرنة بحسػػب مػػا تقتضػػي الظػػػروؼ، 
وبػػػالتطور ايسػػػتراتنجي، ويجاحػػػح بتحقنػػػؽ التيسػػػنؽ بػػػنف نثػػػالث قنػػػادات هػػػي: قػػػوات اليظػػػاـ، مقػػػاتمو الحػػػزب، 

ضػػػؿ تػػػدرنبًا وتيظنمػػػًا مػػػف قػػػوات الممنشػػػنات الموالنػػػة لنسػػػد كػػػالجنش الشػػػعبي، السػػػنما وأف مقػػػاتمي الحػػػزب أف
 األسد، ما نعيي أف مشاركة قواتح في المجـو عمى القصنر كايت بمنثابة المذتاح الةي قمب الموازنف.

في ةات الوقت، ورغـ "إنجابنات" التحرنؾ الطائذي لميظاـ عمى المػدأل القصػنر، مػف خػالؿ رفػع رانػات حػزب 
ا، فإف مف شأف ةلؾ أف نضعضع أي دعـ متبؽ لدأل األسػد اهلل في المدف السورنة، وعمى مآةف المساجد فنم

بنف شرائح سينة متواضعة، وهي إستراتنجنة تذاداها األسد األب بوضوح، أليح أدرؾ مخاطر الحكـ باالسػتياد 
 لنقمنات وحدها.
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ورغػػـ أف االسػػتنالض عمػػى القصػػنر، سنسػػمح لقػػوات األسػػد وحػػزب اهلل باالسػػتعداد لشػػف هجمػػات شػػمااًل وشػػرقًا 
سػتعادة مسػػاحات خسػػرها الجايبػػاف، لكيػػح سػػنتزامف بالضػػرورة مػع تراجػػع فاعمنػػة الحػػزب مػػع توغمػػح أكنثػػر فػػي ال

األراضي السورنة، بعندًا عف القرأل الحدودنة التي تقطيما أكنثرنات شنعنة تسمؿ وصػوؿ ايمػدادات، وبالتػالي 
مجمػػود االسػػتعادة واالحتذػػػاظ  إةا بػػدا تعنثػػر تحػػالؼ األسػػػد والحػػزب الػػةي نسػػػتخدـ حالنػػًا أقصػػى طاقاتػػح، فػػػي

باألراضػي، فسػتظمر محدودنتػػح، وحنيػةاؾ نمكػف لمنثػػوار البػدض بمجػػـو مضػاد نضػعمما عمػػى مسػار تراجعػػي ال 
 نمكف عكسح.

 
 دفة المعركة

عمػػى الوجمػػة ايسػػرائنمنة، لػػـ نعػػد سػػرًا أف الحػػزب نكنثػػؼ يشػػاطاتح فػػي الميػػاطؽ القرنبػػة مػػف الجػػوالف، ونسػػعى 
الميطقػػة، ضػػمف اسػػتعداداتح لتيذنػػة عممّنػػات مسػػتقبمّنة ضػػد إسػػرائنؿ، لقياعتػػح بػػأف لوضػػع مػػوط  قػػدـ لػػح فػػي 

وضعما غنر مستقر، ونسعى لميع وجود تيظنمات مسمحة إسػالمنة مػف المعارضػة السػورّنة، مػا نعيػي أّف مػا 
اهلل، نجري حالنًا في سورنا نؤنثر عمى صايع القرار في إسرائنؿ، وتحدندًا ما تحقػؽ فػي القصػنر، ودور حػزب 

أليػػح تحػػػّوؿ غنػػػر مسػػػبوؽ، وسنتسػػػبب بايعكاسػػػات واسػػػعة اليطػػػاؽ عمػػػى مجمػػػؿ السػػػاحة السػػػورّنة، بمػػػا نشػػػمؿ 
 الجايب المعيوي، وأصؿ القتاؿ والحرب الدائرة.

وهيا نطرح السؤاؿ: طالما أف حزب اهلل بػات نشػعر بتراجػع صػورتح الشػعبنة لػدأل الػرأي العػاـ العربػي، ونعتقػد 
ا" التػػي طالمػػا تمتػػع بمػػا أمنيػػح العػػاـ، فمػػؿ نمجػػأ لتصػػدنر أزمتػػح هػػةه يسػػرائنؿ؟ وهػػؿ حقنقػػة ببنػػاب "الكارنزمػػ

 نحاوؿ استعادة ما فقده مف خالؿ مواجمة مذتعمة مع الجنش ايسرائنمي؟
الشػػؾ أف إسػػرائنؿ تتحسػػب جنػػدًا لمنثػػؿ هػػةا السػػنيارنو، وتقػػوـ بػػإجراض ميػػاورات تدرنبنػػة مكنثذػػة لتذػػادي وقوعػػح، 

نثر بػأف األوضػاع فػي لبيػاف تتجػح لمزنػد مػف االيذجػار، وربمػا بػات البمػد فعػاًل عمػى شػذنر لكيما عمى قياعة أك
 حرب أهمنة، وهو ما نجعؿ المواجمة معما آخر ما نذكر بح قادة حزب اهلل عمى األقؿ حالنًا.

ًا هيا تبدي تؿ أبنب ارتناحًا غنر عادي لما نمكف أف يسمنح اتذاؽ "جيتمماف" غنر مكتوب مع دمشؽ، ميسجم
مع التطمنيات التي أرسمتما األولى إلى األسد حنف قصذت بعض قوافؿ األسمحة في قمب األراضي السػورنة، 
وةات الرسػػائؿ التػػي بعنثػػت بمػػا سػػورنا إلػػى تػػؿ أبنػػب حػػنف الحقػػت بعػػض المسػػمحنف قػػرب الحػػدود ايسػػرائنمنة، 

لمػػةكور غنػػر معيػػي بتصػػدنر وطالمػػا أف حػػزب اهلل جػػزض مػػف ميظومػػة إنػػراف وسػػورنا، فمػػةا نعيػػي أف الحمػػؼ ا
أزمتح الداخمنة إلى إسرائنؿ، أليح قد نستجمب ردًا دولنًا، وتحدندًا أمنركنًا، التي تميح اليظاـ السػوري نومػًا بعػد 

 آخر فرصة ايجماز عمى معارضنح، ولو أعميت بنف حنف وآخر كالمما الممجوج بضرورة تيحي األسد!
توجػح حػػزب اهلل ياحنتمػا أليمػػا تعمػـ، كمػػا نعمػـ، أف مػػا نجػري فػػي  أكنثػر مػف ةلػػؾ، تبػدو إسػػرائنؿ مطمئيػة لعػػدـ

الميطقة عمومًا، نؤكد بالضرورة أيح ال نمكف استنثياض لبياف مف الحرنؽ السوري، ايطالقًا مف ايبمػاس الحػزب 
العميي في القتاؿ الدائر هياؾ، وتذاخر أمنيح العاـ بػةلؾ، خصوصػًا بعػد سػقوط الُقصػنر فػي نػد جػنش اليظػاـ 

 ساعدة مقاتمي الحزب ودعممـ.بم
وتشػػنر المحافػػؿ االسػػتخبارنة ايسػػرائنمنة إلػػى أف مشػػاركة الحػػزب العميّنػػة فػػي االقتتػػاؿ السػػوري الحاصػػؿ، قػػد 
تدفع مقاتمنح لعدـ التوقؼ عيد حدود الُقصنر، بؿ سنكمموف مسارهـ هةا، ونستمّروف في القتػاؿ بجايػب جػنش 

أّف قتالمـ في الداخؿ السوري لف نقؼ عيد حػدود معّنيػة، وبالتػالي  اليظاـ في أكنثر مف موقع وميطقة، بمعيى
 فمف نكوف لدنح قدرة عممنة ولوجستنة لمقتاؿ عمى جبمتنف!
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 الحريق الطائفي
عمػػى الصػػعند المبيػػايي الػػداخمي، فقػػد بػػات واضػػحًا أّف تػػدخؿ حػػزب اهلل فػػي الحػػرب السػػورنة، حتػػى قبػػؿ سػػقوط 

لمةهبنة واينثينة في الميطقة، وبعد تدخمح، واحتذالح بسقوط القصنر، كما القصنر، ساهـ بتأجن، االيقسامات ا
لو كاف تحرنػر مػزارع شػبعا، زادت حػدة االيقسػامات بشػكؿ خطنػر، وظمػر ةلػؾ فػي المواجمػات المتقّطعػة فػي 

 لبياف، حنث برز الشمؿ السناسي والتخّبط األميي الخطر.
ح اعتبػر يذسػػح جػزًض متكػاماًل مػػف الميظومػة اينراينػة فػػي الخطػورة فػي وضػع حػػزب اهلل، كمػا تقػدر إسػػرائنؿ، أيػ

الميطقة، حنث تقؼ طمراف، في هػةه المرحمػة، أمػاـ مذتػرؽ مصػنري حػاد: فإمػا أف تعبػر بػر األمػاف بوصػذما 
قػػوة إقمنمنػػة مػػؤنثرة فػػي صػػياعة السناسػػة الدولنػػة، أو تبػػدأ رحمػػة العػػودة لاليبػػالؽ بػػنف جبػػاؿ فػػارس بعػػد مشػػوار 

ف عامػػًا، وفػػي هػػةا المذتػػرؽ الصػػعب والمذصػػمي ارتضػػى الحػػزب ليذسػػح أف نكػػوف ترسػػًا فػػي طمػػوح امتػػد نثالنثػػن
 العجمة اينراينة!

ولةلؾ هيػاؾ مػف نقػوؿ إف إنػراف تشػعؿ سػورنا، وفػي يذػس الوقػت تحتػرؽ فػي يػار مرجممػا، ألف اليػار السػورنة 
ف نطػػوؿ وقػػت وصػػولما إلػػى ةاتمػػا لػػـ تعػػد بعنػػدة مػػف قمػػب طمػػراف يذسػػما، فػػاألمر ال نحتػػاج أكنثػػر مػػف شػػرارة لػػ

"كػػـو القػػش" اينرايػػي، ومػػف ضػػمف ةلػػؾ أف ارتػػدادات تػػدخؿ حػػزب اهلل فػػي سػػورنا سػػتكوف مرتبطػػة بيتائجمػػا 
 الطائذنة، والكارنثنة داخؿ لبياف.

ايسرائنمنوف نعتقدوف أف الحزب عمؿ عمى تبمنب االعتبارات ايستراتنجنة التي تخصح فنما نتعمؽ بايخراطػح 
نة، خاصة حذاظح عمػى خطػوط ايمػدادات الحنونػة مػف السػاحؿ السػوري لمحػزب فػي لبيػاف، في الحرب السور 

القصػػنر، إضػػػافة لقطػػػع خػػط ايمػػػداد المبيػػػايي لممعارضػػػة -وتواصػػمح جبرافنػػػًا مػػػع سػػورنا عبػػػر ميطقػػػة المرمػػػؿ
 المسمحة، والسنطرة عمى الحدود المبياينة السورنة.
ف مشاركتح المباشرة الذاعمة والمؤنثرة ساهمت إلى حد كبنػر فػي لكف الحزب وداعمنح، كأيمـ يسوا أو تياسوا، أ

تعدنؿ مسار األمور عمى األرض، وشكمت إحدأل أبرز مذاجآت النثورة السػورنة، إلػى جايػب صػدمة السػورننف 
، وقػابموهـ هػةه المػرة 2006الةنف فتحػوا بنػوتمـ وفرشػوا أرضػمـ لمبيػايننف إبػاف الحػرب ايسػرائنمنة عمػنمـ عػاـ 

 شاتمـ عمى صدورهـ العارنة، لحسابات سناسنة وطائذنة حرقت الحزب بصورة مرنعة!بذتح رشا
وفػي هػػةه المػرة أنضػػًا، اسػتدعى تػػورط حػزب اهلل فػػي الحػرب السػػورنة الػدائرة ردود فعػػؿ قونػة عمػػى المسػػتونات 

 حمراض! الدولنة وايقمنمنة والمبياينة، أليح ساهـ بتبننر مسار الصراع، وقواعد المعبة، واخترؽ خطوطاً 
الػػدوائر ايسػػرائنمنة، ومعمػػا بعػػض األوسػػاط البربنػػة واألمنركنػػة توجػػح األيظػػار لحػػزب اهلل، ومػػا سػػتؤوؿ إلنػػػح 
تجربتح في القصنر، التػي ال تخمػو مػف مخػاطرة ومبػامرة، مػا دامػت المعركػة تيطػوي عمػى احتمػاؿ أف تتحػوؿ 

بعد ايتمائما: فمؿ نعمف ايتمػاض عممناتػح  "حرب استيزاؼ طونمة"، إضافة لموقوؼ عمى كنذنة تعاطنح، وتصرفح
العسػػكرنة المباشػػرة فػػي سػػورنا، وتكػػوف لحظػػة االيسػػحاب المتاحػػة عمػػى خمذنػػة ايتصػػار القصػػنر؟ أـ نكمػػؿ لمػػا 

 بعد القصنر، ونتوغؿ أكنثر في العمؽ السوري، ونيبمس أكنثر في الحرب لنصبح طرفًا نثابتًا فنما؟
فػػي سػورنا لػػـ نرتكػب خطػًأ نمكػػف تجػاوزه فحسػب، بػػؿ اقتػرؼ خطنئػػة أخنػرًا.. فػإف حػػزب اهلل بتدخمػح العسػكري 

تارنخنة، ودخؿ في مبامرة غنر مضموية اليتائ،، رغـ أف ايسحابح وخروجػح مػا زاؿ متاحػًا وممكيػًا إةا توقػؼ 
تدخمح عيد هةا الحد، حتى لو أوهـ يذسح وجمموره بأف تدخمح في القصنر بالةات نمكف أف نبرره باالعتبارات 

 دنة والجبرافنة واألمينة والدنموغرافنة، لكف ةهابح أبعد أكنثر مف القصنر سنكوف وخنـ العواقب!الحدو 
مػع العمػػـ أف الحػزب ال نسػػتطنع أف نتمػدد عمػػى طػػوؿ الخرنطػة السػػورنة، حتػى لػػو أراد ةلػؾ، وجاضتػػح األوامػػر 

ت، والشػػارع "السػػيي" نكػػتظ مػػف طمػػراف، ألف االرتػػدادات الطائذنػػة والمةهبنػػة فػػي لبيػػاف والميطقػػة العربنػػة بػػدأ
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بمزند مف مشاعر الضبنية، والحزب نتولى في بنئتح ضػك الػدالالت الطائذنػة لمشػاركتح فػي الحػرب السػورنة، 
واستدراج الجماعات المةهبنة األخرأل لمبة طائذنة موازنة، وربما جاض الوضع في طػرابمس المبياينػة عنيػة عػف 

 يتائ، مشاركة الحزب في القصنر.
 تخذي إسرائنؿ "سعادتما" بتورط حزب اهلل في القتاؿ الدائر داخؿ األراضي السورنة بجايب اليظػاـ، أخنرًا.. ال

أليمػػػا بػػػةلؾ تصػػػطاد عشػػػرة عصػػػافنر بحجػػػر واحػػػد: فمػػػي تعمػػػؿ عمػػػى اسػػػتيزاؼ قػػػوات الحػػػزب فػػػي معركػػػة ال 
ف كايت تحصد نثمارها دوف أف تطمؽ رصاصة واحدة، وترأل صػور يصػر اهلل ال تػي رفعػت تخصما مباشرة، واخ

، مػػاةا نذعػػؿ بمػػا اآلف فػػي ةات المكػػاف، وفػػي اليمانػػة تعتقػػد جازمػػة أف 2006فػػي قمعػػة األزهػػر الشػػرنؼ عػػاـ 
الحزب الةي نخسر نومًا بعد نوـ مف شعبنتح وبعده الجماهنري لف نجرؤ مػف جدنػد عمػى تػورنط لبيػاف بحػرب 

تقػػدنر ايسػػرائنمي ألحػػد القالئػػؿ الػػةنف ولػػئف قػػدر لكاتػػب هػػةه السػػطور أف نيقػػؿ فحػػوأل هػػةا ال إسػػرائنمنة نثالنثػػة.
نممسوف في أةف يصر اهلل، لكف الجواب أتاه بأيمـ ماضػوف حتػى اليمانػة، ولسػاف حػاؿ الحػزب نقػوؿ إف: مػا 

 بعد حنذا، تحولت إلى ما بعد القصنر!
30/6/2013، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 عامل إنقاذ لمدولة العبرية اإلسرائيميةكرية سالصادرات الع 48

 موسىحممي 
أقرت الحكومة ايسرائنمنة مؤخرًا تقمنص منزاينة الدفاع بحوالي نثالنثة ممنارات شنكؿ في وقت أعميت فنػح عػف 
زنادة المخاطر. وبدنمي أف هةا التيػاقض بػنف تقمػنص المنزاينػة وزنػادة المخػاطر نجػد ترجمػة لػح فػي تخذػنض 

نقاؼ بعض المشترنات وهو ما لـ نح دث فعمنًا، عمى األقؿ بقنمة التقمػنص ةاتمػا. اليذقات وتقمنؿ التدرنبات واخ
فعػػدا عػػف المسػػاعدات األمنركنػػة الخاصػػة هيػػاؾ مػػا نعػػود عمػػى الجػػنش ايسػػرائنمي مػػف مكاسػػب جػػراض زنػػادة 

 الصادرات العسكرنة إلى مختمؼ دوؿ العالـ.
خذنذػػة، كمػػا وُتعنػػد هػػةه الوقػػائع فػػتح ممػػؼ الصػػادرات العسػػكرنة ايسػػرائنمنة التػػي لػػـ تعػػد تقتصػػر عمػػى أسػػمحة 

يمػػا باتػػت  كػػاف فػػي الماضػػي، وال عمػػى بنػػع الخبػػرات وتحػػدنث األسػػمحة القدنمػػة كمػػا كػػاف فػػي التسػػعنينات، واخ
ترتكػز إلػػى ميظومػػات أمينػػة حدننثػة درة تاجمػػا الطػػائرات مػػف دوف طنػػار. ورغػـ الخالفػػات الشػػدندة بػػنف معاهػػد 

تبة العاشرة، كأديى تقدنر، والمرتبة الرابعػة البحث في تقدنر مكاية إسرائنؿ في سوؽ السالح العالمي بنف المر 
 كأعمى تقدنر، فإيح ال نكاد نكوف خالؼ حوؿ احتاللما المرتبة األولى في تصدنر الطائرات مف دوف طنار.

وبػػػدنمي أف الطػػػائرات مػػػف دوف طنػػػار صػػػارت عالمػػػًا جدنػػػدًا واسػػػع اآلفػػػاؽ بمػػػا تيطػػػوي عمنػػػح مػػػف تطػػػونرات 
عمػػى حػػد سػػواض. فمػػةه الطػػائرات صػػارت تتػػراوح فػػي حجممػػا مػػف تمػػؾ التػػي  السػػتخدامات تكتنكنػػة واسػػتراتنجنة

نمكف أف تحمؿ بالند إلى تمؾ التي تشبح الطائرات الكبنرة. وممماتما لـ تعد تقتصر عمى الرصد واالسػتطالع 
 بؿ باتت طائرات ةات مماـ قتالنة ونجري تطونر طائرات شحف عسكرنة صبنرة.

عمػى أف االيطالقػة التقينػة الجدنػدة يسػرائنؿ يجمػت أساسػًا عػف يجػاح الدولػة  والواقع أف كؿ الخبػراض ُنجمعػوف
العبرنة في استنعاب موجات المجرة النمودنة الروسنة في التسعنينات. فقد حممت هةه المجرة معما فنضًا مف 

نيػح واحػدة مػف الكذاضات العممنة والميدسنة التي ال تقدَّر بػنثمف وبأعػداد هائمػة جعمػت مػف الدولػة العبرنػة فػي ح
أكبػػر خزايػػات العمػػـ فػػي العػػالـ. وبػػدنمي أف ةلػػؾ وحػػده ال نذسػػر هػػةه االيطالقػػة التػػي البػػد مػػف العػػودة لمتأكنػػد 

 عمى أيما ارتكزت إلى بينة تحتنة هامة أقنمت عمى مدأل العقود الماضنة.
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فقػد أيشػأت الميظمػات والواقع أف عمر الصياعات العسكرنة ايسرائنمنة أكبػر مػف عمػر الدولػة العبرنػة ةاتمػا. 
صػػياعات عسػػكرنة بسػػنطة فػػي النثالنثنينػػات واألربعنينػػات لتػػوفنر « إنتسػػؿ»و« الماغايػػاه»العسػكرنة النمودنػػة كػػػ

الةخائر. ولنس صدفة أف هةه الميظمات اسػتيدت أنضػًا فػي صػياعتما هػةه إلػى الخبػرات العممنػة التػي كايػت 
لصػػػػمنوينة منثػػػػؿ الجامعػػػػة العبرنػػػػة فػػػػي القػػػػدس ومعمػػػػد تتػػػػراكـ فػػػػي المراكػػػػز الجامعنػػػػة التػػػػي أيشػػػػأتما الحركػػػػة ا

 في حنذا.« التخينوف»
وهكػػةا فػػي الػػةكرأل السػػيونة األولػػى يعػػالف الدولػػة العبرنػػة أشػػار رئػػنس الحكومػػة ايسػػرائنمنة األوؿ، دافنػػد بػػف 

فمػوال  إف العيصر األهـ فػي مؤسسػتيا األمينػة هػو تعظػنـ قػدرتيا الصػياعنة والتقينػة.»غورنوف إلى ةلؾ قائاًل: 
العوف التقيي والصػياعي الػةي تمقنيػاه مػف صػياعتيا مػا كػاف بوسػعيا أف يصػمد. إف تذوقيػا التقيػي كػاف عػاماًل 

 «.هامًا في ايتصاريا وعمنيا تطونر ورعانة هةا التذوؽ
ولنس صدفة أف إسرائنؿ أيشأت مية مطمػع الخمسػنينات عػددًا مػف المشػارنع المامػة التػي لعبػت الػدور األبػرز 

نػد وجمػة الصػياعة العسػكرنة ايسػرائنمنة وأهممػا المشػروع اليػووي والصػياعات الجونػة وسػمطة تطػونر في تحد
يمػػا ابتكػػار الحمػػوؿ وتشػػجنع «. رفائنػػؿ»الوسػػائؿ القتالنػػة  ومػػف البدانػػة كػػاف المػػدؼ لػػنس فقػػط إيتػػاج الػػةخائر واخ

لمصػػػياعة العسػػػكرنة  رمػػػزاً « عػػػوزي»االختراعػػػات. وفػػػي أواخػػػر الخمسػػػنينات ومطمػػػع السػػػتنينات كػػػاف رشػػػاش 
مػػع فػػرض فريسػػا، وهػػي المػػزّود الػػرئنس  1967ايسػػرائنمنة. وسػػرعاف مػػا تبّنػػرت األحػػواؿ بعػػد حػػرب حزنػػراف 

آيػػةاؾ لمسػػالح، حظػػرًا عمػػى الصػػادرات العسػػكرنة يسػػرائنؿ. فقػػد بػػدأت إسػػرائنؿ مشػػارنعما التسػػمنحنة الخاصػػة 
« منػراج»المبينػة عمػى مخططػات طػائرة « كذنػر» الكبرأل: زوارؽ الصوارنك كالتي سرقتما مػف فريسػا، وطػائرة

 المسروقة مف سونسرا وما شابح.
وبعػػد ةلػػؾ، وفػػي ظػػؿ المجػػرة النمودنػػة الروسػػنة تػػـ تدشػػنف أكبػػر مشػػروع صػػياعي طمػػوح وهػػو إيتػػاج طػػائرة 

الحربنػػة. ورغػػـ توقػؼ هػػةا المشػػروع الحقػًا إال أيػػح وفّػػر الذرصػة اليطػػالؽ مشػػارنع كبنػرة أخػػرأل وفػػتح « الفػي»
وابػػػًا لعالقػػػات اسػػػتراتنجنة جدنػػػدة فػػػي هػػػةا المجػػػاؿ مػػػع دوؿ منثػػػؿ الصػػػنف والميػػػد. وبػػػدنمي أف االيتقػػػاؿ فػػػي أب

التعاوف التقيػي العسػكري مػف أسػواؽ كالػدوؿ األفرنقنػة الياشػئة فػي السػتنينات أو أمنركػا الالتنينػة إلػى التعػاوف 
 ايسرائنمنة.مع دوؿ كالصنف والميد ترجـ اليقمة الكبنرة في الصياعات العسكرنة 

وتجدر ايشارة هيا إلى أف الػدافع األوؿ يسػرائنؿ فػي تطػونر صػياعات عسػكرنة كػاف تػوفنر ةخػائر ومعػّدات 
بأشكاؿ أرخص وعبر مورد ال نيقطع، ولكيح سرعاف ما غدا مدخاًل لعوائد اقتصادنة ويذػوة سناسػي أو أميػي. 

ممكح الجػػنش ايسػػرائنمي يذسػػح. وفػػي مجػػاؿ فكممػػا باعػػت إسػػرائنؿ أكنثػػر تقمصػػت تكمذػػة اييتػػاج عمػػى مػػا نسػػت
التحدننثات، فإف امتالؾ إسرائنؿ أيواعًا خاصة مف أسمحة نمكف أف تذاج  بما عػدوها جعػؿ لصػياعة السػالح 

 قنمة استراتنجنة مضافة.
وأنػًا نكػف الحػػاؿ فػإف إسػرائنؿ ايتقمػػت فػي التسػػعنينات فػي صػياعتما العسػػكرنة مػف ميطػؽ عػػدـ االعتمػاد عمػػى 

لى ميطؽ مضاعذة القوة ايسرائنمنة عبر توفنر حموؿ تقينة جدندة وأصنمة. ولـ نكف خافنػًا عمػى ملػف الخارج إ
 وضعوا الميطؽ الجدند ايدفاع العالـ يحو التقينات الحدننثة في أجواض الظمأ إلى كؿ ما هو جدند.

 
نمنة في الكنثنر مف المنادنف عمومًا كايت الصياعات العسكرنة ايسرائنمنة، وال تزاؿ، قاطرة الصياعات ايسرائ

حتػػى الطبنػػة والكنماونػػة. والنػػوـ تمعػػب الصػػادرات التقينػػة الحدننثػػة دورًا مركزنػػًا لػػنس فقػػط فػػي الصػػادرات ةات 
يما أنضًا المدينة.  الطبنعة العسكرنة واخ

1/7/2013، السفير، بيروت  
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 أمنر أورف

عمػى قائػد سػالح الجػو أمنػر إنشػؿ عمػال آخػر وهػو ألقى رئػنس هنئػة االركػاف بيػي غػايتس فػي السػية االخنػرة 
قائػػد المعركػػة بػػنف الحػػروب، وهػػي سمسػػمة عممنػػات بعنػػدة نكشػػؼ عػػف أسػػرارها احنايػػا بصػػوت متذجػػر واحنايػػا 
بخطػػب ساسػػة فػػي عػػروض لسػػالح الجػػو. ومػػف اجػػؿ هػػةه المعركػػة بػػنف الحػػروب أخضػػع النشػػؿ ومقػػر عممػػح 

سػػاد انضػا. وةلػػؾ بسػػبب التمنػز المتعػػدد األلػػواف لمػػةراع جمػات اخػػرأل فػػي الجػنش ولػػنس فنػػح فقػط بػػؿ فػػي المو 
الجونة القادرة عمى التحرؾ في مروية مف ساحة قتاؿ الى اخػرأل، وعمػى المجػـو والتصػونر والقنػادة والتبطنػة 

 عمى قطع بحرنة في البحار السبعة.
رار غايتس عمى اف إف االعتماد عمى سالح الجو كبنر جدا الى حد أيح ننثور سؤاؿ هؿ كاف نوجد داع الى ق

نيش  قنادة العمؽ برئاسة المواض عمى يحو مستقؿ عيح. إف الجو هو العمؽ، ونوجػد مكػاف لقنػادتنف اةا كايػت 
العالقػات بنيممػػا محػػددة فقػػط كمػػا هػػي الحػػاؿ بػػنف قنػػادة الجبمػػة الشػػمالنة وطػػابور لبيػػاف. حنيمػػا تجػػري عممنػػة 

رض تحػػػت مسػػػؤولنة قنػػػادة العمػػػؽ، أمػػػا سػػػالح الجػػػو كبنػػػرة بعنػػػدة عػػػف حػػػدود اسػػػرائنؿ تكػػػوف القػػػوات عمػػػى اال
فنشتبؿ بحمانتما وبمممات دعـ  لكف نمكف فػي يذػس الوقػت اف نحتػاج الػى عممنػات عمنقػة اخػرأل لػنس مػف 
الضروري اف تكوف بالقرب مف ةلؾ المكاف. وستكوف قنادة العمؽ أكنثر ايشباال مف أف تسنطر عمنما انضػا. 

 لعمؽ جونا في أساسح.ولمةا سنبقى منداف المعركة في ا
ضػاؽ الطمػػوح بػػرغـ اتسػاع المممػػات. إف بيػػي بنمػد قائػػد سػػالح الجػو فػػي حػػرب نػـو البذػػراف والسػػيوات االربػػع 

وكػاف ةلػؾ درسػا مػف خنبػة اآلمػاؿ مػف عممنػات سػالح الجػو  –التي تمتما طمػب وحصػؿ عمػى قػدرات مسػتقمة 
دوف تعمػػؽ بتذضػػنالت القػػوات البرنػػة.  اشػػتممت عمػػى االسػػتخبارات فػػي جممػػة مػػا اشػػتممت عمنػػح – 1973فػػي 

ووجح هةا اليم، قػادة سػالح الجػو فػي العقػود االربعػة االخنػرة لكػف إنشػؿ الػةي كػاف رئػنس قسػـ التخطػنط فػي 
هنئػػة القنػػادة العامػػة وخبنػػرا بخبانػػا المنزاينػػة والػػيقص فنمػػا أةكػػى مػػف أف نػػزعـ اف التعػػاوف مػػع "الشػػباؾ" عمػػى 

نوجػب مضػاعذة االجمػزة وايشػاض "شػباؾ" جػوي. نكذنػح الزنػادة المطموبػة عمػى عممنات االغتناؿ المركز مػنثال، 
 أمالؾ التخطنط العممناتي والسنطرة واالتصاؿ في القوات البرنة.

خصػػص العػػرض الجػػوي فػػي االسػػبوع الماضػػي لتػػةكر مػػرور اربعػػنف سػػية عمػػى حػػرب نػػـو البذػػراف. واحتذػػاضا 
زنػػر الػػدفاع ورئػػنس هنئػػة االركػػاف مػػع رشػػقات خطػػب حضػػر رئػػنس الػػوزراض وو  –وتػػدرنب غػػواليي  –بالحػػدث 

وتوجنمات وأحادنث عف تركة المعركة لتشجنع الطوابنر العسكرنة وبث الرعب مػف الػدوؿ العربنػة الػى انػراف، 
وأسمع هياؾ الكنثنر مف التمدندات والتحةنرات، وشحة سنوؼ نعد بأيقاض متراكمة. إف بينامنف يتيناهو الةي 

اف "المعركة هي مممكة عػدـ النقػنف"، يسػي أف نػةكر أف هػةا التعرنػؼ قابػؿ لمتطبنػؽ  ردد عمى مسامع الجيود
عمى السناسة انضا. وقػد ال نكػوف مػف الصػدفة أيػح حنيمػا نتحػدث عػف الػةرة االنراينػة، وهػي أمػر ال نوجػد مػا 

ضػػح هػو أكنثػر غموضػػا ميػح، نحػاوؿ أف نيشػػيض حتػى عيػد االنػػرايننف أيذسػمـ ايطبػاع اف كػػؿ شػيض نقنيػي ووا
 ومعمـو لح. ونكوف ةلؾ كالعادة غرور غبي عنف يذسح بدؿ تواضع مف نتحمؿ مسؤولنة عف مصنر أمة.

حنيما تالقي الخطوط الحمراض الخطوط الحمراض نسذؾ دـ. وحنيما نالقي "يقتؿ وال نمر" "يقتؿ وال نمػر"، يقتػؿ 
ي داخممػا وعيػد الجممػور الػةي حقا، ونمقي هةا عمى القنػادة الوطينػة مسػؤولنة مضػاعذة أف تستوضػح جنػدا فػ

تمنثمػػح هػػؿ الخػػط الػػةي نذضػػؿ الحػػرب عمػػى المصػػالحة نوافػػؽ عمنػػح مػػف نطمػػب النػػح مػػف نػػدفع نثميمػػا، وكػػةلؾ 
 العمؿ عمى مضاضلة الكمذة باجراضات عقالينة لبياض القوة واستعمالما.
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نحػػػػدد غانػػػػة  الحتناجاتػػػػح النذينػػػػة، ولػػػػنس ةلػػػػؾ كافنػػػػا أليػػػػح لػػػػنس هػػػػو الػػػػةي 1973إف الجػػػػنش نمػػػػتـ بػػػػدروس 
اسػػػتعمالح. إف الػػػدروس الرئنسػػػة هػػػي وطينػػػة وسناسػػػنة واجتماعنػػػة وتذضػػػؿ الحكومػػػات ال سػػػنما هػػػةه الحالنػػػة 
الممنئػػة بػػالمواة أف تكتممػػا وال تدرسػػما. إف الواجػػب األعمػػى عمػػى رئػػنس الػػوزراض ووزنػػر الػػدفاع لخرنجػػي دورة 

ولسبب ما ال يسمع أبػدا أشػباه بنبػي وبػوغي الطنراف وأصحاب البيادؽ في غواليي وعائالتمـ أف نميعا حربا. 
فػي السناسػػة االسػػرائنمنة نقولػػوف إيمػػـ نذممػػوف إيػػح مػػف اجػؿ ميػػع حػػرب اخػػرأل ال حاجػػة النمػػا نجػػب عمػػنمـ اف 

 نبعدوا السنر بقدر ال نقؿ عف سالح الجو في خروجح الى ممماتح. إف أفضؿ حرب هي تمؾ التي تميع.
30/6/2013، ىآرتس  

1/7/2013، م اهللالحياة الجديدة، را  
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 بوعز بسموت
لـ نتخنؿ محمد مرسي في أكبر كوابنسح أف ُنحتذؿ بالةكرأل السيونة األولى ألدائػح النمػنف القايوينػة فػي موقػع 

 الحرس الرئاسي.
خػب ونمػددوف نستعد مالننف المصرننف الباضبنف لمخروج الى الشوارع والمنادنف مطالبف بتيحنة الػرئنس الميت

الى المنداف. إف الشػعارات هػي يذػس الشػعارات، بنػد اف  2011حناتح. وتعود الالفتات يذسما التي ُرفعت في 
اسـ مرسي حؿ محؿ اسـ مبارؾ. وأعاد الشباب المنبرالنوف، مرة اخرأل، عمـ اسرائنؿ الػى الشػارع كعمػـ سػن . 

 تبمي مصر.
ورة. ولػـ نسػتطع مرسػي أف نػدرؾ مبمػغ أهمنػة يظػاـ سناسػي كاف متوقعًا أف تواجح مصر أنامػا صػعبة بعػد النثػ

سػػمنـ كػػاف الجممػػور نسػػتطنع أف نجػػد متيذسػػا مػػف خاللػػح. بنػػد اف مصػػر مرسػػي هػػي مصػػر مؤسسػػات غنػػر 
عاممة. فقد حّمت المحكمة الدستورنة العمنا مجمس الشعب في حزنػراف الماضػي. وتحػوؿ مجمػس الشػورأل إلػى 

مر أنضػػا أيػػح غنػػر قػػايويي، وال تكػؼ سػػمطة القضػػاض والسػػمطة التشػػرنعنة الجسػـ الُمشػػرع وُأعمػػف فػػي مطمػػع الشػ
عػػف الشػػجار وترفضػػاف أي فكػػرة الجػػراض ايتخابػػات جدنػػدة لمجمػػس الشػػعب. الوضػػع االقتصػػادي نػػزداد سػػوضًا 

 فقط.
إف الوضع غنر الممكف، الةي توجد فنح مصر، نجعؿ مػف الصػعب عمػى مرسػي أف نعتمػد عمػى الدنمقراطنػة 

الى الحكـ، ولما كاف المصرنوف ال نروف ايتخابات في األفؽ فقد يقموا اليضاؿ الى الشارع. مف التي أدت بح 
المعموـ انضا اف لمجنش والمعارضة يصنبًا كبنرًا مف الذشؿ، فالجنش هو الةي حدد القواعد بعد عمد مبارؾ، 

 بيجاح.أما المعارضة فمـ تستطع اف تيش  زعنمًا حقنقنًا نواجح "االخواف المسممنف" 
وفػػي انثيػػاض ةلػػؾ تسػػوض حػػاؿ مصػػر: نصػػعب عمػػى صػػيدوؽ اليقػػد الػػدولي رغػػـ ارادتػػح الخّنػػرة أف نمػػيح مصػػر 
القرض الضروري جدًا، ألف ادارة مرسي ال تيجح في تمبنة الشروط التي اشترطما الصيدوؽ: فمو نطمب مػف 

عممػػـ مػػف السػػكاف، فمػػنس "ايخػػواف المسػػممنف" إصػػالحات بينونػػة فػػي الدولػػة تجعممػػـ نيقطعػػوف عػػف قاعػػدة د
 عجبًا أف تذقد مصر االئتماف.

توجح "ايخواف المسمموف" إلى دوؿ الخمن، طالبنف المساعدة. وال نحب الشػارع المصػري الذخػور جػدًا تارنخنػًا 
هةا. فقد اعتادت مصر "أـ الدينا" أف تكوف زعنمة العالـ العربي ال متسولة. والتضخـ المالي نطبى والبطالة 

ـ نعد السناح نتدفقوف، وأخةت االستنثمارات االجيبنة تتضاضؿ. وفػي هػةا الوضػع حتػى أبػو المػوؿ لػف تزداد ول
 نمب لممساعدة.
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نيببػػي اف يضػػنؼ الػػى ةلػػؾ غنػػاب األمػػف الػػةي أخػػة نقػػوأل فػػي مصػػر، فقػػد فقػػدت الشػػرطة ميػػة كايػػت النثػػورة 
قػاهرة مبمػغ خطػر اف تكػوف مػف قدرتما عمى الػردع. وأنثبتػت اعمػاؿ التيكنػؿ بأربعػة مػف الشػنعة فػي ضػواحي ال

أقمنة دنينة في مصر النوـ، وبخاصة اف تكوف شنعنا مع األخة في الحسباف ما نجري في سورنة. وال نساعد 
السمذنوف انضا "ايخواف المسممنف". بالعكس: إيمـ نالحظوف ضائقة مرسي، وُندبروف لورانثتػح معتمػدنف عمػى 

 شدة تدّنف الشعب المصري.
ف، إةًا؟ إف المعارضػػػة تسػػػتعد ميػػػة شػػػمرنف لممظػػػاهرة الضػػػخمة النػػػوـ )أمػػػس(. وزادت خطبػػػة مػػػاةا نيتظريػػػا اآل

مرسي، نـو االربعاض الماضي، حالة البمناف فقػط. لػف نتيػازؿ. وال نجػوز اف ييسػى الجػنش. فقػد كػاف الضػباط 
لاليتقػاـ. لػنس  شمرا بعد عمد مبارؾ. وعيدهـ اآلف فرصة 18هـ الةنف حكموا قبؿ أف ُنيحنمـ "االخواف" مدة 

مف الضرورة أف نطمبوا تيحنة مرسي، ألف الورانثة أواًل لنست سممة، وألف واشيطف نثاينا تؤند الرئنس الميتخػب 
ف كايوا نسمويح مرسي. لكف الجنش نستطنع اف نضطر الرئنس الى تقدنـ تيازالت.  واخ

نػارات اخػرأل كايتخابػات مبكػرة نوجد أنضا خنار الحرب األهمنة )إةا أطمؽ مرسي رجالح(. لكف توجػد أنضػا خ
 أو ائتالؼ حكومي جدند بمشاركة المنبرالننف.

وفػػي هػػةه االنثيػػاض نػػرأل مبػػارؾ مػػف زيزايتػػح كنػػؼ تحػػوؿ مرسػػي فػػي أقػػؿ مػػف سػػية الػػى الضػػربة الحادنػػة عشػػرة 
 لمصر.

 "إسرائيل اليوم"
 1/7/2013، األيام، رام اهلل
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