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 خالل فترة قصيرة  عمى الحدود مع غزة بتدمير جميع األنفاق أمر ": السيسياليوم السابع" 5
دارة  عممت "اليـو السابع" أف القيادة العامة لمقوات المسمحة أعطت توجييات مباشرة لمييئة اليندسية لمجيش وا 

الميندسيف العسكرييف وعناصر حرس الحدود ناحية الجبية الشرقية لمصر، بتدمير كافة األنفاؽ الواقعة 
ف عمى خط الحدود الدولية بشكؿ كامؿ، خبلؿ األياـ المقبمة، قبؿ بدء تنفيذ العممية األمنية لتطيير سيناء م

العناصر اإلجرامية المسمحة، مف أجؿ إغبلؽ أي منفذ غير شرعي قد يتسمؿ خبللو أي عناصر خطرة 
 تحاوؿ العبث باألمف القومي المصري، بدعـ مف جماعات مسمحة وعناصر متطرفة.

وقاؿ مصدر عسكري لػ"اليوـ السابع" إف الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسى أعطى توجييات واضحة لمواء 
ب طاىر عبد اهلل رئيس الييئة اليندسية بتدمير كافة أنفاؽ التيريب عمى الحدود مف خبلؿ أركاف حر 

المعدات أو اآلليات الثقيمة، أو عف طريؽ الغمر بالمياه، خبلؿ فترة قصيرة، لعدـ السماح ألي جية العبث 
ية والبترولية تيريب المواد الغذائ فيباألمف القومي المصري، أو التبلعب بمقدرات الشعب المصري، 

 المدعمة إلى قطاع غزة، في ظؿ وجود أزمات واضحة في مصر ليا عبلقة بالوقود والطاقة.
وأوضح المصدر أف القيادة العامة لمقوات المسمحة طمبت مف إدارة المخابرات الحربية واالستطبلع رصد 

شير الستة الماضية، كافة العناصر التي دخمت سيناء مف خبلؿ معبر رفح البرى بشكؿ شرعي خبلؿ األ
وفحص تمؾ األسماء وفؽ أحدث المعمومات والبيانات الموجودة، لدى اإلدارة، وذلؾ في إطار القبض عمى 
أي عنصر يشتبو في انتمائو إلى أية جية متطرفة، وكذلؾ أي أجانب يتواجدوف عمى أرض سيناء شماال 

عمى أرض مصر، وفؽ تنسيؽ كامؿ مع وزارة  وجنوبا، دوف أف يكوف لدييـ تصاريح رسمية باإلقامة والتواجد
 الداخمية وكافة األجيزة األمنية التابعة ليا.

ولفت المصدر إلى أف جياز األمف الوطني يعكؼ عمى وضع تقارير معموماتية ميمة حوؿ كافة العناصر 
عف اإلجرامية الخطرة التي تواجدت عمى أرض سيناء خبلؿ الفترة الماضية، مصحوبة ببيانات دقيقة 
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نشاطيـ السابؽ، واألفكار التي يمثمونيا ويعتنقونيا، وما إذا كانت ليـ سوابؽ إجرامية أـ ال، وبياف القبائؿ 
التي ينتموف ليا، باإلضافة إلى معمومات أساسية عف تمؾ العناصر، ومدى قدرتيا عمى التعامؿ مع 

 األسمحة المختمفة، أو تمقييا تدريبات قتالية في دوؿ خارج مصر.
 //وم السابع، القاىرة، الي

 
 فشمت جيود كيري في حال محاور  ثالثةترتكز عمى  لمتحرك استراتيجيةبمورة واصل أبو يوسف:  2

وليد عوض: اكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الدكتور واصؿ ابو يوسؼ  -راـ اهلل
طينية لمتحرؾ اذا ما فشمت الجيود االمريكية تقوـ عمى لمقدس العربي االحد بانو جرى بمورة استراتيجية فمس

التوجو الفمسطيني لممنظمات الدولية التابعة لبلمـ المتحدة لمحصوؿ عمى عضويتيا واالسراع في تحقيؽ 
 ي.سرائيمالمصالحة الوطنية وتعزيز المقاومة الشعبية ضد االحتبلؿ اإل

مورة استراتيجية التحرؾ الفمسطيني اذا ما فشمت جيود واوضح ابو يوسؼ عضو المجنة الفمسطينية المكمفة بب
محاور يجري العمؿ بيا في  3كيري الستئناؼ المفاوضات باف المجنة بمورة خطة التحرؾ التي ترتكز عمى 

آف واحد، وأوليا ىو الذىاب الفمسطيني لجميع المنظمات الدولية التابعة لبلمـ المتحدة لمحصوؿ عمى 
كدولة غير  1691اؼ الجمعية العامة لممنظمة الدولية بفمسطيف عمى حدود عاـ عضويتيا بناء عمى اعتر 
 عضو في االمـ المتحدة.

وبموازاة التحرؾ نحو المنظمات الدولية سيتـ االسراع نحو تحقيؽ المصالحة الوطنية وانياء ممؼ االنقساـ 
اومة الشعبية السممية ضد الداخمي، وذلؾ الى جانب تعزيز صمود المواطنيف الفمسطينييف وتعزيز المق

 ’.القدس العربي’ي، وفؽ ما قالو ابو يوسؼ لػسرائيماإل’ االستعمار واالستيطاف‘
اذا ما فشمت جيود كيري خيار اندالع ’ استراتيجية التحرؾ‘وبشأف اسقاط المجنة الفمسطينية المكمفة ببمورة 

مف  إسرائيؿنظمة التحرير بدولة انتفاضة فمسطينية ثالثة ضد االحتبلؿ واسقاط خيار سحب اعتراؼ م
استراتيجيتيا، اوضح ابو يوسؼ باف ىناؾ توافقا فمسطينيا عمى تعزيز المقاومة الشعبية السممية، وتعزيز 

لـ يطرح لمبحث واف كاف  إسرائيؿصمود المواطنيف، مشيرا الى خيار سحب اعتراؼ منظمة التحرير بدولة 
شؿ الجيود االمريكية لغاية االف في تقديـ صيغة تمبي جرى نقاش جانبي حوؿ ذلؾ الخيار، في ظؿ ف

 المطالب الفمسطينية بالعودة لممفاوضات مع حكومة بنياميف نتنياىو.
 15/7/2013القدس العربي، لندن، 

 
 "جماعات إرىابية االعتداء عمى السيادة المصرية" محاوالتتدين  منظمة التحرير 3

جماعات إرىابية “انت منظمة التحرير الفمسطينية محاوالت د: ، )د .ب .أ(”الخميج“ -فمسطيف المحتمة 
، وأكدت ”االعتداء عمى السيادة المصرية، وخاصة في سيناء، ميما كانت صفتيا أو الذرائع التي تتستر بيا

القيادة الفمسطينية بعد اجتماع لمجنة التنفيذية لممنظمة ليؿ السبت/األحد، في راـ اهلل برئاسة الرئيس محمود 
أف الشعب الفمسطيني يحمؿ كؿ التقدير واالعتزاز تجاه شعب مصر العظيـ وجيشو المقداـ، وأف أي  عباس

خروج عمى ىذه القواعد واألسس مف قبؿ أي أفراد أو مجموعات، إنما يمثؿ خروجا عمى إجماع شعبنا “
 ” .بأكممو
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لى عدـ الربط بي ف ىذا األمر المصيري وبيف ودعت إلى اإلسراع في إعادة فتح ممؼ المصالحة الوطنية، وا 
أي تطورات تشيدىا المنطقة، وأكدت أنيا ستمجأ إلى جميع المنابر والمؤسسات المتاحة لمقاومة االستيطاف 

 كمو .
15/7/2013الخميج، الشارقة،   

 
 االستخبارات المصرية تعد ىنية بالضغط لحل قضية األسير البرغوثي :إيياب الغصين 4

في قطاع غزة إسماعيؿ ىنية وعدًا مف قيادة جياز « حماس»ي تقودىا حركة تمقى رئيس الحكومة الت: غزة
إليجاد حؿ لقضية األسير األردني عبداهلل البرغوثي  إسرائيؿاالستخبارات العامة المصرية بالضغط عمى 

في »يومًا، والذي قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع إنو بات  19المضرب عف الطعاـ منذ 
نو «طر شديدحاؿ خ  «.معرض إلى الموت المفاجئ في أي لحظة»، وا 

إف ىنية طالب خبلؿ اتصاؿ « فايسبوؾ»وقاؿ الناطؽ باسـ الحكومة إيياب الغصيف عمى حسابو عمى 
بضرورة التحرؾ العاجؿ »األحد  -ىاتفي أجراه مع قادة جياز االستخبارات العامة المصرية ليؿ السبت 

تمقى وعدًا مصريًا »، و «ي لحماية األسير البرغوثي ووقؼ معاناتوسرائيماإلوالضغط عمى سمطات االحتبلؿ 
 «.بالتحرؾ العاجؿ في ىذا الخصوص

 15/7/2013الحياة، لندن، 
 

 ية في مواجية الكل الفمسطينيسرائيمالعقمية اإل يمثل الخضري: مخطط "برافر" 5
تواجو الكؿ الفمسطيني  إسرائيؿف جماؿ الخضري "إ في المجمس التشريعي الفمسطيني قاؿ النائب: غزة

 بسياساتيا العدوانية مف حصار واستيطاف ومخططات لتيجير السكاف مف ديارىـ".
في تصريح مكتوب لو عمى ضرورة رفض  وشدد الخضري، وىو رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار،

قفو بالتظاىرات ألؼ نسمة مف أىالي النقب والعمؿ عمى و  30مخطط "برافر" الذي ييدد بتيجير 
 واإلضرابات ومختمؼ الوسائؿ.

نما عقمية  ية تستيدؼ الكؿ الفمسطيني في غزة بالحصار إسرائيموأكد أف "مخطط "برافر" ليس مجرد مخطط وا 
واإلغبلؽ والضفة الغربية بالجدار واالستيطاف والحواجز والقدس بالتيويد، إلى جانب محاوالت طمس اليوية 

 سطيني".العربية في الداخؿ الفم
ية، كما دعا الداخؿ الفمسطيني لمتوحد سرائيمودعا الخضري لمتوحد الفمسطيني لمواجية ىذه السياسة اإل

 والبقاء عمى مواجية االحتبلؿ.
 15/7/2013قدس برس، 

 
رىاب دولة منظم مخططالحكومة في رام اهلل:  6  "برافر" تطيير عرقي وا 

هلل عف دعميا لئلضراب العاـ الذي دعت إليو الييئات العربية راـ اهلل: أعربت الحكومة الفمسطينية في راـ ا
(، احتجاجًا عمى مخطط "برافر" االستيطاني الذي 1|11داخؿ الخط األخضر والمقّرر يوـ غٍد اإلثنيف )

 .1691يستيدؼ الوجود الفمسطيني في النقب جنوب األراضي المحتمة عاـ 
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بياف صحفي صدر عنيا، "إف مخطط برافر االستيطاني  وقالت وزارة اإلعبلـ في الحكومة براـ اهلل في
معاف في إرىاب الدولة المنظـ الذي تتبعو دولة االحتبلؿ ضد الشعب  ينطوي عمى تطيير عرقي وا 

 الفمسطيني"، وفؽ تقديرىا.
طبلؽ يد االحتبلؿ في سرائيمورأت الوزارة، أف "السكوت عف المخطط العدواني يعني شرعنة اإلرىاب اإل ي، وا 

فيذ سياسات الترحيؿ الجماعي والتطيير العرقي"، داعيًة إلى تدّخؿ دولي عاجؿ خاصة مف مجمس األمف تن
ألؼ دونـ مف أراضي النقب  100الدولي لمحؤوؿ دوف تنفيذ مشروع "برافر" الذي ييدؼ لمصادرة أكثر مف 

 ألؼ مواطف فمسطيني. 90وتيجير 
 15/7/2013قدس برس، 

 
 ية في المسجد األقصىسرائيماإليحذر من االنتياكات  قريع 7

اعتبر عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية، رئيس دائرة شؤوف القدس أحمد قريع : راـ اهلل
ي في تعنتيا واستيتارىا بالسماح لمجماعات االستيطانية سرائيم)أبو العبلء( أف تمادي دولة االحتبلؿ اإل

ية سرائيمداء الصموات التممودية فيو بحماية معززة مف قوات الشرطة اإلباقتحاـ المسجد األقصى وتدنيسو وأ
قوة استمدتيا مف سكوت العالميف الدولي واإلسبلمي عمى مثؿ ىذه »ورجاؿ االستخبارات، ما ىو إال 
لـ يعد ىناؾ »نسخة منو، مف أنو « الحياة»وحذر قريع في بياف تمقت «. االنتياكات الفظة إيذاء لؤلقصى

دارة الظير، فوقت لمص استباحت كؿ الحرمات، وتعمنيا بشكؿ واضح وصريح بأنو  إسرائيؿمت والبلمباالة وا 
لـ يعد ىناؾ ما يوقفيا، فالخط األحمر داست عميو، ما يتطمب وقفة جادة مف العالميف اإلسبلمي والدولي 

 «.لصد عدوانيا السافر وحماية المسجد األقصى
 15/7/2013الحياة، لندن، 

 
 تطيير عرقي "برافر"مخطط إلعالم في الضفة: وزارة ا 8

معانًا في إرىاب  "برافر"رأت وزارة اإلعبلـ في مخطط  :الحياة الجديدة -راـ اهلل  االستيطاني تطييرًا عرقيًا، وا 
 الدولة المنظـ الذي تتبعو دولة االحتبلؿ ضد الشعب الفمسطيني.

ألؼ دونـ مف أراضي النقب، وتيجير  400درة أف المخطط يستيدؼ مصا أمسوأكدت الوزارة في بياف ليا 
قرية فمسطينية، ودعت الوزارة إلى تدخؿ دولي عاجؿ، وبخاصة مف مجمس األمف  32ألؼ مواطف وىدـ  00

 .الدولي
وأعمف الوزارة دعميا لئلضراب العاـ الذي دعت إليو الييئات العربية داخؿ الخط األخضر، والمقرر غدًا 

 الذي يستيدؼ اقتبلع الوجود العربي في النقب مف جذوره.« برافر»االثنيف، احتجاجًا عمى 
51/7/0253الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 لمتدخل بشؤون مصر الداخمية "األقصى"مرجعيات دينية فمسطينية ترفض استخدام  9

 القدس ػ د ب ا: رفض ممثمو القدس ومرجعيات دينية إسبلمية ومسيحية السبت استخداـ المسجد األقصى
 واألماكف المقدسة المسيحية واإلسبلمية لتحقيؽ مصالح فئوية ولمتدخؿ في الخبلفات العربية الداخمية.

واكدوا عمى أىمية أف تبقى قضية القدس واألماكف المقدسة عامؿ توحيد لؤلمة العربية واإلسبلمية مف 
المرجعيات التزاميا بالموقؼ حوليا، حسبما ذكرت وكالة األنباء الفمسطينية الرسمية )وفا(. وأعمنت ىذه 
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الرسمي الذي يعبر عنو رئيس دولة فمسطيف محمود عباس والقاضي بالنأي بالشعب الفمسطيني وقضيتو 
 الوطنية عف الصراعات العربية الداخمية.

وفي ىذا السياؽ، أكد وزير شؤوف القدس ومحافظيا عدناف الحسيني، أف حشود المصميف الفمسطينييف الذيف 
كافة المناطؽ رفضوا رفع صورة الرئيس المصري المعزوؿ في باحات األقصى، مؤكدًا أف ىذه جاءوا مف 

الحشود جاءت ولدييا رسالة واحدة ووحيدة، أف شعبنا يقاوـ االحتبلؿ وليس شيئًا أخرًا، ويؤكد أف القدس 
لى األبد.  عربية وأف شعبنا موجود عمى ىذه األرض وا 

ما شاىدناه في باحات األقصى يوـ الجمعة، ىو ‘ية محمود اليباش: وقاؿ وزير األوقاؼ والشؤوف الدين
محاولة مف قبؿ عناصر محسوبة عمى حماس بيدؼ الزج بالشعب الفمسطيني وقضيتو الوطنية في 

، مؤكدا أنيا محاولة بائسة ومرفوضة وتتناقض مع الموقؼ الذي ’األوضاع الداخمية المصرية والعربية
ية. في السياؽ نفسو، رفض الناطؽ الرسمي باسـ الكنيسة األرثوذكسية في القدس انتيجتو القيادة الفمسطين

األب عيسى مصمح، رفضًا باتًا استغبلؿ األماكف المقدسة اإلسبلمية أو المسيحية في الصراعات الداخمية 
 لمدوؿ العربية.

 15/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 صحي خطير جراء إضرابو عن الطعامالبرغوثي في وضع  األسير :السبح أبوعطا اهلل  10
حذر وزير األسرى والمحرريف في الحكومة المقالة الدكتور عطا اهلل أبو السبح مف خطورة الحالة : غزة

يومًا ، مؤكدًا أف حالتو  19الصحية التي وصؿ إلييا األسير عبد اهلل البرغوثي المضرب عف الطعاـ منذ 
ويخشى اف تتدىور اكثر خبلؿ الساعات القادمة اذا لـ يتـ  الصحية قد وصمت الى مرحمة الخطر الشديد

 انقاذ حياتو بصورة عاجمة.
ية تحاوؿ النيؿ مف شخص القائد سرائيمإدارة السجوف اإل»وبيف ابو السبح في بياف صحفي صدر امس أف 

جابة ليـ عبد اهلل البرغوثي بشتى الوسائؿ وترؾ جسده عرضو لممرض دوف حتى تقديـ عبلج البلـز او االست
 «.مف اجؿ فؾ اضرابو وزمبلئو األسرى االردنييف، في تجاىؿ كامؿ لحقوقيـ ومطالبيـ

 15/7/2013الرأي، عمان، 
 

 بمصر "اإلخوان"كتائب القسام تنفي إصدار تعميمات بـ"النفير" لنصرة  55
تعميمػات  نفى الجناح المسمح لحركة حماس كتائب القسػاـ يػـو أمػس أف يكػوف قػد أصػدر: ػ أشرؼ اليور غزة
 لنصرة جماعة اإلخواف المسمميف في مصر. "النفير العاـ"بػ

وقالػػػت كتائػػػب القسػػػاـ فػػػي بيػػػاف صػػػحافي اف مػػػا نشػػػر عػػػف تعمػػػيـ صػػػدر عنيػػػا لمنفيػػػر نصػػػرة إلخػػػواف مصػػػر 
 ."مجيولة"، وأكد أف الجية التي صدر عنيا "مفبرؾ"

رؾ ال يصػنؼ عنػد كتائػب القسػاـ كتعمػيـ ىػذا الػنص المفبػ"وأكد أبو عبيدة الناطؽ باسـ القساـ فػي البيػاف أف 
 ."أو بياف أو أي شيء آخر، وليس لو أي أساس مف الصحة
شػػخص فػػي غايػػة الغبػػاء "، ىػػو "السػػري والعاجػػؿ"وأشػػار إلػػى أف مػػف كتػػب ىػػذا التعمػػيـ المزعػػـو والموسػػوـ بػػػ 

 ."والتفاىة
تنظػيـ ورص الصػفوؼ "اء إلػى وكانت مواقع مصرية نشرت بيانا نسبتو لكتائب القساـ قالت أنػو يػدعو النشػط

عػػبلف التعبئػػة الشػػاممة انتظػػارا لسػػاعة الصػػفر واالنطػػبلؽ نحػػو ثكنػػات وأوكػػار المجػػرميف  والتوحػػد والػػتبلحـ وا 
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عػادة  لتمقينيـ الدرس، وتحرير األسرى مف سجوف الظبلـ وصػوال إلحقػاؽ الحػؽ ونصػرة الػديف والمظمػوميف، وا 
 ."األمور إلى نصابيا الصحيح

ال يتقف الفبركة والتدليس، وأسموب كتابة ىذه الوثيقة المزورة "قاؿ اف مف كتب التعميـ المزور لكف أبو عبيدة 
 ."بعيد كؿ البعد عف أدبيات وسياسة واستراتيجية كتائب القساـ

ىػـ "وأشار إلى أف الذيف يقوموف بمثؿ ىذه الفبركات ويروجوف مثؿ ىػذه األكاذيػب فػي ىػذا الظػرؼ الحسػاس 
مصػػري والفمسػػطيني، وييػػدفوف لخدمػػة العػػدو الصػػييوني المشػػترؾ، ولكننػػا عمػػى ثقػػة بػػوعي أعػػداء لمشػػعبيف ال

 ."الشعب المصري لمثؿ ىذه األساليب القذرة، التي يستيتر صّناُعيا بعقوؿ الشعوب
، مؤّكػدا أف "األراجيػؼ واألكاذيػب"وحذر أبو عبيدة وسائؿ اإلعبلـ بكافػة أشػكاليا مػف نشػر وتػرويج مثػؿ ىػذه 

دورا وواجبػػا مقدسػػا فػػي مواجيػػة "، الفتػػا إلػػى أف ليػػا "ال تعمػػؿ بػػالمطمؽ خػػارج حػػدود فمسػػطيف"سػػاـ كتائػػب الق
 ."العدو األوؿ لؤلمة وىو العدو الصييوني

 51/7/0253، القدس العربي، لندن
 

 جيود المصالحة مع فتح حماس تنفي استئناف 50
ع حركػػة "فػػتح" بشػػأف متابعػػة ممػػؼ نفػػى القيػػادي فػػي حركػػة "حمػػاس" صػػبلح البردويػػؿ، عقػػد لقػػاءات ثنائيػػة مػػ

 المصالحة الفمسطينية.
وقاؿ البردويؿ، في تصريح صحافي، امػس األحػد، "إف المقػاءات متوقفػة لسػبب األحػداث الجاريػة فػي مصػر، 
كونيا الراعي األساسي لممصالحة"، مشيًرا إلى توقفيا منذ بداية األحداث التي شيدتيا الببلد في الثبلثيف مف 

 .حزيراف الماضي
وأكػد البردويػؿ أف "اىتمامػات الػرئيس محمػود عبػاس تغيػرت بشػأف المصػالحة، بعػد أولويػة إعػادة المفاوضػػات 
مػػع االحػػتبلؿ، فػػي حػػيف أف موقػػؼ "حمػػاس" الػػداعي إلتمػػاـ المصػػالحة الفمسػػطينية فػػي أقػػرب وقػػت ممكػػف لػػـ 

يخضػػعيا البتػػزازات يتغيػػر"، مشػػدًدا عمػػى أف عػػزؿ الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي، لػػف يػػؤثر عمػػى حركتػػو أو 
 سياسية.

وقاؿ: "ال يوجد شيء عمى وجو األرض مف شأنو أف يػؤثر عمػى حركػة حمػاس أو يخضػعيا لبلبتػزاز"، داعًيػا 
 "فتح" إلى ضرورة العمؿ عمى تطبيؽ ما جرى االتفاؽ عميو بينيا وبيف حركتو في اتفاقات القاىرة وقطر.

ب المصػري، أو مػف اميػر قطػر الجديػد تمػيـ بػف حمػد ونفى البردويؿ تعرض حركتو لمضايقات مف قبؿ الجان
آؿ ثػػاني، موضػػًحا اف "العبلقػػة مػػع األميػػر الجديػػد متميػػزة، و"حمػػاس" لػػدييا رؤيػػة وخطػػاب واضػػحيف، تعبػػر 

 عنيما بكؿ شفافية ووضوح مع جميع األطراؼ".
 51/7/0253، المستقبل، بيروت

 
 المقاومة والفمسطينيين  البردويل يحذر من تداعيات "حممة ممنيجة" في مصر لتشويو 53

حػػذر القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس الػػدكتور صػػبلح البردويػػؿ مػػف اسػػتمرار مػػا أسػػماه بػػػ "الحممػػة : غػػزة )فمسػػطيف(
الممنيجة والمنظمػة" التػي قػاؿ بػأف جيػات داخػؿ سػمطة راـ اهلل ومفوضػية إعػبلـ فػتح تخوضػيا بالتنسػيؽ مػع 

سػػطينييف فػػي الخيػػاؿ الشػػعبي المصػػري، ودؽ أسػػافيف ية مػػف أجػػؿ تشػػويو المقاومػػة وصػػورة الفمإسػػرائيمجيػػات 
 غير مسبوقة في التاريخ القديـ والمعاصر في العبلقة بيف الشعبيف الفمسطيني والمصري.
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( جيػات فمسػطينية ومصػرية وعربيػة 3|50واتيـ البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قػدس بػرس" اليػـو األحػد )
المقاومة فييا، وقاؿ: "لقد بػات واضػحا ومؤكػدا أف سػمطة ودولية بالتحريض عمى "حماس" في مصر وتشويو 

"فػػتح" فػػي راـ اهلل تعمػػؿ بشػػكؿ حثيػػث وسػػريع مػػف أجػػؿ إثػػارة الشػػبيات ضػػد حمػػاس والتحػػريض عمييػػا وعمػػى 
قطػػاع غػػزة، ومػػف أجػػؿ اسػػتعداء الشػػعب المصػػري عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غػػزة، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ 

لػى أركػاف القيػادة المصػرية، تشػارؾ المساىمة في إيصػاؿ معمومػات مضػممة  إلػى وسػائؿ اإلعػبلـ المصػرية، وا 
عػبلـ "فػتح" بدرجػة ثانيػة باإلضػافة إلػى سػيناريوىات مفبركػة  فييا أجيزة األمف مف خبلؿ معمومات مفبركػة، وا 

 مف اإلعبلـ الصييوني".
بضػوء أخضػر مػف مفوضػية  ية يػتـسػرائيموأشار إلى أف "ىذا التعاوف الكبير بيف أجيزة األمػف الفمسػطينية واإل

اإلعػػبلـ فػػي "فػػتح" وقيػػادة السػػمطة، ىػػذا ىػػو العنصػػر األساسػػي فػػي ضػػخ معمومػػات مضػػممة ومشػػبوىة حػػوؿ 
"حمػػاس" وقطػػاع غػػزة، وىػػي معمومػػات تتمقفيػػا وسػػائؿ إعػػبلـ مصػػرية ترغػػب ىػػي األخػػرى فػػي دؽ إسػػفيف بػػيف 

ليويػة ناقمػة عمػى حمػاس والمقاومػة، الشعب المصري والقضػية الفمسػطينية، وتغػذييا أمػواؿ خارجيػة معروفػة ا
 وتغذييا أيضا منظومة سياسية وحزبية غير راغبة في رؤية المقاومة".

وأعػرب البردويػؿ عػف أسػفو ألف ىػػذه الحممػة اإلعبلميػة فػي مصػر تجػػري مػف دوف مراعػاة لقواعػد أخبلقيػػة أو 
ا مف تداعيات ىذه الحممة الظالمة قانونية، وقاؿ: "نحف اتصمنا بالمخابرات العسكرية وأعممناىـ باألمر وحذرن

والمضػممة بحػػؽ الشػعب الفمسػػطيني، وقمنػػا بػأف المسػػتفيد األوؿ منيػا ىػػو العػػدو الصػييوني، وأف ىنػػاؾ حرصػػا 
بالغػػا مػػف ىػػذه األطػػراؼ فػػي قمػػب الصػػورة بيػػدؼ تحويػػؿ الشػػعب المصػػري إلػػى شػػعب حاقػػد وينظػػر بعنصػػرية 

يخشى مف التصريح بجنسيتو في مصر خوفا مف رد  ضد الشعب الفمسطيني إلى درجة أف الفمسطيني أصبح
الفعؿ المصري نظرا لحجـ الحقد والكراىية الذي أوجدتو بعض وسائؿ اإلعبلـ المصػرية فػي ظػؿ صػمت مػف 

 المسؤوليف المصرييف عف ذلؾ".
 59/7/0253قدس برس، 

 
 رفةحماس تدين األحكام التي أصدرىا االحتالل ضّد النائب طوطح والوزير السابق أبو ع 59

ي سػرائيمعّزت الّرشؽ بشػدةة الحكػـ الجػائر الػذي أصػدره االحػتبلؿ اإل« حماس»أداف عضو المكتب السياسي لػ
 عمى النائب المقدسي محمد طوطح، والوزير السةابؽ خالد أبو عرفة.

تمػة، ية الشرسػة عمػى المقدسػييف ومػدينتيـ المحسػرائيمإّف ىذا الحكـ الجػائر يػأتي فػي سػياؽ الحممػة اإل»وقاؿ: 
ويعّبػػر عػػف حالػػة اليسػػتيريا التػػي تنتػػاب قػػادة االحػػتبلؿ وجيشػػو فػػي مواجيػػة شػػعب أعػػزؿ ال يممػػؾ إال اإلرادة 

ي سػرائيموحػّذر الّرشػؽ االحػتبلؿ اإل«. والصمود واسترداد حقو المسموب في العيش عمى أرضو بحرّيػة وكرامػة
ّممػػػو المسػػػؤولية الكاممػػػة عػػػف حيػػػاة مػػػف مغّبػػػة جرائمػػػو المتواصػػػمة ضػػػد األسػػػرى الفمسػػػطينييف فػػػي سػػػجونو، وح

وسػػبلمة األسػػرى المرضػػى والمضػػربيف عػػف الطعػػاـ، وعمػػى رأسػػيـ األسػػير القسػػامي عبػػد اهلل البرغػػوثي جػػّراء 
 تدىور حالتيـ الصحّية نتيجة االنتياكات الجسيمة ومنعيـ مف أبسط الحقوؽ اإلنسانية.

 51/7/0253، االخبار، بيروت

 
 

 امنية مع األسرى في سجون االحتاللغزة: "الجياد" تنظم وقفة تض 51
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أكػد سياسػيوف ومختصػوف بشػؤوف األسػرى عمػى أىميػة تفعيػؿ التحػرؾ  :نفػوذ البكػري -الحياة الجديػدة  -غزة 
الػػدولي والمحمػػػي إلنقػػػاذ حيػػاة األسػػػرى المرضػػػى والمضػػػربيف عػػف الطعػػػاـ وطػػػالبوا بعػػدـ ربػػػط قضػػػية األسػػػرى 

ما زالت تػرفض اإلفػراج عػف األسػرى القػدامى فػي إطػار اتفاقيػة  ئيؿإسراية ال سيما وأف سرائيمبحسف النوايا اإل
 أوسمو.

جاء ذلؾ في الوقفة التضامنية التػي نظمتيػا حركػة الجيػاد اإلسػبلمي ومؤسسػة ميجػة القػدس أمػس لمتضػامف 
 مع األسرى المضربيف عف الطعاـ أماـ مقر المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف بغزة.

ح فػي كممػة مؤسسػة ميجػة القػدس أنػو مػع حمػوؿ شػير رمضػاف فػإف الجميػع وقاؿ األسير المحرر ياسر صػال
يعػػيش نفػػس المحظػػة التػػي يعيشػػيا األسػػرى المضػػربوف عػػف الطعػػاـ فػػي مواجيػػة االعتقػػاؿ اإلداري والمنػػع مػػف 

 الزيارة والعزؿ االنفرادي ويواجيوف الموت في كؿ لحظة ومع ذلؾ يواصموف اإلضراب عف الطعاـ.
ض السػامي لحقػوؽ اإلنسػاف تجػاه معانػاة األسػرى وحقػوقيـ اإلنسػانية التػي تنتيػؾ فػي وتساءؿ عف دور المفػو 

كؿ لحظة وجراء ذلؾ استشيد األسرى عرفػات جػرادات وميسػرة أبػو حمديػة بسػبب اإلىمػاؿ الطبػي واألمػراض 
 المزمنة.

ع قضػية مف جيتو أكد الشيخ خضر حبيػب القيػادي فػي حركػة الجيػاد اإلسػبلمي أف الوقفػة تػأتي لمتضػامف مػ
تخػػص الشػػعب بأكممػػو وىػػي قضػػية األسػػرى الػػذيف يجسػػدوف فػػي المعػػتقبلت النازيػػة قضػػية انتمػػائيـ لشػػعبيـ 
موضحا أف كؿ أسير خمفو عائمة وكبلىما لو معاناة خاصة خػبلؿ شػير رمضػاف جػراء حرمػانيـ مػف التواجػد 

 عمى مائدة واحدة.
 51/7/0253، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 " النووياألحمرإيران تقترب من "الخط .. الجديد "ذئب في زي حمل" إليرانيانتنياىو: الرئيس  50

عبر  قاؿبنياميف نتنياىو  اإلسرائيميرئيس الوزراء ، أف ا ؼ ب، عف 51/7/0253، الحياة، لندنذكرت 
قناة تمفزيونية اميركية اف الرئيس االيراني الجديد حسف روحاني ىو "ذئب في زي حمؿ"، مكررًا أف إيراف 

 تقترب مف "الخط االحمر" النووي.
وقاؿ نتنياىو في مقابمة مع شبكة سي بي اس "ىناؾ رئيس جديد في ايراف. انو ينتقد سمفو النو كاف ذئبًا في 
 زي ذئب. اف استراتيجيتو تقضي باف يكوف ذئبا في زي حمؿ، باف يبتسـ فيما يصنع القنبمة" النووية.

الخط االحمر. لـ يتجاوزوه بعد"، في اشارة الى السقؼ الذي كاف  واضاؼ "انيـ )االيرانيوف( يقتربوف مف
 وعرض فيو قدرة ايراف عمى صنع اوؿ سبلح نووي. 1051حدده في خطاب القاه اماـ االمـ المتحدة العاـ 

 وتابع نتنياىو "وينبغي اببلغيـ مف دوف اي التباس اف ىذا االمر لف يكوف مسموحا بو".
كيموغرامًا مف اليورانيوـ المخصب بنسبة عشريف في المئة، مف اصؿ  550واوضح اف ايراف تممؾ نحو 

 كمغ ىي ضرورية لصنع القنبمة. 110
مف جية اخرى، رفض نتنياىو تاكيد او نفي معمومات تناقمتيا وسائؿ اعبلـ اميركية مفادىا اف سمسمة 

ورية ناجمة عف ضربات جوية تموز/يوليو قرب مدينة البلذقية الساحمية الس 1االنفجارات التي سجمت في 
وعمؽ نتنياىو "ما اف يحصؿ شيء في الشرؽ االوسط حتى يتيموف اسرائيؿ. لست معتادا عمى  اسرائيمية.

قوؿ ما نقوـ او ما ال نقـو بو. يمكنني اف اقوؿ لكـ اف سياستي تقضي بمنع نقؿ االسمحة الخطيرة الى 
 حزب اهلل )المبناني( ومجموعات ارىابية اخرى".
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إيراف تواصؿ سعييا الحثيث المتبلؾ »نتنياىو قاؿ، إف ، أف 51/7/0253، الشرق األوسط، لندنافت وأض
قدرات عسكرية نووية مما يستوجب تشديد العقوبات الدولية المفروضة عمييا إلى جانب اإلبقاء عمى الخيار 

إيراف تقـو »لحكومتو:  ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عنو القوؿ في مستيؿ االجتماع األسبوعي «.العسكري
أيضا بتطوير مفاعؿ إلنتاج مادة البموتونيوـ المستخدمة في القنبمة النووية كما أنيا تعمؿ عمى تطوير 

 «.منظوماتيا الصاروخية الباليستية التي تشكؿ تيديدا ليس إلسرائيؿ فحسب
غبلؽ وجدد التأكيد عمى ضرورة وقؼ نشاطات تخصيب اليورانيوـ ونقؿ المواد المخصبة  إلى خارج إيراف وا 

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيمي غدة تصريحات نسبت إلى  المفاعؿ النووي في مدينة قـ.
مسؤوليف أميركييف أفادت بأف الواليات المتحدة ميتمة بإجراء محادثات مباشرة بشأف القضايا النووية مع 

 الحكومة اإليرانية المقبمة.
 

 رمضان داعيا الستئناف المفاوضاتشير  بقدومنتنياىو يينئ عباس  57
قاؿ مسؤولوف اسرائيميوف اف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو اتصؿ ىاتفيا : أحمد حسف -القدس

بالرئيس الفمسطيني محمود عباس يوـ االحد وعبر عف اممو في اف يتمكف الجانباف مف استئناؼ محادثات 
الرئيس الفمسطيني بحموؿ شير رمضاف وقاؿ لو "آمؿ أف تتاح لنا  وذكر مكتب نتنياىو أنو ىنأ السبلـ.

ونقؿ البياف االسرائيمي عف نتنياىو  الفرصة لنتحادث ال خبلؿ االحتفاالت فحسب ونبدأ التفاوض. ىذا ميـ."
 قولو "آمؿ اف تحقؽ جيود وزير الخارجية كيري نتائج."

 59/7/0253، وكالة رويترز لألنباء
 

 يعارض إطالق أسرى كبادرة حسن نية لممفاوضات سرائيمياإلوزير االقتصاد  58
، أنو يعارض توجو رئيس «البيت الييودي»نيت، زعيـ حزب يأعمف وزير االقتصاد اإلسرائيمي نفتالي ب

الوزراء إلطبلؽ سراح األسرى القدامى كبادرة حسف نية تجاه الرئيس الفمسطيني محمود عباس قبؿ بدء 
 المفاوضات.

مف غير الصحيح ومف العار »ذاعة جيش االحتبلؿ قبيؿ جمسة مجمس الوزراء اإلسرائيمي وقاؿ بانيت إل
، «اإلفراج عف أسرى قاموا بقتؿ فتياف وفتيات كنوع مف الجزية مقابؿ البدء في مفاوضات مشكوؾ بنتائجيا

 «.عباس؟ ىؿ نحف مجبروف لئلفراج عّمف وصفيـ بالقتمة إلثبات صدؽ نوايا إسرائيؿ لمتفاوض مع»مضيفًا 
، متمنيًا عمى «ال يمكنؾ إطبلؽ سراح القتمة»وشدد الوزير اإلسرائيمي المتطرؼ عمى الموضوع بالقوؿ 

 نتنياىو أال يقوـ باإلفراج عنيـ مقابؿ التصريحات السياسية التي لف تقود الى السبلـ كما يّدعي.
 51/7/0253، االخبار، بيروت

 
 لجيش اإلسرائيمي لطفل فمسطيني عمره خمس سنوات ا عن اعتقال يدافعانوزيران إسرائيميان  59

دافع وزيراف في حكومة االحتبلؿ اإلسرائيمي أمس األحد، عف قياـ سبعة مف جنود  :الغد –الناصرة 
االحتبلؿ في مدينة الخميؿ المحتمة، يوـ الثبلثاء الماضي، باعتقاؿ الطفؿ الفمسطيني وديع مسودة، ابف 

ى حجرا عمى الشارع، كما نّكؿ الجنود بوالده، انتقاما مف الطفؿ، وقاؿ الوزيراف السنوات الخمس، بزعـ أنو ألق
شكالية في تصرؼ الجنود.  إنيما ال يرياف أي غضاضة وا 
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فقد قاؿ وزير االقتصاد، ورئيس حزب المستوطنيف نفتالي بينيت، في حديث إلذاعة جيش االحتبلؿ، "أف 
يف المسمميف الذيف ال يردوننا ىنا، فيؿ تفكروف بأننا نذىب نعيش في الشرؽ األوسط، ومف حولنا مئات مبلي

 لرقص الباليو عمى التبلؿ؟ )بقصد الضفة الغربية(".
وتابع بينيت قائبل، "إنني لـ أر الشريط الذي يظير فيو الجنود، ولكنني متأكد أنو لربما ليس لطيفا، وأحيانا 

في بيئة ليست بسيطة، ولكننا لف نيأس"، ، إننا نعيش 5523توجد مشاكؿ، وكانت مشاكؿ قبؿ العاـ 
 وأضاؼ قائبل، إنو ال يرى في ما حدث مشكمة وقضية.

وقاؿ وزير السياحة عوزي لنداو، مف حزب "يسرائيؿ بيتينو" المتطرؼ، في حديث لوسائؿ اإلعبلـ مع دخولو 
 الدعـ". الى جمسة الحكومة، "إف الجنود تصرفوا بموجب التعميمات، وأنا أتفيميـ، وأمنحيـ كؿ

 51/7/0253، الغد، عّمان
 

 كية يوانتقادات لمتسريبات األمر  ..الالذقية غارةال تنفي وال تؤكد  "إسرائيل" 02
إسرائيؿ الرسمية واصمت تجاىؿ االتيامات ليا ، أف اسعد تمحمي، عف 51/7/0253، الحياة، لندنذكرت 

الروسي في منطقة « ياخونت»از سورية مف طر « بحر-أرض»بأنيا كانت وراء استيداؼ مخازف لصواريخ 
البلذقية قبؿ عشرة أياـ، وتجنب رئيس وزرائيا بنياميف نتنياىو نفي مسؤولية حكومتو عف اليجـو أو تأكيدىا، 

، فيما أكد عدد مف وزراء الصؼ «حزب اهلل»إلى « أسمحة خطرة»لكنو قاؿ إنو مصمـ عمى منع وصوؿ 
  «.سرائيؿالتسريبات في قضايا أمنية سيء إل»الخمفي أف 

حوؿ اليجـو « سي. إف. إف»وزارة الدفاع األميركية بأنيا بتسريباتيا لشبكة « أوساط رفيعة»مع ذلؾ، حذرت 
وحاولت اإلذاعة الرسمية جّر  إلى حرب مع سورية ىي في غني عنيا.« إنما قد تجر إسرائيؿ»اإلسرائيمي 

مي، إال أف ردودىـ المقتضبة دلت عمى أوامر وزراء في الحكومة لمتعقيب عمى األنباء عف اليجوـ اإلسرائي
كؿ التسريبات في القضايا األمنية والمخابراتية »مف نتنياىو بعدـ التعقيب، إذ قاؿ الوزير يوفاؿ شتاينتس إف 

كمما قّؿ الحديث عف مثؿ ىذه »، فيما أضاؼ الوزير عوزي لنداو أنو «بغض النظر عف مصدرىا ىي سيئة
أما الوزير يسرائيؿ كاتس، فقاؿ إف نفي وزير الدفاع موشيو يعالوف لمخبر «. الجميعالقضايا فإف األمر يخدـ 

 ، إال أف اإلذاعة استغربت ذلؾ ألف الوزير يعالوف لـ يدؿ بأي تعقيب.«مقبوؿ»
المتحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي العميد ، أف حممي موسى، عف 51/7/0253، السفير، بيروتوأوردت 

د أو نفي التقارير الغربية عف وقوؼ إسرائيؿ خمؼ تفجيرات مخزف سبلح سوري يؤآؼ مردخاي رفض تأكي
في البلذقية األسبوع الماضي. ويأتي ىذا الرفض بعد أياـ قميمة مف مبادرة وزير الدفاع اإلسرائيمي الجنراؿ 

مت بتوسع مع موشي يعموف إلنكار مياجمة إسرائيؿ أىدافا في البلذقية. لكف وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية تعام
التقارير الغربية التي أكدت، استنادًا إلى مصادر أميركية، قياـ إسرائيؿ بمياجمة مخازف ومواقع صواريخ 

 «.ياخونت»بحر الروسية المتطورة مف طراز  -أرض 
« جيات عميا في اإلدارة األميركية»إسرائيؿ اتيمت ، أف 51/7/0253، الشرق األوسط، لندنونشرت 

بمصالح إسرائيؿ األمنية، عندما سربت إلى وسائؿ اإلعبلـ ىناؾ نبأ قياـ إسرائيؿ بقصؼ  بالمساس المقصود
ىذه الجيات تتصرؼ »وقالت مصادر عسكرية في تؿ أبيب إف  مخازف أسمحة في مدينة البلذقية السورية.

 «.ببل مسؤولية بدرجة خطيرة، قد تصؿ إلى تيديد أرواح مواطنيف إسرائيمييف
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مراسؿ الشؤوف السياسية في ، أف زىير أندراوس، عف 51/7/0253، ربي، لندنالقدس العوأضافت 
إيتمار آيخنر قاؿ، إف ىناؾ في الدولة مف يميموف إلى االعتقاد بأف التسريب األمريكي ة يديعوت الصحيف

 ىدفو منع إسرائيؿ مف القياـ بتوجيو ضربة أخرى لسورية. 
سمدار بيري، إف الرئيس السوري بشار األسد، لـ ُيعقب  وقاؿ مراسمة شؤوف الشرؽ األوسط في الصحيفة،

عمى األنباء، ولـ يقـ باليجوـ عمى إسرائيؿ كما تعيد، بؿ إنو ُيحافظ عمى الصمت. وأشارت إلى أف وزير 
األمف اإلسرائيمي، موشيو )بوغي( يعالوف، كاف قد نفى أْف تكوف إسرائيؿ مسؤولة عف تنفيذ العممية في 

تت إلى أف حزب اهلل ليس قادرا عمى الرد عمى إسرائيؿ لعدة أسباب أوليا أنو عمى عمـ وعمى البلذقية، كما لف
دراية بأف تؿ أبيب تنتظر بفارغ الصبر اليجوـ مف حزب اهلل لكي تشف الحرب ضده، وتابعت قائمًة إنو يوًما 

ف عمى تدمير األسمحة بعد يوـ يكتشؼ الرئيس السوري أف ببلده مكشوفة جًدا لئلسرائيمييف، الذيف يقدرو 
( اإلسرائيمي، أمير بوحبوط، WALLAأما محمؿ الشؤوف العسكرية في موقع ) المخمة بالتوازف في المنطقة.

فقد قاؿ أمس إف التسريب األمريكي عف الضربة اإلسرائيمية ىدفو دفع إسرائيؿ وسورية إلى المواجية 
رباؾ الرئيس األسد، الذي قد يتوصؿ إلى نتيجة العسكرية، الفتًا إلى أف النشر عف الضربة سيؤدي إلى أ

 مفادىا أنو يتحتـ عميو توجيو ضربة عسكرية لمدولة العبرية، كما تعيد سابًقا.
 

 استخدم قاعدة بتركيا لقصف صواريخ "ياخونت" بالالذقية اإلسرائيميسالح الجو  :"روسيا اليوم" 05
" إف طائرات : روسيا اليوـ حربية اسرائيمية استخدمت قاعدة في تركيا في قاؿ مصدر خاص بػ"روسيا اليـو

قصفيا مف جية البحر مستودعات أسمحة قرب البلذقية في الخامس مف الشير الجاري. وكانت تسريبات 
اعبلمية تحدثت في وقت سابؽ عف استيداؼ اسرائيؿ لمستودعات تضـ صواريخ "ياخونت" الروسية 

ؽ حوؿ ذلؾ كما نفى وزير الدفاع االسرائيمي أف يكوف المضاّدة لمسفف فيما لـ يصدر عف دمشؽ أي تعمي
 لتؿ ابيب أي صمة باألمر. 

مف جانبو لفت مراسمنا في القدس إلى أنو ومنذ انتشار األنباء عف وقوع الغارة عمى مخازف األسمحة ومف 
ية عمى بحر( ياخونت المضادة لمسفف في البلذقية دأبت اسرائيؿ الرسمية والعسكر  -ضمنيا الصواريخ )بر 

 نفي أي عبلقة ليا بالعممية. 
وأضاؼ المراسؿ أف الحكومة االسرائيمية خبلؿ اجتماعيا يوـ أمس األحد تناولت الموضوع بانكار تنفيذ 
العممية، حيث أكد وزير الدفاع اف الجيش لـ يقـ بالعممية كما اف وزير االمف االستراتيجي قاؿ اف التسريبات 

سرائيؿ قامت بشف غارة أمر لو أبعاد كبيرة قد تؤدي إلى مواجية بيف سورية األمريكية واالشارة إلى أف ا
 واسرائيؿ. 

وأوضح المراسؿ أف المحمميف يقولوف اف اسرائيؿ معنية باستيداؼ أي اسمحة استراتيجية يمكف لمجانب 
رب السوري أف يمتمكيا، واعتبروا اف استيداؼ ىذه المخازف ىو بالدرجة األولى لمنع أي تيديد لض

 المنصات االسرائيمية الستخراج الغاز الطبيعي مف البحر المتوسط. 
 51/7/0253، روسيا اليوم

 
 
 

 يثير الجدل بعد اتيامو بالسرقة "إسرائيل"تعيين حاكم جديد لبنك  00
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يثير تعييف جاكوب فرانكؿ في منصب الحاكـ المقبؿ لبنؾ إسرائيؿ المركزي جدال : الشرؽ األوسط -القدس
 دولة العبرية بسبب تكتمو عمى مزاعـ طالتو في الماضي في حادثة سرقة مف محؿ.في أوساط ال

اإلسرائيمية إف لجنة مسؤولة عف التعيينات الكبرى في الخدمة المدنية سألت رئيس « ىآرتس»وقالت صحيفة 
 في أحد متاجر 1002أف يشرح لماذا لـ يقـ باإلببلغ عف حادثة وقعت عاـ « جي بي مورغاف شايس»بنؾ 

عندما كاف يغادر السوؽ، تـ العثور »السوؽ الحرة في مطار ىونغ كونغ الدولي. وبحسب الصحيفة، فإنو 
قاـ رجؿ أمف وقتيا بإلقاء القبض عمى »، وأضافت: «عمى زجاجة عطر لـ يدفع ثمنيا بيف أغراض فرانكؿ

ارت الصحيفة إلى أنو وأش «.فرانكؿ ومنعو مف الصعود عمى متف الطائرة، وصورت كاميرات أمنية الحادث
 جرى احتجاز فرانكؿ لمدة أربع وعشريف ساعة قبؿ السماح لو بالسفر، بينما ينفي فرانكؿ قيامو بأي خطأ.

توصمت السمطات المحمية في ىونغ كونغ إلى »وأكد فرانكؿ في بياف نشرتو الصحؼ اإلسرائيمية أمس: 
ف أسفيـ، ولـ أقـ بمقاضاتيـ لمحصوؿ عمى استنتاج مفاده أف ما حدث عبارة عف سوء تفاىـ وأعربوا ع

 «.أتوقع تسمـ منصبي كحاكـ بنؾ إسرائيؿ في أوائؿ أكتوبر )تشريف األوؿ(»، وأكمؿ: «تعويض
وقالت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية إف لجنة التعيينات اجتمعت لمناقشة قضيتو أمس، ولكنيا ستعقد عدة 

 جمسات أخرى قبؿ التوصؿ ألي استنتاجات.
 51/7/0253، ق األوسط، لندنالشر

 
 يعزز تواجده عمى الحدود مع مصر بعد اشتباكات مسمحة اإلسرائيمي"يديعوت": الجيش  03

كاف الجيش اإلسرائيمي قد عزز تواجده في منطقة الحدود مع مصر بعد اشتباكات : األناضوؿ –القدس 
فة يديعوت أحرونوت مساء اليـو بيف خمية مسمحة وعناصر مف الجيش المصري، حسبما ذكرت صحي

ولـ يستبعد الجيش اإلسرائيمي إمكانية أف الخمية المسمحة كانت تحاوؿ مياجمة أىداؼ  اإلسرائيمية.
 إسرائيمية، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وفي ذات السياؽ، قاؿ شيود عياف مصريوف في سيناء وفمسطينيوف في قطاع غزة إنيـ سمعوا أصوات 
)تغ(، شرؽ معبر كـر أبو سالـ أقصى جنوبي قطاع غزة عمى  54630 اشتباكات مسمحة عنيفة الساعة

 الحدود بيف إسرائيؿ واألراضي المصرية.
وأضاؼ الشيود أف الجيش اإلسرائيمي كاف أحد أطراؼ ىذه االشتباكات، موضحيف أنيـ شاىدوا جنود مف 

الحصوؿ عمى تعقيب مف ولـ يتسف  الجيش اإلسرائيمي يطمقوف النار تجاه ىدؼ داخؿ األراضي المصرية.
 .السمطات المصرية واإلسرائيمية

 51/7/0253، الحياة، لندن
 

 لمجندات عارياتصور نشر  قمقة من اإلسرائيميقيادة الجيش  09

في وحدات تحولت تعرية مجندات في الجيش االسرائيمي، بعضيف يخدمف : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
كبيرة في الجيش، ونشر صورىف الى ظاىرة وصؿ قمقيا الى قيادة اركاف الجيش ورئيسيا بيني غانتس. وبعد 
نشر مجندات لصور وىف عاريات وبعضيف يقمف بالرقص وحركات غير اخبلقية، قررت قيادة اركاف 

الظاىرة، التي  الجيش تشكيؿ لجنة فحص حوؿ الموضوع تنيي اعماليا بتوصيات تضمف وضع حد ليذه
 وصفيا البعض بالمعيبة والخطيرة.

http://www.vetogate.com/457240
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ويقؼ عمى راس ىذه المجنة ضابط في سبلح اليندسة فيما اعضاؤىا مف ضباط في اسمحة الجو والبر 
والبحر. وتقرر اف تسمـ المجنة توصياتيا الى قائد سبلح البرية، جاي تسور، ثـ رئيس اركاف الجيش، بيني 

يش انو في اعقاب تكرار نشر صور لمجندات عاريات سبقتيا صور لجنود وذكر الناطؽ بمساف الج غانتس.
ايضا تقرر تشكيؿ ىذه المجنة، التي باشرت عمميا بشكؿ موسع بمشاركة مسؤوليف مف مختمؼ االلوية 

 وقيادة االركاف".
غير ولـ تقتصر الصور التي تنشر عمى تعرية المجندات او الجنود انما شممت ايضا تصوير فيديو لمشاىد 

اخبلقية وعنيفة ايضا، ابرزىا في الوحدة العسكرية المعروفة باسـ "اغوز"، او وحدة "النخبة"، التي شكمت 
خصيصا لمواجية تنظيمات مسمحة وتـ تخصيص نشاطيا مؤخرا لمواجية حزب اهلل. وفي تفاخر الجيش 

عظـ التدريبات التي يجرييا ليذه الوحدة ذكر انيا باتت "كابوس حزب اهلل الحقيقي". والوحدة تشارؾ في م
وفي ظاىرة  الجيش االسرائيمي عمى احتبلؿ بمدة لبنانية، خاصة تمؾ التي يجرييا في جباؿ الكرمؿ في حيفا.

التعري كشفت صور فيديو عف ممارسات عنيفة بيف جنود ىذه الوحدة، ابرزىا خبلفات بيف جندييف عمى 
 الجندي بعد اف اعتدى عميو.  خمفية مالية قاـ احدىما بالتبوؿ عمى راس زميمو

 51/7/0253، الحياة، لندن
 

 تحطم طائرة إسرائيمية بدون طيار قرب الحدود مع مصر 01
تحطمت طائرة إسرائيمية بدوف طيار، مساء أمس األحد، تابعة لسبلح الجو قرب الحدود مع : ػرب04عػػ

ني" عمى الحدود مع مصر " كانت خبلؿ "نشاط عمبل010وجاء أف الطائرة، وىي مف طراز "ىرمس  مصر.
عندما اكتشؼ خمؿ تقني بيا، وعندىا تقرر إسقاطيا مف خبلؿ توجيييا إلى األرض في الجانب اإلسرائيمي 

 وبعد تحطـ الطائرة قامت قوات األمف اإلسرائيمية بجمع حطاميا. مف الحدود.
، وتشكؿ إحدى األدوات " تعتبر إحدى الطائرات المتطورة، وىي بدوف طيار010يذكر أف الطائرة "ىرمس 

 المركزية لمجيش اإلسرائيمي في نقؿ الصور الجوية وجمع المعمومات االستخبارية.
 51/7/0253، 98عرب 

 
 قراقعموزير لتستخدم تسجياًل مفبركًا  طالق سراح األسرىلمنع إ إسرائيميةحممة "معاريف":  00

اف  ،السرائيمية عمى موقعيا اإللكترونيقالت صحيفة "معاريؼ" ا :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو -راـ اهلل
رئيس الحكومة االسرائيمية بنياميف نتنياىو، تمقى ووزراء حكومتو، صباح اليوـ االحد، رسالة مسجمة مفبركة 
بواسطة الكوابؿ، بإسـ عيسى قراقع وزير االسرى في السمطة الفمسطينية، يشكر فييا نتنياىو عمى نيتو 

 ًا وجاء في المكالمة المفبركة:معتقبًل امني 510إطبلؽ سراح 
"مرحبًا انا عيسى قراقع وزير االسرى الفمسطينييف، إنني اريد اف امتدح قرار رئيس الحكومة االسرائيمية، مف 
الميـ جدا لو اف يحصؿ تقارب مع رئيسنا ابو مازف، ولكف مف اجؿ تحقيؽ ىذا التقارب، يجب إطبلؽ سراح 

رائيمية، لكي يعودوا الى بيوتيـ، صحيح انيـ قاموا بالقتؿ، ولكف ذلؾ كاف زمبلئنا المعتقميف في السجوف االس
ييدؼ الوصوؿ الى دولتنا، ماذا حصؿ إذا قتموا عددا مف االسرائيميف، فكؿ ما يريدونو ىو العودة الى 

 معتقبل، شكرًا نتنياىو " 510بيوتيـ، وكؿ ما نطمبو ىو 
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ي إطار حممة مكثفة تشنيا منظمات يمينية متطرفة في واشارت "معاريؼ" الى اف ىذه المكالمة تأتي ف
اسرائيؿ، ضد نية الحكومة االسرائيمية، إطبلؽ سراح أسرى ممف تصفيـ االوساط االسرائيمية بػ "الممطخة 

 ايدييـ بالدماء" كبادرة حسف نية تجاه الرئيس الفمسطيني محمود عباس.
ضاء الكنيست مف لجنة حزب الميكود، تـ مف وبدأت الحممة يوـ الخميس الماضي، بتوزيع رسائؿ ألع

 خبلليا عرض المواقع االفتراضية لممعتقميف المحرريف، عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ".
قدامو عمى  ووفقًا لمعاريؼ فقد ابدى اىالي القتمى االسرائيمييف تخوفيـ مف خضوع نتنياىو لمضغوط، وا 

 مميات أسفرت عف مقتؿ اسرائيمييف.إطبلؽ سراح المعتقميف، الذيف قاموا بع

 51/7/0253، القدس، القدس
 

 سقوط قذيفة سورية عمى الجوالن المحتل : اإلسرائيميمتحدثو باسم الجيش  07
أعمنت متحدثة عسكرية إسرائيمية أف قذيفة أطمقت مف سوريا، عمى األرجح خبلؿ المعارؾ بيف : )أ .ؼ .ب(

 مس في الجزء المحتؿ مف ىضبة الجوالف.الجيش النظامي ومقاتمي المعارضة، سقطت أ
وسوريا في ” إسرائيؿ“قذيفة أطمقت مف سوريا سقطت في أرض خبلء قرب الحدود بيف “وقالت المتحدثة إف 

وفؽ المعمومات األولية أنيا “، مف دوف تسجيؿ إصابات أو أضرار حتى اآلف. وأضافت ”شماؿ الجوالف
يفتش المنطقة وقد تـ إببلغ قوة األمـ المتحدة ” اإلسرائيمي“ ، الفتة الى أف الجيش”قذيفة مصدرىا سوريا

العاممة في المنطقة بالحادث. ولـ تدؿ المتحدثة بمعمومات عف نوع القذيفة، لكف مصدرًا أمنيًا أورد أنيا قذيفة 
وتحدث الجيش اإلسرائيمي عف نقؿ جريحيف سورييف إلى داخؿ الكياف لتمقي العبلج. وقاؿ متحدث  ىاوف.
الذي نقؿ إليو السورياف، إف الشابيف تعرضا لمضرب عمى الرأس ” نياريا“ـ مستشفى الجميؿ الغربي في باس

 وليسا مصابيف بأسمحة نارية.        

 51/7/0253، الخميج، الشارقة
 

 الدولية ليا من اتساع المقاطعة االقتصادية تتخوف "إسرائيل": "ىآرتس" 08
س العبرية، اليوـ األحد، إف إسرائيؿ تتخوؼ مف اتساع رقعة قالت صحيفة ىآرت :القدس دوت كوـ -غزة

المقاطعة االقتصادية الدولية ليا، وربما تطاؿ ىذه المقاطعة العديد مف المشاريع اإلسرائيمية، وال تقتصر 
 عمى منتجات المستوطنات.

اطعة األوروبية وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزيرة العدؿ "تسيبي ليفني"، التي حذرت فييا مف أف المق
لمبضائع اإلسرائيمية، ستطاؿ إسرائيؿ بأسرىا، وليس المستوطنات فقط، وذلؾ في ظؿ عدـ وجود تقدـ 

وقالت ليفني في ندوة بإيبلت: "إف الخطاب األوروبي أصبح خطابا أيديولوجيا في المواضيع  سياسي.
يح أف ىذا سيبدأ بالمستوطنات، االقتصادية، وليذا تشتد الدعوة إلى فرض المقاطعة عمى إسرائيؿ، وصح

 ولكف مشكمتيـ ىي مع إسرائيؿ التي ُينظر إلييا كدولة استعمارية".
ووفقا لمصحيفة، فإف معمومات مقمقة وصمت مؤخرا لموزارات ذات الصمة في الحكومة اإلسرائيمية، تفيد بأف 

ني أو تتاجر في األراضي بنوكًا كبرى في أوروبا، تبحث منع القروض عف شركات إسرائيمية، تنتج أو تب
وأشارت  الفمسطينية المحتمة، أو تقديـ قروض لمبنوؾ التي تمنح قروض السكف والبناء في المستوطنات.

الصحيفة إلى أف قرار المنع رفض مؤقتا، بعد حممة ضغوط إسرائيمية عمى خمفية المحادثات التي أجرىا 
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نيا مازالت قريبة مف التنفيذ، وال يمكف االستخفاؼ بشدة وزير الخارجية األميركي "جوف كيري" بالمنطقة، إال أ
 ىذه المخاطر عمى االقتصاد اإلسرائيمي، وأف أي مقاطعة أوروبية ستكوف مقاطعة اقتصادية واسعة جدًا.

التي تعمؿ في العالـ مف أجؿ المقاطعة في أف تسجؿ إنجازات، وبالتالي  BDSوأضافت: "نجحت حركة 
 اعة الحقيقة".فإف إسرائيؿ تقؼ أماـ س

وقالت الصحيفة: ىؿ اسرائيؿ مستعدة ألف تدفع ثمنيا اقتصاديا جسيما لقاء استمرار االحتبلؿ، ومراوحتيا 
 السياسية في المكاف؟ ىؿ ىي مستعدة ألف تدفع ثمف رفض العمؿ عمى إقامة دولة فمسطينية؟.

ف الخطر االقتصادي المحدؽ، واضافت: "إف الحاجة إلى سياسة جديدة، جريئة، ومصممة، ال تنبع فقط م
فالثمف السياسي واألخبلقي الذي يدفع إسرائيؿ لبلستمرار باالحتبلؿ صعب بما فيو الكفاية، ولكف اآلف، حيف 
تتجو أوروبا إلى تشديد سياستيا االقتصادية، فاف الثمف الذي ستدفعو إسرائيؿ سيصبح حقيقيا وممموسا، 

 ياء االحتبلؿ والوصوؿ إلى تسوية، قبؿ وقوع ما ال تحمد عقباه".واالستنتاج ىو واحد: استعداد حقيقي إلن
وقالت: "أثبتت القطيعة االقتصادية جدواىا في جنوب أفريقيا، وقد ُحسـ األمر حينما جاءت جماعة األعماؿ 
في دولة الفصؿ العنصري إلى ساستيا وقالت ليـ بأنو ال يمكف االستمرار عمى ىذا الحاؿ، وقد أسيمت 

شعبية، وعظمة نيمسوف مانديبل، وفريدريؾ دي كبلرؾ، والقطيعة الرياضية، والعزلة السياسية، في اليبة ال
 سقوط نظاـ الشر".

 51/7/0253، القدس، القدس
 

 بحرياً  اً زورق 50 " تفوز بعقدين لبناءإسرائيل شيبياردز"شركة  09
 21حرية، يبمغ طوؿ كؿ منيا ، بعقديف كبيريف لبناء ستة زوارؽ دورية ب«إسرائيؿ شيبياردز»فازت شركة 

« 1شالداغ إـ كي »مترًا، لحساب جية لـ يتـ اإلفصاح عف ىويتيا، وستة زوارؽ دورية سريعة مف طراز 
مترًا الزورقيف المذيف تـ تسميميما لغينيا  21وتطابؽ زوارؽ الدورية البحرية البالغ طوؿ كؿ منيا  لجية أخرى.

بدنًا منو  33، الذي تـ بناء «0.1سعر »ذ يماثؿ بدنيا بدف الزورؽ . إ1055االستوائية، في فبراير مف عاـ 
 «.إسرائيؿ شيبياردز»في أربعة أشكاؿ مف قبؿ 

ويحتوي كؿ مف ىذه الزوارؽ عمى قاعدة صغيرة لطائرة ىميكوبتر خفيفة، وىي مصممة الستيعاب طاقـ 
 شخصًا. 10ما يصؿ إلى  فردًا، إلى جانب مفرزة قوات خاصة تضـ 31و 12يتراوح عدد أفراده بيف 

، المنتجة مف قبؿ «شالداغ»، فإنو يمثؿ أكبر نسخة مف زوارؽ عائمة «1شالداغ إـ كي »أما الزورؽ 
زورؽ دورية سريعًا لكؿ مف قبرص وغينيا  11، والتي بني أو طمب منيا حتى اآلف «إسرائيؿ شيبياردز»

سرائيؿ ونيجيريا ورومانيا وسريبلنكا.  االستوائية وا 

 51/7/0253، ن، دبيالبيا
 

  المسجد األقصىيؤيدون تقسيم  اإلسرائيميينمن  %02استطالع:  32
زىير أندراوس: أظير استطبلع رأى نشره معيد )ماجر موحوت( اإلسرائيمي، بأف ثمثي  - الناصرة

، في بالمئة يؤيدوف تقسيـ المسجد األقصى بيف المسمميف والييود مف ناحية الزماف والمكاف 15اإلسرائيمييف )
ما بّيف االستطبلع أف نحو ثمث مف اإلسرائيمييف يؤيدوف بناء الييكؿ المزعوـ أو كنيس ييودي عمى حساب 

بالمئة مف اإلسرائيمييف فيرْوف أف حائط البراؽ ىو أكثر المعالـ المقدسة  22المسجد األقصى المبارؾ، إما 
 لدى الشعب الييودي.
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 51/7/0253، القدس العربي، لندن

 
 الفمسطينيالشعب  صانع: مخطط "برافر" نكبة جديدة بحقّ لب الاط 35

حػذر النائػب العربػي السػابؽ فػي الكنيسػت اإلسػرائيمي ورئػيس لجنػة التوجيػو العميػا لعػرب : محمػد جاسػر -غزة
النقػب طمػػب الصػػانع، مػػف تبعػػات إقػػرار مسػػودة قػانوف "برافػػر" االسػػتيطاني الػػذي يسػػتيدؼ الوجػػود العربػػي فػػي 

 رًا إياىا بنكبة جديدة بحؽ الفمسطينييف المقيميف في النقب المحتؿ.النقب المحتؿ، معتب
واسػػتيجف الصػػانع فػػي تصػػريح عبػػر اليػػاتؼ لػػػ"فمسطيف أوف اليػػف"، إصػػرار سػػمطات االحػػتبلؿ عمػػى تيجيػػر 

فػي  20ألؼ كـ مربع، حيث يشػكؿ  51القرى العربية في النقب، رغـ المساحة الكبيرة لمنقب والتي تبمغ نحو 
فػي المائػة مػف  41مساحة الدولة العبرية، وضعؼ مساحة الضػفة الغربيػة المحتمػة، مشػيرا إلػى أف  المائة مف

 أراضي النقب خالية مف السكاف وغير مأىولة، ومع ذلؾ ال تستيدؼ سمطات االحتبلؿ ىذه األراضي.
59/7/0253فمسطين أون الين،   

 
 "الييكل"فعاليات  إلحياء "مأمن اهلل"خيامًا في " ونصب األقصى" يقتحمونمستوطن  022  30

مسػػتوطنا اقتحمػػوا  100ـ إف نحػػو 50/3/1503أفػادت مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػراث فػػي بيػػاف ليػػا األحػد 
ودنسوا المسجد األقصى مف جية باب المغاربة، وذلؾ عمى عدة مجموعػات، تػرافقيـ حراسػة مشػددة مػف قبػؿ 

مػـ المنتشػريف فػي أنحػاء المسػجد األقصػى، ويػأتي قوات االحتبلؿ، فيما شػّدد االحػتبلؿ عمػى حركػة طػبلب الع
ىػػػػػػذا االقتحػػػػػػاـ عشػػػػػػية مػػػػػػا يسػػػػػػمونو التاسػػػػػػع مػػػػػػف آب ذكػػػػػػرى خػػػػػػراب الييكػػػػػػؿ، والػػػػػػذي يوافػػػػػػؽ يػػػػػػـو الثبلثػػػػػػاء 

ـ، لكف يسبقو بيوـ أو يوميف حمبلت ونشاطات دعائية تترافؽ مع اقتحامات لممسجد األقصى، 52/3/1053
ؿ ىػػذه االقتحامػػات بيػػذه األيػػاـ الثبلثػػة، كمػػا ومػػف المتوقػػع أف إذ مػػف المتوقػػع أف يشػػيد المسػػجد األقصػػى مثػػ

 تنصب جماعات ومنظمات ييودية خيامًا عمى أرض مقبرة مأمف اهلل بالقدس، لممطالبة بتسريع بناء الييكؿ.

وأشارت مؤسسة األقصى إلى تواجد المئات مف المصميف وطبلب مشروع إحياء مصػاطب العمػـ فػي المسػجد 
 نذ ساعات الصباح التكبيرات ويسود جو مف التوتر والترقب الحذر. األقصى وتتعالى م

ىذا وأكدت المؤسسة فػي بيانيػا أف تكثيػؼ شػد الرحػاؿ إلػى المسػجد األقصػى بشػكؿ يػومي وبػاكر ىػو مطمػب 
 الساعة، وىو الذي مف الممكف أف يشكؿ جزءًا مف الحماية والدفاع عف المسجد األقصى.

59/7/0253لموقف والتراث،  األقصىمؤسسة   
 

 اإلسرائيميلربط مستوطنات الضفة بالعمق م ك 583طريق بطول  شقّ  33
الشػوارع االسػتيطانية  وأطػوؿاكبػر  بإقامػةبػدأت  اإلسػرائيميةالحكومػة  أفأكدت مصػادر فمسػطينية : "المستقبؿ"

شػارع  الضفة الغربية مف خبلؿ شؽ أراضيبالمستوطنات المقامة عمى  إسرائيؿفي الضفة الغربية لربط مدف 
 كيمومترًا. 543" بطوؿ 5يحمؿ رقـ "

 بإقامةبدأت بالفعؿ  إسرائيؿوقاؿ مسؤوؿ ممؼ مقاومة االستيطاف في شماؿ الضفة الغربية غساف دغمس اف 
" والذي يبدأ مػف منطقػة السػاحؿ قػرب الخضػيرة ويمتػد مػف شػماؿ الضػفة مػف قػرى جيػت 5مشروع شارع رقـ "

 األغػػوارالمػػواطنيف ومػػف ثػػـ يمتػػد حتػػى جنػػيف ومنطقػػة  أراضػػيمػػف دونػػـ  300وباقػػة الغربيػػة حيػػث سيصػػادر 
دغمػس اف  وأكػد المػواطنيف. أراضػيدونػـ مػف  ألػؼ 10مػف  أكثرالفمسطينية وسيصادر  األردنيةحتى الحدود 
 .1050سينتيي في العاـ المقبؿ  أشير،بدأ العمؿ بو بالفعؿ منذ عدة  الذيىذا المشروع 
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51/7/0253المستقبل، بيروت،   
 

 بمدة يطا أراضيو منشآت  عمىيرصد اعتداءات االحتالل  مركز أبحاث األراضيل تقرير 39
( أف 50/3أكػػػد مركػػػز أبحػػػاث األراضػػػي فػػػي بيػػػاف لػػػو تمقػػػت "قػػػدس بػػػرس" نسػػػخة عنػػػو يػػػـو األحػػػد ): الخميػػػؿ

المسػػػتوطنيف وسػػػمطات االحػػػتبلؿ صػػػعدوا مػػػف اعتػػػداءاتيـ وممارسػػػاتيـ التعسػػػفية بحػػػؽ المػػػواطنيف ومنشػػػآتيـ 
 1053خػػبلؿ النصػػؼ األوؿ مػػف عػػاـ  ،ية والزراعيػػة فػػي منػػاطؽ مختمفػػة مػػف بمػػدة يطػػا جنػػوب الخميػػؿالسػػكن

 الجاري.
( منشأة سكنية وزراعيػة خػبلؿ النصػؼ األوؿ مػف ىػذا 55وجاء في البياف أف سمطات االحتبلؿ قامت بيدـ )

لمزروعػػػات وسػػػػقي ( بئػػػري ميػػػػاه جمػػػع، يسػػػػتخدميا المواطنػػػوف لػػػػري ا1( منشػػػآت سػػػػكنية، و)3العػػػاـ، منيػػػػا )
 ( منشآت زراعية أخرى. 2المواشي، و )

( إخطػػػارًا بوقػػػؼ العمػػػؿ 53وأشػػػار المركػػػز إلػػػى إقػػػداـ سػػػمطات االحػػػتبلؿ واإلدارة المدنيػػػة التابعػػػة لػػػو بتوجيػػػو )
( منشػأة خػبلؿ النصػؼ األوؿ مػف ىػذا العػاـ، وقػد اسػتيدفت إخطػارات 53والبناء بحجػة عػدـ التػرخيص فػي )

شػػػآت سػػػكنية وخيػػػاـ ومنشػػػآت زراعيػػػة ومنشػػػآت عامػػػة وعيػػػادات صػػػحية، فضػػػبًل عػػػف وقػػػؼ العمػػػؿ والبنػػػاء من
اسػتيدافيا أللػػواح الطاقػػة الشمسػػية المولػػدة لمكيربػػاء فػػي منػػاطؽ مختمفػػة مػػف القػػرى والتجمعػػات السػػكانية ببمػػدة 

 يطا.
ة يطا منذ دونمًا( مف أراضي بمد 550وجاء في البياف أف سمطات االحتبلؿ والمستعمريف قد استولوا عمى )  

 مطمع العاـ الحالي لؤلغراض االستعمارية.
وتطػػرؽ بيػػاف أبحػػاث األراضػػي إلػػى اعتػػداء المسػػتعمريف عمػػى المزروعػػات واألشػػجار فػػي أراضػػي بمػػدة يطػػا، 

( شجرة زيتوف، فضبًل عف إقداـ  315وأشار إلى إقداـ المستعمريف وسمطات االحتبلؿ عمى االعتداء عمى ) 
( دونمًا مف أراضي المػواطنيف المزروعػة بالمحاصػيؿ  555وحرؽ ما مجموعو ) المستعمريف برعي وتخريب 

 الشتوية.
 59/7/0253قدس برس، 

 
 االحتالل بإدخال تسييالت عمى حصار غزة مزاعمنفي يتقرير حقوقي  31

فند تقرير حقوقي يوـ األحد، مزاعـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بإدخاؿ تسييبلت عمى الحصار : فمسطيف أوف اليف
 فروض عمى قطاع غزة.الم

وتناوؿ التقرير وىو مف سمسمة تقارير حالة المعابر في قطػاع غػزة، التػي يصػدرىا المركػز الفمسػطيني لحقػوؽ 
وحتػى  5/2/1053اإلنساف، أوضاع المعابر الحدودية التجارية وتمؾ المتعمقة بمرور األفراد خبلؿ الفترة مػف 

30/2/1053. 
ات االحػػتبلؿ الحربػػي اإلسػػرائيمي حصػػارىا الشػػامؿ عمػػى حيػػاة سػػكاف ورصػػد التقريػػر أثػػر اسػػتمرار فػػرض سػػمط

 القطاع المدنييف وعمى أوضاعيـ االقتصادية واالجتماعية.
وكشؼ عف تدىور األوضاع اإلنسانية في القطاع خبلؿ األسبوع األخير مف شير حزيػراف/ يونيػو الماضػي، 

القطػػاع مػػف خػػبلؿ األنفػػاؽ عمػػى الحػػدود  ونقػػص معظػػـ السػػمع األساسػػية، بسػػبب تقمػػيص السػػمع الػػواردة إلػػى
 الفمسطينية المصرية.
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ووفؽ التقرير فقد كشؼ ىذا الوضع مجددا حقيقة الظروؼ التي يعيشػيا قطػاع غػزة، والحصػار الػذي تفرضػو 
 سنوات. 2السمطات اإلسرائيمية المحتمة عمى كافة المعابر المحيطة بالقطاع منذ 

59/7/0253، فمسطين أون الين  
 

 فمسطينيًا في الضفة األسبوع الماضي 03الحتالل اعتقل اتقرير:  30
أف قػػوات االحػػتبلؿ اعتقمػػت  "حمػػاس"أظيػػرت معطيػػات نشػػرتيا حركػػة المقاومػػة اإلسػػبلمية : السػػبيؿ -راـ اهلل

 ثبلثػػة وسػػتيف مواطًنػػا فمسػػطينًيا خػػبلؿ األسػػبوع الماضػػي فػػي منػػاطؽ مختمفػػة مػػف مػػدف وقػػرى الضػػفة الغربيػػة.
ريرىػػػػا إلػػػػى أف قػػػػوات االحػػػػتبلؿ تواصػػػػؿ حمػػػػبلت االعتقػػػػاؿ التػػػػي تطػػػػاؿ المػػػػواطنيف وأشػػػػارت الحركػػػػة فػػػػي تق

 الفمسطينييف في الضفة مف خبلؿ عمميات دىـ واقتحاـ.
مف راـ اهلل، وستة مف القدس، وخمسة مف كػؿ  52ورصد التقرير اعتقاؿ تسعة عشر فمسطينًيا مف الخميؿ، و

 لكـر وثبلثة مف قمقيمية.مف نابمس وجنيف وبيت لحـ، وأربعة مواطنيف في طو 
فػبلح نػدي مػف البيػرة، باإلضػافة  "حمػاس"القيػادي فػي حركػة  -كما رصد التقرير-وكاف مف ضمف المعتقميف 

 إلى عدد مف طمبة الجامعات وعدد مف المحرريف مف سجوف االحتبلؿ وسجوف الضفة.
51/7/0253السبيل، عمان،   

 
 ى أي أذى يصيب عبداهلل البرغوثيغضب ردًا عم ةاألسرى الفمسطينيون ييددون بموج 37

حػػػػدود لػػػػـ تشػػػػيدىا المعػػػػتقبلت  إلػػػػىىػػػػدد األسػػػػرى الفمسػػػػطينيوف بتصػػػػعيد غضػػػػبتيـ : غػػػػادة الشػػػػيخ - عمػػػػاف
اإلسػػرائيمية مػػف قبػػؿ، فػػي حػػاؿ تعػػرض األسػػير األردنػػي عبػػداهلل البرغػػوثي ألي مكػػروه عقػػب تػػدىور وضػػعو 

 يومًا عمى التوالي. 31صؿ عف الطعاـ منذ الصحي ووصولو مرحمة الخطر القصوى، جراء إضرابو المتوا
وقػػاؿ مركػػز "أسػػرى فمسػػطيف" لمدراسػػات فػػي بيػػاف صػػحفي أمػػس إف "البرغػػوثي ميػػّدد بػػالموت فػػي أي لحظػػة، 

كيموغرامػًا مػف وزنػو ومعاناتػو مػف آالـ حػادة  10فضبًل عف فقدانػو  نتيجة خطورة حالتو الصحية بشكؿ كبير؛
غير قادر عمى تصريؼ األدوية، وىناؾ خشية مف تمؼ الكبد لديو في كؿ أنحاء جسده، بحيث أصبح جسده 

 ما يدخمو في مرحمة الخطر المتقدـ".
وأضاؼ المركز في بيانو نقبًل عف األسرى في المعتقبلت، تأكيدىـ بأنيـ لف يقفوا صػامتيف عمػى جريمػة قتػؿ 

مكانات.أحد قادتيـ، وأنيـ سيدافعوف عف حياتو وحياة بقية األسرى بكؿ ما يممكوف م  ف قوة وا 
واعتبػػر األسػػرى أف تجاىػػؿ وضػػع األسػػير األردنػػي "وتركػػو فريسػػة سػػيمة لممػػوت، عمميػػة انتقاميػػة مػػف شػػخص 

 البرغوثي الذي أذاؽ االحتبلؿ مرارة اليزيمة، وكاف مسؤوال عف قتؿ عشرات الجنود والمستوطنيف".
51/7/0253الغد، عمان،   

 
 في المستشفيات أسوأ من السجن األسرى المضربون يؤكدون أن ظروف اعتقاليم 38

"األيػػػاـ": وصػػؼ األسػػرى المضػػربوف عػػف الطعػػاـ فػػي مستشػػفى "سػػوروكا" ظػػروؼ اعتقػػاليـ داخػػؿ  -راـ اهلل 
المستشفيات المدنيػة بأنيػا أسػموب مػف أسػاليب الضػغط عمػييـ وزيػادة معانػاتيـ، مؤكػديف أف مػا يجػري بحقيػـ 

 سجف.داخؿ المستشفيات اإلسرائيمية أسوأ مف ظروؼ ال
وأشػػار محػػامي نػػادي األسػػير، الػػذي زار األسػػرى فػػي مستشػػفى "سػػوروكا"، إلػػى أف أوضػػاعيـ فػػي غايػػة مػػف 
الخطورة، ورغـ ذلؾ فإف األسرى يطالبوف بإعػادتيـ إلػى "عيػادة سػجف الرممػة" نتيجػة ألسػاليب اإلذالؿ والقمػع 
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مضػػػربيف، يقومػػػوف باألكػػػؿ سػػػجانًا وضػػػابطًا داخػػػؿ غرفػػػة األسػػػرى ال 51التػػػي تمػػػارس بحقيػػػـ، وقػػػاؿ: ىنػػػاؾ 
 والشرب داخؿ الغرفة.

51/7/0253األيام، رام اهلل،   
 

 نقل األسير حالحمة إلى عيادة سجن الرممة 39
االحػتبلؿ نقمػت األسػير ثػائر حبلحمػة مػف  "إدارة سػجوف"أف  أمسأفاد نادي األسير  :الحياة الجديدة -الخميؿ 
تو الصحية، وأوضح النادي في بياف لو أف األسير بعد ترد في حال« عيادة سجف الرممة»إلى « عوفر»سجف 

حبلحمة يعاني مف وضع صحي صعب نتيجة اصػابتو بفيػروس التيػاب الكبػد الوبػائي منػذ تػاريخ اعتقالػو فػي 
 نيساف الماضي.

51/7/0253الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 مسيرة واعتصام في رام اهلل تضامنًا مع األسرى المضربين 92
اـ": شارؾ عشرات المػواطنيف وممثمػو فصػائؿ ومؤسسػات، فػي مسػيرة واعتصػاـ، نظمػا فػي راـ "األيػ –راـ اهلل 

اهلل، أمس، تضامنًا مع األسرى المضربيف عف الطعػاـ، تمبيػة لػدعوة مػف الييئػة العميػا لمتابعػة شػؤوف األسػرى 
 والمحرريف.

بتعزيػػز التحػػرؾ الرسػػمي ورفػػع المشػػاركوف فػػي الفعاليػػة صػػور عػػدد مػػف األسػػرى، إضػػافة إلػػى الفتػػات تطالػػب 
 والشعبي في سبيؿ االنتصار لقضية األسرى، خاصة المضربيف عف الطعاـ.

وذكػػر منسػػؽ القػػوى الوطنيػػة واإلسػػبلمية فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة عصػػاـ بكػػر، أف الفعاليػػة جػػاءت تأكيػػدًا 
تي تتيػدد حيػاة العديػد مػف ألىمية حمؿ معاناة األسرى إلى كافة المحافؿ الدولية، السيما في ظؿ المخاطر ال

األسػػرى، جػػراء تػػردي وضػػعيـ الصػػحي، سػػواء بفعػػؿ اإلضػػراب عػػف الطعػػاـ، أو سياسػػة اإلىمػػاؿ الطبػػي التػػي 
 تنتيجيا سمطات االحتبلؿ بحقيـ.

51/7/0253األيام، رام اهلل،   

 
 اشتباكات في مخيم عين الحموة جنوب لبنان"عكاظ":  95

يفػػة داخػػؿ مخػػيـ عػػيف الحمػػوة القريػػب مػػف مدينػػة صػػيدا جنػػوب انػػدلعت اشػػتباكات عن :ىشػػاـ عميػػوف -بيػػروت 
 لبناف بيف عناصر مسمحة.

جرحػى  ثبلثػةوأفاد مصدر فمسطيني تابع لقوات األمف الوطني داخؿ المخيـ أف االشػتباكات أدت إلػى سػقوط 
أحيػاء وأشار المصدر إلػى أف حالػة مػف االسػتنفار تسػود  وأثارت جوا مف التوتر والقمؽ في صفوؼ المدنييف.

 المخيـ، كما لوحظ انتشار المسمحيف بيف األحياء وسط المخيـ.
وأكد أف لجنة المتابعة الفمسطينية داخؿ عػيف الحمػوة سػارعت إلػى عقػد اجتمػاع طػارئ لمبحػث فػي وقػؼ حالػة 

 التدىور األمني.
51/7/0253عكاظ، جدة،   

 
 واحدة اميعيش عمى وجبة طع يوماً  خمسينفمسطيني عالق بمطار كوااللمبور منذ  90
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عػػف وجػػود شػػاب فمسػػطيني عػػالؽ فػػي مطػػار  األحػػدكشػػفت مصػػادر صػػحافية ماليزيػػة  :وليػػد عػػوض -راـ اهلل 
، وغيػػر قػػادر ألراضػييا إدخالػػوتقطعػت بػػو السػبؿ وتػػرفض ماليزيػا  أفيومػا بعػػد  10مػػف  أكثػركوااللمبػور منػػذ 

. االقتتػػاؿ الػػداخمي فػػي سػػورية مػػف ىنػػاؾ إلػػى بمغاريػػا والنمسػػا جػػراء أسػػرتوفػػرت  أفعمػػى العػػودة لسػػورية بعػػد 
عامػًا( يقضػي يومػو  11المحمية عمى صفحتيا األحد أف الفمسطيني أحمد كنعاف ) "نيشف"وأوضحت صحيفة 

 .يوماً  10مف  أكثرعمى مقعد حديدي يناـ عميو، وال يزاؿ عالقًا في صالة الترانزيت الخاصة بالمطار منذ 
المطار فإنيـ يجيموف سبب وجود كنعاف طواؿ ىذه الفترة وحسب ما نقمت الصحيفة عف ضباط ماليزييف في 

صػػالة الترانزيػػت فػػي  إدارةفػػي المطػػار، مشػػيريف الػػى انػػو يعػػيش عمػػى وجبػػة طعػػاـ واحػػدة تقػػدـ لػػو يوميػػا مػػف 
 .المطار

ونقػؿ عػف كنعػاف قولػو إنػو ناشػػد السػمطات الماليزيػة فػي المطػار مسػػاعدتو عمػى الخػروج مػف المطػار إال أنيػػـ 
 ".ألنيـ ال يساعدوف مخالفي القانوف الماليزي"فض أجابوه بالر 

51/7/0253القدس العربي، لندن،   
 

 .. لماجد كياليدراسة في إشكاليات التجربة الفمسطينيةعرض كتاب:  93
 الكتاب: الثورة المجيضة

 الكاتب: ماجد كيالي
 1053ػ بيروت  المؤسسة العربية لمدراسات والنشر الناشر:

مػػف مػػرور نحػػو خمسػػيف عًامػػا عمػػى انطبلقػػة الثػػورة الفمسػػطينية المعاصػػرة، لػػـ تػػتـ  عمػػى الػػرغـ: نبيػػؿ السػػيمي
عممية توصيؼ وتمحيص دقيقة ومتكاممة لمتجربة السياسية والعسكرية والتنظيمية وممفاتيا الساخنة والمتعرجة 

تجربػػػة التػػػي مػػػرت بيػػػا فػػػي كػػػؿ مػػػف األردف ولبنػػػاف واألراضػػػي المحتمػػػة وصػػػواًل إلػػػى مرحمػػػة التفػػػاوض وقبميػػػا 
 االنتفاضتيف األولى والثانية.

يحاوؿ الكاتب أف يعطي جرعة في التفكير النقدي بشأف التجربة الفمسطينية عبر طرح أسئمة متشػعبة وبػدائؿ 
ممكنة. بداية لـ يخؼ الكاتب قدرة حركة التحػرر الفمسػطينية مػف اسػتنياض الفمسػطينييف فػي البدايػة، وصػوغ 

اسػية. فػي مػا شػكؿ ردًا عمػى محػاوالت التغييػب واإللغػاء التػي تعػرض ليػا ىويتيـ كشعب وبعث كيانيتيـ السي
. وتمزيػػػػؽ وحدتػػػػو المجتمعيػػػػة بفعػػػػؿ المشػػػػروع 5504الشػػػػعب الفمسػػػػطيني بعػػػػد اقتبلعػػػػو مػػػػف أرضػػػػو فػػػػي عػػػػاـ

الصييوني. لكف بحكـ تعقيدات الظروؼ الموضوعية لـ تفمح الحركة الوطنية الفمسطينية في تحقيػؽ ميماتيػا 
تضػػػاءلت كثيػػػرًا قػػػدرتيا عمػػػى العمػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ الصػػػراع ضػػػد إسػػػرائيؿ ومقاومػػػة سياسػػػاتيا الوطنيػػػة، حيػػػث 

 المجحفة، ولـ يعد ىناؾ مقاومة فعمية وحقيقية. العنصرية والعدوانية، السيما بعد ارتيانيا لعممية التسوية
51/7/0253المستقبل، بيروت،   

 
 سامر أبو رمان".. ليركيةفي استطالعات الرأي األم اإلسرائيميالصراع العربي كتاب " 99

عػػف اتجاىػػات الػػرأي العػػاـ فػػي  "فػػي اسػػتطبلعات الػػرأي األميركيػػة اإلسػػرائيميالصػػراع العربػػي "يكشػػؼ كتػػاب 
فػػػي شػػػأف القضػػػية الفمسػػػطينية والصػػػراع  1004و 5555الواليػػػات المتحػػػدة األميركيػػػة، خػػػبلؿ الفتػػػرة مػػػا بػػػيف 

 حوليا.
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مػػػا أوجػػػو التشػػػابو واالخػػػتبلؼ بػػػيف اسػػػتطبلعات الػػػرأي  وىػػػو محاولػػػة لئلجابػػػة عػػػف عػػػدد مػػػف األسػػػئمة منيػػػا:
ىػؿ تختمػؼ آراء األميػركييف بػيف قضػية وأخػرى  األميركية المختمفة ذات الصمة بقضايا الصراع فػي منطقتنػا؟

 وما العوامؿ التي تؤثر في ىذه المتغيرات؟ عف المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات. وألي سبب؟
51/7/0253السفير، بيروت،   

 
 " جوائز فمسطين الثقافية"في الدورة الثانية من عمان: اإلعالن عن الفائزين  91

 بػإعبلففػي عمػاف  "المركػز الثقػافي الممكػي"فػي  "،جمعيػة البيػارة الثقافيػة"و "مؤسسة فمسػطيف الدوليػة"احتفمت 
عمػبًل مػف  330اركة . وتضمنت ىػذه الػدورة مشػ"جوائز فمسطيف الثقافية"الفائزيف في الدورة الثانية مف  أسماء

، جائزة غساف كنفػاني لمكاريكاتيردولة في فروع المسابقة )جائزة فدوى طوقاف لمشعر، جائزة ناجي العمي  55
 لمسرد القصصي، جائزة ادوارد سعيد في النقد االستشراقي، وجائزة وليد الخطيب في التصوير الفوتوغرافي(.

51/7/0253األخبار، بيروت،   
 

 الصحية يملسفير األردني في تل أبيب بالوقوف عمى أوضاعا يطالبون المضربين األسرى األردنيين 90
، أف األسرى األردنييف المضربيف عف الطعاـ في أمسنقمت إدارة سجوف االحتبلؿ  :غادة الشيخ - عماف

بعث فواز الشمودي محامي األسرى األردنييف المضربيف و  مستشفى "سوروكا" نقموا إلى عيادة سجف الرممة.
البرغوثي ومنير مرعي وحمزة الدباس ومحمد الريماوي وعبلء حماد، رسالة عبد اهلل عف الطعاـ؛ وىـ: 

لمسفير األردني في تؿ أبيب وليد عبيدات، طالب خبلليا بالوقوؼ عمى األوضاع الصحية المتردية التي 
رض الشمودي في يعاني منيا األسرى. وباإلضافة الستعراض حالة البرغوثي الصحية بالتفصيؿ، استع
أكد الشمودي الذي و  الرسالة التي حصمت "الغد" عمى نسخة منيا؛ خطورة الوضع الصحي لؤلسير الريماوي.

زار األسرى في مستشفى "سوروكا" أوؿ مف أمس، أف أوضاعيـ في غاية الخطورة، مشيرا إلى أنو عمى 
ة نتيجة ألساليب اإلذالؿ والقمع التي الرغـ مف ذلؾ، فإف األسرى يطالبوف بإعادتيـ إلى عيادة سجف الرمم

 تمارس بحقيـ.
 51/7/0253، الغد، عّمان

 
 الحكومة مسؤولية الوضع الصحي المتردي لألسرى يحممون أىالي األسرى األردنيين المضربين 97

المضربيف عف الطعاـ ظير أمس أماـ رئاسة األردنييف اعتصـ أىالي األسرى  :غادة الشيخ - عماف
مف التجمع الطبلبي لمتضامف مع األسرى، حيث احتشد مئات منيـ، مردديف ىتافات تندد الوزراء، بدعوة 

بالصمت الرسمي إزاء قضية األسرى. وأعمف التجمع خبلؿ االعتصاـ استمراره في التضامف مع أىالي 
وضع األسرى في اعتصاماتيـ التي بدأت منذ اليـو األوؿ مف إضراب أبنائيـ عف الطعاـ، محمبل مسؤولية ال

 الحكومة واصفا إياىا بػ"العاجزة". إلىالصحي المتردي لؤلسرى 
 51/7/0253، الغد، عّمان

 
 عمى مخطط "برافر" احتجاجاً 5998 أردنيون يتضامنون مع "غضب" فمسطينيي 98
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أعمف ناشطوف أردنيوف تضامنيـ مع الحراكات االحتجاجية التي يشيدىا الشارع  :غادة الشيخ -عّماف 
عمى مخطط "برافر"  أياـ، ويتخممو إضراب عاـ اليوـ تحت شعار "يوـ الغضب"، احتجاجاً الفمسطيني منذ 

 الذي يستيدؼ تيجير سكاف فمسطينييف مف منطقة النقب.
 51/7/0253، الغد، عّمان

 
 الوزاري العربي مع كيري في عمان األربعاء لموفدالعربي: اجتماع نبيل  

اجتماعًا ميمًا  إفلعاـ لجامعة الدوؿ العربية الدكتور نبيؿ العربي قاؿ األميف ا :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
لموفد الوزاري العربي المشكؿ مف القمة العربية والمعني بعممية السبلـ في الشرؽ األوسط سيعقد في 
العاصمة األردنية عماف يـو األربعاء المقبؿ، مع وزير الخارجية األميركي جوف كيري خبلؿ جولتو الحالية 

 نطقة.لمم
الوفد الوزاري سيبحث مع الوزير األميركي تطورات األوضاع في  أف أمسوأوضح العربي في تصريح لو 

ي إلعادة إحياء عممية سرائيمالشرؽ األوسط ونتائج الجيود التي يبذليا كيري مع الجانبيف الفمسطيني واإل
طبلؽ المفاوضات الفمسطينية   ية.سرائيماإل -السبلـ وا 

ييف فيما يخص إعادة إحياء سرائيمُيطمع كيري، الوزراء العرب عمى نتائج محادثاتو مع اإل ومف المتوقع أف
 عممية السبلـ في ضوء ما طرحو الوفد الوزاري العربي عمى الجانب األميركي خبلؿ زيارة الوفد لواشنطف.

ُشكِّؿ بقرار مف القمة وأوضح "العربي"، أف الوفد الوزاري العربي منبثؽ مف لجنة مبادرة السبلـ العربية، و 
العربية األخيرة بالدوحة، ويضـ؛ قطر رئيًسا، وعضوية كؿ مف "فمسطيف، األردف، مصر، المغرب، 

 السعودية".
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 "إسرائيلية قرب الشريط الحدود مع "إسرائيمدورية  تياجم" مسمحة جيادية"مصر: عناصر  

مصرية عف مصدر أمني في سيناء قولو انو تـ  إعبلميةنقمت مصادر  :ة الجديدةالحيا -القدس المحتمة 
تكثيؼ التواجد األمني بمنطقة رفح بعد حادث إطبلؽ النار جنوب رفح، والذي تقوـ لجنة أمنية بالتحقيؽ فيو 

ية؟ وحمقت في سماء المنطقة مروحية سرائيملكشؼ مبلبساتو، وىؿ تـ إطبلؽ النار عمى الدورية اإل
 ية، باإلضافة إلى تشديد اإلجراءات األمنية في المنطقة.إسرائيم

ي، أثناء مرورىا عمى سرائيمدورية خاصة بالجيش اإل أمسوكانت عناصر "جيادية" مسمحة، ىاجمت مساء 
 الشريط الحدودي جنوب معبر "كـر أبو سالـ".

سيارات دفع رباعي أطمقوا النار وأكد شيود عياف أف مسمحيف تابعيف لمعناصر الجيادية بسيناء، يستقموف 
ي، فبادلتيـ الدورية سرائيمية أثناء مرورىا بالحدود بالجانب اإلإسرائيموالقذائؼ الصاروخية عمى دورية 

 ية إطبلؽ النيراف بشكؿ مكثؼ، ولـ يبمغ عف وقوع أي إصابات.سرائيماإل
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تنتمي لحركات بغزة خططت لعمميات إرىابية بالقاىرة عناصر ىالقبض عم"األىرام":  

واصمت قوات األمف حممتيا ضد األنفاؽ المخصصة لتيريب الوقود :   أحمد سميـ وحسناء الشريؼ -العريش 
  . حيث قامت بتدمير عدة مضخات تستخدـ في التيريب  , إلي قطاع غزة
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ة العديد مف المضخات المخصصة لضخ الوقود وقالت مصادر أمنية إف القوات استخدمت الجرافات في إزال
زالة األنفاؽ ومنع عمميات  الميرب إلي قطاع غزة عبر األنفاؽ.. مشيرة إلي أف الحمبلت مستمرة في ىدـ وا 
التيريب التي تشكؿ خطرا عمي األمف القومي المصري وتؤثر تأثيرا مباشرا عمي احتياجات المواطنيف بشماؿ 

حت مصادر أمنية بجياز سيادي أف أجيزة األمف تمكنت مف تحديد عدد سيناء. وفي سياؽ متصؿ, أوض
 أكمنةمف البؤر اإلجرامية في سيناء والتي يتركز فييا عناصر مف قطاع غزة ومف العناصر التي تياجـ 

 الجيش والشرطة.
 بؤر إجرامية وقد تمكنت القوات المسمحة بالتعاوف مع الشرطة ورجاؿ العمميات الخاصة مف مداىمة

 بمناطؽ مختمفة بسيناء وتـ تدمير األوكار التي كانوا يختبئوف بيا بعد رصدىا مف خبلؿ الطائرات.
وأشارت المصادر إلي أنو تـ إلقاء القبض عمي عدد مف العناصر التي كانت موجودة بيذه البؤر وجار 

غزة وبعض  الجيات السيادية وىي عناصر تنتمي لبعض الحركات بقطاع بإحدىالتحقيؽ معيـ حاليا 
العناصر التكفيرية بسيناء وكانوا يخططوف لمنزوح إلي القاىرة والقياـ بعمميات إرىابية ضد منشآت حيوية. 

 معظـ مخططاتيـ. أحبطت األمنية األجيزةواف 
 //األىرام، القاىرة، 

 
 بالتحرك لحل ممف األسير عبد اهلل البرغوثي  ىنيةالمخابرات المصرية تعد  

ؼ اليور: تمقى إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة في قطاع غزة وعودا مصرية بالتدخؿ العاجؿ أشر  -غزة 
لوقؼ معاناة األسير الفمسطيني الشيير عبد اهلل البرغوثي، الذي دخؿ في مرحمة الخطر الشديد جراء 

 إضرابو عف الطعاـ.
طالبيـ خبللو بالتحرؾ  وجاء ذلؾ خبلؿ اتصاؿ أجراه ىنية مع مسؤوليف في جياز المخابرات المصرية،

وبحسب بياف لمكتب ىنية فقد ذكر أف  والضغط عمى االحتبلؿ لحماية األسير البرغوثي، ووقؼ معاناتو.
 الرجؿ تمقى وعودا مصرية بالتحرؾ بيذا الخصوص.

 //القدس العربي، لندن، 
 

 يةئيمإسرابين غزة والجيش المصري بتسييالت  لموقيعة: مخطط لدحالن مصرية مصادر 
كشفت مصادر مصرية مطمعة النقاب عف مخطط لموقيعة بيف قطاع غزة والجيش المصري، قالت : القاىرة

إف القيادي السابؽ في حركة "فتح" محمد دحبلف يقوده بتمويؿ مف بعض الدوؿ الخميجية وبتسييبلت 
 ية.إسرائيم

ضخ مبالغ مالية ضخمة ليا وقالت إف دحبلف "قاـ بتفعيؿ اتصاالتو مع مجموعات مسمحة في سيناء و 
واإليعاز ليذه المجموعات بشف ىجمات وبشكؿ مستمر عمى أىداؼ تتبع الجيش والشرطة المصرييف، 

 وطمب تركيز اليجمات بالمدف القريبة مف قطاع غزة".
وذكرت ىذه المصادر، التي تحدثت لػ"قدس برس" وطمبت االحتفاظ باسميا، أف دحبلف "يتابع تنفيذ المخطط 

وضعو بنفسو بالتعاوف مع قيادات أمنية مصرية وفمسطينية تديف لو بالوالء، حيث يقـو بإغداؽ األمواؿ الذي 
" وبتمويؿ كبير تقدمو دوؿ خميجية، ال سيما تمؾ التي سارعت بدعـ االنقبلب إسرائيؿعمييا.. ويتـ ذلؾ بعمـ "
 العسكري في مصر".
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ش المصري واستدراجو لشف عممية عسكرية واسعة وييدؼ ىذا المخطط، بحسب المصادر، "الستفزاز الجي
ية وتطويؽ قطاع غزة بالكامؿ وتشديد الحصار عميو ومحاولة خنؽ حكومة "حماس" إسرائيمفي سيناء بموافقة 

وسحب كؿ أو معظـ التسييبلت الممنوحة ليا ولممواطنيف"، معتبرة أف تحميؽ المروحية المصرية فوؽ قطاع 
( ولمدة ساعتيف دليبل واضحا عمى وجود تنسيؽ بدرجة /جمعة الماضية )غزة وخاف يونس ورفح فجر ال
سرائيؿمتزايدة بيف الجيش المصري و  بقائيا تحت التيديد والترقب، كما قالت. ا   لحصار غزة وا 

كما تيدؼ ىذه التحركات أيضا، كما تقوؿ المصادر، إلظيار أف مف يقوـ بيذه اليجمات في سيناء ضد 
صرييف ىي مجموعات مف غزة أو داعمة لمرئيس المصري المعزوؿ محمد مرسي الجيش والشرطة الم

 لمتحريض عمى غزة وحركة "حماس" وكذلؾ عمى الرئيس مرسي.
 //قدس برس، 

 
 ولن يتكرر في تونس  "إسرائيل"في مصر ىدفو حماية  االنقالب: التونسية كتمة "وفاء" 

المجمس الوطني التأسيسي المحامي عبد الرؤوؼ العيادي، أف رأى زعيـ كتمة "وفاء" البرلمانية في : تونس
االنقبلب العسكري في مصر قادتو قوى محمية ممثمة في وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، لكف 

ية وغربية عامة وأمريكية تحديدا في رسـ مستقبؿ منطقة الشرؽ األوسط إسرائيمحقيقتو أنو يعبر عف رغبة 
وأوضح العيادي في تصريحات خاصة لػ"قدس برس"، أف  لعقود طويمة". إسرائيؿف عمى نحو "يحفظ أم

االنقبلب العسكري في مصر معناه مف الناحية السياسية أف "الفيتو" الغربي عمى الديمقراطية في العالـ 
اسية العربي ال يزاؿ قائما، وقاؿ: "مف الواضح جدا أف االنقبلب العسكري في مصر معناه مف الناحية السي

أف الفيتو عمى الديمقراطية في العالـ العربي مازاؿ مستمرا، وقد رفع بفعؿ الثورة وىو يعود مف جديد، حيث 
، ىذا ىو السبب األصمي، وىو الذي إسرائيؿأف الدوؿ الغربية ترى في القوى اإلسبلمية ال تتفؽ مع وجود 

ف أف يتحوؿ الربيع العربي إلى شتاء كاف وراء كؿ ما يحصؿ في المنطقة وفي مصر تحديدا، ىـ يخشوف م
ي، وأف ىذه القوى اإلسبلمية إذا ما تمكنت مف السيطرة عمى األمور واستتب ليا الوضع، أف تكوف إسرائيم

تكرار النموذج المصري  إمكانيةواستبعد العيادي  غير قابمة لمسيطرة، وبالتالي تـ تنفيذ االنقبلب في مصر".
تتكرر التجربة المصرية في تونس، ألف الجيش في تونس ليس كما ىو  في تونس، وقاؿ: "مف الصعب أف

في مصر، وابف عمي أضعفو كثيرا لصالح وزارة الداخمية التي ضربيا الشعب، لذلؾ ليست األجيزة القادرة 
 عمى تأميف التناوب بيف حركة احتجاجية والمرور إلى مرحمة إسقاط النظاـ عبر االنقبلب بالقوة غير وارد".

 //برس،  قدس
 

  لميوم الثاني  جزئياً مصر تفتح معبر رفح  
سمحت السمطات المصرية بفتح معبر رفح البري بيف مصر وقطاع غزة، أمس، لميوـ الثاني عمى : وكاالت

 عابر. التوالي في االتجاىيف، مدة أربع ساعات فقط لمرور 
سيفتح استثنائيا حتى نياية األسبوع، مدة  أ( إف معبر رفح وقاؿ مصدر أمني مصري مسؤوؿ لوكالة )د ب
 عابر مف المرضى والحاالت اإلنسانية فقط. أربع ساعات فقط وفي االتجاىيف لمرور نحو 

فمسطينيًا في االتجاىيف بزيادة استثنائية، وذلؾ لمف كاف يحمؿ تحويبلت مرضية  وعبر السبت 
البضائع إلى غزة رائد أبو الفتوح أف االحتبلؿ في غضوف ذلؾ، أعمف رئيس لجنة إدخاؿ  ولممرافقيف.

دخاؿ ما يزيد عمى ” يسرائيماإل“ شاحنة محممة بالبضائع إلى قطاع  قرر فتح معبر كـر أبو سالـ وا 
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شاحنة محممة بالحصمة  إف البضائع ىي لمقطاعيف التجاري والزراعي مف ضمنيا “غزة، وقاؿ 
 ”. ء وكمية محدودة مف غاز الطيي)الحصى( وكميات مف األسمنت وحديد البنا

 //الخميج، الشارقة، 
 
 بسكان غزة وآالف المسافرين يؤكدون منعيم من الوصول لمطار القاىرة تعصفأزمة مصر الداخمية  

أشرؼ اليور: ال يزاؿ قطاع غزة يتأثر بشكؿ سمبي جراء ما يحدث في مصر عقب تنحية الرئيس  -غزة 
مة الكثير مف الغزييف الذيف ينووف العودة إلى القطاع عبر مصر قائمة، بسبب محمد مرسي، فبل تزاؿ مشك

منعيـ مف الصعود عمى الطائرات المتوجية لمقاىرة، في وقت ال يزاؿ فيو الجيش يقوـ بحممتو ضد أنفاؽ 
جديدة  بتعميمات مصرية تفاجئواويقوؿ العديد مف الفمسطينييف الذيف عمقوا في مطارات عربية أنيـ  التيريب.

تمنعيـ مف الصعود عمى متف الطائرات المتجو لمقاىرة، لمعودة مف ىناؾ إلى قطاع غزة، كوف أف مصر 
 ي.سرائيمباتت المنفذ الوحيد ليـ في ظؿ الحصار اإل

ويشير ىؤالء في رسائؿ بعثوىا إلى الرئيس محمود عباس طالبوه خبلليا بالتدخؿ بسرعة لحؿ أزمتيـ، أف 
المصرية تمقت تعميمات مماثمة بعدـ تحميؿ الفمسطينييف، وأكدوا أف عددا منيـ تـ شركات الطيراف غير 

 ترحيمو عمى ذات الطائرات عند وصولو إلى مطار القاىرة.
ووجو ىؤالء الفمسطينيوف وعددىـ كثير ويتواجدوف في عدة مدف وعواصـ في الوطف العربي والعالـ نداء 

 مصرية لمسماح ليـ بالعودة إلى غزة.عاجبل لمرئيس عباس لمطمب مف السمطات ال
الطيراف المصري يرفض نقميـ عبر طائراتو، أو أي طائرات أخرى لمطار القاىرة، طمبا لمعودة،  إفوقالوا 

 مشيريف إلى أنيـ يقبموف بترحيميـ مباشرة إلى غزة دوف أف تطأ أقداميـ ارض مصر.
 //القدس العربي، لندن، 

 
يوما    في تفجيرات خط الغاز بسيناءحبس الفمسطيني المتيم  

سنة فمسطيني     ىاشـ أبوقررت نيابة اإلسماعيمية حبس محمد كماؿ   : سيد إبراىيـ -اإلسماعيمية 
 ىوكانت مباحث اإلسماعيمية قد ألقت القبض عم . يوما عمي ذمة قضية تفجيرات الغاز بسيناء    الجنسية
 اإلجراميةحيث تبيف أنو مف العناصر ، بالقنطرة األفرادلسويس عبر معدية عبوره إلي شرؽ قناة ا ىالمتيـ لد

 الخطيرة وأحد الضالعيف في تفجيرات خطوط الغاز بسيناء.
 //األىرام، القاىرة، 

 
 نصف مميون صائم بالمسجد األقصىلتنفذ مشروع سقيا الماء  "اإلماراتية األعمال الخيرية" 

ألعماؿ الخيرية أنيا بدأت منذ مطمع شير رمضاف المبارؾ تنفيذ مشروع سقيا أعمنت ىيئة ا :واـ - القدس
 الماء البارد لنحو نصؼ مميوف صائـ في المسجد األقصى المبارؾ.

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 

  مميون دوالر إلنشاء مركز طبي في القدس  اليالل األحمر اإلماراتي:  
يتـ مف  "االونروا"س مجمس إدارة ىيئة اليبلؿ األحمر اتفاقية مع وكالة وقع أحمد حميد المزروعي رئي: واـ

 مميوف دوالر إلعادة بناء مركز شعفاط الصحي بالقدس الشرقية. خبلليا تقديـ مبمغ 
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وأعرب فيميبو غراندي المفوض العاـ لؤلونروا عف سروره لمدعـ الذي يتمقاه الفمسطينيوف مف ىيئة اليبلؿ 
وقاؿ إف المبمغ الذي قدمتو اليبلؿ، سيتـ بموجبو إعادة بناء وتجييز المركز الصحي  تية.األحمر اإلمارا

 الفمسطيني في القدس الشرقية الذي يخدـ البلجئيف الفمسطينييف في مخيـ شعفاط الذيف يبمغ عددىـ نحو 
 ألؼ فمسطيني.

 //الخميج، الشارقة، 
 
 دبابة ألمانية 558قطر ترغب بشراء  

األلمانية، في عددىا الصادر أمس، عف مصادر مقربة مف  "بيمد اـ سونتاغ"نقمت صحيفة : بأ ؼ 
مف المانيا خبلؿ األعواـ السبعة  "ليوبارد"دبابة مف نوع  الحكومة القطرية أف الدوحة ترغب بشراء 

بتصنيع ىذه  ستقوماف "رينميتاؿ"ومجموعة  "كراوس مافي فيغماف"وأوضحت الصحيفة أف مجموعة  المقبمة.
أعمنت في شير نيساف الماضي أنيا وقعت عقدا مع قطر  "كراوس مافي فيغماف"وكانت مجموعة  الدبابات.
. وأوضحت "-ليوبارد"منيا مف نوع  دبابة، ستكوف  مميار دوالر لشراء أنظمة مدفعية و بقيمة 

ية والجنوب أفريقية الموجودة حاليا مع المجموعة أف ىذه الدبابات األلمانية ستحؿ مكاف الدبابات الفرنس
 الجيش القطري.

 //السفير، بيروت، 
 

 الثورات العربية مآالتية في إسرائيمقراءة  05
 د. عدناف أبو عامر
يصػػدر ىػػذا التقػػدير، فيمػػا بمػػداف الثػػورات العربيػػة، السػػيما مصػػر، تعػػيش تطػػورات متبلحقػػة، وينػػاقش مسػػتقبؿ 

(، وقراءة استشرافية لمدى نجاحيا في البمداف العربيػة، ومػدى مػا شػكمتو إسرائيؿ) الثورات العربية، وأثرىا عمى
(، خاصة وأنيا تعتبر ما حصؿ في العواصـ المجاورة ليػا "زالزؿ" عربيػة ىػزت إسرائيؿمف قمؽ حقيقي عمى )

قميميػة عمييػا، الشرؽ األوسط، في إشارة لآلثار المترتبة عمييػا، ومػدى التبعػات المتوقعػة مػف ىػذه التقمبػات اإل
 وفرصيا في العيش بسبلـ في المنطقة، فضبل عف اآلثار المترتبة عمى األمف اإلقميمي والعالمي.

("، ىذه الثورات العربية، مجموعة مف االنتفاضات الشعبية انطمقػت فػي إسرائيؿمنذ المحظة األولى اعتبرت ")
بمػػػػداف، وأثبتػػػت ىػػػػذه الثػػػورات أف الثقافػػػػة تسمسػػػؿ سػػػريع، بسػػػػبب "األوبئػػػة" االجتماعيػػػػة والسياسػػػية فػػػػي تمػػػؾ ال

السياسػػية فػػي العػػالـ العربػػي موجػػودة إلػػى حػػد كبيػػر، وىػػي حقيقػػة واقعػػة، مػػا يعنػػي فشػػؿ األنظمػػة االسػػتبدادية 
 طواؿ العقود الماضية في إلغائيا وتغييبيا.

عػػف بعضػػيا مػػع العمػػـ أف أسػػباب االنتفاضػػات العربيػػة اختمفػػت مػػف بمػػد آلخػػر، مػػا يعنػػي أف نتائجيػػا اختمفػػت 
البعض، وفقًا لممميزات األساسية لكؿ مجتمع عربي، لكنيا جميعًا اشتركت في نتيجة قائمة، وىي أنيا تواجػو 
صعوبات كبيرة، وتحديات عمى الطريؽ نحو ديمقراطية مستقرة ممكنة فػي المسػتقبؿ القريػب، بعػد أف تحالفػت 

 ستبدادية، وفي نفس الوقت كي تبدو قوية إقميميًا.(، لتحافظ عمى "التصاميـ" االإسرائيؿاألنظمة السابقة مع )
ي لمسياسات األمريكية تجاه االنتفاضات العربية، بسبب الفجوة الكبيرة بيف سرائيموىنا يبرز التحميؿ النقدي اإل

الخطػػاب واإلجػػراءات فػػي السػػموؾ السياسػػي، وأثبتػػت أنيػػا تختمػػؼ اختبلفػػًا كبيػػرًا، حتػػى فػػي ظػػروؼ مماثمػػة، 
ءات بعضػًا مػف الضػغوط الدبموماسػية والسياسػية الثقيمػة، والتػدخؿ العسػكري، وقػد تسػبب ىػذا وتضمنت اإلجرا
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التناقض بضرر كبير بمكانة الواليات المتحدة فػي الشػرؽ األوسػط، بسػبب انكشػاؼ أوجػو القصػور فػي الػنيج 
 األمريكي تجاه انتقاؿ الدوؿ العربية مف االستبداد إلى الديمقراطية في المنطقة.

 
 األمني: التحدي

( بػػػ"التغيرات الكونيػػة" التػػي تحػػدث فػػي العػػالـ العربػػي تشػػكؿ تحػػديًا إسػػرائيؿفػػي ذات السػػياؽ، فػػإف مػػا تصػػفو )
أمنيػػػًا رئيسػػػًا ليػػػا ولغيرىػػػا مػػػف الػػػدوؿ الغربيػػػة الحميفػػػة، ونظػػػرًا لمتػػػداعيات السياسػػػية األمنيػػػة أماميػػػا بفعػػػؿ ىػػػذه 

تقبؿ ضمف األنظمة الجديدة ستعمؿ عمػى تفػاقـ التيديػد الثورات، يمكف القوؿ إف الصراعات الداخمية في المس
 ضمف عدة مستويات: سرائيؿاألمني إل

فػػي المػػدى القصػػير، مػػف حيػػث زعزعػػة اسػػتقرار الحكومػػات العربيػػة قػػد تسػػاعد فػػي تسػػييؿ  المســتوى األول:
 (.إسرائيؿاليجمات المسمحة عبر الحدود ضد )

ف عبر ىذه الحكومات العربية الجديدة، مف خػبلؿ قيادتيػا في المدى المتوسط، التي قد تكو  المستوى الثاني:
 (.إسرائيؿلممنظمات المسمحة، وفي السير عمى طريؽ ذات اتجاه واحد نحو صراع عسكري ضد )

فترات طويمة، مف خبلؿ إنشاء األنظمة اإلسبلمية الجديدة في العالـ العربي التي قػد تػؤدي  المستوى الثالث:
 الجديدة.لظيور المنظمات الجيادية 

(، الموصوؼ بأنو "زلػزاؿ إقميمػي"، جػاء تػأثيره إسرائيؿوىو ما يعني أف التبعات المتوقعة لمربيع العربي عمى )
ية، معتمػػػدًا عمػػػى الػػػربط النظػػػري لتحميػػػؿ التفاعػػػؿ بينيمػػػا، نتيجػػػة سػػػرائيمعمػػػى السياسػػػة الداخميػػػة والخارجيػػػة اإل

ي(، وليػػػذا يمكػػػف إسرائيمعربػػػي" عمػػػى الػػػرأي العػػػاـ الػػػػ)لبلنتفاضػػػات الشػػػعبية، وصػػػواًل لفحػػػص تػػػأثير "الربيػػػع ال
ية بزعامة "بنياميف نتنياىو" تعاممت مع الثورات العربية كمف أبحر عبر مياه سرائيماالكتشاؼ بأف الحكومة اإل

 غير مستقرة في الشرؽ األوسط، بفعؿ الظروؼ غير المواتية في الداخؿ والخارج.
(، والمتمثمػػة بػػػ: إضػػعاؼ الػػدوؿ إسػػرائيؿار الربيػػع العربػػي عمػػى أمػػف )وىػػو مػػا يجعمنػػا نػػذىب باتجػػاه تنػػاوؿ آثػػ

، التغيرات بموازيف القوى فػي المنطقػة لغيػر صػالحيا، واالنسػحاب األميركػي الواضػح سرائيؿالعربية الحميفة إل
 مف المنطقة.

اطر التغيػػر ي، مػػف بينيػػا تصػػاعد مخػػسػػرائيممػػع التركيػػز عمػػى المخػػاوؼ الجديػػدة التػػي تيػػدد األمػػف القػػومي اإل
السػػػريع والمفاجػػػآت االسػػػتراتيجية، وزيػػػادة النشػػػاط المسػػػمح المعػػػادي، وانخفػػػاض الػػػردع األمنػػػي، وتزايػػػد العزلػػػة 

( ليذه التيديدات، بما إسرائيؿاإلقميمية، والتيديد النووي اإليراني، ما يتطمب جممة مف النقاط إلبداء استجابة )
قامػػة حػػدود يمكػػف الػػدفاع عنيػػا، فػػي ذلػػؾ توسػػيع الجػػيش لمكانتػػو، وزيػػادة االسػػتثم ار فػػي البحػػث والتطػػوير، وا 

 وتشكيؿ تحالفات إقميمية جديدة، والحفاظ عمى عبلقتيا الخاصة مع الواليات المتحدة.
أخيرًا..يكتسػػب ىػػذا التقػػدير أىميتػػو مػػع تطػػور الموقػػؼ الميػػداني فػػي مصػػر، انطبلقػػًا مػػف التأكيػػد عمػػى عػػدـ 

(، فقػػد تواصػػمت متابعاتيػػا الحثيثػػة، عمػػى مختمػػؼ األصػػعدة إسػػرائيؿى )االسػػتخفاؼ باألىميػػة الفائقػػة ليػػا عمػػ
ية، الداخميػة سػرائيمالسياسية واألمنية والعسكرية، وطغى المشيد المصري، عمى مجمؿ التحركات السياسية اإل

نمػا والخارجية، ما يعني أف ما يحصؿ فػي شػوارع القػاىرة واإلسػكندرية وسػيناء لػـ يعػد شػأنًا مصػريًا داخميػًا، وا  
 يًا بامتياز!إسرائيم

 59/7/0253، فمسطين أون الين
 

 تطور جيشيا ليكون أشد فتكا ورشاقة "إسرائيل"العرب يتقاتمون و 00
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 حممي موسى
قبػػػػؿ عػػػػاميف لػػػػيس ىنػػػاؾ حػػػػديث فػػػػي أغمػػػػب األوسػػػػاط  إسػػػػرائيؿمنػػػذ انطمقػػػػت االحتجاجػػػػات االجتماعيػػػػة فػػػي 

يث عف تقميص ميزانية الدفاع. وتنبع ىذه األىميػة مػف ية أكثر أىمية مف الحدسرائيماالقتصادية والسياسية اإل
مف ناحية وأف الجيش  إسرائيؿالتقاء عامميف حاسميف وىما أف األزمة االقتصادية العالمية تترؾ ظبلليا عمى 

ىو المستيمؾ األكبر لكعكة الميزانية العامة لمدولة العبرية. ورغـ أف السجاؿ حوؿ ىذيف العامميف ليس جديدا 
عػدة مػرات إال أف الغمبػة فػي الماضػي كانػت، وربمػا ال تػزاؿ، لمجػيش الػذي كػاف يقنػع اآلخػريف، فػي  بؿ تكرر

 نياية المطاؼ، بأف األمف ىو الضرورة األساسية لبقاء الدولة الييودية.
جػيش »والجديد ىذه المرة ىو أف الجيش الذي يعيش منذ أكثر مف عقديف مف الزمف عمػى فكػرة التحػوؿ نحػو 

لػػـ يجػد طػػواؿ السػنيف الفائتػػة فرصػة كػػالمتوفرة حاليػا. صػػحيح أف معاىػدات كامػػب ديفيػد قبػػؿ  «صػغير وذكػي
ي جيد االستعداد لحػرب عمػى أكثػر مػف جبيػة، وصػحيح أف سرائيمثبلثة عقود ونصؼ وفرت عمى الجيش اإل

ؿ قائمػا. وقػد الواقع اإلقميمي منع احتماالت الحرب الشاممة، إال أف خطر الحرب التقميدية، ولو المحػدودة، ظػ
عمػود »و« الرصػاص المسػكوب»و« حرب لبنػاف الثانيػة»نحو الحروب مف نمط  إسرائيؿالحظ الجميع توجو 

 ولكف بقي في الباؿ احتماؿ تطور مثؿ ىذه الحروب إلى أوسع خصوصا مع سوريا.« السحاب
لسياسػي، خصوصػا فػي ولكف في أعقػاب الربيػع العربػي والتيػاء القػوى العربيػة بإعػادة تشػكيؿ عنيػؼ لواقعيػا ا

لمقػػػوؿ بالفرصػػػة السػػػانحة. فػػػالجيش  إسػػػرائيؿسػػػوريا ومصػػػر، انػػػدفع الكثيػػػر مػػػف المفكػػػريف اإلسػػػتراتيجييف فػػػي 
نمػا عناصػر  إسرائيؿالسوري الذي كانت  تحسب لو الحساب يخوض حربا أىمية تقوض ليس الجػيش وحػده وا 

ف بشكؿ أقؿ مع الجيش  المصري، في ظؿ االستقطاب الحاد فػي قوة المجتمع الذي يحميو. والشيء نفسو، وا 
المجتمع المصري بيف اإلسػبلمييف وسػواىـ. وقػد سػبؽ وتحطمػت الركيػزة العربيػة الثالثػة وىػي الجػيش العراقػي 

 بتدمير العراؽ في الغزو األميركي لو.
ولػة أو والفرصة السانحة ىنا تعني أنو في ظؿ انعداـ احتماالت الحػرب التقميديػة، الشػاممة أو المحػدودة مػع د

أف تعيػد تشػكيؿ جيشػيا ونظريػة تفعيمػو عمػى أسػس حديثػة.  سػرائيؿدوؿ، في السنوات القميمة المقبمػة، يمكػف إل
وىكذا فإف األفكار التي طرحيا في التسعينيات رئيس األركاف األسبؽ، إييود باراؾ، وتمؾ التي حاوؿ تنفيذىا 

 ئمة.رئيس األركاف السابؽ داف حموتس، وجدت ىذه المرة بيئة مبل
والتػػػي  إسػػػرائيؿفقػػػد أقػػػر قػػػادة الجػػػيش أوال وقبػػػؿ كػػػؿ شػػػيء بصػػػدقية دوافػػػع حركػػػة االحتجػػػاج االجتمػػػاعي فػػػي 

انطمقت مف واقع تآكؿ الطبقػة الوسػطى. وبسػبب إدراؾ الجػيش أف المنعػة االجتماعيػة ىػي جػزء ال يتجػزأ مػف 
تبلقػي معيػا. وكػاف بالوسػع االعتمػاد المنعة األمنية والقومية فإف قيادة الجيش كانت أوؿ مف اىػتـ بمحاولػة ال

عمػػى نظريػػات الحػػد األقصػػى التػػي تعتمػػد السػػيناريوىات األسػػوأ لتبريػػر تعظػػيـ المخػػاوؼ لػػرفض التجػػاوب مػػع 
 الحاجة لتقميص ميزانية الجيش التي تصؿ بشكؿ مباشر وغير مباشر إلى حوالي خمس الميزانية العامة.

ي تقريبػا مػف كػؿ أسػمحتو القديمػة وتغييػر وجيتػو سرائيميش اإلالرامية إلى تخميص الج« تعوزا»وانطمقت خطة 
بشكؿ شبو تػاـ. وفػي إطػار ىػذه الخطػة يجػري الػتخمص مػف الكثيػر مػف وحػدات المػدرعات والمدفعيػة والسػفف 
الحربيػػة بػػؿ وأسػػراب الطػػائرات القديمػػة نسػػبيا. وخبلفػػا لخطػػط سػػابقة كػػاف التغييػػر يػػتـ فييػػا بالتػػدريج وبشػػكؿ 

ير ىذه المرة يتـ بسرعة وبقصد التوفير بأسرع وقت ممكف. وقد أثارت السرعة مخاوؼ لػدى طبيعي فإف التغي
بعض القادة والمعمقيف خصوصا مف المراىنػة عمػى أف شػيئا كبيػرا لػف يحػدث فػي السػنوات القميمػة المقبمػة وأف 

 كؿ ما يمكف أف يحدث يمكف احتواءه بما يتوفر مف قوات.
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االنتقاليػػة الطويمػػة نسػػبيا بػػيف التخمػػي عػػف مػػا ىػػو قػػائـ وبػػيف تػػوفير البػػديؿ  وتنبػػع المخػػاوؼ أساسػػا مػػف الفتػػرة
ي منػػػذ اآلف بػػػإغبلؽ سػػػرب طػػػائرات وينػػػوي إغػػػبلؽ سػػػربيف آخػػػريف خػػػبلؿ سػػػرائيماألرقػػػى. فقػػػد بػػػدأ الجػػػيش اإل

عمػػى شػػرائيا مػػف  إسػػرائيؿالتػػي تعاقػػدت  32العػػاميف المقبمػػيف، وكػػؿ ذلػػؾ قبػػؿ أف تصػػؿ أسػػراب طػػائرات إؼ 
وكذا الحاؿ مع السفف الحربية التي ينووف التخمص منيػا وربمػا بيعيػا لتػوفير عػدة مئػات مػف الشػواقؿ أميركا. 

يا كبيػرا إسػرائيممطموبة لمجيش في إطار الخطة الجديدة لتعزيػز توجيػات فػي أذرع أخػرى. ومعػروؼ أف جيػدا 
لتنسػػيؽ بػػيف مختمػػؼ سػػيتجو أساسػػا نحػػو تطػػوير سػػبلح االسػػتخبارات وأدوات حػػرب السػػايبر وتطػػوير قػػدرات ا

 األذرع والقوات.
ية الفعميػة ىػي عمػى فكػرة أف الشػعوب العربيػة تفقػد دوليػا وأنيػا تعػيش سرائيموفي كؿ األحواؿ فإف المراىنة اإل

ال تتخػوؼ مػف تزايػد  إسػرائيؿمرحمة تفكؾ تحتاج إعادة بنائيا إلى سنوات أو عقػود طويمػة. وىػذا ال يعنػي أف 
نما بتنظيمات، ولكنو يعني أف ما تسميو مخاطر الحروب متدن ية الوتيرة وىي غير المرتبطة بكيانات ودوؿ وا 

ىذا ال يندرج في باب المخاطر اإلستراتيجية. فالدولة العبرية التي تحصف حدودىا وتقيـ الجدراف األلكترونيػة 
التعامػػؿ مػػع ىػػذه  وتطػػور قػػدراتيا االسػػتخبارية وذخائرىػػا الدقيقػػة تعتقػػد أف لػػدييا الػػذراع الطويمػػة القػػادرة عمػػى

 المخاطر بدرجة مف النجاعة.
فرصػػة انشػػغاؿ العػػرب بحػػروبيـ لتبػػدأ بنػػاء جػػيش لػػيس ليخػػوض الحػػرب الماضػػية  إسػػرائيؿباختصػػار تنتيػػز 

وغنما الحػػرب المستقبمػػية المبنػػية عمى قدر ىػػائؿ مف النيراف الموجية نحو أىداؼ مراقػبة بشكػػػؿ جػػػيد. ورغػـ 
اعتمػػد طػػػواؿ تاريخػػو عمػػػى قػػدرة الحركػػػة، إال أنػػو ىػػػذه المػػرة يركػػػز عمػػى خفػػػة الحركػػػة  يسػػػرائيمأف الجػػيش اإل

باعتماد حمية تجعمو أكثر رشاقة. وىو بذلؾ يحقػؽ ىػدفيف بضػربة واحػدة: يتجػاوب مػع االحتجاجػات فػيقمص 
 الميزانيػػة ويتجاوب مع التطوير فيحدث الجيش.
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 أجانب "فمسطينيون" 03
 مالؾ ونوس
فيتوريو أو فيكتور، كما كاف يحمو ألىؿ غزة تسميتو، واحد مف المتضامنيف الدولييف الذيف وصموا إلى قطاع 

ويعػزؿ أكثػر  1002غزة مع أوؿ سفف كسر الحصار، الذي يفرضو الكياف الصييوني عمى القطػاع منػذ عػاـ 
جي. جػػاء مػػع المتضػػامنيف العديػػد مػػف مػف مميػػوف ونصػػؼ المميػػوف مػػف السػػكاف الفمسػػطينييف عػف العػػالـ الخػػار 

الصحفييف واألطباء الذيف جمبوا معيـ األدوية والمؤف الضرورية لممحاصريف. ومكثػوا فػي القطػاع حتػى أثنػاء 
حػػػيف رفضػػػوا المغػػػادرة، كمػػػا نصػػػحتيـ سػػػفاراتيـ، حيػػػث  1005-1004عػػػدواف )الرصػػػاص المصػػػبوب( عػػػاـ 

دروعًا بشرية لسيارات اإلسػعاؼ والمستشػفيات لمنػع الطػائرات عقدوا مؤتمرًا صحفيًا أعمنوا فيو أنيـ سيشكموف 
 ية مف استيدافيا.سرائيماإل

وقد برزت أسماء كثيرة منيـ، بفضؿ البطوالت التي قاموا بيا أثناء القصػؼ، فػي المستشػفيات أو عنػد إخػبلء 
ف مػػف غػػزة ومػػف الجرحػػى مػػف بػػيف ركػػاـ المنػػازؿ. وقػػد ارتبطػػوا بػػأرض فمسػػطيف وأخػػذوا يعمنػػوف أنيػػـ فمسػػطينيو 

وتوـ ىورنداؿ الذي قتؿ في  1003ية منتصؼ آذار العاـ إسرائيمالضفة. مثؿ راشيؿ كوري التي قتمتيا جرافة 
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عندما كاف يخمي التبلميذ الصغار الػذيف حاصػرىـ رصػاص االحػتبلؿ أثنػاء تػوجييـ  1003نيساف مف العاـ 
أريغػػػوني الػػػذي اغتالتػػػو جماعػػػة سػػػمفية إلػػػى مدارسػػػيـ فػػػي مخػػػيـ رفػػػح. إضػػػافة لمصػػػحفي اإليطػػػالي فيتوريػػػو 

 .1055في غزة في الخامس عشر مف نيساف العاـ « حماس»معارضة لػ
لعؿ تضحيات أريغوني وبطوالتو ثـ كتابو الذي وضعو عػف حػرب غػزة ثػـ مقتمػو الػدراماتيكي ىػو سػبب بػروز 

صدًى « وا عمى إنسانيتكـغزة: حافظ»اسمو عمى الساحة العربية والدولية. وقد القى كتابو الذي حمؿ عنواف 
وباإلنكميزية في العاـ ذاتو وبالعربيػة فػي مػا بعػد. وتسػاىـ  1050كبيرًا لدى صدوره بالمغة اإليطالية في العاـ 

الشحنة العاطفيػة الكبيػرة التػي يحمميػا الكتػاب والمقػدار الكبيػر مػف الوجػداف الػذي تحممػو سػطوره فػي انطباعػو 
ي أثنػاء عدوانػو وتصػويره لعمميػات سػرائيملوحشػية التػي اتبعيػا الجػيش اإللدى كؿ مف يقرأه. خاصة أنو أبػرز ا

 القصؼ والمبلحقة والقنص.
أمػا الجديػػد فػػي موضػػوع غػػزة وأريغػػوني وكتابػػو، فيػػو المشػػروع الجديػػد الػػذي يتضػػمف الموقػػع اإللكترونػػي الػػذي 

( وىػي عبػارة Reading Movieأطمقػو أصػدقاؤه عمػى شػبكة اإلنترنيػت وعمػاده المػادة الفيمميػة )فػيمـ قػراءة ػ 
عف قراءة لكامؿ فصوؿ الكتاب بأصوات عدد مف أىـ المفكريف والكتاب والشخصيات الغربية والعربية بالمغػة 
اإلنكميزيػػة. ىػػذا المشػػروع الػػذي ييػػدؼ إلػػى نشػػر الكتػػاب عمػػى أوسػػع نطػػاؽ، ومػػف خبللػػو إظيػػار الكارثػػة التػػي 

 يػزاؿ قائمػًا، ىػو مشػروع غيػر ربحػي قػائـ عمػى تبرعػات عاشيا الفمسطينيوف خبلؿ العدواف والحصار الػذي ال
شػػخص مػػف كافػػة أنحػػاء العػػالـ. يشػػرؼ عميػػو بشػػكؿ أساسػػي كػػؿ مػػف الموسػػيقي  5300ومسػػاىمة أكثػػر مػػف 

اإليطػػالي فولفيػػو رينػػػزي الػػذي يتػػولى إدارة المشػػػروع ووضػػع الموسػػيقى التصػػػويرية لمعظػػـ المقػػاطع والمخػػػرج 
ولى إخراج الفيمـ. ويتعدى نشاطيما ىذه المياـ ليصؿ إلى متابعة كػؿ األمػور اإليطالي لوقا إنكورفايا الذي يت

 الموجستية الضرورية.
قػػاـ بػػالقراءة المفكػػروف والكتػػاب: نعػػوـ تشومسػػكي ونورمػػاف فينكمسػػتايف وسػػتيفاف ىيسػػيؿ والمطػػراف ىيبلريػػوف 

تػػاب. وماريػػا إيمينػػا ديميػػا ي إيػػبلف بابيػػو الػػذي كػػاف قػػد وضػػع مػػف قبػػؿ مقدمػػة الكسػػرائيمكبوتشػػي والمعػػارض اإل
يجيديا بريتا أريغوني وروجر ووترز وغيرىـ.  وألبيرتو أرس وىويدا عراؼ وماسيمو أريغوني ومحمد بكري وا 
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 ي عمى الالذقية؟سرائيماألميركيين أسرار اليجوم اإل إفشاءماذا وراء  09
 اليكس فيشماف

والواليػات المتحػدة. فمػيس مػف المنطقػي وال مػف المغتفػر  إسػرائيؿبػيف  ثمة شيء ما يتشوش فػي عبلقػات الثقػة
بػيف جيػازي أمػف.  –كمػا نعرفيػا عمػى األقػؿ  -أف تكوف األسػرار مشػاعًا فػي منظومػة عبلقػات حميمػة كيػذه 

ية بػثمف بخػس، سػرائيمفتمؾ الجيات في وزارة الدفاع األميركية التي تبيع وسائؿ االعبلـ األميركية األسػرار اإل
لمخطػر، ال أقػؿ مػف  إسػرائيؿية واضػحة فػي المنطقػة، وُتعػرض حيػاة مػواطني إسرائيمتعمـ أنيا تضر بمصالح 

 ذلؾ.
 حينما يحدث ذلؾ مرة واحدة فقد يكوف زلة لساف شخص ما، وحينما يحدث مرتيف يصبح خطة عمؿ.

ايرانية كانػت  550في فجر الخامس مف أيار ىوجمت في منطقة دمشؽ مخازف اشتممت عمى صواريخ فاتح 
متوجية الى "حزب اهلل". وفي غضوف ساعات معدودة بعد القصؼ سارع موظفوف أميركيوف الى االشارة الى 

عف ذرائع لتُبيف لنفسيا لمػاذا أصػيب األميركيػوف  إسرائيؿباعتبارىا مسؤولة عف اليجوـ، وآنئذ بحثت  إسرائيؿ
مواجيػػػة عسػػػكرية مكشػػػوفة مػػػع  –ليػػػـو فػػػي الحقيقػػػة كمػػػا ال يشػػػاء ا –بالبمبمػػػة. لػػػـ يشػػػأ الػػػرئيس االسػػػد آنػػػذاؾ 
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لبلختبػػػػاء وراء التصػػػػريحات المعمنػػػػة ألف  –كمػػػػا ىػػػػو مسػػػػتعد اليػػػػـو حقػػػػا  –. وكػػػػاف مسػػػػتعدًا آنػػػػذاؾ إسػػػػرائيؿ
. إف االشاعة األميركية لمنبأ في أيار وضعت األسد تحت ضغط كبير مف الجنػراالت  المتمرديف نفذوا اليجـو

التػػـز االسػػد بسمسػػمة تصػػريحات معمنػػة وىجوميػػة بأنػػو لػػف يوجػػد بعػػد ذلػػؾ ضػػبط حولػػو الػػذيف طمبػػوا ردًا. وقػػد 
 سوري لمنفس إذا ُمست سيادة سورية.

وفػػػي ىػػػذه المػػػرة، بعػػػد اليجػػػـو عمػػػى القاعػػػدة العسػػػكرية شػػػماؿ البلذقيػػػة، نجػػػح األميركيػػػوف فػػػي ضػػػبط أنفسػػػيـ 
عػػف اليجػػـو عمػػى مخػػازف السػػبلح بأنيػػا المسػػؤولة  إسػػرائيؿأسػػبوعًا، وأشػػاروا، أوؿ مػػف أمػػس، مػػرة اخػػرى الػػى 
بحر مف طراز يخونت. األسد اآلف في معضمة، فحينمػا  –التي كانت تحتوي كما يبدو عمى صواريخ ساحؿ 

ىي الفاعمة فماذا يفترض أف يفعؿ: ىؿ يضبط نفسو وُيظير الضعؼ؟ ال  إسرائيؿُيصر األميركيوف عمى اف 
 عمى ىذا. إسرائيؿيحسف أف تراىف 
فػػػػي أيػػػػار اعتػػػػذر األميركيػػػػوف، وأوضػػػػحوا أف الحػػػػديث يػػػػدور عػػػػف مسػػػػتوى مػػػػنخفض مػػػػف  بعػػػػد تسػػػػريب النبػػػػأ

ابتمعػوا األكذوبػة. مػر شػيراف، وأخػذت األفػواه الكبيػرة  إسػرائيؿالموظفيف، وقالوا انييـ شكموا لجنة تحقيؽ. فػي 
بػيف ىيغػؿ في واشنطف تفشي مرة اخرى أسرار دولة، وأثبتت انو ال توجد لمعبلقات الحميمة في ظاىر االمػر 

ويعمػػوف أيػػة صػػمة بقػػدرة وزيػػر الػػػدفاع عمػػى السػػيطرة عمػػى العػػامميف معػػػو. الشػػيء العجيػػب ىػػو أنػػو أصػػػيبت 
منظومػػات سػػبلح روسػػية، والػػروس غيػػر متػػأثريف، فالصػػفقة ىػػي التػػي تعنػػييـ، وفػػي المحظػػة التػػي نقمػػوا فييػػا 

قواعػػد المعػػب مػػع الػػروس قػػادرة عمػػى اف تفعػػؿ مػػا شػػاءت. ف إسػػرائيؿالسػػبلح وحصػػموا عمػػى المػػاؿ، أصػػبحت 
 واضحة. وفي مقابؿ ذلؾ تبدو اإلدارة األميركية التي ىي شريكتنا االستراتيجية في مظير غير الموثوؽ بيا.

لمحػػرؾ صػػاروخ باليسػػتي  إسػػرائيؿىػؿ يكػػوف التسػػريب األميركػػي ذا صػػمة بنجػػاح تجربػػة اإلطػػبلؽ التػػي نفػػذتيا 
خفيػة وحػرب نفسػية. إف التجربػة األخيػرة قبػؿ أيػاـ ىػي جػزء  بعيد المدى؟ في النبأيف المػذيف نشػرا لعبػة رسػائؿ

اف تخفػػي عػػف األنظػػار  إسػػرائيؿمػػف سمسػػمة تجػػارب ُتجػػرى عمػػى الصػػاروخ والمحػػرؾ منػػذ زمػػف. حينمػػا تريػػد 
تجارب عمى صاروخ تعرؼ كيؼ تفعؿ ذلؾ. وكانت ميتمػة بػأف تنشػر نجػاح التجربػة. الرسػالة واضػحة وىػي 

 إسػػػػرائيؿد وىػػػػـ بػػػػأف التقمػػػػيص مػػػػف ميزانيػػػػة الػػػػدفاع يضػػػػر بقػػػػدرات دولػػػػة انػػػػو ال ينبغػػػػي اف يكػػػػوف عنػػػػد أحػػػػ
فيما يتعمؽ بالذراع الطويمة ال تنوي اف توفر قرشا واحدا. إف  إسرائيؿاالستراتيجية. عمى العكس مف ذلؾ، إف 

صػػاروخا باليسػػتيا مػػع محػػرؾ كالػػذي تػػـ تجريبػػو يػػـو الجمعػػة يمكػػف اف يضػػع بصػػورة دقيقػػة قمػػرا صػػناعيا فػػي 
ء الخػػػارجي ويمكنػػػو ايضػػػا اف يقػػػود عمػػػى نحػػػو دقيػػػؽ رأس صػػػاروخ قػػػاتبل. لػػػيس عنػػػدؾ اعػػػبلف أفضػػػؿ الفضػػػا

تفتػػتح فػػي ىػػذه االيػػاـ  إسػػرائيؿلتجديػػد الحممػػة عمػػى ايػػراف مػػف تجربػػة ناجحػػة لصػػاروخ باليسػػتي. إف حكومػػة 
ة واضػحة. يسػرائيمميرجاف ايراف، وتولي روحاني الرئاسة سيخفض الضغط العالمي عػف طيػراف، والرسػالة اإل

بجديػػة حينمػػػا ُتظيػػر فقػػػط قػػدرة عسػػػكرية  إسػػػرائيؿوتػػدؿ التجربػػػة عمػػى اف األميػػػركييف ينظػػروف الػػػى تيديػػدات 
ممموسة. ىػؿ ربمػا اذا تكػوف ىػذه التجربػة ىػي التػي أغضػبت عػددا مػف المػوظفيف فػي وزارة الػدفاع األميركيػة 

 في جبيات اخرى. إسرائيؿاستقر رأييـ عمى التشويش عمى 
 59/7/0253، "يديعوت"
 51/7/0253، األيام، رام اهلل
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تقؼ خمؼ سمسمة التفجيرات التي وقعت في البلذقية، ليمة الجمعػة قبػؿ  إسرائيؿادعاءات محافؿ أميركية باف 
نحػو أسػػبوع ونصػػؼ، مػػف شػأنيا أف تضػػع الػػرئيس السػػوري بشػار االسػػد أمػػاـ معضػػمة: فمػف جيػػة كػػاف األسػػد 

ي. ومػف جيػة اخػرى، فػاف فػتح جبيػة مباشػرة مػع إسػرائيمبؿ نحو شيريف بأنو لف يتجمد حياؿ أي ىجـو ىدد ق
 ىو آخر ما يحتاجو اآلف. إسرائيؿ

فػي وسػائؿ االعػبلـ االجنبيػة:  سػرائيؿتأتي منشػورات نيايػة االسػبوع بعػد تقػارير سػابقة عػف ىجمػات نسػبت إل
ارض  –وىجػـو فػي ايػار عمػى صػواريخ ارض  SA-17جػو  –ىجوـ في كانوف الثاني عمى صػواريخ ارض 

. وحسػب منشػورات فػي وسػائؿ االعػبلـ االجنبيػة فػي نيايػة االسػبوع الماضػي، كػػاف 200-دقيقػة مػف طػراز اـ
ىدؼ اليجوـ مخزونًا مف صواريخ يخونت مػف انتػاج روسػي، نقمػت الػى سػورية، وقػد تصػؿ الػى "حػزب اهلل". 

كػـ. ومػػف شػأف مثػؿ ىػػذه الصػواريخ أف تشػػؿ 300مسػػافة  بحػر ذات دقػػة، حتػى عمػى –ىػذه صػواريخ شػػاطئ 
، وتجعػػػؿ نشػػػاط سػػػبلح البحريػػػة صػػػعبًا، بػػػؿ قػػػد تصػػػيب طوافػػػات التنقيػػػب البحريػػػة. سػػػرائيؿالحركػػػة البحريػػػة إل

ترافقػػػت التفجيػػػرات، التػػػي وقعػػػت يػػػـو الجمعػػػة قبػػػؿ الماضػػػي، وتقػػػارير زعمػػػت اف الثػػػوار كػػػانوا ضػػػالعيف فػػػي 
. خػػبلؿ االسػػبوع الماضػػي ا دعػػت محافػػؿ رسػػمية مػػف الثػػوار بػػاف "جيشػػا أجنبيػػا" فقػػط يمكنػػو اف ينفػػذ اليجػػـو
؟ لؤلسػػد جممػػة مػػف االسػػباب الوجييػػة لعػػدـ تقييػػد نفسػػو بمثػػؿ ىػػذا إسػػرائيؿاليجػػوـ. فيػػؿ يػػدور الحػػديث عػػف 

 االعبلف، حاليًا عمى االقؿ.
في سورية. ورغـ بعػض  ىذا ىو السبب األساس: ال يزاؿ األسد عالقًا حتى ما فوؽ الرقبة في الحرب االىمية

الػػزخـ الػػذي راكمػػو بفضػػؿ االنتصػػار فػػي القصػػير )بػػدماء مقػػاتمي "حػػزب اهلل"(، فػػاف الوضػػع العػػاـ فػػي الحػػرب 
االىميػػػة ال يػػػزاؿ متعػػػاداًل الػػػى ىػػػذا الحػػػد أو ذاؾ. وال يمكػػػف لؤلسػػػد أف يسػػػمح لنفسػػػو بفػػػتح جبيػػػة مباشػػػرة مػػػع 

 .إسرائيؿ
، 300ف ناحية االسد ىو منظومة صػواريخ الػدفاع الجػوي اس فضبل عف ذلؾ: السبلح ذو االىمية الكبرى م

. وىػذه منظومػة 1004التي طمبيا لسورية في أعقاب اليجوـ عمى المفاعؿ النووي في ديػر الػزور فػي شػباط 
. وقد أوضح نػاطقوف إسرائيؿسبلح مف شأنيا أف تجعؿ مف الصعب عمى سبلح الجو العمؿ حتى في سماء 

لف توافؽ عمى نصب ىذه المنظومات فػي سػورية، ولكػف كػؿ الجيػود إلقنػاع  رائيؿإسيوف رسميوف باف إسرائيم
 إسػرائيؿالروس بعدـ تزويدىا بػاءت بالفشػؿ حتػى االف. ويرغػب األسػد فػي االمتنػاع عػف مواجيػة مباشػرة مػع 

كمػػػا يمػػػوح اآلف. المشػػػكمة فػػػي الوضػػػع فػػػي  300بشػػػكؿ عػػػاـ، وبالتأكيػػػد قبػػػؿ اسػػػابيع مػػػف تمقيػػػو صػػػواريخ اس 
ؿ ىي اف كؿ االطراؼ تمتـز بتصريحاتيا ىي نفسيا. وسبب الحرب التالية موجود منذ االف. مف جانب الشما

فانيا ستتمسؾ باستراتيجية عدـ السماح بوصػوؿ سػبلح اسػتراتيجي الػى سػورية، خشػية أف ينتقػؿ إلػى  إسرائيؿ
د، فػػي ضػػوء المنشػػورات فػػي "حػػزب اهلل" أيضػػا. بالمقابػػؿ، يبػػدو أف األسػػد ونصػػراهلل ايضػػا لػػف يتجمػػدا الػػى االبػػ

 .سرائيؿوسائؿ االعبلـ االجنبية، والتي تعزو اليجـو إل
في واقػع متػوفر بيػذا القػدر، فػاف كػؿ حػدث مػف شػػأنو اف يشػعؿ نػارا كبػرى. وحتػى انفجػار سػيارة مفخخػة فػي 

اتجػاه فيػرد ب سػرائيؿضاحية "حزب اهلل" في بيػروت، مثممػا حصػؿ، االسػبوع الماضػي، قػد يعػزوه "حػزب اهلل" إل
الشماؿ. في ىذه االثناء كػؿ يػـو يمػر فػي ىػذا الصػيؼ دوف اشػتعاؿ الجبيػة الشػمالية، لػيس امػرا مفيومػا مػف 

 تمقاء نفسو.
 59/7/0253، "معاريف"
 51/7/0253، األيام، رام اهلل
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 المنظمات الصغيرة قد ُتشعل حريقًا كبيراً  00
 عاموس ىرئيؿ

لسنوات القريبة تحديات أمنية تختمؼ تماـ االختبلؼ عف تمؾ ستواجو في ا إسرائيؿأخذ يتبيف أكثر فأكثر أف 
التػػي اعتػػادت عمييػػا فػػي العقػػود الماضػػية. ففػػي الوقػػت الػػذي مػػا زالػػت فيػػو قيادتيػػا تحػػذر مػػف الخطػػر الػػذري 
اإليرانػي وتمػػتقط ليػا صػػور فػػي تػدريبات ألويػػة فػػي ىضػبة الجػػوالف وكأنػو يوشػػؾ أف ينشػػب ىنػاؾ قريبػػا صػػداـ 

الػى مواجيتػو يكمػف فػي تػأثيرات  إسػرائيؿلغفراف"، يبدو اف الخطر المباشر الذي تحتاج عسكري كحرب "يـو ا
 الزعزعة في العالـ العربي في الوضع عمى الحدود.

إف كرامػػة التيديػػد االيرانػػي محفوظػػة. وقػػد وصػػؼ وزيػػر شػػؤوف كػػؿ شػػيء وال شػػيء، يوفػػاؿ شػػتاينيتس، ىػػذا 
ني بأنو أخطر مف المشػروع الػذري الكػوري الشػمالي بػأربعيف االسبوع، في خطبة معمنة، المشروع الذري االيرا

لتياجـ بؤبؤ أعيف آيات اهلل في السنة الحالية يبدو ضئيبل جدا اآلف، فػي  إسرائيؿمرة. لكف احتماؿ اف تخرج 
ظػػؿ موقػػؼ الواليػػات المتحػػدة والمجتمػػع الػػدولي وانتخػػاب حسػػف روحػػاني المعتػػدؿ نسػػبيا لرئاسػػة ايػػراف. ويبػػدو 

، وانػو اذا ُأحػرزت فػي نيايػة االمػر مصػالحة بػيف ايػراف 1050ي سيؤجؿ الػى سرائيملقرار الحاسـ اإلاآلف اف ا
 سترغـ عمى قبولو. إسرائيؿوالقوى الست الكبرى، ميما تكف اشكالية، فاف 

اختفػػى التيديػػد العسػػكري التقميػػدي كمػػا يبػػدو مػػف األفػػؽ فػػي السػػنوات القريبػػة كمػػا تثبػػت كػػؿ جولػػة عمػػى طػػوؿ 
لحدودي في ىضبة الجوالف. فقد خمت معسكرات الػدبابات السػورية فػي الجػوالف فػي أكثرىػا، ووجيػت الجدار ا

فوىػػات المػػدافع والػػدبابات الػػى الشػػرؽ لقمػػع التمػػرد الشػػعبي ضػػد سػػمطة الػػرئيس بشػػار األسػػد. الجػػيش السػػوري 
ني مػف جديػد مجروح ومضروب بسبب الحرب الطويمة مع المتمرديف. وستمر سنوات الى اف ينجح في اف يب

فػػرؽ مػػدد عراقيػػة تػػأتي  –. وطػػوي تيديػػد الجبيػػة الشػػرقية إسػػرائيؿقػػدرة مبلئمػػة لمواجيػػة عسػػكرية مباشػػرة مػػع 
قبػػػؿ عشػػػر سػػػنوات مػػػع سػػػقوط نظػػػاـ صػػػداـ حسػػػيف وغػػػرؽ العػػػراؽ فػػػي حربيػػػا األىميػػػة  –لمسػػػاعدة السػػػورييف 

 الخاصة.
مػػد عمػػى نظريػػات قتػػاؿ وسػػبلح مػػف وتمثػػؿ مصػػر خطػػرا محػػتمبل مػػف نػػوع آخػػر، فميػػا جػػيش حػػديث نسػػبيًا يعت

فػػػي العػػػاـ  إسػػػرائيؿالواليػػػات المتحػػػدة )بػػػدال مػػػف المعػػػدات السػػػوفييتية التػػػي بػػػدأت بيػػػا الحػػػرب األخيػػػرة عمػػػى 
(. لكف اتفاؽ السبلـ قائـ عمى حالو. ويمكف إلى اآلف اف نخط سيناريو مستقبؿ متطرفا يحث فيو عدـ 5533

ما التي تمييا( لمحاولة صرؼ عداوة الشعب وجود مخرج مف األزمة الداخمية السمطة الم صرية )إما الحالية وا 
. وال يبػػػػدو ىػػػػذا اآلف احتمػػػػاال واقعيػػػػا، ألف المصػػػػرييف متعمقػػػػوف جػػػػدا بالمسػػػػاعدة األمنيػػػػة إسػػػػرائيؿعنيػػػػا إلػػػػى 

 .إسرائيؿاألميركية التي ستقطع فورا في ظؿ أي مظير عدائي عممي موجو ضد 
والػى خطػر اف تفضػي واقعػة  –ي اآلف الى الوضع عمى الحػدود ائيمسر ليذا ينصرؼ معظـ اىتماـ الجيش اإل

محددة تبادر إلييا احدى المنظمات المسمحة التػي تعمػؿ ىنػاؾ الػى تػدىور ينتيػي الػى حريػؽ أوسػع، أو ربمػا 
)في ظروؼ متطرفة( الى مواجية عسكرية اقميمية. وتتعمؽ المشكمة المباشرة باالسػتعداد عمػى الحػدود، وليػذا 

ي نشر مقار قياداتػو فػي الجػوالف بعػد اف انشػأ قبػؿ ذلػؾ لػواء ميػدانيا جديػدا عمػى حػدود سرائيميش اإليغير الج
مصػػر. وينشػػر الجػػيش ايضػػا قػػوات ذات نوعيػػة أعمػػى ويبنػػي جػػدرانا جديػػدة ويركػػب وسػػائؿ تجميػػع معمومػػات 

ينػػذر وكيػػؼ  ي اف يفكػػر فػػي المرحمػػة التاليػػة أيضػػا وىػػي كيػػؼسػػرائيماسػػتخبارية. لكػػف يجػػب عمػػى الجػػيش اإل
يحبط عمميات عدو لػيس دولػة مػف الجانػب اآلخػر لمحػدود. وكيػؼ يسػتعدوف لخطػر اف تتعقػد مواجيػة محميػة 

ية الداخميػة سػرائيمكيذه فتفضي آخر االمر الى ىجوـ بآالؼ الصواريخ والقذائؼ الصػاروخية عمػى الجبيػة اإل
 التي لـ تجرب الى اليـو ضربة بيذه القوة.
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االسبوع الجاري أو قؿ طيمة فترة موازية في الحقيقة منذ مطمع السنة الحالية قػدمت االسبوع الماضي وبعض 
أمثمة شتى عمى صيرورة الواقع االقميمي الجديد. بعد االنقبلب العسكري في مصر فورا بدأ ىجوـ ارىابي مف 

لخمػيس الماضػي خبليا اسبلمية مف القبائؿ البدوية في سيناء عمى قواعد الجيش ومراكز الشرطة. وفي يػـو ا
في ساعات الميؿ أطمقت قذيفة صاروخية ايضا مف سيناء عمى ايبلت وقعت في منطقػة مفتوحػة بػالقرب مػف 

 المدينة.
وفي الميمة نفسيا وقع ىجـو غامض عمى مدينة البلذقية في شماؿ سورية. وزعمػت مواقػع انترنػت مقربػة مػف 

ية ُدمػرت فييػا صػواريخ يخونػت مػف انتػاج روسػيا. مإسػرائيالمعارضة السورية بعد بضػعة ايػاـ انػو كػاف عمميػة 
مف قبؿ انيا ترى نقميا مف سػورية الػى "حػزب اهلل" تجػاوزًا  إسرائيؿبحر دقيقة أعمنت  –وىي صواريخ شاطئ 

عف الرد عمى األنباء المنشورة في لبناف. وفي يوـ الجمعة  إسرائيؿلخط احمر عمييا اف تواجيو. وامتنعوا في 
 تقؼ وراء اليجوـ عمى البلذقية. إسرائيؿة لشبكة "سي.اف.اف" إف قالت جيات أميركي

في فجر الثبلثاء وقعت سمسمة اعمػاؿ تفجيػر فػي دمشػؽ يبػدو اف المعارضػة السػورية قامػت بيػا. وحػدث بعػد 
بضع ساعات تفجير آخر في قمب الضاحية ىذه المرة في بيػروت. فجػرح عشػرات االشػخاص بانفجػار سػيارة 

د عمى مركز منطقة حكـ "حزب اهلل". وينسب ىذا اليجـو ايضا الى منظمات سنية مف مفخخة وبيجوـ متعم
لبناف أو ربما مف سورية أرادت المس بالمنظمة الشيعية انتقاما لمشاركتيا في المذبحة التي تنفذىا سػمطة فػي 

رات جماعية سورية. وفي ذلؾ الوقت استمر القتاؿ ايضا بيف البدو والجيش المصري في سيناء، وتمت تظاى
 مصحوبة بمواجيات عنيفة وبقتؿ في القاىرة واالسكندرية ومدف مصر الساحمية.

في ظاىر االمر بسمسمة االحداث الطويمة في المنطقة ىامشية. وفي واقعة واحػدة فقػط ىػي  إسرائيؿإف صمة 
مميػا المعتػاد عػف ذلػؾ اليجوـ عمى البلذقية وجو االتياـ مباشرة الييا، وانتقمػت وسػائؿ االعػبلـ الدوليػة الػى ع

بػػإزاء الػػدراما الكبيػػرة فػػي مصػػر. لكػػف يجػػدر أال نكػػتـ احتمػػاؿ الخطػػر: ففػػي سػػيناء والجػػوالف وفػػي لبنػػاف أيضػػا 
 بقدر ما توجد في الجانب اآلخر مف الحدود دوؿ فاشمة ال تنجح في تغميب النظاـ عمى الوضع.

نػػاف ومنظمػػات اسػػبلمية متػػأثرة بػػػ "القاعػػدة" فػػي ويتػػرؾ فشػػميا الميػػداف لمنظمػػات ليسػػت دواًل )"حػػزب اهلل" فػػي لب
سػػيناء والجػػوالف(. اف ىػػذه المنظمػػات تحصػػر عنايتيػػا اآلف فػػي الحقيقػػة فػػي صػػراعات عربيػػة داخميػػة، لكنيػػا 

ف لػػـ تقطػػع سػػرائيؿمدججػػة باألسػػمحة ومعاديػػة إل . والمسػػافة بػػيف حادثػػة محػػددة وتصػػعيد واسػػع ليسػػت بعيػػدة وا 
 إسػرائيؿي فػي ىػذا األسػبوع الواقعػة فػي بيػروت التػي لػـ تكػف سػرائيمالجػيش اإلالى اآلف أيضا. وقد ذكروا فػي 

فجػػػػرت السػػػػيارة فمربمػػػػا وزنػػػػت المنظمػػػػة إطػػػػبلؽ قػػػػذائؼ  إسػػػػرائيؿمشػػػػاركة فييػػػػا. ولػػػػو اقتنػػػػع "حػػػػزب اهلل" بػػػػأف 
 .إسرائيؿصاروخية عمى 

حسػنًا. وفػي ىػذه السػنة ي، وقػد يكػوف ىػذا سػرائيمُنقش القميؿ جدا مف كؿ ىذا كما يبػدو فػي وعػي المػواطف اإل
يتزايػػد التنػػافر بػػيف احتمػػاؿ التيديػػد الػػذي أخػػذ يتشػػكؿ وبػػيف اليػػدوء النسػػبي الػػذي أحدثػػو االنقطػػاع الطويػػؿ لػػػ 
"االرىاب" الفمسطيني. وقد نسيت صواريخ فجر مف غزة التي وقعت في غوش داف في تشريف الثاني األخيػر 

ي المزاج العػاـ لممػواطنيف. وينحصػر برنػامج العمػؿ العػاـ منذ زمف، والحوادث في الجوالف أقؿ مف اف تؤثر ف
فػػي قضػػايا اقتصػػادية واجتماعيػػػة، وأصػػبح مػػف األصػػعب عمػػػى الجػػيش اف ُيبػػيف مػػا الػػػذي يحتػػاج اليػػو بػػػازاء 

 الظروؼ الجديدة.
 59/7/0253، "ىآرتس"
 51/7/0253، األيام، رام اهلل
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