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 المحتماة مان اتفاقاات التعااون ماع األراضاياساتثناء  نتنياهو يتهم أوروبا باالنحياز لمفمسطينيين بعاد قارار 8
  "إسرائيل"
مبادرة االتحاد األوروبي التي تستثني ، أف نظير مجمي، عف 88/7/1083، الشرق األوسط، لندنذكرت 

األراضي المحتمة مف اتفاقات التعاوف مع إسرائيؿ، تضع حكومة بنياميف نتنياىو في موقؼ حرج، وبات 
 اضييا.عمييا أف تختار بيف تكبد خسائر اقتصادية، أو اإلقرار بأف المستوطنات ليست جزءا مف أر 

وفي الوقت الذي بدأ فيو رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو سمسمة اتصاالت ىاتفية محمومة مع القادة 
األوروبييف بغرض تجميد قرارىـ، أكدت مصادر سياسية في تؿ أبيب، أمس، أف ىذا القرار اتخذ في إطار 

ائيؿ حتى تغير موقفيا وتجمد االستيطاف لفتح التنسيؽ مع اإلدارة األميركية، وىدفو ممارسة الضغط عمى إسر 
، أمس، إف الرئيس باراؾ أوباما «ىآرتس»وقالت ىذه المصادر لصحيفة  الطريؽ أماـ استئناؼ المفاوضات.

ف الغرض األساسي منو ىو دفع  ووزير خارجيتو جوف كيري اطمعا عمى القرار األوروبي قبؿ صدوره. وا 
 صوص مشاريع االستيطاف. نتنياىو إلى تجميد كؿ القرارات بخ

وكاف نتنياىو دعا أوؿ مف أمس وزيري العدؿ والتجارة إضافة إلى نائب وزير الخارجية لمناقشة ىذه 
لف نقبؿ بإمالءات مف الخارج في شأف »التعميمات الجديدة التي تبناىا االتحاد األوروبي في يونيو، وقاؿ: 

ائيؿ بالتخمي عف االتفاقات بسبب ىذا البند الذي وبحسب وسائؿ اإلعالـ فإنو لو قامت إسر «. حدودنا
مجاؿ  خاصة فيتعترض عميو فإف األضرار التي ستمحؽ باقتصادىا ستبمغ مئات المالييف مف الدوالرات، 

األبحاث والتنمية. ورأت وزيرة العدؿ تسيبي ليفني المسؤولة عف مفاوضات السالـ مع الفمسطينييف أف 
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وقاؿ مسؤوؿ  «.بالممؼ الفمسطيني خمؽ فراغا يحاوؿ المجتمع الدولي أف يمألهالركود السياسي فيما يتعمؽ »
كبير في وزارة التعميـ اإلسرائيمية، أمس، إف تفعيؿ ىذا القرار سيؤدي إلى ضربة فتاكة لمبحوث العممية في 

 الجامعات اإلسرائيمية فعال؛ ألنيا تعتمد عمى دعـ أوروبي كبير.
ة أف الخسارة التي ستمحؽ بإسرائيؿ جراء ىذا القرار قد تصؿ إلى مميار يورو وأضاؼ مسؤوؿ في وزارة المالي

في كؿ سنة، عمما بأف التعميمات لممفوضية األوروبية، وىي الذراع التنفيذية لالتحاد األوروبي، ستكوف نافذة 
 .1010المفعوؿ ابتداء مف يـو غد وحتى سنة 

سود مكتب رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو ووزارة الخارجية إنو في أعقاب القرار األوروبي ي« ىآرتس»وقالت 
، وخاصة حياؿ تبعات القرار عمى العالقات بيف إسرائيؿ واالتحاد األوروبي. «توتر شديد وحتى حالة خوؼ»

ف محاوالت مف جانب نتنياىو ونائبو في وزارة الخارجية، زئيؼ إلكيف، لمنع صدور ىذا القرار األوروبي  وا 
حتى اآلف. لكف مصدرا إسرائيميا كشؼ أمس عف أف نتنياىو جدد محاولتو، فتحدث أمس  باءت بالفشؿ

ىاتفيا مع عدد مف القادة األوروبييف يطمب تدخميـ لتجميد القرار حاليا والدخوؿ في محادثات مع إسرائيؿ 
أنجيال ميركؿ، حولو. وعمـ أف مف بيف المسؤوليف األوروبييف الذيف ىاتفيـ نتنياىو المستشارة األلمانية 

ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميروف، والرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند، ورئيس الحكومة اإليطالي ماريو 
مونتي، ومسؤولة ممؼ الخارجية في االتحاد األوروبي كاثريف أشتوف، وغيرىـ. وأكدت ىذه المصادر أف ىذه 

قت أيضا إلى المفاوضات السممية وضرورة أف المحادثات لـ تقتصر عمى مقاطعة المستوطنات، بؿ تطر 
تبادر إسرائيؿ إلى خطوات تقنع الفمسطينييف بأف الطرؼ اآلخر جاد في المفاوضات ومعني بإنيائيا بإقامة 

 دولة فمسطينية ذات سيادة.
وزير االقتصاد « البيت الييودي»زعيـ ، أف حممي موسى، عف 88/7/1083، السفير، بيروتوأوردت 
ت ىدد بتخريب مساعي وزير الخارجية األميركية جوف كيري إلحياء عممية التسوية مع السمطة نفتالي بين

 األوروبية.« العقوبات»الفمسطينية، إذا لـ تمغ 
ويسعى نتنياىو لتأجيؿ نشر القرار رسميًا إلى ما بعد إكماؿ المداوالت مع إسرائيؿ. وأشار مقربوف مف 

ار، أف نتنياىو في مكالماتو مع القادة األوروبييف، عمـ أنيـ ليسوا في نتنياىو، في محاولة لتخفيؼ أثر القر 
 صورة القرار وموعد سريانو.

ويركز نتنياىو في اتصاالتو مع األوروبييف عمى أف القرار الجديد يخرب مساعي كيري الستئناؼ 
صحيفة "دي فيمت"  المفاوضات مع الفمسطينييف. وقاؿ بنياميف نتنياىو في مقابمة تنشر االحد المقبؿ مع

االلمانية اف قرار االتحاد االوروبي استثناء االراضي المحتمة مف اتفاقات التعاوف مع اسرائيؿ يثير تساؤالت 
حوؿ حياده في عممية السالـ. وبحسب مقتطفات نشرتيا الصحيفة امس، قاؿ نتنياىو اف ىذا االجراء 

قتصادي بدال مف المفاوضات". واضاؼ "ىذا يقوي "محاولة لرسـ حدود اسرائيؿ بالقوة مف خالؿ الضغط اال
 الموقؼ الفمسطيني ويضعؼ ثقة اسرائيؿ في حياد اوروبا" في عممية السالـ مع الفمسطينييف.

الوارد في القرار، الذي « البند اإلقميمي»واعترؼ مسؤولوف إسرائيميوف أنيـ لـ يفيموا جيدًا المعنى الحقيقي لػ
خارج إسرائيؿ. وكاف نتنياىو الذي اجتمع مع وزيرة  8497حزيراف العاـ يعتبر كؿ ما ىو خارج حدود 

 خارجية االتحاد كاتريف أشتوف قبؿ أقؿ مف شير، أكبر المتفاجئيف مف معنى القرار.
واليوـ يتبدى أف واحدًا مف أشد المخاطر التي يتضمنيا القرار ىو أف توقؼ المصارؼ األوروبية التعامؿ مع 

والشركات اإلسرائيمية، التي تتعامؿ مع المستوطنات. وليس صدفة أف وزير االقتصاد، المصارؼ والمتاجر 
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الذي كاف قد تباىى قبؿ أياـ قميمة بسخافة الحديث عف فرض عزلة دولية أو مقاطعة عمى إسرائيؿ، اضطر 
 «.تفجير اقتصادي»لإلعالف أف القرار األوروبي ىو 

ياىو، تبنى كؿ مف بينت ونائب وزير الخارجية زئيؼ ألكيف خطًا وفي المداوالت الوزارية، التي أجراىا نتن
، فقد عرض االثناف عمى نتنياىو توجيو «ىآرتس»متشددًا، ودعوا إلى الرد بحـز عمى أوروبا. ووفقًا لصحيفة 

إنذار لالتحاد األوروبي يقضي بأف سرياف مفعوؿ القرار يعني منع إسرائيؿ لالتحاد مف العمؿ في الضفة 
 ة وحرمانو مف المشاركة في عممية السالـ مع الفمسطينييف.الغربي

لى اعتبار أف أفضؿ سبيؿ لتحييد الخطوات  ولكف وزيرة العدؿ تسيبي ليفني دعت إلى عدـ التطرؼ وا 
ال تنسوا أننا نحتاج أوروبا في مسائؿ أمنية حساسة، »األوروبية ىو استئناؼ العممية السممية. وقالت 

 «.ووي اإليرانيوخصوصًا في موضوع الن
، بفرض قيود شديدة عمى حرية عمؿ االتحاد االوروبي في «معاريؼ»ومف جيتو، يفكر نتنياىو، وفقًا لػ

الضفة الغربية. وذكرت الصحيفة أف نتنياىو يعمؿ عمى تأجيؿ سرياف القرار وتمطيؼ بنوده الحقًا، ولكف إذا 
ىذه التوصيات الوقؼ التاـ لمتعاوف مع مشاريع فشمت جيوده فإنو ينظر في التوصيات التي قدمت لو. وبيف 

االتحاد األوروبي في الضفة الغربية، فضاًل عف تقييد حركة الديبموماسييف األوروبييف المعتمديف لدى السمطة 
 الفمسطينية.

يشوش عمى »وفي اتصاؿ ىاتفي مع وزير الخارجية األميركي جوف كيري اعتبر نتنياىو أف القرار األوروبي 
كما بحث نتنياىو القضية مع رئيس المفوضية األوروبية جوزيو مانويؿ «. ستئناؼ المفاوضاتجيود ا

باروزو، بحسب مصدر إسرائيمي. وفي أوؿ رد فعؿ عمى القرار األوروبي، قرر وزير الدفاع اإلسرائيمي 
ت خارج الكتؿ وحدة سكنية في مستوطنا 300موشي يعموف تأجيؿ المداوالت في اإلدارة المدنية إلقرار بناء 

 االستيطانية. 

رئيسة المعارضة وزعيمة حزب العمؿ ، أف زىير أندراوس، عف 88/7/1083، القدس العربي، لندنونشرت 
النائبة شيمي يحيموفتش قالت ردا عمى قرار االتحاد األوروبي بالقوؿ إف العزلة السياسية المتزايدة تمس 

راتيجي ال يقؿ عف سالح محكـ موجو باتجاه إسرائيؿ، داعية بإسرائيؿ واقتصادىا، وتعتبر بمثابة تيديد است
 نتنياىو لمدخوؿ وبشكؿ فوري في محادثات مع السمطة الفمسطينية والتوصؿ إلى حؿ دائـ، عمى حد قوليا.

في السياؽ ذاتو، انتقد وزير المالية اإلسرائيمية يائير البيد، نتنياىو، بشأف موقفو مف استئناؼ المفاوضات و 
طة الفمسطينية، موضحًا أف قراراتو تزيد مف عزلة إسرائيؿ يوًما بعد يوـ. وأضاؼ إف قرار نتنياىو مع السم

األخير بالتمسؾ بعدـ وقؼ بناء المستوطنات ىو جزء مف سمسمة طويمة مف القرارات، التي ستسبب في عزؿ 
فيو إسرائيؿ المفاوضات،  إسرائيؿ عف العالـ، الفًتا إلى أف الوقت ال يمضي لصالحنا وكؿ يوـ ال تستأنؼ

وحدة استيطانية جديدة في  8000ىو يوـ تمس فيو مكانة إسرائيؿ الدولية، وعمؽ البيد عمى قرار بناء 
الضفة الغربية بالقوؿ إف القرار جاء في وقت خطير، ويسعى إلى تدمير الجيود التي يقوـ بيا وزير 

لى طاولة المفاوضات، عمى حد قولو ووصؼ البيد الخارجية األمريكي جوف كيري، لمحاولة جمب الجانبيف إ
قرار االتحاد األوروبي بأنو قرار خاطئ في زمف وتوقيت غير مناسبيف، ولكنو أضاؼ أف القرار سيزيد مف 
عزلة الدولة العبرية في العالـ، ومف ناحية أخرى سُيخرب عمى جيود الوزير كيري إلعادة استئناؼ 

 المفاوضات.
رئيس البيت الييودي نفتالي بينيت ونائب ، أف عمي حيدر، عف 88/7/1083، وتاالخبار، بير وأضافت 

إجياض األىداؼ السياسية لمقرار األوروبي، عبر  واوزير الخارجية زئيؼ الكيف عف حزب الميكود، حاول
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، تحذير وجياه الى رئيس الوزراء مف أنو في حاؿ عدـ نجاحو في إلغاء العقوبات الجديدة لالتحاد االوروبي
حتى اليوـ كانا »سيخرباف مساعي كيري الستئناؼ العممية السياسية. وأضاؼ المسؤوالف اإلسرائيمياف إنيما 

مستعديف لمموافقة بصمت عمى مبادرات حسف نية محدودة لمفمسطينييف، ولكف إذا كانت أوروبا توّجو لنا ىذه 
ب األسرة الدولية، فال يوجد ما يدعو الضربات بيذه الشدة، وال يقمص استئناؼ المفاوضات الضغوط مف جان

ليس أمرًا جديدًا أف دواًل كثيرة في »أما وزير الدفاع موشيو يعموف، فرأى أنو «.الى تنفيذ المبادرات الطيبة
، مؤكدًا في الوقت «العالـ تتعامؿ مع الضفة الغربية عمى أنيا مناطؽ محتمة، وتعمؿ بما يتناسب مع ذلؾ

 «.وسنواصؿ العمؿ وفقًا ليا ووفؽ مصالحنا»، نفسو أف إلسرائيؿ سياستيا
في المقابؿ، أعرب رئيس الوزراء السابؽ إييود أولمرت عف دىشتو مف رد الحكومة اإلسرائيمية عمى قرار 
االتحاد األوروبي حظر التعاوف مع مؤسسات تقع خارج الخط األخضر، معتبرًا أف ىذه الخطوة كانت 

 اد األوروبي مف الجمود السياسي.متوقعة وجاءت بسبب نفاد صبر االتح
 

 إنشاء مطار قرب رام اهلل منها يديعوت أحرونوت": السمطة وضعت شروطا الستئناف المفاوضات" 2
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء أمس األربعاء أف السمطة الفمسطينية وضعت شروطا : غزة

 بالتنقيب عف الغاز قبالة سواحؿ غزة.الستئناؼ المفاوضات منيا إنشاء مطار قرب راـ اهلل، والسماح 
 وبحسب الصحيفة، فإف السمطة ستطمب مف إسرائيؿ اإلفراج عف أسرى، وتحفيزىا بمشاريع اقتصادية.

ونقمت الصحيفة عف مصادر سياسية رفيعة أف إنشاء أوؿ مطار في الضفة قرب راـ اهلل لحركة الطائرات 
قامتو في ال منطقة "أ" يزيد مف سيطرة السمطة الفمسطينية عمى المناطؽ الخفيفة وكذلؾ اليميوكبتر فقط، وا 

 التي تقع تحت سيادتيا.
وأضافت الصحيفة اف المطار سيشجع الحركة السياحية والمستثمريف األجانب عمى إنشاء مشاريع في 

 الضفة، ما يعود بفائدة اقتصادية عمى السمطة.
مع فندقي بالقرب مف البحر الميت ونقميا ومف بيف الشروط، وفؽ الصحيفة، إنشاء مشروع سياحي ومج

 تحت السيطرة الفمسطينية مما سيكوف لو آثار بعيدة المدى بالنسبة إلسرائيؿ.
وقالت الصحيفة أف "الفمسطينييف يريدوف مف خالؿ المحادثات السماح بالبحث عف حقوؿ الغاز الطبيعي 

التحتية لممواقع السياحية في وادي األردف  أماـ سواحؿ قطاع غزة وتطوير المناطؽ الصناعية وتطوير البنى
وزيادة عدد تصاريح العمؿ لمفمسطينييف داخؿ إسرائيؿ وزيادة عدد تصاريح الدخوؿ إلى إسرائيؿ لمشركات 

 الفمسطينية".
وأقرت المصادر لػ"يديعوت" بأنو ليس مف المرجح أف يكوف رد إسرائيؿ عمى تمؾ المطالب إيجابيا، لكف مف 

 ف الموافقة اإلسرائيمية خالؿ مراحؿ التفاوض وفقا لتقدميا.الممكف أف تكو 
سرائيؿ، وذلؾ عقب لقائو الرئيس محمود عباس  وكاف كيري أعمف أمس عف "تضييؽ الفجوة" بيف السمطة وا 

 في عماف، ووفدا مف مسؤوليف عرب.
 11/7/2013، ، القدس القدس 
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أشرؼ اليور: المرجح أف يعمف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري عف انطالؽ عممية سياسية  -راـ اهلل  
موافقة ‘جديدة ومفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي خالؿ الساعات القادمة، بعد أف حصؿ عمى 

مى الدخوؿ في مفاوضات مع إسرائيؿ، عقب اجتماع مطوؿ بينيما داـ مف الرئيس محمود عباس ع’ مبدئية
 لخمس سنوات، شرح خالليا بنود الخطة األمريكية الجديدة لمسالـ.

وقاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة عقب لقاء عباس بكيري أنو تـ خاللو مناقشة كافة القضايا التي 
 عودة لممفاوضات.يمكف أف تساىـ في خمؽ المناخ المناسب لم

وأشار إلى أف الرئيس عباس أكد عمى ثوابت الموقؼ الفمسطيني والعربي المتمثؿ بإقامة دولة فمسطينية 
مستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ، وأف كيري أكد التزاـ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما بإقامة دولة فمسطينية 

توقع أف يعرض الرئيس عباس عمى القيادة الفمسطينية عمى أساس حؿ الدولتيف. وقاؿ أبو ردينة أنو مف الم
 اليـو الخميس ما تـ مناقشتو واستعراضو مع الوزير كيري.
االربعاء باف ىناؾ تيارا في داخؿ ’ القدس العربي’ومف جيتيا اكدت مصادر فمسطينية رفيعة المستوى لػ

’ الرزمة السياسية واالمنية واالقتصادية‘ى القيادة الفمسطينية يدفع باتجاه العودة لطاولة المفاوضات بناء عم
التي قدميا وزير الخارجية االمريكي جوف كيري لمرئيس الفمسطيني محمود عباس الذي التقاه في عماف ليمة 

 ساعات. 5االربعاء الكثر مف 
ورجحت المصادر اف التيار الفمسطيني الذي يضـ اعضاء مف مركزية فتح وآخريف مف المجنة التنفيذية 

نظمة التحرير الفمسطينية سينجحوا في الدفع باتجاه اتخاذ قرار اليوـ الخميس لصالح استئناؼ المفاوضات لم
مع تبادؿ االراضي عمى طرفي الحدود  7691مع اسرائيؿ بناء عمى التعيد االمريكي باعتبار حدود عاـ 

 مرجعية لممفاوضات المرتقبة.
طاولة المفاوضات مف باب اف ىناؾ في الرزمة السياسية وحسب المصادر فاف الرئيس عباس يميؿ لمعودة ل

االمريكية تحديد سقؼ زمني النتياء المفاوضات مع اسرائيؿ، والتي تشمؿ طرح جميع الممفات واىميا 
الحدود التي سيحسـ االتفاؽ بشأنيا ممؼ االستيطاف الذي ما زاؿ حجر عثرة في طريؽ استئناؼ 

 المفاوضات.
الخيارات الفمسطينية محدودة ‘تيار الفمسطيني لمعودة لممفاوضات يدفع باتجاه اف والمحت المصادر باف ال

، ولذلؾ ال بد مف ضرورة الحفاظ عمى وجود عممية سياسية ’في ظؿ ما تشيده المنطقة العربية مف احداث
 في المنطقة قد تسيـ في تعرية االحتالؿ االسرائيمي مف خالؿ العودة لممفاوضات بناء عمى مطالبات

 المجتمع الدولي الداعي الستئنافيا.
وحسب المصادر فاف تحديد سقؼ زمني النتياء المفاوضات في غضوف عاـ مف انطالقيا سيعزز موقؼ 
التيار الفمسطيني الداعي لمعودة لطاولة المفاوضات بعد اف اصبح ىناؾ زخـ دولي بشأف العودة لممفاوضات 

 ؾ بشأف نيتيا النياء احتالليا لالراضي الفمسطينية.مف اجؿ فحص نوايا اسرائيؿ ووضعيا عمى المح
ونقؿ عف مسؤوؿ فمسطيني قولو اف كيري يسعى لتجاوز الخالؼ حوؿ المطالب الفمسطينية الستئناؼ 
سرائيؿ مف خالؿ توجيو رسالتيف منفصمتيف ليما، االولى توجو لممفاوض   المفاوضات بيف الفمسطينييف وا 

 
، وأخرى لحكومة إسرائيؿ ’مع تبادؿ األراضي 7691لمفاوضات حدود تراعي ا‘الفمسطيني وتنص بأف 

 تعترؼ بيا بييودية دولة إسرائيؿ. 
 11/7/2013القدس العربي، لندن، 
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 هنية يؤكد ضرورة فتح منافذ تجارية مع العالم بديمة عن االنفاق التي يقوم الجيش المصري بهدمها 4

إسماعيؿ ىنية، ضرورة فتح منافذ تجارية مع العالـ أكد رئيس الوزراء الفمسطيني : نور الديف صالح
 الخارجي، تكوف بديمة عف األنفاؽ التي يقـو الجيش المصري عمى ىدميا.

وقاؿ ىنية في تصريح خاص بػ"الرسالة نت": "ال يجوز أف يبقى الفمسطينيوف في ظؿ حصار خانؽ جراء 
 لؾ".إغالؽ المعابر وىدـ اإلنفاؽ، ويجب السعي إليجاد بديؿ عف ذ

وشدد ىنية عمى عمؽ العالقة اإلستراتيجية بيف الشعبيف الشقيقيف، مجدًدا تأكيده أف حماس ال تتدخؿ في 
 الشأف المصري.

وكشؼ رئيس الوزراء عف اتصاالت تجرييا "حماس" مع الجانب المصري؛ مف أجؿ بحث األزمات الراىنة 
 محمد مرسي. التي تشيدىا العالقة بيف الجانبيف بعد عزؿ الرئيس المصري

وأضاؼ: "الفمسطينيوف موقفيـ حاضر أماـ الجميع، وىو عدـ التدخؿ في الشأف العربي الداخمي، ولنا 
 قضيتنا الفمسطينية التي ندافع عنيا".

واستنكر مواصمة وسائؿ إعالـ مصرية التحريض ضد قطاع غزة وحماس بشكؿ خاص، معتبًرا أف ىذه 
 شويو المقاومة الفمسطينية.الحممة تيدؼ إلى النيؿ مف سمعتيا وت

ونوه ىنية إلى خطورة استمرار بث الكراىية والحقد ضد الشعب الفمسطيني، مف خالؿ التحريض المباشر 
 والمستمر ضده ونشر األكاذيب التي ال تستند إلييا.

مف  ونفى ىنية أي تواجد عسكري أو سياسي لحركتو في سيناء، الفًتا إلى  أف تمؾ التحريضات ىدفيا النيؿ
 سمعة المقاومة.

وفي سياؽ آخر، بّيف ىنية أف ثمة اتصاالت تجرييا "حماس" مع حركة فتح؛ مف أجؿ تنفيذ بنود المصالحة 
 المتفؽ عمييا.

وتابع ىنية: "دعونا األخوة في فتح إلى ضرورة اإلسراع في تطبيؽ التفاىمات بيننا، بيدؼ تشكيؿ حكومة 
 ".توافؽ وطني، والتفرغ ليموـ قضية الوطف

وأداف تورط بعض الجيات الفمسطينية في حممة التحريض اإلعالمي ضد حركتو، واصًفا تمؾ الحمالت 
 بػ"المعيبة" بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني.

وطالب ىنية جميع األطراؼ بتحمؿ المسئولية الوطنية في ىذه الظروؼ الراىنة، والكؼ عما وصفو 
 بػ"العبث" في المصمحة الوطنية العميا.

 17/7/2013الة، فمسطين، الرس
 

 بدء مالحقة وسائل إعالم وشخصيات تحرض ضد غزة قانونياً  :إيهاب الغصين 5

قاؿ الناطؽ باسـ حكومة حماس في غزة، إيياب الغصيف: "إف حكومتو بدأت فعميًا  :القدس دوت كوـ -غزة 
ت فمسطينية تشارؾ في بإجراءات المالحقة القانونية لبعض وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية والعربية وشخصيا

 الحممة التحريضية ضد قطاع غزة".
وأضاؼ في مؤتمر صحفي لو، اليوـ الثالثاء: "بدأنا بالفعؿ بمالحقة بعض ىذه الوسائؿ، وسنستمر حتى 
وقفيا"، مبينًا أف حكومتو تمقت معمومات حوؿ ضموع جيات سياسية رسمية فمسطينية تساعد في اختالؽ 
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صيف وسائؿ اإلعالـ المصرية واإلعالمييف الشرفاء لمتدخؿ لوقؼ ىذه الحممة، ودعا الغ روايات تحريضية.
 ودحض كافة االفتراءات والقصص التي يتـ عرضيا.

 11/7/2013، ، القدسالقدس
 

 لوضع مصر عمى غزة استغالالً  اً إسرائيمي اً حماس ال تستبعد عدوان :البردويل 6
و "ال تستبعد أف تستغؿ "إسرائيؿ" األحداث في مصػر قاؿ القيادي في حركة حماس صالح البردويؿ إف حركت

 وبعض الدوؿ العربية لتوجيو ضربة عسكرية قاسية" إلى قطاع غزة.
وأضاؼ البردويؿ "مف غير المستبعد أف توجو إسرائيؿ ضربة ألي مف الدوؿ العربية إلظيار قوتيا العسػكرية 

 تيا اليمينة اليـو بقيادة بنياميف نتنياىو".النوعية، خاصة في ظؿ حالة التطرؼ الفكري الذي تعيشو حكوم
وفي سياؽ آخر، أكد البردويؿ أف االتصاالت بيف حركة "حماس" والجانب المصػري متواصػمة لكنيػا مقتصػرة 
عمػػى "المسػػتوى األمنػػي فيمػػا يتعمػػؽ بمعبػػر رفػػح ومعاممػػة الفمسػػطينييف عمػػى المعبػػر وتسػػييؿ عمػػؿ معبػػر رفػػح 

 الواصؿ بيف غزة ومصر".
ف "حمػػاس" تواصػػمت مػػع جيػػاز المخػػابرات المصػػرية لػػػ"تضعو أمػػاـ مسػػؤولياتو فيمػػا يتعمػػؽ بالحممػػة وأوضػػح أ

 التحريضية التي تشنيا بعض وسائؿ اإلعالـ المصرية ضد الحركة والفمسطينييف في قطاع غزة".
الشئوف  وأشار إلى أف األجيزة األمنية المصرية أخبرت "حماس" أكثر مف مرة ثقتيا بأف حماس ال تتدخؿ في

 الداخمية المصرية.
وقػػاؿ إف "الحممػػة التػػي تشػػنيا وسػػائؿ اإلعػػالـ المصػػرية ضػػد حركػػة حمػػاس والفمسػػطينييف تعكػػس جممػػة مػػف 

 األسباب أىميا حالة الجيؿ بالقضية الفمسطينية واألمية التي يعيشيا بعض اإلعالمييف المصرييف".
عمػػػى التيػػػار اإلسػػػالمي سػػػواء كػػػاف فػػػي  وأضػػػاؼ البردويػػػؿ أف "الحممػػػة ضػػػد حمػػػاس تعكػػػس حالػػػة مػػػف الحقػػػد

فمسطيف أو مصر وىذا يعود إلى الشعور بأف عيد التيار الميبرالي والماركسي قد انتيى وىػـ ال يجػدوف سػوى 
عاقة سيره في المنطقة حتى لو كاف مف المقاومة الفمسطينية".  التشفي وا 
إلعالمية التحريضية ضد حركة حماس وشدد عمى أف "االحتالؿ الصييوني ىو المستفيد الوحيد مف الحممة ا

 والفمسطينييف".
وقػػاؿ إف "نتيجػػة ىػػذه الحممػػة أف الفمسػػطينييف أصػػبحوا يعػػانوا مػػف حممػػة مػػف الكراىيػػة والتحػػريض الفظيػػع جػػدا 

 ضده الذي يشبو حالة العنصرية والفاشية".
ربمػػػا تمتػػػد أكثػػػر وأضػػػاؼ القيػػػادي فػػػي "حمػػػاس" أف "الحممػػػة اإلعالميػػػة المصػػػرية امتػػػدت لتشػػػمؿ السػػػورييف و 

وتشػػػمؿ كػػػؿ مػػػا ىػػػو عربػػػي وتعػػػود مصػػػر مػػػرة أخػػػرى إلػػػى المغػػػة الفرعونيػػػة المنفصػػػمة عػػػف الجػػػذور العربيػػػة 
 واإلسالمية".

وأكػػد عمػػػى أف الحممػػػة اإلعالميػػة المصػػػرية "تسػػػتيدؼ كػػػؿ مػػا ىػػػو فمسػػػطيني ومسػػمـ فػػػي فمسػػػطيف ويجػػػب أف 
 تتوقؼ فورًا".

ة التحريضػػػػية" لوسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ المصػػػػرية والمثقفػػػػيف وأوضػػػح أف "حمػػػػاس" تحػػػػاوؿ شػػػػرح موقفيػػػػا مػػػػف "الحممػػػ
والعقالء في مصر مف خالؿ التواصؿ المباشر معيـ، باإلضافة عمى تواصميا مع بعض األحزاب السياسية، 

 واألجيزة األمنية المصرية.
اة وأكػػد عمػػى أف حركتػػو "لػػدييا نوايػػا لرفػػع دعػػاوى قضػػائية ألف الحممػػة التحريضػػية اإلعالميػػة باتػػت تيػػدد حيػػ

 الفمسطينييف في مصر".
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وأشار إلى أف "بعػض المرضػى الفمسػطينييف الػذيف يسػمح ليػـ بػالعالج فػي مصػر بػاتوا يخشػوف عمػى حيػاتيـ 
 مف حالة التحريض عمى الفمسطينييف في مصر وكثير منيـ أصبحوا ينكروف جنسيتيـ خوفًا مف االغتياؿ".

ة التحريضػػية ضػػد قطػػاع غػػزة وحركػػة حمػػاس وقػػاؿ البردويػػؿ إف "حركػػة فػػتح سػػاىمت بشػػكؿ سػػيء فػػي الحممػػ
وغذت اإلعالـ المصري بقصص كاذبة وزورت بعض الوثائؽ باسـ كتائب القساـ وأرسمتيا لإلعالـ المصري 

 لتكوف مادة جاىزة لمياجمة المقاومة"، عمى حد قولو القيادي في الحركة التي تدير قطاع غزة.
اكتشػػفت بعػػد مشػػاركتيا فػػي الحممػػة التحريضػػية أف النػػار وأضػػاؼ أف "حركػػة فػػتح وقيػػادة السػػمطة الفمسػػطينية 

طالػػت كػػػؿ الفمسػػطينييف بمػػػا فػػػييـ أبنائيػػا لػػػذلؾ بػػدأت بمطالبػػػة وسػػػائؿ اإلعػػالـ المصػػػرية بػػالتوقؼ عػػػف ىػػػذه 
 الحممة".

 88/7/1083، السبيل، عم ان
 

 أحداث مصر  في ظل  زادت اقتحام المسجد األقصى  عممياتأبو مرزوق:  7
الدكتور موسى ابو مرزوؽ نائب رئػيس المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس أف عمميػات أكد : إسالـ كماؿ الديف

افتحاـ المسجد األقصى زادت في الفترة األخيرة وقاؿ في تدوينة عبر صفحتو الشخصية عمى موقع التواصؿ 
اإلجتمػػاعي "فػػيس بػػوؾ" : فػػي ظػػؿ إنشػػغاؿ العػػالـ بمػػا يجػػري فػػي كػػؿ مػػف مصػػر وسػػوريا، نمحػػظ اإلنعاكسػػات 

لمباشرة عمى قضية شعبنا ال سيما اإلستيدافات المباشرة لمصػياينة عمػى المسػجد األقصػى المبػارؾ حيػث تػـ ا
إقتحاـ المسجد األقصى بمئػات مػف أعضػاء الكنيسػت والحاخامػات وآخػريف، عمػى رأسػيـ وزيػر البنيػة التحتيػة 

 مدعيف انيا ذكرى خراب الييكؿ.Kفي الكياف
قرف الماضي والصياينة يحػاولوف إثبػات أى دليػؿ عمػى وجػود الييكػؿ، فمػـ وأضاؼ أبو مرزوؽ : منذ أوائؿ ال

قامػػة الييكػػؿ. ىػػذه القضػػية يجػػب أف  يجػػدوا شػػيئًا ومػػع ذلػػؾ الزالػػت المػػؤامرات تحػػاؾ ليػػدـ المسػػجد األقصػػى وا 
 تكوف عمى رأس األجندة لكؿ الفمسطينييف أينما كاف الموقع أو الموقؼ.

 88/7/1083، المصريون، القاهرة
 

 في سيناء بصواريخ زعم الجيش المصري ضبطها لها صمة أي  س تنفي حما 8
اسػػػتيجف أبػػػو زىػػػري التصػػػريحات المنسػػػوبة لقائػػػد الجػػػيش الميػػػداني الثالػػػث المصػػػري حػػػوؿ ضػػػبط كميػػػة مػػػف 

 صواريخ "جراد" زعـ أنيا تشبو الصواريخ التي تمتمكيا الحركة.
الػػػ"فيس بػػوؾ"، اليػػوـ، "حمػػاس تنفػػي أي وقػػاؿ أبػػو زىػػري فػػي تصػػريحر مقتضػػب نشػػره عمػػى صػػفحتو فػػي موقػػع 

نمػا ىػي صػواريخ تشػترييا الفصػائؿ  صمة ليا بيذه الصواريخ"، مذكرًا بػأف صػواريخ جػراد ال يصػنعيا القسػاـ وا 
ودعػػا مجػػددًا إلػػى تحػػري  الفمسػػطينية وىػػي موجػػودة فػػي سػػيناء بكميػػات أكبػػر بكثيػػر ممػػا ىػػو موجػػود فػػي غػػزة.

لوقػػػؼ الحممػػػة اإلعالميػػػة التػػػي تقودىػػػا بعػػػض الجيػػػات المصػػػرية ضػػػد الدقػػػة واتخػػػاذ كػػػؿ اإلجػػػراءات الالزمػػػة 
 المقاومة الفمسطينية والشعب الفمسطيني.

 87/7/1083، فمسطين أون الين
 

 ت في الضفةحماس تثم ن قرار االتحاد األوروبي حظر التعامل مع المستوطنا 9
مػػػف أّي اتفػػػاؽ مسػػػتقبمي مػػػع  ثّمنػػػت حركػػػة حمػػػاس قػػػرار االتحػػػاد األوروبػػػي "بػػػإخراج المسػػػتوطنات الصػػػييونية

 أعضائيا، ومنع أّي تمويؿ أو تعاوف مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات مف تمؾ المستوطنات".
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وقالػت حمػػاس فػي بيػػاف صػحفي صػػادر عنيػا األربعػػاء:" إن نػا ُنعػػد ىػذه خطػػوة فػي االتجػػاه الصػحيح الضػػاغط 
 األرض الفمسطينية".عمى االحتالؿ لردعو عف تغّولو االستيطاني وجرائمو المستمرة ضد 

وشػػػػّددت حمػػػػاس عمػػػػى ضػػػػرورة تفعيمػػػػو عمػػػػى أرض الواقػػػػع واإلسػػػػراع فػػػػي تنفيػػػػذ قػػػػرارات مقاطعػػػػة المنتجػػػػات 
 الصييونية والمزيد مف اإلجراءات العممية لكبح جماح االحتالؿ عف سرقة األراضي الفمسطينية.

االسػػػتيطاف ات جريئػػػة ضػػػد كمػػػا ودعػػػت منظمػػػة التعػػػاوف اإلسػػػالمي وجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة إلػػػى اتخػػػاذ خطػػػو 
 الصييوني وحماية األرض الفمسطينية.

 87/7/1083، فمسطين أون الين
 

 تحاد األوروبي حظر التعامل مع المستوطنات في الضفة اإل  فتح تشكر قرار 80
استقبؿ عزاـ االحمد عضو المجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتمتيا البرلمانيػة فػي مكتبػو فػي مدينػة : راـ اهلل
اهلل امػػػس السػػػفير انػػػدرياس فراينيكيػػػو، مبعػػػوث االتحػػػاد االوروبػػػي لمشػػػرؽ االوسػػػط حيػػػث جػػػرى اسػػػتعراض راـ 

شػػػامؿ لمجيػػػود التػػػي يقػػػـو بيػػػا وزيػػػر خارجيػػػة الواليػػػات المتحػػػدة جػػػوف كيػػػري مػػػف اجػػػؿ عمميػػػة المفاوضػػػات 
لفمسػػػػػطيني الفمسػػػػػطينية االسػػػػػرائيمية والعقبػػػػػات التػػػػػي تواجييػػػػػا نتيجػػػػػة التباعػػػػػد فػػػػػي وجيػػػػػات نظػػػػػر الجػػػػػانبيف ا

واالسػرائيمي، وتحديػػدًا المتعمقػػة باالسػس التػػي قامػػت عمييػػا عمميػة السػػالـ وقػػرارات الشػرعية الدوليػػة خاصػػة مػػا 
يتعمؽ منيا بالنشاط االستيطاني االسرائيمي في االراضي الفمسطينية ومشروع حؿ الدولتيف عمى اساس حدود 

 .8497الرابع مف حزيراف عاـ 
الفمسػطيني وقيادتػو لالتحػاد االوروبػي عمػى مػواقفيـ الثابتػة فػي دعػـ االتحػاد وعبػر االحمػد عػف شػكر الشػعب 

االوروبػػي سياسػػيًا وماديػػًا لمشػػعب الفمسػػطيني والػػذي تجمػػى مػػؤخرًا بقػػرار االتحػػاد االوروبػػي باسػػتثناء االراضػػي 
 ة االستيطاف.الفمسطينية المحتمة مف االتفاقات االسرائيمية االوروبية التي تعني عدـ اعتراؼ اوروبا بشرعي

وأَكػػد االحمػػد عمػػى تمسػػؾ القيػػادة الفمسػػطينية بقػػرارات الشػػرعية الدوليػػة واسػػس عمميػػة السػػالـ عمػػى اسػػاس حػػؿ 
، وحػػػػرص القيػػػػادة الفمسػػػػطينية عمػػػػى اسػػػػتئناؼ عمميػػػػة 8497الػػػػدولتيف عمػػػػى حػػػػدود الرابػػػػع مػػػػف حزيػػػػراف عػػػػاـ 

العػػادؿ والػػدائـ وانيػػاء االحػػتالؿ  المفاوضػػات واضػػحة ذات مغػػزى تػػؤدي الػػى نتػػائح تقػػـو عمػػى احػػالؿ السػػالـ
 بشكؿ كامؿ.

 88/7/1083، الحياة الجديدة، رام اهلل
  

 
 

 في الحديث عن المصالحة "استعالئية"حماس تتهم فتح باستخدام لغة  88
، فػػي ’اسػػتعالئية‘غػػزة ػ أشػػرؼ اليػػور: اتيمػػت حركػػة حمػػاس خصػػميا السياسػػي حركػػة فػػتح باسػػتخداـ لغػػة 

 إلى التوقؼ عف سياسة االنتقائية وعدـ المراىنة عمى المفاوضات. الحديث عف المصالحة، ودعتيا
وجاء اتياـ حماس ىذا عمى لساف الدكتور سامي أبو زىري الناطؽ باسـ حماس في تصريح صحافي رد فيو 

نحػف ‘بػالقوؿ ’ القػدس العربػي‘عمى الدكتور محمد اشتية عضو المجنة المركزية لفتح الػذي كػاف قػد تحػدث لػػ 
نتخابات الرئاسية والتشريعية إذا ما واصػمت حمػاس عرقمػة المصػالحة إلنيػاء االنقسػاـ األسػود مػف ذاىبوف لال

 ’.حياتنا
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سبتمبر، وقاؿ اف الرئيس محمػود عبػاس سيصػدر مرسػوميف رئاسػييف بتشػكيؿ حكومػة  89وحدد اشتية تاريخ 
 ينية.المستقميف، وتحديد موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية في األراضي الفمسط

تػػرفض حمػػاس لغػػة حركػػة فػػتح االسػػتعالئية وتؤكػػد أف طريػػؽ تحقيػػؽ ‘وقػػاؿ أبػػو زىػػري وىػػو يػػرد عمػػى اشػػتية 
 ’.المصالحة ىو تنفيذ اتفاؽ المصالحة حسب ما وقع وليس عف طريؽ االنتقائية التي تمارسيا حركة فتح

إال أف حركػػة ‘المتفػػؽ عمييػػا ايمػػوؿ بسػػبتمبرن كػػاف متفقػػًا عميػػو النجػػاز كػػؿ الممفػػات  89وأشػػار إلػػى أف موعػػد 
فتح لـ تنفذ ما ىو مطموب منيا خاصة في ممؼ الحريات وممؼ منظمة التحرير واحتراـ صػالحيات اإلطػار 

 ’.القيادي المؤقت
مػا لػـ تبػادر حركػة فػتح وتمتػـز فعػاًل بمػا ىػو مطمػوب منيػا فػي ‘وأشار إلى أف ىذا الموعد ليس لػو أي معنػى 

 ’.كؿ الممفات
مصػػالحة وطنيػػة جػػادة والتوقػػؼ عػػف المراىنػػة عمػػى المصػػالحة مػػع االحػػتالؿ أو أي ‘إلػػى ودعػػا حركػػة فػػتح 

 ’.تطورات أخرى في المنطقة
 88/7/1083، القدس العربي، لندن
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األسػػػػػرى  شػػػػػيع الفمسػػػػػطينيوف فػػػػػي موكػػػػػب عسػػػػػكري الػػػػػى راـ اهلل أمػػػػػس جثمػػػػػاف عميػػػػػد :با ؼ بن-القػػػػػدس 
عامػػان الػػػذي  77الفمسػػطينييف المحػػرريف وعضػػػو المجمػػس االستشػػػاري لحركػػة فػػػتح احمػػد جبػػػاره ابػػو السػػػكر ب

عامػػػا فػػي سػػػجوف إسػػػرائيؿ لتنفيػػذه ىجػػػـو "الثالجػػة" الػػػذي كػػػاف واحػػدة مػػػف اشػػير العمميػػػات ضػػػد  11امضػػى 
 اسرائيؿ في السبعينيات.

نية فػػي بيػػاف ابػػو السػػكر "عميػػد األسػػرى المحػػرريف ونعػػى الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس والقيػػادة الفمسػػطي
عضو المجمس الثوري السابؽ لحركة فتح عضو المجمس االستشاري لمحركة الػذي تػوفي اثػر نوبػة قمبيػة بعػد 

 مسيرة نضالية حافمة بالعطاء المتميز والعمؿ النضالي المخمص مف أجؿ فمسطيف وحرية شعبنا وكرامتو".
عييػػا اف "ابػػو السػػكر نفػػذ اشػػير العمميػػات العسػػكرية المعروفػػة باسػػـ الثالجػػة مػػف جيتيػػا، قػػاؿ حركػػة فػػتح فػػي ن

اسرائيميا  83واسفرت في حينيا عف مقتؿ  8471والتي وقعت في وسط القدس في الخامس مف تموزبيوليون 
 آخريف بجروح مختمفة". 71واصابة 

 88/7/1083، الغد، عم ان
 
 

 من حظر التعامل مع المستوطنات فصائل وقوى وفعاليات ترحب بالموقف األوروبي 83
غػػػزة، راـ اهلل: رحبػػػت قػػػوى وفصػػػائؿ ومؤسسػػػات وفعاليػػػات وشخصػػػيات وطنيػػػة ومؤسسػػػات رسػػػمية وحقوقيػػػة، 
امس، بالموقؼ الذي تبنتػو دوؿ االتحػاد األوروبػي بإصػدارىا تعميمػات ممزمػة لػدوؿ االتحػاد األوروبػي بػإخراج 

االتحػػػاد، وعػػػدـ تمويػػػؿ أو التعػػػاوف أو تقػػػديـ المػػػنح المسػػػتوطنات مػػػف أي اتفػػػاؽ مسػػػتقبمي مػػػع أي مػػػف دوؿ 
الدراسػػية أو مػػنح أبحػػاث ألي أطػػراؼ إسػػرائيمية فػػي المسػػتوطنات المقامػػة فػػي منػػاطؽ الضػػفة الغربيػػة وشػػرقي 
القػػػدس وفػػػي الجػػػوالف السػػػوري المحتػػػؿ، واعتبػػػروا أنػػػو خطػػػوة سياسػػػية ميمػػػة لػػػدعـ الحقػػػوؽ الوطنيػػػة لمشػػػعب 

 الفمسطيني.
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د قريع "ابو عالء"، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس دائرة شؤوف ففي القدس قاؿ احم
 -القدس، خالؿ لقائو، في مكتبو في ابو ديس، أمس، رئػيس بعثػة االتحػاد األوروبػي فػي القػدس جػوف جػات 

لمحافظػة عمػى رتر، اف مف شأف خطوات شجاعة مف ىػذا القبيػؿ، والتػي تتوافػؽ تمامػًا مػع الشػرعية الدوليػة، ا
ما تبقى مف امؿ في إمكانية التوصؿ الى حؿ عادؿ وشامؿ لمصػراع، وتؤكػد فػي الوقػت ذاتػو عمػى مصػداقية 
االتحاد األوروبي كوسيط نزيو في العممية السياسية قواًل وفعػاًل، داعيػًا فػي الوقػت ذاتػو كافػة األطػراؼ الدوليػة 

 اف تحذو حذو االتحاد األوروبي بخطوات مماثمة.
زة قاؿ القيادي فػي حركػة فػتح الػدكتور فيصػؿ أبػو شػيال، إف موقػؼ االتحػاد األوروبػي ىػذا ىػو نتيجػة وفي غ

جيػػد دبموماسػػي طويػػػؿ قامػػت بػػػو السػػمطة الفمسػػػطينية وعمػػى رأسػػيا الػػػرئيس محمػػود عبػػػاس، ونتيجػػة لمتحػػػرؾ 
 ية.الشعبي ضد االستيطاف والمستوطنات الذي كانت وما زالت تقوده حركة فتح في الضفة الغرب

وشػػدد عمػػى أىميػػة إسػػراع القيػػادة الفمسػػطينية بالبنػػاء عمػػى ىػػذا الموقػػؼ المتقػػدـ مػػف االتحػػاد األوروبػػي والتقػػدـ 
نحو الجمعية العامة لألمـ المتحػدة والتقػدـ بطمبػات لمحصػوؿ عمػى عضػوية فػي كافػة مؤسسػاتيا، عمػى غػرار 

 لصالح فمسطيف. تقدميا لمنظمة "اليونسكو" السيما وأف العديد مف دوؿ أوروبا صوتت
وفي غزة أيضًا أكػد عضػو المكتػب السياسػي لمجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف كايػد الغػوؿ أف موقػؼ االتحػاد 
األوروبي موقؼ متقدـ ورسالة صريحة وواضحة إلسػرائيؿ بػأف اسػتمرارىا فػي االسػتيطاف ومصػادرة األراضػي 

شػػػرًا أنػػػو عنػػػدما نمػػػارس سياسػػػة الػػػرفض غيػػػر شػػػرعي ويجػػػب إزالتػػػو آجػػػاًل أـ عػػػاجاًل، كمػػػا أف ذلػػػؾ يعطػػػي مؤ 
المطمؽ لالستيطاف نجد استجابة مف المجتمع الدولي، وعندما نرفض العػودة لممفاوضػات سػنجد موقفػًا داعمػًا 

 مف الدوؿ األوروبية.
وفي راـ اهلل، قاؿ تيسير خالد، عضػو المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية، عضػو المكتػب السياسػي 

يمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف فػػي بيػػاف صػػحافي، امػػس، إف ىػػذا الموقػػؼ ىػػو ثمػػرة الصػػمود والثبػػات لمجبيػػة الد
الفمسطيني عمى موقؼ اإلجماع الػوطني مػف دعػوات العػودة الػى المفاوضػات قبػؿ وقػؼ إسػرائيؿ دوف قيػد او 

بحػػدود شػػرط لجميػػع أنشػػطتيا االسػػتيطانية فػػي الضػػفة الغربيػػة بمػػا فييػػا القػػدس وقبػػؿ اعتػػراؼ واضػػح وصػػريح 
باعتبارىا الحدود التي عمى أساسيا يمارس الشعب الفمسطيني حقو فػي تقريػر  8497الرابع مف حزيراف العاـ 

 مصيره في دولة وطنية مستقمة.
وفي غزة، قاؿ عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفمسطيني وليد العوض: إف قرار االتحاد األوروبػي 

ات الشرعية الدولية، وىػو األمػر الػذي يتطمػب ترجمتػو بػإجراءات فعميػة خطوة ميمة ومتقدمة جدًا تنسجـ وقرار 
عمػػى األرض مػػف قبػػؿ االتحػػاد األوروبػػي لتعزيػػز مقاطعػػة إسػػرائيؿ الشػػاممة وفػػرض العقوبػػات عمييػػا، كونيػػا ال 

 تمتثؿ لمقرارات والقوانيف الدولية.
ي امػػس، االتحػػاد األوروبػػي إلػػى رفػػد وفػػي راـ اهلل، دعػػا االتحػػاد الػػديمقراطي الفمسػػطيني "فػػدا" فػػي بيػػاف صػػحاف

ىػػػذا القػػػرار الميػػػـ جػػػدًا بػػػإجراءات عمميػػػة أخػػػرى مثػػػؿ فػػػرض عقوبػػػات أو مالحقػػػة قػػػادة المسػػػتوطنيف قضػػػائيًا 
ومحػػػاكمتيـ عمػػػى الجػػػرائـ التػػػي يرتكبونيػػػا بمػػػا يشػػػمؿ قػػػادة جػػػيش االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي والػػػوزراء اإلسػػػرائيمييف 

 وطنات.وأعضاء الكنيست الذيف يقيموف في المست
 88/7/1083، األيام، رام اهلل

 
 : األمة مطالبة بتوجيه بوصمتها نحو قضية فمسطين"الجهاد" 84
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طالػػب القيػػادي فػػي حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي، أحمػػد المػػدلؿ الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية : أحمػػد المصػػري -غػػزة
لػػػة االحػػػتالؿ بضػػػرورة توجيػػػو بوصػػػمتيا نحػػػو قضػػػية فمسػػػطيف المركزيػػػة، ومواجيػػػة مخططػػػات وممارسػػػات دو 

 اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني وأرضو ومقدساتو.
وقػػاؿ المػػدلؿ خػػالؿ وقفػػة نظمتيػػا حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي، أمػػاـ مقػػر ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة بغػػزة، اليػػوـ، دعمػػا 
لألىػػالي بالنقػػب المحتػػؿ :"بػػرغـ انشػػغاؿ األمػػة، ومعايشػػة ىمػػـو يوميػػة، إال أننػػا نبعػػث بصػػرخاتنا لموقػػوؼ فػػي 

 لمخططات الصييونية التي تستيدؼ سرقة األرض".وجو ا
وشدد عمى ضرورة تحمػؿ األمػة مسػؤولياتيا، "أمػاـ اإلجػراـ الصػييوني"، الموجػو ضػد النقػب المحتػؿ، ومدينػة 
القدس، والمقدسات، واألسرى، مؤكدا أف أرض فمسطيف أرض وقؼ إسالمي ال يجوز الوقوؼ بصمت مع ما 

 يجري بحقيا مف االحتالؿ.
لمػػدلؿ إلػػى أف االحػػتالؿ يمػػارس "نكبػػة جديػػدة" عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني فػػي النقػػب، ومخطػػط "بمفػػور وأشػػار ا

جديد"، والذي يعطي مف ال يممؾ لمف ال يستحؽ، وذلؾ عبر "مخطط برافػر" والػذي مػف شػأنو مصػادرة آالؼ 
 مف الدونمات مف أرض النقب المحتؿ.

ورقػػة انضػػماميا لألمػػـ المتحػػدة، والمجػػوء لمحاسػػبة  وذكػػر المػػدلؿ أف عمػػى السػػمطة الفمسػػطينية أيضػػا، تفعيػػؿ
حكومة االحتالؿ، إلى جانب اسػتخداـ السػفارات والممثميػات الخارجيػة لػدييا، بفضػح جػرائـ االحػتالؿ، وكيفيػة 

 استمرار اقتالعو لمفمسطينييف مف أرضيـ.
 87/7/1083، فمسطين أون الين

 
 سوري في لبنان القيادة العامة تدين اغتيال سياسي-الجبهة الشعبية 85

القيػادة العامػة فػي فمسػطيف بشػدة عمميػة االغتيػاؿ التػي تعػرض ليػا  -راـ اهلل ػ د ب أ: أدانػت الجبيػة الشػعبية
 ’.الجبانة‘السياسي السوري المعروؼ محمد ضرار جمو داخؿ منزلو ببمدة الصرفند المبنانية ووصفتيا بػ 

عممية االغتيػاؿ ‘ة بد. ب. أن نسخة منو اليـو األربعاء إف وقالت الجبية في بياف تمقت وكالة األنباء األلماني
ىذه تكشؼ حجـ المأزؽ الذي وصؿ إليو حمؼ التآمر األمريكي اإلسرائيمي الخميجي عمػي سػورية بعػد فشػميـ 
الػػذريع فػػي تحقيػػػؽ مػػآربيـ بإسػػػقاط الدولػػة والنظػػػاـ القػػومي فػػػي سػػورية بفعػػػؿ اإلنجػػازات التػػػي حققتيػػا القػػػوات 

 ’.ش السوري في مواجية العصابات اإلرىابية المسمحةالمسمحة والجي
سػورية شػعبا وقيػادة إلسػقاط المػؤامرة المسػتمرة منػذ أكثػر ‘وأكدت الجبية موقفيا التقميدي بالوقوؼ إلػي جانػب 

 ’.مف سنتيف، وقدمت التعازي ألىؿ القتيؿ
 88/7/1083، القدس العربي، لندن

 
 "عين الحموة" مخيم ير فياألسأحمد "المينو": ال معمومات تؤكد وجود  86

قاؿ القيادي في حركة فتح العميد محمود عبد الحميد عيسى "المينو" انو ال توجد حتى اآلف معمومػات : صيدا
 تؤكد وجود احمد االسير او غيره في حي الطوارئ او في تعمير عيف الحموة.

زيػع مسػاعدات عمػى النػازحيف كالـ المينو جاء فػي حػديث الػى "المسػتقبؿ" عمػى ىػامش اشػرافو عمػى عمميػة تو 
الفمسػػطينيف مػػف سػػوريا فػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة، حيػػث اعتبػػر المينػػو اف الوضػػع االمنػػي فػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة 
مقبوؿ ومستقر، مشددا عمى ضرورة تعاوف كافة الفصائؿ مف اجؿ ضماف امف واستقرار المخػيـ ال سػيما فػي 

 ظؿ ىذه الظروؼ التي يشيدىا لبناف والمنطقة.
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عمى سؤاؿ عف الوضع االمني داخؿ المخيـ قاؿ: الوضع مستقر في مخيـ عيف الحموة. الوضع االمنػي وردا 
مقبػػوؿ، ال بػػد اف نسػػتمر مػػع اخواننػػا فػػي كافػػة الفصػػائؿ فػػي ضػػماف امػػف واسػػتقرار المخػػيـ فػػي ظػػؿ الظػػروؼ 

 التي تشيدىا المنطقة والبمد. 
 88/7/1083، المستقبل، بيروت

 
 سنة 81دون سن  الفمسطينيين تحظر عمى جنودها اعتقال األطفالالجيش قيادة المنطقة الوسطى ب 87

أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي "نيتساف ألوف" قرارًا يمـز فيو الجنود اإلسرائيمييف 
 عامًا. 81وقؼ اعتقاؿ األطفاؿ الفمسطينييف التي تقؿ أعمارىـ عف 

شار مقطع فيديو يوثؽ قياـ جنود إسرائيمييف في مدينة الخميؿ باعتقاؿ أحد ويأتي القرار اإلسرائيمي في انت
 أعواـ. 1األطفاؿ الفمسطينييف والذي لـ يتجاوز مف العمر 

ووفقًا لما جاء عمى موقع القناة العاشرة فإف عممية االعتقاؿ تمؾ أحدثت ضجة إعالمية كبيرة في وسائؿ 
سبب إحراجًا كبيرًا إلسرائيؿ أماـ مؤسسات حقوؽ اإلنساف الدولية اإلعالـ األجنبية والمحمية، األمر الذي 

وجاءت أوامر "ألوف" خالؿ اجتماع عقده مع ضباط قيادة المنطقة الوسطى، قائاًل ليـ "إف الجنود  واإلقميمية.
نو الذيف اعتقموا الطفؿ في الخميؿ ارتكبوا خطأ كبيرًا في تصرفيـ وفي معالجة قضية الطفؿ"، الفتًا إلى أ

طالؽ سراحو.  يجب عمييـ أخذه ألىمو وا 
 88/7/1083، فمسطين أون الين

 

 بتنظيم صموات جماعية في المسجد األقصى  اإلسرائيميينيعد نائب وزير األديان  88
وعد نائب وزير األدياف اإلسرائيمي إيمي بف دىاف، اليوـ األربعاء، اإلسرائيمييف بالعمؿ : قنا -القدس المحتمة

السماح ليـ بتنظيـ صموات جماعية في المسجد األقصى المبارؾ، وذلؾ في أعقاب منع جاىدًا مف أجؿ 
ونقمت القناة  الشرطة اإلسرائيمية لعدد مف اإلسرائيمييف والشخصيات السياسية مف دخوؿ المسجد األقصى.

، "كيؼ يمنع في دولة مثؿ إسرائيؿ في ظؿ ا لمناداة العاشرة اإلسرائيمية، عف ابف دىاف زعمو ليا اليـو
بالمبادئ والمساواة في حرية األدياف، الييود مف الدخوؿ إلى المسجد األقصى والوصوؿ إلى جبؿ الييكؿ 

 الذي يعتبر أقدس مكاف لمييود في العالـ".
 88/7/1083، الشرق، الدوحة

 
 
 

 الصراع في الكنيست: سيأتي يوم تتوسمون فيه لحل   "إسرائيل"بركة لحكام محمد  89
قاؿ محمد بركة رئيس الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، في خطاب لو  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 

في الييئة العامة لمكنيست امس االربعاء، موجيا كالمو لحكاـ اسرائيؿ: "سيأتي اليوـ الذي تتوسموف فيو 
 سره.طالبيف حؿ الصراع"، ولف تنفعكـ سياسة التكبر وتحدي شعب بأكممو وتحدي العالـ بأ

وكاف بركة قد طرح في خطابو شكؿ رد الفعؿ االسرائيمي المتغطرس عمى قرار االتحاد األوروبي بحجب 
ميزانيات الدعـ عف المؤسسات والجيات االسرائيمية التي تنشط في المستوطنات كميا أو جزئيا، وقاؿ، 

و المذيع عما إذا كاف مستعدا سمعت نائب وزير الخارجية زئيؼ إلكيف، يتحدث لإلذاعة الرسمية، وحينما سأل
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لتجميد االستيطاف، فقاؿ: "اي تجميد؟"، ثـ قاؿ إنو عمى استعداد لمتجميد، إذا جّمد الفمسطينيوف كؿ البناء 
وتابع بركة قائال، إف ما يقولو زئيؼ ىذا، أف شعبا يعيش عمى تراب وطنو،  في الضفة الغربية المحتمة.

لعتيدة، مطموب منو اف يتوقؼ عف التنفس، أف يتوقؼ عف يعيش في وطنو، يعيش عمى أرض دولتو ا
 الحياة، ألف السرطاف المسمى استيطانا يريد أف ينمو ويكبر.

وقاؿ بركة، إف قرار االتحاد االوروبي كاف مطموبا منذ زمف مف أجؿ خمؽ نوع مف التوازنات في المنطقة، 
ة االستيطاف عند حدىا، وكسرطاف متفشي وأنا آمؿ، أف تمحؽ دوؿ أخرى بقرار أوروبا مف أجؿ وضع سياس

 يجب اقتالعو كميا، والسماح لمشعبيف وشعوب المنطقة أف يعيشوا بسالـ واماف.
 88/7/1083، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 الذي حاول االعتداء عميها وحرض عمى دهسهارئيس بمدية "نتسيرت"  زعبي تتقدم بشكوى ضد   10

ائبة حنيف زعبي صبيحة أمس األربعاء بشكوى ضد رئيس بمدية نتسيرت زىير أندراوس: تقدمت الن -الناصر
المسكوبية وذلؾ عمى خمفية محاولة دىسيا واالعتداء عمييا -عيميت شمعوف جابسو في شرطة الناصرة

 جسديا خالؿ تظاىرة تصدي لقانوف برافر العنصري.
تي كانت تقؼ أماـ سيارتو في خضـ ووفقا لمشكوى، أمر جابسو سائقو باالستمرار في السير ودىس زعبي ال

مظاىرات الغضب التي أغمقت مفرؽ الناصرة، وعندما لـ ينجح في ذلؾ، خرج مسرعا مف سيارتو واعتدى 
عادتو لسيارتو.  عمييا جسديا، األمر الذي ادعى إلى تصدي المتظاىريف الشباب لو، وا 

جود التظاىرة وبحالة الغضب التي ونوىت زعبي عند تقديـ الشكوى أف جابسو كاف يعمـ عمى األغمب بو 
يعيشيا الفمسطينيوف جراء االستيتار التتالي لحقوقيـ، وأكدت زعبي في تصريح ليا أف األخير تجسيد منفر 
لمسياسات العنصرية وتراكمات الكراىية واألحقاد ضد الفمسطينييف أصحاب ىذا الوطف، وأنو يبذؿ ما بوسعو 

، وأف عمينا الطاعة والخنوع، جابسو يشعر أنو السيد ىنا، واستشاط لمتخويؼ والترويع، شاعرا أنو السيد
 غضبا عندما رأى شبابا فمسطينييف يتصرفوف كأسياد في وطنيـ، عمى حد قوليا.

وأكدت زعبي أف االعتقاالت الجارية حاليا، لف تثنينا عف نضالنا العادؿ، وىي لمتخويؼ ونحف لف نخاؼ، 
التصعيد السممي، وأف إسرائيؿ لف تعيد حساباتيا إال مقابؿ شعب  وأثنت عمى دور الشباب الحيوي في

يناضؿ بعناد ومسؤولية، وأف استمرارنا في النضاؿ كفيؿ بإسقاط مخطط برافر، وغيره مف مخططات 
 االقتالع والتطيير والمصادرة.

 88/7/1083، القدس العربي، لندن
 
 

 "C"من المنطقة سياسة تهجير الفمسطينيين اإلسرائيمية: حكومة نتنياهو تمارس  المدنية اإلدارة 18
كد تقرير اعدتو ما تسمى "االدارة المدنية" في الضفة الغربية، اف الحكومة : أآماؿ شحادة -القدس المحتمة 

االسرائيمية تمارس بكؿ قوة سياسة تيجير الفمسطينييف الذي يسكنوف في المناطؽ التي تدرجيا اسرائيؿ 
% مف المساحة الكمية لمضفة الغربية". واوضح 98غربية، التي تشكؿ " في الضفة الCضمف مناطؽ "

وجاء  التقرير اف اسرائيؿ تستخدـ مؤسسات التخطيط والبناء كوسيمة لتيجير الفمسطينييف مف ىذه المناطؽ.
، في اعقاب طمب تقدـ بو اليساري درور انكس، اف مساحة األراضي  في التقرير، الذي كشؼ عنو اليـو

" في الضفة الغربية تبمغ خمسيف ضعؼ المساحة المخصصة Cييود في مناطؽ "المخصصة لم
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لمفمسطينييف، وباف الجيش اصدر ستة االؼ امر ىدـ لمباني اقاميا المستوطنوف عمى اراضي الفمسطينييف 
الؼ امر ليدـ بيوت فمسطينية، اقاميا الفمسطينيوف عمى اراضييـ بعد انتظارطويؿ  81في الضفة مقابؿ 

 ؿ عمى رخص بناء، دوف جدوى مف قبؿ المؤسسة االسرائيمية.لمحصو 
وفيما برر الجيش االسرائيمي اوامر ىدـ بيوت الفمسطينييف بالقوؿ" اف الفمسطينييف ال يتقدموف بطمبات 
ترخيص بناء قبؿ أف يقوموا بعمميات البناء، بينما أوضح الناشط اليساري إتكس أف  إسرائيؿ ال تقدـ أية 

 دة لمفمسطينييف، ولذلؾ يقوموف بيدـ منازليـ بعد بنائيا. خطط بناء محد

 88/7/1083، الحياة، لندن
 

 مالي لمنعهم من دخول "االقصى"بتعويض  اإلسرائيمية شرطةالوحاخامات يطالبون  يهود متطرفون 11
 طالب حاخامات ومتطرفوف ييود شرطة االحتالؿ بتعويضيـ ماليا بسبب :عيسى الشرباتي –القدس المحتمة 

في « خراب الييكؿ»رفض االخيرة دخوليـ الى المسجد االقصى امس, والذي وافؽ ذكرى ما يسميو ىؤالء 
 التاسع مف آب.

اف قرار الشرطة منع دخوؿ »وقاؿ رئيس القيادة المشتركة لمنظمات جبؿ الييكؿ المحامي ابيعاد فيسولي 
,لـ يكف مبررا عمى االطالؽ, وانو الحؽ اذى المواطنيف الييود يوـ الثالثاء والذي يوافؽ ذكرى خراب الييكؿ

 «.معنويا ونفسيا وماديا بيؤالء الذيف جيزوا انفسيـ مف مناطؽ مختمفة مف اجؿ ىذا اليـو
وطالب ىؤالء المتطرفوف الييود مف الشرطة تعويض كؿ شخص منيـ تـ منعو مف الدخوؿ مبمغ خمسة 

ىذا المبمغ طرحناه بشكؿ اولي » اد فيسولي آالؼ شيقؿ, تعويضا عما لحؽ بو مف خسائر, وقاؿ ابيع
لتعويض المواطنيف الييود, ىناؾ خسائر تتعمؽ بتجييز السفر والمواصالت, وفقداف يوـ عمؿ, واذى نفسي 

 «.ومعنوي نتيجة االنتظار الطويؿ وفقداف االمؿ في دخوؿ المكاف
 88/7/1083، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 جنائي ضد رئيس بمدية "نتسيرت"التحقيق " يطالب بالإسرائيلباالئتالف لمناهضة العنصرية " 13

زىير أندراوس: تفاخر رئيس بمدية الناصرة العميا الييودي شمعوف غابسو بعنصريتو باعتبار أف  -الناصر
مدينة الناصرة العميا المقامة عمى أراضي الناصرة والقرى العربية المحيطة بيا مازالت تحافظ عمى غالبية 

 ييودية.
طالب االئتالؼ لمناىضة العنصرية في إسرائيؿ المستشار القضائي لمحكومة المحامي ييودا فتح تحقيؽ و 

جنائي بدعوى التحريض العنصري ضد غابسو وذلؾ عمى خمفية التصريحات العنصرية التي أدلى بيا في 
لف تكوف مدينة لقاء صحافي. وجاء في طمب االئتالؼ أف تصريحات غابسو بأف مدينة بنتسيريت عيميتن 

مختمطة وأنيا مدينة لمييود فقط ولف يقاـ بيا أي مسجد ولف يسمح فييا بإضاءة شجرة الميالد، إضافة إلى 
اعتراضو عمى رفع اآلذاف بمكبرات الصوت في الناصرة بادعاء انو عمؿ استفزازي. وقد عبر غابسو في 

، قاؿ إنو لو 1000و ألحداث ىبة أكتوبر تصريحاتو عف استعداده الستخداـ العنؼ اتجاه العرب وفي تطرق
سنحت لو الفرصة وشارؾ في األحداث لكاف ىناؾ أكثر قتمى وىو يعتبر أيضا أف متظاىًرا غير مسمح مف 

 الممكف أف يكوف خطرا وأف إطالؽ النار ىي ميمة سيمة بالنسبة لغابسو.
 88/7/1083، القدس العربي، لندن
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 اإلسرائيميةاريح الرمضانية اقتصادية وراء التص محممون: أهداف 14
داخؿ مكتب االرتباط المدني في مستوطنة "بيت إيؿ"، امتألت القاعة  :محمد عبد اهلل -راـ اهلل 

بالفمسطينييف الراغبيف بالحصوؿ عمى تصاريح زيارة إلى داخؿ الخط األخضر، منذ إطالؽ مدفع رمضاف 
 رتباط في مدف الضفة.األربعاء الماضي، وينسحب ىذا األمر عمى كافة مكاتب اال

وأعمنت إسرائيؿ في وقت سابؽ مف األسبوع الماضي، عمى لساف وزير اقتصادىا نيفتالي بينيت، إف بالده 
قررت منح تسييالت عبور لمفمسطينييف بالدخوؿ إلى إسرائيؿ خالؿ شير رمضاف، إلقامة شعائرىـ الدينية 

 عاـ الماضي"، عمى حد تعبيره.في القدس وزيارة مدف الداخؿ، "تمامًا كما حصؿ في ال
إال أف تصريحات الوزير اإلسرائيمي "مموىة" بحسب محمميف فمسطينييف، الذيف اعتبروا ىذه التسييالت ذات 

ووفقًا  بعد اقتصادي، في ظؿ ما تعانيو الدولة العبرية مف تراجع في نموىا، وعجز في موازنتيا العاـ الحالي.
لتصاريح المقدمة خالؿ األياـ األربعة األولى مف الشير الفضيؿ الحالي ألرقاـ غير رسمية، فقد بمغ عدد ا

ألؼ فمسطيني عمى  100ألؼ تصريح، إال أف توقعات بينيت تشير إلى حصوؿ أكثر مف  800أكثر مف 
 تصاريح زيارة، تصؿ مدة بعضيا إلى عشرة أياـ.

دة يوـ واحد، لمعرفة قيمة وفي مسح أجرتو القدس دوت كوـ عمى خمسة أفراد حصموا عمى تصاريح لم
المبمغ الذي تـ إنفاقو داخؿ الخط األخضر، فوجدت أف متوسط مصروؼ ومشتريات الفرد الواحد ىناؾ 

ذا ما صدقت تصريحات بينيت بمنح الفمسطينييف  شيكال. 910بمغت  ألؼ تصريح خالؿ رمضاف،  100وا 
أف البعض سيحصؿ عمى تصاريح زيارة  مميوف شيكؿ، عمى اعتبار 311فإف حجـ إنفاقيـ اليومي سيتجاوز 

 أياـ. 80مدتيا 
 88/7/1083، القدس، القدس

 
 67موقع عبري: إسرائيميون يعد ون االنقالب عمى مرسي أهم من حرب  15

الناصرة: كشؼ موقع "ميكافوف" اإلخباري "العبري النقاب عف أف االنقالب عمى الرئيس المصري المعزوؿ 
ف اإلسرائيمييف، مشيًرا إلى أف كثيًرا مف اإلسرائيمييف يعتبروف االنقالب في محمد مرسي قوبؿ بفرحة عارمة بي

 ".97مصر "أكثر أىمية مف االنتصار اإلسرائيمي عمى مصر في حرب 
 87/7/1083قدس برس، 

 
 "إسرائيل"  د الموقف العسكري ضد  صع  حماس قد ت   :الجيشبقائد فرقة غزة السابق  16

سقوط حكـ "اإلخواف المسمميف" في مصر  أفّ  ،أودي ديكؿ، لجيش الصييونيزعـ قائد فرقة غزة السابؽ في ا
الجيش سينعكس سمبًا عمى حركة حماس باعتبارىا ستفقد سندىا األيديولوجي والسياسي، الفتًا إلى أّف 

التيريب الذي  حجـفي التضييؽ عمييا، مف خالؿ التشدد في إغالؽ األنفاؽ، وتقميص  المصري ماضر 
ستجد صعوبة في احتواء االحتجاج ضد حكميا، وبالتالي الحفاظ عمى مستوى مداخيميا،  ب عميياسيصعّ 

مصاعب في إدخاؿ الوسائؿ القتالية لمقطاع، السيما الصواريخ والمقذوفات الصاروخية إضافة إلى ال
د إلى واعتبر "ديكؿ" أّنو في ضوء أزمة حماس في الساحة اإلقميمية أو الداخمية يحتمؿ أف تعو  حسنة.المُ 

، أحداث تؤدي لمتدىور والتصعيد والمواجية المباشرةافتعاؿ إلحاؽ الضرر بػ"إسرائيؿ" بعبر تثبيت مكانتيا 
، وأف تنتيح في نفس الوقت الدفاع عمى طوؿ حدودىا مع القطاع وسيناءموصيًا "إسرائيؿ" بتعزيز قدرات 

حدة الدافعية ، بيدؼ تمطيؼ ج الغاز الطبيعينشاط المعابر لغزة، بؿ والتفاىـ فيما يتعمؽ بإنتاسياسة توسيع 
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. ولفت إلى أّف حرية عمؿ "إسرائيؿ" اتجاه لمعنؼ في صفوؼ حماس وباقي الفصائؿ العاممة في القطاع
متناع عف خرؽ السيادة المصرية حتى في سيناء مقيدة بالرد الدفاعي في نطاقيا، وليذا السبب، ستضطر لإل

 .الدفاع عف النفس، كي ال تكوف متورطة في شؤونيا الداخمية ياحقيا فيالتي مف سيناريوىات ال
  مجمة "بمحانيو" العسكرية

 87/7/1083، 1861التقرير المعموماتي 
 

 "برافر" مخططلقاء عباس مع كيري في ظل إقرار االحتالل  ينتقد بشدةالخطيب كمال  17
الشػيخ كمػاؿ الخطيػب بشػدة  91اـ عػ المحتمةانتقد نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األرضي : حمزة حيمور

جػػػوف كيػػػري فػػػي ظػػػؿ إقػػػرار  األمريكػػػيلقػػػاء رئػػػيس السػػػمطة الفمسػػػطينية محمػػػود عبػػػاس مػػػع وزيػػػر الخارجيػػػة 
االحػتالؿ مشػػروع "برافػػر" التيجيػػري، قػػائاًل: "عبػػاس لػػـ يعػػد لديػػو خطػػوط حمػػراء، وانغمػػس بالعمميػػة السياسػػية، 

 مالءات الصييونية واألمريكية.وىو ال يممؾ إرادتو"، مضيفًا أف عباس يخضع لإل
الخطيػػب، إف االنقػػالب العسػػكري فػػي دولػػة مصػػر جػػرأ االحػػتالؿ عمػػى االقتحامػػات مػػف جيػػة ثانيػػة، أضػػاؼ 

المتتالية لممسجد األقصى المبارؾ منػذ بدايػة شػير رمضػاف، مضػيفًا أف االحػتالؿ يعػيش حالػة نشػوة، ويشػعر 
 تو.أنو ال يستطيع أحد أف يشكؿ ضغطا أو رادعا لتصرفا

وقػػػاؿ القيػػػادي اإلسػػػالمي فػػػي حػػػديث لػػػػ"السبيؿ" إف المؤسسػػػة اإلسػػػرائيمية ولمعػػػاـ الثالػػػث عمػػػى التػػػوالي تسػػػمح 
لممستوطنيف باقتحاـ المسجد األقصى في شير رمضاف، معتبرًا ذلؾ تطػورًا نوعيػًا وخطيػرًا، مضػيفًا أنيػا تػأتي 

قصى تدنيسػًا لمزمػاف بشػير رمضػافن والمكػاف في سياؽ جس النبض لردود األفعاؿ العربية، معتبرًا اقتحاـ األ
 بالمسجد األقصىن.

88/7/1083السبيل، عمان،   
 

 األقصىيضطر الختصار اقتحامه لممسجد  اإلسرائيميةمؤسسة األقصى: نائب وزير الخارجية  18
ميف وطػػػالب العمػػػـ ـ إف المصػػػ87/7/1083قالػػػت مؤسسػػػة األقصػػػى لموقػػػؼ والتػػػراث فػػػي بيػػػاف ليػػػا األربعػػػاء 

زئيؼ إلكايف لممسجد،  اإلسرائيميةتصدوا صبيحة اليوـ القتحاـ نائب وزير الخارجية  األقصىمسجد وحراس ال
تجمػع المصػموف وطػالب العمػـ وحػراس وقالػت، "مما دفعو لمغػادرة المسػجد بعػد دقػائؽ مػف اقتحامػو وتدنيسػو، 

 وأوضػحت ."درةحولو وحوؿ مجموعة المستوطنيف، مما شكؿ ضػغطا عميػو واضػطروه لممغػا األقصىالمسجد 
 .دالمرة األولى التي يقتحـ بيا إلكايف المسج أنياالمؤسسة 

ة بتػػػأميف اقتحػػػاـ لػػػثالث عاالحػػػتالؿ وفػػػي محاولػػػة منػػػو لفػػػرض ىػػػذه االقتحامػػػات، قػػػاـ بعػػػد نحػػػو نصػػػؼ سػػػا
مػػف  –مسػػتوطنًا، يتقػػدميـ المػػدعو ييػػودا جمػػيح  10مجموعػػات مػػف المسػػتوطنيف بمػػغ عػػددىـ اإلجمػػالي نحػػو 

.نشطاء حزب ال  ميكود ومجموعات الييكؿ المزعـو
87/7/1083مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   

 
 "األقصى"عمق أربعة أمتار أسفل لبأن الحفريات وصمت  يعترفمؤسسة األقصى: االحتالل  19

 اإلسػػرائيميةـ أف الحفريػػات 87/7/1083 األربعػػاءلموقػػؼ والتػػراث فػػي بيػػاف عممتػػو  األقصػػىأكػػدت مؤسسػػة 
قػرائف تػدلؿ عمػى ذلػؾ  إلػىوفي محيطو المالصؽ وصمت مراحػؿ خطيػرة جػدًا، مشػيرة  األقصىأسفؿ المسجد 



 
 
 

 

 

           18ص                                    1914العدد:                88/7/1083 الخميس التاريخ:

عمػػؽ أربعػػة أمتػػار أسػػفؿ أساسػػات  إلػػىبػػأف حفرياتػػو األخيػػرة وصػػمت  اإلسػػرائيميمػػف بينيػػا اعتػػراؼ االحػػتالؿ 
 األقصى.المسجد 
، وبمناسػػبة مػػا صػػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت عمػػى موقعيػػا االلكترونػػي نشػػرت يػػـو الثالثػػاء إفمؤسسػػة الوقالػػت 

، تقريػػرا صػػحفيا مكتوبػػا وآخػػر مصػػّور، يتضػػمف تفاصػػيؿ عػػف عمميػػات ” ذكػػرى خػػراب الييكػػؿ“أطمقػػوا عميػػو 
بالقرب مف حائط البراؽ وباب المغاربة، وأظير التقريػر  األقصىأسفؿ أساسات المسجد  اإلسرائيميةالحفريات 

دائػػرة اآلثػػػار “فيمػػػا يسػػمى بػػػػ  اإلسػػرائيمي المكتػػوب والفيػػديو اعترافػػػات وتصػػريحات مػػػف قبػػؿ المسػػػؤوؿ األثػػري
متػػػر أسػػػفؿ أساسػػػات المسػػػجد  9-3أف الحفريػػػات وصػػػمت الػػى أعمػػػاؽ ” أيمػػػي شػػػوقروف“المػػػدعو ” اإلسػػرائيمية
فػي المسػجد  اإلسػالميمنطقػة مصػمى المتحػؼ  -األقصػى، وبالتحديد أسفؿ الجدار الغربي لممسجد  األقصى
 فراغات أرضية ومغارة يقع أسفميا حجارة ضخمة.، كما وأظير تسجيؿ الفيديو وجود  -األقصى
 –انػػو تػػـ الكشػػؼ عػػف حػػي ييػػودي قػػديـ بنػػي فػػي المنطقػػة المػػذكورة، فػػي موقػػع مجػػوؼ ” شػػوقروف“وادعػػى 
 .-حسب ادعائو –وموجودات فخارية  مظاىر، مف ضمنو األقصى، أسفؿ أساسات المسجد  -مغارة

87/7/1083مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   
 

 لمرضى في عيادة سجن الرممة يعيدون الدواء ووجبات الطعاماألسرى ا 30
راـ اهلل: أفادت محامية وزارة شؤوف األسرى حناف الخطيػب، بػأف األسػرى المرضػى القػابعيف فػي عيػادة سػجف 
الرممػة أعػػادوا وجبػػات الطعػػاـ، وامتنعػػوا عػػف تنػػاوؿ األدويػػة، احتجاجػػا عمػػى التقصػػير واإلىمػػاؿ الطبػػي، وعػػدـ 

 ـ بتحسيف شروط حياتيـ المعيشية والصحية.تمبية مطالبي
وقاؿ ممثؿ األسرى المرضى رياض العمور المريض بالقمب، إف األسرى المرضى طالبوا بنقػؿ المرضػى إلػى 
المستشفيات الخارجية بواسطة سيارات إسعاؼ وبتحسيف الطعاـ المقدـ ليـ، وأف مدير السػجف ىػدد المرضػى 

، ماليػػة عمػػييـ وتقمػػيص سػػاعات الفػػورة فػػي ظػػؿ اسػػتمرار احتجػػاجيـبحرمػػانيـ مػػف الزيػػارات وفػػرض غرامػػات 
 إلى أف طبيب السجف ال يحضر سوى مرة واحدة أسبوعيًا لمعاينة المرضى مشيرا

وىػػددت لجنػػة طبيػػة تابعػػة إلدارة سػػجوف االحػػتالؿ بالتػػدخؿ والتعامػػؿ معػػو بإجبػػاره عمػػى تنػػاوؿ الطعػػاـ بػػالقوة 
 د البرغػوثي أنػو مصػر عمػى مواصػمة إضػرابو، مطالبػًا بتفعيػؿ اتفاقيػة تحت شعار الحفاظ عمى حياتو، فيمػا أكػ

 
السالـ األردنية اإلسرائيمية الخاصة بتسميـ األسػرى لػدوليـ واإلفػراج عػف كافػة األسػرى األردنيػيف إلػى األردف، 

 مشددًا عمى أنو لف يقبؿ بأي حؿ وسط.
88/7/1083األيام، رام اهلل،   

 
 " بالقدسلمصحافيين الفمسطينيين يرة "حرية التنقلعتداء عمى مساالخالل  اتإصاب 38

صػػحافييف مػػف المشػػاركيف فػػي مسػػيرة "حممػػة حػػؽ حريػػة الحركػػة والتنقػػؿ  9أصػػيب، أمػػس،  كتبػػت نائمػػة خميػػؿ:
لمصحافييف الفمسطينييف" نظمتيا نقابة الصحافييف الفمسطينييف بالتعاوف مع االتحاد الدولي لمصحافييف، عمى 

دس لممطالبػػة بحريػػة الحركػػة والتنقػػؿ ورفػػض إجػػراءات االحػػتالؿ وانتياكاتػػو المتواصػػمة حػػاجز قمنػػديا شػػماؿ القػػ
 بحقيـ.

صػػحافيًا، التمػػويح ببطاقػػات الصػػحافة ورفػػع الفتػػات، بػػؿ وارتػػداء "قمصػػاف بيضػػاء" عمييػػا  810وحػػاوؿ نحػػو 
أف عشػػرات  شػػعار االتحػػاد الػػدولي لمصػػحافييف، تؤكػػد سػػممية احتجػػاجيـ وحقيػػـ بحريػػة الحركػػة والتنقػػؿ، غيػػر
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الجنود اإلسرائيمييف المدججيف بالسالح قالوا كممتيـ بالضرب وقنابؿ الصوت، فتحوؿ الحاجز إلى ميػداف كػر 
 وفر بيف الصحافييف العزؿ والجنود.

وقاؿ نقيب الصحافييف عبد الناصر النجار: "جئنػا اليػـو لنقػوؿ اف مػف حػؽ كػؿ صػحافي فمسػطيني أف يتنقػؿ 
 ؿ القوانيف والمواثيؽ الدولية".بحرية، ىذا الحؽ مكفوؿ بك

وتابع: "ال نريد التصعيد وال العنؼ نريد أف نمر إلى القدس وبقية المػدف الفمسػطينية كصػحافييف، ىػذا كػؿ مػا 
نطمبػػو، ولػػدينا دعػػـ كامػػؿ مػػف االتحػػاد الػػدولي لمصػػحافييف والعشػػرات مػػف النقابػػات واالتحػػادات الصػػحافية فػػي 

 العواصـ العربية والغربية".
88/7/1083ام، رام اهلل، األي  

 
 في القدس فمسطينيين خمسةطعن مستوطن واعتقال  31

تعػػرض ييػػودي متػػديف لمطعػػف الميمػػة الماضػػية فػػي منطقػػة بػػاب العمػػود بمدينػػة القػػدس، فيمػػا اعتقمػػت : القػػدس
 مقدسيف. 1قوات االحتالؿ 
عودتػو مػف حػائط  ثنػاءأبػأف ييوديػا فػي الثالثػيف مػف عمػره تعػرض لمطعػف  إسرائيمية إعالميةوذكرت مصادر 

 أف إلػى وأشػارت في شارع السمطاف سػميماف فػي البمػدة القديمػة مػف مدينػة القػدس المحتمػة. -البراؽ-"المبكى" 
 مستشفى شعاري تصيدؽ وىو في حالة متوسطة. إلىبعدة طعنات في يده وصدره ونقؿ  أصيبالييودي 

قتحمػػت المنطقػػة عقػػب عمميػػة الطعػػف، قػػوة مػػف شػػرطة ومخػػابرات االحػػتالؿ ا أفوذكػػرت مصػػادر فمسػػطينية 
 حيث اندلعت مواجيات تـ خالليا اعتقاؿ خمسة شباف مقدسييف.

87/8/1083القدس، القدس،   
 

 لبنانفي حمقة نقاش حول حق التممك لالجئين الفمسطينيين تقيم "شاهد"  33
ـ البص، وبحضور مخي - بدعوة مف المؤسسة الفمسطينية لحقوؽ االنساف "شاىد" والمركز الثقافي الفمسطيني

منسػػقة حممػػة حػػؽ التممػػؾ فػػي لبنػػاف األسػػتاذة عايػػدة الشػػيابي أقيمػػت حمقػػة نقػػاش حػػوؿ حػػؽ التممػػؾ لالجئػػيف 
الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف، وذلػػؾ بعنػػواف "ممكيتػػي ال تمغػػي عػػودتي" بحضػػور عػػدد مػػف الميتمػػيف وممثمػػيف عػػف 

، وتػأتي ىػذه الورشػة ضػمف 89/7/1083فعاليات منطقة صور، وذلؾ في المركز الثقافي الفمسػطيني بتػاريخ 
 سمسمة نشاطات تقـو بيا الحممة في مختمؼ المخيمات والتجمعات.

قػػدـ األسػػتاذ محمػػد موسػػى مػػدير المركػػز الثقػػافي الفمسػػطيني مداخمػػة رّكػػز فييػػا عمػػى تيمػػيش الدولػػة المبنانيػػة 
د أف نتػائح المسػح االجتمػاعي لحقوؽ الالجئيف الفمسػطينييف فػي لبنػاف، بمػا فييػا حػؽ العمػؿ والتممػؾ، وقػد أّكػ

بالتعاوف مع الجامعة األمريكية، أظير نتائح اجتماعية واقتصادية  1088الذي أعدتو األونروا في نياية عاـ 
صػػعبة لمغايػػة، ىػػذه النتػػائح تتطمػػب مػػف الحكومػػة المبنانيػػة إعػػادة النظػػر فػػي جميػػع القػػوانيف والتشػػريعات التػػي 

كػػػػي تمّكػػػػنيـ مػػػػف العػػػػيش بكرامػػػػة وبالتمسػػػػؾ بحػػػػؽ العػػػػودة ورفػػػػض  أصػػػػدرتيا بحػػػػؽ الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف،
 التوطيف...

88/7/1083  
 

 منظمة أهمية تطالب مصر بوقف التحريض اإلعالمي وفتح معبر رفح مئةغزة: أكثر من  34
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 فػي قطػاع غػزة منظمػة أىميػة واتحػادات مينيػة وصػناعية وتجاريػة 800دعػا أكثػر مػف : فتحػي صػّباح -غزة 
 المصرية عمى الشعب الفمسطيني. اإلعالـريض التي يشنيا عدد مف وسائؿ وقؼ حممة التح إلى

بعػػػض وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المصػػػرية صػػػّعد الحممػػػة ويحػػػرض عمػػػى »وقالػػػت ىػػػذه المنظمػػػات فػػػي بيػػػاف أمػػػس إف 
الفمسطينييف ويسارع إلى نشر أخبار غير مدققة تساىـ في التشػيير بيػـ والتحػريض عمػييـ، كمػا جػرى اتخػاذ 

ارات المؤسػفة تتعمػؽ بحركػة المػواطنيف الفمسػطينييف مػف خػالؿ المعػابر والمطػارات المختمفػػة مجموعػة مػف القػر 
 «.مف مصر والييا

فػتح المعبػر لمعمػؿ بصػورة طبيعيػة »ورحبت بإعادة فػتح معبػر رفػح البػري جزئيػًا، مناشػدة السػمطات المصػرية 
 .كونو البوابة الوحيدة التي تربط قطاع غزة بالعالـ

مصرية ومؤسسات المجتمػع المػدني ونقابػة الصػحافييف المصػرييف والمثقفػيف والشخصػيات ودعت السمطات ال
 .التحريض اإلعالمي ىذا بالعمؿ عمى وقؼ»والقوى السياسية 

ووقػع عمػػى البيػػاف اضػافة لمشػػبكة نقابػػة محػػامي فمسػطيف والمركػػز الفمسػػطيني لحقػوؽ اإلنسػػاف ومركػػز الميػػزاف 
اإلنسػػاف والمجمػػس التنسػػيقي لمؤسسػػات القطػػاع الخػػاص وجمعيػػة  لحقػػوؽ اإلنسػػاف ومؤسسػػة الضػػمير لحقػػوؽ

 رجاؿ اإلعماؿ الفمسطينييف واتحاد المقاوليف الفمسطينييف واالتحاد العاـ لمصناعات الفمسطينية.
88/7/1083الحياة، لندن،   
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رمضاف، ووزير المالية شكري بشارة،  أبووقعت الحكومة ممثمة بوزير الدولة لشؤوف التخطيط محمد  :هللراـ ا
ووزير التربية والتعميـ العالي عمي أبو زىري، ووزير العمؿ أحمد مجدالني مع القنصؿ البمجيكي العاـ جيرارد 

ثػالث اتفاقيػات لػدعـ المشػاريع المشػتركة  ، في مقر وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية في راـ اهلل،أمسكوكس، 
 .التي تساىـ في تعزيز القدرات قطاع التربية والتعميـ والتدريب الميني

ماليػيف يػورو كػؿ مػف وزيػر التخطػيط ووزيػر الماليػة ووزيػر  3والبالغػة قيمتيػا حػوالي  األولػىقد وقع االتفاقيػة 
لتطػوير  اإلسػتراتيجيةتفاقيػة الػى دعػـ وتنفيػذ الخطػة التربية والتعميـ العػالي مػع القنصػؿ البمجيكػي. وتيػدؼ اال

 .التعميـ في فمسطيف
ماليػػيف يػػورو كػػؿ مػػف وزيػػر التخطػػيط، ووزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي ووزيػػر  1ووقػػع االتفاقيػػة الثانيػػة بقيمػػة 

 .نيةالعمؿ، وتيدؼ الى تعزيز قدرات وتطوير المؤسسات التعميمية والمراكز التدربية والمينية الفمسطي
مميػػوف يػػورو فوقعيػػا وزيػػر التخطػػيط، ووزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي،  84أمػػا االتفاقيػػة الثالثػػة والبالغػػة حػػوالي 

مميوف يورو مف اجمالي قيمة االتفاقيػة.  1.1والقنصؿ البمجيكي العاـ. وساىمت الحكومة الفمسطينية بحوالي 
والثػػانوي فػػي فمسػػطيف، وخاصػػة دعػػـ  االبتػػدائيمػػيـ وتيػػدؼ االتفاقيػػة إلػػى بنػػاء المػػدارس وتحسػػيف نوعيػػة التع

عادة تأىيؿ المدارس في القدس الشرقية  .التعميـ في مناطؽ المصنفة "ج"، وا 
مميػػوف  70إلػػى  1088-1001مميػػوف يػػورو خػػالؿ األعػػواـ  10الػػدعـ البمجيكػػي ارتفػػع مػػف  إجمػػالي أفيػػذكر 

 .1081 -1081يورو خالؿ األعواـ 
88/7/1083، الحياة الجديدة، رام اهلل  
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والمتخصصػػة فػػي  األمريكيػػة أوكالىومػػافػػي العػػالـ اليػػوـ" الصػػادرة عػػف جامعػػة  األدباختػارت مجمػػة ": راـ اهلل
جػػػػائرة ل 1089والثقافػػػػة، الشػػػػاعر الفمسػػػػطيني غسػػػػاف زقطػػػػاف ضػػػػمف القائمػػػػة القصػػػػيرة لمرشػػػػحي عػػػػاـ  األدب

 .""نيوستاند العالمية لألدب
وعّبػػر الشػػاعر زقطػػاف عػػف سػػػعادتو بيػػذا الترشػػيح الػػذي اعتبػػره مفاجػػػأة اقػػرب لمصػػدمة، فالجػػائزة ىػػي "نوبػػػؿ 

، وحسػػب األمريكيػػةفػػي الواليػػات المتحػػدة وُتعػػرؼ عػػادة بجػػائزة نوبػػؿ  أىميػػة األكثػػروتعتبػػر الجػػائزة . "اميركػػا
األدبي فقط. وقػد ضػمت القائمػة القصػيرة ليػذا العػاـ تسػعة  اإلبداع أساسقانوف الجائزة فالترشح ليا يتـ عمى 

 .العالـ أنحاءكتاب مف مختمؼ 
 .خالؿ ميرجاف نيو ستاند لالدب والثقافة، 8/88/1083عف الفائز بتاريخ  اإلعالفىذا وسيتـ 

87/7/1083وكالة سما اإلخبارية،   
 

 يد لتحقيق السالم في المنطقة: إقامة الدولة الفمسطينية السبيل الوحاألردن ممك 37

اهلل الثاني أمس األربعاء مع وزير الخارجية األمريكي جوف كيري،  عبداألردني بحث الممؾ  :بترا –عّماف 
جيود تحقيؽ السالـ في الشرؽ األوسط، وتطورات األزمة السورية. وأكد أف األردف سيواصؿ دعمو ليذه 

 الـ استنادا إلى حؿ الدولتيف.إلى إحياء حقيقي لعممية الس الجيود وصوالً 
عمى أف السبيؿ الوحيد لتحقيؽ السالـ وتعزيز األمف واالستقرار في األردني وفي الوقت الذي شدد فيو الممؾ 

الشرؽ األوسط يتمثؿ في إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة والقابمة لمحياة عمى التراب الوطني الفمسطيني 
األحادية، واعتداءاتيا  "إسرائيؿ"، حذر مف أف إجراءات "إسرائيؿ"ب والتي تعيش بأمف وسالـ إلى جان

المتكررة عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، تيدد بتقويض فرص ومساعي تحقيؽ 
 السالـ.

 88/07/1083، الدستور، عم ان

  
 اإلسرائيمي األنسب لحل الصراع العربيهو : حل الدولتين الناطق باسم الحكومة األردنية 38

الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة  وزير الشؤوف السياسية والبرلمانية اإلعالـوزير الدولة لشؤوف  قاؿ :عّماف
خالؿ حديث ، ، مؤكداً "جوىر الصراع في المنطقة" ىيالقضية الفمسطينية إف محمد المومني  .د األردنية

لحؿ  األنسبأف حؿ الدولتيف ىو  مقر النقابة، فياألردنييف نادي نقابة الصحفييف  األوؿأقاميا مساء أمس 
قامةمستمر في دعـ الشعب الفمسطيني لمحصوؿ عمى حقوقو  األردفواف دور  اإلسرائيميالصراع العربي   وا 

 الفمسطينية وعاصمتيا القدس.  األراضيدولتو عمى 
 88/07/1083، الدستور، عم ان

 
 سياسة نتنياهومن عم ان منزعجة ناصر جودة:  39

كيري بأف  جوفاألمريكي وزير الخارجية جوده ناصر بساـ البداريف: أبمغ وزارة الخارجية األردنية  - عّماف
 االستثمارنتنياىو القائمة عمى محاوالت بنياميف  يرئيس الوزراء اإلسرائيمعّماف منزعجة ولف تقبؿ بسياسة 

 الناس باليواجس األمنية في المنطقة.  النشغاؿوالتوظيؼ البدائية 
 88/07/1083، قدس العربي، لندنال

  
 يطالبون كيري بالتدخل ةسجون اإلسرائيميالأهالي األسرى األردنيين في  40
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نظـ أىالي األسرى األردنييف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي اعتصاما تضامنيا مع  :غادة الشيخ -عّماف 
اف، مطالبيف وزير الخارجية السفارة األمريكية في عمّ  أماـأبنائيـ المضربيف عف الطعاـ، ظير أمس 

 األمريكي جوف كيري الذي زار األردف أمس، بالتدخؿ إلنصاؼ قضية أبنائيـ.
 88/07/1083، الغد، عم ان

  
 االستيطانية "برافر"ندد بخطة أحزاب لبنانية ت 48

 خطة"صدرت العديد مف ردود الفعؿ السياسية المنددة بالمخطط االستيطاني الجديد في النقب، المسمى بػ
 ."برافر -بيغف 
قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، " أفىذه اليجمة االحتاللية االستيطانية المستمرة، موضحًا " "حزب اهلل"وأداف 

تمعف في مخططاتيا الرامية لتيويد كامؿ تراب فمسطيف وتيجير أىميا، مستفيدة مف كؿ دقيقة مف الزمف، 
ؼ مميارات الدوالرات، زرعًا لمفتف والشقاؽ فيما ينشغؿ بعض العرب بالتآمر عمى بعضيـ اآلخر وصر 

أف ىذه الخطوة اإلجرامية الخطيرة، تأتي في سياؽ خطوات " أمس. ورأى في بياف "وتغذية لمحروب والدمار
أبناء أمتنا العربية واإلسالمية كافة، لمتحرؾ الفاعؿ ولرفع الصوت عاليًا ودعـ "، داعيًا "تيويدية سابقة

بكؿ المستمزمات، لردع العدو عف مواصمة عدوانو ودفعو لمتراجع عف ىذا  مقاومة الشعب الفمسطيني
 ."المخطط الخطير

مؤكدًا أف  "اغتصاب ارض النقب ومصادرتيا مف أصحابيا الحقيقييف"في بياف،  "حزب االتحاد"واستنكر 
المحتؿ  المقاومة ىي الخيار االستراتيجي والطريؽ الوحيد الستعادة األرض العربية الفمسطينية مف"

ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة، وأف الصراع مع العدو الصييوني ىو صراع ". وأضاؼ إف "الصييوني
 ."وجود ال حدود

مصادقة الكنيست الصييوني عمى القراءة األولى ليذا  "أف، في بياف، "المؤتمر الشعبي المبناني"واعتبر 
دور جامعة "، متسائال عف "يًا في تاريخ القضية الفمسطينيةثان "ترانسفير"المخطط تيدد بنكبة ثانية، وتنفذ 

 ."الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسالمي وفتاوى الجياد ضد ىذا المخطط

 88/07/1083، السفير، بيروت
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المعنػي بعمميػة السػالـ، أف األفكػار والمقترحػات التػي يحمميػا وزيػر اعتبػر الوفػد العربػي : يػو بػي أي -عماف 
الخارجيػػة األميركػػي إلحيػػاء عمميػػة السػػالـ بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف تشػػكؿ "أرضػػية وبيئػػة مناسػػبة لمبػػدء 

 أف أي اتفاؽ مستقبمي سيتضمف تباداًل محدودًا لألراضي بيف الجانبيف. إلىبالمفاوضات"، مشيرًا 
زارة الخارجية األردنية إف الوفد الوزاري أكد خالؿ اجتماعو بوزير الخارجية األميركي جوف كيري فػي وقالت و 

العاصػػمة عّمػػاف فػػي حضػػور نظيػػره األردنػػي ناصػػر جػػودة "التزامػػو بتحقيػػؽ سػػالـ عػػادؿ وشػػامؿ فػػي الشػػرؽ 
 األوسط بالتعاوف مع الواليات المتحدة ومع األطراؼ ذات العالقة".

ف الوفػػد يػػرى فػػي األفكػػار التػػي طرحيػػا كيػػري أمػػاـ المجنػػة اليػػـو "أرضػػية وبيئػػة مناسػػبة لمبػػدء وأضػػاؼ البيػػاف أ
 واألمف الجديدة اليامة". واالقتصاديةبالمفاوضات خاصة العناصر السياسية 

وأوضػػح أف الوفػػد الػػوزاري أكػػد أف "أي اتفػػاؽ مسػػتقبمي يجػػب أف يكػػوف مبنيػػًا عمػػى أسػػاس حػػؿ الػػدولتيف مػػف 
مػػػع تبػػػادؿ محػػػدود  8497دولػػػة الفمسػػػطينية المسػػػتقمة عمػػػى خطػػػوط الرابػػػع مػػػف حزيػػػراف عػػػاـ خػػػالؿ إقامػػػة ال

 لألراضي ذات القيمة والمساحة نفسيا".
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وأعرب الوفػد عػف أممػو بػأف يػؤدي ذلػؾ إلػى "إطػالؽ مفاوضػات جػادة تعػالح كػؿ قضػايا الحػؿ النيػائي إلنيػاء 
 واالسػػػػتقرارئيمييف لتػػػػنعـ المنطقػػػػة بػػػػاألمف الصػػػػراع وتحقيػػػػؽ سػػػػالـ عػػػػادؿ وشػػػػامؿ بػػػػيف الفمسػػػػطينييف واإلسػػػػرا

 بمبادرة السالـ العربية". االلتزاـ"، مؤكدًا "واالزدىار
ولفػػت البيػػاف إلػػى أف الوفػػد العربػػي أكػػد "دعمػػو الكبيػػر لجيػػود وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري إلعػػادة 

حيػػػاء مفاوضػػػات سػػػالـ بػػػيف الجػػػانبيف الفمسػػػطيني  أعػػػرب عػػػف تقػػػديره لمػػػرئيس "، كمػػػا واإلسػػػرائيمياسػػػتئناؼ وا 
حيػاء والسػتئناؼاألميركي باراؾ أوباما، ولكيري لػ"جيودىما والتزاميما لتحقيؽ السالـ  مفاوضػات سػالـ بػيف  وا 

 ".واإلسرائيميالجانبيف الفمسطيني 
 88/7/1083الحياة، لندن، 

 
 مثيرة لمضحك اإلسرائيمية: التهديدات اإليرانيالرئيس  43

رئػػيس  أطمقيػػاالجديػػد حسػػف روحػػاني التيديػػدات العسػػكرية، التػػي  اإليرانػػي وصػػؼ الػػرئيس: ا ؼ ب -طيػػراف 
 بنياميف نتانياىو بالمضحكة. اإلسرائيميالوزراء 

ن "عنػدما يقػوؿ الػبعض 8411-8410ب اإليرانيةمحاربيف قدامى قاتموا في الحرب العراقية  أماـوقاؿ روحاني 
سػػرائيؿي الواليػػات المتحػػدة أب  أيوحػػة عمػػى الطاولػػة واف بمػػدا بائسػػا فػػي المنطقػػة بكػػؿ الخيػػارات مطر  إفن وا 

 فاف ىذا يثير الضحؾ". أشياءن يقوؿ إسرائيؿ
مػف تنفيػذ  إسػرائيؿيمنػع  اإليرانيػوفرد الفعػؿ الػذي وعػد بػو  أف"مف ىـ الصػياينة لييػددوننا؟"، مؤكػدا  وأضاؼ

 تيديداتيا.
 88/7/1083الحياة، لندن، 

 
 تشمل هدما لألنفاق مع غزة رية في سيناءالجيش المصري يستعد لتنفيذ عممية عسك 44

الجػػيش يسػػتعد لتنفيػػذ عمميػػة عسػػكرية  إفوكػػاالت: قػػاؿ مسػػؤولوف كبػػار بػػالجيش المصػػري،  - محمػػد الجمػػؿ
الجػػيش يحضػػر ليػػذه  أفالمصػػدر العسػػكري  وأوضػػحواسػػعة وشػػاممة ضػػد الجيػػادييف والمسػػمحيف فػػي سػػيناء. 

الجيػػادييف والمسػػمحيف الػػذيف  أوكػػارلتنظيػػؼ مػػا سػػماه  "1العمميػػة التػػي وضػػعت خطتيػػا مػػؤخرًا وسػػميت "فػػتح 
غمر  ىغال إضافةوخزانات الوقود  لألنفاؽالعممية ستشمؿ ىدمًا  إلى أفالضابط  . وأشاريعبثوف بأمف مصر

 الكبيرة بالمياه العادمة عمى طوؿ الشريط الحدودي مع قطاع غزة.  األنفاؽ
جػػواء محافظػػة رفػػح جنػػوب قطػػاع غػػزة مجػػددًا، فجػػر مػػف جيػػة ثانيػػة، حمقػػت مروحيػػة عسػػكرية مصػػرية فػػوؽ أ

 أمس، لممرة الثانية في غضوف أقؿ مف أسبوع. 
مػػف جانػػب آخػػر وصػػمت خػػالؿ اليػػوميف الماضػػييف تعزيػػزات وحشػػود عسػػكرية مصػػرية إضػػافية إلػػى الجانػػب 
المصػػػري مػػػف الحػػػدود، وشػػػوىدت أعػػػداد إضػػػافية مػػػف الػػػدبابات ونػػػاقالت الجنػػػد تنتشػػػر فػػػي أكثػػػر مػػػف نقطػػػة 

وديػػة، كمػػا واصػػمت جرافػػات مصػػرية كبيػػرة تنفيػػذ عمميػػات حفػػر واسػػعة عمػػى طػػوؿ الحػػدود بحثػػا عػػف أنفػػاؽ حد
غالؽ مزيد مف األنفاؽ.   لمتيريب، وقد أفيد عف تدمير وا 

 88/7/1083األيام، رام اهلل، 
 

 مع غزةعمى الحدود  ا  نفق 39: اكتشاف الجيش المصري 45
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فتحػو نفػؽ  34حة المصػرية، اليػـو األربعػاء، عػف اكتشػافيا لعػدد أعمنػت القػوات المسػم: أيمػف قنػاوي -القاىرة 
 عمى الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وقػػاؿ المتحػػدث العسػػكري باسػػـ الجػػيش المصػػري، إف عناصػػر حػػرس حػػدود الجػػيش الثػػاني الميػػداني اكتشػػفت 
ع المعدة لمتيريب فتحة نفؽ بمدينة رفح وبداخميا كميات مف البضائ 34وحتى اآلف  الجارييونيو  4منذ يوـ 

 إلى قطاع غزة عبر فتحات األنفاؽ.
 88/7/1083الشرق، الدوحة، 

 
 "العربية لحقوق اإلنسان": هدم أنفاق غزة دون إيجاد البدائل يدفع بالقطاع إلى الكارثة 46

حّذرت المنظمة العربية لحقػوؽ اإلنسػاف فػي بريطانيػا، أمػس، مػف كارثػة إنسػانية فػي غػزة جػراء قيػاـ : وكاالت
يش المصػػري بيػػدـ األنفػػاؽ، ودعػػت المجتمػػع الػػدولي إلػػى التػػدخؿ لوقػػؼ مػػا وصػػفتيا بػػاإلجراءات العدائيػػة الجػػ

 تجاه القطاع.
يوليػػو الجػػاري قيػػودًا مشػػددة عمػػى حركػػة مػػرور األفػػراد  9يفػػرض منػػذ "وقالػػت المنظمػػة، إف الجػػيش المصػػري 

ربط مصػػر بالقطػػاع، كمػػا قػػاـ بتعزيػػز والبضػػائع عبػػر معبػػر رفػػح، منفػػذ قطػػاع غػػزة الوحيػػد إلػػى العػػالـ والػػذي يػػ
قواتو عمى الحدود مع قطاع بالتنسيؽ الكامؿ مع قوات االحتالؿ، حيث قامت وحدة اليندسة في الجيش بيدـ 

 ."األنفاؽ التي تغذي القطاع بالوقود والمواد الغذائية ومواد البناء
وف مبػػرر وبشػػكؿ كامػػؿ يػػـو بػػدأت بػػإغالؽ معبػػر رفػػح بصػػورة تعسػػفية ومػػف د"وأضػػافت أف ىػػذه اإلجػػراءات 

الخميس الماضي، ثـ أعمف عف إعادة فتحو جزئيًا بعد عدة أياـ لشرائح محددة مف المرضى وحممة الجػوازات 
فمسطيني مف السػفر ألداء العمػرة، كمػا  1100األجنبية والمصرييف، لكف السمطات المصرية منعت أكثر مف 

 ."ر مساسًا بالحقوؽ الدينية وحرية التنقؿشخص عالقيف وىو ما يعتب 8100منعت عودة أكثر مف 
رافقػو قيػاـ قػوات مػف الجػيش المصػري بحممػة موسػعة لتػدمير األنفػاؽ التػػي "ولفتػت إلػى أف إغػالؽ معبػر رفػح 

 تنقؿ المواد األساسية والسػمع والمػواد النفطيػة إلػى قطػاع غػزة، حيػث بمػغ عػدد األنفػاؽ التػي ىػدمت منػذ الرابػع 
 

مخزف وقود، واستخداـ طائرات لرصد األنفػاؽ لممػرة األولػى منػذ  30ؽ وما يقرب مف أنفا 1مف يوليو الحالي 
 ."8497عاـ 

 88/7/1083الخميج، الشارقة، 
 

 كامل الثالث: الصواريخ المضبوطة لحركة حماس كافية لتدمير حي  المصري قائد الجيش  47
تػػـ ضػػبطيا أمػػس بطريػػؽ مصػػر قػػاؿ قائػػد الجػػيش الثالػػث الميػػداني المػػواء أسػػامو عسػػكر إف الصػػواريخ التػػي 

السويس ىي مف النوع الػذي تمتمكػو فصػائؿ "عػز الػديف القسػاـ" الجنػاح العسػكري لحركػة حمػاس مضػيفا أنيػا 
كانت قوات الجيش الثالث بالتعػاوف و  ساعدة اإلخواف ضد الشعب المصري"."كانت في طريقيا إلي القاىرة لم

وأضاؼ عسػكر  .صاروخ جراد قبؿ نقميا إلى القاىرة 84مع المخابرات الحربية أحبطت أمس محاولة تيريب 
كفيمػػة بتػػدمير حػػي كامػػؿ وىػػو مػػا يشػػير إلػػى أنيػػا  ةوطبفػػي تصػػريح لػػػ"أصوات مصػػرية" أف "الصػػواريخ المضػػ

 كانت قادمة الستخداميا في أعماؿ إرىابية ضد الشعب المصري".
 88/7/1083موقع أصوات مصرية، القاهرة، 
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 رار األوروبي بشأن المستوطنات"التعاون اإلسالمي" تشيد بق 48
أشػػػاد األمػػػيف العػػػاـ لمنظمػػػة التعػػػاوف اإلسػػػالمي، الػػػدكتور أكمػػػؿ الػػػديف إحسػػػاف أوغمػػػي، اليػػػـو : قنػػػا - جػػػدة

األربعػاء، بقػرار االتحػاد األوروبػي باسػتثناء المسػتوطنات اإلسػرائيمية مػف أي اتفػاؽ مسػتقبمي مػع أي مػف دوؿ 
يـ مػػنح دراسػػية، أو مػػنح أبحػػاث ألي أفػػراد أو جيػػات إسػػرائيمية فػػي االتحػػاد، وعػػدـ تمويػػؿ، أو تعػػاوف، أو تقػػد

 .8497المستوطنات المقامة عمى األراضي الفمسطينية والعربية المحتمة منذ عاـ 
ودعػػا أوغمػػي، فػػي بيػػاف صػػػحفي صػػدر اليػػوـ، جميػػع الػػدوؿ إلػػػى حظػػر ومنػػع دخػػوؿ منتجػػات المسػػػتوطنات 

 و إسرائيؿ مف عمميات لتمويو منتجات المستوطنات.اإلسرائيمية إلى أسواقيا، محذرا مما تقـو ب
 88/7/1083الشرق، الدوحة، 

 
 ة إلى لبنانمساعدات إماراتية لمنازحين الفمسطينيين من سوري 49

مخيـ عيف الحموة يتقدمػو  اإلنسانيةوفد مف مؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف لألعماؿ : زار المستقبؿ -صيدا 
حممة لتقديـ المسػاعدات لمعػائالت الفمسػطينية النازحػة مػف سػوريا،  إطاري ممثؿ المؤسسة عبيد المزروعي، ف

 10بالتعاوف مع القيادي في حركة "فتح" العميد محمود عبد الحميد عيسى "المينو" ولجاف النػازحيف، وشػممت 
 نازح في مخيمي عيف الحموة والمية ومية، وىي عبارة عف قسائـ مالية لشراء مواد غذائية.  ألؼ

 88/7/103قبل، بيروت، المست
 

 ألف وجبة إفطار باألقصى عشرينتقدم  اإلماراتية" األعمال الخيرية" 50
ألػػؼ وجبػػة إفطػػار فػػي سػػاحات المسػػجد  10قػػدمت ىيئػػة األعمػػاؿ الخيريػػة اإلماراتيػػة أكثػػر مػػف  :واـ - القػػدس

سػتيدؼ توزيػع األقصى المبارؾ منذ مطمع شير رمضاف، وذلؾ ضمف برنامجيا الرمضاني ليذا العاـ الػذي ي
 ألؼ وجبة إفطار في األقصى. 810

 88/7/1083االتحاد، أبو ظبي، 
 

 خطط "برافر" يندد بم التيار الشعبي المصري 58
ندد التيار الشعبي المصري، ما أقرتو سمطات االحتالؿ الصييوني مف مخطط عنصري،  وكاالت: -القاىرة 

ألؼ دونـ مف أراضي النقب وتيجير أكثر مف  100، الذي يقضي بمصادرة "بيجف -برافر"أطمؽ عميو قانوف 
 قرية. 39ألؼ مف سكانيا الفمسطينييف وىدـ  90

وشػػػدد التيػػػار عمػػػى رفضػػػو لكافػػػة مخططػػػات تيويػػػد األراضػػػي العربيػػػة المحتمػػػة، التػػػي تتصػػػاعد يوميػػػًا، وتػػػأتي 
مف العالـ، في  استكمااًل لمسمسؿ التطيير العرقي والتيويد الذي تمارسو سمطات االحتالؿ عمى مرأى ومسمع

 القدس المحتمة وغيرىا.
 88/7/1083الخميج، الشارقة، 

 
 عمى "النظر بإمعان" في مبادرة السالم العربية "إسرائيل"كيري يحث  51

وزيػػر الخارجيػػة  ، أفعمػػاف أحمػػد حسػػفنقػػال عػػف مراسػػميا مػػف  87/7/1083وكالااة رويتاارز لألنباااء، نشػػرت 
في انو يسير عمى الطريؽ نحػو اسػتئناؼ محادثػات السػالـ بػيف  األمريكي جوف كيري أبدى يـو األربعاء ثقتو

 الخالفات بيف الجانبيف ضاقت كثيرا. إفوالفمسطينييف قريبا وقاؿ  إسرائيؿ
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وقػػػاؿ كيػػػري فػػػي مػػػؤتمر صػػػحفي فػػػي عمػػػاف حيػػػث أجػػػرى محادثػػػات مػػػع الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس 
ا. ومف ثـ نحف نواصؿ االقتراب وما زلت آمػؿ ومسؤوليف عرب آخريف "تمكنا مف تضييؽ ىذه الخالفات كثير 
 في أف يتمكف الجانباف قريبا مف الجموس إلى الطاولة نفسيا."

عمى أف تدرس بعنايػة مبػادرة السػالـ التػي طرحتيػا الجامعػة العربيػة عػاـ  إسرائيؿمف ناحية أخرى حث كيري 
 ورفضتيا في السابؽ. 1001

تػػػاج إلمعػػػاف النظػػػر فػػػي ىػػػذه المبػػػادرة التػػػي وعػػػدت إسػػػرائيؿ تح إسػػػرائيؿوقػػػاؿ كيػػػري فػػػي المػػػؤتمر الصػػػحفي "
دولػػػة إجمػػػاال تنتظػػػر إمكانيػػػة تحقيػػػؽ السػػػالـ مػػػع  17دولػػػة إسػػػالمية أي  31دولػػػة عربيػػػة و 11بالسػػػالـ مػػػع 

 إسرائيؿ."
فػي مػف عمػاف، نقػال عػف مراسػميا سػعيد عريقػات، أف مصػدرا مطمعػا  87/7/1083القدس، القدس، وذكرت 
األربعاء أف "كيري عمػى وشػؾ إعػالف اسػتئناؼ المفاوضػات المباشػرة بػيف الفمسػطينييف  "القدسػ"لأكد واشنطف 

سػػرائيؿ؛ ربمػػا مسػػاء األربعػػاء  يوليػػو" متفقػػًا بػػذلؾ مػػع تصػػريحات / تمػػوز 81يوليػػو أو الخمػػيس / تمػػوز 87وا 
ألميركػػي فمسػطينية مماثمػة أشػػارت إلػى أف المحادثػات بػػيف رئػيس السػػمطة الفمسػطينية محمػود عبػػاس والػوزير ا

 ساعات، أثمرت عف "بداية اختراؽ لمجمود". 1جوف كيري التي استمرت لمدة 
ويؤكد المصدر أف "كيري حمؿ معو الجزرة والعصا في مناقشاتو مع الفمسطينييف؛ فبينمػا وعػد عبػاس بوضػع 

قػػات سػػجيف فمسػػطينيي مػػف فتػػرة مػػا قبػػؿ اتفا 800ثقمػػو وراء تعيداتػػو السػػابقة بالضػػغط مػػف أجػػؿ اإلفػػراج عػػف 
 100ن وتجميػػد االسػػتيطاف فػػي البػػؤر النائيػػة، فإنػػو يمػػوح بقطػػع المسػػاعدات األميركيػػة البالغػػة 8443أوسػػمو ب

مميوف دوالر سنويًا لمسمطة الفمسطينية في حاؿ إمعاف الفمسػطينييف عمػى التعنػت بالمطالبػة بوقػؼ االسػتيطاف 
 فاوضات المباشرة".واإلفراج عف كافة المعتقميف الفمسطينييف كشرط مسبؽ لمخوض بالم

 
 
 

 "إسرائيل"حرج ياألراضي المحتمة  في بشأن المستوطنات التحاد األوروبيقرار ا 53
تضع مبادرة االتحاد األوروبي التي تستثني األراضػي المحتمػة مػف اتفاقػات التعػاوف : نظير مجمي - تؿ أبيب

بيف تكبػد خسػائر اقتصػادية، أو مع إسرائيؿ، حكومة بنياميف نتنياىو في موقؼ حرج، وبات عمييا أف تختار 
 اإلقرار بأف المستوطنات ليست جزءا مف أراضييا.

حزيراف الماضي ويصبح ساري المفعوؿ غدا بعػد نشػره رسػميا / وينص القرار األوروبي الذي اعتمد في يونيو
ف دوف تشػير مػ"فإف كؿ االتفاقات بيف إسرائيؿ واالتحػاد األوروبػي يجػب أف  1089عمى أنو اعتبارا مف عاـ 

، أي ال تشػػمؿ الضػػفة الغربيػػة "8497التبػػاس وعمنػػا إلػػى أنيػػا ال تشػػمؿ األراضػػي التػػي احتمتيػػا إسػػرائيؿ عػػاـ 
 .8497والقدس الشرقية وقطاع غزة وىضبة الجوالف، وىي أراض فمسطينية وسورية احتمتيا إسرائيؿ عاـ 

قػرارات وأشػدىا ضػررا عمػى إسػرائيؿ منػذ أسػوأ ال"وقاؿ آفي دريمر، السفير األسبؽ لدى االتحاد األوروبي، إنو 
. وأضاؼ أنو بموجب التعميمات المػذكورة، فػإف أي اتفػاؽ يػتـ التوقيػع عميػو فػي المسػتقبؿ مػع "عشرات السنيف

إسرائيؿ يجب أف يشمؿ بندا يػنص عمػى أف المسػتوطنات ليسػت جػزءا مػف دولػة إسػرائيؿ، ولػذلؾ فإنيػا ليسػت 
إسرائيمية الحصوؿ عمى منحة بحث عممي مف أي دولة أوروبية، فعمييا جزءا مف االتفاؽ. فإذا أرادت جامعة 

أف تتعيػػد بػػأف ال يضػػـ طػػاقـ البحػػث أي عػػالـ مػػف سػػكاف المسػػتوطنات، وال يػػتـ البحػػث بمشػػاركة أي كميػػة أو 
 جامعة في المستوطنات.
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 88/7/1083الشرق األوسط، لندن، 
 

 والسعي لدخولها مجمس األمن" إسرائيل"مرشحة أوباما لألمم المتحدة تعد بالدفاع عن  54
انتقدت سامانثا باور التي رشحيا الرئيس األميركي باراؾ أوباما لتسمـ منصب سفيرة : محمد عمي - واشنطف

ليػػذه المنظمػػة الدوليػػة ضػػد إسػػرائيؿ،  "غيػػر المقبػػوؿ"الواليػػات المتحػػدة لػػدى األمػػـ المتحػػدة مػػا اعتبرتػػو التحيػػز 
 الوصوؿ إلى مجمس األمف.وأكدت أنيا ستعمؿ عمى تمكينيا مف 

وقالت باور، التي ستحؿ محؿ سوزاف رايس، خالؿ جمسة تأكيد ترشيحيا أماـ لجنة الشؤوف الخارجيػة التابعػة 
رغـ أف ىذه المنظمة أنشئت في ظؿ اليولوكوست.. فإننا نرى فييا تحيػزا واضػحا "لمجمس الشيوخ األميركي: 

 ."يا بعيدة عف أي جدؿ وأمنيا بعيدا عف أي تشكيؾوتيجمات عمى إسرائيؿ التي يجب أف تكوف شرعيت
، 1081وأضافت ردا عمى سؤاؿ بشأف رغبة إسرائيؿ في تمثيؿ مجموعة الدوؿ الغربية في مجمس األمف عاـ 

ال "مشػيرة إلػى أنػػو  "مسػاىماتيا الكثيػػرة منػذ سػنوات مػف رغـبػالمجمػس األمػف أفمتػت مػػف إسػرائيؿ "إف عضػوية 
ر لدولة ومعايير غيرىا لدولة أخرى. والواليات المتحدة ليس ليا صديؽ في العػالـ يمكف أف تكوف ىناؾ معايي

 ."سوؼ أكافح مف أجؿ إسرائيؿ وسأعمؿ عمى الدفاع عنيا بال كمؿ". وشددت باور "أكبر مف إسرائيؿ
 88/7/1083الشرق األوسط، لندن، 

 
 البول لشحن بطارية الخميوي؟ 55

البريطانييف أنو يمكف شحف بطارية الياتؼ الخميػوي بواسػطة البػوؿ، أكد فريؽ مف الباحثيف : أ ؼ ب -لندف 
مشيرًا إلى أنو أجرى بنجاح ىذا االختبار األوؿ مف نوعو في العالـ. وتمكف العمماء بواسطة البػوؿ مػف إنتػاج 
جراء اتصاؿ ىاتفي قصير، عمى ما  ما يكفي مف الطاقة الكيربائية إلرساؿ رسائؿ قصيرة وتصفح اإلنترنت وا 

. ويعتػـز العممػاء تطػوير ىػذه التكنولوجيػا "فيزيكػاؿ كيميسػتري كيميكػاؿ فيػزيكس"جاء في دراسػة نشػرتيا مجمػة 
 القائمة عمى بطاريات جرثومية كي يتمكف مستخدمو اليواتؼ المحمولة مف شحنيا بالكامؿ.

فػاظ عمػى البيئػة، استخداـ البوؿ كمصدر لمكيرباء ىو أفضؿ وسػيمة لمح"وقاؿ الباحث يوانيس ييروبولوس إف 
بولنػا مصػدر ال ينضػب، ومعػو ال نضػطر لالعتمػاد ". وأضاؼ أف "ونحف متحمسوف جدًا ألنيا سابقة عالمية

. وتسمح تكنولوجيا البطاريات الجرثومية بإنتاج الكيرباء مباشرة مػف خػالؿ تحمػؿ "عمى حركة الرياح والشمس
ًا، ال بؿ مجانية. فالبوؿ يؤدي إلى تحفيز الجراثيـ المواد العضوية، ما يميد الطريؽ لوقود بكمفة منخفضة جد

 التي تنتح بالتالي مزيدًا مف الكيرباء.
إجػػراء االتصػػاالت الياتفيػػة ىػػو النشػػاط الػػذي يتطمػػب أكبػػر مقػػدار مػػف الطاقػػة، لكننػػا "وشػػرح ييروبولػػوس أف 

سػتخداـ البػوؿ لتشػغيؿ . وتوقػع أف نػتمكف فػي المسػتقبؿ مػف ا"سنتوصؿ الحقًا إلى شحف البطارية لفترة طويمة
 مرشات االستحماـ والمقابس الكيربائية واإلنارة.

 88/7/1083الحياة، لندن، 
 

 إلى المواجهة بعد سقوط مرسي؟ "إسرائيل"هل تذهب حماس و 56
 عدناف أبو عامر د.
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عاشت حركة حماس "شير عسؿ" لـ يدـ طػوياًل مػع الػرئيس المصػري المعػزوؿ محمػد مرسػي، لكنيػا سػرعاف 
"بيػػت عػػزاء" عقػػب االنقػػالب عميػػو مػػف قبػػؿ جنػػراالت الجػػيش الحكػػاـ الجػػدد لمػػبالد، ألنيػػا أصػػيبت  مػػا أقامػػت

 بانتكاسة خطيرة عمى أكثر مف صعيد سياسي وأيديولوجي في ضربة واحدة.
لكف تأّثر الجانب العسكري ال يقّؿ أىمّية وخطورة، وذلؾ عبر احتماؿ استفراد إسرائيؿ مجددًا بحماس وتوجيو 

، نظػرًا العتبػارات عػّدة 1081رّية مؤلمة لػـ تكمميػا فػي الحػرب األخيػرة فػي تشػريف الثػاني/نوفمبر ضربة عسك
مػػف بينيػػا ضػػغوط مصػػر عمييػػا وخشػػية تػػؿ أبيػػب مػػف تضػػّرر عالقاتيػػا مػػع القػػاىرة إذا اسػػتمّرت فػػي عممّيتيػػا 

 العسكرّية ضّد غزة.
 

 اتهامات إسرائيمي ة
مف في الكنيست اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف زعيـ حزب "إسػرائيؿ وقد جاءت دعوة  رئيس لجنة الخارجّية واأل

بيتنا" والشريؾ األساسي في االئتالؼ الحكومي، إلعادة احتالؿ قطػاع غػّزة مػف دوف إبطػاء، مزعجػة لحمػاس 
 أكثر مف أي وقت مضى.

الحركػة  وىو ما جعؿ قادة حمػاس يمتزمػوف الصػمت بعػدـ التعقيػب عمػى ىػذا التيديػد، بعكػس مػا درجػت عميػو
فػي األشػير األخيػرة. فيػي ربطتػو بتسػريبات عسػكرّية إسػرائيمّية تحػّدثت عػف تيريػب الحركػة كميػات كبيػرة مػف 
األسػػمحة المتطػػّورة عبػػر األنفػػاؽ، تتضػػّمف صػػواريخ "غػػراد" وصػػواريخ مضػػادة لمػػدبابات ومػػدافع وكميػػات كبيػػرة 

 مف الذخيرة.
"المونيتور"، بكثير مف الريبة والحذر لما كشفت عنػو  وينظر مسؤوؿ عسكري فمسطيني في غّزة التقاه مندوب

إسرائيؿ عف اعتمادىا استراتيجّية جديػدة لحمايػة آلياتيػا وجنودىػا بػالقرب مػف حػدود غػّزة. فيػي أخمػت المواقػع 
مف الجنود إلى حّد كبير واستبدلتيـ بأجيزة إلكترونّية متطّورة، وأقامت تالاًل مف الرماؿ ومناطؽ ألغاـ أرضّية 

لقرب مػف المواقػع العسػكرّية، معتبػػرًا ذلػؾ مقّدمػة لتحضػير الميػداف العسػػكري عمػى الحػدود مػع غػّزة لمواجيػػة بػا
 قادمة، بالتزامف مع التطّورات المصرّية.

وكانػػت إسػػرائيؿ قػػد أعمنػػت مػػؤخرًا عػػف تطػػوير معػػّدات المراقبػػة المسػػتخدمة لرصػػد قطػػاع غػػّزة، تشػػمؿ رادارات 
ـّ التحّكـ بيا عف  مترًا، لمساندة قوات  300بعد باإلضافة إلى مناطيد تحّمؽ عمى ارتفاع يصؿ إلى وأسمحة يت

المشػاة فػي رصػد كػؿ شػبر عمػػى الحػدود مػع غػّزة وجمػع معمومػػات اسػتخبارّية ميدانّيػة مطموبػة عمػى مسػػاحات 
 واسعة.

مثابة "الئحػة واعتبر المسؤوؿ الذي فّضؿ عدـ الكشؼ عف ىوّيتو، أف جميع ىذه التسريبات اإلسرائيمّية ىي ب
اتيػػػاـ" ضػػػّد حمػػػاس تييػػػئ الػػػرأي العػػػاـ الفمسػػػطيني واإلسػػػرائيمي إلمكانّيػػػة االنطػػػالؽ بعممّيػػػة عسػػػكرّية ضػػػّدىا، 
بخاصة وأف مثؿ ىذه التسريبات عسكرّية بامتياز ويفترض أف تكػوف سػرّية بحسػب مػا جػرت عميػو العػادة فػي 

ه اإلجراءات العسكرّية الخطيرة مف جية، ومف الجيش اإلسرائيمي. وتساءؿ "لماذا كشفت إسرائيؿ عف مثؿ ىذ
جية أخرى وىي األىـ، لماذا اختارت ىذا التوقيػت بالػذات لمكشػؼ عػف مثػؿ ىػذه الخطػوات، بػالتزامف الػدقيؽ 
مع التطّورات في مصر؟". وتجدر اإلشػارة إلػى أف الشػعور السػائد داخػؿ قطػاع غػّزة ىػو أف حمػاس تُػدير فػي 

الحرب مباشرة، سياسة "منضبطة" وتفي بالتزاماتيػا الػواردة فػي اتفػاؽ التيدئػة مػع  األشير الثمانية األخيرة بعد
إسرائيؿ، بحيث ال ُتطمؽ قػذائؼ وصػواريخ خالفًػا لمػا عميػو الوضػع فػي جػوالت اليدنػة السػابقة، وال تعمػؿ فػي 

 مواجية الجيش اإلسرائيمي.
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 تضييق مصري
ة إلػى قمػؽ حمػاس ألنيػا ُتركػت "يتيمػة مػف دوف أب" ونظرًا لما يحدث مف تطّورات متالحقة في مصرباإلضػاف

بعد إسقاط مرسي، فإف مف شأف ذلؾ أف يجعؿ الحركة تقـو  بكؿ شيء كي ال تعطي إسرائيؿ ذريعػة لتوجيػو 
ضربات ضّدىا، ألنيا في ىذه اآلونة مطمئنة إلى أف تؿ أبيب لف تكوف قمقة عمى تأّثر عالقاتيا بالقاىرة بعد 

 الرئاسي وجاء محمو مف ال يرتبط بعالقات ودّية مع حماس.أف غادر مرسي القصر 
عمى الرغـ مف ذلؾ، ثّمة قمؽ ينتاب األوسػاط العسػكرّية فػي قطػاع غػّزة، مػف جػّراء مواصػمة الجػيش المصػري 
عمميات إغالؽ األنفاؽ التي تربط ما بيف قطاع غّزة ومصر منذ حصوؿ االنقػالب مباشػرة، نظػرًا لمػا يتسػّبب 

 ئح سمبّية عمى العمؿ المسّمح في غّزة.بو ذلؾ مف نتا
فاألنفػػاؽ التػػي تصػػؿ مػػا بػػيف غػػّزة وسػػيناء، تسػػتخدـ لتيريػػب األسػػمحة لألجنحػػة العسػػكرّية الفمسػػطينّية، وعبرىػػا 
تصؿ األمواؿ مف بعض العواصػـ إلػى غػّزة لمنشػطاء المسػّمحيف لتمويػؿ أنشػطتيـ وتػدريباتيـ. كػذلؾ، وبفضػؿ 

مسػػػػّمحيف  إلػػػػى غػػػػّزة ثػػػػـ تغادرىػػػػا، بحسػػػػب مػػػػا تشػػػػير الروايتػػػػاف المصػػػػرّية ىػػػػذه األنفػػػػاؽ تػػػػدخؿ أعػػػػداد مػػػػف ال
 واإلسرائيمّية.

وبالتػػالي فػػإف إغػػالؽ ىػػذه األنفػػاؽ وىػػدميا يمقػػي بظاللػػو السػػمبّية عمػػى ىػػذه القػػوى المسػػّمحة إف قػػررت مواجيػػة 
مػف معػّدات وذخيػرة  ىجوـ إسرائيمي عمى غّزة، ألنيا في ىذه الحالة ستفتقر إلى اإلمداد الفوري لما قػد تخسػره

 وأسمحة.
إلػى ذلػؾ، فػإف مػا يقمػؽ حمػاس مػف إمكانّيػة اسػتفراد إسػرائيؿ بيػا ىػو أف اتصػاالت المسػؤوليف المصػرّييف مػػع 

حزيراف/يونيػػو الماضػػي ومػػا تػػاله مػػف تغييػػر سياسػػي فػػي  30الفصػػائؿ الفمسػػطينّية فػػي غػػّزة متوّقفػػة تمامػػًا منػػذ 
 الداخمي ىناؾ.مصر، وذلؾ بسبب االنشغاؿ المصري بالوضع 

وفػي اإلطػػار نفسػػو، عّبػرت أوسػػاط فػػي حمػاس لمراسػػؿ "المونيتػػور" عػف خشػػيتيا مػػف امتػداد أمػػد ىػػذه القطيعػػة 
نمػػا تعبيػػرًا عػػف حالػػة غضػػب مصػػري مػػف تػػداوؿ  بػػيف غػػّزة ومصػػر، لػػيس بالضػػرورة النشػػغاالت داخمّيػػة فقػػط وا 

ّيػػة ال سػػّيما فػػي سػػيناء، وىػػو مػػا نفتػػو حمػػاس تقػػارير إعالمّيػػة تػػّتيـ فمسػػطينّييف بالمشػػاركة فػػي األحػػداث الداخم
 جممة وتفصياًل عمى لساف زعيميا في غّزة إسماعيؿ ىنّية.

كذلؾ، فإف خشية حماس مف توّقؼ االتصاالت مػع مصػر يػرتبط بإمكانّيػة أف تفيمػو إسػرائيؿ بصػورة خاطئػة 
عسػكرّية كبيػرة بعػد أف كػاف  وتعتقد أنو رفعًا لمغطاء المصري عف قطاع غّزة، وبالتالي تعريض القطاع لحممة

 الموقؼ الرسمي المصري في خالؿ حكـ مرسي ُيعتَبر أحد كوابح أي تحرؾ عسكري إسرائيمي ضّد غّزة.
 

 احتياطات حماس
مف جيتيا، حماس ليست صامتة إزاء التحركات المتالحقة التي تحدث حوليػا مػف جيتَػي القػاىرة وتػؿ أبيػب، 

عالمّيػػة فػػي مػػا يتعمّػػؽ بكػػؿ مػػا يحصػػؿ فػػي مصػػر رغبػػة منيػػا فػػي عػػدـ لكنيػػا التزمػػت الصػػمت مػػف الناحيػػة اإل
 تسجيؿ مواقؼ ُتحَسب عمييا الحقًا. أما مف الناحية الميدانّية فيي تبدو نشيطة أكثر مف أي وقت مضى.

ويشيد عمى ذلؾ قياـ كتائب القّساـ بنشر العشػرات مػف عناصػرىا عمػى الحػدود مػع مصػر بػالقرب مػف مدينػة 
لضػػبط ىػػذه المنطقػػة الرخػػوة مػػف الناحيػػة األمنّيػػة والحػػرص عمػػى عػػدـ قيػػاـ أي كػػاف بػػإطالؽ  رفػػح الحدودّيػػة،

صواريخ باتجاه المعبر اإلسرائيمي "كـر أبو سالـ" القريب منيا، أو منع تسػمؿ أي عناصػر مسػمحة مػف مصػر 
 إلى غّزة وبالعكس.
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كػة تعقػد لقػاءات ماراثونّيػة عمػى كذلؾ أبمغ مصدر سياسي بارز في حمػاس "المونيتػور"، تأكيػده عمػى أف الحر 
مػدار السػػاعة مػػع مختمػػؼ األجنحػة المسػػمحة فػػي غػػّزة لمنػع تعكيػػر صػػفو اليػػدوء الحاصػؿ فػػي القطػػاع، وعػػدـ 
 تقديـ أي ذريعة إلسرائيؿ تستغميا لتوجيو ضربة عسكرّية كبيرة في غمرة انشغاؿ العالـ كمو بتطّورات مصر.

ة اإلسرائيمّية السابقة تسيبي ليفنػي الحػرب عمػى غػّزة مػف القػاىرة، وما زالت حماس تذكر إعالف وزيرة الخارجيّ 
. وىػي تخشػى 1001وىي إلػى جانػب نظيرىػا المصػري أحمػد أبػو الغػيط، أواخػر شػير كػانوف األّوؿ/ديسػمبر 

 تكرار التجربة مع النظاـ المصري الجديد.
يا العسػػػكرّية المتناميػػػة خػػػالؿ الشػػػيور لكنيػػػا فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو تبػػػدو مطمئّنػػػة إلػػػى أمػػػَريف اثَنػػػيف: أّوليمػػػا، قػػػدرات

األخيرة التي أعقبت الحػرب عمػى غػّزة ومػا قامػت بػو مػف عمميػات تطػوير ممموسػة، دفعػت بالنػاطؽ العسػكري 
باسػػميا إلػػى القػػوؿ عالنّيػػة قبػػؿ أيػػاـ فقػػط إنيػػا مسػػتعّدة لمتصػػّدي ألي ىجػػوـ إسػػرائيمي متوقّػػع. وقػػد أعمػػف عمػػى 

 اجآت" أعّدتيا كتائب القّساـ لمجيش اإلسرائيمي إذا فّكر بمياجمة غّزة.غير العادة، توّفر ما اعتبرىا "مف
أمػػا األمػػر الثػػاني، فقناعتيػػا بػػأف النظػػاـ المصػػري الجديػػد الػػذي ال يحظػػى ربمػػا بأغمبّيػػة شػػعبّية مصػػرّية، لػػيس 
بحاجػػػة إلػػػى مزيػػػد مػػػف المشػػػاكؿ التػػػي قػػػد تزيػػػد األمػػػور تعقيػػػدًا عميػػػو فػػػي الػػػداخؿ والخػػػارج، مػػػف خػػػالؿ حػػػرب 
إسػػرائيمّية جديػػدة. وعمػػػى الػػرغـ مػػػف ذلػػؾ، فػػػإف أكثػػر مػػا يقمقيػػػا أنيػػا ال تممػػػؾ ضػػمانات مصػػػرّية بعػػدـ ذىػػػاب 

 إسرائيؿ نحو ىذه الحرب!
 86/7/1083، المونيتور

 
 حركة حماس عمى مفترق طرق 57

 د. عبد المجيد سويمـ
مصػػر فيػػو أف  إذا أردنػػا أف نكػػوف أقػػرب إلػػى الوضػػوح والصػػراحة فػػي توصػػيؼ الػػذي جػػرى والػػذي يجػػري فػػي

"اإلسػػالـ السياسػػي" كتيػػار سياسػػي بفكػػري وثقػػافين قػػد خسػػر الحػػرب كميػػا دفعػػة واحػػدة، أمػػا حركػػة "اإلخػػواف 
المسػػػمميف" فأميػػػؿ إلػػػى االعتقػػػاد أنيػػػا خسػػػرت معركػػػة فاصػػػمة. وىػػػي الحركػػػة الوحيػػػدة فػػػي إطػػػار التيػػػار التػػػي 

 ية جديدة.بمقدورىا أف تعاود قيادتو ولمممتو بشروط اجتماعية وسياسية وثقاف
 دورة الحياة مميئة باألمثمة المشابية.

التيػار القػومي ػ عمػى سػبيؿ المثػاؿ ػ ىػـز ىزيمػة ماحقػة فػي المنطقػة، وتمػزؽ بػيف األنظمػة االسػتبدادية وبػيف 
حركػػات شػػوفينية وبػػيف أجنحػػة حاولػػت أف تتصػػالح مػػع نػػواقص الحركػػة القوميػػة لػػـ تكػػف ديمقراطيػػة مػػف حيػػث 

 دائمًا في مسألة العدالة االجتماعية.الجوىر، ولـ تكف حاسمة و 
ميوعة الُيوّية االجتماعية لمحركة الوطنية العربية وكذلؾ لمحركة القومية ىي التي أفقدتيا القدرة عمػى التحػوؿ 
الديمقراطي وأغمقت عمييا أبواب الحداثة الشاممة، وكؿ الفئات أو الفرؽ التي تجاوزت ىذا المأزؽ عػادت إلػى 

 القدر أو ذاؾ لتمعب أدوارًا سياسية متقدمة. الشارع وعادت بيذا
تيار "اإلسالـ السياسي" برز في مرحمة تاريخية كانت القوى االستعمارية قد نالت مف الحركػات القوميػة ومػف 
أنظمتيا ومف قواىا الرئيسة، وىو األمر الػذي ميّػد الطريػؽ أمػاـ تيػار "اإلسػالـ السياسػي" لمػؿء الفػراغ النػاجـ 

القومية بأو الجزء األكبر منيان وعف تراجع "المّد" اليساري بعد أف انتصر الغػرب انتصػارًا  عف ضربة الحركة
 كاسحًا في نياية "الحرب الباردة".

"السمفيوف" انتعشوا في بعض البمداف العربية و"التكفيريوف" و"الجياديوف" وجدوا "بيئة مناسبة" في آسيا وعػادوا 
 ولوجيا والتطرؼ والعنؼ.منيا "لتحرير" أوطانيـ بقوة األيدي



 
 
 

 

 

           34ص                                    1914العدد:                88/7/1083 الخميس التاريخ:

لكػػف حركػػة "اإلخػػواف" وىػػي الحركػػة الراسػػخة فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة العربيػػة كانػػت الجيػػة المؤىمػػة لمقفػػز عمػػى 
 المسرح السياسي.

لـ تفيـ حركة "اإلخواف" أف المسرح السياسي قد أعّد عمى عجؿ، ولـ تمانع في التحالؼ مع الواليات المتحدة 
د ىػػػذه النقطػػة أبػػػدت حركػػة "اإلخػػواف المسػػػمميف" اعتػػدااًل دعائيػػًا مزّيفػػػًا بكػػاف فػػػي مػػف أجػػؿ بقائيػػػا ىنػػاؾ. عنػػ

الحقيقػػة لمتصػػدير ولػػيس لالسػػتيالؾ الحقيقػػي المحمّػػين وبيػػدؼ تجػػاوز مرحمػػة "التمكػػيف" بأقػػؿ الخسػػائر. اآلف 
إلػى بػرامح وأنيػا يتبيف أف شعارات الدولة المدنية والمشاركة السياسية والتعايش الوطني لـ تكػف قابمػة لمتحػوؿ 

لػػـ تكػػف سػػوى خدعػػة الوصػػوؿ إلػػى السػػمطة أو الَشػػَرؾ الػػذي نصػػبو "اإلخػػواف" لمجتمعػػاتيـ بيػػدؼ إغػػواء ىػػذه 
 المجتمعات ليس إاّل.

الكارثة التي ألّمت بالتيار كمو اآلف ىي افتضاح استخداـ الػديف فػي السياسػة باعتبػاره تجػارة سياسػية رخيصػة 
سػمحة شػيطنة المجتمعػات والفئػات والجماعػات الوطنيػة باعتبارىػا عمميػة وضاّرة بصػحة المجتمػع، وانكشػاؼ أ

سياسػػية ولػػيس دينيػػة، وىػػو األمػػر الػػذي حػػّوؿ تيػػار "اإلسػػالـ السياسػػي" فػػي الواقػػع إلػػى مػػتيـ سياسػػي مطمػػوب 
 لمعدالة الشعبية عمومًا، وقد يتحوؿ إلى مطموب لمعدالة القضائية في بعض المناطؽ والبمداف.

 ؿ تتحممو حركة "اإلخواف وقبؿ أية جماعة أخرى.ىذا الذنب األو 
"السمفية" الدعاوية تستطيع أف تجد ليا مكانًا في المستقبؿ ببحدود أضيؽ مػف السػابؽ وبكثيػر وبمػا ال يقػاسن 
و"اإلسػػالـ الجيػػادي والتكفيػػري" لػػيس أمامػػو سػػوى مواجيػػة الدولػػة الناشػػئة بالدولػػة المدنيػػة الجديػػدةن ومواجيػػة 

 ًا مف الشعوب وىو األمر الذي يعني حتمية اندثاره وىزيمتو.قطاعات واسعة جد
ليذا تبقى حركة "اإلخواف" ىي الكتمة الوحيدة في إطار ىذا التيػار بعمػى الػرغـ مػف مسػؤوليتيا التاريخيػة عػف 

عادة تنظيـ الصفوؼ.  ىزيمتون القادرة عمى تدارؾ الوضع وا 
لػػػى أف يػػػتـ ذلػػػؾ ستخسػػػر حركػػػة المشػػػكمة أف المراجعػػػة والتراجػػػع تبػػػدو مسػػػألة صػػػعبة فػػػي  المػػػدى المباشػػػر، وا 
 "اإلخواف" أضعاؼ أضعاؼ خسارتيا لمسمطة في مصر.

حركة "حماس" ىي جزء مف الحالة الوطنية الفمسطينية مف الناحية الموضوعية ببغض النظر عف خصومتيا 
ذا أصرت حركة "حماس" وعدائيا لموطنية الفمسطينيةن مطالبة اليـو وبأسرع وقت ممكف بالتراجع والمراجعة. إ

عمػػى التعمػػؽ بأوىػػاـ اسػػتعادة السػػمطة فػػي مصػػر فسػػتكوف خسػػارتيا كارثيػػة، أمػػا إذا راجعػػت وتراجعػػت وأبقػػت 
لنفسػػيا مسػػاحة كافيػػة لممنػػاورة فػػإف الجسػػد الفمسػػطيني بػػؿ وربمػػا العقػػؿ الفمسػػطيني وأحيانػػًا القمػػب الفمسػػطيني 

 جاىز لمتسامح والتصالح بؿ وحتى االحتضاف.
ذلؾ مف باب الشماتة وال مف باب التوّدد، بؿ أرى أف الغالبية الساحقة مف الشػعب الفمسػطيني ترغػب  ال أقوؿ

بكؿ جوارحيا ومف صميـ قمبيا أف تػتـ المراجعػة وأف يػتـ التراجػع والبيػت الفمسػطيني ىػو البيػت اآلمػف الوحيػد 
احيػة لشػعبنا ضػد أعدائػو وعمػى لكي تكوف حركػة "حمػاس" فػي الموقػع الػذي تتمنػاه ليػا فػي إطػار العمميػة الكف

 طريؽ تحرره واستقاللو.
السمطة في القطاع ليست مالذًا آمنًا ألحد، والحقيقػة أف كػؿ السػمطة الوطنيػة ليسػت مػالذًا آمنػا ألحػد. المػالذ 
اآلمف ىو وحػدة الشػعب الفمسػطيني وتوحػد كػؿ قػواه فػي مواجيػة االحػتالؿ. والشػرعية الفمسػطينية ىػي شػرعية 

عمػى الػػرغـ مػف كػؿ مػػا يمكػف أف يقػاؿ حوليػا وحػػوؿ أدائيػا وآليػات عمميػػا وغيرىػا مػف المآخػػذ وطنيػة تحرريػة 
 والمالحظات والنواقص واألخطاء.
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لى أف يتـ تحرير أرضنا وحصولنا عمى حقنا فػي الحريػة واالسػتقالؿ فػإف الشػرعية الوطنيػة الفمسػطينية ىػي  وا 
حيػة بحكػـ التػاريخ والمسػيرة وبحكػـ أطمػاع إسػرائيؿ ُىوّية الشعب وىػي خيمتػو ومظّمتػو، وىػي حالػة وطنيػة كفا

 وسياساتيا وبرامجيا ومخططاتيا.
وجػػود حركػػة "حمػػاس" فػػي إطػػار ىػػذه الشػػرعية ىػػو قػػوة لمشػػرعية ولكنػػو قػػوة لحركػػة "حمػػاس"، أيضػػًا، وىػػو أحػػد 

 أسباب َمَنَعة الشعب في مواجية التحّديات وىو أكبر حماية لحركة "حماس".
الفاعػػؿ فػػي إطػػار الشػػرعية الوطنيػػة وكجػػزء أصػػيؿ منيػػا يقتضػػي التخمّػػي التػػاـ عػػف إف وجػػود حركػػة "حمػػاس" 

تنصػػيب حركػػة "حمػػاس" لنفسػػيا باعتبارىػػا الحػػزب الػػذي "يمثػػؿ" الػػديف اإلسػػالمي، فيػػذه الحكايػػة انتيػػت أييػػا 
لػى غيػر رجعػة، ذلػؾ أف مجتمعنػا ىػو مجتمػع  األصدقاء، وعمى حركػة "حمػاس" أف تغػادر سػاحة "األسػممة" وا 

 ـ قبؿ أف تؤّسس الحركة وقبؿ أف تؤّسس حركة "اإلخواف" نفسيا.مسم
ذا كػاف مػف أىميػة  المجتمع الفمسطيني بحاجة إلػى الجيػد الػوطني لحركػة "حمػاس" ولػيس لجيػدىا "الػديني". وا 
وضرورة لمجيد الديني فإف ىذه المسألة ىي مسؤولية تربويػة ودعويػة لممجتمػع كمػو ولػيس لحػزب خػاص بيػذا 

 الشأف.
جػػؿ أف تكػػوف حركػػة "حمػػاس" جػػزءًا أصػػياًل وفػػاعاًل فػػي إطػػار الشػػرعية الوطنيػػة عمييػػا تغميػػب السياسػػي ومػػف أ

عمػػى الػػديني، وعمييػػا أف تنخػػرط فػػي الحيػػاة السياسػػية واالجتماعيػػة واالقتصػػادية والثقافيػػة ببرامجيػػا، وتنافسػػية 
أىػداؼ سياسػية بدنيويػةن وخاصػة، ىذه البرامح ىو مقياس النجاح الوحيد، أما االختباء وراء المقػدس لتحقيػؽ 

 فيذا لـ ينفع "اإلخواف" حتى ينفع حركة "حماس".
حركة "حماس" عمى مفترؽ طػرؽ، واألمػؿ أف ترتفػع حركػة "حمػاس" إلػى مسػتوى المسػؤولية فػي حمايػة دورىػا 

نفسػيا وتتراجػع أواًل، وتراثيا ثانيًا، وفي اإلسياـ المطموب منيا في المعركة الوطنية ثالثًا. فيػؿ تراجػع الحركػة 
 خطوات إلى الوراء لكي تخطو الخطوات الواثقة إلى األماـ؟

وىؿ تكوف المصالحة الوطنية العباءة التػي مػف خالىػا سػنتمكف كشػعب فمسػطيني مػف حمايػة حركػة "حمػاس" 
 مف نفسيا ومف المتغيرات التي يمكف أف تودي بدورىا؟

 88/7/1083وكالة سما اإلخبارية، 
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 عريب الرنتاوي
تشػػػػتد الحممػػػػة اإلعالميػػػػة عمػػػػى الفمسػػػػطينييف فػػػػي بعػػػػض وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ المصػػػػرية، ويتخػػػػذ بعػػػػض الساسػػػػة 
طالؽ  واإلعالمييف مف "حكاية تورط حماس في الدـ المصري"، ذريعة لميجوـ عمى الشعب الفمسطيني، بؿ وا 

سياسػيوف وحقوقيػوف  -عػف قصػد أو مػف دونػو-ويتورط في ىذا الحممػة العبارات العنصرية الكريية بحقو ... 
عالميوف، نحتـر تاريخيـ ونثؽ بصدؽ سريرتيـ.  وا 

ال يخفى عمى أحد، أف حماس تػرتبط بصػالت قربػى سياسػية وفكريػة بجماعػة اإلخػواف المسػمميف فػي مصػر، 
قاتيػا مػع الشػقيقة األكبػر ... وال وأنيا اعتبرت وصوليـ إلى السمطة، نصرًا ليا، وفاتحة لعصر جديد فػي عال

يخفى عمى أحدر أيضًا، أف "ليمة الثالثيف مف يونيو"، سقطت عمػى حمػاس، سػقوط الصػاعقة، بمػا أحدثتػو مػف 
رباؾ لخططيا وحساباتيا وتطمعاتيا.  ارتباؾ وا 

ت ونضػػيؼ إلػػى كػػؿ ىػػذا وذاؾ، أف "قنػػاة القػػدس" التابعػػة لحركػػة حمػػاس، كانػػت أعمنػػت النفيػػر العػػاـ، وأعػػاد
ضبط برامجيا و"ىوائيا"، وفقًا لتوقيػت "رابعػة العدويػة" وأولوياتيػا ... وىػذا يعػزز االنطبػاع فػي مصػر، ولػدى 
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أوسػػاط واسػػعة مػػف الشػػعب المصػػري، فضػػاًل عػػف مؤسسػػات الدولػػة مػػف مدنيػػة وعسػػكرية وأمنيػػة، بػػأف حمػػاس 
 رى لمشعب المصري.تخوض إلى جانب الجماعة، حربًا ضد الجيش وثورة يونيو وكافة المكونات األخ

لكف ما يستوقفنا ىنا، ىو ىذا الضخ اإلعالمػي المسػتمر، عػف تػورط عسػكري وأمنػي لحمػاس وكتائػب القسػاـ 
في سيناء والقاىرة ومدف السويس ... معمومات يجري تداوليا وأرقاـ تتطاير عف قتمى وجرحػى ومعتقمػيف مػف 

كشػؼ حتػى اآلف عػف اسػـ معتقػؿ أو جػريح صفوؼ حماس، لـ تؤكػدىا أيػة جيػة رسػمية حتػى اآلف ... فمػـ ي
واحػػد مػػف حمػػاس، ولػػـ تسػػمـ جثػػة قتيػػؿ واحػػد مػػف كتائػػب القسػػاـ لمسػػمطات الفمسػػطينية أو لذويػػو ... فمػػف أيػػف 

قتػيال مػف حمػاس فػي  31تأتي األنباء لبعض الوسائؿ اإلعالمية، عف "نفير عػاـ فػي صػفوؼ القسػاـ"، وعػف 
يـ وىػـ فػي طػريقيـ لتنفيػذ أعمػاؿ إرىابيػة ضػد أىػداؼ مصػرية، سيناء، وعػف معتقمػيف لمحركػة تػـ القػبض عمػي

 نصرة إلخواف مصر؟!، ال أحد يدري.
مؤسؼ أال تقوى وسائؿ اإلعالـ وبعض السياسييف المصرييف، عمى التمييز بيف وشائح قربى سياسية وفكرية 

يا األخيػرة ... بيف حماس والجماعة مف جية، وتورط "عسكري" أو "أمني" لحماس في أحداث مصر وتطورات
األولى مفيومة، وىي غيػر خافيػة عمػى أحػد، وال تنكرىػا حمػاس وال الجماعػة ... فيمػا الثانيػة، تنكرىػا حمػاس 

 وتستنكرىا، وتنفييا الجماعة جممة وتفصياًل، ولـ تُقـ أية جية مصرية رسمية الدليؿ عمييا حتى اآلف.
مػػف المعبػػة المصػػرية الداخميػػة، ووسػػيمًة مػػف  موضػػوع تػػورط حمػػاس فػػي دىػػاليز األزمػػة المصػػرية، بػػات جػػزءاً 

وسػػائؿ تصػػفية الحسػػابات بػػيف األطػػراؼ المصػػرية المصػػطرعة، ومحاولػػة لمبرىنػػة عمػػى "نظريػػة المػػؤامرة" التػػي 
تسػػعى فػػي رّد بعػػض أو كثيػػر ممػػا يحصػػؿ فػػي مصػػر، لجيػػات خارجيػػة، لكػػأف صػػحراء سػػيناء، كانػػت منطقػػة 

اءت حمػػاس وكتائػػب القسػػاـ، لتحيميػا إلػػى "خاصػػرة ضػػعيفة" أمػف وأمػػاف، قبػػؿ سػقوط نظػػاـ مرسػػي، إلػػى أف جػ
 لألمف المصري.

مصػػدر مصػػري رفيػػع سػػبؽ وأف كشػػؼ عػػف وجػػود ثالثػػة آالؼ جيػػادي فػػي صػػحراء سػػيناء ... وفقػػًا لػػبعض 
وسائؿ اإلعالـ المصرية، ىناؾ ثالثة آالؼ مقاتؿ مف كتائب القسػاـ فػي سػيناء بانظػروا كيػؼ يحصػؿ الػربط 

ر عسكري مصػري قػاؿ إف الجيػات المختصػة ألقػت القػبض عمػى فمسػطينييف فػي سػيناء والتضميؿن ... مصد
وقتمت عددًا آخر منيـ في عمميات متفرقة خالؿ األياـ الماضية ... بعض وسائؿ اإلعػالـ أقامػت الػدنيا ولػـ 

، أف تقعدىا، ونسبت فوضى سيناء وفمتانيا األمني إلى غزة وحماس، مع اننا نستطيع في ضوء المعيار ذاتػو
ننسػػب القاعػػدة إلػػى مصػػر، ألف الظػػواىري زعيميػػا، وأف ننسػػب "الثػػورة السػػورية" إلػػى الشيشػػاف، ألف أبػػا عمػػر 

 الشيشاني يقود إحدى كتائبيا ؟!
وتسػػاعد بعػػض التقػػارير والمعمومػػات التػػي يسػػربيا أمنيػػوف فمسػػطينيوف، يعممػػوف اآلف فػػي خدمػػة أجيػػزة أمنيػػة 

سياسػية واإلعالميػة، عمػى تقػديـ صػورة زائفػة وغيػر موضػوعية عّمػا خميجية، إلػى بعػض األوسػاط المصػرية ال
يجري في سيناء، وما يشاع عف تورط ميػداني لحمػاس فػي مقاتمػة الجػيش واألمػف المصػرييف ... كمػا تسػاعد 
بعػػػػػض العقميػػػػػات الفمسػػػػػطينية، المحكومػػػػػة بمنطػػػػػؽ "التشػػػػػفي" وتسػػػػػوية الحسػػػػػابات، بإشػػػػػاعة مناخػػػػػات العػػػػػداء 

 لمفمسطينييف وحماس.
، ىػـ أنفسػيـ ب عض الذيف يخوضوف معركة "شيطنة" الفمسطينييف وحماس فػي وسػائؿ اإلعػالـ المصػرية اليػـو

الػػذيف شػػّنوا حمػػالت مماثمػػة زمػػف نظػػاـ المخمػػوع محمػػد حسػػني مبػػارؾ، وقػػد تصػػدينا ليػػـ فػػي حينػػو، باعتبػػارىـ 
... ىػؤالء الػذيف انقمبػوا بػيف عشػية جزءًا مف ماكينة النظاـ الذي لـ يبِد ودًا ظاىرًا،ال لمفمسطينييف وال لحماس 

وضػػػػحاىا مػػػػف معسػػػػكر الثػػػػورة المضػػػػادة إلػػػػى معسػػػػكر الثػػػػورة، لػػػػـ تقنعنػػػػا "بيموانيػػػػاتيـ" وال قفػػػػزاتيـ الخفيفػػػػة 
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بوالمشبوىةن مف خندؽ إلى خنػدؽ ... ىػؤالء ىػـ بعػض "فمػوؿ" النظػاـ القػديـ، حتػى وأف تػدثروا بمبػوس الثػورة 
 وتمفعوا بعباءات "التحرير".

المصرية الرسمية تمتـز الصمت حتى اآلف، إما انشغااًل بما ىو أكثر أىمية وأولوية بالنسػبة ليػا، أو  األوساط
في مسعى لتوظيؼ ىذه الحممة لػػ"شيطنة" اإلخػواف، وتضػخيـ أثػر "ارتباطػاتيـ الخارجيػة" عمػى األمػف القػومي 

. نأمػػػػؿ أف تخػػػػرج ىػػػػذه المصػػػػري، مػػػػف ضػػػػمف لعبػػػػة "مكاسػػػػرة اإلرادات" التػػػػي تشػػػػيدىا السػػػػاحة المصػػػػرية ..
األوساط، بالذات العسكرية واألمنيػة، عػف صػمتيا، وأف تقػدـ بيػاف حقػائؽ لمجميػور، فػإف كانػت حمػاس بريئػة 
ف كانػػت حمػػاس متورطػػة، فػػال  ممػا يػػّدعوف، وجبػػت معاقبػػة المسػؤوليف عػػف حمػػالت التحػػريض و"الشػيطنة"، وا 

 ركة ليست معركتو.أقؿ مف دعوة الشعب الفمسطيني لمعاقبتيا عمى توريطو في مع
وعمى حماس في المقابؿ، أف تكؼ عف تجيير بعػض وسػائؿ إعالميػا كػأدوات ناطقػة باسػـ الجماعػة و"رابعػة 
العدوية" ... لدينا ما يكفينا مف تحديات، نكرس ليا اليواء و"المباشر" والفضاء بأسره ... لدينا األقصى الذي 

... لػدينا مأسػاة  8491ب وأىمنا في فمسطيف المحتمػة العػاـ يتعرض لالستباحة اليومية ... لدينا انتفاضة النق
شػػعبنا فػػي الشػػتات و"نكبػػة" االنقسػػاـ" التػػي تتػػوالى فصػػواًل ... عمػػى حمػػاس أف تبػػث بػػدورىا إلػػى مػػا يطمػػئف 
ف كانت عمى عالقة روحية مع الجماعة، إال أنيا تقؼ عمى مسافة  خواف مصر، إلى أنيا وا  خصوـ مرسي وا 

 بالضرورةن مف الجميع، وىذا أضعؼ اإليماف.واضحة بوليس واحدة 
 88/7/1083، الدستور، عم ان
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 د. صبري صيدـ
محزف جدًا انسياؽ بعض اإلعالميػيف المصػرييف وراء اليجػوـ عمػى الفمسػطينيف بعػد محاولػة الػبعض فمسػطنة 

 ري مف أمور تعيشيا مصر الحبيبة.اإلشكاؿ المصري وتحميؿ شعب بأسره ما يج
فالفمسػػطينيوف وكمػػا كػػؿ شػػعوب األرض مشػػارب ومػػدارس ومواقػػؼ متعػػددة، تختمػػؼ فػػي مفاعيميػػا السياسػػية، 
وعميو يجب أال تحّمؿ مجتمعة وبصورة شمولية وتعميمية ما يجري مف أحداث، حتى لو توافقت رؤى البعض 

 مع البعض في مصر.
اطعت معيا قصص تاريخية أخػرى تػربط القضػية برمتيػا بالعػالـ العربػي قصة فمسطيف ومصر قصة تاريخ تق

ضمف روابط عضوية ومعنوية ميمػة. ال يمكػف بػؿ لػيس مػف المقبػوؿ أف تمػوث بػأي صػورة مػف الصػور. فمػا 
 الذي يؤجح ىذا التعميـ ويدفع باتجاه تحميؿ الفمسطينييف مسؤولية الوضع في مصر؟

ض فإف الحالة القائمة تستند إلى الحساسية التػي يعيشػيا بعػض مكونػات بعيدًا عف تفاصيؿ الوقائع عمى األر 
الشارع المصري في عالقتو مع اإلخواف المسمميف، مما ينطبؽ عمى كؿ حمفائيـ وما أثير مف تطػورات عمػى 
األرض ربطػت بػػيف حمػػاس واإلخػواف. وفػػي ظػػؿ ىػػذا التتػابع الكبيػػر لالحػػداث مػػا رشػح ويرشػػح مػػف معمومػػات 

االرتجاؿ في الموقػؼ والسػعي نحػو التعمػيـ. لكػف ىػذا التعمػيـ يمكػف أف يميػز البسػطاء مػف أبنػاء مختمفة يبدأ 
المجتمػػع، غيػػر أف انسػػحابو عمػػى جميػػور مػػف اإلعالميػػيف والمثقفػػيف يعػػد طامػػة كبػػرى. فمصػػر ليسػػت طارئػػة 

عميا أكبر مف ىذه عمى وجداف الفمسطينييف، وىي ذاتيا منصة لموطنية والعنفواف بالنسبة ليـ، األمر الذي يج
 القصص والمحاوالت اليادفة لمحط مف النسيح التاريخي الذي يجمع الفمسطينييف بمصر. 

وفي حسابات الشعوب واألمـ فإف االختالؼ والتبايف قد يحدثاف لكػف الخمػؿ أف يسػتمرا ويتفاقمػا، األمػر الػذي 
بػر لتطويػؽ األمػر وتوضػيحو ورفػض سيشكؿ خماًل أكبر فػأكبر. لػذا آمػؿ أف تعطػي النخبػة المصػرية جيػدًا أك
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 الدخوؿ في متاىات المياترات والتراشؽ وتأجيح االستنتاجات واإلشاعات.
إف مصر العمالقة يجػب أال تكػوف وال تبقػى إال عمالقػة ويجػب أال يػزج بيػا نحػو مربػع يرضػي ويخػدـ أعػداء 

ف كػاف زوبعػػة فػػي فنجػاف يجػػب أف ينتيػػ ي قبػؿ أف تكبػػر الزوبعػػة وال فمسػطيف والفمسػػطينييف. لػذا فػػإف األمػػر وا 
 يبقى في الفنجاف ما يعطر طبيعة العالقة األزلية التي رسمت ارتباط فمسطيف بمصر.

 88/7/1083، القدس العربي، لندن
 

 لم يعد االتحاد األوروبي مستعدًا لقبول تبريرات االحتالل اإلسرائيمي 60
 شمعوف شيفر

أف نفػػػرض، تػػػأثرًا خاصػػػًا، ولػػػف تخػػػيفيـ التصػػػريحات لػػػف يتػػػأثر رؤسػػػاء دوؿ االتحػػػاد االوروبػػػي، كمػػػا يمكػػػف 
الحماسػػية التػػي تصػػدر عػػف إسػػرائيؿ عمػػى أثػػر التوجيػػو الػػذي صػػدر عػػف مقػػر االتحػػاد الػػى التشػػديد عمػػى عػػدـ 

، فػػي المسػػتقبؿ فػػي اتفاقػػات مػػع دوؿ االتحػػاد االوروبػػي الػػػ 8497شػػمؿ المسػػتوطنات، التػػي ىػػي وراء خطػػوط 
11. 

السياسػػػي، فػػػاألوروبيوف لػػػـ يخفػػػوا مػػػوقفيـ الحػػػاـز مػػػف اسػػػتمرار البنػػػاء فػػػي  يجػػػب أال يفاجػػػأ أحػػػد فػػػي جيازنػػػا
"المناطؽ" واالعتراض عمى الجمود في المسيرة السياسػية مػع الفمسػطينييف فػي واليػة نتنيػاىو الماضػية لرئاسػة 

 الوزراء، وما كاف ُيرى فقدانًا ألدنى احتماؿ الستئناؼ االتصاالت مف أجؿ تسوية.
رفيػػع المسػػتوى فػػي األشػػير األخيػػرة عػػف سػػؤاؿ كػػـ مػػف أعضػػاء الكنيسػػت يؤيػػدوف فكػػرة فحػػص سػػفير أوروبػػي 

الدولتيف، إسرائيؿ الى جانب فمسطيف، باعتبارىا الحؿ المعقوؿ لمصراع بػيف الشػعبيف. وقػاؿ لػي ىػذا السػفير: 
"وجػػػدت فػػػي المحصػػػمة العامػػػة انػػػو ال يوجػػػد أكثػػػر مػػػف عضػػػوي كنيسػػػت فػػػي الكنيسػػػت الحاليػػػة يؤيػػػداف فكػػػرة 

لػدولتيف". عضػػوا كنيسػػت ال أكثػػر. وأراد منػػدوب آخػػر لالتحػػاد زارنػا ىنػػا فػػي اآلونػػة االخيػػرة أف يعمػػـ لمػػاذا ال ا
ُيظير اإلسرائيميوف أي اىتماـ بما يحدث لمالييف الفمسطينييف في الضفة وفي غزة. فأجبػت: نفضػؿ أف نحيػا 

 في إنكار.
ءىػػػػا أي شػػػػيء. تعػػػػالوا نػػػػراه، اذ يتبػػػػيف أف مػػػػف المؤسػػػػؼ اف نتنيػػػػاىو فضػػػػؿ أف يػػػػرد بمغػػػػة ىجوميػػػػة لػػػػيس ورا

األوروبييف سيستمروف في تطبيؽ التوجييات التي قد تضر بمخصصات بحث تبمغ مئات مالييف اليوروىات 
مساعدة لمصناعة اإلسرائيمية. ما الذي يقترحو عمينا نتنياىو في واقع االمر؟ الدـ والعرؽ والدموع والعودة الى 

 ية.اياـ التقشؼ والعزلة الدول
كانت الكتابة عمى الجدار: فقد حػذرت المسػتويات المختصػة فػي وزارة الخارجيػة ممػا قػد يحػدث لمعالقػات مػع 

 األوروبييف.
ال فمػػف يمكػػف وقػػؼ التسػػونامي فػػي عالقػػات  حاولػػت المستشػػارة ميركػػؿ اف تقنػػع نتنيػػاىو بػػأف ُيظيػػر مبػػادرة، وا 

ائيؿ فػػي اوروبػػػا، نشػػأ جيػػػؿ مػػػف الساسػػة لػػػـ يعػػػد األوروبيػػيف بإسػػػرائيؿ. وفػػي المانيػػػا، وىػػػي أىػػـ صػػػديقة إلسػػػر 
مستعدا لالعتذار ولقبوؿ إسرائيؿ كما ىي بسبب ذنب المحرقة فقط. ونشأ جيؿ جديد مف االوروبييف يتوقعوف 
منػا اف نبػادر واف نقتػػرح اقتراحػات حقيقيػػة لمتسػوية واف نتوقػػؼ عػف الحػديث عػػف معػاداة السػػامية وعػف أنػػو ال 

 أف يعظونا باالخالؽ. حؽ ليـ في ظاىر االمر في
كاف يقصػد  8497ونقوؿ بعبارة اخرى: انو حينما أعمف اوباما اف التسوية مع الفمسطينييف ستقوـ عمى حدود 

 ذلؾ. فمف اقترح تسوية اخرى فميقـ اآلف وليعرضيا عمى العالـ.
 ة منيا شاممة.ُترى إسرائيؿ أنيا الطرؼ القوي في الصراع مع الفمسطينييف، وليذا فإف المطالب المطموب
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وفػػي الخالصػػة، فػػاف العقػػدة التػػي انكشػػفت اآلف مػػع اوروبػػا تحتػػاج مػػف نتنيػػاىو الػػى اتخػػاذ قػػرارات تاريخيػػة ال 
 تصريحا آخر يناسب مدير قسـ في مكتب حكومي عندنا ال زعيـ دولة.

ب لتوقع إف َمف يتوقع اف يساعده العالـ في جيد منع ايراف مف الحصوؿ عمى السالح الذري يجب اف يستجي
العػػالـ اف يسػػمؾ سػػموكا مختمفػػا فػػي "المنػػاطؽ". "يتسػػيار مقابػػؿ نتنػػاز وفػػوردو"، وىمػػا موقعػػا التطػػوير الػػذري 

 االيراني، ليس شعارا فقط مف عقؿ خالؽ بؿ ىو معادلة ُتمـز الطرؼ اإلسرائيمي ايضا.
 87/7/1083، "يديعوت"
 88/7/1083، األيام، رام اهلل
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 داف مرغميت
، بػرغـ  إف استقرار رأي دوؿ االتحاد االوروبي عمى مقاطعة المستوطنات فاجأ الحكومة كرعد فػي يػوـ صػاؼر
أف ضػػجيجا قويػػا ُينػػذر بيػػوـ عصػػيب كػػاف ُيسػػمع فػػي السػػنوات االخيػػرة بصػػورة مألوفػػة. وكانػػت كػػؿ حكومػػات 

فمسػػطيني سػػتنجح راـ اهلل فػػي  -نػػو مػػع عػػدـ وجػػود اتفػػاؽ إسػػرائيميإسػػرائيؿ فػػي االربعػػيف سػػنة االخيػػرة تعمػػـ ا
تجنيد اوروبا لمقاطعة المستوطنات في "ييودا" و"السامرة". لكف كؿ واحدة أممت أال تحدث ىذه الواقعة النكدة 

 في نوبتيا. وقد حدثت اآلف.
التجػاري  –الفصػؿ االعمػالي  مف المؤسؼ انو يوجد في اليسار اإلسرائيمي مف تمنوا ىذا اليـو ويباركونػو. إف

الذي تستعممو اوروبا بيف مستوطف في ارئيؿ وساكف في تؿ ابيب قد ُيسيؿ عمػى االقتصػاد اإلسػرائيمي، لكنػو 
مف جية مبدئية كأنما يضع خرقة صفراء عمى المستوطنيف جميعا، باالضافة إلى اف الجميع يعمموف أنو اذا 

إسػػرائيؿ والفمسػػطينييف فػػاف أكثػػر المسػػتوطنيف سيجمسػػوف تحػػت  ُأحػػرزت فػػي يػػـو مػػف االيػػاـ تسػػوية دائمػػة بػػيف
 كرمتيـ وتينتيـ في مكانيـ الحالي وباتفاؽ.

ف جيػػػؿ المؤسسػػػيف قػػػد اسػػتوطف أماكنػػػو بتوجيػػػو وقػػػرار مػػػف  إف المسػػتوطنيف جميػػػور نػػػوعي كثيػػػر الحقػػوؽ. وا 
ا. يمكػػف اف نشػػتكي مػػف الحكومػػات. بيػػد أف الػػدوالب دار، وانقمػػب الواقػػع، وأغمضػػت إسػػرائيؿ السياسػػية عينيػػ

 التغيير العالمي تجاه التمسؾ بػ "المناطؽ"، لكف ال يمكف أف نتجاىمو.
حينمػا تقػوؿ العناصػػر األكثػر يمينيػػة فػي االئػػتالؼ الحكػومي إف بنيػػاميف نتنيػاىو كػػاد يمغػي البنػػاء فػي القػػدس 

يبػة" تنبػع فػي األسػاس وقمصو في "ييودا" و"السامرة" يفيموف مف ذلؾ اف الحديث يدور عف "ضػرورة غيػر مع
 مف ضغط سياسي مف الواليات المتحدة يتساوؽ مع الموقؼ االوروبي.

كػاف نتنيػػاىو فػي واقػػع االمػػر يسػتطيع اسػػتخالص مزايػػا فػي السػػاحة الدوليػػة لػو أنػػو صػػّدؽ أمػر تبػػاطؤ البنػػاء، 
وات غيػر قميمػة لكف التركيبة الحكومية تمنعو مف اعالف ذلؾ بصراحة. وتكوف النتيجة اف إسرائيؿ تخطو خط

مػػف اجػػؿ راحػػة الفمسػػطينييف لكنيػػا تحظػػى بمقابػػؿ طفيػػؼ فقػػط ألنيػػا ال تُبػػيح لنفسػػيا اف تقػػوؿ ذلػػؾ بصػػراحة. 
بػالعكس إف خطػوة متعجمػة كػػالتي خطاىػا االوروبيػوف اضػػطرت نتنيػاىو، أوؿ مػف أمػػس، الػى اصػدار اعػػالف 

 بأف إسرائيؿ وحدىا ستقرر خطواتيا ولف يتغير شيء سوى بالتفاوض.
مػع ذلػؾ عػرؼ االسػػتيطاف توسػعا كبيػرا فػي العقػػد االخيػر. وُأقػدر أف إسػرائيؿ كانػػت ستسػتفيد كثيػرا لػو ُأعمػػف و 

 وقؼ لمبناء مدة سنة. يوجد ارتفاع وىبوط في التسمؽ الى قمة الجبؿ، وىذا ىو جوىر المسار التاريخي.
نيػا تػدرؾ أف ىػذه ليسػت الخطػوة وعمى كؿ حاؿ إذا كاف قد ُحكػـ عمػى إسػرائيؿ اف تتحمػؿ القػرار األوروبػي فا

ومف الجيد اف الحكومة موجودة بتركيبتيا الحاليػة.  –األخيرة المستعممة ضدىا مع عدـ وجود تسوية سياسية 
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إف حبة البطاطا الساخنة ىي في يد نتنياىو ووزراء اليميف، وُيفضؿ اف يستقر الرأي عمى بطء في البناء بأو 
تنياىون، وسيتـ حسـ القرار حينما يصبح نفتالي بينيت وأوري اريئيؿ عمى عكس ذلؾ كما يتبيف مف تصريح ن

 مف "البيت الييودي" وزيريف. وسيتحمؿ المختصوف المسؤولية عف القرار عمى ىذا النحو أو عمى عكسو.
 87/7/1083، "إسرائيل اليوم"
 88/7/1083، األيام، رام اهلل
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