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 لبردويل يحّار من سيناريو يقضي بتوريط مصر في بسط سيادتيا عمى قطاع غزة  2
حػػػذر الػػػدكحور بػػػيح البردويػػػؿ البػػػاطؽ الرسػػػمي باسػػػـ حركػػػة حمػػػاس واحػػػد  ادح ػػػا : وليػػػد عػػػوض - راـ اهلل

مػف لمػؼ الكػواليس يقبػي بحػوريط البارزيف فػي  طػاع ةػزة الاياػاء مػف امكابيػة ونػود سػيباريو ينػر  حبفيػذ  
  وا امػػة 2097مبػػر فػػي بسػػط سػػيادح ا عمػػ،  طػػاع ةػػزة  كمػػا كػػاف عميػػق الوبػػ   بػػؿ احػػحيؿ القطػػاع عػػاـ 
 دولة فمسطيف عم، ما حبق، مف ارابي البفة الغربية حم يدا لربط ا باالردف ححت ا  مسم،.

زة  اشػػار البردويػؿ فػي حػديث مػػ  وفػي ظػؿ ححميػؽ الطػائرات المبػػرية بشػكؿ شػبق يػومي فػػي انػواء  طػاع ةػ
الاياػػػاء الػػػ، اف ححميػػػؽ الطػػػائرات المبػػػرية فػػػي انػػػواء ةػػػزة بػػػالحزامف مػػػ  اعػػػيف ابطػػػيؽ ’ القػػػدس العربػػػي‘

المفاوبات بيف السػمطة الفمسػطيبية واسػرائيؿ مػف  بػؿ وزيػر اللارنيػة االمريكػي نػوف كيػر  مػف عمػ، ارض 
رهػا باسػاليب ملحمفػة العػادة االوبػاع بشػ ف ةػزة والبػفة االردف حشير ال، اف هباؾ سيباريوهات ينر  حمري

  ا  بػاف يػحـ حػوريط مبػر فػي ةػزة وحػوريط االردف فػي مػا حبقػ، 2097الغربية ال، ما كابػت عميػق  بػؿ عػاـ 
مف ارابي بالبفة الغربية ححت مسم، الدولة الفمسطيبية  محذرا ب ف الشعب الفمسطيبي لف يقبؿ بمػا يحػاؾ 

 االححيؿ االسرائيمي واطراؼ دولية وا ميمية. لق مف ملططات مف  بؿ
ال شؾ اف ححركات الطيراف المبر  في  طػاع ةػزة هػي ححركػات ال ’ ‘القدس العربي’وحاب  البردويؿ  ائي لػ

يرحػػاح الي ػػا الفمسػػطيبيوف  باعحبارهػػا ال حلحمػػؼ فػػي نوهرهػػا عػػف مػػا يقػػوـ بػػق الطيػػراف االسػػرائيمي مػػف ابح ػػاؾ 
بي ب ػذا الشػكؿ  ومحػزامف مػ  ابح ػاؾ حرماحػق مػف  بػؿ الطيػراف االسػرائيمي  وهػذا أمػر لحرمات البيػت الفمسػطي

ياير الريبة  ال سيما بابق ال يحـ الحبسيؽ م  الفمسػطيبييف وابمػا هػو  ػرار مػف طػرؼ واحػد  ويبػدو بابػق ابح ػاز 
 ’.لما يحدث في مبر. يبدو اف شيئا ما يدبر

فكرة اف يحـ بـ  طاع ةزة ال، مبر مػرة الػرا اعحقػد باب ػا فكػرة ولكف فيما يحعمؽ ب‘ووابؿ البردويؿ  ائي 
ال يمكػػف اف حلطػػر عمػػ، بػػاؿ ا  فمسػػطيبي اليػػـو  ال سػػيما واف الفمسػػطيبييف لػػـ يرةبػػوا فػػي هػػذ  القبػػية مبػػذ 
عقػود   فبعػد كػؿ هػذا الحطػور الػػذ  حػدث ال يمكػف اف يعيػدوا عنمػة الحػػاري  لمػوراء ب ػذا الشػكؿ الػذ  يػػرا  او 

 ’.البعض يفكر بق
وحذر البردويؿ مف لطورة اف يكوف النيش المبر  يحـ اسحدرانق مف  بؿ اسرائيؿ لححمؽ طائراحق في انواء 
ةػػزة  مشػػير الػػ، اف الطيػػراف المبػػر  يػػدلؿ مػػف الن ػػة الحدوديػػة الحػػي حسػػيطر عمي ػػا اسػػرائيؿ  االمػػر الػػذ  

المقامػة عمي ػا دولػة اسػرائيؿ  ومػف اػـ  2024يعبي باب ا حدلؿ اوال لدالؿ االرابي الفمسػطيبية المححمػة عػاـ 
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حعبر انواء ةزة  الشيء الذ  يوبح باف حمؾ الطائرات المبرية ح بط دالؿ اسرائيؿ وحلبػ  لمحفحػيش  بػؿ 
 اف يسمح ل ا بالححميؽ في انواء ةزة.

 ف يكػػوف النػػيش المبػػر  حعػػرض السػػحدراج اسػػرائيمي  وفػػؽ لطػػة اسػػرائيمية أبلشػػ، ‘وحػػاب  البردويػػؿ  ػػائي 
ووفؽ سيباريو اسرائيمي معيف  وححت حنج واهية ماػؿ ميحقػة عبابػر هاربػة مػف مبػر  و ػد يكػوف العػدو 
البػػ يوبي سػػمح لمطػػائرات المبػػرية بالػػدلوؿ  عممػػا باب ػػا حػػدلؿ الحػػدود الفابػػمة بػػيف  طػػاع ةػػزة والكيػػاف 

ف حػدلؿ الػ،  طػاع الب يوبي  ف ي ال حدلؿ مباشرة مف مبر لغزة   بؿ حمر عبر الكياف ححػ، يػؤذف ل ػا ا
 ’.مف المبطقة الشر ية  وهذا ما يحدث

المطموب اف يدركػق النػيش المبػر  هػو ‘ف يدركق النيش المبر  سياسيا   اؿ البردويؿ أوبش ف المطموب 
اف  طاع ةزة مبطقة محرمة عم، دلوؿ اية طائرات سواء ب يوبية او مبػرية  واذا كػاف العػدو البػ يوبي 

ق ةطاء امريكي في نرائمق  في يببغي بالنيش المبر  اف يقمد  فػي هػذا العػدواف ظالما ومنرما ومعحديا ول
عم، حرمات  طاع ةزة واف يمحػـز النػيش المبػر  بالػدفاع عػف حػدود  مػف العػدو البػ يوبي وممػا يػدبر  لػق 

 ’.العدو الب يوبي مف مكائد  د ححيؽ بق
محػػورط فػػي ةػػزة مػػف بػػاب حانحػػق لبسػػيط وحػػذر البردويػػؿ النػػيش المبػػر  مػػف اسػػحدرانق مػػف  بػػؿ اسػػرائيؿ ل

يب  كؿ الشروط والسيباريوهات الحي يرحئي ا هذا ‘سيطرحق عم، سيباء  مشددا عم، اف االححيؿ االسرائيمي 
 ’.العدو الب يوبي مف انؿ اسحدراج النيش المبر  ال، شيء ليس مف اهدافق وليس مف عقيدحق
 44/7/4023القدس العربي، لندن، 

 
الخالف حول القضايا الجوىرية بسببليفني في واشنطن  -تأجيل لقاء عريقات : "الشرق األوسط" 

أعمف مسؤوؿ أميركي أوؿ مف أمس أف وزير اللارنية األميركي نوف كير  يب  : راـ اهلل: كفاح زبوف
الممسات األليرة عم، فريقق الذ  سيشرؼ عم، مفاوبات السيـ في الشرؽ األوسط  ويحعامؿ م  أعبائ ا 

 بيـو   يوما
إف الموعد المفحرض لمقاء كبيرة المفاوبيف اإلسرائيمييف « الشرؽ األوسط» الت مبادر فمسطيبية مطمعة لػ

حسيبي ليفبي وكبير المفاوبيف الفمسطيبييف بائب عريقات في واشبطف  ح نؿ إل، و ت ةير معروؼ  
 سبوات.بسبب العقبات الحي ما زالت حقؼ في طريؽ المفاوبات المنمدة مبذ ايث 

 24/7/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 وقف االستيطان التزام اسرائيميو  67مرجعية عممية السالم ىي حدود  "المستقبل": 3
أكدت مبادر فمسطيبية مسؤولة لبحيفة المسحقبؿ أف الوفد الفمسطيبي : راـ اهلل ػ أحمد رمباف ووكاالت

  67سرائيمي  "أف مرنعية عممية السيـ هي حدود ال، محاداات واشبطف سيؤكد وفور نموسق  بالة الوفد اال
وأف و ؼ االسحيطاف الحزاـ اسرائيمي عم، حكومة بحبياهو حبفيذ  بمونب لطة )لارطة الطريؽ( وةيرها مف 

 االحفا ات  ويطالب باطيؽ سراح نمي  األسرا ال سيما أسرا ما  بؿ حو ي  احفا ات أوسمو".
البحافية الحي ححدات عف امحباع الوفد الفمسطيبي عف الذهاب  وبفت هذ  المبادر بحة بعض الحقارير

  وو ؼ 1967ال، واشبطف  بؿ إعيف موافقة اسرائيؿ عم، حؿ الدولحيف عم، حدود الراب  مف حزيراف لعاـ 
االسحيطاف و فًا حامًا  مشيرة ال، أف لطة وزير اللارنية األميركي نوف كير  كما أبمغ ا لمرئيس محمود 
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  67عم، هذا األساس  وأف النابب االسرائيمي يعمـ أف المفاوبات سحنر  عم، أساس حدود  عباس حقـو
 وبالحالي ال معب، ل ذ  الحسريبات العارية مف البحة.

 24/7/2013المستقبل، بيروت، 
 

 مندوب فمسطين لدى األمم المتحدة يدعو إلى تطبيق مشروع حل الدولتين 4
ف لدا االمـ المححدة رياض مببور مرة الرا إل، حطبيؽ الحؿ دعا مرا ب فمسطي: رويحرز –بيويورؾ 

 اللاص با امة دولحيف.
و اؿ: "امامبا فربة لنعؿ السيـ حقيقة. القرارات الحي ححلذ في هذا الحو يت سححدد ا  الحموؿ الحي سيحـ 

بب في سيـ وامف ححقيق ا فيما يحعمؽ با امة الدولحيف دولة فمسطيبية ودولة اسرائيمية حعيشاف نببا ال، ن
او ما اذا كابت حمؾ الحموؿ سحب  ب اية لمسياسات اإلسرائيمية ةير  1967عم، اساس حدود ما  بؿ عاـ 

القابوبية. العوا ب في هذا البدد سحكوف بعيدة المدا بما في ذلؾ بداية ن ود بديمة حشمؿ ن ودا سياسية 
دراؾ الحقوؽ االبس ابية االبيمة والحطمعات الوطبية المشروعة لمشعب و ابوبية وشعبية الب اء هذا الظمـ وا 

 الفمسطيبي."
 24/7/2013الحياة، لندن، 

 
 السمطة الفمسطينية زّودت السفارة المصرية بمعمومات تحريضية عن حماس "قدس برس": 5

بائب السفير المبر  لدا السمطة الفمسطيبية السكرحير  ةزة: كشؼ مبدر فمسطيبي مطم  البقاب عف أف
ي السفارة طارؽ طايؿ الحق، مؤلًرا م  بائب مدير ن از األمف الو ائي في السمطة العميد رفعت األوؿ ف

كّيب في مقر السفارة بمديبة راـ اهلل  حيث سمـ األلير حقارير ححريبية مكحوبة حوؿ حدلؿ حركة المقاومة 
 اإلسيمية "حماس" في الش ف المبر  الدالمي ومعمومات حوؿ ذلؾ.

والذ  شغؿ مببب مدير األمف الو ائي سابًقا  -لػ " دس برس" إف طايؿ اسحم  مف كّيب و اؿ المبدر 
بشكؿ مفبؿ حوؿ الدور الذ  حقـو بق "كحائب القساـ" الذراع العسكر  لحركة "حماس" في  -في  طاع ةزة 

 مبر وسممق حقارير مكحوبة حوؿ بشاط مزعـو لعبابرها في شبق نزيرة سيباء.
كّيب أكد لطايؿ اف "كحائب القساـ  دمت دعـ عممياحي لمرئيس المبر  المعزوؿ وأباؼ المبدر اف 

 محمد مرسي وأببار  المعحبموف في عدة مياديف في مبر مبذ عزلق مطم  الش ر النار ".
كما زود كّيب طايؿ بقائمة ب سماء  ادة مف "كحائب القساـ"   اؿ ب ب ـ يبسقوف م  المنموعات الن ادية في 

 ف أنؿ برب االمف القومي المبر   بحسب كّيب.سيباء م
واسحباًدا إل، المبدر ذاحق؛ فاف كّيب  دـ طمًبا رسمًيا مف رئيس السمطة الفمسطيبية محمود عباس بموابمة 
الحممة عم، األبفاؽ بيف  طاع ةزة ومبر  والحي حدلؿ المواد الحمويبية والو ود لسكاف القطاع مف أنؿ 

مؿ  محع ًدا ببقؿ أ  معمومة عف أبفاؽ نديدة لـ يحـ حدميرها كي يحونق األمف القباء عمي ا بشكؿ كا
 المبر  ل ا ويدمرها للبؽ القطاع.

وسبؽ هذا االنحماع لقاء عباس مرحيف ليؿ أياـ م  السفير المبر  لدا السمطة ياسر عاماف والذ  بقؿ 
بق النيش بعد حبفيذ االبقيب في رسائؿ محبادلة بيف عباس والرئيس المبر  المؤ ت عدلي مببور وعي

 مبر مطم  الش ر النار .
 23/7/2013قدس برس، 
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 مميون دوالر نتيجة إغالق األنفاق 230وزير االقتصاد في غزة حجم الخسائر االقتصادية بمغ  6

أكد د. عيء الرفاحي وزير اال حباد في حكومة ةزة أف حنـ اللسائر  :عيء المش راو  -)ةزة( 
مميوف دوالر ليؿ الش ر المابي بحينة إةيؽ األبفاؽ الحي يعحمد  230ي  طاع ةزة بمغ اال حبادية ف

 % مف حانة  طاع ةزة بالذات مواد البباء.50عمي ا في حوفير 
ألؼ فربة عمؿ شبق حيشت بحينة حو ؼ  طاع اإلبشاءات والبباء وحو ؼ  20وأشار إل، أف ما يقارب 

 شآت البباعية.دلوؿ المواد اللاـ الحي حشغؿ المب
ال زاؿ الحبار اإلسرائيمي مونودًا “ووبؼ الرفاحي األوباع اال حبادية في  طاع ةزة بالبعبة  ائًي: 

 ”.رةـ بعض االبفرانات الحي كابت ححدث بحينة بشاط اإلبفاؽ الحي حعحبر حالة ليست مسحقرة
 فت بحينة عدـ حوريد أ  ببائ  % مف المشاري  القطرية والحركية في مراحم ا األول، حو 90وشدد عم، أف 

  مشيرًا إل، ابق مبذ يوميف فقط حـ إدلاؿ سيارات معدودة مف مادة 2013يوبيو  15لابة ب ذ  المبح مبذ 
 الفيسكورس الحي  د حعطي مؤشرا إلعادة الحركة مف نديد.

ببائ  عبر معبر ولفت الرفاحي إل، أف الحكومة المقالة حنر  احباالت بشكؿ مسحمر فيما يحعمؽ بإدلاؿ ال
لسبا بد إةيؽ األبفاؽ لكف م  حوفير البدائؿ وهو فحح “رفح واف كابت األولوية لحركة األفراد  محابعًا 

 ”.المعبر إلدلاؿ الببائ 
 24/7/2013الشرق، الدوحة، 

 
 من مفاوضات يقوم بيا عباس ىي بال شرعية وطنية يجريالبردويل: ما  7

]مػ  النابػب مػا ينػر  مػف مفاوبػات ‘ إف الرسػمي باسػـ حركػة حمػاس  اؿ الدكحور بيح البردويؿ الباطؽ
هػي بػي شػرعية وطبيػة  البػؾ لػو رانعػت اةمػب فبػػائؿ  -محمػود عبػاس  -يقػـو ب ػا ابػو مػازف اإلسػرائيمي  

مبظمة الححرير هي بد هػذا الػب ج الحفاوبػي العقػيـ الممػؿ الػذ  لػـ يسحشػر احػد فػي الب ايػة  وايبػا حركػة 
سيمي هما بد هذا الب ج  وحح، حركة فحح ةير منمعة عمػ، الػدلوؿ فػي ذلػؾ  وهبػاؾ حماس والن اد اال

واالفػػراج  2097ارحبػاؾ فػي المو ػؼ  الػبعض يقػوؿ اف هػذا يػحـ ببػػاء عمػ، موافقػة اسػرائيمية لمعػود لحػدود عػاـ 
شػكؿ عف نميػ  االسػرا مػا  بػؿ اوسػمو  والكايػر مػف الكػيـ يقػاؿ  والػبعض يريػد اف يػدلؿ المفاوبػات بػ   

سواء كاف هباؾ مرنعيات اـ ال  وهباؾ ارحباؾ دالػؿ حركػة فػحح وارحبػاؾ دالػؿ السػمطة وهبػاؾ رفػض شػامؿ 
مف  بػؿ فبػائؿ الشػعب الفمسػطيبي كافػة  والشػعب الفمسػطيبي بشػكؿ عػاـ  البػق وابػح اف المفاوبػات هػذ  

الػ، مبػر وبػـ البػفة  ذاهبة لحبفية القبية الفمسطيبية  و د يكوف مف بيف السيباريوهات بـ  طاع ةػزة
الغربيػػة لػػيردف مػػف لػػيؿ الكوبفدراليػػة  و ػػد يكػػوف ذلػػؾ  ولكػػف ححػػ، هػػذ  المحظػػة االمػػور مرحبكػػة وةامبػػة 
وببابية  وال يبدو في االفؽ شيء سوا شيء واحد  وهو اف هباؾ انماعا فمسطيبيا وطبيا عمػ، رفػض هػذا 

  حاؿ مف االحػواؿ اف يمػر ححػ، لػو حػدلمت كػؿ السموؾ  وبالح كيد اذا رفض الفمسطيبيوف شيئا في يمكف با
 ’. وا االرض فيق

وبشػػػػ ف عػػػػودة السػػػػمطة الفمسػػػػطيبية ممامػػػػة بػػػػالرئيس محمػػػػود عبػػػػاس لممفاوبػػػػات وامكابيػػػػة اف يمحػػػػـز الشػػػػعب 
المعطيػػػػات ال حػػػػوحي بػػػػاف هبػػػػاؾ بحينػػػػة اينابيػػػػة ‘الفمسػػػطيبي بمػػػػا يبػػػػحج عب ػػػػا مػػػػف احفا يػػػػات   ػػػػاؿ البردويػػػػؿ 

مفاوبات. المعطيات حقوؿ بػاف المفاوبػات حبػدأ ممػا فػرض بػاالمر الوا ػ   ا  الػذ  لمفمسطيبييف مف حمؾ ال
 ’.فربق االححيؿ بالمسحوطبات الحي حـ حسميب ا بعد احفاؽ اوسمو  واالف اببحت امرا وا عا ويحـ الحفاوض
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ية وشػػدد البردويػػؿ عمػػ، اف حمػػؾ المفاوبػػات الحػػي ينػػػر  الحػػديث بشػػ ب ا ححػػت رعايػػة امريكيػػة هػػدف ا حبػػػف
القبية الفمسطيبية عم، حد  ولق  مبوها ال، اف حمؾ المفاوبات سححاوؿ ايناد مسػم، لممبػاطؽ الفمسػطيبية 

حػاب  امبيػا وا حبػاديا ‘المحبقية في البفة الغربية والحػي حبػـ الحنمعػات السػكابية الفمسػطيبية وحسػميح ا دولػة 
االمػف البػ يوبي  والمحبػمة كمػا يححػدث  لمعدو الب يوبي  وما يقوـ بق الفمسطيبيوف هو عبارة عػف حمايػة

بالمئػػة مػػف ارض  0عب ػػا بعػػض السياسػػييف االسػػرائيمييف هػػي دولػػة وهػػـ سػػحعط، لمفمسػػطيبييف عمػػ، مسػػاحة 
بالمئة مف ارض فمسطيف الحاريلية. وحح، الػ  02فمسطيف الحاريلية بيبما يحـ احكاـ القببة الب يوبية عم، 

ف فػػي ب ايػػة المطػػاؼ هػػي عبػػارة عػػف فحػػات هبػػا وهبػػاؾ ال سػػيادة وال بالمئػػة لحػػي يحبػػؿ عمي ػػا الفمسػػطيبيو  0
 ’.كرامة وال نيش وال أمف وال حؽ لينئيف بالعودة

وبش ف ابعكاس اسحئباؼ المفاوبات عم، ممؼ المبالحة اكد البردويؿ باف عباس الحار المفاوبػات بقػرار 
الحػػار المفاوبػػات بقػػرار امريكػػي عبػػاس اةمػػؽ ممػػؼ المبػػالحة وحرك ػػا و ‘امريكػػي عمػػ، المبػػالحة  مبػػيفا 

عبػػاس طمػػؽ المبػالحة وذهػػب الػػ، ابعػػد الحػػدود لمحبػػازؿ عب ػػا مػػف ‘  مشػػددا عمػػ، اف ’واسػرائيمي و ػػرار ذاحػػي
  مطالبػا ’انؿ المفاوبات الحي يبػر اف يػذهب الي ػا رةػـ اب ػا ابححػار سياسػي وحبػفية لمقبػية الفمسػطيبية

ملططػػات الحػػي ححػػاؾ لحبػػفية القبػػية الفمسػػطيبية فػػي هػػذ  نميػػ  الفبػػائؿ الوطبيػػة واالسػػيمية بالحبػػد  لم
 المرحمة.

 44/7/4023القدس العربي، لندن، 
 

 انتياك لإلجماع الوطني وتقويض لجيود المصالحة لممفاوضاتسعدات: العودة  8
 اؿ األميف العػاـ لمنب ػة الشػعبية لححريػر فمسػطيف األسػير أحمػد سػعدات إف العػودة إلػ، المفاوبػات : راـ اهلل

عبي ابح اكا لإلنماع الوطبي  وهػو مػا مػف شػ بق حقػويض ن ػود المبػالحة  وهػدـ مكوبػات مبظمػة الححريػر ح
 الفمسطيبية.

وبقمت رئيسة مؤسسة مابديي الحقو ية المحامية بايبة د ماؽ ورئيس لنبة الحريات فػي بقابػة المحػاميف أحمػد 
ي أمػػػس االابػػػيف:" مػػػف اللطػػػا العػػػودة البحشػػػة عػػػف سػػػعدات  ولػػػق لػػػيؿ زيارحػػػق فػػػي سػػػنف "إيشػػػؿ" اإلسػػػرائيم

لممفاوبػػػػات وفػػػػؽ مػػػػاحملض عػػػػف مبػػػػادرة كيػػػػر . عمػػػػ، األ ػػػػؿ كػػػػاف مػػػػف الوانػػػػب الحمسػػػػؾ بقػػػػرار اإلنمػػػػاع 
 الفمسطيبي  الذ  يشكؿ الحد األدب، لمحوافؽ الوطبي".

 
 ػػا ودعػػا  يػػادة السػػمطة الفمسػػطيبية لعػػدـ الػػذهاب لممفاوبػػات مػػ  "إسػػرائيؿ"  معحبػػرا أف إنػػراء مفاوبػػات مع

يشػػكؿ لطػػرا كبيػػرا عمػػ، القبػػية والمبػػالحة الوطبيػػة  داعيػػا القيػػادة إلػػ، بقػػؿ الممػػؼ الفمسػػطيبي إلػػ، األمػػـ 
 المححدة.

و اؿ: إف " ػرار اإلنمػاع الفمسػطيبي يحماػؿ فػي "عػدـ العػودة لممفاوبػات دوف االفػراج عػف المعحقمػيف  وو ػؼ 
سػػػػباد المفاوبػػػػات لمرنعيػػػػة  ػػػػرارات الشػػػػرعية الدو  ليػػػػة "  وأبػػػػاؼ "مػػػػف الوابػػػػح أف الفريػػػػؽ االسػػػػحيطاف  وا 

المفػػاوض حنػػاوز هػػذ  الشػػروط  وابح ػػؾ اإلنمػػاع الػػوطبي  ويػػراهف عودحػػق بػػمف بػػمابات امريكيػػة  نربػػت 
 سابقا في أكار مف محطة والحعطي أ  بحائج  ادرة عم، وب  إسرائيؿ ححت القابوف الدولي ".

عيػة و ػرارات  ليححمػؿ المنحمػ  الػدولي مسػؤولياحق وطالب سعدات ببقؿ الممؼ ال، األمـ المححدة  إطارا ومرن
 إللزاـ "إسرائيؿ" باححراـ  رارات الشرعية الدولية الحي حسحنيب لحقوؽ شعببا.

 44/7/4023، وكالة سما اإلخبارية
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 كيري في تقديم أي مبادرة إلحياء العممية السممية فشلينم عن  انديكليمى خالد: تعيين  9

عبػػو المكحػػب السياسػػي لمنب ػػة الشػػعبية لححريػػر فمسػػطيف ليمػػ، لالػػد إف   الػػت: باديػػة سػػعد الػػديف - عّمػػاف
"حعيػػيف البػػ يوبي المحشػػدد ابػػديؾ يػػبـ عػػف فشػػؿ كيػػر  فػػي حقػػديـ أ  مبػػادرة إلحيػػاء العمميػػة السػػممية  بإحالػػة 

لػد  المس لة الشائكة إل، مساعديق". بيّد أف المرحمة المقبمة مف المفاوبػات  إذا ابطمقػت  سحشػ د  بحسػب لا
 ػػرار وزيػػر لارنيػػة الواليػػات وكػػاف  مسػػاعي أميركيػػة إلدارة أزمػػة ولػػيس حم ػػا  فػػي إطػػار العي ػػات العامػػة".

المححػػػدة نػػػوف كيػػػر  بحعيػػػيف السػػػفير األميركػػػي السػػػابؽ لػػػدا الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي مػػػارحف إبػػػديؾ رئيسػػػًا لمطػػػا ـ 
 .األميركي بالمفاوبات

يػػق المسػػار الحفاوبػػي المقبػػؿ  الػػذ  لػػف يسػػفر عػػف ححقيػػؽ ا  و الػػت  لػػػ"الغد"  إف "هػػذا يؤشػػر لمػػا سػػيكوف عم
حقدـ عم، بعيد الحقوؽ الوطبية الفمسطيبية  محاكة لمسار  المايؿ الممحد مبذ عشريف عامًا حقريبًا  وذلؾ في 

 ظؿ ميزاف القوا الملحؿ لبالح االححيؿ والوب  العربي والدولي الراهف الذ  ال يشكؿ أ  بغط عميق".
إعػػػادة حرحيػػػب مبظمػػػة الححريػػػر مػػػدلًي إلب ػػػاء االبقسػػػاـ واسػػػحكماؿ اللطػػػوات اليحقػػػة لممسػػػع، ودعػػػت إلػػػ، "

 األممي باالببماـ إل، المؤسسات وال يئات الدولية".
 44/7/4023، الغد، عّمان

 
 .. وتتيم  قناة "العربية" بالتحريض غزةب"إنتاج الفوضى"  إعادةمن  حماس تحار فتح 20

ركػة حمػاس الحػي حسػيطر عمػ،  طػاع ةػزة يػوـ أمػس لبػم ا السياسػي حركػة ةػزة ػ أشػرؼ ال ػور: اح مػت ح
فػي القطػاع  ’ حمػرد‘فػي القطػاع  وأب ػا حقػؼ وراء حمػيت ’ إعػادة إبحػاج الفوبػ،‘فحح بقيادة حممػة ح ػدؼ لػػ 

و ػػاؿ سػػامي أبػػو زهػػر  المححػػدث باسػػـ  ’.حقػػارير كاذبػػة‘اإللباريػػة  و الػػت اب ػػا حبػػث ’ العربيػػة‘وهانمػػت  بػػاة 
بسلة مبق اف حبريحات إبراهيـ أبو البنا أمػيف سػر فػحح ’ القدس العربي‘في حبريح بحافي حمقت حماس 

وأشار إل، أف فحح أحيت االابيف م رنابػًا كبيػرًا فػي ةػزة  ’.افحراء وكذب‘في ةزة حوؿ الحبييؽ عم، حركحق 
حح حسح دؼ مػف لػيؿ مػا لح بيف الش يد أحمد أبو السكر  بافيا بذلؾ الحبييؽ عم، عمؿ الحركة  و اؿ اف ف

نرائم ا بد كوادر حماس في البفة وأيبًا حبريػر الحممػة الحػي حبظم ػا ‘الحغطية عم، ’ األكاذيب’وبف ا بػ
 ’.بد الحكومة في ةزة

واح ـ فحح بالو وؼ وراء حميت لمحمرد بد حماس ححمؿ عدة أسماء عم، موا ػ  الحوابػؿ االنحمػاعي مب ػا 
ة في ةزة  وحمرد عم، الظمـ فػي ةػزة  وحمػرد عمػ، الظمػـ واالسػحبداد فػي ةػزة  اورة حمرد إلب اء حكـ الحكوم‘

 ’.وحمرد يا شعب ةزة
  وحػػػذر البػػاطؽ باسػػـ حمػػػاس أبػػو البنػػا مػػػف ’إعػػادة إبحػػاج الفوبػػػ، فػػي ةػػزة‘ورأا أف هػػذ  حعػػد محاولػػة لػػػػ 

 ’.االسحمرار في الملطط الذ  يقود  إلعادة إبحاج الفوب، في ةزة‘
  ب ػدؼ ’دور مشػبو ‘الفبائية  واح م ا أيبا بالقيػاـ بػػ ’ العربية‘ت حركة حماس بقباة وفي سياؽ  ريب بدد

حشػػػويق بػػػورة المقاومػػػة الفمسػػػطيبية عبػػػر بػػػث حقػػػارير يوميػػػة كاذبػػػة حسػػػحبد إلػػػ، إدعػػػاءات ال أسػػػاس ل ػػػا مػػػف ‘
 ’.البحة لمزج باسـ حماس والمقاومة والشعب الفمسطيبي في الحطورات النارية في مبر

فبػػح دور هػػذ  القبػػاة المشػػبو  بػػد المقاومػػة الفمسػػطيبية والشػػعب ‘زهػػر  كػػؿ الماقفػػيف العػػرب إلػػ،  ودعػػا أبػػو
 ’.الفمسطيبي

 44/7/4023، القدس العربي، لندن



 
 
 

 

 

           20ص                                    4930العدد:                44/7/4023 األربعاء التاريخ:

 
 أحداث مصر ةبسبب طريقة تغطي "األقصى"و "القدس" لفضائيتيصل انتقاداتيا توافتح  22

ة الححػػريض الحػػي حقػػـو ب ػػا فبػػائيحا القػػدس حممػػ‘أداف المححػػدث باسػػـ حركػػة فػػحح أحمػػد عسػػاؼ  مػػا اسػػماها 
 ’.واأل ب، الحابعحاف لحماس وعم، مدار الساعة بد الشعب المبر  ونيشق الباسؿ و بائق

مػػا حقػػوـ بػػق هاحػػاف الفبػػائيحاف هػػي الفحبػػة بعيب ػػا  ويؤكػػد حػػدلؿ حمػػاس ‘و ػػاؿ عسػػاؼ فػػي حبػػريح بػػحافي 
 ’.المداف بالشوؤف الدالمية المبرية

يقػؼ ‘فبائيحيف ال حعبراف ب   شكؿ مف األشكاؿ عف الشعب الفمسطيبي  الذ   اؿ ابق وأباؼ أف هاحيف ال
 ’.م  الشعب المبر  الشقيؽ ونيشق الباسؿ

وح ػػحـ هاحػػاف الفبػػائيحاف كايػػرا بحغطيػػة اعحبػػاـ وحظػػاهرات نماعػػة اإللػػواف المسػػمميف المبػػددة لعػػزؿ الػػرئيس 
 محمد مرسي.

  معربػًا فػي ’مشروع الفحبة الحي حبشر لػق فبػائيحا القػدس واأل بػ،الحذر وعدـ االبنرار ل‘ودعا عساؼ إل، 
ححمػػػػيف اسػػػػـ أ ػػػػدس مػػػػا لػػػػدا شػػػػعببا وأمحبػػػػا )القػػػػدس ‘الو ػػػػت بفسػػػػق عػػػػف أسػػػػفق لكػػػػوف هػػػػاحيف الفبػػػػائيحيف 

 ’.واأل ب،(
الكػػؼ فػػورا عػػف المعػػب بالبػػار وبمبػػير شػػعببا و بػػيحق الوطبيػػة  مػػف لػػيؿ هػػذا ‘وطالػػب عسػػاؼ حمػػاس بػػػ 

 ’.بالشؤوف الدالمية لمبر والدوؿ العربية األلرا الحدلؿ المداف
 44/7/4023، القدس العربي، لندن

 
 ليسوا طرفًا في الصراع المبناني المقدح: الفمسطينيونمنير  24

أكد القياد  في حركة فحح المػواء مبيػر المقػدح اف الفمسػطيبييف فػي ملػيـ عػيف الحمػوة ليسػوا طرفػا مػ  : بيدا
المببػػابي وبػػاب ـ عامػػؿ اينػػابي ويقومػػوف بن ػػود كبيػػرة لبػػبط االمػػف دالػػؿ  - ا  طػػرؼ فػػي البػػراع المببػػابي

المليـ والحفاظ عمػ، امػف النػوار  مطمئبػا الػ، اف مػا يشػاع عػف معركػة سػحق  فػي الػر رمبػاف وبعػد العيػد 
 في الحعمير وعيف الحموة ليس بحيحا.

ما مليمبا الفمسطيبي مو فق وابػح  و اؿ المقدح: "اف بعض وسائؿ االعيـ ح وؿ باالحداث وحم د لفحف  بيب
المببػػابي  بحػػف  -كػػؿ القػػوا السياسػػية سػػواء الوطبيػػة او االسػػيمية  لسػػبا طرفػػا مػػ  طػػرؼ بالبػػراع المببػػابي

عامؿ اينابي وبحرنـ هذا االمر عم، ارض الوا   وبقوـ بن ود كبيرة لببط االمف دالؿ المليمات والحفاظ 
آلػر رمبػاف وبعػد العيػد سػحق  معركػة  ابػا اطمػئف ابػق لػيس واردا  عم، امف النوار. سمعبا شػائعات ابػق فػي

كؿ هذا المبطؽ وهذا الححريض  اال اذا كابت هباؾ اطراؼ اسرائيمية حريد اف حغذ  فحبة حسح دؼ المليمػات 
وحسح دؼ لبباف  ولكف في الوا ػ  عمػ، االرض هبػاؾ حوابػؿ مػ  كػؿ القػوا المببابيػة بشػكؿ اينػابي والنميػ  

و ؼ الفمسطيبي وايبا دالؿ المليمات بحوابؿ كقوا سياسية  اسيمية  وطبيػة فيمػا بيببػا لبػبط مرحاح لمم
 االمف في المليمات بشكؿ نيد ندا".

 44/7/4023، المستقبل، بيروت
 

 سورية أصبحوا نازحينب% من سكان المخيمات الفمسطينية 60تحالف الفصائل:  23
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% مػف  90وا الفبػائؿ الفمسػطيبية لالػد عبػد المنيػد إف " اؿ أميف سػر ححػالؼ  ػ: بادية سعد الديف –عماف
مييػػيف دوالر شػػ ريًا  2سػػكاف المليمػػات الفمسػػطيبية فػػي سػػورية أبػػبحوا بػػازحيف"  مقػػدرًا الحانػػة إلػػ، بحػػو 

 لمعالنة وب  الينئيف الفمسطيبييف هباؾ.
حيػث لػـ يبػؽ فػي ملػيـ وأباؼ  لػ"الغد" مف دمشػؽ  إف "أنػواء المشػ د القػائـ فػي المليمػات بػعب لمغايػة  

ألفػػا  ةػػداة بػػزوح  270ألػػؼ النػػس فمسػػطيبي"  مػػف إنمػػالي سػػكابق المقػػدريف بزهػػاء  30اليرمػػوؾ اليػػـو سػػوا 
 ةالبيح ـ  بحينة "االشحباكات والمنموعات المسمحة".

مػػؾ بيبمػا "مػا يػػزاؿ البػازحوف مػػب ـ فػي مراكػػز اإليػواء الحػػي أعػدح ا الحكومػػة السػورية والفبػػائؿ الفمسػطيبية  وح
 الحابعة لوكالة األمـ المححدة إلةااة وحشغيؿ الينئيف الفمسطيبييف )األوبروا( لدا سورية".

ألفػػا إلػػ، مبػػر  بيبمػػا يحػػوزع البقيػػة  24ألػػؼ النػػس فمسػػطيبي إلػػ، لببػػاف  وحػػوالي  44وبػػو  إلػػ، "بػػزوح زهػػاء 
 مب ـ بيف األردف وحركيا وبمداف ألرا".

اب ا  عم، ةرار مليمي درعػا وحبػدرات )فػي حمػب(  حيػث ابػطر وأفاد "بإليء مليمات في سورية مف سك
 ألؼ النس لمغادرة األلير بحينة األحداث الدائرة". 23 رابة 

وأوبػػح أف "المسػػاعدات الحػػي حقػػدـ لينئػػيف الفمسػػطيبييف حػػ حي مػػف مبػػادر ملحمفػػة  فػػي مقػػدمح ا المؤسسػػة 
ات اإلةاايػة األلػرا والنمعيػات الليريػة وال ػيؿ العامة لينئيف و"األوبروا" فػي سػورية  باإلبػافة إلػ، ال يئػ

 األحمر الحي حعامؿ الينس الفمسطيبي كما المواطف السور  حمامًا".
 20في حيف  دمت "مبظمة الححرير والفبائؿ الفمسطيبية حوالي مميػوف دوالر لػيؿ عػاميف  عالنػت وبػ  

ألػؼ دوالر   750العػاـ الحػالي حػوالي % مف البازحيف  بيبما حسممت لنبػة مػف فبػائؿ المبظمػة مبػذ مطمػ  
ليػرة سػورية لمفػرد الواحػد  وهػو  2500مف إنمالي المبمغ المذكور  حػـ حوزيع ػا عمػ، أهػالي الينئػيف  بمعػدؿ 

 أمر ةير كاؼ".
وطالػػب "القيػػادة الفمسػػطيبية وحكومػػة "حمػػاس" فػػي ةػػزة باالبػػطيع بمسػػؤولياح ـ حنػػا  الينئػػيف الفمسػػطيبييف 

 الدعـ اليـز ل ـ لمساعدح ـ عم، وبع ـ البعب". في سورية  وحقديـ
ميييف دوالر ش ريًا لمعالنة وب  الينئيف الفمسطيبييف في سورية  حيث حقػدـ كػؿ  4وأكد "الحانة لحوالي 

 ميييف مب ا". 2مف المؤسسة العامة لينئيف و"األوبروا" حوالي 
محطمبػػات الحيويػػة اليزمػة"  مبيبػػًا بػػرورة % مػف ال 20 -%  30وطالػب "السػػمطة وفبػائؿ المبظمػػة بحقػػديـ 

 ميييف دوالر ش ريًا لحمبية الحّد األدب، مب ا". 2"حوفير 
ولفػت إلػ، "إلفػاؽ الن ػود واالحبػاالت الحػي نػرت مػػؤلرًا مػف  بػؿ أطػراؼ معيبػة مػ  المنموعػات المسػػمحة  

 بسبب رفب ا الحفاهـ واالبسحاب مف المليمات  السيما مليـ اليرموؾ".
السبب  يحاب  عبدالمنيد  فإف "المناف الشعبية الفمسطيبية  الحي حبـ أبباء المليـ والمليمػات األلػرا ول ذا 

والمحطوعيف ححت إشراؼ فبائؿ ححالؼ القوا الفمسطيبية  ألػذت عمػ، عاحق ػا لػوض معركػة ححريػر ملػيـ 
 اليرموؾ  الذ  يش د مبذ اياة أياـ ارحفاعًا في وحيرة االشحباكات المسمحة".

وأوبح أف "المناف أبذرت ببرورة ابسحاب المنموعات المسمحة مف المليـ ححت طائمة اسحمرار المعركة"  
 مشيرًا إل، "سيطرة المناف عم، امث مساحة المليـ وموابمح ا البباؿ حح، ححرير ".

حيويػة  وحاب  أف "المنموعات المسمحة حرفض اللروج مف مليـ اليرموؾ  وحعحقد ب حقيػة حوانػدها فػي مبطقػة
حلػػدـ ححرك ػػا  حيػػث ححػػزود باإلمػػدادات عبػػر حبقم ػػا مػػف محػػيط ملػػيـ اليرمػػوؾ  بلابػػة عبػػد ناببيػػق الشػػر ي 

 والنبوبي  إل، دالمق".
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وحّمػػؿ عبدالمنيػػد "المسػػمحيف مسػػؤولية دمػػاء الينئػػيف الفمسػػطيبييف الػػذيف اسحشػػ دوا ببيػػراب ـ"  فيمػػا بمػػغ عػػدد 
 ش يدًا. 2945ة األزمة حواؿ الش داء الفمسطيبييف في سورية مبذ بداي

 44/7/4023، الغد، عّمان
 

 عمى مخيم اليرموك وتطالب بحماية الالجئين الفمسطينيين  المتواصلحماس تدين القصف  24
دابػػػت حركػػػة حمػػػاس القبػػؼ المحوابػػػؿ عمػػػ، ملػػػيـ اليرمػػػوؾ  مطالبػػػة "بحمايػػػة : باديػػػة سػػػعد الػػػديف –عمػػاف

 كف لنوئ ـ الملحمفة".الينئيف الفمسطيبييف في مليمات سورية وأما
وأعمبت  في بياف أمس  عف "رفبػ ا اسػح داؼ المليمػات بالغػازات السػاّمة والحار ػة فػي ظػؿ ابقطػاع الحيػار 
الك ربائي وشّح المواد الحمويبية والطبية  مّما يعّرض حياة آالؼ الينئيف الفمسطيبييف في المليمات لملطػر 

 الحقيقي".
ييف عػػف البػػراع الػػدائر فػػي سػػورية"  داعيػػة "مبظمػػة الحعػػاوف اإلسػػيمي وحاػػت عمػػ، بػػرورة "ححييػػد الفمسػػطيب

 ونامعة الدوؿ العربية إل، ححّمؿ مسؤولياح ـ في حماية الينئيف الفمسطيبييف في أماكف لنوئ ـ".
 44/7/4023، الغد، عّمان

  
 مع رئيس "الموساد" السابق سراً  اجتماعودحالن ينفي نبأ  25

ركػة "فػحح" وعبػو المنمػس الحشػريعي الفمسػطيبي مػا بقمحػق "القبػاة العاشػرة" فػي اسح نف القياد  السػابؽ فػي ح
الحمفزيوف اإلسرائيمي عف لقاء نمعق برئيس ن ػاز الموسػاد االسػرائيمي السػابؽ مػائير داةػاف أو مػف لمفػق فػي 

 ؾ".المببب أاباء زيارحق األليرة ال، اإلمارات  وابفًا اللبر بػ"العار  مف البحة والكاذب والمفبر 
وكحب دحيف فػي مو عػق عمػ، شػبكة الحوابػؿ االنحمػاعي "فايسػبوؾ" أمػس الاياػاء: "إف اإلعػيـ االسػرائيمي 
ف ما طالعبػا بػق )أوؿ مػف( أمػس ال يعػدو كوبػق حمقػة ألػرا  اعحاد مطالعحبا ب كاذيبق المكشوفة عم، الدواـ  وا 

عمػػ، السػػاحق الفمسػػطيبية وألػػرا عمػػ،  ةنديػػدة فػػي مسمسػػؿ آالعيبػػق المون ػػق فػػي الحشػػويق ولمػػط األوراؽ  حػػار 
الساحة العربية  وال دؼ دومًا بشر الفحبة وذر الرماد في العيوف والحبميؿ وحرؼ مسارات بعيب ا  وحيف حند 
إسرائيؿ بفس ا م زوز  ومعزولق في األحداث اإل ميمية النارية بعد الربي  العربي  حسارع بالمنوء ال، أساليب ا 

 ا في بشر األكاذيب" .القديمة النديدة ذاح 
مبذ أف حركت العمؿ في السمطة الفمسطيبية  لـ الحؽ أ  إسرائيمي ليس مػف بػاب البفػي  بػؿ ألببػي ةيػر و اؿ 

مكمؼ ب   م مة في السمطة أو ةيرها  وهذا مو ؼ احلذحق مبذ أف  دمت اسحقالحي مف السمطة وكػررت ذلػؾ 
 مرارًا وحكرارًا.

دث عػػػف لقػػػاء مػػػ  مػػػدير الموسػػػاد السػػػابؽ والػػػذ  حػػػرؾ عممػػػق مبػػػذ اػػػيث إف اللبػػػر الممفػػػؽ والمدسػػػوس يححػػػ -
 سبوات!

واسػػػحغرب دحػػػيف  يػػػاـ بعػػػض الموا ػػػ  االعيميػػػة المقربػػػة مػػػف  يػػػادات فػػػي السػػػمطة الفمسػػػطيبية بالحعامػػػؿ مػػػ  
 االعيـ االسرائيمي باعحبار  مبدرًا مواو ًا  والحسػويؽ ل ػذ  األكاذيػب فػي محاولػة يائسػة لمحغطيػة عمػ، ذهػاب

 عباس وفريقق في السمطة ال، المفاوبات ليفًا لرةبة وارادة الشعب.
 كما طالب "دحيف" الموا   االعيمية الفمسطيبية والعربية بالكؼ عف الحعاطي م  ما يبشر مف أكاذيب.

 44/7/4023، المستقبل، بيروت
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 السمطة الفمسطينية بسبب قرارىا العودة لممفاوضات   يياجم"حزب التحرير"  26
شّف "حزب الححريػر اإلسػيمي" هنومػًا الذعػًا عمػ، السػمطة ومبظمػة الححريػر الفمسػطيبية  : اـ اهلل )فمسطيف(ر 

عم، لمفية  رارها اسحئباؼ المفاوبات م  االححيؿ اإلسرائيمي  داعيًا إل، الحبّد  ل ا والو وؼ في ون  ػا 
 ورف  أيد   اّدة السمطة عف القبية الفمسطيبية.

(  "االحػحيؿ كيػاف إرهػابي منػـر 7|43ياف لق حمقت " دس برس" بسلة عبق اليـو الايااء )و اؿ الحزب في ب
ب ػػاء  مغحبػػب ألرض فمسػػطيف )يشػػرد أهم ػػا ويقػػحم ـ ويعػػذب ـ ...(  لػػذلؾ ينػػب القبػػاء عمػػ، هػػذا الكيػػاف وا 

وظيفح ػا  ونود  عوبًا عف االعحراؼ بق والحفاوض معق والحبازؿ لق عف معظػـ فمسػطيف  مقابػؿ دويمػة هزيمػة
 األساسية حماية كياف الي ود المححؿ  بنبود  ومسحوطبيق"  وفؽ البياف.

وأبػػاؼ "حػػزب الححريػػر" فػػي بيابػػق "بقػػوؿ لمسػػمطة ومبظمػػة الححريػػر ال حعباػػوا بقبػػية فمسػػطيف  هػػي ليسػػت 
إف وراء  بيحكـ  أبحـ  بيحكـ وسر حياحكـ أمف الي ود وليس فمسطيف  ارفعوا أيديكـ عب ا واحركوها ألهم ا  ف
 فمسطيف مميارًا وببؼ المميار مف المؤمبيف المسحعديف لمش ادة في سبيؿ ححريرها"  عم، حد حعبير .

 43/7/4023قدس برس، 
 

 عممية فدائية في الخميل إحباطاالحتالل يزعم  27
ًمػػا زعػـ نػػيش االحػػحيؿ اإلسػرائيمي أبػػق مبػػ  حبفيػذ عمميػػة فدائيػػة فمسػطيبية كابػػت حسػػح دؼ حػانًزا عسػػكرًيا مقا

 دالؿ مديبة اللميؿ الوا عة نبوب البفة الغربية المححمة.
وبقمػت اإلذاعػة العبريػة عػف مححػدث عسػكر   ولػق إبػق "حػـ مبػ  هنػـو لشػاب فمسػطيبي عمػ، حػانز عسػػكر  
 ػرب الحػـر اإلبراهيمػػي فػي اللميػػؿ"  مػدعًيا أف  ػػوة عسػكرية  امػت باعحقػػاؿ الشػاب الفمسػػطيبي وبحوزحػق مػػواد 

وبحسب المبادر اإلسرائيمية  فقد زعمت العاور عمػ، إسػطوابة ةػاز بػغيرة وعػدة  زعم ا.محفنرة  عم، حد 
وبحسػػب مػػػا أوردحػػق اإلذاعػػػة العبريػػة  فقػػػد اعحػػرؼ الشػػػاب  زنانػػات مميئػػػة بمػػادة مشػػػحعمة بحػػوزة الفمسػػػطيبي.

ا  دوف الفمسطيبي أبق كاف يبو  حفنيرها في حانز عسكر  إسرائيمي  رب الحـر اإلبراهيمي  عم، حػد زعم ػ
 أف يؤكد ذلؾ مف أ  مبدر آلر.

 43/7/4023، فمسطين أون الين
 

 الصاروخية قرب حدودىا الجنوبية مع مصر دفاعاتياعزز ت "إسرائيل" 18
وزير الدفاع االسرائيمي موشيق يعموف اعرب    أفد ب ا  عف 24/7/2013، القدس العربي، لندنذكرت 

 موان ة االرهاب في سيباء. الايااء عف اممق في أف يبنح النيش المبر  في
و اؿ يعالوف اف النيش المبر  عزز  واحق ويقوـ ببشاط مكاؼ ومسحمر بد العبابر االرهابية مسحعيبا 

 بمروحيات هنومية   بحسب االذاعة االسرائيمية.
وأباؼ اف إسرائيؿ سمحت بدلوؿ الحعزيزات المبرية ال، سيباء بمونب الممحؽ العسكر  لمعاهدة السيـ 

   يمـز الحبوؿ عم، موافقح ا عم، ذلؾ   مؤكدا أف هذ  القوات سحعود بعد إحماـ م مح ا.الذ
وأشار يعموف إل، أف عممية بباء السياج الحدود  في المبطقة المحاذية الييت سحسحكمؿ في ةبوف اياة 

بة الحديدية وأدل، وزير الدفاع ب ذ  الحبريحات ليؿ نولة  اـ ب ا اليـو في مو   بطارية الق أش ر.
 المببوبة  رب إييت. 
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يعموف  اؿ أمس  إف إسرائيؿ عززت دفاعاح ا   أف رويحرز  عف 24/7/2013، السفير، بيروتوأبافت 
البارولية  رب حدودها النبوبية م  مبر  لمحبد  أل  هنمات  د يشب ا إسيميوف محشددوف مف الذيف 

بسم  كؿ يوـ أبباء عف و وع هنمات هباؾ  وبلش، بحف »وأباؼ يعموف  يقاحموف  وات األمف في سيباء.
 «. أف حونق الببادؽ إليبا. و د عززبا فعميًا ابحشاربا عم، الحدود

يمكببا أف برا بشاطًا أكار فاعمية لمنيش المبر  و وات األمف هباؾ في »وأوبح وزير الدفاع اإلسرائيمي 
و اؿ مسؤوؿ آلر إف إسرائيؿ  «.حغيير في الحكـاألش ر األليرة وببفة لابة في األسابي  األليرة  بعد ال

حقديربا لممو ؼ في األياـ »ححو   بعض المشاكؿ م  بغط  وات األمف المبرية عم، المحشدديف. وأباؼ 
األليرة هو أبق في ظؿ الحممة المبرية في سيباء سححاوؿ العبابر اإلرهابية هباؾ إظ ار  درح ا عم، 

 «.البقاء والححد  بقبفبا
 

 : اتفاق مرحمي طويل األمد ىو الحل وليس المفاوضاتانليبرم 19
 اؿ وزير اللارنية اإلسرائيمي السابؽ رئيس لنبة اللارنية واألمف البرلمابية : أسعد حمحمي –البابرة 

أفيغدور ليبرماف أمس  إف اسحئباؼ المفاوبات بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطيبية الذ  أعمف عبق ب اية 
  مسحبعدًا حمامًا اححماؿ بناح «ليس أكيدًا أبداً »ر اللارنية األميركي نوف كير  األسبوع المابي وزي

 المفاوبات في حاؿ ابطمقت بداعي أف الفمسطيبييف محمسكوف بموا ف ـ مف القبايا النوهرية لمبراع.
وبات وأباؼ في حديث لإلذاعة العامة  أف االنحماع المحو   في واشبطف األسبوع المقبؿ ليس إلنراء مفا
لسُت »إبما لححديد ندوؿ أعماؿ المفاوبات وأمور إدارية ححعمؽ بإنراءات المفاوبات في المسحقبؿ. و اؿ 

 «.مح كدًا مف أف الطرفيف سيحفقاف بسرعة عم، ندوؿ أعماؿ المفاوبات
ؿ الحؿ العممي الوحيد م  الفمسطيبييف هو الحوبؿ إل، احفاؽ مرحمي طوي»وكرر ليبرماف مو فق القائؿ إف 

  بداعي أف رئيس السمطة الفمسطيبية محمود عباس )أبو مازف( لف يو   احفا ًا يحبمف حبازاًل عف «األمد
وحقسيـ  1967حؽ العودة  أو عف القدس  مبيفًا أبق حح، لو وافقت إسرائيؿ عم، العودة إل، حدود العاـ 

روا في هذ  الموافقة ب اية هؿ يوند مف يؤمف حقًا أببا سبعيش بسيـ... الفمسطيبيوف لف ي»القدس  
وزاد أف إسرائيؿ ابسحبت  بؿ امابي سبوات مف  «.مطالب ـ  وفي اليوـ الحالي سيحقدموف بمطالب نديدة

 «.وبرا اليـو بحائج هذا االبسحاب» 1967 طاع ةزة إل، حدود العاـ 
احفاؽ م  القابي بطرح أ  «  ابوف االسحفحاء العاـ»وشدد ليبرماف عم، أف حزبق يعارض مشروع 

الفمسطيبييف في اسحفحاء شعبي  وهو القابوف الذ  أعمف رئيس الحكومة ببياميف بحبياهو أبق سيطرحق عم، 
وشريكق في االئحيؼ الحكومي حزب « ليكود»الحكومة األحد المقبؿ بباء لرةبة المعسكر المحشدد في حزبق 

اليميبي « إسرائيؿ بيحبا»ذ  يقود حزب البيت الي ود  الذ  يماؿ ةية المسحوطبيف. وبّيف ليبرماف ال
المحطرؼ أف معاربحق االسحفحاء العاـ بانمة أساسًا عف ملاوفق مف أف يحظ، بغالبية المبوحيف بداعي أف 

  وذلؾ مف ليؿ 2005اإلعيـ اإلسرائيمي سيحنبد لدعـ االحفاؽ  كما فعؿ ليؿ االبسحاب مف ةزة عاـ »
بوؿ االحفاؽ... وسيعابؽ المنحم  الدولي اإلسرائيمييف عباؽ الدب عممية ةسؿ دماغ مكاؼ لممواطبيف لق

ويقبع ـ بالحبويت إل، نابب مشروع القابوف  وعميق فإببي ال أرا أف االسحفحاء العاـ  الذ  لـ بحّبعق ذات 
 «.يوـ  هو الوسيمة البحيحة لمحبديؽ عم، أ  احفاؽ

 24/7/2013، الحياة، لندن
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 شل االنقالب عمى مرسيبيريز: سندفع الثمن حال ف 20
عبر الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز مندًدا عف  مقق الشديد مما يسميق "العوائد الكاراية" لمدعـ اإلسرائيمي 
المعمف ليبقيب عم، الرئيس محمد مرسي  وحنبد ببياميف بحبياهو رئيس الوزراء لحوفير دعـ سياسي ومالي 

ائيمية إف ما دف  بيريز لمقمؽ هو عدـ يقيبق ببناح االبقيب عم، و الت اإلذاعة اإلسر  دولي ليبقيبييف.
وأكد  الرئيس مرسي في الب اية؛ حيث يحذر مف أف )إسرائيؿ( سحكوف الدولة األول، الحي سيحـ عقاب ا عبدئذ.

 بيريز  الذ  شاركت ملابراحق في االبقيب  أف  ط  العي ات الدبموماسية وو ؼ كؿ أشكاؿ العي ة األمبية
سيكوف أ ؿ اللطوات الحي سححلذها مبر بد )إسرائيؿ(  محذًرا مف أف الرد المبر   د يبؿ إل، حد 

 االبسحاب مف احفا ية "كامب ديفيد".
 23/7/2013، فمسطين أون الين

 
 "إسرائيل"ىي تمييز واضح ضد عمى البضائع المستوطنات الممصقات : اإلسرائيميةالخارجية  21

دث بإسـ وزارة اللارنية االسرائيمية يغاؿ بالمور اف "الممبقات المقحرحة هي  اؿ المحح: ا ؼ ب -القدس 
واباؼ: "اذا كاف يحعيف ابيغ المسح مؾ اف السمعة المعبية آحية مف ارض  حمييز وابح" بد اسرائيؿ.

في محبازع عمي ا  عم، االححاد االوروبي ابدار  ابوف عالمي لنمي  المباطؽ المحبازع عمي ا في اوروبا و 
بقية ابحاء العالـ. لكف وب  بمد واحد او مبطقة واحدة عم، اليئحة السوداء يعبي ابفاء البفة الحمييزية 

 عم، هذ  اليئحة".
 24/7/2013، الحياة، لندن

 
 في المنطقة والعالم كمو مركز لمجياديين إلى ةحّار من تحّول سورييكوخافي  22

ئيمية )آماف(  آفيؼ كولافي  مف ححوؿ سوريا ال، مركز حّذر رئيس شعبة االسحلبارات العسكرية اإلسرا
ليس فقط إلسقاط »آلالؼ الن ادييف والمسمميف المحطرفيف في المبطقة والعالـ كمق  و اؿ اف ونودهـ هباؾ 

بما لحطبيؽ الشريعة اإلسيمية ببب أعيببا يحطور هذا الن اد بشكؿ واس   »وأباؼ  «.البظاـ السور  وا 
ل، الح اير عم، المبطقة كم ا بما في ا سيباء واألردف ولبباف وليس عم، سوريا وحدود األمر الذ  يؤد  إ
 «.دولة إسرائيؿ فحسب

 24/7/2013، االخبار، بيروت
 
 
 

 ال الردإمامنا أتحار سورية: ااا استمر االستفزاز لن يكون  "إسرائيل" 23
ور بم نة حادة ليؿ انحماع ححدث سفير اسرائيؿ لدا االمـ المححدة روف بروس: رويحرز –بيويورؾ 

لمنمس االمف عف الشرؽ األوسط. وونق بروسور ححذيرًا لمحكومة السورية ورئيس ا بشار األسد ااباء 
 الححدث عف العبؼ المميت في سورية.

و اؿ ليؿ االنحماع الش ر  لمنمس االمف الدولي عف الشرؽ األوسط: "اظ رت إسرائيؿ الحد اال ب، مف 
عحـز الحدلؿ في البراع السور . لكببا لف بسمح باف يببح مواطبوبا بحايا دائميف ببط البفس وال ح

لم نمات. اذا اسحمر االسحفزاز مف  بؿ الحكومة السورية فمف يكوف لدا إسرائيؿ مف ليار سوا الرد وفقا 
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أسمحة لذلؾ. الوب  عم، الحدود الشمالية إلسرائيؿ مبطرب.  مت مف  بؿ وس  وؿ اابية اف األسد لديق 
كيماوية وبرهف عم، ابق مسحعد لعمؿ ا  شيء لمحشبث بالسمطة. الوب  اببح اكار لطورة بعد حمقي 
األسد ابظمة اسمحة محطورة وهو ما ال حسحطي  إسرائيؿ السماح بق. ال بسحطي  السماح بوبوؿ اسمحة ماؿ 

 هذ  االيد  نماعات محطرفة ماؿ حزب اهلل".
 24/7/2013، الحياة، لندن

 
 الحريديم"" فرض الخدمة العسكرية عمى الييود المتدينينيقر قانون  اإلسرائيمييست الكن 24

أ ر الكبيست اإلسرائيمي أمس   ابوبا يقبي بفرض اللدمة العسكرية عم، الي ود المحديبيف  :الغد –البابرة 
 إل،قؿ حشري  القابوف المحزمحيف "الحريديـ" الذيف يعاربوف اللدمة ألسباب ديبية رةـ موا ف ـ اليميبية  وابح

 لناف الكبيست ليسحمرار في حشريعق ب ائيا ليؿ ببعة أش ر.
 24/7/2013، الغد، عّمان

 
 لكن دون شروط مسبقة والحفاظ عمى االستيطان"أرض إسرائيل": ال نعارض المفاوضات  25

لبواب حطرفًا الذ  يبـ أشد ا« أرض إسرائيؿ»المسم، « الموبي البرلمابي»عقد : أسعد حمحمي –البابرة 
الحي حـ االحفاؽ عم، حقديم ا « المفحات اإلسرائيمية الطيبة»في الكبيست اإلسرائيمي انحماعًا أمس لمبحث في 

أسيرًا فمسطيبيًا يقبعوف في  80لمفمسطيبييف في مقابؿ عودح ـ إل، المفاوبات  وفي مقدم ا اإلفراج عف 
. وكاف بيف المشاركيف وزير وعدد مف بواب الوزراء  1993سنوف االححيؿ مبذ ما  بؿ احفا ات اوسمو عاـ 
 بيبما حغيب عبق ممامو األحزاب الديبية المحزمحة.

وأبمغ بائب وزير اللارنية زئيؼ ألكيف الحابريف ب ف رئيس الحكومة أكد لق أف إسرائيؿ لـ حمحـز حنميد 
بفمت م  بشر عطاءات آلالؼ لكف ذلؾ ال يعبي أبق يمكف أف ب»البباء في المسحوطبات البفة الغربية  

 «. الوحدات السكبية النديدة  إبما ينب موابمة البباء
في مسحوطبات البفة الغربية. واعحبر « الب بة العمرابية»ودعا المنحمعوف رئيس الحكومة إل، موابمة 

ائيؿ ال ححسؽ ومو ؼ إسر »البائب يريؼ ليفيف أف موافقة إسرائيؿ عم، اإلفراج عف أسرا « الموبي»رئيس 
 «.القابي برفض الشروط المسبقة السحئباؼ المفاوبات

لكف مف دوف شروط مسبقة ومف »ال يعارض إنراء مفاوبات بؿ يؤيد الححاور  « الموبي»وأباؼ أف 
ليؿ الحفاظ عم، المشروع االسحيطابي ألبق السبيؿ الوحيد لبماف أمف إسرائيؿ وححقيؽ السيـ 

 «.الحكومة بكؿ وبوح: أطِمْؽ عطاءات البباء  ال القَحمةبقوؿ لرئيس »وأباؼ: «. واالسحقرار
 24/7/2013، الحياة، لندن

 
 إنتاجيا% من 71وتصدر  األسمحةقياسيًا في بيع  رقماً تسجل  "إسرائيل" 26

أعمف مسؤوؿ كبير في وزارة الدفاع اإلسرائيمية  أمس  أف حؿ أبيب أببحت واحدة : بظير منمي -حؿ أبيب
دولة مف كؿ القارات  70لعالـ مف حيث حبدير السيح  مؤكدا أف بحو مف كبرا عشر دوؿ في ا

وأباؼ شمعيا أفيئيمي  رئيس دائرة الحعاوف  والحنمعات السكابية  بمب ـ حركيا  حشحر  السيح اإلسرائيمي.
، األمبي اللارني في الوزارة  أف األزمة الدبموماسية الشديدة الحي بشبت بيف حؿ أبيب وأبقرة لـ حؤار عم

هذ  مس لة احفا يات »حزويد أبقرة بالسيح والمعدات الحي أبحنت في المباب  اإلسرائيمية  موبحا أف 
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ووفقا ألر اـ وزارة الدفاع  فإف  يمة البادرات اإلسرائيمية مف األسمحة بمغت السبة  «.يمحزم ا كؿ طرؼ
% مف األسمحة الحي حبحن ا 71مميار دوالر  أ  ما بسبحق  7.5المابية ر ما  ياسيا نديدا  إذ بمغت 

المباب  اإلسرائيمية. و اؿ أفيئيمي إف الساحة المركزية لحنارة األسمحة اإلسرائيمية  هي منموعة مف دوؿ 
مميارات. وهباؾ  4آسيا  وفي مقدمح ا ال بد  وكذلؾ دوؿ البحر الباسفيكي  حيث بمغت  يمة المشحريات 

وأكد أفيئيمي أبق  رةـ األزمة  مميار دوالر. 3.5أوروبا بقيمة أسمحة حبدر إل، الواليات المححدة وكبدا و 
اال حبادية الحي حعابي ا معظـ دوؿ العالـ وبمغت أون ا في السبوات األرب  المابية  فإف حنارة األسمحة 
اإلسرائيمية لـ حح ار  وارحفعت  يمح ا مف سبة أللرا  مشيرا إل، أف العقود الحي و عت ليؿ السبة الحالية 

مف ناببق   اؿ رئيس دائرة  حؤكد أف ب ج االرحفاع في حنـ هذ  البادرات سيحوابؿ لعدة سبوات مقبمة.
البحوث والحطوير في الوزارة  إيحاف إيشؿ )وهو القائد السابؽ لسيح النو(  إف حطوير األسمحة في إسرائيؿ 

ن ة ألرا بحقؽ أرباحا كبيرة فمف ن ة  بطور  درات النيش اإلسرائيمي  ومف »يحقؽ ل ا ندوا مباعفة؛ 
 «.حعود بالفائدة عم، اال حباد

 24/7/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 حد وزرائو من جمسة مناقشة استئناف المفاوضاتأنتنياىو يطرد الثانية:  اإلسرائيميةالقناة  27
ئيس الوزراء ذكرت القباة العبرية الاابية  مساء أمس الايااء  أف ر  :حرنمة لابة القدس دوت كوـ -ةزة 

اإلسرائيمي "ببياميف بحبياهو"  د ابطر لطرد وزير الشئوف االسحراحينية واالسحلبارات "يوفاؿ شحايبحز" مف 
األمبي المبغر الذ  عقد مساء السبت المابي لمبا شة إعيف الموازبة  –نمسة المنمس السياسي 

لمالية "يائير البيد"  مبيبًة أف األلير ووفقا لمقباة فإف ذلؾ ناء بطمب مف وزير ا واسحئباؼ المفاوبات.
دلاؿ الوزير يعقوب بير  مف  طمب مف شحايبحز مغادرة االنحماع ألبق سيبحث بداية ممؼ المفاوبات وا 
حزبق بدال مبق الطيعق ومعرفحق باألوباع السياسية واألمبية  إال أف شحايبحز رفض  فطمب البيد مف 

و الت القباة  لؾ و اؿ لق أبق سيحـ اسحدعائق عبد بدء مبا شة الموازبة.بحبياهو أف يلرنق مف القاعة وأمر  بذ
أف شحايبحز ةادر االنحماع وهو سالط و اؿ لبحبياهو "كيؼ ححبرؼ معي؟"  مشيرة إل، أف الوزير شحايبحز 

 رفض الحعميؽ في احباؿ هاحفي مع ا في الحعقيب عم، الحاداة.
 24/7/2013، القدس، القدس

 
 فمسطينية حقيقية - إسرائيميةحادثات األولية لن تقود لمفاوضات الممحمد بركة:  28

 اؿ البائب محمد بركة رئيس النب ة الديمقراطية لمسيـ والمساواة  أمس في  زهير أبدراوس: -البابرة 
الكبيست  إف المحاداات االولية الحي سحبدأ في االياـ القريبة  عم، األةمب فإب ا لف حقود ال، مفاوبات 

ة   ادرة عم، الحوبؿ ال، الحؿ المطموب لمبراع  ألف مبطمقات الحكومة االسرائيمية ال ح دؼ ال، حقيقي
حؿ البراع بؿ إلدارحق  وحبق، المشكمة االساسية ليس بوزراء وبواب  بؿ برأس ال ـر االسرائيمي ببياميف 

كومة  باسـ كحمة النب ة وناء هذا  في كممة البائب بركة لدا عربق ا حراح حنب الاقة عف الح بحبياهو.
الديمقراطية لمسيـ والمساواة  وكاف القرار عم، لمفية  رار االححاد األوروبي بو ؼ حمويؿ ن ات اسرائيمية 
ل ا بشاط في المسحوطبات  واحناـ حكومة ببياميف بحبياهو عف الحونق ال، مفاوبات حقيقية  ادرة عم، 

اؿ البائب بركة  إف  رار االححاد األوروبي بحيح و  .67حؿ البراع عم، اساس دولحيف عم، حدود 
الي يا وسياسيا  وكما يبدو كاف بانعا في دف  حكومة بحبياهو بحو اسحئباؼ المفاوبات  رةـ اببا ال بببي 
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حو عات عم، هذ  المفاوبات  ولكف هذا يابت اف هباؾ دور ند  لمدور البغط الدولي فيما لو حوابؿ 
الحؿ والسيـ في البيد لمبغط عم، الحكومة ليحنا  بحو الحؿ  ووب  حد بشكؿ حقيقي  ودور لدعاة 
و اؿ بركة  إف ما حريد  هذ  الحكومة مف االعيف عف اسحئباؼ المفاوبات هو  البفيت اليميف المحطرؼ.

الشريؾ في ’ يوند مسحقبؿ‘وهانـ بركة حزب   طؼ الامار السياسية عالميا  وحبعد عب ا البغوط. 
و اؿ إف هذا الحزب يابت منددا بسكوحق السياسي  أبق حزب مقاوالت عبد بحبياهو لحبفيذ م مات  الحكومة 

 ذرة  ولابة حمرير الميزابية المعادية لمشرائح الفقيرة والبعيفة والمحوسطة  وا رار  ابوف الحنبيد  وايبا 
ج الحكومة  ليعود بحبياهو ال، رف  بسبة الحسـ  وبعد االبح اء مف هذ  الم اـ  سيند هذا الحزب بفسق لار 

 شركائق الطبيعييف في االئحيؼ.
 24/7/2013، القدس العربي، لندن

 
 : تعويض نقص الميزانية العسكرية من خالل بيع الطائرات واألسمحة القديمة اإلسرائيميالجيش  29

ة مف ليؿ أعمف النيش اإلسرائيمي أبق سيعمؿ عم، حعويض الحقميص في ميزابيحق العسكري: حممي موس،
السعي لبي  عدد مف الطائرات القديمة إل، دوؿ ألرا. وأشارت وسائؿ اإلعيـ اإلسرائيمية إل، أبق في إطار 
لطة الحسمح النديدة المحكيفة م  حقميبات ميزابية الدفاع عرض النيش لمبي  في أبحاء العالـ عددًا مف 

لمحسمح  والحي حعيد حشكيؿ النيش « وزاحع»طائراحق الحربية القديمة. وكاف  د أعمف في إطار لطة 
  إةيؽ سرب طائرات بمف ملطط إلةيؽ اياة أسراب في «نيش بغير وذكي»اإلسرائيمي عم،  اعدة 

السبوات الايث المقبمة. ويبدو أف عرض النيش اإلسرائيمي ال يقحبر عم، بي  الطائرات الحي سيحـ 
بما بي  سفف حربية ودبابات و  مداف  حقرر أيبًا االسحغباء عب ا. وبحسب الحقديرات  فإف االسحغباء عب ا وا 

هذ  المبيعات سحوفر لمنيش اإلسرائيمي مئات عدة مف ميييف الدوالرات حساعد  في موان ة عوا ب 
 الحقميص في األعواـ المقبمة.

 24/7/2013، السفير، بيروت
 

 بالقدس ةبانفجار قنبمة صوتي إسرائيميينجنود  ثالثة: إصابة موقع "والال" 30
ذكرت مبادر إسرائيمية  في ساعة مح لرة مف مساء أمس  -القدس دوت كوـ  -حرنمة لابة  -ةزة 

الايااء  أف اياة نبودا إسرائيمييف أبيبوا بنروح ملحمفة نراء ابفنار  ببمة بوحية  رب حانز عسكر  
المحوسطة واللطيرة نراء إبابحق ووفقا لمو   "واال" العبر   فإف أحد النبود أبيب بنروح ما بيف  بالقدس.

 بحروؽ في ون ق فيما أبيب نبدياف بنروح طفيفة  ويحـ الححقيؽ في ميبسات الحاداة.
 24/7/2013، القدس، القدس

 
 : االنقالب عمى مرسي يصفي القوة الناعمة لحكم اإلسالمييناإلسرائيميةاالستخبارات العسكرية  31

االسحلبارات العسكرية اإلسرائيمية " بش ف لمفيات المو ؼ  م ـ والفت ما ناء في الحقرير البادر عف
اإلسرائيمي مف عزؿ مرسي. ويف ـ مف مبموف الحقرير الذ  أعد  ما يعرؼ بػ " لواء األبحاث" في 
االسحلبارات العسكرية و دـ ألعباء لنبة اللارنية واألمف الحابعة لمكبيست  وكشفت مححوا  إذاعة النيش 

لايااء  إف الحماس اإلسرائيمي البناح االبقيب ال يرن  لمربا اإلسرائيمي مف الحلمص اإلسرائيمي اليوـ ا
مف حكـ اإللواف المسمميف  بؿ إلف االبقيب يؤذف بالقباء عم، ما وبفق الحقرير بػ "القوة الباعمة" الحي 
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شدد الحقرير عم،  كاف يمكف أف يراكم ا بناح أوؿ حنربة ديمو راطية في مبر  ححت حكـ اإلسيمييف. و د
إف بناح االبقيب وحسميـ الشعب المبر  ببحائنق م ـ ندًا إلبق سيسمح بمحابرة الربي  العربي وحنبيب 
إسرائيؿ " امار  السمبية ". و د شدد الحقرير عم، برورة حنبد إسرائيؿ ال باع الغرب ببرورة إف يشعر الرأ  

عزؿ مرسي وحعزيز بد ية ححالؼ العسكر م  الميبرالييف عبر العاـ المبر  بما أسما  " العوائد اإلينابية" ل
حونيق مساعدات مالية بلمة لمبر  ححديدًا في الو ت الحالي. وكما هو معمـو  فإف بحبياهو لـ يبحظر 
بدور هذا الحقرير  وهو يعكؼ حاليًا بالحعاوف م  السيباحور النم ور  رابد بوؿ عم، الدف  بحو حببي 

ؿ "نديدة لدعـ اال حباد المبر  بغية ابناح االبقيب وبماف بناحق في ححقيؽ أهـ الغرب للطة" مارشا
 راهابات إسرائيؿ  والمحمامة في وأد عممية الححوؿ الديمو راطي في العالـ العربي.

 23/7/2013، موقع صالح النعامي
 

 ؟عدوان عمى غزة االنقالب في مصر لشنّ  "إسرائيل"ىل ستوظف : إسرائيميمركز أبحاث  32
هؿ سحكوف إسرائيؿ أكار نرأة عم، شف حميت عسكرية عم، ةزة وحركة حماس في بالح البعامي: 

 أعقاب الحطورات األليرة في مبر؟
البعض يحبدا لإلنابة عم، هذا السؤاؿ مف باب الحعبير عف األمابي القمبية وبفعؿ لبومحق م  حركة 

، ةزة باحت مس لة و ت  م  العمـ إف هباؾ مف حماس  ويسارع لمحكـ بإف مبادرة إسرائيؿ لشف عدواف عم
 يحبب، هذا الرأ  مف وا   الن ؿ بمب نية الحفكير اإلسحراحيني اإلسرائيمي.

عؿ كؿ األحواؿ  لقد حبدت بلبة مف كبار الباحايف اإلسرائيمي في " مركز أبحاث األمف القومي "   
ايف  د أنمعوا عم، إبق ليس مف مبمحة إسرائيؿ لإلنابة عم، هذا السؤاؿ  وكابت المفار ة  إف هؤالء الباح

ححديدًا اسحغيؿ ما نرا في مبر ليس فقط لشف العدواف عم، ةزة  بؿ حح، لزيادة وط ة الحبار. ويرا 
هؤالء الباحايف إف مبمحة إسرائيؿ اإلسحراحينية حقحبي عدـ حبر حركة حماس في الزاوية وظ رها 

أال وهو حكايؼ العمؿ المقاوـ بد إسرائيؿ  ححت مبطؽ " عمي  لمحائط  بحيث يكوف أمام ا ليار واحد 
وعم، أعدائي". وبليؼ ما يحمـ بق المرنفوف  فإف كبار الباحايف الب ايبة يروف إف دف  حماس لشف 
عمميات عسكرية بد إسرائيؿ وما يحبعق مف ردود إسرائيمية سي دد االبنازات الحي حققح ا إسرائيؿ مف 

أللير في مبر  إلف الردود العسكرية سحركز اهحماـ الرأ  العاـ العربي والمبر  عم، االبقيب العسكر  ا
ونق اللبوص عم، السموؾ اإلسرائيمي بشكؿ يعمؿ عم، حآكؿ شرعية االبقيب في مبر  وهذا يماؿ 

 لسارة كبيرة إلسرائيؿ.
ليس فقط بحنبب القياـ بعمؿ مف هبا  فإف طا ـ الباحايف الب ايبة يببح بباع القرار في حؿ أبيب ححديدًا 

عسكر  بد حماس  بؿ يدعو إل، مبادرة إسرائيؿ بحلفيؼ الحبار عم، ةزة  ليس هذا فحسب  بؿ إف 
هؤالء الباحايف يدعوف إل، عدـ اسحبعاد إف يحـ الحوبؿ الحفاؽ م  حكومة ةزة حوؿ اسحلراج اححياطي 

 الغاز المكحشؼ  بالة ساحؿ ةزة وذلؾ لشراء ال دوء األمبي.
بحيح  ليس بالبرورة أف ححبب، الحكومة اإلسرائيمية هذ  الحوبيات  لكب ا في الو ت ذاحق حكشؼ سعة 

 ورحابة االعحبارات الب يوبية مقابؿ  بر بظر المرنفيف والمحآمريف.
يمكف لممرء أف يحفؽ أو يلحمؼ م  حركة حماس  لكف مما ال ليؼ حولق  إف هذ  الحركة لدي ا مف 

كف أف حفانس بق  فعم، األ ؿ مبطؽ: البديؿ عف المفاوبات هو المفاوبات " ليس  ائما الليارات ما يم
 .لدا هذ  الحركة  وهذا هو الفرؽ رةـ محاوالت الحعحيـ والحبميؿ
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 مبدر الحوبيات؟
 <http://www.inss.org.il/heb/research.php%cat=94&incat=&read=11728>هذا هو الرابط:

 22/7/2013، موقع صالح النعامي
 

 "إسرائيل"نتنياىو يخسر ستة مقاعد في حال إجراء انتخابات جديدة في استطالع:  33
سرائيؿ بيحبا  حؿ أبيب: أشارت بحائج اسحطيع رأ  نديد بشر في حؿ أبيب إل، أف ححالؼ حزبي الميكود وا 

حاؿ إنراء بقيادة ببياميف بحبياهو وأفيغدور ليبرماف  سيلسر سحة مقاعد ألرا مف ربيد  الحالي في 
 «.ال يطيقوف سماع المغة العربية»ابحلابات نديدة  فيما كشفت بحائج ألرا أف امث اإلسرائيمييف الي ود 

ليبرماف يظؿ األ وا  -  إل، أف ححالؼ بحبياهو « باة الكبيست»ويلمص االسحطيع  الذ  بات بحائنق في 
  الذ  «البيت الي ود »المسحوطبيف  بيف األحزاب  إال أبق سيلسر مف  وحق أربعة مقاعد لبالح حزب

مقعدا ويببح الحزب الاالث في  وحق. وفي المقابؿ سحزيد مقاعد حزبا اليسار  16إل،  12سيرحف  مف 
مقعدا(. بيبما  12إل،  6مقعدا وحزب ميرحس مف  20إل،  15مقعدا )حزب العمؿ مف  11المعارباف 

عدا. فإذا اححد حزبا اليسار معا  يببح بمقدورهما مق 25إل،  32ليبرماف مف  -يحران  ححالؼ بحبياهو 
 إسقاط حكـ بحبياهو وحولي م مة حشكيؿ الحكومة القادمة.

وح حي زيادة اليسار عم، حساب ححالؼ اليميف الحاكـ مف ن ة وعم، حساب حزب الي ود الشر ييف المحدييف 
يوند »مقاعد  وكذلؾ عم، حساب حزب  9مقعدا اآلف إل،  11بط مف   والذ  سي «شاس»المعارض 

  الذ  يقود  وزير المالية يائير لبيد  وهو حزب وسط نديد أببح بشكؿ مفانس اابي أكبر «مسحقبؿ
مقعدا  م  أبق لاض االبحلابات ألوؿ مرة. واالسحطيع النديد يحبب  لق  19األحزاب اإلسرائيمية وفاز بػ

 مقعدا. 15بال بوط إل، 
 24/7/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 ال يطيق سماع المغة العربية "إسرائيل"في  الييودثمث استطالع:  34

  «المركز اإلسرائيمي لمديمقراطية»حؿ أبيب: أظ ر اسحطيع أنرحق القباة اإلسرائيمية الاابية  باالشحراؾ م  
عربية  وأف سماع المغة العربية في محطات أف امث النم ور الي ود  في إسرائيؿ ال يطيؽ سماع المغة ال

في المائة مف المشاركيف إل، أب ـ يسحمحعوف بسماع  61الحمفزة اإلسرائيمية يسبب ل ـ اإلزعاج  بيبما أشار 
المغة العربية. و د أظ ر االسحطيع أف االبزعاج مف المغة العربية عبر الحمفزيوف بدا وابحا لدا الشباب 

في المائة  62.4وبحسب االسحطيع فإف  في المائة. 58.3(  و د وبمت بسبح ـ لػعاما 20 - 18الي ود )
مف المشحركيف الي ود في االسحطيع يؤمبوف ب ف البحافة هي العامؿ المركز  لمحقارب بيف العرب والي ود 

ة مف في المائ 61.8في إسرائيؿ. وأظ ر االسحطيع أف وظيفة اإلعيـ أهـ مف بظاـ الحعميـ  حيث أشار 
الي ود في البيد إل، أب ـ يؤمبوف ب ف طريقة اإلعيـ بحيحة لمحقريب بيف الشعبيف. وم  ذلؾ  فقد أظ ر 

في المائة مف السكاف  20وأظ ر االسحطيع أف  االسحطيع أف الحقارب لـ يححقؽ بالفعؿ عم، أرض الوا  .
 ود أبدا  وأةمب هؤالء الذيف ال يؤمبوف الي ود في إسرائيؿ يعحقدوف أبق ال حانة لمحقارب بيف العرب والي

ببرورة الحقارب هـ مف سكاف القدس  والمسحوطبوف في البفة الغربية ومباطؽ النبوب  حيث وبمت 
في المائة في الشماؿ   8.4في المائة. و د سنمت بسبة أ ؿ في ألوية ألرا في إسرائيؿ:  50بسبح ـ لػ

 في المائة في حؿ أبيب. 17.9في المركز  وفي المائة  18.9في المائة في حيفا  و 4.2و
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 24/7/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 يميمون إلى التصويت مع أي اتفاق سالم ينجزه نتنياىومن اإلسرائيميين % 55استطالع:  35
% مف اإلسرائيمييف يميموف إل، ح ييد أ  55 اؿ اسحطيع لمرأ  أنرحق بحيفة "هآرحس" إف :  ػرب48عػػ

 ق رئيس الحكومة اإلسرائيمية ببياميف بحبياهو ليسحفحاء العاـ.احفاؽ سيـ يعرب
أنرا االسحطيع مع د "ديالوغ" بإشراؼ البروفيسور كميؿ فوكس مف نامعة حؿ أبيب  وشمؿ عيبة مؤلفة 

 %.4.3شلبا  ببسبة لط  حبؿ إل،  511مف 
، الفمسطيبييف ويؤيد  رئيس وردا عم، سؤاؿ "هؿ حدعـ أو حعارض احفا ا في اسحفحاء عاـ يكوف مقبوال عم

% إب ـ يعحقدوف أب ـ سيبوحوف م  االحفاؽ  16% إب ـ سيبوحوف م  االحفاؽ  و اؿ 39الحكومة"   اؿ 
 % بػ"ال أعرؼ".20% يعحقدوف أب ـ سيبوحوف بد االحفاؽ  بيبما أناب 5%  و 20مقابؿ معاربة 

 24/7/2013، 48عرب 
 

 األكثر خطورة بسبب تدىور األمن اإلقميمي  "رائيلسل"إوضع األمني لال: الساداتمعيد بيغن  36
زهير أبدراوس:  الت دراسة بادرة عف مع د بيغف السادات لمدراسات اإلسحراحينية في نامعة  -البابرة 

بار إييف   الت إف وب  إسرائيؿ األمبي هو األسوأ مبذ عقود  و دمت الدراسة حوبية إل، حكومة بحبياهو 
سكرية واإلبفاؽ عم، نيش ا  والحفاظ عم، عي ات وايقة م  الواليات المححدة  بسبب بزيادة ميزابيح ا الع

حدهور األمف اإل ميمي في ظؿ ما ُيطمؽ عمي ا اورات الربي  العربي وعم، رأس ا مبر  مؤكدًة عم، أف 
األكار األحداث الحي حعبؼ بالعالـ العربي مبذ سحبيف وببؼ السبة نعمت الوب  األمبي لمدولة العبرية 

 لطورة مبذ ب اية الحرب الباردة.
واألمف القومي  2011عيوة عم، ذلؾ  حبمبت الدراسة  الحي ناءت ححت عبواف )ابحفابات العرب 

اإلسرائيمي( ححذيرات مف ححوؿ شبق نزيرة سيباء إل، مبطقة ال حلب  لمقابوف حقريبا  ويمكف لمف أسمح ـ 
ما دعت الدراسة حكومة حؿ أبيب إل، زيادة الحواند العسكر  باإلرهابييف إيناد ميذ آمف ل ـ في ا  ك

اإلسرائيمي عم، الحدود م  مبر  وأف حقـو وفقا لمظروؼ بإعادة اححيؿ أنزاء مف شبق النزيرة المبرية  
عم، حد حعبيرها. ولفت مدير المع د  البروفيسور إفراييـ عببار  الذ  أشرؼ عم، الدراسة األكاديمية إبق 

رات العربية ساء الوب  األمبي لمدولة العبرية أكار مف أ  و ت مب، في العقود األليرة  وزاد بسبب الاو 
 ائًي: ما الذ  يمكببا فعمق؟ اإلنابة هي ال شيء  فإسرائيؿ ليس لدي ا إال ح اير محدود وبئيؿ عم، 

والدفاع عب ا  الفحًا  الحطورات الحي ححدث بالشرؽ األوسط  كؿ ما يمكببا فعمق هو أف بقـو بحماية أبفسبا
إل، أف لروج إسرائيؿ مف حمؾ األزمة يححقؽ بزيادة اإلبفا ات واالسحامارات العسكرية  و بؿ كؿ شيء 

 الحفاظ عم، العي ات الوايقة م  الواليات المححدة  عم، حد  ولق.
إيراف كراس الحربة في ورأت الدراسة أف الححد  األكبر واأللطر الذ  ُيوانق الدولة العبرية يحماؿ في ححويج 

معاداة إسرائيؿ في المبطقة  ذلؾ أبق بالحواز  م  حقدم ا في بربامن ا البوو   الذ  سيمبح ا الح اير الكبير 
عم، األنبدات في مبطقة اللميج  والسيطرة عم، مبادر الطا ة  وحح، أيبا الح اير عم، أبظمة الحكـ  

وأطمقت الدراسة عم، ما ُيسم، بالربي  العربي الذ   سرائيؿ.ُحوابؿ ط راف  يادة المعسكر المعاد  نًدا إل
بدأ في الوطف العربي لقب مونة االرحنانات االنحماعية والسياسية  والذ  أكد عم، حدلؿ المواطف العاد  
سقاط الحكاـ المسحبديف  ومف الباحية األلرا فإف هذ  المونة وبعت  في الدوؿ العربية في حغيير األمور وا 
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اإلسيمية المحشددة ندا في البدارة  وهذا الحطور  بعد حالة الحوحر بيف الدولة العبرية وبيف  وا القوا 
في اإل ميـ  إف كاف ذلؾ مف الدوؿ أْو مف النماعات المسمحة  الحي رأت في إسرائيؿ نريرة لمغرب  وأب ا 

ت نديدة أماـ إسرائيؿ  إبما حححؿ األرابي الفمسطيبية  وم  ذلؾ فاف هذ  األمور منحمعة لـ حلمؽ ححديا
 أدت إل، ح نيج الححديات العسكرية أمام ا وبالقرب مب ا نغرافيا.

أما في ما يحعمؽ بالححد  العسكر  الذ  حبعق حماس أماـ إسرائيؿ  فقالت الدراسة إبق مف ةير المسحبعد 
ي حقيقة األمر البظاـ أْف حقـو حركة حماس بنر مبر إل، موان ة عسكرية م  إسرائيؿ  مشيًرة إل، أبق ف

المبر  النديد ليس معبًيا بالمرة بإلغاء احفاؽ السيـ )كامب ديفيد(  وبالبسبة لحزب اهلل المببابي   الت 
ذا ألذبا بعيف االعحبار هذا  الدراسة إف حعاظـ  وة الحزب العسكرية في حوابؿ واسحمرار بدوف حو ؼ  وا 

في سورية  وسيطرة  وا إسيمية محشددة ومحطرفة عم،  المعط، باإلبافة إل، الحرب األهمية الدائرة
مباطؽ معيبة في بيد الشاـ  ُيبذر بحشكؿ نب ة إسيمية نديدة معادية نًدا لمدولة العبرية في الشماؿ  يكوف 
حزب اهلل في ا احد اليعبيف الرئيسييف  وهذ  النب ة أْو الحمؼ النديد حب  حؿ أبيب أماـ ححٍد سياسي 

حٍد سواء  هذا باإلبافة إل، أف العراؽ ححوؿ إل، معقؿ لمقوا اإلسيمية الراديكالية نًدا  ولـ وعسكر  عم، 
حسحبعد الدراسة بحاًحا ححوؿ البظاـ المركز  في المممكة ال اشمية إل، بظاـ بعيؼ نًدا بسبب االححنانات 

ممية السممية يمب  مف إسرائيؿ ولمبت الدراسة إل، القوؿ إف النمود في ما ُيسم، بالع الشعبية في المممكة.
االببماـ إل، المحور اإل ميمي م  حركيا والسعودية واألردف ومبر  هذا المحور الذ  ُيشكؿ محفًزا ليححاد 
األوروبي وأمريكا لو ؼ بربامج إيراف البوو   ولكف بالمقابؿ أكدت الدراسة عم، أف أ  محاولة مف  بؿ 

ت اللارنية عمي ا لححريؾ العممية السممية م  الفمسطيبييف  سُحوانق الحكومة اإلسرائيمية لحلفيؼ البغوطا
بمعاربة شعبية واسعة لدا النم ور اإلسرائيمي  وبالحالي فإف الحكومة ُممزمة بإيناد الحوازف بيف 

 البغوطات اللارنية والبغوطات الدالمية  كما  الت الدراسة.
 24/7/2013، القدس العربي، لندن

 
 بإدراج حزب اهلل عمى قائمة اإلرىاب لل"إسرائيل" اشرمبدور معاريف:  37

لـ يكف مفانئًا أف ححعامؿ إسرائيؿ م  القرار األوروبي بإدراج حزب اهلل عم،  ائمة اإلرهاب : محمد بدير
باححفالية  ولبوبًا بعدما كشفت وسائؿ إعيم ا عف الدور المباشر الذ  لعبحق في الدف  باحنا  احلاذ . 

حممة سياسية و ابوبية واسحلبارية أدارح ا إسرائيؿ بالحبسيؽ م  بريطابيا والواليات المححدة دور حنّم، في 
 وكبدا عم، مدا اش ر  وبواًل إل، إبباج القرار األوروبي.

مسار الن ود الحي بذلح ا حؿ أبيب عم، هذا البعيد  كاشفة أف بائبة وزيرة « معاريؼ»واسحعادت بحيفة 
مغا شميدت  أبمغت  بؿ أياـ مسحشار األمف القومي اإلسرائيمي  يعقوب عميدرور  اللارنية األوروبية  هي

ومساعد المدير العاـ لملارنية  راف كورئيؿ  أف العقبات الحي ححوؿ دوف إدراج حزب اهلل عم،  ائمة 
مح أف هذ  العقبات حمامت بلشية األوروبييف مف أال حس« معاريؼ»اإلرهاب األوروبية  د أزيمت. وأوبحت 

اللطوة بموابمة الحوار م  المماميف السياسييف لمحزب  وحـ حناوز ذلؾ مف ليؿ ح كيد اإلعيف األوروبي 
 «.اسحمرار الحوار م  كؿ األحزاب المببابية»عم، 

ووفقًا لمعاريؼ  فإف حذليؿ بعض االعحرابات األوروبية اسحبد إل، البيغة الحي حميز بيف البشاط السياسي 
  إال أب ا فبمت ذلؾ «مبطب »طق العسكر . وبرةـ أف إسرائيؿ اعحبرت أف هذا الحمييز لحزب اهلل وبشا

عم، اسحمرار الوب  الحالي الذ  ال يعابي فيق حزب اهلل مف أية عقوبات. وعم، هذا األساس  بقمت حؿ 
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عمؿ ال مشكمة لديبا في أف حححداوا م  مف حريدوف  ولكف مف ي»أبيب رسالة إل، األوروبييف مفادها 
أف إسرائيؿ « معاريؼ»وبمف هذا اإلطار  أكد مسؤوؿ إسرائيمي لػ«. باإلرهاب ينب مقاطعحق والقحاؿ بد 

بفاذ »سححاب  حطبيؽ القرار   ائًي:   «.سبنمس لألوروبييف عم، الذيؿ في كؿ ما يحعمؽ بحطبيؽ القرار وا 
 24/7/2013، االخبار، بيروت

 
 مميون دوالر بعد تدمير الجيش المصري ألف نفق 225خسائر غزة تقدر بل القناة العاشرة: 38

% مف 80 اـ بحدمير  "محمد مرسي"ة ب يوبية أف النيش المبر   بعد عزؿ الرئيس دت أوساط أمبيّ أكّ 
 حباد في القطاع بشكؿ لـ يسبؽ لق مايؿ  ويغمؽ حرؾ أار  عم، اإلالفحًة إل، أّف ذلؾ أبفاؽ  طاع ةزة  

. وأشارت األوساط بفؽ 1000آالؼ عامؿ فيما يقارب  7حعطيؿ عمؿ  كسنيف عبق  ما يعبيو أببوب األ
دلًي لحكومة حماس في القطاع بميييف الدوالرات ش ريًا مف ليؿ البرائب  توفر إل، أّف األبفاؽ 

مميوف  225بػ  موبحًة أّف القطاع لسر دلًي يقدر % مف مداليم ا40والحراليص والحي حبؿ بسبح ا 
باإلبافة سحيراد عف طريؽ األبفاؽ  ولابة الو ود ومواد البباء  لير بسبب حو ؼ اإلدوالر في الش ر األ

ألؼ عامؿ لعمم ـ في مناؿ البباء بسبب البقص في مواد البباء   20فقداف  أدا إل، حدمير األبفاؽإل، أّف 
 %.60-%50أو بسبب ارحفاع أسعارها ببسب ححراوح ما بيف 

  القباة العاشرة
 23/7/2013، 2867اتي التقرير المعموم

 
 عمى اقتصاد غزة األنفاقإلغالق  رئيسية آثار تقرير: ستة 39

  عقػػب حكايػػؼ فػػي  طػػاع ةػػزة يغيػػب اليػػوـ بػػنيج العمػػؿ وححو ػػؼ حركػػة األبفػػاؽ: عػػي عطػػاهلل -األبابػػوؿ 
وبحسب وسائؿ إعيـ مبرية فإف النػيش  .الحممة األمبية الحي يشب ا النيش المبر  في شبق نزيرة سيباء

% مػف األبفػاؽ  وححطػيـ العشػرات مػف مبػلات 40لمبر   اـ في األسػابي  القميمػة المابػية بحػدمير بحػو ا
وم   .آالؼ شلص 7و د بمغ عدد األبفاؽ بيف  طاع ةزة ومبر بحو ألؼ بفؽ يعمؿ في ا أكار مف . الو ود

 وهػذا .رة هذ  الحػداعياتحو ؼ ح ريب الببائ  والسم  والو ود ومواد البباء حطؿ أر اـ ةزة, وهي حئف في حب
مػف نابػب مبػر  اإلةػيؽعمػ، ا حبػاد ةػزة وحػ اير عمميػة  األبفػاؽ إلةػيؽرئيسػية  آاار سحةالحقرير يربد 

 .عم، كافة مباحي الحياة في القطاع
 
 % من سيارات قطاع غزة50أزمة الوقود توقف حركة  -2

د الو ود المبر  كما يؤكد المححػدث محطة و ود في  طاع ةزة نميع ا يعابي مف بفا 300حبحشر أكار مف 
باسـ نمعية شركات البحروؿ "محمد العبادلة" والذ   اؿ في حدياق لػ"األبابوؿ" إف الو ود مبر  بدأ يلحفي 

 .مف األسواؽ حح، ما حـ حلزيبق في و ت سابؽ
 .% مف سيارات  طاع ةزة50وأشار إل، أف عدـ إدلاؿ الو ود مف األبفاؽ  أو ؼ حركة 

 
 بئرا لممياه ميددة بالتوقف 290محطة لتجميع وضخ مياه الصرف و 57 توقف -4
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بئػرا لمميػا  حػزود ةالبيػة سػكاف القطػاع بالميػا   200حؤكد مبادر في سمطة البيئة في حكومة ةزة المقالة أف 
محطػات  اربػ محطػة لحنميػ  وبػ  ميػا  البػرؼ البػحي  وحو ػؼ  57م ددة بالحو ؼ  إبػافة إلػ، حو ػؼ 

 .ألؼ محر مكعب مف الميا  الممواة بشدة 200ة حعالج يوميا ما يزيد عف معالنة مركزي
وسيحسبب حو ؼ محطات المعالنة المركزية لمميا  في ب  الميا  الممواة إل، البحر  مػا سػيؤد  إلػ، حمويػث 

 .ميا  بحر ةزة
وميػػا مػا يزيػػد وسػيؤد  عػدـ حػػوفر الو ػود إلػػ، حو ػؼ العشػػرات مػف سػػيارات نمػ  البفايػػات البػمبة الحػػي حبقػؿ ي

 .طف مف البفايات مف أحياء وشوارع القطاع إل، مكبات البفايات 2500
 
 أزمة الكيرباء -3 

وأماـ أزمة الو ود سحزيد معاباة القطاع مف ابقطػاع الحيػار الك ربػائي وحػ اير ةيابػق عمػ، كافػة مبػاحي الحيػاة  
 .ـ عبػػر األبفػػاؽ بػػيف مبػػر وةػػزة لمعمػػؿإذ حعحمػػد محطػػة حوليػػد الك ربػػاء الوحيػػدة فػػي ةػػزة عمػػ، الو ػػود القػػاد

مينػاوات(  إذ يحبػػؿ  400ويعحمػد  طػاع ةػزة عمػ، اياػة مبػادر حػزود  بالحيػار الك ربػائي ) يسػح مؾ بحػو 
% مف الك رباء عبر اللطوط اإلسرائيمية  فيما حبحج محطة الك رباء الوحيػدة فػي ةػزة مػا يقػرب مػف 90عم، 

ك رباء المبرية  والحي حغذ  بشكؿ أساسػي  مػديبحي رفػح ولػاف %  وحبؿ  البسبة البا ية عبر شركة ال27
سػبوات حع ػدت مبػر ليل ػا بإمػداد القطػاع  لمسةيوبس نبوب القطاع وذلؾ بمف احفا ية حـ حو يع ا مبذ 

 . ميناوات مف الك رباء 44بقدرة 
 
 تسريح آالف العمال فيأزمة مواد البناء تتسبب  -4

العماؿ كما حدث م  عمػاؿ الببػاء الػذيف حو فػوا عػف العمػؿ أمػاـ ارحفػاع وسيسرح و ؼ السم  والببائ  آالؼ 
 . أسعار مواد البباء المليؼ

 .وي دد حعطيؿ األبفاؽ بو ؼ حاـ لمشروعات البباء الحي حسحلدـ مواد البباء الم ربة مف األبفاؽ
بوؿ" إف  حكمفة المشػاري  ويقوؿ رئيس اححاد المقاوليف في محافظات ةّزة ببيؿ أبو معيمؽ  في حدياق لػ"األبا

 400اإلبشػػائّية الملحمفػػة الحػػي حوّ فػػت شػػركات المقػػاوالت عػػف حبفيػػذها بسػػبب إةػػيؽ األبفػػاؽ  حقػػّدر بحػػوالي 
 .مميوف دوالر

وحبػػ  "إسػػرائيؿ" المػػواد اللػػاـ لمبػػباعات اإلبشػػائّية كاإلسػػمبت والحديػػد فػػي لابػػة السػػم  الممبوعػػة مبػػذ العػػاـ 
ـّ إدلال ا لم4007 قطاع عبر معبر كـر أبو سػالـ إال لػبعض المؤّسسػات الدولّيػة األمػر الػذ  دفػ  إلػ،   وال يح

 .االعحماد الكمي لألبفاؽ
 
 أزمة البطالة -5

ألػػؼ عامػػؿ فمسػػطيبي فػي  طػػاع الببػػاء واإلبشػػاءات عػػف العمػؿ فػػي لػػيؿ الشػػ ر المابػػي   40وحو ّػؼ بحػػو 
 .بعد ابقطاع المواد اللاـ اليزمة لمعمؿ

 
 غزة تضعف قدرتيا عمى سداد المرتبات في حكومةالإيرادات  أزمة تراجع -6
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وحعحمد الحكومة ماليا عم، إيراداح ػا مػف البػرائب . وابعكست األزمة هذ  األزمة بظيل ا عم، الحكومة بغزة 
والنمػػارؾ الحػػي حفربػػ ا عمػػ، الببػػائ  الػػواردة مػػف األبفػػاؽ مػػ  مبػػر  وذلػػؾ بعػػد حرانػػ  الحمويػػؿ اللػػارني 

 .ّيما اإليرابي والسور ال سلمحكومة 
وحكشؼ مبادر مطمعة في وزارة المالّية في ةّزة  أف إيرادات البرائب المفروبة عم، الببائ  الحي حػدلؿ 

 .% مف منموع إيرادات حكومة ةّزة20عبر األبفاؽ حشّكؿ حوالي 
ة أف فػاحورة غػّزة زيػاد الظاظػا  ػد أوبػح فػي حبػريحات بػحفية سػابقبحكومػة الوكاف بائب رئيس الوزراء في 

مميػوف دوالر(  موّزعػة عمػ،  2212مميػوف شػيكؿ ) 220الرواحب الش رية لموظفي الحكومػة المقالػة حبمػغ بحػو 
 .آالؼ يعمموف ححت ببد الحشغيؿ المؤ ت ولمسةألؼ موّظؼ  24

44/7/4023السبيل، عمان،   

 
 محدد إقامةجديدة لتيجير المقدسيين.. ىويات بسقف  إسرائيميةوسيمة  40

 ػػاؿ مسحشػػار ديػػواف الرئاسػػة لشػػؤوف القػػدس  احمػػد الرويبػػي: إف وزارة الدالميػػة اإلسػػرائيمية  بػػدأت  :القػػدس
القػػدس فػػي المديبػػة بسػػقؼ زمبػػي محػػدد  عمػػ، اعحبػػار أف  أببػػاءباحلػػاذ إنػػراءات ححػػدد مػػف ليل ػػا فحػػرة إ امػػة 

اسػػة نديػػدة فػػي ح نيػػر حامػػؿ ال ويػػة يعحبػػر منػػرد مقػػيـ فػػي المديبػػة ولػػيس مواطبػػا في ػػا  مػػا يشػػكؿ مقدمػػة لسي
 وححديدها. اإل امةالمقدسييف مف ليؿ بوابة 

و اؿ الرويبي  يوـ الايااء  في بياف لق: إف عددا مف المقدسييف  اموا بحنديد بطا ات ال وية اللابة ب ػـ 
مػؤلرا  حيػػث الحظػػوا اف سػمطات االحػػحيؿ أبػػافت في ػػا كممػة "مقػػيـ" فػػي هػػذ  البطا ػات كمػػا حػػددت حاريلػػًا 

 اإل امػػػة  حيػػػث سيبػػػبح لسػػػمطات االحػػػحيؿ القػػػوؿ الفبػػػؿ فػػػي حمديػػػد هػػػذ  اإل امػػػةا لمػػػدة سػػػرياف هػػػذ  معيبػػػ
حح، العػاـ  4023و اؿ: إف السمطات اإلسرائيمية مددت اإل امة ألحد المقدسييف مف  رفض ذلؾ. أومسحقبي 

ال اإل امة  سيحـ حنديد 4043  وعميق فابق في العاـ 4043  .فابق سي نر مف مديبحق وا 
مركػز حياحػق  فػي كػؿ حونػق لػوزارة  إلابػات: بمونب هػذ  السياسػة فػإف كػؿ مػواطف مقدسػي  مبػطر وأباؼ
حؤكػػد ابػػق مقػػيـ بالقػػدس  ماػػؿ فػػواحير البػػرائب   إاباحػػاتفػػي القػػدس  ويشػػمؿ ذلػػؾ حقػػديـ  اإلسػػرائيميةالدالميػػة 
اباحػػات   2002ة مبػػذ مطمػػ  العػػاـ بػػدأت ب ػػذ  السياسػػ إسػػرائيؿوكابػػت  الحػػ ميف الػػوطبي والبػػحي  وةيرهػػا. وا 

بحنػػة حغييػػر مركػػز  إلغاءهػػابطا ػػة هويػػة حػػـ  ألػػؼ 22حػػوالي  أف إلػػ،حيػػث حشػػير حقػػارير مؤسسػػات حقو يػػة  
 (.اإل امةالحياة )

44/7/4023القدس، القدس،   
 

 "ليمة القدر"االحتالل يقرر إغالق الحرم اإلبراىيمي في و  إصابات واعتقاالت في نابمس 42
مػف  47االححيؿ اإلسرائيمي إةػيؽ الحػـر اإلبراهيمػي بالكامػؿ أمػاـ المبػميف فػي  ررت سمطات : )وكاالت(
. وأوبح مدير عاـ مديرية أو اؼ اللميؿ حيسير أبو سبيبة أف سػمطات االحػحيؿ أبمغػت (ليمة القدررمباف )

حػػػـر أمػػس  المديريػػة بيح ػػا إةػػػيؽ الحػػـر اإلبراهيمػػي بالكامػػػؿ فػػي ونػػق المبػػميف  فيمػػػا سيسػػحبيح سػػاحات ال
وأكػػػػد أبػػػػو سػػػػبيبة أف اإلةػػػػيؽ  ”.األوؿ مػػػػف أيمػػػػوؿ“أةسػػػػطس/آب المقبػػػػؿ  بحنػػػػة عيػػػػد  5المسػػػػحوطبوف فػػػػي 

 أةسطس/آب حح، بباح اليـو الحالي. 2يحعارض م   ياـ ليمة القدر الحي حبادؼ األحد 
االحػحيؿ  إل، ذلؾ  أفادت حقارير إلبارية أف عددا مف الفمسطيبييف أبيبوا واعحقؿ ااباف لػيؿ ا ححػاـ  ػوات

 أحياء عدة مف مديبة بابمس شمالي البفة الغربية المححمة.” اإلسرائيمي“
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وبقمت وكالة األببػاء والمعمومػات الفمسػطيبية )وفػا( عػف مبػادر أمبيػة القػوؿ إف عػددًا مػف مركبػات االحػحيؿ 
ما أدا إل،  ا ححمت أحياء عدة مف المديبة  وداهمت مبطقة الدوار حيث نرت موان ات بيب ـ وبيف الشباف

 أشلاص. 5إبابة 
44/7/4023الخميج، الشارقة،   

 
 لمتمسك بأسرى القدس والداخل في إطار أي اتفاق مع االحتالل لسمطةاو عديمركز "أحرار"  44

فػػي  24دعػػا مركػػز حقػػو ي السػػمطة الفمسػػطيبية إلػػ، الحمّسػػؾ ب سػػرا القػػدس وأرابػػي الػػػ : راـ اهلل - فمسػػطيف
 اج عف األسرا مف معحقيت االححيؿ اإلسرائيمي.إطار أ  احفاؽ مسحقبمي لإلفر 

و اؿ مركز "أحرار" لشؤوف األسرا وحقوؽ اإلبساف في بياف لق حمقػت " ػدس بػرس" بسػلة عبػق اليػوـ الاياػاء 
(  إبػػق مػػف البػػرور  نػػدًا عػػدـ الحلمػػي عػػف األسػػرا المقدسػػيف وأسػػرا الػػدالؿ المححػػؿ بػػمف احفػػاؽ 7|43)

الفمسػػػطيبييف مػػػف سػػػنوف االحػػػحيؿ مقابػػػؿ عػػػودة السػػػمطة إلػػػ، طاولػػػة  إلطػػػيؽ سػػػراح منموعػػػة مػػػف األسػػػرا
المفاوبػػات  معحبػػرًا أف إ بػػائ ـ مػػف هػػذا االحفػػاؽ يعػػّد "طعبػػة كبيػػرة فػػي ظ ػػرهـ"  ال سػػّيما وهػػـ مػػف أهممػػح ـ 

وشػػّدد المركػػز  عمػػ، بػػرورة بػػماف اإلفػػراج عػػف األسػػرا  نميػػ  االحفا ػػات والبػػفقات السػػابقة  وفػػؽ البيػػاف.
ة وأف ال حػػحـ حنزئػػة عمميػػة اإلفرانػػات عمػػ، مراحػػؿ  األمػػر الػػذ  يشػػّكؿ ابحػػزازا لمنابػػب الفمسػػطيبي دفعػػة واحػػد

وأشار إل، أف القائمة األولية لألسرا المقػّرر اإلفػراج عػب ـ مػف معػحقيت  إلنبار  عم، االسحمرار بالحفاوض.
  2003إبراـ احفا ية أوسمو في عاـ  أسيرًا مف القدام، المعحقميف مبذ ما  بؿ 44االححيؿ اإلسرائيمي ححبّمف 

ـّ حناهؿ   أسيرًا آلريف مف القدام، بحّنة أب ـ يحمموف النبسية اإلسرائيمية. 42حيث ح
43/7/4023قدس برس،   

 
 يدعو لتشكيل لجنة حول أوضاع زنازين "الجممة" الفمسطيني نادي األسير 43

لعاممػػة فػػي المنػػاؿ اإلبسػػابي والحقػػو ي إلػػ، "األيػػاـ": دعػػا بػػاد  األسػػير  أمػػس  المبظمػػات الدوليػػة ا -نبػػيف 
حشػػػكيؿ لنبػػػة حقبػػػي حقػػػائؽ حػػػوؿ مػػػدا بػػػيحية زبػػػازيف مركػػػز حو يػػػؼ سػػػنف "النممػػػة" اإلسػػػرائيمي لمعػػػيش 

وأكػد أمػيف سػر بػاد  األسػير   اآلدمي  وذلؾ مف ليؿ العمؿ واالطيع عم، وب  حمؾ الزبازيف عػف  ػرب.
زبػازيف الحو يػؼ فػي "النممػة" ال حعػدو كوب ػا أمػاكف حبفػذ ب ػا مػف راةب أبو دياؾ  أف حمؾ األمكبة والمحمامػة ب

  بؿ ن از ملابرات االححيؿ "الشيف بيت" سياسة الموت البطيء.
مف ن حق  أكد مدير شؤوف األسرا والمحرريف في نبيف  بظمي ربايعة  أف حكومػة االحػحيؿ ححػرص عمػ، 

ات الحعسػػفية دوف الو ػػوؼ عمػػ، حػػؽ األسػػرا القػػرار  حعػػريض حيػػاة األسػػرا لملطػػر  وذلػػؾ مػػف لػػيؿ إبػػدار
ومبػيرهـ  الفحػا  إلػػ، أف ازديػاد األمػراض ولابػػة المزمبػة مب ػا وازديػػاد عػدد شػ داء الحركػػة األسػيرة مؤشػػر 

  و  عم، كوف حمؾ األماكف ال حبمح لمعيش اآلدمي.
44/7/4023األيام، رام اهلل،   

 
 المحامياالحتالل يصر عمى إخراج أسرى "عوفر" مكبمين لزيارة  44

أفػػادت مبػػادر حقو يػػة فمسػػطيبية أف السػػنابيف اإلسػػرائيمييف فػػي معحقػػؿ "عػػوفر" يبػػروف عمػػ، حكبيػػؿ أيػػد  
 وأوبػػح "بػػاد  األسػػير" الفمسػػػطيبي فػػي بيػػاف بػػحفي  يػػػوـ وأرنػػؿ األسػػرا عبػػد لػػرون ـ لزيػػػارة المحػػامي.

زيػػارة المحػػامي طالمػػا حسػػحمر   أف األسػػرا الفمسػػطيبييف رفبػػوا أمػػر السػػنابيف و ػػرروا عػػدـ اللػػروج لالاياػػاء
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إدارة المعحقػػؿ فػػي إبػػرارها عمػػ، ذلػػؾ"  مشػػيرًا إلػػ، أف "هػػذ  المشػػكمة بػػدأت مبػػذ العاشػػر مػػف حزيػػراف/ يوبيػػو 
 المابي وحح، هذ  المحظة لـ ححران  إدارة السنف عف الحبكيؿ باألسرا بإلران ـ مكبميف"  بحسب البياف.

43/7/4023، فمسطين أون الين  
 

 حق" شقيقتي رئيس الحكومة في غزة إسماعيل ىنيةاالحتالل "يال 45
حكومػة فػي الأبدرت سمطات االححيؿ اإلسرائيمي أمس الاياػاء  الئححػي اح ػاـ بػد شػقيقحي رئػيس  :القدس

 ةزة إسماعيؿ هبية.
و الػػػت اإلذاعػػػة اإلسػػػرائيمية مسػػػاء أمػػػس إف "البيابػػػة العامػػػة فػػػي الدولػػػة العبريػػػة أبػػػدرت الئححػػػي اح ػػػاـ بػػػد 

 عاما". 93عاما وليم، عبد السيـ  27هبية وهما بباح عبد السيـ هبية شقيقحي 
وأشػػارت إلػػ، أف اليئححػػيف حح مػػاف شػػقيقحي هبيػػة بزيػػارة القطػػاع عػػف طريػػؽ مبػػر دوف الحبػػوؿ عمػػ، إذف 

 مسبؽ.
و الت إف شقيقحي هبية مف مواليد  طػاع ةػزة ولكب مػا حعيشػاف فػي بمػدة حػؿ السػب  دالػؿ اللػط األلبػر بعػد 

 .24ن ما مف فمسطيبييف مف عرب الػزوا
44/7/4023الغد، عمان،   

 
 البارد بمخيماستمرار الخدمات اإلنمائية  اتحاد الميندسين الفمسطينيين يناشد األونروالبنان:  46

  طالػػب فيػػق حػػ ميف األوبػػروا إلػػ،ونػػق االححػػاد العػػاـ لمم بدسػػيف الفمسػػطيبييف فػػي شػػماؿ لببػػاف بػػداء اسػػحغااة 
 الكامؿ في مليـ ب ر البارد. اإلعمارالسحمرار اللدمات االةااية حح، ابح اء ممؼ اليزمة  األمواؿ

 إبػػرارحؤكػػد  44/7و 27/7بحػاري   األوبػػروا أبػػدرح االبيابػػات المححاليػػة الحػي  أفونػاء فػػي بػػداء االسػحغااة: "
  الطبابة ةااةاإلاألوبروا عم، المبي في سياسح ا بو ؼ بربامج الطوارئ اللاص ببازحي مليـ ب ر البارد )

 (".اإلينار  بدؿ 
هذا الممػؼ و ػد ظ ػر  إدارةعنزها في  أابحتالبارد وحح، يومبا هذا  ةحازممبذ بداية  األوبروا"  أف إل،ولفت 

ممػا رحػب ال ػدر الكبيػر فػي  اإلعمػار إعػادةهذا نميا لكؿ المعبييف مف ليؿ الح لير ةير المبػرر فػي عمميػة 
المعبيػة فػي  األطػراؼما حسبب بعزوؼ الدوؿ المابحة عف الحمويؿ  ورحب عم، وفقداف اقة المابحيف  األمواؿ

هذا الممؼ حقبيػا  بإدارةحعيد البظر  أف  الدولة المببابية  مبظمة الححرير الفمسطيبية( األوبرواممؼ ب ر البارد )
 عم، حد سواء". واألهاليوبشفافية مف انؿ كسب اقة المابحيف 

44/7/4023المستقبل، بيروت،   

 
 "إسرائيلل": أنتم تصغون لفي بيروت األوروبيبري لسفيرة االتحاد  47

: إف ابنميبا إيل ورست أمس في بيروت ببيق بر  لسفيرة االححاد األوروبيالمببابي رئيس منمس البواب   اؿ
ليست  "يشكؿ بحد ذاحق مؤامرة عم،  ائمة اإلرهاب "حزب اهلل" رار االححاد األوروبي إدراج النباح العسكر  لػ
بؿ  األوروبيف "المبحبر ب ذا القرار ليس االححاد أوأباؼ   عم، حزب اهلل فحسب  بؿ حسح دؼ لبباف"

فوؽ  إسرائيؿحبغوف وحبعوف  أبكـاكحشفبا  إببا: "ملاطبًا بيفحق ". و اؿإسرائيؿالذ  أعمف ابحبار   أ  
 كؿ اعحبار".

 44/7/4023، السفير، بيروت
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 أىانت أوروبا "إسرائيل": المبنانيوزير الخارجية  48

سيطر الغبب أمس عم، وزير اللارنية والمغحربيف عدباف مببور بسبب  رار االححاد  :مارليف لميفة
األوروبي إدراج ما أسمحق دولق "النباح العسكر " لػ"حزب اهلل" عم، الئحة اإلرهاب. ولعؿ أشّد ما آلـ 

وفة الحي حمقح ا أوروبا فور بدور القرار"  السفير أمس "اإلهابة الموببحيفة مببور بحسب ما أسّر ل
وبؼ اإلدراج ب بق  إل،ف ي ببظر  حمقت "بفعة" مف رئيس الحكومة اإلسرائيمي ببياميف بحبياهو الذ  سارع 

 "إسرائيؿ""إبناز دبموماسي لوزارة اللارنية اإلسرائيمية"  ما كشؼ البقاب  بحسب مببور  "عف حدّلؿ 
ذ القرار ذ  الطاب  السياسي المحض  الذ  لـ يكف مبحظرا أف حلب  لق والموبيات الي ودية في احلا

أمد طويؿ  ما دامت سياسات االححاد  إل،ويلمص مببور: "هذا القرار المطاطي سيسحمّر  أوروبا".
األوروبي حلب  لموبي الي ود   فالقرار إسرائيمي ال أوروبي  والدليؿ حبريح بحبياهو الملنؿ في حّؽ 

 روبي".االححاد األو 
 44/7/4023، السفير، بيروت

 
   نالفمسطينيييؤكد متانة العالقات مع  فمسطينلدى  السفير المصري 

أكد السفير المبر  لدا فمسطيف ياسر عاماف محابة العي ة بيف الشعبيف المبر  والفمسطيبي : )وكاالت(
 إلي ا.وعدـ ح ارها ب   أبوات معزولة ححاوؿ البيؿ مف هذ  العي ة أو اإلساءة 

يوليو إف القبية الفمسطيبية في  مب كؿ مبر    و اؿ عاماف في حبريحات لق  أمس  لمباسبة اورة 
ومبر مسحمرة بقوة في إسباد الحقوؽ الفمسطيبية  وأشاد بمو ؼ القيادة الفمسطيبية والشعب الفمسطيبي بقوا  

الش ف الدالمي لمبر  وامف رفبق الملحمفة الداعـ لليارات الشعب المبر  واورحق والرافض لمحدلؿ ب
بعض األبوات الحي ححرض بد مبر ونيش ا كوف هذ  األبوات حق  في مرب  المؤامرات اللارنية الحي 

 ححاؾ بد الوطف العربي.
ولفت إل، أف بعض اإلنراءات االسحابائية عم، الحدود م  ةزة ليست مون ة إل، الشعب الفمسطيبي  بؿ 

إببا ببظر إل، ةزة الحبيبة بعيدا عف “ي المبر  في ظرؼ اسحابائي  و اؿ هي فقط لحماية األمف القوم
المبظور الفبائمي  كما بؤكد أف مبر مسحمرة في دعـ  بية فؾ الحبار والمبالحة الوطبية وو ؼ 

 ."العدواف
 //الخميج، الشارقة،  

 
   طيران وحماس تسعيان لتعزيز عالقاتيماالخارجية اإليرانية:  

مححدث باسـ اللارنية اإليرابية عباس عرا ني  أمس  أف بيد  وحركة حماس ببدد حؿ بعض كشؼ ال
 المسائؿ الحي مف ش ب ا أف ححسبب بسوء الف ـ بيب ما  وأف احباالت مكافة ومحوابمة حنرا ب ذا الش ف.

االسبوعي  ليؿ مؤحمر  البحفيحدث باسـ اللارنية عباس عرا ني و اف المح وافادت وكالة م ر ليبباء 
وحوؿ االبباء المحداولة عف اعحزاـ حركة حماس في عودة عي اح ا م  ط راف بعد الليفات حوؿ االزمة 
في سوريا  اؿ ابق ومبذ ابدالع االزمة السورية ابحعد بعض  ادة حماس عف طريؽ البواب ازاء سوريا حيث 

 البيدالقائمة في  األزمةحناهموا دور الكياف الب يوبي واالميركي في 
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واباؼ  ائي اف الحطورات الحي طرأت مؤلرا ساهمت ال، حد بعيد ال، ازالة الغموض عف منريات االمور 
كة مقاومة حوانق حعحرؼ رسميا بحركة حماس باعحبارها حر  اإلسيميةفي سوريا مبوها عم، اف النم ورية 

 .الكياف الب يوبي
حماس بالرةـ مف ونود بعض الحبايبات المونودة اال واردؼ  ائي اف ط راف لدي ا عي ات نيدة م  حركة 

 اف العي ات مازالت مسحمرة.
 //، وكالة مير لألنباء

 
 الستئناف المفاوضات الفمسطينية األمريكيةمصر تدعم الجيود  

أكد مبدوب مبر الدائـ لدا األمـ المححدة  السفير معحز لميؿ  دعـ بيد  القو  لمن ود : بيويورؾ - با 
سرائيؿ.  الحي حبذل ا الواليات المححدة مف أنؿ اسحئباؼ مفاوبات السيـ بيف الفمسطيبييف وا 

و اؿ المبدوب المبر  أماـ النمسة الش رية لمنمس األمف الدولي حوؿ الحالة في الشرؽ األوسط  إبق 
الو ت بفسق إل، يحعيف عم، إسرائيؿ إظ ار اإلرادة السياسية لبناح نولة المفاوبات المقبمة  مشيرا في 

أهمية إحياء دور المنبة الدولية الرباعية المكوبة مف األمـ المححدة واالححاد األوروبي والواليات المححدة 
 وروسيا.

وأباؼ أف مبر حديف االعحداءات اإلسرائيمية المحكررة بد الشعب الفمسطيبي في األرابي المححمة كما 
 ئيميوف بد المدبييف الفمسطيبييف العزؿ.حديف العبؼ الذ  يمارسق المسحوطبوف اإلسرا

كما أداف مبدوب مبر الدائـ لدا األمـ المححدة اسحمرار األبشطة الحوسعية اإلسرائيمية في األرابي 
 الفمسطيبية المححمة  وطالب بإطيؽ سراح آالؼ السنباء الفمسطيبييف مف السنوف ومراكز االعحقاؿ.

 //الشرق، الدوحة، 
 
 لتحقيق السالم "إسرائيل"المجتمع الدولي لمضغط عمى  دعوت السعودية 

أكدت المممكة عم، أهمية عدـ االرحكاف إل، اآلماؿ مف دوف اسحمرار بغط المنحم  : )بيويورؾ( - واس
مف أنؿ أف حعمـ أبق ال يوند ليار إال ليار السيـ وأف ال يحـ االكحفاء بمرانعات  "إسرائيؿ"الدولي عم، 
 لقبية بمف مداوالت منمس األمف.روحيبية ل ذ  ا

و الت المممكة في كممح ا أماـ منمس األمف الدولي الملببة لمبا شة الحالة في الشرؽ األوسط ألقاها 
القائـ ب عماؿ وفد المممكة لدا األمـ المححدة باإلبابة المسحشار الدكحور عبد المحسف بف فاروؽ إلياس: إف 

 ا لمقوابيف الدولية وحقوؽ الشعب الفمسطيبي األبي عبر ممارسات حشمؿ إسرائيؿ ال زالت مسحمرة في ابح اك»
ساءة معاممة السنباء  ."الح نير والطرد واالعحقاؿ الحعسفي وا 

 //عكاظ، جدة، 
 
 "إسرائيل"عالقات اقتصادية مع  أيمسؤول مغربي يؤكد رفض بالده  

ا حبادية م  الدولة  أوي ات حنارية ع أل ندد مسؤوؿ مغربي رفض بيد  : محمود معروؼ -الرباط 
الحكومة لف حسمح  أف إالاالححياؿ  أوالمغربية يكوف عف طريؽ الح ريب  األسواؽما يدلؿ  إفالعبرية و اؿ 
 المغربية. باألسواؽ إسرائيميةبونود ببائ  
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ية مباشرة م  وبف، وزير البباعة والحنارة والحكبولونيات الحدياة المغربي ونود أية عي ات حنارية رسم
الكياف اإلسرائيمي  مؤكدا أف المغرب لـ يسبؽ لق أف أبـر أ  احفاؽ حنار  يبظـ المبادالت الحنارية م  هذا 

 الكياف.
وأوبح عبد القادر عمارة في حبريحات بمنمس البواب  أف بشرات مكحب البرؼ  المحبمبة لنمي  

بلبوص المبادالت المغربية م  الكياف  لالية مف أر اـ"العمميات الحنارية لممغرب م  اللارج  
  وأف ةياب األر اـ البادرة مف الن ات الرسمية المغربية وابعداـ اإلطار القابوبي المبظـ "اإلسرائيمي

يؤكد أف السمطات العمومية ال حسمح لمحسويؽ لمببائ  ‘لمعي ات الحنارية م  الكياف اإلسرائيمي  
 ."اإلسرائيمية

 //القدس العربي، لندن، 
 

  غاائية في القدس الوجبات مئات وزعي " اإلماراتياليالل األحمر" 
كافت هيئة ال يؿ األحمر أبشطح ا الرمبابية في القدس الشريؼ وبواحي البمدة القديمة وبا ي : )واـ(

عم، األرابي الفمسطيبية األلرا وذلؾ مف ليؿ إ امة موائد اإلفطار لمبائميف وحوزي  السيؿ الغذائية 
 األسر المححانة لابة في القدس.

وفي حقرير لمكحب هيئة ال يؿ األحمر في راـ اهلل أف بحو ألؼ سمة ةذائية حـ حوزيع ا عم، األسر الفقيرة 
سمة  في البمدة القديمة حيث حـ هباؾ حوزي  ” سعد وسعيد“في القدس حركزت عم، مبطقة مسند 

ونبة إفطار   أ يمتيرة في مباطؽ عديدة مف القدس كما ةذائية  فيما وزعت سيؿ ألرا عم، أسر فق
 لفقراء القدس ودالؿ أسوار البمدة القديمة بفذح ا لنبة زكاة القدس.

 //الخميج، الشارقة، 
 

  " عمى فريقو إلى المفاوضات األخيرةكيري يضع "الممسات  
يرة عم، فريقق الذ  سيشرؼ عم، يب  وزير اللارنية األمريكي نوف كير  الممسات األل: )وكاالت(

مفاوبات السيـ  ويحعامؿ م  أعبائ ا يومًا بيوـ  ولـ حؤكد المححداة باسـ اللارنية نيف بساكي أو حبؼ 
 معمومات عف أف السفير السابؽ لدا الكياف مارحيف ابديؾ الحير لقيادة فريؽ الحفاوض.

وف الرسميوف مف الطرفيف عمبًا عم، المقاء عم، هذ  المرة األول، الحي يحفؽ في ا المفاوب"وبرحت بساكي 
عم، "  لكف حعذر عمي ا ححديد موعد السحئباؼ المحاداات  مؤكدة أف المسؤوليف األمريكييف ”هذا المسحوا

اآلف “  وأبافت "احباؿ م  الطرفيف في اليوميف األليريف  لكف ليس هباؾ معمومات حوؿ الحاري  بعد
 ”.لكاير مف العمؿ والحسويات والحبحيات حح، اآلفبوابؿ المبي  دمًا  حـ بذؿ ا

لكب ا شددت عم، أب ا سحححـر الحزاـ كير  إبقاء حفابيؿ المحاداات سرية  إلعطائ ا أفبؿ فرص لمبناح  
عم، نم  أفبؿ حركيبة ليعبيف لمعمؿ م  األطراؼ  وأبق لـ يحلذ أ   رار “وأوبحت أف كير  يركز حاليًا 

 ."دحوؿ مفاوض أو مبعوث بع
بلبوص  "بحفاؤؿ حذر نداً "وأكد المححدث باسـ البيت األبيض نا  كاربي أف اإلدارة األمريكية حشعر 

لحؿ هذ  المشكيت هي نموس الطرفيف ون ًا لونق إل، طاولة “المحاداات  مشددًا عم، أف الطريقة الوحيدة 
 ."مفاوبات

 //الخميج، الشارقة، 
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 كيري شعرت بتفاؤل إزاء فرص عممية السالمكارتر لل"القدس": بعد لقائي  

 اؿ الرئيس األميركي السابؽ  نيمي كارحر  إبق يشعر أف هباؾ دواع لمحفاؤؿ  :سعيد عريقات -واشبطف
الحذر  بالبسبة لمبي عممية السيـ  دمًا وابناز احفاؽ سيـ بيف الفمسطيبييف واإلسرائيمييف  يقوـ عؿ حؿ 

سرائيؿ آمبة  لابة واف هذ  لحظة مواحية بعد ةياب ونمود للمس الدولحيف  فمسطيف مسحقمة ومح ماسكة  وا 
 سبوات.

  في إطار رد  عم، سؤاؿ ون حق لق و اؿ الرئيس السابؽ  الحائز عم، نائزة بوبؿ لمسيـ عاـ 
القدس دوت كوـ ليؿ بدوة مع د كاربني لمسيـ في واشبطف: "السؤاؿ هو  هؿ سحبر الواليات المححدة 

  وم  أف هباؾ  باعة عبد إسرائيؿ ب ذا األساس لمحؿ م  حعدييت طفيفة محبادلة  ، حدود عاـ عم
 ححردد باإلفباح عف ذلؾ عمبا  بيبما يحو   الفمسطيبييف أببا سبحمسؾ بذلؾ". فإب ا

وأباؼ كارحر: " لقد لمست حماسًا وحبميمًا باد يف مف كير   حيث أطمعبي عم، ن ود  عبر األش ر 
للمسة أو السحة المابية  إل باع الطرفيف بالعودة إل، طاولة المفاوبات  رةـ اإل رار ببعوبة ظروؼ ا

العودة ل ذ  المفاوبات  ولكبق أليرًا حمكف  مدعومًا مف الرئيس أوباما  بالحبوؿ عم، الحزاـ الطرفيف 
طيبية عم، أساس حدود عاـ المبدئي لمحفاوض الناد  مف أنؿ الحوبؿ إل، حؿ سيـ  يحوج بقياـ دولة فمس

وعما إذا كابت سحقبؿ حركة "حماس" الحي حسيطر  م  حبادؿ أراض  وهذا ما يعطيبي أمًي منددًا". 
عم، ةزة  بذلؾ  اؿ كارحر: "إببي عم، احباؿ مسحمر م  حركة حماس  وم  زعيم ا مشعؿ  واعحقد أف 

  واالبسحاب مف األرابي المححمة عاـ حماس سحقبؿ باحفاؽ سيـ  يقـو عم، أساس حؿ الدولحيف  
 في حاؿ طرح ذلؾ باسحفحاء عم، الفمسطيبييف  ووافقوا عم، ذلؾ".

 //القدس، القدس، 
 

 من األنفاق إلى غزة%  أغمقتاألمم المتحدة: مصر  
في  حو  اؿ مسؤوؿ في األمـ المححدة يوـ الايااء إف ب :رويحرز -محمد عبد العاؿ  -األمـ المححدة 

المائة مف األبفاؽ الحي حسحلدـ في ح ريب السم  واألسمحة مف مبر إل،  طاع ةزة "لـ حعد حعمؿ" بسبب 
 الحممة الحي شب ا النيش المبر  بعد أف عزؿ الرئيس محمد مرسي هذا الش ر.

 إفمححدة و اؿ روبرت سر  مبعوث األمـ المححدة لمسيـ في الشرؽ األوسط لمنمس األمف الحاب  لألمـ ال
 طاع ةزة يوانق "بقبا لطيرا في الو ود ومواد البباء األساسية الحي كابت األبفاؽ المدلؿ الرئيسي ل ا 
بسبب القيود الشديدة عم، الواردات مف ليؿ المعابر الرسمية وارحفاع حكمفة الو ود المحاح مف البفة 

سرائيؿ." وحيد لمسم ... ظؿ مفحوحا وينر  مف ليلق وأباؼ  ولق "م  أف المعبر اإلسرائيمي ال الغربية وا 
البعبة  واإلبسابيةكميات محزايدة مف السم  االسح يكية فإببا بشعر بقمؽ أف الظروؼ اال حبادية  إدلاؿ

بالفعؿ في ةزة سوؼ حزداد حدهورا إذا لـ يحـ ححرير الوبوؿ إل، ةزة مف ليؿ المعابر القابوبية لمسم  
 .:األساسية ماؿ مواد البباء

 //وكالة رويترز لألنباء، 
 
 لوقف التحريض ضد الفمسطينيين مصر"األورومتوسطي" يدعو  
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وّن ت هيئة حقو ية أوروبية  بداءًا لمسمطات المبرية حاّحق ليل ا عم، و ؼ حميت الححريض اإلعيمي 
رّحب عميق حداعيات بد الفمسطيبييف وبشر اح امات ملحمفة بحق ـ دوف دليؿ وسبد  ابوبي  األمر الذ  يح

لطرة ح ّدد أمف وسيمة المواطبيف الفمسطيبييف المقيميف في مبر وفي  طاع ةزة المناور لحدودها  كما 
و اؿ "المربد األورومحوسطي لحقوؽ اإلبساف" في بياف اليـو الايااء  إبق يبظر بقمؽ بالغ لعمميات   الت.

راهية وبشر اح امات "نزافية" بدهـ بدوف أدلة الححريض المحوابؿ في مبر بد الفمسطيبييف وبث الك
وأباؼ أبق في حاؿ ابوت  ياـ أ  فمسطيبي بنريمة ما فاألبؿ أف ححـ محاكمحق  ال أف يحـ ربط   ابوبية.

 ذلؾ بالشعب الفمسطيبي كمق كشكؿ مف أشكاؿ "العقاب النماعي"  حسب البياف.
ذر وحبّبي لطاب إعيمي محزف وم بي ويحسـ وباشد المربد وسائؿ اإلعيـ المبرية حولي الد ة والح

 بالموبوعية فيما يحعّمؽ بالقبايا الحّساسة.
 //فمسطين أون الين، 

 
 لجمع التبرعات لالجئين الفمسطينيين إعالميةتطمق حممة  األونروا 

حبرعات حممة حوعية ونم   "األوبروا"أطمقت وكالة ةوث وحشغيؿ الينئيف الفمسطيبييف  :)بحرا( -عماف 
وح دؼ لمحذكير بالظروؼ البعبة  لبالح الينئيف الفمسطيبييف في سورية و طاع ةزة ليؿ رمباف.

أمس  فإبق حـ الحبسيؽ لحعميـ وبث الحممة  عبر فبائية  "األوبروا"لينئيف.وبحسب بياف بحفي أبدرحق 
 ( والعديد مف وسائؿ اإلعيـ.)إـ بي سي 

 //الغد، عمان، 
 

 في مصر« اإلخوان»حكم  سقوطبعد « حماس»خيارات  60
 ديفيد ماكوفسكي
حبّور أف حكوف في مكحب رئػيس الػوزراء إسػماعيؿ هبيػة فػي ةػزة  بيبمػا ينمػ  المسحشػاريف لمبا شػة الوبػ  

 النديد في مبر.
مػف الحكػـ. ولكػف بعػد ذلػؾ   ػد يسػححؽ العبػػاء « اإللػواف المسػمميف» ػد يطػرح هبيػة سػؤااًل عػف كيفيػة سػقوط 

أسػػئمة ألػػرا. مػػا كػػاف اللطػػ  وكيػػؼ حبػػؿ؟ واألهػػـ  مػػا هػػي الػػدروس الحػػي ينػػب اسػػحبباط ا مػػف هػػذ  طػػرح 
 القبة؟

فػػي « اإللػػواف»  الحػػي حعحبػػر بفسػػ ا فػػرع «حمػػاس»لفشػػؿ مرسػػي فػػي مبػػر أهميػػة بالغػػة بالبسػػبة إلػػ، حركػػة 
قاليػد السػمطة فػي بم« اإللواف المسمموف»ةّزة. ففي ب اية المطاؼ  سادت القطاع فرحة عارمة عبدما أمسؾ 

  موسػػػ، أبػػػو مػػػرزوؽ   ػػػد ُبقػػػؿ إلػػػ، القػػػاهرة فػػػي مطمػػػ  السػػػبة «حمػػػاس»مبػػػر. وكػػػاف أحػػػد كبػػػار مسػػػؤولي 
وفػي حػيف يميػؿ اإلسػيميوف إلػ، المراوةػة فػي الابػاء عمػ، «. اإللػواف»المابية  وسػط حو عػات بزيػادة بفػوذ 

هػذ  الحقبػة سػحدلؿ ححمػًا الحػاري   فػإف  المرحمة الحي حكـ في ا الحزب الشقيؽ ل ـ أكبر دولة عربيػة  كمػا أف
 الكاير الذ  يمكف الاباء عميق.« حماس»مف البرور  أف يبدأ أ  حقييـ مف ابق ليس لدا 

أف حمػـو المػؤامرات الدوليػة عمػ، منمػؿ مشػاكم ا. وفػي الو ػت ذاحػق  « حمػاس»وال شؾ فػي أبػق يػروؽ لحركػة 
لػيؿ السػبة المابػية  بػدؿ أف « اإللػواف»ًا مبالغًا فيق لػ يموـ المبريوف الواليات المححدة لكوب ا  ّدمت دعم

ُحظ ر حناه ـ مو فًا عدائيًا. و د زّودت الواليات المححدة مبر بالمساعدة العسػكرية  وحنّببػت ابحقػاد حكومػة 
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  ححػػ، بعػػد أف حزايػػدت مسػػحويات اسػػحبدادها. كمػػا لػػـ حفػػرض الواليػػات المححػػدة أ  عقوبػػات عمػػ، «اإللػػواف»
   كما فعمت بالبربامج البوو  اإليرابي. وبالحالي  ال يمكف البظر إل، اح اـ اميركا بنّدية.«اإللواف»

لػيؿ فحػرة مػف الحرانػ  « اإللػواف»ولكف بغّض البظر عف المعيار المسػحعمؿ لمحكػـ عمػ، األمػور  فقػد حكػـ 
لة األنببيػة بقيمػة اال حباد  السري . و بػؿ اإلطاحػة بحسػبي مبػارؾ  كابػت مبػر حممػؾ اححياطيػًا مػف السػيو 

بميوف دوالر حقريبًا. و د حو فػت السػياحة فنػ ة  شػ ب ا شػ ف  29بميوف دوالر. واآلف حران  هذا المبمغ إل،  39
االسػػػحامار األنببػػػػي. وأبػػػبحت طػػػػوابير االبحظػػػار فػػػػي محطػػػات الو ػػػػود وحػػػاالت ابقطػػػػاع الحيػػػار الك ربػػػػائي 

مبػر  ال شػّؾ فػي أّف سػوء اإلدارة الكػاراي لي حبػاد  أسطورية. وبعد ابحظار هذ  المحظػة امػابيف عامػًا فػي 
  يايػػر أسػػئمة حػػوؿ مػػا إذا كػػاف سػػُيبظر إلػػي ـ عمػػ، أب ػػـ ةيػػر مػػؤهميف «اإللػػواف المسػػمميف»عمػػ، يػػد حكومػػة 

 لمحكـ.
ةالبًا ما نعموا القباعات اإليديولونيػة والحزبيػة حسػبؽ المبػالح الوطبيػة  فقػد « اإللواف»اابيًا  وفي حيف أف 

مػػر ملحمفػػًا عبػػدما حعمػػؽ بإسػػرائيؿ. فمػػف ن ػػة  وفػػي حػػيف رفػػض الػػرئيس محمػػد مرسػػي الححػػدث إلػػ، كػػاف األ
اإلسرائيمييف أو السماح لمسحشاريق السياسييف بػذلؾ  فػإف مقاربحػق كابػت با بػة. وعمػ، الػرةـ مػف كػؿ شػيء  

سػػرائيؿ  ولػػـ يُ  2070لػػـ يبػػ  مرسػػي حػػدًا الحفا يػػة السػػيـ المبرمػػة فػػي العػػاـ  لِبػػع ا السػػحفحاء بػػيف مبػػر وا 
ربمػػا حممػػوا بمسػػحقبؿ يشػػمؿ إعػػادة حرحيػػب لألمػػور  فػػإف ذلػػؾ لػػـ « اإللػػواف»شػػعبي ب ػػدؼ مرانعح ػػا. ومػػ  أّف 

 يحبؿ عم، أرض الوا  .
كمػا كابػت ححمبػ،. فقػد اعحػرؼ أبػو مػرزوؽ « حمػاس»ميذًا سياسػيًا لحركػة « اإللواف المسمموف»ولـ يببح 

بافححػاح مكحػب ل ػا فػي القػاهرة. إلػ، ذلػؾ  وعبػدما بشػب القحػاؿ بػيف  اإلذف« حماس»عمبًا ب ف مبر لـ حمبح 
سػػرائيؿ فػػي حشػػريف الاػػابي )بػػوفمبر( المابػػي  لػػـ حقػػؼ مبػػر إلػػ، نابػػب « حمػػاس» وبػػداًل مػػف «. حمػػاس»وا 

ينػاد سػبيؿ لو ػؼ إطػيؽ البػار. و بػؿ  ذلؾ  لن ت إل، القبوات االسحلباراحية المحوافرة  لمحعاوف م  إسرائيؿ وا 
« اإللػواف المسػمموف» ر  ميمة  كاف هبية  د  اؿ إف إسرائيؿ لف ححنرأ عم، برب ةزة عبػدما يػ حي ذلؾ ب ش

إببػا وااقػوف أف مبػر  والاػورة »  4024إل، الحكـ. وأّكد في لطبة في احػد مسػاند ةػزة  فػي حمػوز )يوليػو( 
إببػػا »بػػاؼ هبيػػة  وأ«. الحػػي يقودهػػا مرسػػي  لػػف حػػوفرا ةطػػاء أل  اعحػػداء نديػػد أو حػػرب نديػػدة عمػػ، ةػػّزة

 «.وااقوف أف مبر والاورة بقيادة مرسي لف حشاركا ب   طريقة في محابرة ةّزة
ولكف في الوا    وفي أعقاب معارؾ حشريف الاابي المابي  اعحربت مبر كمية كبيرة مف األسمحة كابػت 

حقػػارير الػػ، اف فػػي ةػػزة  وأةمقػػت أبفا ػػًا حبػػؿ بػػيف شػػمالي سػػيباء وةػػزة. )واآلف حشػػير « حمػػاس»مرسػػمة إلػػ، 
لحمريػػػر « حمػػػاس»دافػػػ  النػػػيش المبػػػر  إلةػػػيؽ هػػػذ  األبفػػػاؽ  ػػػد زاد  وسػػػط ملػػػاوؼ مػػػف أف حسػػػحلدم ا 

   ف ذ  األبفاؽ ال حعمؿ في احنا  واحد(.«اإللواف»األسمحة إل، 
  مػػ  أف «فػػحح«و« حمػػاس»فػػي الحوّسػػط لمحوبػػؿ الػػ، احفا يػػة مبػػالحة بػػيف « اإللػػواف»وأليػػرًا  فشػػؿ حكػػـ 

القػاهرة  مبػذ « حمػاس»المبرييف نعمػوا حمػؾ المسػ لة أولويػة. وعبػدما زار وفػد رفيػ  المسػحوا مػف  المسؤوليف
وطػػػالبوا بطػػػرد « إرهػػػابيوف»فحػػرة ال ححعػػػدا الشػػػ ر المابػػػي  اسػػػحقبمق مئػػػات المححنػػيف بيفحػػػات ُكحػػػب عمي ػػػا 

 أعباء الوفد.
  وعػػػدـ «حمػػػاس»مبػػػر أسػػػمحة  وبػػػالبظر إلػػػ، كػػػؿ هػػػذ  األمػػػور )عػػػدـ اإللػػػيؿ باحفا يػػػة السػػػيـ  واعحػػػراض

سػماعيؿ هبيػة فػي إعػادة حقيػيـ إيديولونيػة الحركػة « حمػاس»حبوؿ مبالحة بيف الفمسطيبييف(  ػد حرةػب  وا 
سػػػحراحينيح ا وعي ح ػػػا بمبػػػر. ومػػػف المحو ػػػ  أف حزيػػػد عزلػػػة  عػػػف أ  حكومػػػة مبػػػرّية مػػػف اآلف « حمػػػاس»وا 
في حكومة ابحقاليػة أوسػ  بطا ػًا فػي مبػر  مػف فباعدًا. وبغض البظر عما إذا كاف لإلسيمييف دور أـ ال 
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عف البحث عف حمػوؿ ةيػر مبطقيػة. ف ػؿ حريػد االعحمػاد فقػط عمػ،  طػر الحػي « حماس»البرور  أف حكّؼ 
حدعم ا ماّديًا  والحي حمر بفس ا بمرحمة ابحقالية عم، مسػحوا القيػادة؟ بعيػدًا عػف االببػياع لممطالػب العالميػة 

  فػي مرحمػة «مبػادرة السػيـ العربيػة»شػ ب ا شػ ف اآللػريف  وححّػ، إذا  بمػت بػػ   «حمػاس»الحي حعرف ا حركػة 
يظ ر في ا اححماؿ عودة اإلسرائيمييف والفمسطيبييف إل، طاولة المفاوبات  فإف أ ؿ مػا سيحبػؿ هػو حقػارب 

 والدوؿ العربية الداعمة ل ذ  المبادرة.« حماس»ون ات البظر بيف 
األمػاـ واللمػؼ فػي آف واحػد  وأال حبػالغ فػي الحػديث عػف السػبة الحػي  إلػ،« حمػاس»مف البرور  أف حبظر 
وحمػاس   ػػادر عمػ، حونيػق بػػربة « اإللػواف المسػمميف»بػػيف « فريػػؽ عمػؿ ماػالي»مبػت  وسػط ةيػاب أ  

الػػػدرس  بػػػ ف إيػػػديولونيح ا الرافبػػػة شػػػّكمت عبئػػػًا  ححػػػ، فػػػي أفبػػػؿ « حمػػػاس»نّديػػػة إلسػػػرائيؿ. ف ػػػؿ حػػػحعمـ 
 ػػػا بػػديؽ فػػػي السػػمطة فػػػي القػػاهرة؟ لعم ػػػا بحانػػة إلػػػ، مرانعػػة سياسػػػاح ا  بػػداًل مػػػف األو ػػات  عبػػػدما كػػاف ل

سػػػػػحقـو بإعػػػػػادة حقيػػػػػيـ « حمػػػػػاس»االكحفػػػػػاء بمعػػػػػاودة حبظػػػػػيـ حكحيكاح ػػػػػا. لكػػػػػف ال يببغػػػػػي المراهبػػػػػة عمػػػػػ، أّف 
وف إليػػديولونيح ا الرافبػػة  باالسػػحباد إلػػ، الحنػػارب الفاشػػمة لػػيؿ السػػبة المابػػية. فمرانعػػة الموا ػػؼ  ػػد حكػػ

 مؤلمة  ولكب ا ال حقمؿ مف أهمية إعادة حقييـ السياسات.
 44/7/4023، الحياة، لندن
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 د. أسامة األشقر
في األدبيات البحفية المبحشرة حند هذ  العبارة المايرة " مبر كابت الكبز االسحراحيني لمعسكر السػيـ فػي 

وهػػي عبػػارة بػػحيحة المعبػػ،  ولكب ػػا اسػػُحلدمت بػػإفراط فػػي وبػػؼ الحػػداعيات   ومعظػػـ  الشػػرؽ األوسػػط"  
هؤالء المحمميف مف نماعػة الظ ػور الفبػائي الػذيف يمحػازوف بعشػؽ االسػحعراض  و مػة المعمومػات اللابػة  
 وحبلـ األلبػار البػحفية   وبالحػالي بػعؼ الححميػؿ السياسػي  ابعػداـ الرؤيػة السياسػية   وبعبػ ـ هػـ مػف
موظفي اإلشاعة الممب نة الحي حديرها وكاالت محلببة   ومف أمامة هذا االسحلداـ المفرط أف هذا الكبػز 
المربود  د ابحقؿ بوبوؿ الدكحور محمد مرسي إل، كرسػي الرئاسػة المبػرية مػف حركػة فػحح المبلرطػة فػي 

 عممية السيـ إل، حركة حماس الرافبة والمباهبة ل ذ  العممية.
المقولػػة عمػػ، المرنعيػػات الفكريػػة لحركػػة حمػػاس باعحبارهػػا مػػف مدرسػػة اإللػػواف المسػػمميف  وهػػذا وحبببػػي هػػذ  

يعبي أف الكبز الذ  مبحق الرئيس الملموع حسبي مبارؾ لحركة فحح  د مبحق الرئيس المعزوؿ محمػد مرسػي 
نػػر  وحػػدها فػػي لحركػػة حمػػاس؛ وهػػذ  المقاربػػة  ػػد حبػػدو مقبعػػة فػػي حماييح ػػا الظاهريػػة لكػػف الحقيقػػة كابػػت ح

 ميداف بعيد.
فمبػػر بعػػد الاػػورة كابػػت فػػي ملػػاض بػػعب لػػـ يسػػفر عػػف مولػػود كامػػؿ بعػػُد   كمػػا أب ػػا لرنػػت مرهقػػة بعػػد 
الاورة  وابطدمت بححديات ا حبادية وانحماعية وأمبية مليفػة فػي ظػؿ اسحشػراء الفسػاد وحطػاوؿ المحسػوبية 

ذ  اسػػحمـ السػػمطة بعػػد لمػػ  حسػػبي مبػػارؾ عمػػ،   وفػػوؽ ذلػػؾ كمػػق فقػػد حػػافظ المنمػػس العسػػكر  االبحقػػالي الػػ
مبظومة الدولػة وسياسػاح ا الدوليػة واإل ميميػة والدالميػة   وبقيػت مراكػز الدولػة بعػد فػحح الحبػافس السياسػي فػي 
ظػػؿ اسػػحقطاب حػػاد بػػيف المدرسػػة اإلسػػيمية وحمفائ ػػا   والمدرسػػة الميبراليػػة وححالفاح ػػا بيبمػػا حافظػػت الدولػػة 

حماسػؾ عمػ، ونودهػا وشػبكة مبػالح ا  ولػـ حسػحوعب االبحقػاؿ   ودَعَم ػا فػي ذلػؾ اسػحقرار القديمة الشديدة ال
 المبظومة األمبية وعدـ حعّرب ا لمحط ير الاور  الذ  يعقب الاورات عادة.
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فػي ظػؿ هػذ  األوبػاع كابػت حمػاس نػزءًا مػػف الممفػات اإل ميميػة والدالميػة أيبػًا  ف ػي حسػيطر عمػ،  طػػاع 
ي حػػدودها الشػػمالية الشػػر ية  وهػػي حػػرحبط أيبػػًا مع ػػا بحوأمػػة إنباريػػة باعحبػػار مبػػر ةػػزة المحػػاذ  لمبػػر فػػ

الرئة الوحيدة لقطاع ةزة المحابر  والمبفذ الوحيد لسكاف القطاع إل، العالـ اللارني   والمدلؿ شبق الوحيد 
 لمبادر الطا ة والغذاء والدواء والبباء ... إل، القطاع.

ة لقطػػاع ةػػزة عمػػ، هػػػذا القطػػاع بوبػػ  اسػػحابائي ال يحمبػػػا  القطػػاع فػػي هػػػذ  و ػػد حكمػػت النغرافيػػة السياسػػػي
الظروؼ وهو حدالُمق الكبير م  سيباء   باعحبار سيباء هي الوابؿ النغرافي بػيف مبػر وفمسػطيف  وسػيباء 
باحػػػت لػػػدا القيػػػادة المبػػػرية بػػػداعًا مزمبػػػًا بسػػػبب ابحشػػػار السػػػيح والنماعػػػات المسػػػمحة واحسػػػاع عمميػػػات 

لػ،  طػاع ةػزة  ممػا نعػؿ  طػاع ةػزة المحابػر فػي  الح ريب إل، دالؿ الكياف الب يوبي ومبق في الغالػب وا 
  مب األحداث األمبية الحي حشغؿ المبرييف في سيباء.

لػػـ حكػػف حمػػاس نػػزءًا مػػف االبػػطراب األمبػػي فػػي سػػيباء كمػػا شػػ دت بػػذلؾ أن ػػزة األمػػف المبػػرية السػػيادية 
كمػػا حقػػوؿ مبػػادر الطػػرفيف  بػػؿ كابػػت حمػػاس عمػػ، الػػدواـ داعمػػًا اابحػػًا بػػدليؿ اسػػحمرار حعاوب ػػا الاابػػت مع ػػا 

لمبالح األمف القومي المبر  مف ليؿ حبسيؽ دائـ عم،  اعدة المبمحة المشحركة ولو في حدها األدب،  
 و د عممت هذ  القاعدة بكفاءة حح، في عبر الملموع مبارؾ.

مسػػػحويات ةيػػػر  ياديػػػة فػػػي حركػػػة حمػػػاس أف حشػػػ د حو ّػػ  الكايػػػروف مػػػف الفمسػػػطيبييف ومػػػف  طػػػاع ةػػػزة ومػػػف 
العي ػػة فػػي ع ػػد الػػرئيس مرسػػي حطػػورات إينابيػػة اعحمػػادًا عمػػ، المرنعيػػة الفكريػػة لمػػرئيس  بيبمػػا كابػػت  يػػادة 
حماس حذرة نػدًا فػي حبّبػي هػذا الطػرح إلدراك ػا حساسػية الظػرؼ المبػر  وححدياحػق وعي احػق الدوليػة  لػذلؾ 

ي األسحاذ لالد مشعؿ بوبوح في إحدا زيارات لمقاهرة أببا ال بكمؼ مبر فوؽ ححّدث رئيس مكحب ا السياس
طا ح ا وبحفّ ـ ظروف ا   والبد أف ح لذ فربح ا لمب وض والحعافي لححمكف مف لعب دورها المبشود في  بايا 
األمػػة وعمػػ، رأسػػ ا  بػػية فمسػػطيف   الحػػي هػػي  بػػية مبػػرية أيبػػًا  بػػؿ اعحبػػر مشػػعؿ أف ب بػػة مبػػر 

 ي ا مقّدـ اآلف عم، ابلارط مبر في إسباد الحؽ الفمسطيبي.وحعاف
وكابت حو عات حماس في محم ا فإف القيادة المبرية حافظت عم، ابات سياساح ا حنا  القبية الفمسػطيبية 
بسػابي دوف أف يػؤار فػي  والفمسطيبييف   م  ححّسف إينابي في المزاج العاـ والحعامؿ عمػ، مسػحوا سياسػي وا 

اظمػة الحاكمػة  فقػد حمكبػت حمػاس مػف لقػاء رئػيس مبػر ألوؿ مػرة حيػث إف لقػاء الػرئيس كػاف السياسات الب
مرفوبًا وليس بمف  واعد العي ة بيف مبػر وحمػاس ويػ حي هػذا بػمف مسػار حبػحيح العي ػة ألف  يػادة 

ح ػا حماس يمحقي ا زعماء الدوؿ في معظـ الدوؿ العربية   كما حمكبت حماس مف عقػد انحماعػات م مػة لقياد
عمػػػ، أرض مبػػػر بموافقػػػة الن ػػػات السػػػيادية فػػػي الدولػػػة  وزادت إينابيػػػة العي ػػػة عبػػػدما لعبػػػت مبػػػر دور 
الوسػػيط الحقيقػػي بػػيف حركحػػي فػػحح وحمػػاس دوف ابحيػػاز مطمػػؽ إلػػ، نابػػب فػػحح كمػػا كػػاف يحبػػؿ سػػابقًا ممػػا 

معػدواف عمػ، أسفر عف بناحات عديدة والحرا ات م مػة فػي ممػؼ المبػالحة  وكػاف لمو ػؼ مبػر الػرافض ل
دور م ػػـ فػػي سػػرعة و ػػؼ العػػدواف عمي ػػا  وححسػػف الحعامػػؿ اإلبسػػابي  مػػيًي فػػي معبػػر رفػػح   4024ةػػزة فػػي 

وزادت سػػاعات العمػػؿ إبػػافة إلػػ، فححػػق فػػي يػػـو النمعػػة  وبالنممػػة فػػإف الحطػػور فػػي العي ػػة يمكػػف وبػػفق 
 بالححّسف في المزاج العاـ لمدولة حنا  حماس.

ياسػات العامػة لمدولػة فقػد بقيػت الرئاسػة المبػرية ححعامػؿ مػ  حركحػي فػحح وحمػاس لكف في المقابػؿ ابحػت الس
بمبظػػار واحػػد   وحعحػػرؼ بسػػمطة محمػػود عبػػاس ودولحػػق االفحرابػػية   ولػػـ حلػػّص حمػػاس بحعامػػؿ ممّيػػز  ولػػـ 
ة حعمف مبر ابح اء حبار  طاع ةزة  بػؿ اسػحمر الحبػار والقػوابيف الحػي حطبقػق واالحزامػات الدوليػة والابائيػ

مػػ  الكيػػاف البػػ يوبي واألوروبيػػيف واألمريكػػاف حناهػػق  فمػػـ يححػػّوؿ معبػػر رفػػح مػػف معبػػر إبسػػابي إلػػ، بقطػػة 
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حدودية يسحطي  المسافروف الحبقؿ بحرية عبرهػا دوف ارحباطػق بػإنراءات اسػحابائية حححػاج مػف المسػافر الح كػد 
طػار إلػ، المعبػر مباشػرة  ولػـ ُحْمػَغ مف فححػق كػؿ مػرة  ولػـ ححو ػؼ سياسػة حرحيػؿ الفمسػطيبييف الشػباب مػف الم

االعحرابػات األمبيػة عمػ، دلػوؿ مبػر آلالؼ الشػباب والمبحمػػيف إلػ، حمػاس وةيرهػا مػف  ػوا المقاومػػة إال 
 بحبسيؽ أمبي مسبؽ ولمرة واحدة في كؿ سفرة.

ولـ حوافؽ الرئاسة المبرية عم، مشروعات حلفيؼ الحبار عم،  طاع ةزة مف ليؿ األسػواؽ الحػرة عمػ، 
الحدود المشحركة أو معبر رفح   ولـ حوافؽ عم، حلبػيص مطػار العػريش أو ميبػاء العػريش القػريبيف لحركػة 
سفر الفمسطيبييف إل، لارج مبر أو القدوـ إلي ا بدؿ الحرحيػؿ القسػر  واالححنػاز ةيػر اإلبسػابي فػي مطػار 

رة الوفود الحبامبية واإلبسابية إل،  طػاع القاهرة البعيد مئات الكيمومحرات  ولـ ُحمَغ الموافقات األمبية عم، زيا
 ةزة.

وعبػػدما اشػػحدت األزمػػة السػػورية أبػػدرت الرئاسػػة المبػػرية  ػػرارات بحسػػ ييت واسػػعة لينئػػيف السػػورييف فػػي 
مبر ولكب ا لـ حعامؿ الينئيف الفمسطيبييف الحامميف لواائؽ سورية مػام ـ رةػـ مشػاركح ـ ل ػـ فػي معابػاح ـ 

. 
د مرسػي إلػ، مػ وا لقيػادة حمػاس الحػي لرنػت مػف سػوريا   بػؿ اسػحقر في ػا  يػاد  ولـ حححوؿ مبػر فػي ع ػ

واحػػػد نػػػرا حبسػػػيؽ إ امحػػػق فػػػي ع ػػػد المنمػػػس العسػػػكر  ولػػػيس فػػػي ع ػػػد مرسػػػي  وأمػػػا بقيػػػة كػػػوادر حمػػػاس 
المونوديف في مبر ف ـ ببػ  عشػرات يونػدوف في ػا بحبسػيؽ أمبػي بػمف حرحيبػات محػددة وبػمف القػوابيف 

 سارية بما يلدـ المبالح المشحركة.وأبظمة اإل امة ال
ومػػ  ذلػػؾ كمػػق فقػػد ححّممػػت حمػػاس الكايػػر مػػف األذا بسػػبب هػػذ  العي ػػة   ألف الكبػػز المربػػود الػػذ  كػػاف 
لحركػػة فػػحح وحيػػار الحسػػوية السياسػػية لػػـ حراػػق حمػػاس ولػػـ حبحفػػ  بػػق  بػػؿ حعّربػػت حمػػاس ألكبػػر حممػػة حشػػويق 

رح ا البػحافة الرسػمية واللابػة والحزبيػة   والقبػوات الفبػائية مبظمة أدواح ا الكذب والحزوير والححريض أدا
واإلعػػيـ االنحمػػاعي اإللكحروبػػي  الحػػي اححشػػدت كم ػػا لحػػرب اإللػػواف ومػػف هػػـ فػػي إطػػارهـ وكابػػت حمػػاس 
الطػػرؼ األكاػػر حبػػررًا مػػف هػػذا ال نػػوـ المسػػحطير دوف أف حكػػوف سػػببًا فػػي أ  إيػػذاء أو بػػرر يمحػػؽ بػػ   

 طرؼ مبر .
قاؿ إف مف بػيف اآلالؼ مػف حمػاس الػذيف  الػت عػب ـ وسػائؿ اإلعػيـ المبػرية إب ػـ شػاركوا فػي ويكفي أف ي

األحداث  فميس هبػاؾ اسػـ أحػد فػي أ   بػية   ألف نميػ  القبػايا كابػت ملحمقػة ال ونػود ل ػا أو ال سػياؽ 
 سياسي ل ا.

مػؿ بػ ف مبػر سػحعود ف ؿ يقاؿ بعػد ذلػؾ إف حمػاس والمقاومػة الفمسػطيبية كػاف ل ػا كبػز فػي مبػر سػوا األ
 إل، سابؽ ع دها األبو  الراعي لفمسطيف والمداف  عب ا حاريليًا.

44/7/4023 
 

 كي تحسن قدرتيا عمى المساومة "سرائيل"إحماس تشجع النار عمى  64
 عاموس هرئيؿ
اسحئباؼ المفاوبات يب  الػرئيس الفمسػطيبي محمػود عبػاس )ابػو مػازف( فػي وبػعية مركبػة  حيػاؿ لػيؼ 

لرأ  العاـ وفي أوساط  يادة فحح بش ف لطواحق  وبعؼ حماس  بمف امور الرا بسػبب حغييػر شديد في ا
الحكـ في مبر  يفكر االف عباس باف يعمف عف ابحلابات نديدة في السػمطة لطػوة لػـ حػحـ مبػذ االبحلابػات 

 . 4009لمبرلماف )الحي فازت في ا حماس( في 
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حمػاس انػراء ابحلابػات مبسػقة فػي البػفة الحػي حسػيطر في محػيط عبػاس يبػدو أبػق حبػرز فكػرة العػرض عمػ، 
. هذا اال حػراح  اذا مػا طػرح  فسيسػحغؿ 4007عمي ا السمطة  وفي  طاع ةزة الحي حسيطر عمي ا حماس مبذ 

بػػػػعؼ المبظمػػػػة الحػػػػالي الحػػػػي حشػػػػير اسػػػػحطيعات الػػػػرأ  العػػػػاـ الػػػػ، ابلفػػػػاض فػػػػي شػػػػعبيح ا فػػػػي اوسػػػػاط 
نػػة  فػػي بػػوء اسػػحئباؼ المفاوبػػات بػػيف السػػمطة واسػػرائيؿ  وبسػػبب الفمسػػطيبييف وحونػػد االف فػػي ازمػػة مزدو 

حغيير الحكـ في مبر مما لمؽ أزمػة بيب ػا وبػيف النبػراالت الػذيف يمسػكوف االف بػالليوط فػي القػاهرة. وفػي 
االسػػػابي  االليػػػرة نػػػرت مػػػرة الػػػرا محػػػاوالت نػػػس بػػػبض بػػػيف الطػػػرفيف بالبسػػػبة لمبحػػػث المحنػػػدد فػػػي احفػػػاؽ 

مبػػذ  رابػػة أربػػ  سػػبوات. ومػػ  ذلػػؾ  فػػاف اححمػػاؿ أف حسػػحنيب حمػػاس ال  ا حػػراح مػػف  المبػػالحة الػػذ  بحػػث
 نابب فحح يبدو االف بعيفا. 

الػػ، نابػػب فحػػص االربػػية لػػدا حمػػاس  يعػػوؿ عبػػاس عمػػ، المسػػاعدة االمريكيػػة واالوروبيػػة الواسػػعة بسػػبب 
البػػػػػفة. الوبػػػػػ   اسػػػػػحئباؼ المفاوبػػػػػات  وال سػػػػػيما البشػػػػػاط اال حبػػػػػاد  الحايػػػػػث فػػػػػي مبػػػػػاطؽ أ و ب فػػػػػي

اال حباد  لمسمطة حعقد في االش ر االليرة  وذلؾ ايبا بسبب هزاؿ الححوييت المالية مػف الػدوؿ المابحػة. 
كمػػا سيبػػعب عمػػ، الػػرئيس االعحمػػاد عمػػ، حبرعػػات الػػرا مػػف السػػعودية ومػػف االمػػارات فػػي اللمػػيج الفارسػػي 

 الحي حركز االف ن ودها عم، مساعدة البظاـ النديد في مبر. 
ولكف وب  حماس ألطر بي  ياس. فالحوحر بيب ا وبيف البظاـ المبر  النديد آلذ في االححداـ  في بوء 
 ػرار القػػاهرة اةػيؽ بشػػاط معظػػـ االبفػاؽ فػػي رفػح وشػػؾ المبػػرييف فػي أف حمػػاس  او عمػ، اال ػػؿ مبظمػػات 

 بدو في سيباء.فمسطيبية بغيرة وأكار حطرفا في القطاع  حساعد المبظمات االسيمية في اوساط ال
وأمس ابفنر باروخ  ساـ في ارض مفحوحػة فػي المنمػس اال ميمػي اشػكوؿ  واببػـ الػ، بػار بػارولية مػف 
 طاع ةزة ال، االرابي االسرائيمية في ب اية االسبوع  ولـ حمحؽ ابػرارا. هػذ  احػداث بػادرة بسػبيا مبػذ و ػؼ 

الاػابي/بوفمبر مػف العػاـ المابػي  ولكػف فػي حشػريف ’ عمػود السػحاب‘البار الذ  اعمف عبق فػي ب ايػة حممػة 
يدور الحديث ايبا عف ايث حاالت مػف بوع ػا فػي ةبػوف اسػبوع. وبقػدر مػا هػو معػروؼ  فػاف المسػؤوؿ 
عف اطيؽ البار في ب اية االسبوع احد الفبائؿ البغيرة في القطاع. و د احلذت حماس انراءات لنـ بعػد 

اعحقمػػػت الباشػػػطيف المشػػػبوهيف بػػػاطيؽ البػػػار. ولكػػػف حشػػػديد  اطػػػيؽ البػػػار فػػػي ليػػػؿ النمعػػػة  بػػػؿ ويبػػػدو أب ػػػا
الحبار اال حباد  المبر  عم، القطاع ياير مبذ االف  مقا عميقا في حماس  بسبب ارحفاع اسعار المػواد 
اللاـ والحانة ال، العودة ال، االعحماد عم، االسحيراد االةم، مف اسرائيؿ. وفي ن از االمف فػي اسػرائيؿ ال 

يباريو  ػػد حعمػػد فيػػق حمػػاس  اسػػحمرارا لمحػػوحر  الػػ، ةػػض البظػػر عػػف اطػػيؽ البػػواري  أو ححػػ، يسػػحبعدوف سػػ
 المبادرة باطيؽ البار ببفس ا  في محاولة للمؽ بغط عم، مبر واسرائيؿ وححسيف  درح ا عم، المساومة.

المبػػرر الػػذ  فػػي هػػذ  االابػػاء كػػاف الػػرئيس عبػػاس مطالبػػا بػػاف يشػػرح لطواحػػق لمنم ػػور االسػػرائيمي الشػػكاؾ. و 
اعطا  لمعودة ال، المفاوبات هو االسػحنابة لمطالػب النامعػة العربيػة؛ فػ كار سػ ولة عمػ،  يػادة السػمطة أف 
حقوؿ اب ا لبعت لبغط الواب ا العرب مف أف حقوؿ اب ا لبعت لبػغوط واشػبطف. فبػيغة المفاوبػات 

بالبسبة ليمؿ في الوبوؿ الػ، الحي حقررت  في ندوؿ زمبي مرف وسلي مف حسعة اش ر  ال حبشر باللير 
الحراؽ بيف اسػرائيؿ والفمسػطيبييف. ولكػف يححمػؿ أف يكػوف عمػؿ هبػا اعحبػار آلػر ايبػا: المسػيرة االسػرائيمية 
الفمسطيبية هي االف عرض اابو  بالبسبة لاياة احداث اكار دراماحيكية في الشرؽ االوسػط  الحػرب االهميػة 

وحبػػادؿ الح ديػػدات بػػيف اسػػرائيؿ وايػػراف بسػػبب البربػػامج البػػوو  فػػي سػػورية  البػػراع عمػػ، الحكػػـ فػػي مبػػر 
سػحزوؿ بعػض الشػيء السػحب فػي هػذ  المسػائؿ  4022االيرابي. يححمؿ أبق حح، بيساف/ابريؿ أو ايار/مايو 
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ايبا وعبدها سيكوف اس ؿ بعض الشيء عم، الطرفيف الوبوؿ ال، القرارات حح، في موبوع االحبػاالت 
 المباشرة بيب ما.

 
 يتحرروا: العرب االسرائيميون لن

بالبسػػبة لححريػػر السػػنباء  فػػاف معظػػػـ السػػنباء الػػذيف رفػػض ححريػػرهـ هػػػـ عػػرب مػػف مػػواطبي اسػػرائيؿ. فقػػػد 
شػػػطبت اسػػػماؤهـ مػػػف القائمػػػة  عمػػػ، لمفيػػػة الػػػب ج االسػػػرائيمي الاابػػػت فػػػي عػػػدـ السػػػماح لمسػػػمطة الفمسػػػطيبية 

ايم ـ لغرض الححريػر. يححمػؿ أف يكػوف يونػد اعحبػار آلػر عم، المواطبيف االسرائيمييف وحم’ الممكية‘باعيف 
هبػػا: ححريػػر  حمػػة عػػرب اسػػرائيمييف  ػػد يطػػرح مػػف نديػػد طمػػب ححريػػر  حمػػة ي ػػود كػػابوا مشػػاركيف فػػي اعمػػاؿ 

 ارهابية بد العرب  ماؿ عامي بوبر.
اسػػرائيؿ فػػي هػآرحس% ابػػق ليفػػا لقسػػـ مػف المبشػػورات فػػي االيػػاـ االليػرة  حقػػرر فػػي ’و الػت مبػػادر امبيػػة لػػػ
سػػنيبا فقػػط  مػػف دوف ابػػافة سػػنباء آلػػريف سػػنبوا بعػػد احفا ػػات اوسػػمو  كحعػػويض  44هػػذ  المرحمػػة ححريػػر 

الذيف لػف يححػرروا مػف أبػؿ  ائمػة المحبوسػيف  بػؿ االحفا ػات. ولػف يػحـ الححريػر  ريبػا فػي  44ظاهر  عف الػ
مف الش ر الاابي مػف المفاوبػات  ش ر رمباف  بؿ في موعد الحؽ. والمقبود هو ححرير السنباء ابحداء 

 في أرب  بببات بفارؽ ش ريف. 
وأيد النيش االسرائيمي ححريػر السػنباء القػدام، مبػذ فحػرة طويمػة بسػبب مػا وبػؼ هبػاؾ بالحانػة الػ، حعزيػز 
مكابة عباس. ويبدو أف مو ؼ الملػابرات  كالمعحػاد  فػي هػذا الشػ ف اكاػر ححفظػا وحػذرا. ومػبح وزيػر الػدفاع 

ي يعمػػوف اسػػبادا كػػامي للطػػوة ححريػػر السػػنباء وسػػيدعم ا عبػػدما يطػػرح رئػػيس الػػوزراء ببيػػاميف موشػػيق بػػوة
بحبياهو مشروع القرار عم، اعبػاء المنمػس الػوزار  والحكومػة. و ػاؿ مبػدر امبػي امػس ابػق رةػـ ابػق حقػرر 

يػػؿ المحػػدؽ ححريػػر القحمػػة  فابػػق يمكػػف  بػػوؿ ذلػػؾ فػػي بػػوء الػػزمف الطويػػؿ الػػذ  مػػر مبػػذ حبسػػ ـ واللطػػر القم
مب ـ  وسب ـ المحقدـ. وذكر كمااؿ احد السنباء الذ  حكـ عميق في عممية الاينػة المفللػة فػي القػدس فػي 
السػػبعيبيات. وعمػػ، حػػد  ولػػق  فػػاف اسػػرائيؿ لػػـ ححفػػاوض فقػػط مػػ   ائػػد الملػػرب  ياسػػر عرفػػات  بػػؿ اف الرنػػؿ 

القطػاع الغربػي فػي مبظمػة الححريػر )الػذ   الذ  بعاق ال، العممية ابو فراس المفحاو   الذ  كاف رئػيس ن ػاز
كاف مسؤوال عف العمميات في اسرائيؿ في السبعيبيات والامابيبيات( عاد م   يادة السمطة ال، المباطؽ وعيف 
 محافظا لراـ اهلل وكاف عم، مدا  رابة عقديف عم، احباؿ م  بباط النيش االسرائيمي ورناؿ الملابرات.

 
 غزة في أرقام

 بفؽ عمؿ في ذروة الح ريب بيف مبر وةزة. 2000أكار مف 
 شلص كابوا يعمموف في حشغيؿ االبفاؽ. 7000

 % مف مداليؿ حكومة حماس ناءت مف برائب الح ريب وحراليص الحشغيؿ ليبفاؽ.20
 % مف االرز(.54% مف السكر و04% مف القمح  95% مف اححيانات ةزة وفرها الح ريب )90

 % مف االبفاؽ هدمت أو اةمقت عم، ايد  المبرييف.40 مبذ حغيير الحكـ في مبر بحو
 مميوف دوالر لسرت حكومة حماس مف و ؼ الح ريب. 445
 ألؼ عامؿ بباء ا يموا بسبب البقص في مواد البباء. 40بحو 

 %(.50% والحب، 54مواد البباء ارحفعت اسعارها )االسمبت ارحف  بػ 
 %.40واححياطات الو ود في المسحشفيات هبطت ال، 
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