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 جبيات  ثالثالمسمحة عمى  اإلسالميةعد خطة لمحاربة الجماعات ي اإلسرائيمي"ديبكا": الجيش  1
سرائيمية الخميس بأف اسرائيؿ تعيش حالة مف الترقب لما يجري في إكدت مصادر أ :وليد عوض -راـ اهلل 

سورية وشبو صحراء سيناء المصرية وتوافد الجماعات االسالمية المسمحة عمى تمؾ المناطؽ مما ينذر باف 
 اسرائيؿ قد ُتدفع لخوض حرب ضد تمؾ الجماعات االسالمية المتشددة بما فييا حزب اهلل في لبناف.

الجماعات االسالمية وفي ذلؾ االتجاه ذكرت المصادر االسرائيمية اف جيش االحتالؿ اعد خطة لمحاربة 
وشبو جزيرة  -حزب اهلل المبناني  -المسمحة، وعناصر تنظيـ القاعدة عمى ثالث جبيات، وىي: لبناف 

 سيناء، وىضبة الجوالف السورية.
وحسب موقع ديبكا االستخباري االسرائيمي فاف الجيش االسرائيمي يقؼ ىذه االياـ اماـ خمسة قوى عسكرية 

السوري المحتؿ وىي: الجيش السوري، وحزب اهلل، والجياد االسالمي، عمى جبية ىضبة الجوالف 
وميميشيات المتمرديف السورييف الممولة مف السعودية، وقوات مف تنظيـ القاعدة ، والذيف يعتبروف امتدادا 

 لحركة طالباف التي استقرت شماؿ وشرؽ وغرب سورية.
سى جيش سورية الحر المعارض وتوغؿ افراد القاعدة واشار الموقع االسرائيمي الى اف جيش االحتالؿ ال ين

 الى لبناف واالردف بشكؿ مف االشكاؿ.
وّذكر موقع ديبكا االستخباري االسرائيمي باف قائد الجيوش االمريكية مارتف ديمبسي بات مقتنعا انو وفي كؿ 

افيؼ كوخافي حذر مف  انحاء سورية ىناؾ اثار لمقاعدة، كما اف قائد االستخبارات العسكرية االسرائيمية
 تحّوؿ سورية الى مرتع لمقاعدة، بؿ اف القاعدة تسيطر عمى مواقع عدة في سورية.

وفي ظؿ حالة الترقب التي تعيشيا تؿ ابيب جراء توافد مقاتمي القاعدة عمى سورية وامكانية محاولتيـ انشاء 
تخباري اف الجيش االسرائيمي االس’ ديبكا‘دولة اسالمية متشددة عمى الحدود مع اسرائيؿ كشؼ موقع 

مرات مؤخرا لمتدخؿ في سورية، المرة االولى اماـ السالح الكيماوي، والثانية اما التدخؿ االيراني،  4استنفر 
 والثالثة اماـ حزب اهلل، والرابعة اماـ القاعدة.

الجيش  وعمى صعيد صحراء سيناء المصرية وتحصف المتشدديف االسالمييف فييا اشار الموقع الى اف
االسرائيمي يرى باف الجيش المصري فشؿ في مواجية القاعدة ىناؾ، منوىا الى اف تدخؿ اسرائيؿ يبقى 

 الباب مفتوحا لمحاربة االسالمييف المتشدديف في صحراء سيناء.
 26/7/2013، القدس العربي، لندن

 
 تستأنف االثنين المقبل أن من المرجح "إسرائيل"مفاوضات السالم بين الفمسطينيين و :الفمسطينيةالقدس  6

عممت القدس بعد ظير اليوـ الخميس أف مفاوضات السالـ بيف  :عريقات سعيد -القدس –واشنطف
سرائيؿ "مف المرجح أف تستأنؼ االثنيف المقبؿ في واشنطف، وأف وزير الخارجية األميركي  الفمسطينييف وا 

في ىذه المفاوضات الحساسة، قد يعمف غدًا جوف كيري الذي أقر آخر التعديالت بشأف الفريؽ األميركي 
الجمعة، أو األحد المقبؿ عمى ابعد التقديرات الموعد المحدد الستئناؼ ىذه المفاوضات التي عانت مف 

 الشمؿ طواؿ أكثر مف أربع سنوات، مرحبًا بأعضاء الفريقيف الفمسطيني واإلسرائيمي باالسـ".
ف خالفات جمة قد ظيرت بيف المفاوضيف الفمسطينييف وكانت مصادر فمسطينية قد أصرت األربعاء أ

واإلسرائيمييف )عريقات وليفني( عمى "فيـ كؿ مف الطرفيف إلى األطر التي تستند إلييا أسس استئناؼ 
المفاوضات" حيث صرح وزير الشؤوف المدنية في السمطة الفمسطينية حسيف الشيخ األربعاء بحسب اإلذاعة 
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جو وفد فمسطيني إلى واشنطف لمقاء نظيره اإلسرائيمي مرىوف بتمقي رد إيجابي مف الفمسطينية الرسمية إف تو 
 الجانب اإلسرائيمي عمى المقترح األميركي بشأف مرجعيات عممية السالـ.

وأوضح الوزير الشيخ أف "السمطة الفمسطينية واإلدارة األميركية تنتظراف الرد اإلسرائيمي المتوقع أف يكوف 
مة اإلسرائيمية المقبؿ نياية األسبوع" مشددًا عمى أف في مقدمة المطالب الفمسطينية عقب اجتماع الحكو 

أسرى فمسطينييف معتقميف منذ ما قبؿ اتفاؽ أوسمو الموقع بيف  103الستئناؼ المفاوضات اإلفراج عف 
سرائيؿ عاـ   .1993منظمة التحرير وا 

- 26ة نياية األسبوع )الجمعة إلى األحد ومف المتوقع أف يصؿ الفريؽ الفمسطيني إلى واشنطف في عطم
 تموز )يوليو( الجاري. 28

 26/7/2013القدس، القدس، 
 

 ن لن يشاركوا في محادثات السالم بدون إطالق سراح كافة األسرى القدامىو: الفمسطيني"ىآرتس" 3
ثات، نقمت صحيفة "ىآرتس" عف مسؤوؿ فمسطيني كبير، وصؼ بأنو مطمع عمى االتصاالت لتجديد المحاد

قولو إف الفمسطينييف لف يشاركوا في محادثات السالـ، التي يفترض أف تبدأ في واشنطف الثالثاء القادـ، إال 
إذا صادقت الحكومة اإلسرائيمية أو المجمس الوزاري المصغر عمى إطالؽ سراح كافة األسرى القدامى 

 )أسرى ما قبؿ أوسمو(، بما في ذلؾ أسرى الداخؿ الفمسطيني.
مت الصحيفة اإلسرائيمية عف المصدر نفسو قولو إف رئيس طاقـ المفاوضات الفمسطيني صائب كما نق

عريقات تمقى دعوة أمريكية لممشاركة في المحادثات مع وزيرة القضاء اإلسرائيمية تسيبي ليفني. وأضاؼ أنو 
 .67د كتب ي الدعوة أف الموقؼ األمريكي ينص عمى أف المفاوضات يجب أف تكوف عمى أساس حدو 

أما بالنسبة ألسرى ما قبؿ أوسمو فقد أشار المسؤوؿ نفسو إلى أف رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس قد 
أوضح عدة مرات بأنيا ال يوافؽ عمى تقسيـ اإلسرائيمييف لألسرى، وأنو يجب إطالؽ سراح كافة األسرى 

لمواليات المتحدة أنو ال يمكف البدء وأضاؼ أف السمطة الفمسطينية أوضحت  بدوف أي عالقة بمكاف سكناىـ.
بالمحادثات بدوف أف تمتـز إسرائيؿ بذلؾ. وفي حاؿ لـ توافؽ إسرائيؿ عمى ذلؾ فإنو لف يكوف ىناؾ أي 

 تفويض لعريقات بالتوجو إلى واشنطف.
كما نقمت الصحيفة عمى مصادر فمسطينية قوليا إف أي موافقة عمى إطالؽ سراح جزئي لألسرى القدامى 

جو بالغضب في الشارع الفمسطيني، وينظر إليو عمى أنو تنازؿ عف المبادئ التي أعمنيا أبو مازف سيوا
وأضاؼ المسؤوؿ الفمسطيني أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتانياىو لـ يصرح  والقيادة الفمسطينية.

لـ يوافؽ عمى إطالؽ ، ولـ يوافؽ عمى تجميد االستيطاف، و 67بأف المفاوضات ستكوف عمى أساس حدود 
 سراح كافة األسرى القدامى، وفي ىذه الحالة ال يمكف الحديث عف تجديد المحادثات.

 25/7/2013، 48عرب
 

 "معا"ووكالة  "العربية"النائب العام يقرر إغالق مكتبي قناة : غزة 4
معا اإلخبارية  قرر النائب العاـ د. إسماعيؿ جبر إغالؽ مكتبي قناة العربية ووكالة: خاص الرأي -غزة 

بغزة اليوـ الخميس. وحسب النيابة فإف القرار يأتي بعد نشر الوسيمتيف ألخبار وشائعات وتمفيؽ وفبركة 
أخبار وبث معمومات ليس ليا رصيد عمى أرض الواقع، مبينة أنيا ىددت السمـ األىمي وأضرت بالشعب 



 
 
 

 

 

           6ص                                    6936العدد:                66/7/6023 الجمعة التاريخ:

يادات مف اإلخواف المسمميف في مصر إلى وكانت وكالة معًا نشرت خبرا حوؿ تسمؿ ق الفمسطيني ومقاومتو.
 قطاع غزة ونسبت الخبر إلى مصادر "إسرائيمية" لـ تسميا.

كما نشرت معًا خبرا قبؿ أكثر مف شير عف تسمؿ عناصر مسمحة مف سيناء إلى غزة، حيث تقدـ المكتب 
 اإلعالمي الحكومي حينيا بشكوى رسمية لمنيابة ضد الوكالة.

 25/7/2013لإلعالم،  وكالة الرأي الفمسطينية
 

 تعين سفيرين جديدين لفمسطين في أوروبا السمطة 5
 أشرؼ اليور: عيف الرئيس الفمسطيني سفيريف جديديف لدولة فمسطيف لدى كؿ مف ألمانيا والتشكيؾ.-غزة 

وأدت كؿ مف السفيرة خمود دعيبس، اليميف القانونية، أماـ الرئيس محمود عباس، سفيرة لدولة فمسطيف، 
ودعيبس شغمت في الوقت السابؽ وزيرة لمسياحة في السمطة  لبعثتيا لدى جميورية ألمانيا االتحادية. رئيسة

 مف ألمانيا. 1995الفمسطينية، وحاصمة عمى شيادة الدكتوراه في اليندسة المعمارية في العاـ 
يف لدى جميورية كذلؾ أدى السفير جماؿ الجمؿ، اليميف القانونية أماـ الرئيس عباس سفيرا لدولة فمسط

والجمؿ كاف ضمف العامميف في السمؾ الدبموماسي، وشغؿ في الوقت السابؽ منصب القنصؿ العاـ  التشيؾ.
 لدولة فمسطيف في مدينة اإلسكندرية بمصر.

 26/7/2013 لندن القدس العربي،
 

 المخمالتي يدعو لرفض قرار محكمة االحتالل حول "الفسفور األبيض" 6
زير الصحة الفمسطيني مفيد المخاللتي بشدة رد المحكمة "االسرائيمية" العميا، الصادر أداف و  الرأي: -غزة 
يوليو الجاري، بشأف استخداـ قوات االحتالؿ لمفسفور األبيض، حيث قبمت المحكمة التعيد المقدـ مف  9في 

 -ي حاالت استثنائيةقبؿ النيابة العامة لالحتالؿ، بعدـ استخداـ الفسفور األبيض ضد المدنييف العزؿ إال ف
وقاؿ المخمالتي في بياف لو الخميس: "إف الحاالت االستثنائية تعني إبقاء الباب مفتوحًا  عمى حد ادعاءاتيا.

عمى مصراعيو أماـ قوات االحتالؿ في المستقبؿ؛ الستخداـ الفسفور في المناطؽ المأىولة بالسكاف"، مشيرًا 
ذلؾ "انتياكًا  وعد الوزير المخمالتي ىيئة قضائية لدى االحتالؿ. إلى أف ذلؾ سيتـ ىذه المرة بمباركة أعمى

صريحًا لكؿ ما عرفتو البشرية مف مواثيؽ دولية وأعراؼ إنسانية سامية"، مشيرة إلى ما اثبتتو منظمات 
حقوؽ االنساف المحمية والدولية، مف استخداـ االحتالؿ لمفسفور األبيض عمى نطاؽ واسع خالؿ الحرب 

 ـ.2009ـ حتى يناير 2008ديسمبر  27غزة ما بيف الفترة عمى قطاع 
 25/7/2013وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم، 

 
 أطراف وراء اتيامنا ثالثةال عناصر لكتائب القسام في رابعة العدوية .. و  :حمدانأسامة  7

اركة أفػراد مشػ« حمػاس»نفى مسػؤوؿ العالقػات الدوليػة فػي حركػة : «ىاتفيا، بيروت»محمد طالب األحمدي  
مػػف الحركػػة وعناصػػر مػػف جناحيػػا العسػػكري المتمثػػؿ فػػي كتائػػب عػػز الػػديف القسػػاـ فػػي أعمػػاؿ العنػػؼ التػػي 

فػػػي أعقػػػاب تػػػواتر أنبػػػاء عػػػف توجيػػػو أوامػػػر ليػػػذه العناصػػػر « عكػػػاظ»تشػػػيدىا مصػػػر، وقػػػاؿ فػػػي حػػػوار مػػػع 
ويػة لػيس لنػا عالقػة بػو، بػؿ ما يجػري تحديػدا فػي رابعػة العد»باالنسحاب مف رابعة العدوية قبؿ اليـو الجمعة 

نعتقػػد أف أي تػػدخؿ خػػارجي فػػي الشػػأف المصػػري سػػوؼ يزيػػد األمػػور تعقيػػدا ولػػف يػػؤدي إلػػى انتيػػاء األمػػور 
 «.بصورة تناسب الشعب المصري
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وأكد أف حماس تحتـر إرادة الشعب المصري، وأنيا حريصة عمى ترسيخ عالقات إيجابيػة مػع القػاىرة، معتبػرا 
أف كؿ ما ذكر مف اتيامات بحؽ الحركة لف يػتمكف أحػد . وأكد ـ ىو شأف داخمي بحتأف ما يجري فييا اليو 

 مف تقديـ أي دليؿ، ألف جميعيا مجرد اتيامات ال تستند ألي دليؿ أو أي حقائؽ.
ـ وحتػػى اليػػـو ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف الشػػائعات 6022ينػػاير  65طػػواؿ مػػا يزيػػد عمػػى عػػاميف، منػػذ فوقػػاؿ حمػػداف 

حمػػاس، ألسػػباب مختمفػػة، بعضػػيا يقػػؼ وراءىػػا الجانػػب اإلسػػرائيمي، وبعضػػيا يقػػؼ واالتيامػػات بحػػؽ حركػػة 
وراءىا بعػض األطػراؼ اإلقميميػة التػي ربمػا تريػد إقحػاـ حمػاس فػي الشػأف المصػري، وبعضػيا أطػراؼ محميػة 
فػػي إطػػار خصػػومتيا مػػع أطػػراؼ سياسػػية إسػػالمية كػػاإلخواف المسػػمميف.. فػػنحف قمنػػا وبوضػػوح أف لنػػا سياسػػة 

أف ال نتدخؿ في الشأف الداخمي ألي طرؼ عربي وفي أية دولة عربية، فنحف نعتقد أف قوة القضية واضحة، 
الفمسطينية تكمف في قوة وتماسؾ الدوؿ العربية إف كاف عمى الصعيد الداخمي أو في ما بينيا، ولذلؾ لـ تكف 

 ختمفة.حماس يوما طرفا في صراع المنطقة، ال داخمي في دولة بعينيا، وال بيف دوؿ م
مػػف أراد أف يػػتيـ حمػػاس فحمػػاس عنوانيػػا معػػروؼ وقياداتيػػا معروفػػة، فػػيمكف أف يتوجػػو إلييػػا  وقػػاؿ حمػػداف

بالسؤاؿ كما تتفضؿ اآلف أخي الكريـ، فيذا مقدر لكـ ومقدر لصحيفتكـ، ومقدر عمى المستوى الميني لمتأكد 
أفضػػؿ العالقػػات مػػع كػػؿ الػػدوؿ حركػػة حمػػاس سػػعت دائمػػا إلقامػػة  وقػػاؿ أسػػامة حمػػداف إف مػػف ىػػذا األمػػر.

العربيػػة بمػػا فييػػا مصػػر، وبخصػػوص القيػػادة المصػػرية الجديػػدة فيػػذا شػػأف داخمػػي مصػػري، ولكػػف أؤكػػد بكػػؿ 
وضوح أنو ال يمكف أف تكوف العالقة بيف الجانب الفمسطيني والمصػري عالقػة غيػر إيجابيػة، تمامػا كمػا ىػي 

مى بنػاء أفضػؿ العالقػات مػع الجانػب المصػري عمػى نظرتنا لمعالقات العربية، وليذا سوؼ نكوف حريصيف ع
 عاما. 65المستوييف الشعبي والرسمي، وىذه ىي سيرتنا طواؿ 

وحوؿ توقؼ االتصاالت مػع الجانػب المصػري بعػد تػولي عػدلي منصػور منصػب رئػيس مصػر الؤقػوت، قػاؿ 
يػػة مػػع حمػػاس عنػػدما وجػػدنا ىنػػاؾ بعػػض المسػػائؿ الممحػػة حصػػمت اتصػػاالت ميمػػة مػػع الجيػػة المعنحمػػداف: 

حتى ىػذه المحظػة، وأعنػي بػذلؾ ىيئػة المخػابرات العامػة، وىػذا فػي محطتػيف، األولػى متعمقػة بمعبػر رفػح، مػا 
ف كانػػت بشػػكؿ جزئػػي، والمحطػػة الثانيػػة عنػػدما طمبنػػا مػػنيـ التػػدخؿ  أدى إلػػى فػػتح المعبػػر وتسػػييؿ الحركػػة، وا 

 البرغوثي مػف حالػة العػزؿ. فالخالصػة أننػا باعتبارىـ الوسطاء في ممؼ تبادؿ األسرى بإخراج األسير عبداهلل
يجػػاد حػػؿ ل شػػكاالت الطارئػػة  فػػي ىػػذا الظػػرؼ الطػػارئ نتواصػػؿ بمػػا ىػػو كفيػػؿ بترسػػيخ العالقػػة مػػف جيػػة وا 

 لمقضية الفمسطينية مف جية أخرى.
 66/7/6023، عكاظ، جدة

 
 بريخطف أحمد الجعبتكشف عن فشل وحدات الكوماندوس مرتين  "إسرائيل": "والالموقع " 8

كشفت إسرائيؿ يـو أمس عف فشؿ وحداتيا الخاصة مرتيف في خطػؼ قائػد أركػاف حركػة : غزة ػ أشرؼ اليور
 حماس أحمد الجعبري، الذي اغتالتو في وقت الحؽ لتمؾ المحاولتيف الفاشمتيف.

بيمػا اإلسرائيمي المقرب مف أجيػزة االسػتخبارات فػإف محػاولتيف فاشػمتيف قامػت ’ والال‘وبحسب ما نشر موقع 
وحدات خاصة مف الجيش اإلسرائيمي لخطؼ قائد كتائب القساـ الجناح المسمح لحمػاس، ووفػؽ مػا ذكػر فػإف 
المحاولتيف كانتا وقتيا بالجندي األسير غمعاد شميط، الذي أطمؽ سراحو فيما بعػد فػي صػفقة أدارىػا الجعبػري 

 عف حماس.
 6008ة األمنيػػة اإلسػػرائيمية شػػرعوا فػػي العػػاـ وفػػي تفاصػػيؿ المحػػاولتيف فقػػد ذكػػر الموقػػع أف الجػػيش واألجيػػز 

بوضع خطة لخطؼ الجعبري كوف غمعاد شػميط كػاف بحوزتػو، وكانػت ىػذه العمميػة حػاؿ نجحػت سػتعتبر مػف 
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واالسػػتخبارات ’ الشػػاباؾ‘أكبػػر وأىػػـ العمميػػات التػػي تنفػػذىا إسػػرائيؿ خػػالؿ السػػنوات األخيػػرة، وقػػد بػػدأ جيػػاز 
 لعمؿ عمى وضع خطة الخطؼ.والجيش وكافة األقساـ األمنية با

، حيػث وصػمت 6008وأضػاؼ الموقػع أف ىػذه األجيػزة بػدأت تجمػع المعمومػات عػف الجعبػري منتصػؼ عػاـ 
معمومة ميمة بأف الجعبػري أعتػاد سػموؾ طريػؽ محػدد فػي قطػاع غػزة أثنػاء عودتػو مػف زيػارة أحػدى زوجاتػو، 

خطػؼ الوصػوؿ إلػى ىػذه الطريػؽ واعتػراض والتي تسمح لموحدة الخاصػة التػي جػرى إعػدادىا لتنفيػذ عمميػة ال
طريقػػو وخطفػػو والعػػودة بػػو إلػػى إسػػرائيؿ، خاصػػة أف الجعبػػري كػػاف يسػػتقؿ فػػي تحركاتػػو سػػيارة خاصػػة ويرافقػػة 

 حارس واحد أو أثنيف فقط.
باشػػرت إسػػػرائيؿ ’ أمػػاف‘وجيػػاز االسػػتخبارت العسػػكرية ’ الشػػػاباؾ‘ومػػع وصػػوؿ معمومػػات أضػػافية لجيػػازي 

اف أحد الضباط مسؤوؿ عػف العمميػة ويقػيـ فػي مقػر لػيس بعيػدا عػف حػدود قطػاع غػزة، فػي بتنفيذ العممية، وك
 حيف كاف ضابط أخر مسؤوال عف العممية في الميداف داخؿ قطاع غزة.

وتفيػػد المعمومػػات أف أفػػػراد المجموعػػة وصػػموا إلػػػى النقطػػة التػػي تػػػـ تحديػػدىا العتػػراض الجعبػػػري والتػػي كػػػاف 
فقػػا لممعمومػػات األمنيػػة، وقػػد كػػاف لمجػػيش فػػي ىػػذه العمميػػة فرصػػة الغتيػػاؿ سيصػػؿ إلييػػا فػػي سػػاعات الميػػؿ و 

الجعبري ولكف ىذا لػـ يكػف اليػدؼ لمعمميػة، وأنتظػر أفػراد المجموعػة التعميمػات لتصػميـ مػف القيػادة الرئيسػية، 
وبعػػد  وبعػػد مػػرور وقػػت وصػػمت ىػػذه التعميمػػات التػػي تطػػالبيـ بػػالعودة إلػػى إسػػرائيؿ ولكػػف مػػف دوف الجعبػػري.

مرور عدة أياـ وصمت معمومات جديدة تسمح بتنفيذ العممية، حيث باشرت إسرائيؿ بتنفيذ العممية وسط حالة 
عالية مف التفاؤؿ بنجاحيا، حيث توجيت المجموعة الخاصة في ساعات المسػاء نحػو ىػدفيا فػي قطػاع غػزة 

مدينػة تػؿ أبيػب لمتابعػة  فػي’ الشػاباؾ‘تحت نفس القيادة مف الضباط، وتوجو كبػار الضػباط إلػى مقػر جيػاز 
تنفيذ العممية، وكاف يؤاؼ جالنت القائػد األعمػى ليػذه العمميػة يجمػس فػي ىػذا المقػر، والػى جانبػو رئػيس دائػرة 

بػري يشػعر بمػا ينتظػره ويشير التقرير المنشور أنو في المساء لػـ تظيػر أي عالمػة بػأف الجع منطقة الجنوب.
كافػػة القػػوات المشػػاركة فػػي العمميػػة لالسػػتعداد، كػػوف الجعبػػري وقػػاـ جالنػػت باعطػػاء تعميمػػات ل عمػػى الطريػػؽ،

سيصؿ إلى النقطة المحددة خالؿ دقائؽ، وسيكوف الجعبري بعد دقائؽ بيف يدي الوحدة الخاصة، وىنػا بػدأت 
لدرجػة أف وزيػر الجػيش أييػود بػاراؾ مػع جػابي اشػكنازي ’ الشػاباؾ‘عالمات االنتصار تظير في مقر جيػاز 

إلػػى مقػػر متابعػػة العمميػػة، وظيػػرت سػػيارة الجعبػػري واقتربػػت مػػف المفتػػرؽ الػػذي يجػػب أف قائػػد الجػػيش دخػػال 
تتوجو مف خاللو نحو المكاف الذي يتواجد فيو أفراد المجموعة الخاصة كما فعؿ خالؿ األياـ التي سبقت ىذا 

، ولكف سائؽ الجعبري اختار أف يستمر في السير قدما ولـ يتجو نحو موقع الجنود، وفي ىذه المحظات  اليـو
، وتػػـ إعطػػاء تعميمػػات لموحػػدة ’الشػػاباؾ‘ظيػػرت عالمػػات الفشػػؿ والخػػذالف عمػػى كافػػة المتواجػػديف فػػي مقػػر 

 الخاصة بالعودة وأيضا ىذه المرة دوف الجعبري.
في النياية يذكر الموقع بأنو لو نجحت أحدى ىاتيف المحاولتيف وتـ خطؼ الجعبري لـ تقـ إسػرائيؿ باغتيالػو 

ضػد قطػاع غػزة، ’ عػامود السػحاب‘والتي عمى أثرىا نفذت إسرائيؿ عمميػة  6026ف ثاني عاـ في شير تشري
 كوف الجعبري جرى مبادلتو باألسير اإلسرائيمي غمعاد شميط ضمف شروط ال تسمح إلسرائيؿ باغتيالو.

 66/7/6023، القدس العربي، لندن
 

 ير يحيى سكافوفد مشترك من حركتي "فتح" و"فتح االنتفاضة" يزور منزل األس 9
، إلػى منػزؿ األسػير فػي السػجوف «فػتح االنتفاضػة»و« فػتح»مّثمت الزيارة التضامنية لوفد مشترؾ مف حركتي 

اإلسػػرائيمية يحيػػى سػػكاؼ، مفاجػػأة لألوسػػاط الفمسػػطينية، ألنيػػا أوؿ زيػػارة مشػػتركة مػػف نوعيػػا، وتضػػـ ممثمػػيف 
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يػػا أتػػت بعػػد مػػا ُحكػػي عػػف التقػػارب بػػيف عػػف الحػػركتيف. وىػػي خطػػوة توقّػػؼ عنػػدىا الكثيػػروف، وخصوصػػًا أن
 الطرفيف عمى خمفية ما يجري في سوريا.

 66/7/6023، االخبار، بيروت
 

 ال عامل استقرار لدى المبنانيينإ نكونحماس: لن  20
أقامػػت حركػػة حمػػاس إفطارىػػا السػػنوي فػػي مخػػيـ الرشػػيدية، حضػػره لفيػػؼ مػػف العممػػاء وممثمػػوف عػػف الفصػػائؿ 

 الفمسطينية والمؤسسات.
أى عضػػو القيػػادة السياسػػية لمحركػػة فػػي لبنػػاف جيػػاد طػػو أف العػػودة إلػػى المفاوضػػات لػػف يكػػوف إال غطػػاء ور 

لشػػػػرعنة االسػػػػتيطاف وتفريطػػػػا فػػػػي حقػػػػوؽ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني وتضػػػػحياتو، داعيػػػػا جميػػػػع مكونػػػػات الشػػػػعب 
ى الفمسطيني وخصوصا فصائؿ المقاومة إلى وحدة ورص الصفوؼ في وجػو المشػروع الصػييوني الػذي يسػع

 لشطب القضية الفمسطينية وتكريس ييودية الدولة مف خالؿ العودة لممفاوضات.
كمػا دعػػا الػػى ضػرورة تعزيػػز وحمايػػة العالقػػة المبنانيػة والفمسػػطينية فػػي مواجيػػة مشػروع الفتنػػة بأشػػكاليا كافػػة، 

جيػػة مؤكػػدا حػػرص حركػػة حمػػاس عمػػى أمػػف المخيمػػات واسػػتقرارىا والتأكيػػد عمػػى توحيػػد كافػػة الجيػػود فػػي موا
 العدو الصييوني، الفتا الى اف الفمسطينييف لف يكونوا اال عامؿ استقرار ووحدة لدى األشقاء المبنانييف.

 66/7/6023، المستقبل، بيروت
 

قميمياً  " إلبعاد المخيماتالديموقراطيةلبنان: " 22  عن األزمات محميًا وا 
اجتمػاع قيادتيػا الموسػع، الػرئيس محمػود  دعت "الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطيف" في لبناف في بياف بعد

عباس والفريؽ الفمسطيني المفاوض الى احتػراـ موقػؼ االجمػاع الػوطني بػرفض العػودة لممفاوضػات فػي ظػؿ 
واكد المجتمعوف  عمميات االستيطاف، ألف االدارة االميركية ما زالت مواقفيا منحازة لصالح اسرائيؿ وعدوانيا.

لػػيس جػػزءا مػػف الصػػراعات الداخميػػة واالقميميػػة، ويطمػػح الػػى بنػػاء عالقػػات  اف الشػػعب الفمسػػطيني فػػي لبنػػاف
سػػميمة وصػػحيحة مػػع كػػؿ مكونػػات المجتمػػع المبنػػاني .ودعػػوا الدولػػة المبنانيػػة الػػى االسػػراع فػػي معالجػػة الشػػأف 
الحيػػاتي لمفمسػػطينييف خصوصػػا حػػؽ العمػػؿ بحريػػة، وتشػػػريع حػػؽ المينيػػيف بالعمػػؿ، وحػػؽ التممػػؾ واإلسػػػراع 

 مخيـ نير البارد.بإعمار 
كما دعوا االونروا الى تحمؿ مسؤولياتيا حتػى انتيػاء االعمػار بشػكؿ كامػؿ، اضػافة الػى السػعي لعقػد مػؤتمر 

 دولي ثاف عمى غرار مؤتمر فيينا، لتوفير ما تبقى مف امواؿ تضمف استكماؿ عممية االعمار في المخيـ.
 66/7/6023، المستقبل، بيروت

 
 مسيرات احتجاجًا عمى استئناف المفاوضات "الجبية الشعبية" تدعو ل 26

جػػددت "الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف" رفضػػيا عػػودة السػػمطة الفمسػػطينية لممفاوضػػات : راـ اهلل )فمسػػطيف(
(، احتجاجػػًا عمػػػى 68/7مػػع االحػػتالؿ ودعػػت لتظػػػاىرات احتجاجيػػة فػػي راـ اهلل وغػػزة، ظيػػػر األحػػد المقبػػؿ )

 استئناؼ المفاوضات.
(، أنيػا بصػدد تنظػيـ فعاليػات ووقفػة 65/7ة الشعبية" في بياف تمقتػو "قػدس بػرس" الخمػيس )وأوضحت "الجبي

احتجاجيػػػة فػػػي ميػػػداف فمسػػػطيف بمدينػػػة غػػػزة السػػػاعة الثانيػػػة عشػػػرة ظيػػػر األحػػػد القػػػادـ، بػػػالتزامف مػػػع "مسػػػيرة 
داف المنارة وصواًل حاشدة" في راـ اهلل ستنطمؽ مف ساحة النادي األرثوذكسي الساعة الواحدة ظيرًا، مرورا بمي

 إلى ساحة األمـ المقابمة لممقاطعة.
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وطالبت "الشعبية" عناصرىا ومنظماتيا بالمشاركة الواسعة في الفعاليػات وأف يكونػوا "نموذجػًا فػي الػدفاع عػف 
 قضايا الشعب الفمسطيني وحؽ الجماىير في التعبير عف رأييا".

 65/7/6023قدس برس، 
 

  إضرابو عن الطعام لميوم الرابع في سجون السمطةيواصل  حماسقيادي في الضفة:  23
قالػػػت حركػػػة حمػػػاس، إف قياديػػػا فييػػػا مػػػف مدينػػػة سػػػمفيت شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػة المحتمػػػة، : راـ اهلل )فمسػػػطيف(

 يواصؿ إضرابو عف الطعاـ في سجوف السمطة الفمسطينية لميـو الرابع عمى التوالي.
( أف "المعتقػػػؿ السياسػػػي  فتحػػػي 7|65" الخمػػػيس )وأوضػػػحت الحركػػػة فػػػي بيػػػاف صػػػحفي تمقتػػػو "قػػػدس بػػػرس 

محمػود الحايػؾ، يواصػػؿ إضػرابو عػف الطعػػاـ فػي سػجوف أجيػػزة السػمطة منػذ اعتقالػػو قبػؿ أربعػة أيػػاـ، وقػد تػػـ 
 تمديد اعتقالو عمى ذمة التحقيؽ لدى جياز األمف الوقائي".

يت، اعتقػػػؿ يػػػـو اإلثنػػػيف عامػػػًا( وىػػػو مػػػف بمػػػدة زيتػػػا جمػػػاعيف قػػػرب سػػػمف 44وأضػػػافت "حمػػػاس" أف الحايػػػؾ )
 26الماضػػي بعػػد اسػػتدعائو لممقابمػػة، عممػػًا أنػػو أسػػير محػػرٌر مػػف معػػتقالت االحػػتالؿ أمضػػى فييػػا أكثػػر مػػف 

عامػػًا فػػي عػػدة اعتقػػاالت وأفػػرج عنػػو مػػف آخرىػػا قبػػؿ أقػػؿ مػػف خمسػػة أشػػيٍر بعػػد اعتقػػاٍؿ إدارٍي، كمػػا سػػبؽ أف 
لثمانيػػة أبنػػاء، ويعػػاني  مػػف انػػزالؽ غضػػروفي،  اعتقػػؿ عػػدة مػػراٍت فػػي سػػجوف أجيػػزة أمػػف السػػمطة، وىػػو أبٌ 

نتيجة التعػذيب الشػديد الػذي تعػرض لػو خػالؿ التحقيػؽ واالسػتجواب فػي معػتقالت االحػتالؿ، بحسػب إيضػاح 
 البياف.

 65/7/6023قدس برس، 
 

 اإليرانياإلذاعة العبرية: نتنياىو معني بدعم االنقالب عمى مرسي أكثر من االىتمام بالبرنامج النووي  14
نتنياىو جمد مؤقتًا االىتماـ بمسألة المشروع النووي اإليراني، وبات أىـ ما يعنيو ىو الحرص عمى ضماف "

، اإلذاعة العبرية  المحطة الثانية، المعروفة بػ  –نجاح االنقالب في مصر "...ىذا ما ذكرتو مساء اليـو
 ." "ريشت بيت

ومة اإلسرائيمية تحدث إلى كؿ مف الرئيس وضمف تفاصيؿ الخبر، أشارت اإلذاعة إلى إف رئيس الحك
األمريكي أوباما ورئيس الحكومة البريطانية كاميروف، والرئيس الفرنسي ىوالند، أكثر مف مرة خالؿ أسبوعيف 

 .لحثيـ عمى عدـ التردد في إبراز الدعـ ل نقالبييف
قصر اإلليزية لكي  ونوىت اإلذاعة إلى إنو في أحد المرات اضطر نتنياىو إلجراء خمس مكالمات مع

يتسنى لو الحديث مع ىوالند، الذي كاف مشغوؿ بقضايا أخرى. وحسب اإلذاعة، فإف نتنياىو أصدر 
تعميماتو لكؿ مف رئيس الموساد تامير باردو ورئيس االستخبارات العسكرية أفيؼ كوخافي بأف يثيروا قضية 

ئيـ في الغرب، وىذا ما قاـ بو باردو دعـ االنقالبييف في مصر في المحادثات التي يجرونيا مع نظرا
  .وكوخافي بالفعؿ

في الوقت ذاتو، فإف نتيناىو الذي يشغؿ منصب وزير الخارجية أصدر تعميماتو لسفراء إسرائيؿ في الغرب 
باستغالؿ القنوات الدبموماسية إلقناع حكومات الدوؿ التي يعمموف فييا بأىمية دعـ االنقالب. وتشير 

ـ انجاز حققو نتنياىو، كاف عمى صعيد الكونغرس األمريكي، فبعد إف سمعت أصوات اإلذاعة إلى إف أى
داخؿ الكونغرس تعارض االنقالب وتدعو الى موقؼ حاـز ضده، جاء تحرؾ نتنياىو السريع عبر التواصؿ 
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مع قادة الكونغرس، وىو ما جعؿ الكونغرس ذاتو يطالب البيت األبيض بموقؼ أكثر وضوحًا في دعـ 
 .باالنقال

 25/7/2013موقع صالح النعامي، 
 

 لن تسمح بنقل أسمحة من سورية إلى حزب اهلل "إسرائيل"نتنياىو:  15
شّدد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، خالؿ زيارتو قاعدة التجنيد الرئيسية : يو بي أي -سورية 

 لى "حزب اهلل".لمجيش اإلسرائيمي، عمى أف "إسرائيؿ لف تسمح بنقؿ أسمحة مف سورية إ
وقاؿ نتنياىو ردًا عمى سؤاؿ ألحد المجنديف لمواء المظمييف، وفقًا لبياف صادر عف مكتب رئيس الوزراء: 

"حزب اهلل"، وىذا يعتبر خطًا  إلى"ننتيج سياسة واضحة. لف نسمح بنقؿ أسمحة مطورة وخطيرة مف سورية 
 جادوف بذلؾ".أحمر نصّر عمى عدـ تجاوزه، واألسرة الدولية تعمـ أننا 

وتطرؽ نتنياىو إلى البرنامج النووي اإليراني قائال إف "إيراف لـ تجتز بعد الخط األحمر، وال يسمح ليا 
 بامتالؾ األسمحة النووية".

وخاطب نتنياىو المجنديف قائاًل إف "ىذه ىي دولتكـ ويتوجب عميكـ الدفاع عنيا وعف قدرتنا عمى الرد عمى 
عمى أعدائنا، ونحف القوة الدفاعية لدولتنا وىكذا يستمر األمر ولف نضع أمننا وديعًة  االعتداء عمينا والتغّمب

 في أيدي آخريف".
وأضاؼ أنو "ليس لدينا دولة أخرى وسنواصؿ تعزيز قوتنا، ولكف لف نرتاح ويتوّجب عمينا أف نكوف مستعديف 

يزيد مف قدراتو مف أجؿ تعزيز قدرتنا دائمًا لتحقيؽ النصر في الحرب"، الفتًا الى أف "الجيش اإلسرائيمي 
 عمى حسـ العدو في ميداف المعركة". 

 26/7/2013، الحياة، لندن
 

 التعاون مع ممثمي االتحاد األوروبي في الضفةموشيو يعمون يوقف  16
أوعز وزير الجيش اإلسرائيمي "موشيو يعالوف" إلى الجيش اإلسرائيمي ومنسؽ أعماؿ  :عكا أوف اليف
مناطؽ، بوقؼ التعاوف مع ممثمي االتحاد األوروبي وعدـ السماح ليـ بإنشاء مشاريع إنسانية الحكومة في ال

 في مناطؽ )ج( الخاضعة لسيطرة مدنية فمسطينية وسيطرة أمنية إسرائيمية في الضفة الغربية.
يؿ أي وجاء اإليعاز بحسب ما ذكرتو صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ردًا عمى قرار االتحاد األوروبي حظر تمو 

مشاريع إسرائيمية خارج الخط األخضر، كما تقرر عدـ السماح لممثمي االتحاد األوروبي بدخوؿ قطاع غزة 
 عبر األراضي اإلسرائيمية.

ونقمت الصحيفة عف جيات أمنية قوليا:" ال يمكف منع أحد مف التجوؿ بحرية داخؿ مناطؽ الضفة الغربية 
سرائيؿ، ولكننا سنعتبر ممثمي االتحاد   األوروبي في تمؾ المناطؽ سياح فقط".وا 

 26/7/2013، عكا اون الين
 
 

 ثاء المقبل في واشنطناستئناف المفاوضات الثال  يتوقعسيمفان شالوم  17
توّقع وزير الطاقة والتطوير اإلقميمي في الحكومة اإلسرائيمية سيمفاف شالوـ أف : أسعد تمحمي –الناصرة 

 .ثاء المقبؿ في واشنطفالئيؿ والسمطة الفمسطينية بوساطة أميركية الثُتستأنؼ المفاوضات المباشرة بيف إسرا
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ثاء وقاؿ شالـو أمس إف إسرائيؿ أبمغت الواليات المتحدة استعدادىا إرساؿ موفدييا إلى المفاوضات الثال
المقبؿ، وتنتظر إعالنًا مماثاًل مف السمطة الفمسطينية. وأضاؼ أف غياب شروط مسبقة إلطالؽ المفاوضات 

جاءت أقواؿ شالـو  «.بعيدة المدى»لـ يمنع رؤساء حكومات إسرائيمية مف اتخاذ قرارات وتنفيذ خطوات 
الفمسطينية الجديدة المشتركة في مدينة أريحا، وقبيؿ  –خالؿ حفمة تدشيف المنطقة الصناعية اإلسرائيمية 

د الفمسطيني مسألة ميمة لقائو وزير التخطيط الفمسطيني محمد أبو رمضاف. وأضاؼ اف تقوية االقتصا
وتابع أنو مف أجؿ التقدـ في المستوييف السياسي واالقتصادي، فإف «. لكنيا ليست بدياًل لحؿ سياسي»
والقياـ بذلؾ »وشدد عمى أف إسرائيؿ مستعدة الستئناؼ االتصاالت «. رقصة التانغو تحتاج الى اثنيف»

لوقت ذاتو أف إسرائيؿ لف تجمد البناء في ، مضيفًا في ا«برغبة جدية مف أجؿ التقدـ نحو السالـ
 المستوطنات. ولـ يستبعد أف تطمؽ إسرائيؿ أسرى فمسطينييف قبيؿ حموؿ عيد الفطر السعيد.
 26/7/2013، الحياة، لندن

 
 ىم ضحية التمييز 48وفمسطينيو ميزانية تصرف عمى الحرب واالستيطانبركة: نصف المحمد  18

ائب محمد بركة رئيس الجبية الديمقراطية لمسالـ المساواة، أمس عمى أف زىير أندراوس: أكد الن -الناصرة 
الميزانية العامة لمدولة تعكس السياسة الرسمية لمحكومات المتعاقبة، وىي ال تتغير في كؿ الحكومات 
المتعاقبة، وعمى مر عشرات السنيف، وفي صمبيا تمويؿ سياسة العسكرة والحرب واالحتالؿ واالستيطاف، 

تمتيـ حوالي نصؼ الميزانية، مشدد عمى أف كؿ أمراض السياسة االقتصادية، مف تمييز عنصري التي 
 ودعـ رأس الماؿ تتركز في سياسة الحرب واالحتالؿ.

وقاؿ بركة، في خطابو أماـ الييئة العامة لمكنيست، إف مبنى الميزانية يعكس عمى مدى عشرات السنيف 
كز عمى مبدأ القوة وتضخيميا، وأنا أقصد ىنا حصة ميزانية وزارة سياسة الحكومات المتعاقبة، التي ترت

بالمئة مف  32األمف، وما يرافقيا مف صرؼ عمى االحتالؿ واالستيطاف، فيذا الصرؼ بمجممو يمتيـ 
الموازنة العامة، اضافة الى ىذا، فإف أساس الديوف، وما يترتب عمييا مف فوائد، الذي تكمؼ الميزانية ىي 

بالمئة مف الموازنة العامة، ىو الصرؼ أيضا عمى ىذا بند األمف واالحتالؿ، ما يعني اف ال  32أيضا نحو 
 بالمئة مف الموازنة يصرؼ عمى العسكرة واالحتالؿ. 48اقؿ مف 

وتابع بركة، إف ىذا امر ال تجد مثيال لو في العالـ، فالحديث ىنا ليس عف مرة واحدة، بؿ عف معادلة قائمة 
يف، واثبتتيا مختمؼ االبحاث، وىذا يعكس العقمية وااليديولوجيا المسيطرة عمى الحكـ، منذ عشرات السن

 بغض النظر عف ىوية الحكومة، إذ لديكـ ايديولوجية موجية، تعتمد عمى القوة والجيش في حؿ القضايا.
ودولة عف األوضاع االجتماعية، قاؿ بركة، في اسرائيؿ دولتاف، وباألصح ثالث دوؿ، دولة األغنياء 

الفقراء، والثالثة ىي دولة العرب، ففي دولة األغنياء نشيد الثراء الفاحش، فوفؽ آخر تقرير عف الثراء في 
مميارات دوالر، اضيفت الى  10شخصية خالؿ العاـ األخيرة أرباحا بقيمة  500اسرائيؿ، حقؽ أغنى 

ؾ فإف الحكومة ال تكؼ عف دفع مميار دوالر. كذل 94اجمالي ثروتيـ التي بمغت بالمجمؿ بعد االرباح 
امتيازات ضريبية لكبرى الشركات، وفي األياـ األخيرة سمعنا عف حصوؿ خمس شركات في السنوات الست 

مميار شيكؿ حصمت عمييا شركة طيفع لوحدىا، التي  12مميار شيكؿ، اقؿ بقميؿ مف  16األخيرة عمى 
ينة الضريبة، رغـ انيا حققت ارباح وحدىا مميار شيكؿ مف خز  3.3حصمت في العاـ الماضي وحده عمى 

 مميار شيكؿ. 16مميار دوالر، أي ما يعادؿ  4.4بقيمة 
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وقاؿ بركة، اجمعوا كؿ ىذه المعطيات، وحدىا، دوف حاجة لغيرىا مف تفاصيؿ ال أقؿ خطورة، لنعرؼ ايف 
تقرير الفقر دؿ عمى يذىب جزءا آخر مف العجز، عدا الصرؼ عمى الحرب واالحتالؿ. وتابع بركة قائال إف 

بالمئة مف األطفاؿ، ما يعني اف كؿ ولد ثالث  35بالمئة مف العائالت و 20بالمئة، وىـ يشكموف  25أف 
في اسرائيؿ ىو فقير، وىذه ليست مجرد احصائيات جافة، بؿ إف كؿ واحد مف ىؤالء المعذبيف بالفقر عالـ 

 قائـ بحد ذاتو.
عند ىذا الحد، بؿ إف الصورة في قبحيا تتكشؼ حينما نفحص وتابع بركة قائال، إف األمور ال تقؼ 

بالمئة، اي أكثر  67بالمئة وبيف اطفاليـ  56التفاصيؿ، لنرى، أف نسبة الفقر بيف المواطنيف العرب وحدىـ 
مف ثمثي األطفاؿ العرب يعيشوف تحت خط الفقر، فأي عقؿ يمكنو اف يستوعب مثؿ ىذه المعادلة، في دولة 

صفة دولة متطورة، إف المنطؽ لديكـ يبدأ في حساب أف أحدا ما عميو أف يطمؽ النار في تنسب لنفسيا 
 الخميؿ، ولكف لماذا ال يبدأ تفكيركـ مف ضرورة تأميف الحميب لكؿ طفؿ في البالد.

وقاؿ بركة، إننا اماـ ميزانية تعكس سياسة اقتصادية، ترتكز عمى الرأسمالية المتطرفة، فيذه السياسة تحقؽ 
نمو االقتصادي، إال اف ثماره ال تتوزع عمى كؿ الجميور، بؿ إف ىذه الثمار تكوف مف نصيب شريحة ال

دقيقة جدا مف المواطنيف، ففي أي مكاف طبيعي في العالـ، فالفقر في اسرائيؿ يزداد ايضا في ظؿ نسب نمو 
عند رقـ ىنا ورقـ ىنا، وبند  كيذه. واختتـ بركة خطابو قائال، إف حديثنا األساسي عف الميزانية، ال يتوقؼ

ىنا وبند ىناؾ، بؿ عف سياسة وحشية تتبع اسموب التمييز العنصري، عف اسموب االستبداد الرأسمالي، عف 
نيج العسكرة واالحتالؿ واالستيطاف، ألف كؿ أمراض السياسة االسرائيمية تتخمص في نياية المطاؼ في 

 عقمية الحرب واالحتالؿ.
 26/7/2013 ،القدس العربي، لندن

 
 إسرائيمية لمبت في اإلفراج عن أسرى حكوميةلجنة معاريف:  19

وافؽ المجمس الوزاري اإلسرائيمي المصغر مساء أمس الخميس،  :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو  -غزة 
 82عمى طمب رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو تشكؿ لجنة وزارية لمبت في قضية اإلفراج عف 

 تقموا قبؿ أوسمو.أسيرا اع
ووفقا لمموقع االلكتروني لصحيفة "معاريؼ"، فإف الفريؽ الوزاري سيشمؿ، باإلضافة إلى نتنياىو، كال مف 

 وزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير الجيش موشيو يعموف ووزير األمف العاـ يتسحاؽ اىارنوفيتش.
تحفظات بعض الوزراء سواء مف الميكود أو  وأشار الموقع إلى أنو بيذه الخطوة سوؼ يجتاز نتنياىو محاولة

 حزب البيت الييودي لمنع اإلفراج عف أسرى.
 26/7/2013، القدس، القدس

 
 إلقناع الرافضين لحل الدولتين واشنطن إلىليفني  20

وزيرة العدؿ اإلسرائيمية أف  مصادر مقربة مف إسرائيؿ في واشنطف: أكدت سعيد عريقات -واشنطف 
ات تسيبي ليفني، أنيا وصمت العاصمة األميركية بالفعؿ وتقوـ باجتماعات مكثفة ومسؤولة ممؼ المفاوض

مع تبادؿ أراضي  1967مع أنصار إسرائيؿ "لمحصوؿ عمى دعميـ وتأييدىـ لممفاوضات عمى أساس حدود 
وىو األمر الذي يعارضو الكثير مف أنصار إسرائيؿ المتفانيف مثؿ منظمة إيباؾ أو منظمة "عصبة مكافحة 

 (" التي يرأسيا إيب فوكسماف".ADLلتشويو والتجريح )ا



 
 
 

 

 

           24ص                                    6936العدد:                66/7/6023 الجمعة التاريخ:

 26/7/2013، القدس، القدس
 

 كية مع إيرانيمن إبرام صفقة أمر  إسرائيميقمق معاريف:  21
خطر إبراـ صفقة »تؿ أبيب: أعربت مصادر سياسية مقربة مف أروقة حكومة بنياميف نتنياىو عف قمقيا مف 

يراف حوؿ الموض وكشفت ىذه المصادر أف مسؤوال أمنيا كبيرا جدا مف «. وع النوويبيف الواليات المتحدة وا 
سيولة الحديث عف التوجو إلى »إسرائيؿ، قاـ بجولة في عدة دوؿ أوروبية قبؿ بضعة أسابيع وذىؿ مف 

 «.تفاىـ مع إيراف
وأوضحت المصادر أف األوروبييف قالوا لممسؤوؿ اإلسرائيمي إنو لف يكوف أماميـ مفر مف تقديـ بعض 

انتخاب »التنازالت إليراف في سبيؿ التوصؿ إلى اتفاؽ معيـ بخصوص تطوير قدراتيـ النووية، بدعوى أف 
حسف روحاني أوجد وضعية جديدة مختمفة عف فترة حكـ محمود أحمدي نجاد. فالرأي العاـ األوروبي 

لمنطقة. وىناؾ ميؿ ووسائؿ اإلعالـ األوروبية مقتنعاف بأف روحاني يبعث األمؿ بتغيير المعادالت في ا
 %«.20لمقبوؿ باقتراحو العمني أف تكتفي إيراف بتخصيب اليورانيـو بنسبة 

، أمس، أف المسؤوليف اإلسرائيمييف قمقوف أكثر مف الموقؼ األميركي في ىذا «معاريؼ»وذكرت صحيفة 
ة لمتفاىـ مع األميركييف مستعدوف لصيغة جديد»الشأف. فحسب مصادر أوروبية كثيرة، قالت الصحيفة، إف 

% 20وىذه الصيغة تنص عمى أف يعمف اإليرانيوف عف تجميد مشروعيـ لتخصيب اليورانيوـ بنسبة «. إيراف
 لعدة شيور مقابؿ تخفيؼ أو وقؼ العقوبات االقتصادية المفروضة عمى إيراف بشكؿ فوري.
 26/7/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 ر بعد فقدانيا الرعاية من مصر أكث "إسرائيل"ُتقمق  حماساإلذاعة العبرية:  22

زىير أندراوس: قالت اإلذاعة العبرية الرسمية بالمغة العبرية في تقرير خاٍص ليا إف حماس  -الناصرة 
اضطرت منذ اندالع موجة االحتجاجات في سورية ضد بشار األسد، إلى فؾ ارتباطيا لوجيستيا وماليا 

استيداؼ جيش األسد الفمسطينييف في سورية األمر الذي  وأمنيا وجغرافيا بدمشؽ ثـ بطيراف ال سيما بعد
 أربؾ قادة حماس فمسطينًيا واضطر بيـ إلى مغادرة العاصمة السورية بحثًاعف بديؿ عنيا. 

في مصر التي أطاحت بالرئيس مبارؾ وأوصمت محمد  2011يناير  25وبحسب التقرير فإنو منذ ثورة 
ة حماس وال سيما قياداتيا في قطاع غزة إلى االعتماد أكثر مرسي واإلخواف المسمميف لمحكـ لجأت حرك

وأكثر عمى النظاـ المصري االخواني الجديد بدياًل عف دمشؽ وطيراف وذلؾ لعالقاتيا التنظيمية 
 واأليديولوجية مع جماعة االخواف المسمميف في مصر.

حزيراف )يونيو(،  30قبؿ ثورة ومضت اإلذاعة قائمًة إف شير العسؿ القصير بيف حماس والقاىرة قد تحطـ 
في عيد مصر مرسي االخواني، وكانت الشرارة األولى النييار العالقة بيف الحركة ومصر انطمقت في في 

آب )اغسطس( مف العاـ الماضي عندما تعرضت نقطة تفتيش مصرية في رفح ليجوـ مسمح أودى بحياة  5
 جنديا وضابطا مصرًيا. 16

في توجيو أصبع االتياـ إلى حركة حماس بعد تحقيقات طويمة. النتيجة كانت السمطات المصرية لـ تتردد 
تراجع شعبية حماس في الشارع المصري وعودة الجيش المصري وبقوة وبتنسيؽ مع إسرائيؿ إلى شبو جزيرة 
سيناء التي فقدت القاىرة خالؿ السنوات الماضية السيطرة عمى بشكؿ شبو مطمؽ لصالح جيات بدوية 

 ة وجيادية.وفمسطيني
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وتابع أف عممية )عامود السحاب( اإلسرائيمية ضد حركة حماس في غزة في منتصؼ شير تشريف الثاني 
)نوفمبر( الماضي، أربكت محمد مرسي والقيادات االخوانية في مصر وخيرتيـ بيف التزاماتيـ التنظيمية 

بعد مبارؾ في االعتماد بشكؿ شبو  واإليديولوجية مع حركة حماس في غزة مف جية وبيف استمرار القاىرة ما
كامؿ عمى الجيش المصري أمنًيا وعمى واشنطف اقتصادًيا وعسكريا، النتيجة كانت تبنى مرسي موقًفا معتداًل 

 نسبيا مف إسرائيؿ ومف الحرب في غزة مطالبا باالستقرار األمني في منطقة القطاع.
نما رغمو( وخالًفا لمتوقعات المتشائمة التي وبحسب اإلذاعة، فإف عيد مرسي )وربما ليس بفضؿ مرسي و  ا 

سرائيؿ: نظاـ مرسي منح نوًعا مف الشرعية  25سبقت ثورة  يناير، لـ يشيد انييار العالقات بيف القاىرة وا 
االخوانية الضمنية لمعاىدة السالـ اإلسرائيمية المصرية. كما شيد عيد مرسي توسيع عممية تدمير األنفاؽ 

 مع قطاع غزة وتكثيؼ الحرب ضد الجيات اإلرىابية في سيناء.عمى الحدود المصرية 
يونيو التي تصفيا جماعة اإلخواف المسمميف بانقالب عسكري وجيت  30وأوضح التقرير العبري أف ثورة 

ذا شكؿ مرسي عقبة أماـ سعي الجيش  ضربة قاسية لمعالقات بيف القاىرة وحركة حماس في غزة، وا 
ممة وفعالة في شماؿ سيناء لمكافحة اإلرىاب وتدمير أنفاؽ تيريب األسمحة المصري إلى إطالؽ عممية شا

والمسمحيف بيف مصر وقطاع غزة، فإف المشيد المصري ما بعد مرسي يبدو كأنو حرب شبو مفتوحة بيف 
 الجيش المصري وحركة حماس.

ـ ىذا كتائب القساـ الذراع ولفت التقرير إلى أف قائد الجيش الثالث الميداني المصري المواء أسامة عسكر اتي
العسكري لحركة حماس بإرساؿ صواريخ غراد إلى جماعة االخواف المسمميف في القاىرة بيدؼ استخداميا 
في ىجمات إرىابية ضد الشعب المصري، مشيًرا إلى أف الصواريخ التي تـ ضبطيا في منطقة السويس ىي 

 مف النوع الذي يمتمكو الجناح العسكري لحماس.
ؾ، تابعت اإلذاعة، منحت إسرائيؿ الضوء األخضر ىذا األسبوع لمجيش المصري إلرساؿ كتيبتيف إلى ذل

إضافيتيف إلى شماؿ سيناء والذي كاف خرًقا متفًقا عميو بيف الجانبيف لمعاىدة السالـ، بيدؼ تعزيز القدرات 
 العسكرية المصرية لمكافحة اإلرىابييف في شبو الجزيرة. 

ة أف انييار العالقة بيف حركة حماس والقيادة المصرية في مرحمة ما بعد مرسي يثير ورأت اإلذاعة العبري
بعض التساؤالت وفي مقدمتيا: ىؿ تكوف إسرائيؿ مستفيدة بالفعؿ مف تدىور العالقة بيف غزة والقاىرة وال 

ف سقوط مرسي سيما في الجبية الجنوبية عمى حدودىا مع قطاع غزة وعمى الحدود اإلسرائيمية المصرية أـ أ
والحكـ االخواني في مصر سيؤدي بالعكس إلى تكثيؼ األعماؿ المسمحة مف جانب المتحالفيف مع اإلخواف 

 المسمميف في مصر في شبو جزيرة سيناء وفي القطاع وعمى الحدود مع إسرائيؿ؟ 
رئيسي فمسطينًيا والسؤاؿ الثاني: ىؿ سيكوف رئيس السمطة محمود عباس )وربما أيضا حركة فتح( المستفيد ال

مف تدىور العالقة بيف قيادة حماس والقاىرة؟ وكيؼ سينعكس سقوط اإلخواف )المؤقت عمى األقؿ( في 
 مصر عمى مكانة تيار اإلسالـ السياسي برمتو في الساحة الفمسطينية؟، 

بعد مرسي وثالثًا: ىؿ ستكوف مسيرة السالـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف مف ضمف المستفيديف مف مرحمة ما 
يرانية كانت مف ابرز  وتدىور العالقة بيف القاىرة وغزة، ال سيما أف حماس وتحت رعاية سورية وا 

 المعارضيف والمعرقميف لمسالـ اإلسرائيمي الفمسطيني. 
ورابًعا: ىؿ ستستفيد جيات فمسطينية أخرى في القطاع، مثؿ تنظيـ الجياد اإلسالمي ولجاف المقاومة 

 ماس لتعزيز موقعيا في غزة. الشعبية مف أزمة ح
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قميمية )قطر؟ تركيا؟( االستفادة مف األزمة الراىنة بيف القاىرة وحركة  خامًسا: ىؿ ستحاوؿ دوؿ عربية وا 
حماس في محاولة لتعزيز دورىا بشكؿ أو بآخر عمى الساحة الفمسطينية وربما في محاولة لمنح حماس 

 يونيو في مصر؟  30خمفية األزمة في سورية وثورة الرعاية اإلقميمية والعربية التي فقدتيا عمى 
وخمص تقرير اإلذاعة العبرية إلى القوؿ إنو ال بد مف اإلشارة أخيرا إلى ىشاشة األوضاع في مصر في 

يونيو: جماعة اإلخواف المسمميف ليست بصدد التنازؿ طوًعا عف السمطة  30مرحمة ما بعد مرسي غداة ثورة 
انتخابات ديمقراطية في تاريخ مصر، األوضاع في سيناء وعمى الحدود التي حصمت عمييا في أوؿ 

المصرية الحمساوية والمصرية اإلسرائيمية مرشحة لمتصعيد في الفترة القادمة، والتطورات المقبمة قد تنعكس 
 عمى العالقة بيف القاىرة وحركة حماس بشكؿ أو بآخر، عمى حد تعبيرىا.

 26/7/2013، القدس العربي، لندن
 

 ييودية تطمق حممة لدعم الالجئين السوريين في األردن جمعية 14ىآرتس:  23
سعي منظمات إنسانية ييودية إلى تفعيؿ برنامج مساعدة »اإلسرائيمية عف « ىآرتس»كشفت صحيفة 
ولفتت الصحيفة إلى أّف أعضاء ىذا البرنامج يعتزموف العمؿ عمى نحو رئيس مع أوالد  «.الالجئيف السورييف

ف، عمى أّف تبدأ خطة العمؿ في مخيـ الزعتري األردني. برنامج المساعدة ستقـو بو أربع عشرة الالجئي
إال »، رغـ أّف المنظمة المذكورة لـ تعمؽ رسميًا عمى ىذا الموضوع، «غوينت»منظمة ييودية أبرزىا منظمة 

ي األسابيع المقبمة مبالغ أّف مسؤوليف في نيويورؾ والقدس المحتمة أكدوا أنيـ ينووف فعاًل أف يخّصصوا ف
وائتالؼ المنظمات الييودية األربع عشرة، التي يعمؿ «. مالية لممنظمات التي تعمؿ مع الالجئيف السورييف

معظميا في الواليات المتحدة، تآلفت في ما بينيا في األشير األخيرة بغّية العمؿ لمساعدة متضرري الحرب 
 السورية، تضيؼ الصحيفة.

 26/7/2013، االخبار، بيروت
 

 جراء انفجار بسيارتيما إسرائيميينمصرع الشرطة اإلسرائيمية:  24
ذكرت ناطقة بمساف الشرطة االسرائيمية، مساء اليـو الخميس، اف انفجار وقع  :القدس دوت كوـ -راـ اهلل

ييف مصرع اسرائيم إلىبمركبة حيف توقفت عمى اشارة ضوئية بيف منطقتي "ىشاروف" و"بيتاح تكفا" ما ادى 
واوضحت في بياف اف المعمومات والتفاصيؿ االولية، تشير الى وقوع انفجار بمركبة  كانا يستقالف المركبة.

حيف توقفت عند الشارة الضوئية، نتيجة انفجار عبوة ناسفة كما يبدو، ما ادى الندالع حريؽ اتى عمى 
ما مف الوسط الييودي كانا السيارة بالكامؿ واسفر عف مصرع شخصيف اسرائيمييف، عمى ما يبدو اني

واشارت الى اف الشرطة ىرعت الى مكاف الحادث وباشرت التحقيؽ في مالبسات وحيثيات  يستقالنيا.
 الواقعة التي لـ تتضح كامؿ معالميا بعد.

 26/7/2013، القدس، القدس
 "بيسغات زئيف"رخصة بناء لتوسيع مستوطنة  أربعينصدر ت اإلسرائيميةلسمطات ا 25

رخصة بناء جديدة  40أصدرت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، امس الخميس،  :سما – تمةالقدس المح
 لتوسيع مستوطنة 'بيسغات زئيؼ' المقامة عمى أراضي المواطنيف شماؿ مدينة القدس المحتمة.
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وقاؿ الباحث في شؤوف االستيطاف أحمد صب لبف 'إف ىذه الوحدات تأتي ضمف المشروع االستيطاني الذي 
، حيث سيعمؿ عمى توسيع المستوطنة 2007، وجرت المصادقة عميو عاـ 8151رقـ الييكمي يحمؿ ال

 باتجاه بمدة عناتا'.
وأضاؼ صب لبف أف 'ىذه الخطوات المتالحقة في اإلعالف عف المشاريع االستيطانية ورخص البناء تشير 

ىي تمضي بشكؿ فعمي إلى تجاىؿ سمطات االحتالؿ لنداءات تجميد البناء االستيطاني في القدس، و 
 بإجراءات تشييد ىذه الوحدات عمى أرض الواقع'.

 26/7/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 بسبب عممو كبائع متجول "دون ترخيص"مقدسي  عمى بائع كعك سنوات عشرالسجن  66
سػنوات، وذلػؾ عمػى  20عمػى بػائع كعػؾ مقدسػي، بالسػجف  إسػرائيميةحكمػت قاضػية  :موسى قػوس - راـ اهلل
ألػػػؼ شػػػيكؿ(، حررىػػػا ضػػػده موظفػػػو بمديػػػة االحػػػتالؿ فػػػي  732عػػػدـ دفعػػػو آالؼ المخالفػػػات )قيمتيػػػا  خمفيػػػة

 القدس، بسبب عممو كبائع متجوؿ "دوف ترخيص".
لقضػػاء  أيػػاـتػػـ اعتقالػػو قبػػؿ عػػدة  أفويقبػػع فػػي زنزانػػة سػػجف "ريمػػونيـ" المػػواطف المقدسػػي، زكػػي صػػباح، بعػػد 

يقـو ببيػع الكعػؾ المقدسػي  ألنوالفات البمدية المتراكمة عميو، حكـ بالسجف عشر سنوات، بتيمة عدـ دفع مخ
 بدوف ترخيص.

المخالفػػات  آالؼعامػػا، وىػػو مػػف سػػكاف العيسػػوية بالقػػدس،  54وتراكمػػت عمػػى المػػواطف زكػػي صػػباح، البػػالغ 
 شيكاًل. 62   920   732، حيث بمغت قيمتيا اإلجمالية 6005التي أصدرتيا البمدية بحقو منذ العاـ 

. أسػبوعيفحكميػا ضػد المػواطف صػباح قبػؿ  أصػدرتت قاضية محكمة الشؤوف المحمية تمػار نمػرودي، وكان
ممفا ضده، بسبب بيع الكعؾ  654، بأنو تقني ناجـ عف تراكـ اإلسرائيميةوىو قرار وصفتو صحيفة "ىآرتس" 

 بدوف ترخيص.
ع المخالفػة، وعميػو، فقػد تػراكـ عمػى ، فػي حػاؿ عػدـ دفػأياـويتيح القانوف اإلسرائيمي الحكـ بسجف المتيـ عدة 

يومػا، مقابػؿ المخالفػات المتتاليػة التػي حررتيػا لػو بمديػة االحػتالؿ فػي  554   3بائع كعػؾ القػدس مػا مجموعػو 
، وافقػت المحكمػة عمػى ذلػؾ، شػريطة قيامػو بػدفع  وعنػ بػاإلفراجوبعد مطالبة محاميػو أميػر شنيدشػير  القدس.

أف قاضػػػية محكمػػػة الصػػػمح تمػػػار بػػػار اشػػػيرزباف،  إالشػػػيكؿ،  000   80مػػػف قيمػػػة الػػػديف، أي مبمػػػغ  % 20
آالؼ شيكؿ، لكف صباح أبمغ المحكمة بعدـ قدرتو عمى دفع  8عنو مقابؿ دفع مبمغ  اإلفراج بإمكانيةحكمت 

 حتى ىذا المبمغ، وعميو بقي قابعا خمؼ القضباف.
65/7/6023القدس، القدس،   

 
 سيسي بتطوير منظومة صواريخ فمسطينية أبواألسير النيابة اإلسرائيمية تتيم  67

قالػػت مؤسسػػة التضػػامف لحقػػوؽ اإلنسػػاف، إف النيابػػة العسػػكرية اإلسػػرائيمية، وجيػػت لألسػػير  :غسػػاف الكتػػوت
ضرار أبو سيسي، المعزوؿ في سجف "ايشؿ"، تيمة تطوير صواريخ فمسطينية بعيدة المدى، بيدؼ قتؿ اكبر 

 عدد مف اإلسرائيمييف.
سيسػي، تيمػا مػف نػوع  أبػو لألسيرالنيابة اإلسرائيمية وجيت  أف ي التضامف احمد البيتاويالباحث ف  وأوضح

خاص، أىميا تطوير منظومة صواريخ فمسطينية بعيدة المدى، كما اتيمتو بتمقي تدريبات خاصة حوؿ كيفية 
اإلسػرائيمية، توعػدت  أف القاضية إلىتطوير قوة دفع الصواريخ ذاتيا، عمى يد أحد الخبراء األوكرانييف، مشيرا 
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أبو سيسي، في آخر جمسات محاكمتو بالتعامؿ مع ممفو بال رحمة، وتوقعت صدور حكـ عاٍؿ ضده وقالػت: 
 "أنت شخص خطير جدا عمى امف إسرائيؿ، وتستحؽ المكوث في السجف أطوؿ مدة ممكنة".

مػف  6023-3-22اريخ سيسي، وىو مف سػكاف قطػاع غػزة، بتػ أبواختطفت  اإلسرائيميةوكانت االستخبارات 
 .، ومنذ ذلؾ الحيف يحتجز في العزؿ االنفراديأوكرانيا

65/7/6023، فمسطين أون الين  
 

 الغربية االحتالل يقّر مخططًا إلنشاء سكة حديد في الضفة 68
قػػّررت اإلدارة المدنيػػة لمضػػفة الغربيػػة التابعػػة لجػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، أمػػس، المصػػادقة عمػػى  :)وكػػاالت(

مخطػػػط لمػػػّد شػػػبكة سػػػكؾ حديديػػػة فػػػي جميػػػع أنحػػػاء الضػػػفة الغربيػػػة، متجاىمػػػة اعتػػػراض الفمسػػػطينييف عمػػػى 
المصػػػادقة عمػػػى قػػّررت ” اإلدارة المدنيػػػة“الخطػػوة. وقػػػاؿ الموقػػع اإللكترونػػػي لصػػحيفة ىػػػآرتس الصػػييونية إف 

مخطط لمّد شبكة سكؾ حديدية فػي جميػع أنحػاء الضػفة، متجاىمػة الحػدود السياسػية، وسػيحد مػف مخططػات 
 . يوماً  30بناء فمسطينية مستقبمية، كما قّررت إيداع المخطط لمحصوؿ عمى اعتراضات، خالؿ 
إعػػداد المخطػػط حػػوالي  وأضػػاؼ أف تكمفػػة تنفيػػذ ىػػذا المخطػػط سػػيبمغ مئػػات مميػػارات الشػػواقؿ، وبمغػػت تكمفػػة

مميػػوف شػػاقؿ، وأف إسػػرائيؿ طمبػػت مػػف السػػمطة الفمسػػطينية المشػػاركة فػػي التخطػػيط لكػػف الجانػػب الفمسػػطيني 
 . رفض ذلؾ

خط  22محطة قطار في  30كيمومترًا مف السكؾ الحديدية و 473وأشارت الصحيفة إلى أف المخطط يشمؿ 
يػػث سػػتربط السػػكؾ الحديديػػة بػػيف المػػدف الفمسػػطينية كمػػا سػػكة حديديػػة، ويتجاىػػؿ الحػػدود السياسػػية القائمػػة، ح

 "وسػتخدـ جميػع سػكاف المنطقػة"أيضػًا،  ةومػع األردف وسػوري 48الػػ ستربط ىذه المدف مع المدف فػي أراضػي 
 . كما يزعـ جش االحتالؿ

65/7/6023الخميج، الشارقة،   
 

 جات المستوطناتتبييض منتبإسرائيمية تساىم -مشاريع فمسطينية من" يحذر بيسان"مركز  69
حذر مركز أبحاث فمسطيني متخصص، أمس، مف مخاطر تنفيذ مشػاريع زراعيػة  منتصر حمداف: -راـ اهلل 

مشػػتركة تسػػاىـ فػػي تبيػػيض منتجػػات المسػػتوطنات فػػي منطقػػة األغػػوار الفمسػػطينية، ” إسػػرائيمية“ -فمسػػطينية 
لبنػة فػي دعػـ المػزارع الفمسػطيني أو اسػتقالؿ مشيرًا إلى أف األبحاث تؤكد أف مردود الفكرة اليابانية لػف يكػوف 

نمػػا سيسػػيـ فػػي تكػػريس التبعيػػة ويعمػػؽ ممارسػػات التطبيػػع. وحسػػب مركػػز  االقتصػػاد الفمسػػطيني ومناعتػػو، وا 
” إسػػػرائيمية“لمبحػػػوث واإلنمػػػاء فػػػاف مػػػا نقمتػػػو اإلذاعػػػة العبريػػػة حػػػوؿ افتتػػػاح منطقػػػة زراعيػػػة صػػػناعية ” بيسػػػاف“

فػػي الصػػدارة ىػػو الػػذي يعكػػس الواقػػع، ولػػيس التصػػريح ” إسػػرائيؿ“حػػا، يضػػع فمسػػطينية أردنيػػة مشػػتركة فػػي أري
واألردني، ويضخـ المشروع الصناعي قيد اإلنشاء بوصػفو ” اإلسرائيمي“الفمسطيني الذي يغفؿ ذكر الشريكيف 

 مأثرة فمسطينية مف دوف أف يتعرض ألي عيوب تعتريو.
66/7/6023الخميج، الشارقة،   

 
 / أغسطس القادمآب 2برافر في  مخطط ضد لداخل الفمسطيني" بايوم غضبدعوة إلى " 30

« برافػػػػر»يبػػػػدو أف الفمسػػػػطينييف عػػػػازموف عمػػػػى المضػػػػي فػػػػي الطريػػػػؽ نحػػػػو اإلطاحػػػػة بمخطػػػػط : أ ؼ ب()
مػػف تمػػوز الماضػػي، دعػػا  25اإلسػػرائيمي، وبعػػد تظػػاىرات الغضػػب التػػي شػػيدتيا األراضػػي الفمسػػطينية يػػـو الػػػ
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آخػػر فػي األوؿ مػف آب المقبػؿ. وتػػزامف ذلػؾ مػع إدانػة األمػػـ « ـ غضػبيػو »إلػى  48النشػطاء فػي أراضػي الػػػ
ألؼ  800قرية لبدو فمسطينييف في النقب، والسيطرة عمى  38المتحدة لممشروع اإلسرائيمي الرامي إلى تدمير 

فػػي « يػػـو الغضػػب»وجػػاء فػػي بيػػاف الػػدعوة إلػػى  ألػػؼ فمسػػطيني عػػف أرضػػيـ. 40دونػػـ، وتيجيػػر أكثػػر مػػف 
يػوـ غضػب ثػاٍف لتصػعيد النضػاؿ ضػد مخطػط برافػر، وتوسػيع دائػرة المشػاركيف، »نو سيكوف األوؿ مف آب أ

عالميػًا ونضػاليًا يغػّذي  والحشد لتظػاىرتيف مركػزيتيف، باإلفػادة مػف التجػارب السػابقة ليكػوف نموذجػًا تنظيميػًا وا 
عنػد السػاعة « ليػافيـ»ومف المفتػرض أف تجػري التظػاىرة األولػى فػي النقػب عمػى ُمفتػرؽ «. المبادرات المقبمة

 الرابعة ظيرًا، والثانية عند ُمفترؽ عارة عرعرة في منطقة المثّمث عند الساعة الخامسة ظيراً 
66/7/6023السفير بيروت،   

 
 رفضًا لسياسة "األونروا" اعتصاماتيم يواصمونالبارد" و" البداويمخيم  أىاليلبنان:  32

الشػػعبية فػػي مخيمػػي نيػػر البػػادر والبػػداوي، أقػػيـ اعتصػػاـ بػػدعوة مػػف الفصػػائؿ الفمسػػطينية والمجػػاف  :البػػداوي
اسػػتنكارًا لسياسػػات األونػػروا الراميػػة إلػػى خفػػض الخػػدمات االستشػػفائية وتوقيػػؼ بػػدالت اإليجػػار ألىػػالي مخػػيـ 

 نير البارد، وذلؾ أماـ مكتب األونروا في الشماؿ.
وف الفتػات تطالػب األونػروا بػالعودة وشارؾ في االعتصػاـ المئػات مػف أىػالي البػارد والبػداوي. ورفػع المعتصػم

 عف قرارىا وأخرى تطالب برحيؿ مديرة األونروا في لبناف آف ديسمور.
كممة المعتصميف ألقاىا أميف السر الدوري لمجاف الشعبية لمخيـ نير البارد إبراىيـ حيػدر فأكػد رفػض المجػاف 

ارد، مطالبػًا بضػرورة العػودة عنيػا فػورًا، مشػيرًا لكافة اإلجراءات والقرارات التي اتخذتيا األونػروا بحػؽ أبنػاء البػ
 إلى التدرج التصعيدي في التحركات المنوي اتباعيا لمضغط عمى األونروا لمتراجع عف قراراتيا المجحفة.

66/7/6023، بيروت، المستقبل  
 

 "األخبار": زوجة محمد دحالن تقف وراء مشروع توزيع مساعدات في مخيم الرشيدية 36
، بػأف األىػالي رفضػوا اسػػتقباؿ لالجئػيف الفمسػطينييف فػي لبنػاف ركػة فػتح فػي مخػيـ الرشػيديةروج كػوادر فػي ح

، وعمى العائالت األكثر فقرًا فػي إطػار المشػروع ةالمساعدات التي توزع عمى النازحيف الفمسطينييف مف سوري
حصػوؿ عمػى الحصػص التػي اإلماراتي إلغاثة النازحيف. وتبيف الحقػًا، أف تزاحمػًا كبيػرًا سػجؿ بػيف األىػالي لم

تشرؼ المجنة الشعبية عمى توزيعيا، قبؿ أف تجػري الموافقػة عمػى زيػادة الحصػص المخصصػة لممخػيـ. عممػًا 
بأف جميمة دحالف زوجة القيادي المنشؽ عف الحركة محمد دحالف وقفت وراء المشروع، بالتعاوف مػع اليػالؿ 

 األحمر والحكومة اإلماراتييف.
66/7/6023األخبار، بيروت،   

 
 % بالعممي3,80و ات% في اإلنساني6,54نسبة النجاح  .."6023نتائج "توجييي فمسطين:  33

"األيػػػاـ": أعمنػػػت وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ العػػػالي، أمػػػس، عػػػف نتػػػائج امتحػػػاف شػػػيادة الدراسػػػة الثانويػػػة  –راـ اهلل 
 "التوجييي"، وذلؾ خالؿ مؤتمر صحافي، نظمتو بالتزامف في راـ اهلل وغزة.

كػػػر الوكيػػػؿ المسػػػاعد لمشػػػؤوف التعميميػػػة، المشػػػرؼ عمػػػى االمتحػػػاف جيػػػاد زكارنػػػة، أف نسػػػبة النجػػػاح بمغػػػت وذ
 52287مشػػػتركيف، نجػػػح مػػػػنيـ  85920%، الفتػػػًا إلػػػى أف عػػػدد المتقػػػدميف فػػػي كافػػػة الفػػػروع بمػػػغ 59ر58

سػبة النجػاح ، حيث بمغػت ن63408وأوضح: أف عدد المتقدميف في فرع العمـو اإلنسانية وصؿ إلى  مشتركًا.
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%، فيمػػا 80ر39، ونسػػبة النجػػاح فيػػو 26957%، بينمػػا بمػػغ عػػدد المتقػػدميف فػػي الفػػرع العممػػي 54ر66فيػػو 
مشػػػتركًا فػػػي الفػػػرع  36%، مقابػػػؿ 57ر83وبنسػػػبة نجػػػاح  3775وصػػػؿ عػػػدد المتقػػػدميف فػػػي الفػػػرع التجػػػاري 

مشػػػتركًا، ونسػػػبة  2734%، بينمػػػا بمػػغ عػػػدد المتقػػػدميف فػػػي الفػػروع المينيػػػة 69ر44الشػػرعي، وبنسػػػبة نجػػػاح 
 %.54ر62النجاح 

66/7/6023األيام، رام اهلل،   
 

 لالستيطان وانتياكاتيا لممقدسات "إسرائيل"دولي لمتعامل مع مواصمة  لموقفيدعو  األردني الممك 34
اهلل الثاني أمس وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا،  عبد األردني استقبؿ الممؾ :بتراوكالة  –عماف 

نياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي،  أعربو  عف تقدير األردف لدعـ الياباف لمجيود المبذولة لتحقيؽ السالـ وا 
، "القدس الشرقية"إلى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى التراب الوطني الفمسطيني، وعاصمتيا  وصوالً 

لسياساتيا  "إسرائيؿ"ع مواصمة استنادا إلى حؿ الدولتيف. كما دعا إلى موقؼ دولي موحد لمتعامؿ م
جراءاتيا األحادية وانتياكاتيا المتكررة لممقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريؼ يؤكد  االستيطانية وا 

 أنيا بيذه اإلجراءات تيدد فرص تحقيؽ السالـ في منطقة الشرؽ األوسط.
 66/07/6023، الغد، عّمان

 
 يل دوره اإلقميمي ودعم اقتصادهلألردن لتفع إضافيةمساعدات أمريكية  35

عززت الواليات المتحدة معوناتيا لألردف، وقررت مده بمساعدات إضافية بقيمة : تامر الصمادي -عماف 
وقاؿ  مميوف دوالر اعتبارًا مف السنة المقبمة، ليصؿ حجـ المساعدات األمريكية إلى بميوف دوالر. 340

تفعيؿ دور األردف "ساعدات لف تكوف األخيرة، وتأتي في سياؽ الحياة إف ىذه الم صحيفةمسؤولوف أردنيوف ل
اإلقميمي، ودعمًا لالقتصاد المحمي الذي يمر في أسوأ حاالتو بعد اندالع الثورات العربية قبؿ أكثر مف 

 660 لواشنطف في ىذه المنطقة المضطربة، وتمده سنويًا بػ األساسييفويعتبر األردف مف الحمفاء  ."عاميف
 مميونًا لغايات الدعـ العسكري. 300مميونًا لدعـ االقتصاد، و 360الر، منيا مميوف دو 

اهلل الثاني وضع ممؼ المساعدات األمريكية لبالده بصفتيا أحد أىـ بنود  وكاف العاىؿ األردني الممؾ عبد
اؿ وق أبريؿ الماضي. /محادثاتو في البيت األبيض خالؿ الزيارة التي قاـ بيا لواشنطف مطمع نيساف

مساعدوف حكوميوف إف الممؾ شعر بتجاوب سريع مع مطالبو مف لجاف الكونغرس ومف الحزبيف 
مميوف دوالر تسممتيا المممكة الشير الماضي لدعـ جيودىا  600الديموقراطي والجميوري، إذ تـ تخصيص 

 باستضافة الالجئيف السورييف.
مع الدور الذي لعبو األردف طيمة الفترة الماضية وكاف الفتًا أف إعالف زيادة المساعدات األمريكية تزامف 

لحض الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي عمى العودة إلى طاولة المفاوضات. واألردف ىو الدولة العربية الثانية 
. ويعتبر طرفًا محتماًل في أي مسعى أمريكي لتحقيؽ السالـ "إسرائيؿ"بعد مصر التي وقعت اتفاؽ سالـ مع 

 500 حواليكما تزامف إعالف المساعدات مع دور المممكة في استقباؿ  األوسط مستقباًل. في منطقة الشرؽ
كما أف جزءًا  ألؼ الجئ سوري وما ترتب عميو مف إرىاؽ لالقتصاد المحمي الذي بات يعاني أزمة كبيرة.

واشنطف. وكانت  كبيرًا مف المساعدات األمريكية مرتبط بالخدمات العسكرية واألمنية التي تقدميا عماف إلى
الحكومة األردنية تمقت كميات كبيرة مف السالح األمريكي خالؿ األسابيع الماضية، إضافة إلى بطاريات 

وكاف األردف سعى إلى تأميف مساعدات إضافية مف بعض دوؿ  لمواجية أية أخطار محتممة. "باتريوت"
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ي لتأميف قرض مشروط بتقميص الدعـ الخميج، كما سعت حكومتو إلى تنفيذ اتفاؽ مع صندوؽ النقد الدول
وقاؿ الناطؽ السابؽ باسـ الحكومة األردنية، الوزير سميح المعايطة  عمى الوقود وزيادة أسعار الكيرباء.

مرتبطة بعوامؿ عدة، أىميا أف عماف لعبت دورًا إقميميًا كبيرًا خالؿ الفترة "إف المساعدات األمريكية  "الحياة"لػ
المؤكد "وأضاؼ:  ."أخرى عمى مستوى المنطقة يجري العمؿ عمييا حاليًا مع األردفالماضية، وثمة ممفات 

أف المممكة التي تشعر اليـو باالستقرار أكثر مف أي وقت مضى، استفادت مف االضطرابات التي يشيدىا 
يا الشرؽ األوسط، فعممت عمى تفعيؿ دورىا الخارجي، وباتت أكثر قدرة عمى الحركة والمناورة في القضا

لكف أطرافًا  ."اإلقميمية المختمفة، وىو ما ُيمـز الواليات المتحدة بذؿ جيود إضافية لتزويدىا مساعدات طارئة
ارتيانًا ل دارة األمريكية "في المعارضة ال تتردد في نقد ىذه المساعدات، ويرى الكثير مف قادتيا أنيا تمثؿ 

 ."عمى مستوى األدوار والقرارات السياسية

 66/7/6023لندن، الحياة، 
 

 اإلسرائيميالشيخ صبحي الطفيمي: دخول حزب اهلل لسورية يخدم المشروع  36
 "بي بي سي" معفي مقابمة حصرية  ،العاـ السابؽ لحزب اهلل األميف ،الشيخ صبحي الطفيميقاؿ لندف: 

في عمـو  تداعيات ازدياد التوتر الطائفي بيف السنة والشيعة في لبناف واالستقطاب الطائفي ةناقشمل
ًً التحرير وثانيًا بناء البمد. التحرير ىو أتحت عنوانيف:  أسسناهحزب اهلل  أسسنانحف حينما : "المنطقة  أفواَل

يكوف حزب اهلل رأس حربة باتجاه تحرير لبناف وتأسيس لنمط ومذىب في تحرير فمسطيف والقدس المحتمة. 
ونحف اليوـ لـ نعد مقاومة. لنكف  اإلسرائيميو نحف بعد فترة مف الزمف دخؿ مف دخؿ في تفاىمات مع العد

سورية، وبالتالي تحوؿ ىذا  إلىلى بيروت، وتوجو إ أخرىماكف أ إلىواضحيف، توجو سالح حزب اهلل 
 إلىكميا ويشكؿ نموذجا رائعا يقتدى بو،  األمة أبناءالسالح مف سالح كريـ وشريؼ وعزيز وغاؿ عمى 

المسمميف، وعمميًا صار  أطفاؿقتؿ  آلةبيف المسمميف جزء مف  الفتنة آلةسالح مخيؼ مرعب وجزء مف 
 إالفي سورية ال يخدـ  أوألف االقتتاؿ الذي يجري في بيروت  اإلسرائيميجزءًا مف خدمة المشروع 

 .". ومف ىنا نحف اختمفنا منذ زمف عمى المنيجية التي اعتمدتاإلسرائيمي
 66/07/6023، القدس العربي، لندن

 
 األونروامميوني دوالر دعما لوكالة  الكويت تقدم 

د الدعيج في مقر السفارة اليوـ دعـ الكويت المقدـ لوكالة د.ي محم األردفسمـ سفير دولة الكويت لدى 
 )أونروا( والبالغ مميوني دوالر.

 //الراي، الكويت، 
 

سرائيميين لمجنايات بتيمة التخابر :القاىرة   إحالة مصري وا 
سرائيمييف إلى الشرؽ  -القاىرة  األوسط: قررت نيابة أمف الدولة العميا، أمس الخميس، إحالة مصري وا 

 محكمة الجنايات بتيمة التخابر لصالح دولة أجنبية.
وكانت أجيزة األمف ألقت القبض عمى المتيميف الثالثة بعدما توافرت لدييا معمومات بقياميـ بأنشطة تخابر 

 يابة أمف الدولة التي باشرت التحقيؽ.لصالح دولة أجنبية، وأحالتيـ إلى ن
 //الشرق األوسط، لندن، 
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 رصد مكالمات بين قيادات لإلخوان وحماس المصري : الجيشخبير عسكري لد"الوفد" 

عمؽ المواء حمدي بخيت، الخبير االستراتيجي والعسكري، عمى  دعوة الفريؽ عبد الفتاح  شيريف فرغمي:
قالو السيسي اليـو  جمعة القادمة لتفويضو لمقضاء عمى اإلرىاب، قائال: "ماالسيسي لنزوؿ الشعب يوـ ال

معناه أف الدولة تتعرض لمؤامرة، مؤكدا عمى أف الكواليس رصدت مكالمات بيف تنظيـ اإلخواف وقيادتيـ في 
 رابعة وحماس".

 //الوفد، الجيزة، 
 

 قباإلسرائيمية لنقل بدو الن الخططاألمم المتحدة تنتقد  
 اإلسرائيميةانتقدت مفوضة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف نافي بيالي أمس الخطط  :)ا ؼ ب( - جنيؼ
عمى إعادة النظر فييا.  اإلسرائيميةقرية في منطقة النقب وحثت الحكومة  ألؼ بدوي وىدـ  لنقؿ 

التيجير القسري وطرد  وقالت بيالي في بياف "أنا أشعر بالفزع مف أف ذلؾ القانوف الذي يسعى لتشريع
 -المجتمعات البدوية األصيمة في النقب، يتـ دفعو في الكنيست". وتدعو الخطة المعروفة باسـ خطة برافر

دونـ مف  ألؼ مف  أكثرقرية ومصادرة  بدوي وىدـ  ألؼ -توطيف"  إعادة" إلىبيغيف 
 في النقب. األراضي

 //الغد، عمان، 
 

 "إسرائيل"النووية في  لمطاقةلدولية وفد من المجنة ا 
أعمف عف قياـ وفد مف المجنة الدولية لمطاقة النووية بإجراء فحوصات : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

لمستوى أمف المفاعؿ النووي في إسرائيؿ المعروؼ باسـ "شوروؾ"، القريب مف منطقة تؿ أبيب، وقد شارؾ 
 لتو خبراء مف مفاعؿ ديمونة، جنوب إسرائيؿ.عالـ مصري في الوفد، كما  رافقو في جو 

وكتبت المجنة تقريرًا إيجابيًا عف أمف المكاف، لكنيا طمبت إجراء تغييرات في بعض الجوانب، وخرجت 
 باستنتاجات تحوؿ دوف وقوع انفجارات في ىذه المفاعؿ.

 //الحياة، لندن، 
  

 
 

 غزة من خالل إعادة ربطيا بالضفةلتقويض حكم حماس في  األمريكية لإلدارةتوصيات  46
 

 إنياء عزلة قطاع غزة
تعامػؿ : دانػيف، إينػي إنريكػو مػاتيي ـ. روبػرت: المؤلفػوف: ترجمة مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصػحفية

الواليات المتحػدة األمريكيػة غػزة كدولػة منبػوذة، وتػدعـ عزلتيػا فػي محاولػة لتقػويض حمػاس. ىػذا الػنيج يػأتي 
عزؿ غزة يقوي فقط قبضة حماس، ويديـ الركود السياسي الفمسطيني، ويساعد عمػى الحيمولػة  بنتائج عكسية.

عػادة  دوف قياـ دولة فمسطينية وسالـ مع "إسرائيؿ". إعػادة ربػط غػزة مػع الضػفة الغربيػة سياسػيًا واقتصػاديًا، وا 
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ي" "فمسػػػػطيني" المؤسسػػػات الوطنيػػػة المشػػػػروعة، ىػػػو أمػػػر ضػػػػروري لمتوصػػػؿ الػػػى اتفػػػػاؽ دبموماسػػػي "اسػػػرائيم
مسػػتمر. يجػػب عمػػى إدارة أوبامػػا أف تشػػجع وضػػع حػػد لعزلػػة غػػزة االقتصػػادية، وأف تشػػّجع حصػػوؿ انتخابػػات 
وطنيػػة، وأف تعمػػؿ عمػػى تشػػكيؿ مجموعػػة اتصػػاؿ إقميميػػة لتعزيػػز المصػػالحة الفمسػػطينية. ىػػذا ال يعنػػي إنيػػاء 

لتمكػػػيف القػػػادة الفمسػػػطينييف الػػػذيف العزلػػػة الدبموماسػػػية لحركػػػة حمػػػاس، ولكػػػف بػػػدال مػػػف ذلػػػؾ تييئػػػة الظػػػروؼ 
 يتطمعوف إلى تحقيؽ السالـ.

 
 المشكمة 

سياسػػة الواليػػات المتحػػدة الحاليػػة تػػدعـ واقػػع الحػػاؿ الػػذي يفػػرض عزلػػة اقتصػػادية وسياسػػية عمػػى غػػزة، والتػػي 
فرضت أصاًل لنزع الشػرعية وتقػويض قيػادة حمػاس. كػاف ُيعتقػد أف عػزؿ غػزة فػي مقابػؿ دعػـ الضػفة الغربيػة 

تصػػػاديًا وسياسػػػيًا سػػػيدفع سػػػكاف غػػػزة إلسػػػقاط حكػػػـ حمػػػاس. ولكػػػف بػػػداًل مػػػف ذلػػػؾ، نمػػػت سػػػيطرة حمػػػاس اق
وأصبحت أكثر قوة في مقابؿ تخمي "اسرائيؿ" بشكؿ فّعاؿ عف ىدؼ تغيير النظػاـ بعػد اليجػوـ عمػى غػزة فػي 

يػػات المتحػػدة ، خوفػػًا مػػف انتشػػار الفوضػػى التػػي قػػد تنػػتج إذا أطػػيح بحمػػاس. ومػػع ذلػػؾ، فػػإف الوال6009عػػاـ 
تسػعى إلػػى التوسػط فػػي اتفػاؽ سػػالـ بػيف "إسػػرائيؿ" ومنظمػة التحريػػر الفمسػطينية وكػػأف غػزة وحمػػاس ال وجػػود 

 ليما.
إف تجاىؿ غزة في الوقت الذي تتواصؿ فيو جيود السالـ مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس يحفز حماس 

خصػػوميا الفمسػطينيوف. ومػػف المػرجح أف تزيػػد عمػى معارضػة السػػالـ مػع "إسػػرائيؿ"، كمػا أي اتفػػاؽ قػد يبرمػو 
حماس مف العنؼ كمما اقترب الوصوؿ الى أي اتفاؽ بيف "إسرائيؿ" ومنظمة التحرير الفمسػطينية، ممػا يجعػؿ 

 ىدؼ الواليات المتحدة مف تحقيؽ السالـ "االسرائيمي" الفمسطيني الشامؿ أكثر صعوبة.
والضػػػفة الغربيػػػة يػػػؤدي بيػػػـ إلػػػى القطيعػػػة اقتصػػػاديًا  وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو، عػػػدـ وجػػػود روابػػػط بػػػيف قطػػػاع غػػػزة

واجتماعيًا، وبالتالي الطعف في إمكانية قياـ دولة فمسطينية موحدة. كؿ مف "إسػرائيؿ" ومصػر، حتػى فػي ظػؿ 
الحكومة السابقة لمرسي، أبقت حدودىا مغمقة إلػى حػد كبيػر عمػى التجػارة مػع غػزة ألف كػؿ الطػرؼ يريػد مػف 

مسؤولية. عمى الرغـ مف أف "اسرائيؿ" تسمح ببعض الػواردات المحػدودة إلػى غػزة، إال اآلخر أف يتحمؿ ىو ال
أف اقتصاد غزة يعتمد إلى حد كبيػر عمػى التجػارة غيػر المشػروعة التػي تزدىػر عػف طريػؽ بػديؿ ىػو "اقتصػاد 

ؽ األنفاؽ". حماس تُثري نفسيا عمى حساب السمطة الفمسطينية مف خالؿ فرض ضػرائب عمػى مشػغمي األنفػا
وعمػػى اسػػتيراد السػػمع. ىػػذا االقتصػػاد الثػػاني يزيػػد مػػف اعتمػػاد سػػكاف غػػزة العػػادييف عمػػى حكػػـ حمػػاس، والػػذي 
معظميـ يفضؿ أف يرى نيايتو. عزلة غزة عف الضفة الغربية قّوضت أيضػًا السػمطة الفمسػطينية ألنيػا تجعػؿ 

تػػػي طػػػاؿ انتظارىػػػا وكػػػذلؾ الػػػدعوة مػػػف المسػػػتحيؿ تنفيػػػذ االتفاقػػػات بشػػػأف االنتخابػػػات البرلمانيػػػة والرئاسػػػية ال
الجتماع المجمػس التشػريعي، وىػذا ُيضػعؼ التفػويض الشػعبي لمسػمطة الفمسػطينية والقػدرة عمػى تقػديـ تنػازالت 

 في المفاوضات مع "إسرائيؿ".
النيج الذي تتبناه الواليات المتحدة تجاه حكاـ غزة سيكوف لو مزيدًا مف العواقب غير المرجوة. واشنطف، جنبًا 

ى جنب مػع بقيػة أعضػاء المجنػة الرباعيػة )األمػـ المتحػدة، االتحػاد األوروبػي، وروسػيا(، تػدعو حمػاس حقػًا إل
لالعتراؼ "باسرائيؿ" ونبذ العنؼ، واعتماد االتفاقات السابقة لمنظمة التحرير الفمسػطينية كمػا تطبيػؽ الشػروط 

الة مبطنػػة حػػوؿ دبموماسػػية واشػػنطف الواجػػب توفرىػػا قبػػؿ أف يكػػوف ىنػػاؾ اتصػػاؿ دبموماسػػي. وىػػذا بمثابػػة رسػػ
تجػاه حمػاس إلػى الػدوؿ التػي تؤيػد أجنػدة حمػػاس االسػالمية، مثػؿ تركيػا وقطػر. ىػذه األطػراؼ تعرقػؿ أىػػداؼ 

 الواليات المتحدة في بناء الدولة الفمسطينية وعممية السالـ، ناىيؾ عف مكافحة التطرؼ اإلسالمي. 
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 استراتيجية إعادة إدماج غزة 

يػػػات المتحػػػدة أف تعتػػػرؼ بطبيعػػػة اإلنيػػػزاـ الػػػذاتي نتيجػػػة عػػػزؿ غػػػزة، وعمييػػػا أف تتحػػػوؿ إلػػػى يجػػػب عمػػػى الوال
االسػػتراتيجية التػػي ُتعيػػد وصػػؿ غػػزة مػػع الضػػفة الغربيػػة اجتماعيػػًا واقتصػػاديًا وسياسػػيًا، لمتخفيػػؼ مػػف قبضػػة 

دة اإلدمػاج ىػذه، حماس عمػى غػزة، وبالتػالي إعػداد المؤسسػات الفمسػطينية لالنتخابػات. ومثػؿ إسػتراتيجية إعػا
 تتطمب اتخاذ الخطوات األربعة التالية: 

جنبًا إلى جنب مع "إسرائيؿ" والشركاء اإلقميمييف اآلخريف، ينبغي عمى وزيػر الخارجيػة األمريكػي جػوف كيػري 
أف يشػػّجع "إسػػرائيؿ" والسػػمطة الفمسػػطينية عمػػى إعػػادة تأسػػيس الػػروابط التجاريػػة مػػع قطػػاع غػػزة. يجػػب عمػػى 

سػػيع حجػػـ التجػػػارة المسػػموح بيػػا مػػف أراضػػػييا، وكػػذلؾ إعػػادة فػػتح التجػػػارة مػػف الضػػفة الغربيػػػة. "إسػػرائيؿ" تو 
وعالوة عمى ذلؾ، ينبغي أف ُيسمح لسكاف غزة بفتح ممر لمتصػدير مػف خػالؿ "إسػرائيؿ"، يخضػع ل جػراءات 

ضفة الغربية إعادة األمنية نفسيا المطبقة فعميًا في مكاف الواردات. وسوؼ يسمح لتدفؽ البضائع بيف غزة وال
توجيو اقتصاد غزة بعيدًا عف التجارة غير المشروعة مػع مصػر وتعزيػز الطبقػة الوسػطى المعتدلػة. وذلػؾ مػف 
شػػػأنو أف يسػػػاعد أيضػػػًا أكثػػػر القطاعػػػات االقتصػػػادية الفمسػػػطينية، وبالتػػػالي تقميػػػؿ حاجػػػة السػػػمطة الفمسػػػطينية 

 لمحصوؿ عمى مساعدات اقتصادية أمريكية.
يػػر الخارجيػػة كيػػري تشػػجيع "إسػػرائيؿ" لمعمػػؿ مػػع السػػمطة الفمسػػطينية عمػػى إعػػادة تأىيػػؿ ممػػر ينبغػػي عمػػى وز 

العبور المتوقؼ والذي يسمح لمفمسطينييف بالتنقؿ بيف الضفة الغربية وقطاع غػزة. السػماح لسػكاف غػزة بزيػارة 
وابط االجتماعيػػة الضػػفة الغربيػػة والعكػػس بػػالعكس سػػوؼ يسػػمح بتبػػادؿ األفكػػار والمسػػاعدة عمػػى اسػػتعادة الػػر 

 بوعي وطني واحد، وىو ما يمـز لقياـ الدولة.
ينبغي عمى وزير الخارجية كيري أف يؤسس بيدوء فريؽ اتصاؿ إقميمي ميمتو الحصرية المساعدة في توجيو 
عممية االنتخابات الفمسطينية، وىذا بدوره يتطمب بعض المصالحة السياسية وتقوية الفمسطينييف لممفاوضات. 

مكف أف يتألؼ ىذا الفريؽ المتخصص مف تمؾ البمداف الصديقة بالفعؿ لحركة حمػاس )تركيػا، قطػر، ومف الم
ومصر(، باإلضافة إلى دوؿ )األردف، واإلمارات العربية المتحدة، والمممكػة العربيػة السػعودية(، ومػف المػرجح 

ح وأف تسػاعد فػي دفػع عمميػة أف تُأخذ بعيف االعتبار وجيػات نظػر السػمطة الفمسػطينية التػي ُتيػيمف عمييػا فػت
المصػػالحة بشػػروط أكثػػر اعتػػدااًل. ومػػف شػػأف ىػػذه المقاربػػة أف تقػػّدـ مشػػاركة حمػػاس المسػػتقبمية فػػي السياسػػة 
الفمسػػطينية والدبموماسػػية اإلقميميػػة عمػػى أنيػػا نتيجػػة االعتػػداؿ والمصػػالحة دوف تػػوفير قػػدر أكبػػر مػػف المكانػػة 

ضات. كمػا مػف شػأف ذلػؾ أف يسػمح لمقػادة الفمسػطينييف بالتفػاوض السياسية أو انتياؾ شروط الرباعية لممفاو 
 عمى السالـ مع "اسرائيؿ" مع الحفاظ عمى الحوار الذي يمكف أف يخفؼ مف معارضة حماس النشطة.

يجػػب عمػػى وزارة الخارجيػػة أف تقػػود تضػػافر الجيػػود مػػع الشػػركاء الدبموماسػػييف األوروبيػػيف والمنظمػػات غيػػر 
اعدة السمطة الفمسطينية في اإلعداد النتخابات وطنية فمسطينية. لـ يعقد الفمسطينيوف الحكومية المناسبة لمس

، ومؤسسػػات الحكػػـ المطموبػػة إلقامػػة دولػػة فمسػػطينية تفتقػػد الشػػرعية نتيجػػة 6006انتخابػػات وطنيػػة منػػذ عػػاـ 
مػف الممكػف لذلؾ. كؿ مف فتح وحماس تدعي أنيا تريد انتخابات، ولكف ال أحد منيمػا يعمػؿ عمػى ترويجيػا. 

أف يسػػػاعد فريػػػؽ االتصػػػاؿ عمػػػى توليػػػد الػػػزخـ والمسػػػاعدة فػػػي التحضػػػير لحممػػػة انتخابيػػػة نشػػػطة. إف الخطػػػوة 
االولػػى سػػتكوف لتشػػجيع الجػػانبيف عمػػى جعػػؿ االتفػػاؽ القػػائـ عمػػى االنتخابػػات أكثػػر دقػػة وتحديػػد فتػػرة لمحممػػة 

أي انتخابات جديػدة لمسػمطة الفمسػطينية أف االنتخابية لمدورة المزمعة وتاريخ معّيف لمتصويت عمييا. ستحتاج 
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تكػػوف متجػػذرة فػػي تفاىمػػات راسػػخة فػػي أف المشػػاركيف يشػػتركوف فػػي المبػػادئ التػػي أنشػػأت ىػػذه المؤسسػػات، 
 . 2993وىي تمؾ االتفاقات التي ُوقعت في االعتراؼ المتبادؿ بيف "االسرائيمييف" والفمسطينييف عاـ 

 
 االعتراضات المحتممة

ائيمية" والػػبعض فػػي الواليػػات المتحػػدة سػػوؼ يعتػػرض عمػػى ذلػػؾ، ويعتبػػر أف ىػػذه المقترحػػات الحكومػػة "اإلسػػر 
مكافأة دوف مبرر أو فتح الباب لتفاعؿ أكبر مع حماس. ومع ذلؾ فإف ىذه التدابير توّفر وسيمة لمخػروج مػف 

ي حػػيف أف مػػأزؽ غػػزة والػػذي تسػػتفيد منػػو حمػػاس، ولػػيس وسػػيمة إلضػػفاء الشػػرعية عمػػى جماعػػة "إرىابيػػة". وفػػ
تغيير السياسات الحالية يشكؿ خطرًا، إال أف الخطػر األكبػر واألكثػر دقػة ىػو فػي إدامػة الوضػع الػراىف الػذي 
ُيفيد حمػاس. أمػا المقاربػة الجديػدة فيػي إلضػعاؼ حمػاس مػف خػالؿ تقميػؿ سػيطرتيا عمػى الحيػاة االقتصػادية 

سػػات لمسػػيطرة عمػػى الضػػفة الغربيػػة، فػػإف فػػي غػػزة. وبينمػػا سػػتحاوؿ حمػػاس اسػػتغالؿ ىػػذه التغييػػرات فػػي السيا
العكس ىو األرجح مف ذلؾ بكثير: لقد أثبت التعرض لحماس أنو أفضؿ ترياؽ لشػعبيتيا. وقػد أثبتػت حمػاس 
أيضػػا قػػدرة محػػدودة عمػػى الحكػػـ، وعػػدـ الرضػػا عػػف الجماعػػة ىػػو فقػػط مػػا ينمػػو فػػي غػػزة. وبالتػػالي فمػػف غيػػر 

ة الغربية. إدارة أوباما ستحتاج إلى التوصؿ لتفػاىـ مػع "إسػرائيؿ" المحتمؿ أف تكوف فّعالة أو شعبية في الضف
ومع الكونغرس، ولكػف ينبغػي، حتػى يكػوف ىػذا الجيػد أسػيؿ، أف تعكػس ىػذه المقترحػات السياسػات المعتمػدة 
بالفعؿ بحكـ األمر الواقع مف قبؿ "إسرائيؿ". "إسرائيؿ" تعترؼ بيدوء أف حظر الواردات إلى غزة يأتي بنتػائج 

سػػية. كجػػزء مػػف اتفػػاؽ تػػـ التوصػػؿ إليػػو مػػع حركػػة حمػػاس والػػذي تػػـ التفػػاوض عميػػو مػػع مصػػر، خففػػت عك
"اسرائيؿ" بعض القيود عمى الػواردات إلػى غػزة، وبالتػالي مواصػمة إضػفاء الشػرعية عمػى ممارسػة التعامػؿ مػع 

 حماس عبر أطراؼ ثالثة، كما اقترح فريؽ االتصاؿ.
غييرات في السياسات فػي تفػاىـ خػاص مػع "إسػرائيؿ"، فػي أف اليػدؼ ىػو عمى إدارة أوباما أف تؤّصؿ ىذه الت

تعزيػػز المعتػػدليف الفمسػػطينييف، والػػذيف عندئػػذ سػػيكونوف فػػي وضػػع أفضػػؿ لتحقيػػؽ السػػالـ. سػػوؼ يكػػوف مػػف 
الميػػـ أف نؤكػػد أنػػو لػػف يكػػوف ىنػػاؾ أي تخفيػػؼ مػػف شػػروط حجػػب االتصػػاؿ المباشػػر بػػيف الواليػػات المتحػػدة 

غب في أّي جيد قػد يقػّوض سػيطرتيا عمػى قطػاع غػزة، ولكنيػا ال تسػتطيع االعتػراض وحماس. حماس لف تر 
عمنػًا عمػػى العالقػػات االقتصػػادية المسػػتجدة. قػػد يكػػوف فريػؽ االتصػػاؿ قػػادر عمػػى إقنػػاع حمػػاس بخػػالؼ ذلػػؾ، 
حيػػث أف اسػػتمرار رفػػض حمػػاس لممشػػاركة سػػيؤدي عمػػى األرجػػح إلػػى مزيػػد مػػف الخسػػائر فػػي الػػدعـ المحمػػي 

 العزلة مف ِقبؿ عدد قميؿ مف حمفاء الحركة اإلقميمييف. وزيادة 
 

 االستنتاجات
إذا اسػػػتمر ثبػػػات الوضػػػع الػػػراىف، فػػػإف غػػػزة والضػػػفة الغربيػػػة ستواصػػػالف اإلنجػػػراؼ بعيػػػدًا، ممػػػا يجعػػػؿ مػػػف 
الصػػػعب تحقيػػػؽ ىػػػدؼ الواليػػػات المتحػػػدة فػػػي الوصػػػوؿ لسػػػالـ بػػػيف "اسػػػرائيؿ" ودولػػػة فمسػػػطينية موحػػػدة فػػػي 

. إف التدابير المقترحة وحدىا ال تنتج اتفاؽ سػالـ "اسػرائيمي" فمسػطيني أو دولػة 2967مة عاـ األراضي المحت
فمسػػطينية ديمقراطيػػة، ولػػف تنيػػي االنقسػػاـ الفمسػػطيني الػػداخمي. ولكػػف مػػف دوف ىػػذه الخطػػوات، فػػإف تحقيػػؽ 

عورًا بالديناميكيػة فػي أىداؼ الواليات المتحدة أمر مستحيؿ. تنفيذ ىذه الخطوات السياسػية الجديػدة قػد يبػث شػ
الحياة الوطنيػة الفمسػطينية ويعيػد تجديػد المؤسسػات الوطنيػة المحتضػرة، وتنػتج حركػة واضػحة نحػو األىػداؼ 
الوطنية الفمسطينية. وىذا بدوره يضع األسس لمفمسطينييف لمتفاوض عمى سالـ دائـ مع "إسرائيؿ". ومف شأف 

 ي تعيش بالفعؿ حالة غمياف نتيجة االنتفاضات العربية.حؿ قضية غزة أيضًا إزالة بؤرة مف المنطقة الت
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 تـ.
 26/7/6023، مجمس العالقات الخارجية، واشنطن

 65/7/6023مركز المعمومات الصحفية  ،663ترجمة 
 

 عن المقال يغنيحال  43
 أ.د. يوسؼ رزقة

عػػػالـ ال توجػػػد أزمػػػة بػػػيف حمػػػاس والسػػػمطات المصػػػرية، ولكػػػف ىنػػػاؾ أزمػػػة حقيقيػػػة بػػػيف حمػػػاس ووسػػػائؿ اإل
المصػػرية. بعػػض وسػػائؿ اإلعػػالـ المصػػرية تنفػػذ خطػػة خطيػػرة تخػػدـ جيػػات غيػػر مصػػرية بالدرجػػة األولػػى . 
الخطة تقوـ عمى قاعدة نزع الشرعية عف المقاومة الفمسطينية ، مرورًا بنزع الشرعية عف الفمسػطيني ووضػعو 

 سطينية.بدوف تمييز في إطار اإلرىاب ، وربما ينتيي المخطط بتصفية القضية الفم
لقد غرقت بعض وسػائؿ اإلعػالـ المصػرية فػي مسػتنقع ال وطنػي يعػادي المقاومػة الفمسػطينية ، ويرمييػا عػف 
قػػوس صػػييونية أميركيػػة فػػي مقابػػؿ مػػنح ماليػػة لمػػالكي ىػػذه الفضػػائيات وألفػػراد محػػدديف يعممػػوف فييػػا. ومػػف 

ة لجيػات مصػرية تمررىػا األخيػرة إلػى المؤسؼ أف قادة في أجيزة السمطة يقوموف بتقديـ تقارير مزيفة ومفبرك
 وسائؿ اإلعالـ الكارىة ل خواف ولحركة حماس، مف باب الثأر منيما.

نعـ ال أزمة لحماس مع قيادة جياز المخابرات العامة التي تدير الممؼ الفمسطيني، ولكػف ثمػة عػدوانا حقيقيػا 
يـ، ألف عػػدوانيـ يقػػـو عمػػػى عمػػى الفمسػػطيني عامػػة ، وعمػػػى حمػػاس خاصػػة ، وعمػػػى المعتػػديف وقػػؼ عػػػدوان

الثػػأر، وألف مػػآالت ىػػذا العػػدواف وخيمػػة، وال تخػػدـ المصػػالح المصػػرية ، وال المصػػالح الوطنيػػة الفمسػػطينية و 
العربية. إف جؿ الشعب المصري يرفض ىذا اإلعالـ ، وقد قّدـ المثقفوف اعتػذارات مقػدرة لمشػعب الفمسػطيني 

 المصري الذي قاتؿ مف أجؿ فمسطيف.ولحركة حماس نيابة عف أنفسيـ وعف الشعب 
الشعب المصري مف أطيب الشػعوب العربيػة التػي تحػب فمسػطيف وتحػب السػالـ المجتمعػي. إنػو شػعب يحػب 
جنػػوده وجيشػػو ، وىػػو ال يحػػب رؤيػػة الػػدـ أو القتػػؿ ، وتثػػور عاطفتػػو عنػػدما يعتػػدي غريػػب عمػػى جنػػوده. لقػػد 

يعة ، وتمؾ الصفات مػف خػالؿ فبركػة اتيامػات متكػررة استغؿ اإلعالـ المعادي لحماس ول خواف ، ىذه الطب
لحمػػػاس بإراقػػػة الػػػدماء المصػػػرية فػػػي سػػػيناء و العػػػدواف عمػػػى المتظػػػاىريف فػػػي القػػػاىرة . اإلعػػػالـ أرسػػػؿ ىػػػذه 
االتيامات الباطمة بدوف أدلة ، وبدوف ديف ، ومارس التحريض والكذب المتواصؿ حتػى تمكػف مػف االنحػراؼ 

 منو ، ليكوف معاديًا لممقاومة ، ولمفمسطينييف. بالمزاج الشعبي ، أو بجزء
مػػف المعمػػـو أف غػػزة بشػػكؿ عػػاـ تعػػاني مػػف ديكتاتوريػػة الجغرافيػػا، وىػػي ديكتاتوريػػة تفػػرض عمػػى غػػزة ابػػتالع 
ـّ، وابػػتالع لسػػانيا خشػػية األسػػوأ، ليكتفػػي باالسػػتغاثة واالسػػتنجاد بالجيػػات الرسػػمية لمتػػدخؿ لوقػػؼ حممػػة  السػػ

 ة عف المقاومة الفمسطينية.الكراىية ونزع الشرعي
الشعب الفمسطيني ليس مغفاًل، بؿ ىػو يعمػـ حقيقػة المخطػط ، ويعػرؼ القػائميف عميػو مصػريًا وفمسػطينيًا، وال 
يخفػػى عنػػو الػػدور الصػػييوني فػػي ىػػذا المخطػػط ، ولكػػف بحكػػـ ثقػػؿ الواقػػع فيػػو مضػػطر عػػادة إلػػى مخاطبػػة 

ي قنػاة التواصػؿ مػع غػزة طالبػًا منيػا التػدخؿ الفعػاؿ مػف الجيات الرسمية، وبالػذات المخػابرات العامػة التػي ىػ
 أجؿ وقؼ حممة الكراىية والعنصرية التي تقودىا فضائيات محددة ، وىو يعمـ النتيجة.

لقػد مّثمػػت المقاومػػة الفمسػطينية كرامػػة األمػػة العربيػة ، ونابػػت المقاومػػة عػف األمػػة فػػي منػع تغػػوؿ إسػػرائيؿ فػػي 
ف معاوؿ اليدـ التي تقودىا ىذه الفضػائيات ال تيػدـ المقاومػة فحسػب ، بػؿ ىػي البالد العربية ، وغؿ يدىا. إ

 تيدـ كرامة األمة وشرفيا ، وتكرس سيطرة المحتؿ ، والتبعية لممستعمر.
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ومػػف ثػػـ فػػإف عمػػى قػػادة األمػػة واجػػب مسػػتحؽ اآلف لمتصػػدي ليػػذه الفضػػائيات وتعريتيػػا وفضػػح مخططيػػا ، 
 والمالكة ليذه الفضائيات لمتوقؼ عف جرائـ الكراىية والعنصرية .وممارسة الضغط عمى الجيات الرسمية 

 65/7/6023، فمسطين أون الين
 

 والمواقف اإلسرائيمية األوروبيالقرار  44
 أسعد عبد الرحمف
كاف القرار الصادر عف االتحاد األوروبي بشأف استثناء المستعمرات )المستوطنات( اإلسرائيمية في األراضػي 

سػػرائيؿ، قػػرارًا شػػجاعًا بامتيػػاز، إذ يعكػػس الموقػػؼ الفمسػػطينية المحت مػػة مػػف التعػػاوف بػػيف االتحػػاد األوروبػػي وا 
األوروبػػػي الثابػػػت مػػػف حػػػدود الرابػػػع مػػػف يونيػػػو، سػػػواء فػػػي فمسػػػطيف أو اليضػػػبة السػػػورية، والػػػرافض لسياسػػػة 

إلسػػػرائيمية ا« الييئػػػات»إسػػػرائيؿ االسػػػتيطانية ومصػػػادرتيا األراضػػػي الفمسػػػطينية. كمػػػا يػػػنص القػػػرار عمػػػى أف 
العاممػة فػي األراضػػي الفمسػطينية المحتمػػة ال يحػؽ ليػػا الحصػوؿ عمػى مػػنح أو جػوائز أو قػػروض مػف االتحػػاد 
األوروبػي بػػدءًا مػػف العػػاـ القػػادـ. لػذا، لػػـ يكػػف غريبػػًا أف يثيػػر ذلػػؾ القػرار موجػػات غضػػب فػػي إسػػرائيؿ، حيػػث 

يف اإلسرائيمي واألوروبي، وبالتعػاوف بينيمػا. بػؿ اعتبرتو وزارة الخارجية اإلسرائيمية خطوة خطيرة تمس بالجانب
إف الضػػػغوط المكثفػػػة مػػػا زالػػػت متواصػػػمة عمػػػى دوؿ االتحػػػاد األوروبػػػي مػػػف قبػػػؿ رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي 

لػف »)نتنياىو( وغيره مف قادة إسرائيؿ. ووفؽ ما نقؿ عنو مكتبو، فقد قػاؿ نتنيػاىو فػي اجتمػاع وزاري طػارئ: 
 «!ج في شأف حدودنانقبؿ بإمالءات مف الخار 

« يئيػر البيػد»وتواصؿ الحكومة اإلسرائيمية انتقادىا لخطوة االتحاد األوروبي، إذ قاؿ وزير المالية اإلسػرائيمي 
وأضاؼ البيد: «. ستعزز موقؼ الفمسطينييف الذيف يحولوف دوف صنع السالـ المباشر مع اإلسرائيمييف»إنيا 

لقد وقؼ االتحاد األوروبي بجانب أكثر القوى تطرفًا في المجتمع  ىذا ليس نفاقًا فحسب بؿ حماقة أيضًا...»
 «.الفمسطيني وأسدى ليا خدمة

وعمميًا، ترى إسرائيؿ أف العائؽ ليس فقط مػف ناحيػة سياسػية بػؿ وأيضػًا مػف ناحيػة قانونيػة، إذ يتعمػؽ تحديػدًا 
ر جنونيػػا موقػػؼ يقػػاؿ فيػػو عػػف بالقػػدس المحتمػػة وىضػػبة الجػػوالف، وبقػػدر أقػػؿ بالضػػفة الغربيػػة. فإسػػرائيؿ يثيػػ

ليسػت  -حسب القػانوف اإلسػرائيمي بػالطبع-االتفاقات التي توّقع عمييا إف األراضي التي توجد تحت سيادتيا 
في سيادتيا. لػذا، بػدأ الدبموماسػيوف اإلسػرائيميوف فػي القػارة األوروبيػة التوجػو إلػى وزارات الخارجيػة فػي جميػع 

دخميا، باعتبار أف مصدر األزمة الحالية يعػود إلػى مػوظفي االتحػاد فػي الدوؿ األعضاء في االتحاد وطمب ت
 بروكسؿ، وال يعكس اإلرادة السياسية لوزراء الخارجية األوروبييف!

بػػػوعز »، يقػػػوؿ الكاتػػػب اإلسػػػرائيمي «أوروبػػػا: حينمػػػا ال يمكػػػف التػػػأثير يمكػػػف التشػػػويش»وفػػػي مقػػػاؿ بعنػػػواف 
المستوطنات ىي أصؿ المشكمة التي تمنع أوروبا أف تناـ »روبي: مياجمًا ومتيكمًا عمى القرار األو « بسموت

نومًا ىنيئًا في الميؿ. مف المحير كثيرًا أف نرى كيؼ تجتمع إمبراطوريات كبيرة كانت في الماضي معًا ويتبيف 
فقػد  ليا أنيا اليوـ منارة أخالؽ فقػط. وحينمػا ال تممػؾ قػدرة عمػى التػأثير تختػار الخيػار الثػاني وىػو التشػويش.

ُأضيفت إلى المبادرة األميركية )كيري( المباركة في ىذا األسبوع لمبادرة أميركية ُمفشمة. إف عقدة الدونية عند 
األوروبييف ىػي التػي جعمػت مجموعػة مػوظفيف صػغيرة فػي بروكسػؿ تصػوغ وثيقػة قانونيػة مركبػة تقضػي بػأف 

فيسػػير عمػػى « يوسػػي دجػػاف»أمػػا «. 2967اتفاقػػات مػػع إسػػرائيؿ فػػي المسػػتقبؿ لػػف يسػػري فعميػػا وراء خطػػوط 
ىذا استمرار لسياسة التأشير عمى المنتجات: في أوروبا يصعب عمييـ االنفصاؿ »ويقوؿ: « بسموت»منواؿ 

بػػؿ يمضػػي «. عػػف تقاليػػد )نطػػاؽ اإلقامػػة(، )الغيتػػوات( والتأشػػير عمػػى الييػػود. يمعػػب األوروبيػػوف لعبػػة قػػذرة
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نب تبػدد الػوىـ فػي أف الالسػامية انقضػت مػع نيايػة الحػرب الثانيػة. ىذه السياسة الشريرة أحادية الجا»لمقوؿ: 
فػػػال يتخمػػػى المػػػرء بيػػػذه السػػػرعة عػػػف عػػػادة تمتػػػد إلػػػى ألفػػػي سػػػنة. كمػػػا أف ىػػػذا ىػػػو السػػػبب فػػػي أف االتحػػػاد 

 «.األوروبي، المزايد أخالقيًا، منع بكؿ قوتو اإلعالف عف حزب اهلل كمنظمة إرىابية
سػرائيؿ، « شمعوف شتايف»ائيمي وبالمقابؿ، يتحدث الكاتب اإلسر  عف نقاط االختالؼ بيف االتحاد األوروبػي وا 

التغييرات التي تجتازىا المنطقة تجعؿ الحاجة إلى التقدـ فػي المسػيرة السػممية مػع الفمسػطينييف أكثػر »فيقوؿ: 
قمػؽ عميػؽ  إلحاحًا. وينبغي اإلبقاء عمى إمكانية حؿ الدولتيف. ومف الواضح أف االتحاد األوروبي يعرب عف

تخوؼ االتحاد مف أال »ثـ يوضح: «. في ضوء التطورات عمى األرض التي تيدد بجعؿ حؿ الدولتيف متعذراً 
يكوف ممكنًا تطبيؽ سيناريو حؿ الدولتيف جاء في سياؽ توجيو أصبع اتياـ إلسرائيؿ حصريًا، والتي مف شأف 

انعػػػداـ الثقػػػة والشػػػؾ بالنسػػػبة السػػػتعداد »، قبػػػؿ أف يخػػػتـ بػػػالقوؿ: «سياسػػػتيا أف تقضػػػي عمػػػى ذلػػػؾ السػػػيناريو
نتنياىو لمتقدـ في حؿ الدولتيف يظيراف في المحادثػات مػع محافػؿ أوروبيػة. وبنػاًء عمػى ذلػؾ تصػدر أصػوات 
تػػػدعو االتحػػػاد فػػػي حالػػػة عػػػدـ نجػػػاح المحادثػػػات إلػػػى تشػػػديد الموقػػػؼ تجػػػاه إسػػػرائيؿ لدرجػػػة االعتػػػراؼ بدولػػػة 

 «.فمسطينية
شػػكرًا لػػؾ يػػا أوروبػػا... شػػكرًا لػػؾ، فقػػد نجحػػِت »فػػي مقػػاؿ ىػػو األوضػػح واألجػػرأ: فيقػػوؿ « جػػدعوف ليفػػي»أمػػا 

بقرار إداري واحد في زعزعة سكينة إسرائيؿ التي ال تطاؽ، وضعضعِت غرور إسرائيؿ وصمفيا المذيف يريػاف 
عػػدال  أف موقػػؼ العػػالـ كمػػو لػػيس لػػو صػػمة بيػػا البتػػة. بقػػرار إداري واحػػد يقتضػػيو الواقػػع وال يوجػػد مػػا ىػػو أكثػػر

منػػػػو. إف ردود إسػػػػرائيؿ األولػػػػى عمػػػػى قػػػػرار إلػػػػزاـ اتفاقػػػػات اقتصػػػػادية معينػػػػة معيػػػػا لػػػػزوـ عػػػػدـ النشػػػػاط فػػػػي 
المستوطنات، متوقعة وآلية لكف بعد أف تزوؿ موجة تػبجح أف أوروبػا لػف ُتممػي عمينػا، والػدعوات القديمػة إلػى 

ضػع فػي سػوريا أسػوأ. والحجػة األسػخؼ منعيا مف مساعدة الفمسطينييف، والػدعاوى الصػبيانية التػي تقػوؿ: الو 
ىػػػي أف القػػػرار األوروبػػػي يشػػػوش عمػػػى تفػػػاوض كيػػػري. وبعػػػد أف يػػػزوؿ كػػػؿ ىػػػذا الزبػػػد، سػػػتبقى إسػػػرائيؿ مػػػع 
زاء المفترض المصػيري الػذي عػرض ليػا فػي آخػر األمػر  مصيرىا أماـ المرآة التي وضعتيا أوروبا أماميا، وا 

منػػًا ال يحتمػػؿ أـ تضػػع لػػو حػػدًا بتػػأخر فاضػػح وتعػػود إلػػى فػػي طريقيػػا: أفتسػػتمر عمػػى االحػػتالؿ وتػػدفع عنػػو ث
اسػػتيقظت »يكػػرر أف القػػرار جػػاء متػػأخرًا، فيقػػوؿ: « ليفػي»بػػؿ إف «. حضػف أسػػرة الشػػعوب مثػػؿ عضػػو شػػرؼ

قارة التنوير والحضارة والفظائع متأخرة، فيي تتحدث منذ سنيف وال تفعؿ شيئًا. والرأي العاـ فييا كػاف عاصػفًا 
كوماتيػػػا مشػػػمولة بسػػػبب فظاعػػػات الماضػػػي والخػػػوؼ مػػػف الواليػػػات المتحػػػدة. إف الػػػذيف منػػػذ سػػػنيف وكانػػػت ح

يتظاىروف بأنيـ متفاجأوف يبرىنوف فقط عمى مبمغ عظػـ االنفصػاؿ عػف الواقػع الػدولي، والعمػى الػذي سػيطر 
 عمػػى الحكومػػة وعمػػى الػػرأي العػػاـ ىنػػا. يمكػػف بػػالطبع تيديػػد أوروبػػا كجػػرذ يػػزأر، ويمكػػف أف تػػوعظ بػػاألخالؽ
بسبب مظالميا، لكف ذلؾ متأخر جدًا أييا األصدقاء. فمـ يعد أحػد يسػتطيع أف يتنػاوؿ ذرائػع إسػرائيؿ بجديػة. 

 «.وينبغي أف نأمؿ فقط أف يكوف القرار األوروبي ىو السنونو التي تبشر بمجيء الخريؼ: خريؼ االحتالؿ
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 جوناثاف شانزر
بعد سّت زيارات لمشرؽ األوسط، ودبموماسية مكوكية متواصمة، تمّكف وزير الخارجية : رجمة ىنادي مزبوديت

سػرائيؿ األسػبوع الماضػي باالتفػاؽ  األميركي جوف كيري بطريقػة مػا، مػف إقنػاع منظمػة التحريػر الفمسػطينية وا 
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وة بيف الطرفيف، وربما ال يدري إلجراء مفاوضات سالـ. ولكْف أماـ كيري طريؽ طويؿ لسّد الي« أسس»عمى 
 ذلؾ بعد ولكنو يممؾ سالحًا سريًا: يمكنو شّؿ حماس.

سرائيؿ االتفاؽ عمى الكثير، ولكف كرىيما لحماس مشترؾ. وبإمكاف الواليات  قد ال تستطيع منظمة التحرير وا 
اؿ تبمغو المتحدة أف تقمب األمور لمصمحتيا مف خالؿ استيداؼ حركة حماس بعدما أصبحت في أضعؼ ح

 منذ سنوات.
وّجو سقوط حكومة اإلخواف المسمميف، في وقت سابؽ مف ىذا الشير، ضربًة لحماس ولحكومة األمر الواقػع 
فػػي غػػزة. ولكػػف الضػػرر الحقيقػػي طػػاؿ محفظػػة الحركػػة اإلسػػالمية، فعمميػػات الجػػيش المصػػري التػػي تسػػتيدؼ 

مػػة الشػػرياف الحيػوي لعمميػػات التيريػػب تقػػّوض األنفػاؽ الرابطػػة بػػيف مصػر وقطػػاع غػػزة والتػػي شػّكمت لفتػػرة طوي
عمى نحو كبير مالية حماس. وقاؿ لي مسؤوؿ أمني إسرائيمي إنو في ظّؿ الجّو القائـ، يمكف لتراجع إيػرادات 

 الحركة.« يدّمر»% إضافية أف 30إلى  60حماس بنسبة 
مميػػوف  890، بػػػ 6007تقػػّدر موازنػػة حركػػة حمػػاس إلدارة قطػػاع غػػزة، التػػي سػػيطرت عػػف طريػػؽ العنػػؼ عػػاـ 

دوالر )ال تمتػػـز حمػػاس بػػأي تػػدقيؽ حسػػابات خػػارجي، لػػذا ىػػذا الػػرقـ تقريبػػي(. وحتػػى العػػاـ الماضػػي، كانػػت 
حماس تعتمد عمى نحو كبير عمى إيراف وسػوريا لمحصػوؿ عمػى الجػزء األعظػـ مػف أمواليػا، غيػر أف الحػرب 

وقػد تراجػع التمويػؿ اإليرانػػي «. المقاومػةمحػور »األىميػة فػي سػوريا دفعػت بحمػاس إلػى تخفيػؼ عالقاتيػػا مػع 
 منذ ذلؾ الحيف، ما أجبر الحركة عمى المجوء إلى تكتؿ اإلخواف المسمميف لتمبية حاجاتيا.

مميػػوف دوالر لمحركػػة خػػالؿ زيػػارة أميرىػػا لمقطػػاع العػػاـ الماضػػي، وتشػػير بعػػض  400وقػػد تعيػػدت قطػػر بػػدفع 
مميػوف دوالر. ولكػف مػف غيػر الواضػح كػـ مػف  300صػؿ إلػى التقديرات إلػى أف تركيػا قػّدمت دعمػًا إضػافيًا و 

تمؾ األمواؿ مخصص لبيروقراطية حكومة حماس، وكـ منيا يذىب إلى بناء مساجد ومستشفيات وغيرىا مف 
البنى التحتية فػي غػزة التػي تضػررت بشػكؿ كبيػر نتيجػة المناوشػات مػع إسػرائيؿ عمػى مػّر السػنوات. وكػذلؾ، 

 األمواؿ يصؿ إلى ذراع حماس العسكرية )كتائب عز الديف القساـ(. مف غير المعموـ كـ مف تمؾ
مميار دوالر سنويًا مف السمطة الفمسطينية إلى غزة.  2.4وباإلضافة إلى تمؾ األمواؿ، يصؿ مبمغ يقدر بنحو 

، ولكػف ذلػؾ لػـ يمنػع السػمطة الفمسػطينية مػف 6007وكانت حركتا حمػاس وفػتح قػد خاضػتا حربػًا دمويػًة عػاـ 
 تمرار في تخصيص تمؾ األمواؿ إلى سكاف غزة، الذيف ال تزاؿ تّدعي أنيا تحكميـ.االس

حرصػػػت السػػػمطة الفمسػػػطينية عمػػػى أال تػػػزّود حركػػػة حمػػػاس بػػػأي أمػػػواؿ مباشػػػرًة ألنيػػػا بػػػذلؾ سػػػتثير غضػػػب 
الكونغرس األميركي. لذا تسيـ تمؾ األمواؿ بشػكؿ أساسػي فػي دفػع رواتػب مػوظفي القطػاع العػاـ الػذيف فقػدوا 

ظائفيـ بعد سيطرة حماس عمػى القطػاع. إذًا تػدفع السػمطة الفمسػطينية المػاؿ ألولئػؾ البيروقػراطييف السػابقيف و 
كي ال يعممػوا لصػالح حمػاس. كمػا تػدعـ بشػكؿ مباشػر إنتػاج الطاقػة الكيربائيػة فػي غػزة، ويقػاؿ إنيػا تضػمف 

قطػػاع غػػزة بيػػد مػػف حديػػد،  خػػدمات بمديػػة أخػػرى. وىنػػا مػػف العػػادؿ أف نخّمػػف بػػأف حركػػة حمػػاس التػػي تحكػػـ
 تحصؿ عمى جزء مف أمواؿ السمطة بأي حاؿ.

لقد زادت حماس إيراداتيا فػي العقػد الماضػي مػف خػالؿ فػرض ضػرائب عمػى السػمع التػي تػدخؿ عبػر األنفػاؽ 
 بيف قطاع غزة ومصر.

ر أنشػػئت تمػػػؾ األنفػػػاؽ باألسػػػاس كوسػػػيمة لتيريػػػب األسػػػمحة إلػػى القطػػػاع، ولكػػػف بعػػػد سػػػيطرة حمػػػاس والحصػػػا
اإلسرائيمي، باتت تمؾ األنفاؽ الشػرياف الحيػوي الرئيسػي إلدخػاؿ مجموعػة مػف السػمع الضػرورية لمحفػاظ عمػى 

 365سػػير االقتصػػاد. وتشػػير التقػػارير إلػػى أف حمػػاس، التػػي تسػػيطر عمػػى غػػزة بحكػػـ األمػػر الواقػػع، حققػػت 
العسكر المصري إلى إغالؽ  مميوف دوالر مف تجارة األنفاؽ في عاـ. ولكف ذلؾ لـ يعد يجدي نفعًا مع سعي
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األنفػػػاؽ، وال سػػػيما أف ىػػػذه العمميػػػات صػػػّعبت بشػػػكؿ كبيػػػر معظػػػـ عمميػػػات تيريػػػب األمػػػواؿ النقديػػػة، العامػػػؿ 
 األساسي المساىـ في استقاللية حماس المالية.

لقد انقمب حّظ حماس بشكؿ ممحوظ، فخالؿ والية الػرئيس محمػد مرسػي كانػت مصػر مركػزًا أساسػيًا لعمميػات 
كة. وكاف أحد أبرز قادتيا موسى أبو مرزوؽ مستقرًا في القاىرة، حتى إف حماس أجرت جولة انتخابػات الحر 

داخميػػػة فػػػي العاصػػػمة المصػػػرية. ويػػػرّجح أف عناصػػػر مػػػف الشػػػبكة الماليػػػة الخاصػػػة بػػػاإلخواف كػػػانوا يمّولػػػوف 
 حماس، عمى الرغـ مف أف االقتصاد المصري عمى فوىة بركاف.

الجػػيش المصػػري، ولسػػبب وجيػػو! فالعػػاـ الماضػػي، ىػػاجـ مسػػمحوف مػػف غػػزة نقطػػًة لػػـ تعجػػب تمػػؾ األعمػػاؿ 
جنػػديًا. وزاد القمػػؽ حيػػاؿ تسػػمؿ عناصػػر  26عسػػكريًة مصػػريًة قػػرب الحػػدود مػػع القطػػاع، مػػا أسػػفر عػػف مقتػػؿ 

 مسمحة مف حماس إلى مصر، ما أدى إلى شّف حممة عمى األنفاؽ.
شخصػػًا مػػف ممػػّولي اإلخػػواف، بيػػنيـ واحػػد  69ى اآلف ومنػػذ عػػزؿ مرسػػي، أطمقػػت يػػد الجػػيش، فقػػد اعتقػػؿ حتػػ

 عمى األقؿ مف المموليف الرئيسييف لصناديؽ حماس، حسبما يقوؿ مسؤوؿ إسرائيمي رفيع المستوى.
مػف أصػؿ ألػؼ نفػؽ  800ألؼ عنصر في سػيناء ودّمػر حػوالى  30وتفيد التقارير بأف الجيش المصري نشر 

د فػػػي حكومػػػة حمػػػاس، عػػػالء الرفػػػاتي، فػػػي مقابمػػػة مػػػع وكالػػػة تػػػربط بػػػيف مصػػػر وغػػػزة. وقػػػاؿ وزيػػػر االقتصػػػا
مميػػػوف دوالر، أي حػػػوالى عشػػػر النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي  630إف ىػػػذه العمميػػػات كّمفػػػت حمػػػاس « رويتػػػرز»

 لغزة.
وتوفر كّؿ ىذه العوامؿ فرصًة نادرًة لوزير الخارجية جوف كيري ليسّرع القضػاء عمػى القػدرات الماليػة لمحركػة. 

القيػػاـ بػػذلؾ، فالحركػػة نفػػذت تفجيػػرات انتحاريػػة اسػػتيدفت مػػدنييف إسػػرائيمييف فػػي التسػػعينيات  ومػػف مصػػمحتو
 لعرقمة عممية السالـ. لذا ال يمكف استبعاد أف تشّف حماس حممًة عنفيًة جديدة مع استئناؼ تمؾ المحادثات.

 
 ماذا بإمكان واشنطن أن تفعل بالتحديد؟

كية التوقؼ عف القمؽ حيػاؿ مػا إذا كانػت إطاحػة مرسػي انقالبػًا والتشػجيع أواًل، عمى الكونغرس واإلدارة األمير 
عمنػػػًا عمػػػى االسػػػتمرار بالعمميػػػات ضػػػد األنفػػػاؽ )فيمػػػا تحّمػػػؿ الجػػػيش مسػػػؤولية أعمالػػػو وىػػػو يخػػػوض العمميػػػة 

مميوف دوالر سنويًا لمفمسطينييف، العمؿ بيدوء مع  500االنتقالية المعقدة(. وعمى الكونغرس، الذي يخصص 
 سمطة الفمسطينية لمحّد مف األمواؿ التي تتدفؽ إلى غزة.ال

ومػػف ىنػػا، بإمكػػاف الواليػػات المتحػػدة أف تسػػتخدـ أي نفػػوذ تتمتػػػع بػػو إلقنػػاع كػػّؿ مػػف تركيػػا وقطػػر لمحػػّد مػػػف 
تمويميما لحماس. يجب أف نقّر بأف واشنطف ال تممؾ الكثير لتقدمو ألنقرة والدوحة ىػذه األيػاـ، ولكػف بإمكػاف 

أف يػػدفع باتجػػاه تسػػريع أو كػػبح شػػحنات مػػف أنظمػػة األسػػمحة المتطػػورة يتػػوؽ إلييػػا البمػػداف، وذلػػؾ الكػػونغرس 
وتسػػػعى إلػػػى شػػػراء « شػػػينوؾ»ومروحيػػػات « سػػػايدويندر»حسػػػب اتجػػػاه المحادثات.فتركيػػػا بانتظػػػار صػػػواريخ 

اءات ، أّمػػا قطػػر فتتوقػػع طػػائرات ضػػخمة بأنظمػػة اإلجػػر «ريبيػػر»و« بريػػداتور»طػػائرات بػػدوف طيػػار مػػف نػػوع 
وعمػى الػرغـ مػف أنػو مسػتبعد «. جافيميف»صاروخ موجو مف نوع  500و LAIRCMالمضادة دوف الحمراء 

التمكف مف إقناع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف، أحد أبرز داعمي حماس عمػى السػاحة الدوليػة، 
السػالـ مػع إسػرائيؿ، تبقػى الذي يصّر عمى أف تكوف الحركة جزءًا مف المعادلة السياسية عند التفاوض حوؿ 

االحتمػػاالت مفتوحػػة مػػع قطػػر، فػػاألمير السػػابؽ الشػػيخ حمػػد بػػف جاسػػـ بػػف جبػػر آؿ ثػػاني، تنػػازؿ أخيػػرًا عػػف 
الحكـ لصالح نجمو الشيخ تميـ. وال يزاؿ األمير الشاب يخطو خطواتػو األولػى عمػى السػاحة الدوليػة. وحسػب 

 دعـ االعتداؿ في الشرؽ األوسط.بعض المحمميف، يمكف إقناعو بتبني سياسات جديدة ت
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وعمػػى الػػرغـ مػػف أف األوضػػاع ال تػػزاؿ غامضػػًة، إال أف ثّمػػة شػػيئًا واضػػحًا: عمميػػات الجػػيش المصػػري التػػي 
ف خفؼ أحد المموليف اآلخريف لمحركة تمويمو ولو حتػى قمػياًل، فػإف  تستيدؼ األنفاؽ تخنؽ حماس تدريجًا. وا 

 دت حّدة األزمة زاد امتعاض الغزاوييف مف حكاميـ اإلسالمييف.أزمتيا المالية ستتعمؽ أكثر، وكّمما زا
ف لػـ تنتبػو حمػاس جيػدًا، غػزة قػد  فيا قد سقطت حكومػة اإلخػواف المسػمميف بشػكؿ غيػر متوقػع فػي القػاىرة، وا 

 تكوف التالية. وبالنسبة إلى جوف كيري ومبادرة السالـ، ىذه فرصة عميو أف يستغميا.
 «فورين بوليسي»

 ق متخّصص في تمويل اإلرىاب في وزارة المالية األميركية* محّمل ساب
 66/7/6023، االخبار، بيروت
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 عميره ىاس
إف الخطػػة الضػػخمة لبنػػاء شػػبكة سػػػكة حديديػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، التػػػي تػػـ اتخاذىػػا )االربعػػاء( فػػػي االدارة 

الوزير المسؤوؿ، اسرائيؿ كاتس، رغـ أنو ليس ىو الذي بادر الييػا فػي الحقيقػة.  المدنية، ُمحاكة لتوافؽ جسـ
دولػة فمسػطينية ىػي أمػر غيػر مقبػوؿ، بسػبب حقنػا فػي ىػذه ‘انو ىو الوزير الذي قاؿ منذ وقت غير بعيد إف 

 تموز/يوليو(.  20’ واله‘)موقع ’ االرض
طػػػيط األعمػػػى فػػػي االدارة المدنيػػػة ايػػػداع فػػػي مجمػػػس التخ 64/5/6005ليسػػت الخطػػػة جديػػػدة، فقػػػد تقػػػرر فػػػي 

?، والموقع عمييا ىو قسـ البنى 54خطة ىيكمية لمنظومة سكؾ حديدية في ييودا والسامرة، مخطط ىيكمي ‘
التحتيػة فػي قطػار اسػػرائيؿ، أي اف العمػؿ عمييػا قػػد بػدأ حتػى قبػؿ ذلػػؾ. وجػرت عمػى الخطػػة منػذ ذلػؾ الحػػيف 

ىػو  6022ح العػرض الػذي ُعػرض فػي االدارة المدنيػة فػي أيار/مػايو عدة تغييرات. إف الغاية منيا بحسب لػو 
انشاء اتصاؿ بػيف منظومػة السػكؾ الحديديػة داخػؿ الخػط االخضػر ومنظومػة السػكؾ الحديديػة المخطػط ليػا ‘

، أي أف الغاية منيا ىي تقوية الصػمة بػيف البمػدات فػي اسػرائيؿ والمسػتوطنات فػي الضػفة ’في ييودا والسامرة
تشجيع ييود آخريف عمى السكف في الضفة بتسويغ النفقة الضخمة. وحتى لو تحدثوا عػف سػكاف بقدر أكبر و 

فمسطينييف يسافروف في القطار فاف مساره مثؿ الشػوارع االلتفافيػة قػد ُبنػي بحسػب حاجػات السػكاف ’ محمييف‘
 الييود.

لحاحػا إف دعوة السمطة الفمسطينية الى المشاركة في التخطيط نفاقية: ألف خطػط بنػى ت حتيػة أكثػر تواضػعا وا 
بأضعاؼ مضاعفة تريد السمطة الفمسػطينية اف تػدفع بيػا الػى األمػاـ، يعموىػا الغبػار فػي لجػاف االدارة المدنيػة 
منػػذ سػػنيف أو تُػػرفض، ولػػـ تػػدع السػػمطة باعتبارىػػا حكومػػة مسػػتقبمية لدولػػة جػػارة ذات سػػيادة عمػػى االرض بػػؿ 

 لُتعرض بصفة رافضة.
ؽ فيو الخطة ما زاؿ بعيدا، إف كاف سيوجد أصال، وما زالػت تأثيراتيػا عمػى االرض فػي لكف اليوـ الذي سُتحق

خطط بناء مختمفة بعيدة. قد تنغص حياة الفمسطينييف الذيف يعيشوف في المنطقة ج الػذيف مػا زالػوا يناضػموف 
والكيرباء. إف  لدى مؤسسات االدارة المدنية عف حقيـ األساسي في اف يبنوا في قراىـ وتصميـ شبكات الماء

الخطػة سػتتيح قبػؿ كػؿ شػػيء فػي السػنوات القريبػة مصػدر رزؽ أكبػػر وشػعورا بكبػر األىميػة عنػد بيروقراطيػػي 
 االدارة المدنية الذيف سيبحثوف في كؿ المعارضات التي سيتـ تقديميا.

لػػدييا  وستضػػطر السػػمطة الفمسػػطينية ايضػػا مػػع ميزانيتيػػا الضػػئيمة الػػى أف تعػػزز فػػرؽ المحػػاميف والمخططػػيف
الذيف سيقدموف معارضات مف قبؿ القرى والمدف. وسُيجند ناشطوف اختصوا بالدعوة الى القطيعة مع شركات 
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تعاوف االحتالؿ االسرائيمي، سيجندوف أنفسيـ فورا ويعرفوف كيؼ يصموف الى كؿ مصػنع ينػتج كػؿ جػزء مػف 
كػػي تبػػدأ تنفيػػذ توجيياتيػػا الػػى عػػدـ  السػػكة أو القػػاطرة مػػف اجػػؿ تحػػذيره. اذا كانػػت اوروبػػا محتاجػػة الػػى دفعػػة

 التعاوف مع المستوطنات والشركات المتصمة بيا، فقد حصمت عمييا أمس.
ينبغي تقديـ المعارضات بعد ايداع الخطػة بسػتيف يومػا )بعػد شػير(: أي بعػد نحػو مػف ثالثػة أشػير. ووجػدت 

ال(. وحتى لو تـ تقديـ ألؼ مف قبؿ سوابؽ تقديـ عشرات آالؼ المعارضات لخطط ىيكمية مختمفة )سفدي مث
معارضة فقط عمى منظومة السكة الحديدية، فاف قراءتيا والبحث فييا سيمتداف أشيرا، بؿ سػنوات، وحتػى لػو 
أجػػاز اعضػػاء مكتػػب التخطػػيط المركػػزي )وكميػػـ اسػػرائيميوف( الخطػػة فػػال شػػؾ فػػي أف المعارضػػيف سػػيرفعوف 

ا ستحتاج ايضا الى دراسة تفاصيميا كميا. وىكذا ال يتوقع استئنافات الى المحكمة العميا التي ستوحدىا، لكني
أف ُتحفر في جباؿ الخميؿ وراـ اهلل ونابمس أنفاؽ في السنتيف أو الثالث التالية. لكف لما كانت ىذه الخطة قد 
تـ اتخاذىا بعد اياـ معدودة مف اعالف جوف كيري، وزير الخارجية االمريكي، تجديػد التفػاوض السػممي الػذي 

ي الى انشاء دولة فمسطينية، فانيا تثير الريبة في نوايا اسرائيؿ حتى في قموب أكثر الناس تفػاؤال، والػذيف يرم
 يميموف الى تصديؽ تصريحات بنياميف نتنياىو.

 65/7/6023ىآرتس 
 66/7/6023، القدس العربي، لندن
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 خورغي ب

فػػي الوقػػت الػػذي تحتػػرؽ فيػػو سػػورية والعػػراؽ ومصػػر ولبنػػاف حولنػػا، وفػػي وضػػع لػػـ يسػػبؽ لػػو مثيػػؿ فػػي تػػاريخ 
الشرؽ االوسط، وجد اوباما وقتًا ليطمب "سالمًا" بيف إسرائيؿ والعرب في "ارض اسرائيؿ"، وىو آخر المشاكؿ 

كيػػري، الػػذي يقمػػؽ الفمسػػطينييف وأكثرىػػا ىامشػػية فػػي المنطقػػة إذا كانػػت ىػػي مشػػكمة أصػػال. إف وسػػواس جػػوف 
جدا، يشيد ايضا عمى عػدـ فيػـ عميػؽ لمواقػع االقميمػي، حتػى انػو ليبمػغ درجػة تقػدير غيػر معقػوؿ. لػيس ىػذا 
جديػػدًا عنػػد كيػػري: ألػػـ يكػػف ُيجػػّؿ بشػػار االسػػد، وأوصػػى الػػرئيس بػػأف يجعمػػو مركػػز الدبموماسػػية االميركيػػة فػػي 

المتعاليػػػة فػػي اليػػواء. وُيعػػرض كيػػػري اآلف أبػػو مػػازف لمخطػػػر، المنطقػػة، الػػى أف جػػاء الواقػػػع ونقػػض أبراجػػو 
 وأصبحت "حماس" تيدده مف خالؿ عودة العنؼ.

ال تدرؾ االدارة األميركية أف اسػرائيؿ محاطػة بػذئاب جديػدة، واذا تقمصػت الػى حػدود غيػر قابمػة لمػدفاع عنيػا 
و سػػتوجد ارض بػػال وجػػود لمجػػيش فسػػينقض عمييػػا السػػمفيوف واالرىػػابيوف واالسػػالميوف وآخػػروف كثيػػروف؛ ألنػػ

االسرائيمي فييا. وتكفي قذيفة صػاروخية واحػدة كػؿ شػير عمػى مسػارات مطػار بػف غوريػوف كػي ال تيػبط أيػة 
 طائرة ىنا. فسنحتاج الى اإلبحار إلى قبرص وألف نقمع مف ىناؾ الى العالـ.

وُيخيػػػؼ االسػػػرائيمييف  يػػػأتي كيػػػري الػػػى ىنػػػا فػػػي تسػػػويد لنفسػػػو، ويفػػػرض نفسػػػو عمينػػػا متػػػى شػػػاء وكيػػػؼ شػػػاء،
والفمسػػطينييف فقػػط ألف الطػػرفيف متعمقػػاف بالواليػػات المتحػػدة. فقػػدت الواليػػات المتحػػدة قوتيػػا تمامػػا فػػي الشػػرؽ 
االوسػػط، وليػػذا بقيػػت اسػػرائيؿ التػػي يخػػاؼ رئػػيس وزرائيػػا، وبقيػػت السػػمطة الفمسػػطينية البائسػػة التػػي يخضػػع 

 حاكميا أيضا لالبتزاز.
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ميركي ميمة لنا جدا، لكف ىػذه االدارة ُتعػرض اسػرائيؿ لمخطػر، ولػف يسػاعد السػخاء إف العالقات بالشعب األ
وىو نفس اوباما الذي أعمف في حممتو االنتخابية بػأف القػدس  –االنتقائي الذي استعممو اوباما في زيارتو ىنا 

 الموحدة عاصمة اسرائيؿ، وكاف اعالنا آخر فارغا مف المضموف.
الواليػػات المتحػػدة فقػػط فػػي سػػنوات صػػعبة، حيػػث كانػػت اوروبػػا كعادتيػػا بعيػػدة، ولػػـ  ُولػػد اعتمػػاد اسػػرائيؿ عمػػى

توجد قوة اخرى مػف القػوى العظمػى، ألف روسػيا والصػيف كانتػا عػدويف السػرائيؿ. لكػف ىػذه الضػرورة انتيػت، 
 وصػػار ليػػاتيف عالقػػات حميمػػة وديػػة باسػػرائيؿ. ومػػف الضػػرورة االسػػتراتيجية ومػػف حقنػػا بيقػػيف مثػػؿ كػػؿ دولػػة
اخرى في العالـ أف نعقد أحالفا مع قوى اخرى مف القوى العظمى ليست أقػؿ فيمػا مػف األميػركييف لممصػمحة 
االسػػرائيمية، بػػؿ قػػد تكػػوف أكثػػر. عمػػى سػػػبيؿ المثػػاؿ، أعمػػف وزيػػر الخارجيػػة الروسػػي، سػػيرجي الفػػػروؼ، اف 

الػروس؟ مػا يثيػر الحسػد أف روسيا تعارض دولة فمسطينية بال اتفاؽ. فيػؿ طػور أحػد مػا عنػدنا ىػذا قػدما مػع 
 نرى مبمغ اىتماـ روسيا والصيف بحمفائيما وحينما ننظر الى الواليات المتحدة ندرؾ انيا تتدىور فقط.

لدى اسرائيؿ الكثير مما تعرضو عمى الػروس والصػينييف: مػف أسػعار الغػاز فػي السػوؽ االوروبيػة التػي سػيتـ 
أسػػدود الحيويػػة لمتصػػدير  –جػػدا ثػػـ الػػى سػػكة حديػػد ايػػالت  تنسػػيقيا مػػع الػػروس، الػػى تقنيػػات تريػػدىا الػػدولتاف

الصيني. لنا ما نأخذه منيما وليما ما تأخذانو منا دونما مس بالصداقة االستراتيجية مع الصػديقة األميركيػة. 
ويعنػػي ىػػذا ايضػػا انػػو يجػػب عمػػى اسػػرائيؿ اف تطمػػب إنيػػاء الػػدعـ المػػالي األميركػػي لنػػا بالتػػدريج خػػالؿ عشػػر 

 ا نشتري بأكثر الماؿ أصال سالحا أميركيا ويعود الماؿ الى ىناؾ.سنوات. ألنن
لـ يتحرر قادة اسرائيؿ الى اليوـ مف التفكير بقوة عظيمة واحدة تكوف سػندا وحيػدا، وحػاف الوقػت لتغييػر ذلػؾ 
اآلف. ويجب عمى ادارة اوباما ايضػا اف تػدرؾ اف اسػرائيؿ لػف تكػوف موضػوعة فػي جيبيػا، بصػورة آليػة، وأنػو 

 يـ ىو نفسو في ذلؾ بأدائو المخيؼ في الشرؽ األوسط.أس
 65/7/6023، "يديعوت"
 66/7/6023، األيام، رام اهلل
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