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 10 :كاريكاتير

*** 
 
مليفون  271وكلففة ترميمهفا  على غفزة الحرببألف منزل لالجئين دمرت أو أصيبت  69األونروا:  .0

 دوالر
أن تدييمنا  فنينا  أعدتنك وةالنة ناووننروان ةشنف عنن  منن الدند  06/07/7104األيفام، رام هللا، نشرت 

أن عنندد مننناائ عنناالجت الججالننين فنني لتنناض رنناو التنني ت ننررت أو دمننرت  ننجئ الحننر  التنني شنننت ا 
 إسرااليئ على الدتاض الصيف الما ي بلغ  عف ما تم تدديره في البداية.
صنننور اولمنننار الصنننناعية  ولنننائ مننندير عملينننات ناووننننروان فننني لتننناض رننناو روبنننرت تيرننننر: بننننا  علنننى

والعمنننئ المينننداني اوولننني النننشر أبجنننرر مباشنننرو بعننند تولنننف الصنننراض لننندرنا عننندد مسننناةن الججالنننين التننني 
مننننائ  100000مسنننةن0 ونحنننن نعلنننم ارن أن أة نننر منننن  410000 يت نننررت بسنننب  الحنننر  بحنننوال

 دمرت أو أصيبت بأ رار0 ما يم ئ أة ر من  عف الرلم الشر ةنا نتولعك.
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اوونروان في بيان صحافي: يمتد ال رر في جميع أنحا  لتاض راو مع ترةاه بشةئ أةبر في ولالت ن
المننناتا الوالعننة علننى تننوئ الحنندود الشننرلية0 ولنني المننناتا التنني تننم احتجل ننا فعليننا  مننن لبننئ الدننوات 

 اإلسرااليلية  جئ الصراض الشر استمر  مسين يوما .
وظنف منن البناح ين امجتمناعيين والم ندسنين فني عملينة م 000ولفتت إلى أنكن ان رت ما يدنر  منن 

 التدييم التي است دفت جميع مناتا لتاض راو لجمع المعلوماتن.
آمف مننن مسنناةن الججالننين للنندمار الةلننيي اومننر الننشر أ ننر علننى  0ولننائ تيرنننر: تعننر  أة ننر مننن 

 090 حننوالى ألننف منننائ إ ننافي لل ننرر 91عشننرو آمف أسننرو. بينمننا تعننر  مننا يدننر  مننن  يحننوال
 دومر أميرةي(ن. 00000آمف من ا و رار بليغة )بحاجة وة ر من 

وأ اف تيرنر: لشه اورلام ال  مة تم نئ تحنديا  ةبينرا  للوةالنة علنى صنعيدر تنوفير المنأول امنتدنالي 
عادو اإلعمار للمساةن المت ررو0 وةشلك إاالة ار ار المادينة الةبينرو ر نار الصنراض0 مشني صجح وا  را  وا 

 إلى أنك نيمةنك أن ترل من  جئ  ريتة ال رر0 أنك لم يتوفر أر مةان آمن.
ولنندرت ناوونننروان مجمننوض التمويننئ الننجام لتننوفير إعانننات اإليجننار ل سننر التنني م تمتلننك مننأول بننديج 0 

عادو بنا  المناائ المدمرو واإلصجح لشور ال رر بنحو   مليون دومر أميرةي0 مشنيرو إلنى أننك 010وا 
 مليون دومر. 010مليون دومر0 ما يترك فجوو تددر بحوالي  900حتى ارن0 لناك تع د بنحو 

ووفدا  لتيرنر0 فإن نمصدر الدلا الرالي  ارن لو لي  فدت حجم المتتلبنات ولةنن النوتيرو التني سنوف 
فني ةنانون  تمةننا من تلبية امحتياجات. ما لم يتغير الو نع علنى وجنك السنرعة0 سنتنفد لندينا اومنوائ

ال اني0 ولشا يعني أننا لنن نةنون لنادرين علنى تنوفير إعاننات اإليجنار للعديند منن اوسنر المت نررو وم 
تننوفير النندعم الننجام لتنفيننش اإلصننجحات. إن عوالنن  تولننف ناوونننروان عننن صننرف المنندفوعات ل سننر 

دون منننأول  المت نننررو سنننتةون و يمنننة: حيننن  سنننيجد عشنننرات ارمف منننن عننناالجت الججالنننين أنفسننن م
وم الججالنون  -مناس  ودون أر دعم  جئ اوش ر الداسنية منن فصنئ الشنتا 0 ولنشا و نع م نحنن 

 نريد أن نجد أنفسنا فيكن. –
من رناو0 أن تيرننر حنشر منن أن الوةالنة لنن يةنون  06/07/7104الحياة الجديدة، رام هللا، وشةرت 

إعمنننار البينننوت  أر مسننناعدات سنننوا  إلعنننادو لننندي ا أينننة أمنننوائ فننني شننن ر ةنننانون ال ننناني المدبنننئ لتدنننديم
 المت ررو أو دفع بدئ إيجارات بسب  عدم وفا  المانحين بالتاامات م. 

ولنننائ تيرننننر فننني بينننان صنننحفي صنننادر عنننن ناووننننروان: إن الو نننع المنننالي ل وننننروا  تينننر0 متالبنننا 
أن ما وصنئ  شيرا إلىالمتبرعين بسرعة تحويئ اوموائ إلى راو للبد  في عمليات اإلعمار الحديدية م

صنجح أ نرار أة نر منن  ألنف  30اوونروا حتى ارن لنو مالنة ملينون دومر دفعنت ةإيجنارات بينوت وا 
 أسرو في لتاض راو. 
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  7102: قدمنا مشروع قرار لمجلس األمن إلنهاء االحتالل قبل نهاية عباس .2

اومن من  جئ تدديم  شدد الرالي  محمود عبا  على أن توجك الديادو إلى مجل  :وفا –رام هللا 
 تل  ل شا المجل  من  جئ اوردن الشديا0 لو تأةيد على مصداليت ا.

في ةلمة وج  ا ظ ر أم  من مدر الرالاسة بمدينة رام هللا: نيأتي لشا الج د  من  عبا وأ اف 
لامة الدولة الفلستينية المستدلة0 و  عاصمت ا معرةتنا السياسية إلن ا  امحتجئ وتجسيد امستدجئ0 وا 
 الدد  الشرلية0 وسنستمر بالمشاورات في أرولة اومم المتحدو لحشد الدعم ل شا المشروضن.

أن مشروض الدرار الفلستيني المددم لمجل  اومن يت من التأةيد على أن حئ الدولتين  عبا وشةر 
0 وأن 0 وأن تةون الدد  عاصمة لدولتين9100يج  أن يةون على أسا  حدود الرابع من حايران 

الدد  الشرلية لي عاصمة فلستين0 باإل افة إلى  مان إيجاد حئ عادئ لد ية الججالين 
0 وولف اونشتة امستيتانية0 وو ع ترتيبات 914بامستناد إلى مبادرو السجم العربية0 ووفا الدرار 

 أمنية لشلك.
وا لشه المفاو ات وأو ح ان المشروض يرح  بعدد مؤتمر دولي إلتجا المفاو ات على أم تتجا

 مدو عام0 وت من إن ا  امحتجئ.
وشةر اوردن الشديدة على ج ودلا التي بشلت ا إلنجاح المشاورات وتدديم مشروض الدرار لمجل  
اومن يوم أم 0 وةشلك جميع الدوئ الشديدة التي شارةت في المداومت0 ةما شةر فرنسا وجميع 

 وفةارلم ونصاالح م التي لدمولا.اوصدلا  الشين شارةوا ب شه امتصامت 
: نون من المشاورات المة فة التي أجرينالا مع روسيا ومصر0 وفي الولت شاتك نؤةد عبا ولائ 

انفتاحنا على التشاور وتبادئ اوفةار إلنجاح المشروض0 بما ي من مفاو ات جادو وتن ي امحتجئ 
 ن.1090لبئ ن اية عام 

وصت حةومات ا بامعتراف بدولة فلستين0 وح  الدوئ على العمئ وتوجك بالشةر للبرلمانات التي أ
 بمدت ى لشه التوصيات.
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وشةر الرالي  امتحاد السويسرر على احت ان مؤتمر اوتراف السامية الشر عدد أم 0 والشر أةد 
على توفير الحماية الدولية لشعبنا و رورو تنفيش اتفاليات جنيف0 شاةرا الدوئ التي شارةت ودعمت 

 صدور إعجن ب شا الشأن.
 06/07/7104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 دحالن: تظاهرة غزة رسالة لطاغية رام هللا .3

الديادر ظبي ندج  عن وةالة اونا وئ0 أن أبو  من 08/07/7104، 70عربي  مولع شةر
0 اليوم المفصوئ من حرةة فتح0 محمد دحجن0 لائ إن التظالرو التي نظم ا أنصاره في مدينة راو

ال مي 0 نرسالة وا حة موج ة إلى تارية رام هللا تعلن بداية مرحلة جديدو من منال ة ن جك 
 المست تر بموالف ومتال  الشع  الفلستيني وحرةة فتحن.

وأ اف دحجن0 ولو ناال  في المجل  التشريعي الفلستيني0 في تصريح نشره على صفحتك على 
مسا  اليوم0 أن نفلستين م تدار بالبلتجة والدةتاتورية وتاييف مولع التواصئ امجتماعي نفيسبوكن0 

الحداالا التي يعتمدلا محمود عبا  وعصابتك ن جا وسلوةا يوميا0 والتظالرو الفتحاوية الحاشدو في 
 لتاض راو صباح اليوم  ير تعبير مباشر على إرادو أبنا  حرةة فتح والشع  الفلستينين.

اية ةسر الصمت بعد أن صبرنا تويج0 وةابدنا الن ج المنحرف لشلك وتابع: نالولفة اليوم لي بد
التارية الصغير بصبر لسنوات0 لي  ل عف فينا0 بئ وننا لدمنا دوما مصلحة حرةة فتح ولوت ا 

 وةبرياال ا على لمومنا وجراحنا الجماعية والش صيةن.
التي سعت لرأ  الصدض بينك وبين  إيجابية عالية وانفتاح ةبيرن مع الج ودبن نوأشار إلى أنك تعامئ 

الرالي  عبا 0 مو حا أنك تناائ عن ة ير من حدولك الش صية لمصلحة حرةة فتح ولحمايت ا 
وأردف لاالج: نمن لم تصلك الرسالة الشعبية والفتحاوية اليوم0 أو منعك الغبا  عن ف م  وعات ا.

وترةيع مة0 فلن نسمح بعد اليوم با ت اد دممت لشه الرسالة0 فعليك أن ينتظر الرساالئ الة يرو الداد
واوحرار. لن نسمح بفر  أو تمرير أية مشاريع مشبولة تنائ من ل يتنا الوتنية أو من  المنا لين

 وحدو شعبنان.
ونظم المالات من أنصار دحجن0 اليوم ال مي 0 تظالرو مناوالة لرالي  السلتة الفلستينية واعيم 

 المجل  التشريعي بغاو.حرةة فتح0 محمود عبا 0 في ساحة 
وتجّمع أنصار ندحجنن0 في ساحة المجل 0 وست مدينة راو0 رافعين مفتات ت اجم الرالي  محمود 

 عبا 0 فيما رفع المشارةون صورا ةبيرو لدحجن0 ةت  علي ا نةلنا دحجنن.
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وحملت بع  الملصدات صورا لعبا 0 مرفدة بشعارنةفى  يانةن0 ةما ات متك ملصدات أ رل 
نالسةوت على لاتئ الرالي  الفلستيني )اوسبا( ياسر عرفاتن0 وبأنك تسب  بننتدمير حرةة فتح0 بن

من  جئ إلصا  الديادات الفتحاوية الشريفةن0 والمحاةمات المسّيسة لبع  الديادات0 والتناائ عن 
  وابت الشع  الفلستينين.

ال ام  عشر من ش ر نترلبوا الحد  الفتحاور الةبير في  وةت  على بع  الملصدات:
 يناير/ةانون  انين0 في إشارو إلى موعد انعداد المؤتمر السابع لحرةة فتح.

الناال  في المجل  0 أن )أ ف  ( 0 ندج  عن وةالة06/07/7104السفير، بيروت، وأ افت 
التشريعي عن حرةة نفتحن ماجد أبو شمالة والمشارك في التظالرو: لائ نأتينا اليوم لندوئ أنك آن 
اووان لتولف الظلم  د لتاض راو و د اإل وو المدتوعة رواتب م0 ولنؤةد أن الج ة الوحيدو الدادرو 

 عن رفع الحصانة عن ناال  في التشريعي لي المجل  التشريعي فدتن.
وجا ت التظالرو بعد أن أعلنت مصادر موالية لدحجن0 أن السلتة الفلستينية لامت بفصئ حوالي 

 دحجن.   مالة من المدربين من
 
 قريع يحذر من خطورة تصعيد االحتالل اعتداءاته على القدس واألقصى .4

الدد : لائ ع و اللجنة التنفيشية في منظمة التحرير0 رالي  داالرو شؤون الدد  احمد لريع0 إن 
إتجا سلتات امحتجئ تاالرو صغيرو فوا المسجد المبارك0 يأتي في إتار السياسة الت ويدية 

 سة واست داف المسجد اولصى على وجك التحديد.للمدينة المدد
واست جن لريع0 في بيان صحافي0 أم 0 ليام جماعات ي ودية متترفة0 بتجديد التحام ا للمسجد 
اولصى0 من با  المغاربة بحراساٍت معااو من عناصر الوحدات ال اصة بشرتة امحتجئ0 محشرا 

انت اةات ا الفظة بحا الدد  والمسجد اولصى0 من  تورو تصعيد حةومة امحتجئ من إجرا ات ا و 
 والتي ستؤدر إلى تأام اوو اض وانفجارلا في مدينة الدد .

 06/07/7104األيام، رام هللا، 
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 لمجلس األمن العربي-الفلسطينيحّماد: رفضنا مقترح الدولة اليهودية وقدمنا مشروع القرار  .5

نمر حماد0 إن المشروض العربي الفلستيني الشر لدم  لائ مستشار الرالي  للشؤون السياسية :رام هللا
ررم ا شنا بع  اوفةار الفرنسية  عليك0لمجل  اممن إلن ا  امحتجئ0 لو شاتك الشر تم امتفاا 

 واستبعاد ندتة شةر في ا الدولة الي ودية. امعتبار0بعين 
 أم يون فلستين عبر ف االيتي عودو وتلفا  نحائ السياسةن لبرنامجوأو ح حماد في حدي  

إن مو وض امعتراف بدولة ي ودية مرفو  اصج من الديادو الفلستينية0 ناليك عن نال مي : 
بئ بين ي ود العالم الشين يعتبرون الحدي  عن  وحس 0ةونك مجائ  جف ةبير لي  دا ئ اسرااليئ 

 .ندولة ي ودية مرتبت بما تترحك حةومة امحتجئ ونتنيالو بشأن مو وض الدومية
 06/07/7104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "جند أنصار هللا" يتبنى تفجير المعهد الثقافي الفرنسي في غزة تنظيم .6

أعلن تنظيم نجند أنصار هللان السلفي الج ادر مسؤوليتك عن تفجير السور ال ارجي للمع د : راو
 ال دافي الفرنسي في مدينة راو لبئ أسبوض.

دلاالا و ج  أربعون  انية تم ب ك في ساعة مبةرو من فجر أم 0  وأظ ر شريت فيديو مدتك  م 
لدتات لمبنى المع د التدت ا الم اجمون0 وأ رل لوساالئ إعجم أجنبية. وحمئ الشريت شعار نجند 

 أنصار هللان وتنظيم نالداعدون.
لى الغارات السبت جا  ننصرو للدولة اإلسجمية وتعر  ا إ -ولائ إن التفجير الشر ولع ليئ الجمعة 

 الجوية في العراا وسورية من التحالف الدولي الشر تشارك فيك فرنسان.
 06/07/7104، الحياة، لندن

 
 تعديالت على الخطة الفلسطينية إلنهاء االحتالل وقيام الدولة ثمانية .7

الدد  العربي: بعد مداومت عربية اتسمت بالتوتر0 وتراجعات وا حة في العديد من البنود  -لندن 
الواردو في النص اوصلي للمشروض الفلستيني إلن ا  امحتجئ وليام الدولة الفلستينية0 لدمت دينا 
لعوار سفيرو اوردن في اومم المتحدو0 الليلة لبئ الما ية0 مشروض الدرار الم جن والم فف0 بالةتابة 

 الارلا  إلى مجل  اومن.
ت م مة لينسجم مع المشروض الفرنسي. ولشه تعديج 9و  ع المشروض الفلستيني لبئ تدديمك إلى 

 التعديجت لي:
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انسحا  إسرااليئ0 الدوو الداالمة بامحتجئ0 الةامئ من جميع ناووئ: المشروض اوصلي ينص على 
0 بما في ا الدد  الشرلية0 بأسرض ولت ممةن وبشةئ 9100اورا ي الفلستينية التي احتلت عام 

0 وتحديا امستدجئ والسيادو 1090جاوا تشرين ال اني/ نوفمبر ةامئ  جئ إتار امني محدد م يت
 .نلدولة فلستين0 والحا في تدرير المصير للشع  الفلستيني

 91يؤةد على الحاجة الملحة لتحديا حئ سلمي عادئ وداالم وشامئ0 في موعد م يتجاوا نالمعدئ: 
ويحدا رؤية  9100الداالم منش عام ش را  بعد ات اش لشا الدرار0 ي ع ن اية لجحتجئ اإلسرااليلي 

دولتين مستدلتين وديمدراتيتين ومادلرتين0 دولة إسرااليلية0 ودولة فلستينية شات سيادو ومتواصلة 
جغرافيا ولابلة للحياو تعيشان جنبا  إلى جن  في سجم وأمن  من حدود معترف ب ا بشةئ متبادئ 

 .نودوليا
وجود ترف  ال 0 أو  مان واحترام سيادو دولة فلستين0 والترتيبات اومنية0 بما في شلك من  جئ 

بما في شلك من  جئ امنسحا  الةامئ والتدريجي لدوات اومن اإلسرااليلية التي سوف تن ي 
 جئ فترو انتدالية متفا علي ا في إتار امني معدوئ0 م يتجاوا  9100امحتجئ الشر بدأ في عام 

 .1090ن اية عام 
  لو من الحدي  عن تبادئ ل را ي.ي -اوصلي الثاني:
مع تبادئ متفا عليك0  9100حايران/ يونيو  4ينص على الحدود التي تستند إلى  توت  -المعدل

 ومحدود0 ومتساٍو ل را ي.
يتترا إلى ل ايا الحدود والترتيبات اومنية والججالين والدد  والمياه0 لي   -اوصلي الثالث:

 بصفت ا معالم محددو للحئ.
 .نالحئ المتفاو  عليك سيةون مستندا  إلى المعالم ال مسةن -معدلال

الدعوو للولف الةامئ لجميع اونشتة امستيتانية اإلسرااليلية في اورا ي  – نالرابع: اوصلي
 .ن0 بما في ا الدد  الشرلية9100الفلستينية المحتلة منش 

ة إجرا ات رير لانونية أحادية الجان 0 يدعو المجل 0 الترفين إلى اممتناض عن ات اش أي –المعدل 
بما في شلك اونشتة امستيتانية0 التي يمةن أن تدو  لابلية حئ الدولتين على أسا  المعالم 

 المحددو في لشا الدرار.
يشير إلى أن الحئ الن االي ين ي جميع المتالبات )المتال  التاري ية  -األصليالخامس: 

 حا العودو(.للفلستينيين بفلستين ويف م منك 
يسلم المجل  بأن اتفاا الو ع الن االي يج  و ع حد لجحتجئ وو ع حد للمتالبات  -المعدل

 ةافة ويؤدر إلى امعتراف المتبادئ فورا .
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يتال  بولف جميع العمليات العسةرية اإلسرااليلية0 وامنتدام والت جير الدسرر  –الساد : اوصلي 
 عمائ العداالية.للمدنيين0 وجميع أعمائ العنف واو

 م يتترا إلى شلك. -المعدل
السابع: بند جديد في المشروض المعدئ ينص على لبوئ فلستين دولة ةاملة الع وية  من اإلتار 
المنصوص عليك في الدرار. ويتتلع إلى الترحي  بفلستين ةدولة ع و ةامئ الع وية في اومم 

 المتحدو  من اإلتار الامني المحدد في لشا الدرار.
يدعو إلى مسالمة المجتمع الدولي في دعم إجرا ات بنا  ال دة والمسالمة في  -الثامن: األصلي

 اوجوا  المجالمة للمفاو ات.
المعدئ ن يدعو إلى ان رات أة ر فاعلية للمجتمع الدولي في المفاو ات بما في شلك عدد مؤتمر 

يجاد إتار التفاو  وي من مشارةة و يدة0  جنبا  إلى جن  مع الترفين0 من دولي إلتجل ا0 وا 
أصحا  المصلحة الراليسيين لمساعدو الترفين على التوصئ إلى اتفاا في ر ون اإلتار الامني 
المدرر0 وتنفيش جميع جوان  الو ع الن االي0 من  جئ توفير الدعم السياسي وةشلك الدعم الملمو  

راح عدد مؤتمر دولي من شأنك إتجا بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراض وبنا  السجم0 ويرح  بالت
 المفاو ات.

 06/07/7104القدس العربي، لندن، 
 
 قف التنسيق األمني على الفوروو مصطفى البرغوثي:" ندعو السلطة للتوقيع على "ميثاق روما"  .8

 نمي اا رومان والسعي لجرّ  رام هللا: دعت حرةة نالمبادرو الوتنية الفلستينيةن إلى التوليع الفورر على
امحتجئ اإلسرااليلي إلى محةمة الجنايات الدولية دون تأ ير0 ةما تالبت السلتة الفلستينية بولف 

 التنسيا اومني على الفور.
مصتفى البررو ي0 في بيان صحفي تلدت نلد  بر ن نس ة عنك0 اليوم  ولائ أمين عام الحرةة0

منش بداية لشا العامي من بين م فلستينيا   1100(0 نإن الجيش اإلسرااليلي لتئ 91|99ال مي  )
من نشتا  المداومة الشعبية0 والعالم متال  بفر  عدوبات ومداتعة فورية على  09تفئ و 000

إسرااليئ بدئ ام تبا   لف متال   جولة تتمّ ئ بإجرا  تحديدات فيما أصبح جليا  ةالشم  من 
 جراالم الجيش امسرااليلين0 ةما لائ.

 08/07/7104قدس برس، 
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 "األمن الوقائي" بالضفة يطلق النار على طالب الكتلة اإلسالمية بجامعة بيرزيتدس برس": "ق .9

شةر ش ود عيان أن عناصر من ج اا ناومن الولاالين التابع للسلتة الفلستينية في ال فة  رام هللا:
 نا  (0 على عدد من عناصر الةتلة اإلسجمية أ90/91اوربعا  ) الغربية أتلا النار0 مسا  أم 

  روج م من جامعة بيرايت0 شمائ رام هللا0 الوالعة وست ال فة.
وأفاد ش ود عيان في تصريحات  اصة لن نلد  بر ن أن لوو من ناومن الولاالين وصلت إلى 
المد ئ الشرلي لجامعة بيرايت وحاولت اعتدائ عدد من تج  الةتلة اإلسجمية أ نا  تواجدلم 

 دا ئ الحرم الجامعي.
شالد العيان: نوعد  فشئ عناصر الولاالي باعتدائ أّر من تج  الةتلة أتلدوا النار واستترد 

 باتجاه التج  ونجح التج  بال ر  وعادوا للحرم الجامعين.
بدورلا0 أةدت الةتلة اإلسجمية حاد ة إتجا النار0 وأشارت إلى عدم تمةن الولاالي من اعتدائ أّر 

في اعتصام دا ئ الحرم الجامعي حفاظا  على أرواح وحياو  من عناصرلا. وشددت على أن ا ستشرض
 أبناال ا.

08/07/7104قدس برس،   
 
 حماس: تهديد يعلون باجتياح غزة يثير السخرية .01

لننائ سننامي أبننو الننرر0 المتحنند  باسننم حرةننة حمننا 0 إن تصننريحات وايننر الجننيش الصنن يوني : رنناو
 موشيك يعلون حوئ العودو مجتياح راو ت ير الس رية.

(0 أن الحرةة لن تلتفت إلى لشه الت ديندات0 التني 91-99ةد أبو الرر في بيان لك اليوم ال مي  )وأ
 ت دف إلى الت فيف من لوئ لايمة جيش امحتجئ على حدود راو.

 048/07/7104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 جلة المصالحة الوطنيةاتتبنى مبادرة استئناف عالفلسطينية  الفصائلغزة:  .00

أعلنننت الفصنناالئ الفلسننتينية0 بمشننارةة حرةننة نفننتحن ونحمننا ن 0 مبننادرو اسننتالناف : جمننائ رينن  -رنناو
ن نا  امندسنام السياسني0 التني لندمت  نجئ اجتمناض ل نا بمديننة رناو الينوم  عجلة المصالحة الوتنينة وا 

 ال مي .
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ننناوئ ولننائ الديننادر فنني حرةننة حمننا  إسننماعيئ ر ننوان0 إن اجتمنناض الفصنناالئ ةننان إيجابيننا0 حينن  ت
عننادو   ننرورو تتبيننا ملننف المصننالحة واسننتالناف عجلت ننا دفعننا إلن ننا  امندسننام مننع عننودو اللدننا ات وا 

 إعمار لتاض راو.
وبين ر نوان فني تصنريحات لنننفلستينن أن الفصناالئ اتفدنت فني اجتماع نا علنى  نرورو انجناا ملنف 

االننة ةافننة  ات مننناائ لننادو فننتح والتنني تفجيننر  أعدبننتالتنني  اإلشننةالياتالمصننالحة وفننا اتفنناا الدننالرو0 وا 
 أدانت ا نحما ن لبئ عدو أسابيع.

وأشننار إلننى أنننك تننم التباحنن  حننوئ آليننات عننودو الحننوار وتتبيننا المصننالحة بننين الحننرةتين0 م ننيفا أن 
عادو اللدا ات وتتبيا المصالحة الوتنيةن.  الج ود مستمرو لرأ  الصدض وا 

حنند  لنننا أو لننناكن0 داعي ننا الحةومننة لتسننلم وشنندد علننى  ننرورو نعنندم رلننن الد ننايا الوتنيننة الملحننة ب
ن ننا  المشننةجت الداالمننة0 مفتننا إلننى أنننك تننم  اإلعمننارم ام ننا والديننام بواجبات ننا والمسننارعة فنني إعننادو  وا 

 اإلعمار. إعادوالتوافا على فعالية ةبيرو بين الفصاالئ لإلسراض في 
 فعالية مشتركة

لتحرير فلستين جميئ مالر0 إن الفصناالئ الوتنينة لائ ع و اللجنة المرةاية للجب ة الشعبية  بدوره0
واإلسجمية وافدت على تفعيئ المجل  التشريعي0 وتنظيم فعالية ةبيرو من أجئ تسريع عملية اإلعمار 

 وفتح المعابر.
وشةر مالر في تصريحات لنننفلستينن أن الدنول الوتنينة واإلسنجمية تبننت الندنات ال من  التني سنبا 

تننان0 واصننف ا امجتمنناض باإليجننابي0 فيمننا أةنند منالشننة إن ننا  امندسننام واسننتعادو أن وافدننت علي ننا الحرة
 الوحدو الوتنية.

وأشننار إلننى أن امتصننامت واللدننا ات والج نند الننوتني والشننعبي مننن أجننئ اسننتجابة الحننرةتين لمتالنن  
 د بالنجاح.الشع  الرامية إلن ا  امندسام وتحديا المصالحة نستتواصئن0 متمني ا أن تةلئ لشه الج و 

وأعنندت الفصنناالئ الفلسننتينية مم لننة بننالجب تين الشننعبية والديمدراتيننة وحرةننة الج نناد اإلسننجمي0 مبننادرو 
في ولت سابا لتدري  وج ات النظر بين الحرةتين بعد التفجيرات0 وتنص المبادرو على الةشف عنن 

عجمنني بننين التننرفين0 الج ننة التنني تدننف  لننف التفجيننرات وتدننديم م للعدالننة0 والةننف عننن التراشننا اإل
باإل ننننافة إلننننى تشننننةيئ لجنننننة لمتابعننننة م ننننام  بغنننناو0واسننننتجم الحةومننننة إدارو المعننننابر والديننننام بم ام ننننا 

 الحةومة0 ودعوو اإلتار الديادر لمنظمة التحرير لجنعداد لتنفيش بالي ملفات المصالحة.
 08/07/7104، فلسطين أون الين

 
 أو تحركات من قبل تيار دحالن لدعواتاالستجابة  فتح تحذر أعضاءها في غزة من .02
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ننن أشننرف ال ننور: تتننورت ال جفننات بننين أتننر حرةننة فننتح الدياديننة والسننلتة الفلسننتينية مننن ج ننة0  رنناو
وبننين الفريننا المننوالي للناالنن  محمنند دحننجن المفصننوئ مننن الحرةننة0 مننن ج ننة أ ننرل0 وأنننشرت الحرةننة 

جننحن0 إشا منا شنارةوا فني فعالينات يندعو ناشتي ا بات ناش إجنرا ات  ندلم تصنئ إلنى الفصنئ بنت م نالت
ل ا نتيار دحجنن0 بينما لررت لجنة أمنينة علينا تنرد العشنرات منن أنصنار لنشا التينار منن عمل نم فني 

 أج او اومن0 بعدما شرعوا في حملة انتدادات رير مسبولة  د الرالي  محمود عبا .
ي مديننة رناو السنبت الما ني0 تحنت وعد  اللدا  الشر نظمك نتيار دحجنن فني مرةنا رشناد الشنوا0 فن

شعار مؤتمر حمئ اسم نراو إلى أينن الشر ةائ فيك المشارةون ات امات عديندو للنرالي  عبنا 0 ومنع 
 ننروف فعاليننات لننشا التيننار للعلننن فنني رنناو0 بشننةئ أةبننر0 ات ننشت حرةننة فننتح التنني تبننرأت مننن الفعاليننة 

شا فعاليننات0 تنننظم مننن ن ننارف اوتننر سلسننلة  تننوات0 بنندأت ا بإنننشار أع نناال ا مننن المشننارةة فنني لةنن
 التنظيميةن.

وأصننندرت ال يالنننة الديادينننة العلينننا لحرةنننة فنننتح فننني رننناو تعميمنننا واعتنننك علنننى أفرادلنننا وأترلنننا ولياةل نننا 
التنظيميننة0 حظننرت فيننك علننى أبنننا  الحرةننة المشننارةة فنني تجمعننات أو امسننتجابة لنندعوات تننأتي مننن 

لنننى نتينننار دحنننجنن. وشننندد التعمنننيم علنننى  نننرورو عننندم  نننارف اوتنننر التنظيمينننة الرسنننمية0 فننني إشنننارو إ
امستجابة ور دعوو إم من  جئ اوتر التنظيمية الرسمية0 و رورو املتاام بنشلك منن لبنئ أع نا  

 الحرةة.
وأنننشر التعمننيم ةننئ مننن م يلتننام0 بتعننري  نفسننك لننن نتااللننة المسننؤولية والمحاسننبةن. ولالننت فننتح إن شلننك 

شر جرل في مرةا رشاد الشوا من مجموعات لالت الحرةة إن ا ناسنتغلت اسنم اومر جا  إ ر اللدا  ال
أن إصنننداره جننا  لتنبينننك أبننننا  الحرةننة وعننندم ت نننليل م ولتو نننيح  أي نننافننتحن. وشةنننر التعمنننيم الحرةنني 

  تورو ما يجرل من دعوات تستغئ اسم حرةة فتح من أجئ أجندات  اصة.
 06/07/7104القدس العربي، لندن، 

 
 عن اإلرهاب ملزم قانونيا الحركةقرار رفع  :"المنظمات اإلرهابية"في قضية وكيل حماس  .03

لائ المحامي  الد الشولي وةيئ حما  في ل ية رفع اسم الحرةنة عنن : محمود لنية - الرسالة نت
لاالمة ناإلرلا ن اووروبية0 إن الدرار ملام لانونياي ونك صادر عن ليالة ل االية م تصة في امتحناد 

 تصاصات ل االية ملامة للدوئ اوع ا .لدي ا ا 
وأةد الشولي0 الشر نجح باستصدار الدرار0 فني تصنريح  ناص بنن نالرسنالة ننتن0 منن بناري 0 أّننك منن 
الصننع  علننى امتحنناد اووروبنني أن يعننود لند ننك بعنند شنن رين مننن تبليننغ الج ننات الم تصننة فيننكي نلمننا 

 يت منك من شروت معددو م تنتبا على حما ن0 ةما لائ.



 
 
 
 

           01ص                                     3433 العدد:    06/07/7104 الجمعة التاريخ:

بنالدراري منن أجنئ اسنتالنافك أمنام  إبجر اوأشار إلى أن الدانون يمنح جميع اوتراف م لة ش رين بعد 
محةمنننة العننندئ العلينننا فننني أوروبنننا0 إمنننا للتعنننن أو امعتنننرا 0 م نننيفا: نولنننشا يعنننني أننننك منننن الممةنننن 

 لمجل  امتحاد اووروبي أو المفو ية اووروبية في بروةسئ أن يعتر ان.
 بندأ-جنولة برالاسنة المحامينة الفرنسنية للينان -الحةم0 أو ح أن فريا عمنئ المحنامين وعن حي يات 

0 باعتبنننار حمنننا  1009بنننالتعن فننني الحةنننم الموحننند الصنننادر عنننن مجلننن  امتحننناد اووروبننني عنننام 
 إرلابية.

وشةر الشولي أن الحةم ةان مبني ا على أس  باتلة ولم يستند إلى إجرا ات صحيحة0 وتابع: نبالتالي 
ةننئ مننا يبنننى عليننك ةننان بنناتج0 بفعننئ عنندم احتننرام مجلنن  امتحنناد اووروبنني إجننرا ات اإلدراف0  فننإن

 ال اصة بالمؤسسات والةيانات واوفرادن.
وننننوه إلنننى أن الدنننرار بمجنننرد أن يةنننون سننناريا منننن المحةمنننة العلينننا0 فنننان الحرةنننة بجناحي نننا السياسننني 

فني امتحناد  اإلرلا 0 لم تعد مدرجة على لواالم والعسةرر0 وةئ المؤسسات التابعة ل ا والمنب دة عن ا
 اووروبي.

ولفت وةيئ حمنا  إلنى أن الومينات المتحندو لني فدنت منن أدرجنت حمنا  فعلينا علنى لاالمنة اإلرلنا  
دونما أر دولة أ رل0 فيمنا أ بنت فرينا المحنامين عندم امنتجك المحناةم التني تنظنر بد نايا اإلرلنا 0 

 لتي ت من للمدعى عليك0 الولوف للدفاض عن نفسك ورفع اسمك.الشفافية واإلجرا ات الصحيحة ا
اووروبيننة المتعلدننة بحظننر أمننوائ حمننا 0 سننتنت ي  ننجئ  ج ننة أشنن ر مننن  اوحةننامونّبننك إلننى أن آ ننار 

 صدور الدرار0 بنص لرار المحةمة.
ا تاري ينا ل نا وفي السياا0 اعتبر الشولي لشا الدنرار بمنالنة سنابدة لانونينة للد نية الفلسنتينية وانتصنار 

 بعد أربعة سنوات من مسيرو العمئ في لشه الدعول.
 08/07/7104، الرسالة، فلسطين

 
 في االتحاد األوروبي  "الديمقراطية" ترحب بقرار رفع حماس من "قائمة اإلرهاب" .04

برفننع اسننم حرةننة حمننا  0 بدننرار محةمنة العنندئ اووروبيننة 0رحبنت الجب ننة الديمدراتيننة لتحريننر فلسننتين
مننة ناإلرلننا ن اووروبيننة0 متمنيننة فنني الولننت شاتننك أن تةننون لننشه ال تننوو عننامج  مسنناعدا  علننى مننن لاال

الصعيد الوتني الفلستيني0 إلن ا  امندسام0 واستةمام  ل توات اسنتعادو الوحندو الدا لينة0 بمنا يعناا 
 من الو ع الفلستيني في مواج ة امحتجئ وامستيتان.

 تنننوو لننندعم الحالنننة  اووروبينننة0ال مننني 0 فننني لنننرار المحةمنننة   0مةتنننو ورأت الديمدراتينننة فننني بينننان 
 انتجلا  من ةون حما  مةونا  من مةونات حرةة التحرر الوتني الفلستيني. الفلستينية0
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ودعنننت الديمدراتيننننة امتحننناد اووروبنننني لتفعينننئ لننننرار المحةمننننة اووروبينننة0 والتدنننندم أة نننر فننننأة ر نحننننو 
 شروعة للشع  الفلستيني رير الدابلة للتصرف.امعتراف بةامئ الحدوا الوتنية الم

 08/07/7104، فلسطين أون الين
 
 / تموز الماضي: القسام تجري أضخم مناورة عسكرية منذ يوليواإلسرائيلية العاشرةالقناة  .05

الدنناو نالعبرينة العاشنرون0  0 أنالدند  المحتلنة0 عنن لننا منن 06/07/7104، الشفرق، الدوحفةشةرت 
 يد عننا النندين الدسننام0 الجننناح العسننةرر لحرةننة المداومننة اإلسننجمية الفلسننتينية ن ةتاالنن  الشننأشةننرت 

نحمنننا ن0 لامننننت بننننإجرا  مننننناورو عسننننةرية الليلننننة الما نننية والتنننني تعنننند او نننن م منننننش انت ننننا  العنننندوان 
 اإلسرااليلي او ير على لتاض راو في يوليو الما ي.

وننيسنننانيتن بشنننمائ لتننناض رننناو وأن ولالنننت أن المنننناورو أجرينننت علنننى أندنننا  مسنننتوتنات ندورينننتن 
تنننجا النينننران الة يفنننة سنننمعت جيننندا  منننن مسنننتوتنات الغنننجف شنننمائ الدتننناض0  أصنننوات التفجينننرات وا 
م ننيفة أن المننناورو التدتت ننا أي ننا  أعننين نظننام المرالبننة العسننةرر اإلسننرااليلية المتواجنند لننر  السننياف 

 اومني بشمائ الدتاض.
جنننيش امحنننتجئ عنننن تسنننب  المنننناورو بحنننامت منننن ال لنننع  المدنننر  منننن 0404بننندوره0 تحننند  مولنننع 

 وال وف في صفوف سةان مستوتنات المنتدة.
ولننائ المولننع إن لننشه المننناورو لننم يسننبا أن أجرينننت فنني سنناعات الليننئ المتننأ رو0 بينمننا تابعننت موالنننع 

 الجيش اإلسرااليلي المنتشرو على توئ الحدود الشمالية ما يجرر عن ة  .
ع نوالننننجن العبننننرر0ن إن المننننناورات شننننملت إتننننجا النيننننران ال فيفننننة والمتوسننننتة ومننننن جانبننننك لننننائ مولنننن

 والصواريخ الم ادو للدبابات ولشاالف ال اون0 باإل افة لتد ئ لوو من الةوماندوا البحررن.
وندنننئ المولنننع عنننن مصننندر عسنننةرر إسنننرااليلي لولنننك0ن إن حرةنننة نحمنننا ن عنننادت لتننندريبات ا العسنننةرية 

 أة ر في تدري  جناح ا العسةررن. السابدة وعادت لتست مر
 0 عننن وةننامت0 أن عنصننرا  مننن ةتاالنن  الدسننام استشنن د06/07/7104، الخلففي ، الشففارقةوأ ننافت 

فننني مديننننة رفنننح جننننو  لتننناض رننناو0 وشةنننرت مصنننادر  عر ننني وأصننني  أربعنننة آ نننرون فننني انفجنننار
 لحرةة حما . نةتاال  الدسامن الشراض العسةرية نفلستينية أن امنفجار ولع في مولع يتبع ل

 

 بنود اتفاق وقف إضراب أسرى الجهاد اإلسالمي إعالن .06
ال منني 0 عننن ألننم بنننود  واوسننرل0أعلنننت حرةننة الج نناد اإلسننجمي ومؤسسننة م جننة الدنند  للشنن دا  

اتفنناا ولننف اإل ننرا  عننن التعننام الننشر  ا ننك أسننرل الحرةننة دا ننئ سننجون امحننتجئ واسننتمر لمنندو 
 أيام. 90
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تننج فيننك ةلمننة  رناو0را عننا النندين0  نجئ مننؤتمر صننحفي عدند وسننت مدينننة وأشنار اوسننير السننابا تنا
ال يالة العليا باسنم أسنرل الج ناد اإلسنجمي دا نئ سنجون امحنتجئ0 إلنى بننود ولنف إ نرا  اوسنرل0 
وألم ا ندئ اوسير المعاوئ ن ار السعدر الموجود في سجن جناالي مجنرد منن ةنئ الحدنوا اوساسنية 

مننون بشننروت مواايننة لةننئ اوسننرل مننن إد ننائ احتياجاتننك والسننماح لننك إلننى مةننان  نناص فنني سننجن ري
د ننائ تلفنناا لننك والسننماح لننك بامتصننائ علننى عااللتننك إلننى حننين ترتينن  ايننارات لريبننة لننك  بالمشننتريات وا 

 اوسرل.ةبالي 
إلننى أمنناةن م فنني السننجون0  اإل ننرا وأو ننح عننا النندين أن البنننود ت ننمنت عننودو المعنناولين أ نننا  

ن ا  أربعنة منن م  وا  نرافمعاولين العشرو على  لفية محاولة ال نرو  عبنر نفنا سنجن شنتة ملف ال وا 
0 وأربعة آ رين  جئ أربعة ش ور0 وا نين  جئ سنتة شن ور0 وولنف سياسنة العنائ اإل را فور فك 

 امنفرادر بسب  وبدون سب  من لبئ إدارو السجون.
شننيةئ لننن  400ريننر الم ننربين مننن ةمننا وت ننمنت البنننود ايننادو الم صننص لةننئ اوسننرل الم ننربين و 

شننننيةئ0 وندننننئ اوسننننير المننننري  معتصننننم رداد مننننن سننننجن لننننداريم إلننننى مستشننننفى سننننجن مننننراف  000
واملتمام بصحتك والعمئ على عججك0 واستمرار امجتماعات الدورية بين تنالم إدارو السنجون ولينادو 

 ا بيان ال يالة.اوسرل لحئ اإلشةاليات او رل والعجلة التوتيرية بين الترفين0 وف
وةاننننت ال يالنننة الديادينننة العلينننا لحرةنننة الج ننناد اإلسنننجمي دا نننئ السنننجون0 لننند أعلننننت مسنننا  اوربعنننا  
الما ي0 عن انت ا  معرةة النصرو ل سير ن ار السعدر0 مشيرو  إلى أنك تم التواصئ مع جميع أبنا  

 الحرةة الم ربين0 ولد تناولوا التعام.
 08/07/7104، فلسطين أون الين

 
 حماس: ال احتجاجات سعودية على زيارتنا إليران .07

نفت حرةة حما  ما تناللتنك بعن  وسناالئ اإلعنجم الفلسنتينية والعربينة عنن اتصنامت سنعودية : راو
 اإلسجمية اإليرانية. وفدلا للجم وريةمع اي احتجاجا  على ايارو 

-99اليننوم ال منني  )ولننائ الننناتا باسننم الحرةننة سننامي أبننو الننرر0 فنني تصننريح صننحفي صنندر عنننك 
(0 ووصئ نالمرةا الفلستيني لإلعجمن نس ة عنك0 إن اونبا  حنوئ اتصنامت سنعودية منع حرةنة 91

 حما  لجحتجاف على ايارو وفد الحرةة إلى إيران لي أنبا  م أسا  ل ا من الصحة.
 .وأو ح أبو الرر أن حرةتك حريصة على عجلات جيدو مع ةئ اوتراف العربية واإلسجمية

 08/07/7104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 : حماس تستخدم اإلسمنت لألنفاق الهجومية""يديعوت أحرونوت .08
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ادعننت مصننادر فلسنننتينية أن حرةننة حمنننا 0 وبعنند  ج نننة شنن ور منننن الحننر  العدوانينننة او يننرو علنننى 
ا  نننجئ لتنناض رننناو0 تدنننوم بإعنننادو بننننا  اونفننناا ال جومينننة التننني حفنننرت باتجننناه إسنننرااليئ وجنننرل تننندميرل

 الحر 0 وشلك من  جئ السيترو على اإلسمنت الشر يد ئ من إسرااليئ إلى لتاض راو.
وفي تدرير نشرتك نيديعوت أحرونوتن في مولع ا على الشبةة0 صباح اليوم الجمعة0 ةتبت الصحيفة 
أن حرةنننة حمنننا  أدرةنننت0 منننن  نننجئ اسنننت جص العبنننر منننن الحنننر  او ينننرو0 أن اونفننناا ال جومينننة 

د المرةبنننات اوساسنننية للدتنننائ  ننند إسنننرااليئ0 ولنننشلك لنننرر النننشراض العسنننةرر التدننندم فننني لنننشا تشنننةئ أحننن
 امتجاه.

وصننرحت مصننادر فلسننتينية فنني لتنناض رنناو لننننيديعوت أحرونننوتن أنننك فنني أعدننا  نشننو  سننوا سننودا  
لإلسمنت الشر يد ئ الدتاض عن تريا إسنرااليئ تمةننت حرةنة حمنا  منن السنيترو علينك مسنت دامك 

 عسةرية0 م ئ بنا  الجدران اإلسمنتية ل نفاا. وررا 
وأ اف التدرير أن حما  بدأت امستعداد للجولة الدتالية الدادمة0 وفي لشا اإلتار0 وعندا عنن إعنادو 
بنننا  اونفنناا ال جوميننة0 بنندأت بتجدينند إنتنناف الصننواريخ مننن مننواد يننتم ت ريب ننا مننن مصننر عننن تريننا 

حسنن  التدريننر فإنننك ررننم الحملننة المصننرية المتواصننلة فنني البحننر0 و اصننة عننن تريننا أنفنناا رفننح. وب
 سينا  وعلى الحدود مع لتاض راو فج ياائ لناك العشرات من اونفاا النشتة.

ةما لائ التدرير إن حرةة حما  أجرت في اوسابيع او ينرو عشنرات التجنار  علنى إتنجا صنواريخ 
دنندر بننارمف0 وأن ننا م تنناائ بعينندو عننن باتجنناه البحننر0 وأن ةميننة الصننواريخ الموجننودو لنندل حمننا  ت
 الةمية التي ةانت متوفرو لدي ا لبئ الحر  العدوانية او يرو.

وبحسن  نينديعوت أحرونننوتن فنإن حرةننة حمنا 0 وفنني أعدنا  نجاحننات نالدبنة الحديديننةن فني اعتننرا  
المتوسننتة الصننورايخ0 أن لننشاالف ال نناون والصننواريخ الدصننيرو المنندل فعالننة أة ننر بة يننر مننن الصننواريخ 

المدل التي تصئ إلنى منتدنة المرةنا0 حين  أننك م يوجند لندل إسنرااليئ حنئ عمجنني لمواج نة لنشاالف 
 ال اون.

وتابع التدرير أن حرةة حمنا  تبلنورو نظرينة لتالينة للمعرةنة الدادمنة0 بموجب نا تند ئ مجموعنات ةبينرو 
0 ولننني  فدنننت فننني دا نننئ منننن المدننناتلين عنننن ترينننا اونفننناا لندنننئ سننناحة المعرةنننة إلنننى دا نننئ إسنننرااليئ

 الدتاض.
ةمنننا أشنننار إلنننى أننننك تنننم تعينننين لاالننندين جديننندين فننني ةتاالننن  الدسنننام0 النننشراض العسنننةرر لحمنننا 0  لفنننا 

 في الحر  او يرو. اللش يدين راالد العتار ومحمد أبو شمالة0 اللشين سدت
عسننةرية وةتبننت الصننحيفة أن نإعننادو إعمننار لتنناض رنناو يجننرر ارن بننبت  شننديد0 وأن ليننادو حمننا  ال

والسياسية تتحد  صراحة عن المعرةة الدادمنة0 وأننك منن الممةنن أن يةنون شلنك مرتبتنا بمندل التدندم 
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في إعادو اإلعمار0 ون ال غت المندني علنى حرةنة حمنا  فني الدتناض منن الممةنن أن يندفع الحرةنة 
 إلى توجيك او وا  باتجاه إسرااليئ من  جئ مواج ة عسةرية أ رلن.

 06/07/7104، 48عرب 
 
 "عين الحلوة" توقف ملقي قنبلة ومرّوجي عملة مخيم القوة الفلسطينية في .09

نجحننت الدننوو اومنيننة الفلسننتينية المشننترةة فنني م ننيم عننين الحلننوو مدعومننة مننن اللجنننة اومنيننة : صنيدا
 نبت الو نع اومنني واومنن امجتمناعي فني الم نيم.  إلنىالفلستينية العليا في تنفيش  تت نا ال ادفنة 

لا أمنن  ةشننف  لفيننة حاد ننة إلدننا  لنبلننة فنني حنني الننرأ  اوحمننر لبننئ أيننام وتوليننف مشننتبك بننك وجدينند
 بالولوف ورا لا ولو الفلستيني )ف. ض.( حي  تبين أن ال لفيات ش صية.

وةانت الدوو اومنية أولفت أوئ منن أمن  أربعنة أشن اص يشنةلون عصنابة تنرويج عملنة مناورو )نحنو 
الننف ليننرو( وحبننو  م نندرو و ننبتت بحننوات م ةميننة من ننا.  10و 00و 900مليننوني ليننرو مننن فالننات الننن

 وعرف من م ناحمد ض.0 ربيع  . ومحمد خ.ن.
 06/07/7104، المستقبل، بيروت

 
 تطورات القضية الفلسطينيةبهية الحريري الديمقراطية تبحث مع  .21

بننننان علننني منننن نالجب نننة الديمولراتينننة لتحرينننر فلسنننتينن تددمنننك مسنننؤوئ الجب نننة فننني ل وفننند : اارصنننيدا
 في صيدا.ب ية الحريرر في مجدليون في البرلمان اللبناني فيصئ الناال  

امندسننام  إن ننا مننن اجننئ  أتلدنالنناالمبننادرو التنني  إلننىالوفنند فدننائ: تترلنننا  باسننموتحنند  علنني فيصننئ 
ةة . ولناك ج ود تبشل ا الجب ة الديمولراتية والجب ة الشعبية وحر الفلستينيةواستعادو الوحدو الوتنية 

الج اد من اجئ اللدا  باو وو في حرةتي فتح وحما  على لاعدو المبادرو الوتنية التي ت نمن تنّي 
الفلسننتينيين ةننانوا  أنالم يمننات وللنننا  وأو نناضالو ننع الفلسننتيني فنني لبنننان  أمننامامندسننام. وتولفنننا 

 م احند فني لنشا يناج أنعند مستول المسؤولية ولم ين رتوا في الصراض الندا لي فني لبننان ويرف نون 
0 حا العمئ وحا اإلنسانيةالحدوا  بإفرارمايد من التحصين  إلىالصراض. لةن في شات الولت ندعو 

 م يم ن ر البارد.  إعمارالتملك واستةمائ 
 06/07/7104، المستقبل، بيروت

 

 حماس ما هو أخطر من األنفاق الهجوميةلدى  يقول إن االحتالل"المجد األمني":  .20
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تشير التحديدات اوولية التي شرض ب نا جنيش امحنتجئ إلنى أن مدناتع الفينديو التني : تترجما -المجد
نشرت ا ةتاال  الدسام الجناح العسةرر لحرةة حمنا  حنوئ عندد منن عمليات نا جنرل تصنويرلا بنأج او 

 تابعة للجيش الص يوني0 على حس  لوئ إشاعة الجيش.
لفينننديولات المسنننربة أ تنننر منننن أنفننناا حمنننا  وتشنننير اإلشاعنننة إلنننى أن ليالنننة اورةنننان باتنننت تعتبنننر ا

ال جومية0 لعدو أسبا  أبرالا أن أج او المرالبة رير متصلة بامنترنت0 وأن الفيديولات تواعت على 
 أج او م تلفة وفي مناتا م تلفة.

عبنننر اسنننت دام أحننند الجننننود أو  اإللمنننائوي نننع الجنننيش فر نننية أن تةنننون اوشنننرتة تسنننربت بسنننب  
 عبر امنترنت. ال بات شاةرو العمئ

وأصدر بيني رانت  رالي  ليالة اورةان لرارا  بمنع حمئ أر شاةرو أ نا  ال روف من العمئ في سجح 
 است بارات الجيش.

إلى أن لناك ترجيح بنأن أشنرتة الفينديو تنم سنرلت ا وتسنريب ا0 فيمنا يسنود ال نجف فني  اإلشاعةولفتت 
 ام على لشه الفيديولات.ررف الرلابة التابعة للجيش حوئ آلية حصوئ الدس

واعترفننت اإلشاعننة أن فيننديو عمليننة أبننو متيبننا حديدنني وتننم تصننويره عبننر أج نناو الجننيش0 اومننر الننشر 
 ينظر لك ب تورو ةبيرو.

وتعتدد امست بارات الص يونية أن أشرتة الفيديو تم الحصوئ علي ا من  جئ وصوئ حما  لموالع 
 التواصئ امجتماعي ال اصة بال بات.

ر ليالة اورةان في الجيش الص يوني إلى تسريبات عمليتي ايةيم وأبو متيبا بأن نا أ تنر منن وتنظ
أنفنناا حمننا  ال جوميننة0 وشلننك ون ننا تواعننت علننى عنندد مننن المننناتا التنني يرالب ننا جننيش امحننتجئ 

 بمعنى أنك لي  ا تراا واحد فدت.
 06/07/7104األمني، المجد 
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 الن بغزة خالل انتخابات المكتب الحركي لألطباءصدامات بين أنصار عباس ودح"صفا":  .22
تتننور شننجار اننندلع مسننا  ال منني  بننين د. نف.أن المحسننو  علننى تيننار الننرالي  محمننود : صننفا -رنناو

عبنا  ود. ن .من المحسنو  علننى الدينادر المفصنوئ فنني حرةنة نفنتحن محمنند دحنجن0 وحند  إتننجا 
انت ابننات مةتنن  اوتبننا  فنني مدينننة  را إجنننننار فنني ال ننوا  بننالتاامن مننع  ننر  نف.أن وشننديدك  ننجئ 

 راو.
وشةنننرت مصنننادر ليادينننة فننني حرةنننة نفنننتحن لنننن)صفا( أن مفنننو  رننناو ع نننو مرةاينننة فنننتح اةرينننا اورنننا 
اشننتةى مننن تجنناواات حنند ت ا نننا  اجتمنناض لمةتنن  اوتبننا  عدنند مننؤ را عبننر ح ننور ش صننيات مننن 

ور امرننا فنني حننئ مشنناةئ ةمننا لفتننت المصننادر الننى  ننعف د ريننر شور ام تصنناص وت رينن  اللدننا .
 نفتحن بالدتاض.

وات م أحد المحسوبين على تيار دحجن أنصار عبا  با تجا مشاةئ في الدواالر التي ي شنون في نا 
من ال سارو0 مشيرا إلى أن عبا  أعتى أوامره باست دام السجح لت ري  امنت ابات ةما حصنئ فني 

 رفح جنو  لتاض راو. ةما لائ. إلليمانت ابات 
المننؤتمر العننام السننابع المنتظننر  أع ننا ب نندف انت ننا   اولنناليمر ان حرةننة فننتح تجننرر انت ابننات يننشة

 .1090عدده في النصف ال اني من ش ر يناير المدبئ 
وشةننرت مصنننادر عليمنننة أن عبنننا  يسنننت دم مفنننو  رنناو السنننابا نبينننئ شنننع  وموالينننك لمواج نننة تينننار 

 الديادر المفصوئ محمد دحجن.
 06/07/7104، سطينية )صفا(وكالة الصحافة الفل

 
 نتنياهو: مشروع القرار الفلسطيني سيؤدي لسيطرة حماس على الضفة .23

لائ رالي  الحةومة اإلسرااليلي بنيامين نتنيالو مسا  اليوم ال مي 0 في أوئ رد لك على : 49عر  
وات  تة إن ا  امحتجئ التي لدمت لمجل  اومن للتصويت علي ا0 إن إسرااليئ لن توافا على  ت

 أحادية الجان  ولن يملي علي ا أحد أر شي .
ولائ نتنيالو أ نا  حفئ إنارو شموض الحانوةا )عيد اونوار العبرر( في مةتبك0 إن نمحمود عبا  يظن 

نتاالج  توتك ستةون فدت  أنالجان  ة شه0 لةنك لم يف م بعد  أحاديةأنك يستتيع ت ديدنا ب توات 
ولن نسمح أن يحد  شلك أبد ان. وأ اف: نلن نسمح بإمج ات سيترو حما  على ال فة الغربية0 

 فع عن أمننا إلى اوبدن.اأحادية الجان  وسند
 08/07/7104، 48عرب 
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 ليبرمان: مشروع الفلسطينيين باألمم المتحدة خدعة .24
واير ال ارجية أفيغدور ليبرمان لاجم 0 أن أسعد تلحمي0 عن 06/07/7104، الحياة، لندنشةرت 

 توو عدوانية لن تفيد نلفلستينية على توج  ا لمجل  اومن بمشروض املتراح0 واعتبره السلتة ا
. وأ اف في بيان أصدره0 أن نالفلستينيين في شي 0 بئ من شأن ا أن تعما الصراض ميدانيا  أي ا  

ر لن تسالم في تدري  الحئ0 وأن من دون إسرااليئ لن يتغي نفشلةة فلستينيةنالمشروض الفلستيني لو 
م ئ ال جمات الداتلة في نمجل  اومن بأن ينشغئ بد ايا تعني سةان العالم0  ننصحنشي 0 و 

. وةان نأستراليا وباةستان0 أو اوحدا  في سورية وليبيا0 وعدم لدر ولتك على اومعي  الفلستينية
وم التي ليبرمان لرر0 احتجاجا  على المولف اووروبي0 مداتعة نظيرتك السويدية مارروت وولستر 

 تاور إسرااليئ لريبا .
ليبرمان لائ يوم ال مي  إن 0 أن أحمد حسن0 عن 08/07/7104وكالة رويترز، وأ افت 

إسرااليئ تأمئ في أن يعود الفلستينيون لتاولة المفاو ات لةنك وصف مشروض لرار لمجل  اومن 
 الدولي يسعى إلبرام اتفاا سجم في ر ون عام بأنك سيأتي بنتاالج عةسية.

وأ اف ليبرمان  جئ ايارو للعاصمة التشيةية براف ننأمئ أن يةون الفلستينيون على استعداد 
للعودو للتاولة للتفاو  على عجلاتنا. م يمةن التوصئ لحئ شامئ إم من  جئ المفاو ات 

وفي ولت سابا يوم ال مي  وصف ليبرمان بال دعة مشروض لرار الترحك الفلستينيون على  فدت.ن
ن ا  احتجئ اورا ي  مجل  اومن التابع ل مم المتحدو يدعو إلبرام اتفاا سجم في ر ون عام وا 

 .1090الفلستينية بن اية عام 
 
 بينيت: يجب إجراء فحص ذاتي حول فشل "إسرائيل" في تصدي للقرارات األوروبية .25

تالي بينيت0 المتترف واير املتصاد نف نالبيت الي ودرنوصف اعيم : أسعد تلحمي -الناصرو 
0 لةنك دعا في الولت شاتك إلى إجرا  فحص شاتي في نال رلا نالدرارات اووروبية أوئ من أم  بن 

0 وةرر معار ة حابك إلامة دولة فلستينية0 ولائ: نالفشئ اإلسرااليلي في مواج ة لشه الدراراتنشأن 
رااليلي( إلامة دولة لست ممن يعتشر عن معار تنا دولة فلستينية. لدد أ حى دعم )مسؤوئ إسن

0 م يفا  أن المتلو  نفلستينية بم ابة بتالة د وئ لنادر الساسة الشين يبح ون عن شرعية دولية
يت م إسرااليئ ويعتِشر ويدوئ إننا نحتئ نمن اإلسرااليلي الشر يبح  عن ع وية في لشا النادر أن 

وةتيئ في أنحا  أوروبا... وعندلا سيجد نفسك محبوبا  ومدعوا  إلى حفجت الةن0 نأرا ي ريرنا
ويصبح شا ليمة ومتنورا  وواحدا  من المجموعة0 وسيصبح رجئ سجم في مناتا م تلفة لم يروه في ا 

 .نمن لبئ
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سأواصئ لوئ الحديدة التي لم تبَدئ منش سنين0 ولن ي رسني لنا أحد... م أبح  عن نوأ اف: 
لتراحات التي تصلني من أنحا  العالم بأن شرعية وعناا دولي يمةن أن أحصئ علي ما لو لبلتب ام

لا أنا ألوئ بةئ و وح0 لم تةن ن. وأ اف: نأعلن تأييدر إلامة دولة فلستينية من دون أر التاام
ن ةانت لولوا لي أين؟ ومن لادت ا؟ وما مساحت ا؟  .نلنا دولة فلستينية شات يوم0 وا 

  في المناتا التي حصلت علي ا من إلامة دولة إرلانوات م الفلستينيين بإفشائ المفاو ات و
إسرااليئ... وما لام بك الفلستينيون في العدود او يرو أ بت أن م م يستحدون دولة... ونك بالدتئ 
والدم واإلرلا  م تببنى الدولة0 وم بالصواريخ وأنفاا اإلرلا ... علينا أن ندف ةالص رو الصامدو 

بامنتحار وبأن نديم في حدود إسرااليئ دولة فلستينية... وفي  وندوئ بج تأتأو أو اعتشار إننا م ندبئ
 .نن اية اومر سيف م العالم لشا اومر

 06/07/7104، الحياة، لندن
 
 دولة فلسطينية هو إعالن حرب إقامةمن أجل  توجه الفلسطينيين إلى مجلس األمنشتاينتس:  .26

دي  لإلشاعة اإلسرااليلية العامة أم 0 لائ الواير يوفائ شتاينت  في ح: برلوم جرايسي  -الناصرو 
دولة فلستينية0 لو إعجن حر 0 ولشا لي   إلامةإن نتوجك الفلستينيين إلى مجل  اومن0 من أجئ 

دولة فلستينية في الظروف الحالية0 تعني الحر 0 وسيستر  إلامةمتلبا للسجمن0 ولائ0 نإن معنى 
لغربية(ن0 ودعا حةومتك إلى ولف تحويئ أموائ حما  وداعش على ي ودا والسامرو )ال فة ا إرلا 

ال راال  الفلستينية التي تجبي ا إسرااليئ عند المعابر الدولية0 إلى السلتة الوتنية0 وحتى فحص 
 تفةيك السلتة0 إشا ما واصلت العمئ  د إسرااليئ في الحلبة الدولية. إمةانية

 06/07/7104، الغد، عّمان
 
 األمن على توجه السلطة إلى مجلسردًا الضفة بتيطاني أرئيل يدعو لتعزيز البناء االس .27

ررم استمرار البنا  امستيتاني في ال فة الغربية0 دعا واير اإلسةان اإلسرااليلي ورالي  : نر 49عنن
'امتحاد الدومي'0 أورر أراليئ0 صباح اليوم ال مي 0 رالي  الحةومة بنيامين نتنيالو إلى 'العودو 

 0 وشلك ب دف 'الرد على المسعى الفلستيني في اومم المتحدو.للبنا  في ال فة الغربية'
ولائ أراليئ إنك يدعو رالي  الحةومة إلى ولف ما أسماه 'التجميد الصامت'0 والعودو إلى البنا  في 

 ال فة الغربية0 بما في شلك الدد  المحتلة.
من شأنك أن يو ح  وبحس  أراليئ فإن 'تعايا السيادو اإلسرااليلية والبنا  في ال فة الغربية0

للمتلونين في العالم بأن إسرااليئ ستبدى0 وأن ال فة الغربية لي جا  من أر  إسرااليئ0 وأن البنا  
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امستيتاني مشروض م لما لو مشروض في تئ أبي  وحيفا. وبدم من امعتشار فدد حان الولت للدوئ 
 شلك بصراحة'.

ينية إلى مجل  اومن الدولي0 وتدديم التراح جا ت ألوائ أراليئ لشه ردا على توجك السلتة الفلست
 لرار للتوصئ إلى اتفاا شامئ وعادئ  جئ عام0 وانسحا  إسرااليلي تدريجي  جئ عامين.

 08/07/7104، 48عرب 
 
 تغوص في أزمة حكم وشعبية نتنياهو تتراجع "إسرائيل": لهآرتس استطالع .28

تك صحيفة نلآرت ن أم  ال مي 0 من أةد استتجض جديد للرأر نشر : رلوم جرايسيب -الناصرو 
جديد0 أن امنت ابات البرلمانية اإلسرااليلية المدبلة0 ستدود إسرااليئ إلى حالة جديدو من عدم 
امستدرار0 نظرا لغيا  الةتلة الةبيرو0 ةما باتت تتةا ر السيناريولات0 التي لد تمنع عودو بنيامين 

ي تراجع مستمر0 حسبما أةده امستتجض شاتك0 وفي نتنيالو إلى رالاسة الوارا 0 عدا أن شعبيتك ف
0 لفحص إمةانية 49المدابئ0 فدد بدأت أم 0 مفاو ات رسمية بين الةتئ الناشتة لدل فلستينيي 
  و  امنت ابات بجالحة انت ابية مشترةة0 لتجاوا عدبة نسبة الحسم الجديدو.

وفا الظرف الداالم0 و انيا0 في حائ وانشغئ استتجض الرأر لصحيفة نلآرت ن بنتاالج امنت ابات 
جرل تحالف بين مالحتي حا  نيوجد مستدبئن التي يرأس ا واير المالية المدائ ياالير لبيد0 والحا  
الجديد الشر يديمك حاليا الواير السابا عن حا  نالليةودن موشيك ةحلون0 ررم ان لشا التحالف يبدو 

 بعيدا حتى أم .
مدعدا0 بايادو مدعد عما ةان لك في  19يةودن برالاسة نتنيالو على وفي الحالتين يحصئ حا  نالل

 9مدعدا إلى  99امنت ابات السابدة0 وي بت حا  نيسرااليئ بيتينون باعامة أفيغدور ليبرمان من 
مدعدا في  91مدعدا0 بدم من  90مداعد0 ةما يحصئ حا  المستوتنين نالبيت الي ودرن على 

مداعد0 بينما  9حا  المتدينين المتامتين للي ود الغربيين على  امنت ابات السابدة. وسيحصئ
مداعد0  0مجموض ما سيحصئ علي ا حا  نشا ن للمتامتين الشرليين0 والحا  المنشا عنك0 على 

 منت لنتنيالو تشةيئ  1093و 1001ما يعني ان لشا التةتئ الشر ةانت لك أرلبية في انت ابات 
 ا على نصف المداعد0 مع توجك لبوت.حةومتيك او يرتين0 يحصئ حالي

مدعدا0 ولشه أف ئ نتيجة  99مدعدا اليوم إلى  91أما حا  نيوجد مستدبئن وحده0 في بت من 
يحصئ علي ا الحا  في استتجعات الرأر0 في اوش ر اوربعة او يرو0 أما حا  الواير موشيك 

شا ما  ا  الحابان امنت اب 91ةحلون0 فسيحصئ على   14ات سوية0 فسيحصجن على مدعدا0 وا 
مدعدا0 بإ افة مدعد واحد. أما حا  نالعمئن الشر تحالف معك حا  نالحرةةن برالاسة تسيبي ليفني0 
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لة للحابين حاليا0 ةما يحصئ حا  نميرت ن اليسارر ر مدعدا0 ولي نف  الو  19فيحصئ على 
 مداعد0 بنف  لوتك الحالية. 0الص يوني على 

مداعد0 بايادو  0إن الجب ة الديمدراتية للسجم والمساواو0 ستحصئ على 0 ف49أما ةتئ فلستينيي 
العربية للتغييرن ولي تحالف  -مدعد واحد عن لوت ا الحالية0 وةشا الحائ بالنسبة للداالمة نالموحدو 

أربعة أحاا  في مرةالا الشا الجنوبي للحرةة اإلسجمية0 بينما ي سر حا  التجمع الوتني 
مداعد0 إش م يتولع امستتجض عبوره نسبة الحسم0 التي سترتفع في  3لك من الديمدراتي تم ي

.ولد بدأت أم  49ولي نسبة تست دف أوم فلستينيي  % 3210إلى  % 1امنت ابات المدبلة من 
 و  امنت ابات في مالحة  إمةانيةالمفاو ات بين اوحاا  المشةلة للةتئ ال ج 0 لغر  فحص 

 91مدعدا اليوم0 إلى  99من  49ع ل ا المرالبون0 أن ترفع من تم يئ فلستينيي مشترةة واحدو0 يتول
 مدعدا0 إشا لم تحد  مفاجأو0 أ رل. 94وحتى 

 06/07/7104، الغد، عّمان
 
 غاضبة من اعتراف أوروبا بفلسطين يةسرائيلاإل فصحال .29

متاايد في عةست الصحف اإلسرااليلية الصادرو اليوم ال مي  حالة الغ   ال: عو  الرجو 
إسرااليئ تجاه أوروبا  اصة بعد لرار ل االي بشت  حرةة المداومة الفلستينية )حما ( من لاالمة 

 اإلرلا 0 واعتراف البرلمان اووروبي بدولة فلستين.
ولاجم ةبار الةتا  في صحف اليوم دوم أوروبية0 معتبرين موالف ا بم ابة ةار ة بالنسبة للي ود0 فدد 

يئ اليومن إ راف حما  من لاالمة اإلرلا  وامعتراف المبدالي بفلستين في وصفت صحيفة نإسراال
 البرلمان اووروبي بأن ما ن توو منال ة إلسرااليئن.

وفي صحيفة يديعوت تحد  ري ب ور عن ما سمالا نلاو ديمغرافيةن0 مت ما امتحاد اووروبي بأن 
الم اإلسجمي آ شو في الدصر نلدرجة أنك لوايتك لي امنشغائ بالي ود0 وأن المسافة بين ا وبين الع

سجميةن.  بات ممةنا ت بيت اصتجح تاري ي جديد لو نالدوئ اووروا 
 08/07/7104، الجزيرة نت، الدوحة

 
 خالل أسبوع األقصى المسجد اقتحموا مستوطناً  300تقرير:  .31

   تلموديةمستوتنا التحموا اولصى ومصلون يحبتون محاومت تأدية تدو  300لشا اوسبوض : 
 300إن نحو  99/91/1094في بيان ل ا ال مي  ” مؤسسة اولصى للولف والترا “لالت 

مستوتنا التحموا ودنسوا المسجد اولصى  جئ اوسبوض الجارر من اوحد حتى ال مي 0 من م 
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0 وار رون تواعوا على بالي اويام0 وبالشات ما بين -بعد الظ ر  00 –اليوم ال مي   900
0 فيما أحبت مصلون وحرا  المسجد اولصى أة ر من محاولة لبع   90:00 0:30ة الساع

المستوتنين تأدية شعاالر تلمودية في أنحا  متفرلة من المسجد اولصى0 علما أن التحامات 
المستوتنين في لشا امسبوض عادو ما ةانت تتم بمجموعات صغيرو ومتتالية بين  مسة وتسعة أفراد 

 ةن ا بحراسة مة فة من لبئ لوات امحتجئ امسرااليلي.في ةئ مجموعة0 ل
08/07/7104مؤسسة األقصى للوقف والتراث،   

 

 المسجدالفلسطينيون يحبطون عملية إطالق طائرة صغيرة فوق اقتحامات لألقصى.. و  .30
التحم أة ر من  ج ين من الجماعات الي ودية المتترفة0 المسجد : فادر أبو سعدل -رام هللا 
في الدد  المحتلة0 صباح أم 0 عبر با  المغاربة0 وتحت حراسة معتادو من شرتة اولصى 

امحتجئ اإلسرااليلي ولوات ا ال اصة0 بالررم من وجود عدد ةبير من المصلين0 وتلبة مجال  العلم 
 وتلبة المدار  المددسية0 وامنتشار الواسع لحرا  وسدنة المسجد في ةافة مرافدك.

لةبير في المسجد اولصنننى0 إلى إحبات محاولننة إتجا تاالرو صغيرو فوا وأدل لشا التواجد ا
المسجنند المبارك0 من لبئ حرا  المسجد اولصى0 والشين لنننم يتمةنوا من معرفة إن ةانت التاالننرو 

 تابعة وحد المستوتنين أو لشرتة امحتجئ.
ديمة0 من ج ة با  الرحمة0 وعلى وتمةن حرا  المسجد من رصد التاالرو  ارف أسوار البلدو الد

الفور أبجريت اتصامت وتم احبات المحاولة0 التي لم يتم التعرف على سب  محاولة إتجل ا0 وما إشا 
 ةانت متعلدة بتصوير المسجد بةامئ مساحتك البالغة ماالة وأربعة وأربعين دونما .

06/07/7104القدس العربي، لندن،   
 
 المدينةبياًل من الدماء والدموع وال نريد اشتعال حرب دينية البطريرك طوال: القدس شهدت س .32

ناويامن: لائ بتريرك الدد  لجتين فؤاد التوائ: إنك نلسو  الحظ0 ش دت0 مؤ را 0 مدينة  -الدد  
الدد  الشريف سيج  من الدما  والدموض. إننا م نريد اشتعائ حر  دينية في المدينة المددسة0 

 مدينة للسجم والتعايش السلمي بين أصحا  الدياناتن.فدعوت ا لي أن تةون 
وأشار في رسالة الميجد التي تجلا نيابة عنك المتران وليم شوملي0 في مؤتمر صحافي0 أم : نمن 
أسوأ اوولات التي مّرت علينا  جئ لشا العام0 ةانت أعمائ العنف الة يفة وردات الفعئ العداالية. 

و وسفك الدما  في راو. عانت راو  جئ اوعوام الستة الما ية من ةانت أشدُّلا الحر  المدمر 
 ج  حرو  متتالية0 راح  حيت ا ارمف من الرجائ والنسا  واوتفائ0 وجرح عشرات ارمف0 

وتدع مسؤولية إيجاد حّئ ل شه المسألة على  .ناليك عن الدمار واليأ  اللشين  لفت ما لشه الحرو 
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0 اإلسرااليليين والفلستينيين. عظيمة لي أي ا  المسؤولية التي تدع على عاتا عاتا الدادو السياسيين
 المجتمع الدولي0 الشر يج  أن يساعد الترفين على مساعدو أنفس مان.

06/07/7104األيام، رام هللا،   
 
 نشطاء المقاومة الشعبيةحملة اعتقاالت في القدس والضفة تطال  .33

اعتدلت لوات امحتجئ اإلسرااليلي0 شابا  وتفج  من منالي ما في بلدو : فادر أبو سعدل -رام هللا 
عاما(0 والشا  بشار محمود0  90العيسوية0 وست الدد  المحتلة0 ولما التفئ عج  نبيئ صجح )
 حي  تم التيادلما إلى أحد مراةا التوليف والتحديا في المدينة.

ت حملة اعتدامت في أنحا  م تلفة من وأةدت مصادر عسةرية عبرية0 أن لوات امحتجئ شنّ 
ال فة الغربية0 وبحس  المصادر شات ا0 فدد تالت لشه امعتدامت نشتا  في حرةة المداومة 

 الشعبية0 ومن تصف م بالمتلوبين لدوات امحتجئ.
وشملت امعتدامت نشتا  من حرةة حما  في ةئ من نابل 0 وبّدو جنو  رر  رام هللا0 وبني 

ال ليئ0 فيما اعتدئ فلستينيان ا نان من لرية نعلين شمالي رر  رام هللا0 وآ ران من سيلة نعيم شرا 
الحار ية شمائ رر  مدينة جنين0 وشملت الحملة اإلسرااليلية0 اعتدائ فلستيني من للديلية0 وعدد 

 آ ر في لرية ةفردان إلى الغر  من جنين0 وفي مدينة عتيئ شمائ تولةرم.
06/07/7104، القدس العربي، لندن  

 
 2014بحق الصحفيين خالل االنتهاكات  تتقاسمان "إسرائيل"السلطة الفلسطينية و"مدى":  .34

مع ن اية ةئ عام يدف الصحفيون الفلستينيون مع أنفس م لجرد حسا  : عو  الرجو  - ال ليئ
ات ةان م دج بامنت اة 1094سنور روتيني لما تعر وا لك من انت اةات على مداره0 لةن عام 

 وامعتدا ات حي  دفعوا  منا راليا.
سرااليئ مجمئ امنت اةات المتجددو0 إم أن اوشد ولع من  وفيما تتداسم السلتة الوتنية الفلستينية وا 

( صحفيا0 ولصف مدرات 90)  1094لبئ امحتجئ الشر لتئ  جئ العدوان اإلسرااليلي على راو 
 ج ات إعجمية.

رةا مدل للحريات اإلعجمية راار بني عودو إن انت اةات إسرااليئ يدوئ مدير العجلات العامة بم
 جئ العدوان او ير على راو لي اوشد على الصحفيين منش سنوات0 مشيرا إلى الش دا  والجرحى 

 ولصف مدرات إعجمية والتشويش على محتات إشاعة وتلفاو.
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ن اعتدا ات امحتجئ على م %09وأ اف في حدي  للجايرو نت أن امعتدا ات الجسدية تشةئ 
واوعوام ال مسة الما ية0 ومن بين ا اعتدا ات بالرصاص الحي  1094الصحفيين  جئ عام 
 والغاا وال ر  وريرلا.

0 وسجلت أي ا في الجان  1094ولفت إلى أشةائ جديدو من انت اةات امحتجئ  جئ 
لمنع من السفر بسب  منشورات وآرا  الفلستيني0 ولي امستدعا  وامحتجاا والمجحدة والتحديا وا

 على موالع التواصئ امجتماعي.
حامت استدعا  واحتجاا صحفيين من لبئ السلتة  1094ووفا بني عودو فدد تواصلت  جئ عام 

الفلستينية0 وانت اةات أ رل تتعلا بال غت والت ديد من أتراف متنفشو في ال فة الغربية ولتاض 
 ةتا  وصحفيين في راو.راو0 إ افة إلى ت ديدات ل

06/07/7104الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 قرب رام هللا فلسطينياً  مستوطن يدهس طفالً  .35

 0)بترا( دل  مستوتن ي ودر أم  متعمدا التفئ الفلستيني عمرو ع مان ايتون ) -رام هللا 
ام هللا0 ما سنوات( أ نا  توج ك الى مدرستك على الشارض الراليسي في بلدو اللبن الغربي شمائ رر  ر 

 أدل الى إصابتك بجروح متوستة ندئ على إ رلا إلى المستشفى وحالتك مستدرو. 
06/07/7104الغد، عمان،   

 
 شركات النظافة بغزة إضراباتفاق ينهي ": معا" .36

ان ى اتفاا جرل بين مم لين عن شرةات النظافة واتحاد ندابات عمائ فلستين مع  :معا -راو
يوما على التوالي0 سالم  90عمائ النظافة الشر استمر  إ را راو في لتاض  اوربعةالوارا  

 الم تلفة للمستشفيات. اولسام جل ا في انتشار الداشورات المدممة والصحية في 
شرةات النظافة حتى ن اية العام الجارر وست  إ را اتحاد ندابات عمائ فلستين عن تعليا  وأعلن

 ميع ا.وعودات بصرف مستحدات عمائ النظافة ج
أنك بنا  على اللدا  التشاورر الشر  نمعانوأةد سامي العمصي رالي  اتحاد ندابات عمائ فلستين لن
في حةومة التوافا لررت العمائ  اوربعةجمع ندابات العمائ ومم لين عن شرةات النظافة والوارا  

 حتى ن اية العام الجارر. اإل را تعليا 
جا   اإل را ف جميع مستحدات العمائ0 مبينا أن تعليا وبين العمصي أن م تلدوا وعودات بصر 

 بوعودات م. اإليفا  اوربعةفرصة لحةومة التوافا والوارا   إلعتا 
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مليون  320أن المبلغ المالي الشر من المدرر أن تدفعك الحةومة يبلغ ليمتك  إلىالعمصي  وأشار
 عامج حتى ن اية العام الجارر. 000لن شيةئ مستحدات 

08/07/7104معًا اإلخبارية، وكالة   
 
 معتقل "عوفر" تنفذ حملة تنقالت واسعة وُتهدد بفرض عقوبات إدارة .37

( عاما 0 أن حالة 90ال ليئ: ندئ محامي نادر اوسير عن اوسير أةرم حامد والمحةوم بالسجن )
أن  معتدئ نعوفرن0 بعد ب  مدير السجن ت ديدات بفر  عدوبات0 وأشار إلى من التوتر ت يم على

 ( أسيرا   جئ عدو أيام.00حملة تندجت واسعة تنفشلا إدارو السجن0 شملت ما يدار  )
( 91( و)99وشةر اوسير للمحامي0 أن إدارو السجن ألدمت على إرجا عدو ررف في لسمي )

 مدعية وجود فو ى أ نا  عدد اوسرل تأبين للش يد الواير اياد ابو عين.
حامد0 أن إدارو السجن تمنع إد ائ مجب  أح رت ا عاالجت م0 وفي نف  السياا أو ح اوسير 

 مدعية أن المجب  لم تبح ر أو أن ا بحاجة إلى موافدة إلد ال ا.
وأ اف أنك ومنش أة ر من أسبوض ولم ينتظرون ردا  على إد ائ المجب 0 علما  أن أامة ندص 

ادياد أعداد المعتدلين المولوفين0 المجب  واورتية التي رافدت حلوئ فصئ الشتا 0 تتفالم مع ا
 واستمرار مصلحة السجون بفر  عدوبات على اوسرل منش ش ر حايران )يونيو( الما ي.

08/07/7104قدس برس،   
 

 عين الحلوةأمن مخيم حمالت شعبية للمحافظة على  .38
 ناو وو اوعدا نالتجار  المريرو التي عاش ا م يم عين الحلوو  جئ حرو  : محمد صالح

وامرتيامت والتفجيرات واإلشةامت0 عدا عن امت امات التي وج ت إليك ةداعدو إليوا  متلوبين0 
جعلت املتمام بالد ايا العامة تنعة  في الشارض الفلستيني مبادرات شبابية وشعبية أللية فر ت 

مؤسسات نفس ا0 وحجات نوعا  من الشراةة بين الدول السياسية الفصااللية وبين ليالات شعبية و 
 وجمعيات المجتمع المدني واوللي في الم يم.

عاصف موسى أن أمن عين الحلوو من أمن صيدا ولبنان. وأننا  نالمبادرو الشعبيةنويؤةد أمين سر 
 .نرف  أر عمئ أمني ي رف من الم يم باتجاه أر ج ة لبنانية

يني ةشع  مجئ الناشت الشبابي الفلستيني عصام الحلبي يشير إلى  صوصية الو ع الفلست
يعيش في الشتات  من الم يمات  ارف الوتن اوم فلستين. إ افة إلى حياو اللجو  الدسرر لتي 

 .تتسم بالصعوبة والدسوو والظلم لعدو أسبا 
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فؤاد ع مان0 يشير إلى بروا حّ  المسؤولية عند الجميع في إدارو الشأن0  نلجان حا العودونمسؤوئ 
ودو0 ففي ظئ است داف الم يمات الفلستينية برات مبادرات أللية حفاظا علي ا ةعنوان لحا الع

 وشعبية0 ت دف للحفاظ على لشه الشراالح من العب  وامست داف.
06/07/7104السفير، بيروت،   

 
 للباحث نبيل الصالح" عنف المستوطنين وأثره على الفلسطينيينكتاب " .39

إلسرااليلية نمدارن تدرير تحت عنوان نعنف رام هللا: صدر حدي ا عن المرةا الفلستيني للدراسات ا
المستوتنين وأ ره على الفلستينيينن للباح  نبيئ الصالح0 يرصد انت اةات المستوتنين في اورا ي 
المحتلة0 وما تم لك من انت اك لحدوا امنسان الفلستيني0 وما تسببك من ارباك لحياتك اليومية على 

 المستويات الفردية والجماعية.
التدرير0 على تدارير مؤسسات رير حةومية معنّية بمتابعة امحتجئ0 وبجمع المعلومات حوئ  ويستند

 9100تأ ير المستوتنات على حدوا اإلنسان واوو اض اإلنسانّية في اورا ي المحتلة عام 
 وتحديدا الدد  وال فة الغربية.

لستينيين في الحرية في يتولف التدرير بشةئ محدد عند تأ ير عنف المستوتنين على حا الف 
التندئ0 الحا في مستول معيشة مالدة0 وفي تأ ير سل  اورا ي والمعيدات المادية على حا 
الفلستيني في التملك وفي البنا  والتوسع. ةما يتترا لتأ ير سل  اورا ي وعنف المستوتنين على 

 جتماعي.منالية ال دمات الصحّية والتعليم وفرص العمئ والتواصئ ال دافي وام
باإل افة0 يتولف التدرير عند تأ ير سل  المستوتنين لينابيع المياه وتأ ير لشا على حياو الماارعين 
وعلى المياه المتاحة لجست جك المنالي. ةما ويتناوئ تأ ير إلمائ وانعدام مصارف الصرف الصحّية 

 على البيالة عموما وجودو المياه  على وجك ال صوص.
بشةئ  اص عند عنف المستوتنين0 أنواعك ومناتا تواعك الجغرافية0 وتأ ير ةئ يتولف التدرير  

لشا على سبئ معيشة الفلستينيين ويرصد ظالرو اادياد العنف في موسم الايتون وتأ يره على الحياو 
الاراعية والماارعين. ةما يرصد التدرير تأ ير عنف المستوتنين على اوتفائ وار ار النفسية 

 ة علي م.والتعليمي
7/00/7104،  رام هللا -المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(   
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يوسننف حسننني:  ننمن حلدننات الت ننييا التنني يمارسنن ا النظننام المصننرر علننى لتنناض رنناو0  -الدننالرو 
فتنناح السيسنني أج نن  اتفالننا لت فيننف الحصننار لالننت صننحيفة نلننآرت ن اإلسننرااليلية إن الننرالي  عبنند ال

 المفرو  على الدتاض مدابئ ج تي جنديين إسرااليليين لدل حرةة حما .
وندلننت الصننحيفة عننن دبلوماسننيين أن رالنني  النننوارا  اإلسننرااليلي بنيننامين نتنيننالو تلنن  مننن السيسننني 

ت فينف الحصننار  التوسنت إللننناض حمنا  بتسننليم ج تني الجنننديين أورون شناؤوئ ولنندار جولندن0 مدابننئ
 عن الدتاض0 لةن السيسي تالبك بالتأني. مشيرو إلى أن التأجيئ يعتبر وسيلة لل غت على حما .

واعتبننر محللننون مصننريون أن ال تننوو تشننير إلننى انتدننائ الحننر  التنني ي و نن ا النظننام المصننرر  نند 
د المصنرية0 جماعة اإل وان المسلمين بصفة  اصة والتينار اإلسنجمي بصنفة عامنة إلنى  نارف الحندو 

واعتبننر بع نن م شلننك دلننيج علننى انت نناف السيسنني سياسننة ت ننر  عننر  الحنناالت بال وابننت التاري يننة 
 المصرية المتم لة في امنحياا للترف الفلستيني.

رير أن مؤيدين للسيسي يرون في لشا المولف انتصارا للشع  الفلستيني0 وحفاظا علنى أمنن مصنر 
 الدومي.

اا نلنو صنحت لنشه المعلومنات0 فإن نا تعةن  تراجعنا ةبينرا فني الندور ولائ الةات  الصنحفي وجندر ر 
المصرر الداالم على مساندو الفلستينيين0 وأن الحيلولة دون إيجاد حئ ل امة الفلسنتينية يم نئ  تنرا 

 ةبيرا على المصالح المصرية التي يج  على الرالي  حمايت ا واملتاام ب ا أيا ةانت  لفيتكن.
رو ننت إلنى أن امتنداد الصنراض النداالر بنين النظنام ولنول اإلسنجم السياسني إلنى و لص في حدي ك للجاين

ل ايا إلليمية0 يم ئ  تنرا علنى المصنلحة المصنرية والعربينة. مفتنا إلنى أن السيسني متالن  بترسنيخ 
 المبادئ الوتنية التي انت   من أجل ا0 وفي مددمت ا السعي الجاد إللامة دولة فلستينية مستدلة. 

 فمولف حر 
أما منسا حرةة نصحفيون  د امندج ن أحمد عبد العايا فيرل أن السيسني نصنار ملةينا أة نر منن 
ررام نا  الملكن. وعاا المولف المصرر إلى عدم رربة السيسي في تعامئ المداومة بندية مع إسرااليئ وا 

ف حنرف0 على التفاو 0 لمنا يم لنك شلنك منن انتصنار للمداومنة0 واعتبنر أن النرالي  المصنرر نفني مولن
 بعد أن فشئ في إن ا  حرةة حما  عسةريان.

ولفت إلى أن صفدة م ئ لشه نتحدا مةسبا سياسيا لحما  المحسوبة على جماعة اإل وان0 ولنو منا 
 ي اعف رصيدلا عربيا ودوليا0 وي عف مولفك في مواج ة اإل وان في مصرن.

السيسنني إيصننائ رسننالة إلننى  ندتننة أ ننرل شلنن  إلي ننا عبنند العايننا فنني لننشا اومننر تم لننت فنني محاولننة
سرااليئ(0 مفادلا أن أر تدندم فني لنشا الملنف م بند أن يمنر عبنر البوابنة المصنرية0  الترفين )حما  وا 
وشلنك م تبنار إيمنان إسنرااليئ بالندور المصنرر0 نحتنى ينتمةن منن توظينف إسنرااليئ لل نروف منن أامتنك 
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بننندو أننننك يتعنننر  ل نننغوت ةبينننرو منننع الومينننات المتحننندو والغنننر  فننني ل نننايا حدنننوا اإلنسنننان0 التننني ي
 بشأن ان.

أما المحلئ السياسني عنامر عبند المننعم0 فدنائ للجاينرو ننت إننك م ي نا فيمنا يندلنك اإلعنجم اإلسنرااليلي0 
نلةن الوا ح أن السيسي جا  من تحالف  د حما 0 ولد ات ح مولفنك أ ننا  الحنر  او ينرو حين  

 .ةان مساندا في ا إلسرااليئ وأظ ر العدا  لحما ن
ووفا عبد المنعم0 فدد تجلى العدا  في مولف اإلعجم المصنرر0  نم فني المنتدنة العاالنة التني يديم نا 

 الجيش المصرر في سينا  لعائ حما .
 م تتات  ارجية

فننني المدابنننئ0 اعتبنننر ناالننن  مننندير مرةنننا امتحادينننة لدراسنننات شنننؤون الرالاسنننة محمنننود إبنننراليم أن نلنننشا 
ية الداالمة على محاصرو جماعة اإل وان التي تنتمي ل ا حمنا 0 المولف يتماشى مع السياسة المصر 

 بوصف ا إرلابيةن.
ولننائ إبننراليم للجايننرو نننت إن نالسيسنني بمحاصننرتك لحمننا 0 التنني لعبننت دورا ت ريبيننا فنني مصننر إبننان 

ن حمنننننا  م تم نننننئ 1099 ننننورو يناير/ةنننننانون ال ننننناني  0 يسنننننعى لحماينننننة اومنننننن الدنننننومي المصنننننرر0 وا 
الد ننننية الفلسنننتينية0 ولنننني حرةنننة إرلابيننننة تعمنننئ  نننند مصنننلحة الفلسننننتينيين لتنفيننننش الفلسنننتينيين وم 

 م تتات  ارجيةن.
 08/07/7104الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 وزير البترول المصري: نتفاوض الستيراد الغاز اإلسرائيلي .40

اعتننننرف ايننننر البتننننروئ شننننريف إسننننماعيئ0 بوجننننود مباح ننننات مسننننتيراد الغنننناا التبيعنننني مننننن إسننننرااليئ0 
معروف أن إسرااليئ ن بت الغاا المصرر بأسعار م ف ة حتى أصبحنا دولة مستوردو0 ةما لامنت وال

إسرااليئ بالتعاون مع لبنرص بسنرلة آبنار الغناا فني لناض المتوسنت ولني دا لنة فني الحندود املتصنادية 
لمصر0 ومنن العنار بعند شلنك اسنتيراد رااننا المسنروا منن إسنرااليئ ولبنرص0 ةمنا أةندت شنرةة بنريتش 

سننننوات الدادمنننة.  0مليننار دومر  نننجئ الننن  91روليم أن نننا ستواصننئ التوسنننع فنني اسنننت راف الغنناا بنننن بتنن
من  %900والمعروف أن امتفالية مع لشه الشرةة مجحفة تمام ا لمصري حي  تحصئ الشرةة على 

 اإلنتاف  م تبيع لنا حصتنا باوسعار الدولية!! ولشا من ألم أسبا  أامة التالة.
 02/07/7104 الشعب، مصر،

 
 : االعترافات الدولية دعم للحق الفلسطيني"الديموقراطية"بهية الحريري تلتقي  .42
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فلستينن الجب ة الديمولراتية لتحرير نالتدت الناال  ب ية الحريرر في مجدليون وفدا  من : صيدا
 مسؤوئ الجب ة في لبنان علي فيصئ. تددمك

عين. واعتبرت انك تّوف باستش اده  أبوتيني اياد ودانت الحريرر بشدو جريمة ارتيائ الواير الفلس
مسيرتك التويلة من الدفاض عن الحا الفلستيني والن ائ في مواج ة امحتجئ ومن صمود ومداومة 

 وت حيات الشع  الفلستيني في سبيئ ل يتك العادلة والمحدة. 
دوئ امتحاد اووروبي0 ونولت بتوالي فصوئ امعتراف الدولي بالدولة الفلستينية وآ رلا من بع  

دولتك المستدلة ويعاا الح ور  إلامةمعتبرو ان شلك يص  في  انة دعم حا الشع  الفلستيني في 
 الدولية.الفلستيني في المحافئ 

وفي الشأن الفلستيني في لبنان0 أبدت الحريرر تدديرلا الةبير للدرجة العالية من الوعي والمسؤولية 
في الم يمات وم سيما عين الحلوو سوا  على المستول  اوو اضستينية التي تعالج ب ا الدول الفل

تمتين جسور التواصئ والتعاون وال دة بين لشه الدول  ألميةامجتماعي. وشددت على  أواومني 
وبين الدولة اللبنانية من اجئ الحفاظ على امن واستدرار الم يم والجوار ون شلك يشةئ لوو ودعما  

 دا لية.لبنانية  إشةامت أية إلىحرص الفلستينيين على عدم امنجرار  لد يت م0 م منة
امندسام  إن ا من اجئ  أتلدنالاالمبادرو التي  إلىالوفد فدائ: تترلنا  باسموتحد  علي فيصئ 

الم يمات  وأو اضالو ع الفلستيني في لبنان  أمام. وتولفنا الفلستينيةواستعادو الوحدو الوتنية 
ةانوا عند مستول المسؤولية ولم ين رتوا في الصراض الدا لي في لبنان  لستينيينإن الفوللنا 

 بإلرارمايد من التحصين  إلىفي لشا الصراض. لةن في شات الولت ندعو  أحدياج م  أنويرف ون 
 م يم ن ر البارد.  إعمار0 حا العمئ وحا التملك واستةمائ اإلنسانيةالحدوا 

جان  حدولك  إلىا على مستول دعم الشع  الفلستيني والولوف ولدرنا للناال  الحريرر دورل
 جان  تأمين اومن وامستدرار وتنظيم العجلات الفلستينية اللبنانية. إلى وأي ا اإلنسانية

06/07/7104، المستقبل، بيروت  
 
 أجهزة تجسس إسرائيلية جديدة في المنطقة الحدوديةلبنان:  .43

ئ اإلسرااليلي منش فترو0 على ترةي  المايد من أج او التجس  يعمئ جيش امحتج: حمدان أبوتارا 
في المنتدة الحدودية0 لبالة المناتا المحررو المواج ة. ولامت ورشة فنية عسةرية تابعة لجحتجئ 
مج او برافعة ةبيرو0 بترةي  معدات وأج او تنصت وتجس  وآمت تصوير فوا عمود حديدر ةبير0 

 سيارات عسةرية من نوض لامر. 3ني0 وشلك في ظئ حماية لبالة مجرل ومنتالات الواا
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وفي السياا نفسك0 عمئ جيش العدو على نص  أج او تجس  في الترف الشمالي لمولع رويسة 
 العلم لبالة بلدو ةفرشوبا0 ةما تم تنصي  أج او مشاب ة في الج ة الجنوبية لمولع رم ا.

رو0 لد عملت على استحدا  سواتر ترابية ودشم مج او بجرافة وحفا إسرااليليةوةانت ورشة عسةرية 
للدبابات في احدل التجئ المشرفة على منتجع الوااني0 في ظئ تحليا لتاالرو استتجض من دون 

 الغجر والعباسية والوااني وماارض شبعا على مدل أة ر من ساعة. أجوا تيار في 
06/07/7104، السفير، بيروت  

 
  0411 وصل إلى المستشفياتبن من الُمعارضة الذين ُيعالجون "إسرائيل": عدد الجرحى السوريي .44

الير أندراو :في  توٍو ريرب مسبولٍة سمحت سلتات الجيش اإلسرااليلّي لتالٍم منن مولنع  -الناصرو 
VICE  بتو يا عمليات استيعا  الجرحى السوريين في المستشنفى الميندانّي0 النشر ألامتنك إسنرااليئ فني

المبحّتئ0 وبعد تّلدي العنجف اوولنّي0 لنائ المبراسنئ سنيمون أوستروفسنةي0 يدنوم  الجومن العربّي السوررّ 
 الجيش بندئ الجرحى إلى المستشفيات الوالعة في شمائ إسرااليئ.

وبحس  التدرير المبصّور فدد أّلر الجيش اإلسرااليلّي بأّن عدد الجرحى السوريين0 الشر يبعالجون الينوم 
 10مبشنّدّدو  علنى أّننك بحسن  معتينات جنيش امحنتجئ  9400يصئ إلى في المستشفيات اإلسرااليلّية 

بالماالة من الجرحى لم من الرجائ0 اومر الشر يبعاا الرواية بأّن م ينتمون إلى الجماعات المبعار نة 
 المبسلّحة0 التي تبحار  الدولة السورّية والجيش العربّي السورّر.

ولنني  إسننرااليلي ا0 علننى أّنننك سننيدوم بنشننر عننّدو حلدننات عننن  وشننّدّد المولننع المننشةور0 ولننو مولننع عننالمّي0
المو ننوض فنني اوّيننام الدريبننة الدادمننة0 مفت ننا إلننى أّن عمليننة التصننوير والتو يننا0 تّمننت بموافدننة سننلتات 
الجننننيش اإلسنننننرااليلّي. لنننننشا ومنننننا االنننننت ل نننننية الجرحننننى السنننننوريين النننننشين يبعنننننالجون فننننني المستشنننننفيات 

ب  الرلابننة العسننةرّية التنني تبحنناوئ فننر  التعتننيم اإلعجمننّي علننى لننشه اإلسننرااليلّية0 رام ننة جنندا 0 بسنن
الظنننالرو0  صوصنننا  أّن عننندد الجرحنننى فننني ارتفننناض مسنننتمٍر0 وفنننا المصنننادر الفلسنننتينّية فننني الننندا ئ 
الفلستينّي. لؤم  الجرحى يّتم استيعاب م أوم  في المستشفى الميدانّي0 الشر ألامك جيش امحتجئ فني 

ئ0 ومننن  ننّم يندلننون إلننى المستشننفيات الوالعننة شننمائ دولننة امحننتجئ: بورّيننة فنني تبرّيننا0 الجننومن المحتّنن
 ايف في مدينة صفد0 والمرةا التبّي للجليئ الغربّي في ن اريا.

جدير بالشةر أّن عدد الجرحنى السنوريين فني مستشنفيات الدولنة العبرّينة0 فني ارتفناٍض حناٍد0 إش إّن تةلفنة 
دومرا (0 وبمنا أّن  000شنيةئ )حنوالي  1000ى اإلسنرااليلّي تصنئ إلنى مبلنغ اليوم الواحند فني المستشنف

الجرحننى ريننر مننؤمينين فنني صننناديا المر ننى فنني الدولننة العبرّيننة0 ويننّتم ندل ننم إلننى المستشننفيات مننن 
 تريا الجيش0 فإّن تةلفة اليوم الواحد تصئ إلى أة ر من ألف دومر.
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ٍئ ةبيٍر في حائ إجرا  اوتّبا  عملينات جراحّينة للمصنابين. باإل افة إلى شلك0 إّن التةلفة ترتفع بشة
جنريح0  300وبّما أّن عدد الجرحنى السنوريين النشين يبعنالجون فني مستشنفيات الدولنة العبرّينة لنو نحنو 

 مجيين دومر. 1فإّن التةلفة الش رّية لعجج م تصئ إلى نحو 
 06/07/7104رأي اليوم، لندن، 

 
 عتراف البرلمان األوروبي بفلسطينالجامعة العربية ترحب با .45

رحبننننت جامعننننة النننندوئ العربيننننة0 ال منننني 0 بتبننننني البرلمننننان اووروبنننني لننننرار ا لصننننالح امعتننننراف بدولننننة 
 فلستين.

ولائ السفير محمد صبيح0 اومين العام المساعد للجامعنة العربينة لشنؤون فلسنتين واورا ني العربينة 
يننننا وترحنننن  ب ننننا مننننن لبننننئ الجامعننننة العربيننننة وشننننعوب ا لننننشه  تننننوو إيجابيننننة0 وتنننن من عالنالمحتلننننة0 إن 

 .نوبرلمانات الدوئ العربية
0 فنني تصننريح لننك0 ال منني 0 أن لننشا الدننرار لننو رسننالة للشننع  الفلسننتيني بننأن لننناك نصننبيحنوأ ناف 

 : نحننن نحنندد ب ننشه امعترافننات حنندود الدولننة الفلسننتينية نأمننئ فنني حننئ سننلمي وفنني المفاو ننات0 لنناالج 
 .نة الفلستينية ةدولة والعة تحت امحتجئوامعتراف بالدول

وأشار إلى أن حا تدرير المصير لو أبست حدوا الشع  الفلستيني0 مو حا أن الرسالة ال انية من 
ةفنننى انت اةنننا للدنننانون الننندولي وةفنننى نلنننشا الدنننرار اووروبننني موج نننة إلنننى الجانننن  اإلسنننرااليلي0 وتدنننوئ 

 .نعنصرية0 وةفى نظام فصئ عنصرر مدنع
علنى  نرورو وجنود حندود وا ننحة للدولنة الفلسنتينية منن  نجئ اإللنرار بحنئ النندولتين  نصنبيحنوشندد 

 تعيشان جنبا إلى جن 0 وفا ما ورد في مشروض الدرار الفلستيني العربي في مجل  اومن.
 06/07/7104المصري اليوم، القاهرة، 

 
 السعودية تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني .46

المملةننة العربيننة السننعودية الليلننة لبننئ الما ننية المجتمننع النندولي بتننوفير الحمايننة جنيننف: تالبننت –)وام(
للشننع  الفلسننتيني اوعائ0مدينننة  ارتيننائ السننلتات اإلسننرااليلية الننواير الفلسننتيني بننج حديبننة ورالنني  
ليالة مداومة جدار الفصئ العنصرر اإلسرااليلي وامستيتان الي ودر في ال نفة الغربينة المحتلنة ايناد 

 بو عين.أ
وأةننند منننندو  المملةنننة لننندل المدنننر اووروبننني ل منننم المتحننندو فننني جنينننف فيصنننئ بنننن حسنننن تنننراد أمنننام 
المنننؤتمر النننندولي حنننوئ حدننننوا الفلسنننتينيين تحننننت امحننننتجئ بموجننن  اتفاليننننة جنينننف الرابعننننة لحمايننننة 
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وسننيلة  المنندنيين فنني امننن الحننر 0 أن املتنناام بدواعنند الشننرعية الدوليننة والوفننا  بالتع نندات لننو أف ننئ
لتحديا اومن وامستدرار. وأ اف أنك إشا ةانت الحةومة اإلسرااليلية الحالية جادو في مسعالا لتحديا 
السجم مع الجانن  الفلسنتيني فمنا علي نا سنول تأةيند التاام نا نصنوص امتفالينة المبرمنة والشنروض فني 

 استالناف المفاو ات مستةمائ حئ الد ايا العالدة.
 06/07/7104االتحاد، أبو ظبي، 

 
  92 حدود وزير الخارجية التركي: ينبغي إقامة دولة فلسطينية على .47

أم  ال مي ي أنك ينبغي إلامنة  نمولود جاويش أورلوناونا وئ: أفاد واير ال ارجية الترةي  -أندرو 
وعاصننمت ا الدنند  الشننرلية فنني ألننر  ولننت0  9100دولننة فلسننتينية مسننتدلة وشات سننيادو بحنندود لبننئ 

0 فنني المدابننئ م يمةننن تفسننير حرمننان الفلسننتينيين 9149ن اإلسننرااليليين ألنناموا دولننت م عننام م ننيفا  أ
لسننوات عدينندو مننن حد ننم اوساسنني. جنا  شلننك فنني ةلمننة لننك فني مراسننم تةننريم السننفير الفلسننتيني لنندل 

ة0 وأشنار ي بجاالاو تدديرا  ل دماتك الجليلة0 حي  أليم في مدر واارو ال ارجينة الترةينننبيئ معروفنأندرو 
جننننناويش أورلنننننو إلنننننى العجلنننننات المتيننننننة بنننننين الشنننننعبين الترةننننني والفلسنننننتيني0 ودعنننننم بنننننجده للد نننننية 

 الفلستينية.
إن وظيفتي ةسفير لفلسنتين لندل ترةيناي سنتنت ي اوسنبوض المدبنئ0 إم أنيني نومن جانبك لائ معروف: 

فلسننتين والعننالم العربنني0 لمننا أعتبننر نفسنني أمننام وظيفننة جدينندو اوسننبوض المدبننئ0 ولنني تم يننئ ترةيننا فنني 
 .نأةنك من احترام وود ل شا البلد الشديا0 وسأةون ف ورا  بشلك

 06/07/7104القدس العربي، لندن، 
 
 "االتحاد الدولي لنقابات عمال العالم" يعترف بدولة فلسطين .48

أمنن   ITUCالحينناو الجدينندو: اعلننن المجلنن  المرةننار لجتحنناد النندولي لندابننات عمننائ العننالم  -رام هللا 
اعترافننك بدولننة فلسننتين ودعمننك لمتلنن  إن ننا  امحننتجئ2 ودعننا لإلسننراض فنني تنفيننش  تننة اإلعمننار فنني 

 لتاض راو. 
لنننراره لعننندد منننن  جنننا  شلنننك  نننمن اجتماعنننات المجلننن  التننني تعدننند فننني العاصنننمة البلجيةينننة بروةسنننئ وا 

لستين الشر ح ر وشارك التوصيات والدرارات. وأفاد شالر سعد اومين العام متحاد ندابات عمائ ف
فنني أعمننائ المننؤتمر ةناالنن  لراليسننة امتحنناد النندولي وممنن ج عننن فلسننتين0 انننك مننع متلننع العننام المدبننئ 
سنننتنظم العديننند منننن اينننارات الوفنننود الدولينننة الندابينننة إلنننى فلسنننتين وفننني مدننندمت ا وفننند امتحننناد الننندولي 

ض علنى اوو ناض فنني ال نفة ولتنناض للندابنات النشر سيترأسننك اومنين العنام لجتحنناد شنارن بنرو لجتننج
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رنناو والدنند 2 ولدننا  الديننادو الفلسننتينية وتسننليم ا لننرارات مننؤتمر بننرلين السياسنني الندننابي الننشر يت ننمن 
إداننننة اسنننتمرار امحنننتجئ لفلسنننتين ودعنننوو امتحننناد الننندولي للحةومنننات بتبنننني لنننرارات الشنننرعية الدولينننة 

عنننم متلننن  الشنننع  الفلسنننتيني وليادتنننك امعتنننراف ال اصنننة بالد نننية الفلسنننتينية وتنفينننشلا بمنننا في نننا د
دانننة اسننتمرار جنندار الفصننئ العنصننرر  الةامننئ بالدولننة الفلسننتينية ةاملننة السننيادو وعاصننمت ا الدنند  وا 

 وولف وتفةيك المستوتنات على اورا ي الفلستينية المحتلة وبنا  وا عمار لتاض راو.
 06/07/7104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 متحدة تقول إنها لن تؤيد مشروع القرار الفلسطيني في األمم المتحدةالواليات ال .49

أحمد حسن: لالت المتحد ة باسم واارو ال ارجية اومريةية جين ساةي يوم  -رفدي ف رر  -واشنتن 
ال منني  ان الوميننات المتحنندو لننن تؤينند مشننروض لننرار فلسننتيني جدينند فنني مجلنن  اومننن التننابع ل مننم 

 ي للصحفيين نلي  شيالا سندعمكن.ولالت ساة المتحدو.
 08/07/7104وكالة رويترز لألنباء، 

 
 توقعات بإطالة أمد المشاورات حول المشروع الفلسطيني في مجلس األمن .51

ندج عن أ ف  0 أن دبلوماسيين في اومم المتحدو0 أفادوا  06/07/7104السفير، بيروت، نشرت 
شروض الدرار الفلستيني مرشنحة ون تتنوئ فني محاولنة اليوم0 بأن المشاورات التي تجرر بعيد تدديم م
 للتوصئ إلى مشروض لرار يحظى باإلجماض.

 ويتولع لؤم  الديبلوماسيون ام تصئ لشه المشاورات الى نتيجة لبئ ن اية العام الحالي.
ولدم اوردن باسم المجموعة العربية0 أم  اووئ0 مشروض لرار فلستيني يتالن  بالتوصنئ إلنى اتفناا 
سننجم مننع إسننرااليئ  ننجئ سنننة علننى أسننا  انسننحا  الدولننة العبريننة مننن اورا نني الفلسننتينية المحتلننة 

 .إم أن الفلستينيين أةدوا استعدادلم إلد ائ تعديجت على مشروض لرارلم.1090لبئ ن اية العام 
 ولالت السفيرو اوردنية دينا لعوار0 في تصريح صحافي: نلد يأ ش اومر ولتا ن.

ديبلوماسنني آ ننر فنني مجلنن  اومننن انننك نم يوجنند إجمنناض علننى النننص المدنندم ولننشا يعننني أننننا  ةمننا لننائ
 بحاجة لة ير من العمئ0 ون لدفنا لو التوصئ إلى إجماض والى نص يتفا عليك الجميعن.

ولائ ديبلوماسي أوروبي آ ر نسنواصئ اتصامتنا للتوصئ إلى نص أوروبي يحظنى بإجمناض وسننرل 
 ممةنا ن0 معلنا  أنك م يتولع نأن تةون وتيرو لشه امتصامت متسارعةن.إشا ةان التددم 
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وأفادت مصادر ديبلوماسية في اومم المتحدو بأن الفلستينيين لد يوافدنون علنى امنتظنار لبنئ عنر  
مشروض الدرار على التصويت0 في حائ حصول م على  مانات بأن إسنرااليئ سنتجمد امسنتيتان بعند 

 االيلية المبةرو المدررو في آشار المدبئ0 لتس يئ إعادو إتجا المفاو ات.امنت ابات اإلسر 
ندنننج عنننن مراسنننل ا فنننادر أبنننو سنننعدل0 أن نالدننند   06/07/7104القفففدس العربفففي، لنفففدن، وشةنننرت 

العربين عملت من دبلوماسي رربي0 ولو من دولة لم تتجرأ بعد على امعتراف بدولنة فلسنتين0 لولنك 
شا لنم يسنتةملوا سنعي م لتدنديم إسنرااليئ إشا تراجع الفلستينيو ن ن عن لنرار تنوج  م إلنى مجلن  اومنن0 وا 

شا لننم يسننتمروا فنني بننشئ الج نند الدبلوماسنني للحصننوئ علننى اعتننراف  إلننى محةمننة الجنايننات الدوليننة0 وا 
دولي رربي بدولت م0 فإن العالم سيتعامئ مع فلستين بعيون أ رل0 ار لن نتعامئ بجدية مع م ومنع 

با تصنار لنشه فرصنة ن. وأ ناف نبما سيدوم من اعترف بالدولنة بسنح  اعترافنك بفلسنتينمتالب م0 ور 
 .نلنيئ احترام جميع دوئ العالم بما في م أمريةا0 إما أن تةسبولا أو ت سرولا0 وربما ل بد
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 دولة تصوت لصالح قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" 081  .50

لعامة ل مم المتحدو أم 0 بأرلبية ساحدة مشروض لرار بعنوان نحا وفا: اعتمدت الجمعية ا -نيويورك
 ( دولة لصالح الدرار.990الشع  الفلستيني في تدرير المصيرن. وةانت نتيجة التصويت )

ولائ المرال  الداالم لدولنة فلسنتين لندل اومنم المتحندو فني نيوينورك السنفير رينا  منصنور0 نإن لنشا 
 دولي شبك الجماعي لحا الشع  الفلستيني في تدرير المصيرن.التصويت لو استمرار للدعم ال

ويعينند الدننرار تأةينند حننا الشننع  الفلسننتيني فنني تدريننر المصننير0 بمننا فنني شلننك الحننا فنني أن تةننون لننك 
دولتنننك المسنننتدلة0 فلسنننتين0 ويحننن  جمينننع الننندوئ والوةنننامت المت صصنننة ومؤسسنننات منظومنننة اومنننم 

ني ومساعدتك على نيئ حدنك فني تدرينر المصنير فني ألنر  المتحدو على مواصلة دعم الشع  الفلستي
 ولت.

ووفدا للدرار0 ترل الجمعية العامة ل مم المتحدو0 أن الحاجة ملحة للمفاو نات والتعجينئ ب تالنا فني 
إتننار عمليننة السننجم فنني الشننرا اووسننت00 اسننتنادا إلننى لننرارات اومننم المتحنندو شات الصننلة ومرجعيننات 

اور  مدابئ السنجم0 ومبنادرو السنجم العربينة و ارتنة الترينا0 إليجناد حنئ مدريد0 بما في شلك مبدأ 
داالننم للصنننراض اإلسنننرااليلي الفلسنننتيني علننى أسنننا  وجنننود دولتنننين0 ولإلسننراض فننني تحدينننا تسنننوية سنننلمية 

 عادلة وداالمة وشاملة بين الجانبين الفلستيني واإلسرااليلي.
بشنأن  1004ئ الدولية في التاسع من تمنوا عنام ويشير الدرار إلى الفتول التي أصدرت ا محةمة العد

لنننى امسنننتنتاف النننشر  ار نننار الدانونينننة الناشنننالة عنننن تشنننييد الجننندار فننني اور  الفلسنننتينية المحتلنننة0 وا 
انت ت إليك أن تشييد إسرااليئ السلتة الداالمنة بنامحتجئ0 للجندار فني اور  الفلسنتينية المحتلنة0 بمنا 

لتدابير المت شو سابدا0 يعوا بشدو حا الشنع  الفلسنتيني فني تدرينر في ا الدد  الشرلية0 إلى جان  ا
 المصير. 

( دوئ لنننني )إسننننرااليئ0 والوميننننات المتحنننندو0 وةننننندا0 وبننننامو0 وميةرونيايننننا0 وجننننار 0وعار نننت الدننننرار)
( دوئ عن التصويت لني )الةناميرون0 وتونغنا0 وجننو  السنودان0 4المارشائ0 وناورو( فيما امتنعت )

 والباراروار(.
 06/07/7104الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 القائد المؤسس للكفاح المسلح الفلسطيني  .52

 عوني فرسخ
الصراض الشر فر  على شع  فلستين وأمتك العربية  د المشروض الص يوني ورعاتك الدوليين 

نما ةان على الدوام عربيا   وون الشعو   ص يونيا .واإللليميين لم يةن يوما  فلستينيا  نإسرااليليا ن وا 
العربية أدرةت أن ا مست دفة في أمن ا واستدرارلا وتةامل ا تصدت تجالع ا للص اينة وداعمي م منش 
عشرينات الدرن الما ي0 إش تدفا على فلستين مالات المنا لين من رالبية اولتار العربية0 الشين 

الدين في الشاةرو الشعبية وفي مددمة الش دا  ال  الاةية.سدى العديد من م  رل فلستين بدماال م 
 الدسام.الشيخ عا الدين 

في  ورو الشيخ صالح العلي  9110ولد شارك سنة  السورية.والشيخ الدسام من مواليد مدينة جبلة 
في جبائ العلويين  د الفرنسيين0 وحين حةم عليك باإلعدام لجأ إلى فلستين واستدر في حيفا سنة 

وعينك  .9110سلمين0 ولم يلب  أن انت   راليسا  ل ا سنة حي  انتس  لجمعية الشبان الم 09113
المجل  اإلسجمي اوعلى مأشونا  شرعيا  في ل ا  حيفا0 ما يّسر لك توسيع نشاتك في الدرل 

ولد عرف بفةره ال ال 0 والوعي السياسي0  واإلسجم.وةان مؤمنا  بالعروبة  السرية.وتشةيئ ال جيا 
صراض باعتباره صراعا   د امستعمار البريتاني الداعم للحرةة والحدي  ال ادئ0 والنظر في ال

ةما آمن بأن الةفاح المسلح لو السبيئ الوحيد لتحرير فلستين من امستعمار  الص يونية.
شاعة الوعي الوتني في أوسات الجمالير  والص يونية0 وأن الديام بشلك يتتل  تشةيئ لوو مدربة0 وا 

ولتحديا شلك ألام  م  لجان: للدعوو للج اد0 وتدري   الةفاح.د لدعم الشعبية ليةون لدي ا امستعدا
المتتوعين0 ولشرا  السجح وحفظك0 وجمع المعلومات عن اإلنجليا والص اينة وعمجال م0 وللعجلات 

 ال ارجية.
وب شا يةون الدسام أوئ من دعا معتماد الةفاح المسلح  يارا  استراتيجيا  في الصراض  د امستعمار 

متمياا  بشلك ةيفيا  عن الن ج الغال  على أنشتة اللجان التنفيشية للمؤتمرات  الص يونية.وأداتك 
الوتنية واوحاا  الفلستينية0 الداصر على تدديم المشةرات للحةومة البريتانية0 وتنظيم المظالرات 

لحا  الشيوعي0 ةما تميات حرةتك عن جميع أحاا  فلستين0 بما في ا ا امستعمارية. د المشاريع 
من  %00وحين ا ةان ما يجاوا  الفجحية.بتجشرلا في أوسات عمائ وفدرا  حيفا شور اوصوئ 

ففي  الساحئ.فتدفدوا على مدن  أر .الفجحين العر  في فلستين م يملةون أو يستأجرون أر 
ين0 دون أن حيفا الدديمة ةان نحو أحد عشر ألف عامئ يتةدسون في أةواخ ألامولا من صفاالح البنا 
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رير  العرا .تتوفر في ا الشروت الصحية البداالية0 فيما ةان ة ير ممن م تصحب م أسرلم ينامون في 
 الص اينة.بعيد عن المساةن الجميلة التي ألامت ا الجمعيات الي ودية للعمائ 

أن الدسام وللة من  -في ةتا  الموجا في تاريخ فلستين السياسي  -ويشةر إليا  شوفاني 
اصريك  رجوا إلى أحراف يعبد0 بالدر  من جنين0 تحت  غت مجحدة سلتة امنتدا  للتنظيم من

الشر شةلك0 واعتدائ عدد من م0 والحةم على مصتفى اوحمد باإلعدام0 وعلى أحمد الغجييني 
 - 9190في ةتا  المداومة العربية في فلستين  -عاما  . فيما يشل  ناجي علوش  90بالسجن 
 10نك  رف وصحبك إلى أحراش يعبد ةي يعلن ال ورو من لناك . وفي يوم ام نين إلى أ 9149

 ابت وشرتي0 يصحب م عدد من منظمة  400توا أحراش يعبد  9130نوفمبر/ تشرين ال اني 
وحين اةتشفوا مولع الشيخ الدسام وعناصر نعصبة المجالدينن دعالم أحد ال بات العر   ال ارانا.

اال م0 فدرر الشيخ المجالد صنع أم ولة استش ادية تشةئ رافعة للحراك الوتني0 لجستسجم حدنا  لدم
بأن د لوا في معرةة رير متةافالة من حي  العدد والسجح0 فاستش د الدسام وأربعة من مرافديك0 

فيما نجح الشيخ فرحان السعدر في  آ رين.وجبرح ا نان0 وألدي الدب  على الجريحين و مسة 
وةان للوالعة ردو فعئ شعبية واسعة0 فر ت على سلتة  المجالدين.ا ومعك بدية من التو  اإلفجت

فيما لامت الدول الوتنية  أشديا ن.امنتدا  التراجع عن وصف ا الش دا  في بيان ا اووئ بأن م ن
والجمالير الشعبية بتشييع الش دا  في موة  م ي  حملت فيك النعوش على اوةف مسافة  مسة 

شتبك  جل ا المشيعون بالشرتة والجنود دون مبامو بالرصاص الشر ان مر علي م ةيلومترات0 ا
 الش دا .وسدوت عدد من 

وفي ةتا  نبن روريون والعر ن0 للةات  ناإلسرااليلين شبتار تبيت0 ورد أن الاعيم الص يوني فوجئ 
ع الشع  العربي ةلك باستش اد الدسام وبجنااتك الم يبة0 إش ةان يؤمن بأن أر اعيم عربي مستعد لبي

إم أنك وجد في الدسام لاالدا  عربيا   اعما لم.في مدابئ تأمين مصالحك0 وأن العر  م يحترمون 
ي حي بنفسك من أجئ المبدأ0 ورأل في استش اده ما يمنح العر  لوو أ جلية لم يةن يظن أن ا 

اد  عدو0 وأن آمف الشبا  وانت ى إلى تددير أن أم ولة الدسام سوف تؤدر إلى حو  لدي م.متوفرو 
سوف يم ون على در  الدسام0 وأن شلك سي ع ةج  من بريتانيا والحرةة الص يونية أمام ندلة 
نوعية في الصراض مع عر  فلستين ومحيت م الشر بات يعتي تلميحات بأن م مناص من الد وئ 

 بريتانيا.في مجاب ات مع 
أسما  عشرو من  9131 - 9199لوتنية الفلستينية في ةتا  و االا الحرةة ا -ويورد أةرم اعيتر 

التي أسدتت مشروض  9131 - 9130رفاا الدسام ةانوا بين أبرا لادو ال ورو الةبرل في فلستين 
وتصدت على مدل  ج  سنوات وربعين ألف جندر بريتاني يساعدلم  9130التدسيم اووئ سنة 0
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ال وار عشرات المنا لين العر  من سوريا  . وةان  منال اراناآمف رجائ الشرتة ومن منظمة 
والعراا ولبنان واوردن0 فيما ةانت دمشا مرةا الديادو ال لفية لل ورو تؤمن ل ا السجح والعتاد والمائ 

 بالمنا لين.وتدعم ا 
ي ةانت أوئ انتصار عربي بعد الت 09109-3-19الجدير بالتشةير بك أنك بعد معرةة الةرامة في 

تي ستر ملحمت ا أشبائ الفدااليين مدعومين بمدفعية الجيش العربي اوردني بديادو وال 9100 0نةسة
اللوا  مش ور حدي ة0 تدفا على فصاالئ المداومة آمف الشبا  والصبايا من معظم اولتار العربية0 

نظم ع و المؤتمر الدومي  1001وفي عام  الفداالي.مفارلين جامعات م ووظاالف م لجلتحاا بالعمئ 
 فلستين.بي أحمد الةحجور احتفام  بإحيا  شةرل ش دا  تون  الشين رووا بدماال م الاةية  رل العر 

وحين يدرأ تاريخ الصراض العربي الص يوني بمو وعية يت ح أن التصدر للص اينة0 ولجعتراف 
بةيان م0 والصلح والتتبيع معك0 لم يةن في الما ي وم في الحا ر لاصرا  على شع  فلستين 

ن ما ةان وم ياائ0 يشارك فيك منا لون عر 0 مسلمون ومسيحيون0 ومن م تلف المشال  وا 
والتواالف من أرلبية اولتار العربية0 وأن أرلبية الشعو  العربية ةانت وم تاائ تعتبر الد ية 

 المرةاية.الفلستينية ل يت ا 
06/07/7104، الخلي ، الشارقة  

 
يران .53  عن حماس وا 

 أسامة أبو ارشيد
ةان متولعا 0 فإن إشادو نأبو عبيدون0 الناتا الرسمي باسم ةتاال  الش يد0 عا الدين الدسام0 ةما 

الجناح العسةرر لحرةة المداومة اإلسجمية0 حما 0 بإيران0 في ةلمتك في العر  العسةرر الشر 
ر من (0 في الشةرل السابعة والعشرين منتجلت ا0 لم تم94/91نظمتك الحرةة في راو0 يوم اوحد )

دون أن ت ير ردود فعئ نالدو. وةان أبو عبيدو لد لائ: نشةرا  لةئ أولالك من أفراٍد وجماعات ودوئ0 
وعلى رأس م جم وريةب إيراَن اإلسجمية0 التي لم تب ئ علينا بالمائ وبالسجح وبأمور أ رل0 وأمّدتنا 

 ت مع المحتئن.في المداومة بالصواريخ التي دّةت حصون الص اينة في صومت وجومت م 
م ار امعترا ات0 لنا0 أن إيران0 بسياسات ا الت ريبية في المنتدة0 تمالت في العدئ العربي 
الجمعي مع  انة ال صوم0 م الحلفا . فمن لبنان إلى العراا إلى سورية فاليمن0 تجدُّ أصابع العب  

 اإليرانية حا رو.
سيالا  جدا  في بع  الف ا  العربي0  صوصا   من السياا السابا0 لعبت إيران0 وما االت0 دورا  

بعد أن ا تارت أن تدف إلى جان  نظام الرالي  السورر0 بشار اوسد0 في حربك الوحشية على 
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شعبك. ولا لو الدور اإليراني الت ريبي على دوئ ال ورات العربية يصئ إلى اليمن0 أين تحالف 
عبدهللا صالح0 من أجئ وأد ال ورو اليمنية وةيل ا نالحو ين0 مع بؤر نظام الرالي  السابا0 علي 

 وتدمير اليمن0 انتداما .
إشن0 ا تارت إيران0 وبو وح0 أن تددم مصالح ا امستراتيجية ال يدة0 وحسابات ا التاالفية فالعة 
اللون0 في المنتدة0 على حرية الشعو  العربية ومصالح ا. ولي0 في سبيئ شلك0 لم تتردد في 

أنظمة عربية0 َتعبدُّلا  صما  ل ا0 في مسعالم المشترك إلى  نا ال ورات التحالف  منّيا 0 مع 
 العربية0 وم حتى مع الوميات المتحدو نفس ا في حرب ا على ناإلرلا ن0 ةما في العراا وسورية.

 0 0 إن لم يةن ةبئي ئي أبعد من شلك0 وحس  بع  ليادات حما 0 والدريبين من ا0 فإن إيران لتعت جب
الي والعسةرر الشر ةانت تددمك للحرةة0 منش أن افترلت موالف ما حوئ ال ورو السورية منش الدعم الم

. فديادو حما 0 والتي ةانت تديم في دمشا0 رسمّيا 0 منش متلع الدرن الحالي0 1099مار /آشار 
0 رف ت أن تةون نمبَحلَِّئ اورن لصالح النظام في لمع شعبك0 فةان أن ا تارت 1091وحتى عام 

ا0 ولةوادرلا0 َمَنافَي جديدو فوا المنفى الشر يعيشونك. وأر منصف يدرك أن حما 0 بمولف ا ل 
الراف  تأييد النظام السورر في بتشك0 ا تارت تجرض السمِّ على  يانة مبادال ا. فلي  سّرا  أن نظام 

 مرحلة دمشا. اوسد لدم لحما  مياات وتس يجت0 عددا  ةامج 0 لم تعرف ا من لبئ0 ولم تعرف ا بعد
إيران0 الغا بة حينالش0 أرادت من حما  أن تسرض إلى نجدو نظام اوسد0 والشر ةان يصنف مع 
ن ةان دعم إيران وحا  هللا لم ينتأ ر0 فإن دعم  إيران وحا  هللا وحما   من نمحور الممانعةن. وا 

او جض الشيعية لننمحور حما  التي حاولت0 في البداية0 التاام الحياد0 لم يأت أبدا 0 ولو ما أفدد 
الممانعةن0 العما السني0 مم ج  بحما 0 لتع يد اعم نالمؤامرو الدشرون على نالنظام الممانعن. ولةن0 
إشا ةان العامئ التاالفي حا را  في حسابات إيران وحا  هللا0 إلى جان  الحسابات امستراتيجية 

إن تورت حما  في حسابات م ئ تلك  والسياسية او رل0 فإنك رير موجود في حالة حما . بئ
ةان سيفددلا عمد ا السني0 ف ج  عن مصداليت ا في الشارض العربي المؤيد0 في رالبك0  ورو الشع  

 السورر.
السورر. فالمنتدة العربية -بعد  روج ا من دمشا0 بدا لحما  أنك يمةن ا تعوي  الدعم اإليراني

د ش دت  ورو0 واإل وان المسلمون0 حا نة حما  ةانت تعصف ب ا رياح التغيير0 ومصر ةانت ل
الفةرية والتنظيمية0 ةانوا يحددون امنتصارات امنت ابية0 وصوم  إلى الفوا بالرالاسة0 عبر الرالي  
محمد مرسي. أي ا0 ةشلك ةان الحائ في تون 0 ف ج  عن الدعم والرعاية اللتين تجدلما من لتر 

 وترةيا.
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ة يرو0 واستعادو بنى النظم الدديمة امام اومور0  من تحالف إلليمي  رير أن إج ا   وراٍت عربية
ودولي واسعين0 و ع حما  أمام مع لة حديدية0  صوصا  بعد امندج  العسةرر في مصر0 
وتعامئ نظام الجنرامت مع ا عدوا 0  من سياا حربك اووسع على جماعة اإل وان المسلمين. وااد 

ئ عربية المداربة المصرية في التعامئ مع اإل وان0 وحما  من م0 من تعديد اومور احت ان دو 
وةان شلك أو ح ما يةون في أ نا  العدوان اإلسرااليلي0 أ يرا 0 على لتاض راو في الصيف 
الما ي. ولةشا0 أ حت حما 0 بين ليلة و حالا0 بحلفا  لليلين0 فج لي بديت  من أ جض 

 بولة  من المحور المصرر بع  ال ليجي الجديد.نمحور الممانعةن اإليراني0 وم لي مد
0 01001 يناير/ةانون  اني 1009 جئ العدوان الص يوني على راو0 في ديسمبر/ةانون أوئ 

0 وم 1091لدمت إيران عونا  م ينةر لحما 0 لةن ا لم تفعئ شلك في عدوان نوفمبر/تشرين  اني 
فاترو. ولةن0 إن ةان لحما  حلفا  آ رون عدوان الصيف الما ي0 وبديت العجلة بين الترفين 

0 فإنك لم يةن لدي ا حلفا  ة يرون0 في العدوان او ير0 ولي0 اليوم0 تعيش 1091ة ر في عدوان 
حصارا   اندا . في المدابئ0 تبدو إيران0 والتي تفاو  الوميات المتحدو0 اليوم0 على ملف ا النوور0 

وست0 بحاجة إلى ورلة حما  بيدلا. فحما  لي الفصيئ وترسيم داالرو نفوشلا في منتدة الشرا او
يران تأمئ0 عبر تفعيئ العجلة مع ا0 بأن يسالم شلك  الفلستيني اولول0 واوة ر ت ديدا  إلسرااليئ0 وا 

 في تعايا مولف ا التفاو ي مع الوميات المتحدو0 و بت رد الفعئ اإلسرااليلي لدر اإلمةان.
تأتي إشادو نأبو عبيدون بدور إيران في سياا اإلااحات ال رورية في  من اإلتار التحليلي السابا0 

الموالف السياسية0 من دون أن يعني شلك تناام  من ترف ر ر عن موالفك ومبادالك. فج إيران 
ستت لى عن مولف ا الداعم للنظام السورر0 وم حما  ستدبئ أن تةون لعبة بيد إيران. ما جرل لي  

 لح0 في لحظٍة معينة0 وفي ظرف معين.أة ر من التدا  مصا
ما تريده حما  من ت ران0 لو دعم الد ية الفلستينية ودعم المداومة0 بعيدا  عن امشتراتات 
السياسية )ولو أمر مشةوك فيك(0 وما تريده إيران0 لو مولف تفاو ي ألول في المنتدة مع الوميات 

ئ العربي0 ولي0 في ةئ اوحوائ0 لن تنجح المتحدو0 ف ج  عن تحسين صورت ا المشولة في ال يا
في شلك. وحما 0 في فعلت ا لشه0 ليست بدعا  في السياسة0 فحتى بع  فصاالئ ال ورو السورية 
و عت يدلا في يد أنظمة عربيٍة تآمرت على  ورات العر  ةل ا0 وسالمت في اندج  مصر0 ةما 

م ليسوا ألئ إجراما  في حا اومة العربية من أن ا تحالفت مع الوميات المتحدو وبريتانيا وفرنسا0 ول
شا ةان أحد لم يلم اإل وو السوريين على شلك0 من ااوية تف م ظرف م0 فإنك  إن حما   +إيران. وا 

ستغامر بصورت ا ومصداليت ا وعمد ا العربي واإلسجمي0 إن لي تورتت في مدِّ اليد من جديد إلى 
 مرلم حوئ مستدبئ  ورت م.النظام السورر0 لبئ أن يحسم السوريون أ
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06/07/7104، العربي الجديد، لندن  
 
 كلمات "أبو عبيدة" ال تعرف المساومة .54

 سيف الدين عبد الفتاح
نش د0 ومنش أعوام0  تة مف وحة من الةيان الص يوني0 ومن ةيانات إلليمية لتشديد الحصار على 

ة ل ؤم  رصة في حلول م0 ون ا راو0 في محاولة إل  اض أبناال ا وتتويا مداومت ا. راو بالنسب
تحمئ معاني العاو0 إن م م يريدون إم  تا  ال نوض السافئ0 المتشح بمفردات امنبتاح الةامئ0 
وعلى الررم من أن الةيان الص يوني اعترف من بع  لياداتك ب ايمتك في عدوانك أ يرا  على راو0 

ص ين. وفي عامية مصر0 يت مون ةئ من إنما يعبر0 في حديدة أمره0 عن لايمة ةئ الجناح المت
يشرعن باتج  بلفظ نالص ينةن حينما يدوئ النا  نص ين .. ص ينن. حالة الص ينة تلك التي 
انتشرت0 ل سف الشديد0 في بجد العر 0 لتعبر عن مؤاارو ومساندو للةيان الص يوني0 وليعلم 

اإلعجم الدعاالية0 ومن  ااالن المائ المتص ينون أن م م يستتيعون0 م ما است دموا من ترسانات 
المفتوحة0 إسناد الموالف المتص ينة في صراض عربي مصيرر ح ارر مع الةيان الص يوني0 صراض 

 وجود0 م صراض أميائ من اور  أو حدود.
ولنا0 تتئ علينا  تابات العاو من ألئ حما 0 ليعبروا بشلك من  جئ ةتاالب م التي تشةئ ردعا  

ان مصتنع0  تابات العاو تلك في ظئ لشا الوالع اوليم0 أو المرير الشر تدوم لعدو راص  وةي
عليك دوئ ةبرل ودوئ إلليمية تتفح بالنفت والمائ0 وتس م في إحةام الحصار المادر والمعنور ولئ 
راو وألئ حما  وجنود الدسام0 إم أن لؤم 0 ولم يحملون شعار المداومة على أةتاف م وفي 

ةدوا ب ا إرادو التحرير لوتن م من عدو راص 0 وآ ر نماشف امستعمار امستيتاني نفوس م0 ليؤ 
على أر  لشه الدنيا0 ومن المؤسف حدا  أن يأتي لؤم  المتص ينون العر 0 من بني جلدتنا0 يدفون 
إلى جان  العدو0 يسندونك ويتشفون في ألئ راو0 ويةيلون امت امات حتى تحد  في شلك شر ا  

في  دة لشه اومة في مداومي ا0 الشين لم0 بحا0 يحملون لوا  المداومة0 ويرف ون المداولة متعمدا  
والمساومة0 ويؤةدون أن م بحا منتدبون عن ةامئ لشه اومة وشرفاال ا0 يحملون رسالة الحا المبين 
 لتحرير فلستين0 ويؤةدون على حا المرابتين من ألئ بيت المدد  واولصى أجمعين0 يشودون عن
المسجد وأر  م نالدد ن0 وما سميت بشلك إم ون ا ألد  بدعة دنس ا الةيان الص يوني0 وصائ 
وجائ ببغيك ورترستك0 ي جم على المسجد0 المرو تلو المرو0 ويدف حةام العر  والمسلمين م 

أن  ينتدون0 بئ دفعوا ص اينة العر  إعجميا  للديام ب تا  َم ين ومب ين0 م يمةن0 بأر حائ0 إم
 يشةئ  تابا  لجنبتاح الةامئ.
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وتأتي تلك ال تابات باحتفائ حما  بتأسي  مداومت ا0 لت بت أن  جيا العاو و ماالرلا في لشه 
اومة م تموت0 لةن ا تتجدد على الررم من أنف الم شولين والمرجفين والمن امين والمنبتحين0 ولي 

م الشيخ العاجا ببدنك المعجا بمداومتك وفعلك تتشةر تابور الش دا  من لؤم  جميعا 0 وعلى رأس 
است دفت م يد الغدر الص يونية0 الشيخ المجالد أحمد ياسين0 وريره ممن يشةلون تاف لشه المداومة 
وعالا0 بما لدموه لتأسي  مداومة رسالية وةفاحية ون الية0 مستعادو العر  واور 0 مستعادو 

اومة الحديدية في لشا الامان. لةشا يؤةد أبو عبيدو0 المسجد والدد 0 ليعبروا بشلك عن تالة 
عاما  من انتجلتنا المبارةة0 التي لم تةن انتجلة لحما 0 بئ ةانت إعادو بعٍ   10ويدوئ: ن.. بعد 

لروح الج اد في اومة0 فحما  وةتاالب ا عرفت جيدا  أن تولف أتماض المشروض الص يوني0 وتجبره 
 تى جعلتك0 اليوم0 يدف على حافة امن يار والاوائ0 بف ئ هللا ولوتكن.على امنةسار وامنحسار0 ح

في لشه اوجوا 0 ةان  تا  أبو عبيدو بمفرداتك أشبك بالسجح يدّك أعدا ه0 ويصي  ألدافك في 
مدتئ0 ةلمات عاو ومداومة تنتلا من حنجرتك0 لتؤس  أرةان العاو في أر  فلستين التي تحمئ 

 ية0 ورسالت ا اوبدية:معاني المداومة الحديد
الرسالة اوولى: سيتحرر اوسرل0 سيتحرر لؤم  اوبتائ0 ويتحرر إ وان م في ولت رير الشر 

 تفةرون وت تتون0 ولو لري  بإشن هللا تعالىن.
الرسالة ال انية: للص اينة أولفوا لياداتةم عند حدلا0 وتالبوا ليادتةم وجيشةم بأن يدوئ لةم الحديدة0 

مرو0 حديدة ما جرل لجيشةم وجنودةم في راو0 ف ا لي ةئ يوم تتةشف وتتةشف0 وما  في الحديدة ال
 ةان أعظم!ن.

الرسالة ال ال ة: دما  الش دا  ووحدات الدسام. إن استدعا  تاريخ حما  وةتاال  الدسام ي عنا أمام 
أمام لوحة  سلسلة ممتدو من الش دا . استدعا  تاريخ حما  وةتاالب ا المجالدو لي عنا0 أي ا 0

يجمك. جيش  مشرلة ومشّرفة من اإلعداد وتصنيع السجح والنحت في الص ر لمداومة المحتئ وا 
الدسام الشر ترون ويرل العالم بوحداتك المجالدو التي رّةعت العدو على أعتا  راو0 وةسرت ةبريا ه 

 ك.المفتعلة0 ومّررت أنف عدولا في البر والبحر والجو0 بف ئ هللا تعالى ومّنت
الرسالة الرابعة: اإلعداد والتاود بالسجح. ةتاال  الدسام رالنت على رجال ا الم لصين المجالدين0 
ورالن ريرلا على ةسرلا وعال ا وترةيع ا0 وانف ا  النا  من حول ا0 ةسبت الرلان0 وّن ريرلا 

 المتين0 اعتصم ب يارات لايلة0 ورةن إلى عدو راص  م ادض لاليم0 أما لي فاعتصمت بحبئ هللا
 واستندت إلى شعب ا المعتا 0 وأمت ا الةبيرو الممتدو.

الرسالة ال امسة: شةر لمن دعم المداومة0 وأدرك شرف مساندت ا ونصِرلا بالسجح والعدو0 وأمّدتنا 
 في المداومة بالصواريخ التي دّةت حصون الص اينة في صومت وجومت م ت مع المحتئ.
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الفلستيني على أن تبدى ةتاال  الدسام مع م يدا  بيد0 وةتفا  بةتف0 وعالد الناتا العسةرر الشع  
نداتئ من أمامةم0 ونحمي ظ ورةم0 لم ولن ندصر في نصرو لدسنا ومسرانا0 ولم ولن نفرت في إر  
اونبيا  في أر  فلستين0 ةما أننا مع انشغالنا في معرةتنا الةبرل0 سنظئ معةم في معرةة البنا  

الجراح0 وتصلي  الصف0 ون لشا واجبنا0 فجرحةم جرحنا وألمةم ألمنا0 وأملةم واإلعمار0 وت ميد 
 أملنا.

رساالئ  م  تعبر0 في حديدت ا0 عن ةئ معاني الدك بةلمات  ديلة0 تصي  ال دف بدلة بالغة0 
وتحدده بج مواربة في معرةة صناعة اومئ بامستعداد واإلرادو والعمئ0 ومعرةة العاو والنصر 

 . نأبو عبيدو0 رسااللك المبداِومة وصلت إلى ةئ من ي مك اومرن.والمداومة
06/07/7104، العربي الجديد، لندن  

 
 دولة فلسطين.. أهمية االعترافات .55

 د. أسعد عبد الرحمن
لئ يمةن تحوئ الحملة لنيئ امعتراف بدولة فلستينية إلى والع فعلي يةتس  ا ما  سياسيا  يةلئ 

لوماسي الدولي المتةا ر حيائ الد ية الفلستينية0 مع تاايد امعتراف نجاح المد الجماليرر والدب
بالدولة الفلستينية من برلمانات دوئ أوروبية؟ وما الشر دفع برلمانات لشه الدوئ للمبادرو وامعتراف 

 بالدولة الفلستينية؟ ولئ لو مجرد اعتراف رمار؟
سياا تحوئ جماليرر سياسي دولي0 مع التناض ل ا ألمية است ناالية ةون ا تأتي في  نامعترافاتنلشه 

الديادو الفلستينية بأن العمئ السياسي والدبلوماسي لو المتاح حاليا 0 في ظئ انعدام ال يارات 
الفلستينية والعربية او رل لحئ الد ية الفلستينية0 ومراورات امحتجئ للت ر  من استحدالات 

ر امستيتان وت ويد اور 0 وبأن  يار الحر  لم يعد  يارا  المتفا علي ا دوليا 0 مع استمرا نالسجمن
 والعيا  للدوئ العربية0 بعد أن تفةةت العديد من جيوش ا0 ووصئ بع  ا إلى عتبة الدوئ الفاشلة.

وررم رماية تلك امعترافات0 فإن ا م مة على المدل المنظور. فنحن نتحد  عن برلمانات في أعرا 
يرلندا والبرتغائ0 ولي ليست في الدوئ الديمدراتية اوور  سبانيا وا  وبية0 م ئ بريتانيا وفرنسا والسويد وا 

واٍد بمعائ عن وادر حةومات ا0 ةما لي الحائ في دوئ العالم ال ال . وبما أن امعتراف لو من 
برلمانات أوروبية منت بة مباشرو من الشع 0 ف ي تعبر عن إرادو الشعو  ولي  الحةومات0 بما 

تحومت ةبيرو لدل الشعو  اووروبية التي لم تعد تدبئ موالف حةومات ا من دعم  يؤةد وجود
لي مؤشر على  نامعترافاتنامحتجئ اإلسرااليلي وجراالمك على اور  الفلستينية. ةما أن لشه 

التناض أوروبي رسمي متاايد بفةرو الحئ على أسا  الدولتين0  اصة أن المعلومات تؤةد تنسيا 
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لى الدوئ اوور  وبية فيما بين ا للتدرف في سياسة ال غت على إسرااليئ للدبوئ0 عمليا  بحئ الدولتين. وا 
والعمئ على إنداش حئ  نعملية السجمنشلك فإن توالي امعترافات بالدولة الفلستينية يساعد في تحريك 

 الدولتين الشر بات يم ئ إجماعا  دوليا .
وا حة0 مع تاايد انجج  صورو إسرااليئ ةدولة استعمارية لشه امعترافات0 التي تتم بأرلبية عددية 

استيتانية عنصرية0 ت بت وجود تحومت بالغة اولمية في اتجالات الرأر العام اووروبي الشر 
 اا شرعا  بالعنج ية اإلسرااليلية. ولي ترسخ  تئ الرواية اإلسرااليلية الممجوجة0 حتى أوروبيا 0 من 

 الوحيدو في صحرا  عربية مت لفة. نحة الديمدراتيةوانأن ا ال حية اوبدية0 و
ستسمح للفلستينيين برفع دعاول ل االية في المحاةم اووروبية  د  نامعترافاتنةما أن لشه 

 المستوتنين الشين يرتةبون جراالم في المستوتنات.
رماية0   توو 9100نعم0 اعتراف البرلمانات اووروبية المتنامي بدولة فلستينية على حدود عام 

لةن ا تلدي ال و  على المأساو الفلستينية0 وتسالم في بلورو رأر عام أوروبي مساند للحدوا 
سجمي ودولي على  الفلستينية. ومع شلك0 تحتاف لشه امعترافات إلى دعم فلستيني وعربي وا 

دولية على المستويات ةافة0 بئ إلى استراتيجية موحدو من لؤم  لجستفادو من تاايد  غت اوسرو ال
امحتجئ اإلسرااليلي0 الشر يتعر  لحملة دولية وفلستينية جماليرية لمداتعتك بسب  سياسات 
إسرااليئ الداالمة على الحصار والتجويع ومصادرو اورا ي0 بحي  تتم ترجمة لشا امعتراف إلى والع 

 تلتام فيك لشه الدوئ بحدوا الشع  الفلستيني.
ش صية إسرااليلية0 بين م سياسيون  900وو م مة من وفي سياا متصئ ومساعد0 جا ت دع

امعتراف بدولة نومؤلفون وةتا  باراون0 في رسالة مشترةة0 تتال  البرلمانات اووروبية وتدعولا لن
. ولد عبرت الرسالة عن شعور المولعين علي ا بال يبة بسب  نفلستينية إلى جان  دولة إسرااليئ

0 مؤةدو أن المبادرات نتجئ وعمليات البنا  في المستوتناتجمود عملية السجم واستمرار امحن
على -البرلمانية اووروبية لجعتراف بالدولة الفلستينية ستشجع الجانبين اإلسرااليلي والفلستيني 

 إلنجاا اتفاا على حئ لتسوية الصراض. -عة  ما تدولك الحةومة اإلسرااليلية
برلمانات أ رل لجعتراف بفلستين0 ت اف إلى موالف وتتتل  لشه امعترافات إةمائ المشوار بدفع 

 سابدة لدوئ أميرةا الجتينية الداعمة للد ية الفلستينية.
وحسنا  تفعئ البرلمانات العربية إن لي عاات صجت ا وتفاعجت ا مع البرلمانات اووروبية0 التي 

الحةومات. ودعونا م اعترفت أو لم تعترف بعد0 ب دف ندئ الفعئ من مستول مم لي الشع  إلى 
ننسى أن حصار إسرااليئ لدتاض راو ومنع ا إد ائ المساعدات إليك0 واست داف ا في حرب ا او يرو 
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ل ا امتحاد اووروبي.. ةئ شلك سالم في لشه امعترافات الرماية0 عجوو على تصريحات  منشآت موي
 ة.لعدد من السياسيين اووروبيين ةانت نالدو للسياسة اإلسرااليلي

ومن شأن لشه ةئ لشه التتورات أن تستدت  المايد من الدوئ اووروبية0 وأن تؤ ر على مستدبئ 
عجلات إسرااليئ بالغر 0  اصة أن معظم الدوئ اووروبية تدين سياسة امستيتان تمشيا  مع التاام 

 امتحاد اووروبي بالدانون الدولي.
جرا ات0 حافاا  ل توات عدابية و تاما 0 فإنك ربما شةلت لشه امعترافات0 وما  سيتبع ا من  توات وا 

أوروبية )سياسية والتصادية وعسةرية وفنية(  د السياسة اإلسرااليلية0 امحتجلية التوسعية 
 العنصرية.

06/07/7104، االتحاد، أبو ظبي  
 
 ضعيف أمام حماس قوي أمام أوروبا .56

 براك ربيد
أم  ةان تاامن صدف. لم تةن لناك يد  او بارفي ان اوامات الدبلوماسية الشر أررا نشرات 

الدرار لمحةمة العدئ  وا عتا واحدو موج ة أو عجلة بين اجتماض الدوئ المولعة على و يدة جنيف0 
في امتحاد اووروبي ب صوص حما 0 والتصويت في البرلمان اووروبي حوئ تأييد امعتراف 

امحتجئ  إلن ا ض لرار على مجل  اومن بالدولة الفلستينية ونية الفلستينيين و ع مشرو 
 اإلسرااليلي في ال فة الغربية في ر ون عامين.

الشعور الشر تولد أم  ةان تسونامي سياسي  د إسرااليئ0 الشر حشر منك لبئ سنوات واير الدفاض 
 لمم الجليد. الحدي  عن عملية إشابةباراك. ولةن من اجئ الحديدة فان العملية تشبك  ألودالسابا 

حي  فر ت في حينك عدوبات  د  1093تحد  في امتحاد اووروبي ولد تسارعت منش تموا 
المستوتنات. وةئ فترو ينفجر جبئ  لجي ويبحد   جة ةبيرو. ولةن الحياو المعتادو تدوئ إن مةانة 

 إسرااليئ تبسحا بشةئ يومي في الساحة الدولية.
سنوات ولف في ا على رأ  الحةومة.  0جئ ةبيرا في شلك   إس امالدد سالم بنيامين نتنيالو 

على الو ع الرالن في ال فة الغربية ولتاض راو0 عدم  اإلبدا استمرار البنا  في المستوتنات0 
الرربة في تدديم مبادرو سجم جدية والفشئ في الحصوئ على تأييد المجتمع الدولي0 ةئ شلك و ع 

 إسرااليئ في مستول متدني استراتيجيا.
لمانيا ودوئ أالسياسية مع دوئ م ئ فرنسا0 بريتانيا0  اوامة يف م أوروبا0 وتعاملك مع نتنيالو م

يريدون  أوروبيينفي الدارو لو بسيت وستحي. يعتدد أن ما يحد  في أوروبا سببك أن اعما   أ رل
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اإلسجمية التي لي في اادياد من  جئ أجندو مؤيدو للفلستينيين.  اوللية أصواتالحصوئ على 
 ي اف إلى شلك شعوره أن أوروبا تتعامئ مع إسرااليئ بمشاعر مسامية.

 اوحدا م يوجد لنتنيالو حئ للمداتعة السياسية العميدة التي تعاني من ا إسرااليئ. ورده على تراةم 
 أم  ةان لستيريا. ويبدو أن الشر حرك نتنيالو لل روف بتصريحات ة شه لو العملية امنت ابية.

الشديد فان عملية الجرف الصامد ونتاالج ا حولت الشعارات امنت ابية السابدة إلى  وسف نتنيالو
في  اولئلم يةن لويا في وجك حما  فسيةون نتنيالو لويا على  إشاشعارات لي  ل ا صلة بالوالع. 

و مشاعر اليمين لو شتم الفرنسيين0 البلجيةيين أ إ ارووجك أوروبا الةجسيةية. ةئ ما تبدى من اجئ 
شا. اإليرلنديين  لم ينجح شلك فسيتم تجنيد الةار ة للحملة امنت ابية. وا 

امست دام السياسي الشر لام بك نتنيالو أم  لدما  الي ود الشين لتلوا في الةار ة ةان شروو جديدو. 
0 فمن الم يف التفةير ما الشر سيفعلك لبئ امنت ابات أش رتصرف لةشا لبئ امنت ابات ب ج ة  إشا

 .أسابيعب ج ة 
لم يةن رد افيغدور ليبرمان أف ئ. واير ال ارجية الشر ي اجم نتنيالو ةئ ا نين و مي  بسب  
ريا  المبادرو السياسية0 لم يفعئ شيالا في السنوات الستة او يرو من اجئ  لا مبادرو ة شه. رد 

 السويدية. ليبرمان على تدلور مةانة إسرااليئ في أوروبا ةان مداتعة وايرو ال ارجية
المتحدو روبرت سرر الشر تجرأ على  اومم0 ةان  د مبعو  أش رالرد السابا لليبرمان لبئ ب عة 

محاولة حئ مشةلة الروات  في لتاض راو0 حي  اعتبره ش صية رير مررو  في ا0 وةان لشا واحدا 
جمك على دوئ إسرااليليا حيات م  منا ل ا. وفي مدابئ ت  00من سلسلة  توات أدت إلى حر  دفع 

أوروبا مدح نتنيالو أم  الوميات المتحدو حي  يعتدد أن حلفا ه الجم وريين في الةونغر  
والمنظمات الي ودية الم تلفة0 وحديدة أن الرالي  أوباما موجود في العامين او يرين0 وأن ةئ لشا 

 سي من لك ال دو 0 واملم من شلك استمرار الفيتو اومريةي في مجل  اومن.
من  مسين  أة رالرالي  أوباما الدراماتيةي أم  حوئ استالناف العجلات مع ةوبا بعد  إعجنإن 

. أظ ر أوباما أنك عندما  اتئوتحشيرا لنتنيالو بأن تحليلك  إنشاراعاما من الدتيعة يج  أن يشةئ 
الةوبي يتحرر من امعتبارات السياسية فج توجد لديك مشةلة في الد وئ في مواج ة مع اللوبي 

لدا الدور  التاريخ في سلة الدمامة وسياسة الحصار الفاشلة التي ات شت ا الوميات المتحدو  جئ  وا 
 من يوبيئ. أة ر

لد يفعئ أوباما نف  الشي  في المو وض الفلستيني. أن يشل  رأ  برأ  مع اللوبي المؤيد 
يات المتحدو لجحتجئ إلسرااليئ والتملص من سياسة الدفاض الدبلوماسي التي لدمت ا الوم

 . او يروعاما  40والمستوتنات في ال فة الغربية  جئ 
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