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نجاز المصالحة الفمسطينية أولوية مصر الجديدة :جماعة اإلخواف المسمميف .2  رفع حصار غزة وا 
أكد قياديون في جماعة اإلخوان : وحامد جاد ،وبرىوم جرايسي ،الدين نادية سعد -غزة  ،الناصرة ،عمان

مصر "عدم االعتراف بالكيان الصييوني"، وبأن "المصالحة الفمسطينية المسممين وحزب الحرية والعدالة في 
 وكسر الحصار عن غزة سيكونان عنوان المرحمة الجديدة"، بينما يتحدد االنفتاح عمى الغرب بضوابط.

الغد من القاىرة، إن دور مصر في العممية السممية سيستمر شريطة االلتزام جريدة وقالوا، في حديثيم إلى 
، ولكنيا لن تكون حرس 2191ئيمي باالتفاقيات والقرارات الدولية، وىو ما ينطبق أيضًا عمى معاىدة اإلسرا

 حدود لو، وسيعاد النظر في اتفاقية الغاز معو "لوقف االعتداء عمى حق الشعب المصري".
المية، وفي ورغم ثقل اليموم والتحديات الداخمية، إال أن "مصر لن تنشغل عن قضايا أمتيا العربية واإلس

الصييوني"، بحسب القيادي  -مقدمتيا القضية الفمسطينية المركزية التي تعتبر جوىر الصراع العربي 
وقال لمغد إن الشأن الداخمي  والمتحدث الرسمي باسم جماعة اإلخوان المسممين محمود غزالن. ياإلخوان

وأوضح بأن  اه األشقاء في فمسطين".وأضاف إن "ذلك ال يعني اإلغفال عن واجباتنا تج... يشغل األولوية
"موضوع المصالحة الفمسطينية ممح، وقد جرت اتصاالت ولقاءات مع حركة حماس لحثيا عمى التجاوب 

بداء المرونة الالزمة بيدف إنياء االنقسام وتحقيق الوحدة".  وا 
وحدة الصف  ولفت إلى أن "الفترة المقبمة ستشيد تقدمًا في ممف المصالحة، في ظل نظام حريص عمى

يذائيا، عمى  الفمسطيني لمقاومة العدو الصييوني، كما ستنتيي مرحمة مشاركة النظام في حصار غزة وا 
غرار السابق، حيث سيتم كسر الحصار ولن يظل الشعب الفمسطيني تحت رحمة الصياينة الذين يتحكمون 

  في كل شيء، في ظل معاناة أىالي غزة من الفقر والمرض".
م مصر ومساندتيا ألىالي غزة لمعيش الكريم، باعتبار ذلك من األولويات، حيث سيفتح وشدد عمى "دع

 معبر رفح أمام الجانبين باعتباره المتنفس الوحيد ألىل غزة مع مراعاة الضوابط الالزمة لحماية الجانبين".
ممتزمة بحكم اإللزام وأكد "موقف اإلخوان الثابت بعدم االعتراف بالكيان اإلسرائيمي"، مستدركًا بأن "مصر 

القانوني والسياسي بمعاىدة معو، ومع ذلك فإن الشعب يرفضيا ويرفض التعامل مع المحتل أو التطبيع 
وبحسب غزالن، فإن "الشعب ىو صاحب الكممة في المعاىدة إما لجية بقائيا أو تعديميا أو إلغائيا،  معو".

أوضح القيادي اإلخواني في حزب و الشعب"، الدستورية المرعية والرجوع إلى مجمس  اإلجراءاتضمن 
الحرية والعدالة عمي عبد الفتاح بأن "التعيد باحترام العيود واالتفاقيات مشروط باحترام الطرف اآلخر 
)اإلسرائيمي( اللتزاماتو، ومع ذلك إذا طالب الشعب بمراجعة المعاىدة لمخرق اإلسرائيمي ليا ولعدم تمبيتيا 

 بة لمرغبة الشعبية".لحقوقيم، فستتم االستجا
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أكد القيادي في جماعة اإلخوان وحزبيا "الحرية والعدالة" النائب عزب مصطفى إن "فمسطين جزء  كما
أصيل من األمتين العربية واإلسالمية وتعد بمثابة العمق اإلستراتيجي واألمني القومي المصري، وبالتالي 

 .ىي األساس وستكون ليا دومًا األولوية بالنسبة لمصر"
 37/7/3023الغد، عّماف، 

 
 اإلسرائيمي عالقات سالـ وال نريد جدارا وال استيطانا في أرضنا  الجانبنريد أف نبني مع  :عباس .2

أكد الرئيس محمود عباس أىمية المؤتمر الدولي لمبمديات اإللكترونية، الذي يعكس مدى : وفا –بيت لحم 
يث أصبح ىناك تطورا تكنولوجيا مشيودا لو في التطور والرقي الذي وصل إليو الشعب الفمسطيني، ح

 األرض الفمسطينية.
، مساء االثنين، بقصر الرئاسة في مدينة بيت لحم، الوفد الدولي المشارك في عباسجاء ذلك لدى استقبال 

أن ىذا التطور يثبت أن الشعب الفمسطيني يستحق دولة كباقي  عباسوأكد . مؤتمر البمديات اإللكترونية
فشعبنا يممك حضارة عظيمة وتاريخ مشرف، وىو شعب محب لمحياة الكريمة ليعيش في "الم، شعوب الع

 ."دولتو المستقمة مثل باقي شعوب العالم
بالوفود العربية والدولية، مشيرا إلى أن ىذه المشاركة لم تأت فقط من أجل المشاركة في  عباسورحب 

نما جاءت أيضا لدعم  الشعب الفمسطيني وصموده عمى أرضو. المؤتمر الدولي االلكتروني، وا 
وتطرق إلى الوضع السياسي، مؤكدا أنو دون القدس لن تكون ىناك دولة فمسطينية مستقمة، مدينا استمرار 

 االستيطان وبناء جدار الفصل العنصري عمى األرض الفمسطينية بيدف سمبيا وتشريد أىميا.
القات سالم، وال نريد جدارا وال استيطانا في أرضنا، نريد أن نبني مع الجانب اإلسرائيمي ع": عباسوقال 

 ."7691فكل ما نريده ىو أرضنا لنبني عمييا دولتنا المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود عام 
نحن ندين أيضا ىجمات المستوطنين عمى األرض والحجر والبشر في كافة أنحاء الضفة "وأضاف: 

وفيما يتعمق بزيارة األرض  ."مساجد 9هلل، فأحرق المستوطنون أكثر من الغربية، والتي لم تستثن بيوت ا
ىناك دعوات مع األسف تصدر من بعض رجال الدين اإلسالمي ": عباسالفمسطينية خاصة القدس، قال 

 ."وىم قمة قميمة حرموا المجيء إلى األراضي المقدسة، وال أدري من أين جاؤوا بالتحريم؟
كن أن يأتي إال بنص واضح وصريح من القرآن الكريم والسنة النبوية، وال يوجد ىذا التحريم ال يم"وتابع أن 

 ."النص، لذلك نقول إن ىذا التحريم سياسي وبأىداف سياسية
 26/6/2102وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 عمى تطوير وتمكيف ىيئات الحكـ المحمي السمطةفياض يؤكد حرص  .3

شدد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض عمى حرص السمطة الوطنية عمى تطوير وتمكين : سالقد –رام اهلل 
ىيئات الحكم المحمي لما تقوم بو من دور حيوي في تقديم الخدمات األساسية ودعم صمود المواطنين، 

ارة الحكم وأشار إلى أن تمكين الييئات المحمية من امتالك قدرات مؤسساتية فاعمة يأتي في مقدمة أىداف وز 
 (.0272-0272المحمي في إستراتيجيتيا لألعوام )

وقال فياض "انسجامًا مع التوجو العام لمسمطة الوطنية في التحول نحو الحكومة االلكترونية، تعمل وزارة 
الحكم المحمي عمى دعم وتوجيو البمديات الستخدام التقنيات الحديثة في أنظمة اإلدارة والخدمات والتحول 

ات الكترونية"، وأضاف "البمدية االلكترونية ال تعني توفير أجيزة الحاسوب وربطيا معًا، ألن نحو بمدي
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المفيوم الحقيقي لمبمدية االلكترونية يتعدى ذلك إلى عمق الممارسات اإلدارية الفعالة والسريعة، والتي باتت 
طنين بالخدمات بالسرعة والدقة مراكز خدمات الجميور في عدد من البمديات تقدميا حيث تقوم بتزويد الموا

 .جاء ذلك خالل كممة رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر الدولي األول لمبمديات االلكترونية المطموبتين".
 25/6/2102القدس، القدس، 

 
 ُمرسي بفتح دائـ لمعبر رفحالرئيس محمد ب عاليةداخمية غزة: ثقتنا  .4

الوطني بغزة كامل أبو ماضي أن تتويج محمد ُمرسي برئاسة أكد وكيل وزارة الداخمية واألمن  :سما -غزة 
 جميورية مصر العربية ُيعتبر لحظة فارقة في تاريخ القضية الفمسطينية.

وقال أبو ماضي في تصريح وزعو المكتب اإلعالمي لوزارة الداخمية بغزة صباح االثنين إنو "بيذا الفوز 
ربية واإلسالمية في المرحمة المقبمة لتعزيز الدعم واإلسناد تستعيد مصر دورىا الريادي في قيادة األمة الع
وأضاف أن "ىذا النجاح ُيشكل رافعة تعزز العالقات بين  لمقضية الفمسطينية خاصة ولقضايا األمة عامة".

 الشعبين المصري والفمسطيني الذي يواجو االحتالل ويدافع عن األرض المقدسة السميبة".
لية بالرئيس المصري المنتخب بأن ُيسيم في تخفيف الحصار المفروض عمى وأبدى أبو ماضي ثقتو العا

 غزة وأن ُيولي القطاع اىتماًما أكبر بفتح معبر رفح بشكل دائم لتعزيز صمود الشعب الفمسطيني.
من جيتو قال مدير عام ىيئة المعابر والحدود في غزة ماىر أبو صبحة " إن السمطات المصرية سمحت 

مسافر، في حين سمحت 7002حافالت من مرجعي أمس، تُقل حوالي 6حافمة من بينيا 00ة االثنين بمغادر 
 قادم من الزائرين لغزة من ُمختمف دول العالم". 052بعودة حوالي 

 26/6/2102وكالة سما اإلخبارية، 
 
 الجديد لرفع الحصار عف قطاع غزة وفتح المعابر المصريرزقة يدعو الرئيس  .5

سف رزقة المستشار السياسي لـ"ىنية" الرئيس المصري الجديد د. محمد مرسي دعا د. يو  :سما -غزة 
 الرئيس المصري الجديد لرفع الحصار وفتح المعابر لوقف معاناة أىالي قطاع غزة المحاصرين.

وقال د. رزقة في بيان صحفي أصدره المكتب اإلعالمي لألمانة العامة لمجمس الوزراء، اليوم، نأمل أن 
وات الرئيس المصري الجديد فيما يتعمق بقطاع غزة رفع الحصار وفتح المعابر وتسييل مرور تكون أول خط

 مواد اإلعمار واألموال التي خصصتيا المؤسسات العربية والدولية إلعادة إعمار قطاع غزة.
 وأكد أن فرحة غزة واحتفاليا بفوز مرشح الحرية والعدالة تضاىي وتماثل فرحة ميدان التحرير في مصر

 والميادين الشعبية في كافة أقطار مصر وىذا ليس غريبًا ألن غزة البوابة الجنوبية اآلمنة لمصر.
 26/6/2102وكالة سما اإلخبارية، 

 
 
 
 ": فوز مرسي لف يؤثر عمى المصالحة الفمسطينية برسحّماد لػ "قدس نمر  .6

د ما أسماه بـ "المبالغة" التي أبداىا استغرب المستشار السياسي لرئيس السمطة الفمسطينية نمر حما: رام اهلل
قادة "حماس" في الترحيب بفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر، وأكد أن العالقات الفمسطينية ـ المصرية 

 لن تتأثر كثيرا بيذا الفوز.



 
 
 

 

 

           8ص                                    3655العدد:                37/7/3023 الثالثاء التاريخ:

وأكد حّماد في تصريحات لـ"قدس برس" أن السمطة الفمسطينية تحتفظ بعالقات إيجابية مع القيادة المصرية 
بما في ذلك الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي، وقال: "ال يوجد لدينا أي سبب يدعو إلى الحديث عن أن 
فوز مرسي سيؤثر سمبا عمى المصالحة الفمسطينية، وال أعتقد أن ىناك مجال ألن تنحاز مصر ليذا الفريق 

أو مع شخص، ومن يتم الفمسطيني دون اآلخر، نحن نتعامل مع حكومة ومع دولة وال نتعامل مع حزب 
 انتخابو ىو رئيس مصر ونحن نتعامل معو من ىذا المنطمق. 

وأضاف: "ال أعتقد أن األمر يتصل بانحياز ليذا الفريق الفمسطيني أو ذاك، لقد أعمن مرسي أنو ممتزم بكل 
بشيء ال  االتفاقيات الدولية، لكن ىناك بعض الجيات في غزة تبالغ في االحتفال بفوز مرسي، وىم يحتفمون

يعرفونو. ألن أي رئيس لمصر سييتم بحل المشاكل االقتصادية واألمنية لشعبو، ولذلك ىؤالء الذين يحتفمون 
 بفوز مرسي في غزة لدييم تصورات مبالغ فييا".

وأشار حماد إلى أن القضية الفمسطينية ستظل أولوية مصرية ألي قيادات جديدة، وقال: "ستظل القضية 
ة مصرية، حتى لو كان ىناك تعديل في بعض التوجيات الخارجية فإنو لن يكون كبيرا، ال الفمسطينية أولوي

شك أن مرسي ستكون لو ميزاتو عن الرئيس المصري السابق لكن ىناك ثوابت ال يمكن الحياد عنيا، ومنيا 
 .دعم القضية الفمسطينية، التي ىي مسألة أمن قومي مصري عدا عن كونيا دفاع عن حقوق مشروعة"

 25/6/2102قدس برس، 
 
 المتحدة األمـودولية بتجميد تحركات القيادة الفمسطينية في  أمريكيةاشتية: مطالبة  .7

 اإلدارةقال عضو المجنة المركزية لحركة فتح د.محمد اشتية: "أن ىناك مطالبة من  :القدس - رام اهلل
المتحدة حتى انتياء  األمماسية في لمقيادة الفمسطينية بتجميد تحركاتيا الدبموم أخرىودول  األمريكية

 ".األمريكيةاالنتخابات الرئاسية 
وذكر اشتية في تصريحات صحافية االثنين "أن الواليات المتحدة تحدثت عن أفكار ستطرحيا لتحريك 

وىو ما لم يحصل  واإلسرائيميالمسار السياسي في حال فشمت الرسائل المتبادلة بين الجانبين الفمسطيني 
 أنشار اشتية إلى أن المشاورات الفمسطينية بدأت فعميا مع الدول العربية وكذلك فرنسا عمى وأ بعد".

 إضافةعباس قريبا،  محمودكاترين اشتون خالل لقاء مع الرئيس  األوروبيتستكمل مع ممثمة االتحاد 
 بالخصوص. األمريكية اإلدارةلمشاورات أجراىا عضو المجنة التنفيذية صائب عريقات مع 

المتحدة، مؤكدا أن الموقف العربي داعم لمدبموماسية  األممفى وجود ضغوط عربية لمنع التحركات في ون
 والدولية المتوقعة. اإلسرائيمية االبتزاز أماممالية  أمانلشبكة  إضافةالفمسطينية، 

 25/6/2102القدس، القدس، 
 
 
 
 أنور الزبوف النائبفرج عف ياالحتالؿ  .8

طات االحتالل، االثنين، عن النائب في المجمس التشريعي أنور الزبون من سم أفرجت القدس: – جنين
"، بان  واإلصالحبيان صدر عن كتمة "التغيير  وأفاد مدينة بيت لحم، بعد انقضاء فترة اعتقالو اإلداري.

، وخضع لالعتقال اإلداري دون تيمو، وقد جددت لو سمطات 09/8/0277النائب الزبون اعتقل في 
 لمرة واحدة. اإلدارياالحتالل 
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 25/6/2102القدس، القدس، 
 

 أبو مرزوؽ: "فيتو" أمريكي جديد عمى المصالحة الفمسطينية .:

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق إلى "وحدة الشعب الفمسطيني كمو 
ون الوعاء الشامل تحت مظمة واحدة وىي إعادة تشكيل المجمس الوطني الفمسطيني ليمارس عممو ويك

 والموجو األساس لمسمطة الفمسطينية".
وقال أبو مرزوق في احدث اقتراح لو نشره عبر صفحة التواصل االجتماعي "الفيسبوك"، " دعوتي إلى 
المباشرة دون تأخير أو تأجيل أو تسويف أو تزامن مع االنتخابات األخرى، ولمعمم )فان(ىذا الوعاء يشمل 

بكل فصائمو، ونحن متوافقين عمى النسبية الكاممة وال سمطان ألحد عمى المجمس كل الشعب الفمسطيني 
 الوطني الفمسطيني ومؤسساتو".

وجاء ىذا االقتراح من القيادي في "حماس" بعد أن نشر عمى صفحتو ذاتيا قبل أيام مقدمة لو بالقول" 
س الوطني و إحياء المجمس دعوتي لكل الفمسطينيين بالتركيز عمى المجمس الوطني وانتخابات المجم

الوطني، ألنو األىم بالنسبة لمشعب الفمسطيني لكونو الجامع لكل الفمسطينيين و ىو المعني بالبرنامج 
عادة االعتبار لموثاق الوطني الفمسطيني وىو المعني بتقييم المسار الفمسطيني بتصويبو أو  الوطني ، وا 

 تغييره".
مع تقديري واحترامي لو ولجميع أعضائو باعتبارىم خيار أىمنا في  "والمجمس التشريعي الفمسطيني، وأضاف

الضفة و القطاع، و حرصنا كبير عمى استئناف أعمالو وممارستو صالحياتو لكونو احد المؤسسات الكبيرة 
 التي تعبر عن وحدة الشعب الفمسطيني".

لساحة الفمسطينية. أعمم يقينًا بأننا وتساءل ،"لماذا كل ىذه األرجحة في المصالحة الفمسطينية والتي أربكت ا
سنصل إلى ىذه الغاية ميما كانت الظروف وأن ال مصمحة في إبقاء ىذا الوضع عمى حالو سوى مصمحة 
العدو الصييوني. ولكن يجب أن نعتمد ونراىن عمى شعبنا ونحن قادرون عمى مواجية كل العقبات، أقول 

 يكي الجديد الذي تم إبالغو لمجانب الفمسطيني مؤخرًا،ىذا في ظل المعمومات الموثقة بالفيتو األمر 
فالمصارحة مريحة ألننا سنبحث سويًا عن مخرج يحفظ قوة الدفع لمقضية التي تتراجع منذ توقيع اتفاقية 

 أوسمو واالستمرار في ىذا الخط المتعثر".
ومة الفمسطينية... "المشكمة األخرى ىي إخراج الموقف عن طريق وضع ذرائع أمام تشكيل الحك، وأضاف

باألمس القريب كانت الذريعة عمل المجنة المركزية لالنتخابات والذريعة الجديدة القادمة ىي تحديد موعد 
اإلنتخابات متزامنًا مع إعالن تشكيل الحكومة والتي يتم تأجيل الحديث عنيا بتبريرات عديدة بعضيا غير 

 مفيوم ".
 
 
 

لماذا ال نتجو إلى وحدة الشعب الفمسطيني كمو تحت مظمة واحدة وىي وعند ذلك قال أبو مرزوق" المخرج.. 
إعادة تشكيل المجمس الوطني الفمسطيني ليمارس عممو ويكون الوعاء الشامل والموجو األساس لمسمطة 

 الفمسطينية ". 
 25/6/2012صفحة أبو مرزوؽ الرسمية عمى فيس بوؾ، 
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 صالحة ولمحقوؽ الفمسطينيةفوز مرسي برئاسة مصر دعامة لممأسامة حمداف:  .10

أشاد مسؤول العالقات الخارجية في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" بفوز مرشح اإلخوان : بيروت
المسممين الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر، وأكد أن ذلك يمثل تعبيرا سياسيا عن الثورة الشعبية التي 

 إقميميا وعربيا ودوليا.أطاحت باالستبداد في طريق إعادة الدور الريادي لمصر 
ورأى حمدان في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن الثورة المصرية التي أفرزت فوز محمد مرسي 
بالرئاسيات تحتاج إلى ثورة فمسطينية مشابية من أجل انياء االنقسام وتحقيق المصالحة عمى قاعدة التمسك 

عالن نياية الرىان عمى مشروع الت سوية، وقال: "ال شك أن األعباء الممقاة عمى عاتق بالثوابت والمقاومة وا 
الرئيس المصري الجديد وعمى مصر بشكل عام كبيرة لمغاية، وال شك أن مصر خالل العقود الثالثة 
الماضية فقدت الكثير من دورىا اإلقميمي والعربي والدولي، ونحن نريد لمصر أن تستعيد دورىا اإلقميمي 

فيد. وأعتقد أن الروح التي نممسيا لدى قوى الثورة ولدى القيادة الجديدة، ىي والدولي بسبب معاىدة كامب دي
 روح تتجو إلى تقديم المزيد من الدعم لمقضية الفمسطينية".

وأضاف: "المطموب اآلن أن يوحد الفمسطينيون صفوفيم خمف مشروع المقاومة، ويعمنون أن مشروع التسوية 
وع لإلساءة لمشعب الفمسطيني ولتفتيتو، وأن ننطمق في مشروع انتيى وأن االحتالل استخدم ىذا المشر 

 المقاومة والعودة، وقتيا سيكون الموقف المصري داعما لنا".
وأكد حمدان أن يد "حماس" ممدودة لممصالحة وأن الكرة في ممعب حركة "فتح"، وقال: "يوجد مزاج شعبي 

ي تحقيق الوحدة الوحدة الوطنية، والكرة اآلن في فمسطيني عام وتوجد إرادة لدى فصائل المقاومة بالرغبة ف
ممعب الفريق الذي جرب التسوية ويعرف أكثر من غيره أنيا طريق فاشل، نحن نمد يدنا لو ونرى أن ىناك 

 فرصة تاريخية لنا بأن نعيد توحيد صفوفنا خمف برنامج سياسي موحد قوامو المفقاومة والتحرير والعودة".
ز مرسي برئاسة مصر دعامة لممصالحة ولمحقوق الفمسطينية وليس لـ "حماس"، وأشار حمدان إلى أن فو 

وقال: "أعتقد أن تأثير مرشح اإلخوان برئاسة مصر سيكون لو أثر إيجابي لصالح دعم جيود المصالحة، 
فاإلخوان دعموا المصالحة منذ البداية، وكان موقفيم مع توحيد الصف الفمسطيني عمى أساس خيارات 

فمسطيني التي أكدىا في انتخابات شيد العالم أجمع بنزاىتيا، ولذلك أعتقد أن الجانب المصري الشعب ال
 سيظل متوازنا بين كافة الفصائل الفمسطينية دون تمييز بينيا".

ونفى حمدان أن تمثل "حماس" أو المقاومة حرجا ألحد بما في ذلك مصر وقيادتيا الجديدة، وقال: "نحن لم 
من األيام، وكنا نتعامل حتى مع الذين ال يرغبون في التعامل معنا، وليذا لم نسمك في  نحرج أحدا في يوم

 "حماس" سموكا محرجا ألحد أو أن نورط أحدا، كنا والزلنا ندافع عن حقوق شعبنا ونسعى لكسب التأييد
سالمي حول مست  قبل القضيةالدولي ليذه الحقوق. ونحن نعتقد أننا اليوم بحاجة إلى حوار وطني وعربي وا 

ن كنت أعتقد جازما أن حالة التغيير  الفمسطينية في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تعرفيا المنطقة، وا 
 الجارية ستنتصر في النياية لمقضية الفمسطينية".

وعما إذا كانت لدى "حماس" والمقاومة أي خشية من أن اعتراف اإلخوان بكامب ديفيد يمكن أن يؤثر عمى 
مة، قال حمدان: "الشعب المصري دعم المقاومة والشعب الفمسطيني في أحمك الظروف فما بالك بو المقاو 

اليوم بعد أن أنجز ثورتو! أعتقد أن القيادة المصرية الجديدة تدير شؤون مصر وعالقاتيا الخارجية وفق 
ي واالقميمي محددات مصر وحاجياتيا ونحن نريد لمصر أن تكون قوية وقادرة عمى لعب دورىا المحم

    والدولي، ألن في قوتيا قوة لألمة جميعا وفي مقدمتيا القضية الفمسطينية".
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 25/6/2012قدس برس، 
 

 ثوري فتح يحذر مف ازدواجية التعامؿ مع القضايا الدولية .11
تمع حّذر المجمس الثوري لحركة 'فتح' من مواصمة ازدواجية التعامل مع القضايا الدولية، مذكرا المج :رام اهلل

الدولي أن التراخي في الضغط عمى حكومة االحتالل، ُيستغل من قبميا لمواصمة االستيطان عمى األرض 
 الفمسطينية.

وجدد 'الثوري'، في بيانو الختامي لمدورة التاسعة، 'دورة الشيداء المحررين..والشييدين محجوب عمر وقدورة 
انعدام أي شرعية لالحتالل ونشاطو االستيطاني موسى'، الذي أصدره مساء اليوم االثنين، التأكيد عمى 

وآثاره المختمفة، مدينا عربدة االحتالل ورعايتو لمحمالت االستيطانية المحمومة في عموم الضفة الغربية 
والقدس، وتعدياتيم المتواصمة عمى المواطنين وممتمكاتيم ومقدرات الشعب الفمسطيني، وفي المقدمة 

 سالمية والمساجد والكنائس.محاوالت تدنيس المقدسات اإل
وحّذر من المخاطر التي تتعرض ليا مدينة القدس، ومحاوالت الطرد والتيويد التي تمارسيا حكومة االحتالل 
اإلسرائيمي بحق شعبنا الفمسطيني، داعيا األمة العربية إلى الوفاء بتعيداتيا لحماية أولى القبمتين وثالث 

لفمسطينية إلى مزيد من العناية واالىتمام بقضايا القدس وفق أقصى الحرمين، كما دعا السمطة الوطنية ا
 اإلمكانيات المتاحة.

وأكد اعتزازه بالموقف الثابت الرافض ألي مفاوضات ال تحقق وقف االستيطان واإلقرار بحدود الدولة 
 .1967الفمسطينية عمى األراضي المحتمة عام 

يا إلى تسريع تنفيذ اتفاقيات الحوار الوطني المتعددة لموصول وأكد أن المصالحة الوطنية حتمية وواجبة، داع
إلى إنياء آثار االنقالب، واستعادة بنية النظام السياسي الفمسطيني عبر وحدة مؤسساتو والشروع في 
االنتخابات العامة كبوابة لممصالحة الوطنية، واحتكام ديمقراطي لتداول السمطة، مشيدا بالجيود التي تبذليا 

 قة مصر.الشقي
  25/6/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 اتصاالت بيف فتح وحماس لتحديد لقاء بيف عباس ومشعؿالشرؽ األوسط:  .12

أن اتصاالت بدأت بين ممثمي حركتي فتح وحماس لتحديد موعد لمقاء بين « الشرق األوسط»عممت : غزة
السياسي لحركة حماس خالد مشعل، لبحث مسألة تشكيل الرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس المكتب 

حكومة الوفاق الوطني. وذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أن االتصاالت تيدف حاليا، إلى تسوية الخالفات 
التي نشبت بين الطرفين مؤخرا، في أعقاب إعالن عباس أن تشكيل الحكومة يجب أن يترافق مع تحديد 

ية والتشريعية. وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس تعارض بشدة تحديد موعد إجراء االنتخابات الرئاس
موعد إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية من دون التشديد عمى ضرورة توفر الشروط التي تسمح بإجراء 
ىذه االنتخابات. وأوضحت أنو في الوقت الذي يصر فيو عباس عمى إجراء االنتخابات بعد مرور ستة 

تشكيل حكومة الوفاق الوطني، فإن حركة حماس تصر عمى القول إن إجراء االنتخابات يتوقف  أشير عمى
عمى مدى توفر الشروط التي تسمح ليا بتنظيم حممة انتخابية في ظروف طبيعية في الضفة الغربية. 

التابعة وحسب المصادر، فإن حركة حماس تطالب بوقف اإلجراءات األمنية التي تمارسيا األجيزة األمنية 
لحكومة رام اهلل عمى قادتيا وعناصرىا في الضفة الغربية، باإلضافة إلى ضرورة الحصول عمى ضمانات 
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دولية بإلزام إسرائيل بعدم مواصمة شن حمالت االعتقال ضد قياداتيا بشكل ال تكون معو قادرة عمى التنافس 
 أمام بقية الفرقاء في الساحة السياسية الفمسطينية. 

مصادر إلى أن حماس تشترط إلجراء االنتخابات السماح لمفمسطينيين في القدس الشرقية وأشارت ال
بالمشاركة فييا تصويتا وترشيحا. واستدركت المصادر بأن حسم الخالفات بين الحركتين يتوقف عمى طابع 

وأشارت  الدور الذي ستعمبو اإلدارة المصرية الجديدة بعد فوز محمد مرسي برئاسة الجميورية المصرية.
المصادر إلى أن مستويات قيادية في فتح وحماس ترى أنو يتوجب نقل ممف المصالحة الفمسطينية من 
اختصاص جياز المخابرات العامة المصرية إلى اىتمام الحكومة المصرية الجديدة، حتى تسيل عممية 

ر أن يعزز فوز ممارسة الضغوط من أجل إنياء الخالفات بشأن قضايا المصالحة. واستبعدت المصاد
مرسي في االنتخابات من موقع حماس في مفاوضات المصالحة، مشيرة إلى أن اإلدارة الجديدة في مصر 

 ستكون حريصة عمى إبداء أقصى درجات الحذر لتكون عمى مسافة واحدة من الطرفين. 
 26/6/2012الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 حماس والجياد تدعواف عباس لعدـ العودة لممفاوضات .13

دعت حركتا حماس والجياد اإلسالمي قيادة السمطة الفمسطينية، إلى عدم االنجرار وراء : محمد جاسر -زةغ
تصريحات رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياىو من أجل استئناف المفاوضات المتعثرة، معتبرة 

 تصريحات األخير "محاولة إلقناع السمطة بأنو حريص عمى عممية السالم". 
، أن 2012-6-25طق باسم حركة حماس د. سامي أبو زىري لـ"فمسطين أون الين"، اإلثنين وأكد النا

)إسرائيل( غير معنية بأي سالم في المنطقة، مشيرًا إلى جرائميا المتسمرة بحق الشعب الفمسطيني في 
 الضفة الغربية وقطاع غزة. 

حتالل اإلسرائيمي بشكل كامل، معتبرًا ودعا أبو زىري رئيس السمطة محمود عباس إلى قطع العالقات مع اال
 تصريحات نتنياىو محاولًة لتشجيع السمطة لمعودة إلى طاولة المفاوضات. 

من جية أخرى، رفضت حركة الجياد اإلسالمي عودة السمطة الفمسطينية إلى مائدة المفاوضات مع دولة 
قامة المستوطنات. االحتالل، مبررة ذلك بأن )إسرائيل( مستمرة في سرقة األراضي الفمسط  ينية وا 

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجياد نافذ عزام لـ"فمسطين أون الين":" إن زعم الطرف الفمسطيني بأن 
 المفاوضات ستعطي دولة لنا سيأخذنا إلى سراب", واصفًا تمك المقاءات بـ"العبثية". 

مجددًا, مشيرًا إلى أن الشعب الفمسطيني  وطالب رئيس السمطة بالتوقف عن المفاوضات، وعدم العودة إلييا
 يمتف حول خيار المقاومة وال يعطي أي شرعية لتمك المقاءات. 

واعتبر عزام استئناف الرئيس عباس لجوالت التفاوض مع االحتالل اإلسرائيمي "محاولَة انقالب عمى 
مع مبدأ المصالحة  المصالحة الداخمية بين حركتي حماس وفتح"، منوىًا إلى أن المفاوضات تتعارض

 الوطنية. 
 26/6/2012فمسطيف أوف اليف، 

 
 الجديد محمد مرسي إنياء الحصار لألبد الحية: غزة تنتظر مف الرئيس المصري .14
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قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور خميل الحية: "إن الشعب : محمد أبو شحمة-غزة
ئيس المصري الجديد الدكتور محمد مرسي تنفيذ قرار الفمسطيني وخصوًصا أىل قطاع غزة ينتظرون من الر 

 والقاضي بإنياء الحصار عن قطاع غزة".  2006الجامعة العربية الذي اتخذ عام 
، شعب مصر وحزب 2012-6-25وىنأ الحية في كممتو خالل افتتاح مستشفى الحرازين بغزة، اإلثنين 

مين بفوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئاسة الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة اإلخوان المسم
 جميورية مصر العربية. 

وذكر أن الشعب الفمسطيني ينتظر من الدكتور مرسي إعادة الكرامة لممواطن الفمسطيني عمى معبر رفح 
البري خالل سفرىم عبر ىذا المنفذ الوحيد لمعالم، والسماح بالمغادرة والعودة لممواطنين بكل احترام وحرية، 

 ًدا عمى احترام غزة لسيادة مصر وأمنيا وقواعد العمل اإلداري فييا. مشد
وأضاف الحية: "أن غزة تتمنى إنياء ظاىرة األنفاق المنتشرة عمى طول الحدود، وتعود التجارة من فوق 
األرض بمال الشعب الفمسطيني ليشتري ما يريد بدل من التجارة مع االحتالل، ويتاجر مع العالم عن طريق 

 "، مؤكًدا أن ىذا ال يعني بأن غزة تمقى بحجر مصر.مصر
 25/6/2012فمسطيف أوف اليف، 

 
 استقالتي ليست مف فراغ يزيد الحويحي لمعا: .15

رفض القيادي الفتحاوي يزيد الحويحي التعقيب عمى قرارات الدورة األخيرة لممجمس الثوري لحركة  :بيت لح
رام اهلل وما نتج عنيا من قرارات تتعمق بترتيبات الوضع  فتح والتي عقدت في اليومين الماضيين في مدينة

 التنظيمي لحركة فتح في قطاع غزة .
حيث قال أن استقالتي  في حركة فتح ميامو التنظيميومن واكتفى الحويحي بالتوضيح حول أسباب االستقالة 

منت معو أنني لن لم تكن عبثية أو نزعة شخصية ىوائية أو انفعالية بل كانت نتاج اصطدامي بواقع أ
استطيع استثمار الطاقات وتسخيرىا في المربعات حيث يجب أن تكون في معركة استنياض الحركة 

 بالقطاع وفق االحتياجات .
وأضاف الحويحي أن جممة من المعوقات حاولت ومعي الكادر في القطاع أن نتغمب عمييا ولكننا وبكل 

تنياض من قبل المستوى القيادي حتى وصمت لقناعة أن صراحة لم نجد اإلعانة الالزمة الستحقاق االس
اترك لغيري شرف المحاولة من باب "رحم اهلل امرئ عرف قدر نفسو" فانا إنسان فمسطيني فتحاوي لي قدرات 

 بشرية بحدود وليس لدي إمكانيات خارقة لمتغير واالستدامة.
 26/6/2012وكالة معًا االخبارية، 

 
 

 لمقاء عباس في أي مكاف بيدؼ تحريؾ عممية السالـ استعدادهنتنياىو يعرب عف  .16
حمل رئيس الوزراء االسرائيمي بنيامين نتنياىو الرئيس الروسي فالديمير بوتين رسالة شفيية الى ابومازن 

 اعرب فييا عن استعداده االلتقاء بو في أي مكان من اجل تحريك عممية السالم المتعطمة.
سرائيمية، في موقعيا عمى الشبكة اليوم االثنين، ان لقاء نتنياىو بوتين ونقمت صحيفة "يديعوت احرونت" اال

الذي استغرق اكثر من ساعة وتناول ابرز موضوعات المنطقة وفي مقدتيا الوضع السوري والممف االيراني 



 
 
 

 

 

           24ص                                    3655العدد:                37/7/3023 الثالثاء التاريخ:

وعممية السالم مع الفمسطينيين وان بوتين حث نتنياىو عمى استئناف المفاوضات مع الفمسطينيين بينما 
 ول نتنياىو التاثير عمى الموقف الروسي في الممف االيراني بشكل خاص.حا

 25/06/2012، 48عرب 
 

 وسنحافظ عمى العالقات السممية ـ مع مصر: نحف نشيد بالسالبعد فوز مرسي بالرئاسة بيريز .17
بأال  ل،، خالل زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلسرائيالرئيس اإلسرائيمي شمعون بيريز روسياطالب 

 تسمح بما اسماه استفحال الخطر النووي اإليراني"، و"استمرار إراقة الدماء" في سورية.
وقال بيريز في كممة ألقاىا في مراسم افتتاح النصب التذكاري تخميدا النتصار الجيش األحمر عمى ألمانيا 

األوسط". وأضاف:" لقد  النازية.في نتانيا: "بمقدور روسيا أن تسيم في قضية إحالل السالم في الشرق
ني واثق  بأن روسيا التي قيرت  وصمتم في وقت مناسب وبنية طيبة. وأشكركم من صميم قمبي عمى ذلك. وا 

 النازية لن تسمح بوقوع  أخطار مثل "الخطر النووي اإليراني" واستمرا "إراقة الدماء في سورية".
الرئاسية في مصر التي أعمنت أمس وقال:" نحن  وأعاد الرئيس اإلسرائيمي إلى األذىان نتائج االنتخابات

 نشيد بالسالم بين بمدينا وسنحافظ عمى العالقات السممية".
 25/06/2012، 48عرب 

 
يرانية أمريكيةمناورة إسرائيمية  .18  مشتركة تحاكي مواجية صواريخ سورية وا 

سرائيل مناورة مشتركة في تشرين األو  ل/ أكتوبر القادم تحاكي من المقرر أن تجري الواليات المتحدة وا 
 إطالق عشرات الصواريخ من إيران ومئات الصواريخ من سورية باتجاه إسرائيل.

آالف جندي أمريكي إلى جانب اآلالف من الجنود اإلسرائيميين في  3وجاء أنو من المقرر أن يشارك نحو 
 المناورة التي تتركز عمى القدرات الدفاعية من الصواريخ.

ي موقعيا عمى الشبكة إنو في إطار االستعدادات لممناورة زار إسرائيل مؤخرا الجنرال وقالت "معاريف" ف
كريج فرانكمين، قائد الفرقة الجوي  الثالثة في قيادة أوروبا في الجيش األمريك، كما تمت إقامة قيادة مشتركة 

 يل والواليات المتحدة.لمجيشين، بدأت بالتحضير لممناورة التي وصفت بأنيا أوسع مناورة تجري بين إسرائ
" الجديد والمطور، وخاصة في 2وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سوف تستخدم في المناورة نظام "حيتس 

مجال القدرة عمى الكشف المبكر عن عممية إطالق الصاروخ. كما من المقرر أن تستخدم الواليات المتحدة 
 .النظام الدفاعي "إيجيس" وبطاريات صواريخ "باتريوت"

ونقمت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيمية قوليا إن المناورة، التي تركز عمى التيديد الباليستي، تعتبر 
رسالة واضحة إليران. وبحسب المصادر ذاتيا فإنو سيؤخذ بالحسبان، خالل المناورة، سيناريوىات أخرى 

ورية، وتعاظم قوة حزب اهلل، عمى خمفية التغييرات التي تحصل في الشرق األوسط مؤخرا: ما يحصل في س
 وزيادة مخزون الصواريخ لدى المنظمات الفمسطينية في قطاع غزة.

 25/06/2012، 48عرب 
 

 إلى حد كبير بأف التعاوف مع مصر سوؼ يستمر : مطمئنوفزير االستخبارات اإلسرائيميةو  .19
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ان بالده مطمئنة إلى حد  غزة ـ أشرف اليور: أعمن دان ميريدور وزير االستخبارات اإلسرائيمية يوم أمس
كبير بأن التعاون مع مصر سوف يستمر، وذلك عقب فوز مرشح جماعة اإلخوان المسممين الدكتور محمد 

 مرسي بانتخابات الرئاسة.
وشدد الوزير اإلسرائيمي عمى مصمحة إسرائيل في الحفاظ عمى معاىدة السالم مع مصر، باعتبارىا 'ركنا من 

 طقة بأسرىا'.أركان االستقرار في المن
وأشار إلى أن حركة التغيرات والثورات في العالم العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص 'ما زالت في 

 أوجيا'.
 26/06/2012، القدس العربي، لندف

 
 تتخوؼ مف تراجع العالقات مع مصر وتصاعد اليجمات مف سيناء بعد انتخاب مرسي "إسرائيؿ" .20

حف إسرائيمية أن المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل ذكرت ص :يو بي أي -القدس المحتمة
تتخوفان من تراجع العالقات مع مصر وتصاعد اليجمات من سيناء ضد جنوب إسرائيل في أعقاب فوز 

 مرشح اإلخوان المسممين محمد مرسي برئاسة مصر.
سكرية في إسرائيل ألن وقالت صحيفة "معاريف" إنو يوجد تخوفات كبيرة لدى المؤسستين السياسية والع

لمعالقات مع مصر، وىي أكبر وأىم دولة مجاورة إلسرائيل، تأثيرا ىاما لمغاية عمى العالقات مع كل العالم 
 العربي.

وأضافت الصحيفة أنو عمى الرغم من قول مرسي بعد اإلعالن عن فوزه بالرئاسة أمس أنو سيحافظ عمى 
، إال أن جياز األمن اإلسرائيمي يتخوف من أن تكون النتخاب جميع االتفاقيات الدولية التي أبرمتيا مصر

 مرسي تبعات سمبية وخصوصا عمى المدى البعيد.
وأضافت الصحيفة أن جياز األمن اإلسرائيمي بدأ قبل عدة شيور باالستعداد والجيوزية لنشوء وضع مختمف 

تين واالمتناع عن إطالق في مصر، وفي الوقت نفسو الحذر من المس بالعالقات الحساسة بين الدول
 تصريحات يمكن تفسيرىا بشكل يثير إشكاليات.

ووفقا لمصحيفة فإن مسؤولين أمنيين إسرائيميين قالوا خالل اجتماعات مغمقة أنو إذا غّيرت مصر سياستيا 
فإن إسرائيل ستواجو مشكمة أمنية أصعب من تمك التي تواجييا مع حزب اهلل والفصائل الفمسطينية في غزة 

لم تكون ىناك  1973وية، وىذا األمر يعني رصد ميزانيات كبيرة جدا خاصة وأنو منذ حرب العام س
 جيوزية إسرائيمية في ىذه الجبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش المصري ىو "نقطة ضوء" كون التقديرات اإلسرائيمية ترى أنو يؤيد اتفاقية 
 السالم في ىذه المرحمة.
اإلسرائيمية ىي أن الحكم الجديد في مصر لن يبذل جيودا كبيرا في المحافظة عمى  وأضافت أن التقديرات

الحدود بين الدولتين وأنو قد تقع ىجمات من سيناء ضد أىداف إسرائيمية إضافة إلى أن إسرائيل ستواجو 
صعوبة في العمل بحرية ضد حماس في قطاع غزة من أجل االمتناع عن احتكاك مع الحكومة المصرية 

 لجديدة.ا
من جانب قال عضو الكنيست عتنيئيل شنمر من حزب كديما إنو "عمى إسرائيل أن تحيي الشعب المصري 
عمى إجراء العممية الديمقراطية، وردود الفعل األولى التي ستصدر عن إسرائيل من شأنيا أن تكون ىامة 

 لبمورة عالقتنا مع الجارة في الجنوب".
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 26/06/2012، الحياة، لندف
 

 وحركة اإلخوافمع مرسي تطالب نتنياىو بالمبادرة إلى حوار  اإلسرائييةسة المعارضة رئي .21
انتقدت رئيسة المعارضة اإلسرائيمية، النائبة شيمي يحيموفتش، قد توجو رئيس : تل أبيب: نظير مجمي

ر إلى الوزراء، بنيامين نتنياىو، الذي اكتفى بتصريح بارد حول انتخاب مرسي، وقالت إن عميو أن يباد
السالم مع مصر ىو »اقتراح حوار مباشر مع مرسي وحركة اإلخوان المسممين. وأضافت، في بيان ليا، أن 

مصمحة استراتيجية لمطرفين، وينبغي أن تبادر إسرائيل إلى طرح الموضوع عمى مائدة حوار جدي 
الداخمية، وتحترم  وأوضحت أن إسرائيل يجب أن تبدو جارة أمينة لمصر، ال تتدخل في شؤونيا«. ومخمص

 خيارىا، وتبادر إلى التعاون معيا. فإذا رفضت، يكون واضحا لمعالم أن مصر ىي الرافضة وليس إسرائيل.
 26/06/2012، الشرؽ األوسط، لندف

 
 زر يدعو القيادة اإلسرائيمية إلى فتح قنوات حوار مع الرئيس المصري الجديدبف أليعا .22

، بنيامين بن أليعازر، المعروف بالعالقات الممتازة التي جمعتو بالرئيس قال وزير الدفاع اإلسرائيمي األسبق
وأضاف: «. عمى إسرائيل عدم التعجل باتخاذ موقف من الرئيس المنتخب»السابق حسني مبارك، إنو ينبغي 

يجب االنتظار لنرى ماذا سيفعل الرئيس الجديد، فيو إسالمي ومعروف في الماضي بمواقف مناىضة »
كل التغييرات الحاصمة اآلن ىي إسالمية، وىي أكثر تدينا وأكثر كراىية إلسرائيل، ولكنني آمل  إلسرائيل.

 «.أن يسمح ىذا الرجل لمجيش بأن يواصل التعاون مع إسرائيل في القضايا األمنية
كل شيء اآلن محفوف بالضباب.. فنحن أمام عالم آخر، ليس عالم مبارك، ىذا »وأشار بن أليعازر إلى أن 

سالمي ويكره إسرائيلى ، ومع ذلك قال إنو ال يعتقد أن الشعب المصري انتخب «و شرق أوسط متطرف وا 
محمد مرسي لقيادة مصر نحو المواجية، داعيا إلى وجوب قيام إسرائيل بالبحث عن قنوات لمحوار والتفاىم 

 ع اإلسالميين.مع القوى اإلسالمية التي تجتاح المنطقة، ومحاولة إيفاد الرسل لموصول لحوار م
 26/06/2012، الشرؽ األوسط، لندف

 
 األمف لممرة الثانية لمجمستشكو غزة  "سرائيؿ"إ .23

قدمت اسرائيل الميمة الماضية، ثاني شكوى ليا خالل أربعة أيام الى مجمس االمن الدولي  -القدس -رام اهلل 
ان التجمعات السكنية في وزعم مندوب اسرائيل لدى االمم المتحدة رون بروس اور،  ضد قطاع غزة ".

 جنوب اسرائيل تعرضت الطالق سبع وثمانين قذيفة صاروخية منذ تقديمو الشكوى السابقة 
 

وحذر السفير بروس اور من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عمى الصمت الدولي إزاء  بيذا الخصوص.
 ىذه الممارسات.

 26/06/2012، القدس، القدس
 

 "إسرائيؿ"تعميـ التكنولوجي وأثره عمى منظومة التسمح بػ: "البالجيشجنراؿ كتاب مؤلفو  .35
يناقش المؤلف الجنرال احتياط "شاي تسادوق" في كتابو "التعميم التكنولوجي وأثره : خاص "فمسطين" -رام اهلل

، آخر التطورات التي يعيشيا التعميم 2010عمى منظومة التسمح في )إسرائيل(" من منشورات عام 
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ي الكيان اإلسرائيمي، ومدى مواكبتو لمتطورات العالمية، وأثره عمى حجم التقدم النوعي الذي التكنولوجي ف
 تكتسبو منظومة التسمح في جيش االحتالل. 

ويسمط الكتاب الضوء عمى طبيعة التنسيق الحاصل بين الوزارات ذات االختصاص، كالتربية والتعميم، 
 سرائيمي. والتجارة، وجياز التسمح في جيش االحتالل اإل

 ويكتسب الكتاب أىميتو في ضوء نتيجة ىامة خمص إلييا المؤلف، تتمخص في بعدين ىامين: 
البعد األول: تراجع اىتمام جيش االحتالل اإلسرائيمي وجياز التسمح فيو بالتعميم التكنولوجي، وعدم مواكبتو 

 آلخر التطورات الحاصمة في ىذا المجال لدى باقي جيوش العالم. 
الثاني: يتمثل في اإلقبال المتزايد من قبل الشبان اإلسرائيميين المنخرطين حديثًا في الخدمة العسكرية  البعد

في األقسام التكنولوجية والدوائر التقنية داخل الجيش، ما يوجد مسافة واسعة وشقة بعيدة بين حجم 
عدم االىتمام من قبل قيادة  االحتياجات المتزايد عمى القطاع التكنولوجي من جية، ومن جية أخرى حالة

 الجيش بيذا القطاع الحيوي واليام. 
يقدم الكتاب توصيات إلى صناع القرار في الكيان اإلسرائيمي خاصة بضرورة تحديث أنظمة التعميم و 

التكنولوجي في المدارس والجامعات، ورفدىا بصورة دورية بييئة الصناعات العسكرية والتسميحية التابعة 
 ل. لجيش االحتال

وبالرغم من التقدم اإلسرائيمي في المجال التكنولوجي، إال أن المؤلف يقدم حقيقة جديدة مفادىا أن ىذا التقدم 
ال يشمل التكنولوجيا العسكرية، وىو ما يترك آثاره السمبية وتبعاتو الكارثية عمى االقتصاد اإلسرائيمي عمومًا، 

 وجيش االحتالل وجياز التسمح فيو خصوصًا. 
ى الكتاب أن القطاع التكنولوجي يعتبر واحدًا من أىم وأخطر قطاعات التسمح في جيش االحتالل وير 

اإلسرائيمي، سواء عمى صعيد الفعالية اإلستراتيجية أو النوعية اليجومية لمجيش أمام نظرائو من جيوش 
 متقدمة جدًا. %، وىي نسبة 15العالم، السيما إذا عممنا أن نسبة الجنود المنخرطين فيو تصل إلى 

إلى جانب ذلك، فإن جيش االحتالل اإلسرائيمي ومنذ عقود عديدة يؤسس لعممياتو القتالية ومواجياتو 
العسكرية عمي معطيات تكنولوجية وتقنية، وبالتالي فيو يرى نفسو ممزمًا بتأىيل الشبان اإلسرائيميين في 

ع مستواىم العممي في المدارس والمعاىد العممية مرحمة ما قبل الخدمة العسكرية في المجال التكنولوجي، ورف
 من خالل أقسام ودوائر التعميم التكنولوجي في وزارة التربية والتعمم وغيرىا من جيات االختصاص. 

يفاجئ الكتاب قراءه بمعطيات تجد طريقيا لمنشر لممرة األولى، وىي صادرة عن جيش االحتالل اإلسرائيمي، 
ـ" تراجع مريع" شيدتو السنوات األخيرة في نسبة المجندين الجدد المؤىمين وتشير إلى ما يمكن وصفو ب

%، 13إلى  1997% خالل العقد األخير، وفي حين وصمت النسبة عام 4,5لمتعميم التكنولوجي بنسبة 
 % فقط.8لتصل إلى نسبة  2008فإنيا تراجعت عام 

 25/6/2012، فمسطيف أوف اليف
 

  ُسرقت مف مركبة عسكرية لضابط في كتيبة "أوغدات عزة" وثائؽ عسكرية إسرائيمية خطيرة .25
ساعة  24أفادت صحيفة "معاريف" في موقعيا عمى الشبكة أن عناصر المخابرات وأمن المعمومات عمموا 

متواصمة، إلى جانب طاقم تحقيق تابع لمشرطة، في البحث عن ممف يضم وثائق وصفت بأنيا سرية جدا 
سكرية لضابط في كتيبة "أوغدات عزة"، بعد أن قام بإخراج الممف من وحساسة جدا سرقت من مركبة ع

 القاعدة العسكرية بشكل غير قانوني.
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وعمم أنو تم العثور الحقا عمى الوثائق في أحد المنازل في مدينة قمنسوة في المثمث، في حين تم تقديم الئحة 
 اتيام ضد الضابط الذي أخرج الوثائق من القاعدة العسكرية.

عمم أن القضية التي استنفرت الشرطة والجيش حصمت قبل عدة شيور، وتم الكشف عنيا مؤخرا في كما 
 أعقاب إدانة الضابط الذي يعمل في منصب حساس في الكتيبة العسكرية المشار إلييا.

ووصفت الوثائق بأنيا سرية لدرجة أن عناصر أمن المعمومات حذروا من تعريض حياة عدد كبير من 
 طر في حال وقوع الوثائق بأيدي "جيات معادية".الجنود لمخ

وتضمنت الوثائق "عناصر مساعدة وأوامر وخرائط ومعمومات كثيرة وسرية في مجال األمن الجاري وفي 
المجال العمالني، وبعضيا من خطط تدريبات ومناورات. كما تضمنت خرائط رسم عمييا كيفية انتشار 

 وسائل قتالية مختمفة".
 25/06/2012، 48عرب 

 
 ة في القدسسكنية عمى أرض مصنع الصناعات العسكري وحدةألؼ  34خطة إلقامة  .37

بعد عامين من النقاشات القانونية في المحكمة العميا، وبعد سنوات من النضال الطويل إلقراره كقانون في 
حدة سكنية ألف و  62الكنيست، سمح لما يمسى بإدارة أراضي "إسرائيل" اليوم االثنين، وضع خطة إلنشاء 

ألف إسرائيمي مستقباًل، عمى أرض مصنع الصناعات العسكرية والممتد من منطقة  200جديدة الستيعاب 
 "رامات ىشارون" وحتى منطقتي "ىرتسميا" و"ىود ىشارون".

في أطار القانون والذي أطمق عميو مسمى "خطة جبية ىشارون" سيخمى المصنع العسكري العمالق التابع 
دونم ليقام مكانو أالف الوحدات السكنية الجديدة، وستخصص  9200ممتد عمى مساحة لمصناعات، وال

 دونم. 6000% من المساحة لحاجات الجميور كنشاء حديقة بمساحة 20

 36/7/3023عكا أوف اليف، 

 
 االحتالؿ يعذب األسرى بشكؿ ممنيج وبتصريح مف الجياز القضائي: لمدراساتمركز أسرى فمسطيف  .38

ى فمسطين لمدراسات أن االحتالل يمارس التعذيب ضد األسرى في سجونو، وفق سياسة أكد مركز أسر 
 ممنيجة ومدروسة، وبتصريح من الجياز القضائي، وأن ذلك ليس سموًكا فرديًّا مثمما يدعي قادة االحتالل. 

العشرين وأوضح المركز، في تقرير نشره بمناسبة اليوم العالمي لمناىضة التعذيب الذي يصادف السادس و 
، أن المحققين ال يتورعون عن استخدام أساليب التعذيب 6026-2-64من )يونيو( حزيران، اإلثنين 

 المحرمة دوليًّا بحق األسرى في سجونو. 
طالق النار، ثم تقييد األسير  وبين أن التعذيب يبدأ منذ لحظة االعتقال التي تتم وسط جو من اإلرىاب وا 

لقائو في )الجيب( العسكري، واالعتداء عميو بالضرب والتيديد والشتم، إلى حين  ووضع رباط عمى عينيو وا 
 وصولو ألحد مراكز التحقيق والتوقيف النتزاع اعترافات منو بالقوة. 

وأوضح المدير اإلعالمي لممركز الباحث رياض األشقر أن أخطر ما يتعمق بقضية التعذيب ىو أن تمك 
عت دولة االحتالل لمجرمي )الشاباك( ممارسة التعذيب ضد األسرى، الممارسات تنفذ باسم القانون، فقد شر 

 دون احترام آلدمية اإلنسان، ووفرت ليم غطاء من المحاكم اإلسرائيمية؛ حتى ال يالحقوا قضائيًّا. 
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وقال األشقر: "إن ذلك يعكس إرىاب الدولة الرسمي الذي تنتيجو )إسرائيل(، فيي الوحيدة في العالم التي 
لفعل التعذيب من خالل السماح باستخدام وسائل التعذيب المختمفة، مخالفة كل المواثيق والمعاىدات ُتشرع با

 الدولية التي تحرم استخدام التعذيب ضد األسرى". 
أسموًبا لمتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي، وىذه الوسائل العنيفة  00وأكد أن االحتالل يستخدم أكثر من 

ىم شيداء الحركة األسيرة منذ عام  211يًرا في سجون االحتالل، من أصل أس 90أدت إلى استشياد 
 م. 2129

% من األسرى الذين تعتقميم سمطات االحتالل ُعرضوا لمتعذيب 10وحسب األشقر، أكدت اإلحصائيات أن 
 في أقبية التحقيق التابعة ألجيزة األمن اإلسرائيمية، ومراكز االعتقال المختمفة.

 36/7/3023، فمسطيف أوف اليف
 

 قرارًا دوليًا يديف تعذيب األسرى 289: اهللوزارة االسرى في راـ  .39
قرارا دوليا عن األمم المتحدة، يدين  290صدر منذ االحتالل الصييوني لمضفة الغربية وقطاع غزة، 

زارة في تعامميا مع األسرى، ولعدم التزاميا بالقرارات الدولية ذات الصمة. ىذا ما أوضحتو و « إسرائيل»
 األسرى في رام اهلل في تقرير نشرتو حديثا.

، أشار التقرير أّن عشرات اإلدانات 2/9وبمناسبة اليوم العالمي لمناىضة التعذيب، الذي يحل الثالثاء القادم 
صدرت من األمم المتحدة بسبب مخالفة االحتالل لمقوانين الدولية المتعمقة بحقوق اإلنسان تحت االحتالل 

 .وحقوق األسرى
ىانتيم أصبح ظاىرة تعّبر عن فساد أخالقي وقانوني،  وأضاف التقرير أّن تعذيب األسرى والتنكيل بيم وا 

 تمارسو المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيمية.
 37/7/3023السبيؿ، عّماف، 

 
 وعضوا كنيست يتجولوف في باحات األقصى اإلسرائيميةعناصر مف البحرية  .:3

عنصرا من قوات البحرية  49ل اإلسرائيمي صباح اليوم اإلثنين، بدخول سمحت شرطة االحتال: القدس
 اإلسرائيمية، إضافة إلى عضوي كنيست، بالتجول في باحات المسجد األقصى المبارك.

وقال مدير األوقاف اإلسالمية في القدس عزام الخطيب، إن العناصر انتشرت في باحات األقصى وتجولت 
ىذه الجوالت تتكرر بشكل دائم، فكل حين تدخل وفود عسكرية أو غير بمباسيا العسكري. وأضاف: '

 عسكرية لباحات األقصى، والميم أال يخّموا بالمتعارف عميو'.
بدوره، نفى مسؤول الحراسة في األوقاف أن يكون رئيس حركة 'أمناء جبل الييكل' غرشون سممون قد دخل 

 األقصى.
 36/7/3023، فا(وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )و 

 
 مولودا مف الخارج لغاية النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري 4599: تسجيؿ لػ'وفا'وكيؿ وزارة الداخمية  .40

قال وكيل وزارة الداخمية حسن عموي' إنو حسب اإلحصاءات وصل عدد المواليد : بسام أبو الرب -رام اهلل 
مولودا لغاية  2500دان عربية ودولية حوالي المسجمين من خارج األرض الفمسطينية، والذين يقيمون في بم

 '.6026-4-22تاريخ 
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وأضاف في حديث خاص لوكالة 'وفا'، إن موضوع تسجيل مواليد الخارج بالغ األىمية، حيث استطاعت 
منظمة التحرير الفمسطينية خالل االتفاقيات االنتقالية أن تحدث تطورا عمى ىذا الموضوع، خاصة أن سجل 

 ا ىي األرض.السكان محاصر كم
وتابع: 'إن السجل السكاني محاصر ومقيد من سمطات االحتالل، وىذه القضية كانت محور نقاش أثناء 
المفاوضات لالتفاق االنتقالي، حيث كان يشترط التسجيل لممولود خالل السنة األولى من عمره، إضافة إلى 

حتالل الكامل'، موضحا أن السمطة ضرورة عودة المولود إلى األرض الفمسطينية التي كانت خاضعة لال
 22الوطنية استطاعت من خالل المفاوضات المعقدة أن ترفع سن تسجيل المواليد في الخارج لغاية سن 

سنة، شريطة أن يكون مولودا من أب أو أم فمسطينية أو ألبوين يحمالن الجنسية الفمسطينية، مع ضرورة 
 سنة األولى. 22واطن خالل عودتو إلى أرض الوطن، حيث يحق لو التسجيل كم

مكانية الحصول عمى جواز سفر فمسطيني،  وأوضح أن اليوية الفمسطينية تعطي حامميا حق المواطنة، وا 
 كحق طبيعي دون أي إعاقة، ويحفظ حقو الدائم كمواطن في بمده ويعزز من انتمائو لوطنو.

قال عموي: إنو ال ينطبق  وبخصوص موضوع الالجئين في مخيمات الشتات في معظم الدول العربية،
عمييم قاعدة المواطنة، وال يتم تسجيميم في سجل السكان؛ إال إذا انطبق عمييم جمع الشمل أو حق 
المواطنة، التي نأمل منحيا لجميع الفمسطينيين، ويتم التعامل معيم حسب قوانين البمد المضيف ويحممون 

 وثائق ثبوتية كل حسب مكان إقامتو'.
 36/7/3023، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 الرئيس المصري بالعمؿ عمى انياء االنقساـ وانجاز المصالحة يطالبوفالميد" كنيسة "مبعدو  .42

طالب "مبعدو كنيسة الميد" في غزة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، اليوم  :عمي سمودي -جنين
ء االنقسام الفمسطيني وانجاز المصالحة الفمسطينية، والتي لعبت مصر االثنين، بضرورة العمل عمى إنيا

دورا كبيرا في تقدميا، وخصوصا أن المبعدين يتطمعون إلى دور اكبر لمرئيس مرسي في اتمام المصالحة 
 والحفاظ عمى وحدة الشعب الفمسطيني، ووحدة شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة.

رسي بضرورة العمل عمى ترسيخ وحدة الشعب المصري، واحترام حقوق كافة وطالب المبعدون "الرئيس م
فئات الشعب من اجل الوصول بمصر إلى بر األمان، وتحقيق التقدم واالزدىار؛ الن مصر والشعب 

 المصري يستحق كل خير، خاصة بعد عقود من الظمم والتسمط التي مرت عمى الشعب عميو".
 36/7/3023، القدس، القدس

 
 مف األوضاع الكارثية في مستشفى سجف الرممة يحذروفرى المرضى األس .43

رام اهلل: وجو األسرى المرضى في مستشفى سجن الرممة اإلسرائيمي نداء استغاثة إلى جميع مؤسسات حقوق 
اإلنسان والرئيس محمود عباس لمتدخل والتحرك لوضع حد لممعاناة التي تزداد تدىورًا نتيجة سياسة اإلىمال 

 التي يتعرضون ليا.الطبي 
 37/7/3023، األياـ، راـ اهلل

 
 عمميات ىدـ واسعة لمساكف البدو باألغوار .44
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شرعت قوات االحتالل اإلسرائيمي أمس اإلثنين بعمميات ىدم واسعة لمساكن البدو في خربة : الضفة الغربية
اريج المياه من أجل 'الميتة' في وادي المالح في األغوار الشمالية، كما واصمت حممتيا في مصادرة صي

إجبار السكان عمى الرحيل. وقالت مصادر محمية ان جرافات عسكرية إسرائيمية شرعت في اقتالع الخيام 
والبركسات في الخربة وطالت عددا كبيرا منيا، ومنعت المواطنين من إخراج أغراضيم من داخل الخيام 

 والبركسات وطالبتيم بالرحيل.
د االحتالل صادروا صياريج ماء في الخربة خالل عممية اليدم في ظل وأشارت المصادر إلى أن جنو  

 الحر الشديد وحاجة السكان لمياه الشرب ونقمتيا إلى معسكر إسرائيمي مجاور.
 37/7/3023، السبيؿ، عّماف

 
 األقصى الوسيمة الوحيدة اآلف لحمايتوالمسجد المكثؼ والدائـ في  التواجدبري: عكرمة ص .45

أعمن خطيب المسجد االقصى المبارك الشيخ الدكتور عكرمة صبري ان خطة : اليادينيفين عبد -عمان 
حماية االقصى التي سيتم اتباعيا خالل المرحمة الحالية تكمن في التواجد المكثف بالمسجد وساحاتو وعدم 

 «. فيي الوسيمة الوحيدة االن لحمايتو»تركيا فارغة بالمطمق، 
من القدس أن القائمين عمى القدس والمسجد االقصى « الدستور«وبين صبري في حديث ىاتفي خاص لـ

معنيون االن بوضع خطة يمكن تطبيقيا عمى أرض الواقع، لحماية المسجد االقصى من أي اعتداءات 
إسرائيمية سواء كان من قوات االحتالل أو من المستوطنين. وكشف صبري بيذا االطار عن مخطط 

مفة في مدينة القدس ال تقتصر فقط عمى المقدسات، يشارك بيا اسرائيمي ييدف لتدمير أماكن مخت
 المستوطنون، حيث بدؤوا بإحراق المحالت واالماكن الموجودة في باب العامود، والمجاورة لالقصى.

واكد الشيخ صبري ان شيوخ االقصى والقائمين عميو يسعون جاىدين دوما لحشد اكبر عدد من المصمين 
 «.وىذا االمر بدأنا بتنفيذه»المور بالمواجية عمى ارض الواقع اوال بأول، بالمسجد وذلك لمعالجة ا

 37/7/3023، الدستور، عّماف
 
 

 غير راضيف عف عدـ إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية مف الفمسطينييف %82المركز الفمسطيني: .46
لمبحوث السياسية والمسحية إلى أن المركز الفمسطيني  أجراه أشار استطالع لمرأي العام الفمسطيني: رام اهلل

الغالبية في الشارع الفمسطيني متشائمة تجاه فرص تطبيق المصالحة فيما تظير النتائج أن أقمية ضئيمة جدًا 
 متفائمة بتشكيل حكومة مصالحة خالل أيام أو أسابيع أو بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نياية العام.

طالع الذي اجري وجيًا لوجو مع عينة عشوائية من األشخاص البالغين بمغ وفيما يمي أىم نتائج االست
 %.2موقعًا سكنيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة وكانت نسبة الخطأ  260شخصًا وذلك في  2600عددىا 

غالق مواقع انترنت بسبب اآلراء أو المقاالت التي 9% يعارضون و00•  % يؤيدون اعتقال صحفيين وا 
 ينشروىا.

% يقولون أنيم غير راضين عن عدم إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في شير أيار )مايو( 92• 
% يقولون أنيم راضون عن عدم 66الماضي كما كان مقررًا في اتفاق المصالحة بين فتح وحماس و

 إجرائيا.
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% أنيا تموم 22ن % تموم فتح وحماس معا عمى عدم إجراء االنتخابات فيما تقول نسبة م20نسبة من • 
 % تضع الموم عمى أطراف أخرى.9% أنيا تموم فتح ونسبة 20حماس وتقول نسبة من 

% أنيا ستتشكل ولكن 59% تعتقد أن حكومة المصالحة لن تتشكل أبدًا فيما تقول نسبة من 26نسبة من • 
 % فقط أنيا ستتشكل خالل أيام أو بضعة أسابيع.26بعد فترة طويمة وتقول نسبة من 

% أن األوضاع في 42% فيما تقول نسبة من 66نسبة التقييم اإليجابي ألوضاع قطاع غزة ترتفع إلى  •
 القطاع سيئة أو سيئة جدًا.

% فيما تقول نسبة من 20نسبة التقييم اإليجابي ألوضاع الضفة الغربية تبقى عمى حاليا حيث تبمغ • 
 % أن األوضاع فييا سيئة أو سيئة جدًا.29
سماعيل ىنية، يحصل األول لو جرت ان•  تخابات رئاسية جديدة وترشح فييا اثنان فقط ىما محمود عباس وا 

% من أصوات المشاركين، وتبمغ نسبة المشاركة في االنتخابات في ىذه الحالة 55% والثاني عمى 51عمى 
 %. في قطاع غزة، يحصل عباس56% ولينية 45%. قبل ثالثة أشير بمغت نسبة التصويت لعباس 24

% وىنية 40% وفي الضفة الغربية يحصل عباس عمى 54% وىنية عمى 51في ىذا االستطالع عمى 
سماعيل ىنية فيحصل األول عمى 52عمى  % والثاني 20%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وا 
ة بين %. أما لو كانت المنافس96% وتصل نسبة المشاركة في االنتخابات في ىذه الحالة إلى 25عمى 

سماعيل ىنية، فإن البرغوثي يحصل عمى النسبة األكبر ) %( يتبعو 29الرئيس عباس ومروان البرغوثي وا 
%. ىذه ىي 94%(، وتبمغ نسبة المشاركة في ىذه الحالة 64%( ثم محمود عباس )22اسماعيل ىنية )

 الثالثة معًا.المرة األولى التي نسأل فييا عن انتخابات رئاسية يشارك فييا ىؤالء المرشحين 
% سيشاركون فييا حيث تحصل 90لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن • 

% وتحصل كافة 50% من أصوات المشاركين وفتح عمى 61قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحماس عمى 
 لمن ستصوت بعد. % أنيا لم تقرر 21%، وتقول نسبة من 26القوائم األخرى مجتمعة عمى 

في سؤال عمن يفضل الجميور أن يكون مرشحًا لحركة فتح من بين قائمة محددة باألسماء في حالة • 
%( مروان البرغوثي يتبعو صائب 42إصرار الرئيس عباس عمى عدم الترشح اختارت النسبة األكبر )

 عريقات
ة األسرى خالل إضرابيم عن % غير راضين عن حجم المشاركة الشعبية في مساند50% راضون و41• 

 الطعام.
% تعتقد أن ىناك فائدة من زيارات العرب والمسممين لمقدس اليوم فيما قالت 96زيارة القدس: نسبة من • 

 % أنيا ال ترى فائدة في ذلك.64نسبة من 
خالل % يعتقدون أنو سيكون لمثورات العربية أثر إيجابي عمى القضية الفمسطينية 51الثورات العربية: • 

% أنو لن يكون 64% يعتقدون أن التأثير سيكون سمبيًا فيما تقول نسبة من 62السنة أو السنتين القادمتين و
 ليا تأثير عمى القضية.

حزب سمفي في فمسطين: سألنا الجميور عن موقفو من قيام حزب سمفي في فمسطين كما في مصر وعن • 
نيا ستصوت لحزب كيذا لو قام وقالت نسبة من % أ69مدى االستعداد لمتصويت لو. قالت نسبة من 

 % أنيا لن تصوت لو.22
% يعتقدون أن ىذه 50انتخابات مصر: بعد اإلعالن غير الرسمي عن نتائج االنتخابات المصرية، • 

% أنيا 66% أنيا ال تعتقد ذلك وقالت نسبة من 22النتائج ستخدم القضية الفمسطينية فيما قالت نسبة من 
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% أنو مرشح األخوان مرسي فيما قالت 25د سؤال المجيبين عن اسم الفائز أجابت نسبة من ال تعرف. وعن
 % أنيا ال تعرف من فاز.24% أن الفائز ىو المواء شفيق وقالت نسبة من 60نسبة من 

 36/7/3023، القدس، القدس
 

 تشف حرب استنزاؼ شريرة ضد قرية سوسيا الفمسطينية "إسرائيؿ"ىارتس:  .47
ت صحيفة "ىآرتس" اليوم االثنين تعميقًا لمعمقيا البارز عكيفا الدار تناول فيو احدى السياسات نشر : وكاالت

التي تمجأ الييا اسرائيل لتجريد الفمسطينيين من ممتمكاتيم اماًل باجالئيم عن اراضييم وحمميم عمى مغادرة 
من جية اخرى ومصادرة وطنيم، اال وىي ىدم بيوت الفمسطينيين من جية، وعدم منحيم تراخيص بناء 

اراضييم. وقد ضرب مثااًل عمى ذلك ما فعمتو السمطات االسرائيمية في قرية سوسيا الفمسطينية جنوب جبل 
 الخميل.

ان حرب االستنزاف التي تشن عمى سكان سوسيا وجماعتيم الذين يعيشون في االمنطقة "ج" تشن بصورة 
طط االساسية لمقرى الفمسطينية منذ سنوات. واذا لم تكن شريرة معقدة. ذلك ان سمطات التخطيط تحتفظ بالخ

ىناك خطة، فمن تكون ىناك تراخيص بناء، واذا لم تكن ىناك تراخيص بناء، فسيبني الناس من دون 
 تراخيص. واذا كان ىناك بناء من دون إذن، فيناك اوامر بيدم المباني.

لم يتم  6004(، وفي 6225الفمسطينية ) في المائة من الطمبات 19تمت الموافقة عمى نحو  2196في 
. وفي السنوات االخيرة، لم يعد الفمسطينيون 201في المائة من  2اي نحو  –ترخيصًا  22اصدار سوى 

 يأبيون بطمب تراخيص بناء.
عندما تطبق السمطات االسرائيمية قوانين التخطيط والبناء، فانيا تظير قدرًا كبيرًا من النشاط اذا كان االمر 

الى  6000عمق بالتعامل مع الفمسطينيين. ووفقًا الرقام االدارة المدنية )ادارة االحتالل(، فانو في الفترة من يت
مبنى( في قرى فمسطينية،  2200وضع نحو ثمث االوامر موضع التنفيذ )ما ادى الى ىدم حوالي  6009

الفمسطينيين في المنطقة "سي" يقمون في المائة في مستوطنات اسرائيمية. ومع ان السكان  9مقارنة باقل من 
عددًا عن نصف سكان المستوطنات، فان ثالثة من كل اربعة ممفات خاصة بالبناء غير القانوني تفتح ضد 

 اولئك الفمسطينيين.
االجالء الممنيج ألناس ال يريدون شيئًا اكثر  قد احتجوا عمى اإلسرائيميينان من المعيب ان حفنة فقط من 

وىي قصة واقعية  –عمى ارضيم ويربوا اطفاليم في بالدىم. من المعيب ان ىذه الحقيقة من ان يعيشوا 
ال تحصل عمى مزيد من الدعاية. يومًا ما سندفع ثمنًا بيظًا ليذا  –تتكشف عمى مر السنين بالقرب منا 

 .الشر
 36/7/3023، 59عرب 

 
 امؿ لمقضية الفمسطينيةحؿ ش إلىاألردف ممتـز بالعمؿ مع جميع األطراؼ الدولية لمتوصؿ  .48

الثــاني بالعمــل  عبــد اهللأكــد رئــيس الــوزراء الــدكتور فــايز الطراونــة التــزام األردن بقيــادة الممــك  :)بتــرا( -عمــان 
مع جميع األطراف الدوليـة لمتوصـل الـى حـل عـادل وشـامل لمقضـية الفمسـطينية بمـا يـوفر لمشـعب الفمسـطيني 

ي يفضي إلى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس حقوقو المشروعة في إطار حل الدولتين الذ
 الشرقية.



 
 
 

 

 

           34ص                                    3655العدد:                37/7/3023 الثالثاء التاريخ:

كما أكـد الطراونـة خـالل لقائـو فـي مكتبـو برئاسـة الـوزراء أمـس المنسـق الخـاص لألمـم المتحـدة لعمميـة السـالم 
 فــي الشــرق االوســط روبــرت ســري والوفــد المرافــق اىميــة تعزيــز اجــراءات اســتعادة الثقــة بــين جميــع االطــراف
المعنية بعممية السالم، الفتا الى ان االوضاع االقميمية يجـب ان ال تجعمنـا نغفـل عـن أولويـة ايجـاد حـل دائـم 

 لمقضية الفمسطينية التي ىي قضية العرب المركزية.
 من جيتو، أكد سري حرصو عمى استمرار التشاور والتنسيق مع االردن، فيما يخص عممية السالم.

37/7/3023، الغد، عّماف  
 

 يستنكر اقتحاـ جنود ومتطرفيف ييود لألقصى األردني وزير األوقاؼ .49
حـــذر وزيـــر األوقـــاف والشـــؤون والمقدســـات اإلســـالمية الـــدكتور عبدالســـالم العبـــادي ســـمطات : بتـــرا –عمـــان 

االحـــتالل اإلســـرائيمي مـــن مغبـــة التمـــادي فـــي االنتياكـــات واالعتـــداءات عمـــى المســـجد األقصـــى المبـــارك ومـــا 
 حولو.
ر مـــا قامـــت بـــو ىـــذه الســـمطات امـــس مـــن تســـييل القتحـــام المســـجد المبـــارك مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن واســـتنك

سـتين جنـديا مـن الجـيش اإلسـرائيمي إضـافة  كنيست وبعض أعوانو ونحـو المتطرفين الييود تتكون من عضو
 إلى ثالثة من عناصر األمن الداخمي.

ن ان وزارة االوقــاف والشــؤون والمقدســات االســالمية وقــال العبــادي لوكالــة االنبــاء االردنيــة )بتــرا( امــس االثنــي
بـــذلك التعـــدي تضـــرب بعـــرض الحـــائط قـــرارات األمـــم المتحـــدة  اإلســـرائيميةعمـــى أن ســـمطات االحـــتالل  تشـــدد

 واالتفاقيات الدولية. ومنظمة اليونيسكو
37/7/3023، الدستور، عّماف  

 
 
 

 األسرى األردنييفعسيا" بحؽ نتقد الحكومة لػ"تقات "الوطنية لشؤوف األسرى األردنييف" .:4
تعـــرض األســـير األردنـــي فـــي ســـجون االحـــتالل اإلســـرائيمي عبـــد اهلل البرغـــوثي، الـــى : غـــادة الشـــيخ  -عمـــان 

اعتـداء متعمـد مـن قبـل إدارة السـجون مسـاء األحـد الماضـي، بحسـب النـاطق اإلعالمـي باسـم المجنـة الوطنيــة 
 ت اإلسرائيمية فادي فرح.لشؤون األسرى والمفقودين األردنيين في المعتقال

( مؤبــدا، إذ أقــدم 29وجــرى ذلــك بعــد انتيــاء المحكمــة التــي مثــل اماميــا األســير البرغــوثي المحكــوم عميــو بـــ)
جنــدي اســرائيمي عمــى فــك لجــام كمــب بوليســي متعمــدا واطمقــو نحــو البرغــوثي، مــا أدى إلحــداث إصــابات فــي 

وحمـل فـرح مسـؤولية مـا  في مركـز صـحي تـابع لمسـجن.جسمو، جراء اعتداء الكمب عميو، فنقل إثرىا لمعالج 
فـي سـجون  66تعرض لو البرغوثي الى "الحكومة األردنية التي ما تزال تمارس دورا متقاعسـا بحـق أسـراىا الــ

 االحتالل".
37/7/3023، الغد، عّماف  

 
 المخيمات "تريح"إلجراءات  المبنانية تسعى الحكومة .50

يدتيا المخيمات الفمسطينية مـؤخرا وسـقط فييـا ضـحايا وجرحـى مـن تركت األحداث التي ش: غاصب المختار
المدنيين الفمسطينيين والعسكريين المبنانيين، قمقا واسعا لدى الجانبين عمى حد سـواء، مـن احتمـال توسـع ىـذه 
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، مـــا دفــع بكبـــار المســـؤولين السياســـيين واألمنيـــين مـــن الجـــانبين الـــى «نيـــر بـــارد جديـــد»االحــداث لتجـــر الـــى 
 ش عن حمول تحفظ االمن المبناني والفمسطيني.التفتي

تم وضع مقترحات قابمة لمتطبيق، عمى كل المستويات االمنية والسياسية والحياتية »وتقول اوساط رسمية انو 
بمــا فييــا التيــارات »االجتماعيــة لممخيمــات، ربطــا بالتجــاوب الكبيــر مــن كــل القــوى والفصــائل الفمســطينية،  –

، ألن ال مصمحة ألي طرف في تـوتير االجـواء بـين المخيمـات وبـين الدولـة «المخيمات الدينية السمفية داخل
 «.المبنانية وبينيا وبين محيطيا المبناني الذي طالما احتضنيا واحتضن قضيتيا

واشــارت االوســاط الــى ان عنــاوين الحمــول ال تقتصــر فقــط عمــى الشــأن االمنــي واالجرائــي، انمــا عمــى الشــق 
عي والقانوني، وما ىو مطموب مـن الجـانبين الرسـمي المبنـاني والرسـمي الفمسـطيني إضـافة االنساني واالجتما
الدوليــة التــي تعنــى بشــؤون الالجئــين الفمســطينيين، بمــا يخفــف مــن حــدة االزمــة « االونــروا»الــى دور منظمــة 

 المعيشية لمفمسطينيين، وىو امر ال تتحممو جية واحدة بل يقع عبئو عمى كل االطراف.
ت االوساط الى ان الفصائل تبمغت من الجانب المبناني ان وجـود الجـيش خـارج المخيمـات واالجـراءات واشار 

لـــيس بـــدافع فـــرض حصـــار عمـــى المخيمـــات بـــل لحمايتيـــا مـــن عمميـــات امنيـــة عبـــر تيريـــب »التـــي يتخـــذىا، 
وبينــو وبــين  متفجــرات او ســيارات مفخخــة او دخــول ارىــابيين يعممــون عمــى زرع البمبمــة والفتنــة داخــل المخــيم

الممكــن تطبيقيـــا فــي ظـــل  واإلنســانيةمحيطــو، وان ىنــاك اســـتعدادا لمبحــث فــي بعـــض المطالــب االجتماعيـــة 
الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بيا لبنان، واالمر بحاجة الى قرارات من الحكومة وربما تشريعات جديـدة 

نسانية، بل قانونية من المجمس النيابي، الن المشكمة في المخيمات ليست امنية فقط  «.وا 
وبحسب مصادر فمسطينية، جـرى فـي المقـاءات التـي عقـدىا المسـؤول عـن الممـف الفمسـطيني فـي لبنـان عـزام 
األحمد مع عدد من المسؤولين السياسيين واألمنيين المبنانيين البحـث فـي امكـان تطبيـق مـا يـتم االتفـاق عميـو 

سمحين خارجيا، وأكدت الفصـائل الفمسـطينية قـدرتيا عمـى داخل المخيمات، ومنع تمدد الم األمنلجية ضبط 
نيــر البــارد دلــت  أحــداثذلــك، مشــيرة الــى ان تجربــة معالجــة الوضــع فــي مخــيم مــار اليــاس فــي بيــروت، بعــد 

عمى التجاوب الفمسطيني، حيـث تمكنـت المجنـة الشـعبية لممخـيم والفصـائل مـن منـع خـروج بعـض الشـبان فـي 
، واســتبدلت تحركيــا بتجمــع ســممي اضــاء المشــاركون فيــو اإلطــاراتوحــرق  تظــاىرة احتجــاج وقطــع الطرقــات

 القوى االمنية والعسكرية من ميمة شائكة. أراحالشموع فترة قصيرة من الوقت، ما 
اننا ولبنان حالة واحدة ونحن معنيون باستقرار لبنان كما »اكد لمجانب المبناني  األحمدواضافت المصادر ان 
 «.بنا. والضرر ان وقع فسيقع عمى الجميع والخير ان حصل فسيستفيد منو الجميعىو معني باستقرار شع

تحريـك المجنـة  إعـادةواالجتماعي، فضال عن  اإلنسانيستتخذ في الشأن  إجراءاتىناك  أنوقالت المصادر 
 الوزارية وتسمية رئيس جديد لمجنة الحوار المبناني ـ الفمسطيني.

37/7/3023، السفير، بيروت  

 
 اليوسؼ في عيف الحموة خالد تحقيؽ في مقتؿبال يطالب الناصريالتنظيـ  رئيس .52

أســامة ســعد عــدم الشــروع فــي التحقيــق « التنظــيم الشــعبي الناصــري»اســتغرب األمــين العــام لـــ : محمــد صــالح
الجبيـة الشـعبية »بمقتل الشاب خالد اليوسف في األحداث األخيرة في مخيم عين الحموة خالل لقائو وفدا من 

كـــل األطــــراف بـــأن تضــــع »وطالــــب  ،برئاســـة مســــؤول الســـاحة المبنانيــــة أبـــو عمــــاد رامـــز« القيـــادة العامــــة -
المعطيــات التــي لــدييا فــي تصــرف التحقيــق، بخاصــة أنــو لــم يتقــدم أحــد مــن كــل الــذين كــانوا متواجــدين عمــى 

 .«األرض من لبنانيين وفمسطينيين بأي معطى في ىذا اإلطار
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بــدوره ، «ل مــن ىــذه القضــية قضــية اســتثمار سياســي وتحقيــق أىــداف سياســيةمــن يريــد أن يجعــ»وحــذر ســعد 
محاولــة الــبعض زج التنظــيم الشــعبي الناصــري فــي مــا جــرى مــن أحــداث فــي مخــيم عــين »رفــض أبــو عمــاد 

كان منذ البداية يسعى الى التيدئة، وىو أكبر من أن يقحم نفسو أو أيـا « التنظيم»الحموة وتخومو، مؤكدًا أن 
ه فــي أي إشــكال يمــس الموضــوع الفمســطيني ألنــو األحــرص بــين كــل القــوى الموجــودة فــي مدينــة مــن عناصــر 

مــن جيــة أخــرى، رأس محــافظ لبنــان الجنــوبي نقــوال ابــو ضــاىر اجتماعــا «. صــيدا عمــى الوجــود الفمســطيني
يش الجـ»أن  أكـد المجتمعـونلمجمس األمن الفرعي، في مكتبو في مبنـى السـرايا الحكوميـة فـي صـيدا أمـس. و 

ـــدابير التـــي يتخـــذىا فـــي محـــيط المخـــيم ىـــي لســـالمة الفمســـطينيين  ىـــو الضـــامن لألمـــن والســـمم األىمـــي، والت
 «.والمبنانيين عمى السواء

37/7/3023، السفير، بيروت   
 

 برج البراجنة تحرس المخيـ مف دخوؿ مواد البناء إليو لفصيمةلبناف: عناصر تابعة  .53
براجنــة يحرســون مخــيم البــرج بشــكل دائــم. تقضــي ميمــتيم منــع دخــول عنصــرًا تابعــًا لفصــيمة بــرج ال 26ىنــاك 

الرئيسيين. عند حصول مخالفة يضـطر  60مواد البناء إليو. ىؤالء العناصر ىم جزء من عناصر الفصيمة الـ
 226العســكري الــذي يحــرس بوابــة المخــيم إلــى التبميــغ عــن طريــق االتصــال بــرقم غرفــة العمميــات عمــى الــرقم 

مــن ىاتفــو الخمــوي لــرئيس النقطــة « مســد كــول»تتــولى بــدورىا توجيــو آمــر الفصــيمة، أو عبــر )مجــاني( التــي 
المســؤول عنــو ليعيــد ىــذا األخيــر االتصــال بــو، إذ ال وســائل اتصــال مباشــرة مــع المركــز. وفــي حــال لــم يكــن 

 يحمل جيازًا خمويًا يضطر إلى االتصال من أقرب خط ثابت.
37/7/3023، السفير، بيروت  

 
 

 "عيف الحموة"و "البارد": ال عودة إلى الوراء في المبناني لجيشقائد ا .54
لــو وزيــر الداخميــة مــروان شــربل فــي وزارة  أقامــوفــي احتفــال تكريمــي  ،اعتبــر قائــد الجــيش العمــاد جــان قيــوجي

تقــاطع الشــحن السياســي والفئــوي مــع القضــايا االجتماعيــة »أن  ،«ميداليــة الجــدارة»الداخميــة، لمناســبة منحــو 
كة التـي يعانييـا المواطنـون، قـد أدى خـالل الفتـرة األخيـرة الـى حصـول احـداث امنيـة فـي مدينـة طــرابمس الشـائ

ال عـودة لعقـارب »وأكـد قيـوجي أن  «.وبعض المناطق االخرى، وصوال الى مخيمي نير البـارد وعـين الحمـوة
نسـمح أن تتحـول القضـايا  الساعة الى الوراء بالنسبة الى ما حصل في مخيمي نير البارد وعين الحموة، ولـن

االنسانية المحقة لألخـوة الفمسـطينيين، والتـي عممنـا جاىـدين وال نـزال عمـى االسـيام فـي معالجتيـا، الـى سـبب 
 «.لإلخالل باألمن أو التعرض لكرامة الجيش وشيدائو ميما كان الثمن

37/7/3023، السفير، بيروت  
 

 "إسرائيؿ"قية لمقاطعة األبعاد القانونية واألخالحوؿ حمقة نقاش لبناف:  .55
الجمعيـــة المبنانيـــة لـــدعم قـــانون مقاطعـــة »بالتعـــاون مـــع « المركـــز االستشـــاري لمدراســـات والتوثيـــق»استضـــاف 

، فـي قاعـة المركـز فـي بئــر «األبعـاد القانونيـة واألخالقيــة لمقاطعـة إسـرائيل»، حمقـة نقـاش فـي شـأن «إسـرائيل
الجمعيـة »ورئيس المركز عبد الحميم فضل اهلل، ورئـيس حسن. تحدث في الندوة وزير العدل شكيب قرطباوي 

 وأدارىا الدكتور محمد طي.، عبد الممك سكرية« المبنانية لدعم قانون المقاطعة



 
 
 

 

 

           37ص                                    3655العدد:                37/7/3023 الثالثاء التاريخ:

37/7/3023، السفير، بيروت  

 
 وسنناقش عودة الحقوؽ الفمسطينية ..سنقـو بالنظر في اتفاقية كامب ديفيدمرسي: : وكالة فارس .56

رأيو حول ضرورة تعزيز العالقات  ىرئيس المصري المنتخب محمد مرسي أبدال ، أنالقاىرةنشرت من 
والعمل عمى إعادة حقوق الشيداء والمصابين  المصري،األمن  استعادةوأكد أن  ،اإليرانية مستقبالٌ   المصرية

 العالقات المصرية وحول تحتل أىم أولويات حكومتو المقبمة. ائتالفيةأحداث الثورة وتشكيل حكومة  في
عمى  : "االنفتاحفي حوار خص بو مراسل وكالة أنباء فارس بالقاىرة ،مرسيقال ، األخرىالمقبمة بالدول 

بين الدول  االقتصاديالمنطقة من خالل دفع التكامل  في المصريجميع الدول بالمنطقة إلعادة الوجود 
ربية لتفعيل دورىا عمى الساحة والقيام بعمل مجموعة من اإلصالحات بجامعة الدول الع، العربية واإلسالمية

 ."نضالو المشروع لنيل حقوقو في الفمسطينيىذا بجانب تأييد الشعب  ،الدولية
 ألننا ،سياستنا تجاه إسرائيل ستكون سياسة ندية"إسرائيل"، قال مرسي: "تجاه العالقات مع  وسياستوعن 

ألن ىذا أمر  ،ق الفمسطينية إلى أىمياوسنتناقش مع الجميع لعودة الحقو  ،جميع األحوال فيلسنا أقل منيم 
 ،ولكن عن طريق مؤسسات الدولة والحكومة ،كامب ديفيد اتفاقية فيوسنقوم بالنظر  ،غاية األىمية في
 ."لن أتخذ قرارات منفردة يننأل

 36/7/3023إيراف، فارس،  أنباءوكالة 
 

 س اإليرانية لة فار لـ يجر أي مقابالت صحفية مع وكامرسي حممة الرئيس المصري المنتخب:  .57
جياد حداد، ، أن ىيثم التابعي ،القاىرةنقاًل عن مراسميا في  37/7/3023الشرؽ األوسط، لندف، ت نشر 

، ، نفى الخبر الذي نشرتو وكالة أنباء فارس اإليرانيةمرسي الرئاسيةمحمد المتحدث اإلعالمي باسم حممة 
شاعةإن األمر كمو عبارة ع"الشرق األوسط: جريدة ل قائالً  مرسي  .موقف د"أن  ، مضيفاً "ن كذبة كبيرة وا 

وكذلك نفى مصدر إعالمي برئاسة الجميورية  ."الرسمي من إيران مذكور بدقة في برنامجو االنتخابي
 بالقاىرة، وفقا لوكالة األنباء المصرية الرسمية، إجراء مرسي ألي مقابالت مع وكالة فارس.

 ،محمد محمدينو  ،ومروة عوض ،ماركوس جورجعن مراسمييا  نقالً ، 2/7/3023وكالة رويترز، وأضافت 
إن الرئيس المنتخب لم  ،لرويترز قال متحدثاً  ،وىو مساعد لمرسي ،ياسر عمي ، أندبي من ، عماد عمرو 

عمى لسان  اإليرانية)فارس( وان كل ما نشرتو الوكالة  اإليرانيةيجر أي مقابالت صحفية مع وكالة األنباء 
 .أساس من الصحة" مرسي "ليس لو أي

 
 الفمسطينية السفير ياسر عثماف: دور مصري أكثر فاعمية إلسناد الحقوؽ وتحقيؽ المصالحة .58

األيام دورًا أكبر جريدة رام اهلل: رّجح السفير ياسر عثمان، سفير مصر لدى السمطة الفمسطينية، في تصريح ل
يق المصالحة الفمسطينية مع استقرار الوضع وأكثر فاعمية لمصر في إسناد الحقوق الوطنية الفمسطينية وتحق

وقال عثمان: قوة الدور الخارجي لمصر تنبع من  الداخمي في مصر بعد انتخاب رئيس لمجميورية.
االستقرار الداخمي ومتانتو، وبالتالي فإن االستقرار الذي ستنعم بو مصر ومتانة الوضع الداخمي، أعتقد أنيا 

يتمتع بمصداقية ويكون رافعة إسناد لمحقوق الوطنية الفمسطينية  ستقوي وتطمق دورًا مصريًا جديداً 
والمصالحة الفمسطينية واستعادة الوحدة الفمسطينية التي ىي من أحد األسس التي يقوم عمييا األمن القومي 
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المصري، وبالتالي فإن خدمة ىذا اليدف سيكون أقوى في الفترة القادمة انطالقًا من دور مصري أقوى وأكثر 
 فاعمية".

 37/7/3023، راـ اهلل، األياـ
 

 لممقاومة إيراف دعـ ماىر الطاىرؤكد ليعمي الريجاني  .59
أشاد رئيس البرلمان اإليراني عمي الريجاني بالكفاح الفمسطيني ضد الكيان الصييوني، وقال إن  طيران:

يجاني خالل استقبالو الكيان يعيش اليوم عزلة اشتدت نتيجة لمثورات اإلسالمية في المنطقة. وأضاف الر 
عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين ماىر الطاىر أن الظروف الراىنة في العالم 
اإلسالمي تتطمب أن يعزز المسممون صفوفيم وأن يتخذوا موقفًا موحدًا ضد السياسات التوسعية ليذا الكيان. 

الفمسطينية خالل العقود الثالثة الماضية، ودعا  وأعرب الطاىر عن شكره لمدعم الذي تقدمو إيران لمقضية
 المسممين إلى االتحاد واليقظة حيال المخططات المعادية.

 37/7/3023الخميج، الشارقة، 
 

 ماليزيا ستسمـ تايالند إيرانيًا متيمًا بيجمات ضد إسرائيمييف .:5
مشتبيًا في تورطو بالتخطيط  صادقت محكمة في ماليزيا، أمس، عمى أمر بتسميم تايالند إيرانياً : (.)أ.ف.ب

ليجوم بالقنبمة عمى دبموماسيين إسرائيميين في تايالند. ومسعود صداقة زاده الذي أوقف في مطار 
فبراير، ىو واحد من عدة مشتبو بيم إيرانيين أوقفوا اثر ىجمات في  /شباط 24كوااللمبور الدولي في 

 .اإلسالميةوىو ما نفتو الجميورية  "،إسرائيل"د ض "إرىاب"بشن حممة  إثرىابانكوك التي اتيمت طيران 
 37/7/3023الخميج، الشارقة، 

 
 إلى استئناؼ المفاوضاتالفمسطيني واإلسرائيمي دعو الطرفيف وينتنياىو  يمتقيبوتيف  .60

 ، أنلندن ، ومننظير مجمي ،تل أبيبنقاًل عن مراسميا في  37/7/3023الشرؽ األوسط، لندف، نشرت 
في مستيل أول جولة لو في الشرق  "،إسرائيل"ديمير بوتين وصل صباح أمس إلى الرئيس الروسي فال

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس  ،مايو الماضي /األوسط منذ عودتو إلى الكرممين في أيار
غيرات منذ بدأ الربيع العربي، تحاول روسيا جاىدة إقناع شركائيا بأن الت"الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو: 

 ."الديمقراطية يجب أن تتم بطريقة متحضرة
الشرق األوسط، إن بوتين أراد من ىذه الزيارة، تحسين مكانة جريدة وقال مصدر سياسي إسرائيمي كبير ل

في الموضوع الفمسطيني، وأراد شراء الطائرات المتطورة بال طيار  وخصوصاً  روسيا في الشرق األوسط،
 ."إسرائيل"التي تصنعيا 

، وأقيم زبيريشيمون مع  ، حيث أجرى لقاء سياسياً "إسرائيل"ى بوتين ساعات المساء في مقر رؤساء وأمض
لو استقبال احتفالي بحضور مئات الشخصيات. وقال بوتين إن روسيا ستعمل عمى أن ال يتم تكرار التيديد 

 بإبادة شعب في العالم، ال الييود وال غيرىم من أي طرف كان.
: "في ظل األحداث الجارية في بعد لقائو نتنياىو قال بوتينأن  36/7/3023، 59موقع عرب  وأضافت

الشرق األوسط يزداد أىمية حل النزاعات القديمة وفي مقدمتيا النزاع العربي اإلسرائيمي. ندعو الطرفين إلى 
 استئناف المفاوضات، إنو الطريق الوحيد نحو الحل".
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نقمت وسائل إعالم إسرائيمية ، أن (.)يو.بي.آي قاًل عن وكالةن 37/7/3023الخميج، الشارقة، وجاء في 
شعر أني بين أصدقاء والحديث يدور عن عالقات صداقة عميقة وليس "أ بعد لقائو نتنياىو: عن بوتين قولو

 ."عن شيء عابر وسيتم الحفاظ عمى ىذه العالقات في المستقبل
استقبل بوتين في مطار المد، وتوجو الرئيس الروسي بعد قد وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور ليبرمان وكان 

يمامة الحجر البيضاء )وىي شكل النصب "وقال بوتين إن  ذلك مباشرة إلى نتانيا لتدشين النصب التذكاري.
 ."التذكاري( ترمز إلى االنتصار الجيد والسالم وليست ىذه القيم تشكل دائمًا أساسًا لمصداقة بين الدول

نصبًا تذكارية كثيرة في جميع أنحاء العالم لكن ىذا النصب يدل عمى االنتصار البطولي شاىدت "وأضاف 
البشرية كميا، والمحرقة ىي مأساة  ليذا الجيل الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية وضحى بنفسو من أجل

 ."ية ليذه الفظائعسوداء وصفحة سوداء في التاريخ، وال يمكن القبول بأفعال كيذه والجيش األحمر وضع نيا
ىنا في األرض المقدسة وفي ىذه البالد الجميمة، نعرف أن السالم يمكن أن يكون ىشا، وينبغي "وقال: 

 ."التأكد من أن جميع العقائد اإلجرامية لمنازية ستبقى وحيدة في الخمف
 

 وضاتوالمفا المصالحة الفمسطينيةستركز عمى  عباس - بوتيفمباحثات  :مساعد الرئيس الروسي .62
قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في مؤتمر صحفي بموسكو إن جولة بوتين تدل عمى  :بيت لحم

ننا نشدد عمى أن شروط استئناف المفاوضات أ" إلىوأشار أوشاكوف  أىمية المنطقة بالنسبة لروسيا.
الجانب تسبق نتيجة الفمسطينية اإلسرائيمية في إطار شامل يتضمن التخمي عن القيام بأعمال أحادية 
يقاف األنشطة االستيطانية عمى األراضي الفمسطينية".  المباحثات حول الوضع النيائي وا 

المصالحة الفمسطينية مع األخذ باالعتبار  إعادة"القسط الكبير من المباحثات سيكرس لموضوع  أنوأضاف 
حماس حول تشكيل حكومة الوفاق نتائج التشاورات التي استأنفت في مايو/أيار الماضي بين حركتي فتح و 

 الوطني".
 37/7/3023، القدس، القدس

 
 واألمف القومي اإلسرائيمي 3022الثورات العربية صييونية: دراسة  .63

نشــر مركــز بــيغن الســادات لمدراســات اإلســتراتيجية بواســطة مــدير المركــز البروفيســور "إفــرايم  :عكــا أون اليــن
واألمـن القـومي  6022ة بـار إيـالن, دراسـة بعنـوان " الثـورات العربيـة إنبار"  أستاذ العموم السياسـية فـي جامعـ

 اإلسرائيمي".
يــران خمقــت وضــعًا أمنيــًا ىــو األكثــر خطــورة بالنســبة إلســرائيل منــذ نيايــة موفقــًا ل دراســة فــإن الثــورات العربيــة وا 

ضــى مـن العقــدين الحـرب البـاردة، الجــو األمنـي فــي إسـرائيل ىــو األسـوأ اآلن ممـا كانــت عميـو فــي أي وقـت م
الماضـيين، فمــاذا يمكننــا أن نفعــل حيــال ذلــك؟ لــيس كثيــرًا. فمــدينا القميــل مــن النفــوذ بعــد التطــورات فــي منطقــة 
الشـرق األوســط، وأيضـًا طموحــات قميمــة لإلنخـراط فــي اليندســة السياسـية، كــل مـا يمكننــا القيــام بـو ىــو الــدفاع 

 عن أنفسنا بشكل أفضل.
يجــب عمــى إســرائيل أن تزيــد مــن االســتثمارات العســكرية بشــكل كبيــر، وقبــل كــل ولمخــروج مــن األزمــة، قــال " 

 شيء، الحفاظ عمى عالقتيا الوثيقة مع الواليات المتحدة.
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وأضاف " إن إسرائيل ليس لدييا خيار سوى مواصمة تعزيز شراكتيا اإلستراتيجية مع الواليات المتحـدة، ومـن 
مينية عالميًا لفترة طويمة وانخفاض قوتيا فـي الشـرق األوسـط، عمـى المرجح أن تظل الواليات المتحدة القوة ال

 األرجح بشكل مؤقت.
 ويحدد التقرير عددًا مف االتجاىات العريضة:

وضـعف الـدول المتحالفـة مـع الغـرب فـي المنطقـة، فضـاًل  –تراجع نفوذ الواليات المتحدة فـي الشـرق األوسـط 
يران.عن تضاؤل قوة العرب لصالح غير العرب تركيا   وا 

 المشيد اإلقميمي الجديد ، عمى حد قولو؛ يحمل معو مخاطر ال تعد وال تحصى إلسرائيل:
 . مزيد من عدم اليقين حول سموك قادة الدول المجاورة تجاه إسرائيل.2
 . زيادة األنشطة اإلرىابية.6
 . انخفاض قوة الردع اإلسرائيمية والعزلة اإلقميمية المتنامية.2
 تصاعدة في شرق البحر المتوسط..التيديدات الم5
 . استمرار التحدي النووي اإليراني.4
 

 إنبار قدـ توصيات لصناع القرار في السياسة اإلسرائيمي في التعامؿ مع ىذه التغييرات، وتشمؿ:
 . زيادة نفقات الدفاع.2
 . زيادة حجم الجيش النظامي.6
 ح البحرية، والبحث والتطوير..  زيادة االستثمار في مجال الدفاع الصاروخي، وقوة سال2

وكتـــب أيضـــًا بـــأن عمـــى إســـرائيل أن تبحـــث عـــن حمفـــاء إقميميـــين جـــدد، والحفـــاظ عمـــى عالقتيـــا الخاصـــة مـــع 
 واشنطن، واإلصرار عمى حدود يمكن الدفاع عنيا في أي مفاوضات سالم مع سوريا أو الفمسطينيين.

 سابق واآلن ينظر إلييا في انخفاض.التقرير يصور الواليات المتحدة كوسيط إقميمي قوي في ال
فقد شيدت الواليات المتحدة إنسحابًا أميركيًا من العراق وأفغانستان، وأيضًا مشاركتيا بشكل ىادئ في الشرق 
األوسط، وأيضًا في إيران وسوريا، وأيضًا ىجرتيا لمحكام الحمفاء من العرب في الثورات، قال إنبـار بـأن ذلـك 

 ضعيفة ومرتكبة لمخارجية األمريكية. يعزز لنظرة سياسية عامة
اإلســـالميون وجـــدوا ألنفســـيم مكانـــًا فـــي كـــل دول عربيـــة قامـــت بيـــا ثـــورة شـــعبية، ووجـــودىم األكبـــر اآلن فـــي 

 الحكومة، من المغرب إلى تونس وليبيا ومصر.
ول الشـرق ويقول التقرير، أن ىذا التطور أيضًا كان متوقعًا : " اإلسـالم "، قمـب وروح ليويـة معظـم شـعوب د

 األوسط، وقد كان دائمًا نداء كبيرًا في المنطقة.
 وفي ىذا الواقع، يجعل من القوى السياسية اإلسالمية أقوى بديل " لمطغاة " الحاليين بالدول العربية.

ويصف التقرير الوضع األمني في منطقة إسرائيل بالوخيم، فمنذ سقوط نظام الرئيس المصري حسـني مبـارك 
ت شبو جزيرة سيناء المصرية منطقة ينعدم فييا القانون حيث يسيل لإلرىابيين العثـور عمـى قبل عام، أصبح

مـالذ ليـم. وتـدعو الدراسـة إلـى إجـراءات أمنيـة إسـرائيل متزايـدة عمـى طـول الحـدود المصـرية، وتقـول بأنـو فــي 
 ظل ظروف معينة فإن إسرائيل قد تضطر إلى استعادة أجزاء من شبو جزيرة سيناء.

، ىــي واحــدة مــن الــدول العربيــة القميمــة التــي نجــت مــن االضــطرابات الواســعة فــي الــدول العربيــة عمــى األردف
مدى العام الماضي، إنبار يقول، الوضع األمني لمعاىل األردني الممك عبد اهلل الثاني ىش، وغالبيـة السـكان 

 ىناك فمسطينيين الذين يشعرون باالستياء في ظل حكمو.
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ائيل الشمالية، وىي اآلن في خضم انتفاضة دامية منـذ عـام، ولـم تظيـر أي عالمـات ، عمى حدود إسر سوريا
لميــدوء بيــا. ويحــذر التقريــر إلــى أن بشــار األســد ال يمكــن إزالتــو بســيولة ويحــذر التقريــر أيضــًا، مــن تكــرار 

 ئيل.التكتيكات في ىذا الصيف واالنتباه من إرسال السوريين من أصل فمسطيني بمسيرات عمى حدود إسرا
من قبل الكثير من شعبيا عمى أنيا ضعيفة وغيـر شـرعية، بعـد  السمطة الفمسطينيةويكتب إنبار، ُينظر إلى 

أمــام حركــة حمــاس ) لكــنيم رفضــوا التنــازل عــن الســمطة (، واآلن  6002أن خســرت بالفعــل انتخابــات عــام 
 السمطة تحت ضغط متزايد من قبل خصوميا اإلسالميين.

تقدير فمسطيني أدى إلـى جولـة أخـرى مـن العنـف، وال يمكـن تجاىـل إسـرائيل فـي ىـذا  وأضاف إنبار : " سوء
اإلطار، وعالوة عمى ذلك، مع اإلسالميين تتمتع المنطقة بموجة واسعة من الدعم، فمن المرجح بأن حكومـة 

 حماس في غزة ستكون أكثر جرأة في مواجية إسرائيل عسكريًا ودبموماسيًا عمى حد سواء.
قرير صورة محزنـة لمحالـة األمنيـة فـي إسـرائيل، وينيـي إنبـار بثقـة بأنـو غيـر متفائـل؛ ويقـول : " فـي ويرسم الت

التحميــل النيــائي، فــإن التطــورات فــي واشــنطن أكثــر أىميــة بالنســبة إلســرائيل مــن تمــك الموجــودة فــي المنطقــة، 
ن دولــة ديمقراطيــة وقويــة وتريــد فالعزلــة اإلقميميــة محتممــة، بعــد كــل األحــداث الجديــدة، فإســرائيل تريــد أن تكــو 

 بالكاد اإلندماج في المنطقة التي تتميز باالستبداد والجيل والفساد والفقر.
في حين أن البيئة األمنية المتغيرة قد تدىورت، تبقى إسرائيل دولة قوية، والفرق بين قوة إسرائيل وجيرانيا ىو 

التحـديات بمفردىـا، ويجـب عمييـا أن تنفـق  اكبر مـن أي وقـت مضـى والتـي تسـمح إلسرائيسـل مواجيـة معظـم
 المزيد من األموال عمى الدفاع ومع ذلك، ويجب عمييا إنشاء عالقات جديدة في المنطقة.

ويمخــص التقريــر: "وتظــل الواليــات المتحــدة ىــي حميفتيــا اليامــة فقــط والحفــاظ عمــى عالقــة جيــدة مــع واشــنطن 
جتمـع اإلسـرائيمي مرونـة كبيـرة فـي الماضـي عنـدما واجـو ركيزة أساسـية ألمـن إسـرائيل القـومي، فقـد عـرض الم

 تحديات األمن القومي ".
وينيي التقرير: "معظم اإلسرائيميون متيمـوا واقـع العـيش فـي الشـرق األوسـط، ولكـن يجـب االعتـراف بـأن ىـذه 

 المنطقة الخشنة قد تصبح أكثر عقالنية في المستقبل القريب ".
 35/7/3023، عكا اوف اليف
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 عبد الباري عطوان
كــان الفتــا ان بنيــامين نتنيــاىو رئــيس وزراء اســرائيل لــم يكــن بــين مينئــي الــدكتور محمــد مرســي رئــيس مصــر 
الجديـد، بينمـا جـاءت تينئـة بـاراك اوبامـا الـرئيس االمريكـي متـأخرة بعـض الشـيء، وكـذلك حـال تينئـة العاىــل 

 عزيز.السعودي الممك عبد اهلل بن عبد ال
تأمـل ردود فعـل ىـذا المثمـث االمريكـي ـ االسـرائيمي ـ السـعودي لوصـول رئـيس اسـالمي الـى قمـة السـمطة فـي 
قــاىرة المعــز، يمكــن ان يحــدد مالمــح المرحمــة الجديــدة، لــيس فــي مصــر، وانمــا فــي منطقــة الشــرق األوســط 

 بأكمميا.
عامـا  25دولـة العربيـة االكبـر الـذي اعطـاىم االسرائيميون ىم االكثر قمقا دون شك، الن سالميم البـارد مـع ال

عامــا فقــط( مرشــح لكــي يتحــول لــيس الــى صــقيع، وانمــا الــى حــرب  25مــن االمــن واالســتقرار )عمــر اســرائيل 
بـــاردة، قـــد تســـخن بشـــكل تـــدريجي مـــع ترســـخ اســـس التحـــول الجديـــد بقيـــادة اول رئـــيس اســـالمي ينتخـــب عبـــر 

 كثر من ثمانية آالف عام.صناديق االقتراع في تاريخ مصر، الذي يمتد أل
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محور القمق االسرائيمي ىو مصير اتفاقات كامب ديفيد والتنسيق االمنـي المتفـّرع عنيـا، واحتمـال التغييـر فـي 
قمة الجياز األمني المصري، ووصول رئيس استخبارات اسالمي محل الجنرال مـراد مـوافي، الـذي حـّل محـل 

 المواء عمر سميمان صديق اسرائيل الوفي.
كتور مرسي طمأن االمريكان واالسـرائيميين بقولـو فـي خطابـو االول بأنـو سـيحترم المعاىـدات الدوليـة، دون الد

 ان يذكر معاىدة كامب ديفيد باالسم، ولكننا ال نستبعد ان يعمل عمى تعديل الكثير من بنود ىذه المعاىدة.
' ' ' 

وطنية المصرية لمناىضة الصييونية، فإننا ال واذا وضعنا في اعتبارنا ان الدكتور مرسي كان مدير المجنة ال
نممــك اال ان نأخــذ بمــا نقمتــو عنــو وكالــة فــارس االيرانيــة، بالعمــل عمــى تعــديل المعاىــدة، بــل ربمــا الغاءىــا فــي 

 وقت الحق، اذا ما نجح في تثبيت اقدامو ينسجم مع مواقفو ومواقف حركة االخوان المسممين.
ســيق االمنــي مــع المخــابرات المصــرية والمجمــس العســكري المصــري الحــاكم االســرائيميون يتمنــون اســتمرار التن

الفعمـي لمــبالد، ولكـن ىــذه األمنيــات قـد تتبخــر فــي حـال تــولي شخصـية اســالمية قيــادة جيـاز المخــابرات. ممــا 
 سيؤدي الدخال ىذا التنسيق غرفة العناية المركزة قبل دفنو نيائيا.

مب ديفيد ليس من اولويات الدكتور مرسي وحكومتو، والشيء نفسـو من المؤكد ان تعديل او الغاء معاىدة كا
يقـال عــن المواجيــة مــع المجمــس العســكري، فاالقتصــاد ىـو التحــدي الحقيقــي الــذي سيتصــدر ســّمم األولويــات، 

 بما في ذلك ايجاد وظائف ألكثر من عشرة ماليين عاطل عن العمل تقريبا.
لمية واميا، تقول ان البورصات الماليـة ىـي مقيـاس االسـتقرار فـي ىناك نظرية في الغرب، ابو الرأسمالية العا

الـــبالد والمؤشـــر الحقيقـــي لمســـتقبميا االقتصـــادي، واذا صـــّحت ىـــذه النظريـــة، فـــإن المســـتقبل قـــد يكـــون مشـــرقا 
لمدكتور مرسي، فقد ارتفعت االسيم في البورصة المصرية وبعد يوم واحد من فوز مرسي بأكثر من ستة فـي 

 عدل االعمى المسموح بو، وجرى بعدىا وقف التعامالت.المئة، الم
الدكتور مرسي يتربع عمى عرش خزينة خاوية بعد عام ونصف العام تقريبا من مقاطعة ماليـة عربيـة وغربيـة 
عمى حد سواء، والدكتور الجنـزوري رئـيس الـوزراء الحـالي قـّدر حاجـات مصـر الممحـة مـن االمـوال فـي حـدود 

 ال ىو من اين ستأتي ىذه االموال؟مميار دوالر، والسؤ  24
المممكة العربية السعودية الدولة العربية االغنى، ال تكن وّدا لالخـوان المسـممين، ولـم يتـورع االميـر نـايف بـن 
عبد العزيز ولـي العيـد الراحـل عـن وصـفيم بـأنيم اسـاس الـبالء، امـا دولـة االمـارات العربيـة المتحـدة فتختمـف 

رى فــي كــل شـيء تقريبــا، باســتثناء مشـاركتيا العــداء نفســو، والفريـق ضــاحي خمفــان مـع شــقيقتيا الخميجيــة الكبـ
تميم قائد شرطة دبي يواصل حربو الضروس عمى 'التويتر' ضدىم، ومن ىنا فإن وقوف الدولتين الى جانـب 

 حكومة الدكتور مرسي ماليا يبدو غير متوقع، ان لم يكن مستحيال.
اء التصريح الـذي ادلـى بـو رئـيس مصـر الجديـد الـى وكالـة انبـاء 'فـارس' العداء الخميجي ربما يكون السبب ور 

االيرانية، وقال فيو انو سيسعى الى اقامة عالقات طبيعية مع ايران، االمر الذي ازعج دوال خميجية ترى فييا 
 العدو االخطر من اسرائيل.

لـدول الخميجيـة تقـيم عالقـات ويصـعب عمينـا ان نفيـم ىـذا االنزعـاج مـن اي تقـارب مصـري ـ ايرانـي، فجميـع ا
دبموماسية مع ايران، ومن المفارقة ان السفارات الخميجية ىي االضخم في العاصـمة االيرانيـة طيـران، فممـاذا 

 تحّرم دول الخميج عمى مصر ما تحّممو لنفسيا؟
' ' ' 
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لتقـارب مـع طيـران ورغم نفي رئاسة الجميوريـة فـي القـاىرة ادالء مرسـي بتصـريحات لموكالـة االيرانيـة اال ان ا
 ليس مستبعدا.

ميمة الرئيس المصري الجديد ليست سيمة، ولكنو قطعا سيعمل عمى دفع مصر نحو مرحمة التغيير في غير 
صالح الييمنة االمريكية ـ االسرائيمية عمى المنطقة بأسرىا، خاصة تجاه العالقات مع اسرائيل، فشـير العسـل 

البــد، وىــذا مــا يفســر االحتفــاالت الضــخمة التــي ســادت قطــاع غــزة المصــري ـ االســرائيمي انتيــى وربمــا الــى ا
بمجرد اعالن نتائج االنتخابات، وسقوط الفريق احمد شفيق المرشح المفضل السـرائيل، وىـذا مـا يفسـر ايضـا 

 حالة االكتئاب التي سادت مقر الرئيس الفمسطيني محمود عباس في رام اهلل.
ميعــا فــي الوقــت نفســو، وبــدأت خطواتيــا نحــو النيضــة التــي مصــر عــادت الــى شــعبيا وعــادت الــى العــرب ج

ينتظرىا الجميع، صحيح ان ىناك من يريد وضع العصي في دواليبيا لعرقمة مسيرتيا، ولكنيا مطّبات مؤقتـة 
 ستتجاوزىا عربة التغيير بثقة واقتدار.

ية، ترتكــز عمــى اســس الدولــة المصــرية لــن تكــون عســكرية ولــن تكــون دينيــة، وانمــا دولــة مدنيــة بنكيــة اســالم
ديمقراطية راسخة، وحركة االخوان تتعمم من اخطائيا، وخير الخطائين التوابون، وصّموا معي من اجل مصر 

 الجديدة التي بزغت شمسيا امس االول.
 37/7/3023، القدس العربي، لندف
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 د. عدنان أبو عامر

يم األمنــي اإلســرائيمي فــي شــكل دعــوات لمــرّد عمــى إطــالق الصــواريخ باتجــاه "إســرائيل"، وفــي ذات تمثــل التقيــ
الوقت فإن التقدير السائد في الجيش يفيد بأن الضغط الداخمي عمى حماس أعطـى مؤشـراتو، وبالتـالي قـررت 

طاء "إسـرائيل" ذريعـة "التنفيس" عمى شاكمة نيران صاروخية في المدى القصير باتجاه قواعد الجيش، لعدم إع
 لرّد فعل قوي.

ودعت المحافل لضرورة السماح لحماس بالنزول عن الشجرة، لكـن فـي حـال تواُصـل إطـالق الصـواريخ، فـإن 
 سمة األدوات كبيرة، وتسمح بضربة أليمة جدًا لحماس، بحيث إّن من األفضل ليا أن تزن خطواتيا.

عـن إطـالق الصـواريخ، لممـرة األولـى منـذ أكثـر مـن سـنة،  ذات التقييم أشار إلى أن إعالن حماس مسـؤوليتيا
 يعكس تغييرًا في الوضع، وبالتالي فإن وجية التطورات في األيام المقبمة ما زالت غير واضحة.

وقــد أثــار ىــذا األمــر قمقــًا فــي القيــادة اإلســرائيمية، السياســية والعســكرية عمــى حــد ســواء، خصوصــًا أنــو خــالل 
 طرفان كيف يكبحان النيران بسرعة نسبية، لمنع االنزالق لمواجية واسعة.الجوالت السابقة عرف ال

واتجو التقييم في بعض توصيفاتو لمموقف العسكري إلى أن الجولة األخيرة مرتبطة عمى ما يبدو، بنحو غير 
مباشـــر، بمـــا يحـــدث عمـــى الحـــدود المصـــرية، وأن كـــل ذلـــك يجـــري عمـــى خمفيـــة فـــوز اإلخـــوان المســـممين فـــي 

 ت الرئاسة.انتخابا
وفي ذات الوقت زعم التقييم بأن حماس فوجئـت بقـوة الـرد اإلسـرائيمي، وأن قواعـد المعـب غيـر المكتوبـة تجيـز 

 لـ"إسرائيل" بأن تجبي ثمن مقتل جندي ليا، الفتة إلى أّن الوضع قابل لالنفجار.
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إن االنتصـار الـذي يمـوح ارتباط التصعيد في غزة بما ىو عميو الوضع في مصر، دفع من أعد التقيـيم لمقـول 
حساسـا بـأن فـي  لممثل اإلخوان المسممين في االنتخابات الرئاسة المصرية، يمنح رجال حماس ريح إسـناد، وا 

 القاىرة يوجد رئيس يعتبر "واحدا منيم".
خاصة وأن ىناك عدة تطورات في النشاط العسكري لحماس منذ بـدأت جولـة المواجيـة األخيـرة فـي الجنـوب، 

، وحتـى فـي المواجيـة 6022لمرة األخيرة التي كانت فييا شريكا رسميا بنار الصـواريخ فـي نيسـان فقد كانت ا
 األخيرة في شير آذار بقيت "خارج المناوشة"، وامتنعت عن اليجوم.

 تغيير آلية الرد • 
 فضال عن أن التطورات الميدانية األخيرة أبرزت أن حماس تتصرف كجيش بكـل معنـى الكممـة: فـي الغالـب،
رجالو يوجيون النار نحو قواعد عسكرية، وال يحاولون ضرب أىداف مدنيـة، ورجالـو يقيـدون أنفسـيم بـإطالق 
الصواريخ نحو نطاق غالف غزة، وليس نحو التجمعات السكانية األبعد مثل بئر السبع أو أسدود، ومع ذلـك 

 فإن المنظمات األخرى التي انضمت لمنار تستيدف البمدات أيضا.
قول: إذا كانت امتنعت حماس حتى اآلن عن المشاركة فـي إطـالق النـار نحـو "إسـرائيل"، فإنيـا فـي وتختم بال

األيام األخيرة تعيد تحديـد قواعـد المعـب: فيـي سـتطمق الصـواريخ، ولكـن نحـو أىـداف عسـكرية فقـط، وأن ىـذا 
 القرار ينبع من عدة أسباب:

فـي إطـالق الصـواريخ، وأرادت ىـذه المـرة أن تثبـت تعرضيا النتقاد شديد في شير آذار عندما لم تشارك  -2
 أمام باقي الفصائل، بأنيا ال تزال منظمة "مقاومة"، يمكنيا وتريد أن تواصل القتال.

ىذه الجولة التصعيدية محاولة لخمق ردع، ولذلك واضح أن حماس ال تريـد تصـعيدا واسـعا، وتمتنـع عـن  -6
 .توسيع مدى إطالق الصواريخ، حاليا عمى األقل

بالنســبة لـــ"إسرائيل"، يعــد اســتئناف النــار مــن جانــب حمــاس ســببا يــدعو لمقمــق، الســيما فقــدان الــردع الــذي  -2
حققـــو الجـــيش فـــي حممـــة الرصـــاص المصـــبوب، ومـــع ذلـــك فـــإن لـــدييا كمـــا حمـــاس كـــل األســـباب لمرغبـــة فـــي 

 اليدوء، وترك الموجة العنيفة ىذه تمر.
نية عممياتية من المواجية تتمثل بـأن حمـاس غيـرت مـن طريقـة في ذات السياق، يمكن استنتاج خالصة ميدا

عمميــا بصــورة جعمــت مــن الصــعب عمــى الجــيش كشــف صــواريخيا قبــل إطالقيــا، حيــث تقــوم بإطالقيــا مــن 
 خالل حفر أعدت سمفًا، وعممية اإلطالق تتم بالتحكم عن بعد.

طتيـا العسـكرية الجديـدة ونظاميـا وىي بالتالي تكون قد استخمصـت العبـر مـن المواجيـات السـابقة، وجربـت خ
العسكري، وىي بذلك تظير قدرة عمى التخطيط، واستخالص العبر مما يجعل منيا عدوًا صـعبًا، وفـي ضـوء 
الــرد اإلســرائيمي "المقيــد"، نظــرًا لالعتبــارات اإلقميميــة، فــإن ذلــك قــد يشــجع حمــاس عمــى تصــعيد الوضــع مــن 

يد العتقادىــا أن الجــيش لــن يجــرؤ عمــى رد عنيــف فــي ظــل جديــد، ألنيــا بــادرت لمموجــو األخيــرة مــن التصــع
 التطورات السياسية في مصر.

 36/7/3023، فمسطيف أوف اليف
 

 المصالحة الفمسطينية ستعني عودة منظمة التحرير بنكية إسالمية .66
 داود كتاب

شـــئت فـــي شـــيد العقـــدان ونصـــف عقـــد الماضـــيان موتـــًا بطيئـــًا لمنظمـــة التحريـــر الفمســـطينية. المنظمـــة التـــي أن
من قبل جامعة الدول العربية والتي تمت السيطرة عمييـا بعدئـذ مـن الـداخل مـن قبـل حركـات المقاومـة  2125
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)بقيــادة فــتح(. نجحـــت فــي توحيــد الفمســـطينيين فــي الشــتات. وباتـــت القــوة الدافعــة الرئيســـة وراء إعــادة إحيـــاء 
 ي.اليوية الوطنية الفمسطينية خالل السعي إلى تحقيق التحرر الوطن

عنـدما وقّـع قائـدىا ورئــيس لجنتيـا التنفيذيـة، ياسـر عرفــات،  2112تضـاءلت أىميـة منظمـة التحريـر فــي عـام 
مذكرة تفاىم مع دولة إسرائيل. وبينما أصبحت السمطة الوطنية الفمسطينية نقطة محورية في النشاط السياسي 

مة التحرير الفمسـطينية. حيـث تؤكـد الفمسطيني، الحظ عدد قميل من الناس أن السمطة الوطنية خاضعة لمنظ
 كل وثيقة رسمية أنيا وجميع وزاراتيا ومؤسساتيا جزء ال يتجزأ من منظمة التحرير الفمسطينية.

إن سيطرة السمطة الوطنية الفمسطينية عمى األرض والناس والمال والسالح جعل منيـا طرفـًا أكثـر أىميـة مـن 
تة. فبعد بيـروت وتـونس، لـم تعـد منظمـة التحريـر الفمسـطينية أكثـر منظمة التحرير الفمسطينية المتناثرة والمشت

من عدد قميل من المكاتب ىي عبارة عن سفارات فمسطينية. ومـع شـح المـال، أصـبحت رام اهلل المكـان الـذي 
 ُيبقي منظمة التحرير الفمسطينية عمى قيد الحياة أكثر من أي مكان آخر.

س، ورفض حمـاس لالنضـمام إلـى منظمـة التحريـر الفمسـطينية إن ظيور الحركات اإلسالمية، خصوصًا حما
مصــطمحًا فارغــًا. وفــي حــين أن منظمــة التحريــر الفمســطينية « الشــرعي والوحيــد»جعــل مــن مصــطمح الممثــل 

أصـبح نكتـة بعـد أن فـاز المرشـحون المنتمـون « الوحيـد»تناضل من أجل الشرعية، فإن احتضـانيا لمصـطمح 
ية مقاعد المجمس التشريعي الفمسـطيني. وبينمـا كـان المجمـس الـوطني الفمسـطيني إلى الحركة اإلسالمية بغالب

يعتبر تمقائيًا كل المنتخبين البرلمانيين بحكم الواقع أعضاء في ىذا البرلمـان فـي المنفـى، فـإن شـرعية منظمـة 
 التحرير الفمسطينية تبقى موضع شك في ظل عدم موافقة حماس عمى االنضمام.

حة بـين الـوطنيين الفمسـطينيين واإلسـالميين بنـدًا يـدعو إلـى إعـادة تنشـيط منظمـة التحريـر شمل اتفاق المصـال
الفمسـطينية لتكــون أكثــر تمثــياًل لجميــع الفمســطينيين. وافقــت حركـة حمــاس التــي عارضــت منــذ ســنوات منظمــة 

ثـــات وراء التحريـــر الفمســـطينية، عمـــى االنضـــمام إلـــى الجيـــود المبذولـــة إلصـــالح المنظمـــة. وقـــد أنتجـــت محاد
الكــواليس جــرى معظميــا فــي عمــان وقادتيــا األمانــة العامــة لممجمــس الــوطني الفمســطيني إلــى نتــائج إيجابيــة. 
وسترى منظمة تحرير فمسطينية جديدة النور قريبًا بشرط أن تستمر المصالحة الحالية وأن تجـرى االنتخابـات 

كل عقبـة، وافـق الميتمـون أن تعتبـر فمسـطين في فمسطين. ولمتأكـد مـن أن انقسـام غـزة والضـفة الغربيـة ال يشـ
)أي الضــفة الغربيــة بمــا فييــا القــدس وقطــاع غــزة( دائــرة انتخابيــة واحــدة. وبالتــالي، فــإن التمثيــل فــي المجمــس 
الوطني الفمسطيني المقبل سـيقوم عمـى انتخابـات داخـل وخـارج فمسـطين مـع اسـتثناء واحـد. إن األردن، حيـث 

مسطينيين الالجئين الجنسية لـن يشـيد انتخابـات ولكـن سـيتم االتفـاق عمـى ممثمـين يتم إعطاء الفمسطينيين والف
 استنادًا التفاق داخمي لم يعمن عنو.

إن عـودة منظمــة التحريــر الفمســطينية ســيكون ليـا انعكاســات سياســية عمــى نطــاق أوسـع مــن ذلــك بكثيــر. مــن 
رج فمســـطين فـــي الوقـــت الحاضـــر. إن المـــرجح، أن منظمـــة التحريـــر الفمســـطينية الجديـــدة ســـيكون مركزىـــا خـــا

الشــائعات التــي تقــول إن رئــيس الســمطة الفمســطينية محمــود عبــاس )الــذي لــم يشــمل إعالنــو عــن عــدم ترشــيح 
نفسو لرئاسة السمطة الفمسطينية، عدم ترشحو لرئاسة منظمة التحرير الفمسطينية( يبحث عن منزل عائمي في 

ات تميــل إلــى التأكيــد أن المقــر الرئيســي لمنظمــة التحريــر حــي عبــدون الديبموماســي فــي عمــان، ىــذه الشــائع
 الفمسطينية الجديدة لن يكون في رام اهلل.

ـــد المطالـــب الفمســـطينية قـــوة  ـــر الفمســـطينية ســـوف تزيـــد بالتأكي ـــإن عـــودة منظمـــة التحري ـــى ذلـــك، ف وعـــالوة عم
 المفاوضات.لمحصول عمى حق العودة عمى الرغم من أن ىذه المطالب لم تذىب بعيدًا عن طاولة 
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إن وجـود طـرف إســالمي قـوي فــي منظمـة التحريـر الفمســطينية الجديـدة يعنــي أيضـًا أنـو يمكنيــا االسـتفادة مــن 
 الزعماء اإلسالميين الجدد في تونس وليبيا ومصر وربما في دول عربية أخرى.

مـا كانـت المنظمـة فـي ميما كانت التركيبة لمنظمة التحرير الفمسطينية الجديدة فإن أحدًا ال يتوقع أن تكـون ك
 السبعينات والثمانينات.

إن عـــودة منظمـــة التحريـــر الفمســـطينية، كقـــوة سياســـية ولـــيس عســـكرية، يعنـــي أن الفمســـطينيين ســـيرغبون فـــي 
 ترجمة سمطة الشعوب المكتشفة حديثًا في العالم العربي لتعزيز التطمعات الفمسطينية.

ية الجديدة سوف تستخدم دعميا الشـعبي الجديـد والمحمـي عمى الصعيد الدولي، فإن منظمة التحرير الفمسطين
واإلقميمي والدولي إلحداث تغييرات حقيقية في السياسة مما يميد الطريق لمفاوضـات جـادة بعيـدًا عـن فرصـة 
اللتقاط الصور والوعود غير الممزمة. ومثل ىذا التغيير، سوف يحسن، بما ال يقبل الشك الموقف التفاوضي 

 اًل عن ىذا اإلنجاز.لمن سيكون مسؤو 
 37/7/3023، الحياة، لندف

 
 كواليس "فتح" بعد التصعيد في غزة .67

 د. أحمد جميل عزم
بقراءة البيانات والتحركات عمى األرض، كما بعض المصادر الخاصة، يمكن بوضوح تمخيص مـا حـدث فـي 

عاء الماضي، دعت الحركة حركة "فتح" في األيام األخيرة. فبمجرد حدوث العممية عبر الحدود المصرية األرب
لجنتيــا المركزيــة إلــى اجتمــاع؛ واســُتدعيت قيــادات الحركــة فــي غــزة، الموجــودة فــي الضــفة الغربيــة، مــن غيــر 
أعضاء المجنة، لمتواجـد فـي محـيط االجتمـاع. وتـم إخبـار قيـادات الحركـة فـي غـزة، بتوقـع اتصـال ىـاتفي مـن 

امـــل الجديــــد الــــذي يبـــرز فــــي المعادلـــة، والــــذي تســــتغمو المجتمعـــين لمتشــــاور.ناقش المجتمعـــون العمميــــة، والع
إســرائيل، وىــو العمميــات الغامضــة قــرب الحــدود المصــرية. وُأجــري اتصــال مــع الســفارة الفمســطينية فــي مصــر 
السـتعجال الحصــول عمـى معمومــات أكبــر حـول مــا يجــري فـي ســيناء. وعنـد ىــذه النقطــة، انضـم قــادة الحركــة 

ال مـــع غـــزة، والتأكيـــد عمـــى اشـــتراك كتائـــب شـــيداء األقصـــى فـــي التصـــدي الغزيـــون لالجتمـــاع، وُأجـــري اتصـــ
لمعــدوان اإلســرائيمي بمــا يميــق بمكانــة "فــتح" التاريخيــة، ويميــق بعيــد الشــيداء، وتــم اســتعراض أىــم المجموعــات 
والقيــادات وجاىزيتيــا لتكــون فــي الميــدان. تحــّدث المجتمعــون ىاتفيــا مــع قائــد "حمــاس"، خالــد مشــعل، لبحــث 

ف، والتأكيد عمى الوحدة والتصدي لالعتداءات اإلسرائيمية، مع تفويت الفرصة عمى إسرائيل لشن حـرب الموق
شاممة، والبحث في كيفية العـودة إلـى التيدئـة، مـع تأكيـد قـدرة الـردع الفمسـطينية. وُعِيـد إلـى مشـعل بالتواصـل 

ئـب األقصــى لممسـاىمة فـي الــرد مـع قيـادة "حمـاس" فــي غـزة إليصـال موقــف "فـتح"، وتأكيـد حريــة الحركـة لكتا
عمــى العــدوان اإلســرائيمي. بعــد االتصــال، تــم تكميــف عضــو المجنــة المركزيــة المســؤول عــن األنديــة واألنشــطة 
الشــــبابية تعبئــــة شــــارع الضــــفة فــــي تظــــاىرات مؤيــــدة لغــــزة، وتأكيــــد اســــتنفار قــــوات األمــــن تحســــبا لــــرد الفعــــل 

التوجــو مباشــرة إلــى غــزة والبقــاء ىنــاك، كمــا طمــب إلــى  اإلســرائيمي. وطمــب إلــى مفــوض المحافظــات الجنوبيــة
مفــوض العالقــات العربيــة نقــل رســائل مــن الــرئيس الفمســطيني إلــى دول عربيــة حــول مــا يجــري، مــع محاولــة 
اصطحاب ممثل عن كل من "حماس" و"الجياد اإلسالمي". وطمب إلـى مفوضـية العالقـات الدوليـة االتصـال 

الطريق عمى استغالل إسرائيل لمربيع العربي وانشغال العالم عن فمسطين.  بحركات التضامن العالمية، وقطع
ىـذا المشـيد جــزء مـن الخيــال العممـي لــيس إال! مـا حصــل حقـا منــذ التصـعيد فــي غـزة، أّن "فــتح" انشـغمت فــي 
 األيـــام الماضـــية بالخالفـــات التنظيميـــة الـــدائرة فـــي غـــزة، واســـتقالة مســـؤول الحركـــة المعـــّين حـــديثا ىنـــاك يزيـــد
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الحــويحي، التــي تقــدم بيــا بعــد أقــل مــن شــيرين عمــى تعيينــو فــي موقعــو.وال تتعمــق اســتقالة الحــويحي، األســير 
الســابق والكــادر المجــّرب، بخــالف سياســي، بــل بقضــايا مزمنــة فــي "فــتح". فمســألة شــعور كــوادر "فــتح" أنيــم 

المركزيــة المعنيـــين  ميممــون ليســت جديـــدة، واســتياء الحـــويحي مــن عجـــزه عــن الوصــول إلـــى أعضــاء المجنـــة
بمتابعــة شــأن غــزة، وعــدم وجــود إمكانــات ماديــة لمعمــل، ىــي ســبب االســتقالة.ىناك مــذكرات وقصــص يروييــا 
كوادر الحركة، منذ السـبعينيات، عـن كيفيـة العمـل وتأسـيس التنظيمـات والخاليـا، وتنفيـذ العمميـات، دون دعـم 

سباب، منيا وجود خط سياسي واضح لمحركة إلـى أو تواصل مع القيادة. لكن ىذا كان ممكنا في الماضي أل
حـد كبيـر، وثانيـا ألن ظـروف االحـتالل والعمـل السـري كانـت مبـررا لعـدم التواصـل واالعتمـاد عمـى المبــادرات 
الذاتية، وثالثا، ألّنو في النياية كـان يمكـن الوصـول إلـى قـادة بقامـة خميـل الـوزير وأبـو اليـول، وأمثـال حمـدي 

م، فيحمّـــون المشـــكالت، ورابعـــًا كـــان االنشـــغال بالمواجيـــة مـــع االحـــتالل يـــؤدي إلـــى ســـمطان، وأبـــو حســـن قاســـ
تضاؤل القضايا المختمفة لصـالح المواجيـة. تحولـت "فـتح" إلـى تنظـيم سـمطة وحكـم فـي الضـفة، وتنظـيم غيـر 

لعـام مفيوم في غزة، ليست معارضة سياسية، وال تتولى ميام تذكر في المواجيـة مـع إسـرائيل. منـذ المـؤتمر ا
، ومــا أفــرزه مــن ىيئــات تنظيميــة، يفتــرض أّنــو اقتــرب موعــد تجديــدىا بمــؤتمر عــام جديــد، 6000لفــتح العــام 

وىناك سعي متعثر لبناء التنظيم الفتحاوي في مختمف المناطق، مـع حمقـة مفقـودة ال تسـتوقف أحـدًا، ىـي أّن 
رىل والفساد لـن ُتحـل المشـكالت. ال أحـد بناء التنظيم ألجل التنظيم ال ينجح، وأّنو دون تصفية كل قضايا الت

يدخل أو يمتزم بتنظـيم ألجـل التنظـيم، ومـن يفعـل ىـذا فألنـو يحقـق مصـالح معينـة، أو يتمسـك بمـاض مجيـد. 
حتــى يــنجح تنظــيم مــا، يجــب أن يكــون لديــو برنــامج وطنــي حقيقــي لمتحريــر، نظيــف ويضــم الجميــع. عنــدىا 

 تضاءل المشكالت الشخصية والمالية والتنظيمية.سيفرز العمل النضالي الكوادر الحقيقية، وت
 37/7/3023، الغد، عّماف
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