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 سياسة القمع األمني  تًا بسبب غزة مؤقفي حماس تقرر تعميق تسجيل الناخبين  2
قررت تعميؽ إجراءات  ،ة حماس في غزةركحمف غزة، أف  2/7/2012المركز الفمسطيني لإلعالم،  ذكر

 .فتو بانتياكات أمنية في الضفة الغربية المحتمةوص تسجيؿ الناخبيف مؤقتا بسبب ما
حركة تعميؽ تسجيؿ الناخبيف بشكؿ مؤقت بغزة إلى حيف الالدكتور سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ وأكد 

التوافؽ بيف األطراؼ المعنية بما يضمف إزالة العقبات التي تحوؿ دوف ذلؾ وتوفر األجواء الصحية الالزمة 
 مة ومتوازية في غزة والضفة والخارج.لضماف عممية تسجيؿ سمي

(: 7-2وقاؿ أبو زىري في تصريح صحفي مكتوب وصؿ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو، االثنيف )
أف "االنتياكات القائمة في الضفة تسببت بعدـ توجو أعداد كبيرة مف أنصار الحركة لمتسجيؿ بسبب سياسة 

ية، إضافًة إلى أف ممثمي الحركة في الضفة ال يستطيعوف أف القمع األمني وعدـ توفر الظروؼ الطبيع
يمارسوا دورىـ نتيجة القمع والمالحقة األمنية وىو ما حاؿ دوف تمكف الحركة مف ممارسة أي دور رقابي 

 عمى عممية التسجيؿ، وعمى سجؿ الناخبيف الذي تـ إعداده خالؿ الفترة الماضية".
لتزامف في اإلجراءات االنتخابية بيف المجمس الوطني واالنتخابات وبيف أبو زىري أف المتفؽ عميو ىو ا

الرئاسية والتشريعية لمسمطة، إال أنو تـ فتح عممية التسجيؿ النتخابات السمطة فقط وىو ما يناقض االتفاؽ 
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ولذا يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضماف سير عممية التسجيؿ لكؿ أبناء الشعب الفمسطيني في الداخؿ 
 خارج لضماف إجراء انتخابات المجمس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامف حسب االتفاؽ. وال

القيادي في حركة حماس أف  حامد جادنقاًل عف مراسميا غزة مف  3/7/2012الغد، عمان، وأضافت 
اءات قاؿ إف سبب تعميؽ عمؿ لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة ىو ازدياد االستدع ،محمود الزىار

 األمنية ضد كوادر حماس في الضفة وعدـ السماح بحرية االجتماع والمقاءات.
وطالب الزىار في حديث لإلذاعة الرسمية بإعطاء حرية العمؿ لحركة حماس إضافة الى تقديـ ضمانات 

 بإجراء االنتخابات في الضفة والقدس مشيرا إلى أف مالحقة حماس تعني عدـ اجرائيا.
ة فتح بأف لدييا نوايا مبيتة لتزوير االنتخابات مشيرا إلى أنو تـ توظيؼ عناصر مف حركة واتيـ الزىار حرك

 فتح لتسجيؿ وتحديث السجؿ االنتخابي في غزة كي تصبح فتح ىي المشرفة عمى العممية االنتخابية.
نتائجيا كما وأوضح الزىار أف ىناؾ أطرافا ال تريد إجراء االنتخابات في الضفة والقدس ليتـ التالعب في 

 حدث في انتخابات مجالس الطمبة في الجامعات متيما بانو تـ تزوير نتائجيا.
 
 حداث اليامةاإلعالم الرسمي من نمطيتو البروتوكولية والتركيز عمى األ بإخراجعباس يطالب  

لمحدث  دعا الرئيس محمود عباس اإلعالـ الفمسطيني بأف يكوف إعالـ الحقيقة والصراحة، متابعا :راـ اهلل
 يخفي الحقائؽ. مقموباوسباقا إليو، وليس تابعا لوكاالت األنباء، أو إعالما 

وقاؿ في حوار خاص مع إذاعة صوت فمسطيف لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة النطالقتيا، إف المراد مف 
والشتـ  اإلعالـ الرسمي ىو الحقيقة وال شيء سواىا، مشددا عمى شرعية االنتقاد البناء بعيدا عف القدح

والتشكيؾ بما ال يميؽ بشعب مثقؼ، مطالبا بإخراج اإلعالـ الرسمي مف نمطيتو البروتوكولية واالنتقاؿ إلى 
وانتقد تفضيؿ إذاعة وتمفزيوف فمسطيف األخبار البروتوكولية الخاصة بالرئاسة  التركيز عمى اإلحداث اليامة.

 ير ىذا النيج.عمى األحداث اليامة في الوطف والعالـ، داعيا إلى تغي
وأكد أف السمطة الوطنية ال تعترض عمى النقد البناء ولكف ترحب بو لممساعدة في تقويـ األخطاء، الفتا إلى 

 أف النقد ال يعني التجريح و)اإلسفاؼ( الذي يعرض اإلعالـ ذاتو إلى فقداف مصداقيتو.
و التجريح، مذكرا بأف الحرية عمى ضرورة أف ال تصؿ إلى الشتيمة أ عباسوبشأف الحريات العامة، شدد 

وأضاؼ أف استمرار إذاعة صوت فمسطيف رغـ ما تعرضت  ليست مطمقة وتنتيي عندما تبدأ حرية اآلخريف.
لو مف تدمير ممنيج عمى أيدي قوات االحتالؿ، يعني إصرار شعبنا عمى إسماع صوتو لمعالـ وعرض 

 قضيتو بكؿ وضوح وموضوعية.
 //فمسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات ال

 
 يقرر تشكيل لجنة تحقيق مستقمة في أحداث رام اهلل عباس 

قرر الرئيس محمود عباس، مساء االثنيف، تشكيؿ لجنة تحقيؽ مستقمة، برئاسة رئيس تجمع  :راـ اهلل
وسؼ، الشخصيات المستقمة منيب المصري، وعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو ي

والمفوض العاـ لمييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف أحمد حرب، لمتحقيؽ في األحداث األخيرة التي جرت يومي 
 (، التي شيدتيا مدينة راـ اهلل.//و /السبت واألحد )

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
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 رام اهلل أحداث: الحكومة لن تسمح بتكرار فياض 

 األحداثالحكومة لف تسمح بتكرار  إفسالـ فياض، أمس،  د.أكد رئيس الوزراء  :نائؿ موسى - البيرة
بياف وزارة الداخمية واإلجراءات التي  أفالمؤسفة التي شيدتيا مدينة راـ اهلل يومي السبت واألحد معتبرا 

 اتخذتيا لمعالجة األحداث تعبر عف موقؼ مجمس الوزراء.
 //، رام اهلل، الحياة الجديدة

حماس: اعتداء أمن السمطة عمى المتظاىرين "سابقة خطيرة" نواب 
استنكر نواب حركة حماس في الضفة الغربية مياجمة األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية : راـ اهلل

ء اإلسرائيمي شاؤوؿ عمى المواطنيف المتظاىريف سممًيا في راـ اهلل، احتجاًجا عمى نية نائب رئيس الوزرا
موفاز زيارة المدينة لمقاء رئيس السمطة محمود عباس.

عمى المتظاىريف، وخاصة النساء منيـ، سابقة خطيرة وبعيدة كؿ  واالعتداءواعتبر النواب أف "عمميات القمع 
البعد عف عادات شعبنا الفمسطيني وأخالقو وثقافتو".

 //قدس برس، 
 
 ة لحقوق اإلنسان تسمم وزير الداخمية تقريرًا حول أحداث رام اهلل: الييئة المستقمالضفة 

راـ اهلل: سمـ المفوض العاـ لمييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف د. أحمد حرب، وزير الداخمية د. سعيد أبو عمي 
 تقرير الييئة حوؿ األحداث التي جرت خالؿ اليوميف الماضييف.

داث التي جرت خالؿ اليوميف الماضييف سيشكؿ ركيزة أساسية مف وأكد أبو عمي أف تقرير الييئة حوؿ األح
 ركائز التحقيؽ في ىذه األحداث، الذي لـ يصؿ بعد إلى النتائج النيائية.

 //األيام، رام اهلل، 
 
 "إسرائيل"تنفي طمب قرض من البنك الدولي عبر  الفمسطينية السمطة 

، طمب إسرائيؿ مف صندوؽ "القدس"دالني في اتصاؿ مع نفى وزير العمؿ د.احمد مج :القدس -راـ اهلل 
 النقد الدولي قرضا بقيمة مميار دوالر بالنيابة عف السمطة الفمسطينية.

وقاؿ مجدالني إف طمب القرض مف صندوؽ النقد الدولي، لـ يكف مدار الحديث في السمطة الوطنية"، مشيرا 
سرائيؿ يجب قرض لدولة غير عضو في أيإلى "أف الصندوؽ ال يقبؿ   أفو، ونحف سمطة تحت االحتالؿ، وا 

 ألنياوأكد أنو مف غير المتوقع أف تطمب إسرائيؿ قرضا كيذا  تضمف ىذا الطمب وتتحمؿ مسؤولياتيا".
". مضيفا "في حاؿ أف األعضاءالبنؾ ال يوافؽ عمى منح القروض لغير  أف"سمطة احتالؿ"، وكونيا تعمـ 

، وىذا يتنافى مع فالفمسطينييتجاه  امسؤولياتيف ذلؾ يعني أنيا تتحمؿ إسرائيؿ تقدمت بالطمب باسميا فإ
 الواقع ألف إسرائيؿ ترفض المسؤولية".

 //القدس، القدس، 

"إسرائيل"فمسطينيين رفضوا التنسيق مع  اً ضباط اعتقمت: أجيزة السمطة "بوست جيروزاليم" 
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العسكرية اإلسرائيمية عف "ارتياحيـ البالغ" إزاء حممة أعرب مسؤولوف رفيعو المستوى في المنظومة : الناصرة
االعتقاالت التي تشنيا األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية ضد المقاوميف الفمسطينييف في مناطؽ 
الضفة الغربية المحتمة، معتبرًة إياىا "معممًا أساسيًا لمسمطة ونقطة تحّوؿ فارقة في تاريخيا تتمّثؿ بفرضيا 

يطرة عمى األوضاع في جميع أنحاء الضفة".الس
، فقد بدأت أجيزة /اإلسرائيمية، في عددىا الصادر االثنيف  "جيروزاليـ بوست"ووفقًا لما نشرتو صحيفة 

األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية قبؿ عّدة أسابيع حممة اعتقاالت مكثّفة سرعاف ما حظيت باىتماـ الجانب 
قبض عمى عدد مف كبار ضباط األمف الفمسطيني الذيف رفضوا التعامؿ والتنسيؽ مع اإلسرائيمي مع إلقاء ال

جيش االحتالؿ، وفؽ قوليا.
وأضافت أف حممة االعتقاالت الفمسطينية أفضت إلى مصادرة أكثر مف مائة قطعة سالح، واعتقاؿ مف 

ضفة الغربية المحتمة(، تجاوز عددىـ المائة وخمسيف "مشتبو بو" في كؿ مف مدف جنيف ونابمس )شماؿ ال
بينيـ أعضاء سابقوف في كتائب "شيداء األقصى" التابعة لحركة "فتح" وضباط مف قوات األمف الفمسطيني 
مّمف تمقوا تدريبًا خاصًا لمكافحة الجماعات المسّمحة مف قبؿ الواليات المتحدة األمريكية في األردف، حسب 

الصحيفة.
 //قدس برس، 

 تأسف لتعطيل حماس عمل لجنة االنتخابات المركزية بقطاع غزة ينيةالفمسط السمطة 
عبرت القيادة الفمسطينية، مساء االثنيف، عف أسفيا لمموقؼ األخير لحركة حماس الذي يعمف  :راـ اهلل

تعطيؿ عمؿ لجنة االنتخابات المركزية داخؿ قطاع غزة بشأف البدء في عممية تسجيؿ الناخبيف، معربة عف 
 لعودة عنو واستئناؼ العمؿ بالتحضير لالنتخابات في أقرب وقت ممكف.أمميا با

واطمعت القيادة، خالؿ اجتماعيا بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث موقؼ 
حماس األخير، عمى بياف لجنة االنتخابات المركزية بيذا الصدد، الذي قالت فيو إنيا تبمغت رسميا بموقؼ 

 ركة حماس.ح
وأكدت ضرورة عدـ االنجرار مجددا بسبب خطوة حركة حماس األخيرة في قطاع غزة إلى مسمسؿ جديد مف 

 الحمالت اإلعالمية وتبادؿ االتيامات، مف جانب جميع المؤسسات اإلعالمية والقوى الوطنية الفمسطينية.
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 الب حماس بالتعامل بمسؤولية مع قضية لجنة االنتخاباتعشراوي تط 

طالبت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي، في بياف  :القدس -راـ اهلل 
حركة حماس بالتعامؿ بمسؤولية مع قضية عمؿ لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة، ألف ، صحافي

، وعمى ضوء األخطار التي نواجييا، أف يقوؿ كممتو ومف  مف حؽ الشعب، خاصة في ىذا الوضع المتأـز
 حؽ الناخب الفمسطيني أف يمارس حقو الديمقراطي.

 //القدس، القدس، 
 
 : المصالحة الفمسطينية تراوح مكانيايوسف رزقة 
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إسماعيؿ ىنية،  أعمف يوسؼ رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة :القدس - غزة
أف المصالحة الفمسطينية ما تزاؿ تراوح مكانيا، مشيرًا إلى عدـ توفر معمومات عف إجراءات النطالقيا 

 قريبًا.
"االعتقاالت المستمرة في صفوؼ حركة حماس مف قبؿ األجيزة  وقاؿ رزقة في تصريح صحافي االثنيف، إف

إلضراب المفتوح عف الطعاـ في سجوف راـ اهلل بعد األمنية بالضفة الغربية، ودخوؿ بعض المعتقميف في ا
أخذىـ قرار إفراج مف المحكمة لـ تنفذه األجيزة األمنية قد أساء إلى فرص تحقيؽ المصالحة عمى وجو 

 السرعة الالزمة".
 //القدس، القدس، 

 
 بو السبح يطالب مرسي بالضغط عمى االحتالل لاللتزام باتفاق األسرىعطا اهلل أ 

طالب وزير األسرى والمحرريف في الحكومة في غزة عطا اهلل أبو السبح، الرئيس المصري  :القدس -غزة 
الجديد محمد مرسي، بالضغط عمى االحتالؿ اإلسرائيمي لاللتزاـ باتفاؽ األسرى األخير ووقؼ انتياكاتو 

 بحقيـ.
الخروقات اإلسرائيمية المتعمدة ، "إف الوزارة رصدت عددًا مف االثنيفوقاؿ أبو السبح، في تصريح صحافي، 

التفاؽ األسرى، وذلؾ منذ التوقيع عميو بيف قيادة اإلضراب ومصمحة السجوف برعاية مصرية في الرابع 
 عشر مف شير أيار الماضي.

 //القدس، القدس، 
 
 ثالثة مدانين بالقتل إعدامغزة تصادق عمى في الحكومة  

القضائية باإلعداـ  األحكاـبع لمحكومة المقالة في غزة عمى تنفيذ صادؽ مجمس الوزراء التا :القدس –غزة 
 الصادرة بحؽ ثالثة مف المدانيف بقضايا قتؿ مختمفة.

وأوضح النائب العاـ المستشار محمد عابد أف النيابة العامة استوفت جميع اإلجراءات القضائية بحؽ 
لمستوفاة نيائية، ومف ثـ تـ رفع ىذه األحكاـ المدانيف بقضايا القتؿ، وباتت صيرورة األحكاـ القضائية ا

 القضائية حسب األصوؿ إلجراء المصادقة مف قبؿ مجمس الوزراء الشير الماضي.
 //القدس، القدس، 

 
: األجيزة األمنية بالضفة تنكرت لتضحيات األسرى وتواصل مالحقتيمحماسنواب  

اعتقاؿ ومالحقة األسرى المحرريف مف قبؿ أجيزة  استنكر نواب حركة حماس في الضفة الغربية: راـ اهلل
أمف السمطة الفمسطينية في كافة مدف الضفة، والتي كاف آخرىا اعتقاؿ المحرر حممي عزات بعد أقؿ مف 

شير عمى خروجو مف سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.
منو بأف "اعتقاؿ  تمقت "قدس برس" نسخة /واعتبر نواب كتمة "التغيير واإلصالح"، في بياف االثنيف 

المحرريف تنكر واضح لتاريخ وتضحيات األسرى ومعاناتيـ وطعنة ليؤالء األبطاؿ الذيف ضحوا بزىرات 
شبابيـ داخؿ السجوف حتى يصبح لنا وطنًا ودولة"، مؤكديف أف "ذلؾ العمؿ ليس وطنًيا وال يصب في 

تريد لممصالحة أف ترى النور". صالح الوطف، عوضًا عف كونو تصرؼ غير أخالقي تقدـ عميو عصابة ال
 //قدس برس، 
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 تعمن عن انطالق حممة "نظافة غزة"غزة: وزارة العمل  

أعمنت الحكومة عف انطالؽ حممة "نظافة غزة"، ضمف مشروع "نبني الوطف" : سيد إسماعيؿ - غزة
جمؿ"، والمتزامنة الحكومي الذي تشارؾ فيو عدد مف الوزارات، وذلؾ تحت شعار "رمضاف أفضؿ مع غزة أ

جاء اإلعالف عف حممة "نظافة غزة" عمى لساف وزير العمؿ  مع اقتراب حموؿ شير رمضاف المبارؾ. 
 آالؼ شخص".  أف يشارؾ بيا  وتوقعوالشئوف االجتماعية، أحمد الكرد، 

 //فمسطين أون الين، 
 

 طريقنا االستراتيجي لتحرير فمسطين مشعل: المقاومة واالستشياد 16
قاؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، "إف طريؽ الجياد والمقاومة واالستشياد كاف  :عماف

 وما زاؿ وسيبقى طريقنا االستراتيجي لتحرير فمسطيف".
( "أف المقاومة ىي األساس 7-1وأكد في كممة لو في ختاـ عزاء الشييد كماؿ غناجة مساء أمس االحد )

سير حوؿ ىذا الخط االستراتيجي، والعمؿ حوليا مف إعالـ وسياسة وتحرؾ في وكؿ المسارات األخرى ست
 المسارات كميا تخدـ المقاومة".

وتابع "طريؽ االستشياد عرفنا ثماره ولـ نعرؼ ثمار الخيارات األخرى، فالمسارات األخرى ال يوجد ليا 
 ثمار".

ي مقامو وُيجزؿ لو العطاء ويجعؿ بركتو وفضمو وأشاد مشعؿ بالشييد غناجة داعًيا اهلل أف "يرفع منزلتو ويعم
خوانو في ميداف المقاومة".  عوًضا ألىمو وا 

وتابع: "في مسيرة حماس لدينا عشرات آالؼ القيادات والعناصر الذيف يفنوف أعمارىـ وينقطعوف عف 
 مسارات حياتيـ في سبيؿ اهلل ومف أجؿ األمة فرحمة اهلل عميؾ يا أخي أبا أنس".

 كممتو ألبناء الشييد قائال: "نحف إخوانؾ وأىمؾ وأتشرؼ بأف أخدمؾ وأىمؾ الكراـ".ووجو مشعؿ 
وشدد مشعؿ عمى أف "المسيرة مستمرة وىذا ىو الطريؽ وال يوجد طريؽ غيره..فمسطيف سنستعيدىا وكنا 

وني أف مستبشريف قبؿ األحداث األخيرة فما بالنا اليوـ واألمة المباركة تنيض وتعطي رسالة لمعدو الصيي
 النصر قادـ وأف ىذا الكياف إلى زواؿ واألمة كانت شديدة التمسؾ بفمسطيف".

وحوؿ التحوالت في مصر قاؿ مشعؿ "ما نراه اليوـ في مصر مف نيوض مبشر ويبعث عمى االمؿ، فحيف 
حتى نرقب ىذه التحوالت نشعر أف النصر قادـ خاصة بعد أف تتـ تماسكيا الداخمي وتتفرغ لمعاركيا الكبرى 

 لو شغؿ الناس بطمباتيـ الحاضرة في ىذه االياـ".
وأضاؼ "بنيضة مصر تنيض األمة وتتوازف المعادالت اإلقميمية والدولية، وسيكوف لألمة مكانتيا 
وقدرىا..نيوض مصر مبشر برئيسيا المنتخب الرئيس محمد مرسي، وارسى عمى يديو نيضة مصر والعرب 

 والمسمميف واستعادة فمسطيف".
شكره لألرف قائال:" أوجو التحية والشكر لألردف الذي احتضننا في الزيارة واحتضف ىذا الحفؿ الممزوج  ووجو

بيف الحزف والسعادة... أنا سعيد أنني اليوـ في األردف وصفحة جديدة فتحت مع األردف، جزى اهلل األردف 
ألقرب إلى القمب تاريًخا وحاضًرا، فيذا العزيز ممًكا وقيادًة وشعًبا فاألردنيوف أىمنا وعزوتنا واألردف ىو ا

 األردف أساؿ اهلل لو الرعاية والقوة ويزداد تماسًكا واستقراًرا ويحقؽ البنائو ولف نكوف إال مع االردف". 
 2/7/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 فتح: قرار حماس تعميق عمل لجنة االنتخابات تعميق لممصالحة 17

س" تعميؽ عمؿ لجنة االنتخابات المركزية بالمفاجأة وغير المبرر وتعميقًا لعممية اعتبرت حركة فتح قرار "حما
 المصالحة.

وقاؿ المتحدث باسـ الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صحافي صادر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة، 
في الوقت  أمس، تسممت "األياـ" نسخة عنو، إف قرار "حماس" فاجأ الجميع وخيب اآلماؿ وعمؽ المصالحة،
عالف الدوحة.  الذي ينتظر فيو الشعب اإلعالف عف حكومة الوحدة الوطنية وفقًا التفاؽ القاىرة وا 

واعتبر أف التزامف المطموب يجب أف يكوف في إجراء انتخابات المجمس الوطني مع االنتخابات التشريعية 
تعامؿ مع المصالحة باعتبارىا مصمحة والرئاسية، وليس التزامف في تحديث السجؿ االنتخابي، داعيًا إلى ال

 عميا لمشعب وقضيتو العادلة.
بدورىا، قالت آماؿ حمد عضو المجنة المركزية لحركة فتح إف قرار "حماس" دليؿ جديد عمى أنيا غير معنية 

وأضافت في حديث لػ"األياـ" أف كؿ ادعاءات "حماس" حوؿ التعميؽ  بإجراء أية انتخابات أو مصالحة.
غير واقعية ال أساس ليا مف الصحة، الفتة إلى أف "فتح" األكثر حرصًا عمى إنجاح االنتخابات افتراءات 

 والمصالحة.
واعتبرت أف قرار "حماس" بمثابة وضع العصي في الدواليب وخروج عف المصالحة خاصة بعد االنتخابات 

 مصالحة.المصرية التي يحتـر الشعب الفمسطيني نتائجيا ويتمنى أف تسيـ في تعزيز ال
وقالت حمد، إنو إذا كاف ألحد مالحظات عمى االنتخابات فيي حركة فتح ألف مف يقوـ بتسجيؿ الناخبيف 
في المدارس ىـ المعمموف التابعوف لوزارة التربية والتعميـ الذيف ينتمي معظميـ إلى "حماس" ورغـ ذلؾ قبمت 

ة الغربية قائمة إنيا عادت، أمس، مف "فتح"، ونفت ما تدعيو "حماس" مف وجود إجراءات ضدىا في الضف
 الضفة حيث ال توجد أي إجراءات ضد "حماس".

وأكدت أف اإلجراءات في الضفة ىي ضد أبناء "فتح" وبعض الخارجيف عمى القانوف، مشيرة إلى عدـ وجود 
 إجراءات سياسية أو تنظيمية ضد "حماس".

المجمس الوطني غير صحيح ألف التسجيؿ في ونوىت إلى أف تذرع "حماس" بعدـ إجراء تسجيؿ النتخابات 
الضفة والقدس وقطاع غزة يتـ النتخابات المجمسيف الوطني والتشريعي، مؤكدة أف التسجيؿ في الخارج 

 خاصة في سورية ولبناف يحتاج إلى قرار وتنسيؽ كامؿ مع األنظمة.
طنية ىي صماـ األماف لمشعب وأعربت حمد عف أمميا في أف تعود "حماس" عف قرارىا وتدرؾ أف الوحدة الو 

 الفمسطيني، مؤكدة أف إنياء االنقساـ بات مطمبًا وطنيًا ممحًا.
 3/7/2012األيام، رام اهلل، 

 
 
 

 أبو عبيدة: ندعم المصالحة وجاىزون لمرد عمى اعتداءات االحتالل 18
عبيدة، أف أكد الناطؽ باسـ كتائب الشييد عز الديف القساـ الجناح العسكري لحركة حماس أبو : غزة

تماميا كونيا مصمحة وطنية عميا، ولكف ال تعني أف يكوف ىناؾ طرؼ  الكتائب مع المصالحة الفمسطينية وا 
منحاز لمعدو واألمريكييف وطرؼ مقاوـ ثـ يراد لمطرفيف أف يجتمعا، البد أف تُبنى المصالحة عمى قاعدة 
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ؾ طرؼ يسعى لشطب المقاومة مف الساحة وطنية وعمى برنامج مقاومة حقيقية لالحتالؿ، لكف أف يكوف ىنا
الفمسطينية فيذا أمر غير مقبوؿ، ونتمنى أف تكوف ىناؾ نية حقيقية إلتماـ المصالحة والوقوؼ في وجو 

 االحتالؿ وتوحيد الصفوؼ لتحقيؽ مصمحة الفمسطينييف.
ية الفمسطينية، "الشرؽ" السعودية، "إف الربيع العربي يصب في صالح القض معحوار في وقاؿ أبو عبيدة  

  .ونحف نعمـ أف الشعوب العربية يقظة مف البداية
وأوضح أبو عبيدة أف ىناؾ تنسيؽ متبادؿ بيف القساـ وبيف جميع العامميف مف الفصائؿ المسمحة عمى 

وأشار الناطؽ باسـ  الساحة الفمسطينية، وىذا التنسيؽ أمر طبيعي ألف المعركة مع االحتالؿ معركة واحدة، 
لقساـ أف عممية تقييـ التيدئة ال تزاؿ جارية، ومدى التزاـ القساـ بيا متوقؼ عمى التزاـ االحتالؿ، كتائب ا

 مؤكدًا أنيـ جاىزوف تمامًا لتيشيـ غطرسة االحتالؿ ألنو ال يوجد تيدئة مف طرؼ واحد.
تكوف ىناؾ  أما عف دخوؿ القساـ بقوة في التصعيد األخير قاؿ أبو عبيدة: "نحف لـ نغادر الميداف حتى

مفاجآت، ما جرى ىو أف الجميع فوجئ بإعالننا رسميًا دخولنا جولة التصعيد األخيرة"، مضيفًا أف خالؿ 
ساعة،  72قذيفة وصاروخًا في  120ىذه الجولة قامت كتائب القساـ بقصؼ المواقع العسكرية الصييونية بػ

ؾ إلى جيود المقاتميف وحكمتيـ في إدارة ولـ توجد أي إصابات في صفوؼ مقاتمي كتائب القساـ، مرجعًا ذل
 المعركة وفترة اإلعداد التي أتت ُأُكَميا.

أما فيما يتعمؽ بممؼ العمالء أفاد أبو عبيدة أنو ممؼ خطير لمغاية، وكتائب القساـ ُتسيـ فيو بحكـ وجودىا 
المعنية بكؿ ما  في الميداف وعمى حدود قطاع غزة، وُتسيـ أيضًا في ىذا األمر مف خالؿ إمداد الجيات

يتوفر لدييا مف ممفات أو شبيات تتعمؽ بإمكانات حدوث اختراؽ مف ِقَبؿ االحتالؿ، مشيرًا إلى تماسؾ 
الجبية الداخمية وتوفر استقرار أمني أكبر داعـ لممقاومة الفمسطينية وصمودىا، مستذكرًا سنوات عجاؼ 

سمطة واالحتالؿ الصييوني، ولكف اآلف ىناؾ قنوات كانت المقاومة فييا ُتضَرب مف الداخؿ مف ِقَبؿ أجيزة ال
اتصاؿ مفتوحة مع الجيات األمنية الرسمية في قطاع غزة في إطار تواصؿ وتكامؿ مستمر، وىو أمر 

 إيجابي عمى الصعيد األمني.
 2/7/2012الشرق، الدمام، 

 
 تدعو حماس اللغاء قرار تعميق تحديث سجل الناخبين الجبية الديمقراطية 19

عربت الجبية الديمقراطية عف "معارضتيا وأسفيا لقرار حركة حماس تعميؽ تحديث سجؿ الناخبيف في أ :غزة
وأشارت الجبية إلى أف" القرار جاء مخالفًا لتطمعات قطاعات عريضة مف أبناء الشعب  قطاع غزة".

ث سجؿ الناخبيف الفمسطيني، وقواه وفصائمو الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الطامحة ليكوف إتماـ تحدي
في غزة طريقًا إلنجاز المصالحة الفمسطينية وتمبيًة لمحاجة الممحة لتجديد النظاـ السياسي الفمسطيني عمى 

وطالبت الجبية الديمقراطية "حركة حماس بمراجعة قرارىا والتراجع عنو تعزيزًا لمديمقراطية  أسس ديمقراطية".
 وتمبية إلرادة الشعب وحقوقو الجوىرية". 

 2/7/2012قدس، القدس، ال
 

 حماس تعمق عممية تسجيل الناخبينمدير لجنة االنتخابات بقطاع غزة:  20
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أوضح المدير التنفيذي لمجنة االنتخابات المركزية ىشاـ كحيؿ أف المجنة  وفايز أبو عوف:، حسف جبر 
سجيؿ الناخبيف في تمقت، صباح أمس، كتابًا مف حركة حماس تعمـ فيو المجنة قرارىا بتعميؽ مؤقت لعممية ت

 القطاع التي كاف مف المقرر البدء بيا صباح اليوـ.
وقاؿ كحيؿ لػ"األياـ"، إف حركة حماس عزت قرارىا ألسباب سياسية وفنية، لذا تـ عمى إثر ذلؾ عقد اجتماع 
عاجؿ وطارئ لمجنة االنتخابات المركزية تدارست فيو كتاب حركة حماس وقررت تجميد كافة نشاطاتيا 

مقة بتحديث السجؿ االنتخابي في قطاع غزة إلى أف يردىا موقؼ مف الجيات الرسمية والمسؤولة في المتع
 غزة حوؿ كتاب حركة حماس بتعميؽ التسجيؿ.

 3/7/2012األيام، رام اهلل، 
 

 اليبة الفمسطينية بالمخيمات ردة فعل متوقعة ضد السياسات المبنانية ة:رأفت مر  21
المبنانية في حركة "حماس" رأفت مرة أف ما جرى في المخيمات الفمسطينية، اعتبر مسؤوؿ العالقات :بيروت

 وفي مخيـ نير البارد، ىو ردة فعؿ متوقعة ضد السياسات المبنانية التي تستيدؼ الالجئيف الفمسطينييف. 
مف وطالب في حوار مع "المركز الفمسطيني لإلعالـ" برفع الحالة العسكرية عف مخيـ نير البارد، محذرًا 

انتفاضة فمسطينية في المخيمات، داعيا بإجراء حوار فمسطيني لبناني شامؿ يتناوؿ كؿ القضايا ذات 
 االىتماـ الشامؿ، يتـ مف خاللو التوصؿ إلى اتفاؽ نيائي بيف الفمسطينييف والسمطة المبنانية.

 لالطالع عمى نص الحوار: 
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=117951 

 

 2/7/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 الشعبية تنتقد قمع المظاىرات في رام اهلل وتطالب بمحاسبة وزير الداخمية الجبية 22
صحفي ليا االعتداء الذي وصفتو بػ"اليمجي"  أدانت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف في بياف: راـ اهلل

عمى المتظاىريف المندديف بزيارة نائب  في راـ اهلل يد افراد مف الشرطة وأجيزة األمف"بو"القمع الوحشي 
رئيس الوزراء االسرائيمي شاؤوؿ موفاز، وقالت أف تمؾ األحداث "تذكرنا بما اعتدنا أف نراه في الدوؿ 

 أىـ مسببات الثورات في البمداف العربية". البوليسية والتي كانت احد
وطالبت الجبية بمحاسبة المسؤوليف عف ىذه الجرائـ بما في ذلؾ وزير الداخمية ومدير الشرطة انتياًء 
بأصغر جندي شارؾ بقمع تمؾ المسيرات مروًرا بالضباط الميدانييف الذيف أشرفوا وشاركوا في عمميات 

 ات مف بنات وأبناء الشعب الفمسطيني، كما قاؿ البياف.الضرب واالعتقاؿ التي طالت العشر 
 2/7/2012قدس برس، 

 
 
 
 

 إذا لم ُتقّر عقوبات عمى "الحريديم" ييدد باالنسحاب من االئتالف الحكومي موفاز 23

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=117951
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=117951
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ىػػدد زعػػيـ حػػزب "كاديمػػا" االسػػرائيمي شػػاؤوؿ موفػػاز امػػس، باالنسػػحاب مػػف االئػػتالؼ الحكػػومي فػػي  :راـ اهلل
س الػػػوزراء بنيػػػاميف نتنيػػػاىو بفػػػرض عقوبػػػات عمػػػى "الحريػػػديـ" الػػػذيف يرفضػػػوف الخدمػػػة فػػػي حػػػاؿ لػػػـ يقػػػر رئػػػي

 الجيش.
مػػػرا بحػػؿ لجنػػة "بمسػػنر"، والتػػي سػػػتقدـ توصػػياتيا لمحكومػػة بشػػأف خدمػػة الحريػػػديـ أصػػدر أوكػػاف نتنيػػاىو قػػد 

 والعرب في الجيش او الخدمة المدنية.
مػى قػػرار حػؿ المجنػػة الػذي تبمغػػو مباشػرة مػػف نتنيػػاىو، ونقػؿ موقػػع "يػديعوت احرونػػوت"عف موفػاز قولػػو، ردا ع

"ارفػػض موقػػؼ رئػػيس الػػوزراء وأمػػنح عمػػؿ المجنػػة التػػي اقيمػػت بنػػاء عمػػى اتفػػاؽ مشػػترؾ بػػيف كاديمػػا والميكػػود 
 كامؿ دعمي. ليذا فاف حؿ المجنة بشكؿ أحادي مف قبؿ رئيس الوزراء ال يمـز حزب كاديما ".

صيات المجنة االربعاء القادـ كما ىو مخطط وقد ابمغت نتنيػاىو رسػالة واضاؼ موفاز " سيتـ نشر نتائج وتو 
 بيذا المعنى واذا قرر نتنياىو عدـ السير نحو ىذا االتجاه ستصؿ حكومة الوحدة الوطنية الى نيايتيا".

 3/7/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 : صواريخ غزة قد تصل تل أبيبنتنياىو 24
إلسرائيمي بنياميف نتنياىو أف "المشكمة الرئيسية في قطاع غزة تتمثؿ في كميات زعـ رئيس الوزراء ا: وكاالت

 الوسائؿ القتالية الكبيرة الموجودة والسيما صواريخ بعيدة المدى قد تطاؿ )تؿ أبيب(". 
، باالسػػتمرار فػػي 2012-7-2وتعيػػد نتنيػػاىو فػػي سػػياؽ جمسػػة لمجنػػة الخارجيػػة واألمػػف البرلمانيػػة، اإلثنػػيف 

في كتؿ استيطانية كبيرة في الضػفة الغربيػة ىػي "بيػت ايػؿ" والخميػؿ و"كريػات أربػع"، إضػافة إلػى غػور البناء 
 األردف، مؤكًدا مع ذلؾ التقيد بقرارات المحكمة بيذا الخصوص. 

 2/6/2012، فمسطين أون الين
 

 حزب اهلل جراء تردي األوضاع في سورية يحذر من وصول أسمحة كيماوية إلى نتنياىو 25
بنيػػاميف نتنيػػاىو االثنػػيف'مف أف يػػؤدي تػػردي األوضػػاع  'رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي' يػػب ػ د ب أ: حػػذرتػػؿ أب

 األمنية في سورية إلى'وصوؿ أسمحة متقدمة بما في ذلؾ الكيماوية إلى حزب اهلل المبناني والقاعدة.
وال مسػاعدة إيػراف ومنظمػة وأشار نتنياىو في سػياؽ جمسػة لمجنػة الخارجيػة واألمػف البرلمانيػة امػس إلػى أنػو 'لػ

حػػزب اهلل النظػػاـ السػػوري مػػف خػػالؿ إرسػػاؿ مقػػاتميف ليحػػاربوا إلػػى جانبػػو لمػػا كػػاف قػػد صػػمد الػػرئيس السػػوري 
 بشار األسد' بحسب اإلذاعة اإلسرائيمية.

 3/7/2012، القدس العربي، لندن
 

 التفاقيات ُيميل النظام المصري فترة زمنية إلثبات نواياه بالتزام القاىرة با ليبرمان 26
الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: عبػػر وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي، أفيغػػدور ليبرمػػاف، الػػذي بػػدأ أمػػس االثنػػيف بزيػػارة 

 رسمية إليطاليا، عف رضاه مف بدء الحظر الدولي عمى شراء النفط اإليراني.
ت( إلى نتائج االنتخابات وتطرؽ ليبرماف في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيمية الرسمية بالمغة العبرية )ريشيت بي

المصرية، فأعمف أنو يحتـر قرار الشعب المصػري، وأف إسػرائيؿ سػتتابع بطبيعػة الحػاؿ التطػورات فػي السػاحة 
 المصرية.
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وقاؿ ليبرماف إف الرئيس المنتخب أعمف عند أدائو القسـ الدستوري أنو يعتـز االلتزاـ باالتفاقيػات الدوليػة التػي 
ف ىػػذه خطػػو  ة مشػػجعة، مشػػيرا إلػػى أف الدولػػة العبريػػة مػػف ناحيتيػػا ُتعطػػي القيػػادة المصػػرية وقعتيػػا مصػػر، وا 

الجديػدة الميمػة الزمنيػة الالزمػػة ليػا، لكػف، بمػػوازاة ذلػؾ، أضػاؼ، أف إسػرائيؿ ستواصػػؿ بطبيعػة الحػاؿ متابعػػة 
 األمور والتطورات الجارية في مصر، عمى حد قولو. 

 3/7/2012، القدس العربي، لندن
 

  شيكمة أولمرت كمرتمحا ستئنافا 27
السابؽ إييود أولمرت بتيمة تمقػي رشػوة ” اإلسرائيمي“استؤنفت، أمس، محاكمة رئيس الوزراء : )يو .بي .آي(

إف محاكمػة أولمػرت قػد اسػتؤنفت، وقػاؿ ” اإلسػرائيمية“وقالت اإلذاعة ” . ىوليالند“في القضية المعروفة باسـ 
ألػؼ دوالر( لتغطيػة ديونػو  500مميوف شيكؿ )نحو 1. 5مرت إنو حّوؿ إلى أول” الشاىد الممؾ”ما وصفتو ب

 بالكاذب.” الشاىد الممؾ“مف إحدى حمالتو االنتخابية . ونعت مستشار أللمرمت 
قػػّدمت فػػي ينػػاير الثػػاني الفائػػت الئحػػة اتيػػاـ ضػػد أولمػػرت نسػػبت لػػو فييػػا ” اإلسػػرائيمية“وكانػػت النيابػػة العامػػة 

 ”. ىوليالند“ية المعروفة باسـ تيمة الحصوؿ عمى رشوة في إطار القض
 3/7/2012، الخميج، الشارقة

 
 مثيرة لإلعجاب الغربية إسرائيمي: الحممة األمنية بالضفة  ضابط 28

قػاؿ ضػابط كبيػر بجػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي إف الحممػة األمنيػة التػي تشػنيا األجيػزة : صفا -القدس المحتمة
لإلعجاب، وينظر إلييا كػ "نقطة تحوؿ" لمسمطة الفمسطينية في األمنية بالضفة الغربية تسفر عف نتائج مثيرة 

 محاولة فرض سمطتيا عمى جميع أنحاء الضفة.
وأكػد الضػابط إلسػػرائيمي، حسػب مػػا نشػرت صػػحيفة "جيػروزاليـ بوسػػت" اإلسػرائيمية، أف الجػػيش اإلسػرائيمي لػػـ 

السمطة الفمسطينية الموافقة لنشػر  يشارؾ بشكؿ مباشر في ىذه العممية، لكنو يتابع عف كثب تطوراتيا، ومنح
 قوات إضافية في جنيف ونابمس لتنفيذ االعتقاالت.

وشػػدد عمػػػى أف جيػػػاز األمػػػف العػػاـ اإلسػػػرائيمي "الشػػػيف بيػػػت" يمعػػػب دورا ميمػػا فػػػي مسػػػاعدة األجيػػػزة األمنيػػػة 
عادتيػ ا إلػى أيػدي الفمسطينية عمى تحديد مكاف العناصػر الياربػة التػي تفػر مػف المنػاطؽ، سػيما مػف جنػيف، وا 

 السمطة.
وأضاؼ "حتى اآلف العممية ناجحة جػدا، ويمكػف أف تسػتخدـ ىػذه العمميػة مػف قبػؿ السػمطة الفمسػطينية بمثابػة 
قامػػة الدولػػة مػػف خػػالؿ إظيػػار قػػدرتيا عمػػى فػػرض  الحجػػة الرئيسػػية فػػي سػػعييا لمحصػػوؿ عمػػى االسػػتقالؿ وا 

 كومة واألمف" كما قاؿ.النظاـ والقانوف وتضييؽ الخناؽ عمى الفساد داخؿ صفوؼ الح
 وتابع "نتوقع أف يؤدي نجاح ىذه العممية إلى المزيد مف العمميات المشتركة مع السمطة في المستقبؿ".

 2/7/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 

 يصادق عمى إقامة كمية عسكرية في جبل الزيتون بالقدس  االحتالل 29
صادقت ما تسمى المجنة الموائيػة لمتخطػيط والبنػاء فػي القػدس امػس،  :وفا –الحياة الجديدة  -القدس المحتمة 

دونمػػا فػػي جبػػؿ الزيتػػوف بػػالقرب مػػف مستشػػفى المطمػػع  14عمػػى مخطػػط إلقامػػة كميػػة عسػػكرية عمػػى مسػػاحة 
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بالقػػدس الشػػرقية. فيمػػػا يعتػػـز عضػػػو الكنيسػػت ميػػري ريجيػػػؼ تقػػديـ اقتػػػراح قػػانوف خػػالؿ ىػػػذا األسػػبوع لضػػػـ 
 مت في منطقة األغوار بالضفة الغربية.المستوطنات التي أقي

  3/7/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 كم 2000-1300يتراوح مداىا بين  صاروخ بالسيتياً  300إيران تممك : أشكينازي 30
الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: أشػػارت دراسػػة لمعيػػد أبحػػاث األمػػف القػػومي التػػابع لجامعػػة تػػؿ أبيػػب إلػػى مػػا ذكػػره 

السػػابؽ، غػػابي اشػػكنازي أمػػاـ مجموعػػة مػػف مجمػػس الشػػيوخ األمػػريكييف بػػأف إيػػراف تممػػؾ  رئػػيس ىيئػػة األركػػاف
كيمػػػومتر، وىػػػو التقػػػدير الػػػذي أصػػػاب  2000-1300صػػػاروخ بالسػػػيتيًا يصػػػؿ إلػػػى مػػػدى يتػػػراوح بػػػيف  300

الضػػيوؼ األمريكػػػاف بػػػصدمة، بعػػػد أف ظنػػت االسػػػتخبارات األمريكيػػة قبػػػؿ ذلػػؾ ببضػػػعة أشػػير أف اإليػػػرانييف 
 صاروخ كيذه عمى األكثر. 100ػ  50فقط ما بيف  يممكوف

 3/7/2012، القدس العربي، لندن
 

 طائرة تدريب لسالحيا الجوي من إيطاليا 30تصادق عمى شراء  "إسرائيل" 31
صػادقت المجنػة الوزاريػة لممشػتريات الدفاعيػة اإلسػرائيمية عمػى التعاقػد مػع شػركة : يو بػي أي -القدس المحتمة
 ئرة تدريب جديدة لسالح الجو اإلسرائيمي.طا 30إيطالية لشراء 

طػػػائرة تػػػدريب مػػػف طػػػراز  30وأفػػػادت اإلذاعػػػة اإلسػػػرائيمية عػػػف مصػػػادقة المجنػػػة الوزاريػػػة عمػػػى صػػػفقة لشػػػراء 
M346  وسػتحؿ مكػاف طػائرات  2014مف إيطاليا، موضحة اف سالح الجو سيتسمـ ىذه الطائرات في العاـ

 التدريب القديمة مف طراز "سكاييوؾ".
 3/7/2012، ياة، لندنالح

 
 : كتب التعميم العبرية كونت أفكارا مسبقة عن العربي بأنو غشاش ومتخمفبحث 32

كتػػب التػػدريس فػػي منػػاىج التعمػػيـ اإلسػػرائيمية فػػي مختمػػؼ مراحػػؿ الدراسػػة تشػػكؿ ػػػ زىيػػر أنػػدراوس:  الناصػػرة
لكراىيػة(. وفػي غالبيػة كتػب المدرسية جزًءا مف الفكر الصييوني واالحػتالؿ بعناصػره )العنصػرية، اإلرىػاب، ا

 فػي ذلػؾ ، تػـ توضػيح التدريس ال يزاؿ الييودي يوصؼ بأنو جالب الحضارة والعربػي ىػو البػدائي والمتخمػؼ
دراسة أعدىا الباحث اإلسرائيمى الدكتور، أيمي فودا، في كتػاب )ديػرخ ىميمػيـ( )عػف طريػؽ الكممػات( لمصػؼ 

أجراىا، تحمياًل عميقًا وموثقًا لمكتب التعميمية اإلسرائيمية، التي ُيشار إلى أف د. فودا أعد ضمف دراسة  الرابع.
يصفيا بأنيا قادت إلى تكويف أفكار مسبقة عف العربػي الموصػوؼ فػي الكتػب بأنػو غشػاش ومتخمػؼ ولػص، 

قصػة يعتبرىػا محطػات بػارزة فػي التكػويف التربػوي التػي  12يستحيؿ التعايش معو. ويورد الباحػث اإلسػرائيمي 
إسرائيؿ في كتب التػاريخ، ويػدعـ الباحػث دراسػتو بنصػوص وصػور ورسػـو لمكاريكػاتير تظيػر كيفيػة اعتمدتو 

 إخضاع التاريخ لمسياسة اإلسرائيمية بحيث ُتظير ىذه النماذج عمؽ النظرة العنصرية إلى العرب.
 3/7/2012، القدس العربي، لندن

 
قرار بناء  28: استشياد التحرير منظمة 33  استيطانية الشير الماضي وحدة 1680مواطنا وا 

ذكرت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفمسطينية في تقريرىا الشيري )شعب تحت  :راـ اهلل
شييدا بينيـ  28االحتالؿ(، بأف حجـ جرائـ وانتياكات االحتالؿ بحؽ شعبنا بمغت خالؿ الشير الماضي، 
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وحدة استيطانية جديدة  1680فيما أقر االحتالؿ بناء طفال،  24معتقال بينيـ عمى األقؿ  115أطفاؿ، و 4
 في األرض المحتمة.

وأشارت العالقات الدولية في بياف ليا وصمت لػ'وفا' نسخة عنو، اليوـ اإلثنيف، إلى أف الخسائر البشرية كميا 
، ناجمة عف غارات حربية عمى قطاع غزة، عدا شييد واحد استشيد عمى يد مستوطف جنوب مدينة الخميؿ

 مواطنا. 67وأف حجـ اإلصابات جراء ىذه االعتداءات بمغ 
ولفتت إلى أف االحتالؿ صعد مف حجـ اعتداءاتو عمى األسرى والمعتقميف داخؿ السجوف، مع ازدياد في 

حالة، فيما بمغ عدد مف اعتقؿ  2700أعداد الحاالت المرضية بشكؿ كبير، ليصؿ عددىا إلى أكثر مف 
 بينيـ متضامنوف أجانب. 178اطنا واحتجز ما يزيد عمى مو  115خالؿ نفس الفترة 

 1/7/1021، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

  القدس ترحب بإدراج "الميد" عمى الئحة اليونيسكو  بطريركية 34
رحبت بطريركية القدس لمكنيسة الالتينية، أمس، بإدراج كنيسة الميد في بيت لحـ بالضفة : )أ .ؼ .ب(

بية عمى الئحة اليونيسكو لمتراث العالمي بناء عمى طمب تقدـ بو الفمسطينيوف، لكنيا دعت إلى احتراـ الغر 
إف البطريركية تحرص عمى التأكيد أف بيت “بيف الكنائس المحمية إلدارة الموقع. وقاؿ البياف ” الوضع القائـ“

تمي أصاًل إلى تراث اإلنسانية، عندما لحـ قبؿ أف تكوف أوؿ موقع فمسطيني يدرج عمى الئحة اليونيسكو، تن
وأضافت البطريركية أف بيت لحـ الواقعة في الضفة الغربية ”. نعمـ أف ممياري مسيحي يقدسوف المكاف

أف تطمب ” تشكؿ جزءًا مف األراضي الفمسطينية، ليذا فإف ذلؾ حؽ لمسمطة الفمسطينية وحتى واجب“
انتصارًا دبموماسيًا. وذكرت البطريركية ”و” اإليجابي جداً ”ب التصنيؼ، مرحبة بقرار اليونيسكو الذي وصفتو

يوجد قانوف داخمي، الوضع القائـ الذي ينظـ العالقات بيف مختمؼ الطوائؼ المسيحية وحقيـ واجباتيـ لجنة 
 عمؿ وصيانة كنيسة الميد.

 3/7/1021، الخميج، الشارقة
 

 تقاضي زكارنة بسبب تصريحاتو األىميةالمنظمات  شبكة 35
قررت شبكة المنظمات األىمية رفع قضية ذـ وتشيير بحؽ رئيس نقابة الموظفيف : عمي سمودي–نيف ج

العمومييف بساـ زكارنة، اثر التصريحات التي نشرىا امس، وقاؿ فييا "بعض مؤسسات المجتمع المدني 
 اوكار لمموساد ولممخابرات العالمية ىدفيا تدمير المجتمع الفمسطيني وتفكيكو".

ريح "لمقدس"، قاؿ عبد الرحمف التميمي عضو المجنة التنسيقية لشبكة المنظمات األىمية: اف وفي تص
"الشبكة تدرس ما ورد في بياف زكارنو وتتدارس مع المجنة القانونية ومستشارييا لمتوجو لمقضاء لممطالبة 

 بالتحقيؽ ومحاكمتو".
 3/7/1021، القدس، القدس

 
 عمى طفل فمسطيني إسرائيميين نق اعتداء جنديييوث اً شريط"بيتسيمم" تنشر  منظمة 36

نشرت منظمة "بيتسيمـ" الحقوقية اإلسرائيمية أمس االثنيف، شريط فيديو ُيظير : برىوـ جرايسي -الناصرة 
اعتداء جنديي احتالؿ إسرائيمي يوـ الجمعة الماضي، عمى طفؿ فمسطيني مف مدينة الخميؿ المحتمة ويبمغ 

 ر جميا كيؼ أف الجندي االرىابي يركؿ بوحشية الطفؿ، وىو يستغيث بوالدتو.سنوات، إذ ظي 9مف العمر 
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 3/7/1021، الغد، عّمان
 

 اإلسرائيمي يشن غارات عمى غزة ويوقع إصابات الطيران 37
غزة ػ أشرؼ اليور: شف الطيراف الحربي اإلسرائيمي فجر أمس سمسمة غارات جوية استيدفت عدة مناطؽ 

 إصابة اثنيف بجراح طفيفة.في قطاع غزة، ما أسفر عف 
وأطمقت طائرات مروحية ىجومية ثالثة صواريخ تجاه موقع يستخدمو النشطاء جنوب مدينة غزة، وكذلؾ 

 طائرة أخرى غارة عمى منطقة خالية تقع بحي الزيتوف شرؽ المدينة أيضًا.
 المدينة. وأسفرت الغارات عف إصابة مواطنيف اثنيف بجراح طفيفة، تمقى العالج في أحد مشافي

وحمقت طائرات بدوف طيار، وأخرى مروحية ىجومية طواؿ ساعات الميؿ فوؽ أجواء مدينة غزة، وسط حالة 
 ترقب وخوؼ مف السكاف خشية مف تنفيذىا غارات مفاجئة.

 3/7/1021، القدس العربي، لندن
 

 بب االستيطان% من الفمسطينيين يعتقدون بفشل حّل الدولتين بس55من اإلسرائيميين و%58:استطالع 38
عبد الرؤوؼ ارناؤوط: كشؼ استطالع حديث مشترؾ لمرأي العاـ الفمسطيني واالسرائيمي أف أغمبية  -القدس 

%( تعتقد أف فرص قياـ دولة فمسطينية إلى جانب إسرائيؿ 68%( والفمسطينييف )72بيف اإلسرائيمييف )
 خالؿ السنوات الخمس القادمة ضئيمة أو منعدمة.

%، أما 40%( تؤيد حؿ الدولتيف فيما تعارضو نسبة مف 56ج الى أف أغمبية مف اإلسرائيمييف )وأشارت النتائ
%، لكف أغمبية 49% وتعارضو نسبة 49بالنسبة لمفمسطينييف فيناؾ انقساـ، حيث تؤيد ىذا الحؿ نسبة مف 

بسبب البناء  % مف الفمسطينييف، تعتقد أف حؿ الدولتيف سيفشؿ55% مف اإلسرائيمييف و58مف الطرفيف، 
%( تعارض حؿ 65%( والفمسطينييف )60االستيطاني، وفي نفس الوقت، فإف أغمبية مف اإلسرائيمييف )

% مف اإلسرائيمييف 36% مف الفمسطينييف و32الدولة الواحدة التي يتمتع فييا العرب والييود بالمساواة و
 يؤيدوف ىذا الحؿ.

ؿ د.خميؿ الشقاقي أستاذ العموـ السياسية ومدير المركز وقد تـ إعداد االستطالع واإلشراؼ عميو مف قب
الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية ود. يعقوب شامير أستاذ االتصاالت بالجامعة العبرية، حيث بمغ 

موقعًا سكانيًا تـ  210شخص تمت مقابمتيـ وجيًا لوجو في  2100حجـ العينة في الجانب الفمسطيني 
، وبمغت نسبة 1021حزيراف  13-12لضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة بيف اختيارىا عشوائيًا في ا

إسرائيمي تمت مقابمتيـ مف خالؿ الياتؼ وذلؾ بالمغات  601%، أما العينة اإلسرائيمية فبمغت 3الخطأ 
 .%4.5، وبمغت نسبة الخطأ 1021حزيراف  12-27العبرية والعربية والروسية وذلؾ في الفترة ما بيف 

% يعارضونيا 45% مف الفمسطينييف يؤيدوف المبادرة العربية لمسالـ مع إسرائيؿ و52وأظير االستطالع أف 
 %.59% والمعارضة 36بينما تبمغ نسبة تأييد الخطة بيف اإلسرائيمييف 

 ،ائمةوبسؤاؿ الفمسطينييف واإلسرائيمييف عف استعدادىـ لالعتراؼ المتبادؿ باليوية الوطنية كجزء مف تسوية د
% يعارضونو، أما بيف 43% مف اإلسرائيمييف يؤيدوف اعترافًا متباداًل كيذا و53االستطالع إلى أف أظير 

 % تعارضو.55% تؤيده و43الفمسطينييف فإف نسبة مف 
% مف اإلسرائيمييف يعتقدوف أف 50وبالنظر لمتوسع في حكومة الميكود بانضماـ كديما لالئتالؼ، فاف 

% مف اإلسرائيمييف يعتقدوف أف 36لف تتوقؼ وأف الطرفيف لف يعودا لممفاوضات، و المواجيات المسمحة



 
 
 

 

 

           28ص                                    1552العدد:                3/7/1021 الثالثاء التاريخ:

% مف اإلسرائيمييف 6المفاوضات سوؼ تستمر ولكف بعض اليجمات المسمحة ستستمر أيضًا، وفقط 
 يعتقدوف أف المفاوضات ستستمر وأف المواجيات المسمحة سوؼ تتوقؼ.

بعض المواجيات المسمحة ستقع وأف الطرفيف لف يعودا  % يعتقدوف أف29أما بيف الفمسطينييف فإف 
% يعتقدوف أف الطرفيف سيعوداف 31% يعتقدوف أف الطرفيف سيعوداف قريبًا لممفاوضات و28لممفاوضات، و

% مف الفمسطينييف قالوا انيـ يعتقدوف أف 12لممفاوضات ولكف بعض المواجيات المسمحة سوؼ تقع، و
 ولف تقع مواجيات مسمحة.الطرفيف لف يعودا لممفاوضات 

وردا عمى سؤاؿ مفاده يتحدث االسرائيميوف فيما بينيـ عف خطة لكسر الجمود في عممية السالـ جاء فييا 
( تعمف حكومة اسرائيؿ استعدادىا لمعودة لممفاوضات في أي وقت وتعمف أنيا لف تطالب 2البنود التالية: )

( تعمف اسرائيؿ 1شرؽ مف الجدار الفاصؿ في الضفة الغربية. )بسيادة اسرائيمية عمى المناطؽ الواقعة الى ال
عف إيقاؼ البناء االستيطاني في كافة المستوطنات الواقعة شرؽ الجدار وفي األحياء الفمسطينية في القدس 

( تبدأ اسرائيؿ استعدادات إلعادة المستوطنيف الذيف يسكنوف اليوـ خارج الجدار وتضع خطة 3الشرقية. )
( يمكف 5( يبقى الجيش االسرائيمي في المناطؽ الفمسطينية حتى التوصؿ التفاؽ سالـ دائـ. )4) لتعويضيـ.

 تطبيؽ ىذه الخطة بالتعاوف مع الطرؼ الفمسطيني او بشكؿ أحادي الجانب.
% يعارضونيا. أما بيف الفمسطينييف فإف 46% مف اإلسرائيمييف يؤيدوف الخطة وأف 44ووجد االستطالع أف 

% مف الفمسطينييف 14% مف اإلسرائيمييف و17% يرونيا سيئة ليـ. 59ا جيدة لمفمسطينييف و% يروني35
% مف 38يعتقدوف أف ىناؾ فرصة عالية أو متوسطة لتطبيقيا مف قبؿ حكومة نتنياىو فيما تعتقد نسبة مف 

ائيمييف % مف اإلسر 30% مف الفمسطينييف أف فرص تطبيقيا منخفضة وتعتقد نسبة مف 34اإلسرائيمييف و
 % مف الفمسطينييف أف فرص تطبيقيا منعدمة.36و

سرائيؿ في توجيو ضربة 52وتشير النتائج إلى أف  % مف اإلسرائيمييف يؤيدوف تعاونًا بيف الواليات المتحدة وا 
% يؤيدوف ضربة عسكرية تقوـ بيا إسرائيؿ وحدىا بدوف تعاوف مع 29عسكرية لممنشآت النووية اإليرانية و

% مف اإلسرائيمييف يعتقدوف أنو لو 71% يعارضوف أي ىجوـ عمى إيراف، فيما قاؿ 16متحدة والواليات ال
% مف اإلسرائيمييف ال 11قامت إسرائيؿ بتوجيو ضربة عسكرية إليراف فإف حربًا إقميمية كبيرة سوؼ تقع، و

 يعتقدوف ذلؾ.
% يؤيدوف تقديـ 29ي أحداث سورية و% مف اإلسرائيمييف يعارضوف تدخاًل إسرائيميًا ف73وطبقا لمنتائج فاف 

% يؤيدوف تدخاًل 4% يؤيدوف تقديـ السالح والذخائر ليـ و1مساعدات إنسانية ومنح لجوء سياسي لمثوار و
 فاعاًل مف الجيش اإلسرائيمي.

مف جية ثانية وعند الطمب منيـ االختيار بيف أربع قيـ حيوية حوؿ ىوية دولة إسرائيؿ ىي: دولة ييودية، 
ؿ الكبرى، دولة ديمقراطية، )يتمتع فييا الجميع بحقوؽ متساوية(، ودولة سالـ )فرص ضئيمة لوقوع إسرائي

إلسرائيمييف الدولة الييودية باعتبارىا القيمة األكثر حيوية % مف الييود ا38حرب(، اختارت نسبة مف 
% إسرائيؿ 21% الديمقراطية واختارت نسبة مف 13% السالـ، واختارت نسبة مف 16واختارت نسبة مف 

 الكبرى.
وعند الطمب مف الفمسطينييف اختيار الغاية الرئيسية العميا لمشعب الفمسطيني مف بيف أربع غايات، اختارت 

قامة دولة فمسطينية في الضفة  2967%( تحقيؽ انسحاب إسرائيمي لحدود عاـ 47بة األكبر )النس وا 
% الحصوؿ عمى حؽ العودة لالجئيف 30والقطاع وعاصمتيا القدس الشرقية فيما اختارت نسبة مف 

 % بناء نظاـ حكـ ديمقراطي.8% بناء فرد صالح ومجتمع متديف واختارت نسبة مف 25واختارت نسبة مف 
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 3/7/1021، األيام، رام اهلل
 

 فمسطينًيا 29استشيد مرة الشير الماضي.. و  58الل قصف غزة : االحتالمستقمة "توثيق" الييئة 39
راـ اهلل: قالت الييئة المستقمة لمالحقة جرائـ االحتالؿ "توثيؽ" إف الطيراف الحربي اإلسرائيمي شف أكثر مف 

ف مختمفة مف قطاع غزة قتؿ خالليا تسعة عشر مواطنا ثمانية وخمسيف غارة جوية ومدفعية عمى أماك
فمسطينياً وأصيب أكثر مف سبعة وسبعيف مواطنًا، إضافة إلى األضرار البالغة التي لحقت بممتمكات 

 المواطنيف.
(: إف قوات االحتالؿ كثفت 2/7وأضافت الييئة في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ األحد )

د الصياديف مف خالؿ إطالؽ النار عمييـ ألكثر مف سبع مرات، في حيف تـ اعتقاؿ ستة مف اعتداءاتيا ض
عشر صياًدا، باإلضافة إلى قياميا بأعماؿ توغؿ في مناطؽ متفرقة مف قطاع غزة مما تسبب في إلحاؽ 

 اعية.أضرار بالغة بممتمكات المواطنيف ومزروعاتيـ حيث أحرقت مئات الدونمات المزروعة بالمحاصيؿ الزر 
 1/7/1021قدس برس، 

 
  ن يقتحمون باحات األقصىومن جنود االحتالل والمستوطن العشرات 40

القدس المحتمة، إف العشرات مف جنود االحتالؿ يرافقيـ  في مدينة  قالت مصادر فمسطينية: القدس
 .باحات المسجد األقصى عمى ثالث دفعات (،1/7صباح اليـو االثنيف ) مستوطنوف ييود، اقتحموا 

وذكرت مؤسسة "عمارة األقصى" أف أحد الضباط اإلسرائيميف تجوؿ بيف عماؿ األوقاؼ الذيف يقوموف 
 في المسجد األقصى، ثـ قاـ بتصويرىـ. بعمميات ترميـ في أماكف مختمفة

 1/7/1021قدس برس، 
 

 ": اعتداءات أسبوعية ضد فمسطينيي العراقاألورومتوسطي" 42
اإلنسػػاف، ومقػػره الػػرئيس جنيػػؼ، بتصػػاعد موجػػة العنػػؼ ضػػد الالجئػػيف  أفػػاد المرصػػد األورومتوسػػطي لحقػػوؽ

 الجاري.  1021الفمسطينييف في العراؽ، منذ مطمع عاـ 
، أّف سػبعة آالؼ مػف الالجئػيف الفمسػطينييف الػذيف 1021-7-3وقاؿ المرصد في تقرير صادر عنو الثالثاء 

الكراىية ما زالت تغّذييا القوى األمنية العراقيػة، ما زالوا يقيموف في العراؽ، "يقعوف ضحية موجة مف العنؼ و 
 ". 1003بعد تسع سنوات مف التدخؿ األمريكي عاـ 

فػػػي بغػػداد، اثنػػػيف وثمػػػانيف اعتػػػداًء ضػػػد  1021وأوضػػح أّنػػػو رصػػػد خػػػالؿ الشػػػيور الخمػػس األولػػػى مػػػف عػػػاـ 
الالجئ عمػاد أبػو ربيػع،  فمسطينييف، بواقع أربع اعتداءات أسبوعيًا، شممت القتؿ تحت التعذيب كما في حالة

دىػػـ المنػػازؿ ال سػػيما فػػي مجمػػع البمػػديات، واختطػػاؼ سػػبعة وعشػػريف مػػف الفمسػػطينييف واعتقػػاليـ دوف تيمػػة، 
عػػدا عػػف تعقيػػد وزارة الداخميػػة العراقيػػة إلجػػراءات إقػػامتيـ، واستصػػدار وثػػائقيـ ضػػمف شػػروط معقػػدة، ولفتػػرة 

 صالحية بيف شير إلى ثالثة أشير فقط، كما قاؿ. 
وحّذر المرصد الحقوقي مف "استمرار التغاضي عف معانػاة الالجئػيف الفمسػطينييف فػي العػراؽ، بصػورة جعمػت 

 مصيرىـ كقشة في ميّب ريح الخالفات السياسية والطائفية وانفالت األمف في العراؽ". 
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ي قػرارات وفي السياؽ ذاتو؛ طالػب المرصػد األورومتوسػطي الجيػات المختصػة فػي النػرويج، بإعػادة النظػر فػ
مػػف الفمسػػطينييف طػػالبي المجػػوء إلػػى أراضػػييا،  15اإلبعػػاد إلػػى العػػراؽ، التػػي أصػػدرتيا دائػػرة اليجػػرة، بحػػؽ 

 والذيف يحمموف وثائؽ سفر عراقية. 
 3/7/1021، فمسطين أون الين

 
 مميون شيكل من أموال المخالفات في رام اهلل 28"الواسطة" تيدر ": أمان" 41

الؼ مف أجؿ النزاىة والمساءلة "أماف" عزمي الشعيبي إف الواسطة في نيابة قاؿ مفوض االئت :راـ اهلل
مميوف شيكؿ، بسبب اتالؼ المخالفات في النيابة،  28 -27محافظة راـ اهلل والبيرة، أدت إلى إىدار ما بيف 

 قبؿ إرساليا إلى المحاكـ.
ألؼ مخالفة، تغطي  15غ عددىا نحو "إف ىذه المخالفات التي بم وقاؿ الشعيبي في حديث لػ اليوـ االثنيف،

، بسبب استحداث نظاـ جديد في السمطة لتحصيؿ 1021وآذار  1020الفترة، ما بيف شير حزيراف 
ف لـ يدفع المخالؼ خالؿ شير، تحوؿ المخالفة إلى  المخالفات، يقوـ عمى دفع المخالفة في البنوؾ، وا 

الفات في الشرطة، يزيد بشكؿ كبير جدًا عف عدد وقاؿ اف عدد المخ النيابة العامة، ثـ إلى المحكمة".
 المخالفات التي تصؿ إلى المحاكـ، فأيف ضاعت ىذه المخالفات؟

ألفًا خالؿ تمؾ الفترة، في حيف لـ يصؿ المحاكـ  50واوضح اف "عدد المخالفات التي حررتيا الشرطة بمغ 
 ـ اهلل".ألفًا فقط، وىذا يدؿ عمى تفشي كبير لمواسطة في نيابة را 15سوى 

وتابع" ىذا يبعث عمى التساؤؿ لماذا حجـ الواسطة كبير في راـ اهلل دوف غيرىا مف المحافظات. التحقيؽ 
 وحده كفيؿ بكشؼ أيف ضاعت ىذه المخالفات".

 1/7/1021، القدس، القدس
 

 أشير ثالثةألف مراجع خالل  300: المستشفيات الحكومية استقبمت في رام اهلل الصحة وزارة 43
ألؼ مراجع،  300قاؿ مركز المعمومات الصحية الفمسطيني "إف المستشفيات الحكومية استقبمت  :نابمس

 ألؼ عممية، خالؿ الشيور الثالثة األولى مف ىذا العاـ".23أجرت نحو 
وأوضح مدير المركز الدكتور جواد البيطار إف "عدد األسّرة في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية بمغ 

% عما 2.3مستشفى، وقد بمغت نسبة الزيادة في عدد أسرة المستشفيات  21يرا، موزعة عمى سر  26363
 ".1020% عف الربع األوؿ مف العاـ 23.9، وبزيادة قدرىا 1022كانت عميو في الربع األوؿ مف العاـ 

 
 مولودا جديدا. 76978وشيدت مستشفيات وزارة الصحة في الربع األوؿ مف ىذا العاـ والدة  

 1/7/1021، قدس، القدسال
 

 صنفًا من المستيمكات الطبية 166من األدوية األساسية و  أصناف 106نفاذ  غزة: صحة 44
اعتبر د. اشرؼ القدرة الناطؽ باسـ وزارة الصحة بحكومة غزة أف المؤشرات الخطيرة المتالزمة ألزمة  :غزة

ًا لمزيد مف التدىور الخطير جراء النقص في الرصيد الدوائي تظير أف الوضع الصحي في قطاع غزة مرشح
نفاذ مئات األصناؼ مف األدوية و المستيمكات الطبية مف المستشفيات و مراكز الرعاية األولية و مختبرات 

 الصحة العامة و بنوؾ الدـ في وزارة الصحة. 
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قمقة وأوضح القدرة أنو مع إغالؽ شير يونيو المنصـر وصؿ النقص في الرصيد الدوائي إلى مستويات م
صنفًا مف المستيمكات الطبية ،  166صنفًا مف األدوية األساسية إضافة إلى نفاذ  106لمغاية جراء نفاذ 
صنفًا مف المستيمكات الطبية المتبقية مف القائمة األساسية  244صنفًا مف األدوية و  85مشيرًا إلى أف 

ودعات اإلدارة العامة لمصيدلة في وزارة مرشحة لمنفاذ تباعًا خالؿ الربع الثالث مف العاـ الجاري مف مست
 الصحة.

 3/7/1021، وكالة سما اإلخبارية
 

 جديدان لمشاعر الفمسطيني سميح القاسم ديوانان 45
« ىواجس لطقوس االحفاد»الشاعر الفمسطيني الكبير سميح القاسـ يطؿ عمينا بديوانيف شعرييف جديديف ىما 

 ربية لمدراسات والنشر بالتعاوف مع مكتبة كؿ شيء في حيفا.الديواناف صدرا عف المؤسسة الع«. 3كوالج »و
فيقع في « 3كوالج »صفحة مف القطع المتوسط، أما ديواف  90في « ىواجس لطقوس االحفاد»يقع ديواف 

 صفحة، تصميـ الغالؼ لزىير ابو شايب. 84
 3/7/1021، الراي، الكويت 

 
 نيةجودة: الدولة الفمسطينية المستقمة مصمحة وطنية أرد 46

عرض وزير الخارجية ناصر جودة عمى وفد مف مساعدي رؤسػاء لجػاف وأعضػاء الكػونغرس  :)بترا(-عماف 
األميركػػي التقػػاه امػػس الجيػػود والتحركػػات االردنيػػة لػػدفع عمميػػة السػػالـ فػػي الشػػرؽ االوسػػط وصػػوال الػػى إقامػػة 

ط الرابػػػع مػػػف حزيػػػراف عػػػاـ الدولػػػة الفمسػػػطينية المسػػػتقمة ذات السػػػيادة وعاصػػػمتيا القػػػدس الشػػػرقية عمػػػى خطػػػو 
واعػػرب عػػف تقػػدير األردف حكومػػة وشػػعبا لمػػدعـ والمسػػاعدات التػػي  اسػػتنادا الػػى المرجعيػػات الدوليػػة. 2967

تقػػػدميا الواليػػػات المتحػػػدة االميركيػػػة لػػػألردف خاصػػػة المسػػػاعدات اإلضػػػافية التػػػي اقرىػػػا الكػػػونغرس األأميركػػػي 
 .1023لألردف لمعاـ 

المستقمة ىي مصمحة وطنية اردنية تماما كما ىي مصمحة فمسطينية مشيرا الى  واعتبر اف الدولة الفمسطينية
 وجود مصالح اردنية حيوية مرتبطة بقضايا الحؿ النيائي كافة.

 3/7/1021، الغد، عّمان
 
 
 
 

 قد يياجم سفننا ويحاصرنا بحراً  «:حزب اهلل»مخاوف إسرائيمية من : «جيروزاليم بوست» 47
ىناؾ مخاوؼ في إسػرائيؿ مػف أنػو فػي »اإلسرائيمية امس، أف « روزاليـ بوستجي»ذكرت صحيفة : )أ ش أ( 

، فػػػإف األخيػػػر سػػػيحاوؿ فػػػرض حصػػػار بحػػػري عمػػػى «حػػػزب اهلل»حالػػػة انػػػدالع أي حػػػرب فػػػي المسػػػتقبؿ مػػػع 
 «.إسرائيؿ بمياجمة سفف الشحف المدنية

البحريػة االسػرائيمية تمتػد وقالت الصحيفة في تقريػر أوردتػو عمػى موقعيػا األلكترونػي، إف خطػوط االتصػاالت 
فػي  99عمى طوؿ البحر األبيض المتوسط وحوؿ منطقػة المغػرب العربػي فػي شػماؿ أفريقيػا، حيػث أف نسػبة 

المئػػػة مػػػف جميػػػع البضػػػائع التػػػي تػػػدخؿ اسػػػرائيؿ تػػػأتي عػػػف طريػػػؽ البحػػػر، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الػػػذخيرة والمعػػػدات 
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سػػيحاوؿ مياجمػػة « حػػزب اهلل»ة تشػػير إلػػى أف وأضػػافت الصػػحيفة إف تقػػديرات البحريػػة االسػػرائيمي العسػػكرية.
كيمػػومترًا مػػف إسػػرائيؿ، فػػي محاولػػة إلجبػػار السػػفف التجاريػػة عمػػى  30سػػفف الشػػحف فػػي دائػػرة نصػػؼ قطرىػػا 

 رفض االبحار في تمؾ المنطقة خالؿ الحرب.
، ممػػا أسػػفر «إي إف إس حنيػػت»وأشػػارت الػػى أنػػو خػػالؿ حػػرب تمػػوز أطمػػؽ الحػػزب صػػاروخًا عمػػى الفرقاطػػة 

لحػػاؽ أضػػرار ماديػػة واسػػعة النطػػاؽ، كمػػا أطمػػؽ صػػاروخًا آخػػر عمػػى سػػفينة شػػحف عػػ ف مقتػػؿ أربعػػة بحػػارة وا 
 محممة بالبضائع في مكاف قريب مما تسبب في غرقيا.

أثبت بالفعؿ أنو يمكنو « حزب اهلل»إف »ونقمت الصحيفة عف ضابط رفيع المستوى بالبحرية اإلسرائيمية قولو 
وحػػذر مػػف التػػداعيات االقتصػػادية عمػػى «. إف القػػدرة العممياتيػػة لػػو مسػػتعدة لمعمػػؿإطػالؽ صػػواريخ، وبالتػػالي فػػ

اسػػرائيؿ إذا نجػػح الحػػزب فػػي وقػػؼ السػػفف التجاريػػة مػػف اإلبحػػار إلػػى المػػوانئ فػػي أشػػدود وحيفػػا.. مضػػيفًا إف 
ا سػوؼ وقؼ إبحار السفف ىنا لو تداعيات اقتصادية وأمنية، وبالتالي فػإف التحػدي األوؿ واألساسػي ىػو أننػ»

 «.نحتاج إلى مواجية ذلؾ
يممػػؾ ترسػػانة كبيػػرة مػػف الصػػواريخ الصػػينية « حػػزب اهلل»إنػػو يعتقػػد أف « جيػػروزاليـ بوسػػت»وقالػػت صػػحيفة 

التي يػتـ توجيييػا بػالرادار، والتػي اسػتخدميا لضػرب حنيػت العػاـ « 801-سي»المطورة المضادة لمسفف مثؿ 
1006. 

ء سػػػػوريا مػػػػؤخرًا لصػػػػواريخ روسػػػػية مضػػػػادة لمسػػػػفف مػػػػف طػػػػراز ولػػػػدى البحريػػػػة اإلسػػػػرائيمية مخػػػػاوؼ مػػػػف شػػػػرا
خػػػالؿ « يػػػاخنوت»، وقػػػد اختبػػػرت سػػػوريا بالفعػػػؿ صػػػواريخ «حػػػزب اهلل»، والتػػػي يمكػػػف نقميػػػا إلػػػى «يػػػاخنوت»

كيمومتر. ونقمت الصحيفة عف ضابط إسػرائيمي  300المناورات األخيرة، وقيؿ إف مدى الصاروخ يبمغ حوالي 
ذا كانت ىناؾ حاجة لرد فعؿ، فإننا نعرؼ كيؼ نردإننا نتابع عف كثب م»قولو   «.ا يجري في سوريا، وا 

 3/7/1021، السفير، بيروت
 

 قام العدو بتفجيره عن بعد لبنان اكتشاف جياز تجسس إسرائيمي جنوب 48
دوى انفجار ضخـ بعيد الساعة الرابعة عصرًا في الوادي الواقع بيف بمدتي طيرفمسيو )قضاء صور( والزرارية 

ء الزىراني( فوؽ مجرى نير الميطاني خارج منطقة عمؿ اليونيفيؿ. االنفجار الػذي سػبقو وأعقبػو تحميػؽ )قضا
كثيؼ لمطائرات الحربية واالسػتطالع اإلسػرائيمية فػي أجػواء المنطقػة، تضػاربت األنبػاء بشػأف أسػبابو، قبػؿ أف 

قيػػاـ العػدو بتفجيػػر عبػػوة »ـ عػف والجػػيش فػي بيػػانيف منفصػػميف أف االنفجػار نػػاج« المقاومػػة اإلسػالمية»تعمػف 
شػػبكة االتصػػاالت »وشػػرح بيػػاف المقاومػػة أف فنيييػػا اكتشػػفوا جيػػاز تجسػػس إسػػرائيمي عمػػى «. ناسػػفة عػػف بعػػد

الحادثػػة «. السػػمكية لممقاومػػة فػػي الزراريػػة، فقػػاـ العػػدو إثػػر ذلػػؾ بتفجيػػره عػػف بعػػد، حيػػث لػػـ يصػػب أحػػد بػػأذى
أمػف المقاومػة لعػدد مػف اجيػزة التجسػس المفخخػة فػي قػرى  ليست األولى مف نوعيا، إذ سػبقو اكتشػاؼ جيػاز

 شمع وحوال وفي الوادي بيف الزرارية وأنصار.
 3/7/1021، االخبار، بيروت

 
 من ليبيا إلى قطاع غزة الداخمية المصرية تضبط صواريخ وذخائر ميربة ":الشرق األوسط" 49

داخمية المصرية حممة تفتيشية موسعة لمواجية أحمد يوسؼ: شنت األجيزة األمنية المعنية بوزارة ال -القاىرة 
وضبط تجار وحائزي األسمحة النارية والذخائر عمى مستوى الجميورية؛ وذلؾ إلجياض أي مخططات 

 150الشرؽ األوسط بأف الحممة أسفرت عف ضبط جريدة إجرامية. وصرح مصدر أمني بوزارة الداخمية ل
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صواريخ حرارية  3رأس صاروخ غراد مفجر، و 287وصاروخ غراد أرض أرض، وقاعدة إطالؽ صواريخ، 
بندقية  18بندقية آلية، و 79ألغاـ أرضية، ورشاش غرينوؼ، و 9مضادة لمطائرات، وقذيفتي آر بي جي، و

مقذوفا  175ألؼ طمقة نارية، و 18طبنجة صوت، و 162طبنجة، و 19)إؼ إف(، وبندقيتيف إسرائيميتيف، و
رشاشات بريتا وآخر بورسعيدي، ومميوني طمقة  5بنادؽ خرطوش، و 20وفردا محميا،  70ألسمحة ثقيمة، و

شريط طمقات. وأكد المصدر األمني أف جميع الصواريخ واأللغاـ  41خزينة سالح ناري و 251صوت، و
 والقذائؼ المضبوطة تـ تيريبيا إلى البالد مف مدينة سرت الميبية وأنيا كانت متجية إلى قطاع غزة.

 3/7/1021دن، الشرق األوسط، لن
 

 إضافية لمعبر رفحبتسييالت تتعيدمصر  50
قاؿ السفير المصري لدى السمطة الفمسطينية ياسر عثماف، إف آليات السفر والعمؿ في  رائد الفي: -غزة 

معبر رفح البري بيف مصر وقطاع غزة ستشيد تسييالت إضافية خالؿ الفترة المقبمة، وأضاؼ في 
ييالت التي شيدىا المعبر في األياـ القميمة الماضية، تأتي انطالقًا مف تصريحات صحافية، أمس، أف التس

 سياسة مصر لدعـ الشعب الفمسطيني وتخفيؼ الحصار المفروض عميو.
ودعا رئيس برنامج غزة لمصحة النفسية إياد السراج الرئيس الفمسطيني محمود عباس لمطمب مف نظيره 

. ورأى 1005ـ لحركة األفراد كما كاف الوضع عميو عاـ المصري محمد مرسي بفتح معبر رفح بشكؿ دائ
فرصة عظيمة بوجود رئيس وطني في مصر لينتفض عباس ويعمف انضمامو إلى الشعب في كفاحو "أنيا 

 ."مف أجؿ الحرية
 3/7/1021الخميج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"فريقيًا إلى أ 11حبط محاوالت تسمل ... وتفمسطينيًا إلى غزة 25مصر ترحل  52

فمسطينيًا دخموا البالد بطرؽ غير شرعية،  25رحمت السمطات المصرية، أمس،  محمد سميـ سالـ: -القاىرة 
 حيث تـ إعادتيـ إلى قطاع غزة عف طريؽ معبر رفح البري.

إفريقيًا إلى فمسطيف المحتمة مف الحدود  11السمطات المصرية، أمس، محاوالت تسمؿ قاـ بيا  أحبطتكما 
 الشرقية لمبالد.

 3/7/1021الخميج، الشارقة، 
 

 تدين استمرار االحتالل واالستيطان اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية الكويت 51
عمى التعاوف مع آليات المجمس بما فييا  "إسرائيؿ"دعت الكويت مجمس حقوؽ اإلنساف إلى حث  :كونا

، اإلسرائيمية تحت االحتالؿ العربية الواقع األراضيميمة المقرر الخاص المعني بحالة حقوؽ اإلنساف في 
المتحدة  األمـوقاؿ المستشار بوفد الكويت الدائـ لدى  المجمس. أماـمؤكدة أىمية تنفيذ ما جاء في تقريره 

الفمسطينية، وكذلؾ عدـ  األراضي "إسرائيؿ"الكويت تديف استمرار احتالؿ  إففي جنيؼ مالؾ حسيف الوزاف: 
 .نسافاإلتعاونيا مع كافة آليات مجمس حقوؽ 

خالءالمحتمة ومصادرة األراضي وىدـ  األراضيالكويت تديف سياسة االستيطاف في  أفوشدد عمى  القرى  وا 
ىذه الممارسات التي تتعارض مع القانوف الدولي  إيقاؼعمى  "إسرائيؿ"وتدعو المجتمع الدولي إلى حث 
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الفمسطينية بما في  لألراضي سرائيمياإلف الكويت تديف استمرار االحتالؿ أ أكد، كما اإلنسافوقانوف حقوؽ 
 ذلؾ القدس الشريؼ والجوالف السوري ومزارع شبعا المبنانية.

 3/7/1021الراي، الكويت، 
 

 بريطانية تسعى لحذف الصندوق القومي الييودي من سجالت الجمعيات الخيرية منظمة 53

ف ىناؾ خطوات جادة لدى ىيئة كشفت "المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف" في بريطانيا، النقاب عف أ :لندف
الجمعيات الخيرية البريطانية لحذؼ قيود الصندوؽ القومي الييودي مف سجالتيا، وأكدت أنو ال يعقؿ أماـ 

مستوى جرائـ ضد  إلىحجـ األدلة المتراكمة والتي تثبت تورط الصندوؽ القومي بارتكاب جرائـ ترقى 
ورأت "المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف" في بياف ليا يـو  .اإلنسانية أف يبقى متمتعا بصفة "جمعية خيرية"

 Keren Kayemetقدس برس، أف الصندوؽ القومي الييودي " وكالةأرسمت نسخة منو ل ،7|1االثنيف 

LeYisrael ينشط بوضع اليد عمى األراضي 2902" الذراع المالي لمحركة الصييونية منذ تأسيسو عاـ" ،
البريطاني، واستمر الصندوؽ بأنشطتو بعد قياـ الكياف اإلسرائيمي  االنتداباعدة والممتمكات الفمسطينية بمس

، حيث ال يزاؿ الصندوؽ يقوـ بأنشطة غير قانونية في األراضي المحتمة ترقى إلى جرائـ ضد 2948عاـ 
 اإلنسانية".

ؾ الغائبيف عمى وذكر البياف أنو "عمى مدى السنوات العشريف الماضية عمؿ الصندوؽ بمساعدة حارس أمال
نقؿ عقارات فمسطينية شرؽ القدس المحتمة إلى المستوطنيف وسيطر الصندوؽ القومي الييودي عمى عشرات 

ؽ القومي بمساعدة و وأضاؼ: "في النقب يقوـ الصند "،الدونمات والمنازؿ في سمواف، عبر إجراءات متعددة
قامة  وزارات مختمفة بالدفع باتجاه تيجير السكاف البدو مف قراىـ بحجة وجود خطط لتشجير المناطؽ وا 

 ألؼ فمسطيني مف سكاف النقب".  30تيجير  إلىغابات طبيعية تنفيذ ىذا المخطط  ييدؼ 

 1/7/1021قدس برس، 
 

 وحدة استيطانية 272لنشر عطاءات لبناء  أممياتعبر عن خيبة  بريطانيا 54
عف طرح مناقصات  "إسرائيؿ"محة أراضي اعتبر ناطؽ باسـ وزارة الخارجية البريطانية إعالف مص :القدس
وقاؿ ناطؽ  منزؿ في مستوطنتّي ىارحوما وبسغات زئيؼ في القدس الشرقية "مخيب جدا لألمؿ". 272لبناء 

، "أوضح وزير الخارجية إدانتو ليذه الخطط في المستوطنات ػ"القدس"رسؿ لأباسـ وزارة الخارجية في بياف 
حيف اإلعالف عنيا في ذلؾ الوقت. وقد ناشد الحكومة اإلسرائيمية  10/21/1022في تصريح أدلى بو يوـ 

"إلغاء ىذه القرارات التي تعتبر خطأ وتؤدي بنتائج عكسية تماما" وتعتبر غير قانونية وفؽ القانوف الدولي. 
ع وبالتالي فإف ىذا اإلعالف اليوـ مخيب جدا لألمؿ. ونحف نكرر مطالبتنا الحكومة اإلسرائيمية بوقؼ التوس

 المنيجي ببناء المستوطنات."
 1/7/1021، القدس، القدس

 
 وفياض يوليو ويجتمع مع نتنياىو أواخر تموز/ األراضي الفمسطينية المحتمةرومني يزور  55

المرشح الرئاسي الجميوري  إفقاؿ مساعد في حممة ميت رومني يوـ االثنيف  األلفي:وجدي  -واشنطف 
 بنياميف نتنياىو. اإلسرائيميير الحالي لالجتماع مع رئيس الوزراء الش أواخر "إسرائيؿ"سيزور  األمريكي

مع رئيس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض والرئيس  أيضاً رومني سيجتمع  إفوقالت صحيفة نيويورؾ تايمز 
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المعارض  اإلسرائيميداف شابيرو وقادة حزب العمؿ  إسرائيؿلدى  األمريكيوالسفير  بيريزاالسرائيمي شمعوف 
 القدس.في 

 1/7/1021وكالة رويترز، 
 

 محادثات اتفاقية تنظيم تجارة االسمحة بسبب خالف عمى المشاركة الفمسطينية بدءتعثر  56
اعمف دبموماسيوف عف تعثر بدء المحادثات التي ترعاىا االمـ المتحدة لمتوصؿ الى اتفاقية لتنظيـ تجارة 

ية فييا. ونقمت وكالة فرانس برس عف دبموماسييف االسمحة في العالـ بسبب خالؼ بشأف المشاركة الفمسطين
قوليـ إف اسرائيؿ ىددت بمقاطعة المؤتمر إذا ما اقرت مشاركة الفمسطينييف كدولة ذات سيادة كما يطمبوف.  
ويتمتع كؿ مف الفمسطينييف واالتحاد االوروبي بصفة مراقب في االمـ المتحدة، بيد أف االتحاد االوروبي 

 يتمتع بحقوؽ اوسع.
 1/7/1021ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
 كيف سيتعامل مرسي مع تحديات االقتصاد؟ 57

ال يممؾ الرئيس المصري الجديد المنتخب ترؼ الوقت لبدء التعاطي مع التحديات االقتصادية : إبراىيـ سيؼ
رة، ما زاؿ الصعبة التي تفرض ذاتيا عمى أجندتو وبقوة، فبعد مرور سنة ونصؼ سنة عمى بدء الثو 

ذا استمرت المؤشرات االقتصادية تتبع النمط ذاتو، سيؤدي  االقتصاد المصري يمر في فترة تباطؤ شديد، وا 
 ذلؾ إلى أزمة طاحنة ستكوف ليا تداعيات سياسية واجتماعية.

وأبرز التحديات التي تواجو الرئيس الجديد تتمثؿ في كيفية استعادة زخـ النمو وثقة األسواؽ وعودة 
ستثمريف لممارسة أعماليـ كالمعتاد، ولعؿ التحسف الذي انعكس عمى مؤشرات البورصة المصرية بعد الم

إعالف محمد مرسي رئيسًا، يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمريف إلى استعادة مناخ الثقة واالستقرار 
 مف ضمف إطار سياسي يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحمة المقبمة.

ذي يواجو الرئيس يتعمؽ بطريقة إدارة التوقعات المرتفعة لمشارع المصري والتي يرتفع سقفيا والتحدي الثاني ال
باستمرار، في وقت ترتفع نسبة العجز في الموازنة وتتراجع إيرادات الدولة بسبب حاؿ التباطؤ الشديد في 

جية وضرورة الحفاظ االقتصاد. وتكمف المعضمة في كيفية التوفيؽ بيف الحاجة إلى مزيد مف اإلنفاؽ مف 
في  20إلى  1023 - 1021عمى المؤشرات الكمية، مثؿ العجز في الموازنة الذي ارتفع لمسنة المالية 

المئة، وتعتَبر إدارة المالية العامة مف أصعب الممفات في ظؿ جمود بنود اإلنفاؽ العاـ التي تؤّمف رواتب 
اإلنفاؽ عمى الدعـ وعبء المديونية، وتشّكؿ ىذه  لنحو ستة مالييف موظؼ في القطاع العاـ باإلضافة إلى

 في المئة مف النفقات العامة وليس ىناؾ كثير مما يمكف عممو حياليا. 78البنود 
ويتمّثؿ التحدي الثالث في غياب إطار عاـ يحدد التوجيات االقتصادية المستقبمية، فكثير مف السياسات 

غير واضحة حياؿ أدوار الالعبيف االقتصادييف خالؿ المرحمة  االقتصادية تعتَبر في المناطؽ الرمادية، وىي
المقبمة، ويزيد مف االلتباس في مصر عدـ وضوح النيج االقتصادي الذي سيتَبع، فيؿ سيكوف نابعًا مف 

أـ مف سياسات المجمس العسكري الذي يتحكـ في مقدرات « حزب الحرية والعدالة»البرنامج االقتصادي لػ 
 ا االلتباس مف قدرات صناع القرار عمى اتخاذ خطوات إصالحية بعيدة المدى.األمور؟ ويحد ىذ

ومما يضاعؼ مف المصاعب التي تواجو االقتصادي المصري وبالتالي الرئيس الجديد ىو إحجاـ المجتمع 
الدولي عف التعامؿ مع الحكومة القائمة، فحتى اآلف لـ تحَسـ كيفية حصوؿ مصر عمى قرض صندوؽ النقد 
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بميوف دوالر. ومف شأف نيؿ ىذا القرض تأىيؿ مصر لمحصوؿ عمى مزيد مف  3.1ي البالغة قيمتو الدول
القروض مف أطراؼ صناديؽ تنموية عدة، فنيمو بمثابة حسف سموؾ في ما يخص التوجيات االقتصادية 

ي ما المستقبمية، فيما يضاعؼ عدـ نيمو مف مصاعب الرئيس الجديد. وليس واضحًا كيؼ سيتحرؾ مرسي ف
 يخص ىذا الممؼ، فيناؾ شروط مصاحبة ليذا القرض المعمؽ منذ فترة.

ونجـ عف ىذه التحديات وسوء إدارة الممؼ االقتصادي عدد مف النتائج أبرزىا تراجع احتياط المصرؼ 
. 1022في المئة اليوـ مف قيمتو في كانوف الثاني )يناير(  40بميوف دوالر شيريًا إلى  2.4المركزي بمعدؿ 

في المئة في  24إلى  10مى إثر ذلؾ خفض المصرؼ المركزي نسبة االحتياط اإللزامي لممصارؼ مف وع
في المئة في أيار )مايو( الماضي. كذلؾ حاولت الحكومة  20آذار )مارس( الماضي ثـ مرة أخرى إلى 

ليؼ االقتراض تأميف سيولة مف خالؿ إصدار سندات لممغتربيف، لكف تمؾ المحاوالت لـ تنجح، وارتفعت تكا
 سنة. 25مف المصارؼ المحمية لتبمغ أسعار الفائدة عمى سندات الخزينة في آخر مزاد أعمى مستوى ليا في 

وتثير ىذه المؤشرات مخاوؼ جدية حوؿ سعر الصرؼ في مصر، والذي ظؿ مستقرًا نسبيًا في الشيور الػ 
لجنيو المصري في ظؿ تردي مؤشرات الماضية، لكف الغموض يكتنؼ إمكانيات االستمرار في حماية ا 28

تحصيؿ العمالت األجنبية والتراجع الكبير في النشاط السياحي. وأماـ ىذه التحديات مف أيف يمكف لمرئيس 
 الجديد البدء في التعامؿ مع ىذه الممفات؟

وىذا بداية يحتاج الرئيس الجديد إرساؿ اإلشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة في األداء االقتصادي، 
يتضمف تحديدًا القطاع الخاص الذي يبدو حتى اآلف مغيبًا عف المشيد السياسي بسبب تركة الماضي 
واالنطباعات التي سادت عف ىذه القطاع. ويجب أف تتضمف اإلشارات المرسمة موقؼ الدولة مف كثير مف 

اجة إلى إعادة تأىيؿ مفيـو الممفات االقتصادية واألدوار المتوقعة مف الالعبيف االقتصادييف. كذلؾ ثمة ح
القطاع الخاص وعدـ االستمرار في الحديث عنو وتحميمو عمى اعتبار أنو كاف مرتبطًا بنظاـ حسني مبارؾ 
وابنو جماؿ، إذ بات مصطمح القطاع الخاص في مصر موازيًا لمفساد والتواطؤ مع أجيزة األمف وغيرىا مف 

 المؤشرات السمبية.
حكومة التوقؼ عف االقتراض مف السوؽ المحمية وبالتالي االستحواذ عمى السيولة في المجاؿ الثاني، عمى ال

وحرماف كثير مف القطاعات األخرى منيا، فاستمرار الحكومة في االقتراض يرفع مف تكاليفو، ويساىـ في 
ات الدعـ زيادة العجز، ويؤجؿ كثيرًا مف القرارات الصعبة التي يمكف البدء فييا، مثؿ إعادة النظر في سياس

التي تستيمؾ جانبًا كبيرًا مف النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية. ويحتاج ممفا الدعـ والضرائب 
 إلى شرعية سياسية ووحده الرئيس الجديد المنتخب القادر عمى إدارة الحوار المتعمؽ بيما.

ىتماـ بالمشاريع الصغيرة ومف األولويات التي يمكف أف تساىـ في استعادة جانب مف زخـ النمو، اال
والمتوسطة التي توظؼ العدد األكبر مف العامميف في مصر، فيذه المشاريع تعاني صعوبات كبيرة في 
التمويؿ والوصوؿ إلى األسواؽ، ويمكف لتخصيص جانب مف التسييالت االئتمانية ليذا النوع مف المشاريع 

 إلى مزيد مف النفقات العامة. أف يساىـ في تخفيؼ الضغط عمى الحكومة ويمجـ الحاجة
وفي المدى األبعد ال بد مف إعادة االعتبار إلى قطاع الزراعة الذي يعاني تراجع في مستويات اإلنتاجية 
لكنو قادر عمى استيعاب إعداد كبيرة مف األيدي العاممة، كذلؾ األمر في ما يخص قطاع الصناعات 

عمؿ، وفي ظؿ األوضاع المستجدة في مصر ال يوجد ما يمنع التحويمية الذي يعتبر الموّلد األكبر لفرص ال
مف إتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساىـ في استعادة التوازف في االقتصاد بسبب اإلىماؿ 
والسياسات الخاطئة التي اتبعت في العقود الماضية. وميما يكف مف أمر فالممؼ االقتصادي بدءًا مف أزمة 
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تياء بتراجع رصيد العمالت األجنبية سيكوف ىو األكثر حضورًا أماـ الرئيس الجديد المواصالت والمرور وان
 الذي يحتاج إلى التحرؾ سريعًا.

 3/7/1021، الحياة، لندن
 

 خمسة ماليين رضيع ولدوا بفضل اإلخصاب األنبوبي 58
نذ والدة ولد نحو خمسة مالييف رضيع في العالـ بفضؿ تقنيات اإلخصاب األنبوبي، م: أ ؼ ب -باريس 

، وفؽ التقديرات التي عرضت في مؤتمر ُعقد في 2978لويز براوف وىي أوؿ طفؿ أنبوب ولد في عاـ 
 اسطنبوؿ أمس.

ألؼ رضيع يولد كؿ سنة  350وأشارت الجمعية األوروبية لمتناسؿ البشري وعمـ األجّنة إلى أف حوالى 
 مميونًا. 230العالـ الذيف يبمغ عددىـ في المئة مف مواليد  063بفضؿ تقنيات اإلخصاب األنبوبي، أي 

ويستند رقـ الخمسة مالييف المذكور إلى أرقاـ عمميات اإلخصاب األنبوبي المسجمة في العالـ حتى عاـ 
، فضاًل عف تقديرات خاصة بالسنوات الثالث ونصؼ السنة التالية والتي لـ تتوافر بعد أية إحصاءات 1008

وبي ىو عممية إخصاب تجرى خارج جسـ المرأة في المختبر، ويشار في شأنيا. يذكر أف اإلخصاب األنب
 بالتالي إلى مواليد ىذه العمميات بأطفاؿ األنابيب.

وأثارت عمميات اإلنجاب بمساعدة طبية جداًل محمومًا في بداياتيا، لكنيا تمّكنت عمى مر السنيف مف فرض 
المجنة الدولية لمراقبة حاالت اإلنجاب بمساعدة نفسيا عالجًا فعااًل. وأوضح الطبيب ديفيد آدامسوف رئيس 

 «.التقنيات تحسنت بصورة ممحوظة عمى مر السنيف مع ارتفاع في نسب حاالت الحمؿ»طبية أف 
أما الطبيب البريطاني سيموف فيشؿ المختص في الخصب، فاعتبر أف تخطي عتبة الخمسة مالييف طفؿ 

 «.قبؿ المجتمع ىذه الفكرة بعد كفاح طويؿيبرر كؿ الجدؿ القانوني واألخالقي وت»أنبوب 
مميوف عممية إخصاب  265ووفؽ األرقاـ التي عرضت في مؤتمر اسطنبوؿ، تجرى كؿ سنة في العالـ نحو 

 أنبوبي بمفيوميا الواسع، ثمثيا في أوروبا.
حمؿ المتعددة ولفتت الجمعية األوروبية لمتناسؿ البشري وعمـ األجّنة إلى الجيود المبذولة لتفادي حاالت ال

مف خالؿ زرع عدد أقؿ مف األجّنة في أوروبا، أو حتى زرع جنيف واحد ال غير. وتراجعت بالتالي نسبة 
في المئة، في حيف انخفضت نسبة  2التوائـ الثالثة الذيف يولدوف بفضؿ اإلخصاب األنبوبي إلى أقؿ مف 

 في المئة. 10التوائـ إلى ما دوف 
 3/7/1021، الحياة، لندن

 
 فاز والحراك الّشبابّي واألزمة المالّيةمو  59

 ىاني المصري
األوؿ: ىؤالء الشباب شباب الفيس بوؾ ورواد "مطعـ بيت أنيسة"، ماذا يريدوف بعد أف تـ إلغاء زيارة موفاز، 

 ولماذا يريدوف الذىاب إلى مكتب الرئيس؟.
االحػتالؿ واالسػتيطاف والجػدار  الثاني: حراـ عميؾ، ىؤالء مف أفضؿ الشباب الفمسطيني الذيف يناضموف ضػد

وضد التطبيع، ومف أجؿ إنياء االنقساـ واستعادة الوحػدة، وكػانوا فػي مقدمػة الصػفوؼ فػي حمػالت التضػامف 
مف أجؿ اإلفراج عف األسرى ودعـ مطالبيـ. ولماذا ال يذىبوف إلى المقاطعة إليصاؿ رسالتيـ إلى الرئيس؟، 
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إلى مطالب أي فئة منو، خصوًصا أف زيػارة المجػـر موفػاز لػـ  أليس ىو رئيس الشعب ومف واجبو أف يستمع
َمت. نما ُأجِّ  تمَغ، وا 

ىػػذا الحػػوار كنػػت شػػاىَد عيػػافء عميػػو مسػػاء يػػوـ السػػبت الماضػػي، الػػذي شػػيد مظػػاىرة، انطمقػػت مػػف المنػػارة، 
ف وحاولت جاىدًة الوصوؿ إلى مكتب الرئيس ولـ تتمكف. بالفعػؿ، رأيػت فػي صػفوؼ المتظػاىريف، مػف ىػـ مػ

أفضػػؿ الطمبػػة وحػػاممي الشػػيادات العميػػا والمػػوظفيف والمحػػاميف والصػػحافييف والكتػػاب والنشػػطاء االجتمػػاعييف 
والسياسػػييف، ولػػـ أَر أي قائػػد لفصػػيؿ سياسػػي وال تواجػػد ميػػـ ألعضػػاء الفصػػائؿ الفمسػػطينية، حتػػى تمػػؾ التػػي 

 عارضت بشدة زيارة موفاز. 
زيػارة موفػاز التػي كانػت مقػررة يػـو األحػد الماضػي فػي مقػر  لقد تمّكف الغضب الشعبي والسياسػي مػف تأجيػؿ

المقاطعػػة بػػراـ اهلل، فمقػػد انتصػػرت اإلرادة الشػػعبية جزئيأػػا، ويمكػػف أف تنتصػػر كميأػػا إذا تحمػػى الحػػراؾ الشػػعبي 
بالمثػػابرة واإلصػػرار واالبتعػػاد عػػف االسػػتعجاؿ وحػػرؽ المراحػػؿ والعنػػؼ والتخػػويف والتكفيػػر، ألنػػو بعػػد الثػػورات 

ربية التي انطمقت في تونس ومصر حّمقت روح ميػداف التحريػر فػي السػماء العربيػة، ولػف يسػتطيع أحػد أف الع
 يعيد عقارب التاريخ إلى الوراء.

وفًقا ألوساط موفاز، فإف نتنياىو ىو مف أحبط الزيارة، وىذا صػحيح دوف التقميػؿ مػف أىميػة التحػرؾ الشػعبي 
المقػاء إلتمػاـ الزيػػارة وجعبتػو فارغػػة شػّجع "أبػو مػػازف" عمػى اتخػػاذ  والسياسػي إللغائيػا، ألف مجػػيء موفػاز إلػػى

 قراره بتأجيؿ الزيارة.
المطموب إلغاء الزيارة كمقدمة لإلقالع عف النيج المرتبؾ الذي تسير عميو القيادة عمى األقؿ منذ بدايػة العػاـ 

تئنافيا، ويخضػع ألي وحتى اآلف. النيج الذي أعمػف عػف وقػؼ المفاوضػات وبتحقيػؽ مطالػب قبػؿ اسػ 1009
ضػػغط لعقػػد مفاوضػػات، مباشػػرة أو غيػػر مباشػػرة، تقريبيػػة أو استكشػػافية، أو لقػػاءات الرسػػائؿ، غيػػر المقػػاءات 
بػػيف الػػرئيس وشػػمعوف بيػػرس، والمقػػاءات مػػع أييػػود بػػاراؾ وتسػػيبي ليفنػػي، التػػي تقػػـو عمػػى أسػػاس أنيػػا ليسػػت 

نمػػا حػػوارات أو مباحثػػات تيػػبط بالسػػقؼ الػػوطني ، وتركػػز عمػػى الفتػػات وتحسػػيف شػػروط الحيػػاة مفاوضػػات، وا 
 تحت االحتالؿ دوف أفؽ سياسي قادر عمى إنيائو.

فإذا لـ تكف مفاوضات، فما الداعي ليا؟، خصوًصػا أنيػا تمػس بمصػداقية الموقػؼ الفمسػطيني وتظيػره وكأنػو 
وض أو ال ال يػػػؤمف بمػػػا يقولػػػو. فموقػػػؼ القيػػػادة الفمسػػػطينية سػػػيئ جػػػًدا، فمػػػيس مػػػف المعػػػروؼ إف كانػػػت تفػػػا

تفػػاوض، وتبػػدو كأنيػػا بػػالرغـ ممػػا تقولػػو وتفعمػػو عػػف الخيػػارات والبػػدائؿ بانتظػػار شػػيء واحػػد فقػػط ىػػو نجػػاح 
الجيػػػػود الراميػػػػة إلػػػػى اسػػػػتئناؼ المفاوضػػػػات عمػػػػى أسػػػػاس أف الحيػػػػاة مفاوضػػػػات. نفػػػػس األمػػػػر ينطبػػػػؽ عمػػػػى 

ة بالشػػػػروط واإلرادة الخارجيػػػػة المصػػػػالحة، فالقيػػػػادة الفمسػػػػطينية تريػػػػد المصػػػػالحة وال تريػػػػدىا، وتجعميػػػػا مرىونػػػػ
والتمويؿ، كما تتحدث عف المقاومة الشػعبية وال تمارسػيا وال تػوفر مقوماتيػا، وتتحػدث كػذلؾ عػف التوجػو إلػى 
األمـ المتحدة في الوقت المناسب بالرغـ مف أف ىذا الوقػت انقضػى منػذ زمػف، حتػى بالنسػبة لمجػدوؿ الزمنػي 

 مف ىذا الخيار، فتسير خطوة إلى األماـ وترجع اثنتيف إلى الوراء.الذي أعمنتو سابًقا؛ ألنيا تخشى دفع ث
الحؿ يكوف بإلغاء المقاء مع موفاز وعدـ عقد لقػاءات مماثمػة، خصوًصػا فػي راـ اهلل المدينػة الفمسػطينية، ألف 
عػػدـ القػػدرة عمػػى الحػػرب اآلف ال تبػػرر االستسػػالـ، )فالمفاوضػػات اآلف فػػي ظػػؿ مػػوازيف القػػوى المختمػػة وبعػػد 
الخبػػرة الماضػػية وفػػي ظػػؿ التعنػػت اإلسػػرائيمي والتطبيػػؽ المحمػػـو لممخططػػات اإلسػػرائيمية استسػػالـ(، بػػؿ إف 
االستعداد لمحرب أقصر طريؽ لتحقيؽ السالـ، والبديؿ عف الحرب غير المستعديف ليا والسػالـ االستسػالمي 

رورية مػف موقػع القػوة ولػيس الذي يدعو إليو البعض االستعداد لمحرب وإلجراء المفاوضػات عنػدما تصػبح ضػ
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مػػف موقػػؼ الضػػعؼ واالسػػتجداء. يمكػػف أف ننػػاوش وننػػاور ونرتػػب بيتنػػا الفمسػػطيني ونعػػزز مقومػػات صػػمودنا 
 وتواجدنا عمى أرض وطننا ريثما يحيف وقت الحرب.

الحػػؿ أيًضػػا ال يكػػوف باالدعػػاء بتػػأميف حريػػة الػػرأي والتظػػاىر فػػي الوقػػت الػػذي شػػيدنا فيػػو قمػػع المتظػػاىريف 
عيـ مػػػف الوصػػػوؿ إلػػػى مقػػػر المقاطعػػػة مػػػف قبػػػؿ أشػػػخاص مػػػدنييف يحممػػػوف المسدسػػػات، ويندسػػػوف بػػػيف ومػػػن

المتظاىريف، ويضربونيـ، ويعتقمونيـ، ويفتعموف المشػاكؿ؛ لتبػدو المسػألة أنيػا خالفػات بػيف المتظػاىريف، فػي 
حقػػػوقيـ اسػػػتعادة فمسػػػطينية لصػػػور بمطجيػػػة مصػػػر وشػػػبيحة سػػػوريا، فالمتظػػػاىروف ىػػػـ الػػػذيف يحرمػػػوف مػػػف 

وحرياتيـ ويتعرضوف لالعتداء، وتحركيـ ىو لممصمحة الوطنية، وليس مف أجؿ أجندات خارجية وال ينشدوف 
 الفوضى وفًقا لتصريحات الناطؽ باسـ األجيزة األمنية.

ففمسطيف تختمؼ عف البمداف العربية في أنيا تحت االحتالؿ، واالحػتالؿ يسػتيدؼ الجميػع، ويجػب أف يتوحػد 
يني لمواجيتػػو. والتحقيػػؽ الػػذي أعمنػػو وزيػػر الداخميػػة أمػػر جيػػد، ولكنػػو يجػػب أف يتركػػز عمػػى مػػف الكػػؿ الفمسػػط

 أصدر األوامر ألفراد األجيزة األمنية باالعتداء عمى المتظاىريف واعتقاؿ بعضيـ.
ُم وُتَقزَّمُ   األزمة المالية حقيقية، لكّنيا ُتَضخَّ

وليف فػي السػمطة منػذ عػدة أشػير بػأف األزمػة الماليػة فػي بعد أف استمعنا إلى رئيس الحكومة وغيره مف المسؤ 
طريقيا إلى الحؿ خػالؿ شػيريف )أي فػي حزيػراف الماضػي(؛ فوجئنػا ببيػاف المجنػة التنفيذيػة الػذي يتحػدث عػف 

 أزمة مالية غير مسبوقة تيدد إمكانية صرؼ الرواتب.
لخػػاص والمقػػاوليف، ناتجػػة عػػف ىنػػاؾ أزمػػة بػػال شػػؾ، تظيػػر فػػي عجػػز الموازنػػة والػػديوف لممصػػارؼ والقطػػاع ا

عػػدة أسػػباب، أبرزىػػا االعتمػػاد عمػػى التمويػػؿ الخػػارجي، واالرتيػػاف إلػػى اتفاقيػػة بػػاريس االقتصػػادية. لكػػف لمػػاذا 
تتضخـ األزمة فجأة، مثمما حدث بعد توقيع اتفاؽ المصالحة، وتتقـز فجأة، مثمما حدث بعػد تشػكيؿ الحكومػة 

اليػػػة تسػػػتخدـ ألغػػػراض سياسػػػية، مػػػا يجعػػػؿ المػػػواطف الفمسػػػطيني ال الجديػػػدة؟، فيػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف األزمػػػة الم
 يصدؽ السمطة حتى لو صدقت.

سػيكوف عػاـ االسػتغناء عػف المسػاعدات الماليػة الخارجيػة، وكممػا اقتربنػا مػف  1023ألـ يقػؿ فيػاض بػأف عػاـ 
 ىذا الموعد تزداد األزمة المالية تعقيًدا.

 
 بقى حائرة مكتوفة اليدين باتجاه انفجارىا؟ماذا عممت السمطة لتجاوز األزمة، أو ىل ت

عمى مػاذا كانػت تػراىف، عمػى المسػاعدة األميركيػة واإلماراتيػة وبعػض الػدوؿ العربيػة؟، ولمػاذا ال يػتـ الحػديث 
عػػػػف عالقػػػػة ذلػػػػؾ بػػػػالموقؼ األميركػػػػي ضػػػػد تشػػػػكيؿ حكومػػػػة الوفػػػػاؽ الػػػػوطني والتوجػػػػو إلػػػػى األمػػػػـ المتحػػػػدة، 

متػػو التػػي أظيػػرت مقابمػػة فيػػاض مػػع الػػػ "واشػػنطف بوسػػت" أف ىنػػاؾ مػػا وبالعالقػػات بػػيف الػػرئيس ورئػػيس حكو 
 يشوبيا، خصوًصا بعد رفضو أف يكوف ساعَي بريدء عند الرئيس.

لماذا ال يبحث بشكؿ جدي فػي إقامػة اقتصػاد صػمود وتقشػؼ يتناسػب مػع بمػد تحػت االحػتالؿ، والعمػؿ عمػى 
مرواتػػب، خصوًصػػا عمػػى األمػػف، التػػي تصػػؿ إلػػى % مػػف الموازنػػة والبػػاقي ل54تقميػػؿ النفقػػات التػػي تصػػؿ إلػػى 

%، والتػػػي فرضػػػت عمينػػا لصػػػالح االحػػػتالؿ، ولمػػػاذا ال تبحػػػث مسػػألة زيػػػادة المػػػوارد مػػػف خػػػالؿ 30أكثػػر مػػػف 
تشجيع االستثمار في الزراعة والصناعة والتعميـ والصحة، وحؿ لغز عزوؼ المانحيف، خصوًصا العرب عف 

افحػػة التيػػرب الضػػريبي )المقاصػػة(، التػػي يمكػػف أف نحصػػؿ منيػػا عمػػى الوفػػاء بالتزامػػاتيـ؟ ولمػػاذا ال تػػتـ مك
 مميوف دوالر تتمتع بيا إسرائيؿ. 800
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لمػػاذا ال نمضػػي فػػي مقاطعػػة االسػػتيطاف عمػػاًل وتعػػاماًل وتجػػارة )بالمناسػػبة، أيػػف أصػػبحت حممػػة المقاطعػػة، 
نقاطع البضائع اإلسرائيمية التػي ولماذا توقفت مثمما توقفت متابعة تقرير غولدستوف دوف إعالف(؟، ولماذا ال 

 ليا بديؿ محمي وعربي وأجنبي؟
اهلل يكوف في عوف الدكتور نبيؿ قسيس الذي يواجو في أوؿ شير بعػد اسػتالمو منصػبو وزيػًرا لمماليػة احتمػاؿ 
عدـ صرؼ كمي أو جزئي لمرواتب، ويحتار بيف دفع الرواتب أو سداد القطاع الخاص لديونو قبؿ أف ينيار. 

ع بحاجة إلى مراجعػة شػاممة وحػؿ جػذري، فػال ينفػع الترقيػع واالكتفػاء بالمسػكنات، فػالمرض عضػاؿ، الموضو 
وبحاجػػة إلػػى عمػػؿ جراحػػي، يكػػوف جػػزًءا مػػف عمميػػة متكاممػػة تيػػدؼ إلػػى إحيػػاء المشػػروع الػػوطني والمؤسسػػة 

 الجامعة وتوحيد الشعب والقوى.
لتػػي تعانييػػا السػػمطة قػػدمت طمًبػػا وفقًػػا لصػػحيفة مػػف سػػخرية القػػدر، أف إسػػرائيؿ المسػػؤوؿ األوؿ عػػف األزمػػة ا

مميػػوف دوالر إلػػى السػػمطة  200"ىػػآرتس" إلػػى صػػندوؽ النقػػد الػػدولي مػػف أجػػؿ تقػػديـ قػػرض مػػف خالليػػا بقيمػػة 
 إلنقاذىا مف االنييار، وُرّد الطمب.

 3/7/1021، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
 

 منية في المنطقة؟إلى التحديات األ "إسرائيل"كيف تنظر  60
 د. عدناف أبو عامر
بات واضحًا أف )إسرائيؿ( تواجو في الوقت الراىف بيئة أمنية بالغػة الصػعوبة فػي الشػرؽ األوسػط، فػالظروؼ 
ف كػػاف انكشػػاؼ األحػػداث لػػـ يكتمػػؿ  سػػريعة التغيػػر فػػي جميػػع أنحػػاء المنطقػػة أرغمتيػػا عمػػى التكيػػؼ، حتػػى وا 

 بعد. 
ء أف العديػػد مػػف المشػػاكؿ التػػي تواجييػػا الدولػػة تػػرتبط بػػاألمف، إال أف ىنػػاؾ ويػػزداد المشػػيد تعقيػػدًا فػػي ضػػو 

عوامػػػؿ أخػػػرى تمعػػػب دورًا بػػػارزًا، مػػػف بينيػػػا التباينػػػات االقتصػػػادية، وتضػػػخـ أعػػػداد الشػػػباب، ونػػػدرة المػػػوارد، 
 وظاىرة اإلسالـ السياسي، وجميعيا تشكؿ إطارا لعممية صنع القرارات االستراتيجية.

ف الطبيعػػي لمواجيػػة مثػػؿ ىػػذه التحػػديات أف يمثػػؿ الجػػيش مصػػدرًا أساسػػيًا لقوتيػػا الرئيسػػة فػػي وبالتػػالي فػػإف مػػ
الشرؽ األوسط، والسيما وىي تػرى أف القػوى اإلسػالمية أخػذت بالتقػدـ والتنػامي مػع حالػة الربيػع العربػي، بعػد 

مػػا يحممػػو ذلػػؾ مػػف أف كانػػت ميمشػػة لفتػػرات طويمػػة، وأصػػبحت اليػػوـ مصػػدرًا جديػػدًا لمقػػوة فػػي المنطقػػة، مػػع 
 تداعيات مروعة لػ"إسرائيؿ"، والمجتمع الدولي ككؿ.

ىذا االتجاه اإلسالمي ىو األكثر وضوحًا في مصر، حيث حؿ محؿ "الربيع العربي" شتاء بارد وطويؿ، مػف 
وجيػػة النظػػر اإلسػػرائيمية، وتنطػػوي المسػػتجدات ىنػػاؾ عمػػى مشػػاكؿ عويصػػة بالنسػػبة لػػػ"إسرائيؿ"، والسػػيما وأف 

 كانت فاعاًل رئيسًا في الحروب اإلقميمية.مصر 
وحتػػى الوقػػت الػػراىف ال تػػزاؿ تممػػؾ جيشػػًا ضػػخمًا جيػػد التسػػميح فػػي ظػػؿ السػػالـ القػػائـ، ورغػػـ أف الحػػرب أمػػر 

 غير مرجح عمى المدى القصير، إال أنو مف الميـ أف ندرؾ احتمالية نشوب صراع في المستقبؿ القريب. 
ع بػيف انخفػاض االسػتثمارات الغربيػة، وقمػة السػياحة، وفقػداف إيػرادات قنػاة فعمى سػبيؿ المثػاؿ: قػد يػؤدي الجمػ

السويس، وغياب النمو االقتصادي إلى اندالع موجة جديدة مما أسماىا "انتفاضة الخبز"، لكف ىػذه المػرة لػف 
 يحكـ الشعب المصري حاكـ مستبد كمبارؾ، بحيث يستطيع الشعب أف يصب عمى الرئيس جاـ غضبو.

ة يػػرجح أف يمقػػي المصػػريوف بالالئمػػة عمػػى أعػػداء خػػارجييف: وىمػػا بالتحديػػد "الشػػيطاف األكبػػر" وىػػي ىػػذه المػػر 
الواليات المتحدة "البعيدة"، و"الشيطاف األصغر واألقرب"، وىي "إسرائيؿ"، وكجزء مف تراكـ األحػداث المؤديػة 
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لى سيناء، تحت ذريعة الدفاع عف إلى الصراع، لف يكوف مفاجئًا لو سعت القاىرة إلى نقؿ كتيبة مف القوات إ
 نفسيا ضد نوع مف التيديد الصييوني. 

 مصادر التيديد • 
ذا مػػا أردنػػا تحميػػؿ التحػػديات األمنيػػة التػػي تواجػػو )إسػػرائيؿ(، يمكػػف الحػػديث عػػف تػػوفر خيػػارات ممكنػػة فػػي  وا 

أف مػا سػيحدث فػي سػوريا الوقت الراىف لنياية الثورة السورية، مع العمـ أف الترجيح اإلسػرائيمي يػذىب باتجػاه 
سػػيؤثر أيضػػًا عمػػى الػػدوؿ األخػػرى المجػػاورة لػػػ"إسرائيؿ"، حيػػث تواجػػو العائمػػة المالكػػة فػػي األردف انتقػػادًا فػػي 
الساحة الداخمية حوؿ العدالة االقتصادية والفساد، وتأتي األحداث في سوريا لتفاقـ مف ىذه التوترات، مما قػد 

 يؤثر بصورة سمبية عمى "إسرائيؿ". 
مػػػا أف تػػػأثير األزمػػػة السػػػورية وصػػػؿ بالفعػػػؿ إلػػػى لبنػػػاف، فحػػػزب اهلل يراقػػػب األوضػػػاع عػػػف كثػػػب، ويسػػػتعد ك

ذا شػػعر بػػالخوؼ أو التيديػػد، فمػػف يتػػردد باسػػتخداـ أسػػمحتو ضػػد )إسػػرائيؿ(  الحتمػػاؿ فقػػداف راعيػػو السػػوري؛ وا 
يػػا مطالبػػة باسػػتغالؿ الفػػرص وغيرىػػا، ورغػػـ المشػػاكؿ األمنيػػة بالغػػة الصػػعوبة التػػي تواجييػػا "إسػػرائيؿ"، إال أن

 الناجمة عف االضطرابات اإلقميمية. 
وباالنتقػػاؿ إلػػى التحػػدي اإلسػػرائيمي القػػائـ فػػي قطػػاع غػػزة، حيػػث يػػزداد الوضػػع سػػوًءا بالنسػػبة لػػػ"إسرائيؿ"، مػػع 
الزيػادة المطػػردة فػي االسػػتعدادات العسػكرية، واسػػتمرار تػدفؽ البضػػائع غيػر المشػػروعة عبػر الحػػدود المصػػرية 

طريػػؽ شػػبكات األنفػػاؽ التحػػت أرضػػية، وبالتػػالي، فػػإف تحديػػد ىػػذه المصػػالح سػػيؿ وبسػػيط؛ لكػػف السػػعي عػػف 
 لتحقيقيا في وقت متزامف الجزء األصعب. 

أمػػا عػػف سػػيناء المجػػاورة، فقػػد أصػػبح الوضػػع فييػػا ينطػػوي عمػػى مشػػاكؿ كبيػػرة بشػػكؿ متزايػػد، ويتركػػز السػػبب 
يـ ومصادر عيشيـ، ثـ اتجيوا لمتيريػب واألنشػطة غيػر القانونيػة الرئيس وراءىا في البدو الذيف فقدوا ممتمكات

األخػػرى، خاصػػة وأنػػو لػػيس لػػدييـ أي شػػعور بػػالحقوؽ أو االلتزامػػات تجػػاه الحكومػػة المصػػرية، التػػي لػػـ تفعػػؿ 
 شيئًا سوى زيادة المشكمة تعقيدًا. 

سػيناء بمفػرده حػاؿ رغبتػو فػي وتزعـ المحافؿ األمنية اإلسرائيمية بأف الجيش المصري قادر عمى التعامػؿ مػع 
تخصػػيص األفػػراد والمػػوارد الالزمػػة، ومػػف ىػػذا المنظػػور فػػإف مشػػكمة سػػيناء قضػػية داخميػػة يتعػػّيف عمػػى القػػاىرة 

 معالجتيا، و"إسرائيؿ" ليس لدييا رغبة في التدخؿ، وتعريض معاىدة السالـ مع مصر لمخطر. 
يػػع أنحػػاء الشػػرؽ األوسػػط ال تػػؤثر عمػػى الوضػػع وبالتػػالي فػػإف التحػػوالت الجذريػػة التػػي تأخػػذ مجراىػػا فػػي جم

االسػػتراتيجي لػػػ"إسرائيؿ" فحسػػب، بػػؿ عمػػى السػػاحة المسػػتقبمية التػػي سػػتعمؿ بيػػا، وكػػاف بعضػػيا واضػػحًا قبػػؿ 
 اندالع فترة "الربيع العربي".

 1/7/1021، فمسطين أون الين
 

 اإلخوان.. ومصر عمى المحك العربي 62
 نقوال ناصر

ف المسمميف"رئيسا منيـ إلى سدة الحكـ في القاىرة، لتضع بػذلؾ جماعػة اإلخػواف لقد أوصمت جماىير "اإلخوا
عمػػى محػػؾ اختبػػػار تػػاريخي لخطابيػػا الػػػذي لخصػػو مرشػػدىا العػػػاـ محمػػد بػػديع بقولػػػو مػػؤخرا إف إنشػػاء دولػػػة 
 المشروع الصييوني في فمسطيف كاف أسوأ كارثة حمت بشعوب العالـ، ولتضع أكبر الدوؿ العربية وأقواىا في

يوليو فتعيد مصر إلى دورىا  31مصر عمى مفترؽ طرؽ تاريخي لتبني عمى تراث جماؿ عبد الناصر وثورة 
القيادي العربي واإلقميمي والدولي الذي يتمحور حوؿ مركزية القضية الفمسطينية في رسـ مستقبؿ المنطقة أو 
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والحركة القومية العربية الساعية إلى تكتفي بمنح واجية إسالمية لموضع الراىف القائـ عمى حطاـ "الناصرية" 
 التحرر الوطني والتحرير والوحدة والعدالة االجتماعية.

رثيػػا العربػػي أو االفتػػراؽ عنيمػػا داخػػؿ مصػػر مقياسػػا لمحكػػـ عمػػى  لػػذا سػػوؼ يكػػوف الوفػػاؽ مػػع "الناصػػرية" وا 
ابقة ليا بػؿ تبنػي عمييػا، عالقاتيا العربية والدولية في عيد الرئيس محمد مرسي، ألف الثورة ال تنقض ثورة س

مبػارؾ انقطاعػا فػي مسػيرة ثػورة مصػر العربيػة وانقالبػا عمييػا، ومػف الطبيعػي  –وقد مثمت فترة حكـ السػادات 
أف تطمح جماىير ثورتي يوليو ويناير إلى الوصؿ بينيما كطريػؽ السػتمرارية المسػار الػوطني المصػري نحػو 

 الوحدة العربية.
ية مرسي تعييف نائبيف لو أحدىما مصػري قبطػي والثػاني سػيدة مصػرية بػالرغـ إف التقارير التي تحدثت عف ن

مػػف "حسػػف النيػػة" فػػي الوحػػدة الوطنيػػة التػػي تشػػير إلييػػا خطػػوة كيػػذه فإنػػو يصػػعب النظػػر إلييػػا خػػارج سػػياؽ 
 االستجابة لمناشدة وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتػوف لػو مػف أجػؿ "شػموؿ .. ممثمػيف لممػرأة المصػرية
والطائفة القبطية المسيحية" في حكومتو وخارج إطار تعيد مرسي باحتراـ معاىدات مصر مع الدوؿ األخػرى 

 "كما وعدت" القوات المسمحة واشنطف، عمى حد قوليا.
و"أجندة" كمينتوف ىذه إف تمت االستجابة ليا إنما تؤسس لمحاصصة دينية وطائفية في حكـ مصر تتنػاقض 

ة موقوتة في نسيجيا الػوطني قػد تنفجػر أو تفجرىػا األطمػاع الغربيػة فػي أي وقػت تػراه مع تاريخيا وتزرع قنبم
مناسبا ليا في المستقبؿ. والبديؿ ليذه "الوصفة األميركية" لتعزيز الوحدة الوطنية يتمثؿ في مد يد مرسي إلى 

عيد والمنصػػورة منافسػػو "الناصػػري" عمػػى الرئاسػػة حمػػديف صػػباحي الػػذي فػػاز فػػي القػػاىرة واالسػػكندرية وبورسػػ
 وغيرىا مف المراكز الحضرية المصرية في الجولة األولى مف انتخابات الرئاسة.

إف الوحدة الوطنية المصػرية سػوؼ تتعػزز بالتأكيػد بمبػادرة الػرئيس مرسػي إلػى إجػراءات عمميػة لمتصػالح بػيف 
ع بينيمػا فػي الػوطف العروبة السياسية وبيف اإلسالـ السياسي في مصر، مما يؤسس بدوره إلى مصالحة أوسػ

العربي األكبر سوؼ تغير المشيد اإلقميمي بكاممو إف تحققت، خصوصا في وقت تؤجج فيو اآللة اإلعالميػة 
الغربية الخالؼ بينيما حد االقتتػاؿ الػدموي. وسػورية ىػي سػاحة االختبػار األوؿ العاجػؿ ألي توجػو كيػذا فػي 

يػػة" الحزبيػػة التػػي تغػػذي اسػػتفحاؿ ىػػذه األزمػػة وتغميػػب عيػػده، ممػػا يتطمػػب منػػو التعػػالي عمػػى "األجنػػدة اإلخوان
 "األمف القومي" المصري والعربي في التعاطي معيا.     

وبغػػض النظػػر عػػف كػػؿ مػػا يقػػاؿ عػػف شػػبيات حػػوؿ عالقػػات الجماعػػة الخارجيػػة ودورىػػا فػػي إلحػػاؽ اليزيمػػة 
اسػػي السػػاخف بينيػػػا وبػػيف ىػػػذه بالحركػػات القوميػػة والديموقراطيػػػة واالشػػتراكية العربيػػة، فػػػي سػػياؽ الجػػػدؿ السي

الحركػػات، فػػإف جمػػاىير الجماعػػة اليػػـو ىػػـ نسػػغ الحيػػاة العربيػػة الطامحػػة إلػػى الحريػػة والتحػػرر والعدالػػة، وىػػـ 
فاجتػػذبتيا  2967أنفسػػيـ جمػػاىير الحركػػة القوميػػة التػػي افتقػػدت قيادتيػػا العربيػػة والناصػػرية بعػػد ىزيمػػة عػػاـ 

 جـ عف تمؾ اليزيمة.الجماعة التي مألت الفراغ السياسي النا
المحػػؾ الػػذي  –وىػػذه الجمػػاىير نفسػػيا ىػػي التػػي سػػوؼ تحكػػـ عمػػى نجػػاح الجماعػػة أو فشػػميا فػػي االختبػػار 

تواجيو اليوـ في مصػر، وبوصػمة الجمػاىير ال تنحػرؼ أبػدا، فيػي فػي نيايػة المطػاؼ التػي تعػرؼ مصػالحيا 
 ىذه المصالح. أكثر مف كؿ القيادات التي قد تقفز إلى قيادتيا باسـ الدفاع عف

قاؿ مرشد الجماعة د. محمد بػديع بعػد تػولي د. محمػد مرسػي رئاسػة جميوريػة مصػر العربيػة إف "زمػف جنػي 
الثمػػػرات" قػػػد "جػػػاء"، وربمػػػا كػػػاف عمػػػى فضػػػيمتو أف يضػػػيؼ بػػػأف ىػػػذا ىػػػو أيضػػػا زمػػػف اختبػػػار وضػػػع خطػػػاب 

و ألنػو سػوؼ يعتمػد فػي نيايػة الجماعة موضع التنفيذ، فػ"جني الثمرات" سػوؼ يظػؿ عمػى األرجػح سػابقا ألوانػ
 المطاؼ عمى وضع ىذا الخطاب موضع التنفيذ.
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وقد كانت فمسطيف دائما النواة الصمبة في خطاب الجماعػة، والمغنػاطيس الػذي تجتػذب بػو الجمػاىير العربيػة 
 إلييػػا، والبػػارومتر الػػذي تسترشػػد بػػو فػػي معارضػػتيا ألنظمػػة الحكػػـ العربيػػة التػػي أجمعػػت عمػػى "مبػػادرة السػػالـ
العربية" مع دولة االحتالؿ اإلسرائيمي. وال يمكف أف يكػوف ىػذا الخطػاب قػد سػقط بػيف ليمػة منافسػة د. مرسػي 

 عمى الرئاسة المصرية وضحى فوزه بيا.
لػػذلؾ سػػيكوف مػػف التسػػرع اصػػطياد عػػدـ تسػػرع الػػرئيس المصػػري الجديػػد فػػي التحمػػؿ مػػرة واحػػدة مػػف اتفاقيػػات 

المتحػػدة والشػػراكة مػػع حمػػؼ النػػاتو ومعاىػػدة الصػػمح مػػع دولػػة االحػػتالؿ كامػػب ديفيػػد، والتحػػالؼ مػػع الواليػػات 
اإلسرائيمي المنبثقة عنيا، لمتسرع في االستنتاج بػأف الجماعػة قػد تخمػت عػف خطابيػا الفمسػطيني، عمػى سػبيؿ 
المثاؿ بدليؿ عدـ ورود كممة "فمسطيف" في خطابو بميداف التحرير، قبؿ أف يتدارؾ األمر في خطابو بجامعة 

لقاىرة يوـ السبت الماضي بالتعيد لمشعب الفمسطيني بػالوقوؼ إلػى جانبػو حتػى نيػؿ "حقوقػو المشػروعة"، أو ا
بػػػدليؿ إعػػػالف التزامػػػو بكػػػؿ المعاىػػػدات واالتفاقيػػػات الدوليػػػة التػػػي أبرميػػػا نظػػػاـ سػػػمفيو أنػػػور السػػػادات وحسػػػني 

ومػف المؤكػد أف  ألوانػو كػذلؾ. مبارؾ، كما سارع بعض خصوـ الجماعة السياسييف إلى التقاطو بتسرع سػابؽ
رفع الحصار المصري، وبالتالي العربي والدولي، المفروض عمى قطاع غزة الفمسطيني لو أولوية في اختبػار 

 الخطاب الفمسطيني لمجماعة ولتوجو مصر برئاستيا.
بأنػػػو  أمػػػا إقميميػػػا ودوليػػػا، فػػػإف محػػػؾ اختبػػػار وعػػػد مرسػػػي فػػػي ميػػػداف التحريػػػر بالقػػػاىرة يػػػـو الجمعػػػة الماضػػػي

واإلخواف "سنصنع مفيوما جديدا لمعالقات الخارجية" ىو العالقات مع إيراف، وىػي البمػد الوحيػد الػذي ال تقػيـ 
، فتطبيػػع العالقػػات الثنائيػػة ىػػو المػػدخؿ إلػػى إفشػػاؿ المسػػعى 2979مصػػر عالقػػات دبموماسػػية معػػو منػػذ عػػاـ 
حوريف إقميمييف تقود تركيا المحور "السني" اإلسرائيمي بصراع بيف م –األميركي إلى استبداؿ الصراع العربي 

منيمػػا وتقػػود إيػػراف المحػػور "الشػػيعي" اآلخػػر، وىػػذا ىػػو أيضػػا المػػدخؿ إلػػى وأد الفتنػػة المذىبيػػة عمػػى نطػػاؽ 
 إقميمي بيف المسمميف التي تغذييا دولة االحتالؿ اإلسرائيمي وراعييا األميركي.

 1/7/101، شبكة االنترنت لالعالم العربي )امين(
 

 حماس واألردن بينتحالف جديد  61
 عاموس ىرئيؿ
لػػـ تحػػَظ زيػػارة خالػػد مشػػعؿ إلػػى األردف بانتبػػاه حقيقػػي فػػي وسػػائؿ االعػػالـ االسػػرائيمية، بػػالرغـ مػػف أنيػػا تػػوفر 
شػػػيادة عمػػػى أحػػػالؼ شػػػديدة تتشػػػكؿ فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط. وصػػػؿ خالػػػد مشػػػعؿ، رئػػػيس المكتػػػب السياسػػػي لػػػػ 

سػػتقبؿ بتشػريفات الممػػوؾ فػػي قصػر عبػػداهلل، حيػػث حػؿ ضػػيفا عمػػى "حمػاس" االسػػبوع الماضػػي، الػى عمػػاف وا
مائػػدة عشػػاء مػػع الممػػؾ األردنػػي. ىػػذه ىػػي الزيػػارة الثانيػػة لمشػػعؿ إلػػى عمػػاف فػػي غضػػوف نصػػؼ سػػنة. وقػػد 
وصػػؿ ىػػذه المػػرة الػػى األردف كػػي يشػػارؾ فػػي تشػػييع جثمػػاف رجػػؿ "حمػػاس"، كمػػاؿ غناجػػة، الػػذي صػػفي فػػي 

ر مػػف عقػػد مػػف الزمػػاف، بعػػد أف أمسػػؾ االردنيػػوف بإرسػػالية سػػالح كبيػػرة دمشػػؽ، األسػػبوع الماضػػي. قبػػؿ أكثػػ
زعمػػوا أف رجػػاؿ "حمػػاس" أعػػدوىا لنقميػػا إلػػى الضػػفة الغربيػػة، طػػردت قيػػادة المنظمػػة مػػف عمػػاف. وفػػي كػػانوف 
الثاني مف ىذا العاـ، وبينما كاف يبحث عف مكاف جديد لممكتب السياسي بعد ىروبو مف دمشؽ، جاء مشعؿ 

ف كممحؽ بحاشية أمير قطر. ووافؽ االردنيوف عمى استقبالو بعد تردد، ولكنيـ قمموا مف القيمة التي الى االرد
منحت في حينػو لمزيػارة عمػى المسػتوى الرسػمي. ىػذه المػرة، جػاء مشػعؿ عمػى رأس وفػد مػف "حمػاس" وحظػي 

" األردنييف لزيارة قيػادة بمعاممة ضيؼ رفيع المستوى. ويكاد يكوف بالتوازي انطمؽ وفد مف "االخواف المسمميف
"حماس" في قطاع غزة. يحصؿ كؿ ىذا ، بالطبع، بإلياـ انتصار "االخواف المسػمميف" فػي انتخابػات الرئاسػة 
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فػػي مصػػر. الػػرئيس الجديػػد، محمػػود عبػػاس، دعػػا فػػي خطػػاب أداء اليمػػيف القانونيػػة فػػي نيايػػة االسػػبوع إلػػى 
ومػػػع ذلػػػؾ، فالمفاوضػػػات بػػػيف الطػػػرفيف الفمسػػػطينييف  اسػػػتكماؿ المصػػػالحة الفمسػػػطينية بػػػيف "حمػػػاس" و"فػػػتح".

"المتطرفيف" لـ يتسارع مف جديد بعد، وقالت مصادر مصرية، أوؿ مف أمس، لوسائؿ إعالـ عربيػة انػو حتػى 
اآلف لـ يتقرر موعػد السػتئناؼ المحادثػات بػيف الفصػائؿ. مػف الواضػح أف انتصػار مرسػي فػي الجولػة الثانيػة 

ريحػػا متجػػددة فػػي أشػػرعة "حمػػاس" التػػي تػػرى فػػي كػػؿ انجػػاز كيػػذا تعزيػػزًا حقيقيػػا  فػػي انتخابػػات الرئاسػػة يبعػػث
 لمكانتيا في المنطقة.

خالد مشعؿ معني عمى ما يبدو بنقػؿ مكتبػو، القػائـ اآلف مؤقتػا فػي قطػر، إلػى األردف. وعبػداهلل، الػذي يكػافح 
المختمفة العاممػة فػي السػاحة. لكبح جماح احتجاج متواصؿ ضد حكمو، يحتاج الى المناورة بحذر بيف القوى 

مػػػف ليسػػػوا راضػػػيف عػػػف مؤشػػػرات التقػػػارب بػػػيف األردف و"حمػػػاس" ىمػػػا إسػػػرائيؿ والسػػػمطة الفمسػػػطينية. رجػػػاؿ 
السمطة الفمسطينية قمقوف مف تحدي "حماس" ومف اقتراب مشػعؿ المحتمػؿ مػف الضػفة. فػي إسػرائيؿ أيضػا ال 

 يروف مثؿ ىذا التطور بعيف اإليجاب.
 1/7/1021، "ىآرتس"
 3/7/1021، األيام، رام اهلل

 
 
 
 
 
 
 

 كاريكاتير: 63
 

 

 
 



 
 
 

 

 

           35ص                                    1552العدد:                3/7/1021 الثالثاء التاريخ:

 3/7/1021فمسطين أون الين، 


