
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 
 ة مع االحتالؿت لممعركة الفاصمآ: نحتفظ بالمفاج"القساـ"

 عباس بشأف العودة لممفاوضاتلبأف كيري قدـ مقترحًا جديدًا  "ىآرتس"ما نشرتو  عريقات ينفي
 خالؿ مواجيات في دورامف قبؿ االحتالؿ  بعد دىسو عمدا استشياد الشاب معتز الشراونة

  نصر اهلل: التعاوف والتنسيؽ مستمر مع حركة حماس لمواجية األجواء المذىبية 
 يمة المفاوضات حتى يخرج دخاف أبيض مستعدوف لمجموس مع الفمسطينييف في خ نتنياىو:

بف العيػزر: االنقػالب عمػى الػر يس 
مرسػػػي بػػػدأ بالفعػػػؿ ومصػػػر مقبمػػػة 
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 مرسي بدأ بالفعؿ ومصر مقبمة عمى حرب أىمية الر يساالنقالب عمى  :بف العيزر 1
يعتبر أحد  القدس المحتمة / سما: أكد عضو الكنيست االسرائيمي بنياميف بف العيزر مف حزب العمؿ، الذي

أبرز أصدقاء الرئيس المصري السابؽ حسني مبارؾ، بأف االنقالب عمى الرئيس المصري محمد مرسي بدأ 
 بالفعؿ وأف مصر مقبمة عمى حرب أىمية عمى األرجح ولف يكوف ىناؾ عودة إلى الوراء.

ريف الذيف انقمبوا وأضاؼ بف العيزر أف "بياف الجيش يؤكد وقوفو الى جانب المتظاىريف، وىـ نفس المتظاى
عمى مبارؾ ينقمبوف اآلف عمى مرسي ألنو لـ يفي بعيوده وكانت ىناؾ فقط مصالح استفاد منيا االخواف 

 المسمميف في مناصب ميمة، في حيف لـ تتغير األوضاع في مصر".
تي ومضى بف العيزر يقوؿ:" المجتمع المصري عمماني ويعيش عمى االغاني واالفالـ والسياحة، وفجأة يأ

 سنة إلى الخمؼ". 400شخص يحاوؿ اعادتو 
وأردؼ بف العيز في حديث الذاعة الجيش االسرائيمي تابعو موقع "راية"، أف اسرائيؿ ال يمكف اف تقؼ عمى 
معزؿ مف احداث مصر "فنحف لدينا حدود في سيناء مع مصر، وىناؾ تعاوف مع الجيش المصري 

ا فيو مصمحة الطرفيف، وسيناء منطقة ميمة خاصة مف والمخابرات المصرية عمى أعمى المستويات بم
 الناحية األمنية لمبمديف وليا ثقميا".

واختتـ بف العيزر حديثو بالقوؿ:" اآلف مرسي يمر بما مر عمى مبارؾ ليمة االنقالب. أنا اتابع االعالـ 
وؿ اآلف مف سجف المصري وأسمع الكثيريف ممف يقولوف إنيـ يشتاقوف لعيد مبارؾ. ال شؾ بأف مبارؾ يق

 طرة إف نياية مرسي مثؿ نيايتي".
 2/7/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تميـ يف حمد آؿ ثاني بتسممو مقاليد الحكـ في قطر يينئىنية  

تمقى الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثاني أمير البالد اتصاال ىاتفيا مف السيد إسماعيؿ ىنية رئيس   :قنا –الدوحة 
الة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وذلؾ لتينئة سموه بمناسبة تسممو الحكومة الفمسطينية المق
 مقاليد الحكـ في البالد.

 1/7/2013، الشرؽ، الدوحة
 

 عباس بشأف العودة لممفاوضاتلبأف كيري قدـ مقترحًا جديدًا  "ىآرتس"ما نشرتو  عريقات ينفي 3
السمطة ، أف كفاح زبوفاًل عف مراسميا، نق راـ اهلل مف 2/7/2013الشرؽ األوسط، لندف،  ذكرت

الفمسطينية تعيدت بعرض أي اتفاؽ سالـ نيائي مع إسرائيؿ عمى الشعب الفمسطيني في استفتاء عاـ إلقراره 
 أو رفضو، في خطوة مماثمة لتعيد إسرائيمي قدمو رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أمس.
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ئب عريقات إف أي اتفاؽ نيائي سيعرض عمى الشعب قبؿ التوقيع وقاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صا
 عميو.

كيري ما  جوف وزير الخارجية األمريكية وأكد عريقات أمس، أف المباحثات التي تجرييا القيادة الفمسطينية مع
، ووقؼ االستيطاف، 1967زالت تتركز حوؿ المطالب الفمسطينية المعروفة، وىي االعتراؼ بحدود عاـ 

طال ؽ سراح األسرى، نافيا بشدة أف يكوف كيري حمؿ معو مبادرات جديدة في آخر لقاء جمعو بالرئيس وا 
 الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف( أوؿ مف أمس.

، قالت فييا إف كيري طرح عمى الرئيس «ىآرتس»وكاف عريقات يرد عمى تسريبات إسرائيمية نشرتيا صحيفة 
 اإلسرائيمي. -رحا جديدا الستئناؼ المفاوضات عمى المسار الفمسطيني الفمسطيني خالؿ لقائيما الثالث مقت

واعتبر عريقات ىذه التسريبات غير الصحيحة طريقة جديدة لمتفاوض، ورفض الدخوؿ في تفاصيؿ. وأقر 
ىناؾ نقاش حوؿ كؿ شيء، وتوجد »بوجود تقدـ، لكنو نفى كذلؾ وجود اختراؽ حقيقي في المواقؼ. وقاؿ: 

وقفيف الفمسطيني واإلسرائيمي؛ الجانب الفمسطيني يعمؿ اآلف مع فريؽ كيري الذي تركو ىنا وىو فجوة بيف الم
بسبب »واتيـ عريقات إسرائيؿ بعرقمة المفاوضات، «. سيعود إلى المنطقة بعد نحو أسبوع ونصؼ

 «.االنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة لمحقوؽ الفمسطينية
صحيفة  ، أفزىير أندراوسنقاًل عف مراسميا  الناصرةمف  2/7/2013القدس العربي، لندف، وأضافت 

اإلسرائيمية كشفت في عددىا الصادر أمس االثنيف، نقاًل عف مصادر سياسية في تؿ أبيب وصفتيا  "ىآرتس"
بأنيا رفيعة المستوى وعميمة جًدا، كشفت النقاب عف أف كيري، وقبؿ مغادرتو الشرؽ األوسط، التقى األحد 

مطة الفمسطينية محمود عباس )أبو مازف(، وقدـ لو اقتراًحا جديًدا لتجديد المفاوضات مع مع رئيس الس
 إسرائيؿ، عمى حد قوؿ المصادر.

وأضافت الصحيفة قائمًة، نقاًل عف مسؤوؿ سياسي إسرائيمي قولو إف اقتراح الوزير كيري، تضمف مبادئ 
لة العبرية استعداًدا لتقديميا قبؿ وبعد تجديد ومعادالت لتجديد المحادثات وسمسمة بوادر حسنة أبدت الدو 

 المفاوضات.
وبحسب الصحيفة فإف الرزمة الجديدة التي عرضيا كيري عمى عباس كانت خالصة لقائو يـو السبت 
الماضي مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ووزيرة القضاء تسيبي ليفني وكبار المستشاريف، ولفتت 

تقريرىا إلى أف المسؤوؿ اإلسرائيمي عينو رفض الحديث عما شممتو الرزمة، إال أنو أكد  الصحيفة في سياؽ
لمصحيفة العبرية عمى أف السمطة الفمسطينية لـ تقدـ أي رد لألمريكييف عمى الرزمة الجديدة. وتابع قائاًل إنع 

ف شفارتس، مع الوزيرة ليفني تـ أمس االثنيف عقد لقاٍء بيف مستشاري الوزير كيري، فرانؾ لفنشطايف وجوناثا
والمبعوث الخاص لنتانياىو، المحامي يتسحاؾ مولخو إلطالعيما عمى الرد الفمسطيني عمى االقتراح 
الجديد. عالوة عمى ذلؾ، أضافت الصحيفة، قاؿ المسؤوؿ اإلسرائيمي أنو تـ إحراز تقدـ في األياـ األخيرة، 

 ديد المفاوضات، عمى حد قولو. ولكف ال يزاؿ يجري البحث عف تفاىمات تتيح تج
باإلضافة إلى ذلؾ، نقمت الصحيفة عف مسؤوؿ سياسي آخر في تؿ أبيب قولو إف مكوث شفارتس، الذي 

عاما، في المنطقة يعتبر عالمة  20وصؼ بأنو يرافؽ ما ُيطمؽ عمييا اسـ عممية السالـ منذ بدايتيا قبؿ 
مة متقدمة مف بمورة تفاىمات ومبادئ تتيح تجديد إيجابية، وأف ذلؾ يشير إلى أف االتصاالت في مرح

المفاوضات. وأشارت الصحيفة أيًضا إلى أف مستشاري وزير الخارجية األمريكي سيمكثوف في إسرائيؿ لعدة 
 أياـ، في حيف أف كيري سيعود إلى المنطقة في األياـ القريبة إلجراء جولة أخرى مف المحادثات.
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العبرية في عددىا الصادر أمس االثنيف أف رئيس ’ يديعوت أحرونوت‘في السياؽ ذاتو، أفادت صحيفة 
السمطة الفمسطينية ُيطالب إسرائيؿ بإطالؽ سراح خمسة فمسطينييف، مف طرفي ما ُيسمى بالخط األخضر، 
تـ اعتقاليـ قبؿ اتفاؽ أوسمو، ولفتت الصحيفة إلى أف الخمسة ىـ مف كبار القتمة، عمى حد قوليا، وأف مف 

ميد األسرى العرب والفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، كريـ يونس، مف قرية عارة في المثمث بينيـ ع
 بتيمة قتؿ جندي إسرائيمي. 1983الشمالي، داخؿ ما ُيسمى بالخط األخضر، والمسجوف منذ العاـ 

 وأضافت الصحيفة أف نتنياىو رفض مطمب عباس وأف كيري غادر المنطقة بخفي حنيف، عمى حد تعبيرىا.
 

 بحر: نسعى لتشكيؿ ىي ة قضا ية مختصة لتسريع إصدار األحكاـ 4
أكد د. أحمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي، عمى وجود توافؽ بيف التشريعي والحكومة 
الفمسطينية والعديد مف جيات االختصاص إليجاد ىيئة قضائية مختصة لمنظر في الجرائـ والجنايات التي 

، منوىا إلى أف ىذه الييئة ستسعى الستصدار األحكاـ العادلة بحؽ الجناة لممحافظة عمى تثير الرأي العاـ
 أمف وسالمة المجتمع.

وشدد بحر عمى أف المجمس التشريعي يجري مشاورات مكثفة مع الخبراء والمختصيف لصياغة قانوف 
ف والجناة ويشكؿ صماـ أماف عقوبات يتواءـ ويناسب المرحمة التي يحياىا شعبنا، ويعمؿ عمى ردع المخالفي

 يمنع وجود جنايات تضر بأمف المجتمع والمواطف.
 .جاء ذلؾ خالؿ كممة ألقاىا د. بحر في االجتماع الذي نظمتو وزارة الداخمية واألمف الوطني

 1/7/2013فمسطيف أوف اليف، 
 

 : الواليات المتحدة ال تحمؿ أّي رؤية لمتسويةرزقةيوسؼ  5
مسطينية في غزة، أف الواليات المتحدة األمريكية ال تحمؿ أي رؤية لمتسوية في غزة: اكدت الحكومة الف

الشرؽ االوسط، واف ما يقـو بو وزير خارجيتيا جوف كيري مف جوالت مكوكية في المنطقة ىي فقط تدوير 
 لالزمة.

"اإلدارة  " إفوقاؿ الدكتور يوسؼ رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة لػ "قدس برس
األمريكية ال تحمؿ أي مشروع حقيقي إلحياء التسوية في المنطقة خاصة في ظؿ المرحمة الثانية إلعادة 

 انتخاب الرئيس االمريكي باراؾ اوباما".
وأضاؼ: "اف ما يطرحو جوف كيري يمثؿ رؤية فاشمة إلحياء مفاوضات التسوية وىي فقط تقـو عمى تدوير 

عمى الجانب الفمسطيني واإلغراءات التي تقدـ لو كونو يحتاج إلى الدعـ االمريكي  االزمة مف خالؿ الضغط
 المستمر".

ودعا رزقة السمطة الفمسطينية إلى عدـ االستجابة ليكذا مشاريع واالنتباه إلى الوضع الفمسطيني الداخمي 
 حتى ال يفيـ العرب والمسمميف اف السمطة تسير في قطار التسوية.

ذاتو مما اسماه ضعؼ المفاوض الفمسطيني وعدـ اشراؾ الشعب الفمسطيني او قواه في أي  وحذر في الوقت
مشاورات حوؿ أي مشروع يطرح، مشيًرا في الوقت ذاتو إلى ضعؼ الموقؼ العربي الرسمي حتى بعد ثورات 

 الربيع العربي.
 1/7/2013وكالة قدس برس، 
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 منية التنفيذي تجاه مقاؿ الدكتور سفياف أبو زايدةتنتقد تجاوز دور المؤسسة األ البرلمانيةكتمة فتح  6
، أنيا تفاجأت مف البياف الذي صدر عف المؤسسة األمنية، والذي : راـ اهلل أكدت كتمة فتح البرلمانية اليـو

 ُنشر عمى وسائؿ اإلعالـ، كرد عمى مقاؿ الدكتور سفياف أبو زايدة 'زمف الرئيس'.
ؤسسة األمنية سابقة خطيرة، مطالبة الرئيس عباس بصفتو رئيسا واعتبرت الكتمة البياف المنسوب لمم

مساس بحرية الرأي ولكؿ إنساف الحؽ في  ( مف القانوف األساسي وبأنو ال35لفمسطيف ،ووفقا لممادة )
 التعبير أو الكتابة أو غير ذلؾ، مع مراعاة أحكاـ القانوف.
ذا حمؿ إىانة وأكد البياف عمى أف ما تحدث بو الدكتور سفياف أبو زايد ة يعد في خانة الحرية الشخصية، وا 

 أو تجاوز لمقانوف فإف القضاء الفمسطيني صاحب الحؽ في النظر بيذه اإلساءة أو المحاسبة.
وأوضح البياف أف المؤسسة األمنية ىي مؤسسة تنفيذية لحماية الوطف والمواطف وتنفيذ القانوف، وذلؾ وفقا 

 األعمى. لتعميمات الرئيس باعتباره القائد
وأشارت كتمة فتح أف بياف المؤسسة األمنية يعد سابقة خطيرة وانتياؾ لمقانوف األساسي، وتجاوز لدور 

 المؤسسة األمنية التنفيذي.
 نائب مف أعضاء المجمس التشريعي عف حركة فتح. 14وقد وقع عمى البياف 

 2/7/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 المضربيف عف الطعاـ األردنييف األسرىحياة  إلنقاذ "سرا يؿ"إتدخؿ لدى بال األردنيةقراقع يطالب الحكومة  7
طالب وزير شؤوف االسرى الفمسطينييف عيسى قراقع الحكومة االردنية االثنيف : وليد عوض‘راـ اهلل ػ 

بالتدخؿ لدى اسرائيؿ والضغط عمييا النقاذ حياة االسرى االردنييف المضربيف عف الطعاـ في سجوف 
االردنييف المضربيف عف الطعاـ دخمت  لألسرىقراقع الى اف االوضاع الصحية  وأشار .اإلسرائيمي االحتالؿ

مرحمة الخطر الشديد وخاصة انيـ يعتزموف الشروع غدا باالمتناع عف تناوؿ الماء، االمر الذي يزيد مف 
الطعاـ ىددوا بدخوؿ  األسرى األردنيوف المضربوف عف‘قراقع قائال  وأضاؼالمخاطر التي تتيدد حياتيـ. 

ودعا إلى  ’.مف تموز الجاري، واالمتناع عف تناوؿ الماء 3ابتداًء مف  االيرلنديةإضراب عمى الطريقة 
التحرؾ العاجؿ لإلفراج عف المضربيف واالستجابة لمطالبيـ، وأف استمرار إضرابيـ سيؤدي إلى فقداف 

 تيـ. حياتيـ في ظؿ المباالة واستيتار إسرائيمي بصحتيـ وحيا
 2/7/2013القدس العربي، لندف، 

 
 ة مع االحتالؿت لممعركة الفاصمآبالمفاج نحتفظ: "القساـ" 8

أكدت كتائب القساـ الجناح العسكري لحركة حماس أنيا تحتفظ لمشعب الفمسػطيني بمفاجئػات : محمد العرابيد
 عديدة تمييًدا لممعركة الفاصمة مع االحتالؿ )االسرائيمي(.

الؿ حفؿ تأبيف لمشييد أنس عبد الكريـ ىنية، مساء االثنػيف، "إف القسػاـ مسػتمرة فػي مرحمػة وقالت الكتائب خ
وأوضػحت أف القسػاـ  االعداد والتطوير، استعداًدا لممعركة الفاصمة مع االحتالؿ االسرائيمي، لتحرير القػدس".

 يمتمؾ استراتيجية عسكرية شاممة لمقاومة االحتالؿ.
سػػػطيني بػػػأف تبقػػػي متمسػػػكة بالسػػػالح حتػػػي دحػػػر االحػػػتالؿ )االسػػػرائيمي( عػػػف وعاىػػػدت الكتائػػػب الشػػػعب الفم

 فمسطيف.
 2/7/2013، الرسالة، فمسطيف
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 نير البارد في لبناف مخيـ حماس تندد بوقؼ مساعدات "األونروا" ألىالي 9

أكد مكتب شػؤوف الالجئػيف فػي حركػة حمػاس، أف لديػو معمومػات مػف مصػادر وصػفيا بػػ"الموثوقة والمؤكػدة"، 
فيد بأف وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "األونروا" قد قػررت وقػؼ المسػاعدات الممنوحػة لالجئػيف ت

يجارات البيوت والمنح الجامعيػة؛ مػا يعنػي أف جػزءًا  مف أىالي مخيـ نير البارد، بما فييا الطبابة واإلعاشة وا 
 زيد مف مأساتيـ ويعّمؽ في جراحيـ.أساسيًا مف عناصر الصمود سيفقده أىالي مخيـ نير البارد مما ي

ورأت حمػػػػاس فػػػػي بيػػػػاف صػػػػحفي، فػػػػي ىػػػػذه الخطػػػػوة إخػػػػالال بالميمػػػػة األساسػػػػية لألونػػػػروا وظممػػػػا لالجئػػػػيف 
الفمسػػطينييف، وقػػاؿ البيػػاف: "إننػػا فػػي "حمػػاس" نػػديف بشػػدة كػػؿ محػػاوالت لتخفػػيض المسػػاعدات عػػف الالجئػػيف 

 د خصوصًا".الفمسطينييف عمومًا وعف أىمنا في مخيـ نير البار 
خػػالاًل بالميمػػة األساسػػية لموكالػػة التػػي  واعتبػػرت أي "قػػرارات مػػف ىػػذا القبيػػؿ ظممػػًا ألبنػػاء شػػعبنا الفمسػػطيني وا 
يجػػب أف ال تسػػحب يػػدىا مػػف أي ميمػػة إغاثيػػة تبػػدؤىا، ألف مػػف صػػمب مياميػػا دعػػـ صػػمود المنكػػوبيف مػػف 

برعػػػات مػػػف الػػػدوؿ المانحػػػة وأف األمػػػواؿ أبنػػػاء شػػػعبنا، وخصوصػػػًا أف ىػػػذا البنػػػد موجػػػود فػػػي اتفاقيػػػة جمػػػع الت
 الممنوحة لممخيـ ما زالت في حوزة الوكالة".

وحّمؿ مكتب شؤوف الالجئيف وكالة األونروا مسؤولية ىذا الفعؿ واعتبره نقضًا لمعيد الذي يسّير العالقػة بيػا، 
 وحذر مف انتفاضة أبناء مخيـ نير البارد ومعيـ الالجئوف في أنحاء لبناف.

يػػاف دعػػـ "حمػػاس" لكػػؿ المطالػػب المحقػػة ألبنػػاء المخػػيـ وتعيػػد بػػالوقوؼ إلػػى جػػانبيـ، ودعػػا األونػػروا وأكػػد الب
 لمراجعة ىذا القرار المتوقع صدوره خالؿ أياـ، ووقفو لما فيو مف ظمـ وحرماف ألبناء المخيـ.

 1/7/2013، فمسطيف أوف اليف
 

 في نابمسحساـ خضر فتح  فيقيادي الالنار عمى سيارة  يطمقوفمسمحوف  10
أطمؽ مسمحوف مجيولوف، فجر اليػـو اإلثنػيف، الرصػاص باتجػاه سػيارة القيػادي : يو بي آي -الضفة الغربية 
وقػػاؿ  حسػاـ خضػر، أثنػػاء توقفيػا أمػاـ منزلػو فػي مخػيـ بالطػػة شػرؽ نػابمس، بالضػفة الغربيػة. فػي حركػة فػتح

 وبيتشي، ما ألحؽ أضرارًا بيا".رصاصة أصابت السيارة، وىي مف نوع متس 20مصدر أمني فمسطيني، إف "
وحّمػػػؿ خضػػػر، المعػػػروؼ بانتقاداتػػػو لسياسػػػات السػػػمطة الفمسػػػطينية، فػػػي تصػػػريح نقمتػػػو وكالػػػة معػػػا المحميػػػة، 
مسػػؤولية الحادثػػة، لػػػ"الرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس، بصػػفتو أعمػػى جيػػة مسػػؤولو فػػي السػػمطة"، معتبػػرًا أف 

رة عمى موقع التواصؿ االجتماعي )فيسبوؾ(، والتي انتقد فييا "إطالؽ النار جاء عمى خمفيو تصريحاتو األخي
مسػػػمحيف يطمقػػػوف النػػػار عمػػػى السػػػيارة، ثػػػـ الذوا  4إلػػػى  3وقػػػاؿ خضػػػر إنػػػو "شػػػاىد  سياسػػػة تكمػػػيـ األفػػػواه".

 بالفرار".
 2/7/2013، الحياة، لندف

 
 ضمستعدوف لمجموس مع الفمسطينييف في خيمة المفاوضات حتى يخرج دخاف أبي نتنياىو: 11

في أكد رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو ، أف آماؿ شحادة، عف 2/7/2013، الحياة، لندفذكرت 
"عمى استعداد لمجموس مع الفمسطينييف في خيمة المفاوضات،  لقاء مع نظيره اإليطالي انريكو  ليتا،  أنو

في أسرع وقت دوف أي عوائؽ. إلى أف يخرج الدخاف األبيض"، وأضاؼ "نريد أف نطمؽ مفاوضات سممية، 
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يجب عمينا أف ندخؿ خيمة المفاوضات ونبقى فييا سعيًا إلى إنياء الصراع بيف إسرائيؿ والفمسطينييف. ىذا 
 ىو ىدفنا، وىذا ما تسعى إليو جيود وزير الخارجية األميركي جوف كيري".

 طر الحزب يتصاعد بشكؿ مستمر.أف حزب اهلل ىو التحدي الفوري إلسرائيؿ، معمنًا أف خ، اعتبر نتنياىوو 
وقاؿ نتنياىو، إف بالده "تتعامؿ مع تحديات ممموسة في المنطقة، وحزب اهلل إحدى المنظمات اإلرىابية 

دولة، بما في  30الرئيسية في عيدنا"، وأضاؼ إف "ىذه المنظمة  تقوـ بحمالت إرىابية بمشاركة إيراف في 
 وقبرص، حيث حاوؿ حزب اهلل تنفيذ اعتداءات وفشؿ". ذلؾ عمى أرض أوروبا، كما حدث في بمغاريا

وسأؿ نتنياىو المجتمع الدولي، وأوروبا تحديدًا، "إذا لـ يكف حزب اهلل تنظيمًا إرىابيًا، فإنني ال أعمـ ما ىو 
 التنظيـ اإلرىابي؟".

يراف عمى وفي الممؼ اإليراني، أكد نتنياىو أف "لبالده وأوروبا مصمحة مشتركة، في ضماف عدـ قدرة إ
 ، تطوير أسمحة نووية أو قدرات نووية عسكرية". وأشار إلى أنو "طالما واصمت إيراف تخصيب اليورانيـو
وعدـ إخراجو مف أراضييا، وواصمت نشاطاتيا في  المنشأة غير الشرعية في قـ، يجب استمرار الضغط 

 عمييا وتشديد العقوبات".
إننا مستعدوف لمجموس »نتنياىو قاؿ: ظير مجمي، أف ، عف ن2/7/2013، الشرؽ األوسط، لندفوأوردت 

إننا نريد السالـ. أنا أريد »وأردؼ: «. )مع الفمسطينييف( في خيمة المفاوضات حتى يخرج دخاف أبيض
السالـ. نريد أف نطمؽ مفاوضات سممية في أسرع وقت دوف أية عوائؽ. يجب عمينا أف ندخؿ خيمة 

اء الصراع بيف إسرائيؿ والفمسطينييف. ىذا ىو ىدفنا، وىذا ما تسعى المفاوضات ونبقى فييا سعيا إلى إني
نني متأكد  إليو جيود وزير الخارجية األميركي كيري التي تستحؽ في رأيي دعما أوروبيا متواصال وثابتا، وا 

 «.مف أف إيطاليا ستدعـ ذلؾ
او موافقتو عمى تقديـ أية  نفى، تقديمو نتنياىو، أف برىوـ جرايسي عف، 2/7/2013، الغد، عّمافوأضافت 

 تنازالت لمجانب الفمسطيني مف اجؿ تشجيعيـ لمعودة الى طاولة المفاوضات.
وأضاؼ نتنياىو الذي كاف يتحدث في معرض رده عمى سؤاؿ وجيتو نائبة الوزير "تسيفي حوتبوؿ " خالؿ 

لمفاوضات ما زالت جمسة عقدىا أمس، حوؿ اإلشاعات التي تحدثت عف موافقتو تقديـ تنازالت "خيمة ا
خالية ونحف ندرؾ بأننا نتجو نحو مفاوضات قاسية وصعبة لذلؾ ليس مف المنطؽ اإلعالف سمفا وقبؿ 

 بدايتيا عف أية تنازالت اف وجدت.. وانا ال اؤمف بالمفاوضات مع الذات وال انوي مفاوضة نفسي".
الفمسطيني  -لصراع اإلسرائيمي أقر باستحالة إنياء ا، أف نتنياىو 1/7/2013، قدس برسونشرت وكالة 

 دوف االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة لمشعب الييودي.
( أنو مف 7|1وقاؿ نتنياىو في مقابمة مع صحيفة /كورييري ديال سيرا/ االيطالية نشرت اليوـ االثنيف )

"المستحيؿ إنياء الصراع دوف االعتراؼ المتبادؿ مف قبؿ إسرائيؿ بدولة لمفمسطينييف، ومف الجانب 
الفمسطيني بإسرائيؿ كدولة لمشعب الييودي"، مستدركا أف سببب الصراع في السابؽ واليوـ ىو "رفض 

 االعتراؼ بدولة إسرائيؿ ضمف أية حدود" وفؽ قولو.
وأضاؼ "عندما نسأؿ الفمسطينييف لماذا تطمقوف الصواريخ، يجيبوف: لتحرير تؿ أبيب .. فالسبب الحقيقي 

 تراؼ بالدولة الييودية" عمى حد زعمو.لمنزاع ىو عدـ الرغبة باالع
وبخصوص بناء المستوطنات قاؿ رئيس الوزراء االسرائيمي "إف سياستنا لـ تتغير، فنحف نعتقد أف قضية 
المستوطنات يجب أف تناقش جنبا إلى جنب مع غيرىا مف المسائؿ مف خالؿ المفاوضات"، مؤكدا إلى أف 

 ف مستقبؿ السالـ مع الفمسطينييف"، عمى حد قولو."استفتاًء شعبيا سُيجرى التخاذ قرار بشأ
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 لػ"إسرا يؿ" كيري سيؤدي إلى مقاطعة غربية شاممة جيودإفشاؿ بيريز وليفني:  12

الرئيس اإلسرائيمي شيمعوف بيريس، ، أف نظير مجمي، عف 2/7/2013، الشرؽ األوسط، لندفذكرت 
، وفي خطابيف موجييف إلى احذر  بي ليفنيووزيرة القضاء المسؤولة عف المفاوضات مع الفمسطينييف تسي

مف األخطار المحدقة بإسرائيؿ في حاؿ فشمت جيود وزير  قوى اليميف الرفضي في الحكومة اإلسرائيمية،
الخارجية األميركي جوف كيري، في استئناؼ المفاوضات. وقاؿ بيريس إف فشال كيذا سيؤدي إلى سفؾ 

إف الفشؿ سيؤدي إلى توسيع رقعة المقاطعة في الغرب، بحيث  دماء غزيرة لدى الطرفيف. فيما قالت ليفني
 ال تقتصر عمى المستوطنات، بؿ تشمؿ كؿ ما تنتجو إسرائيؿ.

عمى كؿ وطني إسرائيمي أف يعرؼ أنو ال يوجد »حذر بيريس مف مخاطر إفشاؿ جيود كيري قائال: 
قصص جّدات »)ىو بمثابة إلسرائيؿ بديؿ عف حؿ الدولتيف لمشعبيف، وكؿ حؿ آخر يطرحونو لدينا 

خرافية(. كؿ مف يحمـ بأنو يستطيع حكـ دولة لشعبيف اثنيف يجب أف يستفيؽ مف حممو اآلف، قبؿ أف نرى 
ىذا األرض مخضبة بالدماء. فمف يتصور أف مصمحة إسرائيؿ ىي أف نرتاح مف التسوية ونواصؿ الوضع 

فؾ دماء غزيرة مف الشعبيف. إف مصمحة الحالي مف الجمود، يكوف مخطئا جدا، ألف الجمود سيقود لس
 «.إسرائيؿ ومصمحة الشعب الييودي تقتضي بأف نعيش بسالـ مع الفمسطينييف وننيي الصراع

فعال، ال »ولمح بيريس إلى مخاوؼ رئيس وزرائو نتنياىو مف التطورات في العالـ العربي ورد عميو قائال: 
لكف ليذا السبب بالذات، عمينا أف ننزع فتيؿ الصراع. أحد يعرؼ كيؼ تتطور األمور في العالـ العربي. و 

 «.واالستنتاج المنطقي مف ىذه المخاوؼ يجب أف يكوف المشي عدوا سريعا نحو تسوية
أما ليفني، فقد كانت تتكمـ أمس أماـ مؤتمر مراقبي الحسابات لمشركات الكبرى في إسرائيؿ، وقالت إنيا 

ية والتكنولوجية العالية اليائمة في إسرائيؿ، التي تبشر بمستقبؿ باإلنجازات االقتصادية والصناع»معجبة 
إف لـ »ولكنيا في الوقت نفسو قمقة مف أية دولة تحتضف ىذه اإلنجازات في المستقبؿ. وقالت: «. مزدىر

نكف دولة تعيش بسالـ مع الجيراف، فإف كؿ ىذه اإلنجازات ستكوف في خطر. فاليوـ ينظروف إلى إسرائيؿ 
عمى أنيا دولة استعمارية استيطانية. وىـ يقاطعوف البضائع التي يتـ إنتاجيا في المستوطنات.  في الغرب

ذا فشمت جيود كيري وبقينا في حالة جمود، فسيقاطعوف إسرائيؿ كميا وكؿ ما ينتج فييا مف بضائع،  وا 
 «.وليس فقط المستوطنات

الحتفالية بفشؿ كيري( في بالدنا، وبينيـ أولئؾ الذيف يطمقوف )التصريحات ا»ووجيت ليفني كالميا إلى 
ال تحتفموا، ألف كيري لـ يفشؿ. بؿ حقؽ إنجازات كبيرة وعمينا أف نشكره عمى »وقالت: «. أناس أحترميـ

ذلؾ. وثانيا، ألف فشمو سيكوف كارثيا عمينا نحف وليس فقط عمى الفمسطينييف.. ألف فشمو يعني أف نتدىور 
«. ؿ إلى دولة )أبرتيايد( أو دولة ثنائية القومية ال توجد فييا أكثرية ييوديةإلى دولة واحدة لمشعبيف تتحو 

وأكدت ليفني عمى أف المفاوضيف األميركييف يواصالف العمؿ مع طواقـ التفاوض اإلسرائيمية والفمسطينية 
 االستعدادات الستئناؼ المفاوضات.عمى إنياء 
حذرت مف اف اسرائيؿ قد تواجو مقاطعة  ليفني، أف وكاالت، عف 1/7/2013، 48عرب وأضافت 

 اقتصادية اوروبية في حاؿ فشمت في دفع محادثات السالـ مع الفمسطينييف.
وقالت ليفني في مؤتمر لممحاسبيف في ايالت "ال يمكننا التعامؿ مع المسائؿ االقتصادية وتجاىؿ المسالة 

، صحيح انيا بدأت بالمستوطنات ولكف "اوروبا تقاطع البضائع السياسية واىمية حؿ الدولتيف". واضافت
مشكمتيـ ىي مع اسرائيؿ التي يعتبرونيا دولة كولولنيالية ولف يقتصر االمر عمى المستوطنات فحسب بؿ 
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االتحاد االوروبي بوضع ممصؽ تجاري عمى منتجات  وكانت ليفني تشير الى قرار سيصؿ اسرائيؿ كميا".
والقدس الشرقية بدال مف ممصؽ "صنع في اسرائيؿ" المستخدـ  المستوطنات االسرائيمية في الضفة الغربية

وبحسب ليفني،المسؤولة عف ممؼ المفاوضات مع المسؤوليف فاف اوروبا ال تفيـ منطؽ البناء  حاليا.
 االستيطاني الذي يضر بعالقات الدولة العبرية مع االتحاد.

ترتيبات امنية مناسبة، وعمى النقيض ىنالؾ وقالت "يؤمف غالبية الناس في اسرائيؿ بحؿ الدولتيف ولكف مع 
واكدت  مجموعة ال تؤمف بو... وتؤمف باف مصادرة تمة اخرى ىي الطريقة لمنعنا مف الوصوؿ الى االتفاؽ".
واشارت  ليفني التي شاركت في بعض االجتماعات اف عمى اسرائيؿ اف تساعد في انجاح جيود كيري.

ا. ىنالؾ مناطؽ نزاع اخرى في العالـ ووزير الخارجية االميركية ليفني الى اف كيري "ييتـ بما يحدث ىن
نتيت الى القوؿ: "ىنالؾ مف تنفس الصعداء بعد رحميو  يبذؿ جيودا كبيرة ليكوف ىنا ودورنا مساعدتو". وا 

 كأف االمر انتيى. ما زلنا ىنا مع المشكمة وسنواصؿ بذؿ الجيود لحميا
 

 "إرىابية" "تدفيع الثمفوعات "مجماعتبار نشاطات  رسمياً يعموف يعمف  13

أعمف وزير الجيش اإلسرائيمي "موشيو يعالوف" أف النشاطات التي تقوـ بتنفيذىا جيات يمينية  :عكا أون الين
متطرفة محسوبة بالدرجة األولى عمى مجموعات "تدفيع الثمف" بيف الحينة واألخرى  ضد السكاف 

وممتمكاتيـ تعتبر مف اآلف فصاعدا نشاطات  48رب الفمسطينييف في مناطؽ الضفة الغربية وأراضي ع
 "إرىابية".

وبحسب ما نشرتو صحيفة ىآرتس عمى موقعيا االلكتروني فإف إعالف يعالوف جاء خالؿ جمسة أمنية 
حضرىا ممثمو عف الدوائر األمنية اإلسرائيمية المختمفة بما فييا جياز الشرطة والشاباؾ، وذلؾ تنفيذيًا لقرار 

 ء المصغر الكابنيت الذي أولى صالحيات تمؾ الميمة قبؿ نحو أسبوعيف لوزير الجيش.مجمس الوزرا

ووفقًا لمصحيفة فإف إعالف يعالوف يسمح لجيازي الشاباؾ والشرطة اإلسرائيمية والنيابة العتقاؿ نشطاء 
يـ خالؿ فترات مجموعات تدفيع الثمف لفترات طويمة األمد، كما يسمح لتمؾ األجيزة األمنية بمنع لقاء محامي

التحقيؽ وتنفيذ التوقيؼ حتى نياية اإلجراءات ومصادرة أي ممتمكات أو عقارات أو حسابات بنوؾ لتمؾ 
 المجموعات.

وأشار يعالوف في كممة لو أماـ االجتماع الذي عقد صباح اليـو إلى أنو يجب تشديد العقوبة ضد ما وصفيـ 
لثمف" تعمؿ عمى تخريب البالد قائاًل "يجب محاربتيـ حرب بالمارقيف، موضحًا أف تمؾ المجموعات "تدفيع ا

 شاممة دوف تسامح".

 1/7/2013، عكا اوف اليف

 
 الفمسطيني يعرقؿ جيود كيري الست ناؼ المفاوضات  الجانب والطاقة اإلسرا يمي: المياهوزير  14

الفمسطيني بعرقمة مساعي  : اتيـ وزير المياه والطاقة اإلسرائيمى سيمفاف شالوـ الجانبوليد عوض - راـ اهلل
 كيري المصمـ عمى تحقيؽ انفراج فى المساعى الستئناؼ المفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية عمى حد قولو.

االثنيف ػ الجانب الفمسطينى بوضع عراقيؿ أماـ العودة إلى ’ صوت إسرائيؿ‘واتيـ شالوـ ػ حسبما أفاد راديو 
لشروط غير المقبولة، مرجحا أف يستمر كيري فى ميمتو طاولة المفاوضات بطرح سمسمة طويمة مف ا

 الدبموماسية حتى تحقيؽ النجاح.
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وقاؿ شالوـ أف تؿ أبيب أعمنت استعدادىا لمعودة إلى طاولة المفاوضات دوف شروط مسبقة فى الوقت الذى 
ألسبوع يطرح فيو الجانب الفمسطيني سمسمة طويمة مف الشروط غير المقبولة، معتبرا محادثات كيرى ا

الماضى آلت إلى مأزؽ ليذا السبب فقط، مؤكدا أف مسألة تجميد المستوطنات لـ تكف عقبة أبدا، موضحا 
 مع ذلؾ أف إسرائيؿ غير مستعدة لتجميد البناء فى المستوطنات والقدس.

 2/7/2013، القدس العربي، لندف
 

 بػ"الزىايمر" ف لممفاوضات مع الفمسطينييف مصابوفوالمؤيد اإلسرا يميوفليبرماف:  15
اإلسرائيمييف  ،أفيغدور ليبرماف« إسرائيؿ بيتنا»وزير الخارجية السابؽ زعيـ : اتيـ أسعد تمحمي –الناصرة 

إذ ال يذكروف ماذا حصؿ ىنا »فمسطيني « ألزىايمر»المؤيديف التفاوض مع الفمسطينييف بأنيـ مصابوف بػ 
زعيـ فمسطيني مستعد لمتوقيع عمى اتفاؽ إنياء الصراع في العقديف األخيريف، ويتجاىموف حقيقة أنو ال يوجد 

 «.أو يتنازؿ عف حؽ عودة الالجئيف الفمسطينييف
جدعوف ساعر إف إسرائيؿ ال يجب أف تقبؿ بأي شرط الستئناؼ « ليكود»وقاؿ وزير الداخمية القطب في 

تحمى الموقؼ اإلسرائيمي المفاوضات، متيمًا الفمسطينييف بأنيـ غّيروا مواقفيـ خالؿ زيارة كيري فيما 
بالثبات. مع ذلؾ لـ يستبعد احتماؿ التوصؿ إلى اتفاؽ الستئنافيا لكنو أضاؼ أنو يجب أال يتـ اإلفراج عف 

وأيده في «. في وقت ال تقاَبؿ تنازالت إسرائيمية بأخرى فمسطينية»أسرى فمسطينييف مف أجؿ تحريؾ العممية، 
المواصالت يسرائيؿ كاتس الذي أضاؼ أف رئيس السمطة ىذا الموقؼ قطب آخر في الحزب ىو وزير 

 الفمسطينية ليس شريكًا لمفاوضات سممية.
 2/7/2013، الحياة، لندف

 
 ألوؿ مرة األسمحة النووية اإلسرا يمية  ناقشيُ الكنيست  16

زىير أندراوس: قاـ عضو الكنيست عف الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة دوؼ حنيف،  -الناصرة 
ركة كؿ مف الحركة اإلسرائيمية المناىضة لألسمحة النووية وتمار زاندبرغ مف حركة ميرتس، بالمبادرة بمشا

بعقد مؤتمر شائؾ حوؿ مسألة النووي اإلسرائيمي لممرة األولى في تاريخ الكنيست، وقد تـ طرح الموضوع 
 .تحت عنواف: األخطار الكامنة جراء استخداـ، تصنيع وحيازة األسمحة النووية

وقاؿ النائب حنيف إف طرح مسألة النووي اإلسرائيمي جاء لكي ينيي تجاىؿ الحكومة لمموضوع ويضع عمى 
جدوؿ أعماؿ الكنيست القضية بشكؿ قوي وحاـز ومف أجؿ مناقشة انخراط إسرائيؿ في مشروع شرؽ أوسط 

  المية المطروحة.ىذه المبادرة العخاؿ مف األسمحة النووية، بداًل مف أف تستمر إسرائيؿ بتجاىؿ 
 2/7/2013، القدس العربي، لندف

 
 التيار المتشدد يسيطر عمى المناصب الرفيعة الميكود:  لحزبداخمية النتخابات اال  نتا جبعد إعالف  17

سيطر التيار المتشدد في حزب الميكود عمى المناصب الرفيعة بعد إعالف نتائج : برىوـ جرايسي -الناصرة
 انتخابات داخمية لمحزب.

وفّسر المحمموف األمر بأنو "ضربة لرئيس الحزب)رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو(، تجعمو يستصعب مستقبال 
 تمرير كؿ ما يريده في ىيئات الحزب، إف كاف في أمور تنظيمية أو انتخابية، وحتى سياسية".
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زير الحرب داني وكاف مؤتمر الميكود قد انتخب في االسبوع الماضي، وبتأخير أكثر مف العاـ، نائب و 
دنوف، رئيسا لممؤتمر، وانتخب دنوف مساء أوؿ مف أمس، رئيسا لممجمس المركزي لمحزب، كما يتولى أيضا 
منصب رئيس حركة "الميكود"، ويعد مف رموز التيار اليميني المتطرؼ المنفمت، المتماشي كميا مع عصابات 

 المستوطنيف األشد تطرفا.
اء األحد، نائب وزير الخارجية زئيؼ إلكيف، منصب المكتب السياسي، كذلؾ، انتخب المجمس المركزي مس

وىو أيضا مف وجوه التيار اليميني المتطرؼ، وكال االثنيف، تفوقا عمى مرشحي نتنياىو ليذيف المنصبيف، 
فيما نجح مرشح واحد مف مرشحي نتنياىو، وفاز بمنصب رئيس السكرتارية العامة لمحزب، وىو وزير 

وأجمع المحمموف والمراقبوف في إسرائيؿ، في تحميالتيـ التي انتشرت في جميع  رائيؿ كاتس.المواصالت يس
وسائؿ اإلعالـ، عمى أف نتائج االنتخابات الداخمية في "الميكود" تشكؿ صفعة جدية لنتنياىو، الذي لف يكوف 

ؿ إف األمر سينعكس حرًا الحقا مؤسسات الحزب، كما جرى األمر حتى اآلف، وراح عدد مف المحمميف لمقو 
نو في فرضية أف نتنياىو قد يأتي بمبادرة لحؿ مع الجانب الفمسطيني فسيواجو عائقا  عمى سياسة الحزب، وا 

 كبيرا في مؤسسات الحزب.
 2/7/2013، الغد، عّماف

 
 السمطة الفمسطينية تحولت إلى مقاوؿ ثانوي لالحتالؿو  تبورغ: اتفاؽ أوسمو ماأبراىاـ  18

ف السمطة ” الكنيست“قاؿ رئيس  ”:الخميج“ -القدس المحتمة  األسبؽ أبرىاـ بورغ إف اتفاؽ أوسمو مات، وا 
التي تبث مف ” الشمس“. وأوضح في تصريحات إلذاعة ”مقاوؿ ثانوي لالحتالؿ“حولت إلى الفمسطينية ت

مى استئناؼ ة الفورية عفي عدـ الموافق” غبياً “إف الجانب الفمسطيني يبدي موقفًا  48الناصرة المحتمة عاـ 
إللقاء  بقيادة بنياميف نتنياىو غير معنية بالتسوية لكنيا تسعى” إسرائيؿ“. معمال ذلؾ بالقوؿ إف المفاوضات

عمى الفمسطينييف أف يحرموا نتنياىو مف المناورة وحشره في زاوية مف “. وتابع الكرة بالممعب الفمسطيني
 .”مداوالتية كما سيتضح عند بدء الخالؿ فضح حقيقة رفضو لمتسو 

 2/7/2013، الخميج، الشارقة
 

 وتوسيع مستوطنة "ميغوىوروف" "عمونا" ستيطانيةاالبؤرة السعى إلى شرعنة حكومة نتنياىو ت 19
تسعى الحكومة اإلسرائيمية لشرعنة البؤرة االستيطانية "عمونا" المقامة عمى أراضي : السبيؿ -القدس المحتمة

لضفة الغربية المحتمة، بالرغـ مف صدور قرار مف المحكمة العميا المواطنيف الفمسطينييف بنابمس شمالي ا
 تموز الجاري. 15بيدميا في موعد أقصاه 

وقاؿ موقع "والال" العبري أمس االثنيف إف الحكومة اإلسرائيمية ستتقدـ بطمب إلى المحكمة العميا إلرجاء 
لغاء أمر ىدميا.موعد إخالء البؤرة االستيطانية، لمحاولة التوصؿ إلى مسوقات قانو   نية تسمح ببقاء البؤرة وا 
بؤر استيطانية، وصادقت عمى إنشاء  4وكانت الحكومة اإلسرائيمية قررت وبالتزامف مع جولة كيري شرعنة 

وفي شأف متصؿ، كشفت ما تسمى "المجنة الموائية لمتنظيـ  بؤر أخرى عمى العديد مف األراضي الفمسطينية.
اإلسرائيمية عف مشروع لتوسيع مستوطنة "ميفو ىوروف"، المقامة عمى اراضي والبناء" في وزارة الداخمية 

قريتي يالو وعمواس عمى الحدود في منطقة المطروف، وذلؾ ضمف مخطط يعد األقدـ منذ احتالؿ الضفة 
 .1967الغربية عاـ 

 2/7/2013، السبيؿ، عّماف
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 الحرب في سوريةبسبب مشاركتو بحضيض الالجيش اإلسرا يمي: حزب اهلل وصؿ إلى  20

تطرؽ رئيس أركاف الجيش الجنراؿ بيني غانتس إلى الوضع في سورية، وقاؿ،  :زىير أندراوس - الناصرة
عمى اإلنترنت إف المنطقة مضطربة مف حولنا واالضطراب بدأ ’ يديعوت أحرونوت‘كما أفاد موقع صحيفة 

ف الوضع ليس أفضؿ، وأضاؼ الجنراؿ يمتد مف الشماؿ حتى الجنوب، ففي سورية النزيؼ مستمر، وفي لبنا
اإلسرائيمي إف سالح الجو ىو الذراع اإلستراتيجية والطويمة لمجيش، والقادرة عمى جباية الثمف مف كؿ مف 

تصريحاتو، مشيًرا ’ يديعوت أحرونوت‘يسعى إليذائنا في كؿ زماف ومكاف، عمى حد وصفو.. ونقؿ موقع 
هلل حسف نصر اهلل تأتي بناء عمى تقديرات الجيش، والتي تشير إلى إلى أف حديثو بشأف األميف العاـ لحزب ا

أف حزب اهلل وصؿ إلى حضيض لـ يعرؼ مثمو منذ سنوات. ونقؿ الموقع عف مصادر في الجيش قوليا إف 
مقاتؿ خالؿ المعارؾ مع المعارضة في سورية ولبناف، في حيف أصيب اآلالؼ مف  200حزب اهلل فقد نحو 

ة إلى ذلؾ، قاؿ الموقع اإلسرائيمي إف تقديرات جيش االحتالؿ تقوؿ إف حقيقة أف األميف باإلضاف مقاتميو.
العاـ لحزب اهلل، الشيخ حسف نصر اهلل، اضطر في خطابو لالعتراؼ بأف حزب اهلل يشارؾ في القتاؿ في 

قة، وأف ىذه سورية لصالح النظاـ السوري يأتي في إطار فكرة معارضة الحفاظ عمى قوة حزب اهلل في المنط
الحقيقة، بحسب تقديرات الجيش، تعبير عف معارضة في داخؿ لبناف لنصر اهلل بسبب مشاركتو في القتاؿ 

عالوة عمى ذلؾ، لفت الموقع إلى أف قائد سالح الجو الجنراؿ أمير إيشيؿ ألمح في كممتو إلى  في سورية.
عمينا القياـ بعمميات كثيرة خالؿ السنة نشاط الجيش اإلسرائيمي خارج الحدود، وبحسبو فإف الواقع فرض 
وأضاؼ أف المطموب مف سالح الجو أف  األخيرة، غالبيتيا بعيدة وخفية عف العيف وتقترب مف حدود الخياؿ.

يكوف جاىزا لكؿ طارئ بما في ذلؾ اندالع القتاؿ عمى أكثر مف جبية واحدة. وقاؿ أيضا إنو ال يوجد 
مى كؿ تيديد يبرز يوميا، كما أشار الموقع إلى أف رئيس الوزراء فرصة ثانية، وأف سالح الجو سيرد ع

صرح قبؿ عدة أياـ أف سالح الجو نفذ عمميات في السنة األخيرة ضد جيات معادية في جبيات كثيرة، 
وأضاؼ أف سالح الجو جاىز لكؿ ميمة يطمب منو تنفيذىا، سواء كانت بعيدة أـ قريبة، وقاؿ مف يجب أف 

نما نفعؿ أيضا، يعرؼ ذلؾ.يعرؼ أننا ال نق وقاؿ أيضا إنو في السنة األخيرة عممنا في جبيات  وؿ فقط، وا 
كثيرة، بعضيا معمف وبعضيا خفي، وفي جميعيا تـ إنجاز الميمة مف قبؿ طياري ومالحي سالح الجو. أما 

ماس والجياد وزير األمف، موشيو يعالوف، فقد اعتبر أف التحديات القائمة أماـ إسرائيؿ كبيرة، وحركة ح
اإلسالمي وحزب اهلل، تواصؿ تيديد إسرائيؿ، وفي الوقت الذي نواصؿ فيو سعينا إلى السالـ في المنطقة، 

 نحافظ عمى الجاىزية واالستعداد، كأنما الحرب عمى األبواب، عمى حد قولو.
 2/7/2013، القدس العربي، لندف

 
 "سوبر ىيركوليس" مـ أوؿ طا رةتسيسالح الجو اإلسرا يمي ": والالموقع " 21

أفادت مصادر أمنية رسمية إسرائيمية أمس أف سالح الجو اإلسرائيمي تسمـ أوؿ  :زىير أندراوس - الناصرة
( اإلخباري العبري أمس، أنو خالؿ WALLAطائرة )سوبر ىيركوليس( مف أصؿ ثالث طائرات وقاؿ موقع )
الواليات المتحدة، تسمـ عناصر سالح الجو الحفؿ الذي جرى في مصنع اإلنتاج التابع لمشركة في جورجيا 

، التي ستسمى في إسرائيؿ C 130 Jاإلسرائيمي طائرة النقؿ التكتيكي الرائدة في العالـ وىي مف نوع 
)شمشوف(، موضحًا أنو بعد أف يتـ وضع منظومات مف إنتاج إسرائيؿ والقياـ بطمعات تجريبية عمييا، يتوقع 

. وبحسب الموقع، فاف سالح الجو اإلسرائيمي يمتمؾ عدة 2014ربيع  أف تصؿ الطائرة إلى إسرائيؿ في
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الموجودة في الخدمة منذ العاـ  C -130طائرات مف نوع )ىيركوليس( النموذج القديـ، وىي مف نوع 
، الفتا إلى أف السالح الجوي يجري مفاوضات مع وزارة الدفاع األمريكية لشراء طائرات )شمشوف( 1971

متنوعة، لالستجابة لحاجات الجيش اإلسرائيمي الخاصة، مع التركيز عمى جبية العمؽ  أخرى، ذات قدرات
بقيادة المواء احتياط شاي أبطاؿ. ولفت الموقع إلى أف الطائرات الجديدة سُتمكف طاقـ الطائرة مف نقؿ عدد 

ف( التحميؽ اكبر مف الجنود وتجييزات ثقيمة، نسبة لمنموذج السابؽ. كذلؾ أيضا تستطيع طائرة )شمشو 
 لمسافات ابعد بكثير ولدييا قدرات معدلة في مجاؿ الحماية الجوية، عمى حد تعبير المصادر عينيا.

 2/7/2013، القدس العربي، لندف
 

 أبو ريدة مف مصرالفمسطيني وا ؿ "إسرا يؿ" تعترؼ بخطؼ  22
ز الموساد اإلسرائيمي أصدرت محكمة إسرائيمية أمرا بحظر النشر فيما يتعمؽ بقضية اختطاؼ جيا :السبيؿ

 عاما( خالؿ تواجده في مصر الشير الماضي. 35المواطف الفمسطيني وائؿ أبو ريدة )
يونيو  22وقاؿ مكتب المحامي العاـ في "إسرائيؿ" لوكالة "رويترز" إنو تمقى أوراؽ قضية أبو ريدة يوـ 

بالزيادنة قاؿ إف القضية "أمنية أكثر وعند االتصاؿ  حزيراف، وكمؼ محاميا لمدفاع عنو واسمو كماؿ الزيادنة.
منيا جنائية"، وأضاؼ أنو ال يعمـ كيفية نقؿ أبو ريدة إلى "إسرائيؿ"، لكنو رفض بحث القضية أكثر مف 

 ذلؾ، مؤكًدا أف المحكمة أصدرت أمًرا بحظر النشر.
 2/7/2013، السبيؿ، عّماف

 
 تمديد اعتقاؿ إسرا يمي بتيمة االعتداء عمى دير في القدس 23

سنة(  بعد اتيامو  22مددت محكمة ريشوف لتسيوف االثنيف اعتقاؿ موشيو أورباخ ): «الحياة» -راـ اهلل 
 أياـ. 4لمدة  دس الشرقية المحتمة العاـ الماضيباالعتداء عمى دير كاثوليكي في الق

شعارات  وتعرض دير المطروف المذكور إلى الحرؽ في أيموؿ )سبتمبر( العاـ الماضي، وكتبت عمى جدرانو
في إشارة إلى اسـ موقع « ميغروف»، إضافة إلى عبارة «المسيح قرد»عنصرية ضد المسيحية منيا 

 استيطاني غير مصرح بو أزالتو الحكومة اإلسرائيمية.
 2/7/2013، الحياة، لندف

 
 خالؿ مواجيات في دورامف قبؿ االحتالؿ  بعد دىسو عمدا استشياد الشاب معتز الشراونة 24

عامػػػًا( بعػػػد  29استشػػػيد فجػػػر اليػػػـو الثالثػػػاء، الشػػػاب معتػػػز إدريػػػس الشػػػراونة ) :القػػػدس دوت كػػػوـ -راـ اهلل 
وذكػرت مصػادر محميػة، بػأف  تعرضو لمػدىس مػف قبػؿ دوريػة لجنػود االحػتالؿ فػي مدينػة دورا جنػوب الخميػؿ.

االحػتالؿ  دورية لجيش االحتالؿ تعمدت دىس الشييد الشػراونة، خػالؿ مواجيػات انػدلعت بػيف الشػباف وجنػود
. الشػػػييد  إلػػػىبصػػػعوبة مػػػف الوصػػػوؿ  األحمػػػراليػػػالؿ  إسػػػعاؼوتمكنػػػت طػػػواقـ  وسػػػط مدينػػػة دورا فجػػػر اليػػػـو

 مستشفى الخميؿ الحكومي. إلىالشراونة ونقمو 
 .أريحافي  األمنية األكاديميةالشييد الشراونة ىو أحد طمبة  أفيذكر 

 2/7/2013القدس، القدس، 

 
 القدسبتيويدي جديد عمى أسطح أسواؽ البمدة القديمة  مشروع مف تحذر األقصى"مؤسسة " 25
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مػػف خطػػورة قيػػاـ مػػا يسػػمى ، 2/7/2023لموقػػؼ والتػػراث فػػي بيػػاف ليػػا يػػـو االثنػػيف  األقصػػىحػػّذرت مؤسسػػة 
متنزىػػا ومسػػارا سػػياحيًا طػػويال لممسػػتوطنيف والسػػياح عمػػى  "الشػػركة لتطػػوير الحػػي الييػػودي بالقػػدس القديمػػة"بػػػ

 ."متنزه سقؼ السوؽ"العطاريف في البمدة القديمة بالقدس تحت اسـ أسطح سوقي المحاميف و 
المشػػروع ىػػو تيويػػدي بامتيػػاز وينػػدرج ضػػمف سمسػػمة المخططػػات التيويديػػة التػػي تعكػػؼ  "إفوقالػػت المؤسسػػة 

، وشػددت المؤسسػة عمػى أف المشػروع فػي حػاؿ اإلسػرائيمية"عمييا بمديػة االحػتالؿ فػي القػدس واذرع المؤسسػة 
د مػػف الخنػػاؽ عمػػى البمػػدة القديمػػة وسػػيكوف بمثابػػة بػػؤرة اسػػتيطانية جديػػدة فػػي قمػػب البمػػدة القديمػػة تنفيػػذه سػػيزي

 المبارؾ. األقصىوقريبة جدا مف المسجد 
الشػػػركة "وأشػػػارت المؤسسػػػة نقػػػال عػػػف عػػػدد مػػػف أصػػػحاب المحػػػالت المقدسػػػييف فػػػي السػػػوقي ف المػػػذكوري ف أف 

لحقيقػػػة الشػػػركة لتيويػػػد حػػػي الشػػػرؼ الػػػذي صػػػادره وىدمػػػو وىػػػي با"، لتطػػػوير الحػػػي الييػػػودي بالقػػػدس القديمػػػة
أرسػػمت طواقميػػا فػػي زيػػارات لمبيػػوت التػػي قػػد تػػدخؿ فػػي المشػػروع، واف ىػػذه الطػػواقـ  -ـ2976االحػػتالؿ عػػاـ 

لفحػػص الوضػػع  إلػػييـوزعػػت عمػػييـ مػػذكرات تطمػػب مػػنيـ التعػػاوف مػػع طػػواقـ ىندسػػية سترسػػميا الشػػركة قريبػػا 
ىػػذا الجػػزء الثػػاني المزمػػع  أفمػػف الػػداخؿ وفػػوؽ أسػػطح تمػػؾ المحػػالت، عممػػا اليندسػػي والعمرانػػي لمحالتيػػـ 

 تنفيذه.
 1/7/2013، مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ

 
  2013االحتالؿ منذ بداية  في سجوف معتقالً  1790شييدا فمسطينيا و 16معطيات:  26

ذكػػػر أف  «ألسػػػرى وحقػػػوؽ اإلنسػػػافمركػػػز أحػػػرار لدراسػػػات ا»لػػػػ، أف تقريػػػرا 2/7/2013الحيػػػاة، لنػػػدف، قالػػت 
فمسػطينيًا،  2790السمطات اإلسرائيمية اعتقمت في النصؼ األوؿ مف الشير الجاري )أي خالؿ سػتة أشػير( 

 شييدًا خالؿ الفترة نفسيا. 26امرأة، كما سقط  30بينيـ 
ـ نسػػػاء مػػػواطف بيػػػني 300وجػػػاء فػػػي تقريػػػر لممركػػػز نشػػػر أف السػػػمطات اإلسػػػرائيمية اعتقمػػػت الشػػػير الماضػػػي 

 وأطفاؿ ومسنوف ونواب وقيادات سياسية ومحاضريف جامعيوف وصحافيوف.
امػػرأة، بيػػنيف زوجػػات وقريبػػات أسػػرى. وأفرجػػت السػػمطات عػػف غالبيػػة  33وأشػػار إلػػى أف مػػف بػػيف المعتقمػػيف 

 ىؤالء النساء في وقت الحؽ، لكنيا ما زالت تعتقؿ بعضيف.
امرأة، وأشار التقرير إلى أف عػدد النػواب والػوزراء  27رائيمية ويبمغ عدد النساء الفمسطينيات في السجوف اإلس

 .23الفمسطينييف المعتقميف في السجوف اإلسرائيمية يبمغ 
 25وجاء في التقرير أف االعتقاالت شممت كؿ منػاطؽ الضػفة الغربيػة بمػا فييػا قطػاع غػزة الػذي اعتقػؿ منػو 

عتقموا عمػػى المعػػابر. وبػػيف التقريػػر أف شػػطنيف امػػوا 5صػػيادًا اعتقمػػوا فػػي عػػرض البحػػر، و 20شخصػػًا بيػػنيـ 
وتعتقػػؿ السػػمطات اإلسػػرائيمية  النسػػبة األكبػػر مػػف المعتقمػػيف كانػػت مػػف مدينػػة الخميػػؿ تبعتيػػا القػػدس ثػػـ نػػابمس.

معتقؿ إداري. وغالبًا ما يجري تمديد اعتقاؿ ىؤالء المواطنيف لفترات  300خمسة آالؼ أسير فمسطيني بينيـ 
 طويمة.

أف نػػػادي األسػػػير الفمسػػػطيني أصػػػدر تقريػػػرا فػػػي محافظػػػة ، 2/7/2013يػػػاة الجديػػػدة، راـ اهلل، وأضػػػافت الح
حوؿ ظروؼ االعتقاؿ لشير حزيراف الماضي حيث شنت قوات االحتالؿ حمالت اعتقاؿ طالت أكثر الخميؿ 
وييػػـ مواطنػػا وتخمػػؿ حمػػالت االعتقػػاؿ الميميػػة االعتػػداء بالضػػرب المبػػرح عمػػى األسػػرى أمػػاـ أعػػيف ذ 90مػػف 

حضار الكالب المتوحشة وتفتيش البيوت.  وا 
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 / يونيووحدة استيطانية خالؿ حزيراف 3341بناء  تقر "إسرا يؿ" 27
أف الحكومػة  أمساظير تقرير صدر عف "مركز معمومات الجدار واالستيطاف" نشر : راـ اهلل ػ احمد رمضاف
بيػة، شػرقي القػدس، خػالؿ شػير حزيػراف وحدة استيطانية جديػدة فػي الضػفة الغر  3342اإلسرائيمية أقرت بناء 

 الماضي.
وذكر المركز في تقريره الشيري، أف الوحدات االستيطانية الجديدة توزعت عمى مستوطنات )جبؿ أبػو غنػيـ، 

عمميػػػة ىػػػدـ لمنػػػازؿ  23وجيمػػػو، وايتمػػػار، وبػػػروخيف ورامػػػوت وسوسػػػيا(، متيمػػػًا السػػػمطات اإلسػػػرائيمية بتنفيػػػذ 
 أغمبيا في مناطؽ األغوار الشمالية.فمسطينية في الضفة الغربية 

نسػػب التقريػػر إلػػى المسػػتوطنيف اإلسػػرائيمييف شػػف نحػػو مئػػة ىجػػـو عمػػى فمسػػطينييف وممتمكػػاتيـ فػػي مختمػػؼ 
 أنحاء الضفة الغربية.

 2/7/2013المستقبؿ، بيروت، 
 

 بيف مروجي عقار األتراماؿ والشاباؾ الصييوني؟ مباشرة تربط عالقة": المجد" 28
شػؼ مصػػدر أمنػي خػاص لموقػع المجػػد األمنػي معمومػات خطيػرة حػػوؿ العالقػة التػي تػػربط ك: خػاص -المجػد

 بيف مروجي عقار االترامادوؿ )األتراماؿ( وبيف ضباط جياز الشاباؾ الصييوني.
فحسب تحقيقات واعترافات عدد مف مروجي االترامادوؿ الذيف تـ القبض عمييـ خالؿ الفترة الماضية كشػفت 

اباؾ لعػدد مػف مروجػي العقػار كميػات كبيػرة مػف ىػذا العقػار مجانػًا. بغػرض توزيعيػا عف منح ضػباط مػف الشػ
 عمى المواطنيف مقابؿ مبالغ مالية قميمة أو مجانًا.

وحسب المصدر فاف عددا مف مروجي عقار االترامادوؿ يرتبطوف بضابط شاباؾ بطريقػة مباشػرة وعػدد آخػر 
وقػػد  كػػوف ليػػـ ارتبػػاط بالشػػاباؾ فػػي أغمػػب األحيػػاف.ييف بطريقػػة غيػػر مباشػػرة مػػف خػػالؿ تجػػار المخػػدرات والػػذ

كشػػفت االعترافػػات عػػف مػػدى سػػعي الشػػاباؾ الصػػييوني فػػي نشػػر المخػػدرات والتػػرويج ليػػا مػػف خػػالؿ تجنيػػد 
سقاط عدد منيـ في وحؿ العمالة لضماف استمراريتو.  أعداد مف المروجيف ومنحيـ مغريات مادية بؿ وا 

1/7/2013، المجد االمني  
 

 الالزمة لإلبحار األجيزةموافقة دوؿ أوروبية عمى تزويد  انتظارب"فمؾ غزة"  بناءإعادة  29
أعمػػػف عضػػػو منظمػػة السػػػالمة البحريػػػة رئػػػيس جمعيػػػة الصػػيد البحػػػري فػػػي غػػػزة محفػػػوظ  كتػػب فػػػايز أبوعػػػوف:

الكبػػاريتي أف القػػائميف عمػػى إعػػادة بنػػاء وتجييػػز مركػػب )فمػػؾ غػػزة( المتوقػػع انطالقػػو مػػف مينػػاء غػػزة البحػػري 
باتجاه دوؿ أوروبية عدة قبؿ نياية العاـ الجاري ينتظروف موافقة دوؿ أوروبية عمى تزويدىـ بػأجيزة المالحػة 

 والمعدات الالزمة لإلبحار ذات المواصفات الدولية.
وقاؿ الكباريتي لػ"األياـ" إف المركب الػذي بػدأ العمػؿ بإنشػائو فػي العاشػر مػف حزيػراف الماضػي سػيكوف جػاىزا 

ؿ شير أيمػوؿ المقبػؿ، فػي حػاؿ وصػوؿ كافػة المعػدات والتجييػزات الحديثػة الالزمػة لممالحػة فػي لإلبحار خال
 الوقت المخصص ليا حسب الخطة الموضوعة مف قبؿ القائميف عمى تنفيذ الفكرة.

 2/7/2013األياـ، راـ اهلل، 
 

 خالؿ مواجيات مع االحتالؿ عشرات حاالت االختناؽ شرؽ قمقيمية 30
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أصيب مساء يـو االثنيف، عشرات المواطنيف في كفر قدوـ شرؽ قمقيميػة بحػاالت اختنػاؽ  :فمسطيف أوف اليف
جراء استنشاقيـ الغاز الساـ بعػدما قمعػت قػوات االحػتالؿ مسػيرة كفػر قػدـو السػممية التػي نظمػت مسػاء اليػـو 

.  لمناسبة دخوؿ المقاومة الشعبية عاميا الثالث في كفر قدـو
كفر قدـو السممية مراد شتيوي، إف جنود االحتالؿ وفور انطالؽ المسيرة اقتحموا وقاؿ المنسؽ العاـ لمسيرات 

 البمدة وسط إطالؽ قنابؿ صوتية ومطاطية وغازية ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناؽ.
 1/7/2013، فمسطيف أوف اليف

 
 عمميات التيريب مف األنفاؽ أزمة مواصالت بغزة وورش البناء تجمد أعماليا بعد توقؼ 31

معظػـ العربػات أوقفػت محركاتيػا أف  شػرؼ اليػورنقال عف مراسميا  2/7/2013القدس العربي، لندف، قالت 
في قطاع غزة، والتـز عماؿ ومقاولو اإلنشاءات منازليـ، بعد أف فقػدت بشػكؿ كامػؿ المػواد البتروليػة، وكػذلؾ 

أيػاـ عبػر أنفػاؽ التيريػب التػي تػربط جنػوب القطػاع بمصػر، بسػبب مواد البناء مف األسواؽ، لمنع تدفقيا منػذ 
وتوقػؼ كػذلؾ العمػؿ فػي العديػد  التشديدات األمنية عمى الجية المصرية، عمى خمفيػة األحػداث الػدائرة ىنػاؾ.

مػػف ورش البنػػاء، التػػي كانػػػت تشػػيد رواجػػا كبيػػػرا فػػي ىػػذه األوقػػػات مػػف السػػنة، لشػػػح مػػواد البنػػاء )األسػػػمنت 
  مح(، والتي تشيد ارتفاعا كبيرا في أثمانيا، لندرتيا جراء إغالؽ أنفاؽ التيريب.والحديد المس

وقػػػاؿ حػػػاتـ عويضػػػة المسػػػؤوؿ وكيػػػؿ وزارة االقتصػػػاد بغػػػزة أف تفػػػاقـ األزمػػػة يػػػرتبط باسػػػتمرار إغػػػالؽ المعػػػابر 
 أىالي القطاع. واقتصارىا عمى معبر كـر أبو سالـ، كمنفذ وحيد إلدخاؿ البضائع والوقود الالـز لتسيير حياة

نقػال عػف مراسػميا محمػد الجمػؿ أف شػباف يعممػوف فػي  األنفػاؽ أكػدوا ، 2/7/2013األيػاـ، راـ اهلل،  وأضافت
% مػػف األنفػػاؽ توقفػػت بشػػكؿ كمػػي عػػف العمػػؿ، ولفتػػوا إلػػى أنػػو سػػرعاف مػػا يػػتـ اكتشػػاؼ أي نفػػؽ 98أف نحػػو 

 .ينجح العامموف فيو بتيريب بعض السمع، ويتـ إغالقو عمى الفور
وأضػػافوا أنػػو لػػـ يعػػد باسػػتطاعة الميػػربيف المصػػرييف نقػػؿ البضػػائع إلػػى منطقػػة الحػػدود، منػػوىيف إلػػى أنيػػا إذا 

 وصمت فمف المستحيؿ إدخاليا لألنفاؽ التي تـ إغالؽ وتدمير معظميا.
وتزامف إغالؽ األنفاؽ وتوقؼ التيريب مع قياـ قوات مصرية كبيرة مدعومة بكالب ببوليسية ومعػدات حديثػة 
بإجراء عمميات مسح وتمشيط واسعة في مناطؽ متفرقػة مػف الجانػب المصػري مػف الحػدود، التػي تمكنػت مػف 

 العثور عمى مزيد مف األنفاؽ التي تربط قطاع غزة باألراضي المصرية وقامت بتدميرىا.
 

 مف االعتقاؿ خمسة شيوربعد  محمد سباعنةاالحتالؿ يفرج عف رساـ الكاريكاتير  32
خمسػة بعػد  محمػد سػباعنة: أفرجت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عف رساـ الكاريكػاتير ؽ العيسىتوفي -راـ اهلل 

شػيور قضػػاىا فػي التنقػػؿ بػيف عػػدد مػف المعػػتقالت وجمسػػات التحقيػؽ، التػػي انتيػت بػػالحكـ عميػو لمػػدة خمسػػة 
 شيور وغرامة مالية قدرىا عشرة آالؼ شيقؿ.

ؼ اعتقالػػو والتحقيػػؽ معػػو، الػػذي كػػاف بحجػػة االتصػػاؿ سػػباعنة وفػػي حػػديث لمحيػػاة الجديػػدة، تحػػدث عػػف ظػػرو 
بػ"جيات معادية" كما يػدعي االحػتالؿ، وفػي خضػـ التحقيػؽ يػروي سػباعنة قصػتو التػي لػـ تقتصػر عمػى ىػذه 

نمػػااالدعػػاءات  تجاوزتيػػا فػػي شػػبو محاكمػػة لرسػػوماتو ونشػػاطو الفنػػي فػػي فضػػح ممارسػػات االحػػتالؿ عػػف  وا 
 صحيفة الحياة الجديدة ومشاركاتو في معارض عالمية. طريؽ نشره لرسومات الكاريكاتير في

 2/7/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 



 
 
 

 

 

           19ص                                    2908العدد:                2/7/2013الثالثاء  التاريخ:

 نفحة سجف في أبنا يـمف أىالي األسرى بزيارة  68غزة: سمطات االحتالؿ تسمح لػ  33
سػػمحت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي باسػػتئناؼ زيػػارات أىػػالي أسػػرى قطػػاع غػػزة  :القػػدس دوت كػػوـ -غػػزة 

 ، بعد توقؼ داـ أسبوعًا، بسبب إغالؽ االحتالؿ لمعابر القطاع.االثنيففي السجوف، فجر يـو ألبنائيـ 
أطفاؿ  6مواطنًا، مف بينيـ  68وغادرت دفعة مف أىالي األسرى، فجرًا عبر معبر بيت حانوف "إيرز"، تضـ 

 أسيرًا في سجف نفحة الصحراوي، حسبما أفاد الناطؽ باسـ الصميب األحمر. 46لزيارة 
 2/7/2013القدس، القدس، 

 
 حصار عامو السابعالبمناسبة دخوؿ  في غزة اعتصاـ 34

” اإلسػػرائيمي“نػػدد مزارعػػوف وصػػيادوف فمسػػطينيوف، ومتصػػامنوف أجانػػب، أمػػس، بالحصػػار  :"لخمػػيج"ا –غػػزة 
وطالػػػب مئػػػات المػػػزارعيف والصػػػياديف، فػػػي  الخػػػانؽ المضػػػروب عمػػػى قطػػػاع غػػػزة لمعػػػاـ السػػػابع عمػػػى التػػػوالي.

نظمػػو اتحػػاد لجػػاف العمػػؿ الزراعػػي فػػي مينػػاء الصػػياديف فػػي غػػزة، المجتمػػع الػػدولي بالضػػغط عمػػى  اعتصػػاـ
إسػػرائيؿ لرفػػػع الحصػػار. وىتػػػؼ المعتصػػموف بشػػػعارات منػػددة بالحصػػػار، وبصػػمت المجتمػػػع الػػدولي إزاء مػػػا 

راعػي ونػدد المسػؤوؿ فػي لجػاف العمػؿ الز  يتعرض لو مميوف ونصػؼ المميػوف فمسػطيني فػي القطػاع السػاحمي.
سػػػعد الػػػديف زيػػػادة فػػػي مػػػؤتمر صػػػحفي عمػػػى ىػػػامش االعتصػػػاـ، بسياسػػػة الحصػػػار والعقػػػاب الجمػػػاعي التػػػي 

 .تنتيجيا إسرائيؿ بحؽ القطاع
 2/7/2013الخميج، الشارقة، 

 
 سعيا لسرقة التراث الفمسطينيمستوطنة في بيت لحـ تفتتح متحفًا  35

نمػػا يسػػرقوف لػػـ يكتػػؼ المسػػتوطنوف، بسػػرقة  :الحيػػاة الجديػػدة -بيػػت لحػػـ  أراضػػي الفالحػػيف الفمسػػطينييف، وا 
وافتػػتح فػػي  .إنشػػائياعامػػا، عمػػى  30تػػراثيـ، وىػػو مػػا ظيػػر خػػالؿ احتفػػاؿ مدينػػة أفػػرات االسػػتيطانية، بمػػرور 

الفالحػيف فػي عػدة قػرى، جنػوب بيػت لحػـ، متحػؼ، وتػـ تقػديـ عػرض  أراضػيالمستوطنة، التػي ُأقيمػت عمػى 
عمقػػػة بالمكػػػاف، باعتبػػاره بيػػػت لحػػػـ القديمػػة، التػػػي شػػػيدت عػػػيش مسػػتوحى مػػػف قصػػػص الكتػػاب المقػػػدس، المت

 فييا. األنبياءومرور 
وقُػػدـ العػػرض، باسػػتخداـ مالبػػس فمسػػطينية، فارتػػدت َمػػف مثمػػت دور سػػارة، زوجػػة النبػػي إبػػراىيـ، ثوبػػا فالحيػػا 

 فمسطينية تخص الرجاؿ. أزياءفارتدوا  األنبياءمطرزا، أّما َمف مثموا ادوار 
الشػػػعبية الفمسػػػطينية، فػػػي العػػػالـ، باعتبارىػػػا تراثػػػا  األزيػػػاءدولػػػة االحػػػتالؿ، قػػػدمت وتقػػػدـ  أفومػػػف المعػػػروؼ، 

 ، والحكايات الشعبية، والمقامات الدينية.األطعمةيخصيا، كذلؾ بعض 
 2/7/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 دوالرمميوف  م ةالمرحمة الثانية مف برنامج تطوير البمديات بقيمة راـ اهلل: إطالؽ  36

البمػديات يػـو االثنػيف، المرحمػة الثانيػة مػف برنػامج تطػوير  إقػراضصندوؽ  أطمؽ :القدس دوت كوـ -راـ اهلل 
 مميوف دوالر، لتطوير كافة بمديات محافظات الوطف. 200البمديات بقيمة 

يف عػػػف وتػػػـ توقيػػػع مػػػذكرة تفػػػاىـ فػػػي قصػػػر راـ اهلل الثقػػػافي بحضػػػور رئػػػيس الػػػوزراء رامػػػي الحمػػػد اهلل، وممثمػػػ
 234، ورؤساء الييئات المحمية والبمدية، حيث يشمؿ المشروع األوروبيالمؤسسات المانحة مف دوؿ االتحاد 

 بمدية بالضفة والقطاع، ويستمر لمدة عاميف.
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% مػف مجمػوع 20الحكومػة ستسػاىـ فػي تمويػؿ برنػامج تطػوير البمػديات بمػا نسػبتو  أفالحمد اهلل إلػى  وأشار
 شركاء المموليف.التمويؿ المقدـ مف ال

بالنسػػبة لممنػػاطؽ المصػػنفة "ج" والتػػي تشػػكؿ  األىميػػةالمشػػروع بػػالغ  إفوقػػاؿ الحمػػد اهلل لػػػ القػػدس دوت كػػوـ: 
 % مف مساحة الضفة، حيث تسعى الحكومة لتطوير الخدمات واالستثمار والبناء في ىذه المناطؽ.60

 2/7/2013القدس، القدس، 
 

 ى السعوديةغزة إل قطاع طف طماطـ مف 16تصدير  37
أعمػػف رئػػيس لجنػػة تنسػػيؽ إدخػػاؿ البضػػائع فػػي قطػػاع غػػزة رائػػد فتػػوح، أنػػو سػػيتـ تصػػدير : فمسػػطيف أوف اليػػف

طػػف طمػػاطـ مػػف غػػزة إلػػى المممكػػة العربيػػة السػػعودية عبػػر معبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ التجػػاري  26شػػاحنة حمولػػة 
 الوحيد، جنوب شرؽ مدينة رفح، جنوب شرؽ القطاع.

، ومف المقرر تصدير شاحنة واحػدة حمولػة االثنيف الحتالؿ فتحت المعبر صباح يوـوقاؿ فتوح إف سمطات ا
 390طنا مف الطماطـ إلى المممكة العربية السعودية عبر جسر األردف، أما الواردات مف المقرر دخوؿ  26

ة شػاحن 20شاحنة محممة ببضائع لمقطاعيف التجاري والزراعي وقطاع المواصالت والمساعدات مػف ضػمنيا 
محممة بالحصمة لمقطاع التجاري الخاص وكميات مف اإلسػمنت وحديػد البنػاء والحصػمة الخاصػة بالمشػاريع 

 الدولية وسيتـ ضخ كميات محدودة مف غاز الطيي.
 1/7/2013، فمسطيف أوف اليف

 يديف قانوف برافر بيغف اإلسرا يمياألردني مجمس النواب  38
بػيغف يشػكؿ ترسػيخا  –لكنيسػت اإلسػرائيمي عمػى قػانوف برافػر أكد مجمػس النػواب أف مصػادقة ا :بترا - عماف

 لمنيج الصييوني اليادؼ الى تيويد االراضي الفمسطينية وتيجير سكانيا االصمييف.
ألػؼ  850وأعرب المجمس في بياف لو أمػس عػف ادانتػو ليػذا االجػراء الػذي يتػيح لسػطات االحػتالؿ مصػادرة 

قريػة بيػدؼ تيويػد النقػب وتيجيػر  36طيني يقيمػوف فػي حػوالي ألؼ فمس 40دونـ مف أراضي النقب وتيجير 
 أىمو واسكاف أكبر عدد ممكف مف العرب في اقؿ مساحة ممكنة.

 2/7/2013الغد، عماف، 
 

 القطاع إلى "25الميداني األردني إلى غزة "وصوؿ قافمة التزويد ومقدمة  39
لقطػػػاع قافمػػػة التزويػػػد ومقدمػػػة وصػػػمت إلػػػى قطػػػاع غػػػزة أمػػػس عبػػػر معبػػػر بيػػػت حػػػانوف شػػػماؿ ا: بتػػػرا –غػػػزة 

 .25المستشفى الميداني األردني غزة 
محمد صالح بني احمد انو وصمت أمس ضػمف قافمػة التزويػد  24وقاؿ قائد المستشفى الميداني األردني غزة 

 سبع شاحنات محممة بالعالجات والمستيمكات الطبية والمواد الالزمة إلدامة العمؿ في المستشفى.
قائد ومدير المستشفى وعدد مف األطقػـ الفنيػة  25انو وصؿ ضمف مقدمة المستشفى غزة  وأوضح بني احمد

واإلداريػػػة، مؤكػػػدا أف وصػػػوؿ القافمػػػة سيسػػػيـ فػػػي تعزيػػػز دور طػػػواقـ المستشػػػفى فػػػي تقػػػديـ الخػػػدمات الطبيػػػة 
يرا الػػى أف والعالجيػة لألىػػؿ فػػي القطػػاع بكػػؿ كفػاءة وتميػػز تنفيػػذا لتوجييػػات جاللػػة الممػؾ عبػػداهلل الثػػاني، مشػػ

التي ستغادر القطاع غػدا األربعػاء يغمرىػا الفخػر واالعتػزاز بمػا قػدموه مػف دعػـ وخدمػة طبيػة  24طواقـ غزة 
 متميزة.
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الػػػػػدكتور محمػػػػػد كاسػػػػػب الرقػػػػػاد اف طػػػػػواقـ  24مػػػػػف جيتػػػػػو قػػػػػاؿ مػػػػػدير المستشػػػػػفى الميػػػػػداني األردنػػػػػي غػػػػػزة 
ثػػيف ألفػػا ومػػائتيف وسػػبعة وسػػتيف تعاممػػت خػػالؿ شػػيريف مػػف عمميػػا مػػع أكثػػر مػػف خمسػػو وثال 24المستشػػفى

أجرت أكثر مف مائتيف  24مراجعا مف األىؿ في قطاع غزة، مبينا أف طواقـ المستشفى الميداني األردني غزة
 وخمسيف عممية جراحية صغرى ومتوسطة وكبرى.

 2/7/2013الدستور، عماف، 
 

 الما ية وحجز مياه نير األردف األردف تجاوز إسػرا يمي صارخ عمى حقوؽ 40
الشػرؽ األوسػط فػي عمػاف اجتماعػا موسػعا  -عقدت جمعية أصدقاء األرض: جميؿ السعايدة -وادي األردف 

لمفعاليػػات الرسػػمية والشػػعبية ومؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي ديػػر عػػال تػػـ خاللػػو طػػرح آليػػة المحافظػػة عمػػى 
ىػػػو مػػػف الجانػػػب المخػػػزوف المػػػائي الجػػػوفي واعػػػادة تأىيػػػؿ نيػػػر االردف بعػػػد تػػػدىور اوضػػػاعو اثػػػر حجػػػز ميا

 االسرائيمي منذ سبعينيات القرف الماضي.
وقػػاؿ مػػدير الجمعيػػة فػػي االردف المينػػدس منقػػذ مييػػار اف الجمعيػػة ومنػػذ تأسيسػػيا قبػػؿ عقػػد مػػف الزمػػاف وىػػي 
تسػػعى لمحفػػػاظ عمػػػى المخػػػزوف المػػػائي الجػػػوفي والحفػػػاظ عمػػػى البيئػػػة مػػػف ايػػػة مموثػػػات الػػػى جانػػػب مطالباتيػػػا 

الؿ المحافؿ الدولية بإعادة النظر في فػتح ممػؼ الميػاه الموقػع مػابيف االردف واسػرائيؿ العالمية والدولية مف خ
وفمسػػطيف فػػي تسػػعينيات القػػرف الماضػػي لمػػا فيػػو مػػف اجحػػاؼ فػػي الحقػػوؽ المائيػػة لمػػدوؿ المشػػاطئة لمنيػػر و 

رائيمي % فػي حػػيف يتمتػع سػػتة االؼ مسػتوطف اسػػ80تجػاوز اسػرائيؿ عمػػى الحقػوؽ المائيػػة الفمسػطينية بنسػػبة 
 % مف مياه نير االردف.8في غور االردف بما نسبتو 

وقاؿ مييار اف ىناؾ تجاوزا صػارخا عمػى الحقػوؽ المائيػة االردنيػة وحجػز ميػاه نيػر االردف فػي بحيػرة طبريػا 
واستبداليا بالمياه العادمة ومياه بحيرات اسماؾ شماؿ اسرائيؿ ما ادى الى تػدىور الحيػاة البيئيػة عمػى ضػفتي 

 بسبب عدـ صالحية مياىو وتراجعيا عف المستوى المعتاد جريانو في النير.النير 
 2/7/2013الدستور، عماف، 

 
 "اليونسكو"يثمف جيود الوفديف األردني والفمسطيني لدى  "أوقاؼ القدس" 41

أصػػدر مجمػػس االوقػػاؼ والشػػؤوف والمقدسػػات االسػػالمية فػػي القػػدس، بيانػػا شػػكر فيػػو الوفػػديف : بتػػرا -عمػػاف 
والفمسػػػطيني المػػػذيف شػػػاركا فػػػي اجتماعػػػات لجنػػػة التػػػراث العػػػالمي المعنيػػػة بوضػػػع مدينػػػة القػػػدس فػػػي  االردنػػػي

 منظمة االمـ المتحدة لمتربية والثقافة والعموـ )اليونسكو( التي عقدت في كمبوديا أخيرا.
ار البياف الذي حصػمت )بتػرا( عمػى نسػخة منػو اف ىػذه الجيػود التػي بػذليا الوفػداف تمخضػت عػف قػر  وأضاؼ

مف المنظمة يطالب اسرائيؿ بالتوقؼ عف اعماليا غير القانونيػة وفػي مقػدميا الحفريػات التػي تجرييػا فػي تمػة 
المغاربػػة التػػي تعمػػؿ اسػػرائيؿ عمػػى ازالتيػػا وىػػدميا، وتغييػػر المشػػيد المعمػػاري والحضػػاري فػػي سػػاحة البػػراؽ 

قصػى، وعرقمػة عمػؿ دائػرة االوقػاؼ ومنطقة القصػور االمويػة، وادخػاؿ متطػرفيف ييػود الػى رحػاب المسػجد اال
 في مياميا.

 2/7/2013الدستور، عماف، 
 

 ميرجاف لنصرة األسػرى بسجوف االحتالؿ في الزرقاء 42
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أقامػػت لجنػػة الميندسػػيف الشػػباب فػػي نقابػػة الميندسػػيف فػػرع الزرقػػاء بالتعػػاوف مػػع الحممػػة : الدسػػتور –عمػػاف 
وتحػدث فػي الميرجػاف «. السػرى والمسػرى أسػياد السػجافا»االردنية الشبابية لنصرة األسػرى ميرجانػًا بعنػواف 

 خضػػير. رئػػيس الفػػرع المينػػدس حسػػف ابػػوحمرة واالسػػيرة المحػػررة احػػالـ التميمػػي واألسػػير المحػػرر أنػػس ابػػو
وتطػػرؽ المينػػدس ابػػوحمرة الػػى دور النقابػػة فػػي تحمػػؿ اليػػـ الػػوطني، كمػػا وجػػو التحيػػة لألسػػرى االردنيػػيف فػػي 

فػػي وجػػو السػػجاف الصػػييوني، وطالػػب بتكثيػػؼ الجيػػود والضػػغط مػػف اجػػؿ  سػػجوف االحػػتالؿ عمػػى صػػمودىـ
 تسحقيؽ مطالب االسرى.

 2/7/2013الدستور، عماف، 
 

  نصر اهلل: التعاوف والتنسيؽ مستمر مع حركة حماس لمواجية األجواء المذىبية  43
كػػوادر ضػػـ  ّخرًا،فػػي لقػػاء مغمػػؽ عقػػد مػػؤ  ،أّكػػد األمػػيف العػػاـ لحػػزب اهلل السػػيد حسػػف نصػػر اهلل: قاسػػـ قصػػير

عمػػى العالقػػة الوثيقػػة مػػع حركػػة حمػػاس، وعػػدـ صػػحة كػػؿ الشػػائعات حػػوؿ مشػػاركة مقػػاتمي ، وقيػػاديي الحػػزب
الحركػػة فػػي الصػػراع فػػي سػػوريا، وأف التواصػػؿ بػػيف الحركػػة والحػػزب مسػػتمر، وىنػػاؾ تعػػاوف وتنسػػيؽ لمواجيػػة 

 األجواء المذىبية والفتنة في المنطقة.
 2/7/2013السفير، بيروت، 

 
 سميماف فرنجية: تسميـ السالح بعد عودة فمسطيف 44

ما ُيرسػـ فػي المطػابخ العالميػة لممنطقػة ىػو الوصػوؿ »النائب سميماف فرنجية اف « المردة»اعتبر رئيس تيار 
يػػراف وباكسػػتاف وأفغانسػػتاف لخدمػػة إسػػرائيؿ وأميركػػا والغػػرب، وال  -إلػػى خػػالٍؼ سػػّني  شػػيعي يمتػػّد فػػي آسػػيا وا 
ّنة وال الشيعة وليذا أنا مع سالح المقاومة ألّنو موّجو ضّد إسرائيؿ، وحاـ لمسيادة ويسمح لي يخدـ أبدًا ال الس

بالتفػػاوض مػػف موقػػع القػػّوة عنػػد الحػػديث عػػف السػػالـ، ولسػػت مػػع ىػػذا السػػالح إلػػى األبػػد. فمتػػى تحقّػػؽ السػػالـ 
ا نكػػوف حّققنػػا السػػالـ العػػادؿ والشػػامؿ ومتػػى عػػادت فمسػػطيف، أنػػا مػػع تسػػميـ ىػػذا السػػالح إلػػى الشػػرعية بعػػدم

 «.المشّرؼ
 2/7/2013الحياة، لندف، 

 
 " تحذر مف مخاطر المشاريع اإلسرا يمية في القدس المحتمة اإلنساف"العربية لحقوؽ  45

دعػػت "المنظمػػة العربيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف" فػػي بريطانيػػا المجتمػػع الػػدولي إلػػى اتخػػاذ إجػػراءات تتناسػػب : لنػػدف
 واالسػتنكارئيؿ فػي مدينػة القػدس وفػي المسػجد األقصػى، وأكػدت أف الصػمت وحجـ الجرائـ التي تقترفيا إسػرا

 لـ يعودا مقبوليف.
( أرسمت نسخة منو لػ"قدس برس"، العػالميف العربػي واإلسػالمي 2/7كما دعت المنظمة في بياف ليا االثنيف )
ة القدس ورأت أف ذلػؾ ووقؼ مشاريعو التيويدية في مدين االحتالؿإلى بذؿ كؿ الجيود الممكنة الكفيمة بردع 

 ال يتـ إال عبر مشاريع سياسية وتنموية تحافظ عمى ىوية القدس العربية واإلسالمية.
وجػػػاءت دعػػػوة المنظمػػػة العربيػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف عمػػػى خمفيػػػة مػػػا قامػػػت مجموعتػػػاف مػػػف مجنػػػدات الجػػػيش 

 موا بجولة استفزازية.( باقتحاـ المسجد األقصى مف باب المغاربة حيث قا2/7اإلسرائيمي صباح االثنيف )
 1/7/2013قدس برس، 
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 حصصا غذا ية عمى الالج يف الفمسطينييف في لبناف" توزع اإلماراتيةالحبتور مؤسسة " 46
لألعمػػػاؿ الخيريػػػة أمػػػس المرحمػػػة األولػػػى مػػػف توزيػػػع المسػػػاعدات  "مؤسسػػػة خمػػػؼ أحمػػػد الحبتػػػور"بػػػدأت : واـ

يف فػػػي لبنػػػاف، وذلػػػؾ بمناسػػػبة حمػػػوؿ شػػػير رمضػػػاف الغذائيػػػة والصػػػحية عمػػػى النػػػازحيف السػػػورييف والفمسػػػطيني
 المبارؾ.
حصػة غذائيػة وألفػػيف  500مؤسسػة إف مجمػوع الوحػدات الغذائيػة التػي سػػتوزعيا الحممػة تبمػغ ألفػيف والوقالػت 

 وحدة صحية لمفمسطينييف. 500وحدة صحية لمنازحيف السورييف وألؼ وحدة غذائية لجمعيات أىمية و 500و
 2/7/2013الخميج، الشارقة، 

 
 ساعة متنقاًل بيف القدس وعماف وراـ اهلل وتؿ أبيب عشريفكيري يقضي  47

سػػاعة فػػي األيػػاـ األربعػػة  20قضػػى وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري نحػػو : أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 
األخيرة متنقاًل بشكؿ مكوكي بيف القدس وعماف وراـ اهلل وتؿ أبيب مف دوف كمؿ إلجراء محادثػات مػع رئػيس 

 الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو والرئيس الفمسطيني محمود عباس.
وبعد عشػاء اسػتمر حتػى الفجػر مػع نتانيػاىو وقبيػؿ االجتمػاع مػع الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس والتوجػو 
إلى آسيا، قرر وزير الخارجية األميركي ليؿ السبت األحد التنزه بػداًل مػف النػوـ حيػث خػرج مسػاعدوه وحراسػو 

 الشخصييف لمتجوؿ في حديقة قريبة.
وبعػػد أف ارتػػاح قمػػياًل، توجػػو إلػػى راـ اهلل، حيػػث أعػػرب ىنػػاؾ عػػف سػػعادتو بفػػوز المتسػػابؽ الفمسػػطيني محمػػد 

ولػػػـ يتػػػردد  قبػػػؿ التحػػدث إلػػػى الصػػحافييف حػػػوؿ احتمػػاالت محادثػػػات السػػالـ. "أراب آيػػدوؿ"عسػػاؼ بمسػػػابقة 
لػػى طاولػػة المفاوضػػات المتعثػػرة منػػذ نحػػو ثػػالث سػػنوات، فػػي كيػػري، الػػذي ركػػز عمػػى ىدفػػو بإعػػادة الطػػرفيف إ

تغييػػػر خطػػػط سػػػفره، مػػػا أربػػػؾ فريقػػػو والصػػػحافييف المػػػرافقيف لػػػو الػػػذيف يبػػػدوف فػػػي الغالػػػب غيػػػر متأكػػػديف مػػػف 
 اتجاىيـ أو المكاف الذي سيبيتوف فيو.

عمى األزمة في سورية.  وألغى وزير الخارجية زيارة كانت مقررة إلى إسالـ أباد أعمنت عنيا باكستاف لمتركيز
 كما ألغى عشاء عمؿ في أبو ظبي حوؿ ىذا الموضوع لكسب مزيد مف الوقت لمتنقؿ بيف نتانياىو وعباس.

واضطر كيري لقطع محادثاتو مع الرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز مسػاء الجمعػة بسػب دخػوؿ عطمػة السػبت 
 الييودية.

 حيث يبدأ دخوؿ العطمة متأخرًا ربع ساعة. "تؿ أبيب سيتبع السبت في"إال أف بيريز أكد مازحًا أنو 
عامػػًا( والػػذي يقػػوـ بزيارتػػو الخامسػػة لممنطقػػة منػػذ توليػػو منصػػبو فػػي شػػباط  69ولػػـ يبػػد التعػػب عمػػى كيػػري )

 )فبراير( الماضي عمى الرغـ مف النتائج السيئة لجيوده.
الماراثونيػة مػع الطػرفيف اإلسػرائيمي تػـ إحػرازه فػي مفاوضػاتو  "تقػدـ حقيقػي"وفي حيف تحدث كيري األحد عػف 

لمعػػودة إلػػى طاولػػة  "عػػدـ حػػدوث اختػػراؽ»والفمسػػطيني، أكػػد كبيػػر المفاوضػػيف الفمسػػطينييف صػػائب عريقػػات 
 المفاوضات.
 ."ىذه العممية ميتة منذ أربع أو خمس سنوات. ونحف نحاوؿ اآلف أف نعيد إحياءىا»وقاؿ كيري: 

في الشػرؽ األوسػط لػوال اضػطراره لمسػفر إلػى سػمطنة برونػاي لحضػور وأكد كيري أنو كاف سيبقى لفترة أطوؿ 
 مؤتمر مقرر لوزراء الخارجية اآلسيوييف.
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وأدى التغيير في برنامج كيري إلى تعقيدات سياسية ولوجستية في المحظة األخيرة، حيػث كػاف مػف المفتػرض 
بػػيف إسػػرائيؿ  الدبموماسػػيةقػػات تتوقػػؼ طائرتػػو فػػي سػػمطنة عمػػاف لمتػػزود بػػالوقود ولكػػف بسػػبب انعػػداـ العال أف

 وعماف، اضطر لمتوجو إلى العاصمة األردنية قبؿ التوجو إلى مسقط.
إلى بروناي متأخرًا يومًا واحػدًا عػف موعػد وصػولو المحػدد أصػاًل وأجػرى اتصػااًل ىاتفيػًا  االثنيفووصؿ كيري 

 برئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو.
 لشرؽ األوسط حيث ترؾ عددًا مف مستشاريو في المنطقة.وسيعود كيري قريبًا إلى ا

 2/7/2013الحياة، لندف، 
 

 مميوف يورو 13شرقي القدس  في االتحاد األوروبي يمنح مستشفيات 48
مستشػػفيات القػػدس  إلػػىمميػػوف يػػورو  23قػػدـ االتحػػاد األوروبػػي أمػػس منحػػة ماليػػة بقيمػػة  :ا ؼ ب - القػػدس

 إلييػاماليػة بسػبب تػراكـ الػديوف عمػى السػمطة الفمسػطينية التػي تحػوؿ  اتأزمػالشرقية المحتمة التي تعػاني مػف 
وقػػػاؿ مايكػػػؿ كػػػولير مسػػػؤوؿ المسػػػاعدات لممنطقػػػة فػػػي المفوضػػػية  مرضػػػى مػػػف قطػػػاع غػػػزة والضػػػفة الغربيػػػة.

األوروبيػػػة فػػػي مػػػؤتمر صػػػحفي فػػػي مستشػػػفى "اوغسػػػتا فيكتوريػػػا المطمػػػع" فػػػي القػػػدس "لقػػػد اسػػػتجاب االتحػػػاد 
السيولة التي تعاني منيا مستشفيات القدس الشػرقية التػي ىػي نتيجػة لألزمػة الماليػة التػي األوروبي لمشكالت 

ووفرنػا مبمػغ  2023مميػوف يػورو لمعػاـ  23واضاؼ كػولير "نقػدـ اليػوـ مبمػغ  تعاني منيا السمطة الفمسطينية."
كػػػانوف ىػػػي تكػػػاليؼ التحػػػويالت الطبيػػػة خػػػالؿ فتػػػرة عػػػاـ ونصػػػؼ مػػػف  2022ماليػػػيف يػػػورو فػػػي العػػػاـ  20

 )...( مف اجؿ معالجة مشكمة الديف الجدية". 2023وحتى منتصؼ العاـ  2022الثاني)يناير( 
 2/7/2013الغد، عماف، 

 
نشاء مشاريع إعادة تدوير النفايات في غزةاأل  49  ونروا تسيـ في بناء محطات تحمية المياه وا 

عمى تقرير األمـ المتحدة بشأف مستقبؿ  "تيالرد العمميا"رؤيتيا لػ "ونروا"االأعمنت وكالة : فتحي صّباح -غزة 
 ، الذي اعتبر أف القطاع لف يكوف مكانًا قاباًل لمحياة بعد سبع سنوات.2020األوضاع في قطاع غزة عاـ 

فػػي قطػػاع غػػزة روبػػرت تيرنػػر خػػالؿ مػػؤتمر صػػحافي عقػػده فػػي مقػػر المنظمػػة  "اونػػروا"وقػػاؿ مػػدير عمميػػات 
 ."ا تحدد اليـو رؤيتيا لمواجية المشاكؿ التي تعترض قطاع غزةاونرو "الدولية في مدينة غزة أمس إف 

، وسيصػؿ 2020نسػمة حتػى عػاـ  ألػؼ 400عػدد الالجئػيف فػي القطػاع سػيزيد بحػوالي "أف  إلػىولفت تيرنر 
(، مػػا يعنػي أنػو سػػيكوف ىنػاؾ ضػػغط 2020مميػوف فػي القطػػاع عػاـ  2.2مميػوف الجػػم )مػف أصػػؿ  2.6 إلػى

لخػػدمات المختمفػػة، األمػػر الػػذي يتطمػػب تػػدخاًل لمعالجػػة كػػؿ النتػػائج المترتبػػة عمػػى كبيػػر عمػػى البنػػى التحتيػػة وا
فػي العػالـ فػي اشػارة الػى مسػاحة القطػاع الصػغيرة جػدًا البالغػة  "ذلؾ في مكػاف ىػو األكثػر ازدحامػًا واكتظاظػاً 

 كيمومترًا مربعًا. 362نحو 
يػاه فػي ظػؿ المعانػاة الكبيػرة فػي الحصػوؿ اونروا تخطط لمعب دور كبير في بناء محطػات تحميػة الم"وزاد أف 

 ."عمى المياه العذبة
 2/7/2013الحياة، لندف، 

 
 لػ"إسرا يؿ"مف التبرعات  أمواؿاتياـ أميركييف باختالس  50
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أمػػريكييف يواجيػػوف  ةاربعػػ أفذكػػرت صػػحيفة نيويػػورؾ تػػايمز،  :ترجمػػة خاصػػة - القػػدس دوت كػػوـ - راـ اهلل
 كي، مف أمواؿ التبرعات األميركية لممؤسسات اإلسرائيمية". مميوف دوالر أمير  2.5 اختالسىمة 

منظمػػة خيريػػة، يفتػػرض أنيػػا تجمػػع األمػػواؿ لممنظمػػات  29، تشػػمؿ االخػػتالسوقالػػت الصػػحيفة: إف قضػػية 
عامػػا(، وموظفيػػو سػػايموف  52عامػػا(، وزوجتػػو ريفكػػا ) 52اإلسػػرائيمية، واف المتيمػػيف ىػػـ: يعقػػوب وينغػػارتف )

 عاما(. 66فيد يفات )عاما(، ودا 28ويس )
 2.5مػف  أكثػرسػحب بوطبقا لمصحيفة فإف المتيميف األربعة "انتيكوا بوقاحة كـر الشعب األميركػي، بقيػاميـ 

مميػػػػوف دوالر، مػػػػف تبرعػػػػات األميػػػػركييف، لتغطيػػػػة نفقػػػػاتيـ الخاصػػػػة، المتعمقػػػػة بالسػػػػكف، والسػػػػيارات، وعػػػػالج 
 كازينو بورغاتا بمدينة اتالنتا". إلىنفقات رحمة  تغطية إلىالفيديو، إضافة  أشرطةاألسناف، واستئجار 

، إسرائيؿالمتيميف كانوا يحتالوف عمى األميركييف باستغالؿ مشاعرىـ، وبخاصة الييود تجاه  أف إلى وأشارت
حيػػػث اسػػػتخدموا تكتيكػػػات مخادعػػػة، وعدائيػػػة، لجمػػػع ماليػػػيف الػػػدوالرات مػػػف المتبػػػرعيف، فػػػي واليػػػة نيويػػػورؾ، 

 وشماؿ أميركا.
 2/7/2013س، القدس، القد

 
 
 
 

 ميمة كيري 51
 ىاني المصري
بعد لقاءات عديدة وجوالت مكوكية بيف القدس وعماف وراـ اهلل، وبعد إلغاء مؤتمر صحافي كػاف مػف المتوقػع 
أف يػػتـ اإلعػػالف فيػػو عػػف اسػػتئناؼ المفاوضػػات؛ مػػدد كيػػري إقامتػػو وألغػػى لقػػاءات متفقًػػا عمييػػا سػػابًقا، وحػػاوؿ 

ينجح، وأعمف أف ىناؾ تقدًما قد تحقؽ، وأف مساعديو سيبقوف وسيواصموف العمؿ مف أجؿ تذليؿ العقبات ولـ 
 تذليؿ العقبات المتبقية.

لـ يوضح كيري ما ىو التقدـ الذي أحرزه، وىذا ما أكده صائب عريقات في تصػريح الحػؽ مخػالؼ لتصػريح 
 سابؽ كاف قد أعمف فيو عف عدـ وجود أي اختراؽ في المباحثات.

 
 ىذا التقدـ؟ فما ىو

لػػـ تتسػػرب معمومػػات حتػػى كتابػػة ىػػذه السػػطور عمػػا دار بالضػػبط فػػي االجتماعػػات التػػي طػػاؿ بعضػػيا كثيػػًرا 
بمشاركة مسؤوليف عسكرييف وأمنييف وخبراء إسػرائيمييف، ولكػف إذا حممنػا المعمومػات المتػوفرة قبػؿ جولػة كيػري 

 األخيرة وأثناءىا؛ يمكف أف نعرض الصورة اآلتية: 
انػػػب الفمسػػػطيني االسػػتعداد لعقػػػد لقػػػاء أو أكثػػر عمػػػى أي مسػػػتوى حتػػى مػػػف دوف اسػػػتجابة الحكومػػػة أبػػدى الج

اإلسرائيمية ألي شرط مف الشروط الفمسطينية الثالثة، وىي: التزاـ إسرائيمي بإقامة دولة فمسطينية عمى حػدود 
طالؽ سراح أسرى، خصوًصا المعتقم 2967 يف منذ ما قبؿ اتفػاؽ مع تبادؿ لألراضي؛ وتجميد االستيطاف؛ وا 

نمػػا يقػػوـ بيػػا  أوسػػمو، ولكػػف الجانػػب الفمسػػطيني لػػف يعتبػػر ىػػذه المقػػاءات، إف جػػرت، اسػػتئناًفا لممفاوضػػات، وا 
بشكؿ مؤقت لكي يساىـ في إنجاح جيود كيػري، ومػف أجػؿ إظيػار حكومػة نتنيػاىو عمػى حقيقتيػا، وحتػى ال 

 الجديدة. تمـو اإلدارة األميركية الفمسطينييف عمى إضاعة الفرصة
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التفسير الرسمي الفمسػطيني سػالؼ الػذكر ليػذه المرونػة غيػر مقنػع لسػبب بسػيط وىػو أف الحكومػة اإلسػرائيمية 
نمػػا جػراء مػػا تقػػوـ بتجسػػيده عمػػى  مفضػوحة بشػػكؿ كامػػؿ لمقاصػػي والػداني، لػػيس بسػػبب مػػا تصػرح بػػو فقػػط، وا 

ـ، وأف إدارة أوبامػا لػف تمػوـ إسػرائيؿ األرض مف حقائؽ احتاللية واستيطانية تنسؼ أي إمكانيػة لتحقيػؽ السػال
عمى فشؿ جيودىا ميما أبدى الجانب الفمسطيني مف مرونة وتنازالت، بؿ يمكف أف تفعؿ مثػؿ إدارة كمينتػوف 
بعد فشؿ مؤتمر كامب ديفيد، حيث المت الرئيس الراحؿ ياسر عرفات بالرغـ مف تعيد بيؿ كمينتوف بأنو لػف 

نما إزالة القناع عف وجو ياسر عرفات.يفعؿ ذلؾ، وكاف ىدؼ باراؾ الجم  ي ليس السالـ وا 
مػا يجعػؿ ىػذا التوقػع محػتماًل جػًدا أف كيػري يطالػػب الػرئيس "أبػو مػازف" بالموافقػة عمػى اسػتئناؼ المفاوضػػات 
مف دوف شروط، وعندما قاؿ لو الرئيس: إنو جرب ذلؾ سابًقا ولـ يحصد سوى الفشؿ، قػاؿ لػو كيػري: ولكنػؾ 

ـ يكف ىناؾ كيري، فوزير الخارجية واثؽ تماًما مف قدرتو عمػى التوصػؿ إلػى اتفاقيػة سػالـ عندما فعمت ذلؾ ل
فمسطينية إسرائيمية قبؿ انتياء الفترة الرئاسية الثانية ألوباما، وىذا ما جعمو يبدو ساذًجا ويمكف أف يتحوؿ إلى 

 أضحوكة إذا لـ يستوعب حقائؽ الوضع قبؿ فوات األواف.
مسطيني أنو يذىب إلى االجتماعات في ظؿ اسػتمرار االنقسػاـ وتفاقمػو أفقًيػا وعمودًيػا، ما يضعؼ الموقؼ الف

وفي ظؿ الخالفات التي تتفاقـ داخؿ السػمطة نفسػيا، مثممػا حػدث فػي الخالفػات بػيف حكومػة فيػاض والػرئيس 
واالجتماعبيػة وحركة فػتح، واالسػتقالة المبكػرة لحكومػة رامػي الحمػد اهلل، وفػي ظػؿ تػردي األحػواؿ االقتصػادية 

بشكؿ غير مسبوؽ مع تفشي حالة اإلحباط واليأس مف القيادة والقػوى مػف دوف أمػؿ مميػـ، ومػا يزيػد الموقػؼ 
الفمسطيني ضعًفا عمى ضعؼ األوضاع العربية المتغيرة بشكؿ عاصؼ وبصورة تجعؿ العرب منشػغميف عػف 

سػػرائيؿ أكثػػر مػػا تطػػرح عمييػػا مػػف تحػػديات القضػػية الفمسػػطينية كمًيػػا بالصػػراعات الداخميػػة التػػي تقػػدـ فرًصػػا إل
ومخػػاطر، لدرجػػة أف كيػػري يحػػاوؿ إقنػػاع إسػػرائيؿ بانتيػػاز الفرصػػة التاريخيػػة القائمػػة اآلف لمتوصػػؿ إلػػى حػػؿ 
 يضمف تصفية القضية الفمسطينية مف جميع جوانبيا بصورة تحقؽ األىداؼ والمصالح اإلسرائيمية الجوىرية.

ورىػػا يمكػػف أف يجعالىػػا ُتضػػّيع ىػػذة الفرصػػة عمػػى أسػػاس انتظػػار فرصػػة إف تطػػرؼ الحكومػػة اإلسػػرائيمية وغر 
أخػػرى قػػد تكػػوف أفضػػؿ فػػي المسػػتقبؿ، ال سػػيما أنيػػا ماضػػية فػػي كػػؿ األحػػواؿ فػػي اسػػتكماؿ فػػرض أمػػر واقػػع 

 احتاللي يجعؿ الحؿ اإلسرائيمي ىو الحؿ الوحيد المطروح والممكف عممًيا.
ة مػف أمرىػا أنيػا تضػمف اسػتمرار الوضػع الػراىف، ألف القيػادة وما يجعؿ الحكومة اإلسػرائيمية ليسػت فػي عجمػ

الفمسطينية عاجزة وتتصرؼ عمى أساس أنيػا ال تممػؾ خيػارات أخػرى غيػر خيػار المفاوضػات الثنائيػة برعايػة 
ذا جّربػت خيػارات أخػرى  أميركية، بػالرغـ مػف الحصػاد الكػارثي الػذي حصػده الفمسػطينيوف مػف ىػذا الخيػار، وا 

لشػػعبية أو المصػػالحة أو التوجػػو إلػػى األمػػـ المتحػػدة؛ فإنمػػا تفعػػؿ ذلػػؾ بشػػكؿ تكتيكػػي لتحسػػيف مثػػؿ المقاومػػة ا
فرص اسػتئناؼ المفاوضػات، ولػيس كإسػتراتيجية جديػدة، وأكبػر دليػؿ عمػى ذلػؾ أف الػرئيس "أبػو مػازف" أخبػر 

ؿ بشػرطيف مػف العديد ممف التقاىـ طواؿ األسابيع الماضية بأنػو مسػتعد مػف أجػؿ اسػتئناؼ المفاوضػات لمقبػو 
، 2967شروطو الثالثة، بحيث يقبؿ بتجميد االستيطاف أو قبوؿ إسػرائيمي بإقامػة دولػة فمسػطينية عمػى حػدود 

بػػػؿ وأكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ موافقتػػػو عمػػػى تجميػػػد غيػػػر معمػػػف لالسػػػتيطاف، وعمػػػى عػػػدـ المصػػػادقة عمػػػى 
التوجػو إلػى األمػـ المتحػدة، وبعػد  عطاءات جديدة أثناء المفاوضػات. ىػذا طبًعػا بعػد أف تعيػد الػرئيس بتجميػد

سرائيميوف عشرات المقاءات السرية ىنا وفي ىولندا وفي مناطؽ مختمفة.  أف واصؿ مفاوضوف فمسطينيوف وا 
إف األمػر ال يقتصػػر عمػػى المقػاءات التػػي أُعمػػف عنيػا وتػػـ تأكيػػدىا مػػف قبػؿ ياسػػر عبػػد ربػو، أمػػيف سػػر المجنػػة 

، أي فػي الوقػت الػذي كػاف فيػو الموقػؼ 2022وبداية العاـ  2020عاـ التنفيذية لمنظمة التحرير في أواخر ال
الرسمي المعمف ىو رفض المفاوضات مف دوف التزاـ إسرائيؿ بالشروط الفمسطينية، حيػث عقػد عبدربػو عشػرة 
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لقاءات مع مولخو ولقاء مع نتنياىو، وعدد غير محدد مع أييود باراؾ، فيما عقػد عريقػات أكثػر مػف خمسػيف 
ولخو، كاف مف تداعياتيا مشادة بيف عريقات ووزير الخارجية األردني الذي طمب بإلحاح اسػتكماؿ لقاء مع م

ورفػػض عريقػػات ذلػػؾ رغػػـ عقػػده  2022المفاوضػػات االستكشػػافية التػػي عقػػدت فػػي األردف فػػي مسػػتيؿ العػػاـ 
 عشرات المقاءات مع مولخو، مستشار نتنياىو.
تواجػػػو المفاوضػػػات عػػػف طريػػػؽ تقػػػديـ المزيػػػد مػػػف التنػػػازالت  مػػػا سػػػبؽ يفسػػػر لمػػػاذا تػػػتـ إزالػػػة العراقيػػػؿ التػػػي

الفمسطينية، فكيؼ يمكف أف ترفض القيادة الفمسطينية استئناؼ المفاوضات وىي ضعيفة وفي حالػة انتظاريػة 
ال تنتيي وتفاوض بشكؿ دائـ تقريًبا بشكؿ سري، وكأف الميـ ىو مجرد بقاء السمطة والقيادة بأي ثمف، وعدـ 

الفمسطيني بما يجري مػف مفاوضػات، بحيػث يػتـ التمسػؾ بالشػروط السػتئناؼ المفاوضػات فػي معرفة الشعب 
ذا كاف األمر كذلؾ فاستئناؼ المفاوضات بشكؿ  العمف، بينما تجري المفاوضات عمى قدـ وساؽ في السر، وا 

إضػعاؼ عمني وبمشاركة األطراؼ األخرى أجدى مف استمرار القنوات السرية التي ال تؤدي إلى شػيء سػوى 
 الموقؼ الفمسطيني أكثر وأكثر.

إف المطمػػوب بعػػد التجربػػة الطويمػػة المريػػرة مػػف المفاوضػػات الثنائيػػة ىػػو إقفػػاؿ ىػػذا المسػػار كمًيػػا، والبحػػث عػػف 
 مسار جديد قادر عمى تحقيؽ األىداؼ الوطنية.

إطػالؽ سػراح عػدد بالعودة إلى نتػائج جولػة كيػري، يبػدو أف النقطػة الوحيػدة التػي يمكػف إحػراز تقػدـ فييػا ىػي 
مػػف األسػػرى المعتقمػػيف منػػذ مػػا قبػػؿ أوسػػمو مقابػػؿ ثمػػف بػػاىظ، مػػع مالحظػػة أف العػػدد الػػذي سػػيفرج عنػػو غيػػر 

 معروؼ، وسيتـ اإلفراج عنيـ عمى دفعات لضماف استمرار المفاوضات ألطوؿ مدة ممكنة.
واليػات المتحػدة بػااللتزاـ مػع تبػادؿ لألراضػي؛ سػتقـو ال 67ولحؿ مشكمة الموافقة عمى إقامة دولة عمى حدود 

بذلؾ بداًل مف الحكومة اإلسرائيمية، وىي صػيغة سػبؽ أف وافقػت عمييػا إدارتػا كمينتػوف وبػوش االبػف مػف دوف 
أف يعنػي ذلػؾ شػػيئا. فػالميـ أف توافػؽ إسػػرائيؿ أو أف تضػغط اإلدارة األميركيػة عمػػى إسػرائيؿ، وىػذاف األمػػراف 

جمػع أوراؽ القػوة والضػغط الفمسػطينية والعربيػة والدوليػة القػادرة عمػى  غير متوفريف، ولف يتػوفرا إال عنػدما يػتـ
 تغيير ميزاف القوى بحيث يصبح االحتالؿ خاسًرا إلسرائيؿ وليس احتالاًل رابًحا، احتالؿ خمس نجوـ.

 2/7/2013، المركز الفمسطيني لالعالـ واألبحاث )بدا ؿ(
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اضػػػيؼ معمومػػػو جديػػػدة عنػػػدما اقػػػوؿ اف الشػػػعب الفمسػػػطيني وصػػػؿ الػػػى مرحمػػػة مػػػف  ال اكشػػػؼ عػػػف سػػػر او
االحبػػػاط و فقػػػداف الثقػػػة بقيادتػػػو وقػػػدرتيا عمػػػى ايجػػػاد حمػػػوؿ و مخػػػارج لمػػػا يواجيػػػو مػػػف مصػػػائب و نكبػػػات . 
االحبػػاط و فقػػداف الثقػػة لػػيس فقػػط فػػي القػػدرة عمػػى الػػتخمص مػػف االحػػتالؿ و حمايػػة المقدسػػات و الحػػد مػػف 

المسػػتوطنيف، ىػػذه طموحػػات كبيػػرة ال احػػد يأمػػؿ بػػأف تتحػػؽ فػػي المػػدى المنظػػور . االحبػػاط نػػاتج اعتػػداءات 
 بالدرجة االساسية عف انكماش النظاـ السياسي الفمسطيني و اختصارة في شخص الرئيس عباس.

الػػرئيس ىػػو اليػػـو رئػػيس كػػؿ شػػيم لػػو عالقػػة بالشػػعب الفمسػػطيني و القضػػية الفمسػػطينية، ىػػو رئػػيس منظمػػة 
حرير الفمسطينية و رئيس دولة فمسطيف و رئيس السمطة الفمسطينية و ىو ايضا رئيس حركة فتح و القائػد الت

العػػػاـ لمقػػػوات، و فػػػي ظػػػؿ تعطيػػػؿ عمػػػؿ المجمػػػس التشػػػريعي فػػػأف الػػػرئيس عبػػػاس ىػػػو الػػػذي يصػػػدر المراسػػػيـ 
سسػػات منظمػػة بقػػانوف، اي ىػػو اصػػبح عمميػػا يقػػـو بعمػػؿ المجمػػس التشػػريعي، و فػػي ظػػؿ الشػػمؿ التػػاـ فػػي مؤ 

التحريػػر فيػػو صػػاحب القػػرار الوحيػػد ىنػػاؾ، و فػػي ظػػؿ الترىػػؿ القيػػادي الػػذي تعانيػػو حركػػة فػػتح، خاصػػة فػػي 
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لجنتيا المركزية التي تكاد ال تعمؿ كأطار قيادي جماعي فأف الرئيس عباس ىو صاحب الشأف الوحيد و ما 
 اخرى.تبقى تكممة عدد في بعض االحياف و غطاء اذا لـز االمر في احيانا 

في الحقيقة لـ يحمـ احد اف يصؿ حالنا الى ما وصؿ اليػو مػف تركيػز كػؿ الصػالحيات و اشػغاؿ كػؿ المواقػع 
العميػػا فػػي يػػد شػػخص واحػػد. لػػـ نحمػػـ ابػػدا اف يػػأتي اي انسػػاف ميمػػا تمتػػع مػػف قػػدرات و مواصػػفات لػػيس فقػػط 

لػـ يحصػؿ عمييػا ياسػر يكرر تجربة الرئيس عرفات في تركيز الصالحيات بػؿ و الحصػوؿ عمػى صػالحيات 
 عرفات نفسو بكؿ رمزيتو و عظمتو.

احػػد االسػػػباب الرئيسػػػية التػػػي جعمػػػت مػػف الػػػرئيس عبػػػاس مرشػػػحا طبيعيػػػا بعػػد رحيػػػؿ الػػػرئيس عرفػػػات ىػػػو اف 
الكثيػػريف كػػانوا عمػػى قناعػػو اف نيػػج الػػرئيس عبػػاس سػػيكوف مختمػػؼ تمامػػا عػػف نيػػج الػػرئيس عرفػػات فػػي ادارة 

يكثر مف الحديث عف ضػرورة بنػاء المؤسسػات و عػدـ تركيػز الصػالحيات االمور، حيث كاف الرئيس عباس 
 في يد شخص واحد و ضرورة الفصؿ بيف السمطات، وضرورة بناء حركة فتح و تفعيؿ ىيئاتيا القيادية .

احد االمور التي كانت القيادة الفمسطينية تكثر الحديث بشأنيا في عيد الرئيس عرفات ىو ضرورة اف يسمي 
السػػمطة و المنظمػػة، لػػـ يكػػف ىنػػاؾ حػػديث عمػػى تسػػمية نائػػب لػػرئيس حركػػة فػػتح الف الػػرئيس  لػػو نائػػب فػػي

عرفات استشيد قبؿ اف يحصؿ عمػى ىػذا المقػب الػذي حصػؿ عميػو الػرئيس عبػاس بالتصػفيؽ خػالؿ المػؤتمر 
السادس. اليـو يتكػرر نفػس الخطػاء و لكػف بشػكؿ اكبػر حيػث ال يوجػد نائػب لػرئيس السػمطة و ال لممنظمػة . 
جزء مف عدـ وجود نواب ال يتعمؽ بالرئيس عباس فقط بؿ يتعمؽ بغيػاب قيػادات حقيقيػة قػادرة عمػى اف تعبػر 
عف موقفيا بدوف خوؼ. جزء مف المشكمة اف الرئيس عباس ليس فقط ال يسمع ما يكفي مف االصوات تقوؿ 

سػعيدا لسػماعو، يقولػوف لػو انػت لو ال عندما يمـز االمر، بؿ اف غالبية القيادات ُتسمعو ما تعتقػد انػو سػيكوف 
 الرئيس و ال بديؿ عنؾ و انت مرشحنا و ال احد سواؾ .

ىؤالء تنازلوا عػف حقيػـ فػي القيػادة و تنػازلوا عػف حػؽ حركػة فػتح فػي اخػذ دورىػا الريػادي و القيػادي. لػذلؾ ، 
منظمة و بطبيعة ليس مف المستغرب اف يتصرؼ الرئيس و كأنو ال توجد قيادة لحركة فتح و ال توجد قيادة لم

الحػاؿ ال يوجػد مجمػس تشػريعي يقػـو بعممػو المراقػب عمػػى اجيػزة الدولػة التنفيذيػة بمػا فييػا عمػؿ الػػرئيس و ال 
يعمػؿ عمػػى سػػف القػوانيف و التشػػريعات. لػػذلؾ، الػرئيس ىػػو الػػذي يعػيف رئػػيس الػػوزراء و يعػيف الػػوزراء ، يقيػػؿ 

ات المػؤتمر الحركػي السػادس تػنص بشػكؿ واضػح مف يشاء و يبقػي فػي موقعػو مػف يشػاء عمػى الػرغـ اف قػرار 
 عمى اف المجنة المركزية ىي التي ترشح و تقرر االسماء.

لػػذلؾ ايضػػا لػػيس مػػف المسػػتغرب اف يكػػوف الغالبيػػة العظمػػى مػػف المقػػربيف لمػػرئيس عبػػاس و المػػؤثريف عمػػى 
ئيس الػوزراء المسػتقيؿ رامػي قراراتو ليس ليـ عالقة بفتح و قراراتيا . لـ يكف مصادفو اف يتـ تعييف نػائبيف لػر 

الحمد اهلل لػيس ليػـ عالقػة بفػتح ال مػف قريػب و ال مػف بعيػد، و لػيس صػدفو ايضػا اف غالبيػة الػوزراء دائمػي 
العضػػوية فػػي اي تشػػكيمو وزاريػػة ىػػـ ايضػػا غػػالبيتيـ لػػيس ليػػـ عالقػػة بحركػػة فػػتح. التفسػػير واضػػح و ىػػو اف 

ما و خنوعػا امػا النيػـ وصػموا عػف طريػؽ الصػدفو الػى قيادات و كوادر حركػة فػتح تنازلػت عػف حقيػا استسػال
 مواقعيـ القيادية و غير مصدقيف النفسيـ بأنيـ قادة ، و اما خوفا عمى مصالحيـ و مواقعيـ الوظيفية.

ىذا العجػز و ىػذا الخػوؼ لػيس بمعػزؿ عػف المشػكمة االساسػية التػي يعػاني منيػا النظػاـ السياسػي الفمسػطيني 
كؿ خاص حيث يتمتع الرئيس بكؿ الصػالحيات فػي الطػرد و التعيػيف و الترقيػة . بشكؿ عاـ و حركة فتح بش

كيػػؼ لسػػفير او وزيػػر او وكيػػؿ وزارة او ضػػابط امػػف يسػػتطيع اف يعتػػرض عمػػى قػػرار او يقػػوؿ ال لمػػرئيس فػػي 
 الوقت الذي يعرؼ اف ىذا االمر سيكمفو راتبو و منصبو.
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في ىذه السمطة ىو ما حدث مع غػازي الجبػالي الػذي احد النماذج عمى اف الرئيس قادر عمى فعؿ كؿ شيم 
عػػاد الػػى راـ اهلل قبػػؿ حػػوالي الشػػير بعػػد اف كػػاف مطموبػػا لمقضػػاء الفمسػػطيني بػػأمر مػػف النائػػب العػػاـ بتيمػػة 
االخػػػتالس. الجبػػػالي عػػػاد الػػػى راـ اهلل وىػػػو مػػػف حقػػػو كػػػأي مػػػواطف فمسػػػطيني اف يعػػػيش فػػػي اي مكػػػاف فػػػي 

لقضػػاء الفمسػػطيني مػػف االنتربػػوؿ تسػػميمو تػػـ اصػػدار عفػػو عنػػو مػػف قبػػؿ فمسػػطيف، لكػػف الجبػػالي الػػذي طمػػب ا
الرئيس عباس و تـ اغالؽ كؿ الممفات التي ليا عالقة بقضػايا الفسػاد. الػرئيس عبػاس اختصػر عمػؿ النيابػة 
و القضاء الفمسطيني و ىيئة مكافحة الفساد التي لـ تعرؼ شيم عف الموضوع بكتاب براءة لمجبالي دوف اف 

 مواطف الفمسطيني عمى اي اساس تـ ىذا و مف الذي فاوض الجبالي و متى و كيؼ؟يعرؼ ال
غيػػاب السػػمطة التشػػريعية كسػػمطة رقابيػػة و تركيػػز الصػػالحيات فػػي يػػد شػػخص واحػػد جعمػػت مػػف المسػػتحيؿ 
الفصؿ بيف السمطات. غازي الجبالي قد يكوف بريء و قرار الجمب بعد اتيامو بالفساد كاف خاطم، لكف مػف 

يحدد ذلؾ الرئيس اـ القضاء؟ الرئيس اـ ىيئة مكافحة الفساد؟ قصة الجبالي كاف المفترض اف تنتيي الذي س
اما باالعتذار لو عمى تشويو سمعتو مف قبؿ النائب العاـ و القضاء الفمسطيني اذا ثبت انػو بػريء او صػدار 

 حكـ قضائي بحقو اذا ما ثبت ادانتو. لكننا في زمف الرئيس.
 27/6/2013، خباريةوكالة معًا اإل
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 عدناف أبو عامر
بصورة غير متوقعة، شغؿ الفناف الفمسطيني الشاب محمد عساؼ، كؿ الفمسطينييف، عمػى اخػتالؼ منػاطقيـ 

نييف الجغرافيػػػػة، فػػػػي الػػػػداخؿ والخػػػػارج ومخيمػػػػات المجػػػػوء، ومختمػػػػؼ توجيػػػػاتيـ السياسػػػػية والفكريػػػػة مػػػػف عممػػػػا
سالمييف، وبغض النظر عف أوضاعيـ المالية: فقراء وأغنياء.  وا 

وىػػو مػػا يشػػجعنا عمػػى إيػػراد أرقػػاـ ذكرتيػػا شػػركة االتصػػاالت الخمويػػة الفمسػػطينية "جػػواؿ"، قالػػت فييػػا أنػػو تػػـ 
ألػػؼ  250ألػػؼ رسػػالة منػػذ بدايػػة برنػػامج "آراب آيػػدوؿ"، بمػػا قيمتػػو مميػػونيف و 400إرسػػاؿ أكثػػر مػػف مميػػوف و

ألػػؼ دوالر، فػػي بمػػد متوسػػط دخػػؿ الفػػرد السػػنوي فييػػا مػػا يقػػارب األلفػػي شػػيكؿ، يعنػػي  680مػػا يعػػادؿ  شػػيكؿ،
 دوالر! 600

 
 المؤيد والمعارض• 

إلػػى جانػػب البعػػد الفنػػي والجانػػب الترفييػػي لمػػا بػػات يسػػمى "ظػػاىرة عسػػاؼ"، فقػػد أثػػار الشػػاب دوف أف يقصػػد 
ينية، بيف مؤيد ومعػارض، مرحػب ورافػض، كػأي نقاشات حادة داخؿ صفوؼ عناصر حماس ومرجعياتيـ الد

قضػػية اجتماعيػػة انشػػغمت بيػػا حمػػاس فػػي اآلونػػة األخيػػرة، تناولػػت مظػػاىر األسػػممة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني، 
 مثؿ تأنيث التعميـ، قانوف العقوبات، وغيرىا، وقد أثارىا "المونيتور" في تقارير سابقة لمراسميو في غزة.

ًا مغايرًا بالنسبة ألوساط كبيرة في حماس، ألنو استطاع أف يفػرض "حظػر لكف ما حصؿ مع عساؼ كاف أمر 
، 2023تجػػوؿ" حقيقػػي يػػومي الجمعػػة والسػػبت مػػف كػػؿ أسػػبوع خػػالؿ الشػػيريف الماضػػييف مػػف العػػاـ الجػػاري 

بحيػػػث بػػػدت شػػػوارع قطػػػاع غػػػزة فارغػػػة فػػػي السػػػاعات األولػػػى مػػػف المسػػػاء ترقبػػػًا لفػػػوز الشػػػاب، وتقدمػػػو عمػػػى 
 منافسيو.
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، عمػػت االحتفػػاالت مختمػػؼ األراضػػي 22/6/2023الف فػػوزه عمميػػًا مسػػاء السػػبت األخيػػر الموافػػؽ ومػػع إعػػ
نمػػا لػػو بعػػد وطنػػي حػػيف وجػػو لحظػػة  الفمسػػطينية، واعتبػػر العديػػد مػػف الفمسػػطينييف أف فػػوزه لػػيس شخصػػيًا، وا 

 تتويجو بمقب "عرب آيدوؿ" التحية لألسرى والشيداء، وارتدائو لمعمـ الوطني.
التنظيميػػة فػػي ظػػاىرة عسػػاؼ عاشػػت حالػػة اسػػتقطاب فكريػػة حػػادة بػػيف نمػػوذجيف قػػائميف عمػػى قواعػػد حمػػاس 

الساحة السياسية اإلسالمية: "طالباف" في أفغانستاف بأقصى الشرؽ التي تبنت مفاىيـ متطرفػة متشػددة، وليػا 
متػػع بحضػػور بعػػض الوجػػود، ولػػو قمػػياًل لػػدى الجماعػػات السػػمفية فػػي فمسػػطيف، و"أردوغػػاف" فػػي تركيػػا الػػذي يت

كبير واسع في قواعد حماس وكوادرىػا وقياداتيػا، ويرغبػوف فعػاًل باستنسػاخ نموذجػو اإلسػالمي الػذي يصػفونو 
 بػ"المودرف"!

وىػػو مػػا دفػػع بالقيػػادي البػػارز فػػي حركػػة حمػػاس يحيػػى موسػػى، النائػػب فػػي المجمػػس التشػػريعي، وأحػػد رموزىػػا 
بػػره كفػػاءة وطنيػػة يمكػػف االسػػتفادة منيػػا فػػي الفػػف الممتػػـز المعتػػدليف واألكثػػر انفتاحػػًا، بػػأف بػػارؾ لعسػػاؼ، واعت

 الذي يدافع عف القضية والشعب، مما جمب عميو انتقادات شديدة غاية في القسوة مف قبؿ عناصر حماس.
فػػي رأيػػي الشخصػػي، أف عسػػاؼ حظػػي بمشػػاىدة فػػي أوسػػاط حمػػاس ألكثػػر مػػف دافػػع، منيػػا الفضػػوؿ الػػذي 

عامػػػػًا أف يسػػػػتقطب حولػػػػو ماليػػػػيف الفمسػػػػطينييف،  25يتجػػػػاوز بعػػػػد دفعيػػػػـ لمعرفػػػػة كيػػػػؼ اسػػػػتطاع شػػػػاب لػػػػـ 
واعتبارىـ ألغانيو أنيا تتحدث عف فمسطيف واألسػرى والمعانػاة، كمػا أف البعػد الػديني المحػافظ لػدى قطاعػات 
معينة في شباب حماس لـ تعد "حديدية"، أو ممتزمػة كثيػرًا، كمػا صػرح لػي بػذلؾ أحػد المسػئوليف فػي الحركػة، 

 مف تأثرىـ بما وصفو بػ"الغزو الثقافي"، الذي تمارسو الفضائيات العربية في السنوات األخيرة.انطالقًا 
بػػؿ إف مسػػئواًل حكوميػػًا بػػارزًا فػػي حمػػاس أبمغنػػي شخصػػيًا أنػػو دخػػؿ ذات يػػوـ عمػػى بيتػػو، فوجػػد أبنػػاءه وبناتػػو 

لمطػربتيف الشػييرتيف "نانسػي يشاىدوف البرنامج، ولـ يجد مف عساؼ إال كؿ احتراـ والتزاـ، ألنػو لػـ يصػافح ا
 عجـر وأحالـ" المتاف كانتا ضمف لجنة التحكيـ لمبرنامج!

 
 الغزو الثقافي• 

أكثػػر مػػف ذلػػؾ، فقػػد امػػتألت صػػفحات مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي بػػآراء لمقػػربيف مػػف حمػػاس لػػـ تنكػػر عمػػى 
د السػػالـ ىنيػػة، النجػػؿ الشػػاب موىبتػػو الغنائيػػة، وطموحػػو الشخصػػي بػػالفوز فػػي مسػػابقة عالميػػة، فقػػد أكػػد عبػػ

األكبػػػر لػػػرئيس حكومػػػة حمػػػاس عمػػػى حسػػػابو الشخصػػػي فػػػي "الفيسػػػبوؾ" أف عسػػػاؼ قيمػػػة تسػػػتحؽ االحتػػػراـ 
 والتقدير.

، الناطؽ باسـ حماس، إلى عدـ اإلساءة لو أو تجريحو، فالشاب مػف فمسػطيف، وعػاش غػزة  ودعا فوزي برىـو
 وكريمة ومحترمة ومعروفة. وحصارىا، والحروب التي شنت عمييا، وىو مف عائمة طيبة

لكػػف حمػػاس فػػي المقابػػؿ اسػػتيجنت حالػػة التضػػخيـ والمبالغػػة التػػي قامػػت بيػػا حركػػة فػػتح، لظػػاىرة عسػػاؼ، 
واعتبار فػوزه نيايػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي، مسػتدليف عمػى ذلػؾ برسػالة الػرئيس عبػاس التػي وجييػا لػو، ومنحػو 

لمشػػعب الفمسػػطيني عمػػى طريػػؽ تحقيػػؽ حممػػو بإقامػػة الدولػػة  لقػػب سػػفير النوايػػا الحسػػنة، معتبػػرًا الفػػوز انتصػػاراً 
 المستقمة!

كما ارتفعت أصوات كثيرة مف المقػربيف مػف حمػاس تنتقػد "ظػاىرة عسػاؼ"، واتيمػت مػف يروجػوف لػو بالسػعي 
لتطبيؽ أجندة ثقافية غربية ضد الشباب الفمسطيني، وانضـ ليػـ بعػض العناصػر السػمفية التػي قالػت فػي أحػد 

"مشاىد الفرح بفوز عساؼ تجيب عمى سؤاؿ نردده منذ أكثر مف ستيف عامًا: لماذا أذاقنا اهلل الػذؿ منتدياتيا: 
 عمى أيدي الييود"؟!



 
 
 

 

 

           31ص                                    2908العدد:                2/7/2013الثالثاء  التاريخ:

وىنا البد مف ذكر بعػض األسػماء والشخصػيات الدينيػة البػارزة فػي حمػاس، ممػف اعتبػرت التصػويت لعسػاؼ 
رعييف في قطاع غزة، ويحظى باستقطاب كبير حراـ شرعًا، مثؿ د.سمماف الداية الذي يعتبر أبرز العمماء الش

 في صفوؼ عناصرىا.
ولػػـ يتػػردد د.صػػالح الرقػػب، وزيػػر األوقػػاؼ السػػابؽ فػػي حكومػػة حمػػاس، وأحػػد الشخصػػيات األكثػػر تشػػددًا كمػػا 
يصفو الكثيروف، عف القوؿ أف عساؼ ال يشرفو أف يكػوف أحػد أبنائػو، ألنػو يغنػي وسػط جميػور معظمػو مػف 

 ورة فاضحة، ويجمس مع فتيات سافرات بصورة مبتذلة، يتبادؿ معيف الضحكات.النساء المتبرجات بص
 
 إدارة االختالؼ• 

واسػػػتكمااًل ليػػػػذا الخػػػػط الػػػرافض، فػػػػإف وسػػػػائؿ اإلعػػػالـ التابعػػػػة لحمػػػػاس، سػػػواء قنػػػػاة األقصػػػػى الفضػػػػائية، أو 
بيا وسائؿ إعالـ صحيفتي فمسطيف اليومية، والرسالة نصؼ األسبوعية، لـ تمنح عساؼ التغطية التي قامت 

أخػػرى، وأتػػت عمػػى نبػػأ فػػوزه بخبػػر ثػػانوي فرعػػي ال يكػػاد يقػػرأ، رغػػـ أف حكومػػة حمػػاس قػػررت إقامػػة اسػػتقباؿ 
رسمي لعساؼ عند عودتو في معبر رفح، مف خالؿ وفد رفيع المستوى مف وزارة الثقافة، ما يعني عدـ وجود 

 موقؼ موحد مف الظاىرة، ال مع أو ضد، ال مؤيدة أو معارضة!
وقػػد بػػات مػػف الواضػػػح أف ىػػذا الموضػػوع الشػػائؾ أوقػػػع حمػػاس بمشػػكمة جديػػة عمػػػى الصػػعيد الفكػػري بدرجػػػة 

 -كمػا تقػوؿ ىػػي-أساسػية، رغػـ أف الحركػة لػـ تسػتيدؼ عسػاؼ نفسػو، بػؿ برنػامج "أراب آيػدوؿ"، ألنػو يمثػؿ 
 غزوًا فكريًا وثقافيًا، ويحتوي عمى مخالفات شرعية.

ض المنتػديات اإلعالميػة المقربػة منيػا، تمػت اإلشػارة إلػى مػا قامػت بػو وفي نقاشػات داخميػة فػي حمػاس، وبعػ
حركة فتح، خصـ حماس المدود، مف حممة إعالمية دعائيػة جعمػت مػف دعػـ عسػاؼ قضػية وطنيػة، ومناكفػة 
ضػػد حمػػاس، ألنيػػا بيػػذه الطريقػػة فقػػط تسػػتطيع الحفػػاظ عمػػى أنصػػارىا حوليػػا، مػػا يعنػػي أف أي ردة فعػػؿ مػػف 

 اس ضد عساؼ سيعطي القضية زخًما قوًيا في األوساط الفتحاوية.المحسوبيف عمى حم
ولػػذلؾ سػػادت أوسػػاط حمػػاس القياديػػة حالػػة مػػف الصػػمت إزاء الظػػاىرة، ومػػا اعتبػػروه "الترفػػع عػػف الػػدخوؿ فػػي 
مياترات"، وحيف سئؿ بعضيـ عف رأييـ في ظاىرة عسػاؼ، أظيػروا تحفظيػـ مػف الناحيػة الشػرعية عمػى كػؿ 

وعػػدـ وجػػود مشػكمة شخصػػية مػػع عسػػاؼ، العتقػػادىـ أف أي إجابػة تخػػرج عػػف ذلػػؾ سػػتورط  البػرامج الغنائيػػة،
 حماس.

كما وصمتني معمومات مف مصادر مطمعة في حماس، أف أوساطيا الفكرية ومػا تسػميو "المحاضػف التربويػة" 
فكػػػر تنشػػػغؿ ىػػػذه األيػػػاـ بػػػإجراء مراجعػػػة حقيقيػػػة جػػػادة لػػػػ"ظاىرة عسػػػاؼ"، التػػػي نبيػػػت الحركػػػة إلػػػى قصػػػور ال

التنظيمػػي لػػػدييا، والحاجػػة لفكػػػر جمػػاىيري أوسػػػع، ينظػػر لجوانػػػب االتفػػاؽ، ويراعػػػي اختالفػػات الفمسػػػطينييف، 
 فميس مطموبًا منيـ أف يخضعوا لمقاييس حماس بشكؿ كامؿ حتى ترضى عنيـ.

أخػػتـ سػػطوري ىػػذه بممخػػص حػػوار جمعنػػي مػػع قيػػادي بػػارز وكبيػػر فػػي حمػػاس، سػػألتو عػػف المسػػألة برمتيػػا 
لمجتمػػع الفمسػػطيني متنػػوع اآلراء، متعػػدد التوجيػػات، مختمػػؼ الثقافػػات، وحمػػاس ال تحكػػـ عناصػػرىا فأجػػاب: ا

فقط حتى تطبػؽ عمػييـ قناعاتيػا الفكريػة وتوجياتيػا األيديولوجيػة، بػؿ تحكػـ شػعبًا كػاماًل فيػو كػؿ ىػذا الخمػيط 
حمػاس فػي حػرج مػف ىػذه المتنوع، ولذلؾ ال أجد مشكمة في وجػود عسػاؼ وسػواه بيننػا، وال داعػي ألف تكػوف 

 الظاىرة!
 1/7/2013 المونيتور،
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انشغموا في جوانب مختمفة مف "الغد": "ىؿ يوجد احتماؿ لغد أخضر؟"، "تعمػيـ فػي  2023في مؤتمر الرئيس 
واف لػـ يكػف غػدًا، فبعػد غػد. نوعػاف  –الزعامػة"، "غػد المجتمػع االسػرائيمي" اختبار الغد"، "اقتصاد الغد"، "غػد 

مػػف "الغػػد" لػػدى الػػرئيس يقتربػػاف مػػف نػػوعيف مػػف "الغػػد" لػػدي. نوعػػا الغػػد لػػدي ال يطرحػػاف اليػػـو فػػي مثػػؿ ىػػذه 
البعيد، المؤتمرات. فيما مقمقاف ويستوجباف حمواًل سريعة، وليذا فإنيما غير شعبييف. كـ سيؿ االنشغاؿ بالغد 

 بؿ والبعيد جدًا، وعندىا فإف شيئًا ال يعود يمزمؾ بأف تتخذ فعاًل ما منذ األسبوع القادـ.
متػر فػوؽ بئػر السػبع  2000، ارتفع في مروحيػة الػى مػدى 2020في غدي، لنفترض بعد سبع سنوات، سنة 
المعػايير األخالقيػة  ألؼ نسػمة تختمػؼ معاييرىػا األخالقيػة عػف 300فتظمـ عيناي. أرى دولة بدوية مف نحو 

فػػي الثقافػػة، فػػي القػػوانيف، فػػي القضػػاء، فػػي مصػػادر الػػرزؽ، فػػي االنتشػػار الجغرافػػي، فػػي  –لدولػػة اسػػرائيؿ 
الػػديف، فػػي المغػػة، فػػي الموقػػؼ مػػف النسػػاء، فػػي تعػػدد الزوجػػات، وفػػي فيػػـ الجيػػرة. الييػػود ال يػػأتوف إلػػى ىػػذه 

لى الجنوب" لـ تتحقؽ، بؿ ولف تتحقؽ. أما قػدامى النقػب الدولة، وليذا فإف خطة الجيش اإلسرائيمي "لميجرة إ
فيػـ أيضػًا يسػتحقوف راتبػًا جمػياًل، أمانػًا اقتصػاديًا، ثقافيػًا وشخصػيًا،  –عػف حػؽ  -فيـ الطريػؽ إلػى تػؿ أبيػب

وكرامة. مف خطط لزيارة ممشيت وعفيدت سيخيب ظنو عندما يتبػيف لػو أنػو فػي ىػذه األمػاكف الخاصػة توجػد 
 وية كبيرة، ولدييـ كواشيف تثبت ممكيتيـ األرض منذ عيد النبطييف.اليوـ بمدات بد

مميػوف نسػمة، وبػي  4، حيف سيصػبح سػديو دوؼ حيػًا مػف 2020كيؼ سيبدو الغد في منطقة تؿ أبيب؟ في 
جميموت سيسكف فييا نصؼ مميوف نسمة، ونطاقات رمات ىشػروف يسػكنيا نصػؼ مميػوف آخػروف، عنػدىا  -

رؾ مميوف وربع المميوف ييودي مف ىذه النطاقات في سياراتيـ نحو تؿ أبيػب، أو سيثور التحدي: كيؼ سيتح
إلى أي مكاف آخر؟ إنيـ لف يصموا إلى أي مكاف، والقطارات لف تكوف بدياًل. األمة التؿ أبيبيػة سػتجد نفسػيا 

ألؼ دونـ  20عالقة في الطرقات، غاضبة، مغيظة وال تؤدي مياميا. يوجد اليـو حوؿ تؿ أبيب الكبرى نحو 
ذا كػاف كػذلؾ، فعػف أي "غػد أخضػر" تحػدثوا فػي 2020مف األراضي الزراعيػة. وىػذه لػف تكػوف فػي العػاـ  . وا 

 ؟2020مؤتمر الرئيس دوف أف يطمسوا ويداىنوا؟ أي غد اجتماعي ينتظر سكاف اسرائيؿ في 
اقػع األمػر فقػط منػاطؽ ستكوف قطاعات "ييودا" و"السامرة" جزءًا ال يتجزأ مف إسرائيؿ. فػي و  2020في العاـ 

"ج". الى جانبيا ستكوف نحو مائة بانتوستاف فمسطيني، وستكوف أحزاب اليمػيف سػعيدة. ولكػف األسػرة الدوليػة 
ذا ما جرت انتخابات، ستظير الحقيقة المػرة  كميا ستتيـ إسرائيؿ باالبرتيايد، وستكوف ليذا آثار دراماتيكية. وا 

ي المتػػدينيف الػػوطنييف واألصػػولييف كػػؿ صػػمواتيـ. فمثممػػا فػػي العػػاـ حانػػت نيايػػة الدولػػة الييوديػػة. لػػف تجػػد –
لـ يقؼ الباري عز وجؿ الى يميننا، ىكذا سيكوف ىذه المرة أيضًا، وىػذا سػينتيي بالمصػيبة. فػي ىػذا  2939

امتنعوا عف البحث في مؤتمر الرئيس، ألف ىذا ليس موضوعًا ذا صمة، ليست لو آثار اقتصادية، ديمغرافية، 
 عية، وخضراء.اجتما
"فتيػػػاف جبايػػػة الػػػثمف" لػػػف يعتبػػػروا ىامشػػػييف غريبػػػي األطػػػوار فػػػي المجتمػػػع، بػػػؿ سػػػيكونوف وسػػػط  2020فػػػي 

 اإلجماع. مؤتمر الرئيس يمقت ىذه المواضيع.
وبالنسبة القتصاد الغد، لماذا انتظار الغد، إذا كاف تقرر منذ اليوـ بانػو مػف اآلف فصػاعدًا ال مكػاف لممحػيط؟ 

تػػػؿ أبيػػػب! فمتحػػػَي الرأسػػػمالية الخنزيريػػػة! العػػػار لمطبقػػػة الوسػػػطى والطبقػػػة الػػػدنيا، العػػػار لمعدالػػػة فمتحػػػَي دولػػػة 
االجتماعية! ولماذا البحث في الغد، إذا كانت منذ اليوـ ال توجد زعامة، وال توجد قدرة عمى الحكػـ، وال توجػد 

 ة مف "أراضي اسرائيؿ"؟في المائ 80قدرة عمى اتخاذ قرارات، وال يوجد قانوف وقضاء في أكثر مف 
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فػػي  50فسػػيقؿ معػػدؿ الييػػود إلػػى  2025فػػي المائػػة، أمػػا فػػي  62القػػدس غػػدًا؟ معػػدؿ الييػػود فييػػا اليػػوـ ىػػو 
فػي  20فسػييبط الػى  2025فػي المائػة، أمػا فػي  25المائة. معدؿ الصياينة فػي عاصػمة اسػرائيؿ اليػـو ىػو 

 أي إصالح لمعالـ تحدثوا ىناؾ؟. فعف 2023المائة. في ىذا لـ يبحثوا في مؤتمر الرئيس 
فػي المائػة ييػود مػف عمػـو السػكاف، الػذيف معظميػـ  22والغد في الجميؿ؟ في مركز الجميؿ يسكف اليـو فقػط 

مسمموف. أناس غيػر واقعيػيف فػي معاىػد الديمقراطيػة والسػالـ يريػدوف أف يسػكف ىػؤالء المسػمموف فػي متسػبيو 
داوالت مػػؤتمر الػػرئيس لشػػؤوف الغػػد؟ مػػف الواضػػح لكػػؿ مػػف لػػو ىجميػػؿ. أفمػػيس ىػػذا جػػديرًا باالستيضػػاح فػػي مػػ

 .2947عقؿ، أف الجميؿ غدًا ىو جميؿ عربي، في المنطقة التي وعد بيا الفمسطينيوف في 
مميػوف مسػمـ فييػا،  2.5بدوف النقب، بدوف القدس، بدوف الجميؿ، ولكف مع ضـ مناطؽ "ييودا" و"السامرة" بػػ 

سػتحّؿ نيايتيػا، وعنػدىا  2035دولة اسميا تؿ أبيب، وبصػفتيا ىػذه، حتػى  –ىو مدينة  2020فاف الغد في 
 لف يكوف أي مؤتمر غد ييودي في "بالد إسرائيؿ".

ىػػو ميرجػػاف، ولكنػػي رأيػػت أنػػو يجمػػس ىنػػاؾ أنػػاس بربطػػات عنػػؽ،  2023لمحظػػة فكػػرت بػػأف مػػؤتمر الػػرئيس 
ىذه الثرثرة واليروب مف النقاشات  بسيماء مف الجدية. كيؼ وافقوا عمى –بينيـ بعض أصدقائي  –شييروف 

 في المواضيع الحقيقية والمصيرية السرائيؿ؟.
 1/7/2013، "ىآرتس"
 2/7/2013، األياـ، راـ اهلل
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 سمدار بيري
 ُيقػػدر الخبػػراء عنػػدنا، الػػذيف يتػػابعوف الوضػػع القابػػؿ لمتفجػػر فػػي مصػػر، أف محمػػد مرسػػي سػػينجح فػػي اجتيػػاز
موجػػة االحتجػػاج والبقػػاء فػػي الحكػػـ، لكنػػو سػػيكوف رئيسػػًا ضػػعيفًا ومجروحػػًا تطػػارده الشػػوارع المشػػتعمة ضػػده. 
يجػػب أف نتنػػاوؿ ىػػذه التقػػديرات بحػػذر، فيػػي صػػالحة ليػػذه المرحمػػة التػػي ال تػػزاؿ فييػػا المظػػاىرات عاصػػفة، 

 لكنيا تحت السيطرة.
السػػرية فػػي طريقػػو الػػى القصػػر الرئاسػػي القبػػة  قبػػؿ أف يخػػرج الػػرئيس المصػػري مػػف المقػػر المحػػروس لمشػػرطة

)الػػػذي غػػػادره أوؿ مػػػف أمػػػس( وعػػػد صػػػحيفة "الغارديػػػاف" البريطانيػػػة بقولػػػو سػػػأبقى فػػػي الحكػػػـ، وأنػػػوي أف ُأتػػػـ 
السنوات الثالث القادمة مف واليتي. وبّيف مرسي لخصومو الذيف دعوا الجنراالت إلى أف يأخذوا مقاليد الحكػـ 

 ىذه المرة في شؤوف مصر السياسية.منو أف الجيش لف يتدخؿ 
ينبغي أف نفتػرض أف التقػارير اإلخباريػة عػف عشػرات الدبموماسػييف األميػركييف الػذيف سػارعوا الػى ركػوب كػؿ 
طػػائرة خرجػػت مػػف القػػاىرة، وال ييػػـ الػػى أيػػف الميػػرب، أثبتػػوا لمرسػػي مبمػػغ خطػػر الوضػػع. بػػؿ إف قطػػر التػػي 

 أرسمت طائرة ىرب لممثمييا في القاىرة.تبرعت بمميارات إلنقاذ االقتصاد المصري 
كػػػاف مرسػػػي يسػػػتطيع اف يػػػرى فػػػي التمفػػػاز ماليػػػيف المػػػواطنيف الػػػذيف لػػػـ يخػػػافوا اف ييتفػػػوا قػػػائميف لػػػو "ارحػػػؿ"، 
وعػػائالت تتظػػاىر ضػػده مػػع نعػػوش وبحػػر خيػػاـ فػػي ميػػداف التحريػػر. وكػػاف يسػػتطيع أف يسػػمع التقػػارير عػػف 

الػػذي نػػزؿ الػػى الميػػداف لُيحػػذر  –ر العممػػاني حمػػديف صػػباحي زعػػيـ المعسػػك –البورصػػة المتياويػػة وخصػػمو 
 قائال: "ارحؿ فورًا أو نضطرؾ الى الخروج".

لػػيس مرسػػي بشػػػار األسػػد. ففػػي مصػػػر بخػػالؼ سػػورية ال يمكػػػف قصػػؼ المتظػػاىريف وذبحيػػػـ. ولكػػؿ جنػػػدي 
لخطػوط الحمػر. مصري أقرباء في المياديف. ولػف يػدخؿ الجػيش الػى الصػورة إال إذا تجػاوز أحػد المعسػكريف ا
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إف الجنراالت عمى الجػدار الػى اآلف، ورؤسػاء االسػتخبارات واألجيػزة األمنيػة يحػافظوف عمػى خػط مفتػوح مػع 
 واشنطف.

فقدت مصر مرسي مكانتيا الرائدة في العالـ العربي. وتيػدد المصػانع فػي القطػاع العػاـ باالنييػار بسػبب ثقػؿ 
ئمػة العػاطميف. وأصػبح عشػرات الماليػيف يعػانوف خطػر اإلضرابات. وفي كػؿ يػوـ يػدخؿ آالؼ الشػباب فػي قا

الجوع. ولـ نتحدث بعد عف التوتر مع اثيوبيا حوؿ السػيطرة عمػى منػابع النيػؿ الػذي ىػو شػرياف حيػاة مصػر. 
واختفػػى رجػػاؿ الشػػرطة وال أمػػف فػػي الشػػوارع. والديمقراطيػػة وحريػػة التعبيػػر كممتػػاف نابيتػػاف فػػي معجػػـ مرسػػي 

 واإلسالمييف.
رسي حموؿ سحرية. ومف حسف حظو أيضًا انو ال بديؿ لو في المعسػكر الخصػـ، فقػد مػات عمػر ليس عند م

سميماف، ومبارؾ العجوز المريض في السجف، وعمرو موسى مغترب كثيرًا، ومحمػد البرادعػي معنػي بػالتثوير 
 لقوة.فقط. وىرب البديؿ المحتمؿ أحمد شفيؽ الى دبي. وما زاؿ حمديف صباحي لـ يحشد ما يكفي مف ا

ينتظػػروف فػػي المعسػػكريف أف يػػروا مػػف سيضػػعؼ أواًل. وكمػػا قػػاؿ لػػي أحػػد شػػباب حركػػة تمػػرد فػػي طريقػػو إلػػى 
ذا حذر ولـ يياجـ فسيخسر أيضا".  ميداف التحرير: "إذا ىاجمنا مرسي فسيخسر، وا 

 1/7/2013، "يديعوت"
 2/7/2013، األياـ، راـ اهلل
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