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 لروسيةا "300إس صواري  "يتدري في بمغاريا لمواجية  اإلسراييميسالل الجو  1

سالح الجو اإلسرائيمي سيجري تدريبات لثالثة أسابيع في بمغاريا »تؿ أبيب: قالت مصادر إسرائيمية، إف 
( التي يقاؿ إف روسيا إما سممتيا أو بصدد تسميميا لنظاـ الرئيس بشار 300لمواجية أخطار صواريخ )إس 

سالح الجو اإلسرائيمي في بمغاريا، أعمنت مصادر عسكرية رسمية في تؿ أبيب عف تدريبات قوات و األسد، 
تدريباتنا تحاكي التحديات التي تواجينا »لكنيا رفضت اإلقرار بأف ىدفيا سوريا. وقاؿ الناطؽ العسكري، إف 

مع العمـ بأف وزير الدفاع اإلسرائيمي، موشيو «. مف أي طرؼ كاف بغض النظر عف ىوية ىذا الطرؼ
وضاع عمى الحدود السورية في الجوالف، أصبحت مختمفة األ»يعموف، كاف قد صرح أوؿ مف أمس بأف 

 «.تماما عما كاف في العقود األخيرة. وقد أصبحت أكثر حساسية
« سي 16 -إؼ »و« 16 -إؼ »وقد شاركت أحدث طائرات سالح الجو اإلسرائيمي المقاتمة مف طراز 

دريبات دخؿ سالح الجو ، في التدريبات في سماء بمغاريا، وفي بعض مراحؿ ىذه الت«دي 16 -إؼ »و
، وىي «25سوخوي »و« 29ميغ »و« 21ميغ »البمغاري فييا، مستخدما طائراتو المقاتمة مف صنع روسي 

الطائرات الموجودة بحوزة الجيشيف السوري واإليراني أو ينوياف شراءىا. وفي مرحمة الحقة، انضمت 
، وىو الصاروخ «300إس »تخدمت المضادات الجوية البمغارية مف األرض إلى ىذه المناورات، واس

صاروخا منو وتحاوؿ إسرائيؿ إقناع موسكو بإلغاء  144الروسي المضاد لمطائرات والذي ابتاعت سوريا 
 الصفقة أو تجميدىا، لكنيا تجابو بالرفض.

ومع أف روسيا طورت ىذا الصاروخ أخيرا، وبمغاريا تمتمؾ الطراز القديـ منو، إال أف قائد سالح الجو 
ىذه الفرصة لمتعرؼ عمى أداء ىذا الصاروخ »ائيمي، أمير ايشؿ، الذي أشرؼ عمى التدريبات، أشاد بػاإلسر 

(« 300وصوؿ صاروخ )إس »وقاؿ في حديث نشر في موقع إلكتروني عسكري، أمس، إف «. ومجابيتو
عني أف إلى سوريا ونصبو في الجية الشرقية مف ىضبة الجوالف ىو تحد خطير وتيديد كبير لنا، ألنو ي

سماء إسرائيؿ كميا ستكوف تحت طائمتو، بما في ذلؾ الطائرات المدنية التي تقمع وتيبط في مطار المد. وقد 
التقى ايشؿ مع نظيره البمغاري، قنسطنطيف بوبوؼ، وشكره عمى ىذه التعاوف المشترؾ في المناورات. وقاؿ 

ات بيف البمديف. واعتذر ايشؿ أماـ بوبوؼ عمى إف التدريبات الحالية ىي تعبير عف التطور الكبير في العالق
اإلزعاج الذي تسببت فيو ىذه التدريبات، إذ كانت الطائرات اإلسرائيمية قد طارت عمى مرتفع منخفض، مما 

 أزعج المواطنيف البمغار وأرعبيـ.
المشاة  مف جية ثانية، عمـ الناطؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي، بيانا كشؼ فيو عف تدريبات نفذىا سالحو 

خالؿ األياـ األخيرة، الحتالؿ بمدة بنت جبيؿ في الجنوب المبناني. وقد جرت التدريبات في مدينة صفد، 
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الواقعة في أعمى قمة أحد جباؿ الجميؿ المطمة عمى الجنوب المبناني، والتي تشبو في أبنيتيا وزقاقاتيا 
اقتحاـ لمواقع شبيية بالمواقع التي تضاريس بنت جبيؿ، وفقا ليذا البياف. وقد نفذت عمميات ترصد و 

 يستخدميا حزب اهلل في المناطؽ المأىولة.
تجدر اإلشارة إلى أف الجيش اإلسرائيمي يتعرض أخيرا النتقادات مف القيادات السياسية بدعوى أنو ال يوفر 

قوؿ ىذه القيادات قوة ردع كافية لمنع نظاـ األسد مف فتح منطقة الجوالف الشرقية أماـ حزب اهلل المبناني. وت
إف إسرائيؿ ستجد نفسيا أماـ وضع قد تنجر فيو إلى حرب مفاجئة في الجبية السورية. ومف غير المستبعد 
أف يكوف اإلعالف الصريح مف الجيش عف ىذه التدريبات، والنشر البارز حوليا، ىو رد عمى تمؾ 

 االنتقادات.
 3/7/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 السممي  لسنا بحاجة لخيمة لمقاء فنحن جيران ونؤمن بالتعايشعباس لـ"نتنياىو":  1

عبر رئيس دولة فمسطيف محمود عباس عف تفاؤلو بالجيود الجادة التي يبذليا وزير الخارجية : راـ اهلل
 اإلسرائيمي. –األميركي جوف كيري لمتوصؿ إلى حؿ لمصراع الفمسطيني 
س الوزراء االيطالي انريكو ليتا، في مقر الرئاسة وقاؿ الرئيس عباس في مؤتمر صحفي مشترؾ مع رئي

بمدينة راـ اهلل، اليوـ الثالثاء، 'نحف متفائموف ألف كيري جاد ومصمـ عمى الوصوؿ إلى حؿ ونأمؿ أف يأتي 
 الوقت القريب جدا لمعودة إلى طاولة المفاوضات وتناوؿ كافة القضايا األساسية بيننا'.

ألياـ األخيرة ثالثة اجتماعات لموصوؿ إلى أرضية لبدء المفاوضات، واف وأشار إلى انو عقد مع كيري في ا
الحديث لـ يقتصر عمى بداية المفاوضات، ولكف تناولنا جميع القضايا التي تيـ الفمسطينييف واإلسرائيمييف 

 بالتأكيد.
توضيح وأوضح أف كيري قدـ طروحات مفيدة وليست سيئة، وطروحات بناءة ولكف تحتاج إلى مزيد مف ال

والتفسير حتى نتمكف مف العودة إلى المفاوضات، الفتا إلى أف كيري وعد بالعودة إلى المنطقة خالؿ أسبوع 
 وترؾ مجموعة مف وفده لمتابعة كافة القضايا.

وقاؿ عباس: 'لسنا بحاجة لنمتقي نحف ونتنياىو في خيمة، إما ىنا في بيتي أو ىناؾ في بيتو، وال يوجد أي 
 ء بيننا في أي وقت'.شيء يمنع المقا

وأضاؼ: 'نحف حريصوف عمى السالـ مع اإلسرائيمييف، ىؤالء جيراننا ونعترؼ أنيـ جيراننا، ويجب أف نعيش 
ياىـ في أمف واستقرار، ونقوؿ ليـ الوقت مف ذىب، الوقت ميـ جدا نتيجة لألوضاع التي تعيشيا  نحف وا 

 يأتي إلينا.'المنطقة، والخيمة ال حاجة ليا نحف نذىب إليو أو ىو 
وتابع: 'نريد لحؿ الدولتيف أف يكوف حقيقة ناجزة عمى األرض إلقامة دولة فمسطيف المستقمة وعاصمتيا 

لنعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيؿ ولينعـ شعبانا باألمف واالستقرار  1967القدس الشرقية عمى حدود عاـ 
 ا السالـ العادؿ'.وفي إطار مف الجوار الحسف لتتمتع المنطقة والعالـ بثمار ىذ

أف الجميع يدرؾ أف نافذة رؤية حؿ الدولتيف قد بدأت تضيؽ، بسبب استمرار النشاطات  عباس وبّيف
االستيطانية بشكؿ خاص، واالستمرار في ممارسات إسرائيمية كرفض إطالؽ سراح األسرى مف سجوف 

 إسرائيؿ.
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مى شعبنا الفمسطيني، وقاؿ: 'نود تقديـ ورحب عباس، برئيس الوزراء االيطالي في فمسطيف، كضيؼ عزيز ع
الشكر لمموقؼ االيطالي الداعـ لشعبنا إلقامة دولتو المستقمة ودعـ  إقامة مؤسساتيا واقتصادىا  والبينة 

 التحتية.
وأكد أىمية عمؿ المجنة الوزارية بيف البمديف، آمال أف تتابع عمميا بشكؿ حثيث لما فيو مصمحة البمديف  

إلى مستوى العالقة والتنسيؽ بيف البمديات والسمطات المحمية، وذلؾ في إطار ثنائي أو في  والشعبيف، مشيرا
 إطار التعاوف اليورو متوسطي.

وأشار إلى أنو اطمع ليتا عمى الوضع اإلنساني الصعب التي يعيشيا أبناء شعبنا مف الالجئيف في سوريا، 
والمجوء إلى مناطؽ أخرى داخؿ وخارج سوريا،  ولفت إلى أف الكثيريف منيـ اضطروا إلى ترؾ مخيماتيـ

األمر الذي يتطمب تقديـ المساعدات العاجمة ليـ وفي نفس الوقت إخراجيـ مف معادلة الصراع في سوريا، 
 وقاؿ: 'ال نريدىـ أف يكونوا طرفا في الصراع الدائر في سوريا الشقيقة وغيرىا مف دوؿ العالـ'.

ييف في كؿ الدوؿ التي يعيشوف بيا يعرفوف تماما أنيـ ليسوا جزءا مف أي وأضاؼ سيادتو: 'بالنسبة لمفمسطين
نما ىـ ضيوؼ عمى ىذه الدوؿ وال يحؽ ليـ التدخؿ'.  صراع داخمي، وا 

 2/7/2013وكالة األنباء والمعمومات الامسطينية )وفا(، 
 
 ىنية: معابر غزة تعمل بربع طاقتيا 3

ية، أف المعابر في قطاع غزة تعمؿ بربع طاقتيا، مشيرًا إلى أكد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىن غزة:
 اختفاء الكثير مف األساسيات ألىالي غزة، جراء الحصار "اإلسرائيمي" المفروض منذ سنوات.

وأشار ىنية، خالؿ استقبالو رئيس المجنة الدولية لمصميب األحمر، إلى أف االحتالؿ تراجع عف التزاماتو 
األحرار، وكذلؾ االتفاؽ المبـر مع المعتقميف الفمسطينييف لفؾ اإلضراب عف الطعاـ، الناتجة عف صفقة وفاء 

 الفتًا إلى معاناة المعتقميف األردنييف في سجوف االحتالؿ، واعتقاؿ األطفاؿ، واختطاؼ النواب والوزراء.
جوف وتحدث رئيس الوزراء عف عدة قضايا، خاصة المعتقميف وعمميات التعذيب التي تجري في الس

"اإلسرائيمية" بحؽ األسرى المضربيف عف الطعاـ، وخاصة األسير عبد اهلل البرغوثي، الذي دخؿ في مرحمة 
تالؼ معداتيـ وشباكيـ واختطافيـ إلى ميناء  طالؽ النار عمييـ وا  الخطر، متطرقًا لمعاناة الصياديف وا 

 سدود.
اؾ خطر كبير محدؽ في المدينة ومقدساتيا ورّكز عمى الجرائـ الصييونية في مدينة القدس، قائاًل "إف ىن

اإلسالمية والمسيحية، إضافة لخطة إسرائيمية لتقسيـ المسجد األقصى عمى غرار ما حدث في المسجد 
اإلبراىيمي"، مشيرًا إلى محاوالت االحتالؿ لتيويد القدس وطمس ىويتيا العربية واإلسالمية، باإلضافة ليدـ 

 ة.بيوتيا وعزليا عف الضفة المحتم
وأشاد ىنية بمياـ المجنة الدولية لمصميب األحمر في األراضي المحتمة، وكذلؾ استضافة االعتصامات 

 والمسيرات المتضامنة مع األسرى، وقياميا بمشاريع إنسانية في مجاالت الصحة والزراعة والنظافة.
 2/7/2013، وكالة الرأي الامسطينية لإلعالم

 
 
 اعة لموقت وخداع لمرأي العام: جوالت كيري إضفي غزة الحكومة 4
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أكّدت الحكومة الفمسطينية أّف جولة وزير الخارجية األمريكي جوف كيري تيدؼ إلعادة استنساخ ذات  غزة:
عطاء مظمة لالحتالؿ لالستمرار في  السياسة األمريكية القائمة عمى إضاعة الوقت، وخداع الرأي العاـ، وا 

حقوؽ الوطنية المشروعة لمشعب الفمسطيني مف خالؿ طرح مبادرات مشاريعو االستيطانية، وااللتفاؼ عمى ال
 مخادعة وغير مجدية.

ودعت الحكومة في اجتماعيا األسبوعي، الثالثاء، سمطة راـ اهلل لمتوقؼ عف التعمؽ باألوىاـ األمريكية 
منيا، محممَة  والجرّي وراء سراب السالـ، مؤكدًة عمى أىمية التمسؾ بالحقوؽ المشروعة، وعدـ التفريط بأي

 رئاسة السمطة في الضفة المسئولية الكاممة عف أي تفريط أو تنازؿ عف حقوؽ الشعب الفمسطيني.
وحّذرت مف خطورة ما يتعرض لو األسرى األبطاؿ في سجوف االحتالؿ مف قمع ومصادرة لمحقوؽ ومنع 

الية بالغة الصعوبة، والموت لمزيارات، ال سيما األسرى المضربيف عف الطعاـ الذيف يواجيوف ظروفًا اعتق
 البطيء، بسبب الممارسات واإلجراءات القمعية مف قبؿ إدارة السجوف.

في  -خصوصًا المضربيف عف الطعاـ –كما أّكدت الحكومة عمى وقوفيا ودعميا الكامؿ لمطالب األسرى 
رىا في الدفاع عف حقوؽ تحقيؽ وتوفير مقومات الحياة الكريمة، داعيًة كافة المؤسسات اإلنسانية لمقياـ بدو 

 المعتقميف وفضح ممارسات االحتالؿ.
 2/7/2013، وكالة الرأي الامسطينية لإلعالم

 
 برصاصة طايشة من رجال الشرطة القيادي في "الجياد" رايد جنديةترجح مقتل الحكومة في غزة  5

ائد جندية القيادي قالت لجنة تحقيؽ مكمفة مف حكومة "حماس" في غزة لمتحقيؽ في مقتؿ ر : ا ؼ ب -غزة 
في سرايا القدس، الذي ادى مقتمو الشير الماضي الى توتر العالقة بيف حركتي "الجياد االسالمي" 
و"حماس"، اف القتؿ "لـ يكف مقصودًا" مرجحة اصابتو بػ"رصاصة طائشة مف رصاصات رجاؿ الشرطة" 

 بحسب بياف مف حكومة "حماس".
الغصيف عمى صفحتو عمى "فايسبوؾ" نسخة عف نتائج  ونشر المتحدث باسـ حكومة "حماس" ايياب

التحقيؽ الذي وقع عميو ممثموف عف حركتي "حماس" و"الجياد االسالمي" الى جانب ممثؿ عف عائمة 
 القتيؿ.

 وجاء في نتائج التحقيؽ بحسب البياف انو "ثبت بالقطع اف رائد لـ يكف مقصودا بعينو باالصابة بالقتؿ".
اف اصابة رائد كانت مف رصاصة طائشة مف رصاصات رجاؿ الشرطة"، اال انيا  واضاؼ: "ترجح المجنة

 تابعت "لـ يثبت لمجنة مف ىو الشخص الذي خرجت الرصاصة مف سالحو وادت الى اصابة رائد".
 ولفت البياف الى اف المجنة "اوصت باحالة الضابط المسؤوؿ الى التحقيؽ وعاقبتو".

 3/7/2013الحياة، لندن، 
 
 "إسراييل"غزة يتعيد بمواصمة إعدام المدانين بالتخابر مع في داخمية لاوزير  6

نفى فتحي حماد وزير الداخمية في الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس في : صالح النعامي -غزة
قطاع غزة أمس االتيامات اإلسرائيمية لو بتنظيـ خاليا لممقاومة في الضفة الغربية، مضيفا أف االدعاءات 

 سرائيمية تأتي كمحاولة لردع الحكومة عف مواصمة إعداـ المدانيف بالتخابر لصالح سمطات االحتالؿ.اإل
وقاؿ حماد في تصريح صحافي بأف اتيامات اإلسرائيمييف لو بالتخطيط لخطؼ جنود إسرائيمييف ال عالقة 

التي يشيدىا قطاع غزة، خاصة  النيؿ مف حالة األمف واالستقرار»ليا بالواقع مطمقا، معتبرا إياىا محاولة لػ
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وأشار وزير الداخمية في غزة  «.بعد نجاح حممة مواجية التخابر مع االحتالؿ وضبط عدد كبير مف عمالئو
مستمرة منذ زمف بعيد بعد أف أصبحت األجيزة »أف تيديدات االحتالؿ بحقو ليست جديدة، مشيرا إلى أنيا 

انخفاض نسبة العمالء في »، عمى حد تعبيره. وأضاؼ أف «نيةاألمنية بغزة درعا واقيا لممقاومة الفمسطي
قطاع غزة جعؿ االحتالؿ يعيش حالة مف التخبط ال سيما بعد تنفيذ حكـ اإلعداـ بحؽ عميميف ارتكبا جرائـ 

مالحقة العمالء والقصاص »وأكد حماد استمرار وزارتو في  «.فادحة بحؽ المقاومة والشعب الفمسطيني
قائال « مسطينييف ومقاومتيـ مف خطرىـ الذي تسبب في استيداؼ قادة المقاومة ومؤسسييامنيـ، لحماية الف

عداميـ لحماية أبناء شعبنا وجبيتو »إف  تيديدات االحتالؿ لف تخيفنا وسنستمر في مالحقة العمالء وا 
مالئيـ سعي االحتالؿ لبث الرعب في نفوس أبناء الشعب الفمسطيني، وطمأنة ع»، ومنوىا إلى «الداخمية

 ، عمى حد تعبيره.«الذيف ستصؿ إلييـ وزارة الداخمية قريبا
 3/7/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 اليباش يدعو لوقف االحتااالت الامسطينية تضامنا مع مصر 7

أشرؼ اليور: دعا وزير األوقاؼ الفمسطيني محمود اليابش إلى وقؼ كؿ مظاىر االحتفاالت، بما  -غزة 
الغنائية التي يحيييا الفناف الفمسطيني محمد عساؼ الذي حاز مؤخرا عمى لقب  في ذلؾ إلغاء الحفالت

وكتب اليباش عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ  محبوب العرب، تضامنا مع ما يجري في مصر.
وشعبيا العظيـ وقؼ جميع ’ مصر الرائعة‘أنو يتوجب مف باب التضامف مع ’ الفيسبوؾ‘االجتماعي 

كما دعا الوزير الفمسطيني الفناف عساؼ إلى إلغاء أية حفالت لو في  ؽ الفمسطينية.االحتفاالت في المناط
، تضامنا ’وقؼ نقؿ أية مظاىر احتفالية‘فمسطيف، ودعا في ذات الوقت التمفزيوف الفمسطيني الرسمي إلى 

 مع مصر.
 3/7/2013القدس العربي، لندن، 

 
 ًا باسمياتكّمف إيياي الغصين ناطقًا إعالميفي غزة الحكومة  8

كمفت الحكومة الفمسطينية الميندس إيياب الغصيف رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي  خاص الرأي: -غزة 
ناطقًا إعالميًا باسميا. وذكر الغصيف في تصريح صحفي خاص لػ"الرأي" أف الحكومة كمفتو اليوـ الثالثاء 

 ـ رسميا بالميمة الجديدة.2/7/2013
 2/7/2013عالم، وكالة الرأي الامسطينية لإل

 
 بو طيرأاالحتالل يعيد اعتقال النايي محمد  9

اعادت قوات االحتالؿ، النائب في المجمس التشريعي عف كتمة التغيير  -القدس دوت كـو -راـ اهلل
وقالت  اجمالي عدد النواب المعتقميف في سجوف االحتالؿ. 14واالصالح محمد ابو طير، ما يرفع الى 

مف جيش االحتالؿ دىمت منزؿ ابو طير، الذي انتخب عف دائرة القدس في  مصادر فمسطينية إف قوة
 منطقة كفر عقب، بيف القدس وراـ اهلل، واعتقمتو.

 3/7/2013القدس، القدس، 
 
 تنذر من كارثة إنسانية بغزة بسبي نقص الوقود وتعمن تقميص الخدمات في غزة الصحةوزارة  10
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لحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس أمس مف انعكاسات أشرؼ اليور: حذرت وزارة الصحة في ا -غزة 
  عمى المشافي وبنوؾ الدـ والمختبرات.’ خطيرة‘أزمة نقص الوقود في قطاع غزة وقالت انيا ستكوف 

وأكدت الوزارة أف أزمة الوقود في مرافقيا وصمت إلى أحمؾ ظروفيا، حيث النقص الحاد في الوقود داخؿ 
 بالمئة، وقالت اف الكميات ال تكفى سوى ألربعة أياـ. 20صؿ إلى المولدات الكيربائية و 

، و أوضح أف االستيالؾ اليومي لموقود ’كارثة إنسانية‘وأنذر بساـ برىوـ المسؤوؿ في الوزارة مف حدوث 
 150ألؼ لتر سوالر و 22لتر يوميا، كما أف االستيالؾ الشيري لسيارات النقؿ واإلسعاؼ  10000يبمغ 

 البنزيف. ألؼ لتر مف
وأعمنت الوزارة عف تقميص بعض الخدمات اإلسعافية إال في حاالت الطوارئ بسبب نقص الوقود، الفتة إلى 

 سيارة عناية مركزة. 28سيارة منيا  70اف عدد سيارات اإلسعافات 
 3/7/2013القدس العربي، لندن، 

 
 كيري لن تامح في تصاية القضية الامسطينية  جولةالبردويل:  

رأى القيػادي فػي حركػة حمػاس الػدكتور صػالح البردويػؿ أف جولػة وزيػر الخارجيػة األمريكػػي : مسػطيف(غػزة )ف
ا جػػوف كيػػري فػػي المنطقػػة، أكػػدت مػػف جديػػد أف عبػػاس أجػػؿ المصػػالحة فػػي انتظػػار مػػا يمكػػف أف تسػػفر عنيػػ

يسػػت إال الجيػود األمريكيػة مػف أجػؿ اسػتئناؼ المفاوضػات، دوف أخػذ فػي االعتبػار أف جولػة كيػري وجيػوده ل
( مػػف الرىػػاف 7|1وقمػػؿ البردويػػؿ فػػي تصػػريحات لػػػ "قػػدس بػػرس" اليػػـو الثالثػػاء ) لتصػػفية القضػػية الفمسػػطينية.

 عمى جولة كيري لتقديـ أي شيء لمقضية الفمسطينية.
 

 1/9/1823قدس برس، 
 

 بالتحقيق مع المتسببين بإحراق أسير محّرر لناسو في رام اهلل   يطالي عزت الرشق 21
ب عضػػػػو المكتػػػػب السياسػػػػي لحركػػػػة حمػػػػاس عػػػػّزت الرشػػػػؽ السػػػػمطة الفمسػػػػطينية بػػػػالتحقيؽ مػػػػع طالػػػػ: بيػػػػروت

 المتسببيف في واقعة إضراـ أسير محرر النار في نفسو أماـ مقر وزارة المالية براـ اهلل.
( تخػػػاذؿ السػػػمطة فػػػي راـ اهلل فػػػي 1/7واسػػػتيجف الّرشػػػؽ فػػػي تصػػػريحات عمػػػى صػػػفحتو "الفيسػػػبوؾ" الثالثػػػاء )

 رى المحرريف مف سجوف االحتالؿ حقوقيـ وتجاىميا لمتطمباتيـ.إعطاء األس
وقاؿ: "أْف يصؿ األمر باألسػير المحػّرر الشػاب وسػيـ بػالؿ خميػؿ معػروؼ عمػى إضػراـ الّنػار فػي نفسػو أمػاـ 
مقّر وزارة المالية في راـ اهلل لممطالبة بحقوقو المشروعة وصمُة عاٍر عمى جبيف كؿ مسؤوؿ فمسطيني تخاذؿ 

 ائو حّقو".عف إعط
ىانػػة  وأضػػاؼ: "ىػػذا دليػػؿ عمػػى حجػػـ تقصػػير السػػمطة الفمسػػطينية فػػي نصػػرة األسػػرى والػػدفاع عػػف حقػػوقيـ، وا 

وطالػػػب الرشػػػؽ السػػػمطة بػػػالتحقيؽ مػػػع المتسػػػّببيف فػػػي الواقعػػػة واالعتػػػذار الفػػػوري،  لكػػػؿ الشػػػعب الفمسػػػطيني".
أسػػػرانا األحػػػرار تػػػاٌج عمػػػى رؤوسػػػنا، وأضػػػاؼ: " وتحّمػػػؿ مسػػػؤولياتيا تجػػػاه األسػػػرى المحػػػّرريف واألسػػػرى كافػػػة.

ىانتيـ خطٌّ أحمر"، عمى حد تعبيره.  وا 
 1/9/1823قدس برس، 

 
 لمحاسبة االحتالل عمى قتل شاي فمسطيني بالخميل  يدعو عباس زكي 23
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قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي فػي بيػاف صػحفي تمقّػت "قػدس بػرس" : الخميؿ )فمسطيف(
(,، "إف قتؿ االحتالؿ اإلسرائيمي لمشػييد معتػز الشػراونة فػي دورا بالخميػؿ ىػي 7|1ثالثاء )نسخة عنو، اليوـ ال

 جريمة يندى ليا جبيف االنسانية ويجب محاسبة إسرائيؿ عمييا"، وفؽ تعبيره.
وأضاؼ "لقد آف األواف لمحاسبة إسرائيؿ عمى جرائميا ووقؼ انتياكاتيا واسػتخفافيا بػأرواح شػعبنا مػف خػالؿ 

أبشع الجرائـ وعمميات القتؿ بدـ بارد بحقو"، داعيًا المجتمع الدولي إلػى الوقػوؼ عنػد مسػؤولياتو إزاء  ممارسة
وقػػاؿ زكػػي "دـ الشػػييد شػػراونة لػػف يػػذىب  مػػا يقػػوـ بػػو االحػػتالؿ مػػف عػػدواف ممػػنيج ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني.

 ما قاؿ.ىدرًا، وشعبنا سيواصؿ نضالو حتى دحر االحتالؿ ونيؿ الحرية واالستقالؿ"، ك
 1/9/1823قدس برس، 

 
 أكد التزام واشنطن بإقامة دولة فمسطينية.. االستيطان عقبة المااوضات  كيريأمين مقبول:  22

أقػر أمػيف مقبػوؿ أمػيف سػر المجمػس الثػوري لحركػة فػتح، الثالثػاء بحصػوؿ "تقػدـ" : القدس دوت كوـ -راـ اهلل
وضػػػح اف "كيػػػري اكػػػد التػػػزاـ أاالخيػػػرة، و ى المنقطػػػة إلػػػكيػػػري  وزيػػػر الخارجيػػػة األمريكيػػػة جػػػوف فػػػي اثنػػػاء زيػػػارة

" متحػػدثا عػػف "مناقشػػات حػػوؿ االفػػراج عػػف 2997الواليػػات المتحػػدة اقامػػة دولػػة فمسػػطينية اسػػتنادا الػػى حػػدود 
 اسرى" فمسطينييف لدى اسرائيؿ.

واضػػػػػاؼ فػػػػػي حػػػػػديث مػػػػػع اذاعػػػػػة صػػػػػوت فمسػػػػػطيف اف "االسػػػػػتيطاف يبقػػػػػى العقبػػػػػة الرئيسػػػػػية امػػػػػاـ اسػػػػػتئناؼ 
 ضات" داعيا الى "ضغوط اميركية عمى حكومة )رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف( نتانياىو".المفاو 

واضػػاؼ مقبػػوؿ "نريػػػد تحديػػد ميمػػػة ليػػذه الجيػػود، حيػػػث سػػبؽ اف تػػػـ ارجاؤىػػا. نريػػد اف نعمػػػـ اف فشػػمت ىػػػذه 
 الجيود كي نضع استراتيجية بديمة".

طالؽ مفاوضات مباشرة ومكثفة، تسػتمر بػيف مف جيتو، اوضح مسؤوؿ فمسطيني اف كيري عرض "مبادرة ال
 ستة وتسعة اشير، لمتوصؿ الى اتفاؽ سالـ".

وقاؿ المسؤوؿ لػ "فرانس برس" رافضا كشؼ ىويتو، اف ىذه المبادرة تستند الى خطاب القاه الرئيس االميركي 
، مػف دوف اف 2997، داعيػا فيػو الػى قيػاـ دولػة فمسػطينية عمػى اسػاس حػدود العػاـ 1022باراؾ اوباما العػاـ 

 يشير الى وقؼ االستيطاف.
وصػػرح مسػػؤوؿ فمسػػطيني اخػػر لػػػ "فػػرانس بػػرس" اف "الفمسػػطينييف يريػػدوف اف تكػػوف القػػدس الشػػرقية العاصػػمة 
الفعمية لمدولة الفمسطينية، ولكف ليس ىناؾ نػص واضػح فػي ىػذا الصػدد فػي المبػادرة، حتػى لػو كانػت القػدس 

 تحدثت عنيا المبادرة".، التي 2997الشرقية جزءا مف اراضي 
واضاؼ المسؤوؿ: "ليس واضحا ما اذا كاف الجانػب االميركػي سيحضػر ىػذه المفاوضػات فػي شػكؿ دائػـ، اـ 

 انو سيتدخؿ عند الضرورة".
 3/7/1823، القدس، القدس

 
 : عباس سيجمع تنايذية منظمة التحرير لبحث انغالق المسار السياسي يوسفواصل أبو  21

قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ إنو "بعد  :ديفنادية سعد ال –عّماف 
عػػودة الػػرئيس محمػػود عبػػاس مػػف جولتػػو الخارجيػػة، التػػي بػػدأىا أمػػس، سػػتتـ الػػدعوة إلػػى عقػػد اجتمػػاع لمجنػػة 

 لمناقشة انغالؽ المسار السياسي بسبب التعنت اإلسرائيمي واالنحياز األميركي لو".
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"الغد" مػف فمسػطيف المحتمػة، أف "االجتمػاع سػػيبحث وضػع اسػتراتيجية بديمػة ترتكػز عمػى اسػػتكماؿ وأضػاؼ، لػػ
تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي بنيؿ فمسطيف صفة  19الخطوات الالحقة لممسعى األممي"، الذي تحقؽ في 

 "دولة مراقب" غير عضو في األمـ المتحدة.
المنظمػػة" وضػػعت تصػػورًا واضػػحًا حػػوؿ آليػػة الخطػػوات األمميػػة، ولفػػت إلػػى أف "المجنػػة المؤلفػػة مػػف "تنفيذيػػة 

نياء االنقساـ الفمسطيني".  بحيث بات كؿ شيء منجز لذلؾ"، مؤكدًا ضرورة "تحقيؽ المصالحة وا 
وأشػػار إلػػى أف "االحػػتالؿ يتحمػػؿ مسػػؤولية انغػػالؽ األفػػؽ السياسػػي، بسػػبب رفضػػو وقػػؼ االسػػتيطاف وااللتػػزاـ 

طالؽ 2997بمرجعية حدود  سراح األسرى الفمسطينييف في سػجوف االحػتالؿ، السػيما المعتقمػيف مػنيـ قبػؿ  وا 
 (".2993اتفاؽ أوسمو )

وأوضػػػػح أف "اإلدارة األميركيػػػػة تتحمػػػػؿ أيضػػػػًا مسػػػػؤولية عػػػػدـ قياميػػػػا بالضػػػػغط عمػػػػى االحػػػػتالؿ لتػػػػوفير تمػػػػؾ 
معانػو نمػا شػجع صػمتيا عػف رفضػو ليػا وا  فػي العػدواف ضػد  المتطمبات الضامنة النجػاح المسػار السياسػي، وا 

 الشعب الفمسطيني عمى مواصمة تنكره ليا".
وحدة اسػتيطانية جديػدة فػي الضػفة الغربيػة المحتمػة أثنػاء ميمػة كيػري  930واعتبر أف "قرار االحتالؿ بإقامة 

 يعّد رسالة واضحة برفض الحكومة اإلسرائيمية اليمينية المتطرفة أي خطوة تقود إلى ذلؾ".
 3/7/1823، الغد، عّمان

 
 2297" أبمغت واشنطن رفضيا تحديد الحدود وفق سنة إسراييلالديمقراطية": " 29

قالػػػت الجبيػػػة الديمقراطيػػػة لتحريػػػر فمسػػػطيف إف "سػػػمطات االحػػػتالؿ أبمغػػػت الواليػػػات المتحػػػدة رفضػػػيا تحديػػػد 
% مػف مسػاحة الضػفة الغربيػة  90، والبناء الفمسطيني فػي المنطقػة "ج" التػي تشػغؿ 2997الحدود وفؽ عاـ 

 لمحتمة".ا
وأضافت، في بياف أصدرتو أمس، إف "كيري غادر األراضي المحتمة يوـ األحد الماضي "فارغ اليديف"، بدوف 

 تحقيؽ أي تقدـ في جيود استئناؼ المفاوضات بسبب التعنت اإلسرائيمي".
د لمػػػوزير وأوضػػػحت أف "المعمومػػػات الػػػواردة لمجبيػػػة تفيػػػد بػػػأف رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتنيػػػاىو أكػػػ

 األميركي، خالؿ اجتماعيما مؤخرًا، رفض أي خطوة بشأف تحديد الحدود، واإلصرار عمى بحث األمف أواًل".
وبينت أف "الجانب اإلسرائيمي تحدث بأنو في حاؿ الوصػوؿ إلػى حمػوؿ ترضػيو يػتـ البنػاء عمييػا بشػأف حػدود 

 الدولة الفمسطينية"، معمنًا "رفضو وقؼ االستيطاف".
أسػػيرًا( فسػػيتـ إطػػالؽ سػػراحيـ عمػػى خمػػس دفعػػات بعػػد اسػػتئناؼ  210ى مػػا قبػػؿ اتفػػاؽ اوسػػمو )وبشػػأف أسػػر 

وتابعػػػت أف "االحػػػتالؿ رفػػػض البنػػػاء الفمسػػػطيني وتقػػػديـ التسػػػييالت فػػػي  المفاوضػػػات وعمػػػى امتػػػداد فترتيػػػا.
ترط % مػػػف مجمػػوع مسػػاحة الضػػفة الغربيػػة، وبالمقابػػؿ يشػػػ 90المنطقػػة )ج( التػػي يحتميػػا بالكامػػؿ، وتشػػغؿ 

نتنيػػػاىو مسػػػبقًا امتنػػػاع السػػػمطة ومنظمػػػة التحريػػػر عػػػف الػػػذىاب لعضػػػوية مؤسسػػػات األمػػػـ المتحػػػدة وخاصػػػًة 
المحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة، واتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة، محكمػػػة العػػػدؿ الدوليػػػة، مجمػػػس حقػػػوؽ االنسػػػاف لألمػػػـ 

لجاد في فؾ االرتبػاط االقتصػادي ودعت الجبية "السمطة والمنظمة لمعودة لألمـ المتحدة، والبحث ا المتحدة".
ووقػػؼ التنسػػيؽ األمنػػي مػػع االحػػتالؿ، وتصػػحيح مسػػار السياسػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة عمػػى أرض دولػػة 

 وعاصمتيا القدس المحتمة". 2997فمسطيف وحدود 
 3/7/1823، الغد، عّمان
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 في مخيم عين الحموة في لبنان األحداث األخيرة متضرريحماس تعوض  27
حمػػاس حممػػة مسػػح األضػػرار الناتجػػة عػػف األحػػداث األخيػػرة فػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة، مػػف أمػػاـ  أطمقػػت حركػػة

مسجد زيف العابديف في منطقة الطوارئ، بحضور نائب المسؤوؿ السياسي لحركة "حماس" في لبناف الدكتور 
 أحمد عبد اليادي، والمسؤوؿ السياسي لمحركة في منطقة صيدا الحاج أبو أحمد فضؿ.

د اليػػادي فػػي تصػػريحات صػػحفية لػػو اليػػـو الثالثػػاء، أف المسػػاىمة الرمزيػػة التػػي سػػتقدميا الحركػػة وقػػد أكػػد عبػػ
لممتضرريف مف أبناء مخيـ عيف الحموة تأتي انطالقًا مف شعور الحركة بالمسؤولية تجػاه الشػعب الفمسػطيني، 

تي أيضػا بعػد الجيػػود وانطالقػًا مػف حرصػيا عمػػى الوقػوؼ إلػى جػانبيـ والتخفيػػؼ مػف معانػاتيـ مػا أمكػػف، وتػأ
الكبيػػرة التػػي بػػذلتيا الحركػػة مػػع القػػوى اإلسػػالمية والفصػػائؿ الوطنيػػة فػػي المخػػيـ لتجنيػػب المخػػيـ االنػػزالؽ إلػػى 

 الفتف الداخمية، وتحييده عف الدخوؿ في معارؾ تضر بأمنو واستقراره كما الجوار، عمى حد تعبيره.
عمػى الفػور بإشػراؼ المينػدس حسػيف حجيػر، تمييػدًا وقد بدأ الفريؽ المتخصص بعممية مسح األضرار عممػو 

 لتقدير األضرار وتوزيع المساعدات الرمزية عمى المتضرريف الحقا.
 1/7/1823، فمسطين أون الين

 
 من التصريح حول األحداث في مصر وزرايونتنياىو يمنع  18

تنياىو أصدر، نبنياميف رئيس الحكومة ، عف نظير مجمي، أف 3/7/2013ن، الشرق األوسط، لندذكرت 
تعميمات لجميع وزرائو يحظر عمييـ التفوه بأية تعميقات عمى األحداث الحالية في مصر. وقاؿ نتنياىو 

الوضع في الدولة الكبيرة المجاورة بالغ الحساسية، ونحف ال نريد أف نبادر إلى أية أزمة »لوزرائو إف 
  «.دبموماسية معيا

نتنياىو يعتمد سياسة تكميـ أفواه »لتعميمات، وقاؿ أحدىـ إف وقد أبدى بعض الوزراء امتعاضا مف ىذه ا
فاشمة تعبر أوال عف عدـ ثقتو بوزرائو. ولكنني أذكره بأف المسؤوليف اإلسرائيمييف عموما امتنعوا في الماضي 
ف فعموا تكوف تعميقاتيـ عامة وال تتطرؽ ألمور  ويمتنعوف اليوـ عف التطرؽ لمشؤوف الداخمية لدوؿ الجوار وا 
عينية. والوحيد الذي خرؽ ىذا النيج ىو نتنياىو نفسو، الذي صرح في بداية الثورة المصرية بأنو يخشى أف 
تتحوؿ مصر إلى إيراف ثانية، وبيذا تسبب في أزمة مع الجيراف. وىو الذي يتفوه باستمرار في الموضوع 

 «.السوري، فتارة ييدد الرئيس بشار األسد وتارة يحذر مف المعارضيف لو
عربت عف قمؽ القيادة أجيات سياسية اسرائيمية ، أف آماؿ شحادة عف، 3/7/2013، الحياة، لندن وأضافت

لـ يتحدث عف الموضوع سوى الرئيس شمعوف بيريز، خالؿ و السياسية مف االحداث التي تشيدىا مصر. 
تشيدىا المنطقة، لقائو رئيس الحكومة االيطالية، انريكو ليتا. حيث اعرب عف قمقة مف االحداث التي 

عموما، وفي مصر بشكؿ خاص، مشيرا الى اف ابعاد ىذه التطورات ستنعكس بشكؿ خطير عمى الجميع. 
وقاؿ بيريز:" نتابع عف كثب االوضاع الجارية في مصر وسورية، ونحف قمقوف مف الوضع في الشرؽ 

 عودة لميدوء وبسرعة.األوسط، وال نعمـ كيؼ ستتطور األوضاع في مصر. نامؿ اف تبدأ األوضاع بال
 
 
 ىو التزام القيادة المصرية باتااقية السالم معنا "إسراييل"موفاز: ما ييم  19

أعمف وزير الدفاع اإلسرائيمي األسبؽ شاؤوؿ موفاز، وىو نائب في المعارضة، عف : نظير مجمي -تؿ أبيب
لشعب المصري عمى فرض تأييده لموقؼ نتنياىو. وقاؿ إف ما يجري في مصر ىو مسار طويؿ يتسـ بقدرة ا
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إرادتو عمى القيادة السياسية. وما ييـ إسرائيؿ في ىذا الشأف ىو أف تحرص عمى اتفاقية السالـ مع مصر. 
التي يبدييا بعض السياسييف اإلسرائيمييف إزاء ما يحدث ىناؾ. وقاؿ، خالؿ « مظاىر القمؽ»ورفض موفاز 

تتمخص في قوى اإلرىاب العاممة في سيناء. والخطر منيا مشكمتنا »حديث لإلذاعة اإلسرائيمية العبرية، إف 
كاف قائما في عيد الرئيس السابؽ، حسني مبارؾ، وفي عيد الرئيس الحالي، محمد مرسي. وعمى إسرائيؿ 
أف تحرص عمى الحذر واليقظة واالستعداد الدائـ ألي تدىور في ىذا المجاؿ بالتعاوف مع القيادات 

 المصرية.
 3/7/2013، دنالشرق األوسط، لن

 
 لبحث الممف السوري بريطانيافي  غانتز 20

تؿ أبيب: وصؿ رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي بيني غانتس إلى العاصمة البريطانية لندف، في زيارة كاف 
 «.يفترض بيا أف تكوف سرية، لمتباحث بشأف الممؼ السوري

في أوروبا « الطميعي»ور البريطاني وقد أكدت مصادر عسكرية في تؿ أبيب أف غانتس يعوؿ كثيرا عمى الد
في معالجة الصراع في سوريا. وبعد النشر عف الزيارة، أصدر الناطؽ بمساف الجيش بيانا قاؿ فيو، إف 

نو سيمتقي مع نظيره ديفيد ريتشارد» وغيره مف « غانتس موجود في بريطانيا في زيارة عمؿ تستغرؽ يوميف، وا 
نية التعاوف عمى مجابية التطورات األخيرة في الشرؽ األوسط، إمكا»المسؤوليف في لندف لمتباحث في 

واعتبرت مصادر إسرائيمية رفيعة ىذه الزيارة بأنيا ذات أىمية قصوى، عمما بأنيا «. وخصوصا في سوريا
سنوات. وقد تـ ترتيبيا بمشاركة وزارتي القضاء في البمديف، حتى  10أوؿ زيارة لرئيس أركاف في لندف منذ 

 تقاؿ غانتس بتيمة ارتكاب جرائـ حرب، كما حصؿ مع غيره مف القادة العسكرييف اإلسرائيمييف.ال يتـ اع
 3/7/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 تزايد تأثير اإلسالميين بالمنطقة كوخافي يحذر من  21

في  حّذر رئيس ىيئة االستخبارات العسكرية الصييونية أفيؼ كوخافي، مف تزايد اإلسالمييف في المنطقة لما
ذلؾ مف تأثير عمى خريطة التحالفات في الشرؽ األوسط، مشيرًا إلى أف المنطقة التي تـ تقسيميا في 
الماضي إلى محور راديكالي ومعتدؿ انتقمت مف التعريؼ القومي إلى الديني بعد اختفاء المحوريف، ما ُيعظِّـ 

داىـ عمى "إسرائيؿ" مع وصوؿ التيارات  النظرة إلى "إسرائيؿ" بأنيا شتمة غريبة غير مقبولة، ما يشكؿ خطر
اإلسالمية لمحكـ. وأشار "كوخافي" إلى أف انتشار الفوضى التي تشيدىا المنطقة العربية تصب في مصمحة 

ولو انعكاسات "إسرائيؿ" خاصة أنيا غير إسالمية، الفتًا إلى أف التغيير في الشرؽ األوسط كبير وعميؽ، 
سرائيؿ"، فاليزة الحالية لف تستقر، وستحتدـ وستستمر في ردود فعؿ أساسية عمى الوضع األمني في "إ

 مختمفة ستصمـ وجو المنطقة.
  القناة العبرية العاشرة

 2/7/2013، 2849التقرير المعموماتي 
 

 لبيديايير  نظيره اإلسراييمي بشارة اجتمع مع الامسطيني شكري : وزير الماليةالقناة السابعة"" 22
ي لػ "القناة السابعة" في التمفزيوف االسرائيمي اف إجتماعًا عقد صباح اليوـ بيف وزير ذكر الموقع االلكترون

 المالية الفمسطيني شكري بشارة ووزير المالية االسرائيمي يائير لبيد.
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واضاؼ الموقع انو شارؾ في ىذا االجتماع مسؤولوف عف الضرائب في كال الطرفيف، فقد حضر عف 
 آشر، ومف الجانب الفمسطيني حضر يوسؼ الزمر.الجانب االسرائيمي موشيو 

وقالت مصادر في وزارة المالية االسرائيمية اف االجتماع استيدؼ تجديد التعاوف االقتصادي بيف طواقـ 
واشارت ىذه المصادر الى "اف الطاقـ الميني عالي المستوى الذي إجتمع اليـو  العمؿ المشتركة لمطرفيف.

، وبأف ىذه الطواقـ ستباشر العمؿ فورًا، وسيجتمعوف بشكؿ متواصؿ عمى قرر تشكيؿ طواقـ عمؿ مشترؾ
 مدار اسبوعيف مف اجؿ العمؿ بفعالية وبسرعة إلنجاز المواضيع المطروحة لمبحث".

وتضيؼ الصحيفة انو مف المقرر اجتماع الطاقميف برئاسة الزمر وآشر بعد شير مف اآلف لفحص مدى 
 يف طواقـ الطرفيف، ولحؿ االشكاليات في حاؿ تواجدت.التقدـ الذي احرزتو المباحثات ب

 2/7/2013ن، فمسطين أون الي
 
 عدم العودة لمقاىرة في مصر  من سايرىا تطمي "إسراييل" 23

طمبت إسرائيؿ مف سفيرىا في مصر وطاقـ السفارة بعدـ العودة إلى العاصمة القاىرة ر: أشرؼ اليو  -غزة 
في الوقت الذي قاؿ فيو القطب الكبير في حزب العمؿ ووزير  في الوقت الراىف بسبب األوضاع ىناؾ،

 ’.حرب أىمية‘الجيش السابؽ بنياميف بف اليعازر أف مصر مقبمة عمى 
وقد تمقى السفير اإلسرائيمي لدى مصر يعقوب اميتاي والدبموماسيوف العامموف في السفارة اإلسرائيمية 

 الوقت الراىف بسبب استمرار المواجيات ىناؾ.بالقاىرة، تعميمات بعدـ العودة إلى القاىرة في 
وكاف السفير وطاقـ السفارة وصموا إلى إسرائيؿ نياية األسبوع الماضي، ولـ يعرؼ بعد موعد عودتيـ إلى 

ويتابع السفير عممو مف أحد فنادؽ مصر، بعد أف أغمؽ مقر السفارة عمى خمفية اقتحامو واقتحامو  القاىرة.
 قبؿ أكثر مف عاـ. مف قبؿ متظاىريف غاضبيف

 3/7/2013، القدس العربي، لندن
 

 الحدود مع سورية طول عمى وتحصينات جديدة قيم مواقع عسكريةي اإلسراييميالجيش  24
مع تصاعد القمؽ االسرائيمي مف انعكاسات التطورات، التي تشيدىا سورية : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

قامة مواقع عسكرية وتحصينات جديدة لو عمى طوؿ الحدود عمى منطقة الحدود، قرر الجيش االسرائيمي ا
 .1967مع سورية، بدؿ تمؾ الموجودة منذ عاـ 

ويخشى االسرائيميوف مف تجاوز المعارؾ التي تشيدىا البمدات السورية المحاذية لمحدود، المنطقة الحدودية 
 وزيادة خطرىا عمى مناطؽ الجوالف المحتؿ والمستوطنات ىناؾ.

ش اف مشروعو ىذا شمؿ ايضا اعادة ترميـ المواقع القديمة، التي لـ يستخدميا سوى الجراء واعمف الجي
وذكرت صحيفة "معاريؼ"، نقاًل  تدريبات لجنود االحتياط اضافة الى تعريفيـ عف سيرة معركة االياـ الستة.

ة ومنظومات عف مسؤوؿ عسكري، اف الجيش نصب، قبؿ عدة اشير، معدات مراقبة متطورة وكاميرات حديث
 .إسرائيؿ إلىكشؼ الى جانب مجسات عمى طوؿ الحدود، تضمف مراقبة وكشؼ حاالت تسمؿ مف سورية 
 3/7/2013، الحياة، لندن

 
 مميارات دوالر 10الستثمار  "إسراييل"تتااوض مع  "انتل"يديعوت": شركة " 25
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يا، العاليػػة أصػػاًل فػػي إسػػرائيؿ، التكنولوجيػػة إلػػى زيػػادة اسػػتثمارات« انتػػؿ»، رويتػػرز(: تسػػعى شػػركة «السػػفير)»
بحوالي عشرة مميارات دوالر جديدة. وأعمف المدير الجديد لمركز االستثمار التػابع لػوزارة االقتصػاد اإلسػرائيمية 

، أكبػػػػر شػػػػركة مصػػػػنعة لمرقػػػػائؽ فػػػػي العػػػػالـ، تجػػػػري محادثػػػػات مػػػػع الحكومػػػػة «انتػػػػؿ»نػػػػاحـو اتزكػػػػوفيتش إف 
 ت دوالر في الدولة العبرية. اإلسرائيمية الستثمار نحو عشرة مميارا

عمػى النقػيض مػف االسػتثمار السػابؽ، »عف اتزكوفيتش قولو أمػس، إنػو « يديعوت أحرونوت»ونقمت صحيفة 
 «. نحاوؿ ىذه المرة أف نؤسس لعممية طويمة األمد يمتـز بموجبيا كؿ طرؼ لفترة ال تقؿ عف عشرة أعواـ

ئيؿ منػػذ السػػبعينات. وتقػػوـ مراكزىػػا فػػي الدولػػة العبريػػة تعمػػؿ فػػي إسػػرا« انتػػؿ»وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف شػػركة 
مػولي أداف أشػار « أنتػؿ إسػرائيؿ»بدور أساسي في أىـ التطويرات التػي أجرتيػا عمػى منتجاتيػا. وكػاف رئػيس 

 مميارات دوالر في مصانع إسرائيؿ.  10,5في وقت سابؽ إلى وجود استثمارات بقيمة 
الصػادرات ». وبحسػب أداف فػإف 2012مميارات دوالر في العػاـ  4,6اإلسرائيمية « انتؿ»وقد بمغت صادرات 

وحػدىا مػف ىػذه الصػادرات تصػؿ « انتػؿ»، ما يعنػي أف حصػة «مميار دوالر 46الصناعية مف إسرائيؿ تبمغ 
 إلى عشرة في المئة. 

 3/7/2013الساير، بيروت، 
 
 ة طيران أفضل من إيران نووي : الخيار العسكري ضدّ "الساداتبيغن معيد " 26

السادات اإلسرائيمي أف التاريخ يؤكد  -زىير أندراوس: قالت دراسة جديدة صادرة عف مركز بيغف  - الناصرة
عمى أنو حتى القادة العقالنييف، عندما يجدوف أنفسيـ أماـ خطر فقداف السمطة، فإنيـ لف يتورعوا عف تػدمير 

 مػر ينسحب عمى قادة طيراف.كػؿ شيء، عمى الرغـ مف أنيـ لف ُيحققوا المكاسب، وىػذا األ
وأضافت الدراسة، ذلؾ أنيـ إذا أحسوا بأف ال شيء لدييـ ليخسروه، فإنيـ سُيوجيوف الضربة النووية لمدولة 

 العبرية، عمى حد تعبيرىا.
وتابعت الدراسة أنو ليس ىناؾ نقاًشا بأف إيراف النووية ستكوف قادرة عمى تدمير إسرائيؿ، فاألخيرة دولة 

صؼ سكانيا الييود والناتج المحمي اإلجمالي لدييـ يقتصر عمى ثالث مدف )القدس، تؿ أبيب، صغيرة، ون
وحيفا(، وتدمير مدينتيف منيـ ستكوف مدمرة، مشددة عمى أف إيراف تممؾ الوسائؿ التكنولوجية لتوجيو مثؿ 

جدؿ حوؿ مدى وجود ىذه الضربة. كما أنيا تكتسب القدرة عمى تطوير أسمحة نووية، رغـ نفييا ذلؾ. ىناؾ 
 تيديد إيراف النووية عمى إلسرائيؿ، وما إذا كاف يمكف ردعيا.

إذا كاف يمكف ردعيا، يمكف إلسرائيؿ أف تقبؿ بإيراف نووية. ومع ذلؾ، إذا كاف ال يمكف ردعيا يجب المجوء 
كما جاء  لجميع الخيارات، بما في ذلؾ توجيو ضربة عسكرية، ألف الضربة أفضؿ بكثير مف إيراف نووية،

 في الدراسة. 
ولفتت الدراسة إلى وجود اتجاىيف في التعامؿ مع إيراف، األوؿ أنو باإلمكاف ردعيا مثمما تـ ردع االتحاد 
السوفيتي، الصيف، باكستاف، وكوريا الشمالية مف استخداـ األسمحة النووية، والثاني أف قادة إيراف المتزمتيف 

المية، الفتًة أف إليراف القدرة عمى نقؿ األسمحة إلى الجماعات عاقدوف العـز عمى التسبب في كارثة ع
اإلرىابية، مثؿ حزب اهلل وحماس، وعميو، مف الممكف أْف تتفجر ىذه األسمحة عف طريؽ الخطأ، وتقـو 
سرائيؿ تحد مف قدرة األخيرة عمى  طيراف باتياـ تؿ أبيب بالمسؤولية، كما أف عدـ وجود عالقات بيف إيراف وا 

راف )في مقابؿ الحرب الباردة، كانت خالليا الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي العالقات ردع إي
 الدبموماسية(، وبالتالي، فإف االتجاه الثاني يؤكد بحسب الدراسة، عمى أنو ال ُيمكف ردع إيراف.
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وصوليا إلى النووي، وانتقدت الدراسة اإلدعاء بأف الرئيس الجديد ىو عقالني، مشيرًة إلى أف إيراف في حاؿ 
سرائيؿ، وتحديًدا إذا شعر قادتيا أف الشعب اإليراني يريد اإلطاحة بيـ، وأنو ال  لف تتورع عف قصؼ أمريكا وا 
يوجد أي شيء يخسرونو. وأوردت الدراسة مثااًل عمى ذلؾ مف التاريخ، حيث قالت إنو خالؿ األزمة بيف 

ـ تكف عقالنية الزعيـ فيدؿ كاسترو الذي كاف مصمًما عمى كوبا وأمريكا في الستينيات مف القرف الماضي، ل
 إنقاذ نظامو بأي ثمف، بؿ افتقاره لمقدرة لبدء حرب نووية، عمى حد تعبيرىا.

. عندما شعر باقتراب خسارتو 1991مثاؿ آخر ىو سموؾ صداـ حسيف خالؿ حرب الخميج األولى في عاـ 
مميوف برميؿ مف  11اقي قواتو بإحراؽ آبار النفط وسكب في الكويت وقبضتو عمى السمطة، أمر الرئيس العر 

النفط في الخميج، وبرأي الدراسة ىذا مثاؿ آخر لزعيـ يائس يفعؿ أي شيء لالحتفاظ بالسمطة عندما يشعر 
 بالتيديد.

ولفتت الدراسة إلى أف الرئيس أوباما قاؿ إف النظاـ السوري اجتاز الخطوط الحمراء، في ما يتعمػؽ باألسمحة 
 الكيميائية، ولكػف مف الواضح أف التيػديػدات األمريكية لـ تػردع الرئيس األسد.

وبحسب الدراسة، فإنو خالؿ ما ُيسمى بأحداث الربيع العربي، لـ ُتستخدـ األسمحة غير التقميدية الفتقار 
 الدوؿ ليذه األسمحة، وليس بسبب سموؾ حكيـ وعقالني لمحكاـ العرب.

رت ال تنسحب عمى إيراف، فقيادتيا متطرفة، وىي عمى مقربة مف تمبية كافة المتطمبات ولكف األمثمة التي ُذك
الربيع ‘إلحداث الكارثة، ذلؾ أف قبضة النظاـ عمى السمطة ىشة عمى نحو متزايد، وخاصة في أعقاب 

لكف مع ، والقيادة تكره واشنطف وتؿ أبيب، عدـ توجيو ضربة إيرانية نابعة مف عدـ وجود أسمحة، و ’العربي
اآلالؼ مف أجيزة الطرد المركزي، وسوؼ تصؿ إيراف قريبًا إلى القدرة عمى تطوير األسمحة النووية، وأْف 
ُتخرج تيديداتيا إلى حيز التنفيذ، عمى حد قوؿ الدراسة، التي أوضحت أف كاسترو وصداـ واألسد لف يتكف 

 العالـ مف درعيـ، فمماذا يردع قادة إيراف؟
مًة: ىؿ إسرائيؿ تفكر اآلف توجيو ضربة عسكرية إليراف؟ مضيفة أف ىناؾ العديد مف وساقت الدراسة قائ

األسباب لعدـ القياـ بذلؾ، ألف الضربة العسكرية تساعد فقط عمى المدى القصير، وبالمقابؿ، شدد معد 
اليات المتحدة، الدراسة عمى أف االنتقاـ اإليراني سيكوف مكمًفا، بؿ يحتمؿ أف ُيمحؽ الضرر بالعالقات مع الو 

يراف المسمحة نووًيا أمر غير مقبوؿ، ميما كانت التكاليؼ.  ولكف إذا كاف ليس ممكًنا ردع إيراف، وا 
وأشارت الدراسة أيًضا إلى أف الدولة العبرية لف تعرؼ أبًدا في ما إذا كاف يمكف ردع إيراف بالكامؿ، والسؤاؿ 

ليقيف المذكور سيدفع إسرائيؿ لتوجيو الضربة العسكرية الذي يبقى مفتوحا، عمى حد قوؿ الدراسة، ىؿ عدـ ا
 لتدمير البرنامج النووي اإليراني 

وخمصت الدراسة إلى القوؿ إف قادة إيراف الجدد، وتحديًدا الرئيس الجديد روحاني، سيواصموف في تطوير 
ولة العبرية، مشيرة برنامجيـ النووي، وىذا سبب كاؼ إلدخاؿ الخوؼ لدى الواليات المتحدة األمريكية والد

إلى أف ىناؾ أمؿ في أف الدبموماسية والعقوبات االقتصادية سوؼ ُتمزماف إيراف عمى التنازؿ عف مسارىا 
النووي، ولكف إذا لـ تنجح، فمف يكوف أماـ واشنطف وتؿ أبيب إال المجوء إلى الخيار العسكري، عمى حد قوؿ 

العممية العسكرية ستكوف رىيبة، فإف ىذا الخيار يبقى  الدراسة، التي شددت عمى أنو بالرغـ مف أف آثار
أفضؿ بكثير مف أْف تتحوؿ الجميورية اإلسالمية اإليرانية يوما ما إلى دولة نووية، وتجد نفسيا أماـ وضع 
ال يؤدي إلى خسارتيا أي شيء، وأف كؿ منطقة في العالـ بالنسبة لقادتيا ستكوف ىدًفا إلحداث كارثة 

 تعبير الدراسة.عالمية، عمى حد 
 3/7/2013، القدس العربي، لندن
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 أصيي بطمق ناري أنونة تعرض لمضري بعد اشر الالشييد  شيود عيان لـ"القدس": 17

شػػاىد العيػػاف، باسػػؿ نصػػار، قػػاؿ ، أف مينػػد العػػدـنقػػال عػػف مراسػػميا ، 3/7/1823القــدس، القــدس،  قالػػت
جنػػود االحػػتالؿ قنابػػؿ ورصاصػػًا،  إطػػالؽد فػػي صػػدره بعػػ أصػػيبونو اشػػر ال، بػػأف الشػػاب "القػػدس دوت كػػوـ"لػػػ

البنػادؽ، وركمػو، لمػدة  بأعقػاببػو، وضػربو  باإلمسػاؾ، وقامػت مجموعػة مػف الجنػود األرضحيث سػقط عمػى 
، ومف ثـ تركو الجنود مصابا بجروح خطيرة، وكانت الػدماء تغطػي جسػده، وتػـ نقمػو ساعةتصؿ نحو نصؼ 

الشػػييد لػػـ  إلػػى وأشػػاروا، "القػػدس"مػػف شػػاىد عيػػاف لػػػ أكثػػر يػػةالرواىػػذه  وأكػػد المستشػػفى. إلػػى إسػػعاؼبسػػيارة 
نار، ومف ثـ تعرض لمضرب، ووصفوا ما جرى  إلطالؽيتعرض لمدىس كما تردد صباحا، وقالوا انو تعرض 

ديػػس، لتشػػريح جثمانػػو  أبػػولمعيػػد الطػػب العػػدلي فػػي  الشػػراونةوتػػـ تحويػػؿ جثػػة الشػػييد  ".إعػػداـ"عمميػػة  بأنػػو
الدقيقػة الستشػياده "سيكشػؼ عنيػا  األسػبابشػقيقو بػاف  أوضػحالستشياده، حيث  أدتي الت األسبابلممعرفة 

 تقرير الطب الشرعي".
مف جيتو قاؿ مدير عاـ مستشفى الخميؿ الحكومي الدكتور وليد زلـو في تصريح نقمتو عنػو وكالػة "وفػا" بػاف 

فػػي صػػدره، ومػػف ثػػـ تعػػرض برصاصػػة مػػف النػػوع المتفجػػر اخترقػػت ظيػػره، واسػػتقرت  أصػػيب الشػػراونةالشػػييد 
 ظيور عالمات وأثار عجالت الجيب العسكري عمى جسد الشييد. إلى أدىلعممية دىس ما 

الشػػػػييد معتػػػػز  ، أنػػػػو نحػػػػو آالؼ الفمسػػػػطينيوف قػػػػاموا أمػػػػس بتشػػػػييع3/7/1823الخمــــيش الشــــارقة، وذكػػػػرت 
طالبػًا فػي أكاديميػة العمػوـ وحمؿ أفراد مف رجػاؿ األمػف الػوطني جثمػاف الشػييد الشػراونة الػذي كػاف  ،الشراونة

 رصاصة خالؿ التشييع في مدينة دورا. 12األمنية وأطمقوا 
 

 من مميون فمسطيني تحت خط الاقر أكثر: لإلحصاء" المركزي"الجياز  10
أظيػػرت نتػػائج مسػػح صػػادر عػػف الجيػػاز المركػػزي لإلحصػػاء  :محمػػد عبػػد اهلل -القػػدس دوت كػػـو  -راـ اهلل 

خػػالؿ العػػاـ الماضػػي، مرتفعػػة  %1.82رتفػػاع نسػػبة الفقػػر فػػي فمسػػطيف إلػػى الفمسػػطيني الخمػػيس الماضػػي، ا
 3872مميػػوف فمسػػطيني يقعػػوف تحػػت خػػط الفقػػر، مػػف أصػػؿ  2802، أي قرابػػة 1022عػػف العػػاـ  .28بنسػػبة 

 مميوف نسمة.
وتػأتي ىػػذه األرقػاـ مناقضػػة، لمػػا أعمنػت عنػػو وزارتػػي االقتصػاد والماليػػة فػي وقػػت سػػابؽ مػف الشػػير الماضػػي 

خفاض موشرات الغالء في األراضي الفمسطينية، عدا عف إقرار وزارة العمؿ لقانوف الحد األدنى لألجور بػػ بان
 دوالر( شيريًا، والذي يفترض أف يعكس أرقاـ فقر أقؿ مف المعمنة. 500شيكؿ ) 2520

العػاـ الػذي  خالؿ .278خالؿ العاـ الماضي، مقارنة بػ  %2.87وارتفعت نسبة الفقر في الضفة الغربية إلى 
، إال أف ىػذه 1022خػالؿ العػاـ  %50، بعػد أف بمغػت %39سػبقو، بينمػا انخفضػت النسػبة فػي القطػاع إلػى 

. ََ  النسبة تعتبر مرتفعة جدًا
أصػػابع االتيػػاـ، فػػي ارتفػػاع عػػدد الفقػػراء، بحسػػب جيػػاز االحصػػاء، تتجػػو إلػػى الممارسػػات اإلسػػرائيمية بحػػؽ 

زة، فيمػػػا تتحمػػػؿ السػػػمطة الفمسػػػطينية جػػػزءًا مػػػف المسػػػؤولية عبػػػر الفمسػػػطينييف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة وقطػػػاع غػػػ
 السياسات االقتصادية واالجتماعية التي تمارسيا.

حػاجزًا عسػكريًا، مػا  292نحػو  1000ففي الضفة الغربية، نصبت إسرائيؿ منذ بدايػة انتفاضػة األقصػى عػاـ 
والتجػػارة، فيمػػا يحػػوؿ بعضػػيا مػػف تمكػػف حػػاجزًا، بحيػػث تعيػػؽ حركػػة المػػواطنيف  210زاؿ متواجػػدًا منيػػا قرابػػة 

 الفمسطينييف مف الدخوؿ إلى مناطؽ الخط األخضر )إسرائيؿ( لمعمؿ ىناؾ.
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ألفًا  30وانخفض عدد العامميف الفمسطينييف في إسرائيؿ بفعؿ الحواجز ومنع إصدار تصاريح عمؿ إلى نحو 
 120غ متوسػػط اجػػر الفػػرد اليػػومي ألفػػًا، حيػػث يبمػػ 230، بعػػد أف بمغػػوا قبيػػؿ انتفاضػػة األقصػػى 1021عػػاـ 

 جاد إسحؽ. "أريج"دوالر(، بحسب مدير عاـ جمعية معيد األبحاث التطبيقية  70شيكؿ )
بؤرة، أدت إلى إعادة مسار الجدار إلى ما كاف عميو  253ويبمغ عدد البؤر اإلستيطانية في الضفة أكثر مف 

)الخاضػػػعة لمسػػػيطرة الفمسػػػطينية  B% مػػػف أراضػػػي الضػػػفة المصػػػنفة 23، بحيػػػث سػػػيأكؿ 1005فػػػي العػػػاـ 
مميػوف دوالر سػنويًا، إذا لػـ  591تجمعػا سػكانيا، وستصػؿ الخسػائر إلػى  235واإلسرائيمية معًا(، ويؤثر عمػى 

 يتمكف الفمسطينيوف مف زراعة ىذه المناطؽ، وفؽ إسحؽ.
إلػى اسػتيالء وفي سياؽ متصؿ، أظير أطمس الفقر فػي فمسػطيف، الػذي تػـ إصػداره نيايػة األسػبوع الماضػي، 

% مف مصادر المياه الجوفية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يحـر الفمسطينيوف 92-90إسرائيؿ عمى 
 مف حقيـ في مياه نير األردف.

وفي قطاع غزة، فقد أدى الحصار إلى زيادة نسبة البطالػة بػيف صػفوؼ المػواطنيف، والتػي بمغػت حسػب آخػر 
، بينما أدى العدواف المتكرر إلى تكبػد القطاعػات %.3لإلحصاء إلى  إحصائية صادرة عف الجياز المركزي

 .1007مميار دوالر مف عاـ  7االقتصادية خسائر وصمت إلى 
كػػـ، إلػػى تراجػػع 3وأدى منػػع خفػػر السػػواحؿ اإلسػػرائيمية لمقػػوارب الفمسػػطينية مػػف الػػدخوؿ إلػػى عمػػؽ أكبػػر مػػف 

تصػػادية إلػػى السػػماح لمفمسػػطينييف بالصػػيد داخػػؿ ، حيػػث أشػػارت االتفاقيػػات االق%90صػػيد األسػػماؾ بنسػػبة 
وأكػػد باألرقػػاـ، اسػػتمرار االحػػتالؿ فػػي قطػػاع غػػزة وارتفػػاع نسػػب  كػػـ، بحسػػب إسػػحؽ.3كػػـ بػػداًل مػػف 21عمػػؽ 

سرائيؿ مف  . ليحػـر 1002% بعد االنسحاب اإلسرائيمي مػف غػزة عػاـ 15% إلى .األرض الحراـ بيف غزة وا 
 مميوف دوالر. 10التي تكمفيـ خسائر سنوية تصؿ إلى القطاع مف استغالليا في الزراعة، و 

 3/7/1823القدس، القدس، 
 

 يعيشون معاناة حقيقية في ظروف مأساوية ألف الجئ فمسطيني 08مخيم عين الحموة:  12
حصػػار عسػػكري عنػػد المػػداخؿ كافػػة.. خػػط سػػيارات طويػػؿ ينتظػػر عنػػد نقطػػة تفتػػيش : شػػيريف قبػػاني - صػػيدا

مرور.. تػػدقيؽ فػػي اليويػػات والوجػػوه وعيػػوف تترصػػد بعنايػػة حركػػة المػػارة وتتػػابع أمنيػػة لمحصػػوؿ عمػػى إذف بػػال
خطواتيـ.. ىكذا ىو المشيد عمى مداخؿ مخيـ عيف الحموة الفمسطيني، الواقع فػي جنػوب لبنػاف، الػذي يػزوره 
الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس اليػػـو حػػامال معػػو تطمينػػات بتحييػػد مخيمػػات الالجئػػيف الفمسػػطينييف عػػف 

 لتورط في أي حوادث لبنانية داخمية.ا
قػد يخيػؿ لزائػر المخػيـ لممػرة األولػى أف مػف يعيشػوف فػي ىػذا المكػاف ىػـ مجموعػة مػف األشػخاص الخطػريف، 

ألفػػا مػػف الالجئػػيف الفمسػػطينييف. فػػي الػػداخؿ معانػػاة يعيشػػيا أبنػػاء  0.المحاصػػريف أمنيػػا فػػي بقعػػة واحػػدة، ال 
ة الشػػػمس، أوالد يجعمػػػوف مػػػف بػػػرؾ ميػػػاه الصػػػرؼ الصػػػحي وسػػػيمة المخػػػيـ: بيػػػوت عشػػػوائية ال تػػػدخميا أشػػػع

لتسػميتيـ، كػػابالت الكيربػاء المعمقػػة بػيف المنػػازؿ تحجػب رؤيػػة السػماء، وبػػيف كػؿ شػػقة وأخػرى عناصػػر أمنيػػة 
 متأىبة بسالحيا لضبط األمف في الشارع الخاضع لسيطرة فصائميـ.

باؾ بػػػيف عناصػػػر الشػػػيخ أحمػػػد األسػػػير والجػػػيش األحػػػداث األخيػػػرة التػػػي شػػػيدتيا مدينػػػة صػػػيدا، نتيجػػػة االشػػػت
مػػؤازرة « جنػػد الشػػاـ»المبنػػاني، أرخػػت بثقميػػا عمػػى مخػػيـ عػػيف الحمػػوة، خصوصػػا بعػػد محاولػػة عناصػػر مػػف 

األسير، وحدوث اشتباكات محدودة في تعمير عيف الحموة، سػرعاف مػا تمػت السػيطرة عمييػا، ومػف ثػـ األنبػاء 
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شػػاكر العبسػػي إثػػر « فػػتح اإلسػػالـ»غػػرار مػػا فعمػػو قائػػد تنظػػيـ  عػػف لجػػوء األسػػير نفسػػو إلػػى المخػػيـ، عمػػى
 اشتباكات مخيـ نير البارد، شماؿ لبناف.

يدرؾ غالبية قاطني المخيـ حساسية الوضع األمني في صيدا. يعتبر جوني، وىو سجيف سابؽ فػي السػجوف 
أمػػف المخػػيـ مػػرتبط بػػأمف  جػػزء ال يتجػػزأ مػػف مدينػػة صػػيدا، وأف»اإلسػػرائيمية والسػػورية، أف مخػػيـ عػػيف الحمػػوة 

 «.، ونحف بمنأى عف ىذه األحداثااالشتباكات األخيرة ال عالقة لممخيـ بي»، الفتا إلى أف «المدينة
بعيػػػدا عػػػف الوضػػػع األمنػػػي المتػػػوتر والتخػػػوؼ مػػػف اسػػػتدراج المخػػػيـ إلػػػى مػػػأزؽ مػػػا، يبػػػدو الوضػػػع اإلنسػػػاني 

ـ عتبػة المائػة ألػؼ فمسػطيني، يعيشػوف كميػـ عمػى واالجتماعي مترديا. يتعػدى عػدد القػاطنيف فػي المخػيـ اليػو 
الوضػػع سػػوءا،  ةمسػػاحة كيمػػومتر مربػػع واحػػد. وفػػاقـ وصػػوؿ عػػدد كبيػػر مػػف النػػازحيف الفمسػػطينييف مػػف سػػوري

وتضػاعفت معانػاة سػكاف المخػػيـ. ووفػؽ دراسػة أجرتيػا األونػػروا، تصػؿ نسػبة البطالػة واألميػػة فػي مخػيـ عػػيف 
 في المائة. 70الحموة إلى 

 3/7/1823األوسط، لندن،  الشرق
 

 معيقات االحتالل من رغمبالفي الخارطة السياحية  لمعودة إلى مكانتيا طمول سبسطية: 38
عامػػا عمػػى احتالليػػا المرتبػػة األولػػى بػػيف األمػػاكف  .5بعػػد : محمػػد أبػػو الػػريش -القػػدس دوت كػػـو  -نػػابمس 

عامػا عمػى  59ة السياحة األردنية، و السياحية في الشرؽ األوسط، بحسب دراسة كانت أعدتيا في حينو وزار 
وقوعيػػا تحػػت االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، تطمػػح بمػػدة سبسػػطية شػػماؿ غربػػي نػػابمس فػػي أف تػػتمكف، مجػػددا، مػػف 

 حضارات تعاقبت عمى المنطقة... 9العودة بدرجة الفتة لمخارطة السياحية العالمية، باعتبارىا يضـ آثارا لػ 
، أف معيقات االحتالؿ لمنع تػرميـ أىػـ المعػالـ "القدس دوت كوـ" ايد لػسبسطية نزار كايد ك قاؿ رئيس بمديةو 

"، لػػـ تمنػػع بمديػػة  األثريػػة التػػي تضػػـ األعمػػدة والمػػدرج الرومػػاني و "البزليكػػا" و كنيسػػة الػػراس و "سػػاحة الفػػوـر
لمنطقػة سبسطية مف تكثيؼ الجيػود لمتنقيػب عػف المزيػد المعػالـ األثريػة واالسػتمرار فػي عمميػات التػرميـ فػي ا

الخاضػػعة لمسػػيطرة الفمسػػطينية واكتشػػاؼ العديػػد مػػف اآلثػػار، األمػػر الػػذي شػػجع منظمػػة األمػػـ المتحػػدة لمتربيػػة 
والعمـ والثقافة "اليونسكو" بالتفكير جديا بضـ البمػدة إلػى قائمػة التػراث العػالمي  لمػا تحويػو مػف ارث حضػاري 

 متنوع ونادر الوجود.
طية إلى أف وفػد مػف منظمػة اليونسػكو الػذي حضػر إلػى البمػدة إلتمػاـ في اإلطار، أشارت مصادر بمدية سبس

دراسػػة تسػػتيدؼ الحفػػاظ عمػػى التػػراث الحضػػاري فييػػا، قػػدموا جممػػة مػػف التوصػػيات لمتصػػمة باسػػتكماؿ شػػروط 
االنضػػماـ لقائمػػة التػػراث العػػالمي، وىػػي توصػػيات اسػػتقبميا أىػػالي البمػػدة بايجابيػػة كبيػػرة عبػػرت عػػف حرصػػيـ 

 .تيـ كمعمـ تاريخي عالميعمى تطوير بمد
 3/7/1823القدس، القدس، 

 
 بحماية جيش االحتالل في الضاة عشرات الدونمات ينيبونمستوطنون  32

 أمػػس، اإلسػػرائيمياسػػتولت مجموعػة مػػف المسػػتوطنيف، وبحمايػة جػػيش االحػتالؿ : البيػاف – األراضػي المحتمػػة
 لضفة الغربية المحتمة.عمى عشرات الدونمات مف أراضي بمدة الشيوخ شماؿ الخميؿ في ا

دونمػػا مػػػف أراضػػػي الزعفػػراف شػػػرؽ بمػػػدة الشػػػيوخ،  70وذكػػرت مصػػػادر محميػػػة أف المسػػتوطنيف اسػػػتولوا عمػػػى 
 ، وبحماية مف جيش االحتالؿ.إنذاروبدؤوا بزراعتيا واستصالحيا دوف سابؽ 
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 أف إال، إلييػايف منػع دخػوؿ المػواطنيف الفمسػطيني أو األراضػيلـ يصدر أمر بمصػادرة »وأكدت المصادر انو 
لتوسػػيع المسػػتوطنة المقامػػة عمػػى أراضػػي الزعفػػراف شػػرؽ  األراضػػييريػػدوف ضػػـ ىػػذه  أنيػػـالمسػػتوطنيف يبػػدوا 

 «.الشيوخ شماؿ الخميؿ
 3/7/1823البيان، دبي، 

 
 نسوية تطالي بوقف فوري لإلجراءات التي تعمق االنقسام تظاىرةغزة:  31

دعػػا متظػػاىروف فػػي غػػزة إلػػى الوقػػؼ الفػػوري لكافػػة السياسػػات واإلجػػراءات التػػي مػػف شػػأنيا أف  حسػػف جبػػر:
تساىـ في تعميؽ االنقساـ، خاصة الحمالت اإلعالمية واالعتقاالت عمى خمفية االنتماء السياسي أو إصدار 

 القرارات والقوانيف.
لمقػر المجمػس التشػريعي فػي مدينػة غػزة، وقاؿ مشاركوف في تظاىرة نسوية حاشدة جرت أماـ البوابػة الشػرقية 

أمػػس، إف الوحػػدة والوفػػاؽ الػػوطني والمجتمعػػي يشػػكالف قػػوة ميمػػة باتجػػاه تحقيػػؽ المطالػػب الشػػرعية العادلػػة 
 لمشعب الفمسطيني عمى كافة الصعد اإلقميمية والدولية.

قطاع غزة بوقػؼ االنقسػاـ  وطالبت شفيقة التمولي عضو الييئة اإلدارية لالتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية شماؿ
 بشكؿ عاجؿ، مشيرة إلى أف النساء واألميات يعانيف الويالت جراء استمرار االنقساـ.

 3/7/1823األيام، رام اهلل، 
 

 كتاي إسراييمي عن تالقي المحرقة والنكبة".. من تحمل جثث الامسطينيين ستزدىر الحقول" 33
. مف تحمؿ جثث الفمسطينييف ستزدىر الحقوؿ.. وجينا البنادؽ "ليبدأ االنتقاـ الكبير.. :سما –القدس المحتمة 

إلى العرب وقتمنا نازييف.. ييود نفذوا أعماال نازية في المد والرممة.. متحؼ يػاد فاشػيـ أقػيـ قبالػة خرائػب ديػر 
 ياسيف"...

ثقافػة العبريػة" تناوؿ البروفيسور يشاي روزيف تسفي، رئيس مساؽ "التممود واألدب العبػري القػديـ" فػي كميػة "ال
فػػػي جامعػػػة تػػػؿ أبيػػػب، كتابػػػا جديػػػدا لممؤلػػػؼ اإلسػػػرائيمي يػػػائير أوروف، بعنػػػواف "المحرقػػػة/ الكارثػػػة والنيضػػػة 
والنكبػػة"، مػػف إصػػدار "ريسػػمنج"، مشػػيرا إلػػى أف الكاتػػب "تجػػرأ" عمػػى تنػػاوؿ "التالقػػي بػػيف المحرقػػة والنكبػػة منػػذ 

متبادؿ بمأساة الشعبيف باعتبار أف ذلؾ وحدة سيؤدي وحتى اليوـ"، بدافع الوصوؿ إلى اعتراؼ  .295العاـ 
نمػا "عمميػة تطييػر  إلى المصالحة، بيد أف الكاتب ينفي أف يكوف قد نفذت "عممية إبادة شعب" عػاـ النكبػة، وا 

 عرقي".
ويقتبس الكاتب مقتطفات مف مقوالت مما وصفو بػ"األوراؽ القتالية" التي كتبيا آبا كوفنر، وىو ضابط الثقافػة 

فػػي الجنػػوب، فيقػػوؿ: "أرواح سػػتة ماليػػيف تصػػرخ مػػف التػػراب:  .295لػػواء "غفعػػاتي"، خػػالؿ معػػارؾ عػػاـ  فػػي
 21ليبػػػػدأ االنتقػػػػاـ الكبيػػػػر". وتحػػػػرض أوراؽ أخػػػػرى مػػػػرة ثانيػػػػة عمػػػػى االنتقػػػػاـ والػػػػذبح والقتػػػػؿ فيكتػػػػب بتػػػػاريخ 

تزىػر حقولنػا". وبعػد  ػػرب( سػوؼ.5عػػػ -: "مف تحمؿ جثث الغزاة )الفمسػطينيوف .295تموز/يوليو مف العاـ 
حكميـ القتؿ.. وكمما دسػتـ الكػالب الدمويػة سػتتعمؽ فػي داخمكػـ محبػة الجميػؿ  -يوميف يكتب "كالب القتؿ 

ويكتػب أوروف فػي كتابػو "المحرقػة، النيضػة والنكبػة" أف ىػذه "األوراؽ بمنتيػى القسػوة ومثيػرة  والجيد والحرية".
اصػر "ىشػومير ىتسػعير" ىػـ الػذيف كتبوىػا". ويضػيؼ "ال لالشمئزاز، لدرجة أنػو مػف الصػعب تصػديؽ أف عن

أستطيع أف أقترح تفسيرا سوى التفسير المرتبط بالمحرقة والخشية مف محرقة أخػرى والحاجػة إلػى االنتقػاـ فػي 
 أعقابيا".
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 3/7/1823وكالة سما، اإلخبارية، 
 

 الامسطينية يجاد حل عادل لمقضيةإىي الدولة االكثر تأثرًا جراء عدم  األردنالنسور:  32
أعمػف رئػيس الحكومػة األردنيػة عبػداهلل النسػور أف بػالده الدولػة االكثػر تػأثرًا بعػدـ ايجػػاد : يػو بػي أي -عمػاف 

وذكػرت رئاسػة مجمػس الػوزراء فػي بيػاف أف النسػور أكػد خػالؿ لقائػو وفػدا مػف  حؿ عادؿ لمقضػية الفمسػطينية.
حضور وزير الخارجية ناصر جودة "دعـ األردف  مجمس الشيوخ األميركي برئاسة السيناتور جوف كورنيف في

لكؿ فة الجيود المبذولة لتحريؾ عممية السالـ فػي المنطقػة "، الفتػا إلػى أف المممكػة " اكثػر دولػة متػأثرة بعػدـ 
 مميوف الجئ فمسطيني". 1عاما نحو  90ايجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية حيث تستقبؿ منذ 

 3/7/1823، الحياة، لندن
 

 في مقدمة برامجيا  األسرىفي تل أبيي تضع موضوع  األردنيةالساارة الخارجية: وزارة  31
أنيػػػػا تتػػػػابع قضػػػػية االسػػػػرى  األردنيػػػػة أكػػػػدت وزارة الخارجيػػػػة: إييػػػػاب مجاىػػػػد -نيفػػػػيف عبػػػػداليادي  -عمػػػػاف 

 االردنيػػيف فػػي السػػجوف االسػػرائيمية بصػػورة عامػػة، فيمػػا تخػػص بالمتابعػػة بشػػكؿ حثيػػث خػػالؿ المرحمػػة الحاليػػة
ووفػؽ المتحػدث الرسػمي باسػـ  وضع االسير االردني عبػداهلل البرغػوثي الػذي يعػاني مػف وضػع صػحي سػيئ.

وزارة الخارجية صباح الرافعي، فاف السفارة االردنيػة فػي تػؿ أبيػب تضػع موضػوع االسػرى فػي مقدمػة برامجيػا 
ت دوريػة يقػـو بيػا كػادر وتوليو عناية كبرى، كما تعمؿ عمى متابعة اوضاع االسرى وحددت ليـ جدوؿ زيػارا

أف الوزارة تعي جيدا الوضع السيئ الذي يمػر « الدستور«وبينت الرافعي في تصريحات خاصة لػ السفارة ليـ.
بػػو االسػػير البرغػػوثي وتتػػابع االمػػر مػػف خػػالؿ السػػفارة، باالضػػافة الػػى االتصػػاؿ الػػدائـ مػػع ذويػػو فػػي عّمػػاف، 

 ممؼ بما فيو مصمحة االسرى وحمايتيـ.مؤكدة انو ال يتـ ادخار أي جيد النياء ىذا ال

 3/7/1823، الدستور، عّمان
 

 بسرعة التحرك إلنقاذ األسرى األردنيين بسجون االحتالل نقابيةمطالي عّمان:  39
طالػػب نقيػػب المحػػاميف سػػمير خرفػػاف ونقيػػب األطبػػاء الػػدكتور : إييػػاب مجاىػػد -نيفػػيف عبػػداليادي  -عمػػاف 

نقاذ حياة االسرى االردنييف في سجوف االحتالؿ االسرائيمي المضػربيف ىاشـ أبو حساف الحكومة، بالتحرؾ ال
 عف الطعاـ منذ الثاني مف أيار الماضي.

وأكدا في مؤتمر صحفي مشترؾ عقػداه فػي مجمػع النقابػات المينيػة أمػس، ضػرورة أف تضػع الحكومػة قضػية 
تعمػػػؿ عمػػػى تحقيػػػؽ مطػػػالبيـ  األسػػػرى والمفقػػػوديف فػػػي سػػػجوف االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي عمػػػى رأس أولوياتيػػػا واف

 واىميا االفراج عنيـ.
وأشار عضو المجنة الوطنية لألسرى األسير المحرر فادي فػرح إلػى أف األسػرى أجمػوا البػدء باإلضػراب عمػى 
الطريقة االيرلندية بعد ضغوط أىالي األسرى عبر محاميف إلتاحة الفرصة أماـ الحكومة لمتحرؾ عبر قنواتيا 

 تيـ وتحريرىـ.السياسية إلنقاذ حيا
وفي إطار متصؿ نفذ أىالي األسرى اعتصاما أماـ رئاسة الوزراء أمس، تضامنا مع األسرى المضػربيف عػف 

 يوما رفعوا خاللو صورا لألسرى وشعارات تطالب بتحريرىـ. 91الطعاـ منذ 
 3/7/1823، الدستور، عّمان

 



 
 
 

 

 

           11ص                                    1282العدد:                3/7/1823األربعاء  التاري :

 والسالم والقضية الامسطينية: العالقات سميمان وعباس بين محادثاترييسية بال ثالثة محاور 37
يبدأ الرئيس الفمسطيني محمود عّباس زيارة رسمية لبيروت اليوـ تستمر ثالثة أيػاـ، يمتقػي خالليػا : داود رماؿ

كبار المسؤوليف المبنانييف، وفي مقدميـ رئيس الجميورية العماد ميشاؿ سميماف الذي سػيجري معػو محادثػات 
 .افيا مشتركثنائية وموسعة ويعقداف مؤتمرا صحا

فػي اطػار التنسػػيؽ »اف زيػارة الػرئيس الفمسػطيني تنػػدرج « السػػفير»ويقػوؿ مصػدر مواكػب لتحضػػيرات الزيػارة لػػ
 «.المتواصؿ بيف القيادتيف المبنانية والفمسطينية حوؿ قضايا ثنائية قائمة ومستمرة

ت عربيػػة متسػػارعة اف اىميػػة ىػػذه الزيػػارة تنبػػع ايضػػا مػػف كونيػػا تػػأتي فػػي خضػػـ تطػػورا»واضػػاؼ المصػػدر: 
اّثرت سمبا عمى لبناف والقضػية الفمسػطينية، بحيػث فرضػت التطػورات نفسػيا كأولويػة عمػى حسػاب ايجػاد حػؿ 
عادؿ ودائـ وشامؿ لمصراع العربي ػػ االسرائيمي، وفي قمبو القضية الفمسطينية، وفي ظؿ المساعي االميركيػة 

ػ الفمسػػطيني، اسػػتنادا الػػى مػػا يقػػوـ بػػو وزيػػر الخارجيػػة المكثّفػػة العػػادة احيػػاء المسػػار التفاوضػػي االسػػرائيمي 
االميركيػػة جػػوف كيػػري عمػػى ىػػذا الصػػعيد، حيػػث سيضػػع الػػرئيس الفمسػػطيني نظيػػره المبنػػاني فػػي حقيقػػة ىػػذا 

 «.الحراؾ االميركي والنتائج المحققة وتمؾ المتوقعة، وسط حديث عف عودة قريبة لمتفاوض عمى ىذا المسار
زمة السورية بكامؿ تشعباتيا ستكوف محػورا فػي المحادثػات المبنانيػة ػػػ الفمسػطينية مػف اف اال»وتابع المصدر: 

زاويػػة االنعكاسػػات القائمػػة والمحتممػػة عمييمػػا، وسػػط تأكيػػد مشػػترؾ عمػػى اف ال حػػؿ اال بػػالحوار، وصػػوال الػػى 
المكثّفة مػف تفاىـ سممي بعيدا مف العنؼ، ومع تاكيد رفض التدخؿ العسكري الخارجي، ووجوب بذؿ الجيود 

واوضػػح المصػػدر اف الجانػػب  «.فػػي اسػػرع وقػػت ممكػػف 1اجػػؿ إنجػػاح المسػػاعي الدوليػػة لعقػػد مػػؤتمر جنيػػؼ
الحؽ غير القابؿ لمتصرؼ في قيػاـ الدولػة الفمسػطينّية وحػؽ تقريػر المصػير، الػذي ىػو »المبناني سيؤكد عمى 

 «.حّؽ ثابت مف حقوؽ الشعب الفمسطيني
سػػيولي اىتمامػػًا إضػػافّيًا خاصػػػًا، »ؤكد ايضػػا، عمػػػى الصػػعيد الثنػػائي، أنػػو واشػػار المصػػدر الػػى اف لبنػػاف سػػي

بموضوع الالجئػيف الفمسػطينييف فػي لبنػاف، وكيفّيػة تحسػيف العالقػات المبنانّيػة الفمسػطينّية وتنظيميػا، وسػيذّكر 
تعزيز منطؽ  بأّف أمف لبناف، يشمؿ امف المخّيمات وسالمتيا، وبأّف سيادة لبناف ال تكوف كاممة إال مف خالؿ

لزاـ إسرائيؿ  القانوف وسمطة الدولة عمى كؿ األراضي المبنانّية. واف لبناف سيسعى بثبات لمواجية اإلرىاب، وا 
بكؿ مندرجاتو، بالتعػاوف مػع قػوات اليونيفيػؿ، التػي يحػرص عمػى سػالمتيا وحسػف تأديػة  2702تطبيؽ القرار 

د، مػػا زاؿ البحػػث قائمػػًا حػػوؿ سػػبؿ تطبيػػؽ مقػػررات وفػػي مػػوازاة ىػػذا الجيػػ»ولفػػت المصػػدر الػػى انػػو  «.ميمتيػػا
، .100، وما أّكدت عميو بيانات ىيئة الحوار الػوطني منػذ العػاـ 1009مؤتمر الحوار الوطني المبناني العاـ 

لجيػػة العمػػػؿ عمػػػى انيػػػاء وجػػػود السػػػالح الفمسػػػطيني خػػػارج المخّيمػػػات، ومعالجػػػة قضػػػايا االمػػػف والسػػػالح فػػػي 
ولة والمػواطنيف والالجئػيف الفمسػطينييف عمػى السػواء. واف لبنػاف ينظػر إلػى تعػاوف داخميا، بما يضمف أمف الد

 «.الجانب الفمسطيني المستمّر، لتوفير الظروؼ المناسبة لتحقيؽ ىذه األىداؼ
وقاؿ المصدر: اف الجانب المبناني سيشدد عمى حرص الحكومة المبنانّية، عمى تحسيف األوضاع االجتماعّية 

نييف. إال أّف ىػػػػذه الخطػػػوات، عمػػػػى أىميتيػػػا، يجػػػب أال تصػػػػرفنا عػػػف واجػػػػب التأكيػػػد عمػػػػى لالجئػػػيف الفمسػػػطي
، مػػف أجػػؿ العمػػؿ 2959المسػػؤولّية األساسػػّية، التػػي تقػػع عمػػى وكالػػة األونػػروا، التػػي أنشػػئت خصيصػػًا العػػاـ 

يف عمػػى غػػوث الالجئػػيف الفمسػػطينييف وتشػػػغيميـ إلػػى حػػيف إيجػػاد حػػّؿ سياسػػػي نيػػائي وعػػادؿ لقضػػّية الالجئػػػ
الفمسػطينييف. وىػذا الحػػّؿ ال يمكػف أف يػأتي إال عػػف طريػؽ االعتػػراؼ بحػّؽ العػودة ليػػؤالء الالجئػيف، والحػػؤوؿ 
دوف تػػوطينيـ فػػي الػػػدوؿ العربّيػػة المضػػيفة، وبخاّصػػػة فػػي لبنػػاف، اسػػػتنادًا لمػػا نّصػػت عميػػػو مقدمػػة دسػػػتورنا، 

صدر اجواء مفادىا اف الجانب الفمسطيني سيعمف ونقؿ الم «.والمبادرة العربّية لمسالـ وقرارات الشرعية الدولية
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تأييد الخطوات التي تتخذىا الدولة المبنانية لمنع الفتنة والحفاظ عمى االمػف واالسػتقرار، ورفػض التػدخؿ فػي »
، وفػػي المقابػػؿ سػػيؤكد «الشػػؤوف الداخميػػة المبنانيػػة وال ضػػد الدولػػة المبنانيػػة فػػي التػػدابير االمنيػػة التػػي تتخػػذىا

وخمػػص  «.وجػػوب توحيػد الموقػػؼ الفمسػطيني لمػػا فيػو مصػػمحة فمسػطيف والفمسػػطينييف»بنػػاني عمػى الجانػب الم
 المصدر الى ايجاز المحادثات المبنانية ػػ الفمسطينية بثالثة محاور:

االوؿ: العالقػػات المبنانيػػة ػػػػ الفمسػػطينية، وسػػتكوف اطاللػػة عمػػى وضػػع المخيمػػات انطالقػػا مػػف تجربػػة احػػداث 
 صيدا مؤخرا.

 ني: كيفية دعـ القضية الفمسطينية في المحافؿ الدولية.الثا
 الثالث: عممية السالـ في الشرؽ االوسط والتنسيؽ الواجب في ىذه القضية المصيرية.

 3/7/1823، الساير، بيروت
 

 مواصمة دعم بالده لمقضية الامسطينية  يؤكدقطر  أمير 30
 أكدت دولة قطر مواصمتيا دعـ القضية الفمسطينية.: غزة
اء ذلؾ عمى لساف أميرىا الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثاني خالؿ حديثو مع رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة ج

 ىنية ىاتفيا. إسماعيؿ
وأشاد ىنية بما اعتبره  ( أمير دولة قطر، ليينئو بتولية مقاليد حكـ دولة قطر.7|1وكاف ىنية ىاتؼ الثالثاء )

نة العالقة بيف دولتػي فمسػطيف وقطػر. بػدوره، أكػد الشػيخ تمػيـ أف "شجاعة أمير قطر" مؤكدًا عمى ثنائية ومتا
 قطر ماضية بدعـ القضية الفمسطينية.

 1/7/1823، س  قدس بر 
 

 "إسراييل"مصر تنشر دباباتيا عمى حدود قطاع غزة بالتنسيق مع  32
ية كثؼ الجػيش المصػري مػف تواجػد دباباتػو عمػى حػدود قطػاع غػزة، فػي ظػؿ االزمػة السياسػ: ا ؼ ب -غزة 

في مصر وانتشار التظاىرات الضخمة التي تطالب برحيؿ الرئيس محمد مرسي، فيما اكدت اسرائيؿ اف ىذه 
سرائيميةالخطوة جاءت بالتنسيؽ معيا بحسب مصادر فمسطينية   .وا 

وقػػاؿ مصػػدر امنػػي فػػي حكومػػة حمػػاس فضػػؿ عػػدـ الكشػػؼ عػػف ىويتػػو أف "الجػػيش المصػػري كثػػؼ انتشػػار 
 زة في االياـ القميمة الماضية".دباباتو عمى الحدود مع غ

بدوره قاؿ الجيش االسرائيمي فػي بيػاف صػحافي اف "النشػاط العسػكري المصػري فػي سػيناء تػـ التنسػيؽ لػو مػع 
عناصر االمف االسرائيمي وأذف بو عمى اعمى المستويات، مف اجؿ التعامؿ مع التيديدات االمنيػة فػي سػيناء 

 يؿ".والتي تشكؿ خطرا عمى كؿ مف مصر واسرائ
 3/7/1823الحياة، لندن، 

 
 الجامعات العربية يزور قطاع غزة اتحادأمين عام  28

زار األميف العاـ التحاد الجامعات العربية الػدكتور سػمطاف أبػو عرابػي قطػاع غػزة والتقػى كبػار : بترا –عماف 
 المسؤوليف واألكاديمييف والطمبة ىناؾ.

عربيػػػػة، فػػػإف الزيػػػػارة تيػػػدؼ إلػػػػى دعػػػـ جيػػػػود وبحسػػػب بيػػػاف صػػػػحافي صػػػدر أمػػػػس عػػػف اتحػػػػاد الجامعػػػات ال
الجامعػػات الفمسػػطينية التػػي تواجػػو ظػػروؼ االحػػتالؿ القاسػػية  والػػذي يسػػعى الػػى طمػػس اليويػػة العربيػػة التػػي 
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تتصدى ليا المؤسسات األكاديمية الفمسطينية بايماف راسخ وعمؿ جاد  ما جعميا محط أنظار واحتراـ وتقدير 
 العالـ.

ى الطمبػػة الخػػريجيف خػػالؿ رعايتػػو حفػػؿ تخػػريج لجامعػػة فمسػػطيف شػػارؾ فيػػو رئػػيس واشػػاد أبػػو عرابػػي بمسػػتو 
الػػوزراء فػػي قطػػاع غػػزة الػػدكتور اسػػماعيؿ ىنيػػة ووزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ الػػدكتور أسػػامة المػػزيف ورئػػيس مجمػػس 

 إدارة الجامعة كاظـ دغمش ورئيس الجامعة الدكتور سالـ صباح.
رابي تخريج الفوج الثاني والثالثيف لمجامعػة اإلسػالمية فػي غػزة، وقػاـ وعمى ىامش الزيارة رعى الدكتور أبو ع

 بزيارة عدد مف الجامعات الفمسطينية في القطاع.
 3/7/1823الدستور، عمان، 

 
 ضد الحكومة ينظم تظاىرات "الييودي الشتات"تركيا:  22

كة فػي تنظػيـ التظػاىرات بالمشػار « الشػتات الييػودي»اتيـ نائب رئيس الوزراء التركي بشػير اتػاالي : ا ؼ ب
 ضد الحكومة التركية.

الحوادث في حديقة جيزي )في اسطنبوؿ( دبرىا »التركية أمس عف اتاالي قولو اف « حرييت»ونقمت صحيفة 
لػػػـ يحػػػػددىا « قػػػوى أجنبيػػػة»واتيػػػـ أيضػػػا الصػػػحافة الدوليػػػػة و «.الشػػػتات الييػػػودي الناشػػػط فػػػي ىػػػػذا المجػػػاؿ

ا خػػالؿ موجػػة االحتجاجػػات التػػي شػػيدتيا الػػبالد عمػػى مػػدى أكثػػر مػػف تركيػػ« فػػي زعزعػػة اسػػتقرار»بالمشػػاركة 
 ثالثة أسابيع.

 3/7/1823الساير، بيروت، 
 

 " تطمق حممة "بذور الخير" الرمضانيةاإلماراتية"الخيرية  21
محمػػد بػػالص: أطمقػػػت ىيئػػة األعمػػاؿ الخيريػػػة اإلماراتيػػة، أمػػس، حممػػػة "بػػذور الخيػػر" الرمضػػػانية،  -جنػػيف 

المبارؾ، بتنفيذ مشروع تزويد ساحات المسجد األقصى المبػارؾ الخارجيػة بمظػالت تقػي  عشية شير رمضاف
 المصميف حرارة الشمس وبرد الشتاء القارس.

وقػاؿ مػػدير مكتػػب الييئػػة فػػي الضػفة الغربيػػة، إبػػراىيـ راشػػد، إنػػو مػع حمػػوؿ شػػير رمضػػاف الفضػػيؿ، تسػػارعت 
يع واألنشػطة الخيريػة واإلنسػانية، لػتعـ بالمنفعػة والفائػدة وتيرة العمؿ لدى الييئة في سعي منيا إلنجاز المشػار 

 عمى جميع شرائح الشعب، وخاصة الفئات الفقيرة والحاالت االجتماعية واليتيمة وذوي االحتياجات الخاصة.
 23/7/1823األيام، رام اهلل، 

 
 قادمأيمول/ سبتمبر الالمتحدة في  األممكية الستيناف المااوضات قبل اجتماع يمساع أمر  23

أصػػر النػػاطؽ الرسػػمي المنػػاوب باسػػـ وزارة الخارجيػػة األميركيػػة، باتريػػؾ فينتريػػؿ : سػػعيد عريقػػات - واشػػنطف
االثنػيف، عمػى أف وزيػػر الخارجيػة األميركػي، جػػوف كيػري "أحػرز تقػػدمًا ميمػًا فػي جولتػػو األخيػرة )فػي إسػػرائيؿ 

طينية اإلسػػػػػرائيمية، وبحػػػػػث القضػػػػػايا واألراضػػػػػي الفمسػػػػػطينية واألردف(، باتجػػػػػاه اسػػػػػتئناؼ المفاوضػػػػػات الفمسػػػػػ
 المفصمية بيف الطرفيف، عمى طريؽ تحقيؽ السالـ وحؿ الدولتيف".

وقاؿ فينتريؿ، في إطار رده عمى األسئمة التي وجيتيا لو القدس دوت كوـ، حوؿ تقييـ جولة كيري في ضوء 
ألميركػػػي أثنػػػاء جولتػػػو مػػػا تػػػردد عػػػف خيبػػػة أمػػػؿ الفمسػػػطينييف، بسػػػبب شػػػح اإلنجػػػازات التػػػي حققيػػػا الػػػوزير ا

المكوكية: "كما قػاؿ الػوزير كيػري، حققنػا تقػدمًا حقيقيػًا، ونعتقػد أننػا عبػر المزيػد مػف الجيػود فػي ىػذا السػياؽ، 
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سػػنتمكف مػػف البػػدء فػػي مفاوضػػات الوضػػع النيػػائي". وأضػػاؼ فينتريػػؿ: "مثممػػا قػػاؿ الػػوزير )كيػػري(، فقػػد قممنػػا 
طرفيف، التي كانػت موجػودة فػي بدايػة الجولػة األخيػرة، ولػذلؾ بشكؿ ممحوظ مف حجـ الفجوات الواسعة بيف ال

تػػرؾ )كيػػري( وراءه عػػددًا مػػف المسػػؤوليف، الػػذيف أوكمػػت ليػػـ ميمػػة المتابعػػة، ونحػػف واثقػػوف أننػػا عمػػى المسػػار 
 الصحيح".

: " ولػػذلؾ ال أريػػد أف أصػػؼ الجولػػة مػػف منظػػار معػػايير ودرجػػات النجػػاح، "القػػدس دوت كػػوـ"وأكػػد فينتريػػؿ لػػػ
ف أكرر مػا قالػو الػوزير )كيػري( بأنيػا سػتكوف ىنػاؾ فرصػة، لمعػودة إلػى المنطقػة عمػا قريػب، عنػد نضػوج ولك

 الظروؼ لذلؾ".
ورفػػض فينتريػػؿ التعميػػؽ عمػػى مػػا تػػردد، االثنػػيف، عػػف قػػرب انعقػػاد قمػػة رباعيػػة فػػي المسػػتقبؿ القريػػب، تضػػـ 

القوؿ: "ال أريػػػػد أف أتكيػػػػف بشػػػػأف الخطػػػػوات الػػػػوزير كيػػػػري والفمسػػػػطينييف واإلسػػػػرائيمييف واألردنيػػػػيف، مكتفيػػػػًا بػػػػ
 المستقبمية، فقط أقوؿ إننا أحرزنا تقدمًا حقيقيًا في األياـ األخيرة، عمى طريؽ استئناؼ المفاوضات".
 3/7/1823القدس، القدس، 

 
 تدعم حل الدولتين إيطاليا 22

مر صػحفي مشػترؾ امػس مػع رئيس الحكومة اإليطالية انريكو ليتػا فػي مػؤت: أكد عبد الرحيـ حسيف - راـ اهلل
دعػػـ بػػالده واالتحػػاد األوروبػػي لمبػػدأ حػػؿ الػػدولتيف العػػادؿ  فػػي راـ اهلل بالضػػفة الغربيػػةالػػرئيس محمػػود عبػػاس 

ىنػاؾ ضػرورة لعػدـ إضػاعة الفرصػة المتاحػة حاليػا لتحقيػؽ السػالـ، التػي “والمناسب لجميع األطػراؼ. وقػاؿ: 
 ”.ربما قد تكوف األخيرة
ا المسػتمر لعمميػة السػالـ، ولجيػود الػرئيس عبػاس فػي تحقيػؽ السػالـ واألمػف واالسػػتقرار وأكػد ليتػا دعػـ ايطاليػ

 في المنطقة، ولجيود الوزير كيري في تحقيؽ السالـ.
وأشػػار رئػػيس الػػوزراء اإليطػػالي إلػػى دعػػـ بػػالده لمشػػعب الفمسػػطيني، وعػػدـ تركػػو وحيػػدا، مؤكػػدا عمػػى العالقػػة 

ي واإليطالي. وتطرؽ إلى األوضاع في المنطقة، مشيرا إلى دعـ بالده التاريخية التي تربط الشعبيف الفمسطين
 لجيود األمـ المتحدة في دعـ الالجئيف الفمسطينييف.

اإليطاليػػة سػػتنعقد فػػي مدينػػة راـ اهلل ألوؿ مػػرة فػػي  -وأكػػد ليتػػا أف لجنػػة التوجيػػو المشػػتركة الوزاريػػة الفمسػػطينية
جػػاالت الػػدعـ وتوقيػػع االتفاقيػػات المشػػتركة، مشػػيرا إلػػى أنػػو تػػـ الخريػػؼ المقبػػؿ، لبحػػث العالقػػات الثنائيػػة، وم

 افتتاح مكتب تمثيؿ تجاري إيطالي في فمسطيف.
وقاؿ ليتا: إف المباحثات المباشرة بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي ىي الحؿ األمثؿ لكؿ المشاكؿ العالقػة 

 اإلسرائيمية. بيف الجانبيف، مشيرا إلى طرحو قضية االستيطاف مع الحكومة
 3/7/1823االتحاد، أبو ظبي، 

 
 رييس المجنة الدولية لمصميي األحمر يبحث مع ىنية األوضاع اإلنسانية في غزة 21

بحػػث رئػػيس المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر بيتػػر مػػورير مػػع رئػػيس الحكومػػة فػػي : أ ؼ ب - الحيػػاة -غػػزة 
 يف في القطاع والمعتقميف في سجونيا.قطاع غزة إسماعيؿ ىنية في األوضاع اإلنسانية لمفمسطيني

تنػاوؿ »إف لقػاء مػورير وىنيػة « الحيػاة»وقالت المتحدثػة باسػـ المجنػة الدوليػة لمصػميب األحمػر ناديػا دبسػي لػػ 
الػذي تفرضػو إسػرائيؿ عمػى القطػاع « األوضاع االقتصادية واالجتماعية والصحية في القطاع وآثار الحصػار

 .1007ي عمى القطاع ف« حماس»منذ سيطرة 
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مػػورير وىنيػػة بحثػػا أيضػػًا الظػػروؼ التػػي تحتجػػز فييػػا حمػػاس المعتقمػػيف فػػي سػػجونيا، »وأضػػافت دبسػػي أف 
 «.وأىمية احتراـ القوانيف والمواثيؽ الدولية في أوقات الصراعات واحتراـ حقوؽ المدنييف في كؿ األحواؿ

القػػوى السياسػػية والمجتمػػػع  كمػػا التقػػى مػػورير، الػػػذي زار القطػػاع أمػػس لبضػػػع سػػاعات، عشػػرات مػػف ممثمػػػي
 المدني، وعددًا مف أىالي األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.

وزار مستشفى القدس التابع لجمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني ومنطقة وادي غزة ومركز األطراؼ الصػناعية 
 واطمع عمى األعماؿ الجارية فييا.

الفمسػطينييف فػي سػجوف االحػتالؿ الػذيف أشػاروا إلػى  كمػا اسػتمع مػورير إلػى شػرح مػف ذوي عػدد مػف األسػرى
 معاناة أبنائيـ والظروؼ السيئة التي ُيحتجزوف فييا.

 3/7/1823الحياة، لندن، 
 

 ُتمزم شبكات التسويق في االتحاد بوضع عالمة مميزة عمى منتجات المستوطنات أوروبيةمبادرة  29
دولػة، بوضػع ممصػؽ تجػاري عمػى منتجػات  17ا، أيدتػو االتحاد األوروبي قػرار  بمور: الناصرة ػ زىير أندراوس

المسػتخدـ المستوطنات اإلسػرائيمية فػي الضػفة الغربيػة والقػدس الشػرقية بػداًل مػف ممصػؽ )صػنع فػي إسػرائيؿ( 
 .حاليا

االسػػرائيمية، كشػػفت النقػػاب عػػف أف دوؿ االتحػػاد األوروبػػي ىػػددت الدولػػة ’ معػػاريؼ‘صػػحيفة يشػػار إلػػى أف 
د الفمسػػػطينية الراميػػة لالنضػػماـ إلػػػى الييئػػات الدوليػػة وبشػػػكؿ خػػاص لمحكمػػة الجنايػػػات العبريػػة بػػدعـ الجيػػو 

الدوليػػة فػػي الىػػاي، وذلػػؾ إذا مػػا فشػػمت جيػػود وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري فػػي اسػػتئناؼ مػػا ُتسػػمى 
 بعممية السالـ بسبب مواصمة إسرائيؿ البناء في المستوطنات وفي القدس.

فػي االتحػػاد األوروبػي نقمػت ىػػذه الرسػالة مػؤخرا بواسػػطة دبموماسػيييا إلػى مسػػؤوليف  وأضػافت إف دواًل مركزيػة
كبػػار فػػي تػػؿ أبيػػب. وبحسػػب المصػػادر التػػي اعتمػػدت عمييػػا الصػػحيفة العبريػػة، فػػإف التيديػػد األوروبػػي جػػاء 

يمية، بسبب شعور يسود بعض الدوؿ األوروبية، مفاده أف الخطػوات األخيػرة التػي قامػت بيػا الحكومػة اإلسػرائ
وتحديػػػًدا دفػػػع خطػػػط لبنػػػاء مئػػػات الوحػػػدات االسػػػتيطانية فػػػي إحيػػػاء غيمػػػو ورامػػػوت االسػػػتيطانية فػػػي القػػػدس 
الشرقية، يمس باحتماالت استئناؼ عممية السالـ وتُقوض جيود وزير الخارجية األمريكػي جػوف كيػري، عمػى 

 حد قوليا. 
ار فػي تػؿ أبيػب بػأف اسػتمرار ىػذه السياسػة وقالت المصادر عينيا أيضا إف األوروبيػيف أوضػحوا لصػناع القػر 

يمس بدعـ االتحاد إلسرائيؿ، وىددوا بأف تعزز أوروبا مف جيود وضع عالمػات تميػز منتجػات المسػتوطنات 
محذريف تؿ أبيب مف تنفيذ رئيس السمطة الفمسطينية، محمود عباس )أبو مازف( لتيديده في استئناؼ الحممػة 

 .تحدة كدولة مستقمةالفمسطينية باالنضماـ لألمـ الم
سرائيمية متطابقة، كشفت النقاب عف  "ىآرتس"وكانت صحيفة  كشفت، نقاًل عف مصادر دبموماسية أوروبية وا 

أف االتحػػػاد األوروبػػػي قػػػرر تأجيػػػؿ إقػػػرار قػػػانوف وضػػػع عالمػػػات عمػػػى منتجػػػات المسػػػتوطنات اإلسػػػرائيمية فػػػي 
منتجػات اإلسػرائيمية األخػرى وتسػييؿ مقاطعتيػػا، الضػفة الغربيػة المحتمػة، والػذي كػاف يسػتيدؼ تمييزىػػا عػف ال

وشػػػػددت الصػػػػحيفة عمػػػػى أف التأجيػػػػؿ جػػػػاء بعػػػػد ضػػػػغوطات كبيػػػػرة مارسػػػػتيا اإلدارة األمريكيػػػػة عمػػػػى االتحػػػػاد 
 األوروبي. 

ُيشار إلى أف وزير خارجية الدنمرؾ ويمي سوندوؿ قد بادر إلى ببمورة أنظمة ولوائح تمـز شبكات التسويؽ في 
ألوروبي بوضع عالمة مميػزة عمػى منتجػات المسػتوطنات اإلسػرائيمية، وحظيػت المبػادرة بتأييػد بمداف االتحاد ا
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مف فرنسا وبريطانيا ومجموعة أخرى مف دوؿ االتحػاد األوروبػي، األمػر الػذي أثػار حفيظػة صػناع القػرار فػي 
 تؿ أبيب.

د األوروبػػي أكػػد عمػػى أف وزيػػًرا مػػف وزراء خارجيػػة دوؿ االتحػػا 17وكػػاف القػػرار المػػذكور الػػذي صػػادؽ عميػػو 
االتحػػاد األوربػػي والػػدوؿ األعضػػاء فيػػو ممتزمػػوف بتطبيػػؽ كامػػؿ ونػػاجح لالتفاقيػػات المبرمػػة مػػع إسػػرائيؿ بشػػأف 

 منتجات المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية المحتمة.
 3/7/1823القدس العربي، لندن، 

 
 بالقدسمميون يورو لمحااظ عمى التراث الثقافي  1,2اتااقية بـ  27

مميوف  1,5وقع االتحاد االوروبي وبرنامج األمـ المتحدة االنمائي امس اتفاقية مساىمة بقيمة  :معا –القدس 
يػػورو فػػي سػػياؽ الجيػػود لمحفػػاظ عمػػى التػػراث الثقػػافي فػػي البمػػدة القديمػػة فػػي القػػدس, بحضػػور مايكػػؿ كػػوىمر، 

ية، والممثؿ الخاص لمدير برنامج األمػـ المتحػدة مدير دائرة الجوار في المديرية العامة في المفوضية االوروب
 االنمائي السيد فرود مورينغ.

وسيسػػاىـ برنػػامج االمػػـ المتحػػدة بتطػػوير وحمايػػة التػػراث الثقػػافي الفمسػػطيني فػػي البمػػدة القديمػػة فػػي القػػدس، 
وسػياحة االجتماعية لمواطني البمدة القديمة عبر خػدمات اسػكاف -باالضافة الى تحسيف الظروؼ االقتصادية

ذات جودة. نشاطات البرنػامج ستتضػمف اعػادة تأىيػؿ وتفعيػؿ حمػاـ العػيف وحمػاـ الشػفاء والمدرسػة الكيالنيػة 
ووحدات سكنية مرتبطة بيـ، وتطػوير خطػة ادارة تجاريػة وتػدريب عمػى صػيانة وادارة المواقػع التػي يػتـ اعػادة 

 تأىيميا.
لمشروع طموح ويوجد بو عدد مف االطراؼ ونريد أف راتر: "اف ىذا -وقاؿ ممثؿ االتحاد االوروبي جوف غات

نثنػػي عمػػى العمػػؿ التنسػػيقي الػػذي قػػاـ بػػو برنػػامج األمػػـ المتحػػدة االنمػػائي األمػػر الػػذي سػػمح لنػػا بػػالوجود ىنػػا 
. وعند اكتمػاؿ المشػروع، فانػو سػوؼ يكشػؼ عػف كػـ ىائػؿ مػف الفػرص لسػكاف البمػدة القديمػة مػف ناحيػة  اليـو

 ناحية خمؽ فرص عمؿ وتنمية السياحة".الحفاظ عمى التراث ومف 
وتضمف الحفؿ ايضا توقيع اتفاقية تعاوف بيف برنامج األمـ المتحدة االنمائي ومركز جامعػة القػدس مػف أجػؿ 

 القياـ بأبحاث تاريخية وتنظيـ ورش عمؿ مرتبطة بالمواقع التاريخية المستيدفة.
 3/7/1823وكالة معا اإلخبارية، 

 
 "اإلخوان"عاما ألعضاء  21و 7بين  السجناإلمارات:  20

أسػػدؿ السػػتار فػػي أبػػوظبي أمػػس عمػػى واحػػدة مػػف أكبػػر القضػػايا السياسػػية التػػي : شػػفيؽ األسػػدي -أبػػو ظبػػي 
إماراتيػًا ثمانيػة مػنيـ  95وقضػت المحكمػة االتحاديػة العميػا بسػجف  2972واجيتيا اإلمارات منذ إنشائيا عػاـ 

 آخريف. 12غيابيًا، وبرأت 
 7آخػريف وبػيف  29سنة لكؿ منيـ. وبسػجف  22« التنظيـ السري»جف ثمانية مف أعضاء وحكمت غيابيًا بس

 امرأة. 23متيمًا بينيـ  12سنوات لخمسة أعضاء، فيما برأت المحكمة  20و 
ألػػػؼ درىػػػـ مػػػف المبػػػالغ التػػػي ضػػػبطت فػػػي منػػػزؿ المػػػتيـ سػػػالـ عبػػػداهلل راشػػػد سػػػاحوه  190وقػػػررت مصػػػادرة 

 في الشارقة لحساب عيسى معضد السري المييري.« يبة لمحج والعمرةط»ألؼ مف شركة  200السويدي و 
سػارت وفػؽ اإلجػراءات القانونيػة التػي كفميػا الدسػتور لممتيمػيف فقػد تػـ إفسػاح »وأكدت في بياف أف المحاكمة 

 «.المجاؿ بكؿ شفافية لمدفاع أف يقدـ ما لديو مف طمبات وأدلة نفي
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اسػػػتمعت إلػػى مػػػا أبػػدوه حياليػػػا ثػػـ أفسػػػحت ليػػـ ولمػػػدفاع المجػػػاؿ واجيػػت المتيمػػػيف باألدلػػة و »وأضػػافت أنيػػػا 
 «.لممرافعة الشفوية، وتمكف كؿ منيـ مف تقديـ ما لديو مف دفوع، كما قدمت النيابة العامة مرافعتيا

أحاطت بواقع الدعوة وفؽ ما استيقنتو نفسيا وعرضت لما قدـ فييا مف أقواؿ وأدلة إثبات ونفػي »وأكدت أنيا 
بصػػر وبصػػيرة وعرضػػت تمػػؾ األدلػػة إيػػرادًا وردًا ثػػـ خمصػػت إلػػى أحكاميػػا التػػي أسسػػتيا عمػػى  ومحصػػتيا عػػف

 «.أسباب ترى أنيا مسوغة وليا معينيا مف الواقع والقانوف
األحكػػاـ بشػػكميا العػػاـ لقيػػت ارتياحػػًا كبيػػرًا فػػي أوسػػاط المحكػػوميف وأىػػالييـ، خصوصػػًا تبرئػػة »ولفتػػت إلػػى أف 

لنسػػػوة الموقوفػػػات عمػػػى ذمػػػة القضػػػية، إضػػػافة إلػػػى أف األحكػػػاـ الصػػػادرة ضػػػد متيمػػػًا مػػػف بيػػػنيـ جميػػػع ا 12
 «.اآلخريف جاءت مخففة

وبعػػد انتيػػاء ىػػذه المحاكمػػة التاريخيػػة لجيػػة عػػدد المتيمػػيف وطابعيػػا السياسػػي المحمػػي والػػدولي، يبقػػى أمػػاـ 
موقوفػػًا  30عػػاـ إحالػػة المحكمػػة الجنائيػػة العميػػا فػػي أبػػوظبي النظػػر فػػي قضػػيتيف أخػػرييف، وقػػد أعمػػف النائػػب ال

يتبػع التنظػيـ الػدولي لػػ « مف دوف ترخيص»إماراتيًا ومصريًا عمى المحكمة لضموعيـ في تشكيؿ تنظيـ سري 
 «.أثبتت التحقيقات ضموعيـ في إنشاء التنظيـ في دولة اإلمارات»بعد أف « اإلخواف المسمميف»

ذيف تمت محاكمتيـ ليسوا سجناء رأي وال نشػطاء المدانيف ال»إلى ذلؾ، أعمنت وزارة العدؿ في بياف أمس أف 
 «.حقوؽ إنساف وال سياسييف سممييف إنما دينوا في قضية جنائية مف جرائـ أمف الدولة

 3/7/1823الحياة، لندن، 
 

 أبو مازن يسأل نتنياىو: ىل أخطأنا ألننا لم نخطف جنودًا مثل شاليط؟ 22
الخارجية االميركي، جػوف كيػري، قبػؿ مغادرتػو المنطقػة عمى رغـ التفاؤؿ الذي عبر عنو وزير : آماؿ شحادة

فػػي أعقػػػاب جولػػة خامسػػػة لػػو خػػػالؿ ثالثػػة شػػػيور، إال أنػػػو حتػػى اآلف، لػػػـ تظيػػر نتػػػائج مقنعػػة تحػػػدد موعػػػدًا 
واضحًا الستئناؼ المفاوضات. بيد أف طرح ممؼ األسرى ونقاشو مف طرفي النػزاع ظيػر كعػائؽ ال يقػؿ عػف 

ذي يشػػػكؿ عقبػػػػة كػػػػأداء أمػػػاـ تحريػػػػؾ المسػػػيرة السػػػػممية والوصػػػوؿ إلػػػػى طاولػػػػة عػػػائؽ البنػػػػاء االسػػػتيطاني، الػػػػ
المفاوضػػػات. فالتحركػػػات القانونيػػػة والشػػػعبية التػػػي خرجػػػت بيػػػا مجموعػػػات إسػػػرائيمية، بينيػػػا نػػػواب كنيسػػػت، 

في مركز أجندة اإلسرائيمييف وشكمت دعمًا لرئيس الحكومة، بنيػاميف نتانيػاىو، « أسرى أوسمو»وضعت ممؼ 
ص عمى مدار ثالثة أياـ مف وجػود كيػري عمػى التػرويج لرغبػة بػالده فػي اسػتئناؼ المفاوضػات، فػي الذي حر 

مقابػػؿ إظيػػار الفمسػػطينييف كطػػرؼ معيػػؽ. لكػػف رئػػيس الحكومػػة لػػـ يتػػردد فػػي طػػرح مطالػػب وصػػعوبات تعيػػؽ 
ستيطاني أو المفاوضات وأحيانًا تحبط األمؿ بنجاح جيود كيري، سواء في إصراره عمى عدـ تجميد البناء اال

طػػرح أي اتفػػاؽ يػػتـ التوصػػؿ إليػػو، عمػػى الجميػػور اإلسػػرائيمي لالسػػتفتاء. فجػػاء ممػػؼ األسػػرى ليخفػػؼ عػػبء 
 المسؤولية عف نتانياىو.

أسػػيرًا  217ومػا بػيف الػػدعوة الفمسػطينية إلػػى عػدـ اإلفػػراط فػي التفػػاؤؿ بخصػوص ممػػؼ األسػرى واإلفػػراج عػف 
ة مطالبو، كشرط الستنئاؼ المفاوضات، وجيود نواب كنيست مف يدرجيـ رئيس السمطة الفمسطينية، في قائم

اليميف لتشريع قانوف يحدد صالحيات الرئيس اإلسرائيمي في منح العفو عف األسرى، الذيف تشمميـ في شكؿ 
عػاـ قػوائـ األسػرى، التػػي يػتـ التفػاوض حوليػػا، سػينتظر كيػري حػوالى الشػػير حتػى يعػود مػػف جديػد فػي جولػػة 

أف يػنجح مسػاعدوه الػذيف لػـ يغػادروا تػؿ أبيػب، لمواصػمة االجتماعػات بػيف طرفػي النػزاع، سادسة، عمػى أمػؿ 
 الفمسطينييف واإلسرائيمييف، في محاولة لمتوصؿ إلى نقاط تتيح اإلعالف عف استئناؼ المفاوضات.
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فػي عػاـ األسرى الذيف يجرى الحديث عنيـ ىـ أولئؾ الذيف كانوا في السجف اإلسرائيمي قبػؿ اتفاقيػات أوسػمو 
. وقػػد كػػاف يفتػػرض أف تطمػػؽ إسػػرائيؿ سػػراحيـ، بموجػػب التفاىمػػات، لكنيػػا امتنعػػت عػػف ذلػػؾ. ومػػرت 2993

سػػنوات طويمػػة منػػذ ذلػػؾ الوقػػت، أبرمػػت خالليػػا اتفاقيػػات عػػدة لتبػػادؿ أسػػرى وفػػي كػػؿ واحػػدة منيػػا كػػاف يػػنجح 
اس، مػف دوف أف تشػمؿ اإلسرائيميوف في التوصؿ مػع الطػرؼ اآلخػر إلػى صػفقة، سػواء مػع حػزب اهلل أو حمػ

إطالؽ ىؤالء األسرى. ولكف، يبدو ىػذه المػرة أف الػرئيس الفمسػطينيي أبػو مػازف يصػر عمػى موقفػو، ويريػد أف 
يظير مف خالؿ اإلفراج عف ىؤالء األسرى محققًا إنجازًا كبيرًا، عمى عكس ما يروج ضػده مػف تقػديـ تنػازالت 

 ورضوخ لمضغوط األميركية واإلسرائيمية.
يوف رفضوا الحديث عف ذلؾ التفاؤؿ الذي أبداه كيري قبؿ مغادرتو تؿ أبيب. ومركز أسػرى فمسػطيف الفمسطين

لمدراسات، عبػر عػف تشػاؤمو مػف خػالؿ المسػؤوؿ فػي المركػز، ريػاض األشػقر، الػذي عػاد ليػذكر أف موضػوع 
غيػػر  ىػػؤالء األسػػرى طػػرح منػػذ سػػنوات، مػػف دوف أف يحػػدث أي تقػػدـ بػػؿ تحػػوؿ الممػػؼ إلػػى ورقػػة مسػػاومة،

سػػيمة، يسػػتغميا اإلسػػرائيميوف فػػي كػػؿ مػػرة تجػػرى فييػػا مفاوضػػات سػػالـ. وفػػي رأيػػو نجحػػت إسػػرائيؿ كػػؿ مػػرة 
بالضػػغط عمػػى الجانػػب الفمسػػطيني البتػػزازه وكسػػب مواقػػؼ سياسػػية مجانيػػة، وأردؼ أف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي 

 ة تنازالت ولو كانت قميمة.كعادتو يريد أف يحقؽ مصالحو السياسية مف دوف أف يقدـ لمطرؼ الفمسطيني أي
 

 جمع معمومات عن األسرى
وكاف أكثر مف مصدر فمسطيني تحدث عف قياـ السفارة األميركية بجمع معمومات عف أسػرى مػا قبػؿ أوسػمو 

أسرى فيما المعطيات التي عرضػت عمػى  203فيما اختمفت األرقاـ التي طرحت. الفمسطينيوف يتحدثوف عف 
أسيرًا مف الضفة  27أسيرًا. ووفؽ القائمة الفمسطينية ىناؾ  217إلسرائيمييف تشمؿ األميركييف لمناقشتيا مع ا

أسػػػرى مػػػف القػػػدس المحتمػػػة، وىػػػؤالء  9و .5أسػػػيرًا مػػػف فمسػػػطينيي  25أسػػػيرًا مػػػف قطػػػاع غػػػزة و 13الغربيػػػة و
 يػػرفض اإلسػػرائيميوف إدراجيػػـ فػػي أيػػة صػػفقة أو مفاوضػػات. إذ يعتبػػرونيـ مختمفػػيف عػػف أسػػرى الضػػفة وغػػزة

 باعتبارىـ داخؿ الخط األخضر ويخضعوف لمقوانيف اإلسرائيمية.
عمػػػف تمطخػػػت »اإلسػػػرائيميوف حػػػاولوا إظيػػػار أف قضػػػية األسػػػرى شػػػبو مسػػػتحيمة، باعتبػػػار أف الحػػػديث يجػػػري 

لكػػف الػػرئيس الفمسػػطيني، محمػػود عبػػاس، رد عمػػييـ بواسػػطة كيػػري «. أيػػدييـ بػػدماء مئػػات اإلسػػرائيمييف القتمػػى
دوف مشػػكمة، ولكنيػػا « ائيؿ أطمقػػث سػػراح أسػػرى ممػػف تسػػمييـ ذوي األيػػدي الممطخػػة بالػػدماءإف إسػػر »قػػائاًل: 

نحف في السمطة الفمسطينية لـ نمجأ إلى خطؼ جنػود حتػى نسػاـو »فعمت ذلؾ لحماس وحزب اهلل. وتساءؿ: 
ية، عمػػييـ. بػػؿ عنػػدما يضػػؿ مواطنػػوف أو جنػػود إسػػرائيميوف طػػريقيـ ويػػدخموف إلػػى أراضػػي السػػمطة الفمسػػطين

نعيػػدىـ إلػػى الجػػيش اإلسػػرائيمي سػػالميف. فيػػؿ أخطأنػػا فػػي ذلػػؾ؟ ىػػؿ كػػاف عمينػػا أف نخطفيػػـ ونسػػاـو إسػػرائيؿ 
 عمييـ؟!

نتانيػػاىو حػػاوؿ عػػدـ إدخػػاؿ حكومتػػو فػػي أزمػػة ائتالفيػػة، ومػػف جيػػة أخػػرى عػػدـ الظيػػور كمعرقػػؿ لمسػػالـ أمػػاـ 
األسػػرى قبػػؿ اسػػتئناؼ المفاوضػػات، لكنػػو األميػػركييف والمجتمػػع الػػدولي، فػػأعمف أنػػو لػػف يسػػتطيع اإلفػػراج عػػف 

سػػيفرج عػػنيـ عبػػر مراحػػؿ، األولػػى منيػػا تبػػدأ مػػع إطػػالؽ المفاوضػػات ثػػـ تػػأتي المراحػػؿ األخػػرى فػػي إطػػالؽ 
سػػػراحيـ وفػػػؽ مسػػػتوى التقػػػدـ فػػػي مفاوضػػػات السػػػالـ. وطػػػرح نتانيػػػاىو ىػػػذا، مػػػع أنػػػو لػػػف يميػػػد الطريػػػؽ أمػػػاـ 

سطينييف، واجو معارضة إسرائيمية شديدة. وتجندت المنظمة استئناؼ المفاوضات وال يتجاوب مع مطالب الفم
وأعمنػػػت أنيػػػا «. متضػػػرري أعمػػػاؿ اإلرىػػػاب»، التػػػي تػػػدافع عمػػػف تطمػػػؽ عمػػػييـ «المػػػاغور»المعروفػػػة باسػػػـ 
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، وفػػؽ تعبيػػر «ممطخػػة أيػػدييـ بالػػدماء»أسػػيرًا  210حصػػمت عمػػى القائمػػة التػػي يطالػػب بيػػا أبػػو مػػازف وتشػػمؿ 
 القضاء تسيبي لفني الجتماع طارئ لبحث الموضوع.المنظمة، التي دعت وزيرة 

مقربوف مف نتانيػاىو تحػدثوا عػف أنػو لػـ يعػد يػدرؾ كيػؼ سيتصػرؼ، خصوصػًا أنػو يواجػو مشػكمة داخميػة فػي 
، فثمة معارضة متصػاعدة لسياسػتو الداخميػة وتجػاه الفمسػطينييف وبعضػيـ طالبػو بػالخروج إلػى «ليكود»حزبو 

ف كػػاف األمػػر  الجميػػور اإلسػػرائيمي واإلعػػالف عػػف أنػػو يريػػد وبصػػدؽ التوجػػو إلػػى مفاوضػػات سػػالـ، حتػػى وا 
وىؤالء عمى عكس األصوات الداعية إلى عدـ اإلفراج عف «. دفع ثمف باىظ»يتطمب ما يسميو اإلسرائيميوف 

األسػػرى، يػػروف أف مصػػمحة إسػػرائيؿ تتطمػػب تحريػػؾ المسػػيرة السػػممية، بػػؿ إنيػػا السػػبيؿ الوحيػػد لمحفػػاظ عمػػى 
لدولػػة العبريػػة. وىنػػاؾ أصػػوات مػػؤثرة فػػي نتانيػػاىو، أطمقيػػا وزيػػرا الػػدفاع، موشػػيو يعػػالوف، والداخميػػة، ييوديػػة ا

جػػدعوف سػػاعر، وغيرىمػػا تػػرى أف عمػػى رئػػيس الحكومػػة إقنػػاع اإلسػػرائيمييف بػػأف يتوجػػو إلػػى السػػالـ إلرضػػاء 
د عبػػاس، كػػرافض الواليػػات المتحػػدة وبػػأف جموسػػو عمػػى طاولػػة المفاوضػػات سيكشػػؼ الوجػػو الحقيقػػي لمحمػػو 

 ومعرقؿ لمسالـ.
وفي المقاءات التي عقدىا نتانياىو مع كيري بدا بالفعػؿ أنػو فػي حػاؿ إربػاؾ، وفػؽ المػرافقيف األميػركييف وقػاؿ 
مقربوف منو إنو لـ يعد يدرؾ كيؼ يتصػرؼ وفشػؿ فػي إقنػاع األميػركييف بموقفػو، الػذي طالمػا روج لػو، لجيػة 

مع الفمسطينييف، بسبب األوضاع المتدىورة التػي تشػيدىا المنطقػة، فػي أف الوقت غير مناسب اليوـ لمتسوية 
 شكؿ خاص، والدوؿ العربية، في شكؿ عاـ.

 
 حل الدولتين بعيد

التصريحات التي أطمقيا نتانياىو قبؿ وصوؿ كيري إلػى المنطقػة وأكػد فييػا أنػو عمػى اسػتعداد لتقػديـ تنػازالت 
مسطينيوف عمى ترتيبات أمنية، ظيرت مغايرة خالؿ جولة كيري. مؤلمة لدفع عممية السالـ، في حاؿ وافؽ الف

فقػػد اسػػتمع نتانيػػاىو خػػالؿ تمػػؾ الفتػػرة إلػػى خبػػراء ومسػػؤوليف أمنيػػيف سػػابقيف. الػػرئيس السػػابؽ لمجمػػس األمػػف 
القػػومي اإلسػػرائيمي، غيػػورا إيالنػػد، يػػرى أف األوضػػاع الحاليػػة تؤكػػد أف حػػؿ الػػدولتيف لػػـ يعػػد ممكنػػًا، والبػػديؿ 

فمسطينية. لكف، ىناؾ مف حمؿ مواقؼ رافضة إليالند كالخبير فػي شػؤوف  –ىو كونفيديرالية أردنية  األفضؿ
األمػف القػومي، تشػيمو روزنبػػرغ، الػذي ال يػرى إمكانيػػة إلقامػة الدولػة الفمسػػطينية وال دولػة كونفيديراليػة ويقػػوؿ: 

ى مػف حػؿ إقامػة الدولػة الفمسػطينية بػؿ إنػو البديؿ الذي يقترحو إيالند بإقامة دولة كونفيديرالية يبدو أبعػد حتػ»
كػػاف ال  29.7رؤيػػة مخادعػػة، ألنػػو يػػدرؾ أف الفمسػػطينييف مثػػؿ اإلسػػرائيمييف لػػف يقبمػػوا ىػػذا الطػػرح. فػػي عػػاـ 

يزاؿ ممكنًا الحديث عف حموؿ مختمفة ومتنوعة ففي حينو كانت منظمػة التحريػر الفمسػطينية غيػر شػرعية فػي 
، «تكف أصاًل موجودة وكاف بوسع إسرائيؿ أف تفكػر بحمػوؿ كيػذه لكػف اليػوـ الساحة الدولية وحركة حماس لـ

توجد سمطة فمسطينية معترؼ بيا في العالـ، وقعت اتفاقػات معيػا والعػالـ يػرى فييػا عنوانػًا »يضيؼ روزنبرغ 
 «.وحيدًا إلدارة المفاوضات مع إسرائيؿ

عػاء أف السػمطة الفمسػطينية اليػـو أضػعؼ مػف لكف روزنبػرغ ال يتوقػع التوصػؿ إلػى سػالـ مػع الفمسػطينييف باد
أي وقػػت مضػػى فيمػػا تسػػيطر حمػػاس عمػػى غػػزة، وىػػي الحركػػة التػػي تعػػارض بشػػدة كػػؿ اتفػػاؽ مػػع إسػػرائيؿ. 

الشريؾ الفمسطيني ىو اآلخر غير مستعد، ولف يكوف مستعدًا حتى في المستقبؿ المنظور، لتنازالت »ويقوؿ: 
يػػودي. اقتػػراح ضػػـ المنػػاطؽ إلػػى إسػػرائيؿ وجعػػؿ سػػكاف الضػػفة تعػػرض لمخطػػر وجػػود إسػػرائيؿ أو طابعيػػا الي

 «.مواطنيف إسرائيمييف ىو اقتراح سخيؼ، في أفضؿ األحواؿ، وغبي في أسوأ األحواؿ
 1/7/1823، الحياة، لندن
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 الديمغرافيا وعقدة "إسراييل" 18

 نبيؿ السيمي
ور مائػة وسػتة عشػر عامػًا عمػى تحتفؿ الحركة الصييونية في الحادي والثالثيف مف أغسػطس/آب القػادـ بمػر 

تأسيسػػيا، فمػػا ىػػي اإلنجػػازات التػػي تحققػػت فػػي إطػػار الصػػراع الػػديمغرافي بػػيف العػػرب والييػػود فػػي فمسػػطيف 
، ومػػا ىػػي أفػػاؽ الصػػراع  1023وحتػػى العػػاـ الحػػالي  2.97خػػالؿ الفتػػرة مػػف مػػؤتمر بػػاؿ فػػي أغسػػطس/آب 

 العرض. المذكور؟ ثمة أسئمة سنحاوؿ اإلجابة عمييا في سياؽ ىذا 
لقد عقػدت مراكػز البحػث اإلسػرائيمية عشػرات النػدوات لتوصػيؼ واقػع الصػراع الػديمغرافي بػيف العػرب والييػود 
وآفاقو، وصواًل إلى تسجيؿ توصيات مف شأنيا تييئة الظػروؼ لقمػب الميػزاف الػديمغرافي لصػالح المسػتوطنيف 

 الييود في نياية المطاؼ. 
سباؽ مع الزمف لترسيخ فكرة ييودية الدولة عمى األرض، مػف خػالؿ  والمالحظ أف حكومة نتنياىو تسعى في

 تيويد الزماف والمكاف، في وقت يحاوؿ فيو المفاوض اإلسرائيمي انتزاع موافقة فمسطينية بتمؾ الفكرة.
 

 الديمغرافيا كعصي لمدولة الصييونية
لػػػى بجػػػذب ييػػػود العػػػالـ إلػػػى اتبعػػػت الحركػػػة الصػػػييونية وسػػػيمتيف لتحقيػػػؽ غاياتيػػػا فػػػي فمسػػػطيف، تمثمػػػت األو 

فمسطيف عبر طرؽ مختمفة، وفي المقابؿ ارتكبت بحؽ أصحاب األرض الشرعييف مجازر عديدة لػدفعيـ إلػى 
اليروب خارج وطنيـ فمسطيف، وبيذا كاف الييػود الركيػزة األىػـ لقيػاـ الدولػة عمػى حسػاب األرض الفمسػطينية 

 وسكانيا العرب.
( ألػػؼ فمسػػطيني يمثمػػوف 720ونية بفعػػؿ ارتكػػاب عشػػرات المجػاز )طػػردت العصػػابات الصػيي .295فػي عػػاـ 
%( مػػػػف مجمػػػػوع الشػػػعب الفمسػػػػطيني البػػػػالغ مميونػػػا وأربعمائػػػػة ألػػػػؼ فمسػػػطيني، وتركػػػػز معظػػػػـ 2389آنػػػذاؾ )

فػػي المنػػاطؽ الفمسػػطينية الناجيػػة مػػف االحػػتالؿ، أي فػػي الضػػفة  .295الالجئػػيف الفمسػػطينييف إثػػر نكبػػة عػػاـ 
%( مػػػػف الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف إلػػػػى التوجػػػػو لمػػػػدوؿ العربيػػػػة 2982حػػػػيف اضػػػػطر )%(, فػػػػي 082.والقطػػػػاع )

الشقيقة، سوريا، واألردف ولبناف، ومصر والعػراؽ، مػا لبػث العديػد ممػف توجيػوا إلػى الػدوؿ العربيػة لمسػفر إلػى 
 مناطؽ جذب اقتصادية في أوروبا وأميركا وبعد ذلؾ إلى دوؿ الخميج العربية.

%( مف مساحة فمسطيف .7المناطؽ الفمسطينية التي أنشئت عمييا إسرائيؿ والبالغة )ويشار إلى أنو بقي في 
ألػػػػؼ فمسػػػػطيني تركػػػػز غػػػػالبيتيـ فػػػػي الجميػػػػؿ  222كيمػػػػومترًا مربعػػػػًا، بقػػػػي نحػػػػو  17009التاريخيػػػػة البالغػػػػة 

 ( مميوف فمسطيني.285إلى ) 1023الفمسطيني، وصؿ عددىـ في عاـ 
 

 الخارطة الديمغرافية الراىنة
( مميػوف عربػي فمسػطيني 2289الزيادة الطبيعية العاليػة بػيف الفمسػطينييف، ارتفػع مجمػوعيـ ليصػؿ إلػى ) بفعؿ

، والمالحظ لمباحػث المتخصػص أنػو رغػـ السياسػات -حسب الجياز اإلحصائي الفمسطيني- 1023في عاـ 
 .295مي % مػػػف الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي عػػػا70اإلسػػرائيمية التػػػي أدت إلػػػى عمميػػػات ترانسػػػفير طالػػػت نحػػػو 

، بيػػد أف غالبيػػة الفمسػػطينييف تتركػػز فػػي حػػدود فمسػػطيف التاريخيػػة والػػدوؿ العربيػػة المجػػاورة، وتشػػير 2997و
 %( خارجيا في المنافي القريبة والبعيدة.2585%( ىـ في فمسطيف التاريخية، و)5289المعطيات إلى أف )
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%( مػػػف مجمػػػوع 0.عربيػػػة المجػػػاورة )وتقػػػدر نسػػػبة الفمسػػػطينييف المقيمػػػيف فػػػي فمسػػػطيف وحوليػػػا فػػػي الػػػدوؿ ال
%(  تتػػوزع فػػي 10، وبػػاقي النسػػبة مػػف الشػػعب الفمسػػطيني وتصػػؿ إلػػى )1023الشػػعب الفمسػػطيني فػػي عػػاـ 

 الدوؿ العربية غير المجاورة لفمسطيف وأوروبا وأميركا.
يـ بنحػػو سػػتة ماليػػيف الجػػئ فمسػػطيني، مػػن 1023وبالنسػػبة لالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػإف عػػددىـ يقػػدر فػػي عػػاـ 

%( مػػػف مجمػػػوع الالجئػػػيف المقػػػدر فػػػي العػػػاـ المػػػذكور، ..( ماليػػػيف مسػػػجميف فػػػي أونػػػروا، أي حػػػوالي )283)
%(, في حيف ال تتعدى 22نحو ) 1023وبذلؾ تصؿ نسبة الالجئيف إلى مجموع الشعب الفمسطيني في عاـ 

 %( حسب المسجميف في وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف أونروا..5.8النسبة )
جئوف عمى خمس مناطؽ لجوء في إطػار أونػروا، ومنطقتػيف خػارج أونػروا فػي الػوطف العربػي ىمػا ويتوزع الال

العراؽ ومصر، فضاًل عػف التػوزع فػي المنػافي البعيػدة فػي الػدوؿ األميركيػة واألوروبيػة، وبشػكؿ عػاـ تسػتحوذ 
وكػػؿ مػػف  %(،29%(, والضػػفة الفمسػػطينية )11%( مػػف إجمػػالي الالجئػػيف، وقطػػاع غػػزة )52األردف عمػػى )
%( عمى التػوالي مػف  إجمػالي الالجئػيف الفمسػطينييف المسػجميف فػي سػجالت أونػروا فػي 2082سوريا ولبناف )

1023. 
 

 آفاق الميزان الديمغرافي
يؤكد الباحثوف في مجاؿ الػديمغرافيا أف مجمػوع الشػعب الفمسػطيني يتضػاعؼ كػؿ عشػريف عامػا، وتبعػًا لػذلؾ 

، وذلػػؾ بنػػاء عمػػى سػػنة أسػػاس ىػػي 1033( مميػػوف فػػي عػػاـ 1381)سيصػػؿ مجمػػوع الشػػعب الفمسػػطيني إلػػى 
 57%( سنويًا، في مقابؿ ذلؾ يتضاعؼ مجمػوع الييػود فػي إسػرائيؿ كػؿ 3ومعدؿ نمو وسطي قدره ) 1023

( ماليػيف ييػودي، ومعػدؿ النمػو دوف 289حيػث عػدد الييػود فػي إسػرائيؿ ) 1023عامًا بناء عمى سنة أساس 
 %(.282ىو ) -خـ اليجرة منذ بداية التسعينيات مف القرف المنصـرخاصة بعد تراجع ز -اليجرة  

وبالنسػػبة ألىػػػـ الخصػػػائص التػػي يتمتػػػع بيػػػا الشػػػعب الفمسػػطيني الفتػػػوة، بسػػػبب اتسػػاع قاعػػػدة اليػػػـر السػػػكاني 
%( 20الممثػػؿ لألطفػػاؿ الفمسػػطينييف، وتصػػؿ نسػػبة األطفػػاؿ دوف الخامسػػة عشػػرة مػػف العمػػر إلػػى أكثػػر مػػف )

%( مف الشعب الفمسطيني كما 22طيني بما في ذلؾ الالجئوف الفمسطينيوف الذيف يشكموف )مف الشعب الفمس
ذكرنا، ومرد ارتفاع نسبة األطفاؿ ارتفاع معدالت الخصوبة الكمية لممرآة الفمسطينية حيػث يصػؿ المعػدؿ إلػى 

ف كانػت خمسة أطفاؿ طيمة الحياة اإلنجابية، وتتفاوت نسب األطفاؿ والخصوبة بيف التجمعات الف مسطينية وا 
المؤشػػػػرات أعمػػػػى فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة، وسػػػػبب التفػػػػاوت فػػػػي المؤشػػػػرات اخػػػػتالؼ العػػػػادات والتقاليػػػػد والظػػػػروؼ 

 االجتماعية واالقتصادية السائدة.
%(سػػنويا، 3، ومعػػدؿ نمػو )1023ويمكػف تقػدير الزيػػادة السػنوية لمعػػرب الفمسػطينييف، بنػػاء عمػى سػػنة أسػاس 

( 10200ألػػؼ( نسػػمة عمػػى مػػدار العػػاـ، ومعػػدؿ شػػيري قػػدره ) 159دار )حيػػث يزيػػد العػػرب الفمسػػطينيوف بمقػػ
( مولػودًا، مقابػؿ ذلػؾ 1.82مولػودًا فمسػطيني عمػى مػدار اليػوـ، وفػي السػاعة ) 9.3نسمة، أي أف ىناؾ ثمة 

( مولػػودًا ، وفػػي 277( شػػيريًا، وفػػي اليػػوـ )2300سػػنويًا، بمعػػدؿ ) 93900يزيػػد الييػػود فػػي إسػػرائيؿ بمقػػدار 
( مواليػػػد، أي أف الزيػػػادة بػػػيف العػػػرب الفمسػػػطينييف تشػػػكؿ أربعػػػة أضػػػعاؼ 785زداد الييػػػود بمقػػػدار )السػػػاعة يػػػ

 الزيادة اليومية بيف الييود في إسرائيؿ.
والمالحظ أف الصراع الديمغرافي بيف العرب الفمسطينييف والييود فػي إسػرائيؿ، ىػو لصػالح العػرب فػي المػدى 

ر معدالت النمو العالية بيف العرب مقارنة بمثيالتيا بيف الييػود، فضػاًل البعيد، خاصة إذا أخذنا بعيف االعتبا
عػػف تراجػػع أرقػػاـ اليجػػرة الييوديػػة باتجػػاه فمسػػطيف المحتمػػة، بفعػػؿ تراجػػع عوامػػؿ الجػػذب المحميػػة لمييػػود إلػػى 
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مػػف فمسػػطيف المحتمػػة فػػي المقػػاـ األوؿ، فػػي حػػيف أنػػو ال توجػػد عوامػػؿ طػػاردة لمييػػود باتجػػاه فمسػػطيف المحتمػػة 
الدوؿ األوروبية والواليات المتحدة األميركية مف جية أخرى، وقد يكوف صمود الفمسطيني فوؽ أرضو العامؿ 
سػػػػرائيؿ اعتمػػػػدت فكػػػػرة الترانسػػػػفير لمعػػػػرب  األىػػػػـ فػػػػي الصػػػػراع المػػػػذكور، خاصػػػػة وأف الحركػػػػة الصػػػػييونية وا 

 لبعيد. الفمسطينييف مدخاًل أساسيا مف أجؿ تحقيؽ التفوؽ الديمغرافي في المدى ا
ويشار أيضًا إلى تراجع عوامؿ الطرد لمييود مف دوؿ األصؿ باتجاه فمسػطيف المحتمػة، خاصػة وأف أكثػر مػف 
نصؼ مجموع الييػود فػي العػالـ موجػودوف حاليػًا فػي دوؿ أكثػر جػذبًا مػف االقتصػاد اإلسػرائيمي، مثػؿ الجاليػة 

 ( آلؼ ييودي في فرنسا.900( مالييف ييودي، ونحو )289الييودية في الواليات المتحدة )
ممػا تقػدـ يتضػح أف ىنػاؾ صػراعًا ىامػا خفيػًا يحصػؿ بػيف العػرب والييػود عمػى أرض فمسػطيف، وىػو لصػػالح 
العرب في المدى اإلستراتيجي كما أشرنا ولألسباب المذكورة أنفًا، لكف تبقى اإلشػارة إلػى ضػرورة دعػـ العػرب 

سسػػة اإلسػػرائيمية فػػي قمػػب الميػػزاف الػػديمغرافي لصػػالح الفمسػػطينييف فػػوؽ أرضػػيـ، حتػػى ال تتحقػػؽ أحػػالـ المؤ 
 الييود بعد تحقيؽ السيطرة الكبيرة عمى األرض الفمسطينية.

 1/7/1823الجزيرة.نت، 
 

 ماذا يريد كيري فمسطينيا؟! 12
 ياسر الزعاترة
، لـ ينشغؿ وزيػر الخارجيػة األمريكػي جػوف كيػري منػذ تسػممو لمنصػبو بممػؼ قػدر انشػغالو بػالممؼ الفمسػطيني

 ربما إلى جانب السوري، فيا ىو يجمس أياما في المنطقة في جولة ىي الخامسة خالؿ شيور.
والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا يتعمؽ باليدؼ الحقيقي مف وراء جوالت كيري، وىؿ تعبر عف سياسة أمريكية، 

ثػػػر تعبيػػػرا عػػػف أو ىػػػي اسػػػتجابة لحاجػػػات الكيػػػاف الصػػػييوني؟ والجػػػواب أف جولػػػة أوبامػػػا األفريقيػػػة ىػػػي األك
توجيات اإلدارة األمريكية خالؿ المرحمة المقبمة، ممثمة في حصار الصػعود الصػيني، فيمػا ال تعػدو تػدخالت 
واشػػنطف الشػػرؽ أوسػػطية أف تكػػوف اسػػتجابة لحاجػػات الكيػػاف الصػػييوني الػػذي يضػػغط المػػوبي التػػابع لػػو فػػي 

ذا تحػػدثنا عػػػف التػػػدخؿ فػػػي الممػػػؼ أمريكػػا لكػػػي يبقػػػى أمنػػػو أولويػػػة بالنسػػبة أليػػػة إدارة ميمػػػا كانػػػت ى ويتيػػػا. وا 
السوري، فيو يدخؿ في ذات اإلطار المتعمؽ بمصالح تؿ أبيب، في ذات الوقت الذي يبدو نوعا مف المناكفة 
مع روسيا التي أخذت ترفع رأسيا متحدية النفوذ األمريكي أيضا، وتتعاوف بيذا القدر أو ذاؾ مع الصػيف فػي 

 األمريكية التي أصبحت جزءا مف الماضي مف الناحية العممية.تكريس التمرد عمى األحادية 
في الممؼ الفمسطيني يدرؾ كيري، ومعو أصغر مستجد في السياسة أف إمكانية الشروع في مفاوضات تؤدي 
إلى تحقيؽ اتفاؽ نيػائي ىػي ضػرب مػف الخيػاؿ، فػال الطػرؼ اإلسػرائيمي يممػؾ القابميػة لتقػديـ عػرض مقبػوؿ، 

يني يممؾ قابميػة لمموافقػة عمػى عػرض بػائس تػـ رفػض مػا ىػو أفضػؿ منػو فػي كامػب ديفيػد وال الطرؼ الفمسط
 .1000عاـ 

 -مػػف يقػػرأ وثػػائؽ التفػػاوض الشػػييرة ومػػا انطػػوت عميػػو مػػف تنػػازالت مذىمػػة، ومػػع ذلػػؾ رفضػػيا ثنػػائي أولمػػرت
ري ونتنيػاىو، ليفني، سيتأكد دوف شؾ أف مسألة االتفاؽ النيائي ىي ضرب مف المستحيؿ، وىو ما يدركو كي

بػػؿ ومحمػػود عبػػاس أيضػػا، ويبػػدو أف الجميػػع قػػد أخػػذوا يتواطػػؤوف عمػػى حػػؿ واحػػد ووحيػػد لػػيس ثمػػة سػػواه فػػي 
األفػػؽ ىػػو الحػػؿ المؤقػػت الػػذي يحظػػى بإجمػػاع فػػي األوسػػاط اإلسػػرائيمية، فيمػػا تقبػػؿ بػػو السػػمطة وتعػػززه عمػػى 

 األرض  مف دوف أف تعترؼ بذلؾ عمنا.
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ركػػات السياسػػية ىػػي إبقػػاء األمػػؿ مفتوحػػا بتحقيػػؽ تقػػدـ مػػا، وذلػػؾ خشػػية اليػػدؼ األسػػاس مػػف كػػؿ ىػػذه التح
انفجػػار الشػػػارع الفمسػػػطيني فػػػي انتفاضػػػة جديػػػدة تصػػعب السػػػيطرة عمييػػػا، وىػػػي انتفاضػػػة ال تسػػػتبعدىا دوائػػػر 
إسرائيمية كثيرة، وىي تبذؿ كؿ جيد ممكف مف أجؿ منعيا، فيما تتفؽ معيا دوف ترد قيادة السمطة الفمسطينية 

 ترى فييا خطرا وجوديا يتيدد إنجازاتيا في السمطة/ الدولة في الضفة الغربية. التي
والنتيجػػة أف كػػال الطػػرفيف اإلسػػرائيمي والفمسػػطيني ليمػػا مصػػمحة فػػي اسػػتمرار اإليحػػاء بإمكانيػػة الحػػؿ، وذلػػؾ 

اسػػتمرار  منعػا لحػػدوث مػػا ال تحمػد عقبػػاه ممػػثال فػي االنتفاضػػة الجديػػدة التػي ال يمكػػف الجػػـز بمنعيػا فػػي ظػػؿ
االستيطاف والتيويد، وفي ىػذا السػياؽ يتواصػؿ التنسػيؽ األمنػي، واالعتقػاالت اليوميػة مػف السػمطة واالحػتالؿ 
في آف، وكذلؾ إعادة تشكيؿ الػوعي فػي الضػفة الغربيػة عبػر االسػتثمار والمػاؿ واألعمػاؿ، مػع السػيطرة عمػى 

ؾ يمضي مف أجؿ أف ال تندلع تمؾ االنتفاضػة، كؿ المنافذ التي يمكف أف يتسمسؿ منيا فكر المقاومة. كؿ ذل
 حتى لو كانت سممية عمى غرار الربيع العربي.

ربما يأمؿ كيري في أف يعيد الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي إلػى طاولػة المفاوضػات كجػزء مػف تمػؾ الخطػة، 
لكػف التغمػب عمػى أي منع اندالع االنتفاضة، لكف نتنيػاىو يريػد ذلػؾ بشػروطو، وىػو مػا يجعػؿ األمػر صػعبا، 

نمػا مػف أجػؿ اسػتكماؿ  ىذه المعضمة ليس مسػتبعدا فػي يػوـ مػا، لػيس مػف أجػؿ التوصػؿ إلػى اتفػاؽ نيػائي، وا 
مشػػػروع الدولػػػة المؤقتػػػة فػػػي حػػػدود الجػػػدار، والتػػػي سػػػتغدو فػػػي حالػػػة نػػػزاع حػػػدودي مػػػع جارتيػػػا، مػػػف دوف أف 

د االحتفػػاؿ الحقػا بتطػػوير وضػػع تمػػؾ يضػطر قادتيػػا إلػػى القػوؿ إنيػػـ تنػػازلوف عػف ثػػوابتيـ، وسػػيكوف مػف الجيػػ
 الدولة مف عضو مراقب في األمـ المتحدة إلى عضو دائـ في احتفالية مييبة!!

مػػػا سيفشػػػؿ ىػػػذه المعبػػػة ىػػػو الشػػػعب الفمسػػػطيني، عبػػػر انتفاضػػػتو الجديػػػدة، والتػػػي سػػػتندلع يومػػػا مػػػا ردا عمػػػى 
حدود الجدار  والتي تعني دفػف القضػية  االستيطاف والتيويد، وربما الحقا كرد عمى تكريس الدولة المؤقتة في

دوف إعػالف رسػمي، فمػا يجػري، ومػػا سػيجري لػف يكػوف مقبػػوال مػف شػعب عظػيـ قاتػػؿ عقػودا مػف أجػؿ حريتػػو 
 وتحرير أرضو.

3/7/1823، الدستور، عّمان  
 

 االنقالي ضد مرسي بدأ منذ االن 11
 عمير ربابورت

رجػػؿ االخػػواف المسػػمميف محمػػد مرسػػي، قػػدر  قبػػؿ سػػنة، بالضػػبط فػػي اليػػـو الػػذي تسػػمـ فيػػو الحكػػـ فػػي مصػػر
مصػػدر امنػػي اسػػرائيمي كبيػػر فػػي مػػداوالت داخميػػة بػػاف الػػرئيس الجديػػد سػػيجد صػػعوبة فػػي البقػػاء فػػي منصػػبو 

عندما سيتمقى االخػواف المسػمموف الحكػـ، سػيفيـ الشػعب اف القػرآف ال يمكنػو ‘شيرا. وتنبأ فقاؿ:  21حتى لو 
 ’.سيضطروف الى االنصراؼأف يحؿ مشاكؿ البطالة والمجاعة، و 

ينبغي أف نأخذ الدقة المذىمة ليذا التقدير بحجمو المناسػب: فمعظػـ التطػورات العاصػفة فػي السػنوات االخيػرة 
في الشرؽ االوسط فات التقاطيا مف محافؿ التقدير في اسػرائيؿ وفػي الغػرب )بمػا فػي ذلػؾ الثػورة االولػى فػي 

يقػا حقػا الػذكرى السػنوية االولػى لحكػـ مرسػي كانػت أيضػا أوؿ مصر(. ولكف في ىذه الحالػة ظيػر التقػدير دق
 يـو في ما بدا كانقالب سمطوي آخر. 

مف ناحية محافؿ االمف في اسرائيؿ، فاف الثورة في ذروتيا منذ االف. احتماالت اف يبقى مرسي لػزمف طويػؿ 
الحػاؿ دومػا، مػف الصػعب وراء دفػة الحكػـ، بعػد االنػذار الػذي اصػدره الجػيش امػس، متدنيػة جػدا. ومثممػا ىػو 

جػػدا االسػػتيعاب والفيػػـ فػػي الػػزمف الحقيقػػي لالحػػداث التاريخيػػة الكبػػرى، مثػػؿ تمػػؾ التػػي تقػػع فػػي مصػػر ىػػذا 
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االسػبوع، ولكػف بػػات ممكنػا منػػذ االف القػوؿ اف اسػػقاط مرسػي )اذا مػػا اسػتقبؿ بالفعػػؿ( ىػو مجػػرد حمقػة واحػػدة 
ات االخيػرة. لقػد بػدأت االرض فػي المنطقػة تيتػز اخرى فػي سمسػمة احػداث تقػع فػي الشػرؽ االوسػط فػي السػنو 

، وال تزاؿ 1022بسبب القوة التي جمعتيا الجماىير في عصر الشبكات االجتماعية عمى االنترنت منذ العاـ 
لػـ تتػػوفر نقطػػة تػػوازف اقميميػػة جديػدة. فػػي جيػػاز االمػػف يقػػدروف اف المنطقػة سػػتبقى غيػػر مسػػتقرة جػػدا لخمػػس 

 عمى االقؿ، في أفضؿ االحواؿ.  سنوات حتى عشر سنوات اخرى
وكالمعتاد، السؤاؿ االوؿ الذي ينشأ ىو ىؿ التطورات الجديدة جيدة السػرائيؿ أـ ضػارة بمصػالحنا؟ ىػذه المػرة 
الجػػواب مخػػتمط: مػػف جيػػة فشػػؿ التجربػػة السػػمطوية لالخػػواف المسػػمميف فػػي مصػػر جيػػد السػػرائيؿ فػػي المػػدى 

وف يتخذوف خطا ايديولوجيا عديـ المسػاومة، وضػع مسػتقبؿ اتفػاؽ الزمني البعيد، فاالخواف المسمموف المصري
السالـ مع اسرائيؿ في خطر. ومػف شػأنيـ أف يثبتػوا قػوتيـ وسػيطرتيـ فػي كػؿ أرجػاء مصػر، وعنػدىا يحتمػؿ 

 سنة.  32أف يعمنوا عف تنكرىـ لالتفاؽ الذي وقع عميو أنور السادات قبؿ نحو 
ايجابيػة السػرائيؿ فػي المػدى الزمنػي القصػير، فقبػؿ كػؿ شػيء مف جية اخرى فػاف البشػائر مػف مصػر ليسػت 

وفػػوؽ كػػؿ شػػيء، فػػاف االسػػتقرار النسػػبي الػػذي سػػاد مصػػر فػػي السػػنة االخيػػرة يمكػػف أف يظيػػر كػػأمر مفضػػؿ 
عمى الفوضى التي ال بد ستعربد ىناؾ، وال سيما عندما يبقى غير معروؼ مف سيمسؾ الحكـ، فػي حالػة اف 

قا. فضال عػف ذلػؾ، فقػد ظيػر االخػواف المسػمموف فػي السػنة االخيػرة كبراغمػاتييف يخميو االخواف المسمموف ح
فػػوؽ كػػؿ التوقعػػات: فقػػد سػػمحوا باسػػتمرار الحػػوار االمنػػي مػػع اسػػرائيؿ )الحػػوار الػػذي يػػتـ كػػأمر اعتيػػادي مػػف 

يػات جانب االستخبارات العسكرية المصرية(، وفي االشير االخيرة أداروا حربػا مػع اسػرائيؿ، بضػغط مػف الوال
، وجػػدت حمػػاس ’عمػػود السػػحاب‘المتحػػدة، ضػػد تيريػػب السػػالح مػػف سػػيناء باتجػػاه قطػػاع غػػزة. ومنػػذ حممػػة 

 صعوبة في تجديد مخزوف صواريخ فجر لدييا، والى حد كبير بفضؿ ىذه الحرب. 
وحتى ىذا ليس كؿ شيء: فقد ظير االخواف المسمموف كجية باعثة عمى االستقرار مف ناحية اقميمية، حيث 

وفرضػػػوا عمػػػى حمػػػاس مواصػػػمة ’ عمػػػود السػػػحاب‘وا القػػػوة خمػػػؼ وقػػػؼ النػػػار الػػػذي سػػػاد قطػػػاع غػػػزة منػػػذ كػػػان
احترامو، حتى بثمف المواجية مع منظمات اخػرى، مثممػا حصػؿ بعػد بضػع حػاالت اطػالؽ نػار نحػو اسػرائيؿ 

منتشػريف فػي في الفترة االخيرة، اضافة الى ذلػؾ، بػدأ االخػواف يخوضػوف حربػا ضػد مقػاتمي الجيػاد العػالمي ال
كػػؿ ارجػػاء سػػيناء. ومػػؤخرا ايضػػا وقفػػوا الػػى جانػػب المحػػور السػػني فػػي المواجيػػة االسػػالمية الداخميػػة فػػي وجػػو 

 المحور الشيعي اليراف، سورية وحزب اهلل. 
تثبت احداث أمس انو مع كؿ االحتراـ لمرسػي، الػذي حػاوؿ السػيطرة عمػى الجػيش المصػري، فػاف الجػيش ال 

شػػرى ميمػػة جػػدا السػػرائيؿ. وشػػيء آخػػر: االحػػداث تبعػػث خطػػر الحػػرب التقميديػػة فػػي يػػزاؿ أقػػوى منػػو. وىػػذه ب
الجبية المصرية لبضع سنوات طيبة اخرى. فكمما كانت الدوؿ العربية منشغمة اكثر بػالحروب الداخميػة ىكػذا 

 تكوف ليا طاقة ودافعية اقؿ لالستعداد لمواجية متجددة معنا.
حالة تأىب وفي مناطؽ الحػدود ال يبػدو تػأثير لالحػداث فػي مصػر. مػا في اسرائيؿ ال توجد في ىذه المرحمة 

يحػػدث ىنػػاؾ ىػػو صػػراع قػػوى داخمػػي بػػيف الجػػيش واالخػػواف المسػػمميف. الجػػيش لػػف يفػػتح النػػار ضػػد الشػػعب، 
 يحتمؿ أف يأخذ الحكـ مرة اخرى لفترة انتقالية، مثمما حصؿ بعد سقوط مبارؾ.

1/7/1823معاريف   
 القدس العربي، لندن
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 تسفي بارئيؿ
خػط أحمػر"، ىكػذا بػدأت  –ميداف مقابؿ ميداف، "مميوف" مقابػؿ "مميػوف"، "ثػورة ضػد سػالبييا" مقابػؿ "الشػرعية 

مصػػر حػػرب الجبػػابرة فييػػا. الخػػوؼ شػػديد وحقيقػػي. ىػػي الحجػػارة التػػي تطػػايرت فػػي االسػػكندرية وفػػي القػػاىرة 
ة مغمػورة بماليػيف قطػع السػالح، مػف مخمفػات الثػورة الميبيػة؟ ستتحوؿ الى اطالؽ نار جماعي، فيمػا أف الدولػ

ىؿ الجيش الذي نشر ألويتو منذ االف وأدخؿ في حالة تأىب سالح الجو لديو سيقاتؿ في سبيؿ الحفاظ عمى 
الػػوطف، ىػػذه المػػرة ضػػد المػػواطنيف ولػػيس ضػػد عػػدو خػػارجي؟ ىػػؿ مرسػػي سيستسػػمـ ويقتػػبس خطػػاب الرحيػػؿ 

بف عمي، أـ سيواصػؿ التمسػؾ بقػروف الشػرعية الديمقراطيػة التػي رفعتػو الػى الحكػـ؟  لمبارؾ، أو زيف العابديف
حزيػراف، الػذي يرمػز فػي نظػر مػا ال يقػؿ عػف نصػؼ  30والسؤاؿ االىـ ىػو مػاذا سػيكوف فػي اليػـو التػالي ؿ 

 المصرييف الى ضياع الديمقراطية التي تمنوىا وتحطـ ما يصفونو بانو "قيـ الثورة"؟
الذي اجتذب  –ي ال تحتاج الى برىاف. فمصر غارقة في أزمة اقتصادية عسيرة وصندوقيا اف اخفاقات مرس

فػػرغ بػػذات السػػرعة التػػي امػػتأل بيػػا. والدسػػتور الػػذي ىػػرع مرسػػي الػػى  –اليػػو المميػػارات مػػف أمػػواؿ المسػػاعدات 
فػػي غيػػاب اقػػراره فػػي اسػػتفتاء شػػعبي، أشػػعؿ لييػػب النقػػد. والقػػوانيف التػػي نجػػح فػػي سػػنيا فػػي مجمػػس الشػػورى 

برلماف فاعؿ، فاقمت فقط الغضب في ضوء ما بدا ؾ "أخونة" لمصػر. العالقػات المشوشػة حتػى االزمػة بػيف 
مرسػػي وبػػيف الجػػيش، اسػػتيداؼ الجيػػاز القضػػائي كيػػدؼ لالحػػتالؿ وسمسػػمة مػػف التعميمػػات غيػػر المناسػػبة، 

 دحرجت حتى حافة اليوة بالصراع بيف النظاـ والمعارضة.
ب في انتخابات ديمقراطية وحرة. كما أنو محؽ في ادعائو بانو اذا كاف الجميور غير مرسي محؽ. فقد انتخ

راض عف ادائو، فاف عميو أف يغيره بالطريقة التي منحػو بيػا واليتػو: انتخابػات ديمقراطيػة بعػد ثػالث سػنوات. 
ا كانػػػت مػػػف يتحػػػدث باسػػػـ قػػػيـ الثػػػورة ال يمكنػػػو، كمػػػا يػػػدعي مرسػػػي اف يعمػػػؿ بطريقػػػة تتعػػػارض وقيميػػػا. اذ

 ديمقراطية فحتى النياية بالتالي. ىذا أيضا ىو شعار المتظاىريف المؤيديف لو.
جبية الرفض، التي يقودىا مرشحوف لـ ينتخبوا، مثؿ عمرو موسػى وحمػديف صػباحي، ود. محمػد البرادعػي، 

س، مميػوف مصػري عمػى عريضػة لتنحيػة الػرئي 11وكذا حركة تمرد التي تدعي بانيا نجحت فػي جمػع تواقيػع 
تركػػز ادعاءاتيػػا ضػػد سػػيطرة االخػػواف المسػػمميف عمػػى أجيػػزة الحكومػػة وتقػػؼ ضػػد ايػػديولوجيتيـ، ضػػد تحويػػؿ 

 مصر الى دولة شريعة متطرفة وضد استخداـ الديمقراطية لفرض جدوؿ أعماؿ اسالمي.
فػػي  عػػالـ االجتمػػاع المصػػري اليػػاـ ونشػػيط حقػػوؽ المػػواطف، د. سػػعد الػػديف ابػػراىيـ، كتػػب فػػي نيايػػة االسػػبوع

" اف الثوار صحوا أخيرا وفيموا باف ثورتيـ سرقت منيـ. ولكنو يتجاىؿ باف النتصػار  صحيفة "المصري اليـو
االخواف في االنتخابات لمبرلماف )الذي حؿ( كانت شراكة حركات ليبرالية رأوا في مجرد انتخاب الحركة التػي 

التغييػػر العميػػؽ الػػذي تجتػػازه مصػػر. ولكػػف كانػػت محظػػورة فػػي عيػػد مبػػارؾ انتصػػارا كبيػػرا لمثػػورة وتعبيػػرا عػػف 
ابػػراىيـ طػػرح مسػػألة ىامػػة اخػػرى: مػػاذا سػػيكوف فػػي اليػػوـ التػػالي؟ ىػػؿ سيواصػػؿ المتظػػاىروف االحتجػػاج فػػي 

 يوما قبؿ رحيؿ مبارؾ؟ .2المياديف حتى رحيؿ مرسي، مثمما فعموا عمى مدى 
بالعودة عمى كؿ مراحؿ الثورة السابقة حسب التعميمات التي أصدرىا نشطاء تمرد، فاف المتظاىريف مطالبوف 

الحػػػػالؿ نصػػػػر آخػػػػر ىػػػػذه المػػػػرة، لميبراليػػػػة العممانيػػػػة. ولكػػػػف مسػػػػألة اليػػػػوـ التػػػػالي أكثػػػػر تعقيػػػػدا مػػػػف اسػػػػتمرار 
المظػػػاىرات. فيػػػؿ يوجػػػد فػػػي أوسػػػاط الميبػػػرالييف العممػػػانييف زعػػػيـ قػػػادر عمػػػى اف يفػػػرض اجػػػراءات اقتصػػػادية 

ؿ أي مػنيـ قػػادر عمػػى أف يقمػص حتػػى ولػو جنيػػو مصػري واحػػد فػػي متشػددة يوافػػؽ الجميػور عمػػى تبنييػا؟ وىػػ
الػػدعـ الحكػػومي الػػذي يخنػػؽ الميزانيػػة؟ مػػف أيػػف سػػيأتي ىػػذا الػػزعيـ بمزيػػد مػػف المػػاؿ بعػػد أف كانػػت السػػعودية 
وقطر قدمتا نصيبيما بسػخاء. ولكػف حتػى لػو افترضػنا أف وقعػت المعجػزة وكػيس مػف المػاؿ وضػع أمػاـ بػاب 
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ىػػو الػػزعيـ الػػذي يمكنػػو أف يخمػػؽ اجماعػػا سياسػػيا، يوحػػد الصػػفوؼ وبنػػاء حكومػػة يسػػكف الػػزعيـ الجديػػد، فمػػف 
وكػػػػؿ ىػػػػذا دوف أف يصػػػػطدـ كػػػػؿ يػػػػوـ بػػػػذات  –فييػػػػا معػػػػا ليبراليػػػػوف واخػػػػواف مسػػػػمموف، سػػػػمفيوف وعممػػػػانيوف 

 المظاىرات واالحتجاجات. ىذه المرة مف جانب النصؼ االخر مف الجميور؟
ة لمرئاسة. وفرضيتيـ ىي اف ىذه المرة سيتكبد االخواف ىزيمة نكراء. يطالب معارضو مرسي بانتخابات مبكر 

واذا مػا حاكمنػػا االمػػور حسػػب اسػػتطالعات الػػرأي العػاـ )ذات المصػػداقية المشػػكوؾ فييػػا( فػػاف التأييػػد لمرسػػي 
في المئة، ولكف حاليا ال يوجد مرشح عمماني ليبرالي يمكنػو أف يجتػرؼ نصػؼ أصػوات  12 – 10ىبط الى 

 ف.الناخبي
االمكانية االخرى ىي االعالف عف موعد مبكر لالنتخابات لمبرلماف، انتخابات ترسـ خريطة القػوى السياسػية 
االخيػرة. يمكػف لمبرلمػػاف أيضػا أف يغيػػر مػواد الدسػػتور موضػع الخػالؼ، وتشػػريع قػوانيف تسػػمح بتطبيػؽ خطػػة 

و يوجػػد امكانيػػة لمتراجػػع عنيػػا: اقتصػػادية مرتبػػة. ولكػػف خصػػوـ مرسػػي عمقػػوا منػػذ االف فػػي خطػػوة ال يبػػدو انػػ
مرسي ممـز بالرحيؿ، وبعد ذلؾ سنفكر مػا سػيكوف. كػؿ مػا ىػو أقػؿ مػف اسػتقالة مرسػي سػيعتبر فشػال لمثػورة. 
ينبغػػي فقػػط االمػػؿ اال يكػػوف عػػدد القتمػػى فػػي ميػػداف التحريػػر أو فػػي حػػي النصػػر فػػي القػػاىرة ىػػو الػػذي يقػػرر 

 الخطوة السياسية التالية.
1/7/1823، ىآرتس  
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