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رئاساة لبناان والساالح الفمساطيني قارار بياد فاي عباس خالل لقائو سميمان: لسنا فريقاًا فاي أي نازاع يقاع  2
 والحكومة الجميورية

 زيارة الرسمية الى بيروت التيخالؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عّباس : أكد سعد الياس -بيروت 
أف السالح الفمسطيني في لبناف ىو قرار بيد رئيس الجميورية والحكومة المبنانية، وأف ‘بدأىا أمس 

 ’.الفمسطينييف ليسوا فريقًا في أي نزاع يقع في لبناف أو في سورية أو في مصر
ي الرئيس الفمسطيني زيارتو بمحادثات مع الرئيس المبناني ميشاؿ سميماف في قصر بعبدا الذ استيؿوقد 

انتقؿ اليو مباشرة مف المطار حيث كاف في استقبالو نائب رئيس الحكومة سمير مقبؿ ووزير الميجريف 
 عالء ترو والسفير الفمسطيني في لبناف أشرؼ دبور وممثمو الفصائؿ الفمسطينية ومف بينيـ حركة حماس.

يت محادثات ميمة في ىذه اجر ‘وعقد الرئيساف مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا إستيمو الرئيس سميماف بالقوؿ 
الظروؼ التي تمر بيا المنطقة، وتناولنا سبؿ تعزيز العالقات الثنائية والمقاربات بدعـ القضية الفمسطينية 
في المحافؿ الدولية واوضاع الالجئيف الفمسطينييف في لبناف، وأكدنا أىمية عدـ انزالؽ الفمسطينييف الى 

قيـ الى االزمة السورية. كما ثّمنا الجيود التي بذلت لضبط اي تورط المشاكؿ الداخمية المبنانية وعدـ انزال



 
 
 

 

 

           4ص                                    1920العدد:                4/7/1023الخميس  التاريخ:

مف قبؿ جماعات فمسطينية مسمحة في احداث صيدا االخيرة التي عمؿ الجيش المبناني عمى فرض 
 ’.القانوف

تـ التأكيد عمى ضرورة العمؿ سويًا لتطبيؽ مقررات الحوار التي تتعمؽ بالوجود ‘ولفت سميماف الى أنو 
سطيني وال سيما ما يتعمؽ بالسالح داخؿ المخيمات وخارجيا، كما تـ بحث ممؼ النازحيف الفمسطينييف الفم

مف سوريا، كما اتفقنا عمى ضرورة ايجاد حموؿ سياسية لالزمات بالعالـ العربي والعمؿ عمى ترسيخ العيش 
نييف أعطوا لمعالـ عمى مدى عقود المبنانييف والفمسطي‘، معتبرًا أف ’المشترؾ عمى قاعدة المشاركة والمواطنة

 ’.مثااًل عمى ما يمكف اف يكوف عميو التنوع واالنفتاح
بحثت مع عباس الجيود الدولية الحياء عممية السالـ في الشرؽ االوسط في ضوء السعي ‘وأوضح انو 

اي حؿ  اليجاد حؿ لمصراع العربي االسرائيمي في الشرؽ االوسط كمو، واكدت حرص لبناف عمى اف ال يأتي
عمى حساب لبناف، وخصوصًا عدـ توطيف الالجئيف الفمسطينييف. كما اكدت لعباس اف المبنانييف يقفوف الى 

 ’.جانب الفمسطينييف بمطمب العودة الى وطنيـ
، مشيرا ’الربيع العربي لف يحؿ اذا لـ تنتشر الديمقراطية في فمسطيف ولـ تحؿ ىذه القضية‘ورأى سميماف أف 

 ’.لعباس دعـ لبناف لفمسطيف في االمـ المتحدة كعضو كامؿ الصالحيات أكدت‘الى أنو 
ىناؾ فمسطينييف يشتركوف باالشكاالت التي تحصؿ في لبناف ولكف ‘وردًا عف سؤاؿ، أوضح سميماف أف 
مف مصمحة الفمسطينييف اف ال يتدخموا في االمور التي ‘، الفتًا الى أنو ’بشكؿ فردي وليس منظمًا او رسمياً 

ؿ بيف المبنانييف وقد اخذنا عمى عاتقنا عدـ التدخؿ في الشأف السوري فكيؼ نتدخؿ بشؤوف بعضنا تحص
 ’.بعضاً 

ىذا قرار ‘أما بالنسبة لتحسيف االوضاع المعيشية والحياتية لالجئيف الفمسطينييف، فأشار سميماف الى أف 
الح الفمسطيني، تحسيف االوضاع موضوع اتخذتو الحكومة المبنانية وىيئة الحوار كما اُتخذ قرار بتنظيـ الس

جار وقد ُنفذ واقر قانوناف بالنسبة لالجئيف الفمسطينييف وكؿ االمور التي ينبغي اقرارىا لتحسيف ىذه 
االوضاع فمستعدوف لمسير بيا مف دوف اف ننسى اف االمور الداخمية المبنانية ال تسير بخير. قمنا باعمار 

 ’.المواؿ التي ُوعدنا بيا العمار المخيـ لـ تأتجزء مف مخيـ نير البارد ولكف ا
أف اكوف بينكـ ىنا في ‘مف جيتو، إستيؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس كممتو بالتعبير عف سعادتو 

، معبرًا ’بيروت حاماًل شعمة التنوير والثقافة والمعرفة، مغتنمًا ىذه الفرصة ألنقؿ تحيات شعبنا لمبناف وشعبو
 ’.كـ عمى وقوفكـ الثابت بدعـ دولة فمسطيف وشعبيا لنيؿ حقوقو واستقاللوجزيؿ شكرنا ل‘عف 

الفمسطينية، وكاف لقاؤنا فرصة لمتداوؿ بمجمؿ -أجرينا محادثات بناءة لتطوير العالقات المبنانية‘وقاؿ 
رؾ االوضاع في منطقتنا وآثارىا عمى مجتمعاتنا، فالمنطقة تعيش حالة غير مسبوقة مف التحوالت التي ستت

 ’.آثارًا عمى بمداننا
موقفنا مما يجري ويحدث في لبناف وسورية ومصر وغيرىا واضح فنحف ال نتدخؿ في ‘ولفت الى أف 

الشؤوف الداخمية ليذه الدوؿ وىذه توجيياتنا البناء شعبنا، ونأمؿ اف نجنب الالجئيف مف شعبنا في سورية 
 ’.اع يقع ىنا او ىناؾولبناف اي تداعيات مؤكديف اننا لسنا فريقًا في اي نز 

أف السالح الفمسطيني داخؿ المخيمات تقرر بشأنو الحكومة المبنانية وىذا متفؽ عميو في منظمة ‘واضاؼ 
التحرير، ولكف ىناؾ اشخاص خارج المنظمة ال نستطيع اف نوجييـ ولكف ما نقدر عميو اف الفمسطينييف 

 ’.داخؿ منظمة التحرير ىـ تابعوف لمدولة الفمسطينية
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أف وجود الفمسطينييف في لبناف ىو وجود مؤقت الى حيف عودتيـ الى ديارىـ وليس فينا مف ‘أكد عباس و 
يؤمف بالتوطيف اطالقًا، ونعّوؿ عمى حماية الحكومة المبنانية ليـ وألمنيـ، ووحدة االراضي المبنانية وسالمتيا 

 ’.امر مقدس بالنسبة لنا
قرار بيد رئيس الجميورية والحكومة المبنانية ونحف نطيع ما  أف السالح الفمسطيني في لبناف‘ولفت الى 

نؤمر بو في ىذا الموضوع باعتبارنا ضيوفًا، ونحف نتمقى االوامر المتعمقة بسالمة لبناف مف الرئيس 
 ’.والحكومة الننا حريصوف عمى امف لبناف ووحدتو

ع وزير الخارجية األميركي جوف كيري أطمعت فخامة الرئيس سميماف عمى المباحثات التي اجريناىا م‘وتابع 
ف المبادرة العربية لمسالـ  والجميع يعمـ اف الكرة في الممعب االسرائيمي وعمييـ اثبات جدية موقفيـ. وا 
اصبحت جزءًا مف الشرعية الدولية وعندما نتكمـ عف المرجعيات والشرعيات نتكمـ عف ىذه المبادرة التي ىي 

ىذه المبادرة انشئت لتنفذ وستنفذ ألف ال مبادرة ‘، الفتًا الى أف ’ف دوف تعديؿاثمف مبادرة ونقبميا كما ىي م
وعمى اف تكوف القدس عاصمة  1691غيرىا، ونؤكد تمسكنا بالسالـ العادؿ والشامؿ عمى اساس حدود 

 ’.الدولة الفمسطينية
ب الفمسطيني ليقوؿ اكدنا عزمنا عمى إجراء المصالحة الفمسطينية مف خالؿ العودة الى الشع‘واستطرد 

كممتو الفصؿ في االنتخابات، فالمصالحة تبدأ مف االنتخابات واذا كانت ىناؾ نوايا طيبة فمستعدوف فورًا 
 ’.البقاء عمى العيد دائمًا مع لبناف وشعبو الشقيؽ‘، مؤكدًا ’الجراء المصالحة ونأمؿ حصوليا سريعاً 

منا اف نعيد االمور مع الحكومة السورية الى سابؽ كؿ ى‘وعف النزوح الفمسطيني مف سورية، لفت الى اف 
 ’.عيدىا في مخيـ اليرموؾ ليعود اليو مف خرجوا

صعبة ومعقدة ونتمنى لمصر السالمة واالمف واالستقرار في ظؿ ‘أما عف االوضاع في مصر فإعتبر انيا 
 ’.ىذه الظروؼ العصيبة

ؼ ووسائؿ االعالـ في مقر اقامتو في فندؽ يكوف لمرئيس عباس مساء اليوـ لقاء مع عدد مف ممثمي الصح
 فينيسيا. 

 4/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 دولة فمسطين تحصل عمى عضوية الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون واألمن في أوروبا 2
كدت مصادر فمسطينية رسمية االربعاء منح الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاوف أوليد عوض:  -راـ اهلل
 في أوروبا، فمسطيف صفة عضو فييا، كدولة متوسطية غير عضو في االتحاد األوروبي. واألمف

واعتمدت الجمعية مشروع القرار الذي تقدمت بو عضو مجمس الشيوخ البمجيكي النائبة ماري اريانا، خالؿ 
 290يزيد عف  الدورة الثانية والعشريف لمجمعية البرلمانية المنعقدة في مدينة اسطنبوؿ التركية، بحضور ما

 المشاركيف في أعماؿ ىذه الدورة. 71عضو برلماف مف الدوؿ الػ
طالبت النائبة البمجيكية في مشروع القرار الذي تـ اعتماده، ’ وفا‘ووفؽ وكالة االنباء الفمسطينية الرسمية 

تقدمت بو  بمنح دولة فمسطيف العضوية في الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاوف واألمف الحقا لمطمب الذي
لمحصوؿ عمى عضوية المنظمة، كما حثت المنظمة عمى ضرورة العمؿ  2002السمطة الفمسطينية منذ عاـ 
 لمحفاظ عمى حؿ الدولتيف.

وطالبت اريانا الدوؿ األعضاء في المنظمة والدوؿ المتوسطية الست غير األعضاء، بالبدء بحوار بناء في 
 إطار المنظمة إلحياء عممية السالـ.
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كزت النائبة البمجيكية في مشروع القرار عمى قرار الجمعية العمومية لألمـ المتحدة قبوؿ فمسطيف كدولة وارت
غير عضو باألمـ المتحدة، ومنح فمسطيف صفة شريؾ مف أجؿ الديمقراطية في مجمس أوروبا، إضافة إلى 

 عضوية فمسطيف باليونسكو.
كا ولوكسمبورغ ليمى شييد، بالشكر الجزيؿ لمنائبة وتقدمت سفيرة فمسطيف لدى االتحاد األوروبي وبمجي

البمجيكية ػ عضو مجمس الشيوخ البمجيكي عف الكتمة االشتراكية ماري اريانا، عمى الجيود الجبارة التي 
 بذلتيا مف أجؿ أف تساعد دولة فمسطيف في الحصوؿ عمى العضوية في الجمعية البرلمانية.

 4/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 توجو فمسطيني بالعودة لممفاوضات بموافقة لجنة المتابعة العربيةس العربي: القد 3
االربعاء بأف ىناؾ توجيا لدى  ي"القدس العرب"كدت مصادر فمسطينية مطمعة لػأوليد عوض:  -راـ اهلل

الرئيس الفمسطيني محمود عباس بالعودة لطاولة المفاوضات بناء عمى مساعي وزير الخارجية االمريكية 
ف كيري الذي زار المنطقة االسبوع الماضي بيدؼ جسر الفجوة بيف المواقؼ الفمسطينية واالسرائيمية جو 

 .2010الستئناؼ محادثات السالـ المتوقفة بيف الطرفيف منذ عاـ 
وحسب المصادر فاف عباس يعتـز الحصوؿ عمى موافقة لجنة المتابعة العربية لمسالـ عمى العودة 

 حتى يذىب الييا بغطاء عربي. لممفاوضات مع اسرائيؿ
واوضحت المصادر بأف ىناؾ تيارا متنفذا في القيادة الفمسطينية مف اعضاء المجنة المركزية لحركة فتح 
واعضاء مف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يضغطوف باتجاه العودة لممفاوضات استجابة لالدارة االمريكية 

ف بقاء الوضع كما ىو عميو الحاؿ، ويدعموف توجو عباس الف في ذلؾ مصمحة لمفمسطينييف اكثر م
بالحصوؿ عمى موافقة لجنة المتابعة العربية لمعودة لممفاوضات وفؽ افكار اميركية يجري بمورتيا مف قبؿ 

 كيري الذي يعتـز زيارة المنطقة مرة اخرى في اطار تحركاتو الستئناؼ محادثات السالـ.
ح الى امكانية عودتو لممفاوضات مف خالؿ اعالنو الثالثاء خالؿ والمحت المصادر الى اف عباس الم

مؤتمر صحافي مشترؾ مع رئيس الوزراء االيطالي انريكو ليتا الذي زار راـ اهلل باف االفكار التي طرحيا 
كيري الستئناؼ المفاوضات مع الجانب االسرائيمي مفيدة ولكنيا بحاجة الى مزيد مف التوضيح، وذلؾ دوف 

 عف طبيعة تمؾ االفكار.  اف يكشؼ
وحسب المصادر فاف كيري الذي انيى االحد الماضي سمسمة اجتماعات عمى مدار اربعة اياـ متواصمة 
بشكؿ منفصؿ مع القيادتيف الفمسطينية واالسرائيمية، سيعود لممنطقة مرة اخرى حامال افكارا سيتـ طرحيا 

اقداـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس عمى دعوة  عمى عباس لعرضيا عمى القيادة الفمسطينية، وذلؾ قبؿ
لجنة المتابعة العربية لمسالـ لعقد اجتماع ليا لبحث االفكار االمريكية المرتقبة التي عمى اساسيا سيتـ 

 استئناؼ المفاوضات.
ة الرئيس محمود عباس لف يعود لممفاوضات مع اسرائيؿ اال بموافق‘القدس العربي ’وتابعت المصادر قائمة لػ

، مشيرة الى اف لدى عباس قناعة بضرورة اف تكوف المفاوضات المرتقبة مع ’لجنة المتابعة العربية لمسالـ
 اسرائيؿ بموافقة عربية مف خالؿ لجنة المتابعة العربية.

ىذا واعتبرت اوساط فمسطينية باف اعالف عباس عف طرح كيري افكار مفيدة الستئناؼ المفاوضات رغـ  
اوضيف صائب عريقات قبؿ ذلؾ بيـو اف جولة كيري لـ تحدث اختراؽ بانيا رسالة تفيد اعالف كبير المف

بامكانية العودة لممفاوضات خاصة واف ىناؾ مسؤوليف اميركييف يعمموف مع كيري ما زالوا في المنطقة 
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مقبوؿ بيا الجراء اتصاالت مع الفمسطينييف واالسرائيمييف بغية طرح افكار امريكية تقود في نياية االمر ل
 الستئناؼ المفاوضات عمى اساسيا.

وقدرت المصادر الفمسطينية المطمعة التي فضمت عدـ الكشؼ عف ىويتيا بحجة انيا غير مخولة باالدالء 
بتصريحات صحافية اف تتـ العودة لممفاوضات في ايموؿ )سبتمبر( المقبؿ عمى اكثر تقدير وبموافقة عربية 

ر وفد منيا واشنطف قبؿ اسابيع لتوضيح وجية النظر العربية في كيفية تحقيؽ مف قبؿ لجنة المتابعة التي زا
السالـ بالمنطقة، واعمنت موافقتيا مف واشنطف عمى تبادؿ االراضي عمى طرفي حدود االراضي المحتمة 

لتحقيؽ السالـ، مما يفتح المجاؿ اماـ االميركييف لطرح افكار لمتغمب عمى عقدة رفض اسرائيؿ  1691عاـ 
 استئناؼ المفاوضات عمى اساس تمؾ الحدود.

 4/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 لوقف انتياكاتيا بحق شعبنا "سرائيل"إالحمد اهلل: يجب مواصمة الضغط عمى  4
استقبؿ رئيس الوزراء د.رامي الحمد اهلل في مقر رئاسة الوزراء براـ اهلل امس، مايكؿ كولر مدير : راـ اهلل

 وبي، وذلؾ لبحث العالقات األوروبية الفمسطينية وآليات تطويرىا بيف الجانبيف.سياسة الجوار االور 
وعبر رئيس الوزراء عف تقدير السمطة الوطنية الفمسطينية لمجيود التي يبذليا االتحاد األوروبي والدوؿ 

ازي ىذا األوروبية لدعـ الشعب الفمسطيني ماليا وسياسيا وفي مختمؼ المجاالت. مشددا عمى ضرورة أف يو 
الدعـ ضغوط عمى اسرائيؿ، لوقؼ انتياكاتيا بحؽ الشعب الفمسطيني ووقؼ االستيطاف واالحتالؿ 

 المتواصؿ لألرض الفمسطينية.
 4/7/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 مميون شيقل 20: القبض عمى شبكة زورت الشرطة في غزة 5

ربعاء، القبض عمى أكبر شبكة تزوير لمعممة ألقى مكتب تحقيؽ شرطة الشاطئ غرب غزة، اليوـ اال :غزة
 " شيكؿ في القطاع.100مف فئة الػ"

وقاؿ مفتش تحقيؽ الشرطة النقيب طمعت عمي، في بياف صحفي األربعاء إنو تـ ضبط المدعو )أ. ز( في 
مميوف شيكؿ مزورة، وىو مف سكاف منطقة الشاطئ، موضًحا أف المتيـ أفاد  20الشجاعية، وبحوزتو مبمغ 

 ؿ التحقيؽ معو حصولو عمى ىذا المبمغ مف المدعو )ع . أ(.خال
 4/7/2013، القدس، القدس

 
 وسحب جنسيتيا من المستوطنينالستئناف التفاوض  "إسرائيل"لمضغط عمى  أوروبادعو ت فتح 6

قػػػػاؿ عضػػػػو المجنػػػػة المركزيػػػػة د. محمػػػػد اشػػػػتية اثنػػػػاء اسػػػػتقبالو لوفػػػػد برلمػػػػاني فرنسػػػػي، اف الجانػػػػب : راـ اهلل 
مسػػطيني يريػػد لجيػػود وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري اف تػػنجح باسػػتئناؼ المفاوضػػات مػػع اسػػرائيؿ. الف

وطالب د. اشتية الدوؿ االوروبية بالقياـ بدورىا، مف خالؿ الضػغط عمػى اسػرائيؿ لػدفع دفػة العمميػة السػممية، 
 الف اسرائيؿ لف تقدـ اي شيء اذا بقي احتالليا بال تكاليؼ.

ية لموفد الذي جاء بيدؼ التعرؼ عمى الموقؼ والتوقعات الفمسػطينية مػف الجيػود التػي يبػذليا واوضح د. اشت
اف االحػػػتالؿ االسػػػرائيمي لالراضػػػي الفمسػػػطينية ال يكمفيػػػا شػػػيئا، فعمػػػى الصػػػعيد الفمسػػػطيني  كيػػػري بالمنطقػػػة،

اجػػػػات عمػػػػى فينػػػػاؾ مػػػػنيي سػػػػممي فػػػػي التعامػػػػؿ معيػػػػا، وعمػػػػى الصػػػػعيد الػػػػداخمي ال تواجػػػػو اسػػػػرائيؿ اي احتج
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سياسػػػاتيا، وعمػػػى الصػػػعيد الػػػدولي لػػػيس ىنػػػاؾ اي مقاطعػػػة ليػػػا، وىػػػذا كمػػػو حسػػػب د. اشػػػتية يجعػػػؿ اسػػػرائيؿ 
 تتصمب في مواقفيا التفاوضية.

فػػي ىػػذا السػػياؽ، حيػػا د. اشػػتية الجيػػود االوروبيػػة لتمييػػز بضػػائع المسػػتوطنات فػػي اسػػواقيا لتسػػييؿ التعػػرؼ 
تية اف يتـ استكماؿ ىذه الجيود، بوضع سياسات اوروبية لمتعامؿ مع عمييا وبالتالي مقاطعتيا. واقترح د. اش

المستوطنيف الػذيف يحممػوف جنسػياتيا وسػحب ىػذه الجنسػيات مػنيـ اذا بقػوا فػي المسػتوطنات، وكػذلؾ بػرفض 
التعامؿ مع اي مستوطف اسرائيمي فيما يخص المعػامالت فػي سػفاراتيا بتػؿ ابيػب، الف ذلػؾ يعػد اعترافػا بػاف 

 توطنات ىي اراض اسرائيمية.ىذه المس
 4/7/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 القسام والشرطة الفمسطينية في غزة تنتشر عمى الحدود مع سيناء كتائبقوات من  7

قواتيػا عمػى نشػرت  نقمت وكالة األنباء األلمانية عف شيود عيػاف ومصػادر أمنيػة أف حركػة حمػاس: األلمانية
 اع في مصر.الحدود تحسبا لتطورات األوض

أكد شيود عياف أف قوات مف كتائب القساـ التابعة لحركة حماس ومف الشرطة الفمسطينية فػي غػزة انتشػرت و 
حػوؿ الحػدود مػع مصػػر، ووضػعت فػي حالػة اسػػتنفار أيضػا، كمػا وضػع الجػػيش اإلسػرائيمي عمػى الحػدود مػػع 

 مصر في منطقة سيناء في حالة استنفار كامؿ.
 3/7/1023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "التمرد من مصر لغزة".. وتدعو لنقل بمصرالمسممين  اإلخوان تحرض ضدفتح "السبيل":  8

تخوض حركػة فػتح حرًبػا ضػد جماعػة اإلخػواف المسػمميف فػي مصػر رغػـ مطالبػة القائػد العػاـ لمحركػة محمػود 
 عباس لمجيات الفمسطينية وخاصة حركة حماس بعدـ التدخؿ في الشؤوف العربية.

 -أخرىػػػا قبػػػؿ قميػػػؿ–فوضػػػية اإلعػػػالـ فػػػي فػػػتح لبيانػػػات وتصػػػريحات متتاليػػػة تحػػػذر حمػػػاس ورغػػػـ إصػػػدار م
وتطالبيػػا بعػػدـ التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف العربيػػة وخاصػػة إذا التطػػورات فػػي مصػػر، إال أف النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ 
 الحركة جماؿ نزاؿ يخوض حرب تحريض ضد جماعة اإلخواف المسمميف في مصر، ويحرض عمى العنؼ.

كػػػة فػػػتح دعوتيػػػا لحمػػػاس مسػػػاء اليػػػـو األربعػػػاء لمكػػػؼ عػػػف "زج الشػػػعب الفمسػػػطيني بالصػػػراعات وجػػػددت حر 
والقضايا الداخمية لمبمداف العربية الشقيقة واالمتناع عف التدخؿ بشؤونيا الداخمية والعمؿ عمػى إعػالء مصػالح 

 الشعب الفمسطيني عمى أية مصالح حزبية وارتباطات خارجية".
حاجػػة القضػػية الفمسػػطينية لػػدعـ كػػؿ األشػػقاء العػػرب"، وقالػػت "نجػػدد موقفنػػا الثابػػت وأكػػدت فػػتح فػػي بيانيػػا "

المنسجـ مع موقؼ اإلجماع الوطني بعدـ التدخؿ في شؤوف البمداف العربية، ونؤكد احتػراـ تطمعػات الشػعوب 
 لسياسي".العربية ، وتمنياتنا بتحقيؽ اىدافيا بالحرية والديمقراطية في ظؿ اجواء دائمة مف االستقرار ا

وفػػػػي مقابػػػػؿ سػػػػيؿ البيانػػػػات، ال يتػػػػرؾ النػػػػاطؽ الرسػػػػمي لفػػػػتح فػػػػي أوروبػػػػا شػػػػاردة وال ورادة إال ويعمػػػػؽ عمييػػػػا 
 باالنحياز لطرؼ دوف األخر في مصر، إضافة لمدعوة لنقؿ "التمرد مف مصر لغزة".

يتػػدحرج  ةغػػز  . مػػا فعمػػوه فػيةويقػوؿ نػػزاؿ فػي تدوينػػة عمػػى صػفحتو الرسػػمية بالفيسػػبوؾ "عشػروف قتيػػؿ فػػي ليمػ
لمصػػر. االف فيمػػت لمػػاذا فعمػػوا فػػي سػػيناء مػػا فعمػػوه.. الشػػغاؿ الجػػيش. عقيػػدتيـ تقػػـو عمػػى تفكيػػؾ الجيػػوش 
ألجؿ محو الدولو القوميو التي تحوي الجميع بإطار التعدديػة. يريػدوف بنػاء دولػو المميشػيات ع نمػوذج غػزه   

 ا   ".بس مصر ليست غزة .. لكف مصر ايضا دـ ولحـ. سيوذونيا كثير 
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شػير مػا  21ويضيؼ في تدوينة أخرى "المصريوف يحرقوف مكاتب اإلخواف المسمميف. المصريوف فيموا فػي 
 سنوات". 7لـ نفيمو نحف في 

إضػػافة لنػػزاؿ، تحػػدث قيػػادات حركػػة فػػتح عػػف الشػػأف المصػػري انحيػػاًزا لممعارضػػة ضػػد الػػرئيس محمػػد مرسػػي، 
طػاع غػزة إبػراىيـ أبػو النجػا، وعضػو المجمػس الثػوري زيػاد وبيف المتحدثيف كاف الناطؽ الرسمي لمحركػة فػي ق

 أبو عيف الذي دعا ؿ"تمرد في غزة مماثؿ لما في مصر".
وفي تدوينة أخرى يقوؿ نزاؿ "اعتقػد اف المصػرييف سػيبحثوف عػف فيػاض نسػخو مصػريو وبتحفيػز أمريكػي اذا 

لػػؽ إلػػى الفوضػػى حتمػػي اف تمسػػؾ سػػارت األمػػور باتجػػاه الحػػؿ الدبموماسػػي ومشػػى كػػالـ القيػػادات. لكػػف المنز 
 االخواف بالسمطو".

ومف المفارقات، أف يكرر نزاؿ بيف التدوينة واألخرى المطالب مف حماس "بالصمت التاـ وعدـ التعميؽ عمػى 
الوضػػػع المصػػػري بػػػأي كػػػالـ ..الوضػػػع المصػػػري ال يحتمػػػؿ اي ممػػػح مػػػف حمػػػاس فػػػي جػػػروح شػػػعبنا العظػػػيـ 

 دفع شعبنا ثمنا مف أمنو وسالمتو". بمصر. وبعد مصيبو تدخؿ حماس بسوريا
 3/7/1023، السبيل، عّمان

 
 فتح ليا بالتدخل في شؤون مصر اتياماتحماس ترفض  9

قميميػا عبػر اتياميػا بأنيػا تتػدخؿ : بيروت اعتبرت حركة حماس، أف حركة فتح، تسػعى إلػى إحراجيػا عربيػا وا 
التيامػات بأنيػا "مسػعى مفضػوح لتشػويو في الشؤوف الداخميػة لػبعض الػدوؿ العربيػة. ووصػفت "حمػاس" تمػؾ ا

 سمعتيا والتشويش عمى مواقفيا المشرفة".
( عمػػػى رفضػػػيا "االنػػػدراج فػػػي المزايػػػدات 3/7وأكػػػدت "حمػػػاس" فػػػي بيػػػاف ليػػػا تمقتػػػو "قػػػدس بػػػرس" األربعػػػاء )

ي الرخيصة" مستغربة في الوقت ذاتو مف توقيت ترويي تمؾ األنباء مف قبؿ حركة "فػتح"، مشػيرة إلػى أنيػا تػأت
في وقت تمتنع فيو "فتح" عف "االستحقاقات الوطنيػة التػي تنتظرىػا فػي تنفيػذ بنػود المصػالحة التػي تػـ التوافػؽ 

 عمييا".
وشددت الحركة في بيانيػا عمػى أف مػا تػروج لػو "فػتح" حػوؿ تػدخؿ "حمػاس" فيمػا يجػري حاليػا فػي مصػر مػف 

 أحداث إنما "يعتمد عمى خياؿ وأوىاـ مف سجيا وفبركتيا".
"حمػػػاس" إف "القاصػػي والػػػداني يعػػرؼ الموقػػػؼ الثابػػػت لمحركػػة القػػػائـ عمػػى عػػػدـ التػػدخؿ فػػػي الشػػػؤوف  وقالػػت

الداخمية لمدوؿ العربية واإلسػالمية كافػة، ولػـ تسػّجؿ أّيػة حادثػة ثبػت تػدخؿ الحركػة فػي أّي شػأف داخمػي عبػر 
 تاريخ الحركة الّناصع بالمواقؼ المشّرفة" وفؽ تعبير البياف.

لى ما اعتبرتػو مجيوداتيػا فػي تحييػد أبنػاء الشػعب الفمسػطيني فػي األحػداث التػي تجػري فػي وأشارت الحركة إ
سوريا، وتداعيتيا في لبناف "وساعدت في حقف الدماء وجمع الكممة والحفػاظ عمػى السػمـ األىمػي، كمػا تػـ فػي 

 صيدا )جنوب لبناف( ومخيـ عيف الحموة لالجئيف".
كة "فتح" عبر تاريخيا في عدد مف المشاكؿ الداخمية لمدوؿ العربية وأشارت "حماس" في بيانيا، إلى تورط حر 

 2970"أضرت بحاضر القضية الفمسطينية ومستقبميا"، في إشارة إلى تورط "فتح" في حرب أيموؿ )سػبتمبر( 
 في األردف، وتورطيا في الحرب األىمية المبنانية.

لمػزاودات واالتيامػات الباطمػة والرخيصػة التػي ودعت الحركة "األخوة في حركة فتح إلى التراجع عف سياسػة ا
تضػػّر بالقضػػية الفمسػػطينية، وال تخػػدـ إاّل أجنػػدات االحػػتالؿ فػػي تمزيػػؽ الصػػؼ الفمسػػطيني، فػػي وقػػت نحػػف 

 بحاجة إلى التوافؽ والتكاتؼ لمجابية مشاريع ومخططات االحتالؿ الصييوني" وفؽ تعبير البياف.
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 3/7/1023قدس برس، 
 

 تتدخل في الشؤون العربية الداخمية ألي بمد ال حماسالبردويل:  20
 وصؼ القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويػؿ دعػوة فػتح والػرئيس عبػاس لحركػة: غزة )فمسطيف(

حماس لعدـ التدخؿ في الشأف المصري بأنو "انتيازية رخيصػة"، وأكػد أف حمػاس لػـ ولػف تتػدخؿ فػي الشػؤوف 
 .الداخمية ألي بمد عربي عمى اإلطالؽ

(، أف دعػوة "فػتح" والػرئيس محمػػود 7|3ورأى البردويػؿ فػي تصػريحات خاصػة لػػ "قػدس بػػرس" اليػـو االربعػاء )
عباس لعدـ التػدخؿ فػي الشػأف المصػري ىدفػو التغطيػة عمػى الميػث وراء المفاوضػات مػع إسػرائيؿ بػأي ثمػف، 

أف المصػري انتيازيػة وقاؿ: "حديث "فتح" ومحمػود عبػاس وتعبيػرىـ عػف خشػيتيـ مػف تػدخؿ "حمػاس" فػي الشػ
رخيصػػة، وىػػـ يتحػػدثوف عػػف افتػػراض غيػػر موجػػود عمػػى اإلطػػالؽ، ألف "حمػػاس" لػػـ ولػػف تتػػدخؿ فػػي الشػػؤوف 
الداخميػػػة ألي بمػػػد عربػػػي، وبوصػػػمتيا معروفػػػة وىػػػي موجيػػػة داخػػػؿ فمسػػػطيف لتحريرىػػػا مػػػف االحػػػتالؿ. وتػػػأتي 

 اوضات بأي ثمف سياسي".تحذيرات "فتح" في وقت تسعى فيو قيادة السمطة إلى العودة إلى المف
وأشار البردويػؿ إلػى أف دعػوة "فػتح" لمشػعب الفمسػطيني لمنػأي بنفسػو عػف التػدخؿ فػي الشػؤوف الداخميػة لمػدوؿ 
العربيػة ىػي محاولػة مكشػوفة لمتكفيػر عػف أخطػاء "فػػتح" السػابقة التػي ورطػت الشػعب الفمسػطيني بتػدخميا فػػي 

 شؤوف عدد مف الدوؿ العربية.
يريدوف التنصؿ مف التاريخ األسود الذي جروا إليو الشعب الفمسطيني جػراء تػدخميـ فػي  وأضاؼ: "قادة "فتح"

الشؤوف الداخمية لعدد مف الدوؿ العربية، ويريدوف إسقاط تجػاربيـ عمػى حركػة "حمػاس"، التػي لػـ تتػدخؿ ولػف 
 عمى حد تعبيره.تتدخؿ في الشؤوف الداخمية ألية دولة عربية، ونرجو لمصر وكؿ الدوؿ العربية العافية"، 

 3/7/1023قدس برس، 
 

 مرسي الرئيس بعزل يينئمحمد دحالن  22
يونيػػو وقػػاؿ عمػػى  30ىنػػأ عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح محمػػد دحػػالف الشػػعب المصػػري بنجػػاح ثػػورة 

 صفحتو الشخصية بموقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ":
اتو المسمحة وعمى رأسيا الفريػؽ اوؿ عبػد الفتػاح اتوجو بالتينئة الحارة إلى عموـ الشعب المصري العظيـ وقو 
مػف يونيػو و بيػذا الػتالحـ الرائػع بػيف الشػعب  30السيسي وأعضاء المجمس العسكري األعمى بنجػاح ثػورة الػػ 

 المصري و جيشو.
وأكد دحالف عمى أف المصريوف اليـو أنقذوا مالييف العرب مف السير فػي نفػؽ مظمػـ أراده اإلخػواف المسػمميف 

 ة العربية، وأف الشعب المصري اليـو يعيد رسـ الخارطة السياسية لممنطقة العربية كميا.لألم
أرجو اهلل اف يكوف ىذا اليـو التاريخي يـو نيوض و ازدىار ليذا الشعب العظيـ في كفاحو المذىؿ مػف اجػؿ 

حمػػػػى اهلل مصػػػػر  واختػػػػتـ القيػػػػادي محمػػػػد دحػػػػالف كممتػػػػو بػػػػالقوؿ الحريػػػػة و الكرامػػػػة والديموقراطيػػػػة الحقيقيػػػػة
 والمصرييف، وأبقي ىذا البمد آمنا و كريما كما وعد في كتابو العزيز.

 4/7/1023، السبيل، عّمان
 

 البرغوثي عبداهللاألسير  صحةتدىور  21
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وجػػػو وزيػػػر شػػػؤوف األسػػػرى والمحػػػرريف فػػػي السػػػمطة الفمسػػػطينية عيسػػػى قراقػػػع أمػػػس نػػػداًء عػػػاجاًل إلػػػى : غػػػزة
اإلنسػػاف مػػف أجػػؿ التػػدخؿ العاجػػؿ إلنقػػاذ حيػػاة األسػػير األردنػػي فػػي أحػػد  الحكومػػة األردنيػػة ومؤسسػػات حقػػوؽ

 سجوف إسرائيؿ المضرب عف الطعاـ عبد اهلل البرغوثي.
وفػي حػاؿ "، الفتػًا إلػى أف صػحتو تتػدىور بسػرعة "خطيػرة لمغايػة"ووصؼ قراقع حاؿ البرغوثي الصحية بأنيا 

 ."عمات الطبية وال يتناوؿ أدويةاستمر ذلؾ سيفقد الوعي، خصوصًا أنو يرفض تناوؿ المد
فقػػد عػػدة "وأشػػارت محاميػػة وزارة شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف حنػػاف الخطيػػب، التػػى زارت البرغػػوثي أخيػػرًا، أنػػو 

كيموغرامات مف وزنو، وبدا شاحب الموف، ومقيػد مػف يػده اليسػرى ورجميػو بقيػود حديديػة إلػى السػرير، ويتػنفس 
 ."ب جداً بصعوبة، وبطيء في الكالـ ومنيؾ ومتع

وأبمغ البرغوثي الخطيب بأنو وزمػالءه األسػرى األردنيػيف األربعػة المضػربيف عػف الطعػاـ منػذ الثػاني مػف أيػار 
سػيتوقفوف اعتبػارًا مػف اليػوـ )أمػس( عػف تنػاوؿ "في مدينة بئر السػبع  "سوروكا")مايو( الماضي في مستشفى 

 ."تنعوف عف تناوؿ الماء أيضاً محموؿ الجموكوز، وسيكتفوف بتناوؿ الماء فقط، والحقًا سيم
ولفتت الخطيب إلى أف ثالثػة مػف رجػاؿ الشػرطة اإلسػرائيمية يتنػاوبوف عمػى حراسػة البرغػوثي فػي المستشػفى، 

 وأنيـ يقوموف بحركات استفزازية أثناء تناوليـ الطعاـ بالقرب منو. 
 4/7/1023، الحياة، لندن

 
 يصنع فقط مع األقوياء السالمنتنياىو:  23

قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو إف السػػالـ ُيصػػنع فقػػط مػػع األقويػػاء، وتسػػوية : محتمػػةالقػػدس ال
 سممية تجعؿ إسرائيؿ غير محمية لف تدوـ، وينبغي أف تحافظ إسرائيؿ عمى قوتيا وعمى قدرتيا الدفاعية.

ة خاصػة عقػدت إحيػاًء مػس فػي مقػّر الكنيسػت فػي إطػار جمسػأوتحدث نتنياىو بموقفو في كممػة ألقاىػا ظيػر 
لذكرى وفاة الصييوني "زئيؼ جابوتينسكي"، وقاؿ نتنياىو إف "أكبر عدو لمتوصؿ إلى اتفاؽ سالـ بيننا وبيف 
الفمسطينييف وسائر جيراننا ليس المنظمات اإلرىابية األصولية وأولئؾ الذيف يريدوف أف يقتمونا فحسب بؿ ىو 

الصييونية ودولة إسرائيؿ"، عمى حد تعبيره. وتابع "ىذه المنظمات  أيًضا العقيدة التي تؤمف بأنو يمكف تدمير
والػػدوؿ وزعماؤىػػا يغرسػػوف أمػػال كاذبػػا فػػي قمػػوب أبنػػاء شػػعبيا كأنػػو يمكػػف التغمػػب عمينػػا بالسػػيؼ وبالبندقيػػة 

 .وبالقنبمة، ال يمكف التغمب عمينا ليس مف خالؿ ىذه األسمحة وليس مف خالؿ وسائؿ أخرى"
مو قائال "ميمتنا ىي عبارة عػف ضػرب المنظمػات اإلرىابيػة والتصػدي لمػف يريػد أف يقتمنػا وكرر نتنياىو مزاع

وذلؾ أواًل مف أجؿ الدفاع عف أنفسػنا ولكػف أيًضػا مػف أجػؿ نقػؿ رسػالة لمطػرؼ االخػر بػأف ال جػدوى وال أمػؿ 
نػػو يشػػكؿ لمواصػػمة الكفػػاح المسػػمح ضػػدنا". وأضػػاؼ "ىػػذا الموقػػؼ يرشػػدني بكػػؿ االتصػػاالت التػػي نجرييػػا وا

الركف األساسي في سياساتي ومحادثاتي مع الفمسػطينييف وأيًضػا عنػدما يػتـ عػرض المواقػؼ اإلسػرائيمية أمػاـ 
 دوؿ العالـ".

"الضعؼ وعرض رقبتنا لمخنجر ال يتسماف باألخالقية ولف ُنضػعؼ قوتنػا إزاء  ،ومضى نتنياىو شارًحا موقفو
أحػػًدا وال تػػوىـ أحػػًدا مػػف األطػػراؼ المتورطػػة بالصػػراع منطقػػة ىائجػػة وعاصػػفة ومتفجػػرة. سياسػػتنا ال تضػػمؿ 

والتػػي يتوجػػب عمييػػا أف تحمػػو وىػػذا معػػروؼ لصػػديقتنا الواليػػات المتحػػدة". وأضػػاؼ "نقػػوؿ ذلػػؾ لػػيس فقػػط فػػي 
إطػػار محادثػػات عمنيػػة وفػػي خطابػػات أمػػاـ الكنيسػػت بػػؿ نقػػوؿ ذلػػؾ أيًضػػا خمػػؼ األبػػواب المغمقػػة بكػػؿ إيمػػاف 

قنػاع ونحػف نصػػّر عمػى ىػذه المواقػػؼ ألنيػا ثوابػػت وجودنػا ومواقػؼ أساسػػية يتسػـ بيػا السػػالـ الػواقعي الػػذي  وا 
 نطمح في تحقيقو" عمى حد زعمو.
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 4/7/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 تشتاق أليام مرسي عمى رأسيا التزامو بكامب ديفيد "سرائيل"إسباب ستجعل أىارتس: أربعة  24
الػػرئيس المصػػري، محمػػد مرسػػي، أوردت صػػحيفة "ىػػارتس" فػػي فػػي سػػياؽ التعميقػػات االسػػرائيمية عمػػى عػػزؿ 

تقرير نشرتو في موقعيا عمى الشبكة، اليوـ الخميس، أربعة اسباب جعمت مرسػي جيػدا السػرائيؿ عمػى رأسػيا 
 التزامو باتفاقيات كامب ديفيد.

ر كممػػة ويقػػوؿ التقريػػر انػػو بػػالرغـ مػػف اف الػػرئيس مرسػػي لػػـ يكػػف مػػف "محبػػي صػػييوف"، وانػػو امتنػػع عػػف ذكػػ
اسػػػرائيؿ وبػػػالرغـ مػػػف أف المتحػػػدث باسػػػمو نفػػػى حتػػػى اف يكػػػوف قػػػد بعػػػث برسػػػالة شػػػكر لمػػػرئيس االسػػػرائيمي، 
شػػمعوف بيػػرس، فػػي اعقػػػاب ارسػػاؿ االخيػػر رسػػالة تينئػػػة لػػو بمناسػػبة انتخابػػو، بػػػالرغـ مػػف ذلػػؾ فػػاف التزامػػػو 

حة فػي سػيناء اضػافة الػى باتفاقيات كامب ديفيد وعممػو عمػى كػبح جمػاح حمػاس ونشػاطو ضػد الخاليػا المسػم
 عدائو المتجذر اليراف تشكؿ مجتمعة اسبابا وجيية ستجعؿ اسرائيؿ تفتقده وتشتاؽ ألياـ حكمو.

4/7/1023، 48عرب   
 

 .. لن يكون ىناك ىدوء: المعارضة المصرية أضعف من أن تقود مستقبل مصرمعاريف 25
د الصػادر ليػا اليػوـ "إف عػزؿ الػرئيس ذكرت صحيفة معاريؼ عمى صفحتيا األولى فػي العػد: القدس المحتمة

ف تحققػت  نما سػيجمب مزيػدًا مػف االنقالبػات األخػرى حتػى وا  محمد مرسي عف الحكـ لف يؤدي إلى ىدوء ، وا 
 طموحات أحزاب المعارضة متمثمة بجبية اإلنقاذ".

بػػات وأشػارت الصػحيفة إلػػى أف األوضػاع فػي مصػػر لػف تسػتقر، الفتػػة إلػى أف إجػراء الجػػيش المصػري النتخا
حرة رئاسية وبرلمانية فإنو ال يضمف مف أف القوى السياسية السيما اإلسالمية منيا ستنجح في جسر الفوارؽ 

 التي تفصؿ بينيا وبيف القوات المسمحة ورأب الصدع في النظاـ السياسي السائد في مصر.
داخػؿ النظػاـ  وأوضحت الصحيفة أف االنقالب عمػى نظػاـ حكػـ اإلخػواف فػي مصػر سػيزيد مػف ذلػؾ التصػدع

السياسي وكذلؾ داخػؿ المجتمػع المصػري نفسػو، مػا سػيؤثر عمػى مصػير كػؿ رئػيس مصػري قػادـ إذا لػـ يكػف 
 في حجـ توقعات الجماىير.

كمػػا لفتػػت الصػػحيفة إلػػى أنػػو سػػيؤثر عمػػى أي رئػػيس قػػادـ فػػي حػػاؿ لػػـ يعمػػؿ عمػػى تحسػػف واضػػح فػػي النظػػاـ 
ئيس المعزوؿ محمد مرسي، وبيذا الشكؿ سيكوف ىناؾ االقتصادي واألمني، فإنو سيكوف مصيره كمصير الر 

 سمسمة مف االنقالبات.
وبينت الصحيفة أف سيناريو سمسمة االنقالبات قد يكوف وارد فػي مصػر باحتمػاالت كبيػرة، وذلػؾ نظػرًا لوجػود 
نيا لـ تستطع تقديـ بدائؿ حتى المحظػة، كمػا أنيػا لػـ تسػتطع طػرح مرشػح  انقسامات عميقة في المعارضة، وا 
متفؽ عميو يكوف قادر عمى اقناع الجماىير المصرية، ومػا االنقسػاـ العميػؽ التػي تشػيده مػا يجعػؿ أف األمػر 

 سيكوف أكثر صعوبة عمى التوافؽ فيما بينيا في المستقبؿ.
ضافة إلى ذلؾ فإف أحزاب المعارضة تتبع أليديولوجيات ونظريات اقتصادية مختمفة، مشيرة إلى أنػو طػواؿ  وا 

كـ محمد مرسي لـ توجػو لػو انتقػاد محػدد ضػد سياسػتو ولػـ يطرحػوا نقػاش بػديؿ إلصػالح الوضػع العاـ مف ح
 االقتصادي في مصر.  

4/7/1023وكالة سما،   
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 "إسرائيل": األحداث في مصر تعود إيجابا عمى آيالندالجنرال  26
فػي االحتيػاط، غيػورا قػاؿ رئػيس مجمػس األمػف القػومي اإلسػرائيمي السػابؽ، الجنػراؿ : الناصرة ػ زىيػر أنػدراوس

آيالند أمػس األربعػاء، أف األحػداث فػي كػؿ مػف مصػر وسػورية تُبشػر بػالخير إلسػرائيؿ، فػإذا تػـ سػيطرة نظػاـ 
جديػػػد عمػػػى سػػػورية، فإنػػػو سػػػيقـو بمحاسػػػبة وبمعاقبػػػة إيػػػراف وحػػػزب اهلل، أمػػػا فػػػي مصػػػر، فقػػػاؿ آيالنػػػد، إننػػػا 

شػػينا مػػف أفو يقػػوـ النظػػاـ الجديػػد بػػدعـ حركػػة كإسػػرائيمييف خشػػينا قبػػؿ سػػنة مػػف حكػػـ اإلخػػواف المسػػمميف، خ
المقاومة اإلسالمية، وفي ىذه األياـ وصؿ حكـ اإلخواف إلى خط النياية تقرًيا، وبالتالي ُيمكف شطب الخشية 
والقمؽ منيـ، الفًتا إلى أنو إذا تـ انتخاب نظاـ عمماني وديمقراطػي فػي مصػر، فإنػو مػف غيػر المسػتبعد البتػة 

 العالقات كما يجب مع إسرائيؿ، عمى حد قولو. أفو يقوـ بتطبيع 
وأضػػاؼ أف الجػػيش المصػػري ىػػو الػػذي ُيقػػيـ العالقػػة مػػع الدولػػة العبريػػة، وطالمػػا أف ىػػذا الجػػيش يعتمػػد عمػػى 
المعونػػات األمريكيػػة، فإنػػو سػػيعمؿ المسػػتحيؿ مػػف أجػػؿ منػػع تنفيػػذ أي اعتػػداء عمػػى إسػػرائيؿ مػػف شػػبو جزيػػرة 

الشخص الذي سيتسػمـ منصػب الرئاسػة، فإنػو سػيكوف مشػغواًل جػًدا فػي حػؿ سيناء، كما أنو بغض النظر عف 
المشػػاكؿ الداخميػػة المستعصػػية فػػي مصػػر، وبالتػػالي فإنػػو مػػف المسػػتبعد جػػًدا، إفو لػػـ يكػػف مسػػتحياًل، أفو ُيوجػػو 

 الجيش المصري طاقاتو ضد إسرائيؿ، كما قاؿ آيالند.
4/7/1023، القدس العربي، لندن  

 
 ابا يتصدون لتجنيد المسيحيين العربتالحق نو  "سرائيل"إ 27

صػعدت المؤسسػة الرسػػمية اإلسػرائيمية مالحقاتيػا لمناشػػطيف الفمسػطينييف والنػػواب  :برىػـو جرايسػػي -الناصػرة 
العػػػرب فػػػي الكنيسػػػت، لمضػػػغط عمػػػييـ ومػػػنعيـ مػػػف التصػػػدي لمسػػػاعي تجنيػػػد المسػػػيحييف مػػػف ابنػػػاء الشػػػعب 

 .48الفمسطيني في 
حكومػػة اإلسػػرائيمي ييػػودا فاينشػػتايف بصػػفتو المػػدعي العػػاـ األعمػػى فػػي النيابػػة وطمػػب المستشػػار القضػػائي لم

 اإلسرائيمية أمس، لمتحقيؽ عددا مف أعضاء الكنيست العرب، بدعوى"مالحقتيـ رجؿ ديف مسيحي".
وكانت رئيسػة لجنػة الداخميػة البرلمانيػة المتطرفػة ميػري ريغيػؼ مػف حػزب الميكػود، قػد بػادرت إلػى عقػد جمسػة 

مس، تحت عنواف "التنكيؿ برجاؿ ديف مسيحي"، والمقصود الكاىف نعيـ نداؼ )جبرائيؿ حسب االسـ صباح أ
 الكينوتي(، الذي بعمؿ عمى نشر فكرة االنخراط في جيش اإلسرائيمي بيف الشباف العرب المسيحييف.

ىا بػػ"مسرحية جمسة الكنيسػت التػي وصػفو  48الى ذلؾ قاطعت الكتؿ الوطنية الثالث الناشطة بيف فمسطينيي 
 التحريض التي تقودىا ريغيؼ"، وأحبطوا ما أسموىا المؤامرة الجديدة لميميف اإلسرائيمي الحاكـ.

وقاؿ النائب حنػا سػويد، رئػيس كتمػة الجبيػة الديمقراطيػة فػي الكنيسػت، إف القػرار القضػائي اسػتفزازي، ويطػاؿ 
ضػػػية ليسػػػت قضػػػية حصػػػانة، بػػػؿ مالحقػػػة ىػػػذه المػػػّرة نوابػػػا مػػػف المفتػػػرض أنيػػػـ يتمتعػػػوف بحصػػػانة، ولكػػػف الق

سياسية أمنية، بدأت برئيس مجمػس الطائفػة العربيػة األرثوذكسػية فػي الناصػرة د.عزمػي حكػيـ، الػذي يتعػرض 
 لمتحقيؽ منذ نحو ثمانية أشير، لكشفو عف المؤامرة الفاشمة وقاد المعركة ضدىا.

المستشػػػػار القضػػػػائي لمحكومػػػػة  وقػػػػاؿ عضػػػػو الكنيسػػػػت مسػػػػعود غنػػػػايـ عػػػػف الحركػػػػة االسػػػػالمية، إف "موقػػػػؼ
مػػػف جيتػػػو قػػػاؿ باسػػػؿ غطػػػاس، مػػػف كتمػػػة التجمػػػع الػػػوطني الػػػديمقراطي، إننػػػا "نعتبػػػر عقػػػد الجمسػػػة  مرفػػػوض،

البرلمانية ابتزازية بيدؼ التحريض عمى النواب العػرب، إذ لػـ يكػف ىنالػؾ أي سػبب يسػتدعي أف تجػري لجنػة 
جاف، ولػف يكػوف ىنالػؾ أي تحقيػؽ ونحػف لػـ نحػرض برلمانية بحثا كيذا، وكؿ موضوع التحقيؽ زوبعة في فن

 ال عمى ذلؾ الكاىف وال عمى غيره".
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4/7/1023، الغد، عّمان  
 

 سرائيميةإطمق النار عمى سيارة أ"الشاباك" يكشف النقاب عن اعتقال عنصر أمن فمسطيني  28
امػف فمسػطينيا عػف اعتقػاؿ عنصػر  "الشػاباؾ  "كشػؼ جيػاز االمػف العػاـ : عيسػى الشػرباتي–القدس المحتمػة 

قبػػؿ حػػوالي شػػير ونصػػؼ الشػػير متيمػػًا بػػاطالؽ النػػار عمػػى سػػيارة اسػػرائيمية فػػي شػػماؿ الضػػفة  مػػا ادى الػػى 
الػػى اعتقػػاؿ شػػقيقيف لممػػتيـ سػػاعداه فػػي عمميػػة اطػػالؽ  "وقالػػت مصػػادر اسػػرائيمية  اصػػابة مسػػتوطف بجػػروح.

قيميػة وىػو عنصػر فػي احػد اجيػزة االمػف النار التي تمت مف داخؿ سيارة  والمعتقؿ ىو ايػاد عمػى داود مػف قم
 الفمسطينية  كما تـ اعتقاؿ شقيقيو وىما بياء ومحمد".

4/7/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل  
 

 في الكنيست 48مشروع قانون يحاصر فمسطينيي  29
تالؼ أقػػرت الييئػػة العامػػة لمكنيسػػت أمػػس األربعػػاء، بػػالقراءة األوليػػة، وبأغمبيػػة أصػػوات االئػػ :الغػػد –الناصػػرة 

الحػػاكـ، مشػػروع قػػانوف تقػػدـ بػػو حػػزب "يوجػػد مسػػتقبؿ" برئاسػػة وزيػػر الماليػػة يػػائير لبيػػد، يسػػتيدؼ تحجػػيـ قػػوة 
فػػي الكنيسػػت، وتحييػػد تػػأثيرىـ عمػػى مسػػتقبؿ أي حكومػػة، وىػػو القػػانوف الثػػاني مػػف ىػػذا النػػوع،  48فمسػػطينيي 

 الذي تقره المجنة الوزارية في غضوف ستة أسابيع.
%  3% حاليػا، الػى  1وف الجديد برفع نسبة الحسـ لػدخوؿ الػى الكنيسػت تػدريجيا، مػف ويقضي مشروع القان

% في االنتخابات التي بعدىا، وىذا قانوف يستيدؼ األحزاب الصػغيرة، الناشػطة  4في االنتخابات المقبمة، و
، يتعمؽ 48يي ، ولكف البند األكثر وضوحا في محاولة تحييد القوة السياسة لفمسطين48أساسا بيف فمسطينيي 

 بأنظمة حجب الثقة عف الحكومة.
نائبػػا،  210نائبػػا مػػف أصػػؿ  65وبموجػػب اقتػػراح القػػانوف، فإنػػو ال يمكػػف إسػػقاط الحكومػػة، بأصػػوات أقػػؿ مػػف 

نػػواب عػػدديا، وىػػو قريػػب مػػف معػػدؿ قػػوة نػػواب  20نائبػػا اليػػوـ، مػػا يعنػػي ال أقػػؿ مػػف فػػارؽ  62وىػػذا بػػدال مػػف 
وىو عدد آخذ باالزدياد، كذلؾ، فإنو في حاؿ لـ تنجح المعارضة في تشػكيؿ نائبا،  22، حاليا 48فمسطينيي 

حكومػػة جديػػدة، فػػإف الحكومػػة منزوعػػة الثقػػة تسػػتمر فػػي عمميػػا كالمعتػػاد، وىػػذا مبنػػي عمػػى فرضػػية أف نػػواب 
، يشػاركوف ويػدعموف إسػقاط كػؿ حكومػة، ولكػنيـ يرفضػوف االنضػماـ الػى أي حكومػة جديػدة، 48فمسطينيي 
 المعارضة المفترضة أف يكوف بقدرتيا تشكيؿ حكومة بديمة.وبذلؾ فإف 

4/7/1023، الغد، عّمان  
 

  "الشاباك" الدبموماسيون اإلسرائيميون يتظاىرون أمام مقر: تل أبيب 10
تظػػػاىر العشػػػرات مػػػف الدبموماسػػػييف اإلسػػػرائيمييف مػػػف مػػػوظفي وزارة الخارجيػػػة، أمػػػس، أمػػػاـ مقػػػر : تػػػؿ أبيػػػب

(، احتجاجػػا عمػػى قيػػاـ ىػػذا الجيػػاز بكسػػر اضػػرابيـ والقيػػاـ بػػدورىـ فػػي اسػػتقباؿ المخػػابرات العامػػة )الشػػاباؾ
 الضيوؼ الكبار وترتيب زيارات رئيس الوزراء، بنياميف نتنياىو، ووزرائو إلى الخارج.

مف ىذه المظاىرة، التي تحدث ألوؿ مرة في التاريخ اإلسػرائيمي، بػؿ ألوؿ مػرة فػي  "الشاباؾ"وقد صدـ جياز 
قات بيف الخارجية والمخػابرات فػي دوؿ العػالـ. وكػاف موظفػو وزارة الخارجيػة اإلسػرائيمية قػد أعمنػوا تاريخ العال

إضرابا تدريجيا عف العمؿ، منذ أربعة أشػير، احتجاجػا عمػى أجػورىـ وشػروط عمميػـ. فيػذه األجػور لػـ تعػدؿ 
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متنعػوا عػف تصػعيد اإلضػراب سنة، رغـ أف ىناؾ اتفاقا لتعديميا وتحسينيا. ولكف موظفي الخارجيػة ا 10منذ 
 في فترة االنتخابات البرلمانية األخيرة.

نتنياىو أفقد إسرائيؿ آخر أركاف الديمقراطية. ففي أية دولة "وقاؿ يائير فرومر، رئيس لجنة عماؿ الوزارة، إف 
ر . وقػػاد فرومػػر المػوظفيف، أمػػس، إلػػى المظػاىرة أمػػاـ مقػػ"يمكػف اسػػتخداـ المخػابرات لكسػػر إضػػراب عمػالي  

المخػػابرات شػػمالي تػػؿ أبيػػب. ورفعػػوا شػػعارات يحػػذروف فييػػا مػػف إسػػاءة العالقػػات بػػيف الخارجيػػة والمخػػابرات. 
 ."أخرجوا يا عمالء"وأغمؽ الشاباؾ بواباتو، رافضا الرد أو التعميؽ. ورد المتظاىروف باليتاؼ: 

ف المػػػوظفيف ىنػػػاؾ وكػػػاف موظفػػػو الخارجيػػػة قػػػد اقتحمػػػوا مقػػػر رئاسػػػة الحكومػػػة، فػػػي األسػػػبوع الماضػػػي. لكػػػ
اسػػػتقبموىـ بالترحػػػاب وقػػػدموا ليػػػـ المرطبػػػات. فمػػػـ تحػػػدث صػػػدامات ولػػػـ يثػػػر نشػػػاطيـ ردود فعػػػؿ حتػػػى فػػػي 

 اإلعالـ.
4/7/1023، الشرق األوسط، لندن  

 
 "ديمونة"تكشف لغز النووي اإلسرائيمي وكيفية إنشاء  "فورين بوليسي"مجمة  12

لغػػػػز النػػػػووي "األميركيػػػػة تقريػػػػرا مفصػػػػال عػػػػف  "يسػػػػيفػػػػوريف بول"نشػػػػرت مجمػػػػة : "الشػػػػرؽ األوسػػػػط"تػػػػؿ أبيػػػػب: 
، وكيفية إنشػاء مفاعػؿ ديمونػة، وكيػؼ اسػتطاعت إسػرائيؿ تحويػؿ برنامجيػا النػووي إلػى عسػكري، "اإلسرائيمي

 وثيقة سرية تـ كشفيا مف قبؿ أرشيؼ األمف القومي األميركي. 41وذلؾ ضمف 
بيػة فػي مقػدمتيا واشػنطف وأوتػاوا ولنػدف بادعائيػا وأثار التقرير، الذي يتحدث عف خداع تؿ أبيػب لعواصػـ غر 

أف مفاعؿ ديمونة ىو مصنع لمنسيي، غضب اإلسرائيمييف، معتبريف ذلػؾ محاولػة لمتػأثير عمػى الموقػؼ الػذي 
يسػتوعب )نتنيػاىو( ويقبػؿ واقػع تحػوؿ إيػراف "يتبناه رئيس الوزراء بنيػاميف نتنيػاىو ضػد التسػمح اإليرانػي حتػى 

 ."تخريبا عمى تيديدات إسرائيؿ إليراف بضربيا عسكريا في حاؿ واصمت مشروعيا النووي"، و"لدولة نووية
أجواء التوتر الذي أصاب دوؿ الغرب، وفي مقدمتيا الواليات المتحػدة وكنػدا  "فوريف بوليسي"ويصؼ تقرير الػ

، وكيؼ 2958، سنة وبريطانيا، عندما عممت بالمشروع الفرنسي لبناء المفاعؿ النووي اإلسرائيمي في ديمونة
حاولت معرفة الحقيقة بشأنو، لكف إسرائيؿ خدعتيا وادعت أف ىذا ىػو مصػنع لمنسػيي فحسػب. ويقػر التقريػر 

الكعكة الصػفراء "طف مما يسمى بػ 200 - 80بنجاح إسرائيؿ في سنوات ستينات القرف الماضي في امتالؾ 
، وعبارة عف مسح "اليورانيا - وؽ يستخدـ إلنتاج وقود نووي أو يخصب إلنتاج )وىي إحدى خامات اليورانيـو

 سالح نووي( مف األرجنتيف، التي زودت الياباف وألمانيا أيضا بيذه المادة.
إسرائيؿ لف تكوف أوؿ مػف "وقد ردت إسرائيؿ عمى ىذا النشر الجديد بموقفيا الضبابي الثابت، الذي يقوؿ إف 

 ."يدخؿ السالح النووي إلى الشرؽ األوسط
4/7/1023، وسط، لندنالشرق األ   

 
 يسير في االتجاه الخاطئ يم% يعتقدون بأن مجتمع57استطالع لفمسطينيي الضفة والقطاع:  11

كػػػوـ أظيػػػر اسػػػتطالع لمػػػرأي أف غالبيػػػة الفمسػػػطينييف، تػػػرى أف مجػػػتمعيـ يسػػػير فػػػي  :دوت القػػػدس - راـ اهلل
المطموب لتوفير فػرص العمػؿ، فيمػا االتجاه الخاطئ، كما يروف أف حكومتي الضفة وغزة ال تعمالف بالشكؿ 

شػػعبية الػػرئيس عبػػاس فػػي الشػػارع الفمسػػطيني تفػػوؽ شػػعبية رئػػيس حكومػػة حمػػاس،  أفأشػػار االسػػتطالع إلػػى 
 إسماعيؿ ىنية، كما أظير االستطالع خيبة أمؿ فمسطينية مف الثورات العربية.
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% 57اد"، ونشػػره يػػـو األربعػػاء، أف وأشػػار االسػػتطالع الػػذي أجػػراه مركػػز العػػالـ العربػػي لمبحػػوث والتنميػػة "أور 
% فػي الضػفة 53% فػي غػزة و 63يعتقدوف بأف المجتمع الفمسطيني يسير في االتجاه الخػاطئ، حيػث يػرى 

 أف أمور المجتمع تسير نحو األسوأ.
% أف أداء 35% مف المشػاركيف فػي االسػتطالع باإليجػاب حػوؿ أداء الػرئيس عبػاس، فيمػا يػرى 54ويجيب 

 زة جيد.حكومة حماس في غ
% مػػف المشػػاركيف 58% مػػف المسػػتطمعيف تعيػػيف رامػػي الحمػػد اهلل رئيسػػا لمػػوزراء فػػي الضػػفة، ويقػػوؿ 51وأيػػد 

%  22فػػي االسػػتطالع اف غالبيػػة المشػػاركيف أف أولػػويتيـ ىػػي تػػوفير فػػرص العمػػؿ والتنميػػة االقتصػػادية، و 
 % لتحقيؽ األمف وسيادة القانوف.20لمحاربة الفساد، و 

مف المشاركيف في االسػتطالع ال يعرفػوف أيػا مػف أسػماء الػوزراء الجػدد فػي حكومػة الحمػد % 68وأوضح أف 
% يؤيػػدوف العػػودة الفوريػػة إلػػى المفاوضػػات إذا مػػا 67% فقػػط يعرفػػوف كػػؿ األسػػماء، مشػػيرا إلػػى أف 1اهلل، و

لـ العربػي % فقػط يعتقػدوف بػأف التغييػرات التػي تجػري فػي العػا27قامت اسرائيؿ بوقؼ االستيطاف، فيما يرى 
 ستنعكس إيجابا عمى القضية الفمسطينية.

وأظير االستطالع أف الرئيس محمود عباس ما زاؿ األكثر شعبية، حيػث أشػار إلػى أف عبػاس سيحصػؿ فػي 
%  10% مقابػػؿ  43% لينيػػة، أو قػػد يحصػػؿ عمػػى  12% مقابػػؿ  43حػػاؿ إجػػراء انتخابػػات رئاسػػية عمػػى 

 لمشعؿ.
أي بعػػد أقػؿ مػف أسػػبوعيف مػف تشػػكيؿ  1023حزيػراف  10-28الواقعػػة بػيف وتػـ إجػراء االسػػتطالع فػي الفتػرة 

حكومػػة الحمػػد اهلل، وقبػػؿ تقديمػػو اسػػتقالتو لمػػرئيس محمػػود عبػػاس، وتػػـ تنفيػػذ االسػػتطالع ضػػمف عينػػة مختػػارة 
مف البالغيف الفمسطينييف مف كال الجنسػيف فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة،  2100بشكؿ عممي ومكونة مف 

 %.3خطأ + وضمف نسبة
وحوؿ نسبة تأييد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فورية، أشار االستطالع إلػى أف الغالبيػة مػف المسػتطمعيف 

%( يؤيػػدوف عقػػد االنتخابػػات التشػػريعية والرئاسػػية فػػورا، ىػػذا ويجمػػع الغزيػػوف عمػػى ضػػرورة عقػػدىا وفػػورا 83)
 %(.77غربية )%، بينما تقؿ األغمبية في أوساط أىالي الضفة ال94بنسبة 

االنتخابات، فاف حركة فتح قد تحصؿ عمى أكبر نسبة تأييد بحػوالي  إجراءوأوضح االستطالع أنو وفي حاؿ 
% بنسب متسػاوية فػي 26% في قطاع غزة. وتحصؿ حماس عمى 48% في الضفة الغربية و%34(، 40)

%(. وبقيػػػػة 3ية )% وتحصػػػػؿ الجبيػػػػة الشػػػػعبية عمػػػػى نسػػػػبة مشػػػػاب3الضػػػػفة وغػػػػزة، وتحصػػػػؿ المبػػػػادرة عمػػػػى 
%(، أو 29%( لكػػؿ منيػػا. وصػػرح ثمػػث المسػػتطمعيف بػػأنيـ لػػـ يقػػرروا )1-2الفصػػائؿ والقػػوى تحصػػؿ عمػػى )

 %(.21بأنيـ لف يصوتوا )
 4/7/1023القدس، القدس، 

 
 بحال استمرار الوضع الراىن يؤيدون انتفاضة ثالثة 48فمسطينيو الا : استطالع 13

انتفاضػػة فمسػطينية ثالثػة فػػي الضػفة الغربيػػة  48 ػيػة مػػف فمسػطينيي الػأيػدت أغمب ”:الخمػػيي“ -القػدس المحتمػة 
وقطػػػاع غػػػزة. وأظيػػػر اسػػػتطالع جديػػػد صػػػادر عػػػف جامعػػػة حيفػػػا تصػػػاعد المخػػػاوؼ مػػػف انييػػػار مػػػا يسػػػمى 

% مف فمسطينيي الداخؿ 70وأظير أف  48بيف الفمسطينييف والصياينة في المناطؽ المحتمة عاـ ، "التعايش"
دولػػة "عمػػى ” دولػػة ثنائيػػة القوميػػة“بػػالوجود كدولػػة ييوديػػة، وأنيػػـ يفضػػموف  "إسػػرائيؿ" ػلػػيعتقػػدوف أنػػو ال حػػؽ 

يرفضػوف مػا يسػمى حػؽ إسػرائيؿ  48ػ % مػف فمسػطينيي الػ15. وأشار االستطالع إلػى أف "ييودية ديمقراطية
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رى النكبػة (. وارتفعت نسبة مف قالوا إنيـ شاركوا في فعاليػات إحيػاء ذكػ1003% عاـ 22في الوجود )مقابؿ 
يبرز  1006وبخاصة منذ  2996منذ ،"% العاـ الماضي. وتابع االستطالع 48إلى  1003% عاـ 23مف 

التشػػدد الكبيػػر فػػي مواقػػؼ العػػرب مػػف جميػػع القضػػايا الجوىريػػة أمػػا حصػػة المواقػػؼ المعتدلػػة الداعيػػة لمتػػأقمـ 
 ."فتصغر وباتوا أقمية

تتعامؿ معيـ كمواطنيف مف الدرجة الثانية أو كأعػداء ال إف حكومة الكياف  48 ػ% مف فمسطينيي ال70وقاؿ 
يستحقوف المساواة. ويوجو المستطمعوف انتقادات قاسية لقانوف منع لـ الشمؿ وقانوف منع إحياء ذكػرى النكبػة 

 وقانوف مقاطعة المستوطنات.
. وأيػػد 1003% عػػاـ 55% طػػردىـ )ترانسػػفير( مقابػػؿ 68% شػػعورىـ بػػاالغتراب والتيديػػد، ويخشػػى 55وأكػد 

% 58% حػػؽ الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة وغػػزة فػػي الخػػروج بانتفاضػػة ثالثػػة إذا اسػػتمر الجمػػود السياسػػي، و59
 إذا لـ يتغير وضعيـ. 48 ػأيدوا انتفاضة في ال

 4/7/1023الخميج، الشارقة، 

 
 األقصى المسجد عنصرا من المخابرات اإلسرائيمية يقتحمون خمسون 14

عنصرًا مف مخابرات االحتالؿ اإلسرائيمية صباح أمس األربعاء المسجد  50ـ اقتح: السبيؿ –القدس المحتمة 
 األقصى المبارؾ مف جية باب المغاربة وسط حراسة شرطية مشددة.

وقػػػاؿ المنسػػػؽ اإلعالمػػػي لمؤسسػػػة األقصػػػى لموقػػػؼ والتػػػراث محمػػػود أبػػػو العطػػػا لوكالػػػة "صػػػفا" إّف عناصػػػر 
باحات األقصػى عمػى شػكؿ ثػالث مجموعػات، وتجولػوا داخػؿ  المخابرات اقتحموا منذ ساعات الصباح الباكر

وأوضح  المصميات المسقوفة كالمسجد القبمي، والمسجد األقصى القديـ ومسجد قبة الصخرة ودنسوا حرماتيـ.
أّف مجموعػػة مػػف عناصػػر المخػػابرات تجّولػػت فػػي سػػاحات األقصػػى، الفتػػًا إلػػى أّف ىػػذا االقتحػػاـ تػػزامف مػػػع 

 مسجد، حيث نّظموا جولة بداخمو، وخصوصًا في المنطقة الشرقية.مستوطنًا لم 15اقتحاـ 
 4/7/1023، عمان، السبيل

 
 في القدس وتصادر محتوياتو "عمارة األقصى"مخابرات االحتالل تقتحم مكتب مؤسسة  15

مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات في بياف ليا عممتو مساء أمس وحصمت  الناصرة ػ زىير أندراوس: أفادت
عربي عمى نسخة منو أّف نحو ثالثيف مف عناصر مخابرات االحتالؿ والشرطة اإلسرائيمّية قاموا قبػؿ القدس ال

 مؤسسة الواقع في شارع صالح الديف األيوبي في مدينة القدس المحتمة.ال ظير الثالثاء باقتحاـ مكتب
ياتػػػو مػػػف ونفػػػذت حممػػػة تفتػػػيش وتخريػػػب فػػػي أغػػػراض ومحتويػػػات وأثػػػاث المكتػػػب، ثػػػـ صػػػادرت جميػػػع محتو 

 .حاسوب وذاكرة رقمية. واستيجنت المؤسسة في بيانيا ما أقدـ عميو االحتالؿ
عالوة عمى ذلؾ، أّكدت المؤسسة في بيانيا الرسػمي عمػى أّنيػا تعمػؿ بشػكؿ واضػح وجمػي وقالػت: إننػا نعمػؿ 

صػمفو، فوؽ األرض وتحت الشمس، ومشاريعنا واضػحة جػدا، وال حاجػة لعربػدات االحػتالؿ اإلسػرائيمي ىػذه و 
في الوقت نفسػو أكػدت المؤسسػة عمػى أّنيػا ستواصػؿ إحيػاء مصػاطب العمػـ فػي المسػجد األقصػى. وجػاء فػي 
بيػػاف المؤسسػػة أيضػػا أف ىػػذا االقتحػػاـ واالعتػػداء االثػػـ والممارسػػات االحتالليػػة التعسػػفية الممنيجػػة لػػف ترىبنػػا 

 .مسجد األقصىأبًدا، ونؤكد عمى أنّنا سنواصؿ عممنا في إحياء مصاطب العمـ في ال
 4/7/1023القدس العربي، لندن، 
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 االحتالل يشن حممة اعتقاالت في الضفة ويتوغل في غزة 16
وكاالت:أعمف جياز المخابرات اإلسرائيمي، أمس، أنو اعتقؿ ثالثػة أشػقاء فمسػطينييف مػف  -فمسطيف المحتمة 

اضػي عمػى مسػتوطف بػالقرب مػف مدينة قمقيميػة شػماؿ الضػفة الغربيػة بتيمػة إطػالؽ النػار فػي مػارس/آذار الم
 غرب مدينة نابمس ما أدى إلى إصابتو بجروح طفيفة. "قدوميـ"مستوطنة 

 واعتقؿ جيش االحتالؿ خمسة فمسطينييف بعد مداىمة منازليـ في مدينة الخميؿ جنوب الضفة.
مصادر  وفي غزة توغمت قوات االحتالؿ لمسافة محدودة شرؽ مخيـ المغازي لالجئيف وسط القطاع . وقالت

''موقػػع أبػػو صػػفية'' شػػرؽ مخػػيـ  متػػر فػػي محػػيط  400فػػي المخػػيـ إف دبابػػات االحػػتالؿ وآلياتػػو توغمػػت لنحػػو 
. وذكػرت المصػادر أف قػوات 48المغازي المتاخـ لمسياج األمني الفاصؿ بيف القطاع وفمسطيف المحتمػة عػاـ 
 مف السياج األمني. االحتالؿ فجرت خالؿ عممية التوغؿ عبوة ناسفة عثرت عمييا عمى مقربة

 4/7/1023الخميج الشارقة، 
 

 يشكون من سوء الخدمات العامة الفمسطينيون في شرقي القدس 17
بصفة مستمرة مف  2967التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ  شرقي القدس فمسطينيويشكو : رويترز –القدس المحتمة 

 سوء الخدمات العامة التي تقدـ إلييـ.
 لتي باتت الشكوى منيا قضية تنظرىا المحكمة العميا اإلسرائيمية.ومف أمثمة ذلؾ خدمة البريد ا

وتضػػػمف حكػػػـ صػػػدر فػػػي حزيػػػراف )يونيػػػو( عػػػف محكمػػػة العػػػدؿ العميػػػا انتقػػػادات لسػػػوء الخػػػدمات البريديػػػة فػػػي 
والوضػػػع فػػػي  األحيػػػاء التػػػي يسػػػكنيا فمسػػػطينيوف فػػػي القػػػدس ومطالبػػػة لمسػػػمطات اإلسػػػرائيمية بتحسػػػيف األداء.

س أفضػؿ كثيػرًا، إذ يقػوؿ المتعػامموف مػع أحػد مراكػز البريػد الرئيسػية فػي القػدس الشػرقية إنيػـ مكاتب البريد لي
وتمقػػت المحكمػػة العميػػا اإلسػػرائيمية  ينتظػػروف سػػاعات طويمػػة قبػػؿ أف يحصػػموا عمػػى مػػا يطمبػػوف مػػف خػػدمات.

 مف جمعية حقوؽ المواطف في إسرائيؿ بشأف ىذه القضية. 1020التماسًا عاـ 
وذكر  .2993في إسرائيؿ منذ اتفاقيات أوسمو عاـ  "سكانًا دائميف"طينيوف أىالي القدس الشرقية ويعتبر الفمس

تقريػر حػػديث لألمػػـ المتحػدة أنػػو عمػػى رغػـ أف ثمػػث سػػكاف القػدس فمسػػطينيوف ال يزيػػد نصػيب القػػدس الشػػرقية 
 مف اإلنفاؽ العاـ لبمدية المدينة عمى سبعة في المئة.

 4/7/1023الحياة، لندن، 

 
 1023 عامالألف مولود جديد في قطاع غزة منذ بداية  14 :حصائيةإ 18

فػي ذكرت إحصائية صػادرة عػف اإلدارة العامػة لألحػواؿ المدنيػة فػي وزارة الداخميػة،  :القدس دوت كوـ -غزة 
، أف عػػػدد المواليػػػد الجػػدد فػػػي قطػػػاع غػػػزة بمػػػغ خػػالؿ النصػػػؼ األوؿ مػػػف العػػػاـ الجػػػاري بقطػػػاع غػػػزةحكومػػة ال

 2730% إناثػػػػا بواقػػػػع  48.71مولػػػػودا و 21343% ذكػػػػورا" بواقػػػػع  52.17ا جديػػػػدا، مػػػػنيـ مولػػػػود 14073
 مولودة.

وحسب بيػاف صػادر عػف اإلدارة العامػة لمشػؤوف المدنيػة بػوزارة الداخميػة يػـو األربعػاء، شػيد قطػاع غػزة خػالؿ 
 مولودا جديدا يوميا.231الشيور الستة الماضية مف ىذا العاـ ميالد 

ألحػواؿ المدنيػػة، فقػػد بمػغ عػػدد وفيػات قطػػاع غػػزة خػالؿ النصػػؼ األوؿ مػف العػػاـ الجػػاري وبحسػب إحصػػائية ا
حالة؛ ليسجؿ  945% إناث بواقع  46.07حالة، و  2206% ذكور بواقع  53.91حالة وفاة، منيـ  1052
وسػػجمت محافظػػة غػػزة خػػالؿ الشػػيور  حالػػة وفػػاة يوميػػا خػػالؿ النصػػؼ األوؿ مػػف العػػاـ الجػػاري. 22القطػػاع 

مواطنػػا أمػػا محافظػػة الشػػماؿ،  388مواطنػػا، فيمػػا سػػجمت محافظػػة خػػانيونس وفػػاة  829تة الماضػػية وفػػاة السػػ
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مواطنا، فيما سجمت محافظة رفح وفاة  189مواطنا، فيما سجمت المحافظة الوسطى وفاة  183فسجمت وفاة 
 مواطف. 171

 4/7/1023القدس، القدس، 

 
 سطينيينيوم عممي لرابطة أطباء األسنان الفملبنان:  19

الفمسطينييف في لبناف يوميا العممي الثالث في اوتيؿ بالتينيـو في صور برعاية  األسناف أطباءنظمت رابطة 
حسػػف  د.الفمسػػطينييف  األسػػناف أطبػػاءمحمػػد خميػػؿ وحضػػور رئػػيس رابطػػة  بػػػ د.النقيػػب ايمػػي معمػػوؼ ممػػثال 

طبيػػة وممثمػػيف عػػف الجمعيػػات  اتوفعاليػػحسػػف عمػػوؿ  د.فػػي صػػور  األسػػناف أطبػػاءالنػػاطور، رئػػيس رابطػػة 
 الصحية في منطقة صور.

مشػيرا ، التطػورات العمميػة " آخػر إلػىنسػعى دائمػا لموصػوؿ  أسػنافكأطبػاء  أننػاالناطور كممة قػاؿ فييػا " ألقى
 أطبػاءالعالقػة مػع نقابػة  أفضػؿانجازات الرابطة عمى مختمؼ المستويات، ومشددا عمػى "اننػا نتطمػع الػى  إلى

 ناف".في لب األسناف
 4/7/1023المستقبل، بيروت، 

 
 الف نسمة وسط قطاع غزة 25لحفر بئر مياه يخدم  اتفاقيةتوقيع  30

وقعت مصمحة مياه بمديات الساحؿ التي تمد قطاع غزة بالمياه ومؤسسػة : خدمة قدس برس -غزة )فمسطيف(
وسط قطاع غزة بتكمفة قدرىا "قطر الخيرية" اتفاقية لحفر بئر مياه جديد في منطقة مستوطنة "نتساريـ" سابقا 

 آالؼ دوالر. 220
ووقع االتفاقية كؿ مف الميندس منذر شبالؽ مدير عاـ مصمحة مياه بمديات الساحؿ والميندس إبراىيـ زينػؿ 

 .موسى مدير مكتب مؤسسة قطر الخيرية في قطاع غزة
المنطقػة الوسػطى التػي  وأوضح شبالؽ خالؿ حفؿ التوقيع أف المشروع ييدؼ إلى الحد مف مشكمة المياه في

 تعاني مف نسب مموحة عالية في مياىيا.
نسمة في شػرؽ النصػيرات وغػرب البػريي مػف خػالؿ حفػر بئػر ميػاه جديػد  25000وقاؿ أف المشروع سيخدـ  

متر مكعب في الساعة مف المياه التي سػتغذي الشػبكات الموصػمة لممنػاطؽ المػذكورة  60 -55بقدرة إنتاجية 
 اطنيف لجميع االستخدامات ماعدا الزراعية منيا.لسد احتياجات المو 
قطػاع غػزة لػف يكػوف صػالحا لمسػكف بعػد ثػالث سػنوات بسػبب زيػادة المموحػة  أفأكدت  أمميةوكانت مصادر 

 .االدميلف تكوف صالحة لالستيالؾ  وأنيافي مياىو 
 3/7/1023قدس برس، 

 
 اإلخوانيمقاومة والتنظيم عمران الزعبي: عمى حماس الخيار بين الالسوري  اإلعالموزير  32

أكػػد وزيػػر االعػػالـ عمػػراف الزعبػػي أف أمػػف مصػػر وسػػالمتيا ووحػػدتيا مسػػؤولية قوميػػة مبينػػا أف : دمشػػؽ سػػانا
تجاوز أزمتيا ممكف اذا أدرؾ محمد مرسي أف االغمبية الساحقة مف الشعب المصري ترفض وجوده وتطالبػو 

 بالرحيؿ.
ـ .. ىؿ ىي حركة مقاومة أـ تنظيـ اخواني.. وىذاف االمراف وأضاؼ الزعبي اف حركة حماس أماـ خيار مي

ال يمكػػف الجمػػع بينيمػػا أبػػدا فػػاالخواف أدوات أمريكيػػة بينمػػا المقاومػػة ىػػي ضػػد اسػػرائيؿ والييمنػػة االمريكيػػة، 
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موضحا أف عمى حماس أف تؤكد أنيا ليست مع نظاـ مرسي واخوانػو واال تكػرر موقفيػا الشػائف تجػاه سػورية 
  جانب االرىابييف.وتنحاز الى 

 4/7/1023الثورة، 
 

 الجيش المصري يدفع بمزيد من التعزيزات عمى الحدود مع غزة  31
دفع الجػيش المصػري بمزيػد مػف التعزيػزات العسػكرية عمػى طػوؿ الحػدود الفاصػمة مػع : كػأشرؼ اليػور -غزة 

نود، وقالت إسرائيؿ قطاع غزة خالؿ الساعات الماضية، ولوحظ تمركز آليات عسكرية إضافية وعدد مف الج
 اف ىذه الحممة األمنية ال تعد خرقا التفاؽ السالـ.

ووصمت مدرعات تابعة لقوات حرس الحدود، محممة بتعزيزات إضافية مػف الجػيش عمػى الحػدود التػي تفصػؿ 
 مصر عف جنوب قطاع غزة، وىي منطقة تقاـ في أسفميا العديد مف أنفاؽ تيريب البضائع.

كيمػػػومترا، أف الجنػػػود تمركػػػزوا فػػػوؽ بنايػػػات  21الشػػػريط الحػػػدودي الممتػػػد لنحػػػو وقػػػاؿ سػػػكاف يقطنػػػوف قػػػرب 
 حدودية، وداخؿ ثكنات محصنة، فيما اعتمى آخروف المدرعات التي جرى استقداميا.

ووفػػؽ السػػكاف فػػإف ىػػذه التعزيػػزات المصػػرية جػػرى الػػدفع بيػػا خػػالؿ اليػػوميف الماضػػييف، وىػػي غيػػر تمػػؾ القػػوة 
منػػذ أكثػػر مػػف أسػػبوعيف، قامػػت خالليػػا بيػػدـ العديػػد مػػف أنفػػاؽ التيريػػب، ومنعػػت  التػػي شػػرعت بحممػػة أمنيػػة

 خالؿ األياـ الماضية مف دخوؿ أي مف السمع الميربة إلى القطاع.
وتدفع عممية وقؼ إدخاؿ السمع الميربة عبػر األنفػاؽ نحػو وقػوع أزمػات صػحية وبيئيػة فػي غػزة، خاصػة وأف 

لميػرب مػف مصػر فػي تشػغيؿ المركبػات ومحطػات ضػخ ميػاه الصػرؼ غالبية السكاف يعتمدوف عمى الوقػود ا
 الصحي والمشافي.

وفي المقابؿ ال تزاؿ الحممة األمنية التي تنفذىا قوات األمف التابعة لمحكومػة التػي تػديرىا حركػة حمػاس عمػى 
 منػػاطؽ الحػػدود قائمػػة، وتسػػير بػػيف الحػػيف واالخػػر دوريػػات عمػػى طػػوؿ الحػػدود، فيمػػا يقػػؼ جنػػود آخػػروف فػػي

 نقاط ثابتة.
 4/7/1023القدس العربي، لندن، 

 
 عن أسرى بدفعات وبشروط "القدس": كيري حصل عمى موافقة إسرائيمية باإلفراج 33

قممػػت مصػػادر فمسػػطينية دبموماسػػية فػػي العاصػػمة األردنيػػة  :منيػػر عبػػد الػػرحمف - دوت كػػوـ القػػدس -عمػػاف
كػي، جػوف كيػري، فػي جولتػو االخيػرة االسػبوع عماف، مف شػأف التقػدـ الػذي اعمػف عنػو وزيػر الخارجيػة االمري

الماضي في المنطقة، مشيرة إلى أف كيري حصؿ عمى موافقة إسػرائيمية بػاإلفراج عػف األسػرى المعتقمػيف قبػؿ 
 ، لكف بعد استنئاؼ المفاوضات وعمى خمس دفعات.2993اتفاقية أوسمو عاـ 

، اليػـو األربعػاء،  القػدس ي حػديث لػػواكدت المصادر الدبموماسية التي طمبت عػدـ اإلشػارة إلييػا، فػ دوت كػـو
أف نتنيػػاىو مػػا زاؿ يػػرفض وقػػؼ االسػػتيطاف وىػػو احػػد المطالػػب الفمسػػطينية االساسػػية السػػتئناؼ المفاوضػػات 

 .1020الفمسطينية االسرائيمية المتوقفة رسميا منذ عاـ
أي خطػػوة بشػػأف  وقالػػت المصػػادر: اف نتنيػػاىو رفػػض فػػي مباحثاتػػو مػػع كيػػري وقػػؼ االسػػتيطاف، كمػػا رفػػض

تحديد الحدود، وأصر عمى بحث )األمف اواًل وفي حاؿ الوصوؿ إلى حموؿ "ترضى اسرائيؿ يػتـ البنػاء عمييػا 
 بشأف حدود الدولة الفمسطينية.
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اسػيرا فمسػطينيا ممػف  210لكف المصادر أشارت الى حصوؿ كيري عمى موافقة اسرائيمية عمى اطالؽ سػراح 
،عمػػػى زف يػػػتـ اطػػػالؽ سػػػراحيـ عمػػػى خمػػػس دفعػػػات، بعػػػد اسػػػتئناؼ  2993اعتقمػػػوا مػػػا قبػػػؿ اتفػػػاؽ اوسػػػمو 

 المفاوضات وعمى امتداد فترة المفاوضات.
وكشفت المصادر نفسيا الى استمرار التعنت االسرائيمي في وضع العراقيؿ اماـ السمطة الفمسطينية، في عدـ 

% مػػػف مجمػػػوع 60ؿ، وتسػػػاوي اعطػػػاء تسػػػييالت اقتصػػػادية فػػػي المنطقػػػة )ج( التػػػي تحتميػػػا اسػػػرائيؿ بالكامػػػ
وحسػب المصػػادر نفسػيا، فقػد اشػترط نتنيػاىو خػػالؿ محادثاتػو مػع كيػري "امتنػػاع  مسػاحة الضػفة الفمسػطينية.

السمطة ومنظمة التحرير الفمسطينية عف الذىاب لعضوية مؤسسات األمـ المتحدة وخاصًة المحكمة الجنائية 
 دولية، مجمس حقوؽ االنساف لألمـ المتحدة".الدولية، واتفاقية جنيؼ الرابعة، محكمة العدؿ ال

انطالقػا مػف نظػرة اسػرائيمية سػمبية باعتبػار مثػؿ ىػذه الخطػوات احاديػة الجانػب فمسػطينية وشػرطًا مسػبقًا عمػػى 
وطمب كيري مف القيادة الفمسطينية اميالو حتى ايموؿ القادـ لتقديـ رؤيتو، لكف القيػادة  استئناؼ المفاوضات.

فؽ عمى تاريخ ايمػوؿ وبعػد تػدخالت عربيػة وافقػت السػمطة عمػى التمديػد لكيػري حتػى السػابع الفمسطينية لـ توا
مف الشير الجاري اال اف الشكوؾ الفمسطيينية ما زالػت كبيػرة بامكانيػة احػراز تقػدـ جػوىري يفضػي الػى وقػؼ 

 رائيمي.االستيطاف وقبوؿ اسرائيؿ لباقي المطالب الفمسطينية الطالؽ المفاوضات بفعؿ التعنت االس
 4/7/1023القدس، القدس، 

 
 
 

 حصار غزة إلنياء "إسرائيل"المتحدة يدعو  لألمم اإلنسانيةمنسق الشؤون  34
ا ؼ ب: دعا منسؽ الشؤوف االنسانية لالمـ المتحدة في االراضي الفمسػطينية جػيمس راولػي االربعػاء  -غزة 

 لذي تسيطر عميو حماس.اسرائيؿ الى رفع الحصار عف قطاع غزة خالؿ زيارة قصيرة لمقطاع ا
وقػػػاؿ راولػػػي لمصػػػحافييف بعػػػد اف التقػػػى مػػػع عػػػدد مػػػف الصػػػياديف فػػػي مينػػػاء غػػػزة اضػػػافة الػػػى مجموعػػػة مػػػف 

نحػػف نػػرى التػػاثير الكبيػػر لالغػػالؽ والحصػػار المفػػروض عمػػى "المػػزارعيف فػػي بمػػدة بيػػت الىيػػا شػػماؿ القطػػاع 
كػػؿ مػػا يريػػده المػػزارع ىػػو اف ‘تػػابع و  ."سػػكاف قطػػاع غػػزة والػػى اي مػػدى ادت الػػى خفػػض دخػػؿ ىػػؤالء النػػاس

 ’.يزرع والصياد اف يصيد واف تكوف حياتيـ محمية واال تصادر السمطات االسرائيمية قوارب الصياديف
ىػذه القيػود اثػرت عمػى اشػد االسػر فقػرا واعاقػت تطػور ‘وقالت المنظمة في بياف وزعتو خالؿ زيارة راولي اف 

 المساعدات. االقتصاد وساىمت في زيادة االعتماد عمى
 4/7/1023القدس العربي، لندن، 

 
 المقدسيين رغم خط الفقر وثباتصمود  35

 عمي بدواف
انطالقػػًا مػػف أىميػػة كسػػب عامػػؿ الوقػػت دأبػػت سػػمطات االحػػتالؿ "اإلسػػرائيمي" عمػػى مواصػػمة عمميػػات تيويػػد 

يحية، بخطػوات األرض واستيطانيا في منطقة القػدس عمػى محيطيػا وداخػؿ أحيائيػا العربيػة اإلسػالمية والمسػ
مبرمجة، لمزحؼ في كافة اتجاىػات المدينػة، لفػرض وقػائع عمػى األرض يصػعب االنفكػاؾ عنيػا فػي حػاؿ تػـ 
التفػػاوض بشػػأنيا مسػػتقباًل، وال تفػػرؽ سػػمطات االحػػتالؿ بػػيف فمسػػطيني مسػػمـ وفمسػػطيني مسػػيحي، أثنػػاء تنفيػػذ 

 في المدينة المقدسة. السياسات السكانية أو االقتصادية لخدمة التوجيات "اإلسرائيمية"
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فقػػد أدت السياسػػات السػػكانية "اإلسػػرائيمية" تجػػاه المػػواطنيف العػػرب فػػي القػػدس إلػػى تيجيػػر نحػػو خمسػػيف ألػػؼ 
، إلػػػى خػػػارج حػػػدود البمديػػػة أو إلػػػى خػػػارج األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة، 2967مقدسػػػي فمسػػػطيني منػػػذ عػػػاـ 

لسػػػنوات التاليػػػة خػػػارج القػػػدس، فػػػي إطػػػار وىنػػػاؾ محػػػاوالت لطػػػرد نحػػػو خمسػػػيف ألػػػؼ فمسػػػطيني آخػػػر خػػػالؿ ا
السياسػػػات السػػػكانية "اإلسػػػرائيمية" التػػػي تحػػػـر الفمسػػػطينييف الحصػػػوؿ عمػػػى اإلقامػػػة فػػػي أرض أجػػػدادىـ فػػػي 
مدينتيـ، بؿ وتضع العراقيؿ الكبرى أماـ أبناء المدينة وعمـو مواطنييا في وقت تتدفؽ فيو عمى القدس قوافؿ 

ع المعمػػورة حتػػى لػػو تػػدنت نسػػب قػػدوميـ عػػف أعػػواـ سػػابقة مػػع جفػػاؼ الميػػاجريف الييػػود مػػف مختمػػؼ أصػػقا
 مصادرة اليجرة التوسعية الصييونية إلى ارض فمسطيف التاريخية.

وفػي الوقػت الحػػالي، يواجػو المقدسػيوف الفمسػػطينيوف الػذيف ال يحممػػوف بطاقػات شخصػية صػػالحة ل قامػة فػػي 
نيػا مواجيػة سياسػات اإلبعػاد ودفػع الغرامػة واالعتقػاؿ، القدس )مف الوجية اإلسرائيمية( مشػاكؿ عديػدة، مػف بي

وعدـ استطاعتيـ الحصوؿ عمى أذوف مغادرة وعودة لمسفر إلى الخارج، فضػاًل عػف حرمػانيـ مػف السػفر إلػى 
الضفة الفمسطينية، ومنعيـ مػف العػودة إلػى القػدس الشػػرقية حػاؿ غيػابيـ لفتػرات معينػة خػارج فمسػطيف بقصػد 

عػػػػدـ اسػػػتطاعتيـ تسػػػجيؿ أطفػػػػاليـ كمػػػواطنيف مقدسػػػييف، وحرمػػػػانيـ مػػػف مزايػػػا التقاعػػػػد الدراسػػػة أو العمػػػؿ، و 
والضماف االجتماعي، فضاًل عف مواجية مشاكؿ في تسجيؿ أبنائيـ في المدارس والجامعات فػي القػدس، أو 

طنػػة، اسػػتئجار شػػقؽ مفروشػػة فػػي المدينػػة، وقػػد أرغمػػت تمػػؾ السياسػػات "اإلسػػرائيمية" إزاء حقػػوؽ اإلقامػػة والموا
العديػػد مػػف الفمسػػطينييف المسػػمميف والمسػػيحييف عمػػى حػػد سػػواء، إمػػا عمػػى مغػػادرة القػػدس أو الحصػػوؿ عمػػى 

 المواطنة "اإلسرائيمية"، أو االختباء السري.
إف مف شأف تمؾ السياسات، وكما تريد سمطات وتبتغي سمطات االحتالؿ أف تحد مػف تزايػد أعػداد المػواطنيف 

نة القدس، وأف تدفع بأعػداد مػنيـ عمػى المغػادرة خصوصػًا مػع تزايػد حػاالت الفقػر العرب الفمسطينييف في مدي
والفاقػػػو والتراجػػػع العػػػاـ لمسػػػتويات الحيػػػاة وجفػػػاؼ مصػػػادر العػػػيش الكػػػريـ أمػػػاـ عمػػػوـ النػػػاس مػػػف المػػػواطنيف 

وب الفمسطينييف المقدسييف، خصوصًا في ظؿ غياب عوامؿ الدعـ واإلسناد العربية واإلسالمية كمػا ىػو مطمػ
 ومفترض، وغياب التنفيذ العممي لقرارات القمـ العربية األخيرة بشأف القدس وصندوؽ القدس.

فالوضػػػع االقتصػػػادي العػػػاـ لمسػػػكاف والمػػػواطنيف الفمسػػػطينييف المقدسػػػييف يشػػػّكؿ فػػػي حقيقػػػة األمػػػر محصػػػمة 
ي حزيراف/يونيػػو سياسػػات "إسػػرائيمية صػػييونية" متواصػػمة عبػػر عقػػود طويمػػة منػػذ األحػػتالؿ الكامػػؿ لممدينػػة فػػ

، حيث أدت تمؾ السياسات إلى إضعاؼ كبير لمقدس الشرقّية في جميع المنػاحي الحياتيػة. فقػد فػرض 2967
، عمى البمدة القديمة واألحياء الفمسػطينية المجػاورة، وعمػى 2967القانوف اإلسرائيمي بعيد احتالؿ المدينة عاـ 

قيمػػيف دائمػػيف فػػي "إسػػرائيؿ" ولػػيس بموقعػػة أصػػحاب بعػػض القػػرى المتاخمػػة، بتحويػػؿ السػػكاف ُمكػػرىيف إلػػى مُ 
المدينػػة وأبنائيػػا األصػػمييف، وأصػػبحوا مػػف وقتيػػا يحممػػوف بطاقػػات الُيوّيػػة الزرقػػاء، ويتحمػػوف بمكانػػة قانونيػػة 
تختمػػػؼ عػػػف مكانػػػة سػػػكاف سػػػائر السػػػكاف والمػػػواطنيف، وبػػػالطبع مػػػف الوجيػػػة "اإلسػػػرائيمية" الجػػػائرة والمدانػػػة 

 وف الدولي والشرعية الدولية التي َتَعَتبر القدس الشرقية أرضًا فمسطينية محتمة.والمرفوضة وفؽ القان
وعميػػو، إف الوضػػع االقتصػػادي لسػػكاف القػػدس مػػف مواطنييػػا العػػرب الفمسػػطينييف يتػػدىور باسػػتمرار وقػػد بػػات 

رت مؤخرًا %( مف سكاف المدينة، يعيشوف دوف خط الفقر. وقد تناولت دراسة نش78خطيرًا جدًا، فقرابة نحو )
تػػػأثير سياسػػػة الفقػػػر عمػػػى االقتصػػػاد فػػػي القػػػدس الشػػػرقية، وتػػػداعيات الممارسػػػات "اإلسػػػرائيمية" عمػػػى النػػػواحي 
االجتماعية المختمفة. وحسب الدراسة التي أجرتيا جمعية )حقوؽ المػواطف( أف اليػدؼ مػف وراء إعػدادىا ىػو 

لفقػر بػوتيرة متسػارعة، والوقػوؼ عمػى المعوقػات التحذير مف انزالؽ مزيد مف العائالت الفمسطينية إلى دوائػر ا
التي يواجييا الفمسطينيوف عند قياميـ بالبحث عف عمؿ يمكنيـ مف تحقيؽ العيش الكريـ، عالوة عمى كشؼ 
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السياسػة "اإلسػرائيمية" التػي دفعػت نحػو تػدىور حػدوث بػالغ فػي الوضػع االجتمػاعي ػ االقتصػادي، واالنتيػاؾ 
ي تسػػػػػببت فػػػػي واحػػػػػدة مػػػػف وجوىيػػػػػا فػػػػي إغػػػػػالؽ آالؼ المحػػػػالت التجاريػػػػػة المتكػػػػرر لحقػػػػوؽ السػػػػػكاف، والتػػػػ

الفمسطينية، خالؿ األعواـ العشػرة األخيػرة، حيػث باتػت المنطقػة الصػناعية الوحيػدة فػي وادي )الجػوز( ميػددة 
باإلغالؽ بكامميا، حيث قامت بمدّية القدس مؤخرًا بتوزيع أوامر إخالء ألصحاب المصالح في تمػؾ المنطقػة، 

 النية لتوسيع الشوارع، وألف ىذه الورش تقع في قمب حّي سكنّي. بحجة
%( مػف الرجػاؿ، 40%( مػف النسػاء ونحػو )85وأشارت الدراسػة القيمػة المشػار إلييػا اعػاله، إلػى أف حػوالي )

ىـ خارج إطار العمالة في مدينة القدس. وعزت الدراسة ذلؾ إلى عدـ توفر أماكف عمؿ، وال تصاريح إلقامة 
 عماؿ جديدة، الستيعاب المزيد مف الطاقات البشرية.مراكز أ

وكشػػػفت الدراسػػػة ذاتيػػػا أف السػػػكاف الفمسػػػطينييف فػػػي القػػػدس الشػػػرقية "يعػػػانوف مػػػف الفقػػػر المػػػدقع، ومػػػف أفػػػؽ 
تشػػغيمي محػػدود جػػدًا، ومػػف جيػػاز تعمػػيـ ميمػػؿ وضػػعيؼ، ومػػف غيػػاب لمبنػػى التحتيػػة الماديػػة واالقتصػػادّية". 

%( مػف السػكاف ونحػو 78ي في القدس الشرقية خطيػر جػدًا، حيػث يقبػع نحػو )مضيفة بأف الوضع االقتصاد
 %( مف األطفاؿ تحت خّط الفقر.84)

وبالمحصمة، إف القدس وعموـ مواطنييا العرب الفمسطينييف، في لحظات صعبة مف تاريخ الصراع المفصمي 
نيػػػػب األرض كػػػػؿ يػػػػوـ، مػػػػع المشػػػػروع التوسػػػػعي الكولونيػػػػالي الصػػػػييوني. فػػػػأخطبوط االسػػػػتيطاف والتوسػػػػع ي

واإلجراءات "اإلسرائيمية" تزيد مف وتيرة الضػغط المسػمط عمػى عمػـو المػواطنيف الفمسػطينييف مػف ابنػاء القػدس 
االصامديف عمى أرضيا وترابيا لدفعيـ نحو الخروج مف المدينة ومغادرة أرض وطنيـ باتجاه اليجرة والمنافي 

ييف يشػػػكؿ االف عالمػػػة فارقػػػة فػػػي سػػػفر الكفػػػاح الػػػوطني البعيػػػدة. وبػػػالرغـ مػػػف كػػػؿ ذلػػػؾ فػػػإف صػػػمود المقدسػػػ
التحػػرري لمشػػػعب العربػػػي الفمسػػػطيني، حيػػث مػػػازاؿ ىنػػػاؾ غالبيػػػة فمسػػػطينية تقػػيـ عمػػػى حػػػدود القػػػدس الكبػػػرى 
)متػػػروبميف القػػػدس( بػػػالرغـ مػػػف كػػػؿ سياسػػػات االحػػػتالؿ القائمػػػة عمػػػى مواصػػػمة عمميػػػات التيويػػػد واالسػػػتيطاف 

ف كافػػػة أصػػػقاع المعمػػورة بغػػػرض إحػػػداث إنقػػالب ديمغرافػػػي كبيػػػر لصػػػالح واسػػتجالب األعػػػداد مػػػف الييػػود مػػػ
 أغمبية ييودية وأقمية عربية متواضعة العدد في منطقة القدس الكبرى.

 4/7/1023، المستقبل العربي 
 

 إلى ممعب المبنانيين "كرة السالح" يعيدعباس إذ  36
 عريب الرنتاوي

ني محمػػػود عبػػػاس المخيمػػػات الفمسػػػطينية، تحػػػت سػػػقؼ فػػػي زيارتػػػو الرسػػػمية لمبنػػػاف، وضػػػع الػػػرئيس الفمسػػػطي
إلػػى النػػأي ” قػػوس األزمػػات العربيػػة“الشػػرعية والسػػيادة المبنػػانيتيف، أمنػػًا وسػػالحًا ... وحػػث الفمسػػطينييف فػػي 

بػػػالنفس عّمػػػا يجػػػري فػػػي ىػػػذه الػػػدوؿ، فقػػػد اكتػػػوى الفمسػػػطينيوف حػػػد االحتػػػراؽ بالمشػػػكالت الداخميػػػة والمحػػػاور 
 الغبراء التي أكمت األخضر واليابس في عالمنا العربي.المحتربة وحروب داحس و 

مف حيث الشكؿ، بدا المشيد الفمسطيني موحدًا خمؼ الرئيس، خرج ممثمػو مختمػؼ الفصػائؿ الفمسػطينية بمػف 
فييػػػا حمػػػاس والجيػػػاد، السػػػتقبالو ... لكػػػف مػػػف حيػػػث المضػػػموف ال تبػػػدو الصػػػورة كػػػذلؾ ... فينػػػاؾ مػػػف بػػػيف 

يػػراىف عمػػى إدمػػاج القضػػية الفمسػػطينية تحػػت إبػػط ىػػذا المحػػور أو ذاؾ، بػػؿ ومػػف  الفمسػػطينييف، مػػف ال يػػزاؿ
يػػدعو الفمسػػطينييف لالنخػػراط فػػي سػػاحات الجيػػاد وميادينػػو، بعيػػدًا عػػف فمسػػطيف ... ىنػػاؾ مػػف خػػاض معركػػة 
القذافي في ليبيا ومعركة صداـ حسيف في الكويت، ومعركة األسد في سػوريا، مثممػا ىنػاؾ مػف تػورط ويتػورط 

ف مف بوابة المعارضات لمحكومات واألنظمة القائمة. في  عدد مف أزمات المنطقة وممفاتيا، وا 



 
 
 

 

 

           14ص                                    1920العدد:                4/7/1023الخميس  التاريخ:

ال مصػػمحة لمفمسػػطينييف فػػي تحويػػؿ قضػػيتيـ الوطنيػػة، إلػػى سػػمعة فػػي بػػازار المزايػػدات والمناقصػػات ... لقػػد 
روة غيػر مسػبوقة دفعوا الثمف باىظًا جراء ذلؾ، وفي محطات عديدة ... وألف االستقطاب في المنطقة، بمغ ذ

ىذه األياـ، فإف المقامرة باالنحياز ليذا الفريؽ أو ذاؾ، ستكوف مكمفة لمغاية، وربما أكثر مف أي وقت مضى 
 سيكوف صعبًا لمغاية، وربما أصعب مف أي وقت مضى كذلؾ.” النأي بالنفس“... كما أف الحفاظ عمى 

” سالح المخيمػات“ـ )ال أعرؼ(، قوؿ الرئيس بأف قد ال يعجب كثيرا مف الفمسطينييف في لبناف، أو قميؿ مني
وسػوؼ تسػاؽ لػذلؾ أسػباب ” ... الفمسطينييف سيصدعوف لما سػيؤمروف بػو“في عيدة الرئيس وحكومتو، وأف 

” ... الكفػػاح المسػػمح الفمسػػطيني“ومبػػررات عديػػدة، أىميػػا الحػػرص أو ادعػػاء الحػػرص، عمػػى اسػػتمرار مسػػيرة 
جديتػو وجػدواه ... ولعػؿ سػؤاؿ: متػى اسػتخدـ فييػا ىػذا السػالح الخػر مػرة لكف ىذا االدعاء بحاجة لما يثبػت 

 ضد إسرائيؿ، يمكف أف يحسـ الجدؿ في ىذا المجاؿ.
التمسػؾ بالسػالح، ثمػة واحػٌد منيػا فقػط، ينطػوي عمػى قػدر مػف ” شػرعنة”مف بيف جميع المبررات التي تساؽ لػ

يف فػي مخيمػاتيـ وخارجيػا، شػبكة األمانػة )األمنيػة الوجاىة والصدقية: حماية الػذات ... فػإف تػوفر لمفمسػطيني
والسياسػػػية واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة(، كػػػّؼ ىػػػذا السػػػالح عػػػف أف يكػػػوف متطمبػػػًا ضػػػروريًا لمحمايػػػة والػػػدفاع 

 الذاتي.
كنػػا قبػػؿ سػػنوات، قػػد قمنػػا فػػي ىػػذه الزاويػػة بالػػذات، أف السػػالح الفمسػػطيني فػػي المخيمػػات وخارجيػػا قػػد اعػػتاله 

ضػد االحػػتالؿ اإلسػرائيمي ... ودعونػػا اإلخػوة المبنػػانييف لمتوافػػؽ ” المقاومػػة“عػد صػػالحا لممارسػة الصػدأ، ولػػـ ي
عمػػػى صػػػيغة تكفػػػؿ أمػػػف المخيمػػػات وسػػػكانيا، وتػػػػوفر ليػػػـ الحػػػد األدنػػػى مػػػف حقػػػوقيـ المدنيػػػة واالقتصػػػػادية 

نانية، فالفمسػطينيوف فػي واالجتماعية، وبعد ذلؾ، وفي أثناء ذلؾ، فمتُفتح المخيمات لمجيش والقوى األمنية المب
لبنػػػاف، ال ينشػػػدوف وطنػػػًا غيػػػر وطػػػنيـ، وبكػػػؿ تأكيػػػد، ال يبتغػػػوف العػػػيش فػػػي جػػػزر ومعػػػازؿ ومربعػػػات أمنيػػػة 

 منفصمة عف جوارىـ.
اليػػػوـ نجػػػدد الػػػدعوة ذاتيػػػا، وبقػػػدر أعمػػػى مػػػف اإللحاحيػػػة، فالسػػػالح الفمسػػػطيني، واألمػػػف الػػػذاتي الفمسػػػطيني، 

الفمسطينية، باتت جميعيا عناصر جاذبة لكؿ قوى التطرؼ والتشدد والجياد واالنقساـ الفمسطيني، واألصولية 
واألصولية )دع عنؾ الفقر والبطالة واليأس واإلحباط(، حيث نمت عمى أطراؼ المخيمات وامتداداىا، معاقؿ 

 ومعازؿ ومربعات، تيدد أمف الفمسطينييف في مخيماتيـ، مثمما تيدد امف لبناف واستقراره.
” حاجػة لبنانيػة“مسطيني، أخذ مؤخرًا يتوزع عمى الطوائؼ واألجيزة واألحػزاب المبنانيػة، حتػى بػات والسالح الف

” ذمػة قضػية األسػير“وكػـ كػاف مؤسػفًا أف نجػد مػف بػيف المعتقمػيف عمػى ” ... حاجػة فمسػطينية“بدؿ أف يكوف 
لجيادية وأبعػدتيـ عػف قبمػة في نير البارد، فمسطينييف جرفتيـ الدعوات ا” فتح اإلسالـ“في صيدا، ومف قبميا 

 شعبيـ وبوصمتو: فمسطيف المحتمة.
، أف مشكمة السالح الفمسطيني، ىي مشكمة لبنانية بامتياز ... المبنانيوف ليسػوا متػوافقيف عمػى  لكف ثبت اليـو
غالقػػػو ... ال بػػػؿ أف بعضػػػيـ مػػػف فريقػػػي  ىػػػذا األمػػػر ... وال ىػػػـ فػػػي عجمػػػة مػػػف أمػػػرىـ لحسػػػـ ىػػػذا الممػػػؼ وا 

لمبناني، يريد ليذا السالح أف يظؿ مشيرًا حتى إشعار آخر، وينظر إلى المخيمات فيرى فييا خزانػًا االنقساـ ا
احتياطيًا مف المقاتميف والمقاوميف والمجاىديف )غّب الطمب(، ولقد ظير في حوادث بيروت وطرابمس وصيدا 

تػداخؿ بشػكؿ ال فكػاؾ منػو، بسػالح  خالؿ األعواـ القميمة الفائتة، أف ىػذا السػالح، بػات مطمػوب لبنانيػًا، وأنػو
 المقاومة والميميشيات.

...ولكػف ” تريػدوف سػالح المخيمػات، خػذوه“حسنًا فعؿ الرئيس عباس، إذ أعاد الكرة إلى الممعب المبنػاني ... 
مػػف يريػػد سػػالح المخيمػػات، ومػػف يريػػد انتزاعػػو، ومػػف يريػػد تحييػػد المخيمػػات ...مختمػػؼ األطػػراؼ تريػػد طػػي 
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ا وخزانيػا البشػػري، تحػت إبطيػػا، وخدمػة لمشػػروعيا ... أمػا المشػػروع الػوطني الفمسػػطيني، المخيمػات بسػػالحي
فمػػػا عػػػاد بحاجػػػة ليػػػذا السػػػالح، بعػػػد ثالثػػػيف عامػػػًا مػػػف صػػػمتو وانتيػػػاء صػػػالحيتو، وحػػػرب الفمسػػػطينييف مػػػع 

 االحتالؿ، انتقمت إلى الداخؿ، وبأدوات مختمفة، وربما أكثر أىمية، ليس السالح سوى واحد منيا.
 4/7/1023، الدستور، عّمان
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 نواؼ ابو الييجاء
استقبمت تؿ ابيب زيارة جوف كيػري األخيػرة بػاالعالف عػف الشػروع ببنػاء نحػو سػبعيف وحػدة اسػتيطانية جديػدة 

وحدة اسػتيطانية جديػدة فػي القػدس الشػرقية ايضػا.  930في القدس الشرقية وودعتو باالعالف عف خطة بناء 
و الخامسػػة فػػي المنطقػػة خػػالؿ ثالثػػة اشػػير جػػاؿ الػػوزير االميركػػي مكوكيػػا بػػيف تػػؿ ابيػػب وعمػػاف وفػػي جولتػػ

واجتمع مع كؿ مػف نتنيػاىو والػرئيس الفمسػطيني ثػالث مػرات. وانتيػى بػو المطػاؼ الػى عقػد مػؤتمر صػحافي 
ة جديدة لممنطقػة مقتضب اعمف فيو سروره ألنو احرز تقدما حقيقيا ىذه المرة. واتـ انو يمكف اف يعود في زيار 

اذا اقتضت الضرورة مؤكدا اف الفنييف المساعديف لو باقوف الستكماؿ ما كػاف قػد تحقػؽ فػي الجولػة الخامسػة 
 تمؾ.

الجانب الفمسطيني وبمسػاف كػؿ مػف صػائب عريقػات ونبيػؿ ابػو ردينػة اعمػف اف اختراقػا فػي جػدار العػودة الػى 
 في ىذا المجاؿ. المفاوضات لـ يتحقؽ، واقرا بحدوث نسبة مف التقدـ

مػػػاذا تحقػػػؽ فعػػػال اف نحػػػف حػػػذفنا المكالمػػػة الياتفيػػػة االولػػػى منػػػذ شػػػيور بػػػيف الػػػرئيس الفمسػػػطيني ونتنيػػػاىو  
المعػػروؼ اف تصػػريحات نتنيػػاىو كانػػت تحمػػؿ الصػػراحة التػػي اعتػػدناىا حػػيف يػػدور الحػػديث عػػف االسػػتيطاف 

ىو لف يػذىب الػى المفاوضػات بشػروط. . انيا شروط، و 67وعف االسرى وعف حدود الرابع مف حزيراف العاـ 
ىو مستعد كما كاف قد سرب عبػر الصػحافة االسػرائيمية لمػذىاب فػورا الػى طاولػة المفاوضػات ولكػف مػف دوف 

 شروط مسبقة. الطرؼ الفمسطيني يقوؿ بأف ما يريده استحقاقات ال شروطا مسبقة.
 صييوني ايف الحقيقة في التفاؤؿ االميركي والتشاؤؿ الفمسطيني والعنت ال

اذا كانػت االدارة االميركيػة تريػد تحقيػؽ اختػراؽ قبػؿ أيمػوؿ، موعػد اجتماعػات الجمعيػة العامػة لالمػـ المتحػػدة، 
فيي تريد اال يخرج الممؼ مف بيف يدييا الى االمـ المتحدة. بالتالي فالمتوقع اف تبذؿ االدارة االميركية المزيد 

لجمػػوس الػػى طاولػػة التفػػاوض مجػػددا. وىػػي لػػف تبخػػؿ عميػػو مػػف الجيػػود لتػػرغـ الطػػرؼ الفمسػػطيني اوال عمػػى ا
بوعود جديدة قديمة اف ىو قبؿ بالتنازالت المطموبة. والوعد المتسػرب مػف نتنيػاىو يقػوؿ انػو يمكػف اف يتخمػى 

في المئة مف اراضي الضفة الغربية في المفاوضات ولكف الثمف سيكوف باىظا، أي البقاء العسكري  90عف 
ؿ نير االردف ػ االغػوار تحديػدا. وبػالطبع ال يعنػي ذلػؾ انػو مسػتعد لمتفػاوض عمػى حػدود االسرائيمي عمى طو 

ػ لكنػو مسػتعد لتبػادؿ طفيػؼ فػي االراضػي ولتفكيػؾ عػدد محػدود مػف المسػتوطنات التػي باتػت تضػـ نحػو  67
الػػػؼ مػػػف غػػػالة العنصػػػرييف الصػػػياينة فػػػي القػػػدس وعمػػػـو الضػػػفة الغربيػػػة. وبالتأكيػػػد فػػػاف مػػػا اوردتػػػو  700

وكػػذلؾ غيرىػػا مػػف الصػػحؼ الصػػييونية تؤكػػد اف نتنيػػاىو يػػدرؾ تمامػػا اف حػػؿ الػػدولتيف يصػػب فػػي  "معػػاريؼ"
 النياية في مصمحة اسرائيؿ )دولة ييودية(.

كيػػؼ سػػيكوف االختػػراؽ فمسػػطينيا  ىػػؿ تتنػػازؿ السػػمطة الفمسػػطينية عػػف أي مػػف مطالبيػػا التػػي تقػػوؿ بضػػرورة 
ا في السجوف االسرائيمية ليـ اكثر مف عشريف عاما فييا وىـ الػذيف االفراج عف مئة وعشريف معتقال فمسطيني

سجنوا قبؿ توقيع اتفاقية اوسمو، اـ انيا ستتنازؿ عف شرط البحث في االنسحاب االسرائيمي الػى حػدود الرابػع 
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، اـ تراىػػا تػػذىب الػػى طاولػػة التفػػاوض مػػع اسػػتمرار الصػػياينة فػػي بنػػاء المزيػػد مػػف الوحػػدات 67مػػف حزيػػراف 
 ستيطانية اال

ىنا ينبػػغي اف نتسػػاءؿ عف سر تفػػاؤؿ الوزير االميركي واف كاف يعني اف التقدـ خطوة يسبؽ بالتأكيػد عمميػة 
االختػػػراؽ ربمػػػا مػػػف خػػػالؿ مفاوضػػػات وراء االبػػػواب او الجػػػدراف المغمقػػػة. لكػػػف فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ فالسػػػمطة 

يمكػف اف تزيػد الصػؼ الفمسػطيني انقسػاما وتعمػؽ اليػػوة  الفمسطيػػػنية مرغمػػػة داخميػا عمػى عػػػدـ تقػػػديـ تنػػازالت
 بيف السمطة ذاتيا والشعب الفمسطيني.

 4/7/1023، السفير، بيروت
 
 
 
 

 "إسرائيل"سورية ومصر تريحان  38
 غيورا آيالند
تسبب األحداث االخيرة في مصر وتمؾ المستمرة منذ زمػف طويػؿ فػي سػورية قمقػا فػي اسػرائيؿ. ويتعمػؽ القمػؽ 

نتقؿ األحػداث العنيفػة الػى حػدود اسػرائيؿ مػع مصػر، وبخػوؼ أكبػر مػف خطػر مواجيػة عسػكرية. بخطر اف ت
 ىذا القمؽ مفيـو يقـو عمى الفرض الحدسي أف عدـ اليقيف شيء سيئ وعدـ االستقرار حولنا شيء خطر.

نػا بػو فػي لكف الوضع مختمؼ بالفعؿ ومع نظرة أشد وعيا. ولنبدأ بسورية. اجؿ اف اليػدوء المطمػؽ الػذي تمتع
ىضبة الجوالف منذ اربعيف سنة ُينَقض قميال في االونة االخيرة بػؿ قػد توجػد أحػداث أشػد عمػى طػوؿ الحػدود. 
لكػػػف ىػػػذه مشػػػكالت تكتيكيػػػة فػػػي أساسػػػيا. وقػػػد عانػػػت دولػػػة اسػػػرائيؿ منػػػذ ُأنشػػػئت مشػػػكمة ارىػػػاب عمػػػى طػػػوؿ 

 1006سػبعينيات ولبنػاف الػى سػنة حدودىا المختمفة )غزة في خمسينيات القرف الماضي واالردف فػي مطمػع ال
وغير ذلؾ(، لكف ال واحدة مف ىذه المشكالت كانت خطرا استراتيجيا حقيقيا. وفي مقابػؿ ىػذا فػاف مػا يحػدث 

 في سورية ُيحسف جدا وضع اسرائيؿ االستراتيجي.
وأكثره أوال ودونما صمة بسؤاؿ مف سيحكـ سورية غدا، مف الواضح اف الجيش السوري الذي كاف أكبر تيديد 

مباشرة ضعؼ جدا في السنتيف االخيرتيف. فقد خسر اسمحة كثيرة ونظاـ التجنيد فيو في شمؿ ووقوػع االضػرار 
بترسانة السػالح، كػؿ ذلػؾ مػع الوضػع االقتصػادي المتػدىور سيضػعؼ سػورية باعتبارىػا تيديػدا عسػكريا مػدة 

 بضع سنوات عمى األقؿ.
الثنتيف "الػى الوحػؿ السػوري" ستُفضػي الػى سػحؽ قوتػو وشػرعيتو وثانيا، إف حقيقة اف حزب اهلل دخؿ برجميو ا

في لبناف وفي العالـ العربي. اذا سقط االسد فسُيسبب ذلؾ ضربة بالغة الشدة لحزب اهلل قد تفضي الى طمب 
 داخمي في لبناف وطمب خارجي مف العالـ السني كمو اف ُيجرد مف سالحو.

ئيؿ قبػػؿ بضػػع سػػنوات جيػػات أيػػدت اتفػػاؽ سػػالـ مػػع سػػورية وينبغػػي اف نػػذكر الػػى ذلػػؾ انػػو كانػػت فػػي اسػػرا
)يشمؿ تخميا عف ىضبة الجوالف(، وذلؾ فػي األسػاس بسػبب االسػفيف الػذي قػد ينشػئو اتفػاؽ السػالـ ىػذا بػيف 
سورية مف جية وايراف وحزب اهلل مف جية اخرى. وىا ىو ذا ىذا االمر قػد يحػدث مػف غيػر اف نضػطر الػى 

 الصّديقيف يقوـ آخروف بعمميـ. دفع شيء وىو يشبو قولنا إف
ونعود الى مصر. انيا في الحقيقة تدخؿ ثانية في دوامة سياسية شػديدة لكػف التػأثير فػي اسػرائيؿ قميػؿ ولػيس 

كػـ وأكثػر مػف  300سمبيا بالضرورة ايضا. فيو قميؿ ألف أكثر األحداث تجري في المدف الكبيرة عمػى مبعػدة 
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لمصري في فترة مرسي وفي كؿ سيناريو بعده ايضا ىو المسؤوؿ عػف حدود اسرائيؿ. والى ذلؾ فاف الجيش ا
العالقػػة مػػع اسػػرائيؿ وعػػف حفػػظ اليػػدوء عمػػى الحػػدود، ومػػا بقػػي ىػػذا الجػػيش معمقػػا تمامػػا بػػدعـ امريكػػي فمػػف 

 المنطؽ اف يستمر في محاولة منع انتقاؿ أحداث شديدة الى أرضنا.
مة مف عدـ استقرار سياسي وازمػة اقتصػادية شػديدة. ستعاني فترة طوي –مثؿ سورية  –وفوؽ ذلؾ فاف مصر 

وسيكوف كؿ مف يحكـ القصر الرئاسي في القاىرة مشغوال بالتحديات الداخمية. ويبقى خطر اف تتحػوؿ القػدرة 
 العسكرية المصرية نحو اسرائيؿ ضئيال جدا.

يئا فقػط بػؿ قػد تُبشػر وفي حاؿ سورية كما في حاؿ مصر ايضا، ليست األحداث ىناؾ ال تػؤثر فينػا تػأثيرا سػ
ايضا بتطورات ايجابية بالنسبة إلينػا. أمػا فػي سػورية فسػيتجمى ذلػؾ بسػمطة اخػرى "تحاسػب" ايػراف وحػزب اهلل 
محاسبة شديدة في اليػوـ التػالي. وأمػا فػي مصػر فقػد تتػولى الحكػـ سػمطة أكثػر عممانيػة وديمقراطيػة قػد توافػؽ 

 حتى عمى مر الوقت عمى تطبيع مع اسرائيؿ.
نة كنػػا نبكػػي لتػػولي االخػػواف المسػػمميف الحكػػـ وخشػػينا دعميػػـ لحمػػاس، وىػػا ىػػو ذا حكميػػـ يتضعضػػع قبػػؿ سػػ

 ويمكف اف نبدأ بػ "سحب تعبيرات القمؽ مف العاـ الماضي".
 3/7/1023، "يديعوت أحرونوت"
 4/7/1023، األيام، رام اهلل
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 العميد احتياط د. داني آشر
نػػا الػػدراما الجاريػػة ىػػذه االيػػاـ فػػي مصػػر أف ننظػػر الػػى ظػػاىرة مشػػوقة: توجػػد قيػػادة عسػػكرية يمكنيػػا أف تتػػيح ل

وامكانية الحموؿ محمو لػيس فػي باليػا. اف الوقفػة الصػمبة لمجنػراالت المصػرييف خمػؼ  –تطيح بالحكـ المدني 
رية لػـ تعػد السػبيؿ المفضػؿ الشعب ىي وقفة اصيمة، فيػـ يفيمػوف بػاف االزمنػة تغيػرت واف االنقالبػات العسػك

لتغيير الحكـ. وقادة الجيش واعوف لمشاعر الشارع المصري، والتي تجد تعبيرىػا فػي الميػاديف وفػي الشػبكات 
االجتماعية. وىـ سيغيروف والءىـ وسػيقفوف خمػؼ كػؿ منظومػة بديمػة تمبػي ارادة الجمػاىير شػريطة أف تػؤدي 

 ى.بسرعة الى استقرار أمني واقتصادي ووقؼ الفوض
وعمػػـ أمػػس مػػرة اخػػرى بموافقػػة اسػػرائيمية دخػػوؿ قػػوات عسػػكرية مصػػرية الػػى شػػرؽ سػػيناء ومنطقػػة الحػػدود مػػع 
قطاع غزة، بسبب حساسية الوضع في الدولة. وبالتوازي يبدو ممموسػا فػي قمػب المصػرييف الحضػور الظػاىر 

المػف الػداخمي وحمايػة لمجيش عمى االرض وفي الجو. وذلؾ الى جانػب ىػذه الجيػود لممسػاعدة فػي اسػتقرار ا
المواطنيف في الشارع يعمؿ الجيش عمى تغيير النظاـ، وقائده، الجنراؿ السيسي طرح انذارا وطمب مف رئػيس 

 مصر القانوني، محمد مرسي، االستقالة.
يتبػػيف مػػرة اخػػرى اف أداة التغييػػر االساسػػية فػػي مصػػر، وكػػذا أداة اسػػتقرار الوضػػع، ىػػي التنظػػيـ العسػػكري. 

مصػري فػي الػزمف المعاصػر ممػيء باالحػداث التػي كػاف فييػا الجػيش ىػو الجيػة المركزيػة لمتغييػػر، فالتػاريخ ال
، فضػؿ قػادة الجػيش المصػري عػدـ المشػاركة فػي 2948وفي معظميا كانت موجية لمحكـ القائـ. ففػي العػاـ 

ؾ فػػاروؽ اجتيػػاح الجيػػوش العربيػػة الراضػػي اسػػرائيؿ. ولكػػف فػػي ذاؾ الوقػػت لػػـ يواجيػػوا بتصػػميـ ضػػغوط الممػػ
الذي أمر بالمشاركة في الجيد العربي العاـ حفاظا عمى مكانة مصر في رأس الييمنة لمدوؿ العربية. وكانت 

بثػورة "الضػباط االحػرار" الػى  2951المشاركة في االجتياح، االخفاقات وقضايا الفساد التي رافقتيا، أدت في 
ى الحكػـ بمصػر الػى القمػة مػف حيػث صػورتيا االطاحة بالنظػاـ الممكػي. وأدى صػعود جمػاؿ عبػد الناصػر الػ
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والػػى سػػنوات عديػػدة مػػف االسػػتقرار النسػػبي الػػذي اسػػتمر حتػػى بعػػد وفاتػػو، حػػيف وقػػؼ عمػػى رأسػػيا الرئيسػػاف 
 السادات ومبارؾ، والمذاف كانا االثناف ىما ايضا مف خريجي المنظومة العسكرية.

رضػة الجػيش، الػذي أحػس قادتػو بمشػاعر دوف معا 1022وقد جاء صعود االخواف المسمميف الى الحكػـ فػي 
الشعب. كما أف اقالة المواليف لمحكـ السابؽ تركت الجيش تحت قيػادة ضػباط واعػيف يفيمػوف مكانػو الخػاص 
في المنظومة المصػرية المعقػدة التػي مشػكمتيا المركزيػة ىػي االقتصػاد. فػالى جانػب تػوفير االمػف فػي الخػارج 

ساتي االكثر اسػتقرارا وكفػاءة فػي مصػر. وىػو الوحيػد القػادر عمػى أف والداخؿ، فاف الجيش ىو التنظيـ المؤس
 يبطىء بؿ وربما يمنع التدىور االقتصادي الذي يعزى لنظاـ مرسي.

ومع أف الجنراالت المصرييف ال يسارعوف لمدخوؿ الى السياسة اال انيـ كفيموف باف يمسكوا بمجاـ الحكػـ، او 
ا مػػا وعنػػدما يتغيػػر النظػػاـ الحػػالي. فػػالجيش المصػػري ىػػو الوحيػػد عمػػى االقػػؿ يقفػػوا خمػػؼ زعمائػػو الجػػدد، اذ

القادر عمى احداث تحسف فػي الوضػع االقتصػادي. وفػي الطريػؽ الػى ىػذا اليػدؼ مػف واجػب محافػؿ الجػيش 
اف تضػػػمف االبحػػػار الػػػدولي فػػػي قنػػػاة السػػػويس )التػػػي ىػػػي مػػػف مصػػػادر الػػػدخؿ االسػػػاس لمماليػػػة المصػػػرية(. 

ع اعػػػداد السػػػياح )الػػػذيف ىػػػـ أيضػػػا مصػػػادر دخػػػؿ حيويػػػة(؛ وضػػػماف اسػػػتمرار واسػػػتقرار الوضػػػع االمنػػػي ورفػػػ
االقتصػػادية مػػف الواليػػات المتحػػدة؛ ونقػػؿ واحيانػػا حتػػى انتػػاج توريػػد منػػتظـ لممنتجػػات  –المسػػاعدات االمنيػػة 

 االساسية لسد جوع مالييف المصرييف.
احػػو الشػػرقي. فالمصػػمحة وبػالتوازي مػػع العمػػؿ فػي قمػػب مصػػر يعمػػؿ الجػيش المصػػري ايضػػا عمػػى ضػماف جن

المشتركة مػع اسػرائيؿ تسػمح بػدخوؿ قواتػو المعػززة الػى المنػاطؽ الشػرقية مػف شػبو جزيػرة سػيناء والػى الحػدود 
المصػػػرية مػػػع قطػػػاع غػػػزة. وىنػػػا سػػػتعمؿ ىػػػذه الوحػػػدات عمػػػى قمػػػع محػػػاوالت منظمػػػات متطرفػػػة رفػػػع الػػػرأس 

ا فػي ذلػؾ االعمػاؿ التػي تػدعميا حمػاس واستغالؿ االضطرابات وضعؼ الحكـ في صالح اعماؿ ارىايػة، بمػ
 مف غزة ومنظمات اسالمية اخرى تعمؿ داخؿ سيناء.

 3/7/1023، "معاريف"
 4/7/1023، األيام، رام اهلل
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 شير رمضاف المبارؾ ؿالمسجد األقصى يستعد الستقبا
 3/7/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث، 


