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 مستقرة وسط بحر من الطغيان "إسرائيل" أننتنياىو: ما يحصل في مصر يؤكد  2

مصر  تطرؽ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو إلى األوضاع التي تشيدىا أي:يو بي  - "إسرائيؿ"
االستقرار مف انعداـ  حاليًا، وقاؿ إنو "أصبح أوضح اليوـ أف إسرائيؿ ىي جزيرة مستقرة وسط بحر

السفارة األميركية في إسرائيؿ لمناسبة يوـ استقالؿ  وقاؿ نتنياىو خالؿ حفؿ استقباؿ أقامتو ."والطغياف
 مقر السفير األميركي في مدينة ىرتسيميا مساء أمس الخميس "في الشرؽ األوسط، الواليات المتحدة في

مف عدـ االستقرار والطغياف،  قراطية وسط بحردائما عبارة عف جزيرة تتحمى باالستقرار والديم إسرائيؿكانت 
صديقة  إسرائيؿوأضاؼ نتنياىو "ستبقى  ."أي وقت مضى ىكذا كاف األمر دائمًا، ولكف اليوـ ىذا أوضح مف

وتأتي أقواؿ نتنياىو في أعقاب  ."حميمة لمواليات المتحدة وحميفة وطيدة ليا، اننا حمفاء والتحالؼ بيننا عظيـ
محمد مرسي أوؿ مف أمس عمى أثر تظاىر مالييف المصرييف ضد سياستو ومطالبتو  عزؿ الرئيس المصري

 .بالرحيؿ

نتنياىو أصدر، تعميمات لوزرائو تقضي بعدـ إطالؽ تصريحات، بشأف إقالة الجيش المصري  وأضافت أف
سيناء،  لمرئيس محمد مرسي، فيما عبرت جيات أمنية إسرائيمية عف تخوفيا مف إقداـ تنظيمات "جيادية" في

 عمى تنفيذ ىجمات ضد أىداؼ إسرائيمية.
وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيمي، أف "نتنياىو أصدر خالؿ الميمة الماضية، أوامر لموزراء في حكومتو، 
 تقضي بعدـ إجراء مقابالت صحافية حوؿ إقالة مرسي، مف أجؿ إبقاء إسرائيؿ خارج المعبة في مصر".

إف "االستقطاب السياسي في مصر آخذ بالتعمؽ، االنتخابات ستمنح  وقاؿ مصدر سياسي حكومي لإلذاعة،
 الوقت لكنيا لف تجسر بيف الفجوات مع اإلخواف المسمميف".

 5/7/1023، الحياة، لندن
 

  : جيود المصالحة لن تتأثر بأحداث المنطقة والفمسطينيون ليسوا بحاجة لحمل السالح في لبنانعباس 1
عدـ التدخؿ في الشأف »أكد الرئيس الفمسطيني محمود عباس  أف 5/7/2013، السفير، بيروتذكرت 

وأشاد بدور لبناف «. الفمسطينييف في لبناف ىـ تحت القانوف وليس فوقو"، مجددا القوؿ أف «الداخمي المبناني
 ."ضحى الكثير ورفع ويرفع لواء القضية الفمسطينية»الذي 

عدـ امتدادىا »الفمسطيني األخير خالؿ أحداث صيدا ب بدوره، أشاد رئيس مجمس النواب نبيو بري بالموقؼ
طفائيا إسرائيؿ تحاوؿ إقامة أشرطة حدود حوليا فيما نحف نتميى بأمور تغيب القضية »ونبو إلى أف «. وا 

 «.المركزية أي القضية الفمسطينية
ي لبناف أشرؼ وكاف بري استقبؿ أمس في عيف التينة، الرئيس الفمسطيني والوفد المرافؽ وسفير فمسطيف ف

 دبور وأركاف السفارة، في حضور الوزيريف عدناف منصور وعالء الديف ترو.
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عمينا جميعًا أف نتنبو اآلف في المنطقة »وعقد عباس وبري مؤتمرا صحافيا، أشار فيو رئيس المجمس إلى أف 
يد األكبر بالنسبة ليذا العربية وال نغتر دائمًا بما يسمى الربيع العربي، وبكؿ صراحة إف إسرائيؿ ىي المستف

الموضوع وىي تحاوؿ أف توجد أشرطة حدود سواء كاف في الجوالف او سيناء او في اكثر مف بمد ونحف 
 «.نتميى بأمور تغيب القضية المركزية التي كانت تجمعنا

بذلؾ كؿ ما ييمنا ىو وحدة ىذا البمد واستقراره وأمنو دوف النظر إلى أي ظروؼ أخرى و »بدوره، قاؿ عباس: 
قمنا بما يجب عمينا أف نقـو بو وىو أبسط األشياء التي نفعميا تجاه لبناف الذي استضافنا ورحب بنا وكرمنا 

ما دمنا ضيوفا فنحف تحت قانوف البمد ولسنا فوقو، وال يمكف أف نفكر »أضاؼ: «. والذي ضحى مف أجمنا
المشرع المبناني والرئيس المبناني والبرلماف  أو نحمـ بأننا سنكوف فوؽ القانوف، نحف تحت القانوف، وما يقرره

 «.المبناني والمسؤوؿ المبناني نحف نمتـز بو
مصمحة وطنية »، معتبرًا أنيا «المصالحة ستستمر ولف تتأثر بأي ظروؼ تمر بيا المنطقة»وأكد عباس أف 

 ، وآماًل أف تتحقؽ وبأقصى سرعة ممكنة.«حيوية لمشعب الفمسطيني
ذا ما حصمت ىذه االنتخابات سنكوف سعداء جدا ألف كؿ م»وأشار إلى أف  ا نطمبو ىو االنتخابات، وا 
 «.نستعيد الوحدة

نحف نتفاوض اآلف مع الجانب األميركي مف أجؿ إفساح المجاؿ لمدخوؿ في »ومف جية أخرى، قاؿ عباس: 
 «.مفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي

ا الحؿ بموافقة كؿ الشعب الفمسطيني أوال، ثـ كؿ إذا وصمنا إلى حؿ نيائي، يجب أف يكوف ىذ»وأكد أنو 
مف يتأثر بيذا الحؿ، أي وبمنتيى الصراحة الدوؿ المجاورة التي تتأثر لظروؼ كثيرة، لبناف، سوريا، األردف 

 «.ألنيا مقدسة»وجدد التمسؾ بالمبادرة العربية لمسالـ، مؤكدًا عدـ السماح بتغييرىا «. ومصر
 الرئيس الفمسطيني اليدايا التذكارية.وخالؿ المقاء تبادؿ بري و 

وكاف عباس زار السراي الحكومي، حيث التقى رئيس الحكومة المستقيؿ نجيب ميقاتي، الذي تمنى أف 
يمتـز األخوة الفمسطينيوف قرار السمطة الفمسطينية عدـ التدخؿ في الشؤوف المبنانية الداخمية، وعدـ السماح »

ينية الموجودة في لبناف الى منطمؽ الفتعاؿ أحداث أمنية تضر باألمف ألي كاف بتحويؿ المخيمات الفمسط
 «.المبناني والعالقات بيف الجانبيف

أننا ال نريد أي عمؿ مف شأنو أف يعبث بأمف لبناف، وال نقبؿ ألحد أو مف أحد أف يخرج »بدوره، أكد عباس 
ميوف مف الشعب المبناني والجيش أننا لسنا بحاجة الى سالح، فنحف مح»وشدد عمى «. عف ىذا االلتزاـ

 «.والحكومة
وعقد عباس وميقاتي اجتماعًا ثنائيًا أعقبو اجتماع موسع شارؾ فيو نائب رئيس مجمس الوزراء سمير مقبؿ، 

 منصور، ترو ووزير العمؿ سميـ جريصاتي.
طينييف في إف الفمس»في ختاـ المحادثات، عقد الرئيس الفمسطيني مؤتمرا صحافيا في السراي قاؿ فيو: 

 «.المخيمات ليسوا بحاجة إلى سالح
نحف محميوف مف الشعب المبناني والجيش والحكومة، فعندما تقوؿ الحكومة المبنانية نحف نريد أف »أضاؼ: 

ذا أرادوا أيضا أف ينظموا السالح في  نسحب السالح إلى خارج المخيمات، فنحف عمينا السمع والطاعة، وا 
طريقة تناسبيـ فعمينا السمع والطاعة، فنحف ضيوؼ في ىذا البمد وبالتالي ما  داخؿ المخيمات أو يجدوا أي

 «.يقرر ينفذ
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مف جية أخرى، وضع عباس إكميال مف الزىر عمى نصب الشيداء في ساحة الشيداء، في احتفاؿ رسمي 
 شارؾ فيو وزير الدفاع فايز غصف.

ادة فصائؿ منظمة التحرير في سوريا، اطمع وكاف عباس استقبؿ، في مقر إقامتو في فندؽ فينيسيا، وفد قي
 منو عمى أوضاع النازحيف الفمسطينييف وسبؿ معالجة أوضاعيـ.

ومساًء، استقبؿ عباس في مقر إقامتو كال مف الرئيس المكمؼ تشكيؿ الحكومة تماـ سالـ والرئيس أميف 
ط الذي أعرب عف أسفو لعدـ الجميؿ، واتصؿ ىاتفيًا برئيس الحزب التقدمي اإلشتراكي النائب وليد جنبال

، وأوفد إليو الوزراء: غازي العريضي، وائؿ أبو «ألسباب شخصية»تمكنو مف المقاء بالرئيس الفمسطيني 
كما استقبؿ النائب  فاعور، عالء الديف ترو، نائب رئيس الحزب دريد ياغي، وأميف السّر العاـ ظافر ناصر.

 سية الفمسطينية وجوازا ديبموماسيًا.نياد المشنوؽ. ومنح الفناف راغب عالمة الجن
وعقد الرئيس عباس لقاء اعالميا في فندؽ فينيسيا، حضره نقيبا الصحافة محمد البعمبكي والمحرريف الياس 

عف الخيار « السفير»عوف واالميف العاـ لمنظمة العمؿ الشيوعي محسف ابراىيـ، وقاؿ ردا عمى سؤاؿ ؿ
 فض العدو االسرائيمي كؿ مقترحات الحؿ: خيارنا اف نبقى في ارضنا.البديؿ لدى السمطة الفمسطينية بعد ر 

أضاؼ: لف اقوؿ كممة مقاومة مسمحة، فقد جربناىا مطوال وآخرىا كانت االنتفاضة الثانية وحرب العاـ 
، وكانت النتيجة تدمير كؿ شيء، ىناؾ مقاومة سممية شعبية سنمجأ الييا كما يحصؿ 2002والعاـ  2002
اآلف، وقد اتفقنا سابقا مع حركة حماس وخطيا عمى المقاومة الشعبية السممية، ولف ارفع « باب شمس»في 

 شعار المقاومة المسمحة غير المجدية.
لـ يحصؿ اف تحدث "وعف سبب عدـ لقائو االميف العاـ لحزب اهلل السيد حسف نصر اهلل خالؿ زيارتو، قاؿ: 

 ."اي احد عقد لقاء معي احد بطمب حصوؿ ىذا المقاء، وانا مستعد لو طمب
أشار عقب محادثات مع بري في بيروت إلى أف عباس الرئيس  أف 2013/ 5/7األيام، رام اهلل،  وأضافت

ال تغيير عمى مبادرة السالـ العربية، وقاؿ: نحف نتفاوض اآلف مع الجانب األميركي مف أجؿ إفساح المجاؿ 
كيوف تطوعوا مشكوريف، وأنا أقوؿ، لدييـ الجدية في لمدخوؿ في مفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي، األمير 

ىذا العمؿ لكي يقربوا وجيات النظر بيف األطراؼ المعنية، آمؿ أف ينجحوا وأمؿ أف نعود لممفاوضات قريبًا 
وآمؿ أف نصؿ إلى حؿ نيائي، وأقوؿ لكـ إذا وصمنا إلى حؿ نيائي فإنو يجب أف يكوف ىذا الحؿ بموافقة 

ي ومف ثـ مف يتأثر بيذا الحؿ، أي الدوؿ المجاورة التي تتأثر في ظروؼ كثيرة وىي كؿ الشعب الفمسطين
لبناف وسورية واألردف ومصر، ىناؾ حدود مشتركة وىناؾ عوامؿ إنسانية يجب أف تكوف كؿ ىذه األطراؼ، 

نما أف توافؽ عمى ىذا االتفاؽ.  ليس أف تأخذ عممًا بذلؾ، وا 
والتي  2002د بالمبادرة العربية التي اعتمدت في قمة بيروت عاـ وأضاؼ: ومف ىنا يأتي تمسكنا الشدي

جرت محاوالت مف أجؿ تغييرىا وىذا الكالـ ال يمكف أف يمر ألننا ال نسمح بتغيير ىذه المبادرة، المبادرة 
اعتمدت بقمة وتعود إلى قمة مرة أخرى، وقد أكدت عمييا عشرات القمـ، وبالتالي فإف ىذه المبادرة بنظري 

 ظر الجميع مقدسة ويجب أف نتمسؾ بيا حتى تطبيقيا.ون
وبشأف حؽ العودة في مبادرة السالـ العربية قاؿ الرئيس: "إذا ما عدنا لممبادرة العربية لمسالـ فإنيا تقوؿ 

ىو  124، وبالمناسبة فإف القرار 124بشكؿ واضح، حؿ عادؿ ومتفؽ عميو لقضية الالجئيف حسب القرار 
جعية لقضية الالجئيف، وكاف الكثيروف، وبالذات إسرائيؿ، تريد أف تخفي ىذا القرار نيائيًا، القرار الوحيد المر 

وال يحبوف أف يذكروه، ولكنو ذكر في مبادرة السالـ العربية  124و 181فيـ يعادوف القراريف، القرار 
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رار بفضؿ المبادرة وأصبحت المبادرة قرار مجمس األمف ألنيا جزء مف خارطة الطريؽ، ولذلؾ أعيد ىذا الق
 العربية لمسالـ ولف نتراجع عنو".

 
 عدلي منصور لتوليو رئاسة جميورية مصر العربية ينئت السمطة 3

ىنأ رئيس دولة فمسطيف  :راـ اهلل مف 4/7/2013وكالة األنبا  والمعمومات الفمسطينية )وفا(،  ذكرت
 يورية مصر العربية.محمود عباس، اليـو الخميس، الرئيس عدلي منصور بتولي قيادة جم

وقاؿ الرئيس في برقيتو: 'يطيب لي باسـ الشعب الفمسطيني وقيادتو وباألصالة عف نفسي، أف أىنئكـ بتولي 
قيادة جميورية مصر العربية في ىذه المرحمة االنتقالية مف تاريخيا، وندعو اهلل أف يعينكـ عمى تولي ىذه 

قيؽ آماؿ الشعب المصري الشقيؽ في الحرية والكرامة المسؤولية الصعبة في ىذه الفترة الدقيقة، لتح
 واالستقرار'.

وأشاد الرئيس بالدور الذي قامت بو القوات المسمحة المصرية بقيادة الفريؽ أوؿ أحمد عبد الفتاح السيسي، 
في الحفاظ عمى أمف مصر ومنع انزالقيا إلى مصير مجيوؿ، مثمنا الدور الذي قاـ بو الشعب المصري 

قرار خريطة طريؽ لمستقبميا في ىذه المحظات الحاسمة.بفئاتو ا  لمختمفة التي ىبت إلنقاذ مصر وا 
اميف سر المجنة التنفيذية أف  ،عوض نقاًل عف وليد راـ اهللمف  5/7/2013القدس العربي، لندن،  وأضافت

ى مع لممنظمة ياسر عبد ربو طالب حركة حماس التي تسيطر عمى قطاع غزة باستخالص العبر مما جر 
 حركة االخواف المسمميف في مصر.

قاؿ وزير االوقاؼ في الحكومة الفمسطينية براـ اهلل الدكتور محمود اليباش اف الشعوب ىي مصدر و 
 السمطات ومف ال يحسف قراءة التاريخ وسياسة الواقع ال بد اف يغادر الواقع.

لمشعوب وحدىا.. مف ال يحسف القرار ‘واضاؼ اليباش معمقا عمى سقوط حكـ االخواف في مصر قائال 
الشعوب ىي … قراءة التاريخ وسياسة الواقع البد اف يغادر الواقع ونحف نحتـر خيار الشعب المصري العظيـ

 ’.سيدة نفسيا. الشعوب ىي مصدر السمطات. الشعوب ىي التي تمنح الشرعية وىي التي تسحبيا
 

 ىم الرائعنجاز إة يحيي الشعب والجيش المصري عمى الرئاس عامأمين  4
حيا أميف عاـ الرئاسة الطيب عبد الرحيـ، اليوـ الخميس، الشعب والجيش المصري عمى انجازىـ : راـ اهلل
وفيما يمي نص تصريح صدر عنو: صرح أميف عاـ رئاسة دولة فمسطيف الطيب عبد الرحيـ بما  الرائع.
سياسية في مصر النابضة نحيي الشعب المصري العريؽ والجيش المصري العظيـ وكؿ القوى ال يمي:

بالحيوية والخمؽ واإلبداع عمى ىذا اإلنجاز الرائع الذي أكد دور مصر الريادي والحضاري في قيادة أمتنا 
 في ىذه الظروؼ الدقيقة.

لقد احترمنا دائمًا إرادة الشعب المصري واليوـ نؤكد احترامنا واعتزازنا بثورة ىذا الشعب الذي أكد بقواتو 
قواه السياسية والشبابية أنو عصي عمى التخويؼ وأكبر مف كؿ دعاة الفتف والحروب األىمية  المسمحة وجميع

 والطائفية، وقادر عمى بناء الديمقراطية وتصويب المسار.
لقد قدمت مصر المثؿ العميا وكانت مصدر الياـ لمجميع ومحط اآلماؿ وموضع الثقة في طميعة ىذه األمة 

 لعادلة وفي مقدمتيا القضية الفمسطينية.تدافع عف مصيرىا وقضاياىا ا
يونيو أنو قادر عمى اإلمساؾ بزماـ أمره بيده وصواًل لتحقيؽ أىدافو في  30وأثبت الشعب المصري في 

 حماية الوطف وأمنو واستقراره  وازدىاره.
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لـ تتوانى إننا ومف موقع الثقة أيضًا نراىف عمى أمتنا العربية أف تقؼ إلى جانب مصر تساندىا فيي التي 
 في تقديـ التضحيات واألرواح ميما غمت في سبيؿ عزة ىذه األمة وكرامتيا.

 4/7/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 الفنان راغب عالمة ويمنحو جوازا دبموماسيا فمسطينيا يستقبل عباس 5
مطرب استقبؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، بمقر اقامتو في بيروت مساء اليوـ الخميس، ال :بيروت

 المبناني راغب عالمة، ومنحو جواز سفر دبموماسي فمسطيني.
 وأثنى سيادتو خالؿ المقاء عمى دور المطرب عالمة في برنامح محبوب العرب 'عرب ايدؿ'.

وقاؿ الفناف عالمة في تغريدة لو عمى 'تويتر' عقب المقاء 'لطالما حممت القضية الفمسطينية في قمبي 
 لفمسطيني المظمـو واليـو تشرفت بحمؿ جنسيتيا الدبموماسية'.ووجداني دفاعا عف الشعب ا

 4/7/2013، وكالة األنبا  والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 لمحكومة حل المشاكل االقتصادية األولاهلل: اليم  الحمد 6
واجييا قاؿ رئيس الوزراء د. رامي الحمد اهلل إف ىـ الحكومة األوؿ حاليا، ىو حؿ المشاكؿ التي ي: راـ اهلل

المواطنوف ال سيما عمى الصعيد االقتصادي، رغـ الظروؼ الصعبة التي تمر بيا السمطة الوطنية بسبب 
 األزمة المالية.

وأكد رئيس الوزراء انو يجري العمؿ حاليا عمى معالجة موضوع الضرائب ودفع جزء مف مستحقات القطاع 
عادة النظر فييا، خاصة ضريبة األسيـ التي أدت  الخاص. وقاؿ: "شكمنا لجنة لدراسة قضية الضرائب وا 

إلى ىروب رأس الماؿ الفمسطيني إلى خارج فمسطيف، وسندفع جزءا مف مستحقات القطاع الخاص خالؿ 
 فترة قريبة".

 5/7/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 وزارة الداخمية في غزة: معبر رفح مفتوح لمحاالت اإلنسانية والمرضى 7
الداخمية في حكومة حماس المقالة أمس أف معبر رفح الحدودي مع مصر مفتوح لمحاالت  أعمنت وزارة :غزة

 اإلنسانية والمرضى.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب نشر عمى موقعيا اإللكتروني "إف معبر رفح البري مفتوح 

 لمحاالت اإلنسانية والمرضى والطمبة وحممة اإلقامات والجوازات األجنبية".
 5/7/2013عمان،  الغد،

 
 الحركة ال تتدخل في شؤون مصرالرئيس مرسي:  عزلحماس تعقيبًا عمى  8

تجػاه قيػاـ الجػيش المصػري بعػزؿ  التزمػت حركػة حمػاس الصػمت: راـ اهلل ػ غػزة ػ وليػد عػوض واشػرؼ اليػور
اف مػػا جػػرى شػػأف داخمػػي لمصػػر ال تتػػدخؿ فيػػو، وقػػاؿ القيػػادي فػػي الحركػػة  الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي،

الحركػػة ال تتػػدخؿ فػػي شػػؤوف مصػػر، وال تعقيػػب عمػػى مػػا قػػرر الجػػيش المصػػري مػػف عػػزؿ ‘يحيػػى موسػػى إف 
 التركية.’ األناضوؿ‘، وفؽ ما أوردت وكالة ’الرئيس محمد مرسى

 االتصاؿ بأكثر مف مسؤوؿ، في الحركة، غير أنيا تمقت رد بعدـ وجود تعميؽ.’ القدس العربي‘وحاولت 
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صػػر سػػوى الػدكتور أحمػػد يوسػؼ المستشػػار السياسػػي السػابؽ إلسػػماعيؿ ىنيػػة، ولػـ يشػػر إلػى مػػا حػػدث فػي م
ال تخشػى سػقوط حكػـ الػرئيس مرسػي بػؿ مػا ييمنػا ىػو اسػتقرار ‘المحميػة القػوؿ ’ معا‘حيث نقمت عنو وكالة 

راقة الدماء‘، مضيفا ’مصر  ’.نخشى مف تحوالت دراماتيكية وخروج األمور عف السيطرة وا 
 5/7/1023، القدس العربي، لندن

 
 التغيير الحاصل في مصر حماس بضرورة المسارعة لتحقيق المصالحة يدفعفتح: نأمل أن  9

الخمػيس ’ القػدس العربػي’وليد عوض: عبر اميف مقبوؿ عضو وفد فتح لمحوار مع حركة حماس لػػ‘راـ اهلل ػ 
ء االنقسػػػاـ عػػف أممػػو بػػػاف يػػدفع التغييػػػر الحاصػػؿ فػػػي مصػػر القنػػػاع حركػػة حمػػػاس بضػػرورة المسػػػارعة النيػػا

 وتحقيؽ المصالحة.
الػدور ‘وبشأف انشغاؿ مصر بوضػعيا الػداخمي وانعكػاس ذلػؾ عمػى ممػؼ المصػالحة الفمسػطينية، قػاؿ مقبػوؿ 

المصػري لػف يتوقػؼ بالعمػؿ لتحقيػػؽ المصػالحة الف ىػذا الممػؼ كػاف مػػع جيػاز المخػابرات المصػرية، واعتقػػد 
 .‘باف االجواء ستكوف مواتية اكثر النجاز المصالحة 

وعبػػر مقبػػوؿ عػػف أممػػو بػػاف ال تسػػقط مصػػر وخاصػػة جيػػاز المخػػابرات العامػػة الػػذي يتػػولى ممػػؼ المصػػالحة 
انشغاالت مصر في الفتػرة الماضػية كانػت اكبػر مػف ‘الفمسطينية، ذلؾ الممؼ مف حساباتو واىتمامو، مضيفا 

 في اشارة الى ممؼ المصالحة.’متابعة ممفات اخرى
تدفع التطورات الحاصمة في مصر حركة حمػاس السػتخالص العبػر والتوجػو وفيما عبر مقبوؿ عف أممو باف 

بشكؿ حقيقي نحو انياء االنقساـ وتحقيؽ المصػالحة كشػؼ جمػاؿ محيسػف عضػو المجنػة المركزيػة لفػتح عػف 
 اتصاالت مع حركة حماس؛ لمتباحث في ممفات المصالحة الداخمية.

مستمرة بيف عزاـ األحمد رئػيس وفػد حركػة فػتح  االتصاالت‘وقاؿ محيسف في تصريحات صحافية الخميس: 
في الحوار الوطني، وموسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، مف أجؿ التباحث فػي ممفػات 

، مشػػيرا الػػى اف مػػا يجػػري فػػي مصػػر أثّػػر سػػمبا عمػػى المصػػالحة، ومضػػيفا : ’المصػػالحة التػػي مازالػػت عالقػػة
العػودة إلػى ممفػات الحػوار الػوطني والبحػث عػف مخػارج مػف ممفػات  نتمنى أف تنتيي تمؾ األحػداث مػف أجػؿ‘

 ’.المصالحة
وكانػػت حركتػػا فػػتح وحمػػاس قبػػؿ شػػير تقريبػػا فػػي القػػاىرة برعايػػة المخػػابرات العامػػة المصػػرية، وجػػرى إقػػػرار 

 خطوات عدة مف شأنيا إزالة العقبات أماـ المصالحة وتنفيذ اتفاقيتي القاىرة والدوحة.
باجتماعيمػػا فػػي القػػاىرة قبػػؿ أشػػير أنيمػػا اتفقتػػا عمػػى تشػػكيؿ حكومػػة وحػػدة وطنيػػة تشػػرؼ وأعمنػػت الحركتػػاف 

 اشير تنتيي في شير اب المقبؿ. 3عمى انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجمس وطني في غضوف 
 وفي حيف ما زاؿ االنقساـ الفمسطيني متواصال بيف الضفة الغربية وغزة مف خػالؿ حركتػي فػتح وحمػاس رغػـ
الثورات العربية التي اسػقطت انظمػة متجػذرة، بػدأت اصػوات شػبابية فػي االراضػي الفمسػطينية تتعػالى مطالبػة 

 بتمرد فمسطيني عمى القائميف عمى االنقساـ النيائو وتحقيؽ المصالحة الوطنية.
 5/7/1023، القدس العربي، لندن

 
ًً عمى  20  ر من يريد"الرئيس مرسي: الشعب المصري "اختار وقر  عزلفتح تعقيبًا

قاؿ القيادي في حركة فتح والنائب في المجمس التشريعي الفمسطيني فيصؿ أبو شيال، إف حركتو تدعـ دائمًا 
ولفػت إلػى أف «. اختار وقرر مف يريػد»خيارات الشعوب، وما تريده وتطمح إليو، مؤكدًا أف الشعب المصري 
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المصرية الداخمية، وال نزج قضيتنا وشعبنا مصمحة مصر فوؽ كؿ شيء بالرغـ مف أننا ال نتدخؿ بالشؤوف »
 «.في أي شأف مصري داخمي

بقوتيػا تقػوى األمػة »أف مصر ىػي القػوة األساسػية بالنسػبة إلػى األمػة العربيػة و« السفير»وأوضح أبو شيال لػ
نجاز دورىا األساسػي فػ«وبضعفيا تضعؼ األمة ي ، متمنيًا أف تقوـ بدورىا في إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي، وا 

نياء االنقساـ. تابع أف  عمى مصر أف تقػوـ بػدور ميػـ وفاعػؿ تجػاه »تحقيؽ المصالحة الوطنية الفمسطينية وا 
 «.تخفيؼ الحصار وأثاره عف قطاع غزة، خصوصًا وأنيا المتنفس الوحيد لنا في غزة

ت اسػتطالع رأي قيػادات حركػة حمػاس مػف الحػدث المصػري، لكػف جيودىػا تعثػرت، فكانػ« السػفير»وحاولػت 
 «!ال تعميؽ»اإلجابة الوحيدة مف النائب في المجمس التشريعي إسماعيؿ األشقر، وىي: 

ويبػػػدو واضػػػحًا أف حمػػػاس غيػػػر راغبػػػة فػػػي اتخػػػاذ مواقػػػؼ سياسػػػية، بػػػالنظر إلػػػى حساسػػػية الموقػػػؼ، فيػػػي ال 
وال تسػتطيع، ، «اإلخػواف المسػمميف»تستطيع أف تقػر بػالواقع الجديػد جػراء عالقتيػا اإلسػتراتيجية واأليدلوجيػة بػػ

فػػي الوقػػت ذاتػػو، أف تعتػػرض عمػػى التغييػػر الػػذي أحدثتػػو القػػوات المسػػمحة المصػػرية خشػػية تعكيػػر عالقاتيػػا 
 بالسمطة الجديدة في القاىرة.

 5/7/1023، السفير، بيروت
 

 جبية النضال: ما حصل في مصر يجب أن يدفعنا لتحقيق المصالحة الوطنية الفمسطينية  22
د عضو المجنة المركزيػة لجبيػة النضػاؿ الشػعبي محمػود الػزؽ أف العوامػؿ واالسػباب ػ وليد عوض: أك راـ اهلل

التػػي دفعػػت الشػػعب المصػػري لالنتفػػاض فػػي وجػػو حركػػة االخػػواف المسػػمميف متػػوفرة الواقػػع الفمسػػطيني، مشػػيرًا 
 إلى أف التحرؾ الشعبي الواسع في وجو الحاكـ قادـ ال محالة.

واىـ مف يعتقد أف قطػاع غػزة ‘ مسطيف برس لألنباء المحمية الخميسوأضاؼ الزؽ في تصريح نشرتو وكالة ف
سػيبقى مخمػػدا كمػػا ىػػو والمؤشػػرات تؤكػػد أف شػػعبنا جػػاىز لػػدفع االسػػتحقاؽ ميمػػا ارتفػػع ثمنػػو فػػي نضػػاؿ عنيػػد 

 ‘.ضد االنقساـ االسود ىنا وفي كؿ انحاء الوطف 
القػوة ولػف تمنعػو مػف التعبيػر عػف موقفػو وقاؿ إف الدروس المستقاة مف مصر تؤكد أف الشػعب أبػدا لػف تقيػره 

 النضالي ،داعيًا جميع الصادقيف أف ينخرطوا في النضاؿ ضد االنقساـ.
ولفػت إلػػى أف الفصػائؿ ستسػػعى لتجديػد التحػػرؾ الفصػائمي بيػػذا الخصػوص، مشػػيرا إلػى أف ىنػػاؾ توجػو لػػدى 

 ضد االنقساـ.معظـ القوى السياسية والمؤسسات األىمية والمجتمعية لبدء تحرؾ جماىيري 
إف ما حدث في مصر يجب أف نقرأه فمسطينيا وىذا أمر ضروري وواجب عمينا حيث أف االحداث قد ‘وتابع 

أكدت أف الشعب قد يتحمؿ لفترة محددة ولكػف فػي نيايػة االمػر لػف يصػبر طػوياًل عمػى أمػور يػرى أنيػا تمػس 
 ’.حياتو وكينونتو

فمسػػػطينييف أف ال نسػػػير فقػػػط بػػػؿ يجػػػب أف نتحػػػرؾ يجػػػب أف يػػػدفعنا مػػػا جػػػرى فػػػي مصػػػر جميعػػػًا ك‘وأضػػػاؼ 
إف تػػداعيات مػػا حػػدث بالقػػاىرة ‘، وتػػابع الػػزؽ ’بأقصػػى سػػرعة صػػوب مصػػالحة حقيقيػػة تطػػوي االنقسػػاـ لألبػػد

سػػػتخمؽ شػػػروطا ممزمػػػة وضػػػاغطة لنػػػا جميعػػػًا ألف نفكػػػر بشػػػكؿ جػػػدي بااللتقػػػاء فػػػي منتصػػػؼ الطريػػػؽ ألف 
ار وأف مػا حػدث فػي مصػر يؤكػد أف اوىػاـ الػبعض التػي راىػف المستقبؿ يؤكد أف ال خيار لنػا سػوى ىػذا الخيػ

 ’.عمييا لـ يكف ليا اساس مف الصحة والحقيقة ثابتة ىو يجب أف ندرؾ أف عيوننا عمى فمسطيف
 5/7/1023، القدس العربي، لندن
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 ترحب بما جرى في مصر وتدعو حماس الستخالص العبر تحريرالمنظمة فصائل  21
سػادت اجػواء ترحيبيػة لػدى معظػـ الفصػائؿ الفمسػطينية المنضػوية : واشػرؼ اليػور راـ اهلل ػ غزة ػ وليد عػوض

تحت مظمة منظمة التحرير الفمسطينية الخميس بػالتغير الػذي حػدث فػي مصػر وادى لعػزؿ الػرئيس المصػري 
 محمد مرسي.

ادة المتحدث باسـ حركة فتح أحمػد عسػاؼ عػف ترحيػب الحركػة وترحيػب الشػعب الفمسػطيني بانتصػار إر وأكد 
الشػػػعب المصػػػري، وقػػػاؿ أف ىػػػذا االنتصػػػار ىػػػو دليػػػؿ إضػػػافي عمػػػى عراقػػػة ىػػػذا الشػػػعب الػػػذي تمتػػػد جػػػذور 
حضػػارتو فػػي عمػػؽ التػػاريخ، وىػػو مػػف وضػػع المبنػػات األولػػى لمحضػػارة اإلنسػػانية وىػػو قػػادر باسػػتمرار عمػػى 

 صناعة التاريخ وتحقيؽ إرادتو وخياراتو.
اتو الوطنيػة العريقػة، وقػاؿ: اف شػعب مصػر كػاف وال ووجو عساؼ التحيػة إلػى شػعب مصػر وجيشػيا ومؤسسػ

 يزاؿ طميعة األمة العربية.
وختـ عساؼ أف مصر الحػرة والديمقراطيػة، مصػر التػي تسػتعيد دورىػا ومكانتيػا اليػوـ ىػي أكبػر سػند لمشػعب 

 الفمسطيني ولألمة العربية جميعًا.
لطيػػراوي بيانػػًا صػػباح الخمػػيس، تعقيبػػًا ومػػف جيتػػو أصػػدر عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح، المػػواء توفيػػؽ ا

مف القدس قمب فمسطيف النابض وقمب األمة العربية نرفع التحية عاليػًا لمشػعب  عمى عزؿ مرسي، وجاء فيو:
المصري العظيـ وجػيش مصػر األبػي الػذي ترتفػع فيػو الكرامػة وقيمػة اإلنسػاف العربػي وقوميتػو مكانػًا ومكانػًة، 

معركػة العبػور التاريخيػة إلػى مرحمػة جديػدة مػف العػزة والكرامػة، يقػؼ اليػـو  ىذا الجػيش الػذي عبػر باالمػة فػي
ليحمي الشعب المصري والدولة المصرية وقيمة مصر في القومية العربية وىو بذلؾ يحمي األمة العربية مف 
ذا الغػرؽ فػػي سػنوات مػػف المتاىػة السياسػػية و االقتصػادية وغيرىػػا ويعيػد االعتبػػار لنػا كأمػػة عربيػة فػػي ظػؿ ىػػ

 التراجع العربي. 
ومػف جيتيػا أكػػدت الجبيػة الشػػعبية لتحريػر فمسػػطيف أف مػا حػدث فػػي مصػر يفػػتح اآلفػاؽ لتغييػػر يعيػد مصػػر 
إلػػى دورىػػا ومكانتيػػا الرياديػػة فػػي المنطقػػة، معتبػػرة مػػا حػػدث بمثابػػة انتصػػار إلرادة الشػػعب مصػػدر السػػمطات 

 والشرعية.
مف يخذؿ شعبو ويرىنو لألجندات الحزبية الضيقة، متمنية واعتبرت الجبية في بياف صحافي أف ال مستقبؿ ل

 استقرار األوضاع في مصر بسرعة حتى تستكمؿ الثورة أىدافيا الوطنية والديمقراطية.
وىنأت الجبية رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بتكميفو وفقًا لمدستور رئاسة مصػر بصػورة مؤقتػة فػي 

 ر بالشعب المصري بثورتو إلى بر األماف.ىذه المرحمة اليامة، متمنية أف يعب
ودعػػت الجبيػػة كافػػة أطيػػاؼ الشػػعب المصػػري وقػػواه السياسػػية إلػػى التوحػػد مػػف أجػػؿ مصػػمحة ووحػػدة مصػػر 
وتييئة األجواء المناسبة إلجراء االنتخابات التي تضمف مشػاركة الجميػع، والعمػؿ عمػى إصػدار دسػتور جديػد 

 دًا عف االستئثار والييمنة والتفرد.يعبر عف كافة أطياؼ شعب مصر العظيـ، بعي
واعتبػػرت الجبيػػة أف خطػػة طريػػؽ المسػػتقبؿ فػػي مصػػر تتطمػػب مػػف الجميػػع وضػػع مصػػمحة مصػػر فػػوؽ كػػؿ 
االعتبػػارات، والبػػدء فػػي عمميػػة النيػػوض الػػديمقراطي والتنميػػة، وتطبيػػؽ مبػػدأ العدالػػة االجتماعيػػة، والتػػي لػػف 

 تتحقؽ إال بوحدة الشعب المصري كمو.
بية بالجماىير المصػرية التػي مػألت الميػاديف فػي جميػع أنحػاء مصػر، ونػادت بػالتغيير السػممي، وأشادت الج

رادتيـ.  معبرة عف فخرىا بقوة الشباب المصري وا 
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وأعربػػػت الجبيػػػة عػػػف أمميػػػا بعػػػودة مصػػػر سػػػريعًا إلػػػى دورىػػػا العربػػػي والريػػػادي القػػػومي والػػػدولي، ومسػػػاندتيا 
إلػػى المشػػيد مػػف جديػػد فػػي كافػػة المحافػػؿ كقػػوة عربيػػة اقميميػػة ودعميػػا لقضػػية الشػػعب الفمسػػطيني وعودتيػػا 

 مؤثرة.
وأكدت الجبية فػي ختػاـ بيانيػا أف حريػة فمسػطيف واالنتصػار لقضػايا شػعوبنا العربيػة لػف يػتـ إال بمصػر قويػة 

 ومستقرة، قادرة عمى مواجية التحديات الوطنية والقومية. 
دير لمشػعب المصػري ولجيشػو، وقػاؿ فػي بيػاف صػحافي ومف جيتو وجو حزب الشعب الفمسطيني التحية والتق

أف العنصػػر الحاسػػـ فػػي التجربػػة المصػػرية كػػاف وال يػػزاؿ الحػػراؾ الشػػعبي البػػاىر لجمػػاىير الشػػعب المصػػري 
صراره عمى مواصمة كفاحو مف اجؿ الحرية والديمقراطية وتحقيؽ العدالة االجتماعية.   وا 

طيني قػػاؿ النائػػب بسػػاـ الصػػالحي األمػػيف العػػاـ لحػػزب وعػػف تػػأثيرات مػػا جػػرى فػػي مصػػر عمػػى الوضػػع الفمسػػ
الشػػػعب فػػػي تصػػػريح صػػػحافي أف التجربػػػة المصػػػرية ىػػػذه تؤكػػػد أف الشػػػراكة الوطنيػػػة والتعدديػػػة إلػػػى جانػػػب 
االنتخابات ىي المكوف األساسي لمديمقراطية، واف أي مسعى لمحكػـ المنفػرد لشػخص او حػزب أو جماعػة ال 

ف ىػػذا مػػا بينتػػو أيضػػا التجربػػة الفمسػػطينية التػػي ال تػػزاؿ تػػداعياتيا السػػمبية يسػػتقيـ مػػع الديمقراطيػػة، مضػػيفا أ
 مستمرة في ظؿ االنقساـ. 

تعقيبػا عمػى مػا آلػت إليػو األوضػاع ’ فػدا‘ومف جيتيا صرحت األمينة العامة لالتحػاد الػديمقراطي الفمسػطيني 
لتػاريخي ونعتبػره انجػازا لكػؿ القػوى في مصرقائمة: نبارؾ بيذه المناسبة لمشعب المصري العظيـ ىذا االنجاز ا

واالتجاىػػات السياسػػية فػػي مصػػر الشػػقيقة التػػي لػػوال تضػػافر جيػػود كافػػة أطيافيػػا وتكاتفيػػا لمػػا كػػاف تحقػػؽ مػػا 
شػػػيدناه الميمػػػة مػػػف انتصػػػار نأمػػػؿ أف يحقػػػؽ لمصػػػر مزيػػػدا مػػػف التقػػػدـ واالزدىػػػار والرفاىيػػػة والحريػػػة والعدالػػػة 

 االجتماعية. 
 5/7/1023، القدس العربي، لندن

 
 ما حدث في مصر يشكل انتصارًا إلرادة الشعب"الجبية الشعبية":  23

إف مػا حػدث فػي مصػر « السػفير»قاؿ عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسػطيف جميػؿ مزىػر لػػ
يشػػكؿ انتصػػارًا إلرادة الشػػعب، الػػذي طالمػػا طالػػب بحقوقػػو العادلػػة والمتمثمػػة فػػي تحقيػػؽ العدالػػة االجتماعيػػة 

 والحقوؽ الديموقراطية والتنمية المجتمعية.
ورأى مزىػػػر أف مصػػػر سػػػتعيد دورىػػػا الريػػػادي عمػػػى المسػػػتوى اإلقميمػػػي والعربػػػي والقػػػومي، وستسػػػترد مكانتيػػػا 

 التاريخية الداعمة لمشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة.
القضػػية الفمسػػطينية.  وبالنسػػبة إلػػى القيػػادي فػػي الجبيػػة الشػػعبية، فػػإف مػػا حػػدث يبعػػث األمػػؿ مػػف جديػػد تجػػاه

واشار إلى أف مصر ستبقى داعمة ومسػاندة لفمسػطيف وقضػيتيا، مشػددًا عمػى ضػرورة أف تتكمػؿ جيػود الثػورة 
 المصرية بمواقؼ فعالة وحقيقية تجاه فمسطيف.

وأمؿ مزىر في أال تتخمى مصر عػف مسػؤولياتيا تجػاه قطػاع غػزة، وتتركػو يعػاني مػف ويػالت الحصػار، فيػو 
أنيػػا سػػتعمؿ عمػػى رفػػع الحصػػار لمتخفيػػؼ مػػف معانػػاة أىػػؿ القطػػاع عبػػر فػػتح معبػػر رفػػح البػػري،  يبػػدو متأكػػداً 

 وتسييؿ مرور المواد األساسية والحاالت اإلنسانية.
 5/7/1023، السفير، بيروت

 
 الدائر في لبنان في الصراعالفمسطينيين متعددة تحاول زج الالجئين  أطراف ":الديمقراطية" 24
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خػػتص فػػي قضػػايا الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف وسػػورية إصػػرار القيػػادة وغالبيػػة أكػػد باحػػث م حسػػف جبػػر:
الفصائؿ الفمسطينية عمى تحييد المخيمػات بعيػدا عػف األزمتػيف السػورية والمبنانيػة، إال أف األطػراؼ المتنازعػة 

 تحاوؿ زج الالجئيف في المشاكؿ الداخمية لمبمديف.
مقراطيػػة فتحػػي كميػػب مػػف خطػػورة االنقسػػاـ السياسػػي عمػػى أوضػػاع وحػػذر عضػػو المجنػػة المركزيػػة لمجبيػػة الدي

 الالجئيف في لبناف، الذيف يدفعوف أثمانا متواصمة جراء الحالة الفمسطينية الراىنة.
%، مؤكػدا 86وأشار إلى أف أوضاع المخيمات في لبناف سػيئة لمغايػة، وأف نسػبة الفقػر فييػا تصػؿ إلػى نحػو 

الشػػباب الفمسػػطينييف لصػػالحيا مسػػػتغمة الوضػػع االقتصػػادي واالجتمػػػاعي  أف أطرافػػا متعػػددة تحػػاوؿ اسػػػتمالة
 الصعب ليـ.

وقاؿ إف أية أزمة تندلع في لبناف يكوف الفمسطيني أحد أطرافيا، وتحاوؿ الكثير مف الجيات في لبناف المعػب 
 عمى وتر المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية.

 5/7/1023، األيام، رام اهلل
 

 "إخوان مصر" عميكم التحرك إلى شباب في "الداخمية في غزة":  المياإلعمدير المكتب  25

، الػذي حػض شػباب  ىنيػةكتب مػدير المكتػب اإلعالمػي فػي وزارة الداخميػة فػي حكومػة  « اإلخػواف»إيػاد البػـز
إلػػى «: »فايسػػبوؾ»مرسػػي. وكتػػب عمػػى حسػػابو الرسػػمي عمػػى  الػػرئيس المصػػري محمػػد عمػػى مواجيػػة عػػزؿ

رفاء والغيػػػوريف فػػػي مصػػر، إف زمػػػاـ المبػػػادرة اآلف بأيػػديكـ، ال تنتظػػػروا أف تصػػػمكـ شػػباب اإلخػػػواف وكػػػؿ الشػػ
أوامػػر قيػػادتكـ، عمػػيكـ التحػػرؾ والمبػػادرة وتشػػكيؿ المجموعػػات، فػػإف غ يبػػت القيػػادة وىػػو مػػا يقػػوـ بػػو الجػػيش 

كـ )المصػػػػرين اآلف، ال بػػػػد أف يواجػػػػو ذلػػػػؾ باإلقػػػػداـ والمبػػػػادرة والتحػػػػرؾ العاجػػػػؿ عمػػػػى األرض، ىػػػػذه فرصػػػػت
لكـ في إخوانكـ في غزة أسوة حسنة، فحينما اعتقمت قيادة حماس في غزة، سواء مػف »وأضاؼ: «. التاريخية

، بػادر شػباب الحركػة لمفعػؿ عمػى 2118االحتالؿ عمى مػدار سػنوات طويمػة أو مػف السػمطة الفمسػطينية عػاـ 
نو لجياد، نصر أو استشياداألرض وقادوا العمؿ في المياديف كافة ومرغوا أنوؼ أعدائنا في التراب، و   «.ا 

 5/7/1023، الحياة، لندن
 

 الشاباك: تراجع العمميات الفمسطينية ضد أىداف إسرائيمية 26
أعمػف جيػاز األمػف الػداخمي "الشػاباؾ"، فػي تقريػر لػو حػوؿ األوضػاع األمنيػة : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

ضي، شيد تراجعًا في عدد العمميات الفمسطينية في األراضي الفمسطينية المحتمة، أف شير حزيراف/يونيو الما
 ضد أىداؼ إسرائيمية، مقابؿ ارتفاع في العمميات التي انطمقت مف غزة والقدس.

عمميات ضد إسرائيمييف وأىداؼ إسرائيمية، فيما وقعت  203وبحسب الشاباؾ، وقعت خالؿ الشير الماضي، 
 عممية. 211في شير أيار/مايو، الذي سبقو  

عمميػػة مػػف ىػػذه العمميػػات، خرجػػت مػػف الضػػفة خػػالؿ شػػير حزيراف/يونيػػو، بتراجػػع عػػف  80قريػػر أف "وأفػػاد الت
عمميػة مقابػؿ  31عممية، أمػا فػي القػدس وقطػاع غػزة، فقػد نفػذت  63عممية، إذ نفذت  13شير أيار/مايو ب

 عممية في شير أيار/مايو". 36
ضػػفة، كانػػت إلقػػاء زجاجػػات حارقػػة، فيمػػا وبحسػػب تقريػػر الشػػاباؾ، فػػإف "معظػػـ العمميػػات التػػي وقعػػت فػػي ال

طالؽ نار".  العمميات مف غزة، في معظميا إطالؽ صواريخ وعبوات ناسفة وا 
 صاروخًا وقذيفة ىاوف مف قطاع غزة. 11يشار إلى أنو أطمؽ منذ بداية العاـ، 

 5/7/1023، الحياة، لندن
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 "إسرائيلـ")ج( ل صنفةالمناطق الفمسطينية الم إلى ضم  بينيت يدعو  27

كما أعمف رئيس حزب البيت الييودي نفتالي بينيت أنو يعارض حؿ الدولتيف وقياـ دولة : يو بي آي
 فمسطينية

وتعميقا عمى جيود وزير الخارجية األميركي جوف كيري إلحياء عممية السالـ واستئناؼ المفاوضات بيف 
و يعارض حؿ الدولتيف وقياـ دولة إسرائيؿ والفمسطينييف، أعمف رئيس حزب البيت الييودي نفتالي بينيت أن

التي تخضع لمسيطرة اإلدارية واألمنية اإلسرائيمية وتشكؿ -ودعا بينيت إلى ضـ مناطؽ "ج"  فمسطينية.
 إلى إسرائيؿ. -% مف مساحة الضفة الغربية80مساحتيا أكثر مف 

 5/7/1023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 األقصىالمسجد ن سرائيمي يدعو لبنا  الييكل مكااإلسكان اإل وزير 28
ف : يو بي آي قاؿ وزير اإلسكاف اإلسرائيمي أوري أريئيؿ إنو يجب بناء "الييكؿ" مكاف المسجد األقصى، وا 

 قياـ دولة فمسطينية "قصة خيالية".
وىو أحد أبرز قادة المستوطنيف وينتمي لحزب البيت الييودي -ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية عف أريئيؿ 

قولو إف مستوطنة "شيمو ىي مكاف لمحياة والصالة والتواصؿ، وقد بنينا الكثير مف  -اليميني المتطرؼ
اليياكؿ لكننا بحاجة ألف يتـ بناء الييكؿ الحقيقي في جبؿ الييكؿ"، في إشارة إلى المسجد األقصى وقبة 

 الصخرة.
ف "ىناؾ مف أ -خالؿ مؤتمر عقد في مستوطنة شيمو في الضفة الغربية اليوـ الخميس-وأضاؼ أريئيؿ 

 يقوؿ لنا إف دولتيف لشعبيف ىي الحؿ الحقيقي، وأنا أقوؿ إف ىذه قصص خيالية".
 وتابع أنو فيما بيف نير األردف والبحر المتوسط "يمكف أف تقاـ دولة واحدة فقط ىي دولة إسرائيؿ".

 5/7/1023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 م يسبق لو مثيلستراتيجي مع الواليات المتحدة لا: تعاون أمني و يزبير  29
قاؿ الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيرس، بمناسبة االستقالؿ األمريكي، إف التعاوف اإلستراتيجي : ػرب16عػػ

وقاؿ  واألمني بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة وصؿ في عيد الرئيس باراؾ أوباما إلى حد لـ يسبؽ لو مثيؿ.
سرائيؿ مصمحة حقيقية في نجاح ميمة وزير الخارجية بيرس، في بيت السفير األمريكي في "ىرتسميا"، إف إل

 األمريكية في الدفع بما يسمى بػ"عممية السالـ".
وفي  وبحسبو فإف ىناؾ غالبية لدى الطرفيف تؤيد حؿ الدولتيف، مشددا عمى أنو "ال بديؿ آخر التفاؽ سالـ".

قود التحالؼ الدولي ضد إيراف، وأف حديثو عف البرنامج النووي اإليراني، قاؿ بيرس إف الواليات المتحدة ت
 إسرائيؿ ستبقى جزءا مف ىذا التحالؼ.

 5/7/1023، 48عرب 
 

 خيار آخر... مصـر كانت تتجو لحرب أىمية أمامولم يكن الجيش المصري بن اليعازر:  10
عضو الكنيست االسرائيمي ووزير الدفاع السابؽ ، أف د ب ا، عف 5/7/1023، الدستور، عم انذكرت 
بف اليعازر صرح تعميقا عمى ما حدث فى مصر، اف الجيش المصري لـ يكف امامو خيار اخر..  بنياميف
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يديعوت »وقاؿ بف إليعازر فى تصريحات لصحيفة «. فمصر كانت في فوضى وتتجو صوب حرب أىمية
ا ىذا أمر غير متوقع. إف سقؼ التوقعات لجماعة )االخواف المسمميف كاف مرتفع»االسرائيمية: « أحرونوت

الموقؼ مروع ولـ يحدث »وأضاؼ «. لمغاية.. فقد توقعوا تحقيؽ إصالحات في التعميـ والمعيشة والبطالة
 ووجو بف إليعازر انتقادات لمرئيس المعزوؿ محمد مرسي.«. شيء

إلذاعة الجيش اإلسرائيمي، إف  ،بف أليعازر قاؿ، أف يو بي آي عف، 5/7/1023، الحياة، لندنوأضافت 
الؿ العاـ األخير فقط بتعييف أنصاره في أركاف الحكـ". وأضاؼ إف "اليزة في مصر "مرسي انشغؿ خ

ستستمر، وليس ميمًا مف سينتخب، وذلؾ إلى حيف عودة مصر لتستقر إلى نواتيا المبنية عمى أساس 
 عمماني".

نما ليذه الح ركة ورأى أف إقالة مرسي "ىي ضربة موجية، ليس فقط ضد اإلخواف المسمميف في مصر، وا 
عامًا عمى تأسيس الحركة". وقاؿ إف "رئيس المحكمة العميا  65كميا، والتي أممت بالصعود إلى الحكـ بعد 

المصرية، الذي بات الرئيس الفعمي لمصر، عدلي منصور، ىو رجؿ النظاـ القديـ، وأعتقد أنو سيقود بسرعة 
جراء انتخابات جديدة".  إلى إلغاء الدستور وا 

 
 س المصري محمد مرسي "ىزة أرضية"أشكنازي: عزل الرئي 12

وصؼ رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي السابؽ غابي أشكنازي، عزؿ الرئيس المصري محمد مرسي وكاالت: 
بػ"اليزة األرضية"، وحذر مف رد فعؿ محتمؿ لػ"اإلخواف المسمميف" في أعقاب ذلؾ، فيما قاؿ وزير إسرائيمي 

 إف "ما حدث ىو شأف مصري داخمي".
كنازي لوسائؿ إعالـ إسرائيمية خالؿ تواجده عمى طفاؼ التنقيب عف الغاز قبالة شواطئ إسرائيؿ اف وقاؿ أش

 "الثورة األخرى في مصر ىي ىزة أرضية، وما نراه في العالـ العربي ليس أقؿ مف ىزة أرضية".
ىذا سيحدث،  وأضاؼ أشكنازي أنو "في ما يتعمؽ بما سيحدث، فإنني أنصح بتوخي الحذر، ألننا لـ نرى أف

واستبعد أشكنازي أف تكوف ىناؾ انعكاسات فورية عمى  وكذلؾ ألنو برأيي في مصر ال يعرفوف ما سيحدث".
إسرائيؿ جراء عزؿ مرسي، وذلؾ تعقيبًا عمى مسؤوليف إسرائيمييف صرحوا خالؿ اليوميف الماضييف بأنيـ 

وقاؿ أشكنازي: "أعتقد أف الجيش  .يتحسبوف مف ىجمات منظمات جيادية في سيناء ضد أىداؼ إسرائيمية
المصري منشغؿ اليوـ في أمر ما يتعدى الوضع الداخمي في مصر"، لكنو حذر مف رد فعؿ محتمؿ مف 
جانب "اإلخواف المسمميف". وأضاؼ: "األمور لـ تنتِو وأنصح بمتابعة ما سيفعمو "اإلخواف المسمموف"، ويبدو 

 لي أنو ينتابيـ نوع مف الصدمة اآلف".
 5/7/1023، زيرة نت، الدوحةالج

 
 ستقالة عمى خمفية اتيامو بتحرش جنسيمدير مكتب نتنياىو ينوي اال 11

مف المتوقع اف يقدـ مدير مكتب نتنياىو، استقالتو، في وقت  :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو -راـ اهلل
 عاما. 25الحؽ مف ىذا الشير، عمى خمفية اتيامو بقضية تحرش جنسي، وقعت قبؿ 

الرغـ مف ِقدـ القضية، وقرار المدعي العاـ، ييودا فاينشتايف، بعدـ توجيو االتيامات اليو، إال أف غيؿ وعمى 
شيفر، قرر عمى نحو مفاجىء تقديـ استقالتو نياية ىذا الشير، وفقا لما أبمغو لنتنياىو ولمفوض الخدمة 

 المدنية.
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نفى اف تكوف خمفيتيا االدعاءات التي تقدمت ىذا وأكد مكتب نتنياىو المعمومات حوؿ استقالة شيفر، لكنو 
 بيا المرأة، لكنو اشار الى أف شيفر سيترؾ منصبو في غضوف أشير قميمة.

 5/7/1023، القدس، القدس
 

 صاروخية وسقوط طائرات  تتدرب عمى تعرض مطاراتيا لضربات "إسرائيل" 13
رى عمى سيناريو تعرضو تحوؿ مطار حيفا الى ساحة تدريبات كب: آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

العتداءات، بينيا صاروخية، تؤدي الى انييار مسار االقالع واليبوط وسقوط طائرة. وشارؾ في التدريبات 
واعمف المسؤولوف عف التدريبات انيا  قوات كبيرة مف الجيش والشرطة ووحدات االنقاذ وسمطة المطار.

عيدة وتسييؿ إجالئيـ الى المستشفى"، مضيفيف "اجريت ضمف معايير تقضي بأبعاد المصابيف في أماكف ب
اف "ىدؼ التدريبات المركزي التدريب عمى كيفية مواجية حاؿ طوارئ كيذه ومدى قدرة التعاوف بيف 
االطراؼ المختمفة، كوف حادثة كيذه ضخمة وكبيرة الحجـ. وذكر مسؤوؿ في الطوارئ بأف المناورة ميمة 

يشار الى اف "الجيش  عراقيؿ التي تواجو القوات المتدربة".مف اجؿ استخالص العبر مف الصعاب وال
والجبية الداخمية يركزاف في التدريبات عمى مدينة حيفا، كونيا اكثر البمدات المعرضة لمخاطر الصواريخ 
مف الشماؿ لوجود المطار المدني فييا والمصانع الكيماوية"، التي تشير الدراسات الى اف "اصابتيا بصاروخ 

 الى مقتؿ واصابة عشرات االؼ االسرائيمييف مف منطقة حيفا".  قد يؤدي

 5/7/1023، الحياة، لندن
 

 تعرض سفينة عسكرية إسرائيمية إلطالق نار قبالة ساحل غزةاإلذاعة اإلسرائيمية:  14
أعمف الجيش اإلسرائيمي عف تعرض سفينة تابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية، : يو بي آي -القدس المحتمة 

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية، أف "سفينة لسالح البحرية تعرضت  ؽ نار فجر اليـو الخميس قبالة غزة.إلطال
 إلطالؽ نار، بينما كانت تقوـ بنشاط اعتيادي قبالة سواحؿ غزة، مف دوف وقوع إصابات أو أضرار".

 وأفادت أف "سمطات الجيش اإلسرائيمي فتحت تحقيقًا في مالبسات الحادث".

 5/7/1023، الحياة، لندن
 

  سماع دوي انفجارات في "إيالت"  ":جيروزاليم بوست" 15
ذكر تقرير إخباري أف قاطني مستعمرة إيالت في جنوب فمسطيف المحتمة سمعوا دوي عدد مف : )د .ب .أن

 االنفجارات في المستعمرة، الميمة الماضية.
لكتروني أف قوات األمف بدأت عممية تفتيش في وذكرت صحيفة جيروزاليـ بوست اإلسرائيمية في موقعيا اإل

 المنطقة، ولكنيا تقوؿ إنيا ال تستطيع أف تؤكد السبب وراء االنفجارات في ىذه المرحمة.   

 5/7/1023، الخميج، الشارقة
 

 تستبعد انعكاس األحداث المصرية عمى قطاع غزة "إسرائيل" 16
إسرائيمية أف تنعكس األحداث في مصر عمى  استبعدت مصادر عسكرية: آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

األوضاع األمنية في قطاع غزة، لكنيا رأت أف "إيراف قد تحاوؿ استغالؿ ىيمنتيا عمى حركة الجياد 
 اإلسالمي، لتصعيد األوضاع في غزة.
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 وفيما يتعاظـ القمؽ لدى اإلسرائيمييف، بعد التطورات التي تشيدىا مصر، أعربت محافؿ سياسية عف أمميا
قميميًا، وعدـ انتقاؿ األوضاع وتأثيرىا عمى المنطقة".  "في استقرار الوضع مصريًا وا 

وتوقعت المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية، أف "تحاوؿ حماس الحفاظ عمى اليدوء، باعتباره مصمحة عميا". 
عتراؼ وقالت المصادر العسكرية إف "اليدوء يساعد حماس في ترسيخ سيطرتيا عمى القطاع، وتعزيز اال

الدولي بيا، بعد عممية عامود السحاب، كما أنو يّمكنيا مف مواصمة بناء قدراتيا العسكرية". وبحسب 
اإلسرائيمييف، فإف "حماس قامت بتشكيؿ وحدة خاصة، تضـ مئات العناصر لمنع إطالؽ القذاؼ 

 الصاروخية".
بية، تجاه سيناء وغزة. وأعمف أنو واتخذ الجيش اإلسرائيمي إجراءات أمنية مشددة عمى طوؿ الحدود الجنو 

"سمح لمجيش المصري بنشر قواتو عمى طوؿ الحدود المقابمة لقطاع غزة". كما قرر "نشر قوات مكثفة 
ودوريات عمى مدار اليوـ، تجاه سيناء"، عازيًة السبب إلى الخوؼ مف أف التنظيمات اإلسالمية المتطرفة، 

ة، قد تستغؿ األوضاع واالنشغاؿ باألحداث الداخمية في وعناصر مف القاعدة، التي تنتشر في المنطق
يذكر أف الجيش اإلسرائيمي قاـ بنصب المزيد مف منظومات مراقبة  مصر، لتنفيذ عمميات ضد إسرائيؿ".

 متطورة.

 5/7/1023، الحياة، لندن
 

 : الفوضى قريبة وكامنة!" في الشرق األوسطالالنظام المطمق"قمق إسرائيمي من  17
كانت مصر، عمى األقؿ منذ إبراـ اتفاقيات كامب ديفيد، تشكؿ في نظر إسرائيؿ الحجر  :حممي موسى

الزاوية في االستراتيجية اإلقميمية لسببيف: األوؿ أنيا ركيزة االستقرار والفوضى في المنطقة، والثاني أنيا القوة 
ولذلؾ فإف ما يجري في مصر العربية األكبر التي مف دونيا يفقد العرب قدرتيـ عمى حسـ أي معركة معيا. 

ومستقبؿ التطورات ييـ جدًا الدولة العبرية، ليس فقط مف الزاوية الضيقة التي يحاوؿ البعض اإلمساؾ بيا، 
نما مف الزاوية االستراتيجية األوسع إقميميًا ودوليًا.  وىي أثر سيناء عمى الوضع األمني في إسرائيؿ، وا 

في مصر يزيح عف إسرائيؿ تعقيدات التفكير « اإلخواف المسمميف»ومف الزاوية الظاىرية، فإف سقوط حكـ 
بكيفية التعامؿ مع ىذا العنصر الجديد الداخؿ بقوة عمى السياسة في الشرؽ األوسط. وعمميًا فإف سيطرة 
الجيش المصري، ولو بشكؿ مستتر، عمى السياسة الخارجية يعيد الوضع، الذي كاف قائمًا في العقود الثالثة 

ف كاف سيشيد بعض التغييرات ىنا وىناؾ. ولكف المسألة مف الزاوية الماضي ة، إلى سابؽ عيده حتى وا 
 الجوىرية أعقد مف ذلؾ بكثير.

فالتحركات األخيرة ليس فييا ما يضمف، مف وجية نظر الكثير مف المحمميف اإلسرائيمييف، عودة االستقرار 
ى حالة اضطراب قد تصؿ إلى الحرب األىمية. إلى الوضع المصري. وقد يكوف بالعكس فتح األبواب عم

، عندما أشار في مقالة بعنواف «ىآرتس»ومف الجائز أف أبرز مف تناوؿ ىذه الفكرة، ىو آري شافيت في 
إلى أف خيارات مصر بيف إيراف وتركيا األولى وتركيا الثانية حسـ. فالدولة « اإلسالـ ييبط والفوضى ترتفع»

زمت في مصر، ولكف الدولة الديموقراطية بإدارة الجيش أو بإدارة اإلسالـ لـ الدينية عمى شاكمة إيراف ى
تحسـ بعد. وفي نظره، فإف الصراع بيف الخياريف التركييف في مصر يفتح الباب عمى خيار ثالث ىو خطر 

 الفوضى.
وأف « يـزاإلسالـ السياسي ليس قوة سياسية ال ت  »، وىي أف «الطيبة جداً »وبعدما يعّدد شافيت األنباء 

مصر تبدو اآلف »، يشير إلى األنباء المقمقة وأساسيا أف «اإلسالـ ليس ىو الحؿ»المصرييف أدركوا أف 
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وفي نظره االقتصاد ينيار وال توجد قوة مدنية تفرض القانوف والنظاـ وال نقاط التقاء بيف «. دولة بال حؿ
كف حكميا، وحيث فشؿ مبارؾ ومرسي سوؼ مصر تغدو دولة فاشمة ال يم»الواقع واآلماؿ. ويخمص إلى أف 

قريبة وكامنة. والخطر الجديد الذي يغطي الشرؽ األوسط ىو »يفشؿ آخروف. ولذلؾ ينّبو مف أف الفوضى 
 «.خطر الال نظاـ المطمؽ

ومف بيف األسئمة األشد جوىرية التي حاوؿ عدد مف الخبراء اإلسرائيمييف اإلجابة عمييا: ما ىي وجية 
 ؟«اإلخواف المسمميف»المصرية الناشئة؟ وما ىو مصير جماعة الديموقراطية 

في جامعة بف غوريوف، « مركز ىرتسوغ لدراسات الشرؽ األوسط»يرى البروفيسور يوراـ ميتاؿ، وىو رئيس 
والمعسكر السمفي تمقيا ضربة شديدة ومؤلمة، ولكف ىذه حركة عمرىا عشرات « اإلخواف المسمميف»أف 

 «.بوسعيا أف تتعافى وأف تواجو بنجاح حتى في االنتخابات المقبمة بتقديري أف»السنيف، و
ىزة »في جامعة تؿ أبيب، فاعتبر أف الضربة شديدة « مركز دياف»أما البروفيسور عوزي رابي، رئيس 

ىائمة، وال شؾ عندي في أف آثار ذلؾ ستكوف ممموسة. عمى المدى القصير ينبغي رؤية ما إذا كاف 
إخراج جميورىـ إلى الشوارع، ليظيروا مقدار قوتيـ. عمى المدى األبعد أعتقد أنيـ  اإلخواف سينجحوف في

ويعتبر ميتاؿ أف المجتمع المصري منقسـ جدًا ىذه األياـ  «.سيرّمموف أنفسيـ ويعودوف في نياية المطاؼ
لكف، ىذا بيف اإلسالمييف والعممانييف، ومع ذلؾ فاحتماالت التدىور نحو حرب أىمية ضئيمة في نظره. و 

ليس تحميؿ رابي، الذي يعتقد أف االحتماؿ كبير، ولكف ليس عمى شاكمة الحرب األىمية الدائرة في سوريا، 
ويتفؽ الخبيراف أف بداية االعتراض جاءت عمى  «.الشرخ عميؽ وسيؤثر عمى استقرار مصر»ومع ذلؾ فإف 

ممة مؤسسات الحكـ عف طريؽ صياغة والرئيس المخموع محمد مرسي اتخاذ تدابير ألس« اإلخواف»محاوالت 
دستور وتعييف شخصيات دينية. ولكف تدىور الوضع االقتصادي وانعداـ األمف الداخمي زاد مف حدة 
االعتراضات. وىذا يجعؿ ميمة الحكـ الجديد في مواجية معسكر مرسي أكثر تعقيدًا بسبب الحاجة إلى 

يعتقد البروفيسور ميتاؿ أنو مع سقوط حكـ الرئيس وأيًا يكف الحاؿ،  ترميـ االقتصاد واألمف الداخمي.
دخمت مصر مرحمة انتقالية ثورية يمكف أف تستمر سنوات طويمة، عمى شاكمة ما حدث لثورات »المخموع 

أخرى في العالـ. وتتسـ ىذه المرحمة بعدـ االستقرار السياسي وبأعماؿ عنؼ بيف األفرقاء. وىذا يعني أف 
وفي المقابؿ، يعتقد البروفيسور «. ا في ذلؾ احتماؿ تبديؿ الحكـ بشكؿ متواترعدـ االستقرار قد يطوؿ بم

فميس مستبعدًا أف يضجر الجميور مف سموؾ الرئيس الجديد »رابي أف المستقبؿ قد يشيد انقالبات أخرى، 
 «.بعد عاـ أو أكثر، وحينيا سينزؿ ثانية إلى الشوارع

 5/7/1023السفير، بيروت، 
 

     48جروح خطيرة بانفجار سيارة وسط فمسطين إصابة إسرائيمي ب 18
أصيب مستوطف إسرائيمي بجروح، في أعقاب انفجار سيارة في شارع "ىنسيئيـ"، في مستوطنة : الناصرة

 .16"ميجداؿ ىعيمؾ" وسط فمسطيف المحتمة عاـ 
ي داخميا وقالت شرطة االحتالؿ في بياف لوسائؿ اإلعالـ، إف الحادث ناجـ عف تفجير مركبة خصوصية ف

يتواجد سائؽ في األربعينات مف عمره، معروؼ لدى الشرطة، حيث أصيب في القسـ السفمي مف جسده 
إلى أنو تـ   ورجحت شرطة االحتالؿ، أف يكوف ىذا الحادث عمى خمفية جنائية، مشيرة وحالتو حرجة.

الؿ، وأغمقت المكاف وىرعت إلى المكاف قوات كبيرة مف شرطة االحت تركيب عبوة ناسفة عمى المركبة. 
 وباشرت التحقيؽ في كافة ظروؼ ومالبسات الحادث.
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 4/7/1023قدس برس، 
 

 انقالب عمى حق الشعب المصري في اختيار ممثميو بمصرالخطيب: ما حصل كمال  19
اعتبر كماؿ الخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني، أف ما حدث في مصػر  :السبيؿ

نمػػا "انقػػالب" عمػػى حػػؽ  نقالبػػا" عمػػى الػػرئيس محمػػد مرسػػي،مػػؤخرا لػػيس "ا ولػػيس عمػػى اإلخػػواف المسػػمميف وا 
 الشعب المصري في اختيار ممثميو عف طريؽ صندوؽ االنتخابات.

وقاؿ الخطيب في تصريحات خاصة لمراسؿ األناضوؿ: "ال يوجد وصؼ لما جرى في مصػر أدؽ مػف كممػة 
ءات رجؿ الشارع الػذي فػي الحقيقػة ال يمثػؿ أكثريػة فػي الشػعب )انقالب عسكرين نفذه الجيش خضوعا المال

 المصري الذي قاؿ كممتو عبر صندوؽ االنتخابات واختار محمد مرسي".
وقاؿ: "أنا عمى يقيف بأف اإلخواف المسمميف تحديدا لف يسعوا إلى اعتماد العنؼ وسيمة، لكف عمينػا أف نتػذكر 

د مرسػين والػذيف أمنػوا لفتػرة بصػندوؽ االنتخػاب ىػـ تيػار واسػع أف الداعميف لمشػرعية )الػرئيس المعػزوؿ محمػ
ليس فقط اإلخواف المسمميف، وىؤالء يمكف بعد أف رأوا صوتيـ يداس وقرارىـ الذاتي يمتيف، يمكف أف يػذىبوا 

 إلى خيارات أخرى، وىذا الذي أخاؼ عمى مصر منو".
ميف، بػؿ ىػو صػراع بػيف مشػػروعيف، واعتبػر أف "مػا حصػؿ لػيس ضػػد مرسػي وال ضػد جماعػة اإلخػواف المسػػم

ونفى أف يكوف ما  أحدىما يريد الجمع بيف العروبة واإلسالـ، واآلخر يدعو إلى التغريب والنظـ الديكتاتورية".
حصؿ في مصر ضربة قاسمة لمحركة اإلسالمية، وعده مجرد "جولة مف الجوالت التي مرت بيا" عمى مدار 

 تاريخيا الطويؿ.
 4/7/1023السبيل، عمان، 

 
 وضربة لمفكرة اإلسالمية في المنطقة انقالب : ما حصل في مصرعبد الستار قاسم 30

عبػد السػتار  د.رأى أسػتاذ العمػـو السياسػية بجامعػة النجػاح الفمسػطينية : نابمس )فمسطيفن ػ خدمة قػدس بػرس
يئػػة قاسػػـ بػػأف خطػػوة القػػوات المسػػمحة فػػي مصػػر التػػي أزاحػػت الػػرئيس المنتخػػب محمػػد مرسػػي مػػف الحكػػـ خط

سياسػػية، وأعػػرب عػػف خشػػيتو مػػف أف يكػػوف ليػػذه الخطػػوة نتػػائج سػػمبية عمػػى أمػػف واسػػتقرار مصػػر والمنطقػػة 
 بكامميا.

ن خطػوة إزاحػة اإلخػواف واعتبرىػا عنوانػا 7|1وانتقد قاسـ في تصريحات خاصة لػػ "قػدس بػرس" يػـو الخمػيس )
زاحػة اإلخػواف مػف 7|3ربعػاء )لمرحمة سياسية جديدة، وقاؿ: "لألسؼ الشػديد مػا جػرى فػي مصػر أمػس األ ن وا 

 .الحكـ، ىو خطيئة كبرى
وأضػػاؼ: "مػػا حصػػؿ فػػي مصػػر ىػػو انقػػالب عسػػكري واضػػح عمػػى الػػرغـ مػػف أف العسػػكرييف لػػـ يتولػػوا الحكػػـ 
بأنفسػػيـ، ىػػو ضػػربة كبيػػرة لمفكػػرة اإلسػػالمية برمتيػػا، وىػػذا حػػذرنا منػػو اإلخػػواف منػػذ البدايػػة، واآلف قػػد يحتػػاج 

 ليرمموا وضعيـ مف جديد". اإلخواف لسنوات طويمة
وجوابػػا عمػػى سػػؤاؿ وجيتػػو لػػو "قػػدس بػػرس" عػػف السػػر فػػي ترحيػػب اإليػػرانييف واإلسػػرائيمييف وبعػػض العواصػػـ 
العربيػػة والغربيػػة بإزاحػػة اإلخػػواف فػػي مصػػر، قػػاؿ قاسػػـ: "بالنسػػبة إلسػػرائيؿ فإنيػػا تخشػػى حكػػـ المسػػمميف ألف 

يسػتطيعوف االعتػراؼ بيػا، ولػذلؾ فػإف إسػرائيؿ تفضػؿ حكػـ اإلسالـ يحـر االعتػراؼ بإسػرائيؿ، والمسػمموف ال 
 اإلخػػػوافالميبػػػرالييف لمصػػػر عمػػػى اإلسػػػالمييف، كػػػذلؾ إيػػػراف تريػػػد أف يحكػػػـ القوميػػػوف مصػػػر، ألف جػػػزءا مػػػف 



 
 
 

 

 

           10ص                                    1922العدد:                5/7/1023الجمعة  التاريخ:

لـ يعيدوا عالقة مصر المنقطعة مع إيراف، وحػزب اهلل نفػس الشػيء وسػورية تعػادي  واإلخوافيكفروف الشيعة 
 الثورة ضدىا"، عمى حد تعبيره. اإلخواف ألنيـ يدعموف

 4/7/1023قدس برس، 
 

 مخالفة لالتفاقيات عد  % وي50االستيطاني زاد بنسبة  النشاطحنا عيسى:  32
حنا عيسى أستاذ القانوف الدولي النشاط االستيطاني المستمر عمى أراضي الدولة  د.استنكر  :القدس المحتمة

وذلػؾ  1023% فػي عػاـ 50مية فػاف االسػتيطاف زاد بنسػبة الفمسطينية المحتمة، حيث وفقًا إلحصائيات إعال
، معتبػػػرًا اف بنػػػاء المسػػػتوطنات اإلسػػػرائيمية عمػػػى 1022% زيػػػادة عػػػف 30عػػػف العػػػاـ الماضػػػي بمغػػػت النسػػػبة 

ويشػػكؿ انتياكػػا صػػارخا لقواعػػد القػػانوف الػػدولي  ،غيػػر شػػرعي 2187أراضػػي الدولػػة الفمسػػطينية المحتمػػة سػػنة 
المتعمقػػة بحمايػػة السػػكاف  ،2111قانونيػػة الػػواردة فػػي اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لسػػنة اإلنسػػاني وفقػػا لمنصػػوص ال

  المدنييف زمف الحرب.
دانتيػا »وقاؿ عيسى  استقر القانوف الدولي العرفي واالتفاقي عمػى عػدـ شػرعية ىػذه الممارسػات واإلجػراءات وا 

يف مف جية أولى، وعقبة أماـ تحقيؽ حيث تشكؿ عقبة أماـ استئناؼ المفاوضات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمي
 «.السالـ في الشرؽ األوسط مف جية ثانية

ىػػذه المسػػتوطنات المنتشػػرة فػػي مختمػػؼ أراضػػي الدولػػة الفمسػػطينية المحتمػػة »وأضػػاؼ أسػػتاذ القػػانوف الػػدولي، 
ؿ بحكـ الواقع تعتبػر ضػما ألراض محتمػة مػف الواجػب أف تخضػع لقػوانيف االحػتالؿ الحربػي والتػي تعالجيػا كػ

 «.ـ2111واتفاقية جنيؼ الرابعة  2107مف اتفاقية الىاي 
 5/7/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تدريبات عسكرية داخل الحرم اإلبراىيميفي الضفة ويجري  فمسطينياً  52االحتالل يعتقل  31

نػػػيف مواطنػػػًا مػػػف محافظػػػات راـ اهلل والخميػػػؿ وبيػػػت لحػػػـ وج 52اعتقمػػػت قػػػوات االحػػػتالؿ  :وفػػػا -محافظػػػات 
الخميػؿ، ونػددوا باالحتفػاؿ الػػذي  -وقمعػت مسػيرة مناىضػة لشػؽ شػػارع اسػتيطاني عمػى أنقػاض شػارع القػػدس 

، كمػػا داىمػػت عػػددًا مػػف القػػرى والبػػدات فػػي محافظػػات اإلسػػرائيميكػػاف مقػػررًا أف يحضػػره وزيػػر المواصػػالت 
 الضفة.

نظمتيػا التػي مسػيرة الشػطا، خػالؿ مناىضػة لنشػاط اسػتيطاني، واعتقمػت ناالمسػيرة القمعت قػوات االحػتالؿ، و 
لجاف المقاومة الشعبية، أمس عمى حاجز النشاش، جنوب بيت لحـ، تنديػدا، باحتفػاؿ احتاللػي بافتتػاح شػارع 

 لممستوطنيف في المنطقة.
، عمػػى حسػػاب 2187محتمػػة عػػاـ  أراضورفػػع المشػػاركوف فػػي المسػػيرة شػػعارات تؤكػػد اف الشػػارع شػػؽ عمػػى 

، حيػث تػـ اإلسػرائيميباالحتفاؿ الذي كاف مف المقرر اف يحضره وزيػر المواصػالت الفالحيف، ونددوا  أراضي
 الخميؿ القديـ، الستضافة االحتفاؿ.-شارع القدس أنقاضنصب خيمة كبيرة عمى 

قاؿ مدير عاـ أوقاؼ الخميؿ الحاج تيسير أبو اسنينة أمس إف قػوات االحػتالؿ أغمقػت الحػـر مف جية ثانية، 
عة تقريبػػػا وأجػػػرت تػػػدريبات عسػػػكرية داخمػػػو. وأضػػػاؼ أف جنػػػود االحػػػتالؿ منعػػػوا األذاف اإلبراىيمػػػي لمػػػدة سػػػا

وقػػػاموا بػػػإخالء المصػػػميف والػػػزوار المتواجػػػديف داخػػػؿ الحػػػراـ اإلبراىيمػػػي بيػػػدؼ إقامػػػة تػػػدريب عسػػػكري داخػػػؿ 
.  الحـر

 5/7/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 طينيين من سورية في لبنانالفمس نالالجئيمالية عمى  مساعدات"أونروا" توز ع  33

أعمنػػػت وكالػػػػة األمػػػػـ المتحػػػدة إلغاثػػػػة وتشػػػغيؿ الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف فػػػي الشػػػػرؽ األدنػػػػى : )يػػػو .بػػػػي .آين
 الجئيف الفمسطينييف مف سورية في لبنافنقدية ل)أونروان، أمس، أنيا وزعت مساعدات 
فػي لبنػاف  ةئ فمسػطيني مػف سػوريألػؼ الجػ 81مسػاعدات نقديػة عمػى “وقالت )أونروان في بياف، إنيا وزعػت 

 100أفػػراد حصػػمت عمػػى  3إلػػى  2وأوضػػحت أف العائمػػة الالجئػػة التػػي تتكػػوف مػػف ”. ماليػػيف دوالر 5بقيمػػة 
 300أفػراد ومػا فػوؽ عمػى  1دوالرًان بدؿ إيػواء، فػي حػيف تحصػؿ العائمػة المكونػة مػف  233ألؼ ليرة لبنانية )
دوالرًان بػػدؿ غػػذاء لكػػؿ فػػرد  33ألػػؼ ليػػرة لبنانيػػة ) 50ضػػافة إلػػى دوالرن بػػدؿ إيػػواء، إ 100ألػػؼ ليػػرة لبنانيػػة )

 .مف أفراد العائمة في كمتا الحالتيف
 5/7/1023الخميج، الشارقة، 

 
 "السجون "مصمحةوفد خارجي ردا عمى إجرا ات أي عن مقابمة  يمتنعونأسرى عوفر  34

وفػػد خػػارجي ردا عمػػى إجػػراءات  أعمػػف أسػػرى سػػجف عػػوفر عػػف امتنػػاعيـ عػػف مقابمػػة المحػػاميف وأي: راـ اهلل
 إدارة السجوف التي تريد تقييد أيدييـ وأرجميـ خالؿ زيارة المحاميف ليـ.

رفضػوا ىػذا اإلجػراء المػذؿ والتعسػفي وأنػو سػابقة لػـ تحػدث مػف قبػؿ،  أنيـ أمسوقاؿ األسرى في بياف صدر 
ذالليػػـ، وأنيػػـ بصػػدد اتخػػاذ مواقػػؼ أ خػػرى احتجاجيػػة إذا لػػـ تتراجػػع واف ىػػدؼ إدارة السػػجوف كسػػر إرادتيػػـ وا 

 إدارة السجوف عف ىذه اإلجراءات القمعية.
 5/7/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 في مصر ُتميم تجمعات شبابية في الضفة الغربية وغزة لمتمرد عمى االنقسام األحداث 35

بابية مػف مختمػؼ نظمػت مجموعػة شػتػأثرا باألحػداث األخيػرة التػي طالػت دولػة مصػر،  :راـ اهلل ػ وليػد عػوض
جامعات الضػفة الغربيػة بػراـ اهلل مػؤخرا ميرجػاف حاشػد حضػره عػدد مػف الشخصػيات والكػوادر وذوي األسػرى 
واألسرى المحرريف، في سياؽ تشكيؿ حراؾ ضاغط لتحقيؽ األىداؼ المتعمقة برفع مستوى الوطنية، ولتوحيد 

يمانػػًا بػػأف الوحػػدة ىػػي صػػماـ األمػػاف لمنيػػوض بال يف قضػػية الفمسػػطينية، وطرحيػػا فػػي الميػػادشػػقي الػػوطف، وا 
عمػػى االنقسػػاـ والقضػػايا التػػي خمفيػػا حيػػث دعػػت  إلنيػػاءويشػػيد قطػػاع غػػزة تحركػػات شػػبابية تػػدعو  .الدوليػػة
 5يػػـو ‘تحركػػات شػػعبية اليػػـو الجمعػػة تنديػػدا باالنقسػػاـ والتمػػرد عميػػو فيمػػا بػػات يعػػرؼ بػػػ  إلػػىشػػبابية  أوسػػاط
 أف األوافجػػامع انػػو آف  أبػػويوليػػو عبػػد الػػرحمف  5شػػاركيف فػػي يػػـو ونقػػؿ عػػف مسػػؤوؿ الشػػباب الم’. يوليػػو

االنقسػاـ بعػد  بإنيػاءيطالب الشباب الفمسطيني بحقوقو النائمة، وذلؾ مف خػالؿ ثػورة تجمػع الشػباب لممطالبػة 
الشػعب والشػػباب. وكػاف قػػد  بػإرادةقائمػػة  باألصػؿوصػؿ الشػعب لمرحمػػة فقػد الثقػػة بقياداتػو المنقسػمة وىػػي  أف

النشػػطاء اليػػـو الجمعػػة لمتظػػاىر فػػي سػػاحتي الجنػػدي المجيػػوؿ بغػػزة والمنػػارة فػػي راـ اهلل ضػػد اسػػتمرار حػػدد 
وعػزؿ  أنظمػةبعض الشعوب العربية اسػتطاعت خمػع  أف، رغـ 1007االنقساـ، المتواصؿ منذ منتصؼ عاـ 
 رؤساء مثؿ ما ىو الوضع في مصر.

 5/7/1023القدس العربي، لندن، 
 

 في سورية : الوقت تأخر لحل سياسيالالتينة بطريرك القدس لطائف 36
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ربما تأخر الوقت قمياًل بالنسبة لمحؿ السياسي »رأى بطريرؾ القدس لالتيف فؤاد طواؿ أنو : أ ؼ ب -باريس 
ألػػؼ مسػػيحي فػػي األردف واألراضػػي الفمسػػطينية وقبػػرص  70وكػػاف طػػواؿ التػػي تشػػمؿ رعيتػػو «. فػػي سػػورية

سرائيؿ يتحدث في مؤتمر صحافي ف واسػتقبؿ  .أيػاـي باريس في ختاـ زيارة دولػة إلػى فرنسػا اسػتمرت ثالثػة وا 
البطريرؾ وقمده وساـ جوقة الشرؼ، كما استقبمو وزير الداخمية  ءالثالثاوزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس 

 مانويؿ فالس، وزار مجمس الشيوخ والجمعية الوطنية.
الحكومة الفرنسية تؤيد حػال  سػمميًا، لكػف ربمػا تػأخر »ريرؾ إف وردًا عمى سؤاؿ حوؿ النزاع السوري، قاؿ البط

 «.الوقت بعض الشيء
 5/7/1023الحياة، لندن، 

 
 / مايوالرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي خالل أيار ارتفاع لإلحصا ":المركزي " 37

% خػػالؿ 1680ًا بنسػػبة سػػجؿ الػػرقـ القياسػػي لكميػػات اإلنتػػاج الصػػناعي ارتفاعػػ: الحيػػاة االقتصػػادية -راـ اهلل
 إلػػػػىالصػػػػناعي  اإلنتػػػػاج، اذ ارتفػػػػع الػػػػرقـ القياسػػػػي لكميػػػػات 1023مقارنػػػػة بشػػػػير نيسػػػػاف  1023شػػػػير أيػػػػار 

 ن.200=  1022خالؿ الشػير السػابؽ ) سػنة األسػاس 211605مقارنة بػ  1023خالؿ شير أيار  215611
اجر سػػػػجمت ارتفاعػػػػًا بنسػػػػبة أمػػػػس إف أنشػػػػطة التعػػػػديف واسػػػػتغالؿ المحػػػػ لإلحصػػػػاءوقػػػػاؿ الجيػػػػاز المركػػػػزي 

% مف إجمالي أنشطة الصناعة. وسػجؿ نشػاط انتػاج الكيربػاء 1651% والتي تشكؿ أىميتيا النسبية 12611
مقارنة مع الشير السابؽ والتي تشكؿ أىميتيا النسبية  1023% خالؿ شير أيار 1611والماء ارتفاعًا بنسبة 

% 2608ة الصػػناعات التحويميػػة ارتفاعػػًا بنسػػبة % مػػف إجمػػالي أنشػػطة الصػػناعة. كمػػا سػػجمت أنشػػط21665
% مػف إجمػالي أنشػطة الصػناعة خػالؿ شػير أيػار 60658عف الشير الماضي والتي تشػكؿ أىميتيػا النسػبية 

 .1023مقارنة مع شير نيساف  1023
 5/7/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 الصناعية في رام اهلل لألطرافافتتاح مصنع  38

ريػػا  أبػػوفػػي خطػػوة تفػػتح نافػػذة أمػػؿ آلالؼ فقػػدوا بعػػض أطػػرافيـ، احتفػػؿ مركػػز خميػػؿ  :عػػدـمينػػد ال - راـ اهلل
 الصناعية في مدينة راـ اهلل. لألطراؼ، بافتتاح مصنع األربعاءلمتأىيؿ، يـو 

سػػػاقو نتيجػػػة رصػػػاص  أوالماليػػػة والمشػػػقة، عمػػػى مػػػف ب تػػػرت يػػػده  األعبػػػاءوسيسػػػاىـ المصػػػنع، فػػػي تخفيػػػؼ 
 األنشػطةومزاولػة مختمػؼ  أنفسػيـحوادث السير، وسيتيح ليـ االعتماد عمػى  أوعمؿ، حوادث ال أواالحتالؿ، 

ويشػير المينػدس بقمػة  قمة، في حديث مع القدس دوت كػوـ .اليومية، كما قاؿ مدير المصنع الميندس نادر ب
دوا ، لتصػػػنيع أطػػػراؼ تتسػػػـ بػػػالقوة والخفػػػة، لمسػػػاعدة مػػػف فقػػػاألوليػػػةالمصػػػنع يسػػػتخدـ أفضػػػؿ المػػػواد  أف إلػػػى

 أساسابالتحرؾ بسيولة، موضحا اف تكنيؾ التصنيع والدقة والخبرة التي يتمتع بيا طاقـ العمؿ تشكؿ  أطرافيـ
، مػػػف حيػػػث الدقػػػة بالقيػػػاس والتركيػػػب، وجػػػودة المنػػػتج، التػػػي تخفػػػؼ عػػػف الشػػػخص األطػػػراؼ أفضػػػؿلتػػػوفير 

فػػي تػػدعـ  أممػػوعػػف  عػػربوأ الحيػػاة التػي ترتبػػت عمػػى فقػػده جػػزءًا مػػف جسػده. أعبػػاء% مػػف 60المصػاب نحػػو 
 .صناعية أطراؼوزارة الصحة الفمسطينية المحتاجيف لتركيب 

 5/7/1023القدس، القدس، 
 

 قطاع غزة "بين يديك" ! يضعألول مرة.. "أطمس"  39
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% تقريبػًا مػف فمسػطيف التاريخيػة، 2.3قطػاع غػّزة؛ ىػذه المسػاحة الجغرافيػة الممتػدة عمػى : نبيؿ سنونو -غزة 
المقبؿ، وألوؿ مّرة، موسوعة شاممة "أطمس" سياحي ومالحي، إلكتروني وكتابي؛ بالمغتيف سيكوف ليا، الشير 

اإلنجميزيػػة والعربيػػة، لالسػػتدالؿ عمػػى تضاريسػػيا، وتفاصػػيميا؛ بمػػا فػػي ذلػػؾ الطػػرؽ الرئيسػػة والفرعيػػة وجميػػع 
شػركة "اآلفػاؽ" ومشروع إنتاج "أطمػس" قطػاع غػزة الػذي تشػرؼ عميػو  المؤسسات الحكومية واألىمية، وغيرىا.

الدوليػػػة فػػػػي غػػػػزة، بموافقػػػػة الحكومػػػػة الفمسػػػػطينية، سػػػػيجعؿ االسػػػػتدالؿ عمػػػػى أقسػػػػاـ الشػػػػرطة والبريػػػػد والبنػػػػوؾ 
والمطػػػاعـ والشػػػالييات واألمػػػاكف السػػػياحية واألثريػػػة، والمستشػػػفيات والمتنزىػػػات والفنػػػادؽ ومحطػػػات الوقػػػود، 

لمػدير عػاـ الشػركة محمػد الفرعػاوي، فػإف الشػركة  ووفقػاً  والشواطئ، وشركات اليواتػؼ والمصػانع، أمػرًا يسػيرًا.
طبقػػة مختمفػػة المحتػػوى، داخػػؿ القطػػاع، سػػيتـ إخراجيػػا عمػػى  70ألػػؼ معمومػػة، تػػـ تصػػنيفيا إلػػى  51تمتمػػؾ 

ن أي اسػػػػطوانة إلكترونيػػػػة، تظيػػػػر عمييػػػػا كػػػػؿ المعمومػػػػات والمسػػػػميات CDشػػػػكؿ "أطمػػػػس" كتػػػػابي مرفػػػػؽ بػػػػػ)
 الصحيحة لممناطؽ، بجودٍة عالية.

 4/7/1023ن أون الين، فمسطي

 
 األردنيين في سجون االحتاللميرجان تضامني مع األسرى عم ان:  40

 اإلسرائيميةفي السجوف  األردنيوف األسرىأكد شقيؽ األسير األردني منير مرعي، شاىيف مرعي، أف  :عماف
وتحدث مرعي يوما مف القير والذؿ والتعذيب.  83يعانوف منذ بدء إضرابيـ عف الطعاـ أي ما يزيد عمى 

نظمو كؿ مف التيار القومي التقدمي والحزب الشيوعي في  األسرىفي كممة لو خالؿ ميرجاف تضامني مع 
وبيف مرعي أف  .في سجوف االحتالؿ األسرىمجمع النقابات المينية أمس عف مراحؿ العذاب الذي يعشيو 

مف الوقوؼ كؿ يوـ أماـ رئاسة ساعات يوميا  6وقفة واعتصاـ ومسيرة وأكثر مف  11نفذوا  األسرىذوي 
وفي كممة عف النقابات المينية، أعمف نقيب األطباء د.  الوزراء ومجمس النواب ووزارة الخارجية دوف جدوى.

 األسرى أحواؿىاشـ أبو حساف عمى أف نقابة األطباء ستقـو بتسخير كافة كوادرىا الطبية في القدس لمتابعة 
 ة.يالصح

 05/07/1023، الدستور، عم ان

 
 

  الفرحان لـ "قدس برس": االنقالب العسكري في مصر سيؤثر سمبا عمى المقاومة الفمسطينية 42
عماف: وصؼ القيادي اإلسالمي األردني الدكتور اسحؽ الفرحاف ما يجري في مصر اآلف بأنو "انقالب 

قميمي والعربي. عسكري عمى شرعية شعبية وديمقراطية"، قاؿ بأف تأثيراتو ستتجاوز مصر إلى المحيطيف اإل
ن عف أسفو لما جرى في مصر 7|1وأعرب الفرحاف في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" اليوـ الخميس )

وأعرب عف أممو في أف يعود العسكريوف إلى ممارسة دورىـ األساسي في حماية األمف القومي لمبالد وعدـ 
لفمسطينية، قاؿ الفرحاف: "ما جرى وحوؿ أثر ما جرى في مصر عمى القضية ا اجياض التجربة الديمقراطية.

في مصر ىو عيد لدى إسرائيؿ، حتى تنشغؿ مصر بنفسيا وتحارب التيار اإلسالمي ومف ورائو "حماس" 
والمقاومة، ما جرى في مصر سيؤثر سمبا عمى "حماس" في غزة وعمى المقاومة، لكف ثقتي باهلل كبيرة في 

الفمسطينية ىي قضية فوؽ الجميع وفوؽ األحزاب أف يمنع عمى األمة المساوئ". وأضاؼ: "القضية 
والتيارات وفوؽ الخالفات، وىي قضية األمة برمتيا، كنا نأمؿ أنو لو استمر الربيع العربي حتى تعود 
القضية الفمسطينية إلى موقعيا الطبيعي كأولوية مطمقة، ولذلؾ أممي أف ال تستمر األمور كما ىي اآلف بعد 
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يعود العسكريوف إلى مواقعيـ لحماية أمف البالد وحدودىا وأف ال يكونوا شركاء في االنقالب العسكري، وأف 
  صراع داخمي"، عمى حد تعبيره. 

 4/7/1023قدس برس، 
 

 منطمق الفتعال أحداث أمنية إلىتمنى عدم تحويل المخيمات الفمسطينية وي يمتقي عباس ميقاتي 41

ميقاتي التزاـ فمسطينيي بقرار السمطة الفمسطينية بعدـ نجيب  المبنانية تمّنى رئيس حكومة تصريؼ األعماؿ
منطمؽ الفتعاؿ أحداث أمنية.  إلىالتدّخؿ في الشؤوف المبنانية الداخمية، وعدـ تحويؿ المخيمات الفمسطينية 

وقاؿ خالؿ لقائو الرئيس الفمسطيني محمود عباس إنو "بقدر ما نحرص عمى توطيد العالقات المبنانية 
ى الصعد كافة، بقدر ما نتمنى أف يمتـز األخوة الفمسطينيوف بقرار السمطة الفمسطينية بعدـ الفمسطينية عم

التدخؿ في الشؤوف المبنانية الداخمية، وعدـ السماح ألي كاف بتحويؿ المخيمات الفمسطينية الموجودة في 
في ميقاتي وأشاد  نبيف".منطمؽ الفتعاؿ أحداث أمنية تضر باألمف المبناني وبالعالقات بيف الجا إلىلبناف 

ىذا اإلطار بموقؼ الرئيس عباس الذي أكد أف مسألة السالح الفمسطيني خارج المخيمات وداخميا يعود 
شار ميقاتي إلى أف "لبناف يعاني حاليًا مف ضغط ممؼ أالحكومة المبنانية وما تقرره. و  إلىالقرار فييا 

أعداد مف الفمسطينييف نزحوا مف المخيمات في سورية، النازحيف مف سورية بسبب األحداث ىناؾ ومف بينيـ 
سورية بعد انتياء األزمة وعدـ السماح  إلىحيف عودتيـ  إلىضبط ىذا الواقع المستجد  إلىلذلؾ ندعوكـ 

المخيمات في لبناف  بإدخاؿبإدخاؿ المخيمات لصالح أي طرؼ في سورية ضد اآلخر، وكذلؾ عدـ السماح 
 اخمي".في الصراع الفمسطيني الد

 05/07/1023، النيار، بيروت

 
 يةفمسطينالقضية السنبقى في خدمة بري بعد لقا  عباس:  43

رئيس مجمس النواب نبيو بري أشاد بالموقؼ الفمسطيني األخير  أف، 5/7/1023، السفير، بيروت ذكرت
طفائيا»خالؿ أحداث صيدا بػ حدود حوليا إسرائيؿ تحاوؿ إقامة أشرطة »ونبو إلى أف «. عدـ امتدادىا وا 

وكاف بري استقبؿ أمس في عيف «. فيما نحف نتميى بأمور تغيب القضية المركزية أي القضية الفمسطينية
التينة، الرئيس الفمسطيني والوفد المرافؽ وسفير فمسطيف في لبناف أشرؼ دبور وأركاف السفارة، في حضور 

را صحافيا، أشار فيو رئيس المجمس إلى الوزيريف عدناف منصور وعالء الديف ترو. وعقد عباس وبري مؤتم
عمينا جميعًا أف نتنبو اآلف في المنطقة العربية وال نغتر دائمًا بما يسمى الربيع العربي، وبكؿ صراحة »أف 

إف إسرائيؿ ىي المستفيد األكبر بالنسبة ليذا الموضوع وىي تحاوؿ أف توجد أشرطة حدود سواء كاف في 
 «. مف بمد ونحف نتميى بأمور تغيب القضية المركزية التي كانت تجمعنا الجوالف او سيناء او في اكثر

عباس شكره  مع بري أبدى في مؤتمر صحافي مشترؾ بعد المقاءأف ، 5/7/1023، الحياة، لندنوأضافت 
لمدور الفمسطيني إباف االحداث التي عصفت بمبناف وال سيما في الفترة االخيرة في صيدا حيث كاف لمدور »

ذ اشار بري الى اف «. يني الدور االبرز بعدـ امتداد الوضع الى المخيماتالفمسط مف مصمحة اسرائيؿ »وا 
سنبقى في خدمة قضية فمسطيف، وسمعت مف الرئيس عباس كالمًا ي ثمج »، قاؿ: «محو القضية الفمسطينية

 «. القمب عف المصالحة الفمسطينية
 

 صيدا أحداثلفمسطيني خالل العريضي نوه بعد لقائو عباس بعقالنية التصرف ا 44
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مف الحزب التقدمي االشتراكي برئاسة وزير األشغاؿ  التقى رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس وفداً 
غازي العريضي، يرافقو وزيرا الميجريف والشؤوف  المبنانية العامة والنقؿ في حكومة تصريؼ األعماؿ

و ووائؿ أبو فاعور. ونوه العريضي بػ"المواقؼ التي االجتماعية في حكومة تصريؼ األعماؿ عالء الديف تر 
أطمقيا الرئيس عباس قبؿ مجيئو إلى لبناف عندما أكد أف الشعب الفمسطيني ليس طرفا في أي صراع، وأف 

 األحداثسالح المخيمات ىو بتصرؼ الدولة المبنانية". وأشار إلى "عقالنية التصرؼ الفمسطيني خالؿ 
عمى "وحدة الموقؼ  إلى أنيا "أتت عمى عكس ما توقعو بعض الجيات"، مشدداً  في صيدا"، الفتاً  األخيرة

 الفمسطيني لمواجية التحديات".
 05/07/1023، النيار، بيروت

 
 فتح بالبحث عن األسير وشاكرحركة لبنان طمب مساعدة الفصائل الفمسطينية و "الحياة":  45

ب الفمسطيني خالؿ االجتماعات مساعدة اف الجانب المبناني طمب مف الجان« الحياة»عممت : بيروت
في البحث عف إماـ مسجد بالؿ بف رباح الشيخ أحمد األسير وفضؿ « فتح»الفصائؿ الفمسطينية وحركة 

 شاكر المتوارييف بعد أحداث صيدا أواخر الشير الماضي واالعتداء عمى الجيش المبناني. 
 5/7/1023، الحياة، لندن

 
 قوم بيدم أعداد كبيرة من األنفاق مع قطاع غزةجرافات تابعة لمجيش المصري ت 46

بػدأت قػوات أمنيػة مصػرية، ظيػر اليػـو الخمػيس، حممػة ىػدـ لألنفػاؽ المنتشػرة عمػى الحػدود مػع  :سما -رفح 
 قطاع غزة، في المنطقة المحاذية لمدينة رفح.

اؽ عمى األقػؿ وقاؿ سكاف مف رفح المصرية إف وحدات اليندسة بالجيش المصري تعمؿ عمى تدمير ستة أنف
 اآلف في منطقة بوابة صالح والبراىمة.

آذار الماضػي  وأوضحوا أف عمميات التدمير لـ تتوقؼ منذ بػدأ الحممػة عمػى األنفػاؽ فػي مطمػع شػير مػارس/
 حيث كاف يتـ غمر األنفاؽ بالمياه العادمة تمييدًا لتدميرىا.

آلخر عمى الحدود، مع تحميؽ طيراف  وأشارت مصادر محمية، الى تدفؽ تعزيزات عسكرية مصرية، مف حيف
 مروحي عسكري مصري عمى طوؿ الحدود.

 5/7/1023وكالة سما اإلخبارية، 
 

 بمميون دوالر الفمسطينية اليند تدعم السمطة 47
قالػػت وزارة الخارجيػػة الينديػػة، الخمػػيس، إنيػػا قػػدمت شػػيكا بقيمػػة مميػػوف دوالر دعمػػا لموازنػػة السػػمطة : راـ اهلل

 ة، ، كجزء مف الدعـ الذي تعيدت بو الحكومة اليندية.الوطنية الفمسطيني
وأوضح مكتب تمثيؿ جميورية اليند لدى السمطة الوطنية في بياف لو، أف وزير الخارجية اليندي، سمـ رئيس 
الوزراء الحمد اهلل، الشيؾ الذي تعيد بو رئيس وزراء اليند مانموىاف سينغ، أثناء زيارة الرئيس محمػود عبػاس 

 العاـ الماضي. إلى اليند
 5/7/1023القدس، القدس، 

 
 وحرب االختراق أم االختناق؟ "الخط"معركة  48
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 د. صبري صيدـ
أعبر في ىذا المقاؿ عف وجية نظري الشخصية مف مجمؿ الحراؾ األمريكي اليادؼ إلنياء الصراع العربػي 

 اإلسرائيمي، مف باب التكينات والتوقعات ال مف باب المعمومات.
ر الػذي يقػوده رأس الدبموماسػية األمريكيػة، إلحػداث اختػراؽ مػا فػي الصػراع العربػي اإلسػرائيمي، فالحراؾ الكبيػ

يزداد سخونة وتعقيدا بفعؿ التصرفات اإلسرائيمية، مػا جعػؿ جػوف كيػري كمػف يمشػي فػي حقػؿ إلغػاـ إسػرائيمي 
 يزداد اتساعًا وخطورة وتكبر فيو أحجاـ تمؾ األلغاـ وتركيبتيا التفجيرية. 

يؿ التػػي عكسػػت تصػػريحات ليبرمػػاف األخيػػرة ومػػف قبمػػو نائػػب وزيػػر دفػػاع االحػػتالؿ دانػػوف، التػػي سػػبقت إسػػرائ
صدور قانوف النقب العنصري وعاصرت اإلعالف عف تسريع بناء المستوطنات، ىي القاتؿ األوحػد لخطػوات 

ؿ ىذا الجيد. كيري وغيره ممف يحاولوف احداث اختراؽ ما، بغض النظر عف تبايف المواقؼ بيف البعض حو 
لكػػف كيػػري المتمسػػؾ بػػاالختراؽ يبػػدو وكػػأف معركتػػو لػػـ تعػػد المسػػتوطنات والقػػدس واألمػػف والمفاوضػػات، ومػػا 
تسعى إسرائيؿ لقتمو يوميًا، بؿ أصبحت معركتػو وكمػا ىػو ظػاىر، تتمحػور حػوؿ رسػـ الخػط الفاصػؿ مػا بػيف 

صػمة سػينيي بمفيػـو الػبعض النقػاش وسيحسػـ إسرائيؿ والدولة الفمسطينية المستقبمية، أي أف رسـ الحػدود الفا
 كؿ ما يدور في فمؾ تمؾ القضايا حوؿ المستوطنات والقدس والترتيبات األمنية الالزمة. 

، التػػػي ربمػػػا وأقػػػوؿ ربمػػػا مػػػف بػػػاب الػػػتكيف ال ’الحزمػػػة‘ىػػػذه الحزمػػػة أو حتػػػى مػػػا نسػػػتطيع أف نسػػػميو معركػػػة 
يحػػدد معػػالـ الدولػػة المنتظػػرة، ستشػػكؿ بالنسػػبة إلدارة المعمومػػة، يرغػػب كيػػري الوصػػوؿ بيػػا إلػػى اتفػػاؽ نيػػائي 

أوباما االختراؽ المنشػود، وىػي التػي صػرحت بػأف حػؿ الػدولتيف يمتمػؾ مػف الصػالحية عػاميف فقػط ستنقضػي 
مػػع انقضػػائيما المسػػاحة الجغرافيػػة التػػي سيسػػتطيع عمييػػا الفمسػػطينيوف إقامػػة دولػػتيـ فػػي حػػاؿ عػػدـ الوصػػوؿ 

 لالتفاؽ.
، الػذي سيشػعر بػو كيػري وكثيػروف ’االختنػاؽ‘ستحاوؿ معيا إسرائيؿ دفع األمور نحو ’ اؽاالختر ‘لكف حرب 

قريبػػًا، جػػراء رؤيػػة حكومػػة االحػػتالؿ الحاليػػة القائمػػة عمػػى كسػػب الوقػػت والمعػػب عمػػى عامػػؿ المنػػاورة لحسػػـ 
 الصراع حسب الوصفة الصييونية. 

ة الوحيػػػدة التػػػي سػػػتواجو أيػػػة جيػػػود لػػػدفع مؤشػػػرات األمػػػور تؤكػػػد أف االستعصػػػاء واالختنػػػاؽ سػػػيكوناف المحطػػػ
 االحتالؿ نحو االقتناع بإعطاء الشعب الفمسطيني حقو.

إسرائيؿ ببساطة لف تعطي كيري أو غيره أية فرصة لمحؿ أو االختراؽ وىي الدولػة التػي ال تعػيش أي ضػغط 
 يذكر كونيا أكبر مف القانوف الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ال بمفيوـ القوة القائمة عمى الوحػدة الفمسػطينية، وتفعيػؿ سػالح المقاطعػة عالميػًا، وتعزيػز إسرائيؿ لف تتحرؾ إ
المقاومة الشعبية والمقارعة القانونية لالحتالؿ، والتوجو لمؤسسات األمـ المتحدة وتغيير آليات إدارة الصراع، 

لػػف يواجػػو االختنػػػاؽ إال وتفعيػػؿ األثػػر األكبػػر لكػػؿ مػػف صػػوت لصػػالح فمسػػػطيف فػػي االمػػـ المتحػػدة، عنػػدىا 
 باختراؽ عمى الطريقة الفمسطينية واألممية ىذه المرة.

 5/7/1023، القدس العربي، لندن
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 حساـ عيتاني
وسػػط االعاصػػير التػػي تضػػرب المنطقػػة العربيػػة، تبػػدو القضػػية الفمسػػطينية وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بيػػا كأنػػو فػػي حالػػة 

 سبات عميؽ وخروج مف دائرة االىتماـ.
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رئػػػيس السػػػمطة الفمسػػػطينية بنجػػػاح « تفػػػاؤؿ»قػػػع جيػػػود وزيػػػر الخارجيػػػة االميركػػػي السػػػتئناؼ المفاوضػػػات و ت
المساعي االميركية، باالضافة الى استمرار الحصار االسػرائيمي عمػى قطػاع غػزة وغيػاب أي عػالج لالنقسػاـ 

ؿ االسػتيطاف والقمػع الوطني الفمسطيني، كأحداث ال تترؾ صدى فػي الشػارع العربػي. ىػذا رغػـ تواصػؿ اعمػا
االسرائيمية بوتيرة مرتفعة. وال يمر يـو اال وتنقؿ وكاالت األنباء قرارات ببناء المزيد مف الوحدات االستيطانية 
او حمػػالت اعتقػػاؿ فػػي الضػػفة المحتمػػة وتػػردي االوضػػاع فػػي غػػزة بسػػبب اضػػطراب عمػػؿ بوابػػات العبػػور مػػف 

 السرائيمية.الجية المصرية وتطاوؿ زمف اغالقيا مف الجية ا
ػػػّنفت طػػػوياًل أنيػػػا  يطػػػرح ىػػػذا الواقػػػع، المػػػزعج لمػػػوعي التعبػػػوي السػػػائد، أسػػػئمة حػػػوؿ موقػػػع فمسػػػطيف التػػػي ص 

لمشػػعوب العربيػػة وأحيطػػت بيػػاالت مػػف القداسػػة. والحػػاؿ، اف ابعػػاد القضػػية عػػف النقػػاش « القضػػية المركزيػػة»
وبػداًل مػف التعامػؿ معيػا كمسػألة يوميػة  السياسي، أخرجيا مف واقعيا وزجيا فػي مجػاؿ الغيبيػات والمقدسػات.

 يديرىا بشر عاديوف، د فعت الى حيز لـ يعد ينفع معو النظر السياسي.
و « فػػػػتح»المفارقػػػػة اف تقػػػػديس القضػػػػية، حصػػػػر السياسػػػػة بأوضػػػػاع التنظيمػػػػات الفمسػػػػطينية. الصػػػػراع بػػػػيف 

 -ني، او صػػالت الحػػبىػػو مػػا يسػػتحؽ البحػػث، وقبػػؿ ذلػػؾ العالقػػة بػػيف اليسػػار واليمػػيف الفمسػػطي« حمػػاس»
الكراىية بيف منظمة التحرير واالنظمة العربية. اما النظر الى القضية الفمسطينية كمسألة سياسية فكاف يتواله 

 عدد ضئيؿ مف كوادر منظمة التحرير.
ووصؿ الحػاؿ اف السياسػة الداخميػة الفمسػطينية بمغػت مػا بمغػو التعامػؿ مػع القضػية العامػة. انيػا عمػؿ مػف ال 

، وليسػػت قضػػية تتعمػػؽ بمصػػائر ومصػػالح ماليػػيف الفمسػػطينييف. االىمػػاؿ الػػذي يالحظػػو أي مراقػػب، عمػػؿ لػػو
فحسب، بؿ ىو خصوصًا نتيجة افالس السياسات الفمسػطينية « االسرائيمية –المؤامرة االميركية »ليس نتيجة 

 والعربية في مقاربة ىذه القضية.
الـ العربي مف الضخامة بحيث ترجػئ االىتمػاـ بالموضػوع لقائؿ أف يقوؿ إف حجـ التغييرات التي يشيدىا الع

الفمسطيني الى الوقت الذي تستقر فيو أحواؿ المنطقة. وأف القضية ما زالت عمػى المسػتوى ذاتػو مػف األىميػة 
الػػذي كانػػت عميػػو بػػيف السػػتينات والتسػػعينات مػػف القػػرف الماضػػي. وال ينػػدر اف يظيػػر مػػف يػػربط بػػيف خفػػوت 

اسػرائيمية لنقػؿ الصػراعات الػى داخػؿ الػدوؿ والمجتمعػات  –فمسطينية وبيف خطة اميركيػة االىتماـ بالقضية ال
 العربية.

القضػية، تعمػف مػف حيػث ال يػدري المنػافحوف عنيػا، « مركزيػة»المقاربة ىذه، وفي سعي اصحابيا إلػى تأكيػد 
مسػػػطينية. مػػػف دخػػػوؿ عناصػػػر شػػػديدة التػػػأثير عمػػػى المنػػػاخ العربػػػي العػػػاـ، سػػػاىمت فػػػي تيمػػػيش المسػػػألة الف

التػػي اعتمػػدتيا القيػػادة الفمسػػطينية لػػيس منػػذ اختيارىػػا التفػػاوض مػػع اسػػرائيؿ « الفمسػػفة»العناصػػر ىػػذه انييػػار 
سػػبياًل لتحقيػػؽ أىػػدافيا، بػػؿ منػػذ انطػػالؽ منظمػػة التحريػػر بمنظػػور أحػػادي لمقضػػية، شػػديد العنفيػػة، اخفػػؽ فػػي 

، فمـ يكػف أمامػو غيػر االنقػالب الػى مسػار )بحسب عنواف قصيدة لمحمود درويشن« وعود العاصفة»تحقيؽ 
 شديد السممية، فشؿ ىو اآلخر في الحصوؿ عمى دولة توىـ اف اسرائيؿ ستقدميا لو عمى طبؽ مف فضة.

اماـ الفشؿ المتمادي ىذا، وأماـ عجز الفمسطينييف والعرب عف اقناع العالـ بارتباط تسوية القضية بالمصالح 
ة الفمسػػػطينية الػػػى جيػػػب فػػػي غػػػزة وبقػػػع فػػػي الضػػػفة ومخيمػػػات البػػػؤس فػػػي الحيويػػػة الدوليػػػة، انحسػػػرت القضػػػي

الشػػػػتات. وبػػػػات مطػػػػرب شػػػػاب مثػػػػؿ محمػػػػد عسػػػػاؼ يجسػػػػد آمػػػػاؿ الفمسػػػػطينييف أكثػػػػر مػػػػف امػػػػراء الطوائػػػػؼ 
 المتناحريف.

غنػػي عػػف البيػػاف اف الممػػانعيف جػػادوف فػػي تحريػػر القػػدس بعػػد انتيػػاء ميمػػاتيـ فػػي القصػػير وحمػػص وريػػؼ 
 دمشؽ...
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 5/7/1023، دنالحياة، لن
 

 المسممين" تييئ النتفاضة جديدة اإلخوانتنحية " 50
 اليكس فيشماف

 ىؿ استسمـ االخواف المسمموف؟ الجواب ال الى اآلف.
اذا قّدروا في الساعات القريبة أنيـ سينجحوف في الحفاظ عمػى الحكػـ بػالقوة فسػيقاتموف، فاالىانػة التػي تمقوىػا 

يا فػي مػدة ثمػانيف سػنة وانيػارت فػي ثالثػة أيػاـ، ويصػعب اف نػراىـ مف الجيش الذعة جدا. بنت الحركة نفسػ
ينتقموف الػى حيػاتيـ العاديػة. ومػف الجيػة االخػرى اذا قػّدروا اف العنػؼ سيضػائؿ قػوتيـ أكثػر فسػيعمموف عمػى 

 ضبط أنصارىـ. وىـ الى اآلف يرفضوف اف يكونوا في مجمس الحكـ المؤقت.
سعا يشمؿ اسالمييف ليسوا مف االخواف المسمميف. وقاـ الجيش بعمؿ نجح السيسي في عزليـ وانشأ ائتالفا وا

ممتاز في ثالثة محاور. ففي المحور السياسي تـ اصدار االنذار وع رضت خريطة طريػؽ لتبػديؿ الحكػـ الػى 
موعد االنتخابات. ومف جية العالقات العامة جمع وزير الػدفاع حولػو القػوى المركزيػة فػي المجتمػع المصػري 

حبتو فػػي المػػؤتمر الصػػحافي الػػذي أعمػػف فيػػو تنحيػػة مرسػػي. وفػػي مجػػاؿ العمميػػات نجػػح الجػػيش فػػي التػػي صػػا
نشر قوات بال عنؼ وعزؿ مرسي وأخاؼ كبار مسؤولي االخواف المسمميف وجمع الوسائؿ القتالية مف مراكػز 

 المنظمة.
. لكػػف حينمػػا يكػػوف إف عمميػػة الجػػيش المؤلفػػة مػػف مراحػػؿ تػػوحي بقػػدر كبيػػر مػػف القػػوة مػػع قػػدرة عمػػى الػػردع

الحديث عف متطرفيف اسالمييف ىـ عمى يقيف مف أنيـ م نحوا الحكـ برعاية قوة عميا ال يحكـ المنطؽ الػردود 
 وال يزوؿ تيديد العنؼ.

فػػػػي مقابػػػػؿ ىػػػػذا، يػػػػؤثر انييػػػػار حكػػػػـ االخػػػػواف المسػػػػمميف مباشػػػػرة فػػػػي وضػػػػع حمػػػػاس فػػػػي السػػػػاحة العربيػػػػة 
مقػػػت حمػػػاس ضػػػربة شػػػديدة. وغػػػزة منػػػذ اسػػػبوع أخػػػذت تختنػػػؽ بسػػػبب والفمسػػػطينية. وفػػػي ىػػػذا الوقػػػت الحػػػالي ت

حصار مطمؽ مػف الجانػب المصػري، وال يػدع الجػيش المصػري غػزة تتػنفس لػئال يػأتي الشػر مػف ىػذه الحػدود 
في سيناء. وتـ وقػؼ كتيبػة دبابػات مصػرية بػازاء القطػاع بموافقػة اسػرائيؿ وبػدؤوا فػي حمػاس ي جػروف حسػابا: 

يـ سياسيا وماليا المحور االيراني السوري وىـ يخسروف اآلف غير راغبػيف الػدعـ الكبيػر فقد خسروا أوال بارادت
 الذي توقعوا الحصوؿ عميو مف مصر.

يمكف اف يعبر عف ضيؽ حماس الحالي قػدرتيا عمػى السػيطرة عمػى غػزة بػازاء الجيػاد االسػالمي والمنظمػات 
ة االمنيػػة فػػي اسػػرائيؿ كيػػؼ سػػتؤثر الزعزعػػة فػػي السػػمفية وكػػذلؾ مكانتيػػا الدوليػػة. ويسػػألوف اآلف فػػي االجيػػز 

ألػؼ اكػاديمي عاطػؿ عػف العمػؿ فػي داخػؿ اراضػي السػمطة الفمسػطينية. وىػـ  200مصر مػثال فػي نحػو مػف 
في جياز االمف ي عرفوف الضفة بأنيا ارض مييأة لتػدىور أمنػي: فالوضػع االقتصػادي سػيء والمحادثػات مػع 

يػث، والعػالـ العربػي يتضعضػع، واألمػواج االرتداديػة لمتفجيػر الجديػد اسرائيؿ مجمدة، وأبػو مػازف يشػيخ بػال ور 
في مصر أصبحت تتجو الى المنطقة. إف جميع الظػروؼ مييػأة النفجػار لكػف ال يسػتطيع أحػد أف يحػزر مػا 

 ىو الحدث الذي سي شعؿ االرض.
 4/7/1023، " يديعوت أحرونوت"
 5/7/1023، األيام، رام اهلل
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 موشيو العاد
تجمس بروفيسورة السياسػة العامػة كونػداليزا رايػس فػي مكتبيػا الفخػـ فػي جامعػة سػتانفورد الفخمػة وتحػؾ يػدييا 
بعضيما ببعض في متعة ظاىرة. "لقد قمت لكـ"، تقوؿ لقميمي االيماف الذيف كانوا يصاحبونيا في رحالتيػا إذ 

قمػػت لكػػـ إف عصػػر القػػوة قػػد اختفػػى والحاصػػؿ العػػاـ كانػػت وزيػػرة الخارجيػػة األميركيػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط. "
 لقيوده أكبر مف كؿ زعيـ قوي كاف دكتاتورا أو شيخ االخواف المسمميف أو زعيـ ارىاب كما في حماس".

كانت رايس مصممة عمى تحقيؽ التحوؿ الديمقراطي في العراؽ وافغانستاف بؿ في المناطؽ، وفػي اثنػاء ذلػؾ 
وحػدت رايػػس  1005كة حمػاس. وفػي جولػػة محادثاتيػا فػػي منطقتنػا فػي سػػنة دعػت الػى انتخابػػات حػرة بمشػػار 

 حتى بيف ارئيؿ شاروف وأبو مازف الذي عارض ىذه االنتخابات في المناطؽ بشدة.
 "نستطيع أف نكتب قصيدة رثاء لمسيرة السالـ"، اشتكى شاروف في حضرتيا.

بػػو شػػمعوف بيػػريس بػػؿ ىػػو مختمػػؼ. وقػػد آمنػػت وزيػػرة الخارجيػػة آنػػذاؾ بشػػرؽ أوسػػط جديػػد ال مثػػؿ الػػذي آمػػف 
مػػا أف ينػػزؿ  تمسػػكت بتوجػػو يوجػػب عمػػى "أزعػػر القريػػة" اف يػػدخؿ المعبػػة الديمقراطيػػة. "إمػػا أف يطيػػع القواعػػد وا 
لمعمؿ السري"، تنبأت رايس. وبسطت أماـ الزعيميف الخصميف نظريتيا فقالت: "ال شؾ في اننا سنضطر في 

قميمػػة بػػؿ سػػيحتاج الػػى عمميػػات مضػػادة قاسػػية"، حػػذرت، "لكػػف يجػػدر األمػػد القريػػب الػػى مدافعػػة ازمػػات غيػػر 
الػػػتعمـ مػػػف التػػػاريخ. ألنػػػو حينمػػػا يسػػػتقر حكػػػـ حمػػػاس فػػػي القطػػػاع ستسػػػتوعب مقػػػدار مسػػػؤوليتيا وتتصػػػرؼ 

 كالمتوقع مف ادارة منظمة".
 ينبغػػي اف نعتػػػرؼ اف حمػػػاس تػػػدير فػػي الثمانيػػػة أشػػػير األخيػػػرة سياسػػة مسػػػؤولة وموزونػػػة ومنضػػػبطة. وتفػػػي
المنظمة منذ انتيت عممية "عمود السحاب" بالتزاماتيا لمصػر واسػرائيؿ فيػي ال تطمػؽ قػذائؼ صػاروخية، بػؿ 
إنيا بخالؼ ما كاف في اليػدنات السػابقة ال تعمػؿ فػي مواجيػة قػوات الجػيش االسػرائيمي. وكفػت ايضػا خالفػا 

 لجميع التكينات عف تيريب سالح وذخيرة مف سيناء الى القطاع.
اسرائيؿ في واقع االمر ادارة حمػاس عمػى إقػرار الوضػع، فػزادت مقػدار السػمع الػى القطػاع ومنيػا  تساعد دولة

منتوجات كانت ممنوعة في الماضػي مثػؿ االسػمنت والحديػد. ووسػعت مجػاؿ االبحػار لصػيادي غػزة ومنحػت 
غػػزة قػػد  عػدة تسػػييالت اخػػرى فػػي القطػػاع ترمػػي الػػى زيػػادة التطبيػػع. ىنػػاؾ مػػف سػػيقولوف اف ادارة حمػػاس فػػي

ردعيا الجيش االسرائيمي في واقع األمر منذ تشريف الثاني األخير. وسيفسر آخروف سموكيا بقمة االوكسجيف 
االقتصادي وأمواؿ الدعـ االيراني التي اختفػت وأمػواؿ دعػـ دوؿ الخمػيج التػي قمػت. وينػدد معارضػو المنظمػة 

عقيمة، وىـ يسموف خالد مشعؿ واسماعيؿ ىنية  والجياد االسالمي والسمفيوف بيا ألنيا جعمت كممة المقاومة
"مقاولي التنفيذ السرائيؿ". وحاولت ىاتػاف المنظمتػاف فػي اآلونػة األخيػرة تصػعيد الوضػع فػي القطػاع بػاطالؽ 

 الصواريخ عمى اسرائيؿ وحظيتا بمعاممة شديدة مف "مقاوؿ التنفيذ" عمى نحو لـ ير ىناؾ قبؿ ذلؾ.
الجديدة يجب اف تكوف باعثا عمى تغييػر فػي القطػاع.  –ة حماس القديمة إف التطورات في مصر وىي إشبين

بيػػد اف عػػدـ وجػػود صػػوت الجميػػور فػػي القطػػاع ىػػادر ىنػػا، فيػػذا الػػذي جػػرب آخػػر األمػػر قمػػيال مػػف اليػػدوء 
والسكينة والػذي يتمتػع ببػدء نمػو ويبتسػـ لمحػاوالت جعػؿ الحيػاة طبيعيػة يػرى انػو توجػد ايضػا امكانػات اخػرى 

 مة" تفضي الى النار والدخاف.عدا "مقاو 
ينبغػػي أف يػػتعمـ سػػكاف القطػػاع مػػف جيػػرانيـ فػػي الربيػػع العربػػي واف يخرجػػوا الػػى الشػػوارع طػػالبيف مػػف حمػػاس 
ىػػدوءا آخػػر ونمػػاء آخػػر وقػػدرا أكبػػر مػػف الحريػػة. ىػػؿ يبحثػػوف عػػف شػػعار لممسػػيرة؟ "يػػا مشػػعؿ ويػػا ىنيػػة نريػػد 

 الحرية".
 4/7/1023، ىآرتس
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 5/7/1023، م اهللالحياة الجديدة، را
 

 الى شراكة مصير بشعة مع سورية فتعمق في حرب أىمية مصرقد تجر  51
 د. مردخاي كيدار
اسقاط محمد مرسي مف الحكـ سيرضي معارضيو، ولكػف الخطػوة الدراماتيكيػة التػي اتخػذىا الجػيش المصػري 

ف الػػى الشػػارع اعػػداد يمكػػف أف تكػػوف كسػػيؼ مرتػػد، فػػالى جانػػب ماليػػيف المتظػػاىريف المحتفمػػيف، قػػد تخػػرج اال
 مشابية مف مؤيدي الرئيس المخموع يرفضوف قبوؿ الحسـ.

معسكر االخواف المسمميف، وكذا معسكر مؤيديو المحايديف، سيشعروف االف بانيـ سرقوا مػنيـ الدولػة، سػرقوا 
، الػى منيـ االنتخابات التي فازوا فييا بشػكؿ ديمقراطػي قبػؿ سػنة فقػط. وقػد تجػر مصػر، نتيجػة ليػذه الخطػوة

 شراكة مصير بشعة مع سورية، فتعمؽ في حرب أىمية مضرجة بالدماء وطويمة السنيف. 
وبالذات بسبب التدخؿ العسكري فاف احتماؿ اف تكرر الصورة السورية نفسيا في مصر عػاٍؿ جػدا. فقػد اتخػذ 

الحالػػة، وكػػؿ الجػػيش عمػػى نحػػو ال مفػػر منػػو، قػػرارا سػػيئا؛ فيػػو مػػا كػػاف يمكنػػو أف يأخػػذ قػػرارا افضػػؿ فػػي ىػػذه 
 خطوة كاف سيتخذىا كفيمة باف تتبيف مع مرور الوقت بانيا ذات معنى ىداـ. 

قدر كبير جدا مف الناس في مصر شػعروا قبػؿ بيػاف الجػيش بػاف ىػذا يػـو درامػاتيكي، كػؿ مػا يجػري فيػو ىػو 
االخػػػػواف معارضػػػػو الػػػػرئيس شػػػػعروا بػػػػانيـ اذا عػػػػادوا الػػػػى بيػػػػوتيـ، فػػػػاف مرسػػػػي و ’: إمػػػػا االف أو ابػػػػدا‘مثابػػػػة 

سيسػػيطروف عمػػييـ الػػى االبػػد؛ واالخػػواف المسػػمموف كػػانوا واثقػػيف مػػف أنػػو اذا مػػا اخػػذ الفػػوز مػػنيـ بقػػوة الػػذراع، 
فانيـ سيتحطموف كتنظػيـ وصػؿ الػى مبتغػاه وفشػؿ فػي ميمػة الحفػاظ عمػى االنجػاز. كػؿ طػرؼ طمػب لنفسػو 

ـ. ولشدة االسؼ، فانو في مصر ما بعػد انتصارا مطمقا، وتطمع المعسكراف الى الحاؽ اليزيمة النكراء بالخص
حسني مبارؾ لـ يتطور احساس جماعي يمكف لمجميع في ظمو اف يكونوا معػا ويحمػوا النزاعػات بيػنيـ بطػرؽ 

 سممية.
وشكمت كؿ الظروؼ فػي مصػر وقػودا نفاثػة لمػا نػراه االف: االسػتقطاب الثقػافي، التطػرؼ السياسػي، الصػيؼ 

ة الكبرى، انعداـ االمؿ، العنؼ المتصاعد، رمضاف المقترب وذخر الكممػات الحار، االقتصاد المنيار، البطال
 المتطرفة. 

مػػف اسػػتمع فػػي االيػػاـ االخيػػرة الػػى المتحػػدثيف المصػػرييف الػػذيف ظيػػروا فػػي وسػػائؿ االعػػالـ، مػػف عمػػى جػػانبي 
ىيري. وقػد المتراس، اكتشؼ ذخرا مف الكممات والتعػابير الجديػدة والمقمقػة التػي سػيطرت عمػى الخطػاب الجمػا

ىػػذه لػػـ تكػػف مظػػاىرة، ىػػذا لػػـ ’. تمػػرد‘بػػدأ االمػػر باسػػـ الحركػػة المعارضػػة لمرسػػي، التػػي اتخػػذت لنفسػػيا اسػػـ 
 يكف احتجاجا ىذا كاف تمردا. 

، وىو يشبو الشعار الذي رفع ضد مبػارؾ فػي اواخػر حكمػو. بالنسػبة ’ارحؿ‘وكاف الشعار االكثر انتشارا ىو 
بات الديمقراطية االولى في تاريخ مصر، لـ تكػف ىنػاؾ ميانػة اكبػر. كمػا لمرسي، كرئيس منتخب في االنتخا

، أوضػػػػحت اف الحػػػػديث يػػػػدور مػػػػف ناحيػػػػة ’مرسػػػػي  كرسػػػػي‘و ’ الشػػػػعب يريػػػػد اسػػػػقاط النظػػػػاـ‘أف ىتافػػػػات 
المتظػػاىريف عػػف نظػػاـ غيػػر شػػرعي، بالضػػبط مثػػؿ ذاؾ الػػذي سػػقط قبػػؿ سػػنتيف ونصػػؼ السػػنة. وعمػػى ذات 

مؤيدو مرسي الػذيف تمسػكوا بفػوزىـ فػي االنتخابػات. والعنصػر الجديػد، الميػدد  الشرعية بالضبط حاوؿ المعب
، ’لػػف نتنػػازؿ‘ىػػو االسػػتخداـ الزائػػد الػػذي يتخػػذه الطرفػػاف فػػي تعابيرىمػػا المطمقػػة التػػي لػػـ تطػػرح فػػي الماضػػي 

وىػػذا مػػواد المصػػيبة الوطنيػػة تصػػنع منيػػا، ولػػيس واضػػحا اذا كػػاف الجميػػور ’. الػػدـ سيسػػفؾ‘، ’خػػط أحمػػر‘
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مصػػر يمكنيػػا بالتأكيػػد اف تتػػدىور الػػى حػػرب اىميػػة، مثػػؿ ’. البػػداء المسػػؤولية‘يسػػتجيب لػػدعوات الجػػيش س
 سورية. 

 4/7/1023معاريف 
 5/7/1023، القدس العربي، لندن
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