
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 

 أبو زهري: قيادات في فتح تروج األكاذيب في اإلعالم المصري عن حماس
غالق أنفاق غزة  تل أبيب تؤكد استمرار التنسيق األمني مع السيسي حول سيناء وا 

 إلى جانب الشعب المصري في تحقيق آماله وتطمعاته وقوف الشعب الفمسطينيؤكد ي الحمد اهلل
 األقصى ألف فمسطيني منذ بداية االنتفاضة 78اعتقال و سجون الآالف أسير في خمسة فروانة: 

 لمرسي تأييداً  8998سطينية المحتمة عام تظاهرة في األراضي الفم

ليبرمان: لو كنت رئيسًا لمحكومة 
اإلسرائيمية ألصدرت أوامري 

 باحتالل غزة
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 ليبرمان: لو كنت رئيسًا لمحكومة اإلسرائيمية ألصدرت أوامري باحتالل غزة .0

رئيس لجنة ، أف كفاح زبوف نقاًل عف مراسميا راـ اهللمف  7/7/1083الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
وحميؼ رئيس « إسرائيؿ بيتنا»الخارجية واألمف في الكنيست اإلسرائيمي، أفيغدور ليبرماف، رئيس حزب 

الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، دعا إلى احتالؿ قطاع غزة دوف إبطاء، قائال إنو لو كاف في منصب 
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اليدوء ىناؾ »رئيس الوزراء لكاف يصدر أوامره باحتالؿ قطاع غزة. وأضاؼ ليبرماف في حديث إذاعي: 
ميف في مصر ونشاطا وربط بيف سقوط حكـ اإلخواف المسم«. مغشوش وتستغمو حركة حماس لبناء قواتيا

بيف سيناء وغزة، وقاؿ إنو ال يساوره أدنى شؾ مف أف العناصر الجيادية في شبو جزيرة سيناء ستحاوؿ 
 استغالؿ الموقؼ لممساس بإسرائيؿ.

سيعارض ما « إسرائيؿ بيتنا»ليبرماف شدد عمى أف حزبو أف  7/7/1083ظبي،  أبواالتحاد، وأضافت 
يؿ في عممية السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف. وذكر أف التقارير عف وصفو بالتنازؿ مف جانب إسرائ

تقديـ الحكومة اإلسرائيمية بوادر حسف نية لمقيادة الفمسطينية مف أجؿ استئناؼ مفاوضات السالـ المجمدة 
مف »سنوات بسبب االستيطاف الييودي في الضفة الغربية، ليست صحيحة حسب تقديره. وقاؿ  ٖمنذ نحو 

الواضح أف الظروؼ الضرورية لتحقيؽ انفراجة في محادثات السالـ لـ تتوافر بعد، فالجامعة العربية غير 
 «.موجودة والموقؼ في مصر غير وأضح

ليبرماف قاؿ، إف استقرار ، أف وكاالتال نقاًل عفالقدس المحتمة مف  7/7/1083الشرق، الدوحة، وأوردت 
في مقابمة اليوـ السبت، مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"  غير أنو أضاؼ مصر يخدـ مصالح بالده.

 اإلسرائيمية اإللكترونية، أنو ال يتعيف عمى إسرائيؿ أف تتسرع في إعالف موقفيا بشأف األوضاع في مصر.
وزعـ "أننا لـ نر بعد نياية ليذه األوضاع .. القضية لـ تنتو بعد .. وجماعة اإلخواف المسمميف ليست مف 

التي سوؼ تبقى ىادئة بعد اإلطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي "الذي ينتمي إلييا" ..  نوع التنظيمات
وتابع "مصر  ولكف مف المبكر أف تصدر حكما قاطعا، وأريد فقط أف أؤكد عمى أف األمور لـ تنتو بعد".
منطقة بأسرىا .. أكبر جارة وأوؿ مف أبرمنا معيا اتفاقية سالـ.. ومف الواضح أف عدـ استقرارىا يؤثر عمى ال

 ومف مصمحتنا أف تظؿ مصر مستقرة وأف تمارس سيادتيا عمى كؿ أراضييا".
 
 رئيس ميشال سميمانالعباس يختتم زيارته إلى بيروت بمقاء  .2

اختتـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس زيارة رسمية لمبناف حفمت بمقاءات لبنانية وفمسطينية محورىا  :بيروت
الالجئيف الفمسطينييف في المخيمات والنازحيف إلييا مف سورية. وزار أمس رئيس تطورات المنطقة وأوضاع 

 الجميورية ميشاؿ سميماف في القصر الجميوري، شاكرًا لمبناف حسف ضيافتو قبؿ أف يغادر.
ضـ « القوات المبنانية»وفدًا مف « انتركونتيننتاؿ -فينيسيا »وكاف عباس التقى في مقر اقامتو في فندؽ 

دي ابي الممع  النواب انطواف زىرا وجوزيؼ المعموؼ وشانت جينجياف وفادي كـر كما ضـ طوني كـر وا 
ووىبي قاطيشا وبيار ابو عاصي. وأوضح زىرا اف الظروؼ لـ تسمح بزيارة رئيس الحزب سمير جعجع 

نية عمى وشددنا امامو عمى اف كؿ الشعب المبناني بكؿ مكوناتو داعـ لمحموؿ السممية المب»لمرئيس عباس 
العدالة وعمى حموؿ نيائية تعطي الشعب الفمسطيني حقو بدولتو وحؽ العودة واإلستقرار ضمف حدود نيائية 

 «.معترؼ بيا
الواضح جدًا مف موضوع السيادة المبنانية والسالح »وأشار الى اف البحث تطرؽ الى الموقؼ الفمسطيني 

ج المخيمات، ونتمنى مف كؿ قمبنا لو يتمثؿ بو عمى أرض لبناف وخصوصًا السالح الفمسطيني داخؿ وخار 
األفرقاء المبنانيوف، فإذا كاف قرار السالح الفمسطيني بقرار مف السمطة الوطنية وتفاىـ مع الفصائؿ 
الفمسطينية كافة الموجودة في لبناف بيد الحكومة المبنانية حفاظًا عمى سيادة لبناف ومصمحتو والفمسطينييف 

 «.قاء المبنانييف أف يتمثموا بيذا الموقؼ الشجاعفي لبناف، فعمى الفر 
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النجاح لمفاوضات السالـ بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف عمى أساس التزاـ اسرائيمي بدولة فمسطينية »وتمنى 
، مع تبادؿ متفؽ عميو عمى بعض األراضي، خصوصًا بعد الموقؼ الواضح لمسمطة ٚٙعمى أساس حدود 

الـ واستعدادىا لمدخوؿ في مفاوضات الحؿ النيائي، ألف ال مستقبؿ مستقرًا لمشرؽ الفمسطينية مف عممية الس
األوسط مف دوف حصوؿ الفمسطينييف عمى حقوقيـ المشروعة بناء عمى مرجعية أوسمو وعمى أساس المبادرة 

 «.في بيروت ٕٕٓٓالعربية التي أطمقت في العاـ 
بية برئاسة رئيس الكتمة فؤاد السنيورة ضـ: محمد قباني، النيا« المستقبؿ»ثـ استقبؿ عباس وفدًا مف كتمة 

كانت مناسبة لتأكيد أىمية العالقة السوية ما بيف الشعبيف »باسـ الشاب وأميف وىبي. وقاؿ السنيورة: 
والموقؼ الذي كرره الرئيس عباس في موضوع السالح الفمسطيني الموجود في لبناف، داخؿ وخارج 

 «.المخيمات
مناسبة لمتداوؿ في قضايا تتعمؽ بالوضع الفمسطيني في لبناف والمنطقة العربية في ضوء كانت »وأضاؼ: 

كؿ المتغيرات، واإلستماع الى وجية نظر الرئيس عباس في موضوع المفاوضات الجارية، والتي نأمؿ بأف 
فاوضات تؤدي الى مزيد مف توحيد الصؼ الفمسطيني بداية، وتركيز الموقؼ الفمسطيني في ما يجري مف م

 «.وعبر الوسيط األميركي
أسامة سعد يرافقو عضو المجنة المركزية لمتنظيـ « التنظيـ الشعبي الناصري»والتقى عباس األميف العاـ لػ 

نوه بدور صيدا في احتضاف القضية »محمد ظاىر. وأوضح المكتب اإلعالمي لسعد في بياف، اف عباس 
أجؿ تحرير فمسطيف. ونوه بالعالقة الكفاحية التاريخية مع الفمسطينية والمشاركة في الكفاح المسمح مف 

التنظيـ الشعبي الناصري ودوره المميز في رفع راية القضية الفمسطينية، وتبني قضايا الالجئيف الفمسطينييف 
 «.في لبناف

ف في سعد أكد التزاـ التنظيـ الثابت بالقضية الفمسطينية وبضرورة حصوؿ الفمسطينييف المقيمي»وأوضح أف 
لبناف عمى حقوقيـ المدنية واإلنسانية والتزاـ النضاؿ والكفاح الفمسطيني مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الوطنية 
لمشعب الفمسطيني، ونوه بموقؼ الحياد اإليجابي لمفصائؿ الفمسطينية في ما يتصؿ بالخالفات السياسية في 

 «.لبناف
أف عباس استقبؿ رئيس الحزب النائب طالؿ أرسالف  في بياف،« الحزب الديموقراطي المبناني»وأعمف اعالـ 

تجمع المجاف »كما أعمف «. ضرورة االلتزاـ بأمف لبناف واستقراره وعدـ الدخوؿ في التجاذبات الداخمية»وأكد 
في بياف، أف عباس استقبؿ قبؿ مغادرتو وفدًا مف التجمع ضـ المنسؽ العاـ معف بشور « والروابط الشعبية
ني سميماف، وجرى التداوؿ في األوضاع العربية وفي الوضع الفمسطيني والعالقات المبنانية وبشارة مرىج وىا

تقديرًا لنضالو وتضحياتو مف اجؿ القضية »الفمسطينية. وسمـ عباس جواز سفر فمسطينيًا لسميماف  -
 «.الفمسطينية

 7/6/1083الحياة، لندن، 
 

 خطيرة في غزةتحذر من األوضاع االقتصادية الحكومة الحمد اهلل  .3
حذر نائب رئيس الوزراء لمشؤوف االقتصادية محمد مصطفى، مف أف الوضع االقتصادي في قطاع : راـ اهلل

 غزة في غاية الخطورة، بسبب االستمرار في إغالؽ المعابر التجارية المؤدية الى القطاع.
كمية المحروقات مف وأوضح مصطفى في تصريح لوكالة األنباء الفمسطينية الرسمية )وفا( أمس، أف 

السوالر والغاز الواردة لمقطاع في انخفاض ممحوظ، األمر الذي يشكؿ خطورة كبيرة في انقطاع التيار 
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الكيربائي، وتوقؼ العديد مف المراكز الصحية والمستشفيات عف العمؿ، ما يشكؿ خطورة مباشرة عمى حياة 
 المرضى.

سعى الى توفير االحتياجات األساسية كافة لممواطنيف، وأكد أف الحكومة تتابع األمور كافة عف كثب، وت
عبر تأميف وصوؿ األدوية والسوالر إلى المستشفيات وشركة الكيرباء في القطاع، لتأميف تشغيؿ التيار 

 الكيربائي أطوؿ فترة ممكنة.
عادة فتح  وقاؿ إف "الحكومة تسعى جاىدة الى إنياء الحصار المفروض عمى أبناء شعبنا في القطاع، وا 

كافة المعابر خصوصًا معبر كـر أبو سالـ التجاري، ال سيما في شير رمضاف المبارؾ لتوفير غاز الطيي 
بشكؿ اعتيادي إلى أىمنا، والسماح بإدخاؿ مواد البناء الالزمة إلعادة اإلعمار واستكماؿ األعماؿ في 

 الشركات ىناؾ".
 7/7/1083المستقبل، بيروت، 

 
 جيش المصري لفتح معبر رفحتدعو الفي غزة الحكومة  .4

طالبت الحكومة الفمسطينية الجيش المصري بإعادة فتح معبر رفح البري، بأقصى : أحمد المبابيدي -غزة
سرعة ممكنة لتخفيؼ شدة األزمة التي باتت تخنؽ القطاع منذ اغالؽ المعبر وقياـ الجيش بيدـ األنفاؽ 

 المنتشرة عمى طوؿ الشريط الحدودي جنوب القطاع.
قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة إيياب الغصيف، " إنو يجب إخراج المعبر مف دائرة حالة التجاذب و 

السياسي التي تعيشيا مصر وتفاقـ األوضاع األمنية في منطقتي سيناء والعريش"، مشددًا عمى تفيـ 
يعني تشديد الحصار األوضاع األمنية التي تعيشيا مصر لكف ال يعني ذلؾ االستمرار في اغالؽ المعبر ما 

 عمى قطاع وخاصة عمى حركة المسافريف.
 6/7/1083فمسطين أون الين، 

 
 وزارة الصحة في غزة تحذر من خطورة األوضاع الصحية في ظل نقص الوقود .5

حذرت وزارة الصحة الفمسطينية في غزة مف خطورة األوضاع الصحية في القطاع في ظؿ نقص : غزة
 .الوقود عف مرافقيا وسياراتيا

وقاؿ الدكتور أشرؼ القدرة الناطؽ باسـ الوزارة: إف "األزمة الخانقة لموقود في غزة تؤثر تأثيًرا كبيًرا عمى 
 الوضع الصحي وخدماتو التي بدأت تتأثر منذ منتصؼ األسبوع الماضي".

بحاجة وأوضح أف غرؼ العمميات والمختبرات وغرؼ العناية المركزة واألطفاؿ الخّدج وغيرىا مف المرافؽ 
إلى كيرباء باستمرار. مشيرا إلى أف "ىؤالء جميعا ترتبط حياتيـ باستمرار التيار الكيربائي وأي تأخر التيار 

 الكيربائي يسبب قمقا ليؤالء المرضى".
وتابع: "نحف اآلف في وزارة الصحة أماـ منعطؼ خطير في ظؿ استمرار إغالؽ المعابر، وذلؾ يؤدي إلى 

في المائة مف مخزوف السوالر، ونحاوؿ استخداميا االستخداـ األمثؿ  ٕٓ"لدينا فقط خطورة بالغة". مضيفا: 
 في إطار خطة لتخفيض االستيالؾ لتظؿ أكبر وقت ممكف".

 6/7/1083المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 إلى جانب الشعب المصري في تحقيق آماله وتطمعاته وقوف الشعب الفمسطينيؤكد ي الحمد اهلل .6
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كد رئيس الوزراء الفمسطيني الدكتور رامي الحمد اهلل اليوـ السبت، وقوؼ الشعب الفمسطيني إلى أ: راـ اهلل
 جانب الشعب المصري في تحقيؽ آمالو وتطمعاتو باألمف واالستقرار.

وثمف الحمد اهلل في بياف بثتو وكالة األنباء الفمسطينية اليوـ الدور الذي لعبتو وما زالت تمعبو مصر في دعـ 
ية الفمسطينية والوقوؼ إلى جانب الشعب وقيادتو، مف خالؿ توفير الدعـ المطموب في كافة المحافؿ القض

الدولية، معربا عف أممو بمواصمة مصر القياـ بمسؤولياتيا تجاه القضية ومواصمة تقديـ الدعـ السياسي 
 والمعنوي ليا.

ؿ معبر رفح البري لتسييؿ حركة مرور وأعرب رئيس الوزراء الفمسطيني عف أممو بقياـ مصر باستئناؼ عم
 الفمسطينييف ال سيما العائديف منيـ إلى ديارىـ.

 7/7/1083الشرق، الدوحة، 
 

 في الضفة وغزة اإلنسانتقرير جديد لمهيئة المستقمة لحقوق المواطن يؤكد انتهاك حقوق  .7
أف حقوؽ االنساف في الضفة  بّيف تقرير جديد لمييئة المستقمة لحقوؽ االنساف )ديواف المظالـ(: راـ اهلل

في الضفة « فتح»الغربية وقطاع غزة تتعرض الى االنتياؾ مف السمطة الفمسطينية التي تقودىا حركة 
 في قطاع غزة عمى السواء.« حماس»الغربية، ومف حكومة حركة 

كات في وقالت الييئة في تقرير رصد انتياكات حقوؽ االنساف لشير حزيراف )يونيو( الماضي إف االنتيا
الحؽ في الحياة، والتعذيب، وسوء المعاممة، وعدـ اتباع اإلجراءات القانونية في عمميات »المنطقتيف شممت 

االعتقاؿ، ومصادرة أمواؿ المواطنيف مف دوف حكـ قضائي، وانتياكات الحريات العامة وحرية الرأي 
لوظيفة العمومية والفصؿ منيا، وعدـ والتعبير، وانتياكات حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، وانتياكات حقوؽ ا

 «.تنفيذ قرارات المحاكـ
في  ٗمنيا في قطاع غزة، و ٔٔحالة وفاة،  ٘ٔسجمت الييئة خالؿ حزيراف )يونيو( »وأضاؼ التقرير: 

الضفة. وشممت حاالت الوفاة تمؾ تنفيذ أحكاـ إعداـ في قطاع غزة، وشجارات عمى خمفية خالفات عائمية، 
السالمة العامة، والوفاة نتيجة فوضى وسوء استخداـ السالح، والوفاة في ظروؼ وعدـ توفير شروط 

 «.غامضة
شكوى تعذيب وسوء معاممة مناصفة بيف الضفة وغزة. ووقعت ىذه الحاالت  ٗٔوقالت الييئة انيا رصدت 

ت في الضفة في جياز الشرطة، وجياز المخابرات العامة، فيما وقعت في غزة في جياز الشرطة. ورصد
حالة في قطاع غزة. وقالت انو جرى  ٙٔحالة في الضفة، و ٕٕ، منيا «اعتقاؿ تعسفي»حالة  ٖٛالييئة 

في الضفة توقيؼ عدد مف المواطنيف عمى ذمة المحافظ. كما رصدت الييئة حاالت اعتداء عمى 
المحاكـ  الصحافييف عمى خمفية عمميـ الصحافي. وقالت انيا رصدت عدـ تنفيذ أربعة قرارات صادرة عف

 الفمسطينية خالؿ الشير الجاري، إضافة إلى استمرار عدـ تنفيذ قرارات صدرت في السابؽ.
 7/7/1083الحياة، لندن، 

 
 
 
  الفمسطيني فصائل في غزة تدعو إلنهاء االنقسام .8



 
 

 

 

 

           8ص                                    1983العدد:                7/7/1083األحد  التاريخ:

 أكدت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة ضرورة اإلسراع بتنفيذ اتفاؽ المصالحة "خاصة: )يو.بي.آي(
في ظؿ التيديدات والمخاطر التي تتيدد القضية الوطنية وحقوؽ شعبنا الفمسطيني"، ودعت، خالؿ اجتماع 
ليا، أمس، السمطات المصرية إلى عدـ جعؿ األوضاع الداخمية في مصر تؤثر في الوضع اإلنساني في 

 قطاع غزة.
حرصيا أكدت )الفصائؿ( أف ، ، عقب اجتماعيا في مقر الجبية العربية الفمسطينيةليا وقالت في بياف

الشديد عمى استقرار وأمف وسالمة ووحدة الشعب المصري الشقيؽ وترابو الوطني، ودعت إلى اعتماد كؿ 
 الوسائؿ الديمقراطية في إدارة الخالفات الداخمية لحقف الدماء. 

 7/7/1083، الخميج، الشارقة
 
 مصري عن حماس أبو زهري: قيادات في فتح تروج األكاذيب في اإلعالم ال .9

أي عالقة فيما  تونفى المتحدث باسـ حركة حماس د. سامي أبو زىري أف يكوف لحرك :حبيب أبو محفوظ
يجري مف تجاذبات سياسية في مصر ىذه األياـ، وأكد أف حماس ليست طرفًا ولف تكوف في التجاذبات 

ىناؾ مف يقود  ،سي. وقاؿالسياسية الحاصمة في مصر بيف مؤيديف ومعارضيف لمرئيس المصري محمد مر 
خاصة مف أتباع نظاـ مبارؾ المخموع، حممة شرسة ضد حماس لتصويرىا عمى أنيا عدو لمشعب المصري، 

 موضحًا أف ىذه الحمالت تأتي في سياؽ محاربة التيارات اإلسالمية إلفشاؿ نموذجيا الناجح في الحكـ.
انت موجودة في راـ اهلل أو في القاىرة أو وكشؼ أبو زىري عمى أف ىناؾ قيادات في حركة فتح، سواء ك

حتى داخؿ قطاع غزة ىي التي تقـو عمى فبركة التقارير التي تتيـ حماس بالتدخؿ بشكؿ سمبي في الشأف 
وفي السياؽ ذاتو، المصري، مشددًا عمى أف حماس لدييا العديد مف الوثائؽ والمعمومات األكيدة عمى ذلؾ. 

بمحاكمة كؿ مف تسبب بقتؿ أو سجف أي مواطف فمسطيني داخؿ أبو زىري القضاء المصري طالب 
 السجوف المصرية بدوف وجو حؽ.

 7/7/1083، السبيل، عّمان
 
 الجزيرة نت: موسى أبو مرزوق غادر القاهرة .01

قاؿ مصدر مطمع في القاىرة لوكالة الصحافة الفرنسية إف موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب  :الفرنسية
 األسبوع الماضي. در مع فريقو القاىرة التي يقيـ فييا مؤقتاً السياسي لحماس غا

 6/7/1083، الجزيرة نت، الدوحة
 
  في الضفة الغربية باعتقال عدد من أنصارها األمنية السمطةأجهزة حماس تتهم حركة  .00

طة راـ اهلل: قالت حركة حماس إف عدد المواطنيف الذيف اعتقمتيـ واستدعتيـ أجيزة األمف التابعة لمسم
شباف، في حيف  ٚالفمسطينية في الضفة الغربية المحتمة، بزعـ انتمائيـ لمحركة بمغ خالؿ اليوميف الماضييف 

 واصؿ بعض المعتقميف السياسييف إضرابيـ عف الطعاـ في سجوف السمطة.
 6/7/1083قدس برس، 

 
 تقرير: تحديات تواجه حركة حماس بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي .02
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بعد عزؿ الرئيس المصري محمد  كبيراً  ذىب محمموف سياسيوف إلى أف حركة حماس تواجو تحدياً  :الفرنسية
نتائج كارثية عمى الحركة التي قد  -كما يقولوف-مرسي وسقوط حكـ اإلخواف المسمميف الذي قد يكوف لو 

 تضطر التخاذ مواقؼ أكثر مرونة تجاه عالقتيا مع الجماعة والوضع القادـ في مصر.
أستاذ العموـ السياسية والتاريخ في جامعة األزىر بغزة مخيمر أبو سعدة إف ما حصؿ في مصر "لو وقاؿ 

نتائج كارثية عمى حماس لـ تكف تتوقعيا". ويرى أبو سعدة أف األسوأ لحماس ىو أف عزؿ مرسي جاء بعد 
ويضيؼ أنو موجة تحريض في اإلعالـ المصري ضد الحركة يحّمميا مسؤولية المشاركة في األحداث، 

"بغض النظر عف صحة ىذه األخبار، خسرت حماس التعاطؼ الشعبي المصري وبالتالي مع الشعب 
 قويا زمف حسني مبارؾ". الفمسطيني وغزة والذي كاف سالحاً 

مف جيتو، يرى المحمؿ السياسي ىاني حبيب أف اإلطاحة بحكـ مرسي شكؿ ضربة لإلخواف المسمميف في 
زة. وأشار إلى "صدمة" لدى قيادة الحركة، موضحا أف "ىذا ما يبرر كؿ مكاف خصوصا في قطاع غ

اجتماعاتيا المتتالية لدراسة معمقة لمنتائج المترتبة عمى ما حدث في مصر، ألف حماس تدرؾ المنحنى 
اليائؿ والخطير في األياـ القادمة عمييا بسبب دعميا وعالقتيا باإلخواف". ويشير حبيب إلى أف "الوضع 

غالؽ األنفاؽ ولتنقالت  ي سيناء سيتخذ مبرراً األمني ف لمضغط عمى حماس مف زوايا عديدة"، مثؿ ىدـ وا 
 قادة الحركة عبر البوابة الوحيدة وىي معبر رفح.

ويتوقع المحمؿ السياسي مصطفى الصواؼ تأثر العالقة بيف حماس وقيادة مصر، "لكف لف تصؿ إلى درجة 
رؾ". ويشير إلى أف الممؼ الفمسطيني ممؼ أمني، والجية المسؤولة السوء التي سادت العالقة زمف حكـ مبا

عنو ىي المخابرات العامة بمصر والتي لـ تتغير في زمف مبارؾ وال في ظؿ حكـ مرسي، وبالتالي ىي 
لسياسة  تعرؼ جيدا كيفية التعامؿ مع ممؼ فمسطيف وغزة وحماس. ويرى أف ىذا الممؼ محكوـ وفقاً 

إلى أف "حماس تعاممت مع نظاـ مبارؾ وبإمكانيا التعامؿ مع أي نظاـ جديد،  مرسومة ومحددة، مشيراً 
والقيادة المصرية تعرؼ أف ما روجو اإلعالـ المصري ضد حماس ليس صحيحا ولف تبني عميو سياساتيا 
-ومواقفيا". ويقوؿ الصواؼ إف ممؼ فمسطيف يمثؿ ورقة رابحة في يد أي قيادة بمصر، "لذا سيكوف ىناؾ 

 حرص كبير عمى بقاء العالقة". -سبة لمقيادة المصرية كما بالنسبة لحماسبالن
ويرى أستاذ العموـ السياسية في جامعة األمة بغزة عدناف أبو عامر أف ما يجري في مصر "شأف فمسطيني 

، بالنسبة لمفمسطينييف، ألنو يؤثر مباشرة عمى الوضع الفمسطيني والقطاع" مصرياً  بامتياز وليس فقط شأناً 
عالقة "فاترة وباردة" بيف حماس ومصر، ومشيرا إلى أف العالقة مع القاىرة "عالقة جوار إجبارية".  متوقعاً 

وقاؿ أبو عامر إف إغالؽ معبر رفح واألنفاؽ قد يستمر إلى أجؿ غير مسمى، مما سيؤدي إلى أزمة 
 اقتصادية خانقة في القطاع.

في المواد واإلمدادات بأشكاليا وعزلة  الدعـ المالي ونقصاً في  أما أبو سعدة فيتوقع أف تواجو حماس شحاً 
أف ذلؾ يتـ  سياسية. لكف األخير يعتبر أف الوقت لـ يفت لخروج حماس مف المأزؽ بأقؿ الخسائر، معتبراً 

. وأضاؼ أف "حماس ليست مجبرة عمى أف تبقى مع اإلخواف، فيـ كانوا ال أيدولوجياً  بأف يتعامموا سياسياً 
 ظاـ السوري في ظؿ قمع اإلخواف بسوريا".حمفاء لمن

 6/7/1083، الجزيرة نت، الدوحة
 
 
غالق أنفاق غزة .03  تل أبيب تؤكد استمرار التنسيق األمني مع السيسي حول سيناء وا 
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أكدت تؿ أبيب استمرار التنسيؽ األمني والعسكري مع الجيش المصري، ممثاًل بوزير الدفاع عبد  :الناصرة
قاد االنقالب العسكري عمى الرئيس المصري محمد مرسي، ال سيما فيما يتعمؽ بشبو  الفتاح السيسي، الذي

 جزيرة سيناء واألنفاؽ بيف مصر وقطاع غزة.
ونقمت اإلذاعة العبرية عف مصدر عسكري إسرائيمي رفيع المستوى قولو إف التنسيؽ والتعاوف مع الجيش 

شبو جزيرة سيناء "إلعادة اليدوء إلى نصابو،  المصري مستمر، مرجًحا أف يعمؿ الجيش المصري بحـز في
كما أشار المصدر ذاتو إلى التنسيؽ بيف  ال سيما في ظؿ تحدي العناصر الجيادية لو"، حسب قوليا.

الجيشيف المصري واإلسرائيمي حوؿ األنفاؽ المنتشرة عمى طوؿ الحدود المصرية مع قطاع غزة، وأوضح 
لى قطاع غزة ُيعد ضربة مؤلمة لحركة حماس"، ال سيما في ظؿ المصدر أف "إغالؽ األنفاؽ المؤدية إ

 تشديد الحصار عمى القطاع المتواصؿ منذ أكثر مف ست سنوات.
وفي السياؽ ذاتو؛ نقمت وسائؿ إعالـ مقّربة مف السمطة الفمسطينية عف مصادر عسكرية مصرية قوليا إف 

ليات عسكرية وجنود وطائرات إلى سيناء لمحاربة تنسيًقا يجري بيف الجانبيف المصري واإلسرائيمي إلدخاؿ آ
وذكرت في الوقت ذاتو أف الجيش المصري ضبط سبعة صناديؽ احتوت عمى قنابؿ وذخيرة حية  "اإلرىاب".

 في فتحة نفؽ بحي البراىمة برفح، دوف أف تذكر المزيد حوليا.
 7/7/1083قدس برس، 

 
 رتدادات التطورات المصريةوتخشى ا "الجيدة"تصف عالقتها بمرسي بـ "إسرائيل" .04

قاؿ وزير األمف اإلسرائيمي الداخمي يتسحاؽ أىرونوفيتش، إف بالده معنية باإلبقاء عمى : راـ اهلل: كفاح زبوف
 العالقة األمنية المتواصمة مع مصر رغـ تغيير السمطة فييا بعد عزؿ الرئيس المصري محمد مرسي.

عاوف والتنسيؽ األمنييف بيف البمديف كانا جيديف في عيد الت»وأضاؼ خالؿ ندوة ثقافية في بئر السبع، 
عمينا قوؿ الحقيقة، عالقة أوساط عسكرية واستخبارية »وتابع:  «.الرئيس المخموع مرسي ال سيما استخباراتيا

 «.إسرائيمية بنظرائيـ في مصر وبالرئيس مرسي كانت جيدة
اء التعاوف األمني قائما كما كاف، لكنو رفض وتمنى أىرونوفيتش، بقاء مصر دولة صديقة إلسرائيؿ مع بق

إعطاء موقؼ مما يجري، واصفا ذلؾ بالشأف الداخمي. وتتابع إسرائيؿ أوال بأوؿ ما يجري في مصر التي 
ف كاف مسؤولو األجيزة األمنية  تربطيا بيا اتفاقية سالـ وحدود طويمة، دوف أف تدلي بموقؼ رسمي، وا 

 يتوقعوف ارتدادات.
ذي تثؽ فيو إسرائيؿ بقدرة الجيش المصري عمى ضبط األوضاع األمنية في سيناء، فإنيا وفي الوقت ال

 تخشى أف تتأثر قوتو بما يجري مف أحداث، خصوصا إذا أخذت الواليات المتحدة موقفا منو.
كية ولذلؾ أجرى مسؤولوف إسرائيميوف مباحثات مكثفة مع نظرائيـ األميركييف في محاولة إلثناء اإلدارة األمير 

عف وقؼ المساعدات األميركية العسكرية لمصر، بعدما أثير نقاش داخؿ اإلدارة األميركية حوؿ ما إذا كاف 
 ما جرى في مصر يعتبر انقالبا أو ال.

واتصؿ وزير الدفاع اإلسرائيمي موشيو يعالوف، ىاتفيا بنظيره األميركي تشاؾ ىاغؿ ليينأه بمناسبة عيد 
ت مصر وموقؼ إسرائيؿ منيا. وطمب يعالوف مف ىاغؿ ضماف مواصمة االستقالؿ، وناقش معو تطورا

جاىزية الجيش المصري عمى مستوى عاؿ لمحفاظ عمى االستقرار في سيناء ومصر ومف أجؿ الحفاظ عمى 
 اتفاقيات السالـ بيف البمديف كذلؾ.
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كيري، وتطرؽ إلى  كما ناقش رئيس الوزراء اإلسرائيمي، الوضع المصري مع وزير الخارجية األميركي جوف
 نفس المسألة.

ىذه اليزة في مصر سوؼ تؤثر عمى »وقاؿ رئيس االستخبارات العسكرية )أماف( الجنراؿ أفيؼ كوخافي، 
، وتراقب إسرائيؿ إلى أي مدى وأيف «الشرؽ األوسط كمو، وستتواصؿ مع ذلؾ االرتدادات وردود الفعؿ

 ستكوف مثؿ ىذه االرتدادات.
عمى المدى القصير ستؤثر األحداث الحالية في مصر »اإلسرائيمية: « معاريؼ»وقالت مصادر لصحيفة 

عمى الوضع السائد عمى الحدود الجنوبية حيث ستستغؿ الخاليا اإلرىابية في سيناء أو حركات مثؿ حماس 
 «.والجياد اإلسالمي الوضع، مف أجؿ محاولة التسمؿ إلى إسرائيؿ، أو إطالؽ النار

 7/7/1083الشرق األوسط، لندن، 
 
 يديعوت أحرونوت: مبعوث إسرائيمي يجتمع مع قادة االنقالب العسكري في مصر .05

قالت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية إف عودة الجيش لممشيد السياسي خبر سار : وكاالت –القاىرة 
 «.إسرائيؿ»، مشيرة إلى أف المستفيد األوؿ مف عدـ االستقرار في مصر ىي «إسرائيؿ«لػ

اإلسرائيمية إف مبعوثا إسرائيميًّا يقوـ بزيارة مصر حاليا عقب اإلعالف « يديعوت أحرونوت»وقالت صحيفة 
 عف االنقالب العسكري عمى الشرعية المتمثمة في د. محمد مرسي إلجراء مباحثات أمنية مع قادة الجيش.

، الفتة «مرسي»عقب االنقالب عمى « إسرائيؿ«وتوقعت الصحيفة أف تكوف العالقات أفضؿ بيف مصر و
إلى أف الرئيس الشرعي محمد مرسي لـ يتحدث إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو مطمقا طواؿ 

.  العاـ المنصـر
اإلسرائيمية أف االنقالب العسكري وعزؿ الرئيس الشرعي د. محمد « معاريؼ»مف جانبيا قالت صحيفة 

ف مرسي عف الحكـ لف يؤدي إلى اليدوء في مصر، مؤكدة أ ف المعارضة لف تستطيع حكـ مصر حتى وا 
يونيو في صالحيا. مف جانبو أكد رئيس االركاف السابؽ في الجيش اإلسرائيمي أف  ٖٓجاءت أحداث 

نتيجة االضطرابات « إسرائيؿ»األحداث المصرية بعيدة عف النيائية متخوفا مف وقوع خطر أكبر ضد 
 األمنية في الشارع المصري.

 7/7/1083السبيل، عمان، 
 
 ودولة فمسطين "قصة خيالية" ..وزير اإلسكان اإلسرائيمي: يجب بناء الهيكل في موقع األقصى .06

قاؿ وزير اإلسكاف اإلسرائيمي، أوري أريئيؿ، مف حزب "ىبايت ىييودي" )البيت الييودي( اليميني المتطرؼ، 
ف قياـ دولة فمسطينية ىي  "قصة خيالية"، عمى حد إنو يجب بناء الييكؿ في موقع المسجد األقصى، وا 

وأضاؼ أريئيؿ خالؿ مؤتمر صحافي عقده في مستوطنة "شيمو" في الضفة الغربية، أف اإلسرائيمييف  تعبيره.
بنوا الكثير مف اليياكؿ، إال أنيـ في حاجة لبناء، ما سماه بػ "الييكؿ الحقيقي في جبؿ الييكؿ"، وذلؾ في 

 ة الصخرة.إشارة إلى الحـر القدسي والمسجد األقصى وقب
ورأى وزير اإلسكاف اإلسرائيمي أف بيف نير األردف والبحر المتوسط يمكف أف تقاـ دولة واحدة فقط، ىي 

 "دولة إسرائيؿ" عمى حد قولو.
 7/7/1083، 98عرب 
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 حماس في أزمة وقد تمجأ الى تفجير الجبهة الجنوبية :إسرائيميون محممون .07
ية اإلسرائيمية الثانية عف اعتقادىـ بأف حركة "حماس" قد تشعؿ أعرب محمموف سياسيوف في القناة التمفزيون

الجبية الجنوبية لترميـ عالقاتيا مع إيراف، واستعادة الدعـ المالي والعسكري الذي قطعتو األخيرة اثر انحياز 
 "حماس" الى المعارضة السورية عمى حساب عالقتيا بالنظاـ.

ف "حماس في مأزؽ بعد خسارة حمفائيا في المنطقة وأىميا وقاؿ المحمؿ السياسي الشيير اييود يعاري إ
 اإلخواف المسمموف في مصر وقد تياجـ إسرائيؿ لتكسب ود ودعـ إيراف مرة أخرى".

ورأى يعاري أف اإلخواف في مصر ىـ بمثابة األـ لػ"حماس" في غزة، كما ىو الحاؿ لإلخواف في األردف 
 الغربية.الذيف ىـ بمنزلة األـ لػ"حماس" في الضفة 

ىذا والتزمت "حماس" الصمت عقب سقوط حكـ اإلخواف في مصر. واكتفى اسماعيؿ ىنية بالتعقيب عمى 
ما حصؿ بالقوؿ الجمعة إف عزؿ الرئيس المصري محمد مرسي، لف ينعكس سمبًا عمى سياسة مصر تجاه 

 قطاع غزة والقضية الفمسطينية.
رًا ألجيزة المخابرات واألمف والجيش اإلسرائيمي وفي سياؽ متصؿ، أورد موقع صحيفة "معاريؼ" تقري

لشخصية وزير الدفاع المصري الفريؽ عبد الفتاح السيسي قالت فيو إف قادة الجيش اإلسرائيمي وكبار 
موظفي وزارة الدفاع خرجوا خالؿ األشير األخيرة بانطباع قاطع بأف القائد العاـ لمقوات المسمحة المصرية 

صب" وىو تعبير عبري يستخدـ لمداللة عمى الصالبة والحسـ "فيو شخصية ال تعرؼ يتمتع "بعمود فقري منت
ف كانت مع الرئيس مرسي نفسو. وأدار الجيش المصري تحت  التردد وال يخاؼ مطمقًا المواجية حتى وا 
 قيادتو وبموافقة محمد مرسي عالقات تنسيؽ مقبولة ووثيقة مع إسرائيؿ طيمة العاـ الفائت بأفضؿ مما كاف
عميو الحاؿ خالؿ حكـ مبارؾ. وأضاؼ التقرير "مف نواٍح كثيرة شكؿ الرئيس محمد مرسي ذخرًا ىامًا 

 إلسرائيؿ ، فرض عمى حماس وباقي المنظمات في قطاع غزة وقفًا شاماًل إلطالؽ النار".
"ىكرياه" مف والسؤاؿ األىـ الذي تردد خالؿ األسبوع المنصـر في أروقة القيادة العامة لمجيش اإلسرائيمي 

سيخمؼ اإلخواف المسمميف في الحكـ؟ مف دوف أف يكوف ىناؾ جياز أمني جريء يأخذ عمى عاتقو إعطاء 
 إجابة واضحة عمى ىذا السؤاؿ ألف الوضع المصري معقد ومركب لمغاية.

سمة إذا وبحسب التقرير اإلسرائيمي فإف "األمر الوحيد المؤكد حاليًا أف اإلخواف المسمميف سيتمقوف ضربة قا
ذىبوا مرة أخرى الى صناديؽ االقتراع، لكف ىؿ سيتنازلوف مف دوف مقاومة عف الحكـ ومف دوف أف يسفكوا 
الدماء؟. الجواب "ليس بالضرورة "ولكف حتى تتضح الصورة سيبقى الجنراؿ السيسي بطاًل في عيوف 

سي مف دوف أف يضطر الجيش المصرييف وموىوبًا وفقًا لمتقييـ اإلسرائيمي حيث نجح في عزؿ الرئيس مر 
الى تنفيذ انقالب عسكري ومف دوف أف يطمؽ الجيش طمقة واحدة ونجح السيسي في بمورة جبية سياسية 

 مصرية واسعة جدًا وقفت خمفو ودعمتو وىذه الجبية ال تضـ اإلخواف المسمميف".
ية حيث ستستغؿ ورجح التقرير أف ما يجري في مصر سيؤثر عمى الوضع السائد عمى الحدود الجنوب

الخاليا اإلرىابية في سيناء أو حركات "حماس" والجياد اإلسالمي الوضع لتطمؽ النار أو لتحاوؿ تنفيذ 
عمميات تسمؿ إلى إسرائيؿ لذلؾ يراقب الجيش اإلسرائيمي الوضع بحذر مف دوف أف يعزز قواتو عمى الحدود 

 الجنوبية انتظارًا التضاح الصورة بحسب تعبير الصحيفة.
اختتمت الصحيفة تقريرىا بالقوؿ "في ظؿ أجواء الفوضى السائدة إقميميًا يمكف وصؼ إسرائيؿ بجزيرة و 

مستقرة أو جزيرة االستقرار لكف وكما قاؿ قائد سالح الجو الجنراؿ اكير اشؿ مؤخرًا فإف الحرب قد تندلع في 
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بمياجمة إسرائيؿ إذا شنت كؿ لحظة وىناؾ خطر داىـ وحقيقي في المنطقة الشمالية حيث ىددت سوريا 
 ىجمات أخرى ضدىا".

 7/7/1083المستقبل، رام اهلل، 
 
 معمم إسالمي في القدس 850مختصون يحذرون من تهويد  .08

حذر باحثوف ومختصوف، شاركوا في المؤتمر الذي نظمتو ىيئة العمماء والدعاة في بيت  :القدس المحتمة
في المدينة والبالغ عددىا  اإلسالميةمف تيويد المعالـ  في مدينة القدس، ٚ/ٙالسبت  المقدس بفمسطيف يوـ

لحاقيا بالتراث الييودي. ٓ٘ٔحوالي   معمـ، وا 
وقاؿ البياف الختامي الصادر عف المشاركيف في المؤتمر أف المعالـ اإلسالمية برمتيا ميددة باإللحاؽ 

يدؿ عمى وجود عربي أو إسالمي  بالتراث الييودي، إما عف طريؽ اإلزالة واالجتثاث حتى ال يبقى منيا أثر
سابؽ، أو بتغيير الرقـو والشواىد ووضع رموز وحروؼ عبرية مكاف العربية الموجودة أو بإضافة رموز 
وشواىد تغّيُب ما كاف قبميا لتدّؿ عمى عبرية المكاف وييوديتو التاريخية، كما ُفعؿ بالمسجد اإلبراىيمي 

رباح في بيت لحـ وقبر يوسؼ في نابمس وغيرىا مف المعالـ الشريؼ في مدينة الخميؿ، ومسجد بالؿ بف 
 اإلسالمية في طوؿ فمسطيف التاريخية وعرضيا.

وأضاؼ البياف أف المؤتمريف إذ يضعوف ىذه الحقائؽ أماـ العالميف العربي واإلسالمي ليؤكدوف ليـ أف ىناؾ 
 يبقى لممسمميف أي  أثٍر ُيذكر، وأف معمـٍ إسالمي مدرجٌة عمى قوائـِ اإللحاؽ، بحيث ال ٓ٘ٔما يقارُب مف 

الخطوُة القادمة ستكوف موجيًة نحو المسجد األقصى المبارؾ الذي جّيزت سمطات االحتالؿ كؿَّ ما ينبغي 
عممو إلزالِة ىذا المسجد العريؽ مف الوجود، وبناء الييكؿ الثالث مكانو، إْذ انتقؿ الحديُث عف ىذا األمر مف 

ديِث الناس العادييف إلى تصريحات الساسة والمسؤوليف مف وزراء االحتالؿ وقياداتو السّر إلى العمف ومف ح
 العسكرية والسياسية.

 6/7/1083، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 يقاطعون عيادة السجن واألسرىحالة مرضية صعبة في سجن عسقالن  88 .09

جوة أف عدد الحاالت المرضية في سجف كريـ ع في الضفة الغربية راـ اهلل: أفاد محامي وزارة شؤوف األسرى
وقاؿ  عسقالف يزداد، وأف األسرى في السجف ما زالوا يقاطعوف العيادة احتجاجًا عمى عدـ تقديـ العالج ليـ.
ونوه  ،ممثؿ األسرى في سجف "عسقالف" ناصر أبو حميد إف بعض األسرى المرضى توقفوا عف تناوؿ الدواء

 .تتواجد في سجف عسقالفحالة مرضية صعبة  ٔٔعجوة إلى أف 

 7/7/1083 األيام، رام اهلل،

 
 هشارونمعتقل في  األشبال األسرىالجمدية بين  األمراضانتشار  .21

، المؤسسات الطبية والحقوقية التدخؿ "ىشاروف"طالب األسرى األشباؿ في معتقؿ : وفاوكالة  –جنيف 
وكالة  إلىة تسربت مف األسرى وصمت األمراض الجمدية في صفوفيـ. وذكرت رسال انتشارلمعالجتيـ بعد 

وفا، أف سمطات االحتالؿ في معتقؿ األشباؿ تمنع المحاميف مف زيارتيـ واألطباء مف معالجتيـ بعد انتشار 
. وذكر األسير وائؿ فخري تركماف، أف "إسكوبيوس"األمراض الجمدية بشكؿ كبير وخاصة بما يعرؼ بمرض 

معالجتيـ والدخوؿ إلى القسـ الذي يتواجد فيو العشرات مف األشباؿ إدارة المعتقؿ ترفض السماح لألطباء ب
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األسرى وتمنع المحاميف مف زيارتيـ، مناشدا باسـ األسرى كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية ورابطة 
دخاؿ األدوية المناسبة لمقضاء عمى ىذا المرض.  األطباء العمؿ عمى معالجتيـ وا 

 7/7/1083، الحياة الجديدة، رام اهلل

  
 األقصى ألف فمسطيني منذ بداية االنتفاضة 78اعتقال و سجون الآالف أسير في خمسة فروانة:  .20

"الخميج"، "وكاالت": قاؿ الباحث المختص بقضايا األسرى في سجوف االحتالؿ، عبد  -فمسطيف المحتمة 
ولغاية  ٕٓٓٓأيموؿ  /الناصر فروانة، إف قوات االحتالؿ سجمت منذ اندالع انتفاضة األقصى في سبتمبر

ألؼ حالة اعتقاؿ، ولـ تستثِف أحدًا مف اعتقاالتيا حيث شممت كافة فئات وشرائح  ٛٚاآلف أكثر مف 
 المجتمع الفمسطيني.

آالؼ  ٜوأوضح فروانة، في تقرير حديث وزعو أمس، أف مف بيف مجموع تمؾ االعتقاالت كاف أكثر مف 
نائبًا ووزيرًا سابقًا اعتقموا خالؿ  ٓٙة فمسطينية، وقرابة مواطن ٜٓ٘طفؿ دوف الثامنة عشرة وأكثر مف 

عشرات الصحافييف واألكاديمييف ومئات القيادات السياسية والمينية  إلىانتفاضة األقصى، إضافة 
 واالجتماعية .

وبيف فروانة أنو ليس كؿ مف تعرض لالعتقاؿ ال يزاؿ في السجوف، فيما ال تزاؿ سمطات االحتالؿ تحتجز 
سجنًا ومعتقاًل ومركز توقيؼ في ظروؼ قاسية تفتقر لمحد  ٚٔآالؼ أسير موزعيف عمى قرابة  ٘ة قراب

األدنى مف الحقوؽ اإلنسانية التي تنص عمييا االتفاقات والمواثيؽ الدولية، في ظؿ استمرار سياسة اإلىماؿ 
 رى واألسيرات.الطبي وتعريضيـ لمتعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكؿ خطرًا عمى صحة وحياة األس

ىـ مف سكاف الضفة الغربية،  %٘.ٖٛوأشار إلى أف األغمبية العظمى مف المعتقميف ويشكموف ما نسبتو 
 .ٛٗمف سكاف قطاع غزة، والباقي مف القدس واألراضي المحتمة عاـ  %ٚ.ٛ

وع الكمي. مف المجم %ٙ.ٜٕوعف الحالة االجتماعية لممعتقميف، قاؿ فروانة إف نسبة المتزوجيف منيـ بمغت 
ف  ٖٕٗوقاؿ إف مف بيف األسرى يوجد  طفاًل منيـ تقؿ  ٔ٘طفاًل لـ تتجاوز أعمارىـ الثامنة عشرة وا 

نائبًا،  ٗٔعامًا، و ٔٔأسيرة أقدميف لينا الجربوني المعتقمة منذ ما يزيد عف  ٘ٔعامًا، و ٙٔأعمارىـ عف 
أسيرًا يخوضوف إضرابًا  ٕ٘ة، وأكثر مف معتقال اداريًا دوف تيمة أو محاكم ٖ٘ٔإضافة إلى وزير سابؽ، و

 عف الطعاـ منذ فترات متفاوتة بعضيـ منذ ما يزيد عمى الشيريف، إضافة لمئات األسرى المرضى.
أسيرًا يقضوف أحكامًا بالسجف المؤبد )مدى الحياة( لمرة واحدة أو  ٖٚ٘وأضاؼ أف مف بيف األسرى يوجد 

يف مجموع األسرى، ُيطمؽ عمييـ الفمسطينيوف مصطمح أسرى مف ب ٖٓٔلمرات عدة. وذكر فروانة أف 
أسيرًا مضى عمى اعتقاليـ أكثر مف عشريف  ٖٛ"األسرى القدامى" وىـ أسرى ما قبؿ اتفاقية أوسمو، بينيـ 

أسيرًا مضى عمى اعتقاليـ ما يزيد عف ربع قرف، ويعد األسير كريـ يونس  ٕٗعامًا، ومف بيف ىؤالء أيضا 
 عمى ثالثيف عامًا أقدـ األسرى عمومًا. المعتقؿ منذ ما يزيد

 .ٜٚٙٔأسرى منذ عاـ  ٕٗٓأف عدد الشيداء مف األسرى بمغ  إلىوأشار فروانة 

 7/7/1083، الخميج، الشارقة

  
 
 "أحبك يا أقصى".. مهرجان خيري يسبق رمضان .22
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ني األسواؽ تحت عنواف "أحبؾ يا أقصى" تتواصؿ في الداخؿ الفمسطي :محمد محسف وتد -القدس المحتمة 
الخيرية والميرجانات التوعوية التي أطمقتيا مؤسسة "مسممات مف أجؿ األقصى" المنبثقة عف الحركة 

 اإلسالمية، والتي ستتواصؿ خالؿ شير رمضاف المبارؾ.
وحرصت عيوف الداخؿ الفمسطيني والقدس عبر مشاريع التواصؿ والرباط عمى فضح مخططات االحتالؿ 

ز صمود أىؿ المدينة المحتمة بإنعاش اقتصادىا وأسواقيا. وتيدؼ المشاريع التي لتيويد األقصى، وتعزي
تركز عمى التجار ورجاؿ وسيدات األعماؿ واألجياؿ الناشئة إلى تعزيز روح التطوع والتبرع والتكافؿ 

صرة المجتمعي عبر دعـ العائالت المستورة والشرائح الضعيفة، وكذلؾ توظيؼ ىذه المشاريع ورصد ريعيا لن
القدس واألقصى عبر تعريؼ أفراد المجتمع بما تتعرض لو المدينة المقدسة مف انتياكات ومخططات تيويد 

 واستيطاف.
 6/7/1083، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وجنين إصابات واعتقاالت في مواجهات مع جنود االحتالل والمستوطنين في نابمس والخميل .23

قرابة خمسيف  ، أفأحمد رمضاف ،راـ اهللمراسميا في  نقاًل عف 7/7/1083، المستقبل، بيروتنشرت 
عشرات المواطنيف البدو في منطقة سيؿ حوارة جنوب نابمس شماؿ الضفة  أمس وىاجم إسرائيمياً  مستوطناً 
مسؤوؿ ممؼ االستيطاف  ،المواطنيف. وقاؿ غساف دغمس أغناـوحاولوا سرقة  زراعياً  جراراً  وأعطبواالغربية، 

"عشرات المستوطنيف مف مستوطنتي ايتمار وايتسيار ىاجموا عشرات  إف ،غربيةفي شماؿ الضفة ال
اندالع مواجيات بيف  إلى أدىالخاصة بيـ ما  األغناـالمواطنيف البدو في منطقة سيؿ حوارة وحاولوا سرقة 

 الطرفيف".
رية أـ الخير مف جية ثانية، أصيب مواطنيف عدة، جراء اعتداء قوات االحتالؿ والمستوطنيف عمييـ في ق

شرؽ بمدة يطا جنوب الخميؿ، فيما اعتقؿ ثالثة آخروف. وقاؿ منسؽ المجنة الشعبية لمقاومة الجدار 
واالستيطاف راتب الجبور إف قوات االحتالؿ ومستوطني مستوطنة كرمئيؿ ىاجموا مواطني القرية بالحجارة 

اميـ، فيما تـ اعتقاؿ ثالثة واليراوات وأصابوا عددا منيـ بجروح ورضوض مختمفة في أنحاء أجس
 فمسطينييف.

كما اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي شابيف مف مدينة جنيف وبمدة عرابة خالؿ مرورىما عمى حاجزيف في 
فترات متفاوتة. كما احتجزت قوات االحتالؿ العشرات مف المواطنيف ومركباتيـ عمى حاجز طيار أقيـ عمى 

 يف حيث شرع الجنود بتفتيش المركبات والتدقيؽ في ىويات المواطنيف. ضعيؼ شرؽ جن أبومدخؿ قرية دير 

قوات  ، أفكامؿ إبراىيـ ،القدس المحتمةنقاًل عف مراسميا في  7/7/1083، الرأي، عّمانوأضافت 
مدينة نابمس ومخيـ بالطة وشنت حمالت دىـ وتفتيش لمعديد مف  أمساقتحمت فجر اإلسرائيمي االحتالؿ 

مواجيات عنيفة في الحي، تخمميا إطالؽ كثيؼ لألعيرة النارية وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع  المنازؿ. ووقعت
 وقنابؿ الصوت.

كما اقتحمت قوات االحتالؿ مخيـ بالطة، وكذلؾ منزؿ الشييد عصاـ حامد في شارع القدس المحاذي 
 كثيؼ لمنار وقنابؿ الصوت، واستجوبت بعض المواطنيف. إطالؽلممخيـ، وسط 

 
 قمقون من ترشيح حاخام متطرف لرئاسة اليهود الشرقيين 8998 سطينيوفم .24
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استنكر العضو العربي في البرلماف اإلسرائيمي "كنيست"، مسعود غنايـ، قياـ قوى سياسية وأحزاب  :الناصرة
ييودية باقتراح اسـ رابي مدينة صفد الفمسطينية المحتمة شموئيؿ إلياىو، كمرشح لمنصب الرابي الرئيسي 

قدس برس نسخة عنو يـو وكالة وقاؿ غنايـ في بياف صحفي تمقت  ييود الشرقييف في الدولة العبرية.لم
إف "الرابي إلياىو ىو صاحب فتاوى تحّرـ عمى الييود تأجير بيوت ومساكف لمعرب في صفد،  ٚ/ٙالسبت 

إلى تصعيد مشاعر  وىو الذي دعا لفرض الحرماف والمقاطعة لكؿ مف يؤّجر بيتو لمعرب، ىذه الفتاوى أدت
 الكره والعنصرية لمعرب، في مدينة صفد خاصة، وفي الدولة بشكؿ عاـ".

 6/7/1083قدس برس، 
 
 فمسطينيو عكا يتظاهرون احتجاجا عمى االعتداءات العنصرية التي يتعرضون لها .25

، ٚ/٘، تظاىرة مساء الجمعة ٛٗنظـ فمسطينيو مدينة عكا الساحمية شماؿ فمسطيف المحتمة عاـ  :عكا
احتجاجا عمى تصاعد االعتداءات العنصرية التي يتعرضوف ليا مف قبؿ مراقبي بمدية وشرطة االحتالؿ في 
المدينة، والتي  كاف آخرىا االعتداء عمى المواطف الفمسطيني خالد زكور واعتقالو دوف ذنب، وغيرىا مف 

اؿ العنؼ ورش الغاز المسيؿ لمدموع األحداث التي تدخؿ فييا مراقبي البمدية والشرطة والتي انتيت باستعم
عمى النساء واألطفاؿ في األفراح باإلضافة إلى االعتقاالت وتقديـ العديد مف الشكاوي ضد سكاف عكا 

 العرب.
وقالت النائب في البرلماف اإلسرائيمي حنيف زعبي، التي شاركت في التظاىرة  إف شرطة االحتالؿ "تغض 

والمخدرات الذيف يفمتوف بأعماليـ دوف أي اعتقاالت أو محاكمات" النظر عف القتمة ورجاؿ العصابات 
جراـ. وأضافت  محممة شرطة االحتالؿ كامؿ المسؤولية عف أعماؿ العنؼ في الوسط العربي مف قتؿ وا 

"حتى اآلف لـ تتمكف الشرطة مف إلقاء القبض عمى قاتؿ أحد شباب عكا ىنا أماـ مركز الشرطة، بالرغـ مف 
 متابعتنا لمقضية مع وزير األمف الداخمي ألكثر مف سنة وحتى اآلف لـ يتـ إلقاء القبض عمى القاتؿ".

سبوع األخير بأكثر مف أربعة أعماؿ وقاؿ أحمد عودة عضو بمدية عكا "إف مراقبي البمدية اشتركوا في األ
 عنؼ ومخالفات غير شرعية لمواطنيف عرب واليدؼ التنكيؿ بالعرب أينما تواجدوا".

 6/7/1083قدس برس، 
 
 لمرسي اً تأييد 8998فمسطينية المحتمة عام ال األراضيتظاهرة في  .26

قعة شماؿ فمسطيف المحتمة تظاىر العشرات مف نشطاء الحركة اإلسالمية في مدينة سخنيف الوا :أـ الفحـ
، تنديًدا "باالنقالب العسكري الذي قاده وزير الدفاع المصري عبد ٚ/ٙ، مساء أمس السبت ٜٛٗٔعاـ 

الفتاح السيسي، وتعبيًرا عف رفضيـ لالنقالب عمى الشرعية المنتخبة في مصر وعزؿ الرئيس المصري 
 المنتخب محمد مرسي.

 7/7/1083قدس برس، 
 
 
 
 من الضفة من السفر خالل األسبوع الماضي فمسطينياً  19االحتالل منع  .27
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منعت قوت االحتالؿ اإلسرائيمي تسعة وعشروف فمسطينًيا مف سكاف الضفة الغربية المحتمة، خالؿ  :راـ اهلل
األسبوع الماضي، مف السفر عف طريؽ معبر "الكرامة" الحدودي )المنفذ الوحيد الذي يصؿ الضفة الغربية 

وقالت الشرطة التابعة لمسمطة الفمسطينية في بياف تمقتو "قدس برس" السبت  ي عبر األردف(.بالعالـ الخارج
إف قوات االحتالؿ أعادت خالؿ األسبوع الماضي تسعة وعشريف فمسطينيًا مف معبر "الكرامة"،  ٚ/ٙ

ا بيف القادميف ألؼ مسافر عبر معبر الكرامة م ٘ٗفيما تنقؿ نحو  ومنعتيـ مف السفر وفقًا لػ "حجج أمنية".
 والمغادريف، في ذات الفترة، بحسب البياف الفمسطيني.

 6/7/1083قدس برس، 
 
 عبد الستار قاسم: المقاومة بغزة ستمر بفترة عصيبة بعد االنقالب في مصر .28

أكد المحمؿ السياسي الفمسطيني عبد الستار قاسـ أف المقاومة الفمسطينية بغزة وحركة حماس ستواجو  :نابمس
جمة، وربما تتعرض لحصار، بعد االنقالب العسكري الذي قاـ بو الجيش المصري ضد الرئيس  صعوبات

قدس برس إلى أف حركة حماس والمقاومة  وكالةقاسـ في تصريحات خاصة ل شاروأ محمد مرسي.
الفمسطينية بغزة "ستتعرض لفترة صعبة نتيجة لمحصار الذي قد يفرض عمييا مف الجيش المصري، 

ى فقدانيا لمداعـ األساسي والذي تمثؿ باإلخواف المسمميف"، مستبعدا في الوقت ذاتو أف يؤثر ما باإلضافة إل
جرى بمصر عمى ممؼ المصالحة كوف مصر الراعي األساسي ليا، ألف مشكمة المصالحة داخمية وتتعمؽ 

 باختالؼ مناىج وبرامج سياسية"، وفؽ قولو.
ب اهلل" المبناني عمى "احتضاف حركة حماس مرة أخرى، في ظؿ وتوقع عبد الستار قاسـ أف تقدـ إيراف و"حز 

 النظاـ المصري الجديد ومواقؼ الدوؿ العربية منيا".
 6/7/1083قدس برس، 

  
 مصر تغمق معبر رفح لميوم الثاني عمى التوالي .29

رفح  اني عمى التوالي إغالؽ معبرثتواصؿ السمطات المصرية لميوـ ال األنباء:وكاالت  -القدس المحتمة 
البري جنوب قطاع غزة والذي يعتبر المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بالعالـ الخارجي. وقالت مصادر 

 ف الجانب المصري واصؿ إغالؽ المعبر لميـو الثاني بسبب األوضاع األمنية في سيناء. إمصرية  أمنية
 7/7/1083، الدستور، عّمان

  
 عمى تهديد إسرائيمي بحرب جديدة غزة غداة إطاحة مرسي: عين عمى سيناء وأخرى .31

يتابع الفمسطينيوف في قطاع غزة بخوؼ وقمؽ ظاىرْيف التطورات السياسية واألمنية في : فتحي صّباح -غزة 
مصر، خصوصًا في شبو جزيرة سيناء حيث تقع مواجيات مسمحة واعتداءات عمى ُبعد عشرات الكيمومترات 

 مف الحدود مع القطاع.
ينييف تيديدات أطمقيا وزراء ومسؤولوف إسرائيميوف بشف حرب جديدة عمى القطاع قمؿ وزاد مف قمؽ الفمسط

 صحيفةمف أىميتيا الناطؽ باسـ الحكومة التي تقودىا حماس في القطاع إيياب الغصيف. وقاؿ الغصيف ل
المقاومة دائمًا ال نأبو ليذه التيديدات، ألف "، مضيفًا: "التيديدات لـ تتوقؼ طواؿ الفترة الماضية"الحياة إف 

ستبقى دائمًا ". وشدد عمى أف القضية الفمسطينية "مستعدة، والحكومة تقـو بدورىا في حماية ظير المقاومة
 ."في قمب كؿ عربي ومسمـ، وسيبقى الشعب المصري عمقنا االستراتيجي



 
 

 

 

 

           88ص                                    1983العدد:                7/7/1083األحد  التاريخ:

ى إشارة وانشغمت غالبية سكاف القطاع بمتابعة وسائؿ اإلعالـ المصرية لحظة بمحظة لمحصوؿ ولو عم
واحدة تطمئنيـ إلى أف األوضاع في القطاع لف تتأثر بالصراع الدائر في مصر، وأنو لف تكوف ىناؾ 

إلى قسميف إزاء ما حدث في مصر، تمامًا كما  "الغزيوف"إجراءات استثنائية أو انتقامية ضدىـ. وانقسـ 
الؼ مف أنصار الرئيس عندما سيطرت حركة حماس عمى القطاع بالقوة وفرَّ اآل ٕٚٓٓ/ٙ/ٗٔحدث في 

انقالب "محمود عباس وحركة فتح إباف االقتتاؿ الداخمي. ووصؼ أنصار حماس ما جرى في مصر بأنو 
والرئيس محمد  "اإلخواف المسمميف"، فيما عّبر معارضو الحركة عف ارتياحيـ إلزاحة نظاـ جماعة "عسكري

العقؿ والسالمة، فحضوا الفمسطينييف عمى  مرسي مف سدة الحكـ والرئاسة في مصر، فيما غّمب آخروف لغة
 عدـ التعميؽ أو الخوض في الشأف المصري حتى ال تنعكس األمور سمبًا عمى الفمسطينييف.

، "تمرد"وأطمقوا عمييا اسـ  "اإلخواف"وجذبت الحممة التي أسسيا شباف مصريوف معارضوف لمرسي وجماعة 
إلطاحة حكـ حماس، في وقت دعا ناشطوف الفمسطينييف  "تمرد فمسطيف"اىتماـ شباف فمسطينييف، فأسسوا 

يشعر باالستفزاز والقير والظمـ في الوقت الراىف  "أسد جريح"إلى عدـ استفزاز الحركة، ووصفوىا بأنيا 
نتيجة سقوط التنظيـ األـ في مصر. وتحولت صفحات شبكات التواصؿ االجتماعي إلى معارؾ بيف مؤيدي 

 في القطاع. ومرسي ومعارضييـ "اإلخواف"
وكتبت الصحافية في المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة عروبة عثماف عمى حسابيا عمى فايسبوؾ، أنو 

اإلخواف مف التعبير عف شعورىـ بعفوية تامة مف دوف أي  ال يحؽ ألحد منع الغزييف الفرحيف بسقوط نظاـ "
حماس  كما احتفمت "مرسي:  حماس وتعارضيا وتعارض إلى. وأضافت عثماف، التي ال تنتمي "تكمؼ

بصعود اإلخواف إلى سدة الحكـ المصري ووزعت الحموى قبؿ عاـ مف اآلف، عمييا أال تقؼ في وجو مف 
 ."يرى أف في سقوط اإلخواف انتصارًا لمقضية الفمسطينية

ؾ، عدناف أبو عامر عمى حسابو عمى فايسبو  .في المقابؿ، كتب أستاذ اإلعالـ في جامعة األمة في غزة د
مصر تستحؽ مف أبنائيا أفضؿ مف ذلؾ، وال أحد ُيستثنى مما حصؿ، لكف عالج خطأ سوء اإلدارة "أف 

 ."بخطيئة االنقالب جريمة ال ُتغتفر سيندـ عمييا كؿ مف شارؾ فييا
 7/7/1083، الحياة، لندن

 
 ن يعدلون عن قضاء عطمتهم في غزة بعد إغالق معبر رفحون الفمسطينيوالمغترب .30

اآلالؼ مف المغتربيف الفمسطينييف مخططاتيـ بقضاء العطمة الصيفية برفقة عائالتيـ بمعية  غزة: ألغى
أقاربيـ في قطاع غزة، في أعقاب تواصؿ إغالؽ معبر رفح الحدودي، عمى خمفية التطورات المتالحقة في 

ططو بالقدـو عاما(، أف شقيقو أحمد الذي يقيـ في إيطاليا عدؿ عف مخ ٘٘مصر. ويؤكد إبراىيـ عمياف )
 لقطاع غزة وقضاء عطمة الصيؼ مع أشقائو وشقيقاتو، كما فعؿ العاـ الماضي.

 7/7/1083الشرق األوسط، لندن، 
 
 شرطةالفمسطينيين لمتعذيب عمى يد  سبعةغزة: المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان يدين تعرض  .32

ف شماؿ غزة خالؿ األياـ الثالثة داف المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف "اختطاؼ" سبعة فمسطينيي :غزة
الماضية، عمى أيدي مسمحيف يشتبو بانتمائيـ لجياز "مكافحة المخدرات وكتائب القساـ"، والتحقيؽ معيـ 
حوؿ حيازتيـ عقار )الترامادوؿ( وتعرضيـ لتعذيب شديد أسفر عف إصابتيـ بكسور في األرجؿ ومف ثـ 

 إلقائيـ في الشوارع.
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بفتح تحقيؽ جدي في ىذه الجرائـ وتقديـ مقترفييا  في غزةو النائب العاـ بالحكومة وطالب المركز في بياف ل
نصاؼ الضحايا.  لمعدالة، وا 

فادة عدد مف الضحايا وذوييـ، ففي ساعات الجمعة، وصؿ إلى مستشفى الشييد  ووفقًا لتحقيقات المركز وا 
ف بكسور في األقداـ ورضوض بالغة كماؿ عدواف، ببمدة بيت الىيا شماؿ قطاع غزة، سبعة مواطنيف مصابي

في أنحاء متفرقة مف أجساميـ جراء تعرضيـ لمشبح والتعذيب الشديد بعد اختطافيـ والتحقيؽ معيـ في 
 أماكف مجيولة مف قبؿ مسمحيف.

 7/7/1083، الغد، عّمان

 
 مدير مكتب وكالة األنباء الصينية بالقتليستنكرون تهديد صحافيون غزة: ال .33

عالميوف التيديد بالقتؿ الذي تمقاه مدير مكتب وكالة األنباء : احفتحي صبّ  -غزة  استنكر صحافيوف وا 
الحياة إنو تمقى قبؿ منتصؼ ليؿ  صحيفةفي غزة الصحافي عماد الدريممي، الذي قاؿ ل "شينخوا"الصينية 
اع اتصااًل ىاتفيًا مف شخص مجيوؿ رقـ خاص ادعى أنو مف كتائب القساـ، الذر "الجمعة  -الخميس 

تمفظ بألفاظ نابية بميجة "، و"الطويؿ"لسانو  "قطع". وأضاؼ أف المتصؿ ىدده بػ"العسكرية لحركة حماس
ال مف  "كتائب القساـ"، عممًا أنو لـ يأت عمى ذكر "أسباب التيديد"، مف دوف أف يذكر لو "غاضبة وعنيفة

 قريب وال مف بعيد.
تحدث بنبرة حادة وانتحؿ "جد، ألف المتصؿ المجيوؿ وأشار الدريممي الى أنو أخذ التيديد عمى محمؿ ال

ولفت  ."صفة فصيؿ أكف لو شخصيًا االحتراـ والتقدير، ليس اليوـ وليس أمس بؿ منذ نعومة أظفاري
في حكومة الالدريممي إلى أنو معروؼ عنو استقالليتو وموضوعيتو وبعده مف التجاذبات السياسية. ودعا 

يع وتحمؿ مسؤولياتيا والتحقيؽ في الموضوع وكشؼ مالبساتو، ومعاقبة التحرؾ العاجؿ والسر "إلى  غزة
اإلخوة في كتائب القساـ إلى كشؼ المثاـ عف ىذا الشخص المجيوؿ الذي انتحؿ ". كما دعا "المسؤوؿ عنو

 ."اسميا وشخصيتيا، في محاولة لتشويو مكانتيا أماـ المجتمع والصحافييف
 7/7/1083، الحياة، لندن

  
 عباس عن أوضاع وظروف الشباب والطالب الفمسطينيين في لبنان إلى"أشد"  مذكرة من .34

اشد" في لبناف يوسؼ احمد الرئيس الفمسطيني محمود  -سمـ رئيس "اتحاد الشباب الديمقراطي الفمسطيني 
وظروؼ الشباب والطالب  أوضاععباس خالؿ المقاء معو في السفارة الفمسطينية في بيروت، مذكرة تشرح 

 طينييف في لبناف.الفمس
"ضرورة تطوير عمؿ  وأكدتالتي يعانييا الطمبة الجامعيوف الفمسطينيوف في لبناف،  األزمةوعرضت المذكرة 

صندوؽ دعـ الطمبة لتمكينو مف زيادة قيمة مساعداتو التي يقدميا". كما طالبت "منظمة التحرير بالتعاوف 
فرص العمؿ  أماـ األفؽجانية في لبناف، ما يفتح جامعة فمسطينية م إنشاءمف اجؿ  األونروامع وكالة 

 الفمسطينييف المحروميف مف حؽ العمؿ بفعؿ القوانيف المبنانية". واألكاديمييفلعشرات الخريجيف 
زمة الشباب الفمسطيني في المخيمات وارتفاع نسبة البطالة بيف صفوفو ألكثر مف أ" إلى أيضاوتطرقت 

تبني إستراتيجية عمؿ مناسبة بشأف  األونرواالتحرير ووكالة الذي يفرض عمى منظمة  األمر%، ٓٙ
الالجئيف والشباب الفمسطيني في لبناف، مف أجؿ تخفيؼ حدة الفقر والبطالة، وتطوير تقديمات الرعاية 

 إلىاالجتماعية، بما في ذلؾ إنشاء مؤسسات اقتصادية تنموية وتشغيمية ودعـ المشاريع اإلنتاجية لمشباب، 



 
 

 

 

 

           10ص                                    1983العدد:                7/7/1083األحد  التاريخ:

واالجتماعية لمفمسطينييف في لبناف وفي المقدمة حؽ العمؿ  اإلنسانيةالحقوؽ  إقرارمف اجؿ  جانب الضغط
 والتممؾ".

 7/7/1083، المستقبل، بيروت

 
 طالبًا من الطمبة المتفوقين في امتحان شهادة الثانوية العامة 98 تكرم قنصمية فمسطين في دبي .35

طالبًا مف الطمبة المتفوقيف في امتحاف شيادة  ٜٔبي، يمامة بدواف: كرمت قنصمية فمسطيف في د -الشارقة 
% عمى األقؿ، في حفؿ مساء أمس األوؿ، بقصر الثقافة في ٜٛالثانوية العامة، والحاصميف عمى معدؿ 

الشارقة، حضره قاسـ رضواف، القنصؿ الفمسطيني، ومحمد ذياب الموسى، المستشار التربوي في ديواف 
واف في كممتو إف كوكبة الطمبة المتفوقيف، تجعمنا نرفع رؤوسنا عاليًا. ووجو حاكـ الشارقة . وقاؿ قاسـ رض

 شكره لإلمارات.

 7/7/1083، الخميج، الشارقة

 
 دراسة توصي بالتقدم بشكوى لمجمس األمن ضد الخروقات اإلسرائيمية التفاق باريس االقتصادي .36

نييف بتكميؼ مف مؤسسة "فريدريش كتب جعفر صدقة: أوصت دراسة أعدتيا جمعية االقتصادييف الفمسطي
، بتقديـ شكوى إلى مجمس األمف ضد الخروقات أمسناوماف" األلمانية" وعرضت نتائجيا في ندوة بالبيرة، 

سرائيؿ، والمطبؽ منذ نحو   ٜٔاإلسرائيمية لػ"بروتوكوؿ باريس"، الناظـ لمعالقة بيف األراضي الفمسطينية وا 
 .ٜٜٜٔة مف خمس سنوات فقط، انتيت في العاـ عامًا، رغـ انو صيغ لمرحمة انتقالي

وقاؿ الباحث محمد قرش، معد الدراسة التي جاءت بعنواف "أثر اتفاؽ باريس االقتصادي عمى التجارة 
الخارجية الفمسطينية"، إف عمى القيادة الفمسطينية إعداد مذكرة رسمية توضح فييا ضرورة وقؼ العمؿ باتفاؽ 

رسالو إلى الييئات  "إسرائيؿ"ة إلى الخروقات التي قامت بيا باريس االقتصادي، مع اإلشار  ضد االتفاؽ، وا 
الدولية بما فييا مجمس األمف تشرح فيو كؿ العراقيؿ والمعوقات التي قامت بيا إسرائيؿ. كما حثت الدراسة 

زاميا ببنود عمى ضرورة تبياف الخسائر المالية واالقتصادية التي نجمت عف الخروقات اإلسرائيمية، وعدـ الت
كذلؾ، حثت  البروتوكوؿ وتأثيراتيا عمى نمو التجارة الخارجية والمطالبة بالتعويضات الناجمة عف ذلؾ.

أوصت الدراسة بضرورة وجود طرؼ ثالث، كاالتحاد األوروبي، ليكوف حكمًا ومرجعًا فيما يتعمؽ بتطبيؽ 
 االتفاقية.

 7/7/1083 األيام، رام اهلل،

 
 مميار دوالر 38بمغ  1081-8996خالل كم في الميزان التجاري الفمسطيني العجز المترادراسة:  .37

كتب جعفر صدقة: أوصت دراسة أعدتيا جمعية االقتصادييف الفمسطينييف بتكميؼ مف مؤسسة "فريدريش 
، بتقديـ شكوى إلى مجمس األمف ضد الخروقات أمسناوماف" األلمانية" وعرضت نتائجيا في ندوة بالبيرة، 

 مية لػ"بروتوكوؿ باريس".اإلسرائي
الفصؿ بيف خصائص  إلىدعا د. محمد غضية، رئيس مجمس إدارة جمعية االقتصادييف الفمسطينييف، و 

إعداد دراسات لممقارنة  إلى، كما دعا أخرىالتجارة الفمسطينية مف جية، والبيئة التي تعمؿ فييا مف جية 
تو، وما بعده، لمعرفة األثر الحقيقي ليذه االتفاقات وممحقا أوسموبيف وضع التجارة الفمسطينية قبؿ اتفاؽ 

حتى العاـ  ٜٜٙٔعمى التجارة. وأشار إلى أف العجز المتراكـ في الميزاف التجاري الفمسطيني، منذ العاـ 
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وحدىا، "ويغطى ىذا العجز بمنح  "إسرائيؿ"مميارًا مع  ٕ٘مميار دوالر، منيا  ٖٛ، بمغ حوالي ٕٕٔٓ
اتفاؽ باريس "غير منطقي، إذ إنو بيف اقتصاديف احدىما ضعيؼ جدًا ال يتجاوز وقروض". واعتبر غضية 

مميار  ٕٙٔمميارات دوالر سنويًا )الفمسطيني(، واقتصاد قوي حجمو  ٓٔحجـ الناتج المحمي اإلجمالي فيو 
 دوالر )اإلسرائيمي(، إضافة الى الفوارؽ الكبيرة بيف ىيكميتي االقتصاديف".

 7/7/1083 األيام، رام اهلل،

 
 أسرى أردنيين بسجون االحتالل في حالة خطيرة جداً  ثالثة .38

قاؿ محامي وزارة شؤوف األسرى الفمسطينية رامي العممي أف أوضاع ثالثة أسرى : حمداف الحاج -عماف 
أردنييف في السجوف االسرائيمية مضربيف عف الطعاـ ويتواجدوف في مستشفى سوروكا اإلسرائيمي أصبحت 

 .خطيرة لمغاية
ووفؽ المحامي، فإف األسرى الثالثة الذيف يخوضوف إضرابا مفتوحا عف الطعاـ منذ الثاني مف شير أيار 

 الماضي ىـ منير مرعي وعالء حماد ومحمد الريماوي.
أف عمى الحكومة األردنية استخداـ »مؤبدات( قولو:  ٘ونقؿ المحامي عف األسير منير مرعي المحكوـ بػ)

 «.الجانب اإلسرائيمي لوضع حد لمأساة وطوفاف لف يتوقؼ داخؿ السجوفوسائؿ ضغط حقيقية عمى 
 وقاؿ المحامي إف الوضع الصحي لألسرى الثالثة أصبح خطيرا جدا 

 7/7/1083الدستور، عمان، 
 
 المتظاهرين ىعم نارتجند سوريين وفمسطينيين من أجل إطالق ال "اإلخوان" جماعة: المصرية النيابة .39

فت تحقيقات نيابة قصر النيؿ برئاسة سمير حسف أمس عف مفاجأة مف العيار الثقيؿ كش :القاىرة )د ب أ(
جندت سورييف وفمسطينييف مف أجؿ إطالؽ « اإلخواف»حيث تبيف مف التحقيقات أف عناصر مف جماعة 

الرصاص عمي المتظاىريف المعارضيف لمرسي. وتبيف مف اعترافات محمد حسف البردكاني، وىو شاب 
ة ألقي القبض عميو أماـ ماسبيرو، أنو المتيـ بإطالؽ الرصاص عمي المتظاىريف مف فرد سورى الجنسي

خرطوش أعمى كوبري قصر النيؿ، باعترافات مثيرة أماـ عمر عوض وأحمد صفوت مديري نيابة قصر 
 النيؿ، حيث أكد أنو ىرب مف جحيـ بالده بعد إصابتو بطمؽ ناري وجاء مع أسرتو لمقاىرة.

اني أف رئيس الرابطة الفمسطينية المسؤوؿ عف تجميع الفمسطينييف يدعي باسؿ الفرعوف وأنيـ وأضاؼ البردك
يتقابموف في شقة بأكتوبر، وأف األشخاص الذيف يتجمعوف في ىذه الشقة يتسمـ كؿ فرد منيـ فرد خرطوش 

اركة في وعدد مف الطمقات الخاصة بو ثـ يصحبو أحد أعضاء جماعة اإلخواف إلى ميداف النيضة لممش
 التظاىرات وعندما ينتيي اليوـ يأخذ المبمغ المتفؽ عميو معيـ. 

 7/7/1083االتحاد، أبو ظبي، 
 
 الخيرية اإلماراتية تنفذ مشاريع إنتاجية لمصمحة األيتام والمكفوفين في فمسطين األعمالهيئة  .41

أليتاـ والمكفوفيف في األراضي تنفذ ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية مشاريع إنتاجية ميمة لمصمحة ا: )واـ(
وقاؿ إبراىيـ راشد مدير مكتب الييئة في الضفة الغربية اف مشروع األيتاـ مف المشاريع  الفمسطينية.

 االستراتيجية لدى ىيئة االعماؿ الخيرية وىي تحرص عمى تطويره سنة بعد أخرى.
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مف األسر وتشكؿ أكبر شبكة أماف  وأوضح أنو مشروع ال يقتصر عمى الكفاالت النقدية التي تطاؿ اآلالؼ
 إماراتية لمصمحة األسر الفمسطينية التي فقدت معيميا.

وذكر أف الييئة تنفذ مشاريع انتاجية لمصمحة األيتاـ تعمؿ عمى تأميف سبؿ عيش كريمة أخرى مف خالؿ 
نساء األرامؿ مف تمؾ المشاريع، مشيرًا إلى أف الييئة نفذت مئات المشاريع الصغيرة التي تستيدؼ تمكيف ال

قيادة أسرىف بشكؿ كريـ بما يعزز قيمة الكفالة حتى ما بعد انتياء السف التي تتوقؼ فييا الكفالة بسبب كبر 
 سف األطفاؿ.

 7/7/1083الخميج، الشارقة، 

 
 "األونروا" تكشف عن تقرير الستجابتها العممياتية لألوضاع المتردية في قطاع غزة .40

كشؼ روبرت تيرنر مدير عمميات وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ  :نادر القصير -حياة وسوؽ 
الالجئيف الفمسطينييف "األونروا" بقطاع غزة أف الوكالة تبحث عف حموؿ لمطاقة المتجددة ولمتقميؿ مف اآلثار 

صدرتو البيئية العامة لمطاقة في القطاع باإلضافة إلى الخدمات االعتيادية التي تقدميا، حسب تقرير جديد أ
رد األونروا العممياتي"، والذي يمخص رؤية الوكالة لكيفية الرد عمى نتائج  ٕٕٓٓبعنواف "غزة في العاـ 

: مكاف مالئـ لمعيش"، ٕٕٓٓدراسة قاـ بيا فريؽ األمـ المتحدة الُقطري العاـ الماضي في تقريره "غزة في 
 والذي يوضح التحديات الكثيرة التي تواجو قطاع غزة.

, استجابة األونروا العممياتية", وذلؾ ٕٕٓٓخالؿ لقاء مفتوح نظمتو الوكالة بعنواف "غزة في العاـ جاء ذلؾ 
  .في قاعة جمعية األمؿ لتأىيؿ المعاقيف برفح

", ٕٕٓٓوقدـ تيرنر شرحا كامال لخطط وبرامج "األونروا" لمتخفيؼ مف اآلثار المترتبة عمى تقرير "غزة عاـ 
( JICAب المقبؿ، فإف حكومة الياباف ومف خالؿ مؤسسة التعاوف التابعة ليا )وأشار إلى أنو بدءا مف آ

ستقـو بعمؿ دراسة لبحث الطرؽ التي قد تمكف "األونروا" مف استغالؿ الطاقة المتجددة مثؿ تركيب ألواح 
اء في شمسية في منشآتيا، وبالتالي تقميؿ احتياجاتيا العامة مف الطاقة، ومف ثـ تقميؿ الطمب عمى الكيرب

 غزة.
وأضاؼ: األونروا ستنظر الستعماؿ وسائميا المتعددة لدعـ توسع صناعة الطاقة مف خالؿ تدريب التقنييف 

عطاء التركيب والصيانة في ىذه المعدات لمقطاع الخاص.  وا 
مميوف  ٕ.ٔفإف عدد السكاف الالجئيف الفمسطينييف في غزة سيزيد مف  ٕٕٓٓوقاؿ تيرنر: "بحموؿ عاـ 

 مميوف". ٙ.ٔوـ إلى الجئ الي
 7/7/1083الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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سوؼ يظؿ موقؼ منظمة التحرير الفمسطينية مف عرب فمسطيف الذيف صمدوا فوؽ أرضيـ في مواجية 
الؿ اإلسرائيمي لمنحيـ "جنسيتيا" فاضطرت دولة االحت ٜٛٗٔإرىاب العصابات الصييونية منذ النكبة عاـ 

 ىو محؾ االختبار األىـ لصدقية إعالف المنظمة بأنيا "الممثؿ الشرعي والوحيد" لشعبيا.
وبالقدر ذاتو سوؼ يظؿ موقؼ دولة االحتالؿ اإلسرائيمي مف "مواطنييا" مف عرب فمسطيف ىو محؾ 

"التعايش السممي" مع الشعب الفمسطيني بؿ االختبار األوؿ واألخير ليس فقط لصدقية إدعائيا بالسعي إلى 
كذلؾ لصدقية إدعائيا بالسعي إلى مصالحة "تاريخية" مع ىذا الشعب تنيي الصراع معو ومع األمة العربية 

 واإلسالمية التي ينتمي إلييا.
عمى وممحقاتو مع دولة االحتالؿ كاف في الواقع توقيعا  ٖٜٜٔلكف توقيع المنظمة التفاؽ أوسمو األوؿ عاـ 

 تخمييا اختياريا عف حقيا في تمثيؿ ىذا الجزء مف شعبيا، وفشال ليا في ممارسة ىذه الصفة التمثيمية.
وبالقدر ذاتو فإف فشؿ دولة االحتالؿ في منح المواطنة المتساوية لعرب فمسطيف الذيف اضطرت لمنحيـ 

،  "جنسيتيا"، ما اضطرىـ لمبدء في المطالبة باعترافيا بيـ "أقمية قومية" منذ أواخر القرف العشريف المنصـر
بعد خمسة وستيف عاما مف "التعايش" اإلجباري معيـ، كاف وال يزاؿ دحضا مدويا الستمرار ادعائيا بالسعي 

 إلى التعايش والسالـ.
وفشؿ دولة االحتالؿ ىذا يصدر حكما مسبقا عمى فشؿ ما سمي "عممية السالـ" بينيا وبيف منظمة التحرير، 

لدولتيف" الذي يجري ترويجو كأساس ليذه العممية، فمف يفشؿ في "التعايش السممي" مع جزء وفشؿ "حؿ ا
مف الشعب الفمسطيني بعد خمسة وستيف عاما منذ النكبة ال يمكف أف ينجح في التعايش مع جزء آخر منو 

 .ٜٚٙٔوقع تحت االحتالؿ الصييوني في "نكسة" عاـ 
الييودية في إسرائيؿ" أجراه مؤخرا عالـ االجتماع  -قات العربية فحسب استطالع لمرأي بعنواف "مؤشر العال

%( مف سكانيا ٘.ٕٓبجامعة حيفا سامي سموحا، تزداد الفجوة اتساعا بيف "عرب إسرائيؿ"، الذيف يمثموف )
والذيف تتوقع دائرة اإلحصاء المركزية في دولة االحتالؿ أف ترتفع  ٕٓٔٓحسب إحصاء دولة االحتالؿ عاـ 

%( مف ييودىا ٓٙ، وبيف مستوطنييا الييود، ويخاؼ )ٕٕ٘ٓ%( بحموؿ عاـ ٕ٘لنسبة المئوية إلى )ىذه ا
دخوؿ المناطؽ العربية، ويعتقد أكثر مف ثمثييـ أف "العربي الفمسطيني في إسرائيؿ" ال يمكف أف يكوف 

%( ٓٚ، بينما يقوؿ )مخمصا لمدولة وقوانينيا، ويفضؿ خمسة وستوف منيـ "ييودية" الدولة عمى ديموقراطيتيا
مف العرب إف دولة االحتالؿ تعامميـ كمواطنيف مف الدرجة الثانية أو كمواطنيف أعداء ال يستحقوف المساواة، 

يخشوف مف "النقؿ السكاني" وأكثر مف ثالثة أرباعيـ  ٜٛٗٔواألىـ في نتائج االستطالع أف ثمثي عرب 
 "يخشوف االنتياؾ الخطير لحقوقيـ األساسية".

شروع القانوف الذي جدد رئيس الجبية الديموقراطية لمسالـ والمساواة محمد بركة طرحو لموافقة الكنيست إف م
في دولة االحتالؿ عميو ؿ"االعتراؼ" بجماىير "مواطنييا" العرب الفمسطينييف "أقمية قومية"، ومصادقة 

( الفا ٖ٘وتيجير أكثر مف ) ( ألؼ دونـٓ٘ٛبيغف لمصاردة أكثر مف ) -الكنيست مؤخرا عمى قانوف برافر 
( قرية عربية في أراضي النقب، في ما وصفتو القيادات العربية في فمسطيف المحتمة عاـ ٖٙيقيموف في )

بأكبر عممية تطيير عرقي ضدىـ منذ النكبة، ىما حدثاف وضعا ىذا الجزء الذي "ال ممثؿ لو" مف  ٜٛٗٔ
وغ ليـ إطالؽ "انتفاضة" ضدىا، في رأي أغمبيتيـ عرب فمسطيف في مواجية ساخنة مع دولة االحتالؿ تس

 حسب استطالع سامي سموحا.
 -وال يبدو "الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني" معنيا ال بمشروع قانوف محمد بركة وال بقانوف برافر 

دية" دولة بيغف، التزاما منو باتفاقياتو الموقعة مع دولة االحتالؿ، إذ باستثناء رفضيا االعتراؼ ب"ييو 
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االحتالؿ خشية منحيا شرعية فمسطينية وعربية لمتخمص مف "أقميتيا" العربية الفمسطينية ال تبدو منظمة 
التحرير، وال جامعة الدوؿ العربية الحاضنة الستراتيجيتيا، معنية بممارسة تمثيميا ليذا الجزء مف الشعب 

في الشؤوف الداخمية لدولة االحتالؿ التي  الفمسطيني، ألف ذلؾ بموجب االتفاقيات الموقعة يعد تدخال
اعترفت المنظمة بيا، وباستثناء البياف الذي أصدره مجمس النواب األردني يوـ اإلثنيف الماضي الذي أداف 

بيغف "العنصري" لـ يصدر عف المنظمة وال عف الجامعة العربية ما يمثؿ ولو دعما لفظيا  -فيو قانوف برافر 
ط جديد لمتطيير العرقي ييدد وجودىـ وبقاءىـ فوؽ أرضيـ، ولـ يصدر ضد مخط ٜٛٗٔلنضاؿ عرب 

العتراؼ دولة االحتالؿ بيـ "أقمية  ٕٓٓٓعنيما أي دعـ لممشروع الذي يجدد محمد بركة طرحو منذ عاـ 
 قومية".

معركتيـ اعتمادا عمى أنفسيـ فقط ليس ظاىرة وطنية فمسطينية حديثة منفردة أو  ٜٛٗٔوخوض عرب 
فمنذ مزقت اتفاقيات أوسمو وحدة النضاؿ الوطني الفمسطيني بعد تضحيات جساـ لتجسيد ىذه معزولة، 

الوحدة في منظمة التحرير الفمسطينية قبؿ توقيعيا لـ يعد "الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني" يجد 
ينما "الضفة أي غضاضة، عمى سبيؿ المثاؿ، في أف يخوض قطاع غزة حرب دولة االحتالؿ مرتيف عميو ب

الغربية" إما "تتفرج" عميو أو ترفع العتب عنيا بتضامف لفظي فحسب، أو، كمثاؿ آخر، في أف تحاصر 
قوات االحتالؿ وتداىـ ىذه المدينة الفمسطينية أو تمؾ بينما بقية المدف والقرى في األراضي المحتمة تكتفي 

تفكيؾ التجمعات الفمسطينية في مخيمات  بمتابعة أخبارىا في وسائؿ اإلعالـ، أو، كمثاؿ ثالث، يجري
المنافي وتشريد الجئييا في ىذا القطر العربي المضيؼ ليا أو ذاؾ بينما يواجو ضحاياىا مف الالجئيف 

 الفمسطينييف مصيرىـ مف دوف أي تضامف وطني فمسطيني موحد معيـ، إلخ.
"الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الذيف رحبوا بدخوؿ  ٜٛٗٔإف عرب فمسطيف في الجزء المحتؿ منيا عاـ 

الفمسطيني" إلى جزء مف أرض الوطف ومارسوا في كؿ مناسبة وحدة النضاؿ الوطني وقدموا التضحيات 
لتعزيز وجود منظمة التحرير داخؿ الوطف، ودعموا "حؿ الدولتيف" الذي تبنتو المنظمة أمال في أف تكوف 

إنجازا مرحميا يساىـ في فؾ  ٜٚٙٔطنيـ التاريخي عاـ إقامة سمطة أو دولة وطنية في الجزء المحتؿ مف و 
الحصار المضروب عمييـ قيرا وتعسفا منذ النكبة، استمروا يجدوف األعذار لممنظمة في عدـ ممارسة 

 تمثيميا ليـ.
لكنيـ اليوـ يكتشفوف متأخريف أنيـ باتوا وحيديف في معركتيـ مف أجؿ البقاء، وأف ما اعتقدوه إنجازا مرحميا 

لنضاؿ الوطني الفمسطيني قد تحوؿ عمميا في الواقع إلى مشروع حّوؿ الصراع عمى الوجود العربي في ا
اإلسالمي في فمسطيف التاريخية إلى نزاع عمى الحدود وضع مصيرىـ في ميب الريح موضوعا لمساومات 

التي تحتضنيـ في "التبادؿ" الجغرافي والديموغرافي، بينما تستمر دولة االحتالؿ في تضييؽ مساحة األرض 
 وطنيـ وفي تضييؽ سبؿ الحياة عمييـ فيو عميـ "يرحموف" عنو، إلى "دولة فمسطينية" في أسوأ الحاالت.

وال يسع المراقب إال أف يتساءؿ عف مصمحتيـ في ىذه الحالة في دولة فمسطينية تيجرىـ مف وطنيـ الذي 
في دولة فمسطينية ال تعيدىـ إلى  ٜٛٗٔعجزت "النكبة" عف تيجيرىـ منو، وكذلؾ عف مصمحة الجئي 
 مواطنيـ أو تستوعبيـ الجئيف في مخيمات تستضيفيا دولة كيذه.

 6/7/1083فمسطين أون الين، 
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عشية وصوؿ وزير الخارجية األمريكية إلى منطقة الشرؽ األوسط لبدء جولتو المكوكية وتحركاتو الماراثونية 
يف "تؿ أبيب" وراـ اهلل والعاصمة األردنية إلحياء المفاوضات الفمسطينية  "اإلسرائيمية"، استبؽ التي دارت ب

الكياف الصييوني وصولو وبادر إلى استقبالو بإعالف مشروعات استيطانية جديدة في جبؿ أبو غنيـ بالقدس 
 المحتمة.

ودبموماسييف أمريكييف يقدموف إلى  ومع أف ىذا "االستقباؿ الصييوني" ليس األوؿ عمى ىذا الشكؿ لساسة
المنطقة بيدؼ إحياء ما يسمى "العممية السممية"، لكنو يكشؼ حقيقة التحرؾ األمريكي المتناقض، باعتبار 
االستيطاف سياسة مقّوضة ليذه العممية التي ال يمكف أف تستقيـ عمى ازدواج بيف قاطرة االستيطاف الكاسحة 

ة وبيف تسويؽ الكالـ األمريكي عف أىمية كسر جمود األوضاع لمواجية لما تبقى مف األراضي الفمسطيني
 ىذه األزمة المتداعية.

لكنيا ربما كانت المرة األولى التي يثار فييا التساؤؿ: أليس لدى الواليات المتحدة أوراؽ ضغط عمى 
التحرؾ األمريكي "إسرائيؿ" لحمميا عمى عدـ االستمرار بيذه الصالفة االستيطانية، وعمى األقؿ في ظؿ 

 تحت مظمة استعادة التسوية السممية؟
بالطبع كاف ىناؾ مف ذىب إلى القوؿ باإلجماؿ إف "إسرائيؿ" أصاًل ىي ورقة أمريكية، ألف كيانيا قائـ عمى 
الدعـ والحماية األمريكية، ىناؾ الدعـ االقتصادي والعسكري النوعي، وقائمة األوراؽ األمريكية كثيرة بالنظر 

يعة العالقة األمريكية  "اإلسرائيمية" وىي فوؽ االستراتيجية. أصحاب ىذه النظرة يقولوف إف اإلدارة إلى طب
األمريكية ال تستخدـ أوراقيا تجاه "إسرائيؿ" في شأف أزمة المنطقة، مع أف ىذه األزمة ذات تأثير في 

ييونية التي ُتَكرَّس ضد الشعب المصالح األمريكية وعمى األقؿ في صورتيا وسمعتيا المرتبطة بالسياسة الص
 الفمسطيني بجرائـ ضد اإلنسانية.

األمر ال يعود فقط إلى فعالية الموبي الصييوني البالغ التأثير في مراكز القرار األمريكي، بؿ ألف "إسرائيؿ" 
نقساـ تمتمؾ أوراؽ لعب وتالعب أىـ مف األوراؽ األمريكية في شأف سياستيا، وأبرز ىذه األوراؽ راىنًا اال

السياسي الفمسطيني الساقط عمى األرض بيف الضفة الغربية وبيف قطاع غزة مف جية، والتفكؾ العربي بما 
آؿ إليو مف حالة رمادية، وما آؿ إليو الوضع إثر رمي كامؿ البيض العربي في السمة األمريكية بما كاف مف 

يو األوضاع الفمسطينية والعربية، فما نتائج خادعة مف جية ثانية. "إسرائيؿ" تمعب وتتالعب بما ىي عم
الغرابة مف استقباؿ "إسرائيؿ" وزير الخارجية األمريكية جوف كيري بوصفة جديدة مف المشروعات 

 االستيطانية؟
ومف ىذه النقطة يمكف النظر إلى جولة كيري األخيرة بمكوكيتيا التي بدت ماراثونية، وفي مشاىد 

اف و"تؿ أبيب" مرات عديدة، وبيف لقائو رئيس الوزراء "اإلسرائيمي" ثـ العودة كاريكاتيرية تنّقؿ خالليا بيف عمّ 
إلى لقائو، ما أدى إلى رواج تفسيرات واحتماالت عديدة في البدء، وبعد عودتو مف لقاء عباس في عماف 
لمقاء نتنياىو الذي كاف قد التقاه قبؿ ساعات قميمة، قيؿ إف ىذا يحتمؿ أف كيري حصؿ عمى موافقة 
فمسطينية مف عباس بشأف العودة إلى المفاوضات، لكف، بعد عودتو مف "تؿ أبيب" إلى عّماف مرة ثانية كاف 
ىناؾ مف فسر األمر عمى أف كيري فشؿ في إقناع الفمسطينييف، وىو كذلؾ فشؿ في الحصوؿ عمى تنازالت 

ف حققت تقدمًا في تضييؽ "إسرائيمية"، واألمر ىكذا استمر حتى إعالف كيري عف أف لقاءاتو مع الطرفي
 الخالفات، وأف نجاح ميمتو يحتاج إلى فرصة جديدة، وليذا سيعود في جولة جديدة وفي فترة قصيرة.

مراقبوف رأوا أف جولة كيري الماراثونية والمكوكية لـ "تنجح" ولـ "تفشؿ"، وىذا يتطابؽ وتوجياتو القائمة عمى 
 إطالؽ "حركة مف دوف نتيجة جوىرية".
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إلى المفاوضات مف دوف شروط، ىذه ىي القضية التي تدور عمييا الحركة الدبموماسية األمريكية العودة 
الناشطة، وىي كما يشاع مفتوحة عمى مؤتمر رباعي يعقد قريبًا ويضـ الفمسطينييف و"اإلسرائيمييف" 

ىذه القمة بنتائجيا واألمريكييف واألردنييف وينعقد في العاصمة األردنية. أحد ال يعمـ حتى اآلف ىؿ تكوف 
بديمة لخطة خريطة الطريؽ التي ماتت عند والدتيا بإجياض "إسرائيمي" وتواطؤ أمريكي؟ أو أنيا محاولة 
لقطع الطريؽ أماـ الدعوات إلى مؤتمر دولي لمسالـ يعيد االعتبار لمبدأ األرض مقابؿ السالـ وقرارات 

 الشرعية الدولية؟
اوالت لشراء الوقت الذي يخدـ االحتالؿ ال بوجوده، بؿ بسياستو وبالذات في أي حاؿ، الزيارات األمريكية مح

االستيطانية، ومحاولة مف جانب اإلدارة األمريكية الستعادة زماـ األمور في شأف الترتيب األمريكي 
لألوضاع الفمسطينية، وىو ما يرتبط باالستفراد األمريكي ال في شأف ىذه األزمة، بؿ والمنطقة منذ سنوات 

 طويمة.
في ىذا االتجاه أطمؽ وزير الخارجية األمريكية ما صار يعرؼ ب"السالـ االقتصادي" الذي يقدـ "إغراءات" 
لمفمسطينييف في إحداث نقمة في حياتيـ واقتصادىـ ويدفعيـ إلى التنازؿ عف القضايا السياسية. إغراءات 

التي ستتحقؽ في فترة وجيزة تتداعى فييا البطالة  كيري تبمغ أربعة مميارات دوالر، وىو قّدـ أرقامًا عف النتائج
 إلى حد أدنى، ويرتفع دخؿ الفرد الفمسطيني مستويات كبيرة.

كيري لـ يتوقؼ عف ترديد قولو إف ىذا ألجؿ الفمسطينييف، لكف حقيقة حصيمة ىذا االتجاه ىي صفر، ألف 
مسطينيًا بالتمسؾ بالحؿ القائـ عمى كيري يكرر ما كاف نتنياىو يحاوؿ تسويقو في ىذا االتجاه، وقوبؿ ف

 دولتيف.
بالطبع، األمريكيوف مف خالؿ توجو "السالـ االقتصادي" ال يعيدوف إنتاج ربط االقتصاد الفمسطيني بالكياف 
الصييوني الذي سيكوف بإمكانو "االستمرار في التحّكـ بدورة الحياة اليومية لمفمسطينييف" فقط، بؿ إنيـ 

 الوضع الفمسطيني المراد أمريكيًا ترتيبو والتحكـ بمجمؿ مجاالتو. يرسموف مالمح وقواعد
 ما الذي ساعد عمى ىذه "الشقمبة" األمريكية لألولويات؟ أليست األوضاع الفمسطينية والعربية؟

 7/7/1083الخميج، الشارقة، 
 
 مطاريد هذا الزمان .44

 فيمي ىويدي
عرفيا: ىؿ صحيح أننا سُنطرد مف مصر؟ صدمني في اتصاؿ ىاتفي سألتني الطالبة الفمسطينية التي ال أ

السؤاؿ. فقمت عمى الفور إف ذلؾ ال يمكف وال أتصور وقوعو تحت أي ظرؼ في مصر. عندئذ ردت البنية 
بصوت مسكوف بالجزع قائمة إف شائعة الطرد منتشرة بيف زميالتيا الفمسطينيات، وألنيف أصبحف بعد الثورة 

ميالتيف المصريات، فقد أصبحف عمى استعداد لتصديقيا، ومنيف فتيات يعاممف معاممة جافة وسيئة مف ز 
 جمعف أغراضيف وجيزنيا تحسبا الحتماؿ صدور تعميمات مغادرة البالد!

تممكني شعور بالخزي بعدما انتيت المكالمة الياتفية، حيث ما خطر لي عمى باؿ أف تروج في مصر شائعة 
عمى استعداد لتصديقيا، لكف يبدو أف حاالت الشيطنة  بيذا المضموف، وأف يكوف بعض الفمسطينييف

والتعبئة المضادة سمَّمت أجواء العالقة بيف المصرييف والفمسطينييف إلى ذلؾ الحد الذي جعؿ ما كاف 
 مستبعدا ومستحيال أمرا ممكنا وواردا.
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ـ ضبط خمية مف بعد يوميف مف ذلؾ االتصاؿ قرأت ضمف شريط األخبار الذي بثو التمفزيوف المصري أنو ت
أربعة أشخاص ينتموف إلى حركة حماس في مصر الجديدة ومعيـ أسمحة معدة لالستخداـ في عمميات 
إرىابية. استوقفني الخبر وحرصت عمى متابعتو في األياـ التالية. لذلؾ ظممت أبحث في الصحؼ عف إحالة 

تـ ضبطيا أو حتى صور ألعضاء إلى النيابة أو أقواؿ لممتيميف في التحقيقات أو صور لألسمحة التي 
َـّ قررت بذؿ جيد خاص لتحري األمر واستجالء حقيقتو، ألف  الخمية، لكنني لـ أجد أثرا لكؿ ذلؾ. مف َث
وجود خمية مف حركة حماس تضـ أربعة مسمحيف بالقاىرة في ظروؼ االحتقاف الراىنة أمر خطير ينبغي 

 يف ما يمي:التدقيؽ فيو. بعد البحث والتحري مع أطراؼ عدة تب
* إف األشخاص أربعة مف أبناء قطاع غزة، أحدىـ طالب يدرس اليندسة بإحدى الجامعات الخاصة، كاف 

 يسكف مع قريب لو يعمؿ بالتجارة. وقد استضافا فمسطينييف آخريف يعمالف بالتجارة أيضا.
ا لفت إلييما * الطالب الفمسطيني وقريبو يسكناف في حي المقطـ، حيث مقر جماعة اإلخواف، وىو م

 األنظار، وحيف استضافا الفمسطينييف اآلخريف فإف الشكوؾ ثارت حوليـ.
* حيف تمت مداىمة الشقة التي يقيـ فييا الجميع )دوف إذف مف النيابة( كاف في ضيافتيـ زميؿ دراسة 

نتيية، مصري أطمؽ سراحو، وحيف تمت مراجعة جوازات سفر الفمسطينييف األربعة تبيف أف إقامتيـ بمصر م
كما تبيف أف الضيفيف جاءا مف غزة ودخال عبر معبر رفح أحدىما في شير مايو الماضي والثاني في شير 

 فبراير مف العاـ الحالي.
* أحيؿ األربعة إلى النيابة بتيمة حمؿ جوازات مزورة، لكف النيابة تحققت مف أوراقيـ ورفض النائب العاـ 

. بعد ذلؾ أحيموا إلى مصمحة الجوازات والجنسية ٙ/ٕٗلمقطـ في التيمة، فتمت إعادتيـ إلى قسـ شرطة ا
 .ٙ/ٕ٘فحولتيـ إلى جياز األمف الوطني في اليـو التالي مباشرة 

فتمت إعادتيـ إلى قسـ  ٙ/ٕٙ* بعد االطالع عمى أوراقيـ قرر جياز األمف الوطني إبعادىـ إلى غزة في 
 شرطة المقطـ تمييدا لترحيميـ إلى القطاع.

ألربعة محتجزيف في قسـ شرطة المقطـ نحو سبعة أياـ بانتظار الترحيؿ الذي لـ يتـ بسبب * ظؿ ا
االضطرابات التي تسود سيناء، ولـ تكف ىذه ىي المشكمة الوحيدة ألنيـ في محبسيـ تعرضوا لمعاممة غير 

 إنسانية جعمتيـ يحاولوف بأي طريقة السفر إلى أي مكاف مستعد الستقباليـ.
يوليو، األمر الذي  ٘يـ أف يدبروا ليـ تذاكر سفر إلى ماليزيا، فغادروا القاىرة يوـ الجمعة * استطاع أىم

خمصيـ مف عذاب الحبس، لكنو وضعيـ أماـ مشكمة جديدة ألنيـ ال يستطيعوف العودة إلى موطنيـ في غزة 
 إال مف خالؿ القاىرة!

سو، ألنو لو كانت ىناؾ شبية اتياـ أو إدانة الخالصة أف خبر الخمية اإلرىابية كاف مكذوبا وممفقا مف أسا
لما سمح ليـ بالسفر ولحولت صحافتنا الحبة إلى قَّبة ولكف المشكمة أنو  -خصوصا في األجواء الراىنة  -

 لـ تكف ىناؾ حبة مف األساس.
ىانتيـ وتمفيؽ التيـ ليـ في مصر؟ وما  ترى، ما ىي الجية التي تحرص عمى ترويع الفمسطينييف وا 

تيا في ذلؾ؟ ولماذا ال يكوف ىناؾ موقؼ سياسي واضح يوقؼ ىذه اإلىانات؟ معموماتي أف ىناؾ مصمح
أطرافا في جياز األمف الفمسطيني ال تزاؿ تكيد لحكومة قطاع غزة وال تكؼ عف تشويو سمعتيا ومحاولة 

تكره  - اإلعالمي ليا أذرعيا في الوسط -اإليقاع بيا. كما أف ىناؾ أطرافا في األجيزة األمنية المصرية 
الفمسطينييف وتتأفؼ مف المقاومة وال تطيؽ سماع اسـ حماس بسبب عالقتيا باإلخواف. وتمؾ األطراؼ 
انتعشت في اآلونة األخيرة ألسباب مفيومة، األمر الذي يدعونا إلى التساؤؿ عف الجية التي يمثميا ىؤالء 
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لى أي مدى يرتبطوف بالدولة العميقة التي لـ تكؼ عناص شاعة الكراىية بيف وا  رىا يوما عف الدس وا 
 المصرييف والفمسطينييف، في إىدار واضح لكؿ المعايير الوطنية فضال عف األخالقية.

 7/7/1083الشرق، الدوحة، 
 
 األخطر عمى مصر .45

 أ.د. يوسؼ رزقة
العمـ  عالمة القسمة في عمـ الرياضيات أداة لتمزيؽ المجموع الموحد وتوزيعو وتجزئتو، وعالمة )+( في

نفسو أداة لمجمع والتوحيد، وبنظرة رياضية لما يجري اآلف في مصر حرسيا اهلل ال تجد غير أداة القسمة 
 والتجزئة في كؿ شيء، وكأنيـ ال يعرفوف أدلة الجمع.

في الدوؿ والمجتمعات أمور ال تقبؿ القسمة،ألف القسمة فييا خطر عمى الدولة وعمى المجتمع. قد يقبؿ 
ي القسمة عمى اثنيف أو أكثر فتتعدد األحزاب وتختمؼ أحيانا وتتحالؼ أحيانا أخرى بدافع العمؿ السياس

المصمحة أو غيرىا كما ىو حادث في جبية اإلنقاذ وفي التحالؼ الوطني اإلسالمي. وقد يقبؿ العمؿ 
س المنتخب اإلعالمي القسمة والتجزئة حيث تقؼ وسائؿ إعالمية مصرية مؤيدة لمثورة المضادة ولعزؿ الرئي

 والحافظ والناس والرحمة المؤيدة لمرئيس. ٕ٘ووقؼ فضائيات مصر
االنقساـ السياسي واإلعالمي موجود في كؿ البالد التي تمارس الديمقراطية مع اختالؼ في درجات الحدة 

والسمـ  والعنؼ مف بمد آلخر، ولكنو انقساـ ال ييدد الدولة بالتمزؽ والخراب، وال ييدد المجتمع بفقداف األمف
المجتمعي.إنو مف السيؿ معالجة القسمة السياسية واإلعالمية، ولكف كيؼ يمكف معالجة االنقساـ في 

 ٖٕٔٓ/ٚ/ٗمكونات الدولة والمجتمع األساسية الذي أحدثو االنقالب العسكري عمى الرئيس المنتخب في 
ـ حيث ترفض قطاعات ـ. ثمة اآلف انقساـ عمودي في الجيش المصري كما تتحدث بعض وسائؿ اإلعال

وقيادات في الجيش تدخؿ الجيش في العمؿ السياسي وعزؿ رئيس انتخبو الشعب ميما كانت 
المبررات،وتطالب ىذه القيادات الفريؽ السيسي بسحب بياف الجيش وعودة الرئيس المنتخب ورعاية مصالحة 

عدو لنصؼ الشعب أو  وطنية،قبؿ أف يتعمؽ الشرخ العمودي في الجيش، وقبؿ أف يتحوؿ الجيش إلى
 ألكثر الشعب، وقبؿ أف يتحوؿ الجيش في األذىاف إلى عدو لمحرية ولمديمقراطية ولمصندوؽ.

ىذه القسمة في أىـ مؤسسات الدولة تيدد الدولة نفسيا، وتيدد تماسكيا ووحدتيا، وتضعفيا، وتخمؽ 
جتمعة أنو ال مكاف لالنقالبات مميشيات مسمحة تقابؿ القوة بالقوة، والسالح بالسالح، حيث اتفقت مصر م

 العسكرية في ظؿ عالـ الحداثة بمكوناتو التي ال يتسع المقاؿ لشرحيا وتفصيميا.
االنقالب العسكري أحدث شرخًا في الجيش ال يمكف معالجتو بقوة السالح وأحدث شرخًا في السمـ المجتمعي 

جرحى باألمس ىو بداية المنزلؽ نحو شرخ ال تعالجو الدبابة وال اإلجراءات األمنية، فمجموع القتمى وال
عمودي في المجتمع، فالمالييف التي خرجت الستعادة الشرعية مف الجيش، تعمؿ عمى استعادتيا أيضا مف 
األحزاب السياسية الميزومة في االنتخابات، وأبناء المجتمع اآلف ىـ قسماف: األوؿ ىـ أنصار الشرعية 

نقالب والثورة المضادة، وبيف القسميف صراع ساخف وبأدوات متنوعة قد والديمقراطية، والثاني ىـ أنصار اال
ينزلؽ إلى الرصاص كما حدث في االسكندرية، وميداف النيضة، وأماـ الحرس الجميوري، وبالتدريج تتبخر 

 مفاىيـ السممية، وتعرض أذف الشباب عف االستماع ألىؿ التجربة.
خطاء التي يتيـ بيا محمد مرسي،ألف االنقالب ييدد بقاء االنقالب العسكري ىو أخطر عمى مصر مف األ

الدولة متماسكة، وييدد بقاء السمـ المجتمعي، وقد ييدد وحدة الجيش، كما ييدد جغرافية الوطف المصري 
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الذي ىو في المخطط االستعماري في مركز خطط إعادة تقسيـ المنطقة بحسب المخطط األمريكي 
 الصييوني.

 6/7/1083فمسطين أون الين، 
 
 "أسوأ القصص"اليهود العرب وحممة  .46

 محمد خالد األزعر
قنوات التمفزيوف الرسمية اإلسرائيمية مشغولة ضمف أولوياتيا ىذه األياـ ببث حممة دعائية سياسية، تيدؼ 

 إلى استحثاث الييود الشرقييف عمى تدويف وتوثيؽ كيفية مغادرتيـ الدوؿ العربية، تحت عنواف "أخبر ابنؾ".
فة ىآرتس تطرقت مؤخرًا ليذه الحممة، وذكرت ما يوحى بأف القائميف عمييا في حكومة نتنياىو صحي

استيموىا بعممية تضميؿ لممواطنيف القدماء.. فاليدؼ المعمف لمحممة، ىو تحصيؿ ما في صدور ييود العالـ 
د وتيميش واستغالؿ" قبؿ العربي وذاكراتيـ، بشأف تواريخيـ وتراثيـ ومدارات حيواتيـ وما عانوه مف "اضطيا

قياـ إسرائيؿ، باإلضافة إلى الضغوط التي تعرضوا ليا غداة ىذا اإلعالف بما ساقيـ إلى "المجوء" إلييا.. 
دراج قضية لالجئيف الييود ضمف  لكف اليدؼ الحقيقي ىو بقوؿ ىآرتس "ايجاد ورقة مساومة تفاوضية، وا 

 مفاوضات الوضع الدائـ عمى المسار الفمسطيني".
نما  القصد أف المفاوض اإلسرائيمي يستعد ليس فقط لتصفية حؽ العودة الفمسطيني المرفوض كميًا لديو، وا 
يستبطف أيضًا التعامؿ مع احتماؿ المطالبة بالتعويض عف ىذا الحؽ، عبر إجراء مقاصة تضيع بمقتضاىا 

 عمى "المجوء" إلسرائيؿ. أمالؾ الالجئيف الفمسطينييف وعوائدىا، لقاء أمالؾ ييود يزعـ أنيـ أجبروا
يدؿ عمى ىذه النية، أف "أخبر ابنؾ" تدعو الييود العرب إلى زيارة موقع الكترونى لنشر رواياتيـ، غير أف 

 الزائريف يفاجأوف بوجود استمارة توجييـ الى كيفية المطالبة بما كانوا يمتمكونو قبيؿ مغادرتيـ إلى إسرائيؿ.
ة وقرارات التنظيـ الدولي، التي تبرز وتبرر عدـ انطباؽ مفيوـ "المجوء لف نستطرد ىنا لألدبيات القانوني

 القسري" عمى المياجريف الييود مف العالـ العربي أو مف أية عوالـ أخرى الى إسرائيؿ.
ما نبغيو حقًا ىو لفت االنتباه الى ضرورة أف ال يتحرج العرب والفمسطينيوف مف حممة كيذه، شريطة أف 

البيتاف، وأف يعمد األجداد واآلباء الى قوؿ الحقيقة وال شيء غير الحقيقة الى األبناء. وىو تخمو مف الكذب و 
 ما ال نتوقعو مف رعاة الحممة وال مف المستجيبيف ليا.

فمو كانت مقاصد الداعيف لمحممة وقموبيـ سميمة، لما بدأوىا بإخفاء ىدفيا المضمر وىو البحث عف حجـ 
قوـ تركوىا أو لـ يتركوىا خمؼ ظيورىـ. ذلؾ أف السرد التوثيقي لمسير الذاتية األمواؿ، التي يفترض أف ال

 مف شأنو أف يقود تمقائيًا الى استحضار مثؿ ىذه الجزئية.
ثـ أنيـ يبدوف كالمريب الذى يكاد يقوؿ خذوني، عندما يساووف تقريبًا بيف عدد الالجئيف الفمسطينييف في 

يود العرب الذيف ىاجروا إلى إسرائيؿ، وكذا عندما يقدروف أف قيمة سياؽ نكبتيـ الوطنية وبيف عدد الي
 أمالؾ الييود العرب تساوي وزيادة قيمة أمالؾ الالجئيف الفمسطينييف!.

ف أدركت مستوى  ونحسب أف الشريحة الييودية المقصودة بيذا الخطاب، سوؼ تتجاوب معو، حتى وا 
تعويضات المأمولة يبدو مثيرًا لمشيية ومسياًل لمعاب، بالقدر التضميؿ الذي يعتوره. فاإلغراء المطروح حوؿ ال

الذي يحفز الذاكرة المالية والمادية ليذه الشريحة، ويجعميا تبسط روايات تتفؽ مع ما تعتقد أنيا فرصة 
البتزاز الجانب العربي عمومًا. ىذا يعني أف الييود العرب ربما آثروا االصطفاؼ خمؼ المنظور الحكومي 
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يمي لقضيتيـ، عمى الرغـ مف يقينيـ بأنو منظور فاسد قانونيًا ومفتعؿ فكريًا وسياسيًا ومفارؽ لمحقائؽ اإلسرائ
 التاريخية.

في كؿ حاؿ، نحف نفترض أف الييود العرب ال يستطيعوف إخبار أبنائيـ بالقصص الحقيقية لمغادرتيـ دوليـ 
ال أسيموا بشياداتيـ في تقويض األسس الحقوقي ة والسياسية الالزمة الستقامة مفيوـ المجوء مع األـ. ىذا وا 

 حالتيـ، وما يترتب عمييا مف دعاوى التعويض التي تميب الخياؿ.
ففي ىذه القصص ما يؤكد أف الصييونية، الحركة ثـ الدولة، ىي التي خططت الستفزازىـ وسوقيـ نحو 

عالمية ومساومات سياسية اليجرة، وأنيا أفمحت في مسعاىا مع البعض عبر أنشطة أيديولوجية ودع ائية وا 
رىابية بحتة تضمنت إثارة الفزع والخوؼ  ودبموماسية، بينما استخدمت مع البعض اآلخر أساليب استخبارية وا 

 الفئوي الجماعي.
عواجيز الييود العرب، والسيما المفتونيف منيـ بوعود التعويضات، ال يسعيـ بسط ىذه الحقائؽ أماـ أبنائيـ، 

يـ عجموا بالرحيؿ طوعًا تحت غواية نداء أرض الميعاد.. أما الذيف سيدعوف الفرار مف اضطياد وال البوح بأن
تعرضوا لو في المواطف العربية، فمف يعترفوا بأنيـ فضموا الحؿ الصييوني االنعزالي العنصري عمى مشاركة 

وقعا عمييـ وعمى غيرىـ مواطنييـ العرب في الكفاح ضد االستعمار الخارجي واالستبداد الداخمي، المذيف 
 سواء بسواء.

وأغمب الظف أنيـ لف يعترفوا بأنيـ أصبحوا في إسرائيؿ مواطنيف مف الدرجة الثانية في مقابؿ ذوي الحظوة 
 مف جماعة االشكناز الغربييف.

كما لف يتيكموا مف خرافة الحديث الصييوني عف ضماف إسرائيؿ ألمنيـ وراحة باليـ إلى األبد، فيما ىـ 
ف، مع مستوطني ىذه الدولة، أضحوا آخر مف يحؽ ليـ االدعاء بميزة األمف بيف خمؽ اهلل مف الييود في اآل

 جيات الدنيا كميا.
ولف يجير بعضيـ في االستمارة إياىا بما يجوؿ في خواطرىـ مف أحانيف إلى زمف الثقافة العربية األـ، حتى 

وف االستماع إلى تراثيا الغنائي الذي طالما شنؼ أسماعيـ إنيـ أحيانًا يتسامروف في بيوتيـ بالعربية، ويفضم
 صغارًا.

ليذا ومثمو، فاألرجح أف أبناء الييود العرب في إسرائيؿ سوؼ يستقبموف عف األجداد واآلباء تاريخًا مغشوشًا 
 يروي أسوأ القصص.

 7/7/1083البيان، دبي، 
 
 :كاريكاتير .47
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