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 منظمة التحرير": القيادة الفمسطينية لم تتسمم خطة سياسية أمريكية الستئناف المفاوضات" 9

أكدت منظمة التحرير الفمسطينية "عدم وجود خطة سياسية أمريكية إلحياء العممية : نادية سعد الدين -عمان
جل "إجراء المزيد السممية"، موضحة بأن عودة وزير الخارجية األمريكي جون كيري لممنطقة خبلل أيام أل

 من المقاءات مع الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي".
وقال عضو المجنة عضو المجنة التنفيذية واصل أبو يوسف إن "الوزير األمريكي أعمن عند زيارتو األخيرة 
ة لؤلراضي المحتمة يوم األحد الماضي بأنو سيعود لممنطقة مجددًا خبلل عشرة أيام، أي خبلل األيام القميم

 القادمة".
وأضاف، لـ"الغد" من فمسطين المحتمة، بأن "كيري سيعود ىذه المّرة أيضًا إلى المنطقة بدون أن يحمل خطة 

 سياسية محددة إلحياء العممية السممية".
واعتبر بأن "ال جديد في جعبة كيري، باستثناء إجراء المزيد من المقاءات مع الجانبين الفمسطيني 

 واإلسرائيمي".
بأن "الوزير األمريكي لم يقدم إلى القيادة الفمسطينية، حتى المحظة، أي خطة سياسية محددة  وأوضح

نما تحدث عن إجراءات حزئية، مرفوضة فمسطينيًا".  ومتكاممة، وا 
ولفت إلى "الحديث األمريكي عن إمكانية تجميد إسرائيمي مؤقت لبلستيطان خارج الكتل االستيطانية الكبرى، 

طبلق سراح ال  (، عمى خمسة دفعات".1993قدامى، ممن اعتقموا قبل اتفاق أوسمو )وا 
إال أن "ىذه المقترحات لم يقدميا كيري في إطار عمل، كان قد التزم بطرحو أمام الجانب الفمسطيني، كما 

 أنيا لن تعيد الفمسطينيين إلى طاولة المفاوضات"، بحسب أبو يوسف.
رورة وقف االستيطان وااللتزام اإلسرائيمي بمرجعية حدود وشدد عمى "الموقف الفمسطيني الثابت من ض

طبلق سراح األسرى في سجون االحتبلل، السيما المعتقمين منيم قبل أوسمو، وذلك من أجل  1967 وا 
 استئناف المفاوضات".

طة من جانبو، نفى أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبدربو "تسمم القيادة الفمسطينية ألي خ
 أمريكية جديدة خاصة باستئناف المفاوضات مع االحتبلل اإلسرائيمي".

وشكك فيما تردد في بعض وسائل االعبلم عن خطة لكيري الستئناف مفاوضات السبلم، معتبرًا أن "ما 
 يجرى تداولو مجرد أفكار إسرائيمية تتحدث عن تجميد جزئي لبلستيطان".

ريقة يعني عمميًا تشريع االستيطان عمى نطاق واسع في الضفة وأوضح أن "الحديث عن التجميد بيذه الط
 الغربية والقدس المحتمة"، مشددًا عمى أن "الكتل االستيطانية الكبيرة كغيرىا من المستوطنات غير شرعية".

وكانت صحيفتا "ىآرتس" و"يسرائيل ىيوم" أوردتا أمس، عبر موقعيما اإللكتروني، بعض معالم ما زعمتو 
 التي يعتزم طرحيا أمام الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي خبلل زيارتو المرتقبة لممنطقة بعد أيام. بخطة كيري

 8/7/2013الغد، عمان، 
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 الدويك: كل االحتماالت قائمة بما فييا إغالق مكتب حماس في القاىرة ومغادرة قيادتيا 2

يز الدويك إن "كافة االحتماالت قال رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عز : نادية سعد الدين –عمان 
قائمة" أمام إغبلق مكتب "حماس" في القاىرة ومغادرة قيادتيا لؤلراضي المصرية، إال أن ذلك مرىون بكيفية 

 استقرار المشيد الداخمي المصري.
وأضاف، لـ"الغد" من فمسطين المحتمة، إن "حماس" تتحسب "لكل االحتماالت المفتوحة عمى مصراعييا"، بما 

ذلك مغادرة قيادتيا لؤلراضي المصرية، عمى غرار ما حدث ليا في دمشق، قبل عام تقريبًا، بعدما  في
 التزمت جانب الشعب والمعارضة السورية ضّد النظام.

وقال إن "المشيد الداخمي المصري يتجو إلى مزيد من االحتقان والتوتر، ولن يصل إلى مرحمة االستقرار في 
ب"، داعيًا "لمتريث واالنتظار إلى حين انجبلء األمور، وقد يحتاج ذلك إلى الوقت، ظل استمرار حالة االنقبل

 إال أن إرادة الشعوب الحرة ىي المنتصرة في النياية وسيرجع الحق إلى نصابو".
وأوضح بأنو "من المبكر الحديث عن مصالحة فمسطينية في ظل ىذه األيام"، مؤكدًا موقف "حماس" الثابت 

قيق المصالحة والوحدة الوطنية بوصفيا فريضة شرعية وواجبًا وطنيًا، غير أنو البد من من ضرورة "تح
 التريث حتى تنجمي األمور في مصر".

ساءتيم البالغة لمصر، وباحتجاز أول رئيس مدني  ورأى بأن "الديمقراطية قد ذبحت بتدخل العسكر وا 
 كن العسكر لم يعطوىا فرصتيا الكافية".منتخب، وطعن كل أسس وقواعد الديمقراطية التي بدأت تنمو ل

وانتقد "تصرف العممانيين ومن دار في فمكيم، برفضيم الحوار الذي أسس لو الدكتور محمد مرسي ودعا 
إليو دومًا، وزّج قيادات العمل اإلسبلمي بالسجون واحتجاز آخرين منيم، بما يشكل اعتداء عمى إرادة الشعب 

 المصري.
ظمة في تأييد "االنقبلب" الذي وقف العسكر عمى رأسو"، مقّدرًا بأن "ما جرى انقبلبًا، كما انتقد "تسّرع األن

 بكل مكوناتو وعناصره، وذبحًا لمديمقراطية في سبيل تحقيق األطماع الشخصية".
ودعا إلى "االنتظار والتريث إلى حين إعادة األمور إلى نصابيا، بشأن أول رئيس مدني منتخب باختيار 

 ل الحكومة التي اختارىا الشعب".الشعب وحيا
وأوضح بأن "الفمسطينيين مع اإلرادة الحرة بعيدًا عن تدخل العسكر في الحياة السياسية"، مشددًا عمى أن 

 "مصر تشكل العمق العربي االستراتيجي لفمسطين، وما يربطنا بيا أكبر من مزايدة أحد عميو".
 8/7/2013الغد، عمان، 

 
 "التجاذبات السياسيةمعبر رفح عن "إخراج مصر إلى  تدعوفي غزة  حكومة ال 3

أبقت السمطات المصرية عمى إغبلق معبر رفح البري لميوم الثالث عمى التوالي، : أشرف اليور -غزة
 وواصمت عممية ىدم أنفاق التيريب، 

اذبات التج‘ودعت الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس في غزة مصر إلى إخراج معبر رفح من دائرة 
التي تعيشيا مصر، في وقت أعمن فيو بشكل رسمي عن دخول كميات قميمة من الوقود الميرب ’ السياسية

 عبر األنفاق لممرة األولى منذ نحو األسبوعين. 
وواصمت السمطات المصرية إغبلق عبر رفح البري المنفذ الوحيد لسكان غزة عمى العالم، ولم تسمح بسفر 

 موعد إلعادة فتحو من جديد.أي مواطن، دون أن تحدد 
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من جيتيا طالب الحكومة المقالة في غزة الجانب المصري بضرورة إعادة فتح معبر رفح الحدودي، 
بالسرعة الممكنة، لمتخفيف من شدة األزمة التي نتجت عن عممية إغبلق المعبر المذكور. وأكد إيياب 

دائرة التجاذبات السياسية التي تعيشيا ‘ن الغصين الناطق باسميا عمى ضرورة ان يخرج معبر رفح يجب م
ال يعني ‘ورغم أن الغصين أعرب عن تفيم حكومتو لؤلوضاع األمنية المصرية، لكنو قال  ’.الشقيقة مصر

مضاعفة الحصار ‘، الفتا أن ذلك يساىم في ’ذلك إغبلق المعبر وتعطيل مصالح المواطنين والمسافرين
 ’.عمى قطاع غزة

 8/7/2013 القدس العربي، لندنن
 

 وزارة األوقاف في غزة تعمن وقف منح التأشيرات لمعتمري غزة نظرًا الستمرار إغالق معبر رفح 4
أعمنت وزارة األوقاف في حكومة حماس بغزة اليوم األحد عن وقف منح التأشيرات لمعتمري القطاع : غزة

بيان، الراغبين في أداء العمرة  وحذرت الوزارة، في نظرًا الستمرار إغبلق معبر رفح البري ومطار العريش.
 خبلل شير رمضان من عدم ختم جوازاتيم إثر إغبلق مطار العريش.

وتسبب تواصل إغبلق المعبر لميوم الثالث عمى التوالي، عقب األحداث في مصر، باحتجاز مئات 
طينيين من المعتمرين في السعودية، االمر الذي تزامن مع منع حركة الطيران الخاصة بالمعتمرين الفمس

 مطار العريش إلى جدة وبالعكس.
 8/7/2013القدس، القدس، 

 
 الغصين ينفي وجود أي حسابات لينية عمى مواقع التواصل االجتماعي  5

أشرف اليور: نفى الناطق باسم الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس في غزة إيياب الغصين يوم  -غزة
وقال الغصين في  االجتماعي لرئيس الحكومة إسماعيل ىنية. أمس وجود أي حسابات عمى مواقع التواصل

أو أي من مواقع ’ فيسبوك’و’ تويتر‘تصريح صحافي انو ال يوجد أي حسابات خاصة لينية عمى مواقع 
توخي الحذر وعدم التعامل أو التعاطي مع أي ‘ودعا وسائل اإلعبلم والمواطنين إلى  التواصل االجتماعي.

وقال ان أية أخبار أو تصريحات أو تغريدات منسوبة  ’.الوزراء إسماعيل ىنيةصفحة تحمل اسم رئيس 
 ’.ليس ليا أساس من الصحة مطمقا‘لينية مأخوذة من تمك المواقع 

 8/7/2013القدس العربي، 
 

 حماس والشعوب الحّرة عمقيا االستراتيجي قوةّر سالّرشق: المقاومة  6
سي لحركة حماس عن بـال  اسـتغرابو واسـتيجانو مـن بعـض أعرب عّزت الّرشق عضو المكتب السيا: بيروت

الكتّــاب الــذين يقومــون بنســال التحمــيبلت وحبــك األخبــار حــول فقــدان وخســارة حمــاس لمصــادر قّوتيــا. مشــّددًا 
عمى أّنيا اّدعـاءات باطمـة ال مكـان ليـا إاّل فـي فكـر وأحـبلم مـن كتبيـا والمواقـع التـي نشـرتيا، وأّنيـا تـأتي فـي 

اإلعبلميـــة المضـــّممة ضـــد حركـــة حمـــاس ومنيجيـــا المقـــاوم، وال تخـــدم إال  أجنـــدات االحـــتبلل  ســـياق الحمـــبلت
( عمى أن  الورقـة 7-7وأك د عّزت الّرشق في تصريح خاص بـ"المركز الفمسطيني لئلعبلم" اليوم ) الصييوني.

لتفـاف جمـاىير شـعبنا الّرابحة التي تتمسك بيا حركة حمـاس خـبلل مسـيرتيا النضـالية ىـي منيجيـا المقـاوم وا
الفمســـطيني والشـــعوب العربيـــة واإلســـبلمية حولـــو بصـــمود وصـــبر وثبـــات، وأن  الحركـــة لـــن تحيـــد عـــن خط يـــا 

 األصيل في مقاومة االحتبلل حتى التحرير والعودة واسترداد الحقوق والمقدسات.
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قيا االسـتراتيجي. مبينــًا وشدد الرشق عمى أن الشعوب العربية واإلسبلمية الحّرة ىي حميف حماس القوي وعم
أن  دعـم المقاومـة وصـمود شــعبنا الفمسـطيني شـرٌف لمــن يقـوم بـو، ولـن تيتــز المقاومـة إذا تقـاعس الــداعمون، 

ـابر المـرابط. وفـي  لكّنيا ال تنتظر، فيي ماضـية بعـون او وقّوتـو وتأييـده تحقّـق أىـدافيا وتطمعـات شـعبنا الص 
حركتـو المطمـق لمـا تزعمـو بعـُض وسـائل اإلعـبلم الُمغرضـة مـن تـدخل  سياق متصل، جد د عّزت الر شق نفـي

الحركة في الشأن الداخمي لمدول العربية. عـاّدًا تمـك المحـاوالت سياسـة مفضـوحة ال تنطمـي عمـى أبنـاء شـعبنا 
لمقاومـة ولفـت الر شـق إلـى أن ـو ال تـأثير ألّيـة جيـة عربيـة أو إسـبلمية عمـى بندقيـة ا وأمتنا العربية واإلسبلمية.

الفمســـطينية، ولـــن يكـــون ىنـــاك أّي تـــأثير عمييـــان فبوصـــمة المقاومـــة نحـــو االحـــتبلل وســـيبقى قرارىـــا فمســـطينيًا 
 خالصًا.

 7/7/1098، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 ون مصرؤ إغالق معبر رفح البرى لتدخميا فى ش مسؤوليةفتح: حماس تتحمل  7
أحمد عساف بأن حركة حماس تتحمل المسـؤولية فـى المقـام  أ ش أ: أكد المتحدث باسم حركة فتح -رام او 

وأشـار عسـاف، إلـى أن موقـف حمـاس ال يمثـل الشـعب  األول عن إغبلق معبر رفح البرى بين مصـر وغـزة.
وناشد عساف األشقاء في  الفمسطيني، ويمحق الضرر بمصالح الشعب الفمسطيني وقضيتو ويقمب األولويات.

ر رفح، مؤكدا أن المواطنين الفمسطينيين في غزة بريئون من أفعـال حمـاس، مصر باستئناف العمل عمى معب
وأشــار عســاف إلــى اتصــال الجيــات الرســمية الفمســطينية  وبأنيــا ال تمثــل الشــعب الفمســطيني فــي قطــاع غــزة.

واســتنكر  الــدائم مــع األشــقاء فــي مصــر، وفعــل كــل مــا مــن شــأنو التخفيــف مــن معانــاة الفمســطينيين فــى غــزة.
رادتــو الحــرة، ’ الجماعــة’ر وســائل إعــبلم حمــاس وانحيــازه الفاضــح لـــعســاف دو  ضــد ثــورة الشــعب المصــري وا 

وبقيــة وســائل  "األقصــى"، و"القــدس"مشـيرا إلــى تســخير حمــاس كافــة وســائميا اإلعبلميــة وخصوصــا فضــائيتي 
إلجمـــاع وأكـــد عســـاف عمــى موقـــف الـــرئيس أبـــو مـــازن وا اإلعــبلم التابعـــة ليـــا إلذكـــاء نـــار الفتنــة فـــي مصـــر.

الوطني الفمسطيني الثابت الذي اتبع سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل بالشؤون الداخمية العربية حفاظا عمى 
 مصالح شعبنا، مشددا عمى أن الفمسطينيين مع تحقيق إرادة الشعوب العربية وتطمعاتيا بالحرية والديمقراطية.

 8/7/1098، القدس العربي، لندن
 

 "غير وطنية" نا بالتدخل في شؤون مصراتيامات فتح لحماس:  8
ىاجمــت حركــة حمــاس، حركــة فــتح إثــر مواصــمتيا لتصــريحاتيا الصــحفية حــول اتيــام : محمــد جاســر -غــزة

األولى بالوقوف ضـد إرادة الشـعب المصـري باإلضـافة إلـى زج الشـعب الفمسـطيني بالصـراعات المصـرية مـن 
 أجل أىداف ومصالح داخمية خاصة بيا.

في حركة حماس مشير المصري في تصريحات خاصة بـ"فمسطين أون الين"، األحد أن حركتـو وأكد القيادي 
تنأى بنفسيا أن ترد عمى تصريحات الناطق باسم "فتح" أحمـد عسـاف، واصـفًا إياىـا بأنيـا "ال تمـس األخـبلق 

 والقيم واألسموب الوطني".
كافـــة ارثـــار المترتبـــة عمـــى التصـــعيد وقـــال المصـــري: إن حركـــة فـــتح "فـــي كافـــة مواقعيـــا الجغرافيـــة، تتحمـــل 

 الخطير ضد حركة حماس بشأن التدخل باألحداث المصرية".
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واتيم حركة "فتح" بالتيرب من مسئوليتيا الوطنية من خبلل "السياسية اليجومية" عمى "حماس"، مطالبًا إياىا 
القطـاع وفـي مقـدمتيا حركـة  بمياجمة قادة االحتبلل اإلسرائيمي بنفس الغمظة بداًل من تشكيل أداة ضد سكان

 "حماس".
 7/7/1098، فمسطين أون الين

 
 لى أجل غير مسمى إتيا فأجمت المصالحة الفمسطينية امصر غيرت مدير مخابر : العربيالقدس  9

االحـد عـن خشـيتيا مـن ان ’ القـدس العربـي’عبرت مصادر فمسطينية رفيعة المسـتوى لــ: ـ وليد عوض رام او
 ابرات العامة المصرية الى تأجيل المصالحة الفمسطينية الى أجل غير مسمى.يؤدي تغيير مدير المخ

وكــان الــرئيس المصــري المؤقــت المستشــار عــدلي منصـــور اصــدر الجمعــة قــرارًا بتعيــين مــدير جديــد لجيـــاز 
المخابرات العامة في مصر، حيث عين المواء محمد أحمد فريـد التيـامي رئيسـا جديـدا لممخـابرات العامـة بـدال 

 محمد رأفت شحاتو الذي عينو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. من
وفيما عين الرئيس المصري المؤقت مدير المخابرات المصرية السابق رأفت شحاتو مستشارا لو لشؤون األمن 
القـــومي اشـــارت المصـــادر الفمســـطينية بـــأن تغييـــر مـــدير المخـــابرات العامـــة المصـــرية ادى بشـــكل عممـــي الـــى 

ممــف المصـالحة الــذي يتــواله جيـاز المخــابرات العامــة المصـرية الــى أجــل غيـر مســمى عمــى حــد  تأجيـل تنفيــذ
 قوليا.

وحسب المصادر فان شحادة كان يولي ممف المصالحة الفمسطينية اىتماما واضحا، معبرة عن مخاوفيا بـان 
 اليا باالوضاع الداخمية.يتم التراجع في االىتمام المصري لذلك الممف الذي تتواله المخابرات العامة، النشغ

ورجحت المصادر بان ممف المصالحة الفمسطينية دخل في نفق مظمم فـي ظـل االحـداث المصـرية الداخميـة، 
منوىة الى ان اتفاق حركتي فتح وحماس في اجتماعاتيما االخيرة برعايـة المخـابرات المصـرية واالتفـاق عمـى 

وفق اعبلن الدوحة لتنفيذ اتفاق القاىرة لممصالحة فـي تشكيل حكومة فمسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس 
اشير لن تشيد تقدم يذكر في غضون االسابيع القادمة، مستبعدة ان يتم تشكيل تمك الحكومة في  3غضون 

 شير اب )اغسطس( المقبل، موعد انتياء االشير الثبلثة.
ـــف المصـــالحة  وحســـب المصـــادر فـــان جيـــاز المخـــابرات العامـــة المصـــرية يمعـــب دورا رئيســـيا فـــي تفعيـــل مم

الفمسطينية، وان التغييرات التي يشيدىا الجياز في قيادتـو سـتنعكس بشـكل كبيـر عمـى ذلـك الممـف، مسـتبعدة 
ان يشــيد ممــف المصــالحة اي تقــدم مممــوس قبــل اســتقرار االوضــاع الداخميــة المصــرية وانتخــاب رئــيس جديــد 

لمصـادر الـى ان حركـة حمـاس لـن تـذىب لتنفيـذ لمصر خمفا لمرسي الـذي عزلـو الجـيش المصـري. والمحـت ا
اتفــاق القــاىرة لممصــالحة فــي ظــل المرحمــة االنتقاليــة المصــرية، وانيــا لــن تعــط الجــيش المصــري الــذي انقمــب 
عمى مرسي المنتمي لجماعة االخوان المسممين الداعمة لحماس ذلك االنجاز، وانيا ستفضل االنتظار لحـين 

 ة وانتخاب رئيس جديد لمصر.اتضاح االوضاع الداخمية المصري
ومــن جيتــو رفــض الــدكتور موســى ابــو مــرزوق رئــيس وفــد حمــاس لمحــوار مــع حركــة فــتح النجــاز المصــالحة 

بأيـة تصـريحات صـحافية خـبلل اتصـاليا االحـد معـو عمـى ’ القدس العربي’الوطنية وانياء االنقسام التعقيب لـ
 ىاتفو الخموي.

ريحات، بذريعـــة انـــو ممتنـــع فـــي ىـــذه المرحمـــة عـــن االدالء بايـــة واعتـــذر ابـــو مـــرزوق عـــن االدالء بايـــة تصـــ
 تصريحات صحافية.

 8/7/1098القدس العربي، لندن، 
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 قانون النتنياىو يؤكد عزمو دمج العرب في و  "..الحرديمـ"حكومة تصادق عمى الخدمة العسكرية لال 10

رًا وامتناع أربعة آخرين، عمى وزي 14صادقت الحكومة اإلسرائيمية أمس بغالبية : أسعد تمحمي –الناصرة 
فصاعدًا سُيمزم الشبان المتزمتون  2016لينص عمى أنو ابتداًء من عام « الخدمة األمنية»تعديل قانون 

دينيًا )الحرديم( الخدمة العسكرية أسوًة بسائر الييود والدروز. وأقّرت المجنة الوزارية لشؤون التشريع التعديل، 
 الكنيست لممصادقة عميو بالقراءات الثبلث.وشرعت في إعداده لطرحو عمى 

، فيما اعتبره وزير «يومًا أسود في تاريخ إسرائيل»عمى التعديل بحدة واعتبروا يوم إقراره « الحرديم»ورّد قادة 
 «.يومًا تاريخياً »العمماني يئير لبيد « يش عتيد»المال، زعيم 

بالخدمة العسكرية أو « الحرديم»لزام الشبان ، سيتم إ2016وتقضي مسودة التعديل بأنو ابتداًء من عام 
 1800بداعي تمكينيم من االلتحاق بالمعاىد الدينية(، باستثناء  18سنة )وليس  21مع بموغيم « المدنية»

في دراسة التوراة ستتاح ليم تكممة دراستيم في المعاىد الدينية. « متفوقين»منيم في كل عام ممن ُيعتبرون 
 ئية عمى المتيربين من الخدمة، وىو أمر يرفضو وزير الدفاع موشيو يعالون.وسيتم فرض عقوبات جنا

ومع بدء تطبيق القانون، سيتم خفض أربعة أشير من فترة الخدمة اإللزامية لجميع المَجندين الممتدة حتى 
 شيرًا. 16اليوم عمى ثبلث سنوات. في المقابل، سيتم تمديد الخدمة اإللزامية لمفتيات من سنة إلى 

« الحرديم»وحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياىو أمس امتصاص غضب شركائو السابقين قادة أحزاب 
باإلعبلن في مستيل جمسة الحكومة أن التغيير سيتم تدريجًا، وأنو سيأخذ في االعتبار احتياجات 

ء بالتساوي... عامًا )عمى قيام إسرائيل(، نصادق اليوم عمى خطة توزيع العب 65بعد »، وقال: «الحرديم»
، مضيفًا أنو يولي «ىدفنا مزدوج: دمال الشبان الحرديم في الجيش والخدمة المدنية وفي سوق العمل أيضاً 

دمال الشبان العرب في إسرائيل، وعميو فالخطة ليست متكاممة بعد، لكن ينبغي االىتمام »أىمية قصوى لـ 
امتنعوا عن تأييد القانون ألنو لم يمزم « بيتناإسرائيل »وكان وزراء حزب  «.بيذه المسألة )تجنيد العرب(

 «.المدنية»الشبان العرب الخدمة العسكرية أو 
ىذا القانون ىو لمصمحة جميور الحرديم »واعتبر لبيد التعديل تصحيحًا لعدم المساواة في العبء، وقال: 

وطالب «. ت سابقة في ذلكوالمجتمع اإلسرائيمي كمو... اليوم نقّر تغييرًا تاريخيًا بعد أن أخفقت حكوما
 الكنيست بأن تسرع في إقرار التعديل قبل خروجيا إلى العطمة الصيفية أواخر الشير.

يومًا حزينًا في تاريخ »، النائب مئير ىاروش إقرار القانون «ييدوت ىتوراه»من جيتو، اعتبر أحد قادة 
البيت »وىاجم حزب «. وفظاظةتنكيل الحكومة بالحرديم ىو مبلحقة »، مضيفًا أن «الييود الحرديم

وانتقدت «. ىدم بيت الحرديم»)الديني الصييوني كما يعّرف نفسو( عمى مشاركتو األساسية في « الييودي
ما يعني تثبيت عدم »، وزيرة القضاء تسيبي ليفني إرجاء تطبيق التعديل ألربع سنوات، «الحركة»زعيمة 

 ذلك صوتت إلى جانب التعديل. ، لكنيا مع«التساوي في العبء ألربع سنوات أخرى
 8/7/2013، الحياة، لندن

 
 ليبرمان: اإلخوان المسممون ليسوا األشخاص الذين سيقبمون بيدوء عزل مرسي 11

رغم التعميمات التي فرضيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو عمى المسؤولين اإلسرائيميين : عمي حيدر
ة المصرية، غير أن رئيس لجنة الخارجية واألمن بخصوص التعميق عمى التطورات التي تشيدىا الساح

التابعة لمكنيست، ووزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان كسر ىذا الحظر، واعتبر في مقابمة لو مع موقع 
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، أن مصر لم تقل كممتيا األخيرة، وأن القضية ال تزال بعيدة عن النياية، مشيرًا الى «يديعوت أحرونوت»
 دم التسرع في اتخاذ موقف عمني مما يجري.أنو عمى إسرائيل ع

حول ما يجري في « يديعوت»ورأى ليبرمان، في أول تصريح لمسؤول إسرائيمي بحسب ما ذكر موقع 
، «اإلخوان المسممين ليسوا األشخاص الذين يقبمون بيدوء بعزل )الرئيس السابق محمد( مرسي»مصر، أن 

أكبر دولة من بين جيراننا، »لجية أن األمر يدور حول  ،«يجب أن يقمقنا»مضيفًا إن ما يجري في مصر 
وأول من وّقع معنا عمى اتفاقية سبلم، وبالتالي من الواضح أن عدم االستقرار ىناك سينعكس عمى المنطقة 

 «.نريد أن تستقر مصر وتسيطر عمى كل أراضييا»وتابع «. بأسرىا
ار حاليًا في مصر، إال أّنو ال يرى أن ىناك خطرًا في المقابل، اعتبر ليبرمان أنو بالرغم من عدم االستقر 

اتفاق السبلم »، الفتًا الى أن «عاماً  30عمى اتفاقية السبلم التي تم التوقيع عمييا بين الدولتين قبل أكثر من 
ليس في صدارة االىتمامات حاليًا، وال يوجد عبلقة إلسرائيل بما يحدث، لكننا جميعًا ندرك أن مصر لم تعد 

 «.لدولة، والجميع يطمق ردود أفعال وىناك مفاجآتتمك ا
وتطرق ليبرمان الى ردود أفعال دول المنطقة حول االنقبلب الذي حدث في مصر، بحسب تعبير الصحيفة، 

إذا نظرنا من حولنا، فسنجد عدم تناسب بين مواقف الدول والفصائل تجاه األحداث، إذ كان أول من »قائبًل 
ة السعوديون. لكن ما يمفت النظر أيضًا التعميق التركي عمى األحداث، إذ تكفي نظرة ىنأ رئيس الدولة المؤقت

عابرة وسريعة الى وسائل اإلعبلم التركية لفيم أن ىذا الموضوع بات يحتل الصدارة. كما أن أردوغان أيضًا 
 «.تحدث في مؤتمر وتطرق إلى االنقبلب العسكري والتاريخ التركي

التظاىرات الحاشدة موجودة في »مماثمة لما جرى في تركيا، اعتبر ليبرمان أن  وحول إمكانية رؤية صور
وبخصوص الموقف من «. الواقع ىناك، وأنيم في التظاىرات يرفعون الفتات مع صور أردوغان ومرسي

ليست تفاؤاًل أو تشاؤمًا، ىذه مسارات »إسقاط نظام اإلخوان المسممين في مصر، رأى ليبرمان أن القضية 
قة وال نريد أن نتدخل فييا، ليس لدينا موقف مؤيد أو معارض، نحن نرى أن االستقرار في مصر عمي

سينعكس عمى المنطقة بأسرىا، ومن الواضح أن كل ما يحدث في سوريا وليبيا ال يثير ارتياح إسرائيل، 
ر الى الشوارع ولفت الى أن األسباب التي دفعت الجماىي «.وتيريب السبلح الى غزة ىو مجرد مثال واحد

الزناد ىو الوضع االقتصادي، وىذا ال يغير من يترأس الدولة، »في مصر ليست بالذات اإلسبلم، بل إن 
، وخاصة «أزمة خطيرة»، رأى ليبرمان أنيا تواجو «حماس»وفي ما يتعمق بحركة  «.عممانيًا أو إسبلميًا تقياً 

 وراعييا السابق، إيران. بعدما ساروا مع اإلخوان ضّد الرئيس السوري بشار األسد
 8/7/2013، االخبار، بيروت

 
 اسحق اىرونوفتش: مصير مرسي يشكل ضربة قوية لحماس 12

وزير األمن الداخمي في الحكومة اإلسرائيمية ، أن آمال شحادة، عن 8/7/2013، الحياة، لندنذكرت 
، كانت في عيد الرئيس اسحق اىرونوفتش أعمن، أن العبلقات األمنية والمخابراتية بين إسرائيل ومصر

 المعزول محمد مرسي جيدة، وفي أعمى مستوياتيا. ورأى أن مصير مرسي يشكل ضربة لحركة حماس.
وأضاف اىرونوفتش، إن ببلده "ستبذل كل جيد، لمحفاظ عمى التنسيق مع الجيش، عمى األقل في منطقة 

بشكل خاص". وفيما رأى أن "مصير وأكد أن "إسرائيل تراقب عن كثب التطورات في مصر، وسيناء  سيناء".
مرسي يشكل ضربة قوية لحركة حماس"، قال إن "األمر األىم بالنسبة إلى إسرائيل، ىو الحفاظ عمى اتفاقية 
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السبلم ثم اليدوء في سيناء، في ظل العناصر اإلرىابية التي قد تحول ىذه المنطقة إلى بؤرة خطيرة عمى 
 إسرائيل".
قال في تصريح لصحيفة  اىرونوفتش، أن احمد رمضان، عن 8/7/2013، المستقبل، بيروتوأضافت 

"معاريف" اإلسرائيمية الصادرة امس االحد إنو "من الميم أن تبقى ىذه الدولة صديقة إلسرائيل، وان تكون لنا 
حدود ىادئة مع مصر، ىذه دولة ميمة جدا لمحفاظ عمى العبلقات معيا، موضحًا أنو في ظل حكم االخوان 

 ين كانت ىناك عبلقات جيدة تربطنا مع عناصر االمن والجيش واالستخبارات المصرية".المسمم
وفي تصريح يعتبر كسرا لمحظر الذي فرضو رئيس الوزراء اإلسرائيمي عمى المسؤولين اإلسرائيميين بعدم 

ونحن  التعميق عمى الشأن المصري، قال أىرونوفيتش: "كان ميم لنا أن نحافظ عمى الحكومة التي كانت،
نتابع بقمق اسقاط حكم مرسي بعد عام واحد فقط بانقبلب عسكري ولكن ىذا شأن مصري داخمي، والوضع 

 اصبح حساس جدًا".
 

 في تصعيد التوترات الطائفية والمذىبية في مصر تنجح اإلسرائيمية المخابراتيدلين:  13
كرية الصييوني السابق )جياز أعمن الجنرال "عاموس يادلين" رئيس جياز المخابرات العس: خاص –المجد 

أمان( "بأن المخابرات الصييونية نجحت في اختراق الدولة المصرية وعاثت فييا فسادًا، ونجحت في تصعيد 
التوترات الطائفية المذىبية واالجتماعية، يعجز أي نظام يأتي بعد "مبارك" في معالجة التداعيات المختمفة 

 صر في المستقبل."واالنعكاسات المؤلمة التي ستعانييا م
وقالت وسائل اإلعبلم الصييونية إن عودة الجيش لممشيد السياسي خبر سار لمكيان، مشيرة إلى أن 

 المستفيد األول من عدم االستقرار في مصر ىي دولة الكيان.
 7/7/2013األمني، المجد 

 
 من أرض وحقوق: تقاسم العبء يعني إعادة كل ما ُسمب منا معقبًا عمى تصريحات لنتنياىو بركة 14

زىير أندراوس: حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبية الديمقراطية لمسبلم والمساواة، أمس األحد،  -الناصرة 
من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو، الذي قال في جمسة حكومتو األسبوعية أمس، إنو يريد رؤية 

ند في جيش االحتبلل، وقال بركة، إن نتنياىو العرب يندرجون في إطار تقاسم العبء، بقصد قانون التج
يعيد ىذه القضية إلى جدول األعمال تمييدا لمؤامرة سمطوية جديدة ضدنا كعرب في وطننا، ونؤكد لو، إن 

عاما ال نظير لو في العالم، ومن ناحيتنا فإن تقاسم العبء يعني استعادة  65العبء الذي تحممنا عمى مدى 
 قوق، عمى حد قولو.كل ما سمب منا من أرض وح

وتابع النائب بركة قائبًل إن إن نتنياىو وسدة الحكم من حولو، وعمى مدار عقود، يعرفون تماما ما ىو موقفنا 
المبدئي والوطني من الخدمة في جيش االحتبلل، وكل خدمة بديمة ليا، بتسميات تورية، مثل ما يسمى 

نا االنخراط في جيش يقتل شعبنا وييجره، ويحرمو من خدمة مدنية، فنحن أبناء الشعب الفمسطيني، ال يمكن
 حقوقو المشروعة.

وأردف النائب بركة أن بدعة )تقاسم العبء( ىي بدعة صييونية لتبرير النيال العنصري، ولكن إذا كانوا 
يريدون الحديث عن العبء، فإننا نفتح أماميم ممف العبء الحقيقي الذي نحممو عمى كاىمنا منذ ما يقارب 

عقود، من تيجير واقتبلع وسمب أراضينا والتضييق عمى عيشنا، وحرماننا من حقوق أساسية في  سبعة
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وطننا لحرماننا من العيش الكريم، ىذا ىو العبء الذي حممتنا إياه الحركة الصييونية ومعيا كل حكومات 
 إسرائيل، ومن ناحيتنا، فمن ىنا نبدأ.

باتيا، ومن دون استثناء، افتتحت واليتيا قبل نحو أربعة أشير واختتم بركة قائبل، إن ىذه الحكومة بكل مرك
بشن حرب واسعة النطاق عمى وجودنا، وىذا يتمثل أساسا بقانون برافر االقتبلعي ضد أىمنا في النقب، 

ألف دونم من أراضييم، وتبله قانون إقصائنا  80والذي يشمل تجير عشرات آالف العرب البدو ومصادرة 
ي، بذريعة تعديل قانون االنتخابات، الذي يستيدفنا أساسا، والقائمة تطول، ويخطئ عن العمل السياس

نتنياىو الظن، إذ اعتقد ولو لوىمة قصيرة، أن الظروف اإلقميمية والعالمية تسمح لو باالستفراد بنا، وعميو أن 
ة قد تكون أسوأ يعود لمتاريخ القريب، ليعرف كيف نجحنا في الصمود في معركة البقاء، في ظروف عالمي

 من الحالية، ونحن لسنا في نيتنا أن نكون أقل من ماضينا، ال بل ونسعى إلى أكثر، قال النائب بركة.
 8/7/2013، القدس العربي، لندن

 
إسـرائيمي: الجـيش واألجيـزة األمنيـة فـي تـل أبيـب ُيتـابعون عـن كثـب األحـداث الجاريـة فـي  أمنـيمسؤول  15

 مصر 
نقمت اإلذاعة اإلسرائيمية الرسمية بالمغة العبرية، عن مصدر أمني في تل أبيب  :زىير أندراوس -الناصرة 

قولو إن الجيش وأجيزة األمن في الدولة العبرية، يقومون عن كثب بمتابعة التطورات الجارية في مصر، 
 وتحديدا في شبو جزيرة سيناء، عمى حد تعبيره.

المصري وأجيزة األمن المصرية، ما زال مستمرا، مشيرا وتابع المسؤول عينو قائبًل إن التنسيق مع الجيش 
إلى أن التحدي المتمثل ارن أمام الجيش المصري ىو محاربة تنظيمات الجياد العالمي، والتي زادت 
نشاطاتيا في األسبوع األخير بسيناء، الفتًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الجيش المصري سيتصرف بشكل 

 وتثبيت االستقرار في سيناء، عمى حد وصفو. حاسم الستعادة النظام
وبحسب المسؤول عينو، فإن ما حدث في مصر، أي عزل مرسي من الرئاسة، ىو ضربة مؤلمة لحركة 

 المقاومة اإلسبلمية )حماس(، وقدر أْن تواصل حركة حماس الحفاظ عمى اليدوء خدمًة لمصالحيا.
 8/7/2013، القدس العربي، لندن

 
 

 رمضان أىميةقيادة الجيش قدمت معمومات لمجنود حول .. و خاصة بشير رمضان إجراءات: أدرعي 16
قال الناطق باسم الجيش اإلسرائيمي أفيخاي أدرعي ان ما وصفيا بـ"التسييبلت"  :الحياة الجديدة -رام او 

 ستقدم لمفمسطينيين خبلل شير رمضان لدخول القدس والصبلة في المسجد األقصى.
ييبلت" ستتمثل بالسماح لفمسطينيي الضفة رجاال ونساء بدخول القدس خبلل شير وأضاف درعي ان "التس

رمضان دون تصاريح، اضافة الى زيادة ساعات العمل عمى الحواجز. وأشار الى انو يمكن الي شخص 
ميما كان عمره الدخول الى القدس بتصريح، مؤكدا ان التصاريح ال تتوقف عمى عمر معين، طالما لم يكن 

 دميا اي قضايا "أمنية" مع إسرائيل.عمى مق
وقال ان قيادة الجيش اإلسرائيمي قدمت معمومات لمجنود عمى الحواجز حول اىمية شير رمضان لممسممين 
وحساسية الموضوع لمتعامل مع مواطني الضفة الغربية خبلل عبورىم في شير رمضان، موضحا انو ستتم 

الحركة عمى المواطنين الذين سيزورون القدس من اجل  زيادة عدد الجنود عمى الحواجز من اجل تسييل
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وأشار أدرعي الى انو وبحسب توصيات رئيس اركان الجيش اإلسرائيمي بيني غانتس، صادق وزير  الصبلة.
 60الجيش موشيو يعمون عمى السماح بدخول اىالي الضفة الى إسرائيل خبلل شير رمضان فوق عمر 

 ى حٍد سواء(.عامًا دون تصاريح )رجال ونساء عم
وأصاف..سيسمح بدخول الفمسطينيين لصموات يوم الجمعة وليمة القدر في المسجد األقصى، لمنساء دون 

عامًا التقدم  40-35عاما دون تصاريح، فيما يتطمب من الرجال بجيل  40تصاريح، ولمرجال فوق سن 
 لمحصول عمى تصريح.

سنة. كما سوف ُيمنح تقييم  12فقة آبائيم حتى جيل وأشار الى انو تمت المصادقة عمى دخول القاصرين بر 
عامًا برفقة ابائيم. ولفت الى انو تمت المصادقة عمى دخول  16-12إلمكانية دخول القاصرين بسن 

عاما ألداء الصبلة في المسجد األقصى في األيام العادية، حتى  35الرجال والنساء الفمسطينيين فوق عمر 
ير رمضان. وقال انو سيتم إعطاء التصاريح لزيارة العائبلت من الدرجة شخص في جميع أيام ش 200000

وسيتم إعطاء التصاريح لدخول  سنة. 16األولى والثانية في إسرائيل، بما في ذلك المرافقون حتى جيل 
تصريح( خبلل أيام عيد  500األجانب من خارج إسرائيل لزيارة القدس من خبلل معبر الكرمة )حتى 

 الفطر.
 8/7/2013، ة الجديدة، رام اهللالحيا

 
 يسخرون من جيود كيري عشية عودتو إلى المنطقة إسرائيميونوزراء  17

تل أبيب: في الوقت الذي يستعد فيو وزير الخارجية األميركي، جون كيري، لمعودة إلى منطقة الشرق 
وع الحالي، سربت وسائل األوسط لمواصمة جيوده الستئناف المفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية، نياية األسب

اإلعبلم في تل أبيب تصريحات عدد من وزراء اليمين في الحكومة اإلسرائيمية يسخرون خبلليا منو ويقولون 
وقال أحد الوزراء،  «.كسب األمجاد والحصول عمى جائزة نوبل لمسبلم عمى حساب إسرائيل»إن ىمو 

م من دروس سابقيو في اإلدارة األميركية. لم يتعم»، إن كيري «يديعوت أحرونوت»حسبما ذكرت صحيفة 
ويحاول فرض برنامال غير طبيعي لعممية سبلم وال يدرك ما أدركو آخرون من أن الطرفين غير جاىزين 
لمتوقيع عمى اتفاقية سبلم وكل ما يسعيان إليو ىو أن ال تمقى مسؤولية الفشل عمى أي منيما عند الوصول 

إن األميركيين أرسموا في الماضي فطاحل السياسة األميركية »خر: وأضاف وزير آ«. إلى الباب الموصود
وفشموا، آخرىم جورج ميتشل الذي نجح في حينو في تسوية الصراع في آيرلندا، لكنو رفع يديو يائسا في 

وفي أعقاب نشر ىذه التسريبات، اضطر رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنيامين  «.الصراع في الشرق األوسط
ى الحديث في جمسة الحكومة، أمس، عن إخبلصو لعممية السبلم وشكره لوزير الخارجية كيري نتنياىو، إل

 وطاقم معاونيو عمى جيودىم الكبيرة في خدمة السبلم.
 8/7/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 : ىناك مخطط لعمميات إرىابية في سيناء"إسرائيل" 18

أن لدييا معمومات حول وجود مخططات لتنفيذ  أكدت إسرائيل، مساء اليوم األحد،: عمر عطية –الدوحة 
عمميات إرىابية في سيناء في ظل األوضاع األمنية المتردية بمصر، التي تشيد مظاىرات لممعارضة 
وأخرى لئلخوان المسممين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تطالب بعودتو إلى الحكم بعد قرار وزير 

 يوليو الجاري. 3عزلو من منصب رئيس الجميورية في الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي 
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وحذرت حكومة بنيامين نتنياىو من وجود مخططات لتنفيذ عمميات مسمحة ضد اإلسرائيميين المتواجدين في 
سيناء، حيث كتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيمي لئلعبلم العربي عمى حسابو 

دعو اإلسرائيميين المتواجدين في سيناء إلى العودة فورًا إلى الببلد عمى خمفية الرسمي بموقع "تويتر": "ن
 الوضع األمني الخطير السائد ىناك.. معمومات عن مخططات لبلعتداء عمييم".

 8/7/2013، الشرق، الدوحة
 

 مبدعوى السال يسقط مطمب االنسحاب لسنين طويمة ةسوريبالوضع تدىور الجوالن: ب المستوطنينزعيم  19
تل أبيب: أعمن زعيم المستوطنين الييود في ىضبة الجوالن السورية المحتمة، سامي بار ليف، أن تدىور 

 األوضاع في سوريا، يسقط عن أجندة البحث ولسنين طويمة فكرة االنسحاب من الجوالن بدعوى السبلم.
، إن ىذا ىو «كتسرين»وقال بار ليف، الذي كان يتحدث في حفل وداع لمنصبو كرئيس بمدية في مستوطنة 
ألف  23لدينا ارن »أفضل وقت لمضاعفة عدد المستوطنين الييود في مستعمرات الجوالن. وأضاف: 

مستوطن ييودي، يقيمون أضخم مشروع تطويري في أجمل المناطق في حوض البحر المتوسط، وينبغي 
 «.العمل في ىذه األيام عمى مضاعفة عددىم

ي حروبيم الداخمية، التي تنيك قوى جيش النظام، وكذلك جيوش المعارضة. السوريين منشغمون ف»وقال إن 
وحتى عندما تضع الحرب أوزارىا، فسوف يحتاج السوريون إلى سنين طويمة وموارد كثيرة من أجل إعادة 

ىذا ىو الوقت »وأضاف: «. ترميم ما دمرتو ىذه الحرب. ولن يكون لدييم وقت لبلىتمام بالجوالن وأراضيو
وطنو من ىجرة لكل من يتمسك بالجذور من اإلسرائيميين وكل من يؤمن بعودة الشعب الييودي عمى إذن، 

 .«سنة 2000دامت نحو 
وأعمن بار ليف أن الحكومة رصدت عدة مشاريع لتعزيز االستيطان في الجوالن، من خبلل إقرار سمسمة 

السياحة في المكان. ودعا من تسييبلت وىبات في قروض السكن وفي أموال الدعم لتشجيع الصناعة و 
 سيأتي بعده إلى تكريس جل اىتمامو لتوسيع االستيطان.

 8/7/2013، الشرق األوسط، لندن
 
 

 " قرب شواطئ غزة16طائرة حربية إسرائيمية من طراز "اف  تحطم"يديعوت":  20
اطئ غزة، إسرائيمية سقطت قبالة ش F-16قالت صحيفة يديعوت أحرونوت مساء األحد إن طائرة  :السبيل

ولفتت الصحيفة أن االعتقاد يسود بأن سبب سقوط الطائرة  وتم انقاذ الطيارين ونقميما لممشفى لتمقي العبلج.
ىو توقف محركيا عن العمل أثناء طمعة تدريب ظير اليوم من قاعدة لسبلح الجو في  107التابعة لمسرب 

من الماء في قوارب مطاطية، بعد أن كانا انتشمت الطيارين  669وقالت إن وحدة  جنوب فمسطين المحتمة.
 غادرا الطائرة بالمظبلت قبل أن تسقط ىي في الماء.

 8/7/2013، السبيل، عّمان
 

 تحفر قوات االحتالل الخنادق حول قطاع غزة ؟ لماذاتقرير:  21
 إستراتيجيةاعتمدت قوات االحتبلل الصييوني عمى  2012بعد حرب حجارة السجيل/ : خاص -المجد

قامةلحماية آلياتيا وجنودىا قرب حدود غزة، من ضمنيا حفر خنادق عريضة جديدة  تبلل من الرمال  وا 
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  D90واستخدمت قوات االحتبلل داخل الخط الفاصل عدد من الجرافات من نوع  قرب المواقع العسكرية.
 آخر.أمتار، تمتد ىذه الخنادق ما بين موقع عسكري و  5إلى  4لحفر خنادق طويمة وبعرض أكثر من 

ويقول خبير عسكري لموقع "المجد األمني":"ىذا االجراء احترازي من قبل قوات االحتبلل لحماية ارليات 
التي تتنقل ما بين منطقة وأخرى بحيث ال يتم استيدافيا من قبل المقاومة الفمسطينية بأسمحة متطورة ظيرت 

 خبلل حرب حجارة السجيل".
ية جديدة لحماية حدوده والمناطق المحاذية وذلك عبر اخبلء وأوضح أن جيش االحتبلل وضع استراتيج

المواقع من الجنود بشكل كبير واستبداليم بأجيزة إلكترونية متطورة، باإلضافة إلقامة مناطق ألغام أرضية 
قرب تمك المواقع خوفًا من اقتحاميا من قبل المقاومة الفمسطينية، وحفر خنادق كممرات لآلليات بعيدًا عن 

ولفت إلى أن الجيش الصييوني يخاف من الصواريخ المتطورة التي تمتمكيا المقاومة من  المقاومة. أنظار
طراز )كورنت وساغر( وغيرىا من األسمحة المتطورة التي استخدم أعداد قميمة منيا في بداية حرب حجارة 

 السجيل، والتي يمكنيا اصابة أىدافيا من مسافات بعيدة.
يعة قطاع غزة السيمية المنبسطة دفعت جيش االحتبلل لحفر مثل ىذه األنفاق ألن وشدد الخبير عمى أن طب

 المقاومة الفمسطينية بإمكانيا رصد واستيداف تمك ارليات بسيولة.
 7/7/2013أالمني، المجد 

 
 يوبطل شجاع ورجل وطن ينظر لمسيسى كعبقر "معاريف": أجيزة المخابرات ت 22

العبرية إن الجنرال عبد الفتاح السيسى الذى خمع الرئيس محمد محمد محمود: قالت صحيفة "معاريف" 
مرسي، دون استخدام طمقة نار واحدة ينظر إليو الجيش اإلسرائيمى عمى أنو عبقرى وبطل، مضيفة فى 
تقرير ليا أمس إن المخابرات اإلسرائيمية قامت قبل شيور بعمل بروفايل لمسيسى، الرجل الوطنى، الشجاع، 

يتخذ القرارات. وأضافت أن االسم عبد الفتاح السيسي، كان اسًما جديًدا عمى الجميور  الذى يعرف كيف
اإلسرائيمى، وذلك عندما عين منذ حوالى عام قائًدا لمجيش ووزيًرا لمدفاع، لكن بالنسبة لجزء من المنظومة 

ن قائًدا لبلستخبارات األمنية اإلسرائيمية كان السيسى معروًفا بسبب االتصاالت التى أجريت معو عندما كا
نما نبت من أسفل،  العسكرية. ولفتت إلى أن السيسى لم يتم إسقاطو كالنيزك عمى منصب قيادة الجيش، وا 

فقط، وتم تعيينو وزيرا لمدفاع عمى يد الرئيس  58من قوات سبلح المشاة، حتى وصل لقمة اليرم فى سن الـ
، كمتعاون مع اإلسبلميين، لكن فعمًيا اتضح أن اإلخوانى بداًل من بطل حرب أكتوبر الجنرال طنطاوي

السيسى يختمف عن ذلك تماًما. ولفتت إلى أن وزارة الدفاع والجيش اإلسرائيمى أعجبا خبلل الشيور األخيرة 
بقائد القوات المصرية الذى ال يتردد فى مواجية مرسي، وتحت قيادة السيسى وبموافقة مرسي، أدار الجيش 

قوية مع إسرائيل طول العام األخير، وىو التنسيق الذى اعتبر أفضل بكثير حتى  المصرى منظومة تنسيق
من نظيره فى عيد مبارك.  وقالت الصحيفة "الحقائق تتحدث عن نفسيا، ففى الشيور السبعة التى مرت 
منذ عممية عمود سحاب فى قطاع غزة أثمر جيود الجيش المصرى عن إيقاف عمميات تيريب الصواريخ 

لمدى لمقطاع، وخبلل تمك الفترة لم تدخل صواريخ ذات أىمية لغزة، بداًل من األخرى التى تم تدميرىا بعيدة ا
عمى يد سبلح الجو اإلسرائيمي، خبلل العممية العسكرية". ولفتت إلى أنو بالرغم من الفوضى التى ال تزال 

ة تل أبيب عمى إدخال الجيش سائدة فى سيناء، إال أن التنسيق الشديد تم التعبير عنو أيضا فى موافق
دبابة، من أجل العمميات فى شبو الجزيرة، لممرة األولى منذ اتفاقية كامب دافيد  30المصرى فى شير مايو 

لمسبلم مع القاىرة، وبالفعل الحديث يدور عن المرة األولى التى تنفذ فييا عمميات مثل ىذه، بتنسيق مع تل 
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خال دبابات لسيناء بدون مصادقة إسرائيل، واضطر المصريون أبيب، ففور صعود مرسى لمرئاسة تم إد
لسحبيا إلى ما وراء قناة السويس بضغط من الواليات المتحدة التى ىددت بوقف المعونة. وقالت "معاريف"، 
إن الثورة المصرية األولى التى سقط فييا نظام مبارك كانت مفاجأة شديدة لممخابرات اإلسرائيمية وأجيزة 

ات الغربية، إال أن الثورة الثانية كانت أقل إثارة لمدىشة، وتل أبيب كانت لدييا تقديراتيا بأن نظام االستخبار 
مرسى متيالك ومعمق بخيط رفيع ويوشك عمى االنييار، الفتة إلى أن المشاكل األساسية لبلقتصاد المصرى 

وأضافت، أنو بالرغم من ذلك لم لم تحل فى فترة مرسى بل تفاقمت، وكان متوقًعا أن يعود الشعب وينتفض. 
يتوقع أحد أن النظام الحاكم سيسقط بسرعة ىكذا، وبتمك الطريقة الدراماتيكية، الفتة إلى أنو فى بعض 
النواح كان مرسى كنًزا إلسرائيل، فقد فرض عمى حماس وسائر المنظمات فى القطاع وقًفا إلطبلق النار. 

سرائيل والعبلقات المباشرة مع الواليات المتحدة كانت بالنسبة ولفتت إلى أن العبلقات غير المباشرة مع إ
لئلخوان المسممين مسألة تكتيك، ولو كان مرسى قد بقى فى السمطة لفترة زمنية كافية لكان قد تخمص من 
كل الجنراالت فى النخبة العسكرية، وأسس ديكتاتورية مشابية لحماس فى قطاع غزة، وكان سيشكل تحدًيا 

ية السبلم مع تل أبيب إن آجبًل أو عاجبًل، ويطمب تعديميا، إن لم يكن إلغاءىا. وأشارت إلى أن أمام اتفاق
بسبب ذلك ال يوجد إلسرائيل سبًبا حقيقًيا لمحزن عمى خمع نظام اإلخوان المسممين قبل آوانو ، والسؤال الذى 

ى االنتخابات التى ستجرى عمى دار فى أروقة الحكومة بتل أبيب مؤخًرا ىو من يخمف اإلخوان المسممين ف
ما يبدو بعد شيور، وال يوجد تقييم شجاع بما يكفى لتقديم إجابة، فالوضع فى مصر معقد جًدا، لدرجة أنو 
بالنسبة لؤلعين األمنية اإلسرائيمية ما زال التوازن القادم غير واضح. وقالت إن المؤكد ىو أن اإلخوان 

نتخابات المقبمة، وليس من الضرورى أنيم سيتنازلوا عن السمطة سيتمقون ضربة قاسية إذا شاركوا فى اال
بدون صراع أو سفك دماء، وحتى تتبين الصورة فإن السيسى ىو بطل وعبقرى فى األعين اإلسرائيمية، 
ونجح فى خمع الرئيس بدون أن يقوم الجيش فعميا بانقبلب، وبدون استخدام النيران، وقام ببمورة جبية 

 من ورائو، ال تضم اإلخوان المسممين مصرية واسعة تقف
 6/7/2013المصريون، القاىرة، 

 
  "فرقة إقميميةمن الجيش اإلسرائيمي في الجوالن إلى " 36فرقة "ىآرتس": تحويل ال 23

لم يتوقف جيش االحتبلل اإلسرائيمي عن السعي الحثيث إلى التكّيف المبكر مع التحديات التي : محمد بدير
لى جانب العديد من  يتوقع أن تفرضيا جبية الجوالن في ضوء الوضع السوري الداخمي المتأرجح. وا 

اإلجراءات التي اتخذىا خبلل العامين المنصرمين في اليضبة المحتمة، كتحديث قواعد االشتباك وبناء 
سياج حدودي ذكي ورفع مستوى التأىب واالنتشار، يتوجو جيش االحتبلل إلى استحداث فرقة عسكرية 

 لة عن منطقة الجوالن من الناحية الميدانية الموجستية.لتكون مسؤو 
، أمس، أّن رئيس أركان الجيش اإلسرائيمي، بيني غانتس، في صدد اتخاذ قرار «ىآرتس»وذكرت صحيفة 

تحديث بنية القيادة والسيطرة الخاصة بالجيش »جديدة في الجوالن من ضمن توجو لـ« فرقة إقميمية»بإقامة 
 «.ت تتحول إلى جبية نشطةفي المنطقة التي بدأ

، التي ىي إحدى فرقتين «عصبة النار»، أو 36وتنتشر اليوم في الجوالن فرقة عسكرية واحدة ىي الفرقة 
نظاميتين مدرعتين في الجيش، وتعّد الفرقة األكبر عمى اإلطبلق فيو. والفرقة المذكورة مسؤولة في أوقات 

السياج الحدودي الفاصل بين المنطقتين المحتمة والمحررة، السمم عن منطقة الجوالن بأكمميا وصواًل إلى 
ويخضع إلمرتيا كل من لواء غوالني وألوية مدرعات في الخدمة النظامية واالحتياطية، إضافة إلى فوج 
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، إلى «عصبة خط النار»ووفقًا لمصحيفة، فإن غانتس تمّقى اقتراحًا بتحوي فرقة  مدفعي ووحدات إضافية.
ي الجوالن. ووفقًا لمييكمية الداخمية لمجيش اإلسرائيمي، تنقسم الوحدات إلى وحدات مقاتمة ف« فرقة إقميمية»

ميمتيا تأمين البنية التحتية الموجستية في المنطقة التي توجد فييا ميمات قتالية أو أمن « إقميمية»ووحدات 
كانت نظامية أو احتياطية. وفي جار. وتتبع الوحدات اإلقميمية عادة لقيادة المنطقة أو إلحدى الفرق، سواء 

وقت الحرب تكون الوحدة اإلقميمية مسؤولة أيضًا عن البنى التحتية المدنية ضمن نطاق مسؤوليتيا 
، شاركت خبلل حرب يوم الغفران عام 210، التي تحمل الرمز «عصبة خط النار»وكانت  الجغرافية.
ليجوم السوري في الجوالن، وأخذ زمام في المعارك التي أدت إلى صد ا 36إلى جانب الفرقة  1973

فرقة احتياطية، لكنيا تحولت بعد الحرب إلى فرقة نظامية  36المبادرة اليجومية الحقًا. وحينيا كانت الفرقة 
إلى أن خطة غانتس تحاول االلتفاف عمى « ىآرتس»وتسممت المسؤولية عن منطقة الجوالن. وأشارت 

وىي الحرب التي لم تحصل مع سوريا ولن تحصل في األعوام  ،«الحرب السابقة»مفيوم االستعداد لـ
المقبمة، نظرًا إلى تفكك القدرات اليجومية لمجيش السوري، بحيث بات الفيمق األول، الذي يعّد نظير قيادة 
المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيمي، يصارع من أجل االحتفاظ بالسيطرة عمى منطقة حوران وليس 

مًا أو مدربًا لخوض مواجية عسكرية مع إسرائيل. وعمى ىذا األساس، يسعى رئيس األركان متفرغًا أو منظ
فالقوات في «. لمحرب المقبمة»اإلسرائيمي إلى تحديث االنتشار العسكري في الجوالن، بما يخدم االستعداد 

ًا أمام تقدم مستعدة عمى امتداد خط حدودي تم تجييزه عمى مدى أربعة عقود بحيث يشكل عائق»الجوالن 
 تتصف بطابع المقاومة الشعبية.« المدرعات السورية، وارن يعاد تجييزه بحيث يشكل عائقًا أمام عمميات

مميون شيكل، وىو المبم  الذي قد يجد  200إلى فرقة إقميمية « عصبة خط النار»وتكّمف خطة تحويل 
ويواجو غانتس، نظرًا إلى ذلك،  الجيش صعوبة في تأمينو في ظل االقتطاعات المرتقبة من موازنتو.

تكفي لمواجية التيديدات  36اعتراضات من قبل أعضاء في ىيئة األركان ممن يعتقدون بأن الفرقة 
 المتشكمة. لكن الصحيفة رجحت أن يصار في نياية المطاف إلى إقرار خطة غانتس بالرغم من ذلك.

 8/7/2013، االخبار، بيروت
 
 

 ت الييودية لبناء "الييكل"الدعوا منمفتي القدس يحّذر  14
حذر المفتي العـام لمقـدس والـديار الفمسـطينية، الشـيخ محمـد حسـين، مـن : خدمة قدس برس -القدس المحتمة 

تداعيات الدعوة التي أطمقيا وزير اإلسكان اإلسرائيمي لبناء "الييكـل" المزعـوم عمـى أنقـاض المسـجد األقصـى 
(، "إن الـدعوات التـي يطمقيـا 7|7س" نسخة عنو، اليـوم األحـد )وقال حسين في بيان تمقت "قدس بر  المبارك.

أقطاب الحكومة اإلسـرائيمية تعبـر بشـكل واضـح عـن السياسـات االسـتيطانية والتوسـعية التـي تحكـم عمـل ىـذه 
الحكومــة اليمينيــة المتطرفــة، وتــأتي اســتكمااًل لميجمــة الشرســة وشــبو اليوميــة التــي يقــوم بيــا المســتوطنين ضــد 

 .قصى المباركالمسجد األ
 7/7/1098قدس برس، 

 
 9889إلى  عدد الشيداء الفمسطينيين في سورية ارتفاع"مجموعة العمل":  15

" طــارق حمــود، فــي تصــريح  ةبــين منســق "مجموعــة العمــل مــن أجــل فمســطينيي ســوري :ســيد إســماعيل - غــزة
تزداد سوءًا،  ةفي سوريأن األوضاع "، ةأوضاع المخيمات الفمسطينية في سوريمتحدثا عن  خاص لـ"فمسطين
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، بحســب إحصــائيات "مجموعــة العمــل"، 2389إذ وصــل عــدد الشــيداء مــن فمســطينيي ســوريا حتــى ارن إلــى 
حتــى المحظــة، بحســب آخــر اإلحصــائيات لــدى  100ووصــل عــدد المعتقمــين مــنيم فــي الســجون الســورية إلــى 

 المجموعة.
ن يةحــاول جمــع اإلحصــائيات عــن فمســطينيي ســور واســتدرك: "ال توجــد أرقــام دقيقــة لــدى جميــع الجيــات التــي ت

بسبب صعوبة الوصول إلى المعمومات، والمجموعة حاولت تحري أعمى درجـات الدقـة فـي نقـل مـا لـدييا مـن 
 ".أرقام

، إذ ةوأشــار حمــود إلــى اســتمرار قصــف وحصــار المخيمــات والتجمعــات الفمســطينية فــي مختمــف أنحــاء ســوري
نًقا يمنع وصول المساعدات الغذائية والصحية إلييا، فضبًل عن كون ىذه مخيمات تعاني حصاًرا خاالمازالت 

 .المخيمات "ساحة حرب حقيقية"
 7/7/1098فمسطين أون الين، 

 
 لمصر ةقمق عمى أوضاع الالجئين الفمسطينيين القادمين من سوري": العمل"مجموعة  16

أن ىنــاك حالــة "قمــق بخصــوص " ةأكــدت "مجموعــة العمــل مــن أجــل فمســطينيي ســوري: ســيد إســماعيل - غــزة
، الــذين ال تعــرف حتــى ارن ةتـأثير األوضــاع الحاليــة بمصــر عمـى البلجئــين الفمســطينيين القــادمين مـن ســوري

وبـين منسـق "مجموعـة العمـل" طـارق حمـود، فـي تصـريح خـاص لــ"فمسطين"ن أن  ماىية أوضاعيم القانونيـة".
التـوتر فـي األراضـي المصـرية، التـي اسـتقبمت حتـى  القمق مصدره اضطراب األوضاع الحاليـة، وارتفـاع نسـبة

 ة.آالف الجئ فمسطيني قدموا إلى مصر ىربًا من الصراع المسمح الدائر حالّيًا في سوري 6ارن 
وقـــال حمـــود: "إن األوضـــاع غيـــر المســـتقرة فـــي مصــــر ســـتنعكس بكـــل تأكيـــد بشـــكل ســـمبي عمـــى البلجئــــين 

ية مـن مختمـف المخيمـات والتجمعـات بسـوريا، إذ إن ىـؤالء لـم الفمسطينيين الـذين قـدموا إلـى األراضـي المصـر 
 ".السمطات المصرية حالّيًا بشأنيم تتم حتى ارن تسوية أوضاعيم القانونية، وسط تساؤالت عما ستتخذه

 7/7/1098فمسطين أون الين، 
 

 / يونيوأسيرًا خالل حزيران  180: شييدان وأكثر من "التضامنمؤسسة " 17
قالت مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان إّن قوات االحتبلل اإلسرائيمية قتمت : لسبيلا –الضفة الغربية 

مواطنا فمسطينيا خبلل شير حزيران الماضي في أرجاء متفرقة في  130مواطنين اثنين واعتقمت أكثر من 
 الضفة الغربية وقطاع غزة.

رى ومخيمات الضفة الغربية كما استمّرت حمبلت االعتقاالت اإلسرائيمية اليومية في مختمف مدن وق
عممية اعتقال، بينيا  130والمنطقة الحدودية في قطاع غزة، حيث تمّكنت المؤسسة من إحصاء حوالي 

 طبلب جامعيين. 20عاما، إضافة إلى  28-8طفبل أعمارىم بين  90أكثر من 
 8/7/1098السبيل، عمان، 

 
 سمسل الكذب والتشويوزج الفمسطينيين بأحداث مصر استمرار لم: سياسيونمحممون  18

تنضــح وســائل إعــبلم مصــرية مختمفــة، برســائل موجيــة لمشــعب المصــري وقطاعاتــو : أحمــد المصــري - غــزة
المختمفة، بوجود تدخل فمسطيني في الشأن المصري الداخمي، آخر ما نشر في ىذا السياق، ىـو حـديث ىـذه 

وان المســـممين فـــي منطقـــة الوســـائل عـــن ضـــبط عناصـــر مســـمحة مـــن حركـــة "حمـــاس" فـــي مقـــر جماعـــة اإلخـــ
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"المقطـــم بالقـــاىرة"، كانـــت تطمـــق النـــار عمـــى المتظـــاىرين المتواجـــدين خـــارج المقـــر، فيمـــا أذاعـــت أخبـــارا عـــن 
 وصول العديد من عناصر الحركة عبر سيناء ببطاقات مزورة لممشاركة في قمع متظاىري يونيو.

سـطينيين وحركـاتيم المقاومـة فـي الشـأن وأوضح المحمل السياسي، مصـطفى الصـواف لــ"فمسطين"، أن زج الفم
المصري "أمر مستغرب"، مشـددا عمـى أنـو "اسـتمرار لمسمسـل الكـذب والتشـويو لمعركـة ال عبلقـة لمفمسـطينيين 

 فييا من قريب أو بعيد".
وأشار إلى أن قطاع غزة ومقاومتو "ليس بذلك اإلخطبوط"، الذي يمتد أذرعو في الدول العربيـة، فـي وقـت أن 

بقــاء مواجيتيــا السياســية أو العســكرية مــن سياســت يا اإلســتراتيجية عــدم التــدخل فــي أي شــأن خــارجي لؤلمــة، وا 
 مع دولة االحتبلل اإلسرائيمي.

بـدوره اتفـق المحمــل السياسـي تيســير محيسـن مــع سـابقو الصــواف، إذ أنـو رأى وســائل إعـبلم مصــرية لـم تنفــك 
ــاير  12فتــرة صــغيرة منــذ انــدالع ثــورة  مياجمــة قطــاع غــزة، وفصــائل المقاومــة والســيما  ، عمــى1022مــن ين

 حركة "حماس".
وأشار محيسن إلـى أن ذلـك يـأتي اسـتكمااًل ليجـوم سـابق كـان يقـوم بـو نظـام الـرئيس المخمـوع حسـني مبـارك، 
وذلك فـي سـياق إيجـاد فزاعـة خـوف وكراىيـة لـدى الشـعب المصـري باتجـاه "حمـاس" عمـى اعتبـار أن جـذورىا 

 ان.الفكرية جماعة اإلخو 
 7/8/1098فمسطين أون الين، 

 
 لمدعوة لبناء "الييكل" في القدس : جماعات ييودية تنّظم فعاليات"مؤسسة األقصى" 19

عائدون إلى »من مغبة تنظيم جماعة « مؤسسة األقصى لموقف والتراث»حذرت : السبيل –القدس المحتمة 
ما أسمتو « الييكل المزعوم» ، وىي واحدة من الجماعات الييودية الناشطة عمى صعيد«جبل الييكل

 .في خطوة تيدف من خبلليا لمدعوة لبناء الييكل« احتجاجات الخيام»
وقالت المؤسسة في بيان صحفي األحد إنو وبحسب اإلعبلن الترويجي لبلحتجاجات فإنيا ستنظم األحد 

، والذي يوافق يوم «خراب الييكل»القادم عمى مدار ثبلثة أيام في ذكرى التاسع من آب أو ما يطمقون عميو 
 قرب البمدة القديمة بالقدس المحتمة.« حديقة ساقر»الثبلثاء المقبل، وذلك في منطقة 

وأضافت أن ىذا التحرك يأتي ضمن جممة من الفعاليات والنشاطات التي تقوم بيا حركات الييكل المزعوم، 
ف خبللو عن عرض لتحضيرات االثنين، يكش يوم« معيد الييكل»حيث يسبق ىذه الفعالية مؤتمر ينظمو 

 «.المذبح الصاعد في الييكل»بناء 
 8/7/1098السبيل، عمان، 

 
 أسيراً  18ى لإالمضربين عن الطعام  األسرىارتفاع عدد  80

أسيرًا، بعد  13المضربين عن الطعام، خبلل الشير الماضي إلى  ارتفع أعداد األسرى :الضفة الغربية
أسرى أردنيين  2احتجاجا عمى أوضاعيم القاسية، فبل يزال انضمام بعض األسرى لئلضراب المفتوح 

 9مضربين عن الطعام منذ الثاني من أيار الماضي، في مقدمتيم األسير عبد او البرغوثي، بينما ىناك 
طبلق سراحيم. وىناك  أسرى مستمرون  8أسرى مضربون عن الطعام لممطالبة بوقف التجديد اإلداري ليم وا 

لممطالبة بنقميم إلى السجون الشمالية لقربيا من سكن عائبلتيم، حتى يتمكن  "ريمون" في إضرابيم في سجن
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ذووىم من زيارتيم، فيما انضّم األسير عوض الصعيدي من غزة إلى قائمة األسرى المضربين احتجاجا عمى 
 استمرار عزلو في الزنازين االنفرادية، منذ أكثر من سنة.

ســـير القائـــد عبــد او البرغـــوثي، وىنـــاك قمـــق شـــديد عمـــى حياتـــو نتيجـــة تراجعــت إلـــى حـــد الخطـــورة صـــحة األو 
كيمـو مـن وزنـو، ويعـاني مـن دوخـة شـديدة ومتكـررة، وغـبش  28إضرابو عن الطعام منـذ شـيرين، بعـد أن فقـد 

 في العينين.
 8/7/1098، السبيل، عّمان

 
 لوفي تقديم العالج أسير محرر ييدد باإلضراب عن الطعام بعد تقصير السمطة  89

 أسـابيعمحمـد التـاج قبـل  األسـيرسـراح  أطمقـت اإلسـرائيميكانت سـمطات االحـتبلل  رام او ـ من وليد عوض:
 عاما في األسر. 29بشكل كمي عمى التنفس الصناعي بعد قضائو  واعتمادهبعد تأكل رئتيو 

انو قرر  إالام، عن الطع باإلضرابوفي حين بات الموت يتيدد حياة التاج جراء تفاقم وضعو الصحي، ىدد 
ن السمطة الفمسـطينية بالعمـل عمـى حـل قضـيتو حتـى يـوم الخمـيس لمخميس بعد وعود م إضرابوتأجيل  األحد

المقبــل. وكــان األســير التــاج، وىــو مــن مدينــة طوبــاس شــمال الضــفة، دعــا لمــؤتمر صــحافي إلعــبلن إضــرابو 
بــدءًا مــن االحــد احتجاجــًا عمــى التقصــير مــن قبــل الســمطة الفمســطينية فــي تقــديم العــبلج لــو و تســييل ســفرة 

 رج لزراعة رئة لو.لمراكز طبية في الخا
وقال التاج خبلل المؤتمر أنو قرر عدم البدء في اإلضراب و إعطاء المسؤولين في السمطة فرصة حتى يـوم 

 الخميس القادم بحسب وعود قدمتيا لو القيادة والمسؤولين في السمطة.
و لمشفى في الخـارج التاج في مجمع فمسطين الطبي في رام او منذ نحو شيرين انتظارا لتحويم األسيرويرقد 

 لعبلجو.
 8/7/1098القدس العربي، لندن، 

 
 داخل زنزانة في ظروف صحية سيئة أسيراالحتالل يحتجز  81

، إن األســـير المقدســـي المـــريض حســـام مطـــر يواصـــل إضـــرابو أمـــس"األيـــام": قـــال نـــادي األســـير،  -رام او 
 ج عنو.المفتوح عن الطعام منذ األول من حزيران الماضي مطالبًا باإلفرا

، أن األسير مطـر محكـوم بالسـجن المؤبـد ويتعـرض لسياسـية تعـذيب أمسوأوضح النادي في بيان صحافي، 
 من قبل إدارة السجون بعد أن تم نقمو من سجن نفحة إلى سجن عسقبلن.

وأوضــح األســير لمحــامي النــادي مــأمون الحشــيم الــذي قــام بزيارتــو أنــو يقبــع فــي زنزانــة فــي ســجن "عســقبلن" 
بالحشــرات والصراصــير ويخضــع لمراقبــة مــن خــبلل ثــبلث كــاميرات عــدا ذلــك فــإن رائحــة البــول تنتشــر مميئــة 

 بالزنزانة.
 ويعاني األسير من عدم القدرة عمى المشي وآالم شديدة في خاصرتو ومعدتو.

 8/7/1098األيام، رام اهلل، 
 

 الغربية من الضفة فمسطينيا 31االحتالل يعتقل  88
 32، حممـــة اعتقـــاالت واســـعة، طالـــت األحـــدشـــنت قـــوات االحـــتبلل، فجـــر يـــوم  :ومالقـــدس دوت كـــ-رام او 

 الضفة الغربية. أنحاءمواطنا، من 
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ووفقــا لمموقــع االلكترونــي لمقنــاة العبريــة الســابعة، فــإن قــوات "لــواء كفيــر" التــي تعمــل بالضــفة، نفــذت عمميــات 
 ، وأبو ديس، وبيت لحم، والخميل.اعتقال في نابمس، وجنين، ودير أبو مشعل قرب رام او، وبمعين

ـــوبين" ألجيـــزة األمـــن اإلســـرائيمية، وتـــم نقميـــم  اإلســـرائيميةوادعـــت المصـــادر  أن جميـــع المعتقمـــين مـــن "المطم
 لبلستجواب من قبل المخابرات.

وأفاد مراسل القدس دوت كوم، بـأن قـوات االحـتبلل اقتحمـت قـرى العبيديـة، حوسـان والخضـر، ودىمـت عـددا 
 فييا.من المنازل 

 8/7/1098القدس، القدس، 

 
 معبر كرم أبو سالمعبر  شاحنة بضائع ومساعدات لقطاع غزة  810  إدخال 84

فتحت سمطات االحتبلل اإلسرائيمي أمـس معبـر كـرم أبـو سـالم التجـاري جنـوب   : رام او وكاالت األنباء  - غزة
 غزة بعد إغبلق دام يومين.

شــاحنة بضــائع  310 غــزة أن ســمطات االحــتبلل ســمح بإدخــال وذكــرت لجنــة تنســيق إدخــال البضــائع لقطــاع
ويعد معبر  ،مخصصة لمقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصبلت والمساعدات ،ومساعدات لقطاع غزة

كرم أبو سالم0 المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منو البضـائع والوقـود إلـي قطـاع غـزة0 حيـث تغمقـو سـمطات 
 والسبت من كل أسبوع. االحتبلل يومي الجمعة

 8/7/1098األىرام القاىرة، 
 

 فمسطينًيا بالخميل ويصيبو بجراح خطيرة طفاًل مستوطن يدىس  85
أقدم مستوطن ييودي عمى دىس طفل فمسطيني بسيارتو قرب الحرم اإلبراىيمي : خدمة قدس برس - الخميل

وأوضـحت مصـادر حقوقيـة  خطيـرة. بالخميل الواقعة في جنوب الضفة الغربيـة، ممـا ادى الـى إصـابتو بجـروح
 20من لجنة أعمار الخميل بالبمدة القديمة بالخميل لمراسـل "قـدس بـرس" أن الطفـل محمـد عصـاكم السـبليمة )

أعــــوام( تعــــرض لمــــدىس مــــن قبــــل ســــيارة يســــتقميا مســــتوطن فــــي الســــاحة اإلبراىيميــــة جنــــوب مســــجد الحــــرم 
 اإلبراىيمي بالخميل.

تســمكيا طــرق المســتوطنين ويتعــرض فييــا األطفــال الفمســطينيين لحــوادث وأكــدت المصــادر بــان ىــذه الطريــق 
حالة االستيتار التـي تنتـاب المسـتوطنين خاصـة بـان الفمسـطينيين  إلىدىس متعمدة بشكل مستمر باإلضافة 

 يسمكون ىذا الطريق.
 7/7/1098قدس برس، 

 
 في فمسطين المواقع اإلباحية لمكافحةحممة شبابية  86

مجموعــة شـبابية فمســطينية حممـة لمكافحــة تصـفح المواقــع اإلباحيـة فــي فمسـطين. وتــأتي  أطمقـت": األناضـول"
عالميـًا عمـى قائمــة  22الحممـة، بحسـب القــائمين عمييـا، إثـر وصــول فمسـطين إلـى الترتيــب السـادس عربيـًا والـــ

 متصفحي المواقع اإلباحية.
النجـاح الوطنيـة فـي نـابمس. وقـد ويشرف عمى الحممـة مجموعـة مـن طـبلب وطالبـات كميـة الطـب فـي جامعـة 

 افتتحت رسميًا في مؤتمر أمس األول.



 
 
 

 

 

           11ص                                    1994العدد:                8/7/1098اإلثنين  التاريخ:

انطمقنا من دافع الغيرة عمى المجتمع والواجب الوطني، ونسعى إلى »وقال الناشط في الحممة نادر أبو فرحة 
 .«إيصال رسالة إلى أكبر قدر ممكن من أبناء الشعب الفمسطيني حول مخاطرىا وأسبابيا وكيفية مواجيتيا

بحســب المنظمــين، فــإن الحممــة تــدعو وزارة االتصــاالت والحكومــة الفمســطينية إلــى حجــب المواقــع اإلباحيــة، و 
صدار قانون خاص بذلك.  وا 

وينوي القائمون عمى الحممة تنظيم مؤتمرات توعية في كل من جامعة الخميل، وجامعة القدس في أبـو ديـس، 
 ومؤسسات أخرى.

 8/7/1098السفير، بيروت، 
 

 وتنادي بكسر حاجز الخوف والخروج ضد االنقسام فمسطينتصل  "مردت"حركة  87
فـي المنـاطق الفمسـطينية، عمـى غـرار  "تمـرد"غـزة ـ اشـرف اليـور: أعمـن شـباب مجيولـون عـن تأسـيس حركـة 

والتمـرد عمـى  "كسـر حـاجز الخـوف"تمك الحركة التي تأسست في مصر، ودعوا فـي الحممـة الفمسـطينيين إلـى 
 السمطة،االنقسام واحتكار 

أسســت مجموعــة مــن الشــبان الفمســطينيين صــفحة ليــذه الحركــة، وعممــوا عمــى نشــر ’ الفيســبوك‘وعمــى موقــع 
ال شـرعية ألحـد فالكـل "وكتـب القـائمون عمـى الصـفحة عـدة شـعارات أوليـا  رابطيا فـي العديـد مـن الصـفحات.

نريــد انتخابــات مجمــس "يضــا ، فــي إشــارة لممجمــس التشــريعي ولمــرئيس محمــود عبــاس، وكتبــوا أ"انتيــت واليتــو
 ."وطني ونريد انتخابات مجمس تشريعي ونريد أن ننيي االنقسام، نريد أن نعيش بكرامة وحرية

 8/7/1098القدس العربي، لندن، 
 

 األقصىالمسجد المدنية" ومعبر "إيرز" لممطالبة في الصالة ب الشؤونأمام " مظاىرةغزة:  88
شــابات أمــام مقــر وزارة الشــؤون المدنيــة فــي مدينــة غــزة لممطالبــة تظــاىر عشــرات الشــبان وال عيســى ســعد او:

 بحقيم في الصبلة في مدينة القدس كحق مشروع.
ومنذ سـاعات صـباح أمـس، تجمـع المتظـاىرون أمـام مقـر الـوزارة غـرب غـزة بـدعوة مـن الحممـة الشـعبية "أريـد 

 لمغات العربية والعبرية واالنجميزية.حقي في الصبلة في القدس"، ورفعوا اليافطات التي تطالب بيذا الحق با
صـراره عمـى رفـض السـماح لمـواطني القطـاع بالصـبلة فـي القـدس والوصـول  ورغم تعنت الجانب اإلسرائيمي وا 
 إلييا أصر المتظاىرون عمـى توصـيل رسـالتيم وطمبـاتيم إلـى الجانـب اإلسـرائيمي عبـر وزارة الشـؤون المدنيـة.

 مانين طمبًا لمواطنين لمدخول إلى مدينة القدس والصبلة فييا.وكانت الحممة تقدمت قبل أسبوعين بث
 8/7/1098األيام، رام اهلل، 

 
 رذيمة واليبوط األخالقيمنعا لممدينتيم بإحياء حفمة لـ محمد عساف  يمنعونوجياء الخميل  89

ء حفمـة منع وجياء مدينة الخميل جنوب الضفة الغربيـة المحتمـة، إحيـا: خدمة قدس برس –الخميل )فمسطين( 
غنائية لمفنان الفمسطيني محمد عساف، الفائز بمقب "أراب أيدول" والتي كان من المزمع إقامتيا وسط المدينة 

 المحتمة، و جاء ىذا الرفض من خبلل كتاب موقع من قبل الوجياء قدم لمحافظ الخميل.
( إنيـم "ثمـة مـن رجـال 7/6وقال وجياء الخميل فـي الكتـاب الـذي تمقـت "قـدس بـرس" نسـخة عنـو اليـوم األحـد )
، الرذيمــة واليبــوط األخبلقــياإلصــبلح فــي الخميــل، وبوصــفنا قيمــين عمــى قــيم المجتمــع، والمحافظــة عميــو مــن 



 
 
 

 

 

           18ص                                    1994العدد:                8/7/1098اإلثنين  التاريخ:

فإننــا نــرفض بشــدة إقامــة ىــذا الحفــل فــي مدينــة أبــو األنبيــاء" فــي إشــارة إلــى وجــود مقــام النبــي إبــراىيم عميــو 
 السبلم.

مـــا يشـــوبو مـــن االخـــتبلط والكـــبلم الفـــاحش، والتحـــرش بـــين الشـــباب واعتبـــروا أن ىـــذا الحفـــل "حـــرام شـــرًعا، ل
وأشـار وجيـاء الخميـل فـي  والفتيات، والتمايل، وىو وسيمة لمحرام، ومقدمة من مقدمات الزنـا" بحسـب تعبيـرىم.

رسالتيم إلى "ما حصل في حفمة رام او من تحرش جنسي، بحسب ما ورد في وكـاالت األنبـاءن حيـث قـدرت 
دقيقــة، ثــم  10حالــة، فــي حــين لــم تســتمر الحفمــة ألكثــر مــن  200لتحــرش الجنســي، بــأكثر مــن عــدد حــاالت ا

 توقفت نتيجة الفوضى العارمة التي شيدىا المكان".
 7/7/1098قدس برس، 

 
 يجسد التراث الفمسطيني في خانيونس معرض .."من حدوتة ستي". 40

قة الحرق عمى الخشب تحتـاج إلـى وقـت وجيـد لوحة فنية محفورة بطري 92إنتاج : ربيع أبو نقيرة - خانيونس
خاصــــة إذا كانــــت الموحــــات تجســــد التــــراث والواقــــع الفمســــطيني بكــــل تفاصــــيمو مــــن تجســــيد صــــور  ،كبيــــرين

وتثبيــت صــورة ارثــار  ،شخصــيات وطنيــة وتوثيــق الثــوب الفمســطيني المطــرز وعمميــة قطــف العنــب الخميمــي
تعــرف عمــى مبلمــح الصــمود مــن خــبلل رســم تجاعيــد الــزمن إضــافة إلــى ال ،والمقدســات الفمســطينية والتاريخيــة

 عمى وجوه كبار السن.
ىكـــذا وجـــد مجموعـــة مـــن الفنـــانين الفمســـطينيين أنفســـيم فـــي إقامـــة معـــرض "مـــن حدوتـــة ســـتي" الـــذي اســـتمر 

حيـث ظيـرت لمسـاتيم  ،واحتضـنتو جمعيـة الثقافـة والفكـر الحـر بمدينـة خـانيونس ،شـيور 9التحضير لو مـدة 
 جيدىم في لوحات محفورة بطريقة الحرق عمى الخشب.اإلبداعية و 

 7/8/1098فمسطين أون الين، 
 

 الخميجية األنظمةوبعض  "إسرائيل"و الواليات المتحدةمدعوم من  مصر فيرشيد: االنقالب أبني  49
أكد نائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسممين، رئيس الدائرة السياسية في حزب جبية العمل  :عّمان

سبلمي في األردن، زكي بني ارشيد أن االنقبلب العسكري الذي نفذه الجيش المصري عمى حكم الرئيس اإل
سرائيل والغرب وبعض  الخميجية"، بمباركة من  األنظمةمحمد مرسي، ىو "انقبلب مدعوم من أمريكا وا 

 .اليساريين والقوميين والفمول
 7/7/1098قدس برس، 

 
 في مدينة رفحة ىدم األنفاق في قوات األمن المصرية تواصل عممي 42

واصمت قوات األمن المصرية عممية ىدم أنفاق التيريب المخصصة لنقل البضائع : أشرف اليور -غزة 
 والسمع من أسفل الحدود إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال شيود أن قوات من الجيش المصري ىدمت عدة أنفاق مقابل حي البرازيل في مدينة رفح الحدودية، 
عدة آليات حفر كبيرة، تحت حماية من قوات الجيش التي تدفع بتعزيزات إضافية لمحدود منذ بداية بمسا

 األزمة.
ودفع الجيش المصري بالمزيد من الجنود والمدرعات إلى منطقة الحدود منذ ما قبل اندالع أزمة مصر التي 

 أطاحت بالرئيس محمد مرسي.



 
 
 

 

 

           14ص                                    1994العدد:                8/7/1098اإلثنين  التاريخ:

خاصة مواد البناء والوقود حالة إرباك شديدة في القطاع،  وخمقت عممية ىدم األنفاق ومنع تيريب السمع
وأنذرت بحدوث كوارث بيئية وصحية، حيث أكدت وزارة الصحة أنو بسبب نقص الوقود أوقفت وزارة الصحة 

 سيارة نقل صحي. 29سيارة إسعاف و 24بغزة أكثر من 
 8/7/2013القدس العربي، لندن، 

 
 الفمسطينيين والسوريين والعراقيين لالبتعاد عن المظاىرات دعوالقدس العربي: "الداخمية" المصرية ت 43

صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخمية، بأنو في ظل األحداث التي تشيدىا الببلد في تمك المرحمة 
اليامة، فإن وزارة الداخمية تييب برعايا الدول العربية وخاصًة األشقاء من السوريين والعراقيين والفمسطينيين 

قيمين بالببلد عدم التواجد بالتظاىرات وأماكن التجمعات التي تشيد أعمال عنف وشغب حرصًا عمى الم
 سبلمتيم وعدم تورطيم في تمك األحداث ووقوعيم تحت طائمة القانون.

صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخمية، بأنو في ظل األحداث التي تشيدىا الببلد في تمك المرحمة 
ة الداخمية تييب برعايا الدول العربية وخاصًة األشقاء من السوريين والعراقيين والفمسطينيين اليامة، فإن وزار 

المقيمين بالببلد عدم التواجد بالتظاىرات وأماكن التجمعات التي تشيد أعمال عنف وشغب حرصًا عمى 
 سبلمتيم وعدم تورطيم في تمك األحداث ووقوعيم تحت طائمة القانون.

 8/7/2013ندن، القدس العربي، ل
 

 "السالل الغذائية الرمضانية"حممة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفمسطيني تدشن مشروع  44
دشنت حممة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفمسطيني بغزة أمس في األردن مشروع تأمين : عمان

يين في غزة خبلل شير رمضان المبارك ألف سمة غذائية رمضانية ستقدم إلى البلجئين الفمسطين 92وتوزيع 
لاير، وذلك في مقر وكالة غوث وتشغيل البلجئين الفمسطينيين )األونروا(  9375000بتكمفة إجمالية بمغت 

في األردن بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى األردن فيد بن عبد المحسن الزيد، والمدير التنفيذي 
بيتر « األنوروا»مسطيني مبارك بن سعيد البكر، وممثل المفوض العام لـلمجنة السعودية إلغاثة الشعب الف

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى األردن، إن تدشين مشروع السبلل الغذائية الرمضانية يأتي  فورد.
غاثية في إطار التوجييات الكريمة من القيادة الرشيدة إلغاثة الشعب الفمسطيني، وامتدادا لمسيرة البرامال اإل

وأوضح السفير الزيد أن المجان  التي باشرت الحممة في تنفيذىا وأسيمت في التخفيف من معاناتيم.
والحمبلت اإلغاثية السعودية ما زالت تقوم بدورىا اإلنساني وواجبيا األخوي تجاه المحتاجين من أبناء 

 الشعب الفمسطيني.
 8/7/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 اً وزير ألماني يسبقو مؤازر ... و مفاوضات السالم الستئنافطقة كيري يعود إلى المن 45

ذكرت صحيفة إسرائيمية أمس، أن وزير الخارجية األمريكي جون كيري سيعود إلى فمسطين  :وكاالتال
بيدف مواصمة جيوده الرامية إلى إحياء عممية التسوية واستئناف المفاوضات  المحتمة ورام او قريباً 

نوت، فإن كيري يأمل بأن يتمكن من و فمسطينية. ووفقا لصحيفتي ىآرتس ويديعوت أحر ال -اإلسرائيمية 
 استئناف المفاوضات.
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إن ليفينشتاين أجرى محادثات يومية مع طاقمي المفاوضات اإلسرائيمي والفمسطيني خبلل  "ىآرتس"وقالت 
فني، والمحامي يتسحاق األسبوع الماضي، وبضمنيم رئيسة الطاقم اإلسرائيمي وزيرة القضاء، تسيبي لي

مولخو، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياىو، وكبير المفاوضين الفمسطينيين صائب عريقات. 
وبحسب الصحيفة، فإن نتنياىو وافق حتى ارن عمى دراسة إمكانية تجميد البناء في المستوطنات الواقعة 

ن عن خطوة كيذه، فيما الجانب الفمسطيني يطالب بأن خارج الكتل االستيطانية الكبرى، عمى أال يتم اإلعبل
 عن تجميد كافة أعمال البناء في المستوطنات. "إسرائيل"تعمن 

أسيرًا فمسطينيًا سجنوا في  213ترفض المطمب الفمسطيني بإطبلق سراح  "إسرائيل"أن  الصحيفة وأضافت
 الفترة التي سبقت توقيع اتفاقيات أوسمو. 

أسيرًا، لكن بعد استئناف المفاوضات وعمى عدة  60نتنياىو يوافق عمى إطبلق سراح وأضافت الصحيفة أن 
مراحل. وتابعت الصحيفة أن الرئيس الفمسطيني محمود عباس يصر عمى إطبلق جميع ىؤالء األسرى 

ي ودفعة واحدة وقبل أو في موازاة استئناف المفاوضات وأنو في حال تم ذلك فإنو سيكون بإمكانو إقناع الرأ
 العام الفمسطيني بالعودة إلى المفاوضات.

نقمت الصحيفة  ،2967وفي ما يتعمق بالمطمب الفمسطيني باستئناف المفاوضات عمى أساس حدود عام 
عن موظف حكومي إسرائيمي كبير قولو إنو في حال تم التوصل إلى اتفاق حول ذلك فإن كيري سيعمن أن 

 ا األساس من أجل بمورة حل الدولتين.المفاوضات حول قضية الحدود ستجري عمى ىذ
لدعم مبادرة كيري  "إسرائيل"في غضون ذلك، وصل وزير التنمية األلماني ديرك نيبل مساء السبت إلى 

أن إمكانات التعاون في مجال التنمية " لمتسوية. وقال نيبل إنو يثني بشدة عمى المبادرة األمريكية، مضيفاً 
. وقالت وزارة التنمية "ر من جانب الفمسطينيين واإلسرائيميين عمى حد سواءالداعمة لمتسوية ستكون محل تقدي

األلمانية إن زيارة نيبل ستستمر ثبلثة أيام تنتيي غدًا )الثبلثاء( يتم خبلليا إجراء مباحثات مع ممثمي 
 الجانبين.

 8/7/1098، الخميج، الشارقة
 الفمسطينية يةسرائيماإلمفاوضات الريك الييود األمريكيين الستخدام قوتيم من أجل تح يدعو كيري 46

في كممة لو أمام الندوة العالمية لمجنة الييودية األمريكية في واشنطن، دعا وزير الخارجية األمريكي جون 
 "إسرائيل"كيري الييود األمريكيين الستخدام كل قوتيم ونفوذىم، من أجل تحريك مفاوضات السبلم بين 

الميتة التي توجد فييا. وأعمن "ال يوجد صوت يممك الوزن" الذي يممكو  والسمطة الفمسطينية من النقطة
 صوت الييود األمريكيين. ودعا الحضور لممارسة الضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية.

 8/7/1098العرب اليوم، عّمان، 
 

 فمسطيني محرر يتيدده الموت أسيرتمتنع عن معالجة  أوروبيةدول  47
محرر الفمسطيني ال األسيرعن استقبال  األوروبيعدة دول في االتحاد  وليد عوض: اعتذرت -رام او 

عبلجو، وذلك وسط شكوك فمسطينية بان  إمكانيةمراكزىا الطبية ال تمتمك  أنمحمد التاج لعبلجو بحجة 
 اعتذار تمك الدول غير صحيح وان خمفيتو سياسية.

 8/7/1098، القدس العربي، لندن

 
 حّل معاناة الرياضة الفمسطينّيةضية في الضفة ويتعيد العمل عمى ريا مشاريعبالتر يدشن عدة  48
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 السمطة الفمسطينية رئيسأن  السمطة الفمسطينية،محافظات و  ،عمانمن  8/7/1098، األيام، رام اهللنشرت 
محمود عباس، ثمن مواقف رئيس اتحاد الكرة الدولي "جوزيف سيب ببلتر" الداعمة لمقضية الفمسطينية، 

والحركة الرياضية عمى وجو الخصوص، مؤكدًا التزام فمسطين بأنظمة ومواثيق "الفيفا". جاء  بشكل عام،
من العاصمة األردنية، عّمان، مع ببلتر أثناء تواجده في عباس ذلك خبلل اتصال ىاتفي أجراه الرئيس 

وكمف الرئيس عضو جامعة النجاح بنابمس قبيل تكريمو الخاص بمنحو شيادة الدكتوراة الفخرية في اإلدارة، 
 المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، ياسر عبد ربو، استقبال ببلتر في مقر القيادة برام او.

، في كل من: طولكرم أمسوكان رئيس "الفيفا" دشن سمسمة من مشاريع البنية التحتية الرياضية، يوم 
 تحاد الكرة في بمدة الرام.كرة القدم في البيرة ومبنى عصري ال وأكاديميةوالفارعة 

وكان ببلتر وجو دعوة لمفنان الفمسطيني الشاب، محمد عساف، الفائز بمقب مسابقة "آراب آيدول" مؤخرا، 
 في البرازيل. 1029ليكون أحد ضيوف الشرف في مونديال 

 راضي"األ إلىن زيارتو إببلتر قال  .(، أنب.ف.أ) نقبًل عن وكالة 8/7/1098، الحياة، لندنوأضافت 
معاناة الرياضة والرياضيين الفمسطينيين، وانو  إلظيارىي "ميمة سياسية ودبموماسية  إنما "الفمسطينية

 سيعمل عمى حل ىذه المعاناة خبلل لقائو بالمسؤولين اإلسرائيميين".
ببلتر حسب ما نقمت وكالة وفا: "أنا أتحدث بقمب فمسطيني كما قال المواء جبريل الرجوب رئيس  وأضاف

التحاد الفمسطيني لكرة القدم". وتابع "إذا تعرض أي ممعب لمتخريب والتدمير فواجب الفيفا أن يرمم ذلك ا
الممعب، فكرة القدم أقوى من كل شيء، وقبل أيام في البرازيل كان ىناك بطولة كأس القارات وكانت ىناك 

ببلتر عن سعادتو  وأعرب ك".مظاىرات وأعمال شغب وتخريب ولكن في النياية كرة القدم انتصرت عمى ذل
 .الفمسطينية لؤلراضيوفخره في زيارتو 

  
 
 

 دوره كمبعوث لمشرق األوسط من رغمبالبمير استعان بضابطة استخبارات إسرائيمية سابقة  49
لندن: كشفت تقارير بريطانية، أمس، أن رئيس الوزراء األسبق مبعوث المجنة الرباعية الدولية لمسبلم في 

وني بمير، استعان بضابطة استخبارات سابقة لمعمل في مكتبو الخاص. وأفادت صحيفة الشرق األوسط ت
تمغراف البريطانية بأن بمير استعان بالضابطة السابقة ليان بوالك التي قادت فرق استخبارات في الجيش 

أبريل من  /أكتوبر الماضي وحتى نيسان /اإلسرائيمي لتكون مستشارة خاصة لو، في الفترة من تشرين األول
 العام الحالي.

وأضافت الصحيفة أن بوالك كانت مستشارة لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو، وعممت مع أجيزة 
وذكرت الصحيفة أن بمير يشارك في مفاوضات حساسة بين الحكومة اإلسرائيمية  أمنية وكبار المسؤولين.

لدولية التي تضم الواليات المتحدة وروسيا واألمم المتحدة والسمطة الفمسطينية، وىو مبعوث المجنة الرباعية ا
 وأوروبا في الشرق األوسط، وال يحّصل أجرا عن ذلك.

ويأتي الكشف عن تعيين بوالك عقب دعوات لبمير بأن يكون أكثر شفافية فيما يتعمق بشبكة نشاطو المعقدة. 
ا، الذي كان مديرا لحممة بمير لرئاسة الحزب ويقول بيتر كيمفويل الوزير السابق عن حزب العمال في بريطاني

إذا كان ىناك شخص مقرب ممن يسمى بالمفاوض ومتحيز لمغاية بالنسبة ليذه "واحد منتقديو حاليا: 
، حسبما نقمتو وكالة األنباء "األمور، فإن الفمسطينيين سيصبحون أكثر تشككا في بمير عما ىو حاليم ارن
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ت الصحيفة أن متحدثا باسم بمير قال إن بوالك الحاصمة عمى درجة األلمانية. من ناحية أخرى، ذكر 
 "إصبلح الخدمة العامة"الماجستير في اإلدارة العامة من كمية االقتصاد في لندن، كانت تعمل في مجال 

ىناك فمسطينيين يعممون مع توني بمير، ومن ثم "ضمن مشروع ليست لو عبلقة بالشرق األوسط، مضيفا أن 
 ."ضارب المصالح عمى ىذا األساس غير منطقية تمامافإن فكرة ت

 8/7/1098، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"المغني الفرنسي جوليان كمير يرفض مقاطعة  50

أعمن المغني الفرنسي جوليان كمير أنو "فوجئ" بالضغوط الممارسة عميو لدفعو  :)خدمة دنيا(.(، ب.ف.أ)
لغاء حفمتو ال "إسرائيل"إلى مقاطعة  يوم )األحد(، مصرًا عمى تقديميا في موعدىا. وقال  أبيبمقررة في تل وا 

 جوليان: "ىذه الضغوط فاجأتني، لم تصدمني ألنيا لم تكن ضغوطا عنيفة".
مة "بي دي إس" وىي منظمة فرنسية متعاطفة مع الفمسطينيين، تظاىروا أثناء حفبلت ظوكان أفراد في من

 ."إسرائيل"اطعة جوليان كمير في باريس، لدفعو إلى مق
"كل الفنانين جاؤوا إلى إسرائيل، والنزاع ليس من مسؤوليتيم، وسأكون سعيدًا إذا تمكنت من  :وقال جوليان

 تقديم عروض لمفمسطينيين". وأضاف "لقد دعيت ألغني، وأتيت إلى ىنا ألغني". 

 8/7/1098، الحياة، لندن

  
 طاحة مرسيإبعد  حماسمأزق  59

 العربي رأي القدس
حمـاس  مأزقـا صـعبا ىـذه االيـام بعـد اطاحـة حكـم الـرئيس المصـري محمـد ‘و حركة المقاومة االسـبلمية تواج

مرسي وانييار نفوذ حركة االخوان المسممين التي ينتمي الييا. فشير عسل الحركـة مـع السـمطة االخوانيـة لـم 
 يعمر اكثر من عام واحد فقط، وىو عمى أي حال لم يكن ورديا في معظم محطاتو.

مبلمــح ىــذا المــأزق باتــت واضــحة لمعيــان، فمعبــر رفــح المنفــذ الوحيــد لمميــوني انســان مــن ابنــاء قطــاع غــزة 
الخاضــعين لحكميــا مــا زال مغمقــا لميــوم الرابــع فــي االتجــاىين، وفــي غيــاب اي اســتثناءات لممرضــى والــزوار، 

معظــم احتياجاتــو مــن الوقـــود وانفــاق التيريــب التــي كانــت احـــد الشــرايين الرئيســية القتصــاد القطــاع، وتـــوفير 
والمواد التموينية والسيارات والمحروقـات، تتعـرض لعمميـة تـدمير متواصـمة مـن قبـل الجـيش المصـري السـباب 

 امنية ولمنع تيريب اي اسمحة او مقاتمين الى سيناء التي تواجو فوضى امنية.
الواقـع الجديـد ‘يس قمقـا مـن السيد اسماعيل ىنية رئيس حكومـة حمـاس فـي غـزة قـال فـي خطبـة الجمعـة انـو لـ

ولكـــن الحقيقـــة مغـــايرة لـــذلك تمامـــا فقـــد تمتعـــت الحركـــة بعبلقـــات خاصـــة مـــع مصـــر بعـــد الثـــورة ’ فـــي مصـــر
المصـــرية التـــي اطاحـــت بـــالرئيس المصـــري االســـبق حســـني مبـــارك الـــذي كـــان يتعـــاطى معيـــا كظـــاىرة امنيـــة 

 مشعل رئيس مكتبيا السياسي.ويرفض المقاء مع اي من المسؤولين فييا بمن فييم السيد خالد 
انصار حماس في قطاع غزة رقصوا حتى الصباح ابتياجا بفوز الرئيس مرسي، اعتقادا منيم بـان ىـذا الفـوز 
سينيي حالة الحصار الخانق التي يعيشيا قطاع غزة، ولكن ىذا الفرح تبخر، وحمت محمو مسـحة مـن الكآبـة 

 بعد انتياء الرئيس مرسي في احد المعتقبلت.
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ل حالـة الكراىيـة التـي تسـود فــي قطاعـات واسـعة مـن الشـعب المصــري تجـاه حركـة حمـاس التـي ترســخت ولعـ
من خبلل برامال تمفزيونية مكثفة اتيمت الحركة باقتحام السجون المصرية لبلفراج عن الرئيس مرسي وبعض 

 القادة االخوانيين اكثر ضررا من اغبلق معبر رفح.
تكبتـو الحركـة ىـو وضـع كـل بيضـيا فـي سـمة حركـة االخـوان المسـممين فـي الخطأ االستراتيجي االول الذي ار 

مصـــر وقطعيـــا جميـــع العبلقـــات مـــع حمفائيـــا القـــدامى فـــي دمشـــق وطيـــران وحـــزب او المبنـــاني، فمثـــل ىـــذه 
المقامرة اعتمدت عمى اعتقاد بان الرئيس مرسي، وحكم االخـوان بالتـالي، سـيكمل فترتـو االولـى المقـدرة بـاربع 

ذا لم يحدث. اما الخطأ الثاني فيتمثل في سوء تقدير قـوة النظـام السـوري وتوقـع انييـاره بالتـالي فـي سنوات وى
 فترة قصيرة، وىذا لم يحدث ايضا.

حمـاس  فـي مصـر ومنطقـة الخمـيال عمـى وجـو ‘البلفت ان المخزون السـني الكبيـر الـذي راىنـت عميـو حركـة 
الماضي بمحور الممانعة، بـدأ يتبخـر بعـد اسـتيبلء  الخصوص، عندما قررت قطع عبلقاتيا مع ما يسمى في

المؤسسة العسكرية المصرية عمى السمطة في القاىرة واطاحة الرئيس مرسي وحكمو. فعبلوة عمى انييار ىـذا 
الحميــف االســتراتيجي لحركــة حمــاس، اي نظــام الــرئيس مرســي، فــان دوال خميجيــة ميمــة مثــل المممكــة العربيــة 

ت العربيــة المتحــدة، عــبلوة عمــى البحــرين وبدرجــة اقــل الكويــت، كانــت اول مــن رحــب الســعودية ودولــة االمــارا
بتـــولي الجـــيش الســـمطة، واول مـــن ســـارع الـــى تينئـــة الـــرئيس الجديـــد عـــدلي منصـــور ابتياجـــا بســـقوط الـــرئيس 

 مرسي، وحركة االخوان بالتالي.
يــا االســـتراتيجي مـــع حركـــة المأســاة الكبـــرى ان كراىيـــة الحكــم الجديـــد فـــي مصـــر لحركــة حمـــاس بســـبب تحالف

االخـــوان المســـممين فـــي مصـــر، واعتبارىـــا امتـــدادا ليـــا فـــي فمســـطين ستشـــمل جميـــع ابنـــاء القطـــاع وربمـــا كـــل 
الفمسطينيين فـي مختمـف الـدول العربيـة والعـالم، حيـث بـدأت تتـرجم ىـذه الكراىيـة عمـى شـكل اجـراءات عقابيـة 

 من بينيا، او عمى رأسيا، اغبلق معبر رفح.
 8/7/1098، عربي، لندنالقدس ال
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سـرائيل ال يسـتقّر ليـا رأي بشـأن مـا  12منذ انطبلقة ثـورة  ينـاير ضـد نظـام الـرئيس المخمـوع، حسـني مبـارك وا 
ضــرار مــن جيــة يجــري فــي مصــر. فيــي مــن الوجيــة العمميــة تريــد المحافظــة عمــى الوضــع القــائم وتقميــل األ

وبالمقابل تدرك أن الوضع تغيـر جوىريـًا ولـذلك تحتـاج إلـى المزيـد مـن الوقـت لمتـأقمم. وبعـد أن كانـت الجبيـة 
الجنوبيـــة مركزيـــة فـــي التخطـــيط العســـكري االســـتراتيجي كـــادت إســـرائيل قبـــل ســـنوات تمغـــي ىـــذه الجبيـــة مـــن 

العتبار الجبيـة المصـرية جبيـة فاعمـة رغـم  ىيكميتيا العسكرية بسبب عدم الحاجة إلييا. وطبيعي أنيا عادت
 استمرار التنسيق واتفاقية السبلم بين الدولتين.

ويرجــع عــدم اســتقرار رأي إســرائيل عمــى موقــف بشــأن مــا يجــري فــي مصــر لمفــارق بــين مــا يعتبــر اســتراتيجيًا 
نمــا ــًا فــي الرؤيــة. فــالخوف مــن اإلســبلميين كــان واضــحًا لــيس عمــى المــدى المنظــور وا  عمــى المــدى  وتكتيكي

البعيــد. ويوازيــو أيضــًا نــوع مــن الخــوف مــن العممــانيين والميبــراليين الســاعين إلنشــاء نمــوذج ديمــوقراطي يمغــي 
سرائيل عمى قاعدة واحدة في نظر الغربيين.« الواحة الديموقراطية»وحدانية   اإلسرائيمية ويجعل مصر وا 
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مصــر فــإن بعــض المعمقــين اإلســرائيميين ينظــرون  ورغــم التــزام القيــادة اإلســرائيمية الصــمت إزاء مــا يجــري فــي
باىتمام إلى احتمال تبـدل الميـل العـام فـي المنطقـة العربيـة مـن إسـبلمي إلـى ليبرالـي. وفـي نظـر الـبعض فـإن 

 ىذا الميل ينبئ بانتياء عيد اإلسبلميين الزاحف الذي كان ُيعتقد أنو سيطول.
عـن توقـع حركـة الجمـاىير العربيـة. وىـذا مـا يمثـل مشـكمة والواقع أن إسرائيل، مرة أخرى، أدركـت أنيـا تعجـز 

لدولة تعتمد في إدارة حياتيا عمى حسن تقدير حركة الواقع واستشراف آفاقو. وقـد كانـت الدولـة العبريـة تشـعر 
بالتفوق عمى غيرىا لقدرتيا عمى معرفـة مـا يفكـر بـو قـادة الـدول العربيـة وخططيـم المسـتقبمية، وىـو مـا تفتقـده 

 يونيو لم تكن أقل مفاجأة. 30يناير كانت مفاجئة جدًا لئلسرائيميين فإن ثورة  12غم أن ثورة ارن. ور 
، ولكــن ىــذا لــم يمنــع إحساســيم «ســائق األتــوبيس»صــحيح أن قــادة االســتخبارات تحــدثوا عــن احتمــال تغييــر 

ع الحدث صاروا أكثر بالمفاجأة من حركة الشارع والجيش عمى حد سواء، ومن النتائال أساسًا. واليوم بعد وقو 
نما عن المستقبل لجية استقرار أو عدم استقرار مصر.  حديثًا ليس عن الماضي وا 

، عميـــر ربـــابورات أن المؤسســـة العســـكرية اإلســـرائيمية تـــرى أن إســـقاط «معـــاريف»ويـــرى المعمـــق األمنـــي فـــي 
قــد المؤسســة أن مرســي لــيس ســوى مقدمــة ألحــداث أخــرى فــي ظــل انعــدام نقطــة تــوازن إقميميــة جديــدة. وتعت

المنطقة ستبقى غير مستقرة لخمس أو عشر سنوات قادمة عمى األقـل. وال يقـّل أىميـة عـن ذلـك أنـو رغـم قـوة 
 اإلسبلميين في مصر فإن إسرائيل ترى أن الجيش أثبت أنو ال يزال أقوى منيم، وىذه بشارة جيدة إلسرائيل.

: فـي ظـل انعـدام وجـود حميـف حقيقـي مـن األفضـل وىنا يدخل المعادلة البعد الرئيس من وجية نظـر إسـرائيل
أن تكـــون الـــدول العربيـــة وجيوشـــيا منشـــغمة بنفســـيا. وىكـــذا فـــي ظـــل األحـــداث الراىنـــة عمـــى األقـــل فـــي دول 
الطوق، تنشغل الجيوش العربية بميام داخمية تجعل ميمة الجيش اإلسرائيمي محصورة تقريبًا في التأّىب إزاء 

 ًا لحرب جديدة.عمميات فدائية وليس استعداد
االختبلفــات الداميــة فــي العــالم العربــي »عــاموس ىارئيــل أن « ىــآرتس»وفــي ىــذا يكتــب المعمــق العســكري ل

ليسـت جيـدة إلسـرائيل بالضـرورة إذ قـد تكـون ليـا ايضـًا آثـار سـمبية مثـل ازديـاد تيديـد منظمـات سـنية متطرفـة 
ن، لكــن النتيجــة المباشــرة الشــتغال العــرب تســتمّد اإلليــام مــن القاعــدة فــي ســيناء وفــي جنــوب ىضــبة الجــوال

 «.بأنفسيم ىي انخفاض التيديد العسكري التقميدي السرائيل
ويعتبــر مستشــار األمــن القــومي األســبق، الجنــرال غيــورا آيبلنــد، أن انشــغال الجيــوش العربيــة والعــرب عمومــًا 

ى حـين، خطـر الحـرب التقميديـة الـذي بأنفسيم أمر بال  األىمية استراتيجيًا إلسرائيل. فيو يـزيح عنيـا، ولـو إلـ
ىو أفضل من بقائو. ويعتقد أن األخطار الجديدة المتمثمة بالجيـاديين اإلسـبلميين ال تشـكل خطـرًا اسـتراتيجيًا 

 عمى إسرائيل التي يمكنيا التعامل بنجاعة مع ىذا اإلزعاج.
شارة إلى جانبين ميمين أوليما وبدييي أنو ال يمكن في سياق النظرة اإلسرائيمية لما يجري في مصر عدم اإل

الموقــــف األميركــــي وثانييمــــا أثــــر ذلــــك عمــــى مــــا يجــــري فــــي قطــــاع غــــزة عمومــــًا وحكــــم حمــــاس عمــــى وجــــو 
الخصــوص. وقــد أبــدت إســرائيل اســتياءىا مــن طريقــة تعامــل اإلدارة األميركيــة مــع األزمــة فــي مصــر ووقوفيــا 

المعارضين. وال يكمن االسـتياء اإلسـرائيمي مـن إلى جانب اإلخوان مما جعميا عرضة لتنديد شديد من جانب 
حـــرص عمـــى مصـــمحة أميركـــا بقـــدر الحـــرص عمـــى مصـــمحة إســـرائيل. فاســـتمرار النفـــوذ األميركـــي فـــي مصـــر 
مصمحة إسرائيمية من الدرجة األولى. وعندما ترّدد كبلم عـن احتمـال معاقبـة أميركـا لمجـيش المصـري بـدعوى 

كرية قالـــت أوســـاط إســـرائيمية إن ىـــذا ُيضـــّر بمصـــمحة الســـبلم بـــين قيامـــو بـــانقبلب يوجـــب قطـــع المعونـــة العســـ
 الدولتين.
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أما عـن حمـاس وحكميـا فـي غـزة فحـّدث وال حـرج. إذ تنظـر إسـرائيل بارتيـاح مـا لواقـع أن حمـاس تفقـد ركـائز 
دعميــا واحــدة تمــو األخــرى. فبعــد خســارتيا العبلقــة مــع إيــران وحــزب او وســوريا جــراء مــا يجــري فــي ســوريا 

قــف حمــاس منــو ىــا ىــي تخســر ركيزتيــا األىــم فــي مصــر بســقوط حكــم الحركــة األم. ولكــن ىــذا االرتيــاح ومو 
لــيس نيائيــًا، خصوصــًا أن الــبعض فــي إســرائيل يقــدر أن كــل خطــوة ديموقراطيــة فــي المنطقــة العربيــة كفيمــة 

 بإعادة اإلسبلميين إلى الحكم.
ذا كـان ىنـاك ارتيـاح إزاء مـا عموما يثير الوضع في مصر لدى اإلسرائيميين أسئمة أكثـ ر ممـا يـوفر أجوبـة. وا 

 يجري فيو مؤقت ومشروط.
 8/7/1098، السفير، بيروت
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 صالح النعامي
، وذلـك بعـد شـيور قميمـة جـدا مـن احـتبلل منـاطق الضـفة الغربيـة والقطـاع... كتـب الفيمسـوف 2968في عام 

بــوفيش الممقــب، بنبــي الغضــب، احــد ابــرز عممــاء االخــبلق فــي القــرن العشــرين منتقــدا االحــتبلل الييــودي ليبي
االسرائيمي محذرا من التداعيات المستقبمية التي سـيعاني منيـا المجتمـع االسـرائيمي لتكـون ىـذه المعانـاة اأُلس 

ة تسيطر عمى مجتمع معاد ان دول» العبرية عمى حد تعبيره... كتب ليبيبوفيتش » االمة » الذي ينخر جسد 
مع كل ما تعني » أي دولة مخابرات « ليا يبم  تعداده مميون نسمة غريب عنيا، ستكون بالقطع دولة شاباك

ىذه الكممة من اسـتحقاقات وتـداعيات سـواء كانـت ىـذه التـداعيات عمـى الـروح العامـة لمشـعب او عمـى ماىيـة 
او عمـى التفكيـر او عمـى النظـام الـديموقراطي....ان الفسـاد التعميم وجوىر الحريـة وحريـة التعبيـر عـن الـرأي، 

المميز لكل نظام كولونيالي سيكون لصيقا بدولة اسرائيل.. وسيتطمب االمر من االدارة المدنية ان تنشغل في 
اضطياد حركات التمرد العربية من جية وبشراء ذمم من ىم عمى استعداد لبيع أوطانيم وتجنيد العمـبلء مـن 

 ».. جية اخرى
وضـــعت ىـــذه المقدمـــة اليامـــة ليـــذا العـــالم االخبلقـــي المشـــيور فـــي االوســـاط االســـرائيمية فـــي ظـــل التـــداعيات 

شــومري ىســاف بــين النخــب  -حــراس البوابــة او المتحكمــون»السياســية واالمنيــة التــي تركيــا الفــيمم الوثــائقي 
 لعسكري واالمني المتقاعد.االسرائيمية بكافة توجياتيا الفكرية والسياسية بما في ذلك المستوى ا
م مــن قبــل مؤسســة ســينما مــن اجــل 1021ىــذا الفــيمم حــاز عمــى الجــائزة الدوليــة الفضــل فــيمم وثــائقي لمعــام 

والقـى الفـيمم رواجـا كبيـرا فـي الواليـات المتحـدة االمريكيـة، ويعـرض فـي دور «« cinema for peaceالسـبلم
ى السياسي واالمني في الدولة العبرية وقـد شـارك فـي البرنـامال السينما االسرائيمية، وتناول العبلقة بين المستو 

 .1022وحتى عام  2980القيادات الخمسة االخيرة التي قادت الشاباك بين اعوام 
عمــى الــرغم مــن ان الفــيمم تعــرض لمقــص الرقيــب العســكري اال ان احداثــو وحجــم التصــريحات الصــادرة عــن 

ياســي االســرائيمي التشــكيك بنــزاىتيم لمــا قــدموه مــن خــدمات المــن القيــادات المشــاركة فيــو والتــي ال يمكــن لمس
اسرائيل، جعل ىذا الفيمم، يمقى اقباال كبيرا وانتقادات من ىنا وىناك، خاصة ما تعمـق بمكتـب رئـيس الـوزراء، 
حيث اطاح الزعماء السابقون لمشاباك برؤسائيم الذين خدموا تحتيم ووجيوا الييم اتيامات خطيرة دعـت احـد 

–وقـد قامـت القنـاة الرسـمية الثالثـة ».. رئـيس الـوزراء » حفيين العتبار ىذه االنتقـادات مساسـا بشـخص الص
ببــث خمســة حمقــات ليــذا البرنــامال الوثــائقي استعرضــت فيــو دور الشــاباك بــين  -التمفزيــون االســرائيمي الرســمي
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ات الخمسـة مـا ورد فـي حيثيـات السياسي واالمني، كان اخر حمقاتو ليمة االثنين الماضية وناقشت عبر الحمقـ
 ىذا البرنامال.

تنبـــع اىميـــة ىـــذا الفـــيمم مـــن تأكيـــد ىـــذه القيـــادات عمـــى مجموعـــة قضـــايا تتعمـــق بالصـــراع العربـــي االســـرائيمي 
واالسرائيمي الفمسطيني، ومن اىم ىـذه القضـايا ضـعف القيـادة السياسـية الحاكمـة لمنظـام السياسـي فـي الـببلد، 

ديــة المســتوى السياســي بتحقيــق ســبلم مــع الفمســطينيين مقابــل االســتعداد الكامــل وعبثيــة المفاوضــات، وعــدم ج
عنــد الفمســطينيين لســبلم شــامل مــع االســرائيميين، وىــو مــا اثــار حفيظــة عــدد مــن الصــحفيين متيمــين الرؤســاء 
الســـابقين بـــانيم مـــن اليســـار االســـرائيمي، ومـــذكرين بـــاولمرت وبـــاراك ورابـــين ومـــدى مـــا قـــدموه مـــن اســـتعدادت 
لمســبلم، عممــا ان عيــد رابــين شــيد اكبــر حممــة اســتيطانية فــي تــاريخ الضــفة الغربيــة وعيــد بــاراك شــيد اقتحــام 
االقصى، واعبلنو عن ادخال المسـجد االقصـى فـي مسـودات التفاوضـات، وضـرورة تقسـيمو فـي الوقـت الـذي 

 26-ين بطــائرات افاســتمر فيــو االســتيطان والقتــل، واعــبلن الحــرب عمــى الشــعب الفمســطيني وقصــفو المــدني
 ، وفي عيد اولمرت تعززت العبلقات االمنية بين الجانبين ولم تخرج بنتيجة لمصالح الفمسطيني.27و

الممفــت لمنظــر ان ىــذه القيــادات عمــى اخــتبلف مشــاربيا السياســية قــدمت نقــدا الذعــا لممســتوى السياســي فــي 
ــم ي كــن معنيــا باالتفــاق مــع الفمســطينيين، خاصــة الدولــة، واتيمتــو بعــدم القــدرة عمــى تحمــل المســؤولية، وانــو ل

كمـن :« رؤساء الوزراء وبالـذات رئـيس الـوزراء الحـالي. آفـي ديختـر المعـروف بمواقفـو اليمينيـة قـال بصـراحة 
واجمـع «.يعرف وبعمق الفمسطينيين فانا اقول انو لم تكن ىناك مشكمة فـي انشـاء عبلقـات ثقـة حقيقيـة معيـم.

يق سبلم عبر وسائل عسكرية، كما اكد جميعيم عمى ان الحالة االحتبللية تؤدي قادة االمن انو ال يمكن تحق
، مقارنـة بمـا يمحـق االحـتبلل مـن اضــرار -أي الطـرف االسـرائيمي-الـى اضـرار كبيـرة جـدا لـدى الطـرف القـوي

، والمســـؤول 2986-2980بـــالطرف الفمســـطيني المحتـــل. وكـــان ابراىـــام شـــالوم رئـــيس الشـــاباك بـــين ســـنوات 
، االكثر صرامة وانتقادا لممستوى السياسـي معتقـدا بضـرورة التحـدث مـع 300ر عن عممية الباص رقم المباش

كــل مــن عنــده االســتعداد لمحــديث بمــا فــي ذلــك التحــدث مــع حركتــي حمــاس والجيــاد ومحمــد احمــدي نجــاد، 
ميمـــو لمحالـــة وفـــي تح«.المســـتقبل اســـود –ىعتيـــد شـــاحور » ومؤكـــدا ان مســـتقببل اســـودا ينتظـــر الدولـــة العبريـــة 

ان االحتبلل قد ادى الى تغييرات في شخصـية المجتمـع االسـرائيمي ذلكـم »االسرائيمية وما آلت اليو فإنو يرى 
ان معظــم الشــباب يمتحقــون بــالجيش، وىنــاك داخــل الجــيش يــرون بــأم  أعيــنيم الشــيء ونقيضــو... فمــن جيــة 

مشابو لمجيش االلماني فـي الحـرب العالميـة ىناك من يريده جيشا شعبيا، وفي المقابل جيش احتبلل متوحش 
وقـــد اعتبـــر العديـــد مـــن المحممـــين ىـــذه التصـــريحات مـــن قبـــل شـــالوم خطيـــرة وتيـــز كيـــان المجتمـــع » الثانيـــة 

فـي كـل سياسـات  -م1000-2996قـاد الشـاباك بـين سـنوات  -االسرائيمي... الـى جانبـو يشـكك عـامي ايمـون
جدواىا وجديتيا وتأثيرىا عمى الفمسطينيين، وقد كشف ايمون عن  ومدى« العدو»القتل لمقيادات الروحية بين 

عمق االزمة بين المستوى السياسي واالمني، وكيف اضطر المستوى االمني التخـاذ قـرارات فـي ظـل ضـعف 
القيادة السياسية، وىو ما يخالف جوىر العبلقة بين المستويين... الرئيس القبل االخير لمشاباك يوفال ديسكن 

ــــى أن  األســــوأ ينتظــــر الدولــــة العبريــــة، مــــا لــــم يقــــم  -1002-1022- اكــــد عمــــى اقــــوال ليبيبــــوفتش مشــــيرا ال
المسؤولون بدورىم التـاريخي اتجـاه شـعبيم ويقـدموا المصـمحة القوميـة والعميـا عمـى المصـالح الحزبيـة...كارمي 

تــل رئــيس وشــيد عصــره مق 96-99جيمــون الــذي اشــرف عمــى قتــل يحيــى عيــاش وقــاد الشــاباك بــين ســنوات 
الـــوزراء رابـــين، يتوقـــع اغتيـــال سياســـي قريـــب فـــي الدولـــة بســـبب حالـــة التطـــرف الـــذي تشـــيده الـــببلد وتعيشـــو 
المؤسسة السياسية في ظل توغل اليمين المتطرف في مفاصل الدولة والسيطرة عمييا، وقـد كـان اخـر حمقـات 

ميــة منتييــا عصــر المؤسســين االبــاء ىــذا التوغــل ســيطرة اليمــين المتشــدد عمــى كافــة مرافــق حــزب الميكــود الداخ
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وعصر االمراء امثال بيغن ومريدور وأيتان، وىو ما اعتبره المراقبون ضربة قاسمة لنتنياىو ولسياسـاتو اتجـاه 
 الممف الفمسطيني ولمعبلقة بين االمني والسياسي.

ـــا حـــراس البوابـــة شـــيادة اخـــرى تقـــدم عمـــى مـــدى االزمـــة التـــي يعيشـــيا مجتمـــع فـــرض عميـــو ان يكـــون  احبللي
واحتبلليا، مما ادى الى بروز بؤر سرطانية في جسد ىذه الدولة شرعت تنيش في كيانو الصمب المكون مـن 
ثبلثية االمن والعسـكر واالقتصـاد، فبـات شـعبا متشـظيا بـين اجيالـو المختمفـة : أجيـال الـواي واالكـس واالكـس 

جتمـاع االسـرائيمي فـي مبـاحثيم االخيـرة، واي، وىي تعبيـرات عمميـة اجتماعيـة يؤسـس عمييـا مـؤخرا عممـاء اال
واقــع مجــتمعيم ومســتقبمو فــي ظــل العولمــة وانفتــاح الســوق وضــعف العبلقــة مــع مكونــات الدولــة خاصــة فــي 
ســياقات اليويــة والقــيم واالعــراف والمعيشــة واالطمئنــان الــى المســتقبل، واســتبداليا بقــيم مغــايرة تتســم بالعالميــة 

واي الى الوالدين ليكونوا ليم  –ل وركون االجيال الوسيطة اجيال االكس وضعف المستوى المعيشي والمداخي
عونــا فــي معيشــتيم... كــل ذلــك مــع مــا ورد فــي تضــاعيف ىــذه المقالــة يؤكــد مــا قالــو رئــيس الشــاباك الســابق 

 «.المستقبل أسود» تبراىام شالوم 
 8/7/1098، السبيل، عّمان
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 بكر ياسين اشتية
كغيرىـــا مـــن القـــوانين والخطـــط الوطنيـــة، تطـــل عمينـــا مـــن أدراج الحكومـــة الفمســـطينية، ودونمـــا ســـابق إنـــذار، 
مخططــات مكانيــة ترســم مبلمــح التنظــيم المســتقبمي ألراضــي الدولــة الفمســطينية المرتقبــة عمــى حــدود الضــفة 

 ني.الغربية وقطاع غزة، فيما بات يعرف بالمخطط الوطني المكا
وحســب وزارة التخطــيط والتنميــة اإلداريــة الفمســطينية، فــإن المخطــط يأخــذ بعــين االعتبــار البعــد المكــاني فــي 
توجيـــو التنميـــة، ويحقـــق االســـتغبلل األمثـــل لممـــوارد المتاحـــة، ويتضـــمن رســـم السياســـات والخطـــوط العريضـــة 

 الحضري المتوقع. الموجية لتوزيع االستثمارات مكانيًا وقطاعيًا، وتحديد اتجاىات النمو
ويشــتمل أيضــًا عمــى مخطــط وطنــي عــام متكامــل لمطــرق والمواصــبلت وبــاقي مرافــق البنيــة التحتيــة األساســية 

 األخرى. 
حســـب اتفاقيـــة أوســـمو، فقـــد تـــم تقســـيم أراضـــي الضـــفة الغربيـــة إلـــى أراضـــي )أ( و)ب( و)ج(، حيـــث تخضـــع 

%( من مساحة الضفة الغربيـة، وىـي منـاطق 27كل )أراضي )أ( لوالية السمطة الفمسطينية إداريا وأمنيا، وتش
التجمعــات الســكانية، أمــا أراضــي )ب(، فتخضــع إداريــا لواليــة الســمطة الفمســطينية، وأمنيــا لمواليــة اإلســرائيمية، 

%( مـــن أراضـــي 63%( مـــن مســـاحة الضـــفة الغربيـــة. بينمـــا أراضـــي )ج(، والتـــي تشـــكل قرابـــة )10وتشـــكل )
 وأمنيا لمسمطات اإلسرائيمية. الضفة الغربية، فتخضع إداريا

 
 خارطة االستيطان اإلسرائيمي

%( من المستعمرات اإلسرائيمية في الضفة الغربية مقامة عمى األراضي )ج(، )تسـتحوذ 97ومن البلفت أن )
%( 2.1%( منـو، و)28%( مـن مجمـوع العمـران عمـى تمـك األرض، ويبقـى لمعمـران الفمسـطينيني )81عمى )

%( منيــا عمـى األراضــي )ب(، أي أن مجمــوع األراضـي التــي يبتمعيــا االســتيطان 2.9)عمـى األراضــي )أ(، و
( 26.600اإلســرائيمي فــي الضــفة الغربيــة مــن أراضــي الســيادة اإلداريــة الفمســطينية )أ( و)ب( يقــدر بحــوالي )
 دونم، األمر الذي يعني بكل بساطة أنو ليست ىناك أرض فمسطينية خارج حسابات االستيطان.
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مخطط المكاني المقترح، فإنـو سـيتم تقسـيم أراضـي الضـفة الغربيـة إلـى أراض سـكنية، وأخـرى خضـراء، وفقا لم
وأخـــرى ذات إطبللـــة طبيعيـــة، وأخـــرى أثريـــة، وأخـــرى زراعيـــة، حيـــث ســـيأخذ المخطـــط باالعتبـــار احتياجـــات 

فــي تمــك األجيــال القادمــة مــن مســاحات خضــراء ومحميــات طبيعيــة، ويمنــع أي مــواطن فمســطيني مــن البنــاء 
المساحات التي يقع معظميا في األراضي )ج( كثيفة المستوطنات، وبعضيا ارخـر فـي األراضـي )أ( و)ب( 

 بمحاذاة التجمعات السكانية التي لم تسمم من االستيطان. 
 

 تساؤالت مشروعة
 وىنا ال بد من إثارة بعض التساؤالت المشروعة:
البمديــة بتفاصــيل الجزئيــات الواقعــة ضــمن أراضــي تمــك القــرى أوال: لمــاذا لــم يــتم استشــارة المجــالس المحميــة و 

والبمــديات لتقميــل الضــرر الواقــع عمــى أصــحاب األراضــي التــي ســتفقد نتيجــة ىــذا المخطــط الجــزء األكبــر مــن 
 قيمتيا السوقية بسبب استحالة أو تعقد إجراءات البناء فييا؟

ل االســتيطان اإلســرائيمي لتحييــد األراضــي ثانيــا: لمــاذا لــم يــتم إشــراك خبــراء مــن ذوي االختصــاص فــي مجــا
 الميددة باالستيطان من تمك المخططات؟

ثالثــا: لمــاذا يــتم وضــع إســتراتيجية زراعيــة بعيــدة المــدى فــي الوقــت الــذي نفتقــر فيــو ألي إســتراتيجية قصــيرة 
 المدى؟

رض بعـــد منـــع رابعـــا: مـــا ىـــي الضـــمانات التـــي تســـوقيا الحكومـــة لمنـــع االســـتيطان اإلســـرائيمي عمـــى تمـــك األ
 الفمسطينيين من البناء عمييا؟ ألم يكن لنا في اتفاقيات أوسمو وباريس عبرة؟

خامســا: حــين يطــل عمينــا القــائمون عمــى المشــروع بتصــريحات مفادىــا أن المنــاطق الخضــراء الممنوعــة مــن 
ولئـــك أن %( مـــن مســـاحة الضـــفة الغربيـــة، ألـــم يتنبـــو أ9البنـــاء مـــن قبـــل الفمســـطينيين لـــن تتجـــاوز مســـاحتيا )

 %( من مساحة الضفة الغربية؟9( ألف مستوطن إسرائيمي يعيشون حاليا عمى أقل من )620)
سادسا: ألم يكن من األجدى عمى الجيـات األجنبيـة الممولـة ليـذا المشـروع أن تبـدأ بتمويـل تأسـيس مـا نفتقـده 

قراض زراعـي، وبحـث وتطـوير زراعـي، بـدال  مـن الرىـان عمـى من شركات تسويق زراعي، وتأمين زراعي، وا 
 مخططات مكانية قد تسّيل عمى الجانب اإلسرائيمي االستيبلء واالستيطان عمى ىذه األرض؟

ســابعا: ىــل تــم األخــذ باالعتبــار االرتفــاع الكبيــر أصــبل فــي أســعار األراضــي الســكنية فــي محــيط المحافظــات 
ومحدوديــة تمــك األرض التــي ســيتحول والبمــديات الفمســطينية، واالرتفاعــات المتوقعــة عمييــا نتيجــة زيــادة نــدرة 

 جزء منيا إلى مساحات خضراء ومحميات طبيعية؟
لن أشـكك ىنـا بسـبلمة نوايـا الحكومـة الفمسـطينية مـن ذلـك المخطـط، لكنـي أشـكك بنوايـا المـانحين، وبشـمولية 

 الرؤية لدى القائمين عميو.
 

 الجدل القائم.. عن أي مكان نتحدث؟
يــــرة لنائــــب وزيــــر الجـــيش اإلســــرائيمي دانــــي دانــــون حــــول اســــتبعاده لحــــل ال يجـــب أن تمــــر التصــــريحات األخ

يمــــان حكومتــــو الراســــخ أن المســــألة ال تعــــدو كونيــــا مســــألة وقــــت حتــــى تصــــل إســــرائيل لمتفــــوق  الــــدولتين، وا 
الديمغرافي المنشود عمى أراضي الضفة الغربية، وبالتالي تحويل من سـيتبقى مـن فمسـطينيين إلـى مسـتوطنين 

انية محـــدودة، يتـــولى األردن تنظـــيم شـــؤونيم اإلداريـــة، دون أي ســـيادة أمنيـــة لؤلخيـــرة عمـــى فـــي تجمعـــات ســـك
 األرض.
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ال أعتقـد أن المسـألة بحاجـة لتفكيـر أو تحميــل عميـق ألصـل لنتيجـة مفادىــا أن المخطـط المكـاني المزعـوم قــد 
فة الغربيــة، عنــدىا يصــب )دونمــا نيــة مبيتــة( فــي مصــمحة الخطــط اإلســرائيمية االســتيطانية عمــى أراضــي الضــ

عن أي مكان سنتحدث؟ أشـكال الصـراع الفمسـطيني اإلسـرائيمي مفتوحـة ومتنوعـة، ولـيس الصـراع الـديمغرافي 
 بأقميا أىمية.

 
 تسجيل األراضي

ىنــاك حقيقـــة عمـــى األرض مفادىــا أن االحـــتبلل اإلســـرائيمي ال يســـتوطن عمــى أراض مســـجمة رســـميا بأســـماء 
طمح عمــى تســميتيا أراضــي )الطــابو(، وىــو مــا حمــى أراضــي جنــين مــن أصــحابيا، وىــي األراضــي التــي اصــ

االســـتيطان اإلســـرائيمي بعـــد أن قامـــت الســـمطات األردنيـــة بأعمـــال التســـوية )الطـــابو( لمعظـــم أراضـــييا خـــبلل 
 .2967حكميا لمضفة الغربية ما قبل الرابع من حزيران عام 

ائيمي عمــى االســتيبلء عمــى تمــك األراضــي بــالقوة تمــك الحقيقــة ال تعنــي بالضــرورة عــدم قــدرة االحــتبلل اإلســر 
ألغراض االستيطان، بل ىي نظرة لؤلمام بخطوات استباقية ُتخـرج الجانـب اإلسـرائيمي مـن أي مسـاءلة دوليـة 
ـــة لمقضـــية  ـــة التســـوية النيائي ـــم البـــدء بفـــتح ممـــف االســـتيطان فـــي عممي قـــد تتعـــرض ليـــا مســـتقببل فـــي حـــال ت

 وازين القوى في المنطقة.الفمسطينية، أو في حال تغّير م
%( مــــن أراضــــي )أ( و)ب( الخاضــــعة إداريــــا لواليــــة الســــمطة 69ومــــن المؤســــف فــــي ىــــذا اإلطــــار أن نجــــد )

الفمسـطينية، مـا زالـت غيـر مشــمولة بأعمـال التسـوية، مـا يجعـل عمميــة تسـجيميا بجيـود شخصـية مـن مالكييــا 
 وارتفاع التكاليف من جية أخرى.أمرا شبو مستحيل نظرا لتعقيد اإلجراءات القضائية من جية، 

واألمــر ال يختمــف كثيــرا فــي حــال األراضــي )ج( الخاضــعة إداريــا لواليــة ســمطات االحــتبلل اإلســرائيمي، حيــث 
عمميــات التســوية والتســجيل تـــتم مــن خــبلل الجانـــب اإلســرائيمي، وبتكمفــة أعمــى مـــن تكمفــة تســجيل األراضـــي 

أن إمكانية تسجيل تمـك األراضـي متاحـة، لكـن ضـمن إجـراءات  الخاضعة لوالية السمطة الفمسطينية، ما يعني
 وترتيبات أكثر تعقيدا.

 
 أولوية وطنية مغّيبة

أعتقـد جازمــا أن عـزل أجــزاء مــن األراضـي الفمســطينية تحـت اســم األراضــي الخضـراء أو المحميــات الطبيعيــة 
يـو السـمطة الفمسـطينية أي جيـد ومنع عمميات البناء فييا ضمن المخطط المكاني المقترح، في وقت لم تقدم ف

جــاد عمــى مــدى العشــرين عامــا الماضــية باتجــاه تســوية األراضــي الخاضــعة لواليتيــا وتمــك الخاضــعة لواليــة 
االحتبلل اإلسرائيمي ضمن حدود الضفة الغربية تحديدا، سـيخدم بالضـرورة مخططـات االسـتيطان اإلسـرائيمي 

 رانيا أو إجرائيا.الرامية لبتر كل ما يثبت وجودنا عمى األرض عم
وأعتقد جازما أيضا أن صراعنا عمى األرض يجب أن يسّمح بإثباتات الممكيـة لـؤلرض لؤلجيـال القادمـة )وىـو 
مــا يجــب عمــى الســمطة الفمســطينية تنفيــذه مــن خــبلل محــاكم تســوية نفتقــدىا، وتوحيــد قــوانين تســجيل أراضــي 

التســوية والتســجيل(، وأن يســمح أيضــا بالتوســع الســارية لــدينا بقــانون فمســطيني موحــد يســيل إجــراءات  98ال
العمرانــي األفقــي عمــى أكبــر رقعــة أرض ممكنــة، )وىــو مــا يجــب عمــى الســمطة الفمســطينية أيضــا تســييمو مــن 
خبلل خدمات البنى التحتية لتمك األراضي(، بدال من سياسات الحد مـن مـنح تصـاريح البنـاء عمـى األراضـي 

 لذكر.المحرمة ضمن المخطط المكاني آنف ا
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وتستحضرني ضمن ىذه الجزئية حالة مستوطنة )حومش( التي قامـت عمـى أراضـي قـرى برقـة وبزاريـا وسـيمة 
( بعـد ثبلثـين عامـا 1002الظير وجبع شمال الضفة الغربية، والتي قام االحتبلل اإلسـرائيمي بإخبلئيـا العـام )

 من االستيطان والمعاناة.
مك المنطقة واستيطانيا فمسطينيا، نجـد أن تمـك األراضـي قـد وقعـت فبدال من توجيو الجيود الرسمية إلعمار ت

ضــمن المســاحات الخضـــراء الممنوعــة مـــن البنــاء وفقـــا لممخطــط الــوطني المكـــاني، عمــى الـــرغم مــن أن تمـــك 
 المناطق تعرضت لعدة محاوالت من قطعان المستوطنين إلعادة استعمارىا مرة أخرى.

 
 أولويات المانحين

روع المخطط المكاني ىو نتاج تمويل سخي من المانحين ال أعتقد أنو انبثـق مـن أولويـة في تقديري، فإن مش
تنمويــة وطنيــة بحتــو، فعمميــة التنظــيم المكــاني لــؤلرض لؤلجيــال القادمــة يجــب أن ُيســبق بتثبيــت وجودنــا عمــى 

، وىـو مـا ثبـت ىذه األرض، فالمخطط المكاني المقترح يراىن عمى حسـن النوايـا اإلسـرائيمية فـي حـل الـدولتين
بطبلنو عمى أرض الواقع، ويراىن عمى بصيرة ثاقبة لممانحين تخوليم رسم أولويـات التنميـة لـدينا، ويبـدو أننـا 

 بالغنا في حسن الظن.
وضـــمن ســـعينا لتثبيـــت وجودنـــا عمـــى ىـــذه األرض، ال بـــد لنـــا مـــن رؤيـــة شـــمولية ألولويـــات األطـــر السياســـية 

ال أرى المخطط المكاني في أي مـن تمـك األولويـات، إال ضـمن األراضـي والتفاوضية واالقتصادية واألمنية، و 
 غير الميددة باالستيطان داخل حدود البمديات والقرى الفمسطينية.

وعميــو، فــإن األولويــة المكانيــة عمــى األرض تحــتم عمينــا وضــع إســتراتيجيات تعــزز مــن صــمودنا عمــى أرضــنا 
، وبــث الــروح فــي ثقافــة اإلنتــاج الزراعــي مــن خــبلل ضــمن آليــات تســجيل ألكبــر مســاحة ممكنــة مــن األرض

تفعيل أكبر لدور وزارة الزراعة ومراكز البحث والتطوير الزراعي والمؤسسات المساندة لمقطاع الزراعي، عمى 
غرار شركات تسويق زراعي عابرة لمقارات بممكية مشتركة لمقطاعين العام والخاص، وشركات تأمين زراعي، 

زراعـــي، وغيرىـــا مـــن الخطـــوات التــي كـــان يجـــب أن تســـبق بمراحـــل مشـــروع المخطـــط ومؤسســات اإلقـــراض ال
 الوطني المكاني.

ىكــذا يكــون االســتيطان الفمســطيني عمــى األرض الفمســطينية، فــنحن مــن يجــب أن يســتوطن ىــذه األرض ال 
 غيرنا.

 7/7/1098، الجزيرة نت، الدوحة
 

 المصري الشعبجيش  55
 عاموس ىارئيل

تحريــر ليمــة أمــس األول تعاطفــًا شــبو غريــزي، بــل حماســيًا فــي أوســاط المــراقبين مــن أثــارت مشــاىد ميــدان ال
الخارج. فمممرة الثانية خبلل أقل من عامين ونصف ينتفض الشعب المصري ويمقي َمن عميو، وىذه المرة في 

، 1022المرحمــة التــي بــدا فييــا أن الــرئيس ينــوي الســير عمــى طريــق ســمفو المســتبد. وكمــا فــي كــانون الثــاني 
 ارتدت الثورة ىذا األسبوع لباسًا يرتاح لو الغرب: ديموقراطي، ليبرالي نسبيا، غير ديني بشكل واضح.

وفي الجولة السابقة، ىزمت النيات الطيبة لميبـراليين فـي صـراع القـوى مـع القـوة المنظمـة لئلخـوان المسـممين. 
ب السـابق ولكـن يسـتحيل فـي ىـذه المرحمـة وىذه المرة، يتخذ الجيش المصري خطـًا أشـد فعـبًل ممـا فـي االنقـبل
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بوضـوح معرفــة إن كــان اتحــاد القــوى المؤقــت بــين الجــيش والمعســكر الميبرالــي مــؤىبًل فعــبًل لمتغمــب فــي المــدى 
 البعيد عمى اإلسبلميين، وأن يتم ذلك من دون أن تنزلق الدولة لحرب أىمية دموية.

المصـري، عمـى األقـل إعبلنيـًا، موقـع الناضـال يحتـل الجـيش  1023أيضـًا فـي صـيف  1022وكما في شـتاء 
ولكــن ســيل «. كفــى»المســؤول: الــذي عنــدما يبمــ  الســيل الزبــى مــن الــرئيس ويكرىــو النــاخبون، يقــول لمــرئيس 

نسيان أن الخطـوة العسـكرية انتيـت فـي المـرة السـابقة بفشـل ذريـع مـن ناحيـة العسـكر. لـيس فقـط أن األحـزاب 
نما أفمح الرئيس اإلسبلمية فازت في االنتخابات ا لحرة األولى، اإلخوان المسممون السمفيون بأغمبية ساحقة، وا 

جـراء تطييـر فعـال فـي قيـادة  محمد مرسي في الـتخّمص بسـرعة مـن قائـد الجـيش المخضـرم محمـد طنطـاوي وا 
جنــديًا مصــريًا فــي آب  26أجيــزة األمــن، فيمــا يمــوح بذريعــة الفوضــى فــي ســيناء بعــد قتــل ســمفيين متطــرفين لـــ 

 لفائت.ا
نمـا أشـد  ومن الجائز أن رّب البيت المؤقت الجديد، وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ليس فقـط أكثـر شـبابًا وا 
عزمًا من المشير طنطاوي العجوز. وتجاه الخارج انتيال خط أسبلفو: كما في تركيا قبل عقد، الجيش عرض 

 نفسو كرسول الشعب المصري وحامي ديموقراطيتو.
سي ألن طبختو احترقت، سواء بمحاولتـو اإلمسـاك بصـبلحيات مبـال  فييـا أو إلدارتـو اقتصـاد لقد تم عزل مر 

الدولة، لكن الجيش أيضًا أعمن فورًا عن بديل مؤقت لمرسي، ىو رئـيس المحكمـة الدسـتورية عـدلي منصـور. 
بـاالنقبلب وال أحد يعرف بداىـة كـم أن األمـر مؤقـت، لكـن بوسـع الجنـراالت صـّد قسـم مـن االتيامـات ضـدىم 

العســكري. فمــن خمــف الســتار ىنــاك مصــالح لمجــيش: الحفــاظ عمــى ممتمكاتــو االقتصــادية، صــيانة العبلقــات 
االســـتراتيجية مـــع الواليـــات المتحـــدة )وأيضـــًا اســـتمرار الســـبلم البـــارد مـــع إســـرائيل( وضـــمان اســـتمرار المعونـــة 

 العسكرية األميركية.
 1022ب من حرب أىمية، قد تسفك فييا دمـاء كثيـرة. فـي بدا وكأن مصر تقتر  1023و 1022وفي انقبلبي 

عنــدما فيمــت اســتحالة الحفــاظ عمــى الحكــم مــن دون مجــزرة ضــد المتظــاىرين، تراجــع الــرئيس حســني مبــارك 
 ومعو الجنراالت أيضًا.

والــرئيس الســوري، الــذي شــيد مــا حــدث، اســتخمص النتــائال المعاكســة وجّســدىا فــي آذار عنــدما نشــبت الحــرب 
في ببلده بعـد شـير. وتـدور فـي سـوريا معركـة بقـاء الطائفـة العمويـة بأسـرىا، ولـيس فقـط النظـام، وكـل  األىمية

 200الوسـائل مسـموحة. والنتيجــة، بعـد أكثــر مـن عـامين ســوريا باتـت دولــة ميدومـة كمفتيـا الحــرب أكثـر مــن 
 ألف قتيل.

حـالف طوائـف ضـد السـنة، فيل يمكن حدوث شبيو لذلك في مصر أيضًا؟ لـيس فـي مصـر شـرخ طـائفي وال ت
ـــين  ـــا أيضـــًا أن مصـــر أيضـــًا ممزقـــة ب ـــة فـــي األســـبوع األخيـــر عممتن كمـــا فـــي ســـوريا، لكـــن التظـــاىرات اليائم
معســــكرين كبيــــرين متســــاويين تقريبــــا، اإلســــبلميين وخصــــوميم. وال تــــزال قائمــــة إمكانيــــة أن يواصــــل الوضــــع 

د اإلخــوان المســممين عــن الحكــم ال يحــّل وال التــدىور نحــو عنــف أشــد. ينبغــي أيضــًا األخــذ بالحســبان أن إبعــا
مشكمة واحدة من مشاكل مصر، وعمى رأسيا األزمـة االقتصـادية الشـديدة وتـدىور الشـعور بـاألمن الشخصـي 
لممــواطنين. فــاالنقبلب وقــع فــي األيــام األولــى لمصــيف وقبــل أســبوع مــن بــدء شــير رمضــان. وبانتظــار مصــر 

 صيف الىب وطويل.
وشـــدة تحـــرك الجـــيش إلبعـــاد مرســـي عـــن الحكـــم فاجـــأت اإلخـــوان المســـممين. وحتـــى ومـــن المؤكـــد أن ســـرعة 

وصوليم إلى الحكم خططوا خطواتيم بإمعان. وتبـين ليـم أن إدارة الدولـة أمـر بـال  الصـعوبة. ولكـن مـن رأى 
في سيطرة الحركات اإلسبلمية عمى دول عربية كتذكرة باتجـاه واحـد، خابـت ارن. تبـين أن فـي مصـر، عمـى 
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قل، قوى قوية بما يكفي لمـرّد. وال يـزال باالنتظـار رؤيـة عواقـب ىـذه اليزيمـة عمـى المكانـة اإلقميميـة لحمفـاء األ
اإلخـوان المصـريين، فـي دول كتركيـا وقطـر، وعمـى دور اإلخـوان المسـممين فـي الصـراع إلسـقاط نظـام األسـد 

 في سوريا.
بعيــد المــدى. فالتنســيق األمنــي تحســن فــي عيــد وتــأثير ذلــك عمــى إســرائيل فــي ىــذه المرحمــة لــيس مباشــرًا وال 

مرســي، الــذي أغمــض عينيــو عــن العبلقــات الفعالــة بــين أجيزتــو األمنيــة والمؤسســة األمنيــة اإلســرائيمية. وال 
مبـرر لتغييـر ىـذا الواقـع، مـع اإلطاحـة العنيفـة بـالرئيس. ويمكـن االفتـراض أن النظـام المصـري المقبـل ســوف 

 المواقف معيا سرًا.يندد بإسرائيل عمنًا وينسق 
وَمــن ُيصــ  أكثــر لمتطــورات فــي مصــر فيــو حكــم حمــاس فــي غــزة. وفــي العــام األخيــر راىــن رؤســاء التنظــيم 
الفمسطيني عمى التحالف مع الحركة األم في القاىرة، التي وفرت ليم عمقًا استراتيجيًا. واتخذت حماس موقفا 

ســنوات الــذي منحــو الحــاكم الســوري وأبــوه لمتنظــيم، ضــد األســد فــي الصــراع فــي ســوريا، رغــم الــدعم المتعــدد ال
 وابتعد واعيًا عن عناق الدب اإليراني.

وارتبط التنظيم بمصر، تركيا وقطر )األخيرة وفرت لو دعمًا اقتصاديًا ممموسًا(، لكن كان ثمن ذلك أن: إيران 
يـرات غامضـة فـي قمصت جـدا تيريـب السـبلح لغـزة، ألسـباب بينيـا أن جيـود تيريـب السـبلح اصـطدمت بتفج

حباط مصري أشد فعاليـة فـي سـيناء، وفرضـت مصـر عمـى حمـاس تيدئـة كاممـة مـع إسـرائيل عمـى  السودان وا 
حدود القطاع. في إسرائيل ينتظـرون حاليـًا رؤيـة إذا كـان ىـذا التـوازن الـدقيق سـيختل فـي ضـوء االنقـبلب فـي 

 القاىرة.
لمصــرية مــن حمــاس إغــبلق الطريــق أمــام انتقـــال وفــي أيــام مــا قبــل عــزل الــرئيس، طمبــت األجيــزة األمنيــة ا

النشطاء من غزة إلى سيناء. وخشي المصريون أن فمسطينيين إسبلميين من القطاع سـيرتبطون مـع عمميـات 
إرىابية لتنظيمات بدوية متطرفة في سيناء أو حتى يحاولون التدخل في ما يجري فـي القـاىرة نفسـيا. حمـاس 

 نفذت الطمب بكاممو.
 

 ر رسميشير عسل غي
لؤلزمــة المصــرية عواقــب اقتصــادية صــارت ممموســة فــي القطــاع. فــي أســبوع مــا قبــل االنقــبلب عــزز الجــيش 
المصري حواجز الطرق في سيناء مـا زاد مصـاعب تيريـب البضـائع فـي األنفـاق. وشـعر النـاس فـي القطـاع، 

كل مؤقــت مــن إســرائيل، كمــا مصــر، بأزمــة الوقــود. والغزيــون يخشــون االضــطرار لمعــودة الســتيراد الوقــود بشــ
بأســعار أعمــى مــن مصــر. وغــزة حاليــًا معمقــة جزئيــًا بــواردات الغــذاء مــن مصــر، وعــدم االســتقرار ىنــاك قــد 
يستدعي توسيع استيراد الغذاء من إسرائيل. وخبلل أسابيع عدة قد يجد رئيس الحكومة نفسو عاقـدًا مشـاورات 

 بشأن مساعدة حماس عمى إطعام الجميور في غزة.
« عمـود السـحاب»ًا إلسرائيل مصـمحة فـي مسـاعدة حمـاس لمحفـاظ عمـى االسـتقرار. ومنـذ انتيـاء عمميـة وحالي

فـي تشـرين الثـاني الفائــت، يسـود شـير عســل غيـر رسـمي بــين الطـرفين. المعطيـات مذىمــة: فـي نصـف العــام 
وازيـة بعـد عمميـة فـي الفتـرة الم 272صاروخًا فقط عمـى إسـرائيل مـن القطـاع، مقابـل  19التالي لمعممية أطمق 

. لقد أنشأت حماس جيازًا أمنيـًا خاصـًا، يضـم المئـات، ميمتـو األساسـية 1009العام « الرصاص المسكوب»
 كبح التنظيمات الصغيرة ومنع إطبلق الصواريخ.

وقد استجابت حماس بذلك لضغط مصري، لكن يبـدو أن اليـدوء يعبـر عـن مقاربـة أوسـع مـن جانبـو: الحفـاظ 
وتحسين االقتصاد ىما أولوية أعمى. صحيح أن رئيس حكومـة حمـاس، اسـماعيل ىنيـة،  عمى الحكم في غزة
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تنتظر إسرائيل إن ىاجمت القطـاع، لكـن يبـدو أن حمـاس معنيـة ارن « مفاجآت»تحدث األسبوع الفائت عن 
 باستمرار التيدئة.

ليجمـات معقـدة  خطـط« عمميـات أرفـف»ويستثمر الذراع العسكري لحماس حاليًا جيده األساس فـي تحضـير 
جــراء تجــارب عمــى الصــواريخ. ويمكــن االفتــراض أن عشــرات التجــارب  نســبيًا، الســتخداميا وقــت الحاجــة، وا 

كيمومترًا،  72وأن التنظيم يحسن قدرات إطبلقيا لمدى « عمود السحاب»كيذه أجريت في القطاع منذ انتياء 
 من إيران.« 2فجر »تشمل أيضًا أغمبية محيط تل أبيب، كبديل لوقف تيريب صواريخ 

 5/7/1098ىآرتس 
 8/7/1098، السفير، بيروت
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 بوعز بسموت
مــا زالــت فــي ذروتيــا. ونحــن نعــيش اليــوم فــي نتــائال  1022إن الثــورة المصــرية التــي بــدأت فــي كــانون الثــاني 

بـــارك ومرســـي فقـــد أنييـــا المعركـــة الثانيـــة التـــي لـــم تنتـــو بعـــد. أمـــا الممـــثبلن المـــذان أديـــا دور الـــرئيس وىمـــا م
دورييمــا. وســيبقى الجــيش الــذي ىــو الممثــل الــرئيس ســيبقى كــذلك الــى نيايــة المســرحية، حتــى بعــد أن يصــعد 
الى المسرح رئيس جديد. ويضاف الى مسرحيتنا ايضا ممثل جديـد )لـيس نجمـا(، وىـو محمـد البرادعـي الـذي 

 كان يرأس في الماضي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.
مصــر بنيايــة اســبوع عنيــف. وســقط عشــرات القتمــى ومئــات الجرحــى فــي صــدامات داميــة فــي القــاىرة  مــرت

واالسكندرية، فاالخوان المسممون ال يتخمون. وتُبين الصور التي ظير فييا شاب ُيطرح من سطح مبنى عمى 
 أيدي مؤيدي مرسي وىم يرفعون عمم القاعدة أي احتمال مأساوي لمسرحيتنا.

ة جيــاديين فــي شــبو جزيــرة ســيناء ان تُــذكر العــالم بــأنيم فــي الصــورة ايضــا. إن اغتيــال رجــل وأرادت مجموعــ
الدين القبطي في العـريش اشـارة خفيـة الـى اعمـال ارىـاب وانتقـام متوقعـة فـي مصـر. وقـد وقـف البابـا القبطـي 

ن ذلــك أول مــن ثيــودورس الثــاني يؤيــد المعارضــة ويؤيــد الضــباط فــي يــوم االربعــاء. وكــان رجــل الــدين المســكي
 دفع الثمن.

إن االخوان المسممين ال ينوون التخمي عن االنتخابات التي ُسرقت منيم، كالشباب الميبـراليين بالضـبط الـذين 
 لم يتخموا عن الثورة التي ُسرقت منيم.

إن جميـع االحــزاب االســبلمية فــي العـالم قمقــة وتعبــر عــن احتجاجيـا عمــى مــا يجــري فـي مصــر، ويشــمل ذلــك 
ن: فرسالة ثورة القاىرة الثانية ىي ان الديمقراطية مرغوب فييـا، لكـن بشـرط ان يفـوز الطـرف الصـالح. اردوغا

 بالضبط. 2992واالخوان المسممون ىم الطرف الشرير كما كانت الحال في الجزائر في كانون االول 
الجيـاز السياسـي.  يثير ىذا في واقع االمر عبلمات سـؤال عـن مشـاركة االخـوان المسـممين فـي المسـتقبل فـي

فــاذا ضــموىم فــانيم يخــاطرون بــأن يفــوزوا )كمــا فــي مصــر وتــونس( واذا أبقــوىم فــي الخــارج عــادوا الــى ايــام 
 مبارك. وقد يكون ىذا جيدا لؤلمن لكن ليست ىذه ديمقراطية.

تعممـــت المعارضـــة الميبراليـــة دروس الماضـــي واختـــارت أقـــل بنييـــا قـــوة حضـــور. فـــالبرادعي رمـــادي وال ييـــدد 
 لضباط وسائر الفمول السياسية، وىو من اجل ذلك بالضبط مرشح لرئاسة الوزراء.ا

إن أحــداث القــاىرة تــورط االدارة االميركيــة ألنــو اذا كــان الحــديث عــن انقــبلب عســكري فيجــب عمــى الواليــات 
 ،2962مميـار دوالر كـل سـنة بحسـب قـانون مـن  2.3المتحدة ان تغمق حنفية المساعدة الماليـة لمصـر وىـي 
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وليذا ينسقون بين الصي  فيتفـق الجميـع عمـى ان الحـديث عـن ثـورة شـعبية حصـمت عمـى مسـاعدة مـن جـيش 
الشــعب. ويتــولى الجــيش زمــام الحكــم وُيصــرف البرادعـــي المــدني أمــور الحكومــة تحــت رقابــة عســكرية ويـــتم 

 تحويل المال المصري الى مصر.
ذون شـــبو جزيـــرة ســـيناء. كـــان اوبامـــا وكيـــري يبـــدو انـــو يوجـــد ســـبب لمقمـــق حقـــا عنـــد جيـــران مصـــر الـــذين يحـــا

يستجمان في نياية االسـبوع، فكـان أحـدىما يمعـب الغولـف وارخـر ُيبحـر فـي يخـت وىـذه أنبـاء سـيئة لمصـر. 
 فقد أصبحت تثير اىتمام القوة العظمى االولى في العالم بقدر أقل.

نيون الـى تـولي قيـادة الدولـة. ستعود مصر الى عظمتيا فقط اذا أصـبحت نمـوذج مسـار ديمقراطـي وعـاد المـد
ولمـا كـان ىـذا لـن يحـدث غـدا كمـا يبـدو فـان مـن سـُيخمص العجمـة المصـرية مـن الوحـل سـيكون مبـارك جديــد 

 أكثر مبلءمة لروح العصر )أكثر ليبرالية وأقل فسادا(.
 
 
 
 
 

د. ويجـب إن مخرج مسرحيتنا يجمع ارن العبين جـددا لغـرض ان يجـد الـنجم الـذي يـؤدي دور الـرئيس الجديـ
ان يكون المرشح مقبوال عند من يمثل الجيش. إن سامي عنان، وىو رئيس اركـان الجـيش المصـري السـابق، 
مرشـح مناســب لممنصــب مـن بــين أولئــك الـذين نحــوا مبــارك. سـيخمع الضــابط بزتــو العسـكرية ويصــبح الجميــع 

 راضين ما عدا االخوان المسممين كما كانت الحال بالضبط في عيد مبارك.
 7/7/1098، سرائيل اليوم ""ا

 8/7/1098، األيام، رام اهلل  
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