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 األمريكية عدم المس بالمساعدات المقدمة لمجيش المصري اإلدارةطمبت من  "إسرائيل"": ىارتس 2

ي افادت صحيفة "ىارتس" في موقعيا عمى الشبكة، اليوـ الثالثاء، نقال عف موظؼ كبير ف: ػرب48عػػ
االدارة االمريكية، اف الحكومة االسرائيمية توجيت مف خالؿ عدة قنوات لمسؤوليف كبار في االدارة االمريكية 

مميار دوالر، لما قد يحمو ذلؾ  1,3طالبة عدـ المس بالمعونات األمريكية لمجيش المصري والتي تقدر ب 
 .إسرائيؿمف تداعيات عمى أمف 

وتناولت ما حدث  ونية اسرائيمية امريكية، جرت نياية االسبوع الفائت،وأضافت الصحيفة اف محادثات مارات
في مصر حيث كاف ىذا الموضوع مدار بحث في محادثة بيف رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو ووزير 
الخارجية جوف كيري في محدثة بيف وزير األمف موشيو يعالوف مع وزير الدفاع األمريكي تشاؾ ىاغؿ، 

 األمف القومي يعقوب عميدرور الموضوع نظيرتو األمريكية سوزاف رايس. كذلؾ بحث مستشار 
 9/7/2013، 48عرب 

 
 "1022-1002"السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية لـ "الزيتونة"..  جديد كتاب 1

ه القضػػية أصػػدر مركػػز الزيتونػػة لمدراسػػات واالستشػػارات فػػي بيػػروت كتػػاب "السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػا
صفحة مػف  171"، وىو مف تأليؼ أحمد جواد الوادية. وييدؼ الكتاب، الواقع في 1022-1002الفمسطينية 

القطع الوسط، إلى مناقشة السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية في عيد الرئيس جورج بوش 
مػى التطػور التػاريخي لسياسػة الواليػات ، باإلضػافة إلػى الوقػوؼ ع1022-1002االبف والػرئيس بػاراؾ أوبامػا 

، ومحددات السياسة األمريكيػة تجػاه القضػية 1000، وحتى 2927المتحدة تجاه القضية الفمسطينية منذ سنة 
 الفمسطينية.

ويسمط الضوء عمى مدى قدرة النظاـ السياسي الفمسطيني عمػى التعامػؿ مػع السياسػة األمريكيػة تجػاه القضػية 
تقػػديـ تصػػور مقتػػرح لكيفيػػة التعامػػؿ الفمسػػطيني مػػع ىػػذه السياسػػية، بمػػا يفيػػد المصػػالح الفمسػػطينية، ومحاولػػة 

 الوطنية العميا لمشعب الفمسطيني.
يحاوؿ الكتاب الوقوؼ عمى بدء وتطور السياسػة األمريكيػة تجػاه القضػية الفمسػطينية عبػر مراحميػا المختمفػة، 

اديميػة موثقػػة، مػف جدّيػػة اإلدارات األمريكيػة فػػي حػػّؿ والػدوافع الخفيػػة والمعمنػة، والتحقػػؽ، مػف خػػالؿ دراسػػة أك
عمػػػى القضػػػية  1000القضػػػية الفمسػػػطينية، والوقػػػوؼ عمػػػى أثػػػر فشػػػؿ مفاوضػػػات كامػػػب ديفيػػػد الثانيػػػة سػػػنة 
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، وتأثيرىػػا عمػػى القضػػية الفمسػػطينية، والمبػػادرات األمريكيػػة لحػػّؿ 22/9/1002الفمسػػطينية. ويتطػػرؽ ألحػػداث 
 / أيموؿ سبتمبر.22ث القضية الفمسطينية بعد أحدا

وتجدر اإلشارة إلى أف المؤلؼ قد اتبع في ىذا الكتاب المنيج الوصفي التاريخي، والمػنيج التحميمػي، واسػتفاد 
مػػف يليػػات صػػنع القػػرار، ممػػا يػػؤدي إلػػى فيػػـ المػػؤثرات الداخميػػة التػػي تسػػيـ فػػي صػػياغة السياسػػة الخارجيػػة 

 األمريكية تجاه القضية الفمسطينية
اإلسرائيمي خالؿ فترة الدراسػة، وموقػؼ  -ب ألىـ المبادرات األمريكية لحّؿ الصراع الفمسطيني ويعرض الكتا

الواليػػات المتحػػدة مػػف الػػرئيس ياسػػر عرفػػات فػػي تمػػؾ الفتػػرة، ومالمػػح تػػدخميا المباشػػر فػػي النظػػاـ السياسػػي 
نية، والموقػػػؼ الفمسػػػطيني. وينػػػاقش الموقػػػؼ األمريكػػػي مػػػف انتخػػػاب محمػػػود عبػػػاس رئيسػػػًا لمسػػػمطة الفمسػػػطي

األمريكػػي مػػػف نجػػػاح حركػػػة حمػػػاس باالنتخابػػػات التشػػػريعية الثانيػػػة، وتشػػػكيميا لمحكومػػػة العاشػػػرة الفمسػػػطينية، 
 .1007وموقفيا مف حكومة الوحدة الوطنية 

ويتناوؿ الكتاب مؤتمر أنابولس بطريقة تحميمية، مشيرًا إلى دالالت عقػد المػؤتمر فػي تمػؾ الفتػرة، خاصػة بعػد 
فمسػػطيني، ودور الواليػػات المتحػػدة فػػػي مفاوضػػات الحػػّؿ النيػػائي بعػػػد أنػػابولس، وزيػػارة بػػوش إلػػػى االنقسػػاـ ال

 الضفة الغربية و"إسرائيؿ"، وتشكيؿ لجنة ثالثية لمتابعة المفاوضات بعد أنابولس.
رىاصػػػػاتيا، والتحػػػػرؾ 1009-1002ويتحػػػػدث الكتػػػػاب عػػػػف الموقػػػػؼ األمريكػػػػي مػػػػف الحػػػػرب عمػػػػى غػػػػزة  ، وا 

وؿ عمى الموافقة الدولية لبدء العممية، وموقؼ الرئيس باراؾ أوباما، عمػى وجػو الخصػوص، اإلسرائيمي لمحص
بعد الحرب، وخطتو مف أجؿ الدفع بعممية السالـ في الشرؽ األوسط، وخطابو في جامعة القاىرة. كمػا يشػير 

 إلى الموقؼ األمريكي مف تقرير جولدستوف.
زيػػػرة بخصػػوص المفاوضػػػات، وخطػػػاب أوبامػػا أمػػػاـ منظمػػػة ويعػػرج الكتػػػاب عمػػى وثػػػائؽ ويكمػػػيكس، وقنػػاة الج

األيباؾ. ويتناوؿ الموقؼ األمريكي مف توجػو السػمطة الفمسػطينية إلػى األمػـ المتحػدة، وقبػوؿ فمسػطيف عضػوًا 
 في منظمة اليونسكو.

مػف  وتبرز أىمية الكتاب في كونو يضيؼ لمباحث الفمسطيني والعربي تحمياًل جديدًا لموقػؼ الواليػات المتحػدة
القضػػية الفمسػػطينية. ويفيػػد صػػناع القػػرار مػػف الفمسػػطينييف والعػػرب فػػي تعػػامميـ مػػع الواليػػات المتحػػدة، وفيػػـ 

 سياستيا بشكؿ دقيؽ.
 7/7/1023دنيا الوطن، 

 
 لبحث السبل الكفيمة لمعودة لممفاوضات برام اهلل سرائيمي فمسطيني في مقر منظمة التحريرإلقاء  

 -لقاء اسرائيمي  ، أفوليد عوضمف راـ اهلل نقاًل عف مراسميا  9/7/2013القدس العربي، لندن،  ذكرت
فمسطيني عقد مساء الميمة قبؿ الماضية في مقر منظمة التحرير الفمسطينية براـ اهلل بمشاركة اعضاء مف 
حزب الميكود االسرائيمي الذي يتزعمو رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو واعضاء مف حزب شاس المتديف. 

ؾ في المقاء عف الجانب الفمسطيني اميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر عبد وشار 
 ربو اضافة لمدكتور نبيؿ شعث عضو المجنة المركزية لحركة فتح.

االثنيف أف المقاء لـ يكف تطبيعيا بقدر ما كاف الطالع اعضاء مف ’ القدس العربي’ومف جيتو اكد شعث لػ
اكمة في اسرائيؿ عمى حقيقة الموقؼ الفمسطيني المطالب بالعودة لممفاوضات عمى اساس حدود االحزاب الح
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ووقؼ االستيطاف في االراضي المحتمة واطالؽ سراح االسرى مف اجؿ  1967االراضي المحتمة عاـ 
 الوصوؿ التفاؽ سالـ في المنطقة.
لميكود وحزب شاس الحاكميف في سنوات يطالب اعضاء في حزب ا 10واشار شعث بانو الوؿ مرة منذ 

اسرائيؿ بمقاء الفمسطينييف لالستماع منيـ بشأف وجية نظرىـ في الوصوؿ لمسالـ بالمنطقة، منوىا الى اف 
القمؽ مما يجري في العالـ العربي ومف امكانية فشؿ ميمة وزير الخارجية االميركية جوف كيري في استئناؼ 

 رائيؿ عمى حد قولو.المفاوضات وصؿ لالحزاب الحاكمة في اس
ىـ قمقوف جدا وجاءوا ليعرفوا الموقؼ الفمسطيني وابمغناىـ بانو لف تكوف ىناؾ مفاوضات ‘وتابع شعث قائال 

 1967واالستيطاف مستمر، ولف يتحقؽ السالـ بدوف االعتراؼ بالدولة الفمسطينية عمى حدود عاـ 
، مشيرا الى اف الوفد ’د االدنى لتحقيؽ السالـوعاصمتيا القدس، وحؿ عادؿ لمشكمة الالجئيف، وىذا ىو الح

شخصا كانوا ميتميف بمعرفة االسباب التي تحوؿ دوف ذىاب  50االسرائيمي الذي ضـ اكثر مف 
 الفمسطينييف لممفاوضات مع نتنياىو.

واوضح شعث بأف ىناؾ قمقا ينتاب االحزاب الحاكمة في اسرائيؿ مثؿ الميكود وشاس مف فشؿ استئناؼ 
ىـ قمقوف جدا ‘السالـ مع الفمسطينييف في ظؿ ما تشيد المنطقة العربية مف احداث، وقاؿ  مفاوضات

ويريدوف اف يعرفوا لماذا نرفض التفاوض مع رئيس وزرائيـ، وانا برأيي ىناؾ قمؽ اسرائيمي وصؿ لالحزاب 
الفمسطيني اذا ما الحاكمة في اسرائيؿ الوؿ مرة مما يجري في المنطقة العربية ومما سيحدث عمى المستوى 

 ’.فشمت ميمة كيري
وشدد شعث عمى اف القمؽ الذي وصؿ لالحزاب الحاكمة في اسرائيؿ ىو مما يجري في العالـ العربي ومما 

 يمكف اف يحدث في االراضي الفمسطينية اذا ما فشمت ميمة كيري في استئناؼ المفاوضات. 
نشطاء السياسييف مف حزبي الميكود وشاس مساء واكدت مصادر اسرائيمية االثنيف مشاركة العشرات مف ال

األحد وعدد مف قيادات السمطة الفمسطينية، في اجتماع نظمتو مبادرة جنيؼ بمدينة راـ اهلل، لبحث سبؿ 
سرائيؿ.  استئناؼ المفاوضات بيف السمطة وا 

وأعضاء  اف المشاركيف مف الجانب اإلسرائيمي ىـ أعضاء سكرتارية الميكود’ معاريؼ‘وأوضحت صحيفة 
مركز الميكود ورؤساء األفرع في الحزب، باإلضافة إلى أعضاء مجالس بمدية وحاخامات ومستشاريف 

 سياسييف إسرائيمييف.
ومف الجانب الفمسطيني حضر ياسر عبد ربو رئيس مبادرة جنيؼ، ونبيؿ شعت، باإلضافة إلى محمد 

 خريف في السمطة.المصري، واشرؼ العجرمي وزير األسرى السابؽ ومسؤوليف كبار ي
وييدؼ المؤتمر بحسب ما نشرتو الصحيفة إلى بحث المواقؼ الفمسطينييف واإلسرائيمية تجاه الحؿ لمقضية 
الفمسطينية اإلسرائيمية، وكذلؾ وجيات نظرىـ فيما يتعمؽ بعممية السالـ، ونقؿ عف مستشار حزب شاس 

 ’. يجب اف يأتي في مصمحة الدولتيف السالـ اصبح شيئًا ممكنا، ولكف أي اتفاؽ‘دافيد غالس قولو 
ياسر عبد ربو، خاطب  ، أفمحمد يونس نقاًل عف مراسمياراـ اهلل مف  9/7/2013الحياة، لندن، وأضافت 

أنا غير متفائؿ بفرص السالـ بسبب ممارسات الحكومة اإلسرائيمية »اعضاء الوفد اإلسرائيمي قائاًل: 
 «.تشاؤـومواقفيا، لكف كسياسي ال أسمح لنفسي بال

بذلنا في الماضي كؿ جيد ممكف لمتوصؿ الى اتفاؽ سالـ ينيي الصراع، لكف جيودنا »وأضاؼ: 
وقاؿ اف الجانب «. ومواصمة االستيطاف 1967اصطدمت برفض اقامة دولة فمسطينية عمى حدود عاـ 

ف مف الفمسطيني يرحب بجيود وزير الخارجية األميركي جوف كيري مف اجؿ استئناؼ المفاوضات، لك
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واىـ مف يعتقد اف االقتصاد يصنع »وتابع: «. يصنع السالـ في النياية ىما الجانباف الفمسطيني واإلسرائيمي
 «.السالـ، ال يوجد حؿ يخر غير سياسي في ظؿ احتالؿ يقيـ حاجزًا عسكريًا كؿ عشرة كيمومترات

ـ يقوـ عمى حؿ الدولتيف وقاؿ اف الجانب الفمسطيني مستعد لمذىاب الى ابعد مدى مف اجؿ تحقيؽ سال
الذي اعتبره ميمًا لمشعبيف، مف دوف اف يفصح عف طبيعة ىذه الخطوات، مضيفًا  1967عمى حدود عاـ 

 «.أف الجانب الفمسطيني يتخذ موقفًا مسؤواًل عندما يصر عمى تمقي ضمانات إلنجاح عممية التفاوض
لسابؽ لشؤوف األسرى أشرؼ العجرمي، قاؿ في الوزير ا أف  9/7/2013الحياة الجديدة، رام اهلل،  وأوردت

 كممتو بالكنيست االسرائيمي امس، إف محادثات مباشرة جرت بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية مؤخرا.
وقاؿ العجرمي: "جرت في اآلونة األخيرة محادثات في بيت رئيس الحكومة اإلسرائيمية، بيف بنياميف نتنياىو 

ة". ونقمت "إذاعة الجيش" عف العجرمي، الذي يشارؾ في جمسة سياسية وممثميف عف السمطة الفمسطيني
خاصة في الكنيست بادرت إلييا "مبادرة جنيؼ"، قولو: "أريد أف أكشؼ سرا, لقد أجرينا مفاوضات مع 

 نتنياىو في بيتو. جمسنا لساعات كثيرة مؤخرا".
سطينية ياسر عبد ربو ىو الذي أجرى كما أشار إلى أف أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفم

 المفاوضات مف جانب السمطة. 
 

 الفمسطينية يحيى العبادسة: عودة المفاوضات مع االحتالل "تدمير" لمقضية 4
قاؿ النائب يحيى العبادسة: إف إجراء السمطة الفمسطينية لممفاوضات مع االحتالؿ، : أحمد المصري -غزة

لتغوؿ االستيطاني في الضفة الغربية ومدينة القدس، واصفا ىذا لف يحقؽ أي مردود، سوى المزيد مف ا
 الطريؽ بػ"المدمر" لمقضية الفمسطينية.

، إف التفاوض بشكؿ سري ومف دوف وضوح  وأضاؼ العبادسة في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، اليـو
ف"، مشيرا إلى أف ومعمومات، في وقت تعمف السمطة أنيا متوقفة عف التفاوض يمثؿ ضربة بحؽ الفمسطينيي

فرازات اتفاؽ أوسمو.  كؿ المصائب التي يعيشيا الشعب نتيجة لممؼ المفاوضات وا 
وأوضح أف طريؽ المفاوضات استخدـ بوضوح إلضعاؼ القضية الفمسطينية والشعب، ال الحصوؿ عمى 

ألحد أف الحقوؽ المسموبة، مضيفا: "إف مف يتفاوض مع االحتالؿ ال يمثؿ الشعب الفمسطيني، وال نقر 
 يتفاوض عمى حقوقنا ميما كانت صفتو".

وأشار العبادسة إلى أف مسمؾ المفاوضات الجديد، جاء بوضوح برعاية أمريكية، ومع حراؾ وزير خارجيتو 
جوف كيري، مشددا عمى أف الواليات المتحدة األمريكية "عدو لمشعب الفمسطيني، ييميا في المقاـ األوؿ 

 سطينييف".مصمحة الكياف ال مصمحة الفم
وجدد قولو إف العممية السممية مرفوضة لقياميا عمى أساس االعتراؼ بدولة االحتالؿ، والتفاوض عمى حقوؽ 
الشعب، محذرا القيادات الفمسطينية "مف الدخوؿ في ىذا النفؽ المظمـ والذي لـ يجر عمى الشعب إال الخراب 

 والدمار".
نياء م مؼ االنقساـ السياسي، معطمة بالمقاوـ األوؿ بقرار أمريكي، وأكد العبادسة أف المصالحة الوطنية وا 

 وأنو كاف األولى أماـ السمطة الفمسطينية التمسؾ بيا، ال السير باتجاه عكس ما يريده الكؿ الفمسطيني. 
 8/7/2013فمسطين أون الين،  

 
 الساحة المبنانية" العبث بأمن يريدمن ل بـ"الضرب بيد من حديد أعطى أوامر لمفصائل عباس"السياسة":  5
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أكدت مصادر رئاسية رفيعة لػ"السياسة" اف الرئيس الفمسطيني محمود عباس أبمغ القيادات المبنانية  بيروت:
التي التقاىا, خالؿ زيارتو لبناف التي استمرت ثالثة أياـ, حرصو عمى عدـ تعريض الوضع األمني في لبناف 

دًا عمى أف أمف لبناف فوؽ اي اعتبار, وأف المخيمات لف ألي مخاطر مف جانب المخيمات الفمسطينية, مشد
تكوف مصدر إقالؽ لػ"اإلخوة المبنانييف", وأنو مف غير المسموح ألي فصيؿ فمسطيني في المخيمات او 

 خارجيا بأف يتسبب بتعكير صفو العالقات بيف الشعبيف الشقيقيف الفمسطيني والمبناني.
ر واضحة وصارمة لمسؤولي الفصائؿ التابعة لػ"منظمة التحرير" وكشفت المصادر عف أف عباس أعطى أوام

الفمسطينية عمى االراضي المبنانية بػ"الضرب بيد مف حديد ضد كؿ مف تسوؿ لو نفسو العبث بأمف الساحة 
المبنانية", وبضرورة اف يتخذ الفمسطينيوف في لبناف موقؼ الحياد وعدـ التدخؿ في الشؤوف المبنانية 

 الداخمية".
 9/7/2013لسياسة، الكويت، ا

 
 بتزويد غزة باحتياجاتيا "إسرائيل"السمطة تطالب  6

بتزويد غزة باحتياجاتيا مف السمع والبضائع، في وقت حذرت ” إسرائيؿ“طالبت السمطة الفمسطينية : )قنا(
 مف حدوث المزيد مف المشاكؿ حاؿ استمرار إغالؽ معبر رفح .” حماس“حركة 

يئة المعابر والحدود، أف الرئيس محمود عباس والسمطة والحكومة يولوف اىتمامًا وأكد نظمي مينا، رئيس ى
شديدًا بتمبية احتياجات قطاع غزة مف البضائع والسمع المختمفة خاصة في ظؿ الحصار وما تشيده األسواؽ 

 ىناؾ مؤخرًا مف نقص في بعض السمع.
زير الشؤوف المدنية حسيف الشيخ تقدـ مؤخرًا المحمية إلى أف و ” األياـ“وأشار مينا في تصريحات لصحيفة 

لتزويد قطاع غزة بكافة احتياجاتو مف مستمزمات البناء، والعمؿ عمى إلغاء ما يعرؼ ” إسرائيؿ“بطمب مف 
 بقائمة السمع الممنوع إدخاليا إلى سوؽ القطاع.

 
 9/7/2013الخميج، الشارقة، 

 
 في الكنيست لبحث عممية السالمترفض حضور شخصيات فمسطينية لقاء  فمسطينيةفصائل  7

استنكرت الفصائؿ االسالمية والوطنية حضور شخصيات فمسطينية لمػؤتمر تطبيعػي يعقػد فػي : أيمف الرفاتي
الكنيست )االسرائيمي( بدعوة مف "مبادرة جينيؼ" لبحػث الموقػؼ الفمسػطيني االسػرائيمية المشػترؾ تجػاه عمميػة 

 وتجاوز لمخطوط الحمراء. السالـ، مؤكديف أنيا تطبيع خيانة خطيرة
حركػػػػة الجيػػػػاد االسػػػػالمي عمػػػػى خطػػػػر مثػػػػؿ ىػػػػذه المقػػػػاءات داعيػػػػة لمفػػػػظ الشخصػػػػيات المطبعػػػػة مػػػػع  وأكػػػػدت

 االحتالؿ.
وقػػػاؿ خضػػػر حبيػػػب القيػػػادي فػػػي حركػػػة الجيػػػاد االسػػػالمي لػػػػ"الرسالة نػػػت" :" ىػػػذه المقػػػاءات تضػػػر القضػػػية 

 مع العدو الذي يعتبر كياف غاصب". الفمسطينية وتعطي مبرر لمعالـ الدولي والعربي لمتعامؿ
وشػػدد عمػػى أف المقػػاءات خطيػػرة وتػػدؽ نػػاقوس الخطػػر أمػػاـ الشػػعب الفمسػػطيني حيػػث يضػػر، داعيػػًا الشػػعب 

دانة ىذه األفعاؿ التي وصفيا بػ"المشينة".  الفمسطيني بالتصدي وا 
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ثػؿ ىػذه المقػاءات "يجب أف يكوف ىناؾ موقؼ وطني رسمي مف الحكومػة الفمسػطينية بغػزة الدانػة م وأضاؼ:
حتى يكوف ىناؾ رادع أمػا مثػؿ ىػذه الشخصػيات، ويجػب أف يمفػظ الشػعب الفمسػطيني مثػؿ ىػذه الشخصػيات 

 التي تشارؾ بما يضر المصمحة الفمسطينية.
ودعت حركة الجياد االسالمي اليجاد ميثاؽ شرؼ وطني ينظـ العالقة بيف الفمسطينييف والعػدو الصػييوني، 

 ة لممصمحة الفمسطينية العميا.معماًل ذلؾ بأنو حماي
مػػػف جيتػػػو اعتبػػػرت الجبيػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف المقػػػاءات والمػػػؤتمرات فػػػي الكنيسػػػت تطبيػػػع مػػػع دولػػػة 

 االحتالؿ، مشددًا عمى رفضيا لمثؿ ىذه المقاءات التي ال تخدـ القضية الفمسطينية مف قريب ومف بعيد.
"التطبيػػع  شػػعبية خالػػدة جػػرار فػي تصػػريح لػػػ"الرسالة نػػت":وقالػت النائػػب فػػي المجمػػس التشػػريعي عػف الجبيػػة ال

بكافة أشكالو مع االحتالؿ مرفوض وىو يقؼ ضد القضية الفمسطينية ويتجاوز كػؿ الخطػوط الحمػر"، داعيػًة 
 لوقؼ ىذه المقاءات التي ال تعبر عف المجموع الفمسطيني الرافض ليذه الخطوات الفردية.

الشػػقاقي بػػالقوؿ :" كثػػرت اجتماعػػات العجرمػػي مػػع االحػػتالؿ خػػالؿ  وانتقػػدت جػػرار أشػػرؼ العجرمػػي وخميػػؿ
 الفترة الماضية، وىذا األمر يجب اف يتوقؼ بشكؿ عاجؿ، وعمييـ رفض الدعوة وعدـ التوجو لمكنيست".

الفمسػطينييف لمتصػدي لمثػؿ ىػذه المقػاءات، داعيػة المػدعويف ليػا لمكػؼ  -باسـ الجبية الشػعبية-ودعت جرار 
 طبيع مع االحتالؿ.عنيا وعدـ الت

 7/7/1023، الرسالة، فمسطين
 
 وتدعو إلى حقن دماء الشعب المصريدار الحرس الجميوري أمام  المجزرةتدين حماس  8

التػػػي راح ضػػػحيتيا عشػػػرات المػػػدنييف مػػػف ” المجػػػزرة”أمػػػس، مػػػا وصػػػفتيا ب” حمػػػاس“دانػػػت حركػػػة  القػػػاىرة:
، فػي ”حمػاس“ي القػاىرة. وقػاؿ مصػدر مسػؤوؿ فػي المصرييف المسالميف فجرًا، أماـ دار الحرس الجميوري ف

بيػػاف، إف الحركػػة تػػديف المجػػزرة التػػي راح ضػػحيتيا عشػػرات المػػدنييف مػػف المصػػرييف المسػػالميف فجػػر أمػػس، 
حقف دماء الشعب المصري “وتعبِّر عف ألميا وحزنيا الشَّديَديف عمى سقوط ىؤالء الضحايا. ودعا البياف إلى 

 لتعزية الخالصة لعائالت الضحايا متمنية الشفاء لمجرحى.، وتوجيت الحركة با”العزيز
 8/7/1023، فمسطين أون الين

 
 ذلك "تدخاًل في شؤون مصر"                       دّ حماس لقتل المتظاىرين بالقاىرة وتع إدانةفتح تستنكر  9

يف لمػػرئيس المصػػري اسػػتنكرت حركػػة "فػػتح" إدانػػة حركػػة حمػػاس لقتػػؿ المتظػػاىريف المؤيػػد: راـ اهلل )فمسػػطيف(
المعػػزوؿ محمػػد مرسػػي أمػػاـ مقػػر الحػػرس الجميػػوري فػػي القػػاىرة فجػػر اليػػوـ االثنػػيف، معتبػػرة ذلػػؾ "تػػدخاًل فػػي 

 شؤوف مصر".
وقالت "فتح" في بياف صادر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة فييا، نشرتو وكالة األنباء الرسمية التابعة لمسػمطة 

ة حمػػاس عمػػى التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف الداخميػػة لجميوريػػة مصػػر الشػػقيقة"، فػػي راـ اهلل: "إننػػا نػػديف إصػػرار حركػػ
مطالبة إياىا "بالكؼ فورا عف ىذه الممارسػات التػي تمثػؿ خروجػا عػف اإلجمػاع الػوطني الفمسػطيني والموقػؼ 
الرسػػػمي الػػػذي أكػػػده الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس، مػػػرارا وتكػػػرارا بضػػػرورة النػػػأي بالشػػػعب الفمسػػػطيني عػػػف الشػػػؤوف 

 وؿ العربية".الداخمية لمد
وأكػػػدت الحركػػػة أف "مثػػػؿ ىػػػذه الممارسػػػات والسياسػػػات سػػػتمحؽ أفػػػدح األضػػػرار بالشػػػعب الفمسػػػطيني وقضػػػيتو 

 الوطنية العادلة".
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 8/7/1023قدس برس، 
 

 «جولة من جوالت الحق والباطل»مرسي  الرئيس عزل دّ بيان يع إصدارحماس تنفي  20
أف تكػػوف حركتػػو أصػػدرت بيانػػا بشػػأف األحػػداث غػػزة: نفػػى سػػامي أبػػو زىػػري، النػػاطؽ باسػػـ حركػػة حمػػاس، 

، وأف مػا حصػؿ مػا ىػو «التحمػي بالصػبر»الجارية في مصر دعا أنصار الرئيس المعزوؿ محمد مرسي إلػى 
 «.إال جولة مف جوالت الحؽ والباطؿ»إال 

المصرية نشرت خبرا أوؿ مف أمس، جاء فيو أف حماس أصدرت بيانػا تػدعو « اليوـ السابع»وكانت صحيفة 
إلى التحمي بالصبر، وأف ما حدث مف إعالف لخارطة مستقبؿ مف قبؿ القوات المسػمحة »يو مؤيدي مرسي: ف

 «.ما ىو إال جولة مف جوالت الحؽ والباطؿ
شخصػػا، عبػػرت عػػف  90إال أف الحركػػة، وتعقيبػػا عمػػى أحػػداث الحػػرس الجميػػوري التػػي قتػػؿ فييػػا أكثػػر مػػف 

حقػػف دمػػاء الشػػعب المصػػري »، ودعػػت إلػػى «ىػػؤالء الضػػحاياحزنيػػا وألميػػا وحزنيػػا الشػػديديف عمػػى سػػقوط »
إف الحركػػة «: »فػػيس بػػوؾ»وقػػاؿ عػػزت الرشػػؽ، عضػػو المكتػػب السياسػػي بحمػػاس، عبػػر صػػفحتو بػػػ«. العزيػػز

تتوجػػو بالتعزيػػة الخالصػػة لعػػائالت الضػػحايا، سػػائمة اهلل ليػػـ الرحمػػة والمغفػػرة، ولمجرحػػى والمصػػابيف الشػػفاء 
 «.العاجؿ

 9/7/1023، نالقدس العربي، لند
 

 تيسير خالد: كيري لم يقدم مبادرات لمجانب الفمسطيني 22
أعمػػػف عضػػػو المجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية تيسػػػير خالػػػد، أف وزيػػػر الخارجيػػػة : قنػػػا -راـ اهلل

ضػمف األمريكي جوف كيري، لـ يقدـ لمقيادة الفمسطينية خالؿ زيارتو األخيرة لممنطقة أية أفكار أو مبػادرات تت
 تجميد االستيطاف في المستوطنات الواقعة في قمب الضفة الغربية.

وقاؿ في تصريحات بثتيا وسائؿ إعالـ فمسطينية، اليوـ اإلثنيف، إف "كيري لـ يقدـ شيئا خالؿ زيارتو لمقيادة، 
ة كمػػػا أف رئػػػيس حكومػػػة االحػػػتالؿ لػػػـ يتعيػػػد بتقػػػديـ شػػػيء لمفمسػػػطينييف"، واصػػػفا موقػػػؼ الحكومػػػة اإلسػػػرائيمي

 المتعنت تجاه عممية السالـ بػ"المعادي لمسالـ".
وأضػػاؼ "الموقػػؼ اإلسػػرائيمي تجػػاه عمميػػة السػػالـ يؤكػػد أنيػػا دولػػة مارقػػة، وال تحتػػـر القػػانوف الػػدولي، وتعتمػػد 
عمػػى عالقتيػػا مػػع اإلدارة األمريكيػػة مػػف أجػػؿ التيػػرب مػػف االلتزامػػات المفروضػػة عمييػػا وفقػػا لمقػػانوف الػػدولي 

، والتي تطالب 1003الدولية ووفقا لخطة خارطة الطريقة التي وضعتيا اإلدارة األمريكية عاـ وقرار الشرعية 
 إسرائيؿ بوقؼ البناء في المستوطنات".

 9/7/1023، الشرق، الدوحة

 
 يديعوت: حماس أعمنت الجياد ضد الجيش المصري ونفذت عمميات ضده في سيناء 21

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسػرائيمية إف عشػرات  :وفا –الحياة الجديدة  -العريش  -القدس المحتمة 
المسػػػمحيف التػػػابعيف لحركػػػة حمػػػاس تسػػػمموا إلػػػى سػػػيناء منػػػذ إعػػػالف القػػػوات المسػػػمحة لخارطػػػة طريػػػؽ األسػػػبوع 

 الماضي، موضحة أف المسمحيف نفذوا عمميات إرىابية ضد الجيش المصري فى سيناء.
سػػرائيمية إلػػى أف المسػػمحيف تسػػمموا عبػػر األنفػػاؽ عمػػى طػػػوؿ وأشػػارت الصػػحيفة امػػس طبقػػا لمصػػادر أمنيػػة إ

 الحدود بيف قطاع غزة وسيناء، بعدما أعمنت حركة حماس الجياد ضد الجيش المصري.
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وأضافت الصحيفة أف جماعة اإلخواف المسمميف طمبت مف عناصر مف حماس مد يد العوف لمحاربة الجيش 
بؽ محمػد مرسػي، مؤكػدة مشػاركة ىػذه العناصػر فػي ىجمػات المصري في سيناء، بعد اإلطاحة بالرئيس السػا

 بمدينة العريش.
وأوضحت الصحيفة أف الجيش المصرى اتخذ خطوات سريعة لمقضاء عمى تسمؿ ىؤالء العناصر، مف خالؿ 

 نفقا. 90غمؽ جميع األنفاؽ بيف سيناء وغزة والتي بمغ عددىا حوالي 
وقعػت صػباح امػس أمػاـ دار الحػرس الجميػوري ومنتمػيف وربطت الصحيفة بػيف األحػداث واالشػتباكات التػى 

 لجماعة اإلخواف المسمميف، وتسمؿ ىذه العناصر التابعة لحركة حماس.
 9/7/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 تثبت تورط فتح بفبركة قصص كاذبة حول المقاومة تقول أنيا حماس تكشف وثائق 23

مية تثبت قياـ حركػة فػتح بفبركػة قصػص كاذبػة حوليػا وحػوؿ أعمنت حركة حماس اليوـ، أف لدييا "وثائؽ رس
المقاومػػة، وتغذيػػة اإلعػػالـ المصػػري بيػػا لتأجيجػػو ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني بشػػكؿ تجػػاوز كػػؿ حػػدود المينيػػة 

 األخالقية".
وقالػػػت الحركػػػة فػػػي بيػػػاف ليػػػا: إف "حمػػػاس كانػػػت ومازالػػػت تعمػػػؿ عمػػػى النػػػأي بالشػػػعب الفمسػػػطيني عػػػف أي 

 بية، وتحكمنا القيـ والمبادئ األخالقية تجاه الشعوب واألمـ".تجاذبات داخمية عر 
وأضافت :"في الوقت الذي ينزؼ قمب كؿ عربي فمسطيني غيور عمى ما يجري في عالمنا العربي، تتصػاعد 
وتيرة الخطاب الفتحاوي االنتيازي الذي ال يرى في كؿ المشيد العربي سوى بعض الثقوب مجيولػة النيايػات 

الولوج إلييا في انتيازية رخيصة لتحقيؽ بعض المكاسب الحزبية والفئوية، ولتغطية حالػة العػار والتي يحاوؿ 
 والعجز التي تعيشيا السمطة في راـ اهلل عمى المستوى السياسي واالجتماعي واالقتصادي واألخالقي".

ـّ إلعػػالـ فػػتح ورجػػاالت سػػمطتيا سػػوى توجيػػو السػػياـ إلػػى دور حمػػاس وتابعػػت: وقيادتيػػا، وىػػي  "اليػػوـ ال ىػػ
تنتيؾ في سبيؿ ذلؾ كؿ المحرمات والخطػوط األخالقيػة، ولػدينا وثػائؽ رسػمية تثبػت ىػذه الممارسػات، ومنيػا 

في رمضاف الماضي، األمر الذي نفتو حمػاس ونفتػو مصػر،  21ما تـ فبركتو بشأف قتؿ الجنود المصرييف الػ
 وينفيو المنطؽ والقيـ الذي تؤمف بيا حماس".

يناير، وتارة يتحدثوف  19اف أيضًا "وتارة أخرى يفبركوف قصصا عف دور حماس في مظاىرات وجاء في البي
عف جيوش مف حماس تغزو مصر لصالح اإلخواف، وتارة يتيمونيػا بخطػؼ جنػود مصػرييف، وتػارة يتيمونيػا 

نػات باقتحاـ سجوف مصػر، واإلفػراج عػف المعتقمػيف ومػنيـ الػرئيس محمػد مرسػي، وىػاىـ اليػـو يحضػروف لبيا
 متوقعة مف جيات مصرية حوؿ عالقة حماس بقتؿ الجنود المصرييف".

عالميػػػػا مػػػػع بعػػػػض  وأوضػػػػحت الحركػػػػة أنػػػػو "نتيجػػػػة ليػػػػذا التحػػػػالؼ الشػػػػيطاني الػػػػذي يمارسػػػػو أمػػػػف راـ اهلل وا 
اإلعالميػيف الجيمػة أو فاقػدي الضػمير تتعػالى أصػوات كثيػرة لمحاربػة المقاومػة الفمسػطينية، وتشػديد الحصػػار 

سقاط حماس ونزع الشرعية عنيا األمر الذي يخدـ في اعتقادىـ أجنداتيـ الحزبية والفئوية".عمى غزة،   وا 
وأشػػارت إلػػى أف "قيػػادات فػػتح وأوسػػمو فػػي حمػػأة حقػػدىا تنسػػى أف ىػػذا التػػدمير لجسػػور اإلخػػوة مػػع مصػػر لػػف 

نما الشعب الفمسطيني كمو ومصالحو".  يضر حماس أو المقاومة فقط، وا 
الذي ورط الشعب الفمسطيني فػي الكثيػر مػف الم سػي نتيجػة لمتػدخؿ فػي الشػئوف الداخميػة وقالت: "الغريب أف 

العربيػػة ىػػي قيػػادات فػػي فػػتح، والتػػي جنػػت عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني فػػي األردف وفػػي لبنػػاف، وفػػي سػػوريا وفػػي 
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مػًا الكويت وغيرىا مف الم سػي وكأنمػا ىػـ يسػقطوف مػف تػاريخيـ األسػود عمػى حركػة حمػاس التػي التزمػت دائ
 بحصر معركتيا مع االحتالؿ الصييوني".

وبينت الحركة أنيا "فازت شعبيا بأنزه انتخابات ونالت ثقة شعبيا وأمتيا، وستظؿ درعا واقيا لممشروع الوطني 
القومي كونو شوكة في حمؽ اإلرىاب الصييوني، ولـ تكف يوما في مربع التفريط والتنػازؿ الػذي يمارسػو قػادة 

 ثورة الفمسطينية ودجنوىا وتدثروا بمباسيا وباعوا الوطف والشعب والقدس والقضية".فتح الذيف ورثوا ال
عالميػػا إلػػى التوقػػؼ عػػف ىػػذه الميزلػػة الالأخالقيػػة والتنبػػو إلػػى صػػفيا وصػػؼ شػػعبيا  ودعػػا البيػػاف قػػادة فػػتح وا 

 حتى ال تخرج مف التاريخ بخفي حنيف.
لػػف تخػػذؿ شػػعوب أمتيػػا الػػذيف خرجػػوا بػػالمالييف وأكػػدت أنيػػا سػػتظؿ صػػماـ األمػػاف لمػػوطف ولومػػة العربيػػة و 

 لمدفاع عف الشعب الفمسطيني ومقاومتو الباسمة.
 8/7/1023، فمسطين أون الين

 
 حماس تطالب فتح بالتوقف عن توريطيا بأحداث مصر 29

عالميا بالتوقؼ عف ما اسمتو بػث األكاذيػب ومحاولػة توريطيػا : غزة طالبت حركة حماس, قادة حركة فتح وا 
 اث مصر األخيرة, واصفة ما ترتكبو فتح بحقيا "بالميزلة الالأخالقية".في أحد

وقالػػت الحركػػة فػػي بيػػاف ليػػا "إف مػػا يبثػػو إعػػالـ فػػتح مػػف أكاذيػػب, يػػأتي لمحاولػػة توريطنػػا بالشػػأف المصػػري", 
 مضيفًة أف ىذه التأويالت تأتي في إطار "الالأخالقية".
لػة، وتنتبػو إلػى صػفيا وصػؼ الشػعب الفمسػطيني حتػى ودعت حماس، حركة فتح أف " تتوقؼ عف ىذه الميز 

 ال تخرج مف التاريخ بخفي حنيف. عمى حد قوليا.
وأكػػدت فػػي بيانيػػا، أنيػػا سػػتظؿ صػػماـ األمػػاف لمػػوطف ولومػػة العربيػػة ولػػف تخػػذؿ شػػعوب أمتيػػا الػػذيف خرجػػوا 

 بالمالييف لمدفاع عف الشعب الفمسطيني ومقاومتو الباسمة.
ىػػا الميػػاترات اإلعالميػػة بػػؿ سػػتدفعيا لمواصػػمة اإلعػػداد والتحشػػيد لمعركػػة تحريػػر وبينػػت حمػػاس أنيػػا ال تيز 

 األرض والمقدسات.
 9/7/1023، وكالة سما اإلخبارية

 
 غسان كنفاني غتيالذكرى ا 22

) ، ضػػريح الشػػييد «الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف»زار وفػػد مػػف قيػػادة فػػرع لبنػػاف فػػي : )فػػادي أبػػو غميػػـو
الذكرى الحادية واألربعػيف عمػى استشػياده. وذلػؾ بحضػور السػيدة ينػي كنفػاني زوجػة  غساف كنفاني، لمناسبة

، واألمػيف «مؤسسػة غسػاف كنفػاني الثقافيػة»الشييد، وليمى كنفػاني مسػؤولة قسػـ الفنػوف وريػاض األطفػاؿ فػي 
ة خالػػػد سػػػعيد ديػػاب، وممثػػػؿ عػػػف السػػفارة الفمسػػػطيني« حػػزب الوحػػػدة الشػػػعبية الديموقراطيػػة األردنػػػي»العػػاـ لػػػػ 
 عبادي. 

 9/7/1023، السفير، بيروت

 
 "إسرائيل"السالم ال يخدم ب الجمود فمسطينية في بيت نتنياىو: –إجراء محادثات إسرائيمية  تنفي ليفني 16

وزيرة القضاء االسرائيمية تسيبي ليفني قالت اف مرور ، أف 9/7/2013، الحياة الجديدة، رام اهللذكرت 
السالـ ال يخدـ مصمحة اسرائيؿ، معتبرة الجمود الحالي اقتراب مف نقطة الوقت دوف اي تقدـ في عممية 
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الالعودة في العممية السياسية. ورأت ليفني اف ىناؾ تاييدا واسعا في الجميور االسرائيمي لفكرة الدولتيف 
 لمشعبيف.

لمسيرة السالـ وجاءت اقواؿ ليفني خالؿ االجتماع في الكنيست والذي شارؾ فيو وزراء مف مجموعة التأييد 
 مع الفمسطينييف وبمشاركة العجرمي واالكاديمي الفمسطيني الدكتور خميؿ الشقاقي.

بدوره وجو الوزير يعقوب بيري مف حزب "ىناؾ مستقبؿ" نداء إلى الرئيس محمود عباس بالعودة إلى 
 طيني في ذلؾ".مفاوضات السالـ. واضاؼ" اف تصميـ اسرائيؿ عمى استئناؼ العممية سيساعد الجانب الفمس

ليفني نفت، ما قالو الوزير الفمسطيني السابؽ ، أف يو بي أي عف، 9/7/2013، الحياة، لندنوأضافت 
وقالت  أشرؼ العجرمي، حوؿ إجراء مفاوضات إسرائيمية ػ فمسطينية في بيت رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو.

تكف في الفترة األخيرة أية محادثات مباشرة بيف ليفني خالؿ اجتماع كتمة حزب "الحركة" الذي ترأسو، إنو "لـ 
نتنياىو ومندوبيف عف السمطة الفمسطينية"، مشّددة عمى أنو "لـ تجِر لقاءات كيذه منذ تشكيؿ الحكومة 

 كذلؾ نفت مصادر في مكتب نتنياىو أقواؿ العجرمي. الحالية".
لكنيست اإلسرائيمي، عف إجراء وكاف وزير شؤوف األسرى الفمسطيني السابؽ أشرؼ العجرمي تحدث في ا

 محادثات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف أخيرًا، في بيت رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو.
 

 زاد األمل بالسالم في المنطقة لقاء رام اهلل: نائب عن "حزب شاس" 17
صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إف عشرات مف ، أف 9/7/2013، الحياة الجديدة، رام اهللذكرت 

اشطيف وأعضاء مركز الميكود وحركة "شاس" توجيوا صباح األحد، بحافمة إلى المقاطعة في راـ اهلل الن
شدد المحامي دافيد و لالجتماع بكبار المسؤوليف الفمسطينييف، وذلؾ في إطار فعالية نظمتيا "مبادرة جنيؼ". 

مى األىمية الكبيرة غالس وىو مستشار كبير في حركة "شاس" ومقرب مف الحاخاـ عوفاديا يوسيؼ، ع
لتواجد عدد كبير مف ناشطي الميكود و"شاس". وقاؿ إف اتفاؽ السالـ بحاجة إلى تأييد الشعبيف وتعزيز قوة 

 قيادة الطرفيف.
مف حزب شاس لمييود الشرقييف  النائب يعقوب مارغي ، أف9/7/2013، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

الشرؽ »األمؿ في السالـ في المنطقة. وقاؿ في حديث مع  المتدينيف في إسرائيؿ أكد، أف المقاء عزز
ىذه المقاءات ستتواصؿ في القريب مف أجؿ تثبيت البنى التحتية الشعبية الضرورية لدعـ »، إف «األوسط

 «.المفاوضات
إذ لقاء راـ اهلل الجديد كاف بمثابة قفزة إلى أعمى في العالقات اإلسرائيمية الفمسطينية، »وأضاؼ مارغي: أف 

 «.إف عددا كبيرا مف قادة حزب الميكود شاركوا فيو ألوؿ مرة في تاريخ العالقات بيف الطرفيف
جئنا إليكـ برسالة سالـ وحوار تدعـ القاعدة الشعبية »وقاؿ مارغي، وىو وزير سابؽ في حكومة نتنياىو: 

ذا المقاء أيضا، ولكف ىناؾ خالفات كبيرة بيف الطرفيف، تجمت في ى»وأضاؼ: أف «. لمسالـ بيف الشعبيف
أحد المشاركيف في المقاء طرح سؤاال حادا قاؿ فيو إنو ال »وضرب مثال عمى ذلؾ بقولو: «. الحوار كاف بناء

يفيـ لماذا يرفض الفمسطينيوف أف يوافقوا عمى اقتراح رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، فيقيموا دولة 
دأ مفاوضات سالـ بيف الدولتيف عمى الحدود النيائية. فرد الفمسطينيوف فمسطينية اآلف في حدود مؤقتة، لتب

عمى ذلؾ بالقوؿ إف دولة بحدود مؤقتة ليس واردة بالحسباف بالنسبة إلييـ، ألنيـ يخشوف مف أف تتحوؿ إلى 
إلى حدود دائمة. ولكف خالؿ الحوار، رأينا أف الشكوؾ بيف الطرفيف بدأت تزوؿ واتضح أف باإلمكاف التوجو 

 «.حموؿ تدريجية، إذا كاف ىناؾ اتفاؽ مسبؽ عمى األمور األساس
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 النظام األردني الخطر األكبر عمى "إسرائيل" سقوطمعاريف:  28

عكا أوف اليف: قالت صحيفة معاريؼ في تقرير ليا نشرتو صباح اليوـ الثالثاء أف االضطرابات الجارية في 
يكوف ليما األثر الكبير في زعزعة الدولة الوحيدة التي لػـ منطقة الشرؽ األوسط ال سيما في مصر وسوريا س

تتأثر نتيجة الربيع العربي وىي المممكة األردنية الياشمية، األمر الػذي تخشػاه المنظومػة األمنيػة اإلسػرائيمية، 
 خاصة في ظؿ مراقبتيا لوحداث المتطورة عمى الحدود مع مصر وسوريا.

ائيمية قػػػد ازدادت مػػػف زعزعػػػة النظػػػاـ األكثػػػر اسػػػتقرارًا فػػػي المنطقػػػة وتشػػػير الصػػػحيفة إلػػػى أف المخػػػاوؼ اإلسػػػر 
والمتمثػػؿ بنظػػاـ العاىػػؿ األردنػػي الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني، نتيجػػة لزيػػادة الفوضػػى فػػي األيػػاـ األخيػػرة والتػػي أدت 

قتيػؿ خػالؿ أيػاـ فػي مصػر، فضػاًل عػف وقػوع المئػات مػف القتمػى فػي سػوريا بشػكؿ  230لوقوع ما يقارب مف 
 .يومي

وبشأف الجبية الداخمية لمجيش األردني فػنف الصػحيفة اسػتبعدت أف يكػوف انقالبػًا عمػى النظػاـ كمػا حػدث فػي 
مصػػر، وذلػػؾ بسػػبب اعتمػػػاد الممػػؾ عبػػد اهلل عمػػى القبائػػػؿ األردنيػػة البدويػػة المواليػػة لػػػو والتػػي يشػػغؿ أبناؤىػػػا 

جي التػػي تقدمػػو الواليػػات المتحػػدة المناصػػب المركزيػػة فػػي الجػػيش األردنػػي، وسػػبب يخػػر وىػػو الػػدعـ التكنولػػو 
 والذي زاد في اآلونة األخيرة.

وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فػػنف المنظومػػة األمنيػػة قػػد أعربػػت عػػف قمقيػػا مػػف سػػقوط ىػػذا النظػػاـ فػػي ظػػؿ الغميػػاف 
االقميمػػي والػػذي مػػف الممكػػف أف يصػػؿ األردف فػػي أي لحظػػة، خاصػػة فػػي ظػػؿ تواجػػد الجاليػػة العمالقػػة مػػف 

عف تمرد بعض القبائؿ البدويػة أحيانػًا، كمػا أف الوضػع االقتصػادي الػذي يعيشػو الشػعب  الفمسطينييف، فضالً 
ضػػافة إلػػى ذلػػؾ ىجػػرة مئػػات اآلالؼ مػػف السػػورييف  األردنػػي يسػػاىـ بعػػض الشػػيء فػػي الغميػػاف ضػػد النظػػاـ، وا 

واقع لو عمى األمر الذي يثقؿ عمى النظاـ السائد، في حيف اتخاذ تنظيـ الجياد العالمي المتواجد مف سوريا م
 أطراؼ المممكة في الجانب السوري ييدد استقرار نظاـ الحكـ األردني.

وتوضػػح الصػػحيفة إلػػى أف النظػػاـ األردنػػي لػػف يصػػمد كثيػػرًا أمػػاـ تمػػؾ التحػػوالت وأف سػػقوطو ممكػػف أف يكػػوف 
متـز أكثػر مػف كونػػو كػابوس، أمػػا عمػى الجانػػب اإلسػرائيمي فػػاألمر أصػعب ممػػا تتخيػؿ فػػالجيش اإلسػرائيمي سػػي

بحمايػػة الجبيػػة الداخميػػة مػػف الحػػدود الشػػرقية الطويمػػة مػػع األردف، مشػػيرة إلػػى أف ذلػػؾ السػػيناريو المرعػػب قػػد 
وعمى الرغـ مف أف خطر سقوط النظاـ  يكوف لو التأثير األكبر عمى أمف "إسرائيؿ" أكثر مف سيناء والجوالف.

 تي تحدث حاليًا في مصر وسوريا.األردني ال زاؿ غير واقعي إال أف األحداث الدراماتيكية وال

 9/7/1023عكا اون الين، 
 

 يبدأ تدريبات واسعة عمى الحدود الشمالية اإلسرائيميجيش "يديعوت": ال 19
بدأ الجيش االسرائيمي منذ ساعات صباح اليوـ الثالثاء باجراء تدريب عسكري عمى الحدود  :القدس المحتمة

 قا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت".الشمالية والذي سينتيي مع ساعات المساء وف
وأشار الموقع إلى اف ىذا التدريب الذي يجري في منطقة اصبع الجميؿ عمى الحدود المبنانية والجميؿ الغربي 

 جاء ضمف برنامج التدريبات السنوية لمجيش االسرائيمي.
 9/7/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 يناء فورا تطمب من رعاياىا مغادرة س "إسرائيل" 20
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االثنيف مف جميع رعاياىا مغادرة المناطؽ السياحية في صحراء سيناء  إسرائيؿوليد عوض: طمبت  -راـ اهلل 
 المصرية بشكؿ فوري، وذلؾ في ظؿ وجود تيديدات جدية لحياة االسرائيمييف في مصر. 

، تعميمات لجميع ةاإلسرائيميوأصدرت ما تسمى ىيئة مكافحة االرىاب التابعة لمكتب رئيس الحكومة 
اإلسرائيمييف تدعوىـ فييا إلى عدـ السفر إلى سيناء، كما دعت جميع الموجوديف في شـر الشيخ وطابا 

واشارت في بياف ليا اف تعميماتيا جاءت في اعقاب معمومات  مغادرتيا فورا. إلىومناطؽ سياحية في سيناء 
 واالعتداءات في سيناء. األمنيعيد تتوقع المزيد مف التص اإلسرائيمية األمنيةلدى الجيات 

فنف المخاطر التي يتعرض ليا اإلسرائيميوف في سيناء تتفاقـ في  اإلرىابلمكافحة  اإلسرائيميةوبحسب الييئة 
 ظؿ تردي األوضاع األمنية ىناؾ.

 9/7/2013، القدس العربي، لندن
 

 ماية منشات الغاز اإلسرائيمي يقرر شراء سفن حربية من دول أجنبية لح الجيش: "يديعوت" 21
الجيش اإلسرائيمي قرر شراء السفف الحربية، التي  كشفت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية عف أف: حممي موسى

ستكمؼ بحماية منش ت الغاز البحرية مف دوؿ أجنبية ال بناءىا في إسرائيؿ. وتعزى االنتقادات لواقع أف 
يزانيتيا يزداد ارتفاعًا، ما يعني أف الشراء مف الخارج إسرائيؿ بدأت تعيش نوعًا مف الركود، وأف العجز في م

أمس، أف وزارة الدفاع اإلسرائيمية ستتقدـ ىذا الشير بطمب « يديعوت أحرونوت»وكشفت  يزيد الوضع سوءًا.
إلى الحكومة لممصادقة عمى قرار شراء ثالث سفف حرس سواحؿ متطورة، عبر نشر مناقصة دولية. 

في المناقصة تحديدًا ثالث شركات لبناء السفف وىي كورية جنوبية، وألمانية  وتوقعت الصحيفة أف تشارؾ
وأميركية. وتقدر تكمفة حماية المنش ت الغازية بثالثة مميارات شيكؿ ستناؿ الشركات األجنبية حصة األسد 

إال أف أنو برغـ أف السفف الجديدة ستعمؿ عمى مقربة مف السواحؿ اإلسرائيمية، « يديعوت»وأضافت  منيا.
ستتوافر لمسفف الجديدة قدرة «. 5ساعر »سالح البحرية يريدىا سفنًا أكبر مف زوارؽ الصواريخ المعروفة بػ

، ولكف سيتـ تكييفيا لحماية منصات الغاز مف أخطار كصواريخ أرض ػػ «5ساعر »قتالية أقؿ مف سفف 
 ، التي تممكيا سوريا.«ياخونت»بحر مف طراز 

 9/7/2013، السفير، بيروت
 

  نصف اإلسرائيميين غير راضين عن أداء نتنياىو "معاريف":  22
% مف الذيف صوتوا 44الصييونية، أمس، استطالعًا لمرأي يشير إلى أف ” معاريؼ“نشرت صحيفة 
بنياميف ” اإلسرائيمي“في االنتخابات الماضية، ال يعتقدوف أف رئيس الوزراء ” ليكود بيتنا“لمصمحة تحالؼ 

 اد صيغة لحؿ الدولتيف.نتنياىو يسعى إليج
ال يصدقوف أف رئيس الحكومة ينوي تحقيؽ اتفاؽ لحؿ ” اإلسرائيمييف“% مف 58ولفت االستطالع إلى أف 

 % عكس ذلؾ.31، بينما يرى ”ليكود بيتنا“% مف مصوتي حزب 44الدولتيف، ومف بيف المستطمعيف 
غير ” شاس“وتي حركة % مف مص66و” ىناؾ مستقبؿ“% مف مصوتي حزب 60وبيف االستطالع أف 

 % ال يعمموف.12% راضوف و37راضيف عف أداء رئيس الحكومة في المجاؿ السياسي، مقابؿ 
 9/7/2013، الخميج، الشارقة

 
 مميون شيكل 900بـ السمطة الفمسطينية تطالب  اإلسرائيميةالكيرباء شركة  23
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شركة الكيرباء اإلسرائيمية، أف  خالؿ نقاش في لجنة اإلقتصاد بالكنيست، إدعت :القدس دوت كوـ -القدس 
 900قيمة المبالغ المترتبة عمى السمطة الفمسطينية نتيجة تزويد مناطؽ السمطة بالكيرباء بمغت أكثر مف 

وأشارت الشركة إلى تمديد ترخيص التزويد الذي منح لشركة كيرباء  مميوف دوالر(. 280مميوف شيكؿ )
تي تزود الكيرباء لمواطني شرقي القدس ولمواطنيف ، وال2014كانوف ثاني  1محافظة القدس حتى 

 فمسطينييف في مناطؽ السمطة الفمسطينية.
مميوف شيكؿ، كما أف شركة الكيرباء  630وادعت بأف السمطة مدينة لشركة الكيرباء اإلسرائيمية بحوالي 

يث بمغ الديف مميوف شيكؿ، ح 300الفمسطينية في السمطة مدينة لشركة الكيرباء اإلسرائيمية بحوالي 
 مميوف شيكؿ. 900اإلجمالي أكثر مف 

 9/7/2013، القدس، القدس
 

 مقدمتيا اإلخوانبمصر و ب: ال يمكن تأسيس نظام حكم دون مشاركة القوى اإلسالمية إسرائيميةدراسة  24
 قالت دراسة إسرائيمية أعدىا مركز أبحاث األمف القومي التابع لجامعة تؿ أبيب :زىير أندراوس -الناصرة 

إف العممية التي تمت مف خالليا اإلطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، تؤكد بشكؿ قاطع عمى أنو ال 
صمة بالواقع لمنظرية القائمة إف مصر بعد مبارؾ تحولت إلى خريؼ إسالمي، مع ذلؾ، أضافت الدراسة، إنو 

حكـ مبني عمى الحرية والعدالة مف الخطأ االعتقاد أْف يتمكف صناع القرار اآلف في القاىرة مف تأسيس نظاـ 
االجتماعية بدوف مشاركة القوى اإلسالمية في بالد النيؿ، وفي مقدمتيا حركة اإلخواف المسمميف. وتابعت 
الدراسة التي أعدىا المختص في الشؤوف المصرية، بروفيسور يوراـ ميطاؿ، أف حركة اإلخواف المسمميف 

ة عادت إلى الساحة، مذوتة الخسارة، وقررت رد الصاع تمقت ضربة قوية بعد اإلطاحة، ولكنيا بسرع
بصاعيف، وناشدت المالييف مف مؤيدييا بالتجمير في المياديف، كما أف قادتيا تحدوا عمى المو الجيش 
الذي بحسبيـ نفذ انقالبا عسكريا، كما أنيـ اتيموا معارضييـ بأنيـ مف الفموؿ التي تركيا وراءه نظاـ حكـ 

حسني مبارؾ، كما أنيـ لمف يتورعوا عف اتياـ الجيش بأنو خائف، وأنو خاف األمانة عندما الرئيس المعزوؿ 
 قاـ بعزؿ مرسي، عمى حد تعبيره.

يناير إلى مسارىا  25واعتبرت الدراسة أف صناع القرار في مصر الذيف يؤكدوف عمى أنيـ سُيعيدوف ثورة 
األمف واالستقرار لف يتمكنوا مف إخراج تعيداتيـ الصحيح، بما في ذلؾ تأميف الحريات لممواطنيف وتثبيت 

إلى حيز التنفيذ إال إذا قاموا وبنية صافية بالعمؿ عمى جسر اليوات الشاسعة التي ُتميز المجتمع المصري 
، وىذا االنقساـ في المجتمع لـ تشيده مصر مف ذي قبؿ، عمى حد قوؿ الدراسة. باإلضافة إلى ذلؾ،  اليـو

رفات الرئيس مرسي خالؿ حكمو تُدلؿ عمى الفارؽ الشاسع بيف التعيدات التي قطعيا قالت الدراسة إف تص
عمى نفسو وبيف السياسة التي انتيجيا والخطوات التي سعى إلى تطبيقيا، وبسرعة فائقة، أضاؼ بروفيسور 

تخميص ميطاؿ، تبيف أف مرسي يقـو بنرساء نظاـ حكـ شبيو جًدا بالنظاـ الحاكـ في عيد مبارؾ، فخططو ل
االقتصاد المصري مف األزمة الخانقة التي يشيدىا لـ تجد نفعا، ال بؿ بالعكس، فقد تفاقمت المشكمة أكثر، 
ناىيؾ عف أف تعيده بنعادة األمف واآلماف لـ يتحقؽ، األمر الذي منح معارضيو الفرصة لتوجيو االتيامات 

اف مف قادتيا. وزادت الدراسة أف مسألة أسممة لو بأنو يقود سياسة خدمًة لحركة اإلخواف المسمميف، والتي ك
مؤسسات الدولة والمجتمع تحولت إلى لب الصراع بيف القطبيف، عمى حد قوليا. كما أف حممة االنتقادات 

 ضد سياسة مرسي شممت المؤسسة األمنية والجياز القضائي.
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ف حيث حجـ المشاركيف ولفت الباحث إلى أف المظاىرات التي تشيدىا مصر في األياـ األخيرة، ىي م
فييا، مف أكبر المظاىرات التي عاشتيا مصر منذ اإلطاحة بالرئيس المصري السابؽ، حسني مبارؾ، مشيرا 
إلى أف اليوة بيف المعارضة والمواالة ال ُيمكف جسرىا بأي حاٍؿ مف األحواؿ، ذلؾ أنيا مزقت المجتمع 

 المصري بيف مؤيد ومعارض بشكؿ غير مسبوؽ.
ث قائال إف المحاوالت إلصالح ذات البيف بيف مؤيدي الرئيس محمد مرسي والمعارضة كاف وزاد الباح

مصيرىا الفشؿ، مشددا عمى أف الوعود التي أطمقيا مرسي بعيد انتخابو بأْف يكوف رئيسا لكؿ المصرييف، لـ 
استو لـ تتمكف ُيخرجيا إلى حيز التنفيذ، كما أف الخطوات التي اتخذىا كانت وما زالت موضع خالؼ، وسي

مف إنقاذ مصر مف األزمة االقتصادية الخانقة التي تعيشيا مصر، مشددا عمى أف الوضع االقتصادي 
واألمف الداخمي تأججا سمبا بشكؿ كبير لمغاية، كما أف األسواؽ المصرية ُتعاني اآلمريف مف نقص في 

المصرية فقدت كثيرا مف ثمنيا مقابؿ البنزيف والسوالر، ومستوى المعيشة ارتفع بشكؿ ال ُيصدؽ، والميرة 
الدوالر األمريكي، ولكف مف الناحية األخرى، قاؿ إف المعارضة المصرية الممثمة بجبية اإلنقاذ شددت في 

 خطابيا عمى أسممة وأخونة الدولة، واتيمت مرسي بأنو يقوـ بتنفيذ أجندة اإلخواف المسمميف.
طرح رؤية بديمة لحكـ مرسي، األمر الذي سمح لمحركة ومع ذلؾ أشار إلى أف المعارضة لـ تتمكف مف 

الشبابية )تمرد( مف جمع أكثر مف عشريف مميوف توقيع لإلطاحة بالرئيس مرسي، الفتا إلى أف ىذه الحركة 
ال تنتمي إلى أي حزب مصري، وشدد عمى أف المعسكر المؤيد لمرسي يرى في إسقاطو عف سدة الحكـ 

سياسي في مصر، ومف ناحيتيـ فنف القضية ال تقتصر فقط عمى اإلطاحة ضربة قاصمة لتيار اإلسالـ ال
بمرسي، إنما أبعد مف ذلؾ بكثير، كما أوضحت الدراسة أف قوى المجتمع المدني التي شاركت في إسقاط 
الرئيس مبارؾ، ىي نفس القوى في المجتمع المصري، التي تُناضؿ في ىذه األياـ مف أجؿ تحديد ىوية 

 في بالد النيؿ، عمى حد تعبيره. النظاـ الجديد
 9/7/2013، القدس العربي، لندن

 
 : عدم االستقرار الحالي في مصر أفضل من االستقرار في حكم اإلخوان المسممينيةسرائيماإلصحف ال 25

أبرزت الصحؼ اإلسرائيمية الصادرة اليوـ األحد ما عدتيا حالة فوضى في مصر بعد عزؿ : عوض الرجوب
األسبوع الماضي، ورجحت أف تستمر ىذه الحالة لفترة طويمة، ورأت أف الحؿ يكوف في  الرئيس محمد مرسي

 "مبارؾ جديد" لكف أقؿ فسادا، في إشارة إلى الرئيس السابؽ حسني مبارؾ.
ففي تعاطييا مع التطورات والحشود الميدانية التي أوقعت قتمى وجرحى، تحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت 

ونار وأعمدة دخاف"، مفضمة في افتتاحيتيا الفوضى عمى سيطرة جماعة اإلخواف عف "حرب أىمية" و"دـ 
ووفؽ يديعوت، فنف عدـ االستقرار الحالي في مصر أفضؿ مف االستقرار في حكـ اإلخواف  المسمميف.

المسمميف، واصفة نظاـ الجماعة التي صعدت إلى الحكـ عقب إسقاط نظاـ الرئيس السابؽ حسني مبارؾ 
 بأنو نظاـ "مستبد لحركة إسالمية فاشية". "المستبد"

مف جيتيـ، رجح كتاب الصحؼ اإلسرائيمية استمرار حالة عدـ االستقرار، ورأى تشيمو روزنبرغ في صحيفة 
معاريؼ أف حالة الفوضى ستبسط عمى مصر لزمف طويؿ، "إال إذا جاءت المساعدة مف الخارج"، وىو أمر 

 مستقبؿ أفضؿ "تخميف جيد مثؿ كؿ تخميف في اليانصيب". يستبعده الكاتب ويقوؿ إف الحديث عف
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ورأى روزنبرغ أف مصر "توجد في وضع فظيع مف ناحية اجتماعية واقتصادية" وأنو لف يكوف بنمكاف مرسي 
أو أي زعيـ يخر سيأتي قدرة عمى حؿ أزمات مصر في سنة أو سنتيف. وتوقع استمرار خروج المالييف إلى 

 مرسي وأف يتدىور الوضع "إلى فوضى مطمقة".الشوارع كما خرجوا ضد 
" أف العرض الحقيقي في مصر لـ يبدأ بعد، وأف ما  أما رؤوبيف باركو، فاعتبر في صحيفة "إسرائيؿ اليـو
يجري اآلف ىو "فقط تمييد لما سيأتي مف أحداث خطيرة"، مشيرا إلى أف ثورة اإلخواف المسمميف المضادة 

دث الكاتب عف صدمة قادة اإلخواف "عمى أثر االنقالب العسكري الذي وتح تحشد زخما في مياديف مصر.
وقع عمييـ" وأف ىذه الصدمة تحولت إلى "غضب طاٍغ"، مشيرا إلى االعتقاالت بحؽ قيادات الجماعة 

 ومداىمة مكاتب الجزيرة ومصادرة معداتيا.
ما  2011يناير/كانوف الثاني وفي ذات الصحيفة، اعتبر "بوعز بسموت" أف الثورة المصرية التي بدأت في 

زالت في ذروتيا، وأف حسني مبارؾ ومرسي أنييا دورييما، وسيبقى الجيش ىو الممثؿ الرئيس إلى نياية 
 المسرحية، حتى بعد أف يصعد إلى المسرح رئيس جديد.

 9/7/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

 سورية وقاتل مع المعارضة ىإل" ذىب 48سجن فمسطيني من "عرب تحكم ب اإلسرائيميةمحكمة المد  26
اصدرت محكمة اسرائيمية االثنيف حكما بالسجف عمى عربي اسرائيمي ذىب إلى : ا ؼ ب -القدس المحتمة 

 سورية وانضـ إلى قوى المعارضة التي تقاتؿ نظاـ الرئيس السوري بشار االسد.
شماؿ اسرائيؿ لمدة  عاما( مف سكاف بمدة الطيبة 29وقررت محكمة منطقة المد سجف حكمت مصاروة )

عاميف ونصؼ كجزء مف صفقة مع االدعاء اعترؼ فييا بالتخابر مع عميؿ لمعدو ومغادرة اسرائيؿ بطريقة 
اف الشاب ذىب إلى سورية لالنضماـ إلى قوى "الجياد العالمي"  الشاباؾ وقاؿ جياز غير قانونية والتسمؿ.

اده حوؿ كيفية استخداـ االسمحة في مخيـ لمقوى لمقاتمة الجيش السوري وخضع لتدريبات عسكرية وتـ ارش
وتضمنت الئحة االتياـ تيمة الخضوع لتدريبات عسكرية والتي تمت ازالتيا بموجب صفقة  المعارضة.
وقاؿ مصاروة لممحققيف انو ذىب إلى سورية لمبحث عف شقيقو الذي كاف يقاتؿ ىناؾ، بحسب  االدعاء.

 وثيقة قضائية االثنيف.
 9/7/2013 ،الحياة، لندن

 
 وفرضية اندالع موجة عنف جديدة يشير إلى تنامي شعبية حماس في الضفة إسرائيميتقدير موقف  27

في المناطؽ الفمسطينية عف المزاج العاـ السياسي في العبرية  أكد فحص عاـ أجراه منسؽ عمميات الحكومة
أنو وفي حاؿ مما اعتقدوا، و  ف مكانة زعيـ حماس لدى الجميور الفمسطيني أقوى كثيراً أالضفة الغربية، 

مف "محمود عباس".  عمى "خالد مشعؿ"ف يتفوؽ أ جريت اليوـ في الضفة انتخابات حرة، فمف المحتمؿ جداً أُ 
جيتيا، أوضحت القيادة العسكرية الوسطى في الجيش الصييوني أف السمطة الفمسطينية ال تجد الدعـ 

سيتجوؿ يالؼ األوالد في الضفة الغربية ممف ال عمؿ ليـ و مشيرة إلى أنّ الكافي بسبب األزمة االقتصادية، 
أثناء العطمة الطويمة في الشوارع، ليحتكوا بالجيش والمستوطنيف، وىذه نقطة احتكاؾ أخرى فييا قدرة كامنة 

 .حادثة 120-100عمى تفجير الوضع، خاصة وأف المعدؿ الشيري لمحوادث العنيفة في الضفة تتراوح بيف 
 )عن العبرية، ترجمة المركز( يةالقناة الثان

 5/7/2013، 2852التقرير المعموماتي 
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 منطقة "ج" بالضفةال فيمبنى  99تيدم  "إسرائيل" ":أوتشا" 18

بوابة الوفد: قاؿ تقرير مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشئوف اإلنسانية في األراضػي الفمسػطينية المحتمػة أوتشػا 
فمسطيني في المنطقة "ج" بحجة عدـ حصوليا عمي تراخيص بناء  مبني 99إف السمطات اإلسرائيمية ىدمت 
يخريف ويمثؿ ىذا الرقـ أربعة أمثاؿ المعػدؿ األسػبوعي  2شخصا وتضرر  71إسرائيمية مما أدي إلي تيجير 

 لعدد المباني التي ىدمت منذ مطمع ىذا العاـ.
ا" بالقػاىرة أف السػمطات اإلسػرائيمية يونيو إلي أوؿ يوليػو وزعػو مكتػب "أوتشػ 19وأضاؼ تقرير عف الفترة مف 

أصػػػدرت عشػػػرات األوامػػػر بيػػػدـ ووقػػػؼ بنػػػاء معظميػػػا ضػػػد مبػػػاف سػػػكنية ومبػػػاف تسػػػتخدـ لكسػػػب العػػػيش فػػػي 
 مجمعي الخاف األحمر بالقدس وسوسيا بالخميؿ، تسعة األقؿ منيا مولت بناءىا جيات مانحة دولية.

دونما مػف األراضػي فػي كفػؿ  320ضد ما يقرب مف وأفاد بأف السمطات اإلسرائيمية أصدرت أوامر بمصادرة 
القميػػؿ بنػػابمس بحجػػة أف المنطقػػة أعمػػف أنيػػا " أراضػػي دولػػة " مشػػيرا إلػػي أف كميػػات الوقػػود التػػي تػػدخؿ فػػي 
قطاع غزة تستمر في االنخفاض لوسبوع الثاني عمػي التػوالي بسػبب التػدابير التػي تبنتيػا السػمطات المصػرية 

 النفاؽ المنفذ الرئيسي لنقؿ الوقود إلي القطاع.التي تيدؼ الى وقؼ نشاط ا
 9/7/1023الوفد، الجيزة، 

 
 الضفة وقطاع غزة يستعرض معدالت البطالة بين خريجي جامعات "الفمسطيني اإلحصاء" 19

استعرضػػت دراسػػة لمجيػػاز المركػػزي لإلحصػػاء الفمسػػطيني، معػػدالت البطالػػة بػػيف : القػػدس دوت كػػوـ -راـ اهلل
عاما، وذلؾ تزامنا مع االنتياء مف تقديـ امتحاف شيادة الدراسة  19 -10مسطينية، مف خريجي الجامعات الف

 الثانوية العامة "التوجييي".
وأوضػػػحت الدراسػػػة التػػػي نشػػػرىا الجيػػػاز يػػػوـ االثنػػػيف، أف مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي الفمسػػػطينية تخػػػرج سػػػنويًا 

لعامػة فػي العػاـ الدراسػي بمػغ ىػذا العػاـ حػوالي ألؼ طالب، وأف عدد المتقدميف المتحػاف الثانويػة ا 30حوالي 
 ألؼ طالبًا وطالبة. 27

سنة، الذيف حصموا عمى مؤىؿ دبمـو متوسط  19-10وأشارت الدراسة إلى ارتفاع، معدؿ البطالة بيف األفراد 
% 1301% فػي الضػفة الغربيػة و 9009% )9001، بمػغ  1021أو بكالوريوس عػف العػاـ السػابؽ، ففػي عػاـ 

 .1022% في العاـ 9109غزة(، في حيف كاف معدؿ البطالة في قطاع 
عداد المعمميف في قطاع غزة، بمغ  %، وأف أعمى 73وقالت إف معدؿ البطالة في تخصص العموـ التربوية، وا 

سػػنة الحاصػػميف عمػػى شػػيادة دبمػػـو متوسػػط او بكػػالوريوس فػػي العػػاـ  19-10معػػدالت البطالػػة بػػيف األفػػراد 
 ت في مجاالت الدراسة اآلتية:في قطاع غزة، جاء 1021

عداد معمميف  %، والعمػـو 7003%، وعمػـو انسػانية 7207%، وعمـو اجتماعيػة وسػموكية 7300عموـ تربوية وا 
%، بينما كاف أعمى معدؿ بطالة في الضفة الغربية لنفس الفئة العمريػة 1002%، والحاسوب 1209الطبيعية 

 في مجاالت:
عػػػداد معممػػػيف  %، الرياضػػػيات واإلحصػػػاء 9109%، العمػػػوـ االجتماعيػػػة والسػػػموكية 9902العمػػػوـ التربويػػػة وا 

 %.9907%، الصحافة واإلعالـ 9909%، العمـو االنسانية 9201
%، حيػػث كانػػت أعمػػى معػػدالت البطالػػة لمحاصػػميف عمػػى شػػيادة الػػدبمـو 90وكػػاف معػػدؿ البطالػػة بػػيف الػػذكور 

 في مجاالت الدراسة اآلتية: 1021اـ المتوسط أو البكالوريوس في األراضي الفمسطينية في الع
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%، الصػحافة 9007%، عمػـو اجتماعيػة وسػموكية 9100%، والرياضيات واإلحصػاء 90الخدمات الشخصية 
 %.3209%، اليندسة والميف اليندسية 3209واإلعالـ 

 وأشػػار التقريػػػر إلػػػى ارتفػػػاع معػػدؿ البطالػػػة بػػػيف اإلنػػػاث، الحاصػػػالت عمػػى شػػػيدات دبمػػػـو أو بكػػػالوريوس فػػػي
 .%22سنة، حيث وصمت النسبة إلى  19-10، في عمر 1021اإلعالـ في عاـ 

 9/7/1023القدس، القدس، 
 

 تستنكر قتل المعتصمين بالقاىرة 98الحركة اإلسالمية في فمسطين  30
بشػدة مػا  92استنكرت الحركة اإلسالمية في فمسػطيف المحتمػة عػاـ : خدمة قدس برس -أـ الفحـ )فمسطيف( 
المصػػري مػػف قتػػؿ لممعتصػػميف أمػػاـ مقػػر الحػػرس الجميػػوري بالقػػاىرة، المطػػالبيف بننيػػاء  أقػػدـ عميػػو الجػػيش

 االنقالب، واصفة ما حدث بػ "الجريمة النكراء الغادرة".
( نشػػر عمػػى موقعيػػا عمػػى االنترنػػت "إف العصػػابات االنقالبيػػة 7|2وقػػاؿ الحركػػة فػػي بيػػاف ليػػا اليػػـو االثنػػيف )
لرصػػػػاص الحػػػػي عمػػػػى النػػػػاس المناصػػػػريف لمشػػػػرعية وىػػػػـ خشػػػػٌع فػػػػي انسػػػػمخت مػػػػف إنسػػػػانيتيا حػػػػيف أطمقػػػػت ا

صالتيـ"، متسائمة في الوقت نفسو عػف "المػدى الػذي مػف الممكػف أف يصػؿ إليػو ىػؤالء بعػد أف نقضػوا العيػد 
 وخانوا الميثاؽ"، عمى حد وصؼ البياف.

 8/7/1023قدس برس، 
 

 عيا بالقدستعرض بالرباط نماذج من مشاري "بيت مال القدس" وكالة :المغرب 32
االثنيف بالرباط  أمسبداد: قدمت وكالة بيت ماؿ القدس خالؿ ندوة نظمت  إسالـ الرباط ػ مصعب السوسي ػ

 نماذج مف مشاريع الوكالة في القدس في إطار مواصمة الوكالة لعمميا في المدينة المقدسة.
ريؼ التابعػة لمجنػة القػدس، عػف عبد الكبير العموي المدغري مدير عاـ وكالة بيت ماؿ القدس الشػ د.وتحدث 

المجيػػودات التنمويػػة التػػي تقػػـو بيػػا الوكالػػة فػػي عػػدة قطاعػػات أبرزىػػا قطػػاع الشػػباب والمػػرأة والطفػػؿ، ومؤكػػدا 
عمػػى تنسػػيؽ المغػػرب مػػع منظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي ودولػػة فمسػػطيف ومثمنػػا الخطػػة الوطنيػػة القطاعيػػة التػػي 

 ضعتيا السمطة الفمسطينية والتي يعتبر المغرب المساىـ الفاعؿ بيا.و 
وقدـ مدير عاـ وكالة بيت ماؿ القدس الشريؼ التابعة لمجنة القدس التي يرأسيا العاىؿ المغربي الممؾ محمد 
السػػادس ثالثػػة نمػػاذج لممشػػػاريع التػػي تشػػرؼ عمييػػػا الوكالػػة وىػػي: المركػػز الثقػػػافي المغربػػي محمػػد السػػػادس 

لقدس، األوؿ مف نوعو لدولة إسالمية بالقدس، وكمية الحسف الثاني لمعمػـو الزراعيػة والبيئيػة بغػزة، ومشػروع با
 كفالة اليتيـ المقدسي.

 9/7/1023القدس العربي، لندن، 
 

 القدس الولجة جنوب عمى أراضيدونم  2100 بمساحةحديقة  المصادقة عمى بناء :ىآرتس 31
صػػادقت المجنػػة الموائيػػة لمتخطػػيط والبنػػاء فػػي القػػدس حػػديثًا،  :جمػػة خاصػػةتر  -القػػدس دوت كػػـو  -راـ اهلل 

عمى إقامة حديقة وطنية جديػدة جنػوب مدينػة القػدس، سػتمتد عمػى أراضػي قريػة الولجػة، وستالصػؽ حػدودىا 
 جدار الفصؿ الذي سيفصؿ القرية عف أراضييا.

ثنػيف، أنػو سػيطمؽ عمػى الحديقػة اسػـ وتشير صحيفة "ى رتس" التي أوردت الخبػر فػي عػددىا الصػادر يػـو اال
دونػػػـ عمػػى المػػػدخؿ الجنػػػوبي لمدينػػػة القػػػدس، وستضػػػـ الحديقػػػة  9700"رفػػاييـ"، بحيػػػث سػػػتمتد عمػػػى مسػػػاحة 
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أمػػاكف ترفيػػو، ورياضػػة، ومسػػرب لسػػائقي الػػدراجات اليوائيػػة بحيػػث تنػػدمج مػػع حديقػػة المتروبػػولي التػػي تحػػيط 
 بالقدس مف ثالث جيات.

سػاحة الحديقػة سػوؼ تكػوف خػارج منطقػة الخػط األخضػر، ووفقػا لمتقػديرات فػػنف وتقػوؿ الصػحيفة اف نصػؼ م
 دونـ مف مساحة الحديقة ستمتد عمى األراضي الزراعية ألىالي قرية الولجة. 2100

 9/7/1023القدس، القدس، 
 

 رمضان شير مضربين مع حمولالسرى لأل يصحالوضع النادي األسير يحذر من خطورة  33
مػف خطػورة الوضػع الصػحي لوسػرى المضػربيف عػف الطعػاـ مػع  أمػسحذر نادي األسير  "األياـ": -راـ اهلل 

 حموؿ شير رمضاف.
أف مػػػا يجػػػري بحػػػؽ األسػػػرى المضػػػربيف داخػػػؿ سػػػجوف االحػػػتالؿ  أمػػػسوأوضػػػح النػػػادي فػػػي بيػػػاف صػػػحافي 

اـ أسػػيرا مسػػتمروف فػػي إضػػرابيـ عػػف الطعػػ 21ومستشػػفياتو المدنيػػة فػػي غايػػة مػػف الخطػػورة، مؤكػػدا أف ىنػػاؾ 
نيسػػاف الماضػػي، وكػػذلؾ  12أقػػدميـ األسػػير أيمػػف حمػػداف مػػف بيػػت لحػػـ والمضػػرب عػػف الطعػػاـ منػػذ تػػاريخ 

 األسير عماد البطراف المضرب منذ تاريخ السابع مف أيار.
 9/7/1023األيام، رام اهلل، 

 
 أبناءىم في "إيشل" بزيارةمن أىالي أسرى غزة  12االحتالل يسمح لـ 39

مطات االحتالؿ اإلسػرائيمي، صػباح يػوـ االثنػيف، لخمسػة وعشػريف شخًصػا مػف سمحت س: فمسطيف أوف اليف
وقػػاؿ متحػػدث باسػػـ  بئػػر السػػبع". –أىػػالي األسػػرى فػػي قطػػاع غػػزة بزيػػارة أبنػػائيـ وذوييػػـ فػػي معتقػػؿ "ايشػػؿ 

المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر إف خمسػػة وعشػػريف مػػف أىػػالي األسػػرى الفمسػػطينييف فػػي قطػػاع غػػزة، بيػػنيـ 
أسيًرا مف ذوييـ وأقاربيـ مف قطاع غزة يقبعػوف فػي سػجف  22فاؿ، تمكنوا صباح االثنيف مف بزيارة تسعة أط
 990وتعتقػػؿ سػػمطات االحػػتالؿ فػػي سػػجونيا نحػػو خمسػػة يالؼ أسػػيًرا فمسػػطينًيا، بيػػنيـ  بئػػر السػػبع. -ايشػػؿ 

 أسيرًا مف قطاع غزة جّميـ مف قدامى األسرى وذوي األحكاـ العالية.
 8/7/1023، ينفمسطين أون ال

 
 بينيم قيادي في حماسفمسطينيًا في الضفة  23عتقل ياالحتالل  32

(، مدينػػػة 2/7: اقتحمػػػت قػػػوات االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي، فجػػػر االثنػػػيف )خدمػػػة قػػػدس بػػػرس –راـ اهلل )فمسػػػطيف( 
ف البيػػػرة، وسػػػط الضػػػفة الغربيػػػة المحتمػػػة، وبمػػػدة بيػػػت لقيػػػا، غػػػرب راـ اهلل، ودىمػػػت منػػػازؿ مػػػواطنيف بحثػػػًا عػػػ

 مطموبيف، ومف بينيا منزؿ أحد قيادات حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".
أف االحػتالؿ اعتقػؿ القيػادي فػي  وأفادت مصادر محمية وشػيود عيػاف مػف مدينػة البيػرة لمراسػؿ "قػدس بػرس" 

 عامًا( بعد اقتحاـ منزلو في أحد أحياء المدينة، ونقمو لجية غير معمومة. 92"حماس" الشيخ فالح ندى )
مواطنػػًا فمسػػطينيًا فػػي أنحػػاء متفرقػػة مػػف  23وكانػػت مصػػادر إعالمػػة عبريػػة قالػػت إف جػػيش االحػػتالؿ اعتقػػؿ 

مػواطنيف مػف راـ اهلل وبيػت لحػـ والخميػؿ، واثنػيف مػف جنػيف، واثنػيف مػف  9الضفة الغربية عمى النحو التالي: 
 نابمس وقمقيمية.

يف لػدى جيػاز الشػاباؾ اإلسػرائيمي". مشػيرة إلػى أنػو تػـ وزعمت اإلذاعة العبرية أف المعتقميف ىـ مف "المطمػوب
 نقميـ لمراكز التوقيؼ والتحقيؽ.
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 8/7/1023قدس برس، 
 

 بمباس فاضح "األقصى"مستوطنون يقتحمون جماعة ييودية تدعو إلقامة "الييكل" و  36
اف ، عشػػية حمػػوؿ شػػير رمضػػاالثنػػيفاقتحمػػت مجموعػػات متتاليػػة مػػف المسػػتوطنيف  :راـ اهلل ػ وليػػد عػػوض

ساحات المسجد األقصى المبارؾ مف جية باب المغاربة، مف بينيـ نساء بمباس فاضح وشبو عاٍر،  ،المبارؾ
 وأقاموا طقوسا دينية مقابؿ قبة الصخرة المشرفة وحطموا أشجار زيتوف.

 "عائدوف إلى جبؿ الييكؿ"جماعة ييودية متطرفة تطمؽ عمى نفسيا إسـ  أطمقتياذلؾ بالتزامف مع دعوة جاء 
الييكػؿ  إقامػةلممشاركة في قياـ خياـ احتجاجية في محيط الحػـر القدسػي احتجاجػا عمػى عػدـ  أنصارىادعت 

 الييكؿ. إلقامةالييودي المزعـو مكاف الحـر القدسي الشريؼ، واعتبار تمؾ الخطوة تمييدا 
لممشػػاركة فييػػا بػػاف الخيػػاـ االحتجاجيػػة التػػي دعػػت المسػػتوطنيف  "عائػػدوف إلػػى جبػػؿ الييكػػؿ"وشػػددت جماعػػة 

 ."عمى حد زعميا"تيدؼ مف خالليا لمدعوة لبناء الييكؿ بعد خرابو 
 9/7/1023القدس العربي، لندن، 

 
 ينوي مقاضاة وسائل إعالم مصرية فمسطيني من غزة 37

أكػد المػواطف الفمسػطيني وجػدي صػالح مػف سػكاف قطػاع غػزة األحػد نيتػو مقاضػاة وسػائؿ إعػالـ : صػفا -غزة
ميو وعمى اثنيف مف الفمسػطينييف بمرافقتػو مرشػد جماعػة اإلخػواف المسػمميف محمػد بػديع مصرية التي ادعت ع

ونفػى  كممتو أماـ المتظاىريف المؤيديف لمرئيس المعزوؿ محمد مرسي في رابعة العدويػة بالقػاىرة. إلقائوخالؿ 
مشػيرا إلػػى  أف يكػػوف قػد زار جميوريػة مصػػر العربيػة، [7/7/1023] صػالح فػي تصػريح لوكالػػة "صػفا" األحػد

أنػػو مػػر باألراضػػي المصػػرية عنػػدما سػػافر ألداء العمػػرة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية العػػاـ الماضػػي، حيػػث 
 رحمتيـ السمطات المصرية مف معبر رفح إلى مطار القاىرة والعكس.

وأشػػار صػػػالح إلػػػى أنػػػو سػػػيقـو بمقاضػػػاة وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المصػػػرية التػػػي نشػػػرت االدعػػػاءات، مؤكػػػدا أنػػػو مػػػف 
 محبيف لشعب وجيش مصر.ال

 7/7/1023وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(، 
 

 انضم لمقاتمي المعارضة السورية لفترة وجيزة 98تسجن مواطنا من منطقة الـ  "إسرائيل" 38
شػػػيرا لتيديػػػده األمػػػف القػػػومي  30بسػػػجف مػػػواطف عربػػػي  االثنػػػيفػػػػ رويتػػػرز: قضػػػت محكمػػػة إسػػػرائيمية  القػػػدس

 معارضيف السورييف الذيف يقاتموف لإلطاحة بالرئيس السوري بشار األسد.بانضمامو لفترة وجيزة لم
الصػػادر عميػػو فػػي إطػػار -مػػف نوعيػػا. ويعكػػس الحكػػـ المخفػػؼ نسػػبيا  األولػػىوقضػػية حكمػػت مصػػاروة ىػػي 
المعضػػمة التػػي تواجييػػا إسػػرائيؿ ومػػف تػػدعـ فػػي الصػػراع الػػدائر فػػي سػػورية إذا  -اتفػاؽ بػػيف االدعػػاء والػػدفاع 

 .اإلطالؽطرؼ عمى  أي كانت ستدعـ
 9/7/1023القدس العربي، لندن، 

 
 تعاني من الواسطة والمحسوبية والفساد السياسي فمسطينستطالع عالمي: ا 39

، الػػذي أصػػدرتو منظمػػة الشػػفافية 1023أظيػػر أكبػػر مقيػػاس لمفسػػاد عمػػى مسػػتوى العػػالـ لمعػػاـ  :راـ اهلل / سػػما
% مػف الفمسػطينييف أفػادوا بأىميػة وتػأثير 29لممنظمػة(، أف  الدولية بالتعاوف مع مؤسسة أماف )الفرع الوطني
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استخداـ العالقات الشخصية )الواسطة والمحاباة( في الحصػوؿ عمػى الخػدمات العامػة، وأف أكثػر المؤسسػات 
عرضة لمفساد بحسب يراء المستطمعيف في فمسطيف ىي األحػزاب السياسػية، لكػف المشػاركيف فػي االسػتطالع 

 تيـ باالنخراط في مكافحة الفساد.عبروا بوضوح عف رغب
% 99وبالتركيز عمى المنطقة العربية بشكؿ عاـ وعمى فمسطيف عمػى وجػو الخصػوص، أظيػر المقيػاس بػأف 

% 30% مػنيـ يػروف أنػو انخفػض و17مف المبحػوثيف فػي فمسػطيف يػروف أف مسػتوى الفسػاد قػد ازداد مقابػؿ 
لمبحػوثيف عمػى المسػتوى العربػي بػاف الفسػاد قػدا ازداد يروف بأنو بقي عمى حالو. بينما أفاد أكثر مف نصػؼ ا

% مف المبحوثيف. ىذه النتيجة تجمػت بشػكؿ مرتفػع فػي الجزائػر حيػث 93في العاميف الماضييف بحسب رأي 
% مػف المسػتطمعيف فػي السػوداف بػأف الفسػاد قػد 11% مف المبحوثيف عف ازديػاد الفسػاد، بينمػا أفػاد 27عبر 

 ة بػػػذلؾ وضػػػعا ايجابيػػػا مقارنػػػة ببػػػاقي الػػػدوؿ العربيػػػة التػػػي شػػػمميا االسػػػتطالع.مسػػػجم 1021ازداد فػػػي العػػػاـ 
عمى المقيػاس ) حيػث يعبػر الػرقـ  9مف  3,9وبالنسبة لمفساد في القطاع العاـ، حصمت فمسطيف عمى درجة 

يعبػر عػف وجػود مشػكمة كبيػرة( أمػا الوضػع األكثػر خطػورة بالنسػبة لمفسػاد  9عف عدـ وجػود مشػكمة والػرقـ  2
 درجة عمى المقياس. 9,1القطاع العاـ فقد كاف في الجزائر والمغرب ولبناف اذ حصمت كؿ منيا عمى  في

% مف المبحوثيف في فمسػطيف بػأف ىنػاؾ تػأثير لممصػالح الشخصػية العميػا لػبعض الجيػات المتنفػذة 92ورأى 
ال تػأثير لممصػالح  % مف المبحوثيف السودانييف انو90في الحكومة عمى سير وتصرؼ الحكومة، بينما رأى 

% مػػػف المسػػػتطمعيف بتػػػأثير كبيػػػر 29العميػػػا لمجيػػػات المتنفػػػذة عمػػػى عمػػػؿ الحكومػػػة، أمػػػا فػػػي لبنػػػاف فقػػػد أفػػػاد 
 لمجيات المتنفذة عمى سير وأعماؿ الحكومة.

% فقػط مػف المسػتطمعيف بػدفعيـ 21لوحظ في المقياس أف فمسطيف أقؿ الدوؿ العربية دفعا لمرشوة حيث افػاد 
ت اكثر الخدمات العامة التي يضطر المػواطف الفمسػطيني لػدفع رشػوة لمحصػوؿ عمييػا الخػدمات لمرشوة، وكان

%؛ ومػػرد ذلػػؾ يعػػود الػػى كػػوف التعمػػيـ 1%. واقػػؿ خدمػػة يػػدفع عمييػػا رشػػاوى ىػػي التعمػػيـ 27الشػػرطية بنسػػبة 
باقي الػدوؿ يكاد يكوف مجاني في فمسطيف، عمما أف ىذه النسب تبقى أقؿ كثيرا مف تمؾ النسب المسجمة في 

 % عمػػى التػػوالي بػػدفعيـ لمرشػػاوى لمجيػػاز الشػػرطي.19% و19العربيػػة ال سػػيما لبنػػاف والمغػػرب حيػػث أفػػاد 
% مػػنيـ بػػأنيـ 21وأظيػر المواطنػػوف الفمسػػطينيوف المبحوثػػوف تحمسػػيـ الشػػديد لمحاربػػة الفسػػاد، حيػػث أجػػاب 

% مػػػف المػػػواطنيف 12ويعتقػػػد يسػػػتطيعوف احػػػداث فػػػرؽ أو تغييػػػر مػػػف خػػػالؿ انخػػػراطيـ فػػػي مكافحػػػة الفسػػػاد، 
 الفمسطينييف بأنيـ يفضموف اإلنخراط في مكافحة الفساد عف طريؽ االحتجاجات واإلعتصامات السممية.

9/7/1023، وكالة سما اإلخبارية  
 

 "إسرائيلـ"يطالب بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول األسرى ب "لمتنمية العربيالجسر " 90

الجامعة العربية العمؿ عمى  "ركز الجسر العربي لمتنمية وحقوؽ اإلنسافم"ناشد  :ليمى خالد الكركي -عماف 
وتأتي ىذه  بمف فييـ األسرى األردنييف في سجوف االحتالؿ. "إسرائيؿ"إرساؿ لجنة تقصٍّ لوسرى في 

تتفاقـ فيو أوضاع األسرى والمعتقميف الفمسطينييف والعرب في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي "المناشدة في وقت 
، بحسب بياف صحافي أصدره المركز أمس. وقاؿ البياف إف مركز الجسر العربي لحقوؽ "بشكؿ كبير

اإلنساف وبصفتو )عضو مراقبا في المجنة الدائمة لحقوؽ اإلنساف لدى جامعة الدوؿ العربية( يناشد جامعة 
فمسطينييف والعرب في الدوؿ العربية والجميورية العراقية بصفتيا الحاضنة إلعالف بغداد حوؿ األسرى ال

 العمؿ عمى تنفيذ توصيات ما جاء في اإلعالف. 1021 /21/21سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي الصادر في 
 9/7/1023، الدستور، عّمان
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 حتى يتم "إنصاف" قضية أبنائيميواصمون حراكيم االحتجاجي في رمضان األسرىأىالي  92

ييف المضربيف عف الطعاـ في السجوف اإلسرائيمية، عزميـ أعمف أىالي األسرى األردن :غادة الشيخ -عّماف 
االستمرار في االعتصامات التضامنية مع أبنائيـ في شير رمضاف المبارؾ، حتى يتـ "إنصاؼ" قضية 

 أبنائيـ وتحقيؽ مطالبيـ.
جاء ذلؾ خالؿ االعتصاـ الذي نظمو أىالي األسرى عصر أمس قرب السفارة اإلسرائيمية في عّماف، حيث 

البوا بنغالؽ السفارة انتصارا ألبنائيـ، الذيف دخؿ إضرابيـ عف الطعاـ يومو التاسع والستيف، حيث يرقدوف ط
 في مستشفى "سوروكا" العسكري، نظرا لتردي أوضاعيـ الصحية.

 9/7/1023، الغد، عّمان

  
 لريماويالألسير تشير إلى تردي األوضاع الصحيةاألسرى األردنيين  منرسالة  91

صحيفة أىالي األسرى حصمت  إلىمضرباف عف الطعاـ رسالة  أردنياف بعث أسيراف :غادة الشيخ -عّماف 
لى أف إفي الرسالة أشارا الغد عمى نسخة منيا، بينوا فييا الوضع الصحي المتردي لوسير محمد الريماوي. و 
ىاؽ العاـ بشكؿ عف اإلر  الريماوي يعاني مف انخفاض في الوزف، وفي نسب البروتيف واألمالح، فضالً 

 مستمر، وافتقاد التوازف في المشي، إضافة إلى وجود بعض اآلالـ في جية األمعاء والمعدة والقمب.
 9/7/1023، الغد، عّمان

 
 تطمق مؤتمر الوصاية الياشمية عمى المقدسات الدينية بالقدس "سند"مجموعة عّمان:  93

لمجموعة سند لمفكر والعمؿ الشبابي حوؿ  ؿاألو انطمقت أمس االثنيف فعاليات المؤتمر  :بترا –عماف 
)أىمية الوصاية الياشمية عمى المقدسات الدينية في مدينة القدس( برعاية رئيس مجمس إدارة المؤسسة 

 )الرأي(، عمي العايد. األردنيةالصحفية 
عمى القدس الوصاية الياشمية عمى المقدسات الدينية  أىميةمنيا ) األوؿوتناوؿ المؤتمر ثالثة محاور بحث 
اهلل كنعاف ورئيس جمعية يـو  عاـ المجنة الممكية لشؤوف القدس عبد أميفوسبؿ الحفاظ عمييا( وتحدث فيو 

صبحي غوشة. وتناوؿ المحور الثاني لممؤتمر)واقع المقدسات الدينية في مدينة القدس ودور  .القدس د
عبادي مندوب سماحة الشيخ عزاـ الخطيب اهلل ال عبد .الياشمي( وتحدث فيو ـ واإلعمار األردنيةالحكومة 

واألخير فيما تناوؿ المحور الثالث  عيسى مصمح الناطؽ الرسمي باسـ الكنيسة األرثوذكسية، واألب
)الوصاية الياشمية مف وجية نظر شبابية وتحدث فيو طاىر الديسي ممثؿ الشباب الفمسطيني وسامر يونس 

 (.األردنيممثؿ الشباب 
 صبحي غوشة وعبد .قدـ رئيس سند الدروع لضيوؼ المؤتمر وىـ وصفي عبيدات ود وفي نياية المؤتمر

 اهلل كنعاف وراعي المؤتمر عمي العايد.
 9/7/1023، الدستور، عّمان

 
 وسراح طمقيثم  لبناني خطف راعي اإلسرائيميالجيش  99

الرحّيؿ، مف داخؿ أقدمت دورية راجمة تابعة لمعدو اإلسرائيمي، أمس، عمى خطؼ الراعي المبناني يوسؼ 
مديرية التوجيو. وأكد البياف  المبناني األراضي المبنانية المحّررة في منطقة شبعا، بحسب بياف قيادة الجيش
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وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة اتخذت اإلجراءات الالزمة، كما بوشر االتصاؿ والتنسيؽ مع قيادة "أف 
 ."إلطالؽ سراح المخطوؼ "اليونيفيؿ"

س، أعمنت قيادة الجيش، إطالؽ الرحيؿ بنتيجة االتصاالت والتنسيؽ بيف الجيش وقوات ومساء أم
 ."بوشر التحقيؽ معو لكشؼ مالبسات عممية الخطؼ"، وانو "اليونيفيؿ"

 9/7/1023، السفير، بيروت

 
 رعاية اإلسرائيمّيةالاحتجاجًا عمى  "ميرجان مرسيميا لألفالم الوثائقية"نسحب من ي لبنانيممثل  92

ي وقت ينجر فيو بعض الفنانيف المبنانييف والعرب إلى الفّخ الصييوني مف أجؿ التمويؿ والشيرة، ىا ىو ف
 ( يذكرنا مجددًا بأّف الموقؼ مف إسرائيؿ ليس وجية نظر. 2917ربيع مرّوة )

عمى رعاية احتجاجًا  "لوفالـ الوثائقية مرسيمياميرجاف "انسحب الممثؿ والفناف البصري المبناني أخيرًا مف 
القنصمّية اإلسرائيمّية لمحدث. وكاف يفترض أف يشارؾ مروة في المقاء مف خالؿ ثالثة عروض. لكّنو انسحب 

احتجاجًا عمى "حالما عمـ بوجود العنصر اإلسرائيمي. وقد وّجو الميرجاف بيانًا يعمف فيو عف اعتذار مروة 
 . "المستمّر عمى لبناف وفمسطيف اإلسرائيميالعدواف 

 9/7/1023، ، بيروتخباراأل

 العربية تطالب بالتدخل الفوري إلنقاذ األسرى الفمسطينيين الدولجامعة  
، المجتمع الدولي وخاصة األمـ المتحدة، والمجمس االثنيفطالبت جامعة الدوؿ العربية، : قنا - القاىرة

اذ حياة األسرى الفمسطينييف العالمي الدولي لمصميب األحمر، ومنظمة حقوؽ اإلنساف، بالتدخؿ الفوري إلنق
 المضربيف عف الطعاـ في معسكرات وسجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، ووقؼ الممارسات غير اإلنسانية بحقيـ.

جاء ذلؾ في بياف لمدكتور نبيؿ العربي األميف العاـ لمجامعة، قاؿ فيو "إنو يتابع باىتماـ ما يتعرض لو 
وحا عف الطعاـ في ظؿ ظروؼ صحية خطيرة لمغاية، وخاصة السجناء األبطاؿ الذيف يخوضوف إضرابا مفت

اهلل البرغوثي، الذي دخؿ في مرحمة الخطر بسبب إضرابو المتواصؿ عف الطعاـ  حياة األسير المضرب عبد
 منذ الثاني مف مايو الماضي".

 //الشرق، الدوحة، 
 

 الفمسطينية اإلصالحاتدوالر منحة كويتية لدعم  مميونخمسون  
مميوف دوالر  اتفاقية منحة بقيمة  أمسوقعت دولة الكويت والبنؾ الدولي  :الحياة الجديدة -اهلل راـ 

مميوف  أميركي لدعـ البرنامج الفمسطيني الحالي لإلصالح والتنمية. وتأتي ىذه المنحة باإلضافة إلى
الذي يديره البنؾ الدولي منذ  دوالر أميركي قدمتيا دولة الكويت إلى الصندوؽ االستئماني متعدد المانحيف

 .العاـ 
ينغر  وقد وقع ىذه االتفاقية كؿ مف الشيخ سالـ عبد اهلل الجابر الصباح، سفير دولة الكويت في واشنطف، وا 

. وقد شيد عمى مراسـ التوقيع ىذه إفريقياأندرسوف، نائبة رئيس البنؾ الدولي لمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ 
 لتنفيذي وعميد المجمس التنفيذي لمبنؾ الدولي.ميرزا حسف، المدير ا

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 جولة كيري إرجاءستبدأ قريبًا رغم  المفاوضات"القدس":  
عممت القدس دوت كوـ، اليـو االثنيف، أف وزير الخارجية األميركي، جوف كيري، : سعيد عريقات - واشنطف

كاف مف المقرر أف يقوـ بيا ىذا األسبوع إلى المنطقة، جراء تدىور الحالة  ينوي تأجيؿ جولتو المكوكية التي
 الصحية لزوجتو، التي أدخمت المستشفى في حالة حرجة، عصر األحد.

عامًا، مف  ، والبالغة مف العمر وتعتبر تريزا ىاينز كيري، التي تعافت مف سرطاف الثدي في عاـ 
مميار دوالر كما تعتبر مف  ات المتحدة، حيث تبمغ ثروتيا أكثر مف أبرز الشخصيات الخيرية في الوالي

 لغات. "الشخصيات العالمية" المتمكنة بشؤوف السياسة لخارجية وتتقف 
، صباح األحد: إف الوزير كيري "بات يمسؾ بطرؼ الخيط "القدس دوت كوـ"وكاف مصدر مطمع قاؿ لػ

ة المباشرة، بعد أف تجاوز معظـ العقبات التي عرقمت الستئناؼ المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمي
المفاوضات في السنوات الماضية، وأقنع نتنياىو بوقؼ االستيطاف خارج المستوطنات )الشرعية(، واإلفراج 

، مقابؿ موافقة ، المعتقميف منذ ما قبؿ توقيع اتفاؽ أوسمو لعاـ مف بيف األسرى الػ  عف نحو 
 س عمى وقؼ النشاطات الدبموماسية العالمية، الرامية لفرض العزلة عمى إسرائيؿ".الرئيس محمود عبا

 //القدس، القدس، 
 

 "لفيتان"من امتياز حقل  %شراء تتراجع عن قد  أستراليةشركة  
تمقت صناعة الغاز اإلسرائيمية ضربة شديدة إذا صحت التقارير األسترالية عف تراجع شركة  :حممي موسى

 ."لفيتاف"في المئة مف امتياز حقؿ  األسترالية عف نيتيا شراء  "ايدوودس"
مميوف دوالر  ( أف الشركة منعت تمرير حوالي ) "ذا أسترالياف"وقد نشرت صحيفة 

رفضت الرد عمى سؤاؿ حوؿ عدـ قياميا حتى اآلف  "وودسايد". وبحسب الصحيفة، فنف "لفيتاف"لشراكة 
. ووفقًا لشروط االتفاؽ لشراء الحصة والموقع في "لفيتاف"عة األولى مف ثمف حصتيا في حقؿ بتحويؿ الدف

، كاف مف المفترض أف تدفع الشركة الدفعة األولى فور إقرار توصيات لجنة كانوف األوؿ العاـ 
 في الحكومة اإلسرائيمية. "تسيمح"

دير الغاز مف الحقوؿ البحرية. ولكنيا زادت ومعروؼ أف الحكومة اإلسرائيمية أقرت الشير الماضي تص
في المئة فقط. وبحسب الصحيفة األسترالية، فنف شركة  حصة السوؽ اإلسرائيمية، وحصرت الصادرات بػ

في المئة مف الغاز  فيمت أنيا تستطيع المنافسة في سوؽ الغاز إذا سمح ليا بتصدير  "وودسايد"
في المئة مف قيمتو مقابؿ الدوالر  دوالر األسترالي وخسارتو اإلسرائيمي. وألسباب أخرى تتعمؽ بال

 ."لفيتاف"إلعادة النظر في مشروعيا لشراء حصة في  -وفؽ المحمميف  - "وودسايد"األميركي، اضطرت 
تدرس  "وودسايد"( األسترالية قد نشرت أف ) "ويست أسترالياف"وكانت صحيفة 

إلنشاء محطة تسييؿ غاز في قبرص، وليس في إسرائيؿ. وبحسب التقرير، فنف االنضماـ إلى كونسرتيوـ 
 ."نوبؿ إنرجي"بعد إبراـ مذكرة تفاىـ بيف قبرص و "لفيتاف"تعيد النظر في مشروعيا بشأف  "وودسايد"

وشددت الصحيفة عمى أف عدـ وجود شركة متخصصة في تسييؿ الغاز في الكونسرتيوـ تزيد فرص انضماـ 
 إلييا، خصوصًا أنيا صاحبة شيرة عالمية في إنشاء محطات التسييؿ. "وودسايد"

 //السفير، بيروت، 
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بدأت العالقػات الصػييونية األفريقيػة قبػؿ قيػاـ دولػة الكيػاف فػي أواخػر القػرف التاسػع عشػر، حػيف فكػر : المجد
الصييونية في إيجاد بدائؿ لموطف القومي لمييود، حيػث اختيػرت أوغنػدا كموقػع لدولػة الييػود  مؤسسو الحركة

القادمة قبؿ أف يتـ اإلجماع عمى فمسػطيف كػوطف قػومي لمييػود، وظمػت أفريقيػا تسػتحوذ عمػى اىتمػاـ الحركػة 
 الصييونية العالمية.

لى ما ىي عميو اليـو مف تطور ييػدد األمػف واتجيت دولة الكياف نحو أفريقيا وتنامت عالقاتيا معيا لتصؿ إ
القػومي العربػػي، وقػػد زاد ذلػػؾ االىتمػػاـ الصػػييوني بالقػػارة فػي اآلونػػة األخيػػرة، والسػػيما مػػع توقيػػع دولػػة الكيػػاف 
دارة المياه في أفريقيا، مع منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية  التفاقية التعاوف في مجاؿ األمف الغذائي وا 

  "اليونيدو".
كما جاءت زيارة رئيس دولػة جنػوب السػوداف "سػمفاكير" إلػى دولػة الكيػاف فػي العػاميف الماضػيف لتػدؽ نػاقوس 
الخطػػػر، وتكشػػػؼ المسػػػتور عػػػف عالقػػػات الػػػود والتعػػػاوف الخفػػػي بػػػيف الدولػػػة الوليػػػدة جنػػػوب السػػػوداف والكيػػػاف 

كنتـ »ء زيارتو لتؿ أبيب قائاًل: الصييوني، وىو ما فضحتو كممات "سمفاكير" لقادة الكياف عندما خاطبيـ أثنا
، ويتزايد الخطر اليوـ عقب توجو إثيوبيا نحو بناء سد «تقاتموف عنا، ولوال دولة الكياف ما قامت دولة الجنوب

شارة البعض إلى أف ىذا السد بدعـ ومساعدة صييونية أيضًا.  النيضة اإلثيوبي وا 
يتضػػػح لػػػو أف دولػػػة الكيػػػاف أرسػػػت لنفسػػػيا إسػػػتراتيجية  إف المتػػػابع لمسياسػػػة الصػػػييوني تجػػػاه القػػػارة األفريقيػػػة

مستقبمية لمتعامؿ مع الدوؿ األفريقية تقوـ عمى إقرار التفاعؿ بيف دولػة الكيػاف والػدوؿ األفريقيػة عبػر مختمػؼ 
 المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

اب ودوافػػع، يػأتي عمػػى رأسػػيا الموقػػع ويرجػع المحممػػوف ىػػذا االىتمػاـ الصػػييوني بالقػػارة السػػمراء إلػى عػػدة أسػػب
اإلسػػتراتيجي لمقػػػارة األفريقيػػة ، كمػػػا تشػػكؿ أفريقيػػػا حاليػػػًا ممػػرًا ميمػػػًا لمتجػػارة البحريػػػة الصػػييونية، حيػػػث يمػػػر 

 % مف ىذه التجارة أماـ سواحؿ القرف األفريقي ومضيؽ باب المندب.10
 

 محاصرة العرب
يوني محاصػرة المصػالح العربيػة المشػتركة وجنػوب الصػحراء يستند االىتماـ األفريقي إلػى رغبػة الكيػاف الصػي

وشػػػماليا لموصػػػوؿ لمنػػػابع النيػػػؿ والتػػػأثير عمػػػى مصػػػر والسػػػوداف، إضػػػافة لمحاصػػػرة تػػػأثيرات الػػػدور اإليرانػػػي 
يراني متصاعد ومتنامي. ظيار الكياف فى صورة البديؿ الكؼء لدور عربي وا   المتنامي فى القارة وا 

مكانيػػػة تمػػػددىا تحػػػت ضػػػغط اليجػػػرة والسػػػيما؛ ألف الُبعػػػد األمنػػػ ي المتمثػػػؿ فػػػي تػػػأميف وجػػػود دولػػػة الكيػػػاف وا 
المتزايػػػدة، وتحقيػػػؽ الشػػػرعية السياسػػػية مػػػف خػػػالؿ كسػػػر حمقػػػة الحصػػػار المفػػػروض حوليػػػا بتػػػأميف وجودىػػػا 
باعتراؼ أكبر عدد مف الدوؿ بيا ولضماف دعـ مادي وسياسي ليػا ولتوجياتيػا فػى المنطقػة العربيػة وبالتػالي 

 جز عزلتيا العربية سياسيًا واقتصاديًا بما يضمف وجودىا وبقاءىا وأمنيا.كسر حا
 99فقػػد وصػػؿ عػػدد الػػدوؿ األفريقيػػة التػػى أعػػادت عالقاتيػػا أو أسسػػت عالقػػات دبموماسػػية جديػػدة مػػع الكيػػاف 

 دولػة، بمػا يضػمف لدولػة الكيػاف فػي 99دولة، يخرىا دولة جنوب السوداف مػف مجمػوع الػدوؿ األفريقيػة البػالغ 
 ذات الوقت دعمًا سياسيًا لسياساتيا في المحافؿ والمنظمات الدولية.

عػػالوة عمػػى الرغبػػة فػػي السػػيطرة عمػػى ثػػروات ومػػوارد القػػارة األفريقيػػة مػػف خامػػات معدنيػػة ومعػػادف نفيسػػة عػػف 
طريػػؽ فػػتح أسػػواؽ دوؿ القػػارة لمتقنيػػات الصػػييونية فػػى مجػػاالت ومشػػروعات الزراعػػة والػػرى والمرافػػؽ والبنيػػة 

ساسية والصناعة االستخراجية وتقديـ الخبرات لتسويؽ منتجات تمؾ الػدوؿ فػي الخػارج، وتػوفير مسػتمزمات األ
الكيػػاف مػػف السػػمع الوسػػيطة ومػػدخالت اإلنتػػاج مػػف المعػػادف ومػػف أىميػػا المػػاس، حيػػث نجحػػت فػػي تشػػغيمو 
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اط لتػوفير الطاقػة مسػتقباًل، إضافة إلى اليورانيوـ الذي تحتاج إليو لتشغيؿ مفاعالتيا النووية أو كعنصر احتيػ
 إضافة لتشجيع السياحة في دولة الكياف.

 
 كراسي السمطة

ومف ضمف األسباب التي تجعؿ دولة الكياف حريصة عمى التواجد في القارة السمراء ىو تخوفيػا مػف وصػوؿ 
كيػد فػى غيػر بعض التيارات اإلسالمية المتشددة لكراسي السػمطة فػى دوليػا األفريقيػة، فيػي تػرى أف ذلػؾ بالتأ

 صالحيا باعتبار نظر ىذه التيارات إلى دولة الكياف كونيا دولة غاصبة عنصرية يتعيف مقاطعتيا.
مكانيػػة تقػػديـ  وفػػي ىػػذا الصػػدد تػػوحي حكومػػات تمػػؾ الػػدوؿ بػػالتخوؼ مػػف تصػػاعد تمػػؾ الحركػػات والتيػػارات وا 

اء قػػانوني ألجيػػزة المخػػابرات الػػدعـ بالسػػالح والخبػػراء لممسػػاعدة فػػي القضػػاء عمييػػا، وذلػػؾ بيػػدؼ إيجػػاد غطػػ
مكانيػػة  الصػييونية "الموسػػاد" وغيرىػػا لمتواجػػد فػػي أفريقيػػا لمتابعػػة كافػػة المتغيػػرات التػػي تحػػدث عمػػى الطبيعػػة وا 

 تدخؿ فوري تحسبًا ألي ظرؼ.
وتأكيدًا ليذا، فقد نجحت دولة الكياف في اسػتقطاب بعػض زعمػاء الحركػات االنفصػالية كمػا حػدث مػع إحػدى 

ر التػػي افتتحػػت دولػػة الكيػػاف مكتبػػًا ليػػا فػػي تػػؿ أبيػػب، كمػػا ال يمكػػف تصػػور اسػػتبعاد األيػػادي فصػػائؿ دارفػػو 
ريتريػػا بعػػد ابتعػػاد الثانيػػة  الصػييونية فيمػػا يحػػدث بػػدلتا نيػػر النيجػػر بنيجيريػػا أو تغذيػة الخالفػػات بػػيف أثيوبيػػا وا 

 نجوال ورواندا وزائير.بعض الشيء عف دولة الكياف ، والصراعات التي شاىدتيا سيراليوف وليبيريا وأ
 

 جاليات ييودية
عالوة عمػى مػا سػبؽ، ال يػزاؿ يتصػاعد الطمػوح الصػييوني فػي الحصػوؿ عمػى نصػيب مػف ميػاه النيػؿ، وىػي 
فػػي ذلػػؾ تممػػؾ الكثيػػر مػػف أسػػاليب خػػداع دوؿ حػػوض النيػػؿ والتػػي تتمثػػؿ كمػػا ذكرنػػا فيمػػا تقدمػػو مػػف خػػدمات 

دة النظػػر فػػى اتفاقيػػات ميػػاه النيػػؿ خاصػػة مػػع مصػػر، ليػػذه الػػدوؿ، إضػػافة لتحػػريض دوؿ الحػػوض عمػػى إعػػا
ولعػػؿ مػػا يمفػػت النظػػر فػػي ىػػذا الممػػؼ تركيػػز الزيػػارات ومجػػاالت التعػػاوف واالسػػتثمارات الصػػييونية مػػع دولػػة 

% مػػػف حصػػػة ميػػػاه النيػػػؿ، إضػػػافة لػػػدوؿ أوغنػػػدا وكينيػػػا وأخيػػػرًا جنػػػوب 21أثيوبيػػػا والتػػػي يػػػأتي لمصػػػر منيػػػا 
 السوداف.

ييودية كبيرة فى عدد مف الدوؿ األفريقية أىميا جنوب أفريقيا وأثيوبيا وزيمبابوى وكينيا  ويعتبر وجود جاليات
والكونغو الديمقراطية، إضافة لمبعد األىـ فى تمؾ المنظومة والمتمثؿ فى تربية كوادر مف أبناء تمؾ الجاليػات 

الػػى االىتمػػاـ الصػػييوني بالقػػارة لقيػػادة النشػػاط الصػػييوني بػػدوؿ القػػارة األفريقيػػة، مػػف ضػػمف األسػػباب الدافعػػة 
 السمراء.

وممػػا سػػبؽ نجػػد أف معظػػـ الػػدوافع التػػي تبنػػي عمييػػا األىػػداؼ الصػػييونية تيػػدؼ إلػػى تطويػػؽ األمػػف المػػائي 
العربي وتيديد أمف مياه النيؿ والسيطرة عمى اقتصاديات الدوؿ العربية وخمؽ تيارات مناىضة لمعػرب ومؤيػدة 

 يجاد أسواؽ كبيرة لمصادرات الصييونية وسرقة خيرات القارة السمراء.  لدولة الكياف داخؿ أفريقيا وا  

 8/7/1023، المجد االمني
 

 "إسرائيل" عمى عزل مرسي رىاناتىذه  22
 صالح النعامي
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عمى الرغـ مف إلزاـ رئيس الحكومػة اإلسػرائيمية بنيػاميف نتنيػاىو وزراءه بعػدـ اإلدالء بػأي تصػريح بشػأف قيػاـ 
لػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي، إال أف النخػػب األمنيػػة الصػػييونية رأت فػػي الخطػػوة الجػػيش المصػػري بعػػزؿ ا

تحػػواًل يسػػمح بتقمػػيص اآلثػػار السػػمبية التػػي انطػػوت عمييػػا الثػػورات العربية.ولقػػد تكػػرر كثيػػًرا مصػػطمح "حػػدث 
 تأسيسػػي" فػػي وصػػؼ اإلسػػرائيمييف لمخطػػوة التػػي أقػػدـ عمييػػا وزيػػر الػػدفاع المصػػري عبػػدالفتاح السيسػػي عنػػدما
عزؿ الرئيس مرسي، لإليحاء بأف ىذه الخطوة تشكؿ نقطة تحوؿ فارقة نحو عيد جديد، تتحرر فيو "إسرائيؿ" 

 مف الكثير مف مصادر التيديد التي دفع بيا الربيع العربي.
 

 ما يراىن الصياينة عمى كسبو
خػاص إلػى حقيقػة أف  إف أكثر ما عاظـ حالة الرضا واالرتيػاح فػي األوسػاط اإلسػرائيمية الرسػمية يعػود بشػكؿ

 عزؿ مرسي ومطاردة قادة جماعة "اإلخواف المسمميف" يفتح المجاؿ أماـ التالي:
أواًل: استعادة الشراكة اإلسػتراتيجية التػي كانػت قائمػة بػيف "إسػرائيؿ" ونظػاـ الػرئيس المصػري المخمػوع مبػارؾ، 

دليف" الػػػرئيس السػػػابؽ لشػػػعبة وىػػػي الشػػػراكة التػػػي توقفػػػت أثنػػػاء حكػػػـ مرسػػػي. وكمػػػا قػػػاؿ الجنػػػراؿ "عػػػاموس يػػػا
االستخبارات العسكرية ومدير "مركز أبحاث األمف القػومي" اإلسػرائيمي؛ فػنف الشػراكة اإلسػتراتيجية التػي تأمػؿ 
"تؿ أبيب" في استعادتيا مع مصر بعد سقوط نظاـ مرسي تتمثؿ في تجنػد مصػر فػي مسػاعدة "إسػرائيؿ" مػف 

ؿ: خطػػر "اإلرىػػاب" الفمسػػطيني، والتعػػاوف فػػي مواجيػػة حركػػات جديػػد فػػي مواجيػػة التحػػديات اإلسػػتراتيجية، مثػػ
الجياد العالمي، والخطر اإليراني. ويشير "يادليف" إلى أنو عمى الرغـ مف قصر فترة حكػـ مرسػي، إال أنػو لػـ 
ُينِو فقط الشراكة اإلستراتيجية مع "إسرائيؿ"، بؿ إنو عمؿ عمى تقميص ىامش المناورة لحكومة "تؿ أبيب" فػي 

طقة بقدر ما يسمح بذلؾ وضع مصر اإلستراتيجي، مشيًرا إلى دور مرسي فػي دفػع "إسػرائيؿ" نحػو إنيػاء المن
الحممة العسكرية األخيرة عمى قطاع غزة حتى قبؿ أف تحقؽ أي مػف أىػدافيا. وال خػالؼ داخػؿ "إسػرائيؿ" أف 

 حكـ مرسي مثَّؿ مصدر قوة لممقاومة الفمسطينية.
حػور "االعتػداؿ" فػي العػالـ العربػي، والػذي أدى فػوز اإلخػواف بحكػـ مصػر إلػى ثانًيا: إسػقاط مرسػي سػيعزز م

إضػعافو إلػى حػد كبيػر. وتػرى "إسػرائيؿ" أف اسػتعادة محػور االعتػداؿ قوتػو سيسػمح ليػا بيػامش منػاورة كبيػػر، 
 .بشكؿ يسمح ليا باستعادة القدرة عمى بناء تحالفات مع قوى إقميمية عربية لمجرد التقاء المصالح بينيا

ثالثًػا: ىنػاؾ إدراؾ عميػػؽ فػي "إسػػرائيؿ" أف إسػقاط حكػػـ اإلخػواف ومػػا سػيتبعو مػػف جػدؿ عػػاـ بػيف المعارضػػيف 
والمؤيػػديف، باإلضػػافة إلػػى تعػػاظـ حػػدة االسػػتقطاب المػػذىبي بػػيف السػػنة والشػػيعة سػػيقمص مػػف مكانػػة الصػػراع 

يمة، وىو مػا يسػمح لػػ"إسرائيؿ" العربي اإلسرائيمي في الجدؿ العربي العاـ، ويصبح مجرد تفاصيؿ غير ذات ق
 بقدرة كبيرة عمى تحقيؽ أىدافيا في ظؿ أقؿ قدر مف المقاومة مف العالـ العربي.

رابًعػػا: ال خػػالؼ فػػي "إسػػرائيؿ" فػػي أف إسػػقاط مرسػػي مثَّػػؿ ضػػربة قويػػة لحركػػة "حمػػاس"، التػػي تحسػػنت بيئتيػػا 
الػذي -األيػدلوجي. ويتوقػع الجنػراؿ "روف تيػرا" اإلستراتيجية كثيًرا بعد فػوز اإلخػواف، بسػبب الػرابط التنظيمػي و 

أف يسيـ االنقػالب عمػى مرسػي فػي ردع  -شغؿ في الماضي مواقع حساسة في شعبة االستخبارات العسكرية
حركة "حماس" عف التحرش بػ"إسرائيؿ" في المستقبؿ، لكف أغمبية المراقبيف في "إسػرائيؿ" يسػتبعدوف أف يسػيـ 

يؿ" عمى مياجمة "حماس" بدوف أف يكوف لذلؾ مبرر قوي، وذلؾ إلدراكيا أف إسقاط مرسي في تشجيع "إسرائ
 مثؿ ىذا السموؾ سيمنح الرأي العاـ العربي الفرصة لمتدخؿ بشكؿ يفسد عممية االنقالب عمى مرسي.

خامًسا: تنطمؽ النخبة اإلسرائيمية مػف افتػراض مفػاده أف عػزؿ مرسػي حسَّػف مػف قػدرة نظػاـ الحكػـ فػي األردف 
الصػػػػمود فػػػػي مواجيػػػػة دعػػػػوات اإلصػػػػالح التػػػػي يمكػػػػف أف تقمػػػػص مػػػػف قدرتػػػػو عمػػػػى مواصػػػػمة التعػػػػاوف عمػػػػى 
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اإلستراتيجي مػع "إسػرائيؿ"؛ فقػد اعتبػر الػوزير والجنػراؿ اإلسػرائيمي "إفػرايـ سػنيو" أف إسػقاط مرسػي قػد زاد مػف 
ف ببقػػائيـ عمػػى قيػػد فػػرص بقػػاء نظػػاـ الحكػػـ فػػي األردف، مشػػيًرا إلػػى أف مئػػات اآلالؼ مػػف اإلسػػرائيمييف مػػدينو 

 الحياة لمدور الذي تقوـ بو األجيزة األمنية األردنية عبر تعاونيا مع األمف اإلسرائيمي.
سادًسػػا: تعتبػػر "إسػػرائيؿ" أف اسػػتعادة العسػػكر زمػػاـ المبػػادرة فػػي مصػػر سيسػػيـ فػػي اسػػتعادة الواليػػات المتحػػدة 

كبيرة لػ"إسرائيؿ"، عمػى اعتبػار أف ىػذا التحػوؿ لمكانتيا في المنطقة، وىذا بحد ذاتو يمثؿ مصمحة إستراتيجية 
يقمػػص مػػف حجػػـ األعبػػاء اإلسػػتراتيجية التػػي تتحمميػػا "إسػػرائيؿ" جػػراء التحػػوالت فػػي اإلقمػػيـ، عػػالوة عمػػى أنػػو 
 يسيـ بشكؿ كبير في ترميـ قوة الردع اإلسرائيمية ويحسف مف قدرة "تؿ أبيب" عمى استعادة مكانتيا اإلقميمية.

داخػػؿ "إسػػرائيؿ" عمػػى أف إسػػقاط مرسػػي سيسػػيـ فػػي تحقيػػؽ مصػػالح "إسػػرائيؿ" فػػي السػػاحة  سػػابًعا: ال خػػالؼ
السػػورية؛ فقػػد نقمػػت اإلذاعػػة العبريػػة عػػف مصػػادر فػػي شػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية "أمػػاف" قوليػػا: إنػػو عمػػى 

اآلونػة  الرغـ مف محدودية الدور الذي كاف بنمكاف مرسػي أف يقػوـ بػو فػي الشػأف السػوري، إال أف نظامػو فػي
األخيػػػرة أقػػػدـ عمػػػى خطػػػوات ُتحسػػػف مكانػػػة الجماعػػػات اإلسػػػالمية العاممػػػة ضػػػد نظػػػاـ بشػػػار األسػػػد، وىػػػذا مػػػا 
يتعارض مع مصالح "إسرائيؿ". وحسب المصادر، فنف أي تدخؿ عربي فاعؿ لصػالح الثػوار يمكػف أف يػؤدي 

 ادفة إلى إطالة أمد المواجية.إلى وضع حد لالقتتاؿ الحالي، وىذا ما يتناقض مع المصمحة اإلسرائيمية الي
 

 قائمة المخاطر
 إلى جانب جممة المكاسب التي تراىف "إسرائيؿ" عمى تحقيقيا، فننيا تحذر مف مصادر تيديد كبيرة، منيا:

اشتعاؿ جبية سيناء عبر تعاظـ نشاط الجماعػات الجياديػة العاممػة ىنػاؾ واسػتيداؼ مسػتوطنات جنػوب  -2
 "إسرائيؿ".

الشارع المصري بشكؿ يجبر الجيش عمى إعادة مرسي لمحكـ، وىذا مػا يعنػي أف مرسػي  تعاظـ ردة فعؿ -1
سيتخذ إجراءات سياسية ضد "إسرائيؿ" والواليات المتحدة، عمى اعتبار أف ىناؾ إحساًسا بػأف عزلػو جػاء بعػد 

 التشاور مع "البنتاجوف".
 7/7/1023، اليوم اإلسالم
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 اف أبو عامرد. عدن
ال يمكػػف االسػػػتخفاؼ باألىميػػػة الفائقػػػة لمتطػػػورات المصػػػرية عمػػػى "إسػػػرائيؿ"، فقػػػد تواصػػػمت متابعاتيػػػا الحثيثػػػة 
لتطػػػورات الموقػػػػؼ الميػػػػداني فييػػػػا، عمػػػػى مختمػػػػؼ األصػػػػعدة السياسػػػػية واألمنيػػػػة والعسػػػػكرية، وطغػػػػى المشػػػػيد 

تى لو لـ يتـ اإلعػالف عنيػا فػي الصػحافة المصري، عمى مجمؿ التحركات اإلسرائيمية الداخمية والخارجية، ح
نمػػػا  واإلعػػػالـ، ولػػػـ يبػػػد مػػػا يحصػػػؿ فػػػي شػػػوارع القػػػاىرة واإلسػػػكندرية وأسػػػيوط والفيػػػوـ شػػػأنًا مصػػػريًا داخميػػػًا، وا 

 إسرائيميًا بامتياز!
وىػػو مػػا يطػػرح جممػػة مػػف األسػػئمة عمػػى الواحػػد منػػا، ومػػف أىميػػا: ىػػؿ توقعػػت األجيػػزة األمنيػػة واالسػػتخبارية 

مية التطورات المصرية وصػواًل إلػى حػدث االنقػالبي وكيػؼ نظػرت "إسػرائيؿ" إليػو، ومػدى تػأثيره عمػى اإلسرائي
لى أي حد تدخمت "إسرائيؿ" في بعض أحداثو، لتجييره خدمة لمصالحيا اإلستراتيجيةي  الواقع اإلسرائيميي وا 

شيد طرح تخوفات مف  مع العمـ أف ما سبؽ االنقالب في مصر مف أحداث وتطورات طواؿ السنة الماضية،
فرضػػية انسػػحاب مصػػر، ولػػو نسػػبيًا، مػػف محػػور "االعتػػداؿ العربػػي"، وتحوليػػا إلػػى محػػور مواجيػػة، مػػا ُيشػػّكؿ 
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خطرًا أمنيًا وجغرافيًا وسياسيًا كبيرًا عمى "إسرائيؿ"، ألنيا ستعيش في منطقة غير مسػتقرة، وسػتحاوؿ الجيػات 
، ومف شأف ىذه الخطوات والتطورات أف تعّزز صحة ما يقػاؿ المعادية استغالؿ الوضع الناشئ لزيادة نفوذىا

 أف حاجاتيا األمنية ستزداد، مما يقتضي زيادة ميزانيتيا.
وقد أدركت "إسرائيؿ" جيدًا أف مصر تبقى عنواف التغيير اإلقميمي والدولي، نظرًا لوزنيا في التاريخ والجغرافيا 

والحصار الدولي المذيف تعػّززا ضػد "إسػرائيؿ"، ويعكػس التحػوؿ  والديمغرافيا، وىو ما مف شأنو أف يفاقـ العزلة
الذي بدأ يظير في توازف القوى اإلقميمية عقب سقوط نظاـ مبارؾ، خصوصًا وأنيا قد ترسػؿ إشػارات فحواىػا 
أنيا لـ تعد ممتزمػة بػالحمؼ اإلسػتراتيجي معيػا كمػا كػاف فػي عيػده، وأنيػا أصػبحت مسػتعدة لمتعػاوف مػع دوؿ 

 كتركيا عمى سبيؿ المثاؿ. معادية ليا
ولذلؾ جاء الترحيب اإلسرائيمي الخفي باالنقالب واضحًا جميػًا، فػي ضػوء مػا لفتػت إليػو األوسػاط الدبموماسػية 
اإلسػػرائيمية إلػػػى أنػػػو منػػػذ فػػوز الػػػرئيس محمػػػد مرسػػػي، ونجػػػاح اإلخػػواف المسػػػمميف فػػػي االنتخابػػػات البرلمانيػػػة، 

القاىرة، ويمكف مالحظة المؤشرات الدالة عمى ذلػؾ مػف خػالؿ توقفيػا  ازدادت "برودة السالـ البارد أصاًل" مع
 عف تزويد تؿ أبيب بالغاز الطبيعي، وعودة الشيخ يوسؼ القرضاوي إلييا بعد نفي داـ عشرات األعواـ.

وكؿ ذلؾ زاد في كفة ما اعتبرتو تؿ أبيب دورًا مصريًا واضحًا في كونيا تعيش فترة مف انعداـ االسػتقرار فػي 
 منطقة، في ضوء الزلزاؿ الذي يضرب العالـ العربي في الوقت الحالي، وال تعرؼ كيؼ ستنتيي األمور.ال

ولعػػؿ مػػا جعػػؿ األحػػداث فػػي مصػػر، خػػالؿ العػػاـ األوؿ فقػػط مػػف حكػػـ مرسػػي، تشػػعؿ المزيػػد مػػف األضػػواء 
كػاف مػع شػخص الحمراء لدى صناع القرار فػي تػؿ أبيػب، أنيػا أظيػرت بمػا ال يػدع مجػااًل لمشػؾ أف سػالميا 

مبارؾ ومنظومتو الحاكمة، وليس مع الشعب المصري، وبػدأت تتحسػس اآلثػار المحتممػة عمػى تسػارع تػدىور 
العالقات المصرية اإلسػرائيمية، واحتمػاالت تراجعيػا، وأي عالقػة معيػا سػتكوف محفوفػة بالمخػاطر فػي المػدى 

 الزمني المنظور.
مي، ألف يلة دعايتو قامت عمى فرضية أف مشكمة "إسرائيؿ" مع وىنا تبرز إشكالية الفكر االستراتيجي اإلسرائي

الػػػدوؿ العربيػػػة فػػػي طبيعػػػة نظميػػػا الديكتاتوريػػػة، والوضػػػع فػػػي مصػػػر أكبػػػر شػػػاىد عمػػػى ذلػػػؾ، لكػػػف الثػػػورات 
المتالحقة جعمتيا أكثر قمقًا مف احتماالت تحرر العرب منيا، وتبيف أف أنسب األوضاع لػ"إسرائيؿ" تكمف في 

 استمرارىا.
ذلؾ يبدو ساذجًا عػدـ قػراءة مػا جػرى مػف اتصػاالت مكثفػة بػيف "إسػرائيؿ" والواليػات المتحػدة والػدوؿ الغربيػة ول

بشػػأف مػػا حػػدث فػػي مصػػر بعػػد الثػػورة، وفػػوز مرسػػي، وأوفػػدت وزارة الخارجيػػة عػػددًا مػػف دبموماسػػيييا لػػبعض 
ف تشػػػاؤميـ بتحقػػػؽ بعػػػض العواصػػػـ الغربيػػػة لعقػػػد سمسػػػمة مػػػف المقػػػاءات العاجمػػػة مػػػع مسػػػئولييا، لإلعػػػراب عػػػ

السػػػيناريوىات السػػػمبية الموضػػػوعة بشػػػأف تطػػػورات األحػػػداث فػػػي مصػػػر، ويشػػػير أحػػػدىا إلػػػى أف حالػػػة تمػػػدد 
اإلسالمييف فييا، ستتيح ليـ السيطرة عمى مفاصؿ السمطة، وىو مػا مػف شػأنو أف يمحػؽ ضػررًا كبيػرًا باتفاقيػة 

 "كامب ديفيد" عمى المدى البعيد.
تبعدت قيػاـ النظػاـ المصػري الجديػد "اإلخػواني" بنلغػاء اتفػاؽ السػالـ، لكنػو فػي المقابػؿ ورغـ أف )إسرائيؿ( اسػ

سػػػيتوقؼ عػػػف لعػػػب "دور النجػػػاة" ليػػػا فػػػي محاوالتيػػػا لمخػػػروج مػػػف العزلػػػة الدوليػػػة المفروضػػػة عمييػػػا، وسػػػيقـو 
 بتحسيف عالقاتو مع الفمسطينييف عمومًا، بمف فييـ أعداء "إسرائيؿ".

تفتػػرض "إسػػرائيؿ" أّف القػػوى المعاديػػة، خاصػػة اإلخػػواف المسػػمميف، سيسػػيطروف عمػػى بصػػورة أكثػػر تفصػػياًل، 
مقاليد الحكـ، وبعد مػرور فتػرة زمنيػة سػيمتدوف لمجػيش، ليشػكؿ تيديػدًا لجيشػيا، وىنػا تكمػف مشػكمتيا الكبيػرة، 

 منطقة.ألف ذلؾ سيعني بصورة أو بأخرى تحديدىا في العقود القادمة القريبة لوجندة السياسية في ال
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أخيرًا..ورغـ أف )إسرائيؿ( لـ تصدر موقفًا رسميًا معمنًا تجاه انقالب مصر، لكنيا وصفت سابقًا ما حدث في 
العواصـ العربية عمومًا، والقاىرة خصوصًا، مف تزايد نفوذ اإلسػالمييف بأنيػا "مأسػاة" سػتحؿ بيػا، وىنػا يمكػف 

 القوؿ إف تـ االنقالب عمى "المأساة"، فماذا حؿ إذفي
وأظيرت الساعات األخيرة أنو ال يمكػف وصػؼ سػعادة "إسػرائيؿ" عمػى إقصػاء أعػداء ِلػداٌد ليػا عػف الحكػـ فػي 
مصر، ويمكف الجـز بأنيا أكبر مستفيد مف االنقالب عمييـ، ورغـ أنيػا تتشػدؽ بالديمقراطيػة، إال أنيػا تخػاؼ 

نتخابػات حقيقيػة عمػى موقػؼ سياسػي، منيا، ومف نتائجيا العكسية بػيف الشػعوب العربيػة، التػي لػو أدت إلػى ا
 ستكوف فيو بالتأكيد أوؿ الخاسريف، وىو ما أثبتتو الثورات العربية في العاـ األخير.

 8/7/1023، فمسطين أون الين
 
 

 من التجربة المصرّية الفمسطينّيةالّدروس  23
 ىاني المصري

خػػب، أـ تػػدخاًل عسػػكري ا جػػاء بغػػض النظػػر عػػف تسػػمية مػػا جػػرى فػػي مصػػر انقالًبػػا عسػػكري ا أطػػاح بػػرئيس منت
استجابًة لإلرادة الشعبّية، وأدى إليو الفشؿ المتراكـ لمرئيس المعزوؿ محمد مرسي، فنف الحكػـ لصػالح الموجػة 
الثانية لمثورة المصرّية أو عمييا يتوقؼ عمى قدرتيا عمى إنقاذ مصر بنقامة نظاـ تعػددي ديمقراطػي بمشػاركة 

نقاذىػػا مػػف الفوضػػى والحػػرب األىمّيػػة التػػي كانػػت تسػػير إلييػػا الجميػػع ومػػف دوف إقصػػاء االتجػػاه  اإلسػػالمّي، وا 
 حزيراف، وجاءت الموجة الثانية لمثورة "خشبة خالص". 30قبؿ 

 29عمػػى الػػرئيس مرسػػي أف يفكػػر مػػراًرا وتكػػراًرا لمػػاذا أخطػػأ كػػؿ ىػػذه األخطػػاء خػػالؿ عػػاـ واحػػد حتػػى يخػػرج 
( إلى الشوارع مطالبيف برحيمػو رغػـ أنػو رئػيس CNNوفًقا لػ )مميوف  33( وGoogleمميوف متظاىر وفًقا لػ )
مميػػػوف صػػوت فػػي انتخابػػػات اعتػػرؼ بشػػرعيتيا معظػػػـ األطػػراؼ المحمّيػػة والعربّيػػػة  23منتخػػب حصػػؿ عمػػى 

 والدولّية.
مػػا ييمنػػا فػػي ىػػذا المقػػاؿ ىػػو اسػػتخالص الػػدروس الفمسػػطينّية مػػف التجربػػة المصػػرّية، خصوًصػػا فػػي ضػػوء 

المصرّية بتشكيؿ "حركة تمرد" فمسطينّية، والدعوة إلى تنظيـ مظاىرات ضد سمطة "حمػاس" استنساخ التجربة 
 في غزة حتى يتـ إسقاطيا.

لقد وصؿ األمػر بأحػد النػاطقيف باسػـ "فػتح" إلػى حػد تحميػؿ تػدخؿ "حمػاس" فػي األوضػاع الداخمّيػة المصػرّية 
ـ السػػمطة التػػي طالبػػت مصػػر بعػػدـ تحميػػؿ مسػؤولّية إغػػالؽ معبػػر رفػػح، بػػالرغـ مػػف أف الفمسػػطينييف، بمػػا فػػيي

أىؿ قطاع غزة المسؤولّية عما ُيّدعى أّف "حمػاس" قامػت بػو نصػرة لتنظيميػا األـ جماعػة اإلخػواف المسػمميف، 
 فال يجب أف تعاقب غزة بحجة أخطاء سواء ارتكبتيا أو لـ ترتكبيا "حماس".

مسػػطيف وألف فمسػػطيف محتمػػة، وبحاجػػة إلػػى ال يمكػػف استنسػػاخ التجربػػة المصػػرّية فمسػػطينًيا ألف مصػػر غيػػر ف
وحػػدة وطنّيػػة لمواجيػػة االحػػتالؿ، وألف "حمػػاس" بػػالرغـ مػػف أنيػػا امتػػداد لجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف، إال أنيػػا 
يجػػب أف ُتوِجػػد مسػػافة بينيػػا وبػػيف اإلخػػواف، وتعطػػي األولوّيػػة لكونيػػا حركػػة فمسػػطينّية نشػػأت كحركػػة مقاومػػة 

مؤسسػػيا ومعظػػـ قيادتيػػا ويالؼ الكػػوادر واألعضػػاء واألنصػػار شػػيداء، إضػػافة لالحػػتالؿ اإلسػػرائيمي وقػػدمت 
 إلى األسرى والجرحى وأشكاؿ المعاناة المختمفة.

ال تتحمػػػؿ وحػػػدىا  1007إضػػػافة إلػػػى مػػػا سػػػبؽ، فػػػنف "حمػػػاس" التػػػي قامػػػت بانقالبيػػػا العسػػػكري فػػػي حزيػػػراف 
ماس" تبرر انقالبيا بأنيا اضطرت لو كونيا لـ المسؤولّية عف وقوع االنقساـ وال عف استمراره حتى اآلف. فػ"ح



 
 

 

 

 

           33ص                                    1922العدد:                9/7/1023الثالثاء  التاريخ:

ُتمّكف مف الحكـ رغـ فوزىا باالنتخابات، ال عندما شكمت حكومػة بمفردىػا، وال عنػدما شػاركت بحكومػة وحػدة 
 وطنّية، ولذلؾ تغّدت بػ"فتح" قبؿ أف تتعشى بيا.

اـ فػػػي مواجيػػػة دعاتػػػو الخالصػػػة ممػػػا سػػػبؽ أف فمسػػػطيف بحاجػػػة إلػػػى "حركػػػة تمػػػرد" فمسػػػطينّية إلنيػػػاء االنقسػػػ
وأطرافػػو، وفػػرض إرادة الشػػعب الفمسػػطيني عمػػييـ، خصوًصػػا جماعػػات مصػػالح االنقسػػاـ التػػي ازدادت غنػػى 

 ونفوذا في الضفة الغربّية وقطاع غزة.
إف استنسػػاخ التجربػػة المصػػرّية مػػف دوف مراعػػاة الخصػػائص الفمسػػطينّية يمكػػف أف يػػؤدي إلػػى عػػودة االقتتػػاؿ 

ي غزة في ظؿ الوضع الصعب جًدا الذي تعيشو "حماس"، سواء جػراء أخطائيػا، أو الفمسطيني، وخصوًصا ف
نتيجة النعكاس ما جرى ويجري في المنطقة عمييا. فػالمطموب إيجػاد مخػرج لػػ"حماس" يمكنيػا مػف االنضػواء 

 تحت مظمة الوحدة الوطنّية ضمف مشاركة ومف دوف مغالبة.
ة، فػنف ىنػاؾ دعػوة قديمػة جديػدة أطمػت برأسػيا بقػوة عمػى إضافة إلى االنتفاضة عمػى سػمطة "حمػاس" فػي غػز 

خمفّيػػة مػػا جػػرى فػػي مصػػر، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التركيػػز عمػػى إجػػراء االنتخابػػات خػػالؿ ثالثػػة أشػػير مػػف دوف 
االتفاؽ عمى برنامج سياسي وال عمى كيفّية مواجية التحديات التي تواجػو القضػّية الفمسػطينّية، خصوًصػا فػي 

امة دولة فمسطينّية جّراء طبيعة المشروع الصييونّي وأطماعو، وما أّدى إليو مف سيادة مرحمة فقداف األمؿ بنق
 الفكر والسياسات اليمينّية والمتطّرفة في إسرائيؿ، وفي ظؿ تعّمؽ االنقساـ أفقي ا وعمودي ا.

مشعب كمػوي كيؼ يمكف إجراء انتخابات في ظؿ وجود أجيزة أمنّية تابعة ليذا الطرؼ أو ذاؾ وليست أجيزة ل
في ظؿ ىذا الوضع، إذا جػرت االنتخابػات سػتكوف أداة لحسػـ الصػراع الػداخمي، األمػر الػذي يفػاقـ االنقسػاـ. 
فنذا جرت االنتخابات مف دوف تزوير وفازت "فتح" فنف "حماس" لف تعترؼ بالنتائج بذريعة جاىزة سػمًفا بأنيػا 

ذا فازت "حماس" واعترفػت "فػتح" بيػذا الفػوز فنن يػا لػف تػتمكف مػف الحكػـ فػي الضػفة، ألف االحػتالؿ مزورة، وا 
فػي المرصػاد ولػف يوافػؽ عمػى حكػـ "حمػاس" إال عنػدما تسػتكمؿ "اعتػداليا" بالموافقػة الصػريحة والكاممػة عمػػى 

 شروط المجنة الرباعّية.
ا، بػؿ إف ما يجري في مصر منذ الثورة وحتى اآلف ال يعزز المطالبة الفمسطينّية بالتوجػو إلػى االنتخابػات فػورً 

يوجب التوافؽ أواًل عمى ميثاؽ وطني يتضمف "ركائز المصمحة الوطنّيػة العميػا". فالخطػأ الفػادح الػذي ارتكبتػو 
جماعة اإلخػواف أنيػا أيػدت إجػراء انتخابػات قبػؿ وضػع الدسػتور لكػي تػتمكف مػف وضػع دسػتور عمػى مقاسػيا 

قصاء اآلخريف؛ األمر الذي فجر الموقؼ كمو ضدىا.  وا 
لفمسطينّية ال تزاؿ طرّية في األذىاف، وبرىنت عمى أف االنتخابات تحت االحتالؿ أو فػي مرحمػة إف التجربة ا

 انتقالّية مف دوف االتفاؽ عمى األىداؼ والمرجعيات وأشكاؿ العمؿ والنضاؿ األساسّية تضر وال تنفع.
راطي ػا، فاالنتخابػات لقد جرت انتخابات في مصر لكنيا لـ تحؿ شيًئا، وتفجرت الثورة ضد رئيس منتخػب ديمق

كػػاف البػػد وأف يسػػبقيا توافػػؽ عمػػى الدسػػتور "أبػػو القػػوانيف جميًعػػا"، الػػذي يحتػػاج إقػػراره إلػػى إجمػػاع أو أغمبّيػػة 
ساحقة عمى األقؿ. فال يحػؽ باسػـ الديمقراطّيػة أف تقػوـ أغمبّيػة بسػيطة فػازت فػي دورة واحػدة بتفػويض نفسػيا 

فازت في االنتخابات، فاالنتخابات أداة مف أدوات الديمقراطّيػة  بصياغة الوضع كمو عمى مقاسيا، بحجة أنيا
نمػػا بػػنفس القػػدر تحمػػي حػػؽ  وليسػػت الديمقراطّيػػة، والديمقراطّيػػة تحمػػي لػػيس حػػؽ األغمبّيػػة فػػي الحكػػـ فقػػط، وا 

 األقمّية في المعارضة وفي النضاؿ مف أجؿ الوصوؿ إلى الحكـ.
وفػػػي ظػػؿ الحالػػة الراىنػػة المتمثمػػة فػػي تعميػػؽ االحػػػتالؿ إّف مػػف ُيصػػّر عمػػى أف االنتخابػػات تحػػت االحػػتالؿ 

وتوسػػيع االسػػػتيطاف وشػػمؿ المنظمػػػة وفقػػداف االتجػػػاه وتيمػػيش القضػػػّية ىػػي المػػػدخؿ إلنيػػاء االنقسػػػاـ، يصػػػر 
بشكؿ واٍع أو غير واٍع عمى وضع الفمسطينييف تحت رحمة االحتالؿ. فاالحتالؿ بوصفو العًبػا فػاعاًل ودوره 
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ـ وانشغاؿ العرب بما يجري في بمدانيـ يقؼ بالمرصاد لضماف أف تأتي االنتخابات مضاعؼ في ظؿ االنقسا
ذا لػـ يضػمف ذلػؾ لػف يسػمح 1001و 2991في سياؽ عممّية سياسّية تخدمو، مثمما حصؿ في انتخابػات  ، وا 

 بنجرائيا.
ت العبثّيػة أخشى ما أخشاه أف تؤدي األحداث في مصر إلى تبرير أو تسييؿ العػودة إلػى اسػتئناؼ المفاوضػا

التػػػي أوصػػػمتنا إلػػػى الكارثػػػة والمرشػػػحة إلػػػى إيصػػػالنا إلػػػى كارثػػػة أكبػػػر فػػػي حػػػاؿ اسػػػتئنافيا مػػػف دوف قػػػوة وبػػػال 
طػػار دولػػي فاعػػؿ قػػادر عمػػى فػػرض القػػانوف الػػدولي وقػػرارات األمػػـ المتحػػدة، ولػػيس التفػػاوض حػػوؿ  مرجعّيػػة وا 

 الحقوؽ.
جػب إقصػاؤه، ألنػو معػاٍد لمديمقراطّيػة وال يقبػؿ ىناؾ مف استنتج مما جػرى فػي مصػر بػأف اإلسػالـ السياسػي ي

اآلخػػر وال المشػػاركة مػػف أحػػد، وال يػػدري أف إقصػػاء اإلخػػواف أخطػػر مػػف حكميػػـ، وأف الجريمػػة األكبػػر أف يػػتـ 
 التعامؿ معيـ كمجرميف وليسوا خاسريف.

عرس لمرة واحدة،  صحيح أف اإلسالـ السياسي ال يؤمف حًقا بالديمقراطّية، ويتعامؿ مع االنتخابات عمى أنيا
لكنػػو لػػيس لوحػػده إقصػػائًيا لإخػػر، بػػؿ إف االتجاىػػات األخػػرى القومّيػػة واليسػػارّية والميبرالّيػػة فػػي الغالػػب األعػػـ 
إقصػػائّية وال تػػؤمف حقًػػا بالمشػػاركة، وأقصػػى مػػا ذىبػػت إليػػو الموافقػػة عمػػى مشػػاركة االتجػػاه اإلسػػالمي كأقمّيػػة 

 تحت قيادتيا.
يحتكػػر الػػديف والحقيقػػة ويػػدعي العديػػد مػػف أنصػػاره أنيػػـ ظػػؿ اهلل عمػػى األرض،  فػػنذا كػػاف االتجػػاه اإلسػػالمي

ويعتبػػر أف معارضػػيو كفػػار )قتالنػػا فػػي الجنػػة وقػػتالىـ فػػي النػػار(؛ فػػنف االتجاىػػات األخػػرى تحتكػػر الوطنّيػػة 
 ىـ.والديمقراطّية، وتعتبر أف االتجاه األصولي يجب أف يحارب ويمنع مف المشاركة عمى أساس إما نحف أو 

إف وقػػائع السػػنوات السػػابقة وعجػػز كػػؿ طػػرؼ لوحػػده عػػف تحقيػػؽ األىػػداؼ الفمسػػطينّية والحفػػاظ عمػػى مػػا لديػػو 
مػػروًرا باتفاقّيػػة  1009وتػػدىور مكانػػة القضػػّية الفمسػػطينّية، ومػػا حػػدث تحديػػًدا منػػذ "إعػػالف القػػاىرة" فػػي يذار 

األطػراؼ المتنازعػة وحتػى اآلف؛ تػدؿ عمػى  األسرى واتفػاؽ مكػة وانتيػاء باتفػاؽ القػاىرة و"إعػالف الدوحػة" بػيف
حػػدوث تقػػارب واسػػع فػػي البػػرامج والممارسػػات بػػيف األطػػراؼ المتنازعػػة، بػػدليؿ أف الصػػراع عمػػى السػػمطة التػػي 
ىػػي بػػال سػػمطة وتحػػت االحػػتالؿ طغػػى عمػػى كػػؿ شػػيء يخػػر، وأدى إلػػى حالػػة مػػف التنػػافس عمػػى كسػػب ود 

إلقميمي والدولي، عمى أساس االلتزاـ مػف "فػتح" و"حمػاس" االحتالؿ وعمى الحصوؿ عمى االعتراؼ العربي وا
، ووقػػؼ المقاومػػة، وضػػماف اسػػتمرار ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التنسػػيؽ 2917ببرنػػامج الدولػػة الفمسػػطينّية عمػػى حػػدود 

اإلسػػرائيمي التزاًمػػا باتفػػاؽ أوسػػمو، أو تعميقيػػا وضػػماف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التنسػػيؽ  –األمنػػي المباشػػر الفمسػػطيني 
اشػػر مػػف خػػالؿ مصػػر، بينمػػا يتغنػػى الجميػػع بالمقاومػػة الشػػعبّية التػػي لػػـ نراىػػا تتحػػوؿ إلػػى األمنػػي غيػػر المب

 إستراتيجّية شاممة، بؿ مجرد تكتيؾ يستيدؼ المساعدة عمى استئناؼ المفاوضات.
إف الدرس األساسي الػذي يمكػف استخالصػو مػف تجربػة مػا يسػمى "الربيػع العربػي"، ومػف التجػربتيف المصػرّية 

؛ أف التوافػػػؽ الػػػوطني لبمػػػد تحػػػت االحػػػتالؿ أو يعػػػيش فػػػي مرحمػػػة انتقالّيػػػة أىػػػـ مصػػػدر لمشػػػرعّية والفمسػػػطينّية
 والنجاح.

ذا كاف أي شعب يواجو تحديات داخمّية وخارجّية جسػيمة منقسػًما بػيف تيػاريف أو أكثػر فننػو سػيكوف عرضػة  وا 
 متطرفة في بالده في ىذا البمد أو ذاؾ.لكؿ أنواع التدخالت والتأثيرات الخارجّية، وأسيًرا لمعناصر اليامشّية ال

ال يستطيع طرؼ أف ينفرد بقيادة شعب تحت االحتالؿ أو بمرحمة انتقالّية، فقد انتيى عصر الزعيـ الخالد أو 
الحػػػزب القائػػػد أو العائمػػػة الحاكمػػػة الممكّيػػػة أو الجميورّيػػػة، ومػػػف ال يػػػدرؾ أىمّيػػػة مػػػا يجػػػري فػػػي المنطقػػػة بعػػػد 

مصرّية، حيف خرج المواطف العربػي مػف القمقػـ بندراكػو أنػو قػادر عمػى التغييػر، وبعػد أف الثورتيف التونسّية وال
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أصػػػبح الحػػػاكـ العربػػػي حتػػػى فػػػي البمػػػداف التػػػي لػػػـ تشػػػيد ثػػػورات يػػػدرؾ أنػػػو ال يسػػػتطيع الحكػػػـ بػػػنفس الطريقػػػة 
 السابقة، وعميو أف يأخذ مصالح شعبو وأىدافو وطموحاتو الفردّية والعامة في الحسباف.

أف تؤدي المتغّيرات والثورات العربّية إلى وضع عربي أفضؿ بما ال ُيقاس ولو بعد حػيف .. ىكػذا جػرى ال بد 
 األمر عبر التاريخ، ولدى مختمؼ األمـ، ولف يشذ العرب عف الطريؽ.

 9/7/1023، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
 

 ة عظيمةالمسممين" يوفر إلسرائيل طاقة إيجابي اإلخوانسقوط " 29
 افرايم سنيو
ليست "مؤامرة صػييونية" وال مػؤامرة منظمػات اسػتخبارات أجنبيػة ىػي التػي أفضػت الػى سػقوط حكػـ "االخػواف 
المسػػػمميف"، بػػػؿ الشػػػعب المصػػػري بجموعػػػو. إف "االسػػػالـ السياسػػػي المتطػػػرؼ"، الػػػذي تمثمػػػو حركػػػة االخػػػواف 

لسػمطة، وال يريػد تقاسػـ السػمطة بػؿ يريػد حكمػًا المسمميف"، ليس مييػًأ لحكػـ ديمقراطػي، فيػو ال يعػرؼ تقاسػـ ا
مطمقًا. وقد ُكشؼ عف األساس االستبدادي وسموكو السياسي عػاجال كمػا فػي مصػر أو يجػال كمػا فػي تركيػا. 
وغزة تحت حكـ "حماس" أيضػا ىػي مثػاؿ عمػى ذلػؾ. فالديمقراطيػة واالسػالـ السياسػي المتطػرؼ ال يمكػف اف 

 يسكنا تحت قبة واحدة.
لسيطرة االسالمية التي أغرقت العالـ العربي تـ وقفيا. وسقوط "اإلخواف المسمميف" في أكبر الدوؿ إف موجة ا

 العربية عالمة واضحة عمى ذلؾ.
ال يعني ذلؾ اف ىذه الموجة قػد زالػت. فػاف جػزءًا كبيػرًا مػف المعارضػة فػي سػورية عمػى األقػؿ محسػوب عمػى 

ا مػنيـ ليػػا صػمة بػػ "القاعػدة". لكػف فػي ميػداف التحريػر تػػـ "االخػواف المسػمميف"، بػؿ عمػى منظمػات أكثػر تطرفػ
 وقؼ الزخـ الذي كاف يبدو أف ال شيء سيقؼ في طريقو.

إف شػػعار "اإلسػػالـ ىػػو الحػػؿ"، الػػذي لوحػػت بػػو الحركػػات االسػػالمية عمػػى اختالفيػػا، قػػد فشػػؿ، فػػال يسػػتطيع 
 ة لمعالميف العربي واالسالمي.اإلسالـ باعتباره عقيدة دينية اف يحؿ المشكالت االجتماعية األساسي

فقػػد فشػػمت الثػػورة االسػػالمية فػػي ايػػراف وكػػذلؾ حكػػـ "االخػػواف المسػػمميف" لمصػػر مػػدة سػػنة. وفػػي تركيػػا ايضػػا 
حيػػػث أفضػػػى الحكػػػـ االسػػػالمي الػػػى نمػػػاء اقتصػػػادي، أفضػػػى االسػػػتبداد والقيػػػر الػػػديني الػػػى موجػػػة احتجػػػاج 

 وى.عظيمة في الشير الماضي. لقد بدأ حكـ اردوغاف يتيا
في العػالـ العربػي قػوة جماىيريػة كبيػرة مػف البػاحثيف عػف الديمقراطيػة والتقػدـ تحػاوؿ التغمػب عمػى كونيػا غيػر 

 منظمة وغير ذات تجربة. ولـ تقؿ ىذه القوة الى اآلف كممتيا األخيرة.
ي االردف الى جانب ىذه الدروس والعبر يوجد لسقوط مرسي تأثيرات اقميمية اخرى. فقد قوي الممؾ عبد اهلل ف

ورئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية أبػػو مػػازف نتيجػػة فشػػؿ "اإلخػػواف المسػػمميف" فػػي مصػػر. وخسػػرت المعارضػػة ليمػػا 
 ركيزة عظيمة األىمية، فمـ تعد جزءًا مف قوة ال تُقير.

نأمؿ في اف تكوف االدارة االميركية، التي اتكمت عمى حكـ مرسي وكانت ليا عالقات وثيقػة كمػا يبػدو ايضػا 
اف المسمميف" في االردف، قد تنبيت مف الػوىـ السػاذج الػذي يػرى أف االسػالمييف قػد يصػبحوف حميفػا بػ "االخو 

ديمقراطيا. فاذا ساعدت االدارة االميركية في نياية االمر المعارضة السورية مساعدة حقيقية فيجب عمييا اف 
 مفية.تفحص جيدا أنيا ال تساعد مرسي سوريًا أو اسوأ مف ذلؾ ال تساعد منظمات س

ف يكػف  إف االحداث فػي مصػر تقػدـ السػرائيؿ ايضػا مػادة لمتفكيػر. إف اسػتراتيجية حكومػة اسػرائيؿ الحقيقيػة وا 
قميمػػػوف فقػػػط مػػػف متحػػػدثييا سػػػيقولوف ىػػػذا بصػػػراحة، ال تؤيػػػد مػػػد يػػػد لمعسػػػكر الديمقراطيػػػة والتقػػػدـ فػػػي العػػػالـ 
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طػػرفيف وعػػدـ مسػػاعدة المعتػػدليف. فػػالفكرة العربػػي، وتػػرى ىػػذه االسػػتراتيجية انػػو يجػػب "تسػػوية األمػػور" مػػع المت
ىػػي إحػػداث تػػوازف ردع مػػع الجيػػات المتطرفػػة يقػػـو عمػػى تفػػوؽ اسػػرائيؿ العسػػكري واحػػراز فتػػرات ىػػدوء أمنػػي 
قصػػيرة بواسػػطتو كمػػا ىػػي الحػػاؿ مػػع "حػػزب اهلل" فػػي لبنػػاف ومػػع "حمػػاس" فػػي غػػزة. ولػػيس غريبػػًا أف امتنعػػت 

منػػا بالتسػػميـ بوجػػوده. وقػػد قػػّوت الحكومػػة "حمػػاس" فػػي صػػفقة اسػػرائيؿ عػػف اسػػقاط حكػػـ "حمػػاس" بػػؿ أوحػػت ع
 شاليت عمى حساب أبو مازف عمدًا.

يوجػػد ثمػػف ألي صػػمة اسػػتراتيجية اقميميػػة بأعػػداء "االسػػالـ المتطػػرؼ" مػػف القػػاىرة الػػى أبػػو ظبػػي. والػػثمف ىػػو 
ا الثمف. ولذلؾ لف التوصؿ الى حؿ الصراع مع الفمسطينييف بتقسيـ االرض، والحكومة غير مستعدة لدفع ىذ

 تستطيع اسرائيؿ اف تستخرج الطاقة االيجابية العظيمة مف سقوط "االخواف المسمميف" في مصر.
 8/7/1023، "يديعوت"
 9/7/1023، األيام، رام اهلل

 
 ارتدادات االنقالب المصري إسرائيل؟ تضربىل  22

 عاموس ىرئيؿ
تػػي ُيحػػدثيا االنقػػالب العسػػكري فػػي مصػػر. فسػػيناء قػػد تشػػعر إسػػرائيؿ، قريبػػًا، بػػبعض االرتػػدادات الجانبيػػة ال

تشتعؿ منذ ثالثة أيػاـ احتجاجػا عمػى اإلطاحػة بحكومػة "االخػواف المسػمميف" فػي القػاىرة، فيمػا "حمػاس"، التػي 
تحافظ حاليا عمى ضبط النفس، تنتظر عمى ما يبدو مزيدًا مف التطورات فػي مصػر قبػؿ أف تبمػور رد فعميػا، 

 ت معينة الى تصعيد ما في التوتر مع اسرائيؿ.الذي قد يؤدي في مالبسا
وقالت مصادر عسكرية في مصر لمصحافة في القاىرة إف الجيش بػدأ بحممػة واسػعة النطػاؽ ضػد المنظمػات 
اإلسالمية في سيناء، مع التشػديد عمػى القسػـ الشػمالي مػف شػبو الجزيػرة. وعمػى حػد قػوؿ ىػذه المصػادر، فقػد 

نفقًا استخدمتو شبكات االرىاب عمى الحدود مػع قطػاع غػزة. وجػاء  90حو اكتشؼ وفجر في األياـ االخيرة ن
ىذا بعد نياية اسبوع عاصفة قتؿ في اثنائيا بدو مف المنظمات االسالمية خمسة ضباط مصرييف في ىجـو 

 منسؽ في العريش وفي محيطيا، وفجروا األنبوب الذي يضخ الغاز مف مصر إلى األردف.
كػػف لقػػوات األمػػف المصػػرية اآلف أف توظفػػو فػػي سػػيناء محػػدود بطبيعتػػو. فجػػؿ غيػػر أف مػػدى الجيػػد الػػذي يم

اىتمػػاـ القيػػادة العسػػكرية موجػػو لمحػػاوالت اعػػادة النظػػاـ الػػى حالػػو فػػي القػػاىرة، فػػي االسػػكندرية، وفػػي المػػدف 
األصغر في االراضي المصرية نفسيا. مع أف المصرييف نشروا، بػنذف مػف اسػرائيؿ، قػوات بنوعيػة أعمػى فػي 

ناء واسػػػتعانوا ألوؿ مػػػرة حتػػػى بمروحيػػػات قتاليػػػة وكػػػذا ببضػػػع دبابػػػات، اال أف لمصػػػر أولويػػػة أىػػػـ مقارنػػػة سػػػي
بسػيناء، ومػف المشػػكوؾ فيػو أف يكػػوف بوسػع ىجػػوـ عسػكري مضػاد أف يصػػد العنػؼ اإلسػػالمي لػزمف طويػػؿ، 

 رغـ التحسف الذي طرأ في األشير االخيرة عمى أداء قوات األمف المصرية في سيناء.
الصػػراع االسػػالمي، يعػػد ضػػرب النظػػاـ الجديػػد الػػذي فرضػػو الجػػيش ىػػو اليػػدؼ االسػػاس ولػػيس إسػػرائيؿ. فػػي 

ولكف إذا قرر زعماء المنظمات في سيناء أف اليجـو عمى أىداؼ عمى الحدود اإلسرائيمية سيخدـ ىو اآلخػر 
ى رئػيس الػوزراء ىدفيـ، فمف المشكوؾ فيو جدا أف يكوف بوسع الجػيش المصػري اف يمػنعيـ مػف ذلػؾ. وتبػاى

بنيػػاميف نتنيػػاىو، أوؿ مػػف أمػػس، حقػػا، فػػي جمسػػة الحكومػػة باسػػتكماؿ بنػػاء الجػػدار عمػػى الحػػدود المصػػرية، 
سػواء مػف أولئػؾ الػذيف يطمبػوف المجػوء مػف افريقيػا أـ المخػربيف مػف سػيناء.  –والذي يجعؿ التسمؿ صػعبا جػداً 

بالضػػرورة عمػػى اجتيػػاز لمجػػدار. فمسػػار العمػػؿ ولكػػف االسػػالمييف يمكػػنيـ أف يبػػادروا الػػى عمميػػات ال تنطػػوي 
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االسيؿ واالرخص سبؽ أف جرب مف جانبيـ ليػؿ الخمػيس الماضػي عمػى مػا يبػدو، حػيف أطمػؽ صػاروخ مػف 
 سيناء نحو إيالت، واف كاف مكاف سقوطو لـ يعثر عميو بعد.

الؽ الصػػاروخ. احػػد الفصػػائؿ المتطرفػػة العاممػػة فػػي سػػيناء، انصػػار بيػػت المقػػدس، تبنػػى المسػػؤولية عػػف اطػػ
وينبغي االفتراض بانو مف المتوقع حػدوث محػاوالت اخػرى الطػالؽ الصػواريخ فػي الفتػرة القريبػة القادمػة. فػي 
ىػػذه المرحمػػة يمتنػػع الجػػيش االسػػرائيمي عػػف تعزيػػز كبيػػر لمقػػوات عمػػى الحػػدود، ولكنػػو يركػػز بقػػدر اكبػػر عمػػى 

 مف الحدود في سيناء.امكانيات جمع المعمومات االستخبارية عما يجري عمى مقربة 
وال يزاؿ الضمع الثالث في مثمث الحدود ىادئا. فحكـ "حماس" في غزة يمتنع حاليا عػف تصػريحات التضػامف 
العالية اكثر مما ينبغي مع االزمة التي عمقت فييا الحركػة االـ فػي مصػر. واليػدوء النسػبي الػذي سػاد حػدود 

تشػػػريف الثػػػاني مػػػف العػػػاـ الماضػػػي ىػػػو نتيجػػػة مباشػػػرة اسػػػرائيؿ وغػػػزة منػػػذ نيايػػػة حممػػػة "عمػػػود السػػػحاب" فػػػي 
 لتفاىمات بيف مصر و"حماس".

وكاف "اإلخواف المسمموف" قدموا لػ "حماس" رعاية سياسية ولوجستية، وذلؾ مقابؿ منع اليجمات عمى النقػب، 
 بؿ وعممت "حماس" بشكؿ نشط جدا عمى لجـ محاوالت اطالؽ النار مف جانب فصائؿ اصغر.

السابؽ الوانو القوؿ اذا كانت ىذه الحالة المثالية قد انتيت بالضػرورة اآلف. ال شػؾ أف "حمػاس"  وال يزاؿ مف
كانت تفضؿ استمرار حكـ "االخواف المسمميف" في القاىرة، ولكنيا بحاجة لمصر في كػؿ صػيغة ميمػا كانػت 

، ووجيػػت "حمػػاس" ىويػة النظػػاـ الجديػد. فقػػد أغمقػػت مصػر االسػػبوع الماضػػي معبػر رفػػح مػف غػػزة الػػى سػيناء
لمنع عبور النشطاء مف القطاع الى اراضييا خشػية أف يسػاعد ىػؤالء فػي أعمػاؿ "االرىػاب" ضػد قػوات أمنيػا 

 في سيناء.
 وقد استجابت "حماس" ليذه التوجييات واف كانت لـ تستطبيا.

انػػو فػػي وقػػاؿ غػػازي حمػػد، نائػػب وزيػػر خارجيػػة حكومػػة "حمػػاس"، السػػبت الماضػػي، فػػي مقابمػػة مػػع "الجزيػػرة" 
الظػػروؼ الناشػػئة ال يمكػػف لالسػػتيراد مػػف اسػػرائيؿ أف يػػوفر االحتياجػػات االقتصػػادية لغػػزة. وىػػذا طمػػب واضػػح 
مػػف مصػػر باعػػادة فػػتح البوابػػات، ولكػػف مػػف الصػػعب التصػػديؽ بػػأف القػػاىرة ستسػػتجيب لػػذلؾ فػػورا فػػي ضػػوء 

 المخاطر الكامنة في ذلؾ مف ناحيتيا.
الؽ المعػابر معنػاه أزمػة اقتصػادية فػي غػزة. ومػف أجػؿ الخػروج مػف وفي المدى األبعد بعض الشػيء فػنف إغػ

ىػػذا الوضػػح قػػد تيػػدد "حمػػاس" أيضػػا باسػػتئناؼ التػػوتر العسػػكري مػػع إسػػرائيؿ، حتػػى لػػو كػػاف األمػػر يتعػػارض 
 ومصالحيا األعمؽ.

امػػا فػػي مصػػر نفسػػيا، فيشػػتد الخػػوؼ مػػف اف تسػػتمر دائػػرة الػػدـ لػػزمف طويػػؿ. حتػػى االف يبػػدو أف "االخػػواف 
لمسمميف" يرفضوف محاوالت جس النبض مف جانب النظاـ الجديد بيدؼ منع تمدد الصدامات المباشرة بيف ا

 الطرفيف.
ومع أنو لػيس لػػ "االخػواف" وسػائؿ قتاليػة بػالحجـ الػذي ال تػتمكف قػوات االمػف مػف التصػدي لػو، يكفػي المػزيج 

حيانػػػا واطػػػالؽ النػػػار كػػػي يفػػػرض بػػػيف اخػػػراج مئػػػات االالؼ الػػػى الشػػػوارع فػػػي مظػػػاىرات عاصػػػفة، تترافػػػؽ ا
 المصاعب عمى النظاـ.

لقػػد تػػرؾ احتشػػاد الجمػػاىير مػػف معارضػػي "االخػػواف" فػػي ميػػداف التحريػػر، الػػى جانػػب االنقػػالب الػػذي قػػاـ بػػو 
الجيش، انطباعػا جديػدا. ولكػف "االخػواف المسػمميف" ال يزالػوف قػادريف عمػى تجنيػد مئػات االالؼ مػف جػانبيـ، 

وفػي المػدف األخػرى أيضػػا. ومػع اف قيػادتيـ ال تػدعو الػى اطػالؽ النػار عمػى قػػوات  لػيس فقػط فػي القػاىرة بػؿ
األمف، يخيؿ أف ىدفيا واضح جدا. فسقوط عدد كبير مف القتمى في المظاىرات سييز شرعية الحكـ الجديد. 
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عمػى  وثمة لممعسكر االسالمي عمى ما يبدو ايضا ما يكفي مف المتطوعيف المفعميف بالدافعيػة ممػف يوافقػوف
 تعريض أنفسيـ لمخطر واليرع نحو العيارات النارية.

فيممػػػاف مػػػف المظػػػاىرات فػػػي مصػػػر التقطػػػا فػػػي نيايػػػة االسػػػبوع. فػػػي احػػػدىما بػػػدا مؤيػػػدو مرسػػػي ينفػػػذوف فتكػػػا 
يمقػػوف بيػػـ مػػف السػػطح ويحطمػػوف رؤوسػػيـ  –بمجموعػػة مػػف الفتيػػاف تعثػػر حظيػػـ وعمقػػوا فػػي قمػػب مظػػاىرة 

بدو قوات االمف في العريش في سيناء تطمؽ النار نحو متظاىريف يركعوف في بالصخور. وفي الفيمـ الثاني ت
اثنػػاء الصػػالة. ويعكػػس الفيممػػاف شػػدة المواجيػػة والخطػػر الشػػديد فػػي أف تتواصػػؿ ىػػذه المواجيػػة حتػػى فقػػداف 

 السيطرة عمى ما يجري في الدولة.
الحكػـ عمػى المعارضػيف. فػي  ويتحدث المحمموف في وسائؿ االعالـ العربيػة عػف محاولػة الجػيش فػرض ىيبػة

الجولػػة السػػابقة، مػػع سػػقوط حكػػـ مبػػارؾ امتنػػع الجنػػراالت عػػف ذلػػؾ وسػػاىموا فػػي انييػػاره. واالف ايضػػا، لػػدييـ 
اسباب وجيية لمتردد في استخداـ وسائؿ فظيعة. احدىا يرتبط برد الفعؿ األميركي: فاسػتمرار القتػؿ سػيعرض 

لمخطر. ومنػذ نيايػة االسػبوع قُػّدـ طمػب فػي واشػنطف مػف جانػب  المساعدات االقتصادية مف الواليات المتحدة
 السناتور الجميوري، جوف ماكيف، إللغاء المساعدة لمقاىرة في ضوء االنقالب العسكري واستمرار القتؿ.

 8/7/1023، " ىآرتس"
 9/7/1023، األيام، رام اهلل
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