
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 

 فمسطين ولم تطمق رصاصة خارج بسيناء الدويك: ال عالقة لمفمسطينيين وال لحماس بأي عمميات تنفذ 

 فمسطينيةتشارك فييا جيات دولية وعربية و  ناعرض لحممة منظمة لتشويو صورت: نتحماس
 األحداث بمصر وسورية ولبنان تاريخية يجب فيميا بعمق ولن تنتيي بالوقت القريب  يعالون:

  اآلالف: أعداد العالقين داخل غزة سيصل إلى عشرات ماىر أبو صبحة
 الفمسطينيينإجراءات دخول صر تبدأ بتشديد م :عكاظ

الةةةةزج بحمةةةةاس مسةةةةتنكرًا  ىنيةةةةة:
الظةةةةةروف  حةةةةةداث مصةةةةةر:بأ

لةن تةر ر  بغةزةالسياسية المحيطة 
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 لن تر ر عمى المقاومة بغزةالظروف السياسية المحيطة  حداث مصر:بأالزج بحماس مستنكرًا  ىنية 0
قاؿ اسماعيؿ ىنية رئيس حكومة غزة ، إف الظروؼ السياسية المحيطة بالقطاع لف تؤثر عمى عمؿ  :غزة

 المقاومة ميما بمغت ذورتيا.
لمقاومة الفمسطينية تعتمد عمى وأكّد ىنية خالؿ كممة لو في افتتاح المسجد األبيض بمخيـ الشاطئ، أف ا

 قوتيا الكامنة في مواجية الظروؼ والتحديات الراىنة.
وقّمؿ مف احتماالت تأثير الظروؼ السياسية المحيطة بقطاع غزة عمى حركتو، مضيًفا "حماس أسبؽ مف 

 الثورات العربية، والمقاومة بدأت في ظؿ ظروؼ أعقد وأشد صعوبة مف الظروؼ الراىنة".
ية عف ثقة حركتو بالثورات العربية، متابًعا "استبشرنا خيًرا بتمؾ الثورات، وما زلنا نستبشر خيًرا وأعرب ىن

 بالربيع العربي".
وفي ذات السياؽ، استنكر ىنية الزج بحركتو في األحداث السياسية الدائرة بمصر، معتبًرا أف تمؾ االتيامات 

 تستيدؼ ىيبة المقاومة والمساس بيا.
 : "محاوالت التشويو ضد حماس لف تناؿ مف ىيبتيا أو مكانيا، وسيؤوؿ مصيرىا الى الزواؿ".وأستطرد ىنية

وكانت وسائؿ إعالمية مصرية، قد اتيمت حماس بالتورط في األحداث الجارية بمصر، وآخرىا المجزرة 
 التي ارتكبتيا قوات الجيش ضد المتظاىريف أماـ الحرس الجميوري.

 10/7/2013، وكالة سما اإلخبارية
 
 "معاناة البيئة والفالح الفمسطيني تحت االحتالل اإلسرائيمي" جديد لمركز الزيتونة.. كتاب 

أصػػػػدر مركػػػػز الزيتونػػػػة لمدراسػػػػات واالستشػػػػارات فػػػػي بيػػػػروت كتػػػػاب "معانػػػػاة البيئػػػػة والفػػػػالح  :معػػػػا –راـ اهلل 
سػانًا" التػي يسػعى المركػز الفمسطيني تحت االحتالؿ اإلسػرائيمي"، وىػو الثػاني عشػر ضػمف سمسػمة "أولسػت إن

مف خالليا إلى تقديـ صػورة متكاممػة عػف المعانػاة التػي يتسػبب بيػا االحػتالؿ اإلسػرائيمي لمشػعب الفمسػطيني، 
 بأسموب يخاطب العقؿ والقمب وفي إطاٍر عمميٍّ ومنيجيٍّ موثؽ.

فػالح الفمسػطيني، صفحة مف القطع المتوسط، تسميط الضوء عمػى معانػاة ال 001ويحاوؿ الكتاب، الواقع في 
 بسبب انتياكات االحتالؿ، وتأثير ىذه االنتياكات عمى البيئة الفمسطينية بشكؿ عاـ.

ويسػػػتعرض الكتػػػاب أبػػػرز التشػػػريعات والقػػػوانيف الفمسػػػطينية والدوليػػػة الخاصػػػة بحمايػػػة البيئػػػة، التػػػي ال يبػػػالي 
نساف البيئية مف مصادرة األراضي، االحتالؿ اإلسرائيمي بيا، ويمضي في تنفيذ سياسة االنتياكات لحقوؽ اإل

 وتدمير الغابات، واقتالع األشجار، واستنزاؼ المصادر المائية.
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ويتنػػاوؿ الكتػػاب المسػػتعمرات اإلسػػرائيمية عمػػى البيئػػة الفمسػػطينية، والتػػي تهعػػّد مػػف أبػػرز مظػػاىر التشػػويو لمبيئػػة 
 يا جميع عناصر البيئة الفمسطينية.الفمسطينية، حيث إنيا تسيطر عمى الموارد الطبيعية، وتمّس اعتداءات

ويتحػػػػدث الكتػػػػاب عػػػػف االعتػػػػداءات اإلسػػػػرائيمية عمػػػػى الزراعػػػػة الفمسػػػػطينية، مػػػػف مصػػػػادرة ل راضػػػػي، وبنػػػػاء 
غػػالؽ المنػػاطؽ الزراعيػػة، ألسػػباب أمنيػػة أو عسػػكرية، وتحويػػؿ منػػاطؽ واسػػعة  المسػػتعمرات، وشػػّؽ الطػػرؽ، وال

مصػػادرتيا الحقػػػًا، فضػػاًل عػػف نيػػب الميػػاه الجوفيػػة، وتحديػػػد  لمحميػػات طبيعيػػة، ليتسػػنى لػػػ"إسرائيؿ" إمكانيػػة
 الكميات المسوح بضخيا ألغراض الرّي، والتحكـ بتسويؽ المنتجات الزراعية.

ويبػػػيف الكتػػػاب الخسػػػائر، وحجػػػـ الػػػدمار الزراعػػػي خػػػالؿ انتفاضػػػة األقصػػػى، ومعركػػػة الرصػػػاص المصػػػبوب 
 السجيؿ(. )معركة الفرقاف(، وعممية عمود السحاب )عممية حجارة

ويتميػػز الكتػػاب بأسػػموبو السػػمس، الػػذي يجمػػع بػػيف الدقػػة والمنيجيػػة العمميػػة وبػػيف الصػػور والقصػػص المرافقػػة 
 والمختارة بعناية، ليقّدـ بذلؾ صورة وافية عف واقع البيئة الفمسطينية في ظّؿ االحتالؿ اإلسرائيمي.

عمػػى البيئػػة الفمسػػطينية، مػػف تقطيػػع  ويفػػرد الكتػػاب فصػػاًل خاصػػًا لمحػػديث عػػف أثػػر جػػدار الفصػػؿ العنصػػري
 المساحات الزراعية الشاسعة، وتغيير معالميا الطبيعية مف تجريٍؼ وقطٍع ل شجار، واقتالعيا، وحرقيا.

كمػا تسػػبب الجػػدار فػػي تركػػؿ التربػػة وانجرافيػػا، وأدت النفايػػات واألتربػػة الصػػادرة عػػف إنشػػائو إلػػى تػػراكـ الغبػػار 
 ر، مما انعكس سمبًا عمى إنتاجية ىذه األراضي الزراعية.عمى األراضي الزراعية واألشجا

كما يتطرؽ الكتاب إلى المصانع اإلسرائيمية وأثرىا عمى البيئة الفمسػطينية، ومػف ذلػؾ دفػف مخمفػات المصػانع 
التػػي تنػػتت مختمػػؼ الصػػناعات الكيميائيػػة، والمصػػانع التػػي ينػػتت عػػف صػػناعتيا مػػواد سػػامة مثػػؿ األلمنيػػوـ، 

، و  ـّ تحويؿ ىذه المياه والكروسيـو لقاءىا في المياه العادمة لممستعمرات، ومف ث الرصاص، والزنؾ، والنيكؿ، وال
 إلى األراضي الزراعية الفمسطينية.

 ويخصص الحديث عف مفاعؿ ديمونا كنموذج لمتموث النووي اإلسرائيمي، وتأثيره عمى البيئة الفمسطينية.
ا انتشػار مقػالع الحجػارة، وسػرقة التػراب الفمسػطيني ممػا شػوه ويضـّ الكتاب سبعة فصوؿ، يتنػاوؿ األخيػر منيػ

 منظر الطبيعة وتدىورىا وتمويثيا.
8/6/1102وكالة معا اإلخبارية،   

 
 فمسطين ولم تطمق رصاصة خارج بسيناء الدويك: ال عالقة لمفمسطينيين وال لحماس بأي عمميات تنفذ  3

الفمسطيني عزيز الدويؾ عدـ تدخؿ حركة المقاومة  أكد رئيس المجمس التشريعي: نادية سعد الديف –عماف 
اإلسالمية "حماس" في الشؤوف الداخمية لمدوؿ، كما في مصر ولبناف، ولـ تطمؽ رصاصة واحدة خارج 

 األراضي الفمسطينية المحتمة.
ء وقاؿ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، "ال عالقة لمفمسطينييف وال لحركة حماس بأي عمميات تنفذ في سينا

 ضد الجيش المصري"، وفؽ ما أوردتو األنباء مؤخرًا.
وأضاؼ أف "منفذي االنقالب ضّد شرعية حكـ  الرئيس محمد مرسي يروجوف دعاية مضادة عف ضموع 

 حماس في أحداث مصر، بما في ذلؾ اإلضطراب القائـ في سيناء".
ىا ضد المصميف أماـ الحرس وأرجع ذلؾ إلى "محاولتيـ تبرير انقالبيـ وتسويغ المجزرة التي ارتكبو 

الجميوري مؤخرًا، كما أنيا محاولة منيـ لتشويو صورة حماس عند الشعب المصري، ولكنو أوعى مف أف 
 تنطمي عميو مثؿ ىذه المزاعـ".
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ورأى أف "االنقالبييف عمموا لصالح المشروع الصييوني في المنطقة"، الفتًا إلى "الفرحة العارمة التي عمت 
 ئيمي عندما تـ االنقالب وتزوير إرادة الشعب المصري".الكياف اإلسرا

وقّدر "بعدـ استمرار ىذا الوضع وانعكاساتو"، مف حيث إغالؽ معبر رفح وتدمير االنفاؽ، في ظؿ الحصار 
 المفروض عمى قطاع غزة.

ب عمى وقاؿ إف "الشعب المصري سيستمـ زماـ أمره قريبًا باعتباره شعبًا أصياًل يرفض ما يجري مف انقال
 شرعية انتخابية شارؾ فييا بداية بكؿ حرية ونزاىة".

عمى صعيد متصؿ، اعتبر الدويؾ أف االنفجار الذي استيدؼ أمس الضاحية الجنوبية لبيروت يأتي "رّد 
 فعؿ لمجماعات المسمحة في سورية عمى التدخؿ السافر لحزب اهلل في القصير والمناطؽ السورية األخرى".

ماس بالحادث، وبأي مف الجماعات المسمحة التي ىددت مؤخرًا حزب اهلل عقب تدخمو ولكنو نفى عالقة ح
واعتبر أف "عبور الحدود  في سورية، ومنيا جبية النصرة والجيش الحر وما يسمى جماعة "أحمد ياسيف".

 وقتؿ الناس ال بد وأف يقابمو رد فعؿ"، بعدما كانت حماس دعت حزب اهلل إلى الخروج مف سورية وعدـ
 التدخؿ فييا.

 10/7/2013الغد، عمان، 
 

 رفض وقف االستيطان في القدس والتجمعات االستيطانيةي: نتنياىو الفمسطينيةالقدس  4
كشؼ مسؤوؿ فمسطيني، الثالثاء، اف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتانياىو، رفض وقؼ : راـ اهلل

 لرئيسية الثالثة في الضفة الغربية.االستيطاف في القدس الشرقية، والتجمعات االستيطانية ا
وقاؿ المسؤوؿ الذي فضؿ عدـ ذكر اسمو، لوكالة "فرانس برس": كاف مقررا اف يزور وزير الخارجية 
االميركي جوف كيري المنطقة، اال انو بسبب ظروؼ عائمية خاصة اجؿ الزيارة، وسوؼ يستعيض عف 

 مع فريؽ مساعديو الذي بقي في المنطقة. زيارتو بمقاءات تجمع مسؤوليف فمسطينييف واسرائيمييف
واضاؼ اف نتانياىو "عرض وقفا مؤقتا لالستيطاف خالؿ المفاوضات في الضفة الغربية، دوف القدس 

 الشرقية، والتجمعات االستيطانية، االمر الذي رفضو الجانب الفمسطيني".
، التي يتحفظ 1967حدود عاـ كما اوضح المسؤوؿ الفمسطيني ايضا اف نتانياىو "يربط موضوعي مرجعية 

عمييا، بقبوؿ السمطة الفمسطينية البدء بالمفاوضات، كما انو يرفض اطالؽ سراح اسرى اال مع انطالؽ 
 المفاوضات، واالتفاؽ عمى ذلؾ خالؿ المفاوضات".

 10/7/2013القدس، القدس، 
 

 السياسية تخاطب المجتمع اإلسرائيمي بعد فشل االتفاق مع قيادتو الفمسطينية السمطة 5
لجأت السمطة الفمسطينية أخيرًا إلى مخاطبة المجتمع اإلسرائيمي إلقناعو بجدوى حؿ : محمد يونس –راـ اهلل 

الدولتيف لمشعبيف، بعد فشؿ عممية السالـ الرامية إلى التوصؿ إلى تسوية سياسية مع القيادة السياسية 
 اإلسرائيمية.

ؿ مع المجتمع اإلسرائيمي ضمت عددًا مف أبرز وشكؿ الرئيس محمود عباس لجنة خاصة لالتصا
المسؤوليف في منظمة التحرير والسمطة مثؿ ياسر عبد ربو ونبيؿ شعث وحناف عشراوي وجبريؿ الرجوب 

محمد المدني الذي يتحدر مف قرية فمسطينية « فتح»وغيرىـ. وترأس المجنة عضو المجنة المركزية لحركة 
 .1948في أراضي 
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مجنة اتصاالت مع جيات عدة في إسرائيؿ، بخاصة المجتمع المدني ونشطاء األحزاب ويجري أعضاء في ال
السياسية بيدؼ إقناعيـ بأىمية السالـ وحؿ الدولتيف لمشعبيف، وتحذيرىـ مف نتائت عدـ التوصؿ إلى مثؿ 
لة ىذا الحؿ المقبوؿ لدى مختمؼ األطراؼ، ومثؿ حدوث انفجار جديد، وتحوؿ فمسطيف التاريخية إلى دو 

 واحدة لشعبيف متصارعيف.
وقاؿ مسؤولوف في المجنة إف لقاءات عدة عقدت مع قادة مجتمع مدني إسرائيمييف، ونشطاء أحزاب ليذا 

 الغرض. 
أيدي أعضاء الميكود وشاس ممطخة بالدـ »يقوؿ: « فايسبوؾ»وكتب ناشط مف الحركة الشبابية عمى 

 «.الفمسطيني
إف ىذا « الحياة»الذي شارؾ في المقاء قاؿ لػ « لسالـ الفمسطينيتحالؼ ا»لكف نضاؿ فقياء مدير مكتب 

النوع مف المقاءات ييدؼ إلى إيصاؿ الرسالة الفمسطينية إلى الرأي العاـ والجيات الفاعمة في إسرائيؿ. 
السالـ يصنع بيف أعداء، ومف الطبيعي أف نخاطب حزب الميكود وحزب ساش وغيرىما مف »وأضاؼ: 

اتيامات التطبيع باطمة »وأردؼ: «. في البرلماف وفي الحكومة ألنيا ىي التي تصنع القراراألحزاب المؤثرة 
نما إيصاؿ الرسالة الفمسطينية، وىذا قرار مف  ألف اليدؼ مف ىذه المقاءات ليس إقامة عالقات طبيعية وال

 «.القيادة السياسية
 10/7/2013الحياة، لندن، 

 
 اآلالفغزة سيصل الى عشرات : أعداد العالقين داخل صبحةماىر أبو  6

قاؿ ماىر أبو صبحة مدير ىيئة المعابر والحدود في حكومة حركة حماس المقالة في غزة  غزة ػ د ب أ: 
إف أعداد العالقيف داخؿ قطاع غزة ممف يحاولوف السفر سيصؿ إلى عشرات اآلالؼ خالؿ أياـ في حاؿ 

 استمرار إغالؽ المعبر.
لعظمى ممف ىـ بحاجة ماسة لمسفر مف يقضي إجازتو كالعائالت وطمبة وذكر أبو صبحة أف الغالبية ا

الجامعات أو المرضى الذيف ىـ بحاجة لمعالج في الخارج، أو مف الضيوؼ عمى غزة مثؿ فريؽ أطباء 
 جزائري.

بؿ تعبيًر عف حالة أمنية بسبب األحداث ‘وشدد أبو صبحة، عمى أف استمرار إغالؽ المعبر ليس سياسيًا 
، داعيا إلى إبعاد المعبر عف المناكفات السياسية والنظر إلى خصوصية الحالة اإلنسانية ’ة في مصرالجاري

 التي يخمفيا استمرار اإلغالؽ.
مف جيتو، قاؿ حاتـ عويضة وكيؿ وزارة االقتصاد في حكومة حماس إف إغالؽ األنفاؽ أثر سمبًا عمى 

 لمواد الغذائية التي يجرى توريدىا عبر األنفاؽ.االقتصاد في غزة وأدى إلى نقص عشرات األنواع مف ا
وأعرب عويضة عف أممو أف تدخؿ البضائع عبر معبر تجاري وأف يكوف ىناؾ اتفاقية بيف قطاع غزة 

 ومصر لتحقيؽ االستقرار االقتصادي خالؿ الفترة القادمة.
الواردات لتقميؿ االعتماد  وحوؿ تأثير األحداث األخيرة عمى اقتصاد القطاع أشار عويضة إلى سياسة إحالؿ

عطاء فرصة أفضؿ لممنتجات الوطنية لضماف وصوليا إلى مستوى المنافسة مع  عمى األسواؽ الخارجية وال
 البضائع المستوردة مف حيث الجودة والكمية والسعر.

 10/7/2013القدس العربي، لندن، 
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 محروقات عن تزويدىا بالوقودالفمسطينية بالضفة بال سيارات بسبب امتناع محطات ال مناألجيزة أ 7
تشيد االجيزة االمنية الفمسطينية العاممة بالضفة الغربية ازمة حادة في حركة النقؿ : وليد عوض -راـ اهلل

بسبب رفض محطات المحروقات تزويد مركباتيا بالوقود نتيجة تخمؼ وزارة المالية الفمسطينية عف دفع ثمف 
 ات التي تزود االجيزة االمنية بالمحروقات.الوقود عف االشير الماضية لتمؾ المحط

السمطة نتيجة  بأراضيوفي حيف قؿ عدد سيارات االمف والشرطة التي تتحرؾ عمى شوارع المدف الفمسطينية 
عدـ وجود وقود فييا، حمؿ الناطؽ باسـ المؤسسة االمنية الفمسطينية المواء عدناف الضميري وزارة المالية 

يحات صحافية الى اف محطات المحروقات توقفت منذ اياـ عف تزويد سيارات المسؤولية، منوىا في تصر 
 االجيزة االمنية بالوقود ما ادى الى شمؿ في حركة االجيزة االمنية واثر بشكؿ سمبي عمى خدمة المواطنيف.

حروقات، واعمنت وزارة المالية الثالثاء بانيا بصدد سداد الديوف المترتبة عمى االجيزة االمنية لمحطات الم
 لتعود لتزويد مركبات االمف بالوقود، وذلؾ رغـ االزمة المالية الحادة التي تعانييا السمطة منذ شيور طويمة.

 10/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 تشارك فييا جيات دولية وعربية وفمسطينية ناعرض لحممة منظمة لتشويو صورت: نتحماس 7
ثالثػػاء بأنيػػا تتعػػرض لحممػػة منظمػػة تشػػارؾ فػػي جيػػات دوليػػة كػػدت حركػػة حمػػاس الأوليػػد عػػوض:  -راـ اهلل 

وعربية وفمسطينية لتشػويو صػورة الحركػة وخمػط االوراؽ فػي المنطقػة مػف خػالؿ اتياميػا بالتػدخؿ فػي الشػؤوف 
 الداخمية لمدوؿ العربية وخاصة مصر.

الثاء عمى اف كؿ مػا الث’ القدس العربي’وشدد النائب يحيى موسى احد قادة حماس البارزيف في قطاع غزة لػ
يػػأتي فػػي اطػػار حممػػة منظمػػة ‘يثػػار حػػوؿ تػػدخؿ حمػػاس فػػي الشػػأف الػػداخمي لمػػدوؿ العربيػػة وخاصػػة مصػػر 

وممنيجػة لتشػػويو مواقػػؼ حركػة حمػػاس وخمػػط االوراؽ فػػي المنطقػة واقحػػاـ السػػاحة الفمسػطينية فيمػػا ىػػو لػػيس 
 ’.مف اختصاصاتيا وال شأنيا في ىذه المرحمة

ناؾ جيات مختمفة محمية واقميمية ليا مصمحة في تشويو صورة حماس وعمػى رأسػيا ى‘واضاؼ موسى قائال 
الواليات المتحدة االمريكية مع عمالئيـ في اوساط السػمطة الفمسػطينية وفػي اوسػاط بعػض الحركػات فػي ىػذا 

 ’.االتجاه
حاوؿ اف تهوقع انا اتحدث بمعمومات عف جيات تحاوؿ اف تخمط االوراؽ، واف تشوه المواقؼ وت‘وتابع موسى 
، مشددا عمى اف تمؾ الجيات تحاوؿ اثارة الفتنة في المنطقػة مػف خػالؿ اتيػاـ حمػاس بالتػدخؿ ’بيف االطراؼ

وىػػذا وراءه مػػؤامرة صػػييونية امريكيػػة مػػع اطػػراؼ محميػػة فمسػػطينية ومػػع ‘فػػي الشػػأف الػػداخمي لمصػػر، مضػػيفا 
 ’.اطراؼ اقميمية في ىذا الشأف
عمى نفي اف يكوف صرح باف حماس تتدخؿ في الشأف المصري ’ دس العربيالق‘وشدد موسى في حديثو مع 

الداخمي، وسينعكس عمييا ذلؾ التػدخؿ سػمبيا ، مشػيرا الػى اف تمػؾ التصػريحات المنسػوبة اليػو ىػي مػف وحػي 
أف التشويو اإلعالمي الرخيص الذي تروجو حركة ‘خياؿ مف يتحدث بيا، وقاؿ في تصريح صحافي الثالثاء 

عف فصؿ مف فصوؿ المؤامرة اإلقميميػة والدوليػة التػي تمعػب بعػض أدوارىػا أطػراؼ مشػبوىة عميمػة فتح يعبر 
لالحػػػػػتالؿ بيػػػػػدؼ عػػػػػزؿ قطػػػػػاع غػػػػػزة وحركػػػػػة حمػػػػػاس والمقاومػػػػػة الفمسػػػػػطينية الباسػػػػػمة فػػػػػي ظػػػػػؿ التجاذبػػػػػات 

 ’.واالستقطابات الكبيرة التي تجري عمى األراضي المصرية العزيزة
ال تعميػؽ عمػى ىػذا السػؤاؿ الننػػا ’ ‘القػدس العربػي’مصػر قػاؿ موسػػى لػػوبشػأف موقػؼ حمػاس ممػا يجػري فػي 

 ’. ممتزموف باالجماع الوطني الفمسطيني الذي اتفؽ عمى عدـ التعميؽ عمى ما يتعمؽ باالحداث في مصر
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 01/6/1102، القدس العربي، لندن
 

 في شرون مصر الداخمية تدخل حماسبوقف  طالبت فمسطينيةفصائل  8
فصائؿ فمسطينية ما اسموه تدخؿ حماس بالشػؤوف الداخميػة المصػرية والػدوؿ ت رفض: رمضاف راـ اهلل ػ احمد

 العربية االخرى، وأكدوا عمى التزاميـ بموقؼ "النأى بالنفس" عف التدخؿ في الشؤوف العربية الداخمية.
كػػة حمػػاس وقػػاؿ عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة "فػػتح" مسػػؤوؿ ممػػؼ المصػػالحة الوطنيػػة عػػزاـ االحمػػد أف "حر 

ارتكبت خطأ جسيمًا عندما اقحمت نفسيا في الشؤوف الداخمية المصرية"، مضيفًا "إف الشعب المصػري يعبػر 
يوميًا عبر وسائؿ االعالـ عف استيائو الشديد مف ىذا التدخؿ الذي طالبنػا حمػاس بػالكؼ عنػو فػي اكثػر مػف 

 مناسبة".
كنيػػػػا ومػػػػع األسػػػػؼ الشػػػػديد، تػػػػزج بنفسػػػػيا عبػػػػر وتػػػػابع االحمػػػػد: "إف حمػػػػاس تقػػػػوؿ إنيػػػػا تراقػػػػب التطػػػػورات، ل

ف ىػػػذا التػػػدخؿ الخػػػاطئ  التصػػػريحات والممارسػػػات فػػػي الشػػػؤوف الداخميػػػة لمػػػدوؿ العربيػػػة والمصػػػرية تحديػػػدًا وال
 سيضر بالشعب الفمسطيني" .

نائب االميف العاـ لػ"الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" عبػد الػرحيـ ممػوح أكػد بػدوره أف "مػف المصػمحة الوطنيػة 
العميػا لمشػػعب الفمسػػطيني أال نتػػدخؿ فػػي الشػػؤوف الداخميػػة لمصػػر والػػدوؿ العربيػػة االخػػرى"، وقػػاؿ: "إف مصػػر 

 دولة محورية في المنطقة والعالـ العربي وميمة بالنسبة لمشعب الفمسطيني وقضيتو".
ذه واشػػػار ممػػػوح أف "حركػػػة حمػػػاس التػػػي تعتبػػػر جػػػزءًا مػػػف جماعػػػة "االخػػػواف المسػػػمميف" تػػػدخمت لمصػػػمحة ىػػػ

الجماعػة فػػي مصػػر"، مػػذكرًا أف "حركػة "االخػػواف المسػػمميف" تأسسػػت فػػي مصػر، وأف ىػػذه االخيػػرة ىػػي مركػػز 
االرشػػاد لبػػاقي الجماعػػة فػػي العػػالـ"، وداعيػػا حمػػاس الػػى "عػػدـ التػػدخؿ والعػػودة الػػى االلتػػزاـ بأوليػػات الشػػعب 

 الفمسطيني والتي عمى رأسيا استعادة الوحدة الوطنية".
يف العػػاـ لػػػ"الجبية الديموقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف" قػػيس عبػػد الكػػريـ )ابػػو ليمػػى( عػػف أسػػفو واعػػرب نائػػب االمػػ

لخػػروج حمػػاس عػػف االجمػػاع الػػوطني مػػف خػػالؿ تػػدخميا بالشػػؤوف الداخميػػة لمصػػر، وقػػاؿ "إنيػػا بيػػذا التػػدخؿ 
فػػي الخػػاطئ تكػػوف قػػد حكمػػت باالعػػداـ عمػػى اىمنػػا فػػي قطػػاع غػػزة الػػذيف يعػػانوف اليػػـو بسػػبب تػػدخؿ حمػػاس 

 مصر".
وقػػاؿ ابػػو ليمػػى إف "موقػػؼ حمػػاس الػػذي صػػدر اوؿ امػػس حػػوؿ احػػداث بيػػت الحػػرس الجميػػوري فػػي القػػاىرة 
والذي استبقت مف خاللو نتائت لجنة التحقيؽ ىو موقؼ مؤسػؼ ويحػدث ضػررًا بالشػعب الفمسػطيني وقضػيتو 

الػػػى االجمػػاع الػػػوطني الوطنيػػة العادلػػػة"، ودعػػا حمػػػاس الػػى "الكػػػؼ عػػف التػػػدخؿ بالشػػؤوف المصػػػرية والعػػودة 
 الفمسطيني الممتـز بالنأي بالنفس عف التطورات التي تشيدىا بعض الدوؿ العربية".

 01/6/1102، المستقبل، بيروت
 

 نفاقن دخال سيناء عبر األ حماس تنفي عالقتيا بفمسطينيي   01
اعػػتقال عمػػى  غػزة ػ أشػػرؼ اليػور: نفػػت حركػة حمػػاس يػـو أمػػس أي عالقػة ليػػا بالشػابيف الفمسػػطينييف المػذيف

وقاؿ الدكتور سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ حركة  ، الفاصؿ بيف سيناء ومدف قناة السويس.’كوبري السالـ‘
تؤكد حركة حماس أف الشابيف الفمسطينييف المذيف قيؿ انيـ اعتقال عمى كوبري ‘حماس في تصريح صحافي 

ودعػػا النػػاطؽ باسػػـ حمػػاس مجػػددًا  ’.السػػالـ ليسػػا مػػف حركػػة حمػػاس وال عالقػػة ليمػػا بػػأي فصػػيؿ فمسػػطيني



 
 

 

 

 

           01ص                                    1805العدد:                01/6/1102 األربعاء التاريخ:

وقػػؼ مسمسػػؿ التشػػيير بحركػػة حمػػاس والمقاومػػة الفمسػػطينية أو محاولػػة الػػزج بيػػا فػػي ‘اإلعػػالـ المصػػري إلػػى 
 ’.المشيد المصري

 01/6/1102، القدس العربي، لندن
 

 في لبنانالضاحية الجنوبية  انفجارحماس تستنكر  00
ذي اسػػػتيدؼ الضػػػاحية الجنوبيػػػة فػػػي العاصػػػمة المبنانيػػػة اسػػػتنكرت حركػػػة حمػػػاس بشػػػدة التفجيػػػر الػػػ: بيػػػروت

( استيداؼ 6|8ودانت "حماس" في بياف ليا اليـو الثالثاء ) بيروت، ودعت إلى نبذ الفرقة والوقوع في الفتنة.
 السمـ األىمي في لبناف، ودعت "لموحدة ونبذ الفرقة" وحذرت مف "الفتنة التي ال تخدـ إال العدو الصييوني".

 8/6/1102، لفمسطيني لإلعالمالمركز ا
 

 بيروت يحمل بصمات إسرائيمية الجنوبية في الضاحية الجياد: تفجير 01
أكدت حركة الجياد االسالمي أف عممية تفجير سيارة مففخة في ضاحية بيروت الجنوبية صباح اليوـ تحمػؿ 

وأداف ممثػؿ الحركػة فػػي  بصػمات "العػدو الصػييوني" الػذي يريػد زرع الفتنػة فػػي لبنػاف لضػرب أمنػو واسػتقراره.
لبناف أبو عماد الرفاعي جريمة التفجير التي استيدفت المدنييف اآلمنػيف، مؤكػدا انيػا تيػدؼ الػى زعزعػة أمػف 

 لبناف واستقراره.
 01/6/1102، الوفد، الجيزة

 
 في القاىرة الحرس الجميوري بمجزرةحماس: ال قتمى لنا  02

ى مػف أعضػائيا ضػمف قتمػػى المجػزرة التػي وقعػت أمػػاـ نفػت حركػػة حمػاس وجػود معتقمػيف أو قتمػػ: يػو بػي آي
 دار الحرس الجميوري بالقاىرة فجر االثنيف وقتؿ فييا العشرات مف أنصار الرئيس المعزوؿ محمد مرسي.

وقاؿ الناطؽ باسـ حماس سامي أبو زىري في بياف تمقت يونايتد برس إنترناشوناؿ نسخة منو، "إف ادعاءات 
وجػػػود أفػػػراد قتمػػػى وبعػػػض المعتقمػػػيف مػػػف حركػػػة حمػػػاس فػػػي مجػػػزرة الحػػػرس بعػػػض الجيػػػات المصػػػرية حػػػوؿ 

 الجميوري بمصر ىو كذب ال أساس لو مف الصحة".
وطالػب أبػػو زىػري وسػػائؿ اإلعػالـ المصػػرية بػػ"التوقؼ عػػف مسمسػؿ التشػػويو بالمقاومػة الفمسػػطينية وىػو مػػا ال 

 يستفيد منو سوى العدو اإلسرائيمي". 
 01/6/1102الجزيرة.نت، الدوحة،  

 
 في واشنطن  "إسرائيلة"نتنياىو يعّين مستشاره رون دريمر سفيرًا ل 14

عيف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، أمس، أحد مستشاريو القريبيف روف درمر : )أ .ؼ .ب(
 المعروؼ بموقفو المتطرؼ مف الممؼ الفمسطيني والذي يعتبر قريبًا مف الجميورييف، سفيرًا في واشنطف.

 4وسيخمؼ روف درمر، مايكؿ اورف الذي سيغادر واشنطف في الخريؼ المقبؿ بعدما شغؿ ىذا المنصب ؿ
درمر يتحمى بكؿ الصفات الضرورية لتولي ىذا “وقاؿ نتنياىو كما نقؿ عنو بياف لمكتبو، إف  أعواـ.

ؽ في عاصمة أىـ بصد” إسرائيؿ“المنصب الميـ بنجاح. إنني أعرفو منذ أعواـ عدة واعمـ بأف روف سيمثؿ 
 حميؼ لنا، الواليات المتحدة. 

 10/7/2013، الخميج، الشارقة
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 الوقت القريب بوسورية ولبنان تاريخية يجب فيميا بعمق ولن تنتيي  مصربيعالون:األحداث  15

وزير األمف اإلسرائيمي موشي يعالوف قاؿ، مساء أمس الثالثاء، إف  أف، 10/7/2013، 48عرب ذكرت 
 في مصر يمـز إسرائيؿ بالبقاء متيقظة.عدـ االستقرار 

، قاؿ يعالوف إف األحداث 1973عاما عمى حرب  40وفي مؤتمر نظمتو جامعة تؿ أبيب، بمناسبة مرور 
 في مصر وسورية ولبناف ىي أحداث تاريخية يجب فيميا بعمؽ ولف تنتيي في الوقت القريب.

االستقرار التي ال يمكف معرفة نيايتيا تمـز  وأضاؼ أنو في مصر يوجد ثورة وثورة مضادة، وأف حالة عدـ
 الجيش بالتيقظ مف الناحيتيف االستخبارية والعمالنية، وتمـز المستوى السياسي أيضا.

ألؼ قتيؿ، وال أعرؼ كيؼ  100وعف سورية، قاؿ يعالوف إف "ىناؾ حربا أىمية سقط فييا حتى اآلف نحو 
وادعى أف إسرائيؿ ال تتدخؿ، وأف ما يحصؿ ىو حدث ستنتيي.. ىذه الحرب عبرت الحدود إلى لبناف". 

 تاريخي ذور أىمية كبيرة لف ينتيي قريبا.
وفي حديثو في الشأف الفمسطيني قاؿ يعالوف "يجب أال ننظر إلى األمور بمصطمحات أبيض وأسود فقط، 

نما الرمادي أيضا". وأضاؼ أف ىناؾ تيديدات وفرصا أيضا، وأنو يأمؿ أف تعرؼ إسرائيؿ  كيؼ تستغؿ وال
ذلؾ، مشيرا إلى أف ذلؾ ليس بالضرورة حال، ويقترح "معرفة كيفية التعايش في واقع فيو قضايا غير 

وفي نياية كممتو قاؿ "يجب أف نعرؼ كيؼ نعيش مع التحديات باعتبار أننا ال تستطيع حؿ  محمولة".
 فترة ليست قصيرة".القضايا اآلف، بما في ذلؾ الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني الذي سيشغمنا ل

يعموف نفى أف يكوف لتؿ أبيب عالقة بانفجار بئر العبد وأكد  أف، 10/7/2013، السفير، بيروت وأرودت
الحرب األىمية في سوريا »وأشار إلى أف  أنيا تراقب تطورات األمور في سوريا ولبناف وال تتدخؿ فييا.

ئر العبد وغيره مف أحداث العنؼ في طرابمس وصيدا انتقمت إلى لبناف بعد تدخؿ حزب اهلل فييا وأف انفجار ب
 «.يندرج في إطار الصراع بيف الشيعة والسنة

المعارضة السورية قالت يوـ الثالثاء إف ، أف عماد عمر عف، 9/7/2013، وكالة رويترز لألنباء وأضافت
يبدو إلى ىجـو  قوات أجنبية دمرت صواريخ روسية متقدمة مضادة لمسفف في سوريا في تصريح يشير فيما

وقالت المعارضة إف قوة االنفجارات اليائمة تتجاوز قوة النيراف لدييا لكنيا تتناسب مع قوة النيراف  إسرائيمي.
وقاؿ وزير الدفاع  ولـ تؤكد إسرائيؿ تورطيا أو تنفيو. الخاصة بجيش حديث مثؿ الجيش اإلسرائيمي.

انفجارات الالذقية "وضعنا خطوطا حمراء فيما يتعمؽ اإلسرائيمي موشي يعموف لمصحفييف ردا عمى سؤاؿ عف 
في أي حادث في الشرؽ األوسط  -بمصالحنا ونبقي عمييا. ىجوـ يقع ىنا تفجير ىناؾ وروايات مختمفة 

رفض أف يذكر  -وقاؿ مسؤوؿ أمني إسرائيمي كبير سابؽ  فإنو يجري إلقاء المسؤولية عمينا في معظميا."
 عروؼ أف المنطقة المعنية في الالذقية تستخدـ لتخزيف صواريخ ياخونت.لرويترز إنو مف الم -اسمو 

 
 " لسورية300إس" صواريخ ل قوات روسية في الجوالن مقابل وقف صفقةوتموح بقب "إسرائيل" 16

مصادر أمنية إسرائيمية وهصفت بأنيا ، أف زىير أندراوس، عف 10/7/2013، القدس العربي، لندنذكرت 
إلى  S300إنو مف المقرر أْف تصؿ الدفعة األولى مف الصواريخ الروسية مف طراز رفيعة المستوى قالت، 

سورية في غضوف األسابيع القميمة القادمة، مشيرة إلى أف الجيود الدبموماسية التي بذلتيا الدولة العبرية 
 السورية فشمت. -والضغوطات التي مارستيا إلحباط الصفقة الروسية
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، أليكس فيشماف، عف المصادر قوليا إف ’يديعوت أحرونوت‘ة في صحيفة ونقؿ محمؿ الشؤوف العسكري
الجيش اإلسرائيمي بات في حالة ترقب ويقظة، ذلؾ أنو مف غير المستبعد بالمرة أف يؤدي األمر إلى تصعيد 

 عمى الجبية الشمالية، عمى حد تعبيرىا. 
كة الواليات المتحدة األمريكية لبذؿ الجيود وكشفت المصادر أف الدولة العبرية، تستعد في ىذه األياـ، بمشار 
  الدبموماسية األخيرة لثني روسيا عف إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ.

عف مصادر ’ يديعوت أحرونوت‘وفي تمميح مباشر إلى أف إسرائيؿ قد تمجأ إلى المواجية العسكرية، نقمت 
المصادر أوضحت بشكؿ غير قابؿ لمتأويؿ عسكرية إسرائيمية، أكدت عمى إنيا عالية المستوى، قوليا إف 

بأف الدولة العبرية لف توافؽ عمى نصب بطاريات الصواريخ الروسية عمى األرضي السورية، ألف نصبيا، 
سيؤثر سمًبا عمى تفوؽ سالح الجو اإلسرائيمي، وسيمنعو مف حرية التحميؽ عمى الجبية الشمالية، وليس فقط 

بحسب المصادر عينيا، فإف إسرائيؿ ترفض الصفقة جممة وتفصياًل  لمواجية التيديد السوري، كما أنو
لخشيتيا مف أْف تصؿ ىذه الصواريخ إلى ما أمستيا بالتنظيمات المعادية، إف كاف ذلؾ لحزب اهلل، أْو 
لمجميورية اإلسالمية اإليرانية، في حاؿ سقوط نظاـ الرئيس د. بشار األسد، وحذرت المصادر نفسيا قائمًة 

عمى األراضي السورية تعتبره إسرائيؿ خطيرا جدا، وستتعامؿ مع ىذه الصواريخ  S300صواريخ إف نصب 
  عمى أنيا تهشكؿ خطًرا كبيًرا عمى مصالحيا الحيوية، عمى حد قوليا.

وزيرة القضاء اإلسرائيمية تسيبي ، أف نظير مجمي، عف 10/7/2013، الشرق األوسط، لندنوأرودت 
فيو تتفاوض مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ حوؿ صفقة الصواريخ كانت  الذي ليفني في وقت

المزمع تسميميا لنظاـ الرئيس بشار األسد، قاؿ سفير إسرائيؿ لدى « 300إس »الروسية المضادة لمطائرات 
روسيا أمس، إف بالده مستعدة لمناقشة نشر محتمؿ لقوات حفظ سالـ روسية في منطقة عازلة تخضع 

 مـ المتحدة في مرتفعات الجوالف التي تحتميا إسرائيؿ.لرقابة األ
زيارة عمؿ مع نظيرىا »، واعتبرىا «التقميؿ مف أىمية الزيارة»ومع أف مصدرا في مكتب ليفني حاوؿ 

الروسي، ألكسندر كونوفالوؼ، تتناوؿ بعض القضايا األمنية المتعمقة بمكافحة اإلرىاب، إال أف مصادر 
التقت وزير الخارجية، سيرغي الفروؼ، أمس، وتباحثت معو في )قضايا أمنية سياسية أكدت أف ليفني 

 «.حساسة(، وحاولت ثني حكومتو عف تسميـ الصواريخ لسوريا
وحسب مصادر غير مؤكدة فإف ليفني، ومف خالؿ القناعة بأف روسيا تريد تنفيذ ىذه الصفقة وبسرعة، 

بدائؿ توفرىا إسرائيؿ والواليات المتحدة تعوضيا  ألسباب مالية، عرضت عمى الفروؼ البحث المشترؾ عف
عف قيمة ىذه الصفقة، والتي تصؿ إلى مميار دوالر. ولـ يعرؼ ما كاف رد الروس عمى ىذا العرض. وقالت 

« 300إس »ىذه المصادر إف ليفني أحبطت، إذ عممت بأف الروس عرضوا عمى إيراف أف تشتري الصاروخ 
 كاف بمثابة ابتزاز روسي ليا. وشعرت بأف تسريب ىذه المعمومة

 
 شيور إضافية ستةمدد العمل بقانون الطوارئ لي الكنيست"معاريف":  17

ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "معاريؼ" اف الكنيست  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوـ  -راـ اهلل 
قانوف والتشريع صادؽ أمس، عمى توصية تقّدمت بيا المجنة المشتركة لمجنة الخارجية واالمف ولجنة ال

، وذلؾ لستة 1945والقضاء التابعتيف لمكنيست، لتمديد العمؿ بقانوف الطوارئ الساري في اسرائيؿ منذ العاـ 
.ويتـ تمديد ىذا القانوف تمقائيا بشكؿ سنوي 2013كانوف اوؿ  31اشير إضافية، لينتيي العمؿ بو في تاريخ 

 .1945منذ العاـ 
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 10/7/2013، القدس، القدس
 

 البرادعي بالتواطر مع إيران في تطوير برنامجيا النووي محمدتتيم  "ائيلإسر " 18
أفادت تقارير صحافية إسرائيمية امس الثالثاء، أنو عمى الرغـ مف أف الغرب ينظر إلى المدير : المستقبؿ

المصرية،  السابؽ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية محمد البرادعي المرشح لمعب دور ميـ في المرحمة االنتقالية
باعتباره صوتًا معتداًل وليبراليًا فى مصر، فإف إسرائيؿ تذكر لو تردده بالنسبة لمممؼ النووي اإليراني األمر 

 الذي ساعد طيراف في إنجاز خطوات ىائمة باتجاه امتالؾ سالح نووي.
يتامار رابينوفيتش ونقمت صحيفة "جيروزاليـ بوست" اإلسرائيمية عف السفير اإلسرائيمي السابؽ في واشنطف إ

قولو لإلذاعة اإلسرائيمية: "لقد ظؿ )البرادعي( ألعواـ عدة مريحًا لمغاية بالنسبة لإليرانييف، ومف دوف موقفو 
الميف ال أعتقد أف اإليرانييف كانوا قد وصموا إلى ما وصموا إليو حاليا )في ما يتعمؽ ببرنامجيـ النووى(. وال 

ف كاف يتعيف اختبار ىذا".أعتقد أف نواياه تجاه إسرائيؿ س  تكوف مريحة، وال
قبيؿ انتياء عمؿ البرادعي في الوكالة، قاؿ فييا  2008وأعادت الصحيفة نشر تصريحات لديبموماسي عاـ 

لمصحيفة: "سجمو كمدير لموكالة عبارة عف إخفاقات مدوية". وأضاؼ أنو "يمكف الحكـ عمى البرادعي 
يراف في تطوير برامت نووية، معربًا انطالقا مف حقيقة أنو خالؿ فترتو نجح ت سوريا وليبيا وكوريا الشمالية وال

 عف اعتقاده اف "الوكالة الدولية أخفقت في الحاالت االربع".
 10/7/2013، المستقبل، بيروت

 
 الفمسطينية في متناول المستوطنين  "الطابو"القضاء اإلسرائيمي يضع و ائق "ىآرتس":  19

خطوة استثنائية، سمحت المحكمة المركزية اإلسرائيمية في القدس لممستوطنيف في : كفاح زبوف - راـ اهلل
الخاصة باألراضي الممموكة لمفمسطينييف في الضفة الغربية، « الطابو»بالحصوؿ عمى معمومات وممفات 

 عاما مف الرفض. 46بما فييا التي أقيمت عمييا مستوطنات كبيرة وصغيرة، بعد 
رائيمية إف الممفات الخاصة باألراضي الفمسطينية في الضفة الغربية كانت اإلس« ىررتس»وقالت صحيفة 

سرية ويمنع عمى المستوطنيف االطالع عمييا ألي سبب، بخالؼ القانوف اإلسرائيمي المعموؿ بو داخؿ 
 إسرائيؿ والذي يتيح ألي شخص طمب أي تفاصيؿ متعمقة بأي أرض مجاورة لو.

، خطيرا عمى نحو خاص؛ إذ يمكف «الدراماتيكي»بػ« ىررتس»صفتو ويعتبر القرار اإلسرائيمي الذي و 
 المستوطنيف مف التوسع وشراء، أو السيطرة عمى، أراض قريبة بعد معرفة مصيرىا.

القرار سيمكف المستوطنيف مف معرفة مالكي األراضي القريبة مف المستوطنات، »أف « ىررتس»وأوضحت 
 «.دارة المدنية، وما ىي مساحتيا وحدودىا كذلؾعبر طمب مف دائرة )الطابو( التابعة لإل

العاـ الماضي، وطمبوا فيو « بساغوت»وجاء القرار الجديد بعد التماس تقدـ بو مستوطنوف مف مستوطنة 
السماح ليـ بالحصوؿ عمى معمومات متعمقة باألرض التي أقيمت عمييا المستوطنة، والتالؿ المحيطة بيا، 

 مف أصحابيا الحقيقييف.بدعوى أنيـ ينووف ابتياعيا 
إف ىذا القرار سيكوف لو تأثير كبير عمى توسيع المستوطنات في مناطؽ مثؿ راـ اهلل «: »ىررتس»وقالت 

سيسيؿ »وأضافت: «. واألغوار؛ إذ يسعى المستوطنوف إلى السيطرة عمى أراض مجاورة مسجمة في الطابو
 «.نقص المساحاتىذا عقد صفقات شراء لتوسيع المستوطنات التي تعاني مف 

 10/7/2013، الشرق األوسط، لندن
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 حتجاجات التركية جمدت جيود المصالحة بين تل أبيب وأنقرة"ىآرتس": اال 20

ذكرت صحيفة "ىررتس" إف التقديرات في وزارة الخارجية اإلسرائيمية تشير إلى أف : يو بي أي -القدس 
اسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغاف، أدت إلى االحتجاجات التي شيدتيا تركيا في الفترة األخيرة ضد سي

احتماالت نجاح المصالحة في األجواء و  دخوؿ جيود المصالحة بيف إسرائيؿ وتركيا في حالة جمود عميقة.
وأضافت الصحيفة أف وضع أردوغاف في أعقاب االحتجاجات  السياسية الحاصمة في تركيا "تقارب الصفر".
كيذا سيواجو صعوبة في التراجع عف مبمغ التعويضات لعائالت  بات أضعؼ مف الماضي وأنو في وضع

وتابعت الصحيفة أف أردوغاف لف يتمكف مف تمرير قانوف في البرلماف التركي إللغاء  النشطاء األتراؾ.
اإلجراءات القضائية التي تـ بدئيا في تركيا ضد جنود الجيش اإلسرائيمي الذي شاركوا في مياجمة 

حيفة فإف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو "محبط جدًا" بسبب الطريؽ المسدود ووفقا لمص األسطوؿ.
الذي وصمت إليو محادثات المصالحة مع تركيا، وأنو ليس نادما عمى تقديـ االعتذار لتركيا عمى مقتؿ تسعة 

دثات المصالحة نشطاء في أسطوؿ الحرية لكنو يشعر أنو تـ خداعو بحيث قدـ االعتذار بينما توقفت محا
 ولـ تتـ إعادة السفيريف التركي واإلسرائيمي إلى تؿ أبيب وأنقرة.

 10/7/2013، الحياة، لندن
 

 يزىدد بقتل شمعون بير  إسرائيميا اإلسرائيمية تعتقل الشرطة :موقع "والال" 21
بتاح تكفا  ذكر موقع "والال" االخباري العبري اف شرطة مدينة :ترجمة خاصة -القدس دوت كوـ  -راـ اهلل 

 عامًا( بتيمة تيديد الرئيس االسرائيمي شمعوف بيرس. 65إعتقمت إسرائيميًا )
وتضيؼ الصحيفة اف الرجؿ اتصؿ ىاتفيًا بسكرتاريا مقر الرئيس االسرائيمي واخبرىـ انو يعتـز تصفية 

 الرئيس بيرس، وفي اعقاب التحقيؽ معو قررت الشرطة إستمرار إعتقالو.
 10/7/2013، القدس، القدس

 
 إلى مواجية "الصييونية العممانية"  "الحريديم" "الخدمة العسكرية" تدفع الييود المتشددين"إسرائيل":  22

أدى إقرار الحكومة اإلسرائيمية صيغة مشروع قانوف يقضي بفرض الخدمة : برىوـ جرايسي –الناصرة 
ت الجدؿ بيف "الصييونية العممانية" العسكرية في جيش االحتالؿ عمى الييود المتزمتيف "الحريديـ" إلى تأجي

ويأتي ذلؾ بالتزامف مع سمسمة إجراءات أجرتيا حكومة بنياميف نتنياىو في الموازنة العامة،  و"الحريديـ".
 ويعتبرىا "الحريديـ" موجية ضدىـ، حيث تعالت األصوات الميددة لمحكومة بإجراءات تصعيدية حياؿ ذلؾ.

قرار القانوف، فإنو سيقود إلى صداـ ميداني بيف األجيزة اإلسرائيمية ويجمع المحمموف، أنو في حاؿ تـ إ
 و"الحريديـ"، رغـ أف صيغة القانوف تتحدث عف تطبيقو عمى مراحؿ تمتد إلى اربع سنوات.

وفيما احتت الحريديـ الغربيوف "األشكناز" عمى القرار، التـز الشرقيوف منيـ "السفراديـ" الصمت، بقرار مف 
 السياسي النائب آرييو درعي. رئيس الحركة

وقّدر محمموف إسرائيميوف، أف درعي معني بإبقاء الجدؿ "عمى نار ىادئة"، في محاولة إلجياض القانوف 
 بالتعاوف السري مع نتنياىو، أو أف يسعى إلى المماطمة في إقراره.

راة"، إف "إقرار القانوف ىو وقاؿ النائب يعقوب ليتسماف مف قادة الحريديـ السياسييف، ومف كتمة "ييدوت ىتو 
استمرار لنيت الكراىية واإلبادة الذي تتبعو الحكومة، إال أف ىذه المؤامرة لف تنجح، فمف يعتقد أنو باإلكراه 
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والقوة والعقوبات والضربات والتيديدات، سيخضعوف طالب التوراة، فيو يرتكب خطيئة فادحة، فمف األفضؿ 
في كؿ خالؼ معنا خرجنا منتصريف، وطالب التوراة سيفضموف دخوؿ  ليـ أف يمتفتوا إلى التاريخ، ألنو

 السجوف، وتمقي عقوبات اقتصادية، عمى أف يتنازلوا عف دراسة التوراة".
 10/7/2013، الغد، عّمان

 
 واألمن في سيناء بمستقبل السالم كي بشأن مصر: قطع المعونة العسكرية يمّس بحراك إسرائيمي ة أمر  23

مطالبات برلمانية أميركية وتصريحات رسمية بشأف المعونة العسكرية لمصر مخاوؼ أثارت : حممي موسى
في إسرائيؿ مف أثر ذلؾ عمى مستقبؿ معاىدة السالـ مع مصر. وأشارت وسائؿ إعالمية إسرائيمية مختمفة 
 إلى أف الحكومة اإلسرائيمية أوضحت في أعقاب ىذه المطالبات والتصريحات لممسؤوليف األميركييف أف

 المساس بالمعونة العسكرية لمصر سيقود إلى تدىور الوضع األمني في سيناء.
ونقمت الصحؼ اإلسرائيمية عف مسؤوؿ إسرائيمي رفيع المستوى قولو إنو بعد التحذير الذي أطمقو الرئيس 

الر مميارات دو  1,5باراؾ أوباما حوؿ احتماؿ أف تعيد بالده النظر في المعونة األميركية لمصر البالغة 
 سنويًا، اىتمت إسرائيؿ بإبالغ أميركا أف المساس بالمعونة يمحؽ الضرر بإسرائيؿ.

وبحسب المسؤوؿ اإلسرائيمي فإنو خالؿ المداوالت التي جرت عمى أعمى المستويات بيف نتنياىو ووزير 
يضر  دفاعو موشي يعموف مع المسؤوليف األميركييف، أوضحت إسرائيؿ بشكؿ حاـز أف كؿ مساس بالمعونة

في شبو جزيرة سيناء التي تيدد إسرائيؿ. ولفت « اإلرىاب»بقدرات أجيزة األمف المصرية عمى مجابية قوى 
ذا »المسؤوؿ إلى أنو  في سيناء ذراع قوي وخطير لتنظيـ القاعدة، عدو إسرائيؿ ومصر واألميركييف أيضًا. وال

 «.تضررت المعونة فإف القاعدة ىي الرابح مف ذلؾ
اإلسرائيمي إلى أف الرسالة اإلسرائيمية ليست تأييدًا لمجيش المصري أو ألي جية أخرى،  وأشار المسؤوؿ

فنحف ال نتدخؿ في السياسة الداخمية لمصر، ىذا ليس شأننا. كما أنو عندما تولى اإلخواف الحكـ »مضيفًا 
مشابيا لموقفنا  لـ يقؿ أحد في إسرائيؿ بوجوب تقميص المعونة لمصر، بؿ عمى العكس، موقفنا كاف حينيا

. والجميع يعمـ أف مصر بحاجة لممعونة حاجتيا لميواء لمتنفس، والجميع يفيـ أنو مف دوف ىذه المعونة  اليـو
 «.ستسود الفوضى وتتعزز قوى اإلرىاب

في مصر شيدت رضى « االنقالب العسكري»وأكد مسؤوؿ أميركي أف المداوالت بيف إسرائيؿ وأميركا منذ 
وأضاؼ أف ىناؾ اتفاقًا بيف أميركا «. اإلخواف المسمميف»رات، وعمى انتياء حكـ إسرائيمي عف التطو 

سرائيؿ عمى وجوب نقؿ مقاليد الحكـ بأسرع وقت إلى حكومة مدنية والتأكيد عمى إجراء انتخابات حرة. بؿ  وال
حكـ الجديد أف مستشار األمف القومي اإلسرائيمي الجنراؿ عاميدرور أبمغ رايس، بأمؿ إسرائيؿ أف يعمؿ ال

 «.اإلخواف المسمموف»عمى إنشاء ائتالؼ واسع قدر اإلمكاف، وأف ال يبعد أو يسكت المعارضة، كما فعؿ 
 10/7/2013، السفير، بيروت

 
 "إسرائيل"الكشف عن سجين سري جديد في "ىآرتس":  24

إكس" في سجف كشفت وسائؿ إعالـ إسرائيمية اليوـ الثالثاء عف وجود سجيف سري آخر يهرمز لو بالسجيف "
إسرائيمي، وألقت مزيدا مف الضوء عمى ظروؼ انتحار عميؿ لمموساد يحمؿ الجنسيتيف األسترالية 

 وكاف معتقال في السجف نفسو. 2010واإلسرائيمية عاـ 
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والسجيف "إكس" الذي لـ تحدد جنسيتو وال ىويتو كاف معتقال في زنزانة الحبس االنفرادي بسجف أيالوف قرب 
حسب  2010زيغير" الذي عهرؼ أيضا بالسجيف "إكس" وانتحر شنقا في ديسمبر/كانوف األوؿ زنزانة "بيف 

 اإلذاعة العامة، محدثا صدمة في إسرائيؿ وأستراليا عندما نهشر خبر انتحاره.
وتظير الوثائؽ التي كشفتيا صحيفة ىررتس أف السجيف الثاني أديف بالفعؿ دوف إيضاح نوع جريمتو، ولكف 

 ائؿ اإلعالـ تحديد ىؿ ما زاؿ معتقال أـ ال؟ وما ىي التيـ الموجية إليو؟تعذر عمى وس
وأفاد المحامي المتخصص في شؤوف االستخبارات أفيغدور فيمدماف الذي زار زيغير قبؿ انتحاره أف السجناء 
الذيف يصنفوف تحت الرمز "إكس" لدييـ ثالث نقاط مشتركة: "أنيـ إسرائيميوف، ويعمموف في مؤسسات 

نح التي مر  تبطة باألمف سرية األنشطة، واعتقاليـ دليؿ عمى فشؿ ىذه المؤسسات التي عجزت عف منع الجه
 أوقؼ ىؤالء العمالء بموجبيا".

وكهشؼ عف وجود السجيف "إكس" الثاني في أعقاب رفع الستار عف تقرير محكمة يتعمؽ بوفاة زيغير، 
يف كانت معطمة وأف لـ يكف في غرفة مراقبة وكشؼ أف الكاميرات الثالث الموجودة في زنزانة السج

  الشاشات أي حارس لحظة شنؽ السجيف نفسو.
 9/7/2013، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من انتقادىا في اجتماع نووي لألمم المتحدة العربتحذر  "إسرائيل" 25

ائيؿ بشأف قاؿ دبموماسيوف عرب يوـ الثالثاء انيـ سيسعوف لتكثيؼ الضغط عمى إسر  :فريدريؾ داؿ -فيينا 
 ترسانتيا النووية المفترضة لكف إسرائيؿ قالت اف أي محاولة "النتقادىا" ستكوف ليا نتائت عكسية.

وقاؿ سفير إسرائيؿ لدى الوكالة اييود ازوالي لرويترز اف الدوؿ العربية "تسمؾ مسارا يأتي بنتيجة عكسية 
 مف خالؿ إثارة ىذه القضية...ومحاولة انتقاد إسرائيؿ."

المسؤولوف األمريكيوف واإلسرائيميوف انو ال يمكف جعؿ الشرؽ األوسط منطقة خالية مف األسمحة  ويقوؿ
سرائيؿ ووقؼ إيراف برنامجيا النووي.  النووية إال بعد التوصؿ الى اتفاؽ سالـ موسع بيف العرب وال

مر حاليا. وأضاؼ وقاؿ السفير اإلسرائيمي ازوالي "االجواء في الشرؽ األوسط" لف تساعد عمى عقد المؤت
"تروف ما يحدث في سوريا وفي ليبيا وفي إيراف واآلف في مصر أيضا" في إشارة إلى حالة عدـ االستقرار 

راقة الدماء في المنطقة.  وال
 9/7/2013، وكالة رويترز لألنباء

 
   وشرطة االحتالل في مدينة يافا " الحارديم"ييود متدينينمواجيات بين  26

، إف مواجيات وقعت بعد ظير اليـو 48ي مدينة يافا وسط فمسطيف المحتمة عاـ قاؿ شيود عياف ف: يافا
 ( بيف متظاىريف مف المتدينيف الييود ) الحارديـ( وقوات مف شرطة االحتالؿ.9/7الثالثاء )

وأضاؼ الشيود أف المواجيات وقعت أثناء احتجاج نظمتو مجموعة مف المتدينيف الييود، أماـ المستشفى 
ويدعي "الحارديـ" أنو  دينة يافا، احتجاجا عمى أعماؿ الحفريات التي تشيدىا أرض المستشفى.الفرنسي بم

مقبرة ييودية مزعومة، تحتوي عمى رفات ييود، يعود تاريخيا لمئات السنيف، موجودة   يوجد في المكاف
اـ في المكاف تحت مبنى المستشفى الفرنسي، وقاموا بمحاولة إعاقة أعماؿ الحفريات والبناء التي تهق

 بأجسادىـ، إال أف قوات مف شرطة االحتالؿ وحرس الحدود تصدت ليـ واعتقمت عددا كبيرا منيـ. 
 المكاف احتجاجًا عمى أعماؿ الحفريات.  وكاف "الحارديـ" نظموا خالؿ األسابيع الماضية عدة تظاىرات في
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 9/7/2013قدس برس، 
 

 وحدة استيطانية 411االحتالل يقر بناء  16
تنفيذ خطتيف جديدتيف لبناء  أقرتسمطات االحتالؿ  أف اإلسرائيميأفاد موقع "والال" االستخباراتي : تقبؿ""المس

منيػػا فػػي مسػػتوطنة "كفػػار أدومػػيـ" فػػي منطقػػة بنيػػاميف،  144وحػػدة اسػػتيطانية جديػػدة، سػػتقاـ  411أكثػػر مػػف 
 نوب مدينة الخميؿ.وحدة جديدة في مستوطنة "معوف" ج 134فيما تنص الخطة الثانية عمى بناء 

فػردا مػف مكػاف سػكنيا فػي التجمعػات  01، قػررت سػمطات االحػتالؿ ترحيػؿ عائمػة مؤلفػة مػف أخػرىمف جية 
اليومػػا لمرحيػػؿ،  31مػػدة  أميمتيػػاالبدويػػة شػػرؽ راـ اهلل، وذلػػؾ بعػػدما كانػػت قػػد  سػػيتـ ىػػدـ بيتيػػا وبركسػػات  وال

سػكنيا شػرؽ  أمػاكفالعػائالت البدويػة مػف  إخػالءسػمطات االحػتالؿ تعمػؿ عمػى  أفيػذكر  التابعة ليا. األغناـ
مخطػػط لتيجيػػر كػػؿ العػػائالت البدويػػة فػػي  إطػػارفػػي  أريحػػاراـ اهلل وتجميعيػػا فػػي منطقػػة النويعمػػة فػػي مدينػػة 

 الضفة وتجميعيا في مكاف محصور بمساحة معينة.
 01/6/1102المستقبل، بيروت، 
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مػػف أشػػرؼ اليػػور: أعمػػف فػػي قطػػاع غػػزة عػػف تأجيػػؿ تنفيػػذ عػػددا مػػف مشػػاريع إعػػادة اإلعمػػار المقدمػػة  ػػػ غػػزة
ضمف المنحة القطرية، بسبب إغالؽ أنفاؽ التيريب مع مصػر التػي تمػر منيػا مػواد البنػاء إلػى القطػاع، فيمػا 

وأعمػف نقيػب المقػاوليف فػي قطػاع غػزة  درسة لذات السػبب.م 28أعمنت وزارة التربية والتعميـ عف وقؼ تشييد 
نبيػػػؿ أبػػػو معيمػػػؽ تأجيػػػؿ تسػػػميـ عطػػػاءات عػػػدد مػػػف المشػػػاريع القطريػػػة فػػػي القطػػػاع، بسػػػبب إغػػػالؽ األنفػػػاؽ 

 الحدودية نتيجة ل حداث الجارية في مصر، وعدـ توفر المواد اإلنشائية.
مئػػة عمػػى األنفػػاؽ فػػي تػػوفير المػػواد الالزمػػة لتنفيػػذ بال 71وبػػيف اف قطػػاع اإلنشػػاءات يعتمػػد بنسػػبة تتجػػاوز الػػػ

 المشاريع في ظؿ إبقاء االحتالؿ عمى معابره وحصاره مستمرا.
مدرسػػة جديػػدة نتيجػػة تجػػدد  28إلػػى ذلػػؾ، أعمنػػت وزارة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي، عػػف توقػػؼ أعمػػاؿ البنػػاء فػػي 

 لمعابر.الحصار واإلغالؽ عمى قطاع غزة، بما في ذلؾ إغالؽ األنفاؽ وا
خاصػة واف قطػػاع بحاجػة إلػػى ’ يػػؤثر سػمبًا عمػػى المسػيرة التعميميػػة‘توقػػؼ إنشػاء المػػدارس الجديػدة  أفوقالػت 

 المدارس الجديدة لمتخفيؼ مف حدة الكثافة.
 01/6/1102القدس العربي، لندن، 
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اتيـ حقوقي فمسػطيني سػمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمي باسػتيداؼ األطفػاؿ : س برسخدمة قد -القدس المحتمة 
الفمسطينييف مف سكاف مدينة القدس المحتمة، مشػيًرا إلػى أف عػدد األطفػاؿ الػذيف تػـ اعتقػاليـ فػي القػدس منػذ 

 ( تجاوز مائة وسبعيف معتقاًل.1102بداية العاـ الجاري )
ى، فػػي بيػػاف صػػحفي تمقػػت "قػػدس بػػرس" نسػػخة عنػػو اليػػـو الثالثػػاء حنػػا عيسػػ د.وقػػاؿ أسػػتاذ القػػانوف الػػدولي 

 (: "إف اعتقػػاؿ األطفػػاؿ وفػػرض اإلقامػػة الجبريػػة عمػػييـ، أولػػى خطػػط االحػػتالؿ لقتػػؿ الطفولػػة وتبديػػدىا،6|8)
وأوضػػػػح أف أحيػػػػاء الطػػػػور، والعيسػػػػوية، وسػػػػمواف والبمػػػػدة القديمػػػػة، شػػػػيدت أكثػػػػر حػػػػاالت اعتقػػػػاؿ ل طفػػػػاؿ 
المقدسػػييف، مشػػيرا إلػػى أف عمميػػة االعتقػػاؿ تػػتـ فػػي الميػػؿ مػػف خػػالؿ القػػوات الخاصػػة والممثمػػيف، التػػي تتعمػػد 
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مػػاف، واسػػتخداـ العنػػؼ اقتحػاـ البيػػت بصػػورة ىمجيػة وسػػرقة الطفػػؿ مػػف أحضػاف والديػػو لجعمػػو يشػػعر بعػدـ األ
والتكبيؿ دوف مبرر والتحقيؽ دوف وجود األىؿ، والمنع مػف الػذىاب لمحمػاـ، وحرمػانيـ مػف شػرب المػاء أثنػاء 
عمميػػػات التحقيػػػؽ معيػػػـ إلجبػػػارىـ عمػػػى االعتػػػراؼ بإلقػػػاء الحجػػػارة، إضػػػافة إلػػػى ممارسػػػة ضػػػغوطات نفسػػػية 

 وجسدية عمييـ.
8/6/1102قدس برس،   

 
 توصيات النقد الدولي بة"حامل المطرقة يرى الناس مسامير""مرصد" يصف فمسطين:  21

، أف 7/6/1102 وصؼ مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية في فمسطيف، يـو االثنػيف :معا –راـ اهلل 
 توصيات بعثة صندوؽ النقد الدولي الموجية لمسمطة الفمسطينية بأنيػا "حامػؿ المطرقػة يػرى النػاس مسػامير".

ف تحميػػؿ الفمسػػطينييف مسػػؤوليات "تراجػػع النمػػو"، ولجػػوء الحكومػػة إلػػى حمػػوؿ داخميػػة فػػي كػػؿ وأكػػد المرصػػد أ
 مرة. ىو مشابو تمامًا عندما يقوـ شخص ما "بصفعؾ فتكوف ردة فعمؾ بصفع الشخص الذي يقؼ خمفؾ".
قػد جاء ذلؾ في تعقيب مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية في فمسطيف عمى مطالب بعثػة صػندوؽ الن

وأكػػد المرصػػد أف بعثػػة الصػػندوؽ برئاسػػة كريسػػتوؼ ديونفالػػد والتػػي التقػػت  الػػدولي لػػرئيس الػػوزراء المسػػتقيؿ.
رامي الحمد اهلل ونائبو محمد مصطفى ووزير ماليتو شكري بشارة، األخير اجتمع فػي ذات األسػبوع مػع وزيػر 

 .القتصادي"المالية اإلسرائيمي لتسوية بعض القضايا العالقة "وتعزيز التعاوف ا
واعتبػػػر المرصػػػد "أف المطالبػػػات التػػػي وضػػػعيا الصػػػندوؽ والتػػػي تػػػديف إدارة الفمسػػػطينييف لالقتصػػػاد وال تػػػربط 
تػػػػدىوره بوجػػػػود احػػػػتالؿ، لػػػػف يجػػػػرؤ رئػػػػيس الػػػػوزراء الحػػػػالي عمػػػػى التعامػػػػؿ معيػػػػا وأف أبػػػػدى تفيمػػػػًا مػػػػا لتمػػػػؾ 

ة العػامميف فػي القطػاع العػاـ الػذي يريػد المطالبات، ألف ذلؾ سيضعو فػي مواجيػة مػع النقابػات، وتحديػدًا نقابػ
الصػػندوؽ تحجػػيـ دوره فػػي االقتصػػاد، وذلػػؾ عبػػر تخفػػيض فػػاتورة الرواتػػب مػػف خػػالؿ خفػػض الرواتػػب العاليػػة 
يقػػاؼ بػػدؿ العػػالوات ووقػػؼ التوظيػػؼ فػػي القطػػاع العػػاـ، وىػػو مػػا يبشػػر بزيػػادة نسػػبة البطالػػة إذا مػػا التزمػػت  وال

 .السمطة بيذه التوصية
 7/6/1102خبارية، وكالة معا اإل

 
 أمام محكمة عسكريةفمسطينيتين االحتالل يحاكم ناشطتين  20

، أمس، لدورىما في احتجاجػات عمػى ”إسرائيمية“مثمت ناشطتاف فمسطينيتاف أماـ محكمة عسكرية : )رويترز(
 .ربية المحتمةمستوطنة بالضفة الغ

يمػي ورنػا حمػادة تػأتي فػي إطػار تصػعيد وقالت منظمات حقوقية ونشطاء إف محاكمة الناشطتيف ناريماف التم
 لمنظمي االحتجاجات الفمسطينية.” اإلسرائيمية“لحممة االعتقاالت 

خػالؿ احتجػاج فػي قريػة النبػي ” منطقػة عسػكرية مغمقػة“والتيـ المنسػوبة إلػى الناشػطتيف تركػز عمػى دخوليمػا 
 يونيو، وىي تيمة نادرًا ما تؤدي إلى المحاكمة. 17صالح في 

حرمتػػػا مػػػف الحػػػؽ اإلنسػػػاني األساسػػػي فػػػي االحتجػػػاج السػػػممي عمػػػى اسػػػتيالء “العفػػػو الدوليػػػة،  وقالػػػت منظمػػػة
ألدوات قانونيػػة زائفػػة ” اإلسػػرائيمي“عمػػى أرض بشػػكؿ غيػػر قػػانوني وقػػد لجػػأ القضػػاء ” إسػػرائيمييف“مسػػتوطنيف 
 .”لمعاقبتيما

 01/6/1102الخميج، الشارقة، 
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 ق فمسطين المائيةحممة السترداد حقو " تطمقاإلغا ة الزراعية" 21
أطمقػػػػت جمعيػػػة اإلغاثػػػػة الزراعيػػػػة الفمسػػػطينية حممػػػػة عامػػػة لتوعيػػػػة الفمسػػػػطينييف : نػػػابمس – عػػػاطؼ دغمػػػػس

 يػاه الفمسػطينييف.% مػف م74بحقوقيـ المائية، ورفضا لسياسات إسرائيؿ العنصرية التي تسيطر عبرىػا عمػى 
فػي حديثػو لمجزيػرة نػت أف الحممػة (، لحممػةحيػث أطمقػت ا)وقاؿ خالد منصور مدير اإلغاثة الزراعية بنػابمس 

ذات طابع وطني تيدؼ لحماية المزارع الفمسطيني بالدرجة األولى والمواطف بشكؿ عاـ، إذ إف الزراعػة التػي 
 تعد ركيزة االقتصاد الفمسطيني تواجو خطر قمة المياه واستنزاؼ االحتالؿ ليا.

وجػػػود نقػػػص بالميػػػاه الممنوحػػػة لمفمسػػػطينييف، لكػػػوف مػػػف جيتػػػو أقػػػّر وزيػػػر الزراعػػػة الفمسػػػطيني وليػػػد عّسػػػاؼ ب
فمسػطيف، مميػوف مػف الميػاه المتجػددة سػنويا ب 711مميوف متر مكعب مف أصػؿ  541االحتالؿ يهسيطر عمى 
وقاؿ لمجزيرة نت إف ىذا يضع قيودا عمى التنمية الزراعية ويحد مف زيادة األراضي  "وىي أقؿ نسبة بالعالـ".
تقمؿ بدورىا مف نسب البطالة والفقػر وتزيػد نسػبة اإلنتػاج وتػوفير األمػف الغػذائي، كمػا المزروعة بالري، والتي 
 تزيد الصادرات الزراعية.

%، موضػحا أنيػـ 4.5وبّيف أف نقػص الميػاه أرجػع الػدخؿ القػومي مػف الزراعػة ألدنػى مسػتوى، إذ تراجػع إلػى 
مميػوف متػر مكعػب مػف  21تػوفير  % خالؿ السنوات الخمس القادمة، وىػو مػا يتطمػب01.4ينووف رفعو إلى 

 المياه، "ولكف سيطرة إسرائيؿ عمى المياه تمنع ذلؾ".
 8/6/1102نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 أسير فمسطيني يتبرع بأعضائو... بعدما فقد األمل في العالج 22

فػي رسػالة مهسػربة مػف داخػؿ السػجوف اإلسػرائيمية اطمعػت عمييػا الجزيػرة نػت، يتوقػع األسػير : عوض الرجػوب
عاما( الموت في أي لحظة، ومف ىنا بادر بكتابة وصػية نػادرة تبػرع فييػا بأعضػائو،  31محمود أبو صالح )

 ومنيا قرنيتاه لزميؿ لو داخؿ السجف.
وشكمت الرسالة صدمة لذوي األسير واعتبروىا وداعيػة ينعػى فييػا نفسػو، دوف أف يتمكنػوا مػف فعػؿ شػيء لػو 

 يفا وال يجدي نفعا.سوى التضامف واالعتصاـ الذي يرونو ضع
يوضح الباحث في قضايا األسرى منقذ أبو عطواف أف األسير محمود أبو صالح وصؿ إلى مرحمة فقد فييا و 

 األمؿ بإطالؽ سراحو حيا أو تقديـ العالج لو، وعميو أعمف التبرع بأعضائو.
 8/6/1102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ضاىا في سجون االحتاللاإلفراج عن األسير ىالل سويطات بعد ستة أعوام ق 23

أفرجت قوات االحتالؿ )اإلسرائيمي(، عف األسير ىالؿ سعيد عبداهلل سويطات مف مخيـ جنيف والبالغ  :جنيف
مػػف العمػػر سػػبعة وعشػػريف عامػػًا والػػذي أمضػػى داخػػؿ سػػجوف االحػػتالؿ سػػتة أعػػواـ تنقػػؿ خالليػػا بالعديػػد مػػف 

 .مراكز التوقيؼ واالعتقاؿ وأفرج عنو مف معتقؿ النقب
عامػًا مػف خػالؿ كمػيف تػـ نصػبو عمػى مػدخؿ جنػات بدايػة  10وذكر بالؿ سػويطات أف شػقيقو اعتقػؿ وعمػره 

 .المدينة وذلؾ بيدؼ اغتيالو ورفاقو الذيف كانوا معو حيث كانوا مطموبيف لدى سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي
 01/6/1102الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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مشػكمة  إلنياءفي المحافظات رئيس الوزراء د. رامي حمد اهلل التدخؿ  األسيرناشد مدراء فروع نادي : الخميؿ
 األسػػيروأشػػار بيػػاف صػػادر عػػف نػػادي  صػػرؼ الموازنػػة التشػػغيمية لمنػػادي التػػي لػػـ تصػػرؼ منػػذ عػػدة شػػيور.

الوضػع سػيئا حيػث فصػمت  وأصػبحلمػادي داخػؿ المؤسسػة تفػاقـ الوضػع ا أف إلػىوصؿ الحياة الجديدة أمػس 
اليواتؼ والكيرباء ولـ يعد باستطاعة مدراء الفػروع تػوفير المسػتمزمات الضػرورية لممؤسسػة حتػى يتمكنػوا مػف 

 أكثػرالعػامميف فػي المؤسسػة لػـ يتمقػوا رواتػبيـ منػذ  أفالبيػاف  وأضػاؼ األسػرى وأمياتتقديـ الخدمة لعائالت 
 األسػرىالفمسطيني وفعاليات التضامف مع  األسيرتراكـ الديوف منذ فعاليات يـو  إلى إضافةيور مف ثالثة ش

 األسرى.واجبيا اتجاه قضية  أداءالمؤسسة ميددة بالتوقؼ عف  وأصبحتالمضربيف عف الطعاـ 
 01/6/1102الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 صحي لألسرىمن خطورة الوضع ال يحذران ووزارة األسرى نادي األسير 25

 31سيسي  أبومف خطورة الوضع الذي يعاني منو األسير ضرار  أمسحذر نادي األسير  :الخميؿ –راـ اهلل 
 عاما مف غزة والمعزوؿ في زنازيف سجف "ايشؿ"، منذ تاريخ اعتقالو.

وأوضػػح اف أبػػو سيسػػي فػػي وضػػع صػػحي صػػعب وفػػي تراجػػع مسػػتمر نتيجػػة لإلىمػػاؿ الطبػػي وسػػوء التغذيػػة، 
ا، فإف ادارة السجوف تعزلو في قسـ ل سرى الجنائييف األمر الذي زاد مف معاناتػو وحرمػو مػف القػدرة وفوؽ ىذ

.  حتى عمى النـو
في محافظة الخميؿ أمجد النجار بأف األسير ناجح محمد بدوي مقبػؿ  األسيرأفاد مدير نادي مف جية ثانية، 

ـ والمحكػػـو بالسػػجف مػػدى الحيػػاة 01/6/0881مػػف مخػػيـ العػػروب والمعتقػػؿ فػػي سػػجوف االحػػتالؿ منػػذ تػػاريخ 
 في سجوف االحتالؿ. 12وينتمي لحركة فتح قد دخؿ عامو 

األسػػير نػػاجح محمػػد بػػدوي مقبػػؿ مػػف مخػػيـ العػػروب والمعتقػػؿ فػػي سػػجوف االحػػتالؿ منػػذ وأضػػاؼ النػػادي، أف 
وف فػػػي سػػػج 12ـ والمحكػػػـو بالسػػػجف مػػػدى الحيػػػاة وينتمػػػي لحركػػػة فػػػتح قػػػد دخػػػؿ عامػػػو 01/6/0881تػػػاريخ 

 االحتالؿ.
" عامػا 35أفاد محامي وزارة شؤوف األسػرى والمحػرريف كػريـ عجػوة بػأف األسػير يوسػؼ النواجعػة " مف جيتو،

مػػف مدينػػة يطػػا بالخميػػؿ، يعػػاني أوضػػاعا صػػحية صػػعبة وأوجاعػػا فػػي مختمػػؼ أنحػػاء جسػػده، واضػػطرابا فػػي 
آالـ مسػػتمرة بػػالرأس وفقػػداف متكػػرر الكمػػى وانتفاخػػا باألرجػػؿ وآالمػػا فػػي صػػدره ويديػػو، كمػػا يعػػاني مػػف دوار و 

 لموعي.
 01/6/1102الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 سالم الداعور.. األول فمسطينيًّا وال الث عربيًّا بة"أغمفة المنتجات الصناعية"الطالب  26

أخذ تصػميمو شػكؿ نحمػة، وكػاف واحػًدا مػف التصػميمات التػي نافسػت فػي مسػابقة )سػتار : ىدى بارود - غزة
لتي أعمنيا المركز المبناني لمتغميؼ، وحصؿ عمى المركز الثالث عمى مستوى الوطف العربػي، واألوؿ بارؾ( ا

 فمسطينيًّا.
 عامػػا، الػػذي يبمػغ مػف العمػر عشػريف الطالػب فػي قسػـ اليندسػة الصػػناعية بالجامعػة اإلسػالمية سػالـ الػداعور
ناعة ضػػمف سمسػػمة مػػف الحػػوارات مػػع كػػاف واحػػًدا مػػف مبػػدعي القطػػاع نظػػًرا إلػػى تميػػزىـ فػػي االبتكػػار والصػػ

 مبدعيف مف قطاع غزة.
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لػ"فمسطيف": "المسابقة تقوـ عمى اختيار أفضؿ ثالثة تصميمات لمغمفات منتجػات غذائيػة، ومػف  الداعور قاؿ
خالؿ اطالعي عمى مشاركات متسابقي السنوات الماضية تبػادر إلػى ذىنػي فكػرة مرطبػاف لمعسػؿ عمػى شػكؿ 

 نحمة".
فاجًئػػا؛ ألف التعميقػػات السػػمبية التػػي أحاطػػو بيػػا عػػدد مػػف زمالئػػو جعمتػػو يظػػف أنػػو لػػف يػػنجح، خبػػر فػػوزه كػػاف م

خاصة أنو لـ يكف قد نفذ التصميـ بعد، وفػؽ قػوؿ الػداعور الػذي تػابع: "شػجعني أسػتاذي الجػامعي د.صػالح 
 األغا عمى المتابعة، وحزت بفضؿ اهلل المرتبة األولى عمى مستوى فمسطيف".

8/6/1102، ينفمسطين أون ال  
 

 "أمالي الّذكريات -وكان صباح وكان مساء في " نجوى قعوار تكتب عن حجارة فمسطين 27

، )بيػػت الّشػػعر الفمسػػطيني، «أمػػالي الػػّذكريات -وكػػاف صػػباح وكػػاف مسػػاء »فػػي كتػػاب : يوسػػؼ عبػػد العزيػػز
يمة في كندا نجػوى قعػوار، تمتػزج ( لمكاتبة والّروائّية الفمسطينية المق1102راـ اهلل  -ووزارة الثقافة الفمسطينية 

بػػيف أيػػدينا الّسػػيرة الّذاتيػػة لمكاتبػػة، مػػع السػػيرة الجمعيػػة لمّشػػعب الفمسػػطيني. فالكاتبػػة حػػيف تتحػػّدث عػػف سػػنوات 
ـّ تاليًا عف حياتيا في حيفا، وانتقاليا بعد ذلؾ إلى القدس  الّصبا في مدينة الناصرة، حيث نشأت وترعرعت، ث

، وأخيرًا عػف إقامتيػا فػي تورينتػو فػي كنػدا، فقػد كانػت فػي الواقػع تسػرد عمػى مسػامعنا وراـ اهلل، فبيروت ولندف
 .وقائع القيامة الفمسطينية في تشّظييا وارتكاسيا، وانبعاثيا مف رمادىا مف جديد

01/6/1102الحياة، لندن،   
 

 ريتشيل كوري" في القدس إسميعرض مسرحية " 28
ؿ كوري" لمجميور النػاطؽ بالمغػة العبريػة، وتػروي قصػة حيػة ريتشي إسميتعرض في القدس مسرحية بعنواف "

لػػة دوف ىػػدـ منػػزؿ لمػػواطف الناشػػطة األمريكيػػة التػػي داسػػتيا جرافػػة إسػػرائيمية فػػي غػػزة أثنػػاء محاولتيػػا الحيمو 
ويأمػػػؿ منتجػػػو المسػػرحية أف تػػػدفع المػػػواطنيف اإلسػػرائيمييف لمواجيػػػة حقيقػػػة مقتػػؿ الفتػػػاة األمريكيػػػة  فمسػػطيني.
 فيو، بعد مرور أكثر مف عشر سنوات عميو.والتفكير 

عمى الحشد لمناصرة  ويرى مناصرو الفمسطينييف في ريتشيؿ رمزا حيا لمعاممة إسرائيؿ القاسية ليـ وقوة قادرة
وكانػػت ريتشػػيؿ مػػف نشػػطاء "حركػػة التضػػامف الدوليػػة" التػػي يػػدخؿ نشػػطاؤىا منػػاطؽ النػػزاع فػػي  الفمسػػطينييف.

في مواجية إجراءات الجيش  الفمسطينيإسرائيمييف ويحاولوف حماية المدنييف  الضفة وغزة إلى جانب ناشطيف
 اإلسرائيمي وسموؾ المستوطنيف.

8/6/1102ىيئة اإلذاعة البريطانية، )بي بي سي(،   
 

 عبر معبر إسرائيمي يممحاوالت" إلخراج"في غزة بعد إغالق معبر رفح و عالقون أردنياً  14 31
 أردنياً  14ؽ معبر رفح بيف قطاع غزة ومصر بقرار عسكري مصري ترؾ إغال :تغريد الرشؽ - عماف

عالقيف في القطاع. وكاف المواطنوف األردنيوف، الذيف يشكموف طاقما مف قناة "كراميش" الفضائية ل طفاؿ، 
، بغرض تصوير برامت تمفزيونية، قبؿ أف يغمؽ المعبر. وكاف مف 21/5/1102وصموا قطاع غزة في 

فريؽ فضائية "كراميش" إلى األردف يوـ السبت الماضي، إال أنو عمؽ في غزة بعد إغالؽ المفترض أف يعود 
المعبر، بحسب ما أفاد محامي القناة الفضائية محمد عواد لػ"الغد" أمس. وقاؿ عواد إف ىناؾ "محاوالت" 

يب. وبيف أنو قدـ إلخراج أعضاء الفريؽ عبر معبر "ايريز" اإلسرائيمي، عف طريؽ السفارة األردنية في تؿ أب
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استدعاء رسميا لوزارة الخارجية أمس، إلخراجيـ عف طريؽ معبر آخر، وتأميف عودتيـ ل ردف، سيما أف 
 مف بينيـ عشرة أطفاؿ.

 01/6/1102، الغد، عّمان

 
 "لماذا نقاوم التطبيع؟"كتيب بعنوان  تصدر لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابيةعّمان:  30

لماذا نقاوـ التطبيع مع العدو "جنة حماية الوطف ومقاومة التطبيع النقابية كتيبا بعنواف أصدرت ل :عماف
. وتضمف الكتيب آراء مجموعة مف الشخصيات الوطنية ممف يمثموف عددا مف التيارات الفكرية "الصييوني؟
اليدؼ  أفجابر  مقرر المجنة الباحث محمد محفوظ بإعدادهوجاء في مقدمة الكتيب؛ الذي قاـ  والسياسية.
منو ىو نشر الوعي وتوحيد المفيوـ لفعؿ مقاومة التطبيع؛ ألف تحديد المفيوـ يساعد عمى وضوح  األساس

 الموقؼ والرؤية في صراعنا مف اجؿ قضيتنا فمسطيف، قضية العرب والمسمميف وكؿ أحرار العالـ.
 01/6/1102، الدستور، عّمان

 
 "بصمات إسرائيل"حزب اهلل ال يستبعد  عننائب و  .في الضاحية الجنوبية.. انفجاربيروت:  31

األربعاء في  الذي وقع يوـ أمس عالقتيا باالنفجار اإلسرائيميةسعد الياس: نفت وزارة الدفاع  -بيروت 
عمي عمار االتياـ في البرلماف المبناني بعد توجيو النائب الضاحية الجنوبية لمعاصمة المبنانية بيروت، وذلؾ 

الدنيئة  األعماؿتستيدؼ بمثؿ ىذه  أفليس غريبًا عمى الضاحية حاضنة المقاومة " :، وقولو"إسرائيؿ" إلى
 .إسرائيؿ"والخبيثة التي تتضح مف خالليا بصمات 

 01/6/1102، القدس العربي، لندن

 
 : منطقة عازلة شمالي مزارع شبعا ُيمنع دخوليا"أمرًا عسكرياً " تبمغ "إسرائيل" 32

يش االحتالؿ اإلسرائيمي فرض منطقة عازلة إلى الشماؿ مف الخط الحدودي، يحاوؿ ج :حمداف أبوطارؽ 
المعتمد في محور مزارع شبعا المحتمة مع المناطؽ المحررة المحاذية، مف خالؿ منع مزارعي ورعاة ماشية 

توجو ىذا ال بمدة شبعا، بقوة السالح، مف الوصوؿ إلى تمؾ المنطقة الجردية باعتبارىا منطقة عسكرية مغمقة.
بفرض منطقة عازلة، أهبمغ بشكؿ مباشر عف طريؽ ضابط مخابراتي إسرائيمي إلى رعاة الماشية، ال سيما 
إلى مف خطفيـ جيش االحتالؿ مف خراج شبعا مؤخرًا )مف بينيـ يوسؼ رحيؿ ويوسؼ زىرة(، ليفرج عنيـ 

المحتمة. وأشار الضابط لتحقيقات مطولة في مواقع عسكرية داخؿ المزارع  إخضاعيـوفي وقت الحؽ بعد 
نفسو، في حديثو إلى رحيؿ وزىرة، إلى أف المنطقة الجبمية الواقعة إلى الشماؿ مف الخط الحدودي الوىمي، 

والجيش اإلسرائيمي وغير المعترؼ بو مف قبؿ الجيش المبناني، تقع ضمف  "اليونيفيؿ"والمعتمد مف قبؿ 
د ليما أنو يمنع عمى أي مواطف دخوؿ ىذه المنطقة كاف دخوليا. وأك أيالمنطقة المحتمة ويحظر عمى 

العازلة تحت طائمة إطالؽ النار مف دوف سابؽ إنذار، وطمب منيما إيصاؿ ىذه الرسالة، األشبو بتيديد، 
وبالنسبة لجيش االحتالؿ اإلسرائيمي، فالمنطقة المعنّية بقراره تمتد مف مرتفعات  إلى كؿ مف يعنيو األمر.

كمـ  04تى مرتفعات جبؿ الشيخ شرقا مرورا بمرتفعات الشحؿ، وبطوؿ يبمغ نحو جبؿ سدانة غربا وح
 متر شماؿ الخط الحدودي. 711والػ 211وبعرض يتراوح ما بيف الػ

 01/6/1102، السفير، بيروت
 

 جيش اإلسرائيميالالجيش المبناني و " و اليونيفيللقوات "  ال ياجتماع  33
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لمقسـ  "إسرائيؿ"سرائيمية اليومية إضافًة إلى استمرار احتالؿ خطؼ الرعاة والخروؽ اإل :حمداف أبوطارؽ 
الشمالي المبناني مف بمدة الغجر في القطاع الشرقي، كانت محور االجتماع الثالثي الذي عقد أمس في 

وحضر االجتماع، الذي استمر ألكثر مف  في منطقة رأس الناقورة )حسيف سعد(. "اليونيفيؿ"مركز قوات 
 "اليونيفيؿ"مثموف عف الجيش المبناني وجيش االحتالؿ اإلسرائيمي والقائد العاـ لقوات ثالث ساعات، م

 الجنراؿ باولو سييرا ومساعدوه.

 01/6/1102، السفير، بيروت

 
 إسرائيمي ينتيك المياه المبنانية حربيزورق  34

اإلسرائيمي قاـ بانتياؾ  بيروت: أعمنت قيادة الجيش المبناني في بياف، أمس، أف زورقًا حربيًا تابعًا لمعدو
 .أمتار 01جديد لمسيادة المبنانية، وأقدـ عمى خرؽ المياه اإلقميمية مقابؿ رأس الناقورة لمسافة 

 01/6/1102، الخميج، الشارقة
 

 من مصر أطمقعمى صاروخ  "إسرائيل"الع ور في  :رويترز 35
عثػرت يػوـ الثالثػاء عمػى بقايػا أوؿ  )رويتػرز(: قػاؿ مسػؤوؿ عسػكري إف القػوات اإلسػرائيمية - القدس المحتمػة

 صاروخ يطمؽ مف مصر منذ اإلطاحة بالرئيس اإلسالمي محمد مرسي في الثالث مف يوليو تموز.
وذكر إسرائيميوف ومصريوف انيـ سػمعوا عػدة انفجػارات فػي مدينػة ايػالت بجنػوب إسػرائيؿ يػـو الخمػيس غػداة 

 اإلطاحة بمرسي.
ف اسرائيؿ لـ ترصد أي عالمات عمى اطالؽ النار عبر الحدود لكنيا وقاؿ مسؤوؿ مشترطا أال ينشر اسمو ا
 عثرت عمى بقايا صاروخ يوـ الثالثاء.

وقاؿ متحدث عسكري إسرائيمي إف بقايا الصاروخ عثر عمييا فػي الػتالؿ الواقعػة إلػى الشػماؿ مػف بمػدة إيػالت 
بيانػا يعمػف انيػا  "يت المقػدسانصار ب“وفي مصر أصدرت جماعة سمفية تسمى  المطمة عمى البحر األحمر.

 أطمقت صواريخ عمى إيالت مستيدفة مستودعات وقود ومناطؽ سكنية.
 01/6/1102القدس العربي، لندن، 

 
 مصر تفتح معبر رفح اليوم وغدا 36

أعمنػػت وزارة الداخميػػة واألمػػف الػػوطني فػػي الحكومػػة الفمسػػطينية المقالػػة أف معبػػر رفػػح البػػري بػػيف : بتػػرا –غػػزة 
وذكر مدير عػاـ اإلدارة العامػة  صر مفتوح اليـو األربعاء ويـو غد الخميس في كال االتجاىيف.قطاع غزة وم

لممعابر والحدود بالوزارة ماىر أبو صبحة في تصريح نشره موقع الداخمية االلكتروني مساء امس أف الجانػب 
عمػؿ المعبػر يػومي سػاعة. وأوضػح أبػو صػبحة أف مػدة  37المصري سيفتح المعبر في كال االتجاىيف لمػدة 

عصػػرًا، مشػػيرًا إلػػى أف المعبػػر سػػيكوف  2921صػػباحًا وحتػػى  00921األربعػػاء والخمػػيس سػػتكوف مػػف السػػاعة 
مفتوحا لعودة العالقيف الفمسطينييف في الجانب المصري والعالقيف المصرييف فػي قطػاع غػزة. وبػيف أف السػفر 

ال الجػػانبيف، الفتػػًا إلػػى أنػػو سيشػػمؿ الحػػاالت سيخصػػص فػػي كػػال اليػػوميف لمحػػاالت اإلنسػػانية والعػػالقيف فػػي كػػ
االنسػػػانية والجػػػوازات األجنبيػػػة وأصػػػحاب اإلقامػػػات والمرضػػػى الػػػذيف حصػػػموا عمػػػى تحويمػػػة رسػػػمية مػػػف وزارة 

 الصحة. وكاف قد تـ إغالؽ معبر رفح منذ عدة اياـ مع بدء األحداث المصرية الداخمية.
 01/6/1102الدستور، عمان، 
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 "االونروا"مميون  لة 1.4 بقيمة اتبرعتقدم السعودية  37

حممة خػادـ الحػرميف الشػريفيف إلغاثػة الشػعب الفمسػطيني »قدمت السعودية في اطار : ليمى الكركي - عماف
( مميػػوف دوالر أميركػػػي. وسػػيتـ تخصػػػيص ىػػػذا 1.4، تبرعػػا لوكالػػػة )األونػػروا(، تصػػػؿ قيمتػػو الػػػى )«فػػي غػػػزة

اع غزة والتي سػتبدأ فػي شػير رمضػاف وفقػا لبيػاف اصػدرتو الوكالػة التبرع لغايات توزيع المواد الغذائية في قط
إف ىػذا »امس. وأعرب ممثؿ المفوض العاـ لموكالة بيتر فورد في البياف عف امتناف )األونروا( لمحممػة بقولػو 

التبػػرع يبػػيف مػػرة أخػػرى الػػدعـ المسػػتمر لالجئػػيف والػػذي تقدمػػو حممػػة خػػادـ الحػػرميف الشػػريفيف إلغاثػػة الشػػعب 
سػػػطيني فػػػي غػػػزة، والػػػذي بػػػدوره سيسػػػاعد الوكالػػػة فػػػي التخفيػػػؼ مػػػف أعبػػػاء الفقػػػر التػػػي يعػػػاني منيػػػا آالؼ الفم

 الالجئيف في غزة طواؿ العاـ.
 01/6/1102الدستور، عمان، 

 
 مصر تبدأ بتشديد إجراءات دخول الفمسطينيينعكاظ:  38

إجػراءات دخػوؿ جديػدة عمػى بػدأت سػمطات مطػار القػاىرة أمػس بتطبيػؽ : الناصػر أبػو الفضػؿ عبػد – القػاىرة
 43الفمسػػػطينييف تشػػػمؿ تعمػػػيـ حصػػػوليـ عمػػػى تأشػػػيرات دخػػػوؿ وموافقػػػات أمنيػػػة مسػػػبقة، حيػػػث تمػػػت إعػػػادة 

 فمسطينيا وصموا بعد تطبيؽ اإلجراءات.
وقالػػت مصػػػادر مسػػػؤولة فػػػي المطػػػار إف اإلجػػػراءات الجديػػدة تشػػػمؿ ضػػػرورة حصػػػوؿ كػػػؿ الفمسػػػطينييف عمػػػى 

عامػا وأكبػر مػف  07ة مسبقة بعد أف كػاف يػتـ اسػتثناء الفئػات العمريػة أقػؿ مػف تأشيرات دخوؿ وموافقات أمني
 43عامػػػا مػػػف ىػػػذه اإلجػػػراءات لتشػػػمؿ كػػػؿ الفئػػػات العمريػػػة حتػػػى األطفػػػاؿ والرضػػػع والمسػػػنيف وتػػػـ منػػػع  31

عػادة عمػػى نفػس الطػػائرات  فمسػطينيا مػف الػػدخوؿ بعػد وصػػوليـ السػاعات الماضػية عمػػى عػدد مػػف الػرحالت وال
يـ لمصر. وأضافت المصادر أف ىذه الخطوة تأتى فى إطار عدة خطػوات لمواجيػة تػورط عػدد مػف التى نقمت

الجنسػػيات خاصػػة السػػورية والفمسػػطينية فػػى أحػػداث العنػػؼ التػػى قامػػت بيػػا جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف مػػؤخرا 
 وكاف مف أبرزىا اليجـو عمى دار الحرس الجميوري.

 01/6/1102عكاظ، جدة، 
 

 الستئناف المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية الفروف وليفني:  41
أعمنت وزارة الخارجية الروسية، في بياف ليا صدر في أعقاب لقاء وزير الخارجية الروسػي سػيرغي : األخبار

الفػػػروؼ مػػػع وزيػػػرة العػػػدؿ اإلسػػػرائيمية تسػػػيبي ليفنػػػي فػػػي موسػػػكو، أّف الػػػوزيريف أكػػػدا ضػػػرورة تييئػػػة االجػػػواء 
أعيػػر »وضػػات المباشػػرة بػػيف إسػػرائيؿ والفمسػػطينييف. وجػػاء فػػي بيػػاف الخارجيػػة أّنػػو المالئمػػة السػػتئناؼ المفا

االىتماـ الرئيسي خالؿ المقاء آلفاؽ تفعيؿ التسوية الشرؽ أوسطية مع التركيز عمى الجيود المبذولػة لمخػروج 
اتفقػا عمػى »ف وأضػافت أف الػوزيري«. مف المػأزؽ الطويػؿ فػي عمميػة التفػاوض بػيف اإلسػرائيمييف والفمسػطينييف

التمسػػؾ بحػػؿ الػػدولتيف عمػػى اعتبػػار أنػػو قػػادر عمػػى تمبيػػة األمػػاني الحقيقيػػة لمشػػعبيف اإلسػػرائيمي والفمسػػطيني 
 «.بدرجة أكبر

وذكرت الخارجية الروسية أّف الفروؼ وليفني تبادال أثناء مناقشػة مسػائؿ جػدوؿ األعمػاؿ الػدولي اآلراء حػوؿ 
روسي عمى موقفو المبدئي الداعي إلى تسوية األزمػات عػف طريػؽ الوضع في مصر وسوريا. وأكد الجانب ال

سػػممي وسياسػػي مػػع احتػػراـ وحػػدة أراضػػي وسػػيادة واسػػتقالؿ الػػدوؿ. وحسػػبما قالػػت الخارجيػػة الروسػػية، فػػإف 
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سػػيرغي الفػػروؼ أكػػد خػػالؿ المقػػاء مػػع ليفنػػي أف روسػػيا تواصػػؿ جيودىػػا الحثيثػػة الراميػػة إلػػى عقػػد المػػؤتمر 
 أسرع ما يمكف ومف دوف أي شروط مسبقة.الدولي حوؿ سوريا ب

 01/6/1102األخبار، بيروت، 
 

 المصرية تضع حركة حماس أمام خيارات صعبة "يونيو ٣٣" ورة  40
 د.عالء أبوعامر
ميمػػة الػػدوؿ فػػي التعػػاطي مػػع القضػػايا الدوليػػة ىػػي دائمػػًا أسػػيؿ مػػف تعػػاطي الحركػػات السياسػػية فػػي موائمػػة 

يدة فيكفػي أف تقػـو باسػتبداؿ حكوماتيػا بحكومػات جديػدة تتبنػى سياسػات أوضاعيا فيما تتطمبو الظروؼ الجد
مغايرة لما كانت عميو الحكومات السابقة لتناؿ الرضا مف قبؿ الخصـو السياسييف في الخػارج وىػذا مػا فعمتػو 
ت دولة قطر عمى حيف استبدلت " الحمػديف " بػاألمير تمػيـ " حينمػا وجػدت أف الريػاح اإلقميميػة والدوليػة جػاء

بمػا ال تشػتييو سػػفنيا، أو ربمػا نصػػحت أمريكيػًا، فقػررت الخػػروج مػف مأزقيػػا بوجػو جديػد وحكومػػة جديػدة وىػػا 
ىػػي تػػتممس خطواتيػػا فػػي طريػػؽ إعػػادة صػػياغة سياسػػتيا الخارجيػػة لػػتعكس صػػورة جديػػدة بػػداًل عػػف الصػػورة 

 القديمة التي جعمت مف قطر عدوًا لدوؿ أكبر منيا حجمًا وقوة .
ذا كػاف ىػػذا مػػ ا اسػػتطاعت فعمػػو دولػػة قطػػر قبػػؿ الثػػورة المصػػرية بفعػػؿ التغيػػرات التػػي حصػػمت عمػػى السػػاحة وال

وىػػي سياسػػة باإلمكػػػاف  ٢األمريكػػػي والتوجػػو إلػػى جنيػػؼ  -السػػورية ميػػدانيًا ودوليػػًا وبفعػػؿ التقػػارب الروسػػي 
سػػتتخمى شػػيئًا وصػػفيا بمعادلػػة خطػػوتيف إلػػى الػػوراء وخطػػوة إلػػى األمػػاـ، حيػػث يهعتقػػد أف ىػػذه الدولػػة الصػػغيرة 

 فشيئًا عف الدور " الثوري " الذي اطمعت بو في مرحمة ما سمي ربيعًا عربيًا ؟
وأغمب الظف أنيا ستتجو إلى اإلنكفاء عمػى نفسػيا والعػودة إلػى اإلنسػجاـ مػع المواقػؼ الخميجيػة تحػت القيػادة 

حػػدث عػػف نيػػة األميػػر السػػعودية ىػػذا إذا صػػدقت المعمومػػات الصػػحفية التػػي ال يعػػرؼ مصػػدرىا بعػػد والتػػي تت
 القطري الجديد طرد قيادات حركة اإلخواف المسمميف ومنيا " حماس " مف بالده ...

و بالرغـ مف أف تمؾ المعمومات غير مؤكدة حتى اآلف ، إال أف المؤكد ىو أف حكومة األمير تميـ كانػت قػد 
نيػػاء حكػػـ اإلخػػواف سػػارعت باإلنضػػماـ لإلجمػػاع الخميجػػي المرحػػب بعػػزؿ الػػرئيس اإلخػػواني محمػػد مر  سػػي وال

وتجػػػربتيـ فػػػي نسػػػختيا المصػػػرية ، ومػػػف ىنػػػا فػػػإف المفاجئػػػة القطريػػػة فػػػي الشػػػأف المصػػػري تعطػػػي شػػػيئًا مػػػف 
المصداقية لممعمومات التي تتحػدث عػف تحػوؿ بطػيء فػي السياسػة الخارجيػة القطريػة تجػاه عػدد مػف الممفػات 

كػػة اإلخػػواف المسػػمميف وقػػد جائػػت تصػػريحات المشػػتعمة فػػي المنطقػػة ومنيػػا، بػػؿ وأىميػػا، فػػؾ التحػػالؼ مػػع حر 
الشيخ يوسؼ القرضاوي بتحريض المصػرييف الػى اعػادة الػرئيس المصػري المعػزوؿ محمػد مرسػي الػى الحكػـ 
بتعػاد السياسػة الرسػمية القطريػة عػف تبنػي مواقػؼ اإلخػواف تمقائيػًا مثممػا كانػت تفعػؿ فػي  لتبرىف عمى تمايز وال

 عيد "الحمديف "
مػػػف المؤكػػػد أنػػػو قػػػد وقػػػع كالصػػػدمة عمػػػى حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػالمية " حمػػػاس" الفػػػرع  ىػػػذا الموقػػػؼ القطػػػري

الفمسػػطيني لحركػػة اإلخػػواف المسػػمميف ، كونػػو ينػػذر بشػػكؿ أو بػػرخر بمػػا بعػػده ، فتخمػػي أقػػرب حمفػػاء حمػػاس 
اإلقميميػػيف وبيػػػذه السػػػرعة عػػػف الػػػرئيس اإلخػػػواني المخمػػػوع محمػػػد مرسػػػي يثيػػػر تسػػػاؤالت كبيػػػرة حػػػوؿ مسػػػتقبؿ 

 الفات حركة حماس وخياراتيا السياسية في المرحمة المقبمة .تح
إذ مػػف المعػػروؼ أف تخمػػي حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية " حمػػاس" عػػف حمفائيػػا فػػي محػػور الممانعػػة والمقاومػػة 
المتمثؿ في الجميورية اإلسالمية في إيػراف وسػوريا األسػد وحػزب اهلل المبنػاني ، كػاف بنػاًء عمػى طمػب صػريح 

العميا لإلخواف المسمميف المتحالفة مع دولة قطر والتي شممت أيضًا تركيا أردوغاف عمى أساس  مف المرجعية
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ترويض الحركة وتحويميا مف حركة مقاومة إلى حركة سياسية بعيدة عف العنؼ ومف ثـ تحويميا وبعد إزالتيا 
تي كانت تجري لتقريػر مسػتقبؿ مف الئحة األرىاب األمريكية ػ األوروبية إلى مهحاور يعتد بو في المناقشات ال

المنطقة في ضوء التفاىـ الذي حصؿ بيف اإلدارة األمريكية وعدد مف حمفائيا األوروبييف مػع التنظػيـ الػدولي 
لجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف برعايػػة قطريػػة تركيػػة، والػػذي تضػػمف المسػػاىمة بتمكيػػنيـ مػػف الحكػػـ فػػي البمػػداف 

 والحفاظ عمى أمف إسرائيؿ . العربية مقابؿ حماية المصالح األمريكية
يالحػػظ منػػذ عػػاـ تقريبػػًا أف حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية حمػػاس تعػػاني مػػف أزمػػة ىويػػة فيػػي تنتمػػي أيػػديولوجيًا 
لحركة اإلخواف المسمميف ولكنيا في نفس الوقػت حركػة مقاومػة وطنيػة فمسػطينية جعمػت مػف التحػرر الػوطني 

ذا األسػػاس إنطمقػػت ىػػذه الحركػػة اإلسػػالمية الفمسػػطينية بقيػػادة ومقاومػػة اإلحػػتالؿ ىػػدفًا أساسػػيًا ليػػا، وعمػػى ىػػ
طميعػة متمػردة مػف أبنػػاء اإلخػواف، كػاف عمػػى رأسػيـ الشػيخ أحمػد ياسػػيف وعػددًا أخػر مػػف رفاقػو كحركػة ثوريػػة 
ومتمردة عمى الفكر اإلخواني المحافظ وغيػر الثػوري المعتمػد عمػى الػدعوة إلصػالح المجتمػع المسػمـ والسػعي 

الخالفة ، وقد تبنت الحركة وبشكؿ أساسي الكفاح المسمح "الجياد" كطريؽ حتمي ووحيد لتحرير  إلقامة دولة
فمسػػػطيف كػػػػؿ فمسػػػطيف وكػػػػاف ىػػػذا التحػػػػوؿ عمػػػػاًل جػػػذريًأ أدى فيمػػػػا أدى إلػػػى تغييػػػػر نظػػػرة المجتمػػػػع العربػػػػي 

أىدافػو بحسػب  والفمسطيني إلى اإلخواف المسػمميف مػف حركػة رجعيػة متخمفػة وعميمػة لإلسػتعمار ومتوافقػة مػع
 الترويت القومي واليساري إلى حركة مناضمة تستحؽ اإلحتراـ .

ولكف عمى ما يبدو كاف ىذا خطًأ في التقييـ فما كاف ينطبؽ عمى حماس أي الجزء الفمسػطيني المتمػرد عمػى 
أوفياء الفكر اإلخواني لـ يكف ينطبؽ عمى اإلخواف كؿ اإلخواف أي التنظيـ الدولي وفروعو فقد ظؿ اآلخروف 

لمبادئيـ وأدواتيـ وأساليبيـ ولكنيـ إستغموا نضاالت حماس لمترويت لصورة مخادعة ألنفسيـ ىي بالمطمؽ لـ 
 ..تحالفاتو المريبة عربيًا ودوليًا.تكف كذلؾ فقد حافظ التنظيـ الدولي عمى رجعيتو و 

وأعػادت مػف خالليػا البريػؽ مثمت حماس بالنسبة لحركة اإلخواف المسمميف جوىرة التػاج فبيػا أشػرقت الحركػة 
 الذي إفتقدتو منذ حادثة المنشية ومحاولة إغتياؿ الزعيـ الراحؿ الخالد جماؿ عبد الناصر.

ولكف كوف الحركة األـ ىي حركة رجعية محافظة إصالحية وغير ثورية فإنيا حاولػت أف تبقػى مييمنػة عمػى 
ولكنيػا كانػت تواجػو بالصػد والػرفض مػف قبػؿ  القرار السياسي لحركة حماس وتوجياتيا بفعؿ تمويميا لمحركة،

قيادة الحركة التاريخية ممثمة بالشيخ أحمد ياسيف والقائد عبد العزيز الرنتيسي وغيره مف القيػادات التػي كانػت 
 تتبنى الفكر الجيادي .

لكػػف ومػػع إغتيػػاؿ القائػػد المؤسػػس ومعظػػـ رفاقػػو مػػف أصػػحاب الفكػػر الجيػػادي الػػذي يمكػػف وصػػفو بػػالوطني 
طيني ، كمػػا يشػػير العديػػد مػػف الكتػػاب المطمعػػيف عمػػى الشػػأف الحمسػػاوي الػػداخمي صػػعدت إلػػى السػػطح الفمسػػ

قيادات غير مخضرمة مف قيادات الداخؿ والخارج بحسب ما تشير إليو تمؾ المصػادر أعػادت بحكػـ ضػعفيا 
فشيئًا ، وبإمكاننػا  وقمت خبرتيا إلى قيادة التنطيـ الدولي األـ وضع المقرر في السياسات، واتسقت معو شيئاً 

 تممس ذلؾ مف خالؿ تطوريف ىاميف:
دخوؿ حماس االنتخابات البمديػة والتشػريعية الفمسػطينية وسػعييا إلػى السػمطة ضػاربة بعػرض الحػائط  أوليما:

نصػػائح حمفائيػػا فػػي سػػوريا وايػػراف ولبنػػاف والفصػػائؿ الفمسػػطينية المتحالفػػة معيػػا فػػي دمشػػؽ بػػأف ذلػػؾ يعتبػػر 
نحرا ؼ عف خط التحرير والعودة التي عمى أساسيا انطمقت الحركة واكتسبت شرعيتيا وشعبيتيا مصيدة ليا وال

 في الساحة الفمسطينية والعربية ولكف دوف جدوى.
وبالفعػػؿ أصػػبحت السػػيطرة عمػػى غػػزة وتقويػػة حكػػـ حمػػاس فييػػا لػػيس ىػػدفًا حمسػػاويًا فقػػط، بػػؿ ىػػدفًا إخوانيػػًا 

نتيػاًء بأصػغر عالميًا يمتقي فيو كافة أطياؼ حركات اإلس الـ السياسي عبػر العػالـ بػدءًأ مػف أردوغػاف تركيػا وال
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تنظيـ إسالمي في المنطقة ، حيث أصبحت غزة وفؾ حصارىا ىي األولوية بدؿ إستعادة القدس ومسجدىا ، 
 نعـ بات ىذا ىو اليـ واليدؼ األوؿ لجميع ىذه القوى اإلسالمية لمتحرؾ عربيًا و دوليًا .

نظػػيـ الػػدولي لإلخػػواف بػػدأت حمػػاس تخطػػو خطػػوة، خطػػوة نحػػو السػػعي الػػدؤوب لنيػػؿ وعميػػو وبتشػػجيع مػػف الت
اإلعتراؼ العربي والدولي بيا، وبكؿ ما يترتب عميو مػف قبوليػا بػأوراؽ المعبػة السياسػية فػي المنطقػة أال وىػي 

 لعبة التسوية السممية ونبذ العنؼ .
تو أحداث األزمػة السػورية مػف إنحيازىػا لتحالفاتيػا بأف حماس التممؾ قرارىا المستقؿ ىو ما بين و اني الدالئل

االيديولوجيػػة وانتمائيػػا اإلخػػواني عمػػى حسػػاب تحالفيػػا الكفػػاحي ضػػد إسػػرائيؿ مضػػحية بػػذلؾ بكػػؿ االمتيػػازات 
التػػي كانػػت تحصػػؿ عمييػػا مػػف محػػور الممانعػػة والمقاومػػة المتمثػػؿ بػػإيراف وسػػوريا وحػػزب اهلل مػػف مػػأوى ومػػاؿ 

عالمي ...وسالح وتدريب ودعـ سياس  وغيره ي وال
وبػػػالطبع وألف حمػػػاس ودويمتيػػػا فػػػي غػػػزة أصػػػبحت بعػػػد أحػػػداث " الربيػػػع العربػػػي" جػػػزًء مػػػف الصػػػفقة الكبػػػرى 
خصوصًا بعد حرب الثمانية أيػاـ واليدنػة التػي أعقبتيػا برعايػة أمريكيػة ػ مصػرية قطريػة تركيػة والتػي أسػميتيا 

، فػػإف سػػقوط حكػػـ اإلخػػواف فػػي مصػػر الػػذي يمثػػؿ فػػي إحػػدى مقػػاالتي السػػابقة،، )حػػرب تثبيػػت كامػػب ديقبػػد(
حجر الزاوية في الصفقة الكبرى قد يهنذر بنياية ىذه الصفقة بالكامؿ وىذا يعني إعادة رسـ لمسياسة الخارجية 
األمريكية مف جديد وخمط كامؿ ل وراؽ والتحالفات في المنطقة ، في وضع يحتمؿ التقمبات والتغيير في كؿ 

عيف المصري والقطري مف ىذا المحور يبقى المحػور التركػي غيػر الميػـ وغيػر المقػرر وقت، إذ بسقوط الضم
باعتقػػادي فػػي مجػػرى األحػػداث خصوصػػًا أنػػو اآلخػػر مػػأزوـ باالحتجاجػػات الداخميػػة وبدايػػة ظيػػور رأي عػػاـ 
 تركػػي رافػػض لحكػػـ اإلسػػالمييف وسياسػػاتيـ الداخميػػة والخارجيػػة ىنػػاؾ أيضػػًا ، ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أف الػػدور

 التركي محكوـ بالسياسة العامة لدوؿ حمؼ الناتو وليس العبًا مستقاًل تمامًا كما يهعتقد.
مػػف القػػراءة السػػابقة يتضػػح معنػػا أف حمػػاس قبػػؿ غيرىػػا مػػف الالعبػػيف سػػتواجو مسػػتقباًل قػػد يكػػوف صػػعبًا لػػيس 

ولكونيػا أيضػًا حركػة  لكونيا حركة سياسية بؿ لكونيا جزًء مف حركة تتجو نحػو العػد التنػازلي فػي مسػتقبميا ،
تحكـ جزًء مف شعب وجغرافيا مالصقة لعدو ليا ىو إسرائيؿ وىي العدو التاريخي الذي منحيا ىدنة ضمنتيا 
مصر اإلخوانية وقد سػقطت ىػذه األخيػرة وأصػبحت اليدنػة بػال ضػامف، وقػد يػؤدي ذلػؾ إلػى أنييارىػا فػي أي 

ف حصؿ ذلؾ سيمثؿ ضربة قاسية لحكومة حركػة حمػاس  مػف الناحيػة العسػكرية فيػي تقاتػؿ اليػوـ بػال وقت وال
غطاء سياسي وبال غطاء عربي أو إسالمي بعدما تـ شيطنتيا عربيًا خصوصاً  في سوريا وفي مصر، وأي 
حػػرب قادمػػة سػػيكوف نتيجتيػػا إحكػػاـ الحصػػار اإلقتصػػادي عمييػػا وخنػػؽ قطػػاع غػػزة وىػػذا بػػدوره سػػيثير عمييػػا 

د أف يشػػيد قطػػاع غػػزة حالػػة تمػػرد وعصػػياف مػػدني يػػؤدي فػػي النيايػػة الػػرأي العػػاـ الػػداخمي فػػي غػػزة وال يسػػتبع
 إسقاط سمطتيا.

ىذا مف ناحيػة مػف ناحيػة أخػرى صػنعت حمػاس لنفسػيا عػدوًا جديػدًا يتمثػؿ فػي الحكػـ المصػري الجديػد الػذي 
تتنػػامى لديػػو الكراىيػػة ضػػد حمػػاس وكػػؿ مػػا تمثمػػو مػػف سياسػػة وارتباطػػات أيديولوجيػػة حيػػث اإلعػػالـ المصػػري 

يتو يقؼ موقفًا معاديًا لحماس ويجرميا في كؿ األحداث التي تمر بيػا مصػر خصوصػًا إتياميػا بموضػوع بكم
ينػػاير وكػػذلؾ ىػػي متيمػػة بخطػػؼ وقتػػؿ جنػػود مصػػرييف فػػي  ٢٢مياجمػػة السػػجوف ومراكػػز األمػػف اثنػػاء ثػػورة 

ورغػـ نفػي حمػاس  ٠ٓ/٦سيناء وأخيرًا ىي متيمة بالمشاركة عسػكريًا فػي اليجػوـ عمػى المتظػاىريف فػي ثػورة 
ألي عالقة ليا بيذا االمر إال أنيا مازالت المتيـ رقـ واحػد فػي كػؿ ىػذه األحػداث ، وقػد بػدأت مصػر تفػرض 
عمييا وبالطبع عمى سكاف قطاع غزة الذي تحكمو حصارًا قاسيًا مف خػالؿ إغػالؽ األنفػاؽ وتػدميرىا بالكامػؿ 

 قومي المصري.وتجريـ مف يقيميا بدعوى أنيا تمثؿ خطرًا عمى األمف ال
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نوجزىػا  أماـ ىذا الوضع المػأزؽ تجػد حمػاس نفسػيا بحاجػة إلػى مراجعػة خياراتيػا وىػي خيػارات ليسػت كثيػرة،
 في النقاط التالية:

ىو أستقالة أو إقالة أعضاء المكتب السياسي الحالي لحماس واآلتيػاف بوجػوه جديػدة تتبنػى  الخيار األول -١
عتذار لمشعب المصػري وكػذلؾ التعػاوف فػي فػتح كػؿ الممفػات محػؿ سياسة مد الجسور مع مصر الجديدة واأل

الجدؿ والتي تتيـ حماس بكؿ ما سبؽ ذكره بما فييا تسميـ كؿ مف تثبت أدانتو إلى القضػاء المصػري العػادؿ 
وىذا سيعيد لحماس بعض مف مصداقيتيا لدى الرأي العاـ المصري والقيادة المصرية مع أف ىذا األمر يبػدو 

 خصوصًا في المرحمة القريبة القادـ. ليس سيالً 
ىو مد الجسور مع حمفاء الماضي إيراف وحزب اهلل وسوريا فيذه األطراؼ الثالثة وبػالرغـ  الخيار ال اني -٢

مف حنقيا عمى حماس لوقوفيا في صفوؼ خصػوـ ىػذا المحػور إال أنيػـ مػازالوا بحاجػة ليػا ولػو تكتيكيػًا كػي 
اف والجماعػات التكفيريػة حػوؿ طبيعػة الصػراع فػي األزمػة السػورية مػف أف يمسحوا الصورة التػي رسػميا اإلخػو 

جوىره طائفي ال سياسي وىذا يبقى أحتماؿ ، وقد تكوف حسابات ىذا المحور قد أختمفت بعد الثورة المصػرية 
... 
 ويبقػػى ىػػو الخيػػار الممكػػف الػػذي يمكػػف أف تمجػػأ إليػػو حمػػاس ربمػػا دوف تغييػػر فػػي مكتبيػػا الخيةةار ال الةةث -٣

السياسي الحالي مف خالؿ قياميا بخطوات عممية نحػو اتمػاـ مصػالحة فمسػطينية حقيقيػة ، تنتيػي بانتخابػات 
القػاىرة وبيػػذا يعػود قطػاع غػػزة الػذي تسػيطر عميػػو حمػاس إلػى عيػػدة  -رئاسػية وتشػريعية وفػؽ أتفػػاؽ الدوحػة 

ف سكاف القطاع وتأميف كافػة السمطة الفمسطينية و يمقى عمى عاتؽ السمطة الفمسطينية ميمة فؾ الحصار ع
أحتياجاتو وبإمكاف الرئيس أبو مازف بما يمتمؾ مف حنكة سياسية وعالقػات مميػزة مصػريًا مػف أخػراج حمػاس 

 مف أزمتيا .
الخيار الرابع أف تواصؿ حماس سياساتيا الحاليػة بمكتبيػا السياسػي الحػالي والمجػوء إلػى سياسػة االنتظػار -٤

المصػػرية والمجتمػػع الػػدولي مػػف خػػالؿ تحريػػؾ المجتمػػع الفمسػػطيني الغػػزي فػػي والترقػػب والضػػغط عمػػى القيػػادة 
احتجاجات متواصمة لرفع الحصار عف غزة وسيكوف ىذا الحراؾ موجيًا باتجاه القيػادة المصػرية الجديػدة وقػد 
يثمر بالتخفيؼ مف الحصار األقتصادي وألبقاء عمػى الحصػار السياسػي وىػو األىػـ بالنسػبة لحمػاس إلػى أف 

 المصالحة الفمسطينية . تتـ
في الحقيقة كؿ الخيارات ممكنة ولكف ىؿ حماس مستوعبة ليذا الدرس الذي تمر بػو و ىػؿ ىػي جػاىزة لػدفع 

 استحقاقاتو أـ أنيا ستكابر كما كانت تفعؿ عمى مدار األعواـ الماضية ....
 01/6/1102، وكالة سما اإلخبارية
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 ىشاـ دبسي
طبيعػػة الحالػػة الفمسػػطينية، وخصػػائص منظومتيػػا السياسػػية، تجعميػػا حالػػة مفتوحػػة عمػػى الخػػارج، السياسػػي، 
واألمني، والجغرافي، ويصعب الفصؿ بيف المؤثرات الداخمية والمػؤثرات الخارجيػة عمييػا، بػؿ يمكػف القػوؿ إف 

 وزف العامؿ الخارجي ثقيؿ إلى درجة الحسـ أحيانًا.
ري األخير، شكؿ تسونامي، اجتاح رأس السمطة المصرية، ووصؿ عمى غزة بأسػرع ممػا وصػؿ الحدث المص

 إلى أي مكاف آخر.
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ـّ تػػدمير معظػػـ األنفػػاؽ، بػػيف غػػزة وسػػيناء، وأغمػػؽ معبػػر رفػػح، ولػػـ يبػػؽ إال معبػػر  خػػالؿ األسػػبوع الماضػػي، تػػ
اإلسػرائيمي. أي إننػا وبمحظػة "أبي سالـ" لتمرير شحنات غذائيػة ووقػود، وفػؽ مػا تسػمح بػو سػمطات االحػتالؿ 

ػػدنا إلػػى المربػػع األوؿ لحصػػار قطػػاع غػػزة لنكتشػػؼ أف الحمػػوؿ األخػػرى ال تشػػكؿ فػػي الواقػػع بػػدياًل  واحػػدة، عه
 حقيقيًا، أو تجاوزًا لقبضة االحتالؿ، وأف ما تـ بناؤه عمى الرماؿ المتحركة، جرفو التسونامي المصري.

ؿ ىنية في غزة، ىو "إخراج معبر رفح مػف التجاذبػات السياسػية" المطمب األبرز اآلف، لحكومة السيد إسماعي
 وفؽ تعبير الناطؽ باسـ الحكومة الحمساوية المقالة. بينما كاف ينبغي إخراج فمسطيف مف تمؾ التجاذبات!؟

 ماذا بعد؟
ضػػًا مػػا إذا أضػػفنا التحػػوؿ الكبيػػر فػػي مصػػر، بعػػد الثػػورة الثانيػػة، إلػػى المتغيػػر السػػوري منػػذ سػػنتيف، وراقبنػػا أي

يػػراف مػػف حػػراؾ سياسػػي. يمكػػف القػػوؿ، أف شػػبكة األمػػاف التػػي وفرتيػػا العالقػػات اإلقميميػػة  يجػػري فػػي قطػػر، وال
لحركػة "حمػاس" تفككػت إلػػى درجػة كبيػرة، وباتػت "الحركػػة" تسػتند إلػى قواىػا الخاصػػة الفمسػطينية، فضػاًل عػػف 

 دعـ حركة اإلخواف المسمميف عربيًا ودوليًا.
"حمػاس" تػدرس البػدائؿ اآلف، فػي ضػوء التسػونامي المصػري، وىنػا ال يمكػف لمحركػة، ال شؾ أف قيادة حركػة 

االعتمػػػػاد عمػػػػى الػػػػدور التركػػػػي لوحػػػػده، نظػػػػرًا لخصوصػػػػيتو األطمسػػػػّية، ولطبيعػػػػة الصػػػػراع اإلقميمػػػػي والػػػػدولي 
و الضػػاغطة عميػػو، سػػواء مػػف جيػػة إيػػراف أو إسػػرائيؿ أو روسػػيا. لػػذا فػػإف المخػػرج الطبيعػػي ل زمػػة الراىنػػة، ىػػ

مخرج مشترؾ لحركة "حماس" وحركة "فتح" معًا، وذلػؾ بتشػكيؿ حكومػة وفػاؽ وطنػي، برئاسػة أبػو مػازف وفقػًا 
لما جاء في "اتفاؽ القاىرة" وكذلؾ "إعػالف الدوحػة"، وتطبيقػًا لمجػدوؿ الزمنػي المتفػؽ عميػو بػيف وفػدي حركتػي 

 .1102"فتح" و"حماس" في أيار 
اآلف عمػػػػػى لحظػػػػػة تعكػػػػػس إرادة فمسػػػػػطينية خالصػػػػػة، لمواجيػػػػػة  ىػػػػػذا ىػػػػػو السػػػػػيناريو الوحيػػػػػد، الػػػػػذي يجيػػػػػب

االستحقاقات القادمة. عمى غير صعيد، وأىميا االستحقاؽ التفاوضي، الذي يسعى وزير الخارجية األميركػي 
جػػوف كيػػري إلطالقػػو، وىػػو اسػػتحقاؽ، يولػػد تػػداعيات كبيػػرة عمػػى الوضػػع الفمسػػطيني، فػػي حػػاؿ نجاحػػو فػػي 

 إطالؽ المفاوضات.
حاؿ الفشؿ، وىذا متوقع ولو أرجحية، فستكوف التأثيرات أكثر خطػورة، خصوصػًا تجديػد اليجمػة التػي أما في 

سػػيطمقيا االحػػتالؿ فػػي مجػػاؿ تيويػػد القػػدس والبنػػاء االسػػتيطاني عمػػى مسػػاحة الضػػفة الغربيػػة أو فػػي مجػػاؿ 
، الختبػػػار ردود تشػػديد الحصػػار عمػػى القطػػاع، وربمػػا إطػػالؽ عمميػػة عسػػكرية جديػػدة، ليػػا أبعادىػػا السياسػػية

 الفعؿ، الحمساوية والمصرية، في حالتيا الجديدة.
إّف الحػػديث عػػف مخػػرج فمسػػطيني ل زمػػة ال يمزمػػو مفاوضػػات، أو محادثػػات، بقػػدر مػػا يمزمػػو تطبيػػؽ مػػا اتفػػؽ 
عميو، والذىاب فورًا إلى االنتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخاب أعضػاء المجمػس الػوطني الجديػد، فػي ىػذا 

يث ال يمكػػػف االدعػػػاء اليػػػوـ، أف مسػػػار المفاوضػػػات ىػػػو العػػػائؽ، وال يمكػػػف مطالبػػػة السػػػمطة فػػػي راـ اهلل الحػػػد
بالتخمي عف سياستيا، ألف التوافػؽ الحمسػاوي مػع السػمطة المصػرية السػابقة، وعالقتيػا بواشػنطف وتػؿ أبيػب، 

 أولى بالمعروؼ.يمكف استنساخو، بتوافؽ مماثؿ مع السمطة الفمسطينية في راـ اهلل واألقربوف 
إف مػػا جػػرى فػػي سػػوريا، ومػػا يجػػري فػػي مصػػر اآلف، يؤكػػد صػػحة الموقػػؼ الفمسػػطيني بالنػػأي بػػالنفس، وعػػدـ 
التػػػدخؿ فػػػي الصػػػراعات الداخميػػػة لمػػػدوؿ العربيػػػة وخاصػػػًة تمػػػؾ المضػػػيفة لالجئػػػيف الفمسػػػطينييف، ألف التماثػػػؿ 

المصمحة الوطنية العميا لمفمسطينييف، فضػاًل السياسي، أو االنتماء اإليديولوجي المشترؾ، ال يمكف لو حماية 
 عّما تمحقو سياسة التدخؿ مف أضرار بالغة تصيب الشعب الفمسطيني في مقتؿ.
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ىذا ما جرى في الكويت وقبميا في األردف ولبناف وىذا ما يجري اليـو في سوريا، وما عمينا إال السعي إلنقاذ 
السترشػػاد بالمصػػمحة الوطنيػػة الفمسػػطينية العميػػا فقػػط.. الوضػػع فػػي غػػزة مػػف ارتػػدادات التسػػونامي المصػػري با

 وفقط ال غير.
 01/6/1102، المستقبل، بيروت
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 أشرؼ العجرمي
عػالف حركػة "اإلخػػواف المسػمميف" الحػرب عمػػى  تتسػارع األحػداث فػي مصػػر بعػد إقالػة الػرئيس محمػػد مرسػي وال

عب المصػػري بقػػرار مباشػػر مػػف قيػػادات الحركػػة وفػػي مقػػدمتيـ المرشػػد العػػاـ الجػػيش والمؤسسػػات وغالبيػػة الشػػ
محمػد بػػديع الػذي أعمػػف الحػرب مػػف ميػداف رابعػػة العدويػة ىػػو وبعػض القيػػادات األخوانيػة األخػػرى مثػؿ محمػػد 
البمتاجي الذي يعترؼ بطريقة غير مباشرة بوقوؼ "اإلخواف" خمؼ العمميػات اإلرىابيػة التػي تنفػذ ضػد الجػيش 

ت األمف في سيناء، حيث طالب بإعادة مرسي لمرئاسة كشرط لوقؼ العمميات فػي سػيناء.وكاف التصػعيد وقوا
طػالؽ النػار  طػالؽ النػار عميػو، وال الدموي مقابؿ الجػيش باسػتيداؼ الحػرس الجميػوري الػذي تمػت مياجمتػو وال

ات، وبمغػت فػي ىػذه المواجيػ 40عمى المتظاىريف مػف الخمػؼ حسػب فحػص جثػث القتمػى الػذيف بمػغ عػددىـ 
األمػػور حػػػدًا إلػػػى مسػػػتوى االعتػػػداء عمػػى الكنػػػائس ورجػػػاؿ الػػػديف ، ووضػػػع قنبمػػة كانػػػت معػػػدة لمتفجيػػػر تحػػػت 
كوبري)جسػػر( الجامعػػة فػػي قمػػب القػػاىرة. ومػػف الواضػػح أف األمػػور لػػف تيػػدأ بسػػيولة فػػي ظػػؿ ىػػذا التصػػعيد 

ممارسػة العنػؼ وىػـ الػذيف ادخمػوا  الدموي واإلرىاب الػذي يعػود بنػا إلػى التػاريخ الطويػؿ لحركػة "اإلخػواف" فػي
، بمػا فػي ذلػؾ محاولػة اغتيػاؿ الػرئيس الراحػؿ 0841االغتياالت والتفجيرات في مصر منذ ما قبؿ ثورة العػاـ 

 جماؿ عبد الناصر.
وتحاوؿ حركة"اإلخواف المسمميف" تكرار تجربة "حماس" في قطاع غزة، وىـ استخدموا نفػس أسػاليب اإلرىػاب 

اس" ضد المواطنيف في قطاع غزة إلخافتيـ والسيطرة عمييـ بما في ذلؾ إلقاء الناس مف التي استعممتيا "حم
عمى أسطح المنازؿ. غير أنيا فػي اعتمادىػا عمػى نصػائح قػادة "حمػاس" ومستشػارييـ وعمػى خبػرتيـ القمعيػة 

لحػديث عػف العممية ال تميز بػيف الواقػع المصػري والواقػع ألغػزي قبػؿ االنقػالب الحمسػاوي، ففػي مصػر يػدور ا
ثػورة شػعبية ال مثيػؿ ليػا فػي العػالـ أدت إلػى تغييػر نظػػاـ "اإلخػواف" الػذي لػو اتيحػت الفرصػة ليػـ لمػتحكـ فػػي 
ذا كاف الوضػع فػي  مقدرات مصر لكانت خسارة مصر ال تقدر ولكانت الكارثة الكبرى في التاريخ المصري.وال

ساد والتنازؿ، وبتفكؾ وتيميؿ األجيزة األمنية غزة محكومًا بفوضى السالح وباتيامات لمسمطة الفمسطينية بالف
التي كانت تعاني مف قطع الرواتػب، وفػي ظػؿ رأي عػاـ منقسػـ وغيػر ناضػت لتقػدير أبعػاد مػا تفعػؿ "حمػاس" 
التػػي لػػـ تفيػػـ مغػػزى االنتصػػار فػػي االنتخابػػات والحصػػوؿ عمػػى األغمبيػػة فػػي المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني، 

قصػاء اآلخػريف مػف مواقػع والتي رأت في فوزىا رخصة في ال قضاء عمى الواقع القائـ قبميػا وتغييػره بالكامػؿ وال
التػػػأثير والقػػػرار، فالوضػػػع فػػػي مصػػػر مختمػػػؼ كميػػػًا لػػػيس فقػػػط بحركػػػة الشػػػعب الواسػػػعة األكبػػػر فػػػي التػػػاريخ 
المعاصػػػر ، بػػػؿ كػػػذلؾ بوجػػػود الجػػػيش المصػػػري الػػػوطني الموحػػػد والػػػذي يشػػػكؿ صػػػماـ األمػػػاف لدولػػػة مصػػػر 

لجيش مػع قػوات األمػف األخػرى منسػجموف تمامػًا أىػداؼ ثػورة الشػعب التػي تريػد التغييػر نحػو وشعبيا، وىذا ا
األفضؿ في ميداف تعزيز الديمقراطية والحرية في مصر وتحقيؽ التنمية االقتصػادية واالجتماعيػة. وال طمػوح 

 لمجيش في تولي السمطة أو تحقيؽ مكاسب سياسية لقادتو.
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الشػػعب يجعػػؿ مػػف أىػػداؼ "اإلخػػواف" فػػي العػػودة إلػػى السػػمطة عبػػر اإلرىػػاب ىػػذا االنسػػجاـ بػػيف الجػػيش وبػػيف 
والتخويػػؼ وممارسػػة العنػػؼ ضػػربًا مػػف المسػػتحيؿ مػػع عػػدـ إنكػػار قػػدرتيـ فػػي التخريػػب والعبػػث الػػذي يػػنعكس 
عمى استقرار البالد وأمنيا. ولعؿ ما حصؿ ضد الحرس الجميوري وفي سيناء مؤشر عمػى مػا يفكػر بػو قػادة 

ولكنػػو فػػي المقابػػؿ سػػالح ذو حػػديف. ففػػي ىػػذا العصػػر الػػذي تمعػػب فيػػو وسػػائؿ اإلعػػالـ وأجيػػػزة "اإلخػػواف"، 
االتصاؿ بمختمؼ أشكاليا بما فييا أجيزة التميفوف المحمولة دورًا ميمًا في كشػؼ الحقػائؽ ونقميػا مباشػرة إلػى 

ناورات،وما حػدث مػع الجميور لـ يعد بإمكاف أي جية أف تخبئ وجييا الحقيقي خمؼ شعارات أو أزياء أو م
األشخاص الذي قاموا بإلقاء شباف مف فوؽ احدي البنايات والذيف تـ القػبض عمػييـ بعػد نشػر صػورىـ، وكػذا 
مػػػا حصػػػؿ مػػػع محاولػػػة اتيػػػاـ الجػػػيش بقتػػػؿ متظػػػاىر عنػػػدما قػػػاـ أحػػػد األشػػػخاص بػػػإطالؽ النػػػار عمػػػى ىػػػذا 

آخر بعد تنفيذ فعمتػو. و ىكػذا سػرعت المتظاىر الذي يؤيد "اإلخواف" وتصويره وىو ينقؿ سالحو إلى شخص 
أحػػداث التصػػعيد إجػػراءات السػػمطة االنتقاليػػة التػػي يمثميػػا الػػرئيس المؤقػػت المستشػػار عػػدلي منصػػور لالنتقػػاؿ 
إلى وضع االستقرار بتشكيؿ مؤسسات الدولة،فكاف اإلعالف الدستوري الجديد الذي نشر أوؿ مف أمس والذي 

مقات لمعمؿ، وأيضًا يتضػمف إجػراءات محػددة بتػواريخ ألجػراء تعػديؿ يؤكد عمى مضاميف وأىداؼ الثورة كمنط
عمى الدستور المعطؿ الذي صاغتو جماعة "اإلخواف" وحمفائيا خالفًا لرغبة الغالبية مف قوى الشعب. وأجراء 

 االنتخابات البرلمانية وبعدىا االنتخابات الرئاسة قبؿ نياية ىذا العاـ.
توري ىو مشاركة قوى الشعب وكفاءاتو بتعدديتيا السياسية والفكرية والدينية وأىـ ما ينص عميو اإلعالف الدس

والمينية في إعادة صياغة الدستور ، وخاصة في المجنة التي سيعرض عمييا مػا يػتـ صػياغتو مػف تعػديالت 
نػو. عضوًا يمثموف المجتمع المصري بكؿ تالوي 41يقوـ بيا الخبراء في مجاؿ القضاء والقانوف والمشكمة مف 

وىػػذا عمميػػًا يسػػاىـ فػػي خمػػؽ أوسػػع إجمػػاع شػػعبي عمػػى الخطػػوات القادمػػة التػػي تػػؤمف انتقػػاؿ سػػريع لمسػػمطة 
لمؤسسػات منتخبػػة تعبػر عػػف إرادة الشػعب وعػػف أىدافػػو وطموحاتػو فػػي حيػاة أفضػػؿ.ولعؿ النجػاح فػػي تكميػػؼ 

 رئيس جديد لمحكومة ىو د.حاـز الببالوي خطوة عمى ىذا الطريؽ الصحيح.
" خسػػروا معركػػة الػػرأي العػػاـ فػػي مصػػر وانكشػػفوا بسػػرعة ألوسػػع قطاعػػات الشػػعب بػػأنيـ ال يممكػػوف "اإلخػػواف

مشػػروعًا نيضػػويًا أو تنمويػػًا يقػػوـ عمػػى الديمقراطيػػة ويطمػػؽ العنػػاف لطاقػػات الشػػعب فػػي عمميػػة بنػػاء وتطػػوير 
كمػػػا تفعػػػؿ  لمواقػػػع. وبأنػػػو ال ييميػػػـ سػػػوى الػػػتمكف مػػػف السػػػمطة وخدمػػػة الجماعػػػة عمػػػى حسػػػاب الشػػػعب تمامػػػاً 

"حماس" في غزة، وىي التي وقعت في أخطاء جسيمة بتدخميا السافر والمفضوح بمجرى األحداث ىناؾ منػذ 
عيد الرئيس مبارؾ وحتى اآلف باعتراؼ أشخاص تـ القبض عمييـ ومعمومات لدى األجيزة األمنية المصرية 

وخسارة "اإلخواف" الفادحة ستقود عمى  وباعتراؼ قادة مف "حماس" ينتقدوف ىذا التدخؿ ويحذروف مف عواقبو.
خسػػارة لػػيس أقػػؿ لحركػػة"حماس" عمػػى كػػؿ المسػػتويات ولػػيس ىنػػاؾ مػػف مخػػرج سػػوى العػػودة لحضػػف الشػػرعية 

شكاليا. نياء حالة االنقساـ وعودة الوحدة الوطنية بكؿ صورىا وال  وال
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 تسفي بارئيؿ
الجيش المصري ومعارضو مرسي اقتنوا النفسػيـ ثػورة مختمفػة عمػا قصػدوه. إذ عنػدما يقتػؿ المػدنيوف مػدنييف 

مػػف الثػػورة. أمػػا عنػػدما يقتػػؿ ’ جػػزءا طبيعيػػا‘فػػي صػػدامات بيػػنيـ مثممػػا كػػاف فػػي نيايػػة االسػػبوع، يعػػد القتػػؿ 
االخػواف المسػمميف، اكثػػر  الجػيش، الػذي عػػّرؼ نفسػو منػذ االسػػبوع الماضػي كجػزء ال يتجػػزأ مػف الصػراع ضػػد
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مػػػػف خمسػػػػيف متظػػػػاىرا، فانػػػػو يجػػػػر وراءه معارضػػػػي االخػػػػواف والحركػػػػات الميبراليػػػػة الػػػػى موقػػػػؼ مػػػػف العػػػػداء 
 الجماىيري.

، ذات التعبيػػر الػػذي اسػػتخدمو معارضػػو نظػػاـ مبػػارؾ فػػي عيػػد الثػػورة االولػػى، يعػػود الػػى الخطػػاب ’المذبحػػة‘
ىو الذابح، ومف يرى فيو حميفا يعتبر ىو ايضا مػتحمال ’ راتحامي الثو ‘الجماىيري، ىذه المرة، فاف الجيش 

، مػف ’ابريػؿ 5حركػة ‘لممسؤولية. ىذا التخوؼ تفيمو جيدا حركػات االحتجػاج التػي واحػدة منيػا عمػى االقػؿ، 
 أىـ الحركات التي أشعمت الثورة السابقة، نشرت منذ االف بياف عزاء لعائالت القتمى. 

عمػػى الفػػور الخطػػوة السياسػػية التػػي كػػاف يخيػػؿ انيػػا بػػدأت تشػػؽ مسػػارا معقػػوال لقػػد فجػػر ىػػذا الحػػدث المأسػػاوي 
الستقرار االزمة. فقد توقؼ التعاوف الحيوي بيف الحركات العممانية والتيارات الدينية، حػيف أعمػف حػزب النػور 

االحػد  وكػاف النػور أعمػف يػوـ’. عمى خمفية المذبحة ال يمكنو اف يقبؿ خريطة طريؽ الجيش‘السمفي عف أنو 
، ولكػػف ’لعػػدـ التشػػاور معػػو‘معارضػػتو لتعيػػيف محمػػد البرادعػػي فػػي منصػػب رئػػيس الػػوزراء او نائػػب الػػرئيس 

االدؽ ىػػو أنػػو يعتبػػر فػػي نظػػره ليبراليػػا جػػدا. ولكػػف ال يوجػػد ىنػػاؾ مثػػؿ قتػػؿ المػػواطنيف مػػا يمكنػػو أف يجعػػؿ 
االسػػالمي عبػػدالمنعـ ابػػو الفتػػوح الػػذي المعارضػػة السياسػػية االيديولوجيػػة تتخػػذ موقفػػا اخالقيػػا. كمػػا أف الػػزعيـ 

كػػاف يمكػػف اف يكػػوف شػػريكا سياسػػيا ميمػػا، طمػػب ىػػذا الصػػباح مػػف الػػرئيس المؤقػػت عػػدلي منصػػور االسػػتقالة 
عمى خمفية االحداث. ومف دوف شػريؾ دينػي سػتجد كػؿ حكومػة مصػرية صػعوبة فػي أف تعػرض نفسػيا كمػف 

يا. يحتمؿ أنو منذ االف فقد الرئيس المؤقت، الػذي يمثؿ الجميور المصري كمو وتحظى بالدعـ لمواصمة عمم
 عينو الجيش، مكانتو الجماىيرية ومف غير المستبعد أف يقرر االستقالة. 

ولكػػف مػػا يبػػدو كانييػػار لمثػػورة الثانيػػة ىػػو جػػزء ال يتجػػزأ مػػف اآلليػػة التػػي رافقػػت الثػػورة المصػػرية منػػذ كػػانوف 
عديدة شيدت صعودا وىبوطا الػى أف اسػتقر الحكػـ فػي  . وليس ىي وحدىا فقط. فثورات1100الثاني/يناير 

تمػػؾ الػػدوؿ. أربعػػة رؤسػػاء وزراء كػػانوا فػػي مصػػر منػػذ الثػػورة، عشػػرات االشػػخاص قتمػػوا بعػػد الثػػورة )مػػف يػػذكر 
حػػدث كػػرة القػػدـ الفتػػاؾ فػػي بػػور سػػعيد أو القتػػؿ قػػرب قصػػر االتحاديػػة؟(. فػػي فتػػرة ىشػػة بيػػذا القػػدر، مفعمػػة 

يغيػر المػزاج العػاـ الػذي يتغػذى اساسػا بالتقػارير فػي وسػائؿ االعػالـ العربيػة. واذا بالعنؼ والغضب، كػؿ يػـو 
كانت بثت أوؿ أمػس المػرة تمػو االخػرى مقػاطع فيػديو ظيػر فييػا اسػالميوف يمقػوف بمػواطنيف مػف مبػاف عاليػة 
ويضػػربوف المػػارة بالعصػػي، فػػاف الصػػورة التػػي سػػادت أمػػس ىػػي لمػػواطنيف جرحػػى، موضػػوعيف فػػي صػػفوؼ 

وف عالجػػػػا طبيػػػػا، عمػػػػى نمػػػػط الصػػػػور مػػػػف سػػػػورية. وبالتػػػػالي يجػػػػدر عػػػػدـ المسػػػػارعة الػػػػى اسػػػػتخالص ويتمقػػػػ
 استنتاجات قاطعة عف مستقبؿ الثورة.

عمػػى ىػػذه الخمفيػػة ميػػـ عمػػى نحػػو خػػاص سػػيكوف رد فعػػؿ الجػػيش فػػي االسػػابيع القريبػػة القادمػػة. فميمتػػو االف 
ايػػػة تبػػػرر سػػػبب اطػػػالؽ النػػػار. ممقػػػاة عميػػػو ليسػػػت فقػػػط حمايػػػة مؤسسػػػات الدولػػػة مػػػف االعتػػػداء أو تسػػػويؽ رو 

المسػػؤولية فػػي أف يسػػتعيد الشػػرعية كمػػف يعمػػؿ باسػػـ الشػػعب وينتمػػي الػػى الشػػعب ويمنػػع وضػػعا تضػػطر فيػػو 
حتػػى حركػػات االحتجػػاج الػػى التنكػػر لػػو، وبالتػػالي احبػػاط تطمعػػو الػػى عػػزؿ حركػػة االخػػواف المسػػمميف وجعميػػا 

 عدوا ميددا. 
العادة بناء الخطوات السياسية، فالجيش المصري الذي يدير معركة شديدة في ىذه الشرعية حيوية ليس فقط 

سيناء ضد منظمات االرىاب يرى عالقة مباشرة، وربما عف حؽ، بيف االحداث في القاىرة وسمسمة اليجمات 
عمػػى قواعػػد الجػػيش، عمػػى انبػػوب الغػػاز وعمػػى الجنػػود المصػػرييف فػػي عػػدة منػػاطؽ فػػي سػػيناء. فػػي االشػػير 

حظي الجيش بتعاوف مع زعماء القبائؿ البدوية ممف دعـ الكثير مػنيـ مرسػي بسػبب التصػديؽ بانػو  الماضية
كاف يقصد بالفعؿ تحسيف وضعيـ االقتصادي. واقػاـ سػكاف بػدو حػواجز طػرؽ بالتنسػيؽ مػع الجػيش لفحػص 
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يف الجػػيش المػػواطنيف المشػػبوىيف، بػػؿ وسػػاعدوا فػػي ايجػػاد مخزونػػات السػػالح. ولكػػف مػػا أف تبينػػت القطيعػػة بػػ
ومرسي، وبادرت المنظمات الجيادية في سيناء الى أعماؿ ضد الجيش، حتى عمؽ البدو ايضا في المعضمة 
وال سيما في عدـ يقيف بالنسبة الستمرار التعػاوف مػع الجػيش. اذا لػـ تمػنح القػاىرة شػرعية جماىيريػة لمجػيش، 

تأنؼ جبية سيناء بالذات في الفترة التي يوجد فاف البدو ايضا قد يتبرأوف مف اتفاقات التعاوف معو، وىكذا تس
 فييا الجيش في حالة تأىب لمثورة تشد عضالتو حتى منتياىا.

 8/6/1102ىآرتس 
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