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 كحرب أكتوبر "إسرائيل" يعالون: لم يعد ىناك احتمال ليجوم عربي ضد   2

وزير الػدفاع اسرػراليمي، أف  ،نظير مجمي ، عفتؿ أبيبمف ، 12/7/2013، الشرق األوسط، لندن ذكرت
موشيو يعالوف، أعمف أف الشعبة الموالية القتالية الخاصة، التي قرر جيشو إقامتيا خصيصا لتنشر في ىضبة 

، تػتتي فػي إطػار الحػرص اسرػراليمي عمػت منػ  تكػرار م اجػتة 1667الجوالف الرورية، التي يحتميػا منػذ عػاـ 
مميػػوف دوالر  60، مضػػي ا أف رصػػد 1673بر )تشػػريف النػػاني  اليجػػـو العربػػي عمػػت إرػػراليؿ فػػي حػػرب أكتػػو 

 ليذه الغاية يؤكد أف التقميصات في الميزانية العركرية في إرراليؿ لف تتتي عمت حراب قوتيا الردعية.
وكاف يعالوف يتكمـ، أمس، خالؿ قياـ قواتو بتدريبات عمت منمث الحدود م  روريا ولبناف. وقد تطرؽ إلت 

رنوات،  5مميارات دوالر عمت مدى  7الكبيرة في الميزانية العركرية، التي تبمغ قيمتيا نحو خطة التقميصات 
والتي أنارت مخاوؼ مف المراس بقوة الردع اسرراليمية. فن ت أف تكوف ىناؾ مخاطرة تجعؿ إرراليؿ 

وفي المقابؿ، مكشوفة ليجمات حربية عربية شبيية بحرب أكتوبر. فقاؿ إف ىجوما كيذا غير واقعي بتاتا. 
اسرراليمية، إف خطة التقميصات تبحث منذ فترة طويمة « يديعوت أحرونوت»قالت مصادر عركرية لصحي ة 

الجيوش العربية المشغولة »في الجيش اسرراليمي. واختيار ىذا الوقت بالذات لمشروع في تن يذىا، جاء ألف 
ؿ، لف تشكؿ أي تيديد حربي سرراليؿ، خصوصا في صراعاتيا الداخمية وخالؿ الرنتيف المقبمتيف عمت األق

 «.في روريا ومصر
قيػادة الجػيش اسرػراليمي بػدأت فعميػًا خطػة ، أف حممي مورت، عن 12/7/2013، السفير، بيروت وأشارت

، وبحرب الصحؼ اسرراليمية، فإف الجيش أبمغ أفراد «جيش صغير وذكي»تغيير بنية الجيش والعودة ل كرة 
ية المقرر تقميصػيا، بانتيػاء خػدمتيـ، وىػو مػا يشػيد بدرجػة مػا عمػت ارػتقاللية الجػيش فػي أحد األرراب الجو 

 اسطار العاـ.
وتؤكد مصادر عركرية إرراليمية أف الجيش في األصؿ يمارس ارتقالليتو في مرالؿ الترمح مف خالؿ ما 

 قرارىا أيضًا في الحكومة.التي بدأ بتن يذىا قبؿ إ« عوز»بات يعرؼ بالخطط متعددة الرنوات، وآخرىا خطة 
وفي كؿ حاؿ، فإف خطة تغيير بنية الجيش اسرراليمي، عبر إجراء تقميصات حادة في إطار التخمي في 

مميار شيكؿ، تعتبر األكبر واألىـ في تاريخ ىذا الجيش. وكما نشر  26األعواـ الخمرة المقبمة عف حوالي 
أرراب طالرات وعدة ر ف حربية وفرقة احتياط والعديد  رابقًا، فإف الخطة تقضي بالتخمي عف حوالي نالنة

مف الوحدات المدرعة. وتعترؼ األوراط العركرية بتف التغيير ناب  في األراس مف تكيؼ م  بعديف 
 ميميف، أوليما تقميصات الموازنة، ونانييما تغير خريطة المخاطر التي تواجييا الدولة العبرية.

ا القيادة العميا لمجيش والتي رتعرض األربوع المقبؿ عمت المجمس الوزاري وتقضي خطة التغيير، التي أقرتي
لممصادقة عمييا، بتغيير بنية الجيش خالؿ الرنوات النالث المقبمة عبر تقميص حجمو، خصوصًا في قواتو 
المدرعة وفي عديد أررابو الجوية ور نو الحربية. ولكف تبيف مما نشر حتت اآلف أف الجيش ريتخمت عف 

مداد.ن  النة إلت خمرة آالؼ مف أفراد قواتو النظامية وي كؾ فرقة احتياط ووحدات مدفعية وا 
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 2014-2013ضواغط الميزانية لمعاميف »وأعمف وزير الدفاع اسرراليمي الجنراؿ موشي يعموف أمس أف 
، مضي ًا «تجبر الجيش عمت اتخاذ خطوات منؿ المراس بالتدريبات والنشاط العمالني لمقوات االحتياطية

 «.ولكف نقصد عدـ المراس بتعاظـ القوة عمت المدى األبعد عبر مجازفات عمت المدى القصير»
ىذه الخطوات تتـ بمرؤولية واتزاف، وىي تتضمف االرتنمار في ورالؿ قتالية ومنظومات رتراعد »وقاؿ إف 

، مشددًا عمت أف «المحيطة الجيش عمت مواصمة الح اظ عمت فجوة تكنولوجية كبيرة إزاء الدوؿ والمنظمات
رنواصؿ االرتنمار في الترمح »ميداف الحرب المرتقبمي ريحرـ فقط عبر الت وؽ التكنولوجي. وأضاؼ 

الدقيؽ، واالرتخبارات، والتنصت، والدفاع ال عاؿ والرايبر، مف منطمؽ ال يـ بتف ميداف الحرب الراىف 
ي. والمرتقبؿ المنظور يمكف أف يقودنا إلت مواجيات والمرتقبمي يختمؼ تمامًا عف كؿ ما عرفناه في الماض

 «.رتحرـ بوارطة الت وؽ التكنولوجي لمجيش اسرراليمي، جوًا وبحرًا وبرًا، وبمركبات أقؿ
 
 أو تمييز يصر عمى اإلفراج عن كافة قدامى األسرى دون تجزئة عباسراقع: ق 

الرليس أبو مازف يؤكد ويصر عمت اسفراج قاؿ وزير شؤوف األررى والمحرريف عيرت قراق  اف  : راـ اهلل
 أررى معتقميف قبؿ أورمو ودوف تجزلة أو تمييز. 104عف كافة المعتقميف القدامت وعددىـ 

وقاؿ انو خالؿ لقالو م  الرليس أوضح أف إطالؽ رراح كافة األررى القدامت والمرضت إلت بيوتيـ ىو 
لوزير الخارجية األميركي جوف كيري الذي يقـو  موقؼ فمرطيني نابت تـ إبالغو لكافة األطراؼ خاصة

 بجوالت مكوكية في المنطقة في محاولة سعادة ارتلناؼ الم اوضات.
وأشار قراق  الت أف عروضا إرراليمية رابقة باسفراج المتدرج عف أعداد مف األررى مقابؿ العودة إلت 

يجب أف يتـ بشكؿ كامؿ وجماعي وغير الم اوضات قد رفضت مف قبؿ القيادة ال مرطينية، واف اسفراج 
 خاض  لممراومة الريارية أو الشروط اسرراليمية.

وأوضح قراق  أف الرليس أبو مازف عبر خالؿ المقاء عف اىتمامو الكبير بقضية األررى واعتبارىا قضية 
وأنو محورية وأرارية وأنيا تشكؿ شغمو الشاغؿ لرف  الظمـ عف أررى يقضوف رنوات طويمة وعف مرضت 

 ينتظر المحظة التي تدخؿ فييا البيجة والررور إلت عالالت األررى وأط اليـ.
وجاءت تصريحات قراق  ردا عمت ما تناقمتو بعض الصحؼ اسرراليمية عف مبادرات إرراليمية لإلفراج عف 

انب عدد مف األررى مقابؿ العودة إلت الم اوضات، موضحا أف اسفراج عف األررى لـ يعد مبادرة مف ج
واحد تتحكـ بو الشروط والمعايير اسرراليمية بؿ ارتحقاؽ رياري ووطني وأخالقي وجزء مف الحقوؽ 

 الشرعية والوطنية لمشعب ال مرطيني.
 12/7/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 عباس حاول إعادة الالجئين من سوريا ونتنياىو اشترط تنازليم عن حق العودة"الشرق األوسط":  3

في الوقت الذي يعاني فيو الالجلوف ال مرطينيوف في روريا مف مالحقات : نظير مجمي -بتؿ أبي
عادتيـ إلت المناطؽ  واعتداءات شتت، حاوؿ الرليس محمود عباس )أبو مازف  ترتيب إخراجيـ مف ىناؾ وا 

راليمي بنياميف ال مرطينية.. لكنو لـ يرتط  ذلؾ، ألنو يحتاج إلت موافقة إرراليؿ. ووض  رليس الوزراء اسر
نتنياىو شرطا لمموافقة، ىو أف يتنازلوا عف حؽ العودة، فرفض عباس ذلؾ. وبقي الالجلوف يعانوف في 

 مواقعيـ.
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رراليمية في تحقيؽ خاص بػ ، تناوؿ قضية ىؤالء «الشرؽ األورط»ىذا ما أكدتو مصادر فمرطينية وا 
ا، بمغ نصؼ مميوف، حرب آخر إحصاءات الالجليف. والمعروؼ أف عدد الالجليف ال مرطينييف في روري

مخيما تابعا  11جرت قبيؿ اندالع النورة الرورية؛ نمناىـ يعيشوف في منطقة دمشؽ، والباقوف يعيشوف في 
 لوكالة غوث الالجليف

قرر الرليس ال مرطيني الرعي لدى الرمطات الرورية، عف طريؽ روريا، إلت إخراج ىؤالء الالجليف مف و 
عادتيـ إلت الوطف، لمعيش في الض ة الغربية أو قطاع غزة. ولكف منؿ ىذا األمر روريا بصورة منظ مة وا 

يتطمب موافقة إرراليمية، حرب بنود ات اقيات أورمو. وتوجو عباس فعال إلت الحكومة اسرراليمية طالبا 
والذىاب إلت  موافقتيا، وأبدى ارتعداده لمتراىؿ في شروطو الرتلناؼ الم اوضات م  إرراليؿ حوؿ التروية

الم اوضات فورا إذا وافقت إرراليؿ عمت إعادتيـ. ولكف نتنياىو وض  شرطا تعجيزيا؛ إذ طمب أف يوق  كؿ 
الجئ عمت كتاب يتعيد فيو بالتنازؿ إلت األبد عف حؽ العودة. وىو األمر الذي رفضو عباس قطعيا، 

 لـ يرتط  عمؿ الكنير. وتنازؿ عف فكرة إعادتيـ، وراح ينظـ مراعدات محدودة ليـ، ولكنو
 12/7/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 شيرًا لمنائب طوطح ولموزير األسبق أبو عرفة 30: السجن "القدس" 4

حكمت رمطات االحتالؿ، اليـو الخميس، عمت النالب في المجمس التشريعي، محمد عمراف طوطح،  :القدس
 مدة عاـ م  وقؼ التن يذ لكؿ منيما.شيرا، ول 30ووزير القدس االربؽ، خالد ابو عرفة، بالرجف 

، خالؿ اعتصاميما في مقر 2012-1-23وكانت قوات االحتالؿ اعتقمت طوطح وأبو عرفة، بتاريخ 
 الصميب األحمر بمدينة القدس، وذلؾ بتيمة انتماليما والقياـ بنشاطات ضمف ص وؼ حركة حماس.

أشير عمت كؿ منيما في  6بوقؼ التن يذ لمدة وتضمف قرار المحكمة المركزية االرراليمية بالقدس، الحكـ 
 حاؿ دخوليما إلت مدينة القدس.

 12/7/2013القدس، القدس، 
 

 الحمد اهلل: االستيطان وانتياكات االحتالل يعيقان جيود إحياء المفاوضات 5
ء راـ اهلل: اعتبر رليس الوزراء د. رامي الحمد اهلل أف انتياكات قوات االحتالؿ والمرتوطنيف والبنا

 االرتيطاني يمنؿ عقبة في وجو الجيود الدولية المبذولة سحياء الم اوضات.
جاء ذلؾ لدى لقالو في مكتبو براـ اهلل، أمس، منرؽ األمـ المتحدة لعممية الرالـ في الشرؽ األورط روبرت 

 رري، حيث ناقشا آخر التطورات ال مرطينية والجيود المبذولة سحياء عممية الم اوضات.
د. الحمد اهلل األمـ المتحدة بمماررة المزيد مف الضغوط عمت إرراليؿ سلزاميا بقواعد القانوف الدولي وطالب 

 واسنراني ووقؼ انتياكاتيا وارتيطانيا، والعقبات التي تضعيا في وجو جيود إحياء الرالـ.
 12/7/2013األيام، رام اهلل، 

 
 في رمضان القطاع : ال رحالت عمرة انطالقًا منفي غزة وزارة األوقاف 6

أصدرت وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية، تعميماتيا بعدـ ر ر أي معتمر انطالقًا مف  نبيؿ رنونو: -غزة
قطاع غزة، خالؿ شير رمضاف ال ضيؿ، في حيف يعمؽ ما يقارب أل ي معتمر في المممكة العربية 

 صر مف العودة إلت ديارىـ.الرعودية، ممف أدوا منارؾ العمرة، ومنعتيـ األوضاع الجارية في م
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وقاؿ الوزير د. إرماعيؿ رضواف، في تصريحاٍت لػ"فمرطيف": "في ظؿ الظروؼ الراىنة، وارتمرار إغالؽ 
معبر رفح، قررنا انطالقًا مف حرصنا عمت عدـ ت اقـ األزمات أو نشوء أزمات جديدة، من  أي ممف ينووف 

 أداء العمرة خالؿ رمضاف مف الر ر".
عمت أنو "لـ يتـ إخبارنا  -الذي يزور الرعودية في إطار جولة خارجية شممت تركيا وقطر -وشدد رضواف

بتف ال تح الجزلي لمعبر رفح والمقرر ليوميف مف قبؿ الرمطات المصرية، يشمؿ عودة أي معتمر مف 
ا العالقيف في الرعودية"، موضحًا أف ىؤالء تقطعت بيـ الربؿ، وأصبحوا في وض  إنراني صعب، بعدم

 ن دت أمواليـ، وانتيت مدة الركف المرتتجر.
 11/7/2013، فمسطين أون الين

 
 أبو يوسف: حكومة نتنياىو تسعى لقتل مشروع الدولة الفمسطينية 7

أكد واصؿ أبو يورؼ، االميف العاـ لجبية التحرير ال مرطينية عضو المجنة التن يذية لمنظمة  :راـ اهلل
نتنياىو ترعت مف خالؿ طرح العطاءات االرتيطانية، لقتؿ أي مشروع  التحرير أف حكومة االحتالؿ بقيادة
 سقامة الدولة ال مرطينية المرتقمة.

ب شؿ كؿ الجيود ” إرراليؿ“وقاؿ أبو يورؼ اف طرح عطاءات لبناء مرتوطنات جديدة، إعالف صريح مف 
لم اوضات والعممية التي بذليا وزير الخارجية األميركي جوف كيري في المنطقة بيدؼ تحريؾ ممؼ ا

 الرممية.
اف حكومة نتنياىو متطرفة وريارتيا العنصرية واضحة، ورتبقت عمت ىذا النيج ما لـ » وقاؿ أبو يورؼ: 

تشعر بضغط عربي ودولي حقيقي عمييا لمتوقؼ في ريارتيا عمت األرض مف قتؿ وتشريد وتجريؼ وبناء 
 «.لممرتوطنات

 12/7/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 النائب حاليقة: حديث السمطة عن توقف المفاوضات مع تل أبيب "استخفاف بعقول الفمسطينيين" 8
رميرة حاليقة، النالب في المجمس التشريعي ال مرطيني عف حركة "حماس" إف لقاءات قيادات  قالت: الخميؿ

يذه المقاءات لـ تتوقؼ في حركة "فتح " والرمطة في راـ اهلل م  االحتالؿ "ليس باألمر المرتغرب والجديد، ف
لمم اوضات ىو خيار واضح لمرمطة وقياداتيا ومف  الخ اء والعمف"، الفتة النظر إلت أف "العودة

 االرتراتيجيات العميقة ليا".
"قدس برس" كيؼ لقيادي فمرطيني وعضو بالمجنة المركزية  إال أف حاليقة تراءلت في تصريحات خاصة لػ

ش اء لمحاخاـ عوفيديا يورؼ والذي وصؼ ال مرطينييف باألفاعي والض ادع، لحركة "فتح " بتف يتمنت ال
 األحزاب اسرراليمية المتطرفة. ودعا لمتخمص منيـ"، في إشارة إلت تصريحات نبيؿ شعث خالؿ لقالو م 

وشددت حاليقة عمت أف ىذه المقاءات مف قبؿ قيادات "فتح" والرمطة "تعبر عف حالة المياث المميت وراء 
 تات التي تقدمو الحكومة اسرراليمية ليؤالء الرموز والقادة لموصوؿ إلت المزيد مف التنازالت بحؽ القضية ال

 ال مرطينية"، حرب وص يا.
ىذه المقاءات، والتي تمت بيف قيادات ريارية تمنؿ حركة "فتح" ومنظمة التحرير، "تعبر  وأشارت إلت أف

المنظمة الحقيقي حوؿ الم اوضات والمقاءات م  الجانب عما ال يدع مجاال لمشؾ عف موقؼ الحركة و 
اسرراليمي والذي يخالؼ ما تطرحو الرمطة بالعمف"، معتبرة أف "حديث الرمطة عف توقؼ الم اوضات م  
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الجانب اسرراليمي ارتخ اؼ بعقوؿ ال مرطينييف، في ظؿ ىذه المقاءات التي تتـ م  أعضاء بتحزاب مشاركة 
 يمية".في الحكومة اسررال

 11/7/2013قدس برس، 
 

 % من مشاريع البنى التحتية لبمديات القطاع90غزة: توقف  في حكومةال 9
مف مشاري  البنت التحتية التي تن ذىا بمديات  في المالة 60غزة: اكدت الحكومة ال مرطينية في غزة توقؼ 

 القطاع المحاصر.
  إف تعطيؿ 11/7بياف صح ت اليوـ الخميس )وقاؿ وزير الحكـ المحمت في غزة الدكتور محمد ال را في 

غالؽ األن اؽ، تمؾ المشاري  جاء نتيجة إضافة لمحصار الم روض  تطور األحداث الجارية في مصر وا 
 عمت القطاع منذ ترمـ حركة "حماس" الحكـ في غزة وفوزىا باالنتخابات التشريعية.

بعد   ات مؤخرًا قد توق ت لعدـ توفر المواد الخاـعددا كبيرًا مف المشاري  التي قد بدأتيا البمدي وأضاؼ أف
إغالؽ األن اؽ، مشيرًا إلت أف ىذه المشاري  ممولة مف دولة قطر وأخرى يموليا البنؾ اسرالمي لمتنمية 

 ووكالة الغوث الدولية.
 11/7/2013قدس برس، 

 
 حماس تدعو إلى عزل فريق مبادرة جنيف ووقف مخططاتو وفضح مشاريعو  20

حمػػاس، أمػػس، مكونػػات شػػعبنا ال مرػػطيني ومرػػتوياتو وقياداتػػو ونخبػػو العمػػؿ عمػػت عػػزؿ فريػػؽ دعػػت حركػػة 
مبػػػادرة جنيػػػؼ التػػػي وصػػػ تيا بػػػػ"ال لة العابنػػػة"، "ووقػػػؼ مخططاتيػػػا وفضػػػح مشػػػاريعيا الخطيػػػرة والتصػػػدي ليػػػا 

 وتعريتيـ أماـ الرأي العاـ ال مرطيني والعالمي".
نرػػخة عنػػو،: "إف فريػػؽ جنيػػؼ المشػػلـو ومػػف تتنػػاغـ معػػو  وقالػػت حمػػاس فػػي بيػػاف مكتػػوب وصػػؿ لػػػ"فمرطيف"

ودار فػػي فمكػػػو ال يمنمػػػوف الشػػعب ال مرػػػطيني ومػػػا يقومػػػوف بػػو يمنػػػؿ طعنػػػة فػػي خاصػػػرة القضػػػية ال مرػػػطينية 
 وريبقت وصمة عار عمت جبينيـ وص حة روداء في تاريخيـ".

 ػػز عمػػت معانػػاة شػػعبنا وعذاباتػػو وأضػػافت "أف مبػػادرة جنيػػؼ المشػػلومة تجميػػؿ لوجػػو االحػػتالؿ اسرػػراليمي وق
 وعطاءات رخيصة لالحتالؿ اسرراليمي عمت حراب شعبنا وحقوقو ونوابتو".

ودعت حماس كافة فصػالؿ شػعبنا ال مرػطيني ومكوناتػو وقياداتػو "إلػت تشػكيؿ ارػتراتيجية وطنيػة موحػدة تعيػد 
عبنا وحقوقػػػو المشػػروعة وحمايػػػة االعتبػػار لممشػػروع الػػػوطني ولبرنػػامج المقاومػػػة بكافػػة أشػػػكاليا دفاعػػًا عػػػف شػػ

وتابعػػت أف ىػػذا ال ريػػؽ يضػػرب بعػػرض الحػػالط "النػػداءات ال مرػػطينية  لممشػػروع الػػوطني مػػف عبػػث العػػابنيف".
 المتكررة ومف كؿ مكونات شعبنا ونحبو بمقاطعة وعزؿ الكياف الصييوني ورف  الشرعية عنو".
 22/7/1023، فمسطين أون الين

 
 لسياسات التطبيع مع االحتالل "الشعبية" تدعو إلى التصدي 22

دعػػػت الجبيػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمرػػػطيف، أبنػػػاء الشػػػعب ال مرػػػطيني وقػػػواه الوطنيػػػة واسرػػػالمية إلػػػت اليقظػػػة 
 والتصدي لريارات التطبي  والرىاف عمت رالـ االحتالؿ اسرراليمي.

روع فػػي ارػػتعادة وشػػددت الجبيػػة الشػػعبية فػػي بيػػاف مكتػػوب وصػػؿ لػػػ"فمرطيف" نرػػخة عنػػو، عمػػت ضػػرورة الشػػ
الوحػػدة بوصػػػ يا الػػػرد عمػػػت ارػػتيدافات االحػػػتالؿ والمػػػدخؿ الرػػػتعادة مكانػػة القضػػػية الوطنيػػػة التحرريػػػة عمػػػت 
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مختمػػؼ المرػػتويات والطريػػؽ لتجرػػيد الدولػػة ال مرػػطينية المرػػتقمة وعاصػػمتيا القػػدس ونيػػؿ حقػػوؽ شػػعبنا فػػي 
 العودة وتقرير المصير.

رتوطنيو واجراءاتو العنصػرية يرػتيدؼ األرض واسنرػاف ال مرػطيني واعتبرت أف تصعيد عدواف االحتالؿ وم
والقضػػػاء المبػػػـر عمػػػت كافػػػة حقوقػػػو، والمضػػػي فػػػي تجرػػػيد المشػػػروع الصػػػييوني القػػػالـ عمػػػت تصػػػ ية القضػػػية 
ال مرطينية ون ي حقوؽ الشعب ال مرطيني في الحرية واالرتقالؿ وتقرير المصير التي يك ميا القػانوف الػدولي 

 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصمة.واسنراني 
 22/7/1023، فمسطين أون الين

 
 / يونيو الماضيغزة: االتصاالت المصرية مع الفصائل متوقفة منذ الثالثين من حزيران 21

قالػت مصػػادر ريارػية متعػددة إف اتصػػاالت المرػؤوليف المصػرييف مػػ  ال صػالؿ ال مرػطينية فػػي  حرػف جبػر:
نػػػيف مػػػف حزيػػػراف الماضػػػي ومػػػا تػػػاله مػػػف تغييػػػر ريارػػػي فػػػي مصػػػر، مؤكػػػدة أف غػػػزة متوق ػػػة تمامػػػا منػػػذ النال

عػػػادة  االتصػػػاالت مقتصػػػرة عمػػػت الػػػرليس محمػػػود عبػػػاس، الػػػذي تػػػدخؿ مػػػؤخرا مػػػف أجػػػؿ فػػػتح معبػػػر رفػػػح وا 
 المرافريف العالقيف في البالد العربية إلت غزة.

لوضػػ  الػػداخمي ىنػػاؾ، كمػػا أف ووفقػػا ليػػذه المصػػادر فػػإف توقػػؼ االتصػػاالت يعػػود إلػػت االنشػػغاؿ المصػػري با
 المرؤوليف المصرييف يعرفوف تماما المواقؼ المختم ة لم صالؿ ال مرطينية مف األزمة المصرية.

وأشارت المصادر ن ريا في حديث لػ "األياـ" إلت أف ال صالؿ التػي تراقػب باىتمػاـ بػالغ تطػورات الوضػ  فػي 
 دخؿ في الشتف المصري الداخمي.مصر تبدي حرصا كبيرا عمت ارتمرار الحياد وعدـ الت

وأكدت أف ال صالؿ قمقة مف التغطية الحزبية المنحازة لمموضوع المصػري فػي فضػاليتي "األقصػت" و"القػدس" 
المحرػػػوبتيف عمػػػت حركػػػة حمػػػاس، مشػػػيرة إلػػػت أف ذلػػػؾ يعكػػػس موق ػػػا منحػػػازا لطػػػرؼ دوف اآلخػػػر، مػػػا يضػػػر 

 بالموقؼ ال مرطيني والعالقات م  مصر.
مصادر عف ارتغرابيا مف عدـ تطابؽ ما قالو مرؤولوف مف حماس فػي اجتمػاع ال صػالؿ فػي وأعربت ىذه ال

غزة قبؿ أياـ م  مػا يجػري عمػت األرض خاصػة تعميػؽ ورفػ  صػور الػرليس المصػري المعػزوؿ محمػد مررػي 
 في غزة.

 21/7/1023، األيام، رام اهلل
 

  عن التنسيق األمني مع االحتالل حماس تدعو السمطة إلى الكف   23
أدانت حركة حمػاس بشػد ة مػا أرػمتو بػػ "الجػرالـ الممنيجػة" التػي قالػت بػتف االحػتالؿ يقػوـ : راـ اهلل )فمرطيف 

ػمت والتقػاعس" الػدولي والعربػي أمػاـ  بيا ضد األررى ال مرطينييف في رجونو، وارتيجنت ما وص تو بػ "الص 
 لمرضت والمضربيف عف الطعاـ.األوضاع غير اسنرانية التي يعيشيا األررى وخصوصًا األررى ا

  أررػػمت نرػػخة منػػو لػػػ "قػػدس بػػرس"، ىػػذه االنتياكػػات 7|22وعػػدت "حمػػاس" فػػي بيػػاف ليػػا اليػػـو الخمػػيس )
الجريمة المتواصمة ضد األرػرى تعػديا صػارخًا عمػت األعػراؼ والموانيػؽ الدوليػة ال ينبغػي الرػكوت عمييػا أو 

 التغاضي عنيا.
زاء األوضػػاع ودعػػا البيػػاف الرػػمطة إلػػت وقػػؼ التن رػػيؽ األمنػػي مػػ  االحػػتالؿ ردا عمػػت عدوانػػو، وقػػاؿ: "إن نػػا وا 

المترػػاوية التػػي يعيشػػيا األرػػرى فػػي رػػجوف االحػػتالؿ، لنػػدعو اسخػػوة فػػي حركػػة "فػػتح" والرػػمطة ال مرػػطينية 
بالض ة إلت تحّمؿ مرػؤولياتيما أمػاـ شػعبنا وأمػاـ األرػرى واتخػاذ خطػوات جريلػة ضػد االحػتالؿ ووقػؼ كافػة 
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كاؿ التنرػػيؽ األمنػػي معػػو، كمػػا نػػدعو المنظمػػات الحقوقيػػة واسنرػػانية إلػػت التحػػّرؾ العاجػػؿ لمضػػغط عمػػت أشػػ
االحػػتالؿ لإلفػػراج ال ػػوري عػػف األرػػرى، ونييػػب بجمػػاىير شػػعبنا ال مرػػطيني وقػػواه الحي ػػة التكػػاتؼ صػػ ًا واحػػدًا 

 ف.دفاعًا ونصرة ألررانا األبطاؿ والتضامف المرتمر معيـ"، كما قاؿ البيا

 22/7/1023قدس برس، 
 

  من أنصارىا في الضفة  ثالثةحماس تتيم السمطة باعتقال  24
مػػف أنصػػارىا  3اتيمػػت حركػػة حمػػاس، أمػػس، األجيػػزة األمنيػػة فػػي الضػػ ة الغربيػػة باعتقػػاؿ : )يػػو .بػػي .آي 

 وارتدعاء راب  في الض ة.
ي مػف طػولكـر وعمػاد الشػولي مػف المعتقمػيف ىػـ، األرػيراف المحػرراف عمػي تقػ“وأفادت الحركة، فػي بيػاف، أف 

نػػابمس، وعيرػػت شػػتات مػػف رػػم يت، فيمػػا ارػػتدعت األرػػير المحػػّرر جبػػر رجػػوب لممقابمػػة النالنػػاء القػػادـ لػػدى 
 ”. جياز األمف الوقالي

 21/7/1023، الخميج، الشارقة

 
 أسيرًا فمسطينياً  40سراح إطالقعمى  ةموافقالنتنياىو ينفي مكتب  15

ت مكتب رليس الحكومة اسرراليمية بنياميف نتنياىو النبت الذي نشرتو صحي ة ن : ارعد تمحمي -الناصرة 
في واشنطف تحدنت إلييا، وم اده بتف نتانياىو أبدى « مصادر ريارية رفيعة»أمس نقاًل عف « معاريؼ»

عدادًا خالؿ محادناتو م  وزير الخارجية األميركي جوف كيري أنناء زيارتو األخيرة لممنطقة قبؿ أربوعيف، ارت
، بحرب التعريؼ اسرراليمي، «الممطخة أيدييـ بدماء الييود»أريرًا فمرطينيًا مف األررى  40لإلفراج عف 

وذلؾ قبؿ ارتلناؼ الم اوضات بيف إرراليؿ وال مرطينييف، ومف دوف اشتراط ذلؾ بموافقة ال مرطينييف عمت 
، مضي ًا اف إرراليؿ تدعو «عمت أرض الواق ال أراس لو »العودة إلت طاولة الم اوضات. واعتبر اف الخبر 

 ال مرطينييف الت خوض الم اوضات مف دوف شروط مربقة. 
 12/7/2013، الحياة، لندن

 
 ألول مرة بعد عزل مرسي: وزير إسرائيمي يجتمع سرًا مع القائم بأعمال السفير المصري في تل أبيب 16

، إيتمار آيخنر، ’يديعوت أحرونوت‘في صحي ة  قاؿ المرارؿ لمشؤوف الريارية: زىير أندراوس -الناصرة 
أمس الخميس إف وزير شؤوف االرتخبارات اسرراليمية يوفاؿ شطاينيتس عقد يوـ النالناء مف ىذا األربوع 

 اجتماًعا ررًيا م  القالـ بتعماؿ الر ير المصري في إرراليؿ طارؽ الكوني.
وؿ اجتماع م  دبموماري مصري ررمي منذ أحداث ول تت المصادر الريارية في تؿ أبيب إلت أف ىذا ىو أ

حزيراف )يونيو  الماضي في مصر، والتي أر رت عف قياـ الجيش المصري بعزؿ الرليس محمد مرري  30
  مف منصبو.

 12/7/2013، القدس العربي، لندن
 

 مشروع قانون إسرائيمي لا"شرعنة" إطعام األسرى المضربين بالقوة"ىآرتس":  17
أف وزيرة القضاء اسرراليمية تريبي لي ني تعكؼ ىذه « ىآرتس»ذكرت صحي ة : تمحميارعد  -الناصرة 

بعد « بالقوة»األياـ عمت صوغ مشروع قانوف جديد يقضي بإطعاـ أررى أمنييف مضربيف عف الطعاـ 
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تصديؽ محكمة عمت ذلؾ بعد أف يقدـ ليا تقرير طبي ي يد بتف حياة األرير المضرب عف الطعاـ معرضة 
في حاؿ لـ يوقؼ إضرابو. وأشارت إلت أف مشروع القانوف يبغي مواجية اتراع ظاىرة إضراب  لمخطر

الذيف يريدوف مف اسضراب مماررة ضغط عمت رمطات االحتالؿ لإلفراج »األررى األمنييف عف الطعاـ 
تصاالت وأشارت الصحي ة إلت أف المرتشار القضالي لمحكومة لمشؤوف الجنالية داف نزري أجرى ا «.عنيـ

م  ممنمي جياز األمف ووزارة الصحة ل حص ربؿ خ ض حاالت اسضراب عف الطعاـ، وأطمعيـ عمت أف 
متب  في عدد مف دوؿ الغرب. وتـ االت اؽ عمت اتباع « إجراء إطعاـ األرير المضرب عف الطعاـ بالقوة»

وموقؼ األرير أو ممنؿ  إجراء ممانؿ م  إعطاء المحكمة حؽ البت في ذلؾ بعد االرتماع إلت تقرير طبي
عنو. ورينقؿ المرتشار اقتراحو ىذا إلت وزيرة القضاء والمرتشار القضالي لمحكومة ييودا فاينشتايف 

 والمرتوى الرياري قبؿ طرحو كمشروع قانوف.
 2013 /12/7، الحياة، لندن

 
 ب اهلليتدرب في منطقة جيزت لتحاكي شكل قرية بجنوب لبنان عمى قتال حز  اإلسرائيميالجيش  18

قاؿ الجيش إف نحو عشرة جنود ارراليمييف تدربوا في منطقة جيزت لتحاكي شكؿ قرية : رويترز –القدس 
وشيد معركر  بجنوب لبناف حتت يترنت ليـ اف يتعرفوا بشكؿ أفضؿ عمت طريقة يقاتموف بيا حزب اهلل.

كوف مشابيا تماما لقربة في بيف ارراليؿ وحزب اهلل وأعد بحيث ي 2006التدريب قبؿ عاميف بعد حرب عاـ 
 جنوب لبناف حيث يوجد شارع رليري ومرجد وأن اؽ تحت األرض تربط بيف البنايات حربما يقوؿ الجيش.
وقاؿ ناني مرؤوؿ في مدررة التدريب الحربي في القاعدة ارشي ليونارد "ندرس بارتمرار كيؼ يتدرب حزب 

القتالية حتت إذا احتجنا إلت دخوؿ لبناف في النياية اهلل وكيؼ ريقاتؿ وبالتالي نحاوؿ تطوير أراليبنا 
يكونوف عمت دراية بربؿ التصدي لكؿ التيديدات التي رتقابميـ وكذلؾ في القرية وفي االدغاؿ فيي مواقؼ 

 معقدة لمغاية."
 12/7/2013، الحياة، لندن

 
 مى مرسيتوصيات "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيمي حول سبل دعم قادة االنقالب ع 19

 أىـ ما جاء في توصيات مركز أبحاث األمف القومي بشتف ربؿ دعـ قادة االنقالب عمت مرري
إف اليدؼ الرليس سرراليؿ ليس فقط الح اظ عمت عالقات الرالـ م  مصر في المرحمة المقبمة، بؿ تعميؽ 

ني ليبرالي ذو فاعمية ىذه العالقات، ومما ال شؾ فيو إف المصمحة اسرراليمية تتطمب تشكيؿ نظاـ عمما
ومرؤوؿ، ال تمنعو قيود أيدلوجية مف مواجية الجيات المتطرفة، رواء في مصر كميا وفي ريناء عمت وجو 

 الخصوص، لكف تحقيؽ ىذا اليدؼ يوجب عمت إرراليؿ القياـ بعدة خطوات، منيا:
ف القوات في ريناء، تعزيز التعاوف م  الجيش المصري ومواصمة الرماح ليذا الجيش بدف  المزيد م -1

وذلؾ لكي يتمكف الجيش المصري مف العمؿ ضد البؤر الجيادية ولكي يتصدى لعمميات تيريب الرالح 
 عبر ريناء إلت قطاع غزة.

إرراليؿ رتواصؿ تعزيز عالقتيا وتنريقيا مف قيادة الجيش المصري، وفي الوقت ذاتو تحرص إرراليؿ  -2
 ث ال تكوف عرضة لم اجآت في المرتقبؿ.عمت بناء مركبات القوة العركرية بحي
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إرراليؿ مطالبة ببذؿ جيود كبيرة مف أجؿ ضماف تواصؿ الدعـ الدولي لقادة العركر في مصر، وعمييا  -3
تشجي  المرتنمريف األجانب عمت تدشيف مشاري  البنت التحتية في مصر مف أجؿ توفير فرص العمؿ عمت 

 دد حكـ العركر.اعتبار إف تدىور االوضاع القتصادية ريي
يجب تشجي  القوى العربية اسقميمية في المنطقة التي عممت عمت المس بحكـ اسخواف المرمميف،   -4

سنيا خشيت أف يؤدي نجاح ىذا الحكـ إلت القضاء عمت أنظمة الحكـ فييا " عمت مواصمة تقديـ 
ارتبعاد إمكانية التنريؽ  المراعدات لحكـ العركر مف أجؿ ضماف نجاح حكميـ. يجب عمت إرراليؿ عدـ

بيف صناع القرار في تؿ أبيب الدوؿ العربية التي ناوءت مرري والتشاور معيا حوؿ كي ية مراعدة حكـ 
العركر، عالوة عمت إف ىذا التنريؽ يمكف إف يتطور بشكؿ يرمح بايجاد قاعدة لمتعاوف ضد إيراف والمحور 

 الذي تقوده.
صاؿ م  الجيات المرؤولة عف ت جير النورة المصرية، عبر انارة عمت إرراليؿ البحث عف قنوات ات -5

دارة حكـ رميـ، وىذا الجيات يمكنيا أف تجد في إرراليؿ الطرؼ الذي بإمكانو اف يوظؼ  قضايا اقتصادية وا 
 إمكانياتو وعالقاتو في خدمة أىداؼ ىذه الجيات.

 11/7/2013، موقع صالح النعامي
 

 بقي لسنوات في عزل كامل السري الثاني "اكس" السجين: اإلسرائيمياإلعالم  20
ذكرت ورالؿ اسعالـ اسرراليمية، أمس، أف الرجيف الرري المعتقؿ في إرراليؿ وتـ الكشؼ  :)أ .ؼ .ب 

وبحرب ورالؿ اسعالـ، فإف ىذا الرجيف الذي لـ  عف وجوده، األربعاء، تعرض لرنوات لنظاـ عزؿ كامؿ.
في زنزانة مف دوف نوافذ، ” تؿ أبيب“، كاف مرجونًا في رجف قرب يتـ الكشؼ عف ىويتو حتت لمحراس

شديدة الحرارة ومف دوف أي اتصاؿ م  الرجناء اآلخريف. وال يرمح لو إال بجولة قصيرة في راحة محاطة 
 راعة لمن  أي انتحار محتمؿ. 24برور. وزنزانتو مزودة بكاميرات مراقبة 

 12/7/2013، الخميج، الشارقة
 

 "إسرائيل"لم يتم إطالق أي صاروخ من قبل قطاع غزة عمى الشرطة اإلسرائيمية:  اسمبالمتحدث  21
أعمف متحدث بارـ شرطة االحتالؿ أنو خالفًا سعالف رابؽ لـ يتـ إطالؽ أي صاروخ مف : )أ .ؼ .ب 

لـ يكف ىنالؾ “وقاؿ ميكي روزن يمد  ، أمس.”إرراليؿ“قبؿ المجموعات ال مرطينية في قطاع غزة عمت 
وكاف روزن يمد أعمف قبميا أف صاروخًا أطمؽ مف قطاع غزة  ”.اروخ في نياية المطاؼ. كاف إنذارًا خاطلاً ص

 ورقط في منطقة النقب.      
 12/7/2013، الخميج، الشارقة

 
  وخصوصًا بسيناء مصرببرالي فعال يتشكيل نظام عمماني وديمقراطي ولبتكمن  "إسرائيل": مصمحة دراسة 22

ر أندراوس: رأت درارة جديدة أصدرتيا أمس الخميس مجموعة مف المحمميف مف مركز زىي -الناصرة 
 أبحاث األمف القومي اسرراليمي، المرتبط بالمؤررتيف الريارية واألمنية في الدولة العبرية.

ورأت أف اليدؼ اسرتراتيجي سرراليؿ، بعد عزؿ الرليس المصري محمد مرري، مف قبؿ الجيش، يكمف في 
 فظة عمت ات اؽ الرالـ الموق  بيف البمديف، وحتت تعميؽ العالقات الننالية بيف القاىرة وتؿ أبيب.المحا
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وشددت الدرارة عمت أف مصمحة إرراليؿ تكمف في تشكيؿ نظاـ عمماني وديمقراطي ولبرالي وفعاؿ في 
عمت ذلؾ، مصر برمتيا، وبشكؿ خاص، مف وجية النظر اسرراليمية، في شبو جزيرة ريناء. عالوة 

أوضحت الدرارة أف المصمحة المشتركة لمبمديف تكمف في عدـ الوصوؿ إلت تصعيد عركري بربب 
الترخيف الحاصؿ في ريناء، ىذا التصعيد الذي قد يؤدي إلت مواجية عركرية بيف إرراليؿ ومصر، عمت 

العربي في بمداف عربية، حد قوؿ الدرارة، التي زعمت أف حكاـ تؿ أبيب، ومنذ بداية ما ُيطمؽ عميو الربي  
منيا مصر، حافظت عمت ريارة متزنة، ولـ تتدخؿ ال مف قريب وال مف بعيد في األحداث الجارية 

 والمترارعة.
ول تت الدرارة إلت أف ال ترة الحالية في مصر ىي بمنابة امتحاف لييبة وقوة الجيش المصري في إدارة أمور 

و بدوف الجيش، ال ُيمكف بتي حاٍؿ مف األحواؿ، أضافت الدرارة، البالد وتنبيت األمف واالرتقرار، ذلؾ أن
عبور المرحمة االنتقالية حتت إجراء االنتخابات التي رتُقرىا الحكومة، التي ما زالت في طور التشكيؿ. 
وتابعت أنو في ىذه ال ترة الحرارة بالذات، يتحتـ عمت الجيش واألجيزة األمنية في مصر العمؿ عمت لجـ 

 اجات التي تقودىا حركة اسخواف المرمميف والح اظ عمت األمف واالرتقرار في البالد.االحتج
وأوضحت الدرارة أنو بالنربة لتؿ أبيب فإف األحداث في مصر ليا الوق  الخاص، إذ حافظت تؿ أبيب 
، عمت عالقة م  المصرييف منذ اسطاحة بالرليس األربؽ، حرني مبارؾ، وحتت أنيا عممت عمت تقويتيا

وتحديًدا العالقات م  الجيش المصري، مشيرًة إلت أنو في عيد الرليس المعزوؿ، محمد مرري، امتنعت 
الحكومة المصرية مف إجراء االتصاالت م  الجانب اسرراليمي، ولكنيا بالمقابؿ لـ تعمؿ عمت المس 

 بالعالقات القالمة بيف البمديف.
قصوى بالنربة لمدولة العبرية بتف نظاـ الحكـ اسرالمي في وفي ىذا الرياؽ قالت الدرارة إف ىناؾ أىمية 

مصر وافؽ ضمنًيا وعممًيا عمت ات اؽ الرالـ، عمت الرغـ مف أف ىذا النظاـ ال يعترؼ بحؽ إرراليؿ في 
البقاء أو الوجود، وبالتالي فإنو مف غير المرتبعد بالمرة، أضافت الدرارة، أنو لو ارتمر الحكـ اسرالمي 

كانت العالقات الريارية والعركرية بيف البمديف رتصؿ إلت الدرؾ األر ؿ، ولكف االنقالب، في مصر، ل
الذي ُن ذ بدعـ مف الجيش، خالؿ الشير الجاري، وض  حًدا لنظاـ اسخواف، وكنتيجة مباشرة لذلؾ أبعد 

 الريناريو القالؿ إف العالقات رتتردى بيف البمديف.
ة إنو مف المتوق  جًدا أْف تقوـ الجماعات الرم ية والجيادية بتن يذ رمرمة م  ذلؾ، قالت الدرارة اسرراليمي

مف العمميات التي وص تيا باسرىابية في شبو جزيرة ريناء، وذلؾ بيدؼ تحدي النظاـ الحاكـ في القاىرة، 
ؿ، إْف كاف ذلؾ عف طريؽ قتؿ أشخاص ُيمنموف النظاـ مباشرة، أو بشكؿ غير مباشر عبر ارت زاز إررالي

عبر تن يذ عمميات في العمؽ اسرراليمي، وأكدت الدرارة عمت أف النتيجة الممكنة والواقعية لمتصعيد في 
ريناء رتكوف المس الرافر بالعالقات الخاصة القالمة اليوـ بيف المؤررة العركرية اسرراليمية والمصرية، 

العبرية في األشير القريبة القادمة. أما بالنربة معتبرًة أف ىذا األمر ىو التيديد الحقيقي الذي رتعيشو الدولة 
لممصمحة اسرتراتيجية اسرراليمية التي تتمنؿ في المحافظة عمت ات اؽ الرالـ الموق  بيف البمديف، وحتت 
تعميؽ العالقات الننالية بيف القاىرة وتؿ أبيب، وتشكيؿ نظاـ عمماني وديمقراطي ولبرالي وفعاؿ في مصر 

اص، في ريناء، فقالت الدرارة إنو يتحتـ عمت إرراليؿ أْف تقوـ بعدة خطوات، مف أجؿ برمتيا، وبشكؿ خ
تحقيؽ ىذا اليدؼ، وفي مقدمتيا تعميؽ التعاوف والت اىـ والتنريؽ م  الجيش المصري، ومواصمة الرماح لو 

تنظيمات بالعمؿ في ريناء، بشكؿ ي وؽ ما تنص عميو ات اقية الرالـ، وذلؾ لكي يتمكف مف محاربة ال
الجيادية المنتشرة في ريناء، ومكافحة تيريب األرمحة إلت قطاع غزة. كما حذرت الدرارة مف أف مصر 
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تمر في ىذه األياـ بمرحمة صعبة مف ناحية األمف الداخمي، إذ أف ميميشيات عركرية تعمؿ في مناطؽ 
كمما ارتمر الوض  االقتصادي مختم ة مف بالد النيؿ، وتوقت أْف تتزايد قوة ىذه المميشيات بشكؿ كبير 

بالتردي والمس بالطبقات والشرالح ال قيرة بمصر، وبالتالي، حرًنا ت عؿ الحكومة اسرراليمية، أضافت 
الدرارة، لو أنيا قامت بمراعدة مصر في مواصمة الحصوؿ عمت المعونات العركرية األمريكية، وأيضا 

الدوؿ الغربية، باسضافة إلت المبادرة لمشاري  العمؿ عمت زيادة المراعدات االقتصادية لمصر مف 
اقتصادية، التي يحتاجيا االقتصاد المصري بشكؿ رري ، كما رأت الدرارة أف ىناؾ جاجة مارة مف قبؿ 
إرراليؿ لتونيؽ عالقاتيا م  األنظمة، التي نعتنيا بالرنية، منؿ الرعودية واألردف ودؿ الخميج، ىذه الدوؿ 

ـ حكـ اسخواف في مصر، ىذه الدوؿ بمقدورىا تقديـ العوف لمصر لتنبيت االرتقرار التي أرادت إرقاط نظا
الداخمي، كما أوصت الدرارة صناع القرار في تؿ أبيب بإحياء الم اوضات م  ال مرطينييف، ولو بشكؿ 
جزلي، وذلؾ ليس فقط مف أجؿ المحافظة عمت ارتقرار مصر، إنما مف أجؿ تشكيؿ محور يكوف مناىًضا 

محور الراديكالي الذي تقوده إيراف. عالوة عمت ذلؾ، أوصت الدرارة حكومة نتنياىو بالعمؿ عمت فتح لم
قنوات اتصاؿ م  الشباب المصري، الذي كاف لو الدور األبرز في إرقاط كؿ مف مبارؾ ومرري، م  

ة م  الغرب مميزة، الح اظ عمت عدـ التتنير عمت العالقات م  الجيش المصري، ذلؾ أف العالقات اسرراليمي
وبالتالي فإنيا قادرة عمت إقناع المرتنمريف األجانب ب تح مشاري  بمصر. ول تت أيًضا إلت أف حركة حماس 
ىي الخاررة األكبر مف االنقالب ضد مرري، خصوصا إذا أخذنا بعيف االعتبار أف الحركة فقدت أيًضا 

يراف، ولـ  ترتبعد الدرارة اسرراليمية لجوء حماس، حياؿ معقميا في رورية، وعالقاتيا م  حزب اهلل وا 
ضع يا في القطاع وفي الراحة الدولية مف العودة إلت الحمبة عف طريؽ تن يذ العمميات التي وص تيا 

 باسرىابية ضد إرراليؿ، والتي تنطمؽ مف ريناء.
الرياري لـ وخمصت الدرارة إلت القوؿ إف رقوط اسخواف في مصر يؤكد بشكؿ قاط  عمت أف اسرالـ 

يكف ال الز الكبير مف االرتجاج الذي حصؿ في المنطقة وما زاؿ، إنما أنبت رقوط اسخواف أف نظاـ الحكـ 
اسرالمي، كتي نظاـ حكـ، ليس قادًرا عمت التعامؿ م  التحديات الداخمية والخارجية، وبالتالي فإف رقوطو 

ءؿ، م  ذلؾ، ختمت الدرارة قالمًة إف حركة في مصر رُيمقي بظاللو عمت قوتو في األردف، التي رتتضا
اسخواف لف تتنازؿ بررعة، وعمت تؿ أبيب أْف ُتحافظ عمت اليدوء في إطالؽ التصريحات حتت يقوؿ الشارع 

 المصري كممتو في االنتخابات.
 12/7/2013، القدس العربي، لندن

 
 : مرحبا بعودة مبارك ونظاموإسرائيميباحث  23

ميؿ فريش لي ي، األرتاذ بالجامعة العبرية بتؿ أبيب، بعودة نظاـ مبارؾ، مؤكدا رحب ىي: وكاالت -الربيؿ
أف ما حدث في مصر وص قت ليـ الجماىير ليس إال عودة لنظاـ الرليس المخموع حرني مبارؾ وأنيا 

 ولكف في شكؿ تمرد مف الشعب المصري عمت حكـ الرليس مرري. 2011انقالب عمت نورة يناير 
ور في درارة نشرىا معيد بيجيف الرادات لمرالـ؛ مف أف الشباب الذيف ناروا عمت مبارؾ وتعجب البروفير

ىـ أن ريـ الذيف تظاىروا سعادة نظاـ مبارؾ في شكؿ جديد عبر عزؿ مرري وتمكيف الدولة العميقة مف 
 الحكـ مرة أخرى وأنو يتـ ارتخداميـ بشكؿ جيد مف نظاـ مبارؾ سرقاط اسخواف.

 30ف تحركات الجيش أظيرت انحياز واضح لمعارضي مرري منذ أوؿ يوـ لالنت اضة يوـ وقاؿ لي ي أ
 يونيو وكاف لمجيش الدور الكبير في اسطاحة بمرري وليس الجماىير.
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وأوضح اف مصر تعود في الوقت المنارب لمدولة العميقة التي كانت موجودة في عيد عبد الناصر 
ور رليس مؤقت بديال عف الرليس المنتخب مرري وىو الرجؿ والرادات ومبارؾ عبر تعييف عدلي منص

الذي كاف في أحضاف الدولة العميقة منذ عيد عبد الناصر وىذا الرجؿ لف يرمح بعودة الديموقراطية مرة 
 أخرى.

 11/7/2013، السبيل، عم ان
 

 حياتيملتيديدًا يعد  بحق األسرى المضربين  "التغذية القسرية"قانون  : إقراراألسرىوزارة  14
ارػػػتنكرت وزارة األرػػػرى والمحػػػرريف فػػػرض المجنػػػة الوزاريػػػة لمتشػػػري  والقضػػػاء فػػػي  :الحيػػػاة الجديػػػدة -راـ اهلل 

حكومة االحتالؿ إقرار قانوف التغذية القررية بحؽ األررى ال مرطينييف المضربيف عف الطعاـ، أو مػا يرػمت 
  يذه، وتيديدًا خطيرًا عمت حياتيـ.الذي يشكؿ انتياكا صارخا بحؽ األررى في حاؿ تن« بالزوندا»

وأعربػػت الػػوزارة فػػي بيػػاف صػػح ي أمػػس الخمػػيس عػػف قمقيػػا البػػالغ والعميػػؽ بػػإقرار ىػػذا القػػانوف والرػػعي إلػػت 
تطبيقػػو مشػػيرة إلػػت اف ىػػذه الريارػػة تػػـ التعامػػؿ بيػػا وفرضػػيا عمػػت األرػػرى مػػف قبػػؿ رػػمطات الرػػجوف فػػي 

وبينػػت الػػوزارة أف ارػػتخداـ  رػػطينييف مضػػربيف عػػف الطعػػاـ.أرػػرى فم 3الرػػنوات الماضػػية أدت إلػػت ارتشػػياد 
منؿ ىذا القانوف قد يودي بحياة األرػرى المضػربيف عػف الطعػاـ وذلػؾ مػف خػالؿ إدخػاؿ الطعػاـ إلػت معػدتيـ 

فػػي عيػػادات الرػػجوف اسرػػراليمية، مبينػػة أف « بالتغذيػة القرػػرية»بػالقوة عبػػر قنػػوات بالرػػتيكية وىػػو مػػا يرػػمي 
لقانوف يوضح عجز رمطات الرجوف وفشميا في مقاومة أقوى رالح لدى األرػير ال مرػطيني إقرار منؿ ىذا ا

فشاؿ كؿ ريارتو.« المعدة»وىي   وانبات األررى المضربيف عف الطعاـ صمودىـ أماـ جبروت الرجاف وا 
اف تطبيػؽ العاـ لحركة المبادرة الوطنية ال مرػطينية  األميفالنالب الدكتور مصط ت البرغوني  أكد مف جيتو،

قػػػػانوف فػػػػرض التغذيػػػػة القرػػػػرية عمػػػػت األرػػػػرى ال مرػػػػطينييف المضػػػػربيف عػػػػف الطعػػػػاـ فػػػػي رػػػػجوف االحػػػػتالؿ 
 اسرراليمية وص ة جاىزة لمقتؿ ومحاولة لتجريدىـ مف وريمة النضاؿ التي يممكونيا.

 21/7/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 

 اإلنسانيةبحق  ة: قانون التغذية القسرية لألسرى جريم"أحرار"مركز  15
أعتبػػػر فػػػؤاد الخ ػػػش مػػػدير مركػػػز أحػػػرار لدرارػػػات األرػػػرى وحقػػػوؽ اسنرػػػاف رػػػعي : أحمػػػد المبابيػػػدي -غػػػزة

جبػػارىـ عمػػت تنػػاوؿ الطعػػاـ بغطػػاء  االحػػتالؿ لرػػف قػػانوف يرػػمح بكرػػر إضػػراب األرػػرى ال مرػػطينييف بػػالقوة وا 
صػا القػانوف الػدولي اسنرػاني وجريمػة بحػؽ الدوليػة وخصو  والقػوانيفقانوني مخال ا لجمي  األعراؼ والموانيػؽ 

 تضاؼ إلت رمرمة جرالـ االحتالؿ بحؽ الشعب ال مرطيني وخاصة األررى في رجونو. اسنرانية
ول ت الخ ش اف االحتالؿ بات يشعر بالقمؽ أماـ تزايد أعداد األررى المضربيف عف الطعاـ وتحقيؽ األررى 

 .قانوفىذا المجوء لرف إنجازات فردية مف خالؿ اسضراب ما دفعو ل
22/7/1023فمسطين أون الين،   

 
 الفمسطينيين أحواليستعرض  صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لمسكان بياناً يصدر  "اإلحصاء" 16

ارتعرض اسحصاء ال مرطيني، أحواؿ الركاف ال مرطينييف المقيميف فػي األراضػي ال مرػطينية بمنارػبة اليػـو 
 عمت النحو اآلتي: 22/07/1023ليـو الخميس الموافؽ العالمي لمركاف الذي يصادؼ ا
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 1023مميون نسمة عدد سكان فمسطين المقدر منتصف العام  4.41

بنػػاء عمػػت التقػػديرات التػػي أعػػدىا الجيػػاز المركػػزي لإلحصػػاء ال مرػػطيني والتػػي بنيػػت باالعتمػػاد عمػػت نتػػالج 
فػػي  1023الرػػكاف المقػػدر منتصػػؼ عػػاـ ، فقػػد بمػػغ عػػدد 1007التعػػداد العػػاـ لمرػػكاف والمرػػاكف والمنشػػآت 

مميػوف أننػت. فػي حػيف بمػغ عػدد رػكاف  1428مميػوف ذكػر و .141مميوف نرمة، مػنيـ  4.1.فمرطيف حوالي 
مميػوف أننػت.  بينمػا قػدر  .243مميػوف ذكػر و 2438مميػوف نرػمة، مػنيـ  1471الض ة الغربية المقػدر حػوالي 

ألػؼ أننػت.  كمػا  837ألؼ ذكر و .86يوف نرمة، منيـ مم 2470عدد ركاف قطاع غزة لن س العاـ بحوالي 
%، وبمغت نربة 7348حوالي  1023بمغت نربة الركاف الحضر بناء عمت التقديرات الركانية منتصؼ عاـ 

 %..94%، في حيف بمغت نربتيـ في المخيمات 2648الركاف المقيميف في الريؼ 
 

 كثافة سكانية مرتفعة في قطاع غزة
فػػي فمرػػطيف مرت عػػة بشػػكؿ عػػاـ وفػػي قطػػاع غػػزة بشػػكؿ خػػاص، إذ بمغػػت الكنافػػة الرػػكانية الكنافػػة الرػػكانية 

فػػي الضػػ ة الغربيػػة مقابػػؿ  1فػػردًا /كػػـ  82.فػػي فمرػػطيف، بواقػػ   1فػػردًا /كػػـ .73نحػػو  1023المقػػدرة لعػػاـ 
 في قطاع غزة. 1فردًا /كـ 6662.

 
 معدالت خصوبة مرتفعة

،  فقػػػد طػػػرأ انخ ػػػاض عمػػػت معػػػدؿ الخصػػػوبة الكميػػػة فػػػي 1020ي ارػػػتنادًا إلػػػت نتػػػالج مرػػػح األرػػػرة ال مرػػػطين
.  أمػػػا عمػػػت 2997مواليػػػد فػػػي  العػػػاـ  640  مقابػػػؿ 1009-1008مولػػػودًا لم تػػػرة ) .4.فمرػػػطيف، حيػػػث بمػػػغ 

مرتوى المنطقة فيالحظ ارتمرار ارت اع معدؿ الخصوبة الكمية في قطاع غزة عنػو فػي الضػ ة الغربيػة خػالؿ 
مولودًا  646  في الض ة الغربية مقابؿ 1009-1008مواليد لم ترة ) 40.يث بمغ  ،  ح1009-2997ال ترة )

 649  مقارنػػة 1009-1008مولػػودًا لم تػػرة ) 641. أمػػا فػػي قطػػاع غػػزة فقػػد بمػػغ ىػػذا المعػػدؿ 2997فػػي العػػاـ 
 .2997مولودًا في العاـ 

 
 1023ل مشاركة متدنية لإلناث في القوى العاممة مقارنة بالذكور خالل الربع األو

% مػػػف إجمػػػالي القػػػوة .34.أشػػػارت نتػػػالج مرػػػح القػػػوى العاممػػػة إلػػػت اف نرػػػبة المشػػػاركة فػػػي فمرػػػطيف بمغػػػت 
 20)أي مػػف بػيف كػػؿ  1023رػػنة فػتكنر  خػػالؿ الربػ  األوؿ مػػف العػاـ  26البشػرية )األفػراد الػػذيف أعمػارىـ  

% في الض ة الغربيػة 640.بواق    أفراد مشاركيف في القوى العاممة . .رنة فتكنر ىنالؾ  26أفراد أعمارىـ 
% في قطاع غزة. كما تعتبر نربة مشاركة اسناث في القوى العاممة متدنيػة مقارنػة مػ  الػذكور، 046.مقابؿ 

% فػي قطػاع غػزة، .264% في الض ة الغربيػة و2840% بواق  2742حيث تصؿ نربة مشاركة اسناث إلت 
% فػػي 6640% فػػي الضػػ ة الغربيػػة و7243اممػػة، بواقػػ  % نرػػبة مشػػاركة الػػذكور فػػي القػػوى الع6940مقابػػؿ 

 قطاع غزة.
 

 1023نحو ربع المشاركين في القوى العاممة عاطمين عن العمل خالل الربع األول 
تشػػير البيانػػػات إلػػػت أف نرػػػبة العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ مػػػف بػػػيف المشػػػاركيف فػػػي القػػػوى العاممػػػة فػػػي الربػػػ  األوؿ 

% فػػي 1043مػػف خمػػس المشػػاركيف فػػي القػػوى العاممػػة، بواقػػ   % فػػي فمرػػطيف، أي أكنػػر1349بمغػػت  1023
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% في قطاع غزة.  كما تصؿ نربة البطالة بػيف اسنػاث المشػاركات فػي القػوى العاممػة 3240الض ة الغربية و
 % بيف الذكور في فمرطيف. 1241% مقابؿ 3643إلت 
 

 ارتفاع معدل الفقر بين األفراد في قطاع غزة عنو في الضفة الغربية
.  2997قػػاً  لمم يػػـو الػػوطني لم قػػر والػػذي يرػػتند إلػػت التعريػػؼ الررػػمي لم قػػر الػػذي تػػـ وضػػعو فػػي العػػاـ وف

ويضـ التعريؼ مالمح مطمقة ونربية ترػتند إلػت موازنػة االحتياجػات األرارػية ألرػرة تتػتلؼ مػف خمػس أفػراد 
رػتيالؾ الحقيقيػة لررػر، فقػد قػدر )بالغيف اننيف ونالنة أط اؿ ، ىذا وقد تـ إعداد خطي فقر وفقًا ألنماط اال

% فػػي 2748)بواقػػ   1022% خػػالؿ عػػاـ 1648معػػدؿ ال قػػر بػػيف الرػػكاف وفقػػا ألنمػػاط االرػػتيالؾ الحقيقيػػة 
% مف األفراد في فمرطيف يعػانوف مػف 2149% في قطاع غزة .  كما تبيف أف حوالي 3848الض ة الغربية و

% فػػػي قطػػاع غػػزة .  ىػػذا مػػػ  العمػػـ اف خػػط ال قػػػر 12.1% فػػػي الضػػ ة الغربيػػة و748ال قػػر المػػدق  )بواقػػ  
 شيكؿ. 26831شيكؿ ارراليمي وخط ال قر المدق  قد بمغ  16193لالررة المرجعية قد بمغ 

 
 سنة فاكثر( لام ينيوا أياة مرحمة تعميمية 25% من األفراد )20.0

ذيف أنيػوا مرحمػة التعمػيـ رػنة فػاكنر  الػ 26عمت مرػتوى فمرػطيف أف نرػبة األفػراد ) 1021تشير بيانات عاـ 
%.  أمػا نرػػبة األفػراد الػػذيف لػػػـ ينيػوا أيػػػة مرحمػة تعميميػػة فبمغػػت 2247الجػامعي بكػػالوريوس فػاعمت قػػد بمغػػت 

2040 .% 
 

 األمية بين اإلناث ثالثة أضعاف مثيمتيا بين الذكور
ي فمرػػػطيف تبمػػػغ رػػػنة فػػػتكنر فػػػ 26أف نرػػػبة األميػػػة بػػػيف األفػػػراد الػػػذيف أعمػػػارىـ  1021تظيػػػر بيانػػػات عػػػاـ 

%، فػي حػيف بمغػػت 248%، وتت ػاوت ىػذه النرػبة بشػكؿ كبيػر بػيف الػػذكور واسنػاث، فبمغػت بػيف الػذكور 42.
 %. .64بيف اسناث 

22/7/1023الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،   
 

 حممة مقدسية لمتبرع والتضامن مع الشعب المصري 17
وف مػػػػ  الييلػػػػة اسرػػػػالمية المرػػػػيحية لنصػػػػرة القػػػػدس عقػػػػد المػػػػؤتمر الػػػػوطني الشػػػػعبي لمقػػػػدس بالتعػػػػا :القػػػػدس

والمقدرػػػات والييلػػػات الوطنيػػػة والشػػػعبية المقدرػػػية مػػػؤتمرًا صػػػح يًا أعمنػػػت فيػػػو حركػػػة التضػػػامف مػػػ  الشػػػعب 
المصري مف قمب المدينة المقدرة إطالؽ حممة وطنية شعبية لمتبرع لنصرة مصر وشعبيا فػي ظػؿ الظػروؼ 

في البنوؾ المصرية، نظرًا لمػا تتعػرض لػو  306306لتبرع عمت حراب رقـ الراىنة التي تمر بيا مف خالؿ ا
مصػر مػػف مخػػاطر كبيػػرة حيػػث تتشػػابؾ اسرادة الدوليػػة لإليقػػاع بيػػا فػػي فػػخ الحػػرب األىميػػة لطحنيػػا، ومػػف نػػـ 

 اسطاحة بالشعب العربي وال مرطيني.
ل مرطيني لكؿ اآلالـ والمخاطر التي الشيخ محمد حريف م تي القدس والديار ال مرطينية قاؿ " يتتلـ الشعب ا

 .تحدؽ بإخوتنا العرب وبالتحديد ما يجري حاليًا بترض الكنانة مصر وىي قمب الوطف العربي النابض
وبدوره قاؿ د.حنا عيرت أميف عاـ الييلة اسرالمية المريحية لنصرة القدس والمقدرات، " نجتم  معًا لنصرة 

ة التي تعصؼ بقمب األمة العربية، متمنيف لمصر وشعبيا اسرػتقرار أخوتنا في مصر الشقيقة في ظؿ المحن
 .واسزدىار
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ومف جانبو قاؿ األب عيرت مصمح الناطؽ الررمي بإرـ الكنيرة األرنوذكرية في فمرطيف، " نتضامف اليوـ 
يمي اسرػرال االحػتالؿم  الشعب المصري الذي ناضؿ مف أجؿ القضية ال مرطينية العادلػة، ودافػ  معنػا ضػد 

 .الذي يعمؿ عمت تشتيت الصؼ ال مرطيني
 22/7/1023القدس، القدس، 

 
 يعتقل طفال في الخامسة من عمره االحتالل :فيديو 18

منظمة "بترػيمـ" الحقوقيػة اسرػراليمية ، أف برىـو جرايري، نقال عف مرارميا 21/7/1023الغد، عمان، قالت 
، عرضت أمس، تقريرا حوؿ احتجاز قوات 2967العاـ  التي تعنت بال مرطينييف الواقعيف تحت االحتالؿ منذ

االحتالؿ يػوـ النالنػاء الماضػي، لط ػؿ فػي الخامرػة مػف عمػره فػي مدينػة الخميػؿ، بػزعـ أنػو القػت حجػرا، كمػا 
 .نكمت بوالده

وحرػػب التقريػػر، فإنػػو فػػي رػػاعات بعػػد ظيػػر النالنػػاء الماضػػي، احتجػػز رػػبعة جنػػود وضػػابط احػػتالؿ الط ػػؿ 
و يبمػػػغ مػػػف العمػػػر خمػػػس رػػػنوات وترػػػعة أشػػػير، بػػػالقرب مػػػف حػػػاجز عبػػػد، بجػػػوار الحػػػـر وديػػػ  مرػػػودة، وىػػػ

اسبراىيمي في مدينة الخميؿ المحتمة، بعد اف قاـ بالقاء حجر.وقد ونقػت الباحنػة فػي بترػيمـ، منػاؿ الجعبػري، 
 .التي كانت حاضرة في المكاف، عممية االحتجاز مف بدايتيا بوارطة ال يديو

الموق  االلكتروني لصحي ة ىآرتس العبريػة، نشػر يػـو  مف غزة، اف 22/7/1023دس، القدس، القوأضافت 
رػػػػنوات  قػػػػرب الحػػػػـر  6الخمػػػيس، مقػػػػاط  فيػػػػديو، تظيػػػػر اعتقػػػػاؿ جنػػػػود االحػػػػتالؿ ط ػػػال يبمػػػػغ مػػػػف العمػػػػر) 

 اسبراىيمي في الخميؿ، بذريعة إلقاه حجارة عمت الجنود.
ف من  اعتقاؿ الط ؿ. وكػاف الط ػؿ يصػرخ "أيػف أبي"محػاوال ويظير ال يديو تجمعا لعدد مف المواطنيف يحاولو 

االرػػتنجاد بػػو، والجنػػود يصػػروف عمػػت اعتقالػػو، إلػػت أف وصػػؿ والػػده لممكػػاف وحػػاوؿ منػػ  الجنػػود مػػف اعتقػػاؿ 
 ط مو، الذي وجده "مختبلا في خزانة المنزؿ خوفا مف الجنود".

كر لمجػيش اسرػراليمي، لمػا يقػارب نصػؼ رػاعة، نػـ ووفقا لرواية العالمة فقد تـ اقتياد الط ػؿ ووالػده إلػت معرػ
تـ نقميما لضابط نقطة ت تػيش الخميػؿ، وبػدأ التحقيػؽ معيمػا قبػؿ أف يصػؿ مرػؤوؿ مػف االرتبػاط ال مرػطيني، 

 لمتنريؽ واسفراج عنيما، حيث اقتيدا بعد راعات لمخ ر تاب  لمشرطة ال مرطينية.
 لمتابعة ال يديو انظر الت الرابط التالي:

http://www.alquds.com/news/article/view/id/449705 

 
 ربو من منصبوعبد تطالب بعزل " تدين "لقاء رام اهلل التطبيعي" و إسرائيل لمقاطعةالوطنية " 19

ورػػحب االرػػتنمارات منيػا وفػػرض العقوبػػات  المجنػػة الوطنيػة ال مرػػطينية لمقاطعػػة إرػراليؿ“دانػت : )د .ب .أ 
متمنمو بتميف رػر المجنػة التن يذيػة لمنظمػة ” مبادرة جنيؼ“الذي نظمتو ” التطبيعي المشيف“بقوة المقاء ” عمييا

 ، األحد الماضي، في راـ اهلل”اسرراليمية“التحرير ال مرطينية يارر عبد ربو م  عشرات الشخصيات الحزبية 
 لبحث ارتلناؼ التروية.

ىػذه المقػاءات التطبيعيػة تمنػؿ ارػتمرارًا لػنيج ات اقيػة أورػمو الػذي فقػد شػرعيتو “واعتبرت المجنة، في بياف، أف 
معانػػًا فػػي التواطػػؤ فػػي تػػوفير أوراؽ تػػوت فمرػػطينية لرػػتر جػػرالـ دولػػة االحػػتالؿ ونظاميػػا  الشػػعبية والوطنيػػة وا 

 ”.عماري والعنصري ضد شعبنا ال مرطينياالرت

http://www.alquds.com/news/article/view/id/449705
http://www.alquds.com/news/article/view/id/449705
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ورموزىػا ومؤررػاتيا الشػريكة وبعػزؿ يارػر عبػد ربػو مػف ” إرػراليؿ“ودعت إلػت وقػؼ كػؿ أشػكاؿ التطبيػ  مػ  
 منصبو كتميف رر لممنظمة عمت ال ور وبمحاربة كؿ مف تورط في لقاءات أو مشاري  تطبيعية.

21/7/1023الخميج، الشارقة،   
 

 األقصىالمسجد وطًنا يقتحمون مست 80ىيئة مقدسية:  30
قالػت ىيلػة مقدرػية إف نحػو نمػانيف مرػتوطًنا ييودًيػا اقتحمػوا فػي رػاعة : خدمة قدس بػرس -القدس المحتمة 

 ، باحػػات المرػػجد األقصػػت المبػػارؾ تحػػت حرارػػة مشػػددة مػػف قبػػؿ 7|22مبكػػرة مػػف صػػباح اليػػـو الخمػػيس )
 قوات شرطة االحتالؿ اسرراليمي.

قصت لموقؼ والتراث" في بياف صح ي تمقػت "قػدس بػرس" نرػخة عنػو، أف المرػتوطنيف وأضافت "مؤررة األ
اقتحموا المرجد مف جية باب المغاربة وتجولوا في أنحاء مت رقة منو محاوليف أداء طقوس تممودية، غير أف 

 جموع المصميف وطالب مصاطب العمـ تصّدوا ليـ.
ي اقتحامػػات وتػػدنيس المرػػجد األقصػػت المبػػارؾ، داعيػػة وحػػّذرت المؤررػػة مػػف تمػػادي االحػػتالؿ اسرػػراليمي فػػ

 األمة العربية واسرالمية إلت الوقوؼ عند مرؤولياتيا تجاه القدس والمقدرات.
22/7/1023قدس برس،   

 
 العام الماضي أبيبيعترف بمسؤوليتو عن تفجير في تل  أسير :موقع "والال" 32

محمػد م ارجػة  األرػير أفالعبػري،  اسخبػاري"والػال" ذكر موقػ   :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو  -راـ اهلل 
 ، في تشريف ناني مف العاـ الماضي.أبيباعترؼ بتن يذه عممية ت جيرية في تؿ 

 عمت تن يذ ىذه العممية بمراعدة جية معادية". أقدـيكوف قد  أف"م ارجة ن ت  أف إلت وأشار
 قؼ عممية عامود الرحاب ضد قطاع غزة".اليدؼ مف تن يذه العممية، ىو "الترري  بو  أفوذكر م ارجة 

 10مف  أكنر إصابةعف  أر رتشريف الناني العاـ الماضي، ما  12م ارجة متيـ بت جير حافمة في  أفيذكر 
 ما بيف المتورطة والخطيرة. بتنيامنيـ  6وص ت حالة  إرراليميا

 22/7/1023القدس، القدس، 
 

 %70بنسبة  قة عمى قوات االحتاللالحجارة والقنابل الحار  إلقاءتراجع  :معاريف 31
تراجعت عمميات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة في مناطؽ الض ة الغربية عمػت الجػيش : راـ اهلل )االتحاد 

االرػراليمي والمرػتوطنيف بشػكؿ كبيػر خػالؿ ال تػرة الماضػية، مػا ارػتدعت قالػد الجػيش فػي المنطقػة لالجتمػاع 
«. معػػػاريؼ»ورة ىػػػذا الوضػػػ  وفقػػػا لمػػػا نشػػػره أمػػػس موقػػػ  صػػػحي ة مػػػ  قػػػادة المرػػػتوطنيف، لوضػػػعيـ فػػػي صػػػ

% خػالؿ ال تػرة الماضػية مػا اعتبػره قالػد الجػيش تراجعػًا 70وأضاؼ الموق  أف ىػذه العمميػات تراجعػت بنرػبة 
حادث رشؽ حجارة وزجاجات حارقة فػي  100كبيرًا، في الوقت الذي رجؿ في بعض األحياف ما يقارب مف 

ادت عمميػػػات رشػػػؽ الحجػػػارة والتظػػػاىرات فػػػي منػػػاطؽ الضػػػ ة الغربيػػػة بشػػػكؿ كبيػػػر أننػػػاء اليػػػـو الواحػػػد، وقػػػد ز 
 العدواف األخير عمت قطاع غزة.

 21/7/1023االتحاد أبو ظبي، 
 

 يتناول قضية األسرى ضمن مقررات الدراسات العميا العربيةمعيد البحوث  33
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منظمػػػة العربيػػػة لمتربيػػػة والنقافػػػة والعمػػػـو وجػػػو مركػػػز األرػػػرى لمدرارػػػات الشػػػكر لم :الحيػػػاة الجديػػػدة -راـ اهلل 
وتحديػػدًا معيػػد البحػػوث والدرارػػات العربيػػة بجميوريػػة مصػػر العربيػػة، ولررػػتاذ الػػدكتور محرػػف عػػوض الػػذي 

أىػػـ النقػػاط فػػي درارػػة تطػػور القضػػية ال مرػػطينية فػػي مػػادة الصػػراع العربػػي  إحػػدىجعػػؿ مػػف قضػػية األرػػرى 
 في درارة الدكتوراة. اسرراليمي

ء درارة المػادة العمميػة المعػدة كمػادة ارػتدراكية لطػالب الدرارػات العميػا عمػت مرػتوى الػوطف العربػت فػي وأننا
تخصػػص العمػػـو الريارػػية نمػػف األرػػير المحػػرر رأفػػت حمدونػػة مػػدير مركػػز األرػػرى لمدرارػػات جيػػد الكاتػػب 

 حدينة عف األررى واألريرات، إحصالياتتناوؿ  الذي
ارػػات ذات قيمػػػة قوميػػػة كبػػرى، وتعمػػػؿ عمػػت تػػػدويؿ قضػػية األرػػػرى، وتعػػػزز وأكػػد حمدونػػػة أف منػػؿ ىػػػذه الدر 

 .عربياً تيـ مكان
 21/7/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 من وفاة مئات المرضى في غزة إثر إغالق معبر رفح رتحذوزارة الصحة  34

مػػػف  مريضػػػاً  360مػػػف تعػػػرض حيػػػاة  فػػػي قطػػػاع غػػػزة حكومػػػةالحػػػذرت وزارة الصػػػحة فػػػي  :رالػػػد الفػػػي -غػػػزة 
 أصحاب التحويالت لمعالج بالخارج لمخطر، جراء ت اقـ معاناتيـ، بربب إغالؽ معبر رفح.

مريضًا مف أصحاب التحويالت يعانوف مرض الررطاف، وىـ يخضعوف  16وأوضحت الوزارة، في بياف، أف 
 لبروتوكالت عالجية منتظمة.

حالػػة حرجػػة بحاجػػة إلػػت  10ف ىنػػاؾ وقػػاؿ مػػدير وحػػدة اسرػػعاؼ والطػػوارئ فػػي وزارة الصػػحة يحيػػت خضػػر إ
 حالة تنتظر مواعيد تحويميا. 100الر ر بشكؿ عاجؿ، إضافة إلت 

حػاالت، وىػـ  106وذكر أف عدد المرضت الذيف لـ يرافروا بربب إغالؽ المعبر خػالؿ األيػاـ الماضػية بمػغ 
عػدـ المقػدرة عمػت تحديػد  مف األط اؿ والنراء وكبار الرف، مؤكدًا أنػو تػـ إغػالؽ بػاب الترػجيؿ نياليػًا برػبب

 مواعيد الر ر.
وأعرب خضر عف تخوفو مف ارتمرار إغالؽ المعبر الذي رػيؤنر رػمبًا فػي الحالػة الصػحية ليػؤالء المرضػت 
وخاصة مرضت الرػرطاف الػذيف يخضػعوف لبروتوكػوالت عالجيػة منتظمػة، وأي خمػؿ فػي المواعيػد ممكػف أف 

فرػاح وناشد خضر الرمطات ال يضاعؼ مف روء حالتيـ. مصرية ضرورة اسرػراع فػي فػتح المعبػر البػري، وا 
 المجاؿ ليؤالء المرضت لمر ر الرتكماؿ عالجيـ في المشافي المصرية.

21/7/1023الخميج، الشارقة،   

 
 طالب بإلغاء معاىدة وادي عربةوي استمرار االعتداءات ضد المسجد األقصى ستنكري سعيدىمام  35

د.ىماـ رعيد ارتمرار االعتداءات  في األردف لجماعة اسخواف المرمميفارتنكر المراقب العاـ  :خميؿ قنديؿ
فطار الرنوي الذي سؿ ح ؿ االالكممة التي ألقاىا رعيد خ، خالؿ الصييونية ضد المرجد األقصت، مترالال

عف غياب الدور الررمي األردني الذي أعطي والية  ،خواف المرمميف مراء يوـ أمسسنظمتو جماعة ا
 طالبا بإلغاء معاىدة وادي عربة ووقؼ كافة أشكاؿ التطبي  م  العدو الصييوني.دينية، م

 21/7/1023، السبيل، عم ان
 

 العربي - ع اإلسرائيميصرالقضية الفمسطينية والاحل ل تحتاج : بمدان المنطقةالراعيالكاردينال  36
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في الضاحية الجنوبية  لعبدالراعي، ان جار بلر ا ةالكارديناؿ بشار  المبناني شجب البطريرؾ الماروني
، فييا عف األخطار التي "بياؿ"في ح ؿ تخريج طالب في مجم   ،تحدث الراعيلمعاصمة المبنانية بيروت، و 

التي تن ي التنوع ىي مف أكبر المخاطر التي تقوض  "األحاديةتيدد الرالـ في الشرؽ األورط، معتبرا أف 
. وقاؿ إف بمداف المنطقة "و وربيمو عف طريؽ العنؼ والحربىويت". ورأى أف الشرؽ األورط لف يجد "الرالـ

أوؿ ما تحتاج، إلت حؿ لمقضية ال مرطينية والنزاع اسرراليمي العربي، المذيف ىما في أراس مآري الشرؽ "
األورط. وىذه مرؤولية األررة الدولية المدعوة إلت تطبيؽ قرارات مجمس األمف المختصة بعودة الالجليف 

ف إلت أرضيـ التي ىجروا منيا، وبإنشاء دولة فمرطينية ذات وحدة وريادة وارتقالؿ ضمف حدود ال مرطينيي
معترؼ بيا دوليا، والقرارات المختصة بانرحاب الجيوش اسرراليمية مف األراضي العربية المحتمة، في لبناف 

ة واسرالـ. وتحتاج ىذه ورورية وفمرطيف، م  نظاـ خاص لمدينة القدس يجعميا م توحة لمييودية والمريحي
 ."البمداف إلت قياـ دوؿ مدنية غير دينية، بحيث ال تحصر الدولة بديف معيف

 21/7/1023، السفير، بيروت
 

 المسممين والخميج ستكون مقبرة اإلخوان ال تشكل خطرًا عمى العربضاحي خمفان: "إسرائيل"  
واف في الحكـ ألنيـ حمموا لواء العداوة م  رما: تحدى قالد شرطة دبي ضاحي خم اف أف ينجح اسخ –دبي 

 ة اسخواف المرمميف.ر دوؿ الخميج مؤكدا أف الخميج رتكوف مقب
زينة يازجي إف اسرراليمييف ال يشكموف خطر عمت الدوؿ العربية وذلؾ  اسعالميةوقاؿ خم اف في لقاء م  

اف تشكؿ خطر عمت األمف القومي وأكد خم اف باف إير  الف الدوؿ العربية ضعي ة وعاجزة عف مواجيتيـ.
العربي كما أف اسخواف المرمموف يشكموف خطرا كبيرا عمت العرب وقاؿ باف خمس رنوات كحد أقصت 

 .""كتاكيت فارمو اسخواف واف بقوا فريبقو  يءورينتيي ويخت ي ش
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ينفي تورط حماس في اضطرابات مصر "قيادي في "اإلخوان 

رأى القيادي اسخواني محمد البمتاجي أف االضطرابات في ريناء لف تيدأ إال بعودة الرليس المعزوؿ محمد 
 مرري، وىو ما اعتبره البعض دليؿ إدانة وتيديدًا بالعنؼ واسرىاب.

تورط حركة حماس في  "األخبار"كذلؾ ن ت مصدر مّطم  في مكتب اسرشاد في التنظيـ الدولي لإلخواف لػ
طرابات، وأكد إلحاح رموز حمراوية عمت قادة اسخواف أف يتخموا عف فكرة ارتخداـ العنؼ في االض

 التظاىرات ولو تحت دعوى الدفاع عف الن س.
 //األخبار، بيروت، 

 
 رفح لميوم الثاني جزئيا معبرفتح  

مس لميوـ الناني عمت الشرؽ األورط: فتحت الرمطات المصرية معبر رفح البري م  قطاع غزة أ -القاىرة 
التوالي مف الجانبيف جزليا. وقاؿ مصدر أمني مصري مرؤوؿ إنو تـ فتح المعبر منذ النامنة والنصؼ 

راعات فقط. ويتـ  صباح أمس الخميس )بالتوقيت المحمي  ولميـو الناني عمت التوالي مف الجانبيف ولمدة 
فقييـ والمصرييف واألجانب مف الجانب ال مرطيني. عبور ال مرطينييف مف المرضت والحاالت اسنرانية ومرا
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وأضاؼ أنو ريتـ أيضا عبور جمي  ال مرطينييف الراغبيف في العودة إلت غزة مف الجانب المصري وكذلؾ 
 عبور المعتمريف والعالقيف. وأوضح المصدر أنو ريتـ غمؽ المعبر اليوـ )الجمعة .

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 تحمق فوق الشريط الحدودي مع غزة مروحياتمصر:  

كنؼ الطيراف المصري مف طراز أباتشي، مف تحركات الجوية فوؽ الشريط الحدودي : أيمف قناوي - القاىرة
م  قطاع غزة في إطار تتب  ومالحقة أي مف العناصر الجيادية التي ترمؿ عبر األن اؽ بيدؼ اسقداـ عمت 

أمنت مرؤوؿ، إف معمومات مؤكدة تمقتيا األجيزة األمنية بشتف وقاؿ مصدر  عمميات عركرية داخؿ ريناء.
وأفاد المصدر، أف عناصر مف  ترمؿ عناصر مف ال صالؿ الجيادية في قطاع غزة إلت ريناء عبر األن اؽ.

الجيش تجرى حاليا عممية تمشيط وارعة قرب الشريط الحدودي بعد معمومات، عف ترمؿ عناصر عبر 
 يجمات ضد قوات الجيش والشرطة المدنية.األن اؽ لممشاركة في ال

 //الشرق، الدوحة، 
 
 "إسرائيل"السعودية تممك صواريخ موجية إلى إيران و: البريطانية "آي اتش انتيميجنس" 

البريطانية التي تضـ مرتشاريف متخصصيف في  "آي اتش انتيميجنس"أكدت مجموعة : ا ؼ ب -لندف 
رراليؿ إيراف إلتصواريخ بالرتية موجية الرعودية تممؾ  أفشؤوف الدفاع  وموجودة في قاعدة ررية في  وا 

 الصحراء.
منصات سطالؽ  أظيرتاالصطناعية  األقمارصورا التقطت بوارطة  أفوذكرت درارة ليذه المجموعة 

 .إرراليؿفي  أخرىمحتممة ومواق   إيرانية أىداؼ إلتصواريخ م  عالمات تشير 
في قمب الصحراء الرعودية النالنة مف  أقيمتات فرتكوف ىذه القاعدة التي وفي حاؿ تتكدت ىذه المعموم

 نوعيا في المممكة.
كميا  أوىذه القاعدة عمالنية جزليا  أفت يد درارتنا "وقاؿ روبرت مانكس رليس التحرير المراعد لممجموعة 

يراف" إرراليؿم  منصات سطالؽ صواريخ موجية نحو   .وا 
 تعمؿ كمركز تدريب وتخزيف. أف أيضاذه القاعدة يمكنيا ى أفالمصدر ن رو  وأضاؼ

وطيراف، ولكف في حاؿ تـ  أبيبتؿ  إلتالصواريخ موجية تحديدا  أفنتتكد  أفال يمكننا "وتاب  مانكس 
ال نريد الخروج بخالصات كنيرة حوؿ " أيضا. وقاؿ "رترتيدؼ مدنا كبرى أنيانتوق   أفنرتطي   إطالقيا

 .إرراليؿ" أو بإيرافالرعودية ال تربطيا عالقات جيدة  أفة، ولكف مف الواضح االرتراتيجية الرعودي
 //الدستور، عمان، 

 
 ةروسية لالجئين الفمسطينيين بسوري إنسانيةمساعدات  

أعمنت وزارة الطوارئ الرورية، أنيا أررمت إلت روريا طالرتيف لنقؿ مراعدات إنرانية : قنا –موركو 
طنا مف  وأوضحت الوزارة في بياف ليا، أف كؿ طالرة تحمؿ عمت متنيا  يف.لالجليف ال مرطيني

" توجيتا إلت روريا صباح اليـو  –المراعدات بما فييا األغذية، مشيرة إلت أف الطالرتيف مف طراز "ايؿ 
 الخميس.
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مراعدة الالجليف وأضافت وزارة الطوارئ، أف تقديـ ىذه المراعدات يتـ بإيعاز مف الحكومة الرورية، بيدؼ 
 ال مرطينييف الموجوديف حاليا في األراضي الرورية.

 //الشرق، الدوحة، 
 
 من سورية الفمسطينيين في مخيم عين الحموة لمعاينة معاناة النازحين لبنان: وفد أممي 

نز مخيـ عيف منرؽ األمـ المتحدة لمشؤوف اسنرانية المقيـ في لبناف روبرت واتك أمسزار : الحياة -بيروت 
الحموة في صيدا ترافقو الممنمة الخاصة لرميف العاـ المعنية باألط اؿ والنزاعات المرمحة ليمت زروقي 

في لبناف آف ديرمور، واطمعوا عف كنب عمت الظروؼ المعيشية لالجليف ال مرطينييف  "اونروا"ومديرة وكالة 
 لمتخ يؼ مف معاناتيـ. "أونروا"مت جيود وعمت معاناة الالجليف النازحيف مف رورية إلت لبناف وع

 وقابؿ واتكنز وزروقي عالالت نازحة مف رورية إلت المخيـ وتقيـ في مراكف جماعية موقتة. 
المخصصة لالجليف ال مرطينييف  "أونروا"واطم  الطرفاف عمت العجز التمويمي في موازنة اسغانة التابعة لػ

تواجييا الوكالة في تمبية احتياجات الالجليف النازحيف، خصوصًا  مف رورية، كما اطمعا عمت التحديات التي
 في مجاؿ الركف والغذاء والمياه والبنت التحتية في المخيمات فضاًل عف الصحة والتعميـ.

 //الحياة، لندن، 
 

 أبيبتيبط اضطراريًا في مطار تل  يونانيةطائرة  
نانية برالـ دوف مشاكؿ في مطار بف غوريوف ىبطت طالرة تشارتر يو : ا ؼ ب -القدس المحتمة 

 متحدث بارـ المطار. أعمفررالة ارتغانة، بحرب ما  أصدرت أف، بعد أبيبقرب تؿ  اسرراليمي
وقاؿ المتحدث "وض  المطار في حالة تتىب عقب ررالة مف الطيار عف مشكمة تقنية ولكف الطالرة ىبطت 

 .أردنيةرابقا بتف الطالرة  شارتأ اسرراليمية اسعالـبرالـ". وكانت ورالؿ 
 //الحياة، لندن، 

 
 االستراتيجية في سالح البحرية الصييونية الحمايةوحدة  45

تشكمت مؤخرًا وحدة جديدة تتب  رالح البحرية الصييوني تدعت "وحدة الحماية االرتراتيجية" : خاص -المجد
 يا دولة الكياف.لحماية األماكف االرتراتيجية في المياه التي تريطر عمي

 
 سبب انشاء الوحدة

في ظؿ اعالف دولة الكياف تحوليا مف دولة مرتوردة لمغاز إلت دولة منتجة لو، وبعد الكشؼ عػف آبػار غػاز 
ارتراتيجية داخؿ البحر المتورط قرب الشواطئ الشمالية وبدء انتاجو فعميًا، قررت حماية ىذه المنشآف بمزيد 

 مف الوحدات.
رتعد دولة الكياف لحماية ن ريا في ظؿ امكانيات وقوع مواجيات عركرية رواء في شػماؿ مف ناحية أخرى ت

 فمرطيف المحتمة أو م  قطاع غزة.
وقػػد أجػػرى رػػالح البحريػػة الصػػييوني تعػػديالت عمػػت خطػػة دفاعػػو، وأقػػاـ وحػػدة خاصػػة أطمػػؽ عمييػػا "مقػػاتمو 

لغػاز ووحػدات رػالح البحريػة، وكػذلؾ حمايػة الحماية االرػتراتيجية"، ورػتكوف ميمتيػا األرارػية حمايػة آبػار ا
 أىداؼ في الخارج والحدود اسقميمية.
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 مكان تواجدىا

أرابي  عمت مختمؼ الريناريوىات، لضػماف نجػاح  6وتتواجد ىذه الوحدة في ميناء حي ا، وتتدرب عمت مدار 
 ميمتيا، عمت حد قوؿ قالد الوحدة.

 
 تدريبات جديدة

األيػاـ تػدريبات تن ػذىا وحػدة معروفػػة بارػـ "النحمػة"، برػبب تزايػد المخػػاطر ويجػري رػالح البحريػة خػالؿ ىػػذه 
عمت أىداؼ بحرية، وبحرب قالد الوحػدة فػإف "التػدريبات تركػز عمػت كي يػة التعامػؿ مػ  رػيناريو تن يػذ عمميػة 

وف م  انتحارية داخؿ البحر، واختراؽ الحدود البحرية ومن  دخوؿ ر ف بحرية معادية. ويجري التدريب بالتعا
 رالح الجو". 

ويرتخدـ رالح البحرية في تدريباتو، التي يجرييا في عرض البحر األبيض المتورط، موان  لمواجية قوارب 
رػقاطيا، كمػا يتػدرب عمػت  من ذي عمميات وميمتيا إعاقة القوارب، فور دخوليػا الميػاه اسقميميػة اسرػراليمية وا 

 ميات، ور ف أخرى تحمؿ صواريخ متطورة.ر ف مف دوف قبطاف، تعمؿ عبر مركز إدارة العم
 

 نقطة الضعف
 وتيدؼ دولة الكياف مف تعزيز رالح البحرية وايجاد وحدات جديدة داخمو لمتالي :

 حماية البنية االرتراتيجية لمدولة المنتشرة في "نقطة الضعؼ" قرب الشاطئ في ورط الدولة. -أ
ؿ تن يػػذ عمميػػة تطويػػؽ وىبػػوط قػػوات مػػف البحػػر، المرػػاعدة فػػي الحرػػـ فػػي  أي معركػػة البريػػة، مػػف خػػال -ب

حمايػػة قػػوات بريػػة تتحػػرؾ عمػػت طػػوؿ محػػاور الشػػاطئ، تقػػديـ مرػػاعدات لوجرػػتية عبػػر البحػػر لمقػػوات البريػػة 
 كبديؿ لمحاور برية طويمة و مقمقة ، من  تعزيز قوات العدو بتخرى .

اسبحار لمنعو مف التزود بػالتمويف المس بتىداؼ ارتراتيجية لمعدو عمت طوؿ الشاطئ، و قط  مرالؾ  -ج 
 عبر موانلو .

الرػػيطرة فػػي البحػػر تمكػػف مػػف الح ػػاظ عمػػت حػػوض بحػػري م تػػوح سبعػػاد اسحرػػاس بوجػػود خطػػر عمػػت  -د
الجبيػة الداخميػػة المدنيػػة و مػػف أجػػؿ رفػػ  المعنويػػات، و يمكػف دولػػة الكيػػاف مػػف حمايػػة البنػػت الضػػرورية لشػػّف 

 حر و يجبر العدو إلت االرتنمار بقوات و ورالؿ لمدفاع عف شواطلو.الحرب ومن  فتح جبية أخرى مف الب
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 فاروؽ القدومي
كاف ات اؽ اورمو نقطة البداية التي شكمت عددا مف المواقؼ الريارية، التػي لػـ تحػظ بموافقػة جػزء كبيػر مػف 

اليؿ بيػػػذه االت اقػػػات ومماررػػػاتيا االرىابيػػػة المرػػػتمرة مػػػ  الشػػػعب ال مرػػػطيني، باالضػػػافة الػػػت عػػػدـ التػػػزاـ ارػػػر 
المماطمػػة والتعنػػت لكرػػب الوقػػت، فقػػد قػػاـ المجتمػػ  االرػػراليمي باغتيػػاؿ رلػػيس الػػوزراء ارػػحؽ رابػػيف )الشػػريؾ 
االرػػػراليمي فػػػي ات ػػػاؽ اورػػػمو ، بػػػذلؾ دلمػػػت ارػػػراليؿ عمػػػت عػػػدـ رغبتيػػػا فػػػي الرػػػالـ، واف الحػػػاالت الن رػػػية 

ية والحزبيػػة لممجتمػػ  االرػػراليمي لػػـ تنضػػج بعػػد لقبػػوؿ فكػػرة ومتطمبػػات عمميػػة الرػػالـ، وبػػدا واالوضػػاع الريارػػ
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ذلػػؾ واضػػحا فػػي مماررػػات الحكومػػات االرػػراليمية المتتابعػػة، بػػدءا بنتنيػػاىو فبػػاراؾ فشػػاروف فػػتولمرت وانتيػػاء 
 بنتنياىو.

رػة، فشػمت الم اوضػات وبػدأ رافؽ ىذا الوض  فشؿ الم اوضات الريارػية وعػدـ التوصػؿ الػت اي نتػالج مممو 
الحصار عمت الشعب ال مرطيني م  تزايد العمميػات العدوانيػة لجػيش االحػتالؿ االرػراليمي، كاالغتيػاؿ والقتػؿ 
الجمػػاعي وتػػدمير المنػػازؿ والبنػػت التحتيػػة، وحػػرؽ المػػزارع وقمػػ  االشػػجار واغػػالؽ المعػػابر وتكنيػػؼ الحػػواجز 

ياء وفرض المزيد مف الضغوط الريارية لتقديـ التنازالت ومطالب العركرية بيف المدف والقرى، بؿ وبيف االح
 التيدلة ووقؼ المقاومة، نـ وقؼ مراعدات الدوؿ المانحة لتنتشر البطالة والمجاعة.

نتيجة الم اوضات الطويمة ال اشمة نشتت حالة مف التعايش بػيف الرػمطة ال مرػطينية القالمػة وارػراليؿ، وأدمػف 
ش فػػػي اطػػػار االحػػػتالؿ، واصػػػبحت المن عػػػة ال رديػػػة ىػػػي التػػػي تحكػػػـ تصػػػرفات الػػػبعض عمػػػت مطمػػػب التعػػػاي

 المرؤوليف في الرمطة، فانتشر ال راد وارتتب االمف الخادع.
وبعد ذلؾ نادت فتح الرمطة بعدـ عركرة االنت اضة، وقامت بعد ارتشياد االخ ابو عمار بارتبداؿ اصػحاب 

بشػباب حػديني التجربػة النضػالية والريارػية، ولػـ يؤخػذ بعػيف  التجربة النضػالية واحػالتيـ الػت التقاعػد، وجػيء
االعتبار اننا ما زلنا نعيش تحت االحتالؿ. وىنا ال بد مف التذكير بحدانػة التجربػة لػدى قيػادة حركػة حمػاس، 
مما دفعنا الت المقاء بقياداتيـ في دمشؽ لشرح التطورات التي مػرت بيػا المقاومػة الوطنيػة، والصػعوبات التػي 

، والمنػػاورات االرػػراليمية التػػي واجيناىػػا والتػػي عطمػػت 2966نػػا بيػػا منػػذ انطالقػػة النػػورة ال مرػػطينية عػػاـ مرر 
مرػػػيرة الرػػػالـ، فكػػػاف عمينػػػا اف نػػػذكر الجميػػػ  بضػػػرورة اخػػػذ الحػػػذر واالرػػػتمرار بالمقاومػػػة، النيػػػا تجمػػػ  بػػػيف 

 المواطنيف وال ت رؽ بينيـ، فالمقاومة تضحية وعطاء.
شاركة االخوة في حركة حماس في انتخابات الرمطة التي افرزتيا ات اقات اورمو، م  انيـ لقد فوجلنا بقرار م

 اعمنوا منذ البدء رفضيـ ليذه االت اقات واالعتراؼ بارراليؿ، كمف وض  قدما في البور واخرى في الزرع.
جػازا كبيػرا، واف ترػمميـ ىنا كانت بداية التناقض، عندما فػازوا فػي االنتخابػات التشػريعية فظنػوا انيػـ حققػوا ان

ليذه الرمطة المحمية ريمنحيـ القبوؿ وحريػة الحركػة بارػـ الشػرعية والديمقراطيػة. عممػا بػاف الرػمطة مضػطرة 
لمتعامؿ م  رمطات االحتالؿ التي تريطر عمت جمي  مرافؽ الحياة في الض ة الغربية والقطػاع، فيػي رػمطة 

ذه االت اقػػػات تعتبرنػػػا اقميػػػة اننيػػػة ال نتمتػػػ  بالرػػػيادة محميػػػة جػػػاءت مػػػف خػػػالؿ ات ػػػاؽ حكػػػـ ذاتػػػي محػػػدود، ىػػػ
 واالرتقالؿ او حؽ تقرير المصير، اي انيا تنكر كؿ حقوقنا الوطنية.

شػػكمت حركػػة حمػػاس حكومػػة مػػف اعضػػاليا وبػػرزت التباينػػات والخالفػػات بػػيف رلارػػة الرػػمطة وحركػػة حمػػاس 
قػػات فػػي مػػا بينيمػػا. ولػػـ تقػػـ ىػػذه الحكومػػة حػػوؿ برنػػامج العمػػؿ الريارػػي، وازدادت الخالفػػات وت اقمػػت العال

بتحقيػػػؽ اي انجػػػػاز خػػػالؿ فتػػػػرة حكميػػػا، وزاد الطػػػػيف بمػػػة اف قامػػػػت ارػػػراليؿ والواليػػػػات المتحػػػدة والحكومػػػػات 
االوروبية المانحػة ب ػرض الحصػار المػالي عمييػا بحجػة وجػود حركػة حمػاس عمػت رأرػيا، واشػترطت ارػراليؿ 

 ’.المقاومة‘، ووقؼ االرىاب اعتراؼ حركة حماس بيا وبات اقات اورمو
حكومػػة حمػػػاسد، وقػػد بػػػذلنا جيػػػودا ’و’ فػػػتح الرػػػمطة‘كانػػت ىػػػذه الشػػروط النالنػػػة ىػػػي موضػػ  خػػػالؼ بػػيف 

مرػػتمرة القنػػاع قيػػادة حمػػاس بػػالتمترس فػػي المجمػػس التشػػريعي فقػػط بعيػػدا عػػف المشػػاركة فػػي الحكومػػة، واف 
ؿ مماررػة معارضػتيا فػي المجمػس التشػريعي، تمارس الرقابة عمت اعماؿ وقرارات اية حكومة تشكؿ مػف خػال

ولكػػف لػػـ يؤخػػذ برأينػػا، وارػػتمرت الحػػوارات والخالفػػات النناليػػة بػػيف اطػػراؼ الرػػمطة وجػػرت محػػاوالت لمتوفيػػؽ 
بينيما الت اف خرجوا بونيقة االررى التي اضي ت عمييا المحددات النمانية، ولكف ال متاف االمني والصدامات 

ا وتػدىورت الحالػة االقتصػادية والمعيشػية لشػعبنا ال مرػطيني. فكانػت مبػادرة خػادـ بينيما زادت االوضاع رػوء
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الحػػرميف الشػػري يف الممػػؾ عبػػداهلل بػػف عبػػد العزيػػز، حيػػث دعػػا الطػػرفيف الػػت مكػػة المكرمػػة وتػػـ التوقيػػ  عمػػت 
بػػيف ات اقيػػة مكػػة، وقبػػؿ الطرفػػاف التقارػػـ الػػوظي ي فػػي مػػا بينيمػػا، ولكػػف رػػرعاف مػػا نشػػتت صػػدامات مرػػمحة 

اجيػػزة االمػػف فػػي قطػػاع غػػزة، وكانػػت البعنػػة االمنيػػة المصػػرية تبػػذؿ جيػػودا مضػػنية الحػػالؿ الوفػػاؽ بينيمػػا، 
ولكف كاف ىناؾ اصرار مف كال الطرفيف لمتحكـ بالشؤوف االمنية في قطاع غزة، وفي النياية وصػمنا الػت مػا 

رػتخدمت االجيػػزة االمنيػة مػػف وصػمنا اليػػو مػف رػػيطرة حركػة حمػػاس عمػت االوضػػاع فػي قطػػاع غػزة. وىكػػذا اُ 
 الطرفيف لالرتيالء عمت الرمطة وليس الحرص عمت أمف المواطف وحمايتو واالرتمرار في الدفاع والمقاومة.

وال بد لنا مف اف نشير الت اف تشكيؿ جياز امني كاف مطمبا ارراليميا منذ توقي  ات اؽ اورمو لضبط الوض  
 االمني ومن  التحرش بتمف ارراليؿ.

نرتطي  القوؿ اف بوصمتنا الريارية فقدت اتجاىيا الصػحيح، وباتػت قضػية فمرػطيف فػي منعػرج خطيػر،  ىنا
واصبح الشعب ال مرطيني حالرا اماـ ىذه التطورات القارية التي ادت فػي النيايػة الػت االبتعػاد عػف المقاومػة 

 ضد العدو االرراليمي والتوجو نحو الصداـ الداخمي.
ة المحتمػػة محاصػػرة بػػرا وبحػػرا وجػػوا مػػف ارػػراليؿ، وتحػػيط بيػػا دوؿ شػػقيقة قيػػدتيا اصػػبحت االرض ال مرػػطيني

ات اقات رالـ م  ارراليؿ، واصبحت الدوؿ العربية واالرػالمية تميػؿ الػت تطبيػ  العالقػات مػ  ارػراليؿ ايضػا 
 برػػػػػبب الضػػػػػغوط الريارػػػػػية المرػػػػػتمرة التػػػػػي ت رضػػػػػيا الواليػػػػػات المتحػػػػػدة االمريكيػػػػػة عمػػػػػت االنظمػػػػػة العربيػػػػػة
واالرػػالمية، مػػف خػػالؿ مخططاتيػػا الريارػػية ومشػػاريعيا الترػػووية، ممػػا اضػػعؼ ورػػالؿ دعػػـ المقاومػػة ودعػػـ 

 صمود الشعب ال مرطيني.
بعػػد ىػػذه التجربػػة المريػػرة التػػي مػػرت بيػػا القضػػية ال مرػػطينية، تراكمػػت االحقػػاد بػػيف الطػػرفيف المتنػػازعيف حػػوؿ 

العربػػي ليمػػا لكػػي يمتزمػػا بوقػػؼ االتيامػػات واصػػدار بيانػػات المنػػاف  الرػػمطوية، ولػػذا ال بػػد مػػف توجيػػو النصػػح 
 التحريض في ما بينيما كمرحمة اولت، لتتوفر ال رصة الجراء حوار فمرطيني شامؿ باشراؼ عربي مخمص.

وال شػػػؾ اف ارػػػتمرار جيػػػود فصػػػالؿ المقاومػػػة والشخصػػػيات الوطنيػػػة فػػػي ت عيػػػؿ منظمػػػة التحريػػػر ال مرػػػطينية 
مشػعب ال مرػطيني والمرجعيػة الريارػية والتشػريعية لمرػمطة ال مرػطينية، واعػادة بنػػاء الممنػؿ الشػرعي والوحيػد ل

دوالر منظمة التحرير ال مرطينية بكؿ مؤرراتيا المركزية وميناقيا الوطني وبرنامج عمميا الرياري، رػيعزز 
 الوحدة الوطنية ويدف  الطرفيف المتخاصميف الت االنضواء تحت رايتيا.

ورىػػػػانيـ المرػػػتميت عمييػػػػا وتشػػػبنيـ بالمرػػػػار  1001ت مبػػػادرتيـ التػػػػي خرجػػػت عػػػاـ اف اصػػػرار العػػػرب عمػػػػ
الرياري، رغػـ رفػض ارػراليؿ ليػا تعيػد وال شػؾ انرػحابا مػف دعػـ الم ػاوض ال مرػطيني، الف الم اوضػات ال 
تدور اال في ضوء حقالؽ الواق  ومعطياتو، واف توق  الحصوؿ عمت مكارب مف الطرؼ المقابؿ مجانا وفػي 

ىبة ضرب مف الرذاجة الريارية، فالمت اوضوف ال يتخذوف اال عمت قدر ما يمتمكوف مف ارباب القوة،  شكؿ
 والتجربة ال يتنامية شاىد عمت ذلؾ.

اف الت اوض في ىذه المرحمة المتميزة بالضعؼ العربي في كؿ المجاالت خطر عمت القضية ال مرطينية، بؿ 
ذرة حػػرب بػػدؿ اف تكػػوف مػػدخال لمرػػالـ، فاالجيػػاؿ ال مرػػطينية ييػػدد بضػػياعيا ومػػف نػػـ رػػتحمؿ الم اوضػػات بػػ

 والعربية الصاعدة اذا امتمكت القدرة والقوة فمف تكوف ممزمة بما تـ الت ريط فيو في مرحمة الضعؼ العربي.
ال يممؾ العرب في وضعيـ الراىف مف ارباب القوة ما يمكف اف يدعموا فيو ال مرطيني في مواجيػة ارػراليؿ، 

فاقػػد الشػػيء ال يعطيػػو، فػػالعرب ي تقػػدوف لوحػػدة الصػػؼ ولػػيس لػػدييـ اي وزف ريارػػي عمػػت الرػػاحة حيػػث اف 
 الدولية، وال يقدروف عمت ترجمة ورقتيـ االقتصادية الت عامؿ قوة.
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رغـ كؿ ىذه القيػود وىػذا الػوىف العربػي والحصػار االقتصػادي والريارػي وارىػاب ارػراليؿ المػنظـ والمتواصػؿ 
 ني لـ يرترمـ، بؿ يقاـو باصرار وعناد.فاف شعبنا ال مرطي

 أليس عجيبا بعد تكالب كؿ ىذه القوى عمت شعب ال معيف لو اف يختصـ م  ن رو احيانا؟
 21/7/1023، القدس العربي، لندن

 
 حماس في قمب العاصفة المصرية 47

 نبيؿ عمرو
صػػػاخبة، ت ػػػوؽ حػػػيف فػػػاز الػػػدكتور محمػػػد مررػػػي برلارػػػة مصػػػر اشػػػتعمت شػػػوارع غػػػزة باحت ػػػاالت حمرػػػاوية 

 االحت االت ب وز حماس في االنتخابات.
كػػاف التبرػػيط والحرػػػابات الرغالبيػػة ىمػػا رػػػيدي الموقػػؼ، ذلػػؾ أف وصػػػوؿ إخػػواني إلػػت رلارػػػة مصػػر أطمػػػؽ 
العناف لخياالت رمطوية، ال تقؼ عند حػد تنبيػت حكػـ حمػاس فػي غػزة، بػؿ تعػدت ذلػؾ إلػت تخيػؿ المشػاركة 

 في االعتبار اسغراء التركي المشج  عمت ت كير كيذا. في حكـ مصر والشرؽ األورط، آخذيف
لـ تنتبو حماس إلت بدييية أف ال وز فػي االنتخابػات ال يعنػي الظ ػر بالرػمطة، رغػـ أف ذلػؾ حػدث معيػا قبػؿ 

جراليػا»أف يحدث م  قيادتيا في مصػر، فػرغـ فوزىػا المرػتحؽ  فإنيػا لػـ ترػتط  تنبيػت ىػذا ال ػوز « قانونيػا وا 
ال حػػيف قامػػت بػػانقالب عرػػكري أقصػػت فػػتح عػػف الرػػمطة فػػي غػػزة، إال أنػػو بالمقابػػؿ وضػػ  برػػمطة فعميػػة، إ

 ن وذىا االنتخابي في الض ة تحت طالمة المالحقة والحصار واالعتقاؿ.
كاف ريال بالنربة لحماس أف تريطر عمت غزة، نظرا لعوامػؿ عديػدة، منيػا أف مرػاحة المكػاف الضػيقة تػوفر 

اف مػف األمػور المرػتحيمة أف يحػدث فػي الضػ ة مػا حػدث فػي غػزة، ليػذا تحولػت فرصة ألمر كيذا، إال أنو ك
آمػػاؿ حمػػاس وأحالميػػا الرػػمطوية إلػػت عػػبء عمييػػا، ظيػػرت تجمياتػػو واضػػحة فػػي مميونيػػة االنطالقػػة، التػػي 
أنبتت أف حماس ال تحظت إال بتصوات أعضػاليا، فكػؿ مػف خػرج فػي ذلػؾ اليػوـ المشػيود يمكػف أف يصػّوت 

 لحماس. ألي اتجاه إال
بػدأت حمػاس تشػعر عمػت نحػو مبكػر بػتف حكػـ اسخػػواف الضػعيؼ فػي مصػر جػاء أقػؿ بكنيػر مػف التوقعػػات، 
وحيف ُوض  مرري أماـ اختبار عممي يوـ قامػت إرػراليؿ بعمميػة عمػود الرػحاب لػـ يرػتط  أف ي عػؿ أفضػؿ 

ر وألوؿ مػػرة تكػػوف ممػػا فعػػؿ مبػػارؾ، أي الورػػاطة مػػ  إرػػراليؿ والرػػعي لوقػػؼ إطػػالؽ نػػار، واألرػػوأ أف مصػػ
وكيؿ حماس في أمر االلتزاـ. واكتش ت حماس عمت مضػض أف وجػود رلػيس إخػواني فػي مصػر يحمػؿ إلػت 

فػػي « اسخػػواف»جانػػب التوقعػػات الرغالبيػػة غيػػر الموضػػوعية إمكانيػػة أف يكػػوف عامػػؿ ضػػغط عمييػػا. ذلػػؾ أف 
رػي  ىػامش الخػالؼ مػ  إيػراف، مصر في أمس الحاجة إلػت تيدلػة مػ  إرػراليؿ، وتعزيػز نقػة مػ  أميركػا، وتو 

 وكؿ ىذه األشياء ال تصب في مصمحة حماس، بؿ إنو يرتب عمييا أف تدف  جزءا كبيرا مف النمف.
لقد جرى تدمير األن اؽ التي ىي عصب حياة حماس، كمقدـ حراب سرػراليؿ، وتتكيػد حرػف النوايػا، ومتانػة 

ف مػف قػادة حمػاس فػي غػزة عمػت الصػراخ احتجاجػا، االلتزامات بالمعاىدات والتعاوف األمني، مما حمؿ كنيري
 «.إف عيد مبارؾ كاف أفضؿ مف عيد مرري تجاه غزة»والقوؿ بان عاؿ ظاىر 

فػػي مصػػر، حػػيف ارتبطػػت ماديػػا ومعنويػػا « اسخػػواف»لقػػد دفعػػت حمػػاس نمنػػا باىظػػا إبػػاف الصػػعود المتعنػػر لػػػ
نطقيػػػا إلػػػت احتراقيػػػا الرػػػري  لػػػدى مػػػ  بػػػاقي مكونػػػات المجتمػػػ  المصػػػري، ممػػػا أدى م« اسخػػػواف»بصػػػراعات 

 القطاعات الشعبية األور  في مصر، فإذا بيا تصبح شريكا في الُغـر حيث ال ُغنـ عمت اسطالؽ.
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واآلف.. وبعػػػد الرػػػقوط المػػػدوي لحكػػػـ اسخػػػواف فػػػي مصػػػر، بػػػدأت مقػػػدمات ريارػػػية عداليػػػة ضػػػد حمػػػاس فػػػي 
ات صػػػناعة القػػػرار فػػػي مصػػػر، وقػػػد بػػػدأت التبمػػػور بصػػػورة م زعػػػة، انجرفػػػت إلييػػػا مرػػػتويات عػػػدة مػػػف مرػػػتوي

األوراؽ المخ ية فػي الظيػور، وبػدأ التيديػد بمالحقػات قضػالية ربمػا تطػاؿ زعامػات فعالػة فػي حمػاس، والويػؿ 
كؿ الويؿ لمف يخاصمو شعب مصر، ومؤررات الدولػة المصػرية، واسعػالـ المصػري بوجػو خػاص، وارػتلوا 

ا تجاه مصر، كاف يارر عرفات الذي مات وىو ي ػاخر فتح عف ىذا، حيف كاف يصدر خطت ولو ط يؼ عني
 بيواه المصري يعاني األمريف كي يعيد األمور إلت بعض مما كانت عميو.

إف أخطػػػر مػػػا تعانيػػػو حمػػػاس فػػػي ىػػػذا الظػػػرؼ ىػػػو مواصػػػمتيا الرىػػػاف عمػػػت لحظػػػة مػػػا، ربمػػػا يرػػػتعيد فييػػػا 
عمػت مخػرج ورػطي مػرف ومعتػدؿ، وضعيـ أو بعضو عمت األقػؿ فػي مصػر، وارػتبعادىا الرىػاف « اسخواف»

يمكف أف تجده م  فػتح ومنظمػة التحريػر، ولػف يمػومف أحػد مػف فصػالؿ اسرػالـ الريارػي حمػاس لػو غػادرت 
المراكػب الغارقػػة، تحػػت دعػوى أنيػػا حركػػة تحػرر وليرػػت حركػػة دينيػة، ولػػف يعتػػب عمييػا خيػػرت الشػػاطر مػػف 

م  فتح ورالر مكونات الحالػة ال مرػطينية، وأف  محبرو لو أنيا قامت وبصورة فورية بإعالف مبادرة مصالحة
تبادر إلت تطبيؽ ارتنتاج توصؿ إليو خالد مشعؿ إال أف التشدد في حماس وأده في ميده حػيف قػاؿ مترػالال 

، ولػـ «ما الذي ارت دناه مف كنرة عدد نوابنا فػي المجمػس التشػريعي؟.. لقػد كػاف ىػذا العػدد عبلػا نقػيال عمينػا»
 «.قاتال لنا»ف كيارة يقؿ لما عرؼ عنو م

ال أعرؼ الخطوة التالية لحماس بعد الذي حصؿ في مصر؟.. إال أنني أعػرؼ أنيػا تعػرؼ كػـ تضػررت مػف 
الرىانػػات المتعجمػػة التػػي ُعمقػػت عمػػت اسرػػالـ الريارػػي رػػواء فػػي دولػػة الخالفػػة التركيػػة أو دولػػة االنت اضػػات 

 مصر. –الشعبية المميونية 
ف األزمػػة العاصػ ة التػػي تت ػاقـ أماميػػا ومػػف حوليػا فػػي مصػر مػػا زاؿ متػػوافرا.. إف بػاب الخػػروج ال مرػطيني مػػ

 فيؿ تراه حماس ليكوف المخرج األقؿ خرارة وفداحة؟!
 21/7/1023، الشرق األوسط، لندن

 
 الكاشفة مصرثورة  48

 د. أحمد نوفؿ
 حزن في قموب المؤمنين فرح لدى المنافقين -2

ر. أف ينقمػب العرػكر حمػاة النػورة )كػذبًا وزورًا وادعػاء  عمػت أحزف قمب كؿ مرمـ مػا جػرى لمصػر وفػي مصػ
رراليؿ وعمالليا مف البرادعي إلػت القضػاء المرػّيس العميػؿ ال ارػد، وأف يعتقػؿ  النورة، وينحازوا إلت أمريكا وا 
الرليس المنتخب ليعيف رليس بدلو تعيينًا مف قبؿ شخص مشبوه ارمو الريري، وعدلي مشبوه منمو، لػيس لػو 

 العدؿ إال ارمو.مف 
أقوؿ أف تمغت إرادة عشرات المالييف الذيف أتوا بمرري لتمضي إرادة فرد، نـ ييّمؿ اليرار واليميف والميبراليوف 
وبعض مدعي اسرالـ، ويا ليت عمماء ذلؾ البمد ومف يتبعونيـ في كؿ بمداف العالـ العربػي واسرػالمي، مػف 

ة موقػػؼ الشػػرع مػػف االنقػػالب عمػػت الشػػرعية، وىػػـ الػػذيف صػػدعوا خػػالؿ البتػػرودوالر، ليػػتيـ يبينػػوف لنػػا حقيقػػ
رؤورػػنا بحكايػػة ولػػي األمػػر. فممػػا جػػاء ولػػي األمػػر الػػذي ال يرػػرؽ وال يشػػرب.. وال يزنػػي وال يرتشػػي، وال يتبػػ  

رراليؿ، وال يخوف شعبو وال ير ؾ الدماء، صار االنقالب عمت ىذا الزعيـ واجبًا شرعيًا!  ألمريكا وا 
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أنو ال يجوز ارتخداـ الديف ألغراض ريارية. وىـ أروأ مف ارتخدموا الديف ألغراض ريارية  نـ يزعـ ىؤالء
مشبوىة وقذرة. ليتيـ يبينوف لنا حكـ الشرع في قتؿ المصميف في صالة ال جر. أـ إف لولي األمر ال ػاجر أف 

 يقتؿ المرمميف في صالة ال جر؟
األمػػة وقالػػدة النػػورات العربيػػة ومميمػػة الجميػػ  ومميبػػة أقػػوؿ: تػػتبت مصػػر إال أف تظػػؿ بشػػعبيا العظػػيـ رالػػدة 

 الحمارة عند الجمي  ومصححة المرار.
اآلف بػػػدأت النػػػورة. كػػػؿ مػػػا مضػػػت كػػػاف مقػػػدمات ومخاضػػػًا يرػػػبؽ والدة النػػػورة. اآلف انطمقػػػت الشػػػرارة. النػػػورة 

 تعذيب مبارؾ.. القادمة يجب أف تكنس كؿ الر مة وأوليـ قضاء مبارؾ وحنالة عركر مبارؾ وحنالة أجيزة
النورة الناعمة األولت لـ يكتب ليػا أف تغيػر. أمػا ىػذه النػورة الرػممية أيضػًا، ولكنيػا عارمػة عامػة شػاممة فيػي 

 التي رتكنس ركاـ القمامة الذي خم و أفرد مف عمت األرض مبارؾ.
 ثورة كاشفة، أال ما أسرعكم في الباطل وأبطأكم في الحق-1

لمجماىير التي دفنت شيداءىا وواصمت مشوارىا. نورتكـ رتكشػؼ عػوار مرحت لمصر ونورة مصر.. مرحت 
العػػالـ العربػػي وعوراتػػو. وتكشػػؼ مقػػدار ارػػتقالؿ دولنػػا، وحقيقػػة أدعيػػاء اسرػػالـ الػػذيف أكمػػوا بعقولنػػا حػػالوة، 

 أعني بعضنا، بإرالـ زعموه، وحاشا لديف اهلل أف يكوف ما ىـ عميو مف فراد وترؼ وانحالؿ.
القة مالية فمـ تمتد إلييا يد عربية قذرة متمولة بدرىـ. ألف اليد التي كانت تػدير مصػر ال مصر كانت في ض

تررؽ، فمما جاء المصوص والرراؽ والنيابوف والر مة والعمالء انيالت معونات العػرب البتػرولييف مميػارات ال 
لدفػة، وبرػطت كػؿ البرػط تعد. أال شمت تمؾ األيدي التي كانت مغمولة عػف العطػاء لمػا كػاف المرػمموف فػي ا

 سرقاطيـ، نـ برطت بعد إرقاطيـ سنجاح مف جاؤوا عمت أشالء تجربتيـ.
قد يقاؿ إف ىذه الدوؿ المتترممة، أكػره ىػذا المصػطمح لكػنيـ كػذلؾ، قػد يقػاؿ إنيػـ يكرىػوف اسخػواف ونظػارات 

العظػيـ فػي أيػدي ال ػرس؟ مرري.. فميكف، فممػاذا أنػتـ أن رػكـ بتعيػانكـ بشخوصػكـ المشػبوىة أرػقطتـ العػراؽ 
لتحطػيـ مصػر وعبػد  76مف مّوؿ نورة جوف قرنؽ؟ مف مّوؿ حزب الكتالب؟ مف دف  سرراليؿ تكاليؼ حرب 

الناصػػر؟ مػػا مػػف فتنػػة إال وأنػػتـ وراءىػػا. ال تتػػذرعوا بػػاسخواف وكػػرىكـ ليػػـ ولػػف نرػػتلكـ لمػػاذا تكرىػػونيـ؟ فػػتنتـ 
رػػالمي ا وخيرىػػا وتتمنػػوف ليػػا العنػػرات. بػػواخر الترػػميح مػػف الػػدوؿ تكرىػػوف األمػػة كميػػا ومرػػتقبميا ونيوضػػيا وا 

العربيػة واطمعػػت عمػػت بعػػض محتوياتيػػا ممػا غنمػػو الرػػوادنيوف مػػف الجنػػوبييف. مػف دفػػ  الكػػاش لجػػوف قرنػػؽ؟ 
  رػنة. وأمػا مبػارؾ فػدرب عناصػره عمػت قيػادة 26دوؿ الن ط. أما القذافي فدف  مرتبػات جنػد وعرػاكر قرنػؽ )

. مػػا الػػذي جمػػ  اليرػػار مػػ  اليمػػيف، والدشػػاديش مػػ  الخواجػػة أبػػو  الطػػالرات والػػدبابات والمدفعيػػة وكػػؿ مػػا يمػػـز
 ؟«ماكوؿ»برنيطة جوف قرنؽ وخمي تو 

بوركت نورة الشعب في مصر. بوركت كشافة األقنعة عػف الوجػوه الغػادرة الكالحػة. آآلف تتػدفؽ مرػاعداتكـ!؟ 
يرػػت لشػػعب مصػػر، وال لوجػػو اهلل قطعػػًا. لػػو كانػػت لشػػعب ال بػػورؾ لكػػـ وال فػػيكـ وال جػػزاكـ اهلل خيػػرًا. إنيػػا ل

مصر لكنتـ قدمتموىا لمشرفاء لتصؿ إلػت الشػعب، ولكػنكـ تقػدمونيا اآلف ليصػيب المميػارات مػنكـ مػا أصػابيا 
 زماف مبارؾ؟ فموركـ دفعت سقصاء اسرالـ ال مراعدة ألىؿ مصر الكراـ فال تكذبوا!

 مستقبل الثورة في مصر -3
اطيوف العػػػرب؟ أيػػػف الميبراليػػػوف العػػػرب؟ أيػػػف اسعالميػػػوف العػػػرب؟ أيػػػف الميرجػػػوف العػػػرب؟ أيػػػف أيػػػف الػػػديموقر 

الطبػالوف العػػرب؟ أيػف الشػػعبويوف العػػرب؟ لمػاذا أخػػرس اهلل ألرػػنتكـ؟ متػت كػػاف العرػػكر منػت الشػػعوب؟ متػػت 
ف إرػػراليؿ ىممػػتـ كػػاف ىػػؤالء الحػػؿ ولػػيس المشػػكمة؟ أألف المنقمػػب عميػػو اسرػػالـ والمرػػمموف والمرػػت يد ال رحػػا



 
 
 

 

 

           30ص                                    1928العدد:                21/7/1023 الجمعة التاريخ:

وكبرتـ؟ أال قاتمكـ اهلل جميعًا. أأنتـ جزء مف ىذه األمة؟ أأنتـ مف دمنا وتاريخنا؟ أأنتـ مف بني ديننا وجمػدتنا؟ 
 أحقًا دعاواكـ؟

لقد افتضح أمركـ وأمركتكـ. يا أييا الكذابوف الذيف كنتـ تشػوىوف نػورة مصػر األولػت والػرليس المنتخػب ألوؿ 
نيـ عمػػػالء أمريكػػػا وحم ػػػاء العرػػػكر، فمػػػف انكشػػػؼ اآلف إنػػػو عميػػػؿ أمريكػػػا وحميػػػؼ مػػػرة فػػػي تػػػاريخ مصػػػر بػػػت

 عمالليا العركر؟
 أأنتـ أـ مرري ومجموعتو؟ لف ننتظر جوابكـ، فالحرباء تتعمـ التقمب والتموف منكـ.

نعمػػػـ أف النػػػورة اآلف بػػػدأت، وأف التضػػػحيات اآلف بػػػدأت، وأف األلػػػؼ شػػػييد الػػػذيف قػػػتميـ مبػػػارؾ، رػػػيعتبروف 
 «.حالوة»النربة لمر مة الجدد مف عركر مبارؾ مجرد ب

ريقتموف في يوـ ما قتؿ مبارؾ في عشريف يومًا، ورتباركيـ الدوؿ المتترممة إياىا. يا أييا الشركاء في دمػاء 
األبريػػاء. الحمػػد هلل الػػذي أظيػػر حقيقػػتكـ الرػػوداء الشػػوىاء الحاقػػدة. ال تتػػاجروا باسرػػالـ بعػػد اليػػوـ، والػػذيف 

بحمػػدكـ آف أف يريحػػوا رؤورػػنا مػػف ضػػجيجكـ وعجػػيجيـ بارػػـ الػػديف. نحػػف معكػػـ فػػي عػػدـ ارػػتغالؿ رػػبحوا 
الديف ألنو ما ارتغمو إال أنتـ وال أراء لو إال أنتـ. فآف أف يتوقؼ روء االرتغالؿ. أليرت شرعيتكـ المزعومة 

نكـ مجددو شػتف الػديف فػي القػرف العشػري ف؟ أليرػت دولكػـ قامػت عمػت كانت المتاجرة بالديف وادعاء الديف؟ وا 
زعمكػػـ حم ػػًا بػػيف الػػديف وزعمػػاء الريارػػة؟ أـ إنكػػـ ارػػتغممتـ الػػدعوة الدينيػػة وزعماءىػػا فممػػا تمكنػػتـ كشػػرتـ عػػف 
أنيػػابكـ؟ كػػؿ ذلػػؾ انكشػػؼ اآلف. ولقػػد واهلل كػػاف لنػػا مكشػػوفًا، وصػػالتكـ بالمرػػتعمريف معروفػػة مكشػػوفة. لكػػف 

 مكشوفة.حقيقتكـ باتت لجميور األمة مف البرطاء 
 وأما أنتم يا ثوار مصر! -4

يػػا نػػوار مصػػر ومعكػػـ كػػؿ شػػرفاء شػػعب مصػػر. ىػػذه ىػػي النػػورة الحقيقيػػة ألوؿ مػػرة فػػي تػػاريخ مصػػر وتػػاريخ 
العػػرب. كػػؿ مػػا كػػاف، كػػاف محػػاوالت لػػـ تكتمػػؿ وتجػػارب لػػـ تنضػػج ولػػـ تحقػػؽ أىػػدافيا. االرػػتقالؿ الموىػػـو 

وؿ التبعية وجميوريات الموز العربية آف أف يكػوف ليػا ولنػا المزعوـ آف أف يتحوؿ عمت أيديكـ إلت حقيقة. ود
 وزف بيف األمـ والدوؿ والشعوب.

يا نوار مصر تحمموا. التضحية درس دينكـ العظيـ. وما العبادات مف صػياـ وحػج إال دورات فػي التضػحية. 
لتضحية إبراىيـ في الصياـ يضحي اسنراف بضروراتو الحيوية، وفي الحج يتعمـ دروس التضحية مف رموز ا

 وزوجو وولده. واهلل العظيـ لف يضي  دماءكـ الطاىرة دماء ال جر وأصحابيا رك  رجود..
أتـ اهلل لكـ النصر، وحقؽ لكـ التحوؿ الذي تنشدونو ألمتكـ مف أمة ذيؿ إلت أمة ىي رأس األمـ. واهلل معكـ 

 ولف يتركـ أعمالكـ.
 ادقيف وال مرحت لمميرجيف.رالـ عمت النوار الحقيقييف وجند اسرالـ الص
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أرلمة القمؽ وترقب المجيوؿ، ال تدور في أذىاف المصرييف وحدىـ، أىؿ غزة أيضػًا يجػابيوف األرػلمة ذاتيػا، 

ليز األزمػػة المصػػرية ... وبكنيػػر مػػف التحرػػب وانعػػداـ اليقػػيف، المػػذيف يتصػػاعدا كممػػا ازداد تػػورط حمػػاس بػػدىا
وكمما تصاعدت مظاىر العػداء لمحركػة الحاكمػة فػي القطػاع والمتحكمػة بػو، فػي أورػاط قطاعػات وارػعة مػف 

 المجتم  والدولة المصرييف.
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وقبؿ أف نمج في ننايا ىذا الممؼ الشالؾ، ولكي نقط  الطريؽ عمت الذيف أخذتيـ العزة باسنـ، دعونا نرتذكر 
ررػػة لمنقػػاش فػػي ىػػذا الموضػػوع، ومنيػػا أف نمػػة تيػػارا داخػػؿ مصػػر، كػػاره لغػػزة وحمػػاس بعػػض الحقػػالؽ الُمؤ 

وال مرطينييف عمومًا، وىو تيار ال يخ ي ميولو العنصرية ضد ىذا الشعب العظيـ، ولطالما عّبر عػف مواقػؼ 
وقحػػة ضػػد الشػػعب ال مرػػطيني وقيادتػػو، ولػػيس ضػػػد فصػػيؿ بعينػػو، وارجعػػوا إلػػت أرشػػيؼ الريارػػة واسعػػػالـ 
المصري، قبؿ نورة يناير وبعد نورة يونيو وما بينيما لتقرأوا صػ حات مػف اسرػ اؼ والتػردي فػي لغػة الريارػة 

، «إخوانػػو المرػػمميف«والخطػػاب ... ىػػذا التيػػار، يبنػػي اليػػـو عمػػت انحيػػازات حمػػاس الواضػػحة لنظػػاـ مررػػي و
 المتجددة عمت شعب فمرطيف. –ليجدد حممتو القديمة 

ىا، ال ت رػػر الموقػػؼ وال تختزلػػو بحػػاؿ مػػف األحػػواؿ ... ومشػػكمة ال مرػػطينييف لػػـ تعػػد لكػػف ىػػذه الحقيقػػة وحػػد
تقتصػر عمػت ىػػذا التيػار وحػده، بػػؿ تخطتػو إلػت فلػػات ومؤررػات أورػ  مػػف المصػرييف، أمػا الرػػبب فػي ذلػػؾ 
فيعػػود مػػف دوف ريػػب، لتػػورط حمػػاس مػػف الػػرأس حتػػت أخمػػص القػػدميف بػػدىاليز األزمػػة المصػػرية، منػػذ نػػورة 

ر، بخاصػػة بعػػد نػػورة يونيػػو ... ودالمػػًا مػػف بوابػػة االنحيػػاز التػػاـ لحكػػـ الجماعػػة وتوجيياتيػػا ... حتػػت أف ينػػاي
لمدعايػة التحريضػية « موجة م توحة»وفتحت « رابعة العدوية»الحركة خرجت عف بعض اتزانيا وتوازنيا بعد 

يف حصػػػال خػػػالؿ األرػػػبوعيف ومنػػػاوئ، لمنػػػورة والتغييػػػر فػػػي مصػػػر المػػػذ« كػػػارهٍ »اسخوانيػػػة، حشػػػدت فييػػػا كػػػؿ 
 ال التيف.

خارجػة »لحمػاس فػي أعمػاؿ « تػورط ميػداني»لف نّعمؽ عمت كنيٍر مف األخبار والمعمومات التي تتحػدث عػف 
حػػدنت منػػذ نػػورة ينػػاير حتػػت يومنػػا ىػػذا، مػػ  أف بعضػػيا نعرفػػو مػػف مصػػادر مصػػرية رفيعػػة « عمػػت القػػانوف

ىػذا األخبػار « فبركػة»طمػؽ األحكػاـ عمػت مػدى صػحة أو ومونوقة ... ىذا ليس شتننا، ولرنا في موق  مف ي
أو المزاعـ ... لكف ما نعرؼ تماـ المعرفة، أف حماس خرجت عمت متلوؼ خطابيػا ورػموكيا، وذىبػت بعيػدًا 
فػػي التػػدخؿ فػػي الشػػتف الػػداخمي المصػػري، ولصػػالح طػػرؼ ضػػد طػػرؼ آخػػر، وىػػذا مػػا ال نريػػده، ال لحمػػاس 

 و الوطنية.وغزة، وال لمشعب ال مرطيني وقضيت
والحقيقة أف حماس تكرر في مصر، ما كانت قد وقعت بو في روريا، م  فػارؽ فػي موقػ  الجيػة / الطػرؼ، 
الذي انحازت الحركة إليو كؿ االنحياز ... في روريا كاف االنحياز لممعارضػة ضػد النظػاـ، وبشػكؿ م ضػوح 

د نػورة يونيػو ... وحجػة الحركػة فػي وبالف بينونػة كبػرى ... أمػا فػي مصػر فجػاء االنحيػاز لصػالح النظػاـ ضػ
كمتا التجربتيف أنيا ال ترػتطي  أف تقػؼ ضػد أشػواؽ وتطمعػات شػعوبنا اسرػالمية، أمػا الرػبب فيػو غيػر ذلػؾ 
تمامػػًا، فػػاسخواف المرػػمموف ىػػـ بوصػػمة حمػػاس ىنػػا وىنػػاؾ، وحينمػػا يكونػػوف تكػػوف األشػػواؽ والتطمعػػات، بػػؿ 

 تكوف الشرعية وتكوف حماس.
ا ال ت عؿ روى التعبير عف دعـ ىذه األشواؽ والتطمعات ... ولكف مف قاؿ إف الراحؿ يارػر حماس تقوؿ إني

، ألػـ يكػف بػدوره يتحػدث 2990عرفات كاف أررؿ جيوشو الجرارة إلت الكويػت دعمػًا لصػداـ حرػيف فػي العػاـ 
ع الكويػت ... ؟ ... في الكويت واجينا نكبة نالنة بعد ىزيمػة صػداـ وارػترجا«دعـ األشواؽ والتطمعات»عف 

وفي روريا ترتب عمت انحيازات حماس لممعارضة عامة، واسخوانية خاصة، وانزياحات بعض ال صػالؿ إلػت 
الخندؽ المقابؿ )القيادة العامة ودعميا لمنظاـ ، وقوع نكبة رابعة لم مرطينييف في مخيمات رػوريا ... واليػوـ، 

 «.دعـ أشواؽ المصرييف وتطمعاتيـ»ع حماس في في مصر وغزة، يواجو شعبنا خطرًا مماناًل جراء اندفا
فػػػػي خطػػػػاب حمػػػػاس ... وكيػػػػؼ يمكػػػػف لإليػػػػديولوجيا « اسرػػػػالمي«ب« الػػػػوطني»ىػػػػي مػػػػرة أخػػػػرى، عالقػػػػة 

واالرتباطات التنظيمية الدولية، أف تعصؼ بمصالح الشعب والوطف والقضػية ... فػي كمتػا التجػربتيف، قػدمت 



 
 
 

 

 

           31ص                                    1928العدد:                21/7/1023 الجمعة التاريخ:

في خطابيا ورموكيا وتحال اتيا، ومػف كػيس « الوطني»مكوف عمت ال« اسرالمي/ اسخواني»حماس المكوف 
 الشعب ال مرطيني وعمت حراب مصالحو.

وألف تػػداعيات موقػػؼ حمػػاس مػػف األزمػػة المصػػرية، تتخطػػت حمػػاس إلػػت الشػػعب والقضػػية، فػػي غػػزة وعمػػـو 
ياع االنصػػػ« عبػػػث»الػػوطف والشػػػتات، فقػػػد آف األواف لوق ػػة وطنيػػػة جمعيػػػة فمرػػطينية، تخػػػرج أىػػػؿ غػػزة، مػػػف 

لنداءات المرشد وصيحات ميداف العدوية ... غزة ليرت إقطاعيػة لحمػاس، يحظػر عمػت اآلخػريف دخوليػا إال 
غزة أىمنا وشعبنا وقضيتنا جميعًا، في المحتؿ مف الوطف « ... إذف مربؽ«أو التحدث عنيا إال ب« فيزا«ب

ا ومعركػػػة إعػػػادة مررػػػي وفػػػي الشػػػتات... ومػػػا يجػػػري فػػػي مصػػػر، لػػػيس شػػػتننا وقضػػػية إخوانيػػػا ليرػػػت قضػػػيتن
لمكرري، ليرت معركتنا ... وكما قمنا في ىػذه الزاويػة مػف قبػؿ، وبعػد أف ُرػّدت فػي وجييػا كنيػٌر مػف الرػُبؿ، 
إف مالذ حماس األخير ىو الوحدة والمصالحة الوطنيتاف، فإننا نعاود القوؿ اليـو إنو كممػا حػدث ذلػؾ أرػرع، 

 الم روضة عف شعبنا وقضيتنا، وتحديدًا في القطاع الُمحاصر. كمما أمكف اختصار فاتورة الحصار والمعاناة
وحم يػا « القػدس»يونيػو، ال تتخػذوا غػزة بجريػرة حمػاس وقنػاة  –أما لإلخوة المصػرييف، فنقػوؿ: يػا نػوار ينػاير 

التركي ... ولمجيش واألجيػزة األمنيػة المصػرية نقػوؿ: مػف لػو حرػاب ريارػي أو أمنػي أو حقػوقي  –القطري 
و أي مػػف نشػػطاليا وقادتيػػا، فػػال ينبغػػي أف يكػػوف شػػعب فمرػػطيف وقضػػيتو وقطاعػػو المحاصػػر، مػػ  حمػػاس أ

راحًة لترويتو وترديده ... ويا إخواف مصر ورم يييا، اتركوا غزة ألىميػا وك ّػوا عػف محػاوالت تػوريط حمػاس 
مػف مشػاكؿ وغزة في معركتكـ، ال ألنيا معركة خاررة ومريبة فحرب، بؿ ألف لدى شػعب فمرػطيف مػا يك يػو 

 ومتاعب، تجعمو في غنت عف التورط في مشاكؿ األشقاء وأزماتيـ.
 21/7/1023، الدستور، عم ان

 
 الكيمياء اإلسرائيمية تجاه الجنرال السيسي 50

 آرييو شافيت
إف الجنػػراؿ عبػػد ال تػػاح الريرػػي ىػػو بطػػؿ إرػػراليؿ. ال يحتػػاج المػػرء أف يكػػوف لديػػو عػػيف ناقبػػة بشػػكؿ خػػاص 

شجي  العميػؽ واسعجػاب الخ ػي الػذي تكنػو النخبػة اسرػراليمية تجػاه قالػد القػوات لمجػارة حتت يكتشؼ حجـ الت
الكبرى مف الجنوب، الذي قاـ لمتو برػجف الػرليس المنتخػب الػذي قػاـ بتعيينػو فػي منصػبو. وفػي الوقػت الػذي 

الجنػراؿ الريرػي  يحتدـ الجدؿ في الواليات المتحدة بشتف الموقؼ مف التنوير غير الػديموقراطي، الػذي يمنمػو
 والديموقراطية غير المتنورة لمرليس مرري.

فػػي إرػػراليؿ ال يوجػػد نمػػة جػػدؿ، كمنػػا مػػ  الريرػػي، كمنػػا مػػ  االنقػػالب العرػػكري، كمنػػا مػػ  الجنػػراالت حميقػػي 
المحت، الذيف تمقوا تعميميـ في الواليات المتحدة، ونحف نؤيد حقيـ في إنياء حكـ زعيـ منتخب وممتحػي، مػ  

تمقػػػت تعميمػػػو فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة، ومػػػ  إف ىػػػؤالء الجنػػػراالت كػػػاف يتوجػػػب أف يكونػػػوا خاضػػػعيف  إنػػو أيضػػػاً 
 لتعميماتو، كما ىو الحاؿ في النظـ الديموقراطية.

 22/7/1023، موقع صالح النعامي
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 اليكس فيشماف

ات الجديدة لمجيش اسرراليمي عمػييـ أف ي يمػوا بػتنيـ قبؿ أف يقر وزراء المجمس الوزاري الخطة متعددة الرنو 
ال يوقعػػوف عمػػت خطػػة أخػػرى لمتقميصػػات فػػي الجػػيش. ومػػ  أف الحػػديث ال يػػدور عػػف فكػػرة اخػػرى تتعمػػؽ بػػػ 
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ولكػف بالمقابػؿ ال يػدور الحػديث  –الم يـو الذي يطيب لرجاؿ الجيش أف يتبػاىوا بػو  –"جيش صغير وذكي" 
ؼ اخرى، كما يطيب لرجاؿ المالية أف يقولوا. فخمؼ االرقاـ، الررـو البيانية، ايضا عف مناورة تضميؿ وتخوي

والمميػػارات يعػػػرض رلػػيس االركػػػاف غػػانتس جيشػػػا رػػػيكوف لػػو م يػػػوـ ارػػتخداـ مختمػػػؼ تمامػػا عػػػف ذاؾ الػػػذي 
 وىذه خطوة جريلة، نورية وذات مغزى أكنر بكنير مف النقب الذي في القرش. –عرفناه حتت االف 

االركػاف عمػػت ىػذه الخطػػة منػذ رػػنتيف، بحيػػث إف م يػـو االرػػتخداـ ىػذا لػػـ يولػد مػػف االضػػطرار يعمػؿ رلػػيس 
الذي ت رضو الميزانية الجديدة. في جوىرىا، تذكرنا الخطة جدا بالعقيدة التي ارتخدميا األميركيوف فػي حػرب 

نا: ارػػتخداـ قػػوة الخمػػيج النانيػػة تحػػت عنػػواف "الصػػدمة والرعػػب"، مػػ  التعػػديالت الالزمػػة عمػػت شػػروط رػػاحت
قصوى مف المحظة االولت لممعركة لغرض إبادة االىداؼ مف الجو، مف البحػر، ومػف البػر، بورػاطة الرػالح 

 الدقيؽ، والحقا مناورة برية رريعة وبقوة قصوى لتحقيؽ الحرـ في غضوف فترة زمنية قصيرة.
الف الجبيػة الداخميػة تػدف  نمنػا  لقد أصدر غانتس التعميمات: البعد الزمني حرج ويجػب تقصػير مػدة المعركػة

باىظا. م يوـ االرتخداـ الجديد يعرض انتقاال رريعا مف وض  النشاط االمني الجاري الت الحرب، بػالتوازي 
 م  حشد القوات المناورة وت عيؿ عقيدة "الصدمة والرعب" حتت تحقيؽ أىداؼ المعركة في غضوف أياـ قميمة.

يطالػػب الجػػيش بتتىيػػؿ قػػوات خاصػػة مختم ػػة لمميػػاـ المختم ػػة. عمػػت  مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ م يػػـو االرػػتخداـ ىػػذا
ريبني الجيش اسرراليمي نالنة أنػواع مػف ال ػرؽ: فػرؽ تعنػت بحمايػة  –الذي ريقمص  –اراس الجيش البري 

الجبيات المختم ة، فرؽ تكوف جزءًا مف المخزوف في القيادات، وفرؽ خ ي ة تكوف قادرة عمت تن يػذ المنػاورات 
راضي العدو، بشكؿ متوازف في عدة جبيات. إضافة الت ذلؾ ريعطت الت جانػب كػؿ ىػذا وزف كبيػر داخؿ أ

 لتطوير قدرات القوات الخاصة.
لف يكوف م ر أماـ الجيش. حتت لػو لػـ تكػف لديػو مشػكمة ميزانيػة، فانػو ممػـز بتغييػر م يػـو االرػتخداـ ومبنػاه 

رػب التقػديرات فػاف لديػو نافػذة فػرص مػف رػنتيف عمػت كي يكيؼ ن رو م  التيديدات الجديدة في الراحة. وح
كػي يبػدأ فػي تن يػذ ىػذه التغييػرات دوف أف يتخػذ مخػاطرة اكبػر  –في ضوء االزمة فػي العػالـ العربػي  –االقؿ 

مما ينبغي وبشكؿ يتربب لو باف يظير بانػو غيػر جػاىز لممواجيػة. إف لػـ يكػف غػانتس، فػاف رلػيس االركػاف 
 ؿ ذلؾ.التالي ريكوف ممزمًا بعم

في إطار م يوـ االرتخداـ الجديد يصبح الجيش البري اصغر ويتخمت عف تمؾ القوات المدرعة القديمة التػي 
لف تنجو في ميداف المعركة فػي الغػد. بالمقابػؿ، فػاف التعػويض عػف التخ ػيض فػي الكميػة يجػب أف تػتتي فػي 

لػػف تنػػتج مػػا يك ػػي مػػف الػػدبابات نوعيػػة الػػدبابات والتكنولوجيػػات التػػي رػػتكوف تحػػت تصػػرؼ الجػػيش البػػري. 
الجديػػدة؟ الجػػيش البػػري رػػيبقت مجػػرد جػػيش صػػغير، وحتػػت غيػػر ذكػػي. الجػػيش يمكنػػو أف يرػػمح لن رػػو بػػاف 
يتخمت عف جزء مف المنصات االرضػية والجويػة، وذلػؾ الف المعمومػات االرػتخبارية والتنصػت المتقػدـ الػذي 

در اكبر مف االىداؼ لقدر اكبر مف الورالؿ القتالية. في حوزتو توفر قدرا اكبر مف المعطيات الدقيقة عمت ق
وىػػذا يكػػوف بورػػعو، بورػػاطة النػػار الدقيقػػة، اف ين ػػذ ابػػادة بحجػػـ لػػـ نعرفيػػا مػػف قبػػؿ: مػػا ت عمػػو اليػػـو رباعيػػة 

 واحدة في اليواء لـ ي عمو قبؿ نالنيف رنة ررب كامؿ.
حتػػاج الػػت ورػػالؿ قتاليػػة ومنظومػػات يػػدعي الجػػيش بانػػو فػػي ضػػوء التقمػػيص الوارػػ  فػػي حجػػـو القػػوة فانػػو ي

مميػػارات شػػيقؿ فػػي  20متطػػورة ترػػمح لػػو بتحقيػػؽ م يػػـو االرػػتخداـ الجديػػد. والمعنػػت: زيػػادة مػػا ال يقػػؿ عػػف 
الرنوات الخمس القادمة. وىنا أيضا يكمف بعض الرىاف فػي الخطػة التػي ريعرضػيا غػانتس عمػت الحكومػة. 

 طاؼ ريحصؿ الجيش عمت عالوة معينة لميزانيتو.فيو يبني عمت أنو رغـ التقميص، في نياية الم
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غير أف غانتس ي عؿ اكنر مف ىذا. فيو يبني عمت أف ىذه الحكومة رتبقت أرب  رنوات عمت االقؿ وانو في 
رتنتيي أزمة الميزانية. إذا لـ يتحقػؽ ىػذاف الشػرطاف او واحػد منيمػا، فػاف الجػيش رػيبقت مػ  نصػؼ  1026

 االروأ الذي يمكف أف يحصؿ لمجياز العركري ولنا عمت حد رواء. اصالح في يده، وىذا ىو االمر
 22/7/1023، "يديعوت"
 21/7/1023، األيام، رام اهلل
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 يوآؼ ليمور
رُيرػػم  الكنيػػر مػػف التحمػػيالت والخطػػب فػػي االيػػاـ القريبػػة عػػف ارػػتقرار رأي الجػػيش االرػػراليمي عمػػت القيػػاـ 

ؽ لػػػو منيػػػؿ تقريبػػػا فػػػي الورػػػالؿ واالشػػػخاص. ورػػػيزعموف اف الجػػػيش االرػػػراليمي ييػػػدد بتقمػػػيص حػػػاد لػػػـ يرػػػب
الجميور وينشئ حيمة اعالمية ترمي الت من  تقميص الميزانية وأف الحديث في مقابؿ ذلؾ عف اجراء مغػامر 

 فروضو األرارية كارنية.
ة تغيػػػػرات العصػػػػر والتقنيػػػػة. إف الحقيقػػػػة البرػػػػيطة ىػػػػي اف ىػػػػذا االجػػػػراء الـز قبػػػػؿ كػػػػؿ شػػػػيء باعتبػػػػاره نتيجػػػػ

مميػارات شػيقؿ ىػذا العػاـ ومبػالغ أكبػر كنيػرا فػػي  3 –فػالتقميص الميزانػي الػذي ُطبػؽ عمػت الجػيش االرػراليمي 
يجػب اف يقطػ  أرػرع وأعمػؽ ال أف يغيػر جوىريػا االتجػاه الػذي أراد رلػيس ىيلػة االركػاف  -الرنتيف التػاليتيف 

يتو قبؿ رنتيف ونصؼ، قبؿ اف تكوف رالحة عجز الميزانية الوطنية غانتس اف يقود الجيش اليو منذ بدأت وال
 والتقميص الناب  منو في الجو.

إف ىػػذا المرػػار فػػي أرارػػو يخػػط الطريػػؽ لجػػيش جديػػد أشػػد مالءمػػة لممعػػارؾ التػػي يحتػػاج الجػػيش االرػػراليمي 
ة، ويمكػػف االن صػػاؿ الػػت مواجيتيػػا. إف االنحػػالؿ الرػػري  لمجيػػوش العربيػػة ضػػاءؿ كنيػػرا احتمػػاؿ حػػرب تقميديػػ

عػػػف عػػػدد كبيػػػر مػػػف الطػػػالرات والػػػدبابات والمػػػداف  القديمػػػة التػػػي كم تيػػػا باىظػػػة وجػػػدواىا ضػػػليمة. ومػػػف اجػػػؿ 
التمنيؿ فقط نقوؿ اف جنود الخدمػة النظاميػة ُينيػوف اليػوـ الخدمػة عمػت دبابػات مركبػاه متقدمػة ويتحولػوف فػي 

شػبو العػودة عشػرات الرػنيف فػي الزمػاف. وفػي حػرب فػي الخدمة االحتياطيػة الػت دبابػات قديمػة، وىػذا اجػراء ي
المرتقبؿ قرر الجيش االرراليمي اف اليدؼ فييػا ىػو القػاء القػوات رػريعا فػي المعركػة وحرػميا فػي أقػؿ وقػت 
ممكف لمضاءلة الضرر بالجبية الداخمية والكم ة االقتصادية لمجياز االقتصادي. كانت ىذه الورالؿ رػُتخرج 

لرػػػيناريو المتطػػػرؼ بحيػػػث ي ضػػػؿ اف يرػػػتغؿ الجػػػيش االرػػػراليمي الميزانيػػػة والجنػػػود مػػػف المرػػػتودعات فػػػي ا
 لميمات أنج  احتماالت تحقيقيا أكبر كنيرا.

ال ُيحتػػػاج الػػػت نظػػػر ناقػػػب كػػػي نالحػػػظ اف منظػػػومتيف قػػػد فرتػػػا بصػػػورة واضػػػحة مػػػف رػػػيؼ التقمػػػيص وىمػػػا 
قة وتوحد أخريات، لكف ىذا ايضا اجراء االرتخبارات ورالح الجو. إف تشكيمة طيراف واحدة رتغمؽ في الحقي

ُخطط لتن يذه في مقابؿ تقػادـ الطػالرات وكم ػة صػيانتيا وبػازاء نيػة رػالح الجػو االرػراليمي اف يترػمح بورػالؿ 
حدينػػة باىظػػة الكم ػػة كػػؿ واحػػدة منيػػا قػػادرة عمػػت اف تن ػػذ فػػي ن ػػس الوقػػت عػػددا مػػف الميمػػات يعػػادؿ عػػدة 

تخبارات التي أصبحت جوكر ميداف القتػاؿ الحػديث الػذي يمكػف اف ي ضػي طالرات قديمة. وفيما يتعمؽ باالر
فاف التحوالت التكنولوجية )في مجاؿ الرايبر فػي األرػاس ،  –القاؤه في المحظة الصحيحة الت حرـ معركة 

ودروس حػػرب لبنػػاف النانيػػة و"الحػػرب الرماديػػة" التػػي يقػػـو بيػػا الجػػيش االرػػراليمي فػػي الرػػنوات االخيػػرة تحػػت 
ادار، حددت فقط الحاجة الت زيادة االرتنمارات فييا أكنر مػف منظومػات اخػرى عػف فيػـ اف االرػتخبارات الر 
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الدقيقة لف ُتمكف فقط مػف االرػتعداد لمحػرب بػؿ مػف التػتنير بصػورة جوىريػة فػي كػؿ مرحمػة فػي الطريػؽ الييػا 
 ايضا. وفي انناليا وفي تحديد نتالجيا في الجبية وفي الجبية الداخمية بقدر كبير

ُعرضت خطة التقميصات العامة عمت المجمس الوزاري المصغر وريؤتت بيا في االربوع القادـ ليوافؽ عمييا 
وزراء الحكومة، ولف تكوف مرؤولية الرارة اف يرفعوا أيدييـ بالموافقة فقط بػؿ اف يػدعموا الجػيش االرػراليمي 

ي األرػػاس بظيػػر قػػوي مرػػتقر رػػيمنحو شػػبكة حقػا عػػف ادراؾ اف قدرتػػو عمػػت اجتيػػاز المرػػار النػػوري تتعمػػؽ فػػ
أمف وطوؿ ن س ينبغي اف نتمؿ اف يكوف لنا بعدىما جيش ميني نػوعي أشػد مالءمػة فػي األرػاس لتيديػدات 

 اليـو والغد.
 22/7/1023، اسرائيل اليوم
 21/7/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 في الخميؿ ودي  مرودةاالحتالؿ يعتقؿ الط ؿ 
22/7/1023يرة نت، الدوحة، الجز   


