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  الجميورية": اتفاق مبدئي بين "إسرائيل" والسمطة الفمسطينية يحّل عقدة "حّق العودة" 9
تفيد معمومات مف مصادر فمسطينية واسعة االّطالع أّف جوف كيري، الذي زار المنطقة خمس مّرات منذ 

لمخارجية األميركية، يقترب مف التوّصؿ إلى اتفاؽ مبدئي بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية. وىذا تعيينو وزيرًا 
 االتفاؽ يرتدي طابعًا تاريخيًا عمى غرار اتفاؽ أوسمو.

ويحّؿ االتفاؽ عقدة "حّؽ العودة". وىو يقضي بالسماح لبعض العائالت بجمع الشمؿ في الضّفة ورفح وغّزة، 
ّما اليجرة. وأّما البقية فميا  أف تختار إّما التعويض وا 

إسرائيمية لعشر سنوات. وستعترؼ  -فمسطينية  -ووفقًا لالتفاؽ، ستكوف لمقدس الشرقية إدارة مشتركة دولية 
 السمطة الفمسطينية، في المقابؿ، بحّؽ اإلسرائيمييف في اختيار ىويتيـ.

س، في لجاف التفاوض. وىذا البند يبقى خالفّيًا وستناقش مسألة تبادؿ األراضي، وال سّيما في الضّفة والقد
عمى رغـ إقرار المبدأ، وينطوي عمى تنازالت فمسطينية ميّمة. وطالب وفد الجامعة العربية الذي التقى كيري 
دارتيا، وتحفَّظ عف ىذا البند، ولكّنو لـ يتحّفظ عف مبادئ التعويض عمى "حّؽ  بإيضاحات حوؿ القدس وا 

 العودة".
ومات أّف كيري طرح عمى الخميجييف الفكرة اإلسرائيمية بمنح الجنسية لكّؿ فمسطيني مقيـ في وفي المعم

 الخميج منذ أكثر مف عشر سنوات.
وُيفترض أف يؤّمف كيري تغطية عربية لالتفاؽ الذي يقاؿ إّف التبديؿ الذي حصؿ في قطر يتعمؽ بو أيضًا. 

 ربية المتحدة والكويت تمويؿ صندوؽ "حؽ العودة".فيذه الدولة ستتوّلى مع السعودية واإلمارات الع
دـ قدرة واإلعالف عف نجاح كيري سيكوف مف خالؿ معاودة المفاوضات المباشرة، وىي بقيت تتعّثر بسبب ع

 إسرائيؿ عمى فرض شروطيا.
ـّ مناقشة التفاصيؿ التنفيذية لالتفاؽ الذي يمتدّ  تنفيذه  وىي اليوـ عمى قاب قوسيف أو أدنى مف ذلؾ، إذ ستت

 إلى عشر سنوات.
وتفيد المعمومات أّف الرئيس محمود عباس سيدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في الضّفة بعد إطالؽ 
 الجانب العمني مف االتفاؽ. وىكذا يمتّص جزءًا مف االعتراضات عميو. ولف تعمف بنود االتفاؽ كاممة

لمسؤولية، أو عمى األقّؿ بدء انشغاؿ الفمسطينييف لإلعالـ إاّل بعد بدء المفاوضات وانسحاب عباس مف ا
 بمعارؾ انتخابات المجمس التشريعي والرئاسة.
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ويترّدد أّف عباس سيتخّمى عف الرئاسة وسيكوف َحَكـ بمعاوي ىو األرجح لخالفتو. وىذا الرجؿ كاف وزيرًا 
س فريَؽ االتصاؿ الفمسطيني لمداخمية في أّوؿ حكومة ترّأسيا أبو مازف في عيد الرئيس ياسر عرفات. ويرئ

المباشر مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو، ياسر عبد ربو أميف سّر المجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير سابقًا. وىو ال ينتمي إلى حركة "فتح"، بؿ ىو انشّؽ سابقًا عف "الجبية الديمقراطية". ولكّنو، 

 ازف.أميركّيًا، ُيعتبر األقرب إلى أبو م
وفي انتظار عودة عضو المجنة نبيؿ شعث مف موسكو، حيث حظي بالموافقة المبدئية عمى االتفاؽ، يجتمع 
عباس منذ أسبوعيف مع قيادات "فتح" إفراديًا، ويتجّنب االجتماعات المفتوحة تمييدًا لدعوة المجمس المركزي 

 لمحركة والمجمس الوطني إلى اإلجتماع بعد الفطر مباشرة.
شخصية فمسطينية مف الضّفة والقدس  00الممؾ األردني عبداهلل الثاني استدعى إلى عماف نحو  كما أفّ 

لمتشاور ولدعـ االتفاؽ. وأبمغ الممؾ قيادات أردنية مف أصؿ فمسطيني بقرب التوّصؿ إلى اتّفاؽ تاريخي في 
 شأف القضية الفمسطينية.

يف فريؽ مؤّيد بال تحّفظ ألّي قرار يّتخذه أبو مازف، وفي المعمومات أّف كوادر "فتح" في الضّفة منقسموف ب
 وآخر يتكّتؿ حوؿ زوجة مرواف البرغوثي التي تقوـ بدور سياسي، وقد تطمؽ مواقؼ إعتراضية.

وخالؿ زيارة أبو مازف األخيرة لبيروت، ولقائو قيادات فتحاوية، ُسئؿ عف موقؼ "حماس"، فأجاب: إّف كيري 
 قتيا الضمنية عمى المشروع، مف دوف إعالف رسمي.ونتانياىو طمأناه إلى مواف

ومف ىنا، فإّف زيارة ابو مازف لـ تيدؼ أساسًا إلى منع توّرط "فتح" في الصراع المبناني، كما ُسرِّب، 
خصوصًا أف ال سمطة ألبو مازف عمى الفئات المتوّرطة. واليدؼ ىو وضع قيادات "فتح" و"المجاف الشعبية" 

 ف في األجواء.والمسؤوليف المبنانيي
ومف نتائج الزيارة إعادة تفعيؿ نظاـ الضماف الفمسطيني والتقاعد وُأسر الشيداء، مع اإلعالف عف وعود 

 حكومية لبنانية بتسييؿ إعادة بناء بعض المخّيمات وتوسيعيا ألسباب إنسانية.
ؿ منذ إخراج عباس زكي مف ورشح أّف أجواء الزيارة لـ تكف وّدية فمسطينيًا. فمف المعروؼ أّف أبو مازف حاو 

لبناف عزؿ أنصار عرفات عف بعض المراكز الميمة، ولكّنو فشؿ. وبيف ىؤالء مسؤوؿ سابؽ عف أمف أبو 
عمار، يقيـ في لبناف بعيدًا عف األضواء منذ عشر سنوات. ومعموـ أّف السفير الفمسطيني الحالي لدى لبناف 

 لمسؤوؿ.أشرؼ دّبور كاف عضوًا في الفريؽ األمني ليذا ا
ولكف، في تقدير المّطمعيف، لف َيمقى المشروع مقاومة مف غالبية الفمسطينييف في لبناف وسائر الشتات. 
فمعظميـ متَعب جّدًا ويبحث عف مخارج. فيما يبرز الذيف ال يريدوف سوى الماؿ والحصوؿ عمى جنسية. 

 تعد تعني ليـ شيئًا.وأّما الشعارات القديمة فقد أكميا الزمف بالنسبة إلى ىؤالء، ولـ 
 19/7/2013، الجميورية، بيروت

 
 ضرار بقطاع غزةممتزمة بعدم اإل مصرىنية:  2

ف قراَر  قاؿ رئيس الحكومة الفمسطينية المقالة إسماعيؿ ىنية إف ِمصَر ممتزمة بعدـ اإلضرار بقطاع غزة، وا 
 إغالؽ األنفاؽ بيف القطاِع وَسيناء يتطمب حاًل بدياًل.

" إننا "نتواصؿ مع األخوة في مصر.. ومصر ممتزمة بعدـ وأوضح ىنية في ح ديث خاص لقناة "روسيا اليـو
االضرار بقطاع غزة وعدـ المساس بالمتطمبات األساسية لحياة المواطنيف في القطاع"، مشيرًا إلى أنو تمت 

 مناقشة ىذا الشأف مع الجانب المصري.



 
 
 

 

 

           9ص                                    1912العدد:                99/7/1093 الجمعة التاريخ:

ذ ألسباب أمنية.. ونحف نتفيـ االحتياجات األمنية لكف وأعرب ىنية عف أممو بأف تكوف "االجراءات التي تتخ
في نفس الوقت نحف البد أف نتفيـ احتياجات الشعب الفمسطيني المحاصر". وأكد ىنية أف " الشعب لجأ إلى 

 وىي شرياف الحياة". االنفاؽ لوجود حصار بري وبحري وجوي،
 بديؿ ىو معبر رفح لمتجارة ومرور األفراد. ولفت ىنية إلى أنو اذا حدث اغالؽ لالنفاؽ يجب أف يكوف ىناؾ

 18/7/2013، روسيا اليوم
 

 لمعودة لممفاوضات : وزير الخارجية االمريكي لم يمب المطالب الفمسطينيةالتحريرمنظمة  3
كد عضو المجنة التنفيذية أوليد عوض: نقاًل عف  راـ اهلل مف 19/7/2013القدس العربي، لندن،  ذكرت

سطينية واصؿ ابو يوسؼ اف الرزمة السياسية واالمنية واالقتصادية التي حمميا كيري لـ لمنظمة التحرير الفم
 1691تمب المطالب الفمسطينية لمعودة لممفاوضات وخاصة بشأف اعتبار حدود االراضي المحتمة عاـ 

ف اساسا لممفاوضات المنتظرة. واشار ابو يوسؼ الى اف كيري لـ يحصؿ عمى تعيد مف اسرائيؿ باف تكو 
اساسا لممفاوضات الساعية االدارة االمريكية الستئنافيا، منوىا الى اف وزير الخارجية  1691حدود عاـ 

االمريكي تعيد باف تتعاطى واشنطف بايجابية خالؿ المفاوضات اذا ما تـ استئنافيا واف تتواصؿ المفاوضات 
ئيمي بشأنيا، االمر الذي واجيو رفض عمى اساس تمؾ الحدود، وذلؾ في الوقت الذي ال يوجد أي التزاـ اسرا

 شديد مف معظـ المتحدثيف خالؿ اجتماع القيادة الفمسطينية.
واوضح ابو يوسؼ باف كؿ المداخالت التي تقدـ بيا اعضاء القيادة الفمسطينية في اجتماعيا الذي استمر 

ي بوقؼ االستيطاف لعدة ساعات الخميس حذرت مف خطورة العودة لممفاوضات في ظؿ عدـ التزاـ اسرائيم
اساسا لممفاوضات اضافة الطالؽ سراح االسرى وخاصة المعتقميف منذ ما قبؿ  1691واعتبار حدود عاـ 

 اتفاؽ اوسمو.
واشار ابو يوسؼ باف اجتماع القيادة الذي عقد الخميس لبحث ما حممو كيري مف افكار الستئناؼ 

الفصائؿ السياسية لبمورة رد فمسطيني واضح بشأف المفاوضات، انتيى بتشكيؿ لجنة مف كؿ القوى الوطنية و 
 متطمبات العودة لممفاوضات.

اف ابرز ‘وفي وقت سابؽ، اعمف مسؤوؿ في منظمة التحرير الفمسطينية طمب عدـ الكشؼ عف اسمو 
 ’.مقترحات خطة كيري استئناؼ المفاوضات دوف وقؼ او تجميد لالستيطاف

ستئناؼ المفاوضات وفؽ رؤية الرئيس االمريكي باراؾ اوباما تنص عمى ا‘واشار المسؤوؿ الى اف الخطة 
والتي دعا فييا الى اقامة دولة فمسطينية مستقمة  2011التي اعمف عنيا في خطابو اماـ الكونغرس عاـ 

يوجد نص في الخطة يشير الى حؽ كؿ طرؼ بالتحفظ عمى بعض نقاط ‘ضاؼ أ. و 1691عمى حدود عاـ 
، فيما 1691الوزراء االسرائيمي بنياميف( نتنياىو عمى دولة عمى حدود عاـ الخالؼ، حيث سيتحفظ )رئيس 

 ’.سيتحفظ الفمسطينيوف عمى ييودية الدولة
يوجد مصطمح جديد وىو ضبط النفس في البناء االستيطاني في ‘وفيما يتعمؽ باالستيطاف، اوضح المسؤوؿ 

ارييؿ وغوش عتصيوف ومعاليو ادوميـ والقدس  الضفة الغربية دوف التجمعات االستيطانية الثالثة الكبرى في
الفمسطينيوف يقترحوف مواصمة التوجو الى المنظمات الدولية والحصوؿ عمى عضويتيا اذا ‘واكمؿ ’. الشرقية

 حوؿ حماية المدنييف والتي تمنع االستيطاف. ’ استمر االستيطاف بما فيو التوقيع عمى اتفاقية جنيؼ الرابعة
فمسطينيوف مسؤولوف ، أف محمد يونس نقاًل عف مراسمياراـ اهلل مف  19/7/2013، الحياة، لندنوأوردت 
اف الخطة تقوـ عمى اعالف أميركي يدعو الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي الى العودة الى « الحياة»قاؿ لػ 
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ر، اشي 6-9، مع تبادؿ أراض، وحددت فترة المفاوضات ما بيف 1691المفاوضات عمى أرضية حدود عاـ 
عمى أف تتناوؿ موضوعي الحدود واألمف، ليصار بعدىا الى تناوؿ القضايا األخرى مثؿ الالجئيف والمياه 

 والقدس في حاؿ التوصؿ الى اتفاؽ عمى الحدود واألمف.
ولف تتضمف دعوة كيري أي اشارة الى تجميد البناء في المستوطنات أو إطالؽ المعتقميف. غير انو قدـ 

س بالعمؿ عمى تقميص البناء في المستوطنات اثناء المفاوضات الى اقصى حد ممكف، وعودًا لمرئيس عبا
طالؽ  طالؽ األسرى المعتقميف منذ ما قبؿ اتفاؽ اوسمو وعددىـ  200وا  أسيرًا امنيًا فور بدء المفاوضات، وا 

 اسرى بعد شير مف بدء المفاوضات. 103
 

 ة المستوطنات اإلسرائيميةترحب بقرار االتحاد األوروبي مقاطع غزةالحكومة في  4
رحبت الحكومة المقالة في غزة، أمس، بقرار االتحاد األوروبي مقاطعة المستوطنات  رائد الفي: -غزة 

، معتبرة أنو انتصار لحقوؽ الشعب الفمسطيني المغتصبة منذ عشرات السنيف، وتأكيد عدـ ”اإلسرائيمية“
 مشروعية المستوطنات.

ىذا القرار خطوة في االتجاه الصحيح ويعتبر تأكيدًا لعدـ “في بياف، إف وقالت وزارة العدؿ في غزة، 
 الدولية".مشروعية قياـ المستوطنات عمى األراضي الفمسطينية، وذلؾ بمخالفتيا جميع القوانيف والقرارات 

و وطالبت جميع دوؿ العالـ بالتحرؾ في االتجاه نفسو ومقاطعة االحتالؿ سياسيًا واقتصاديا والضغط عمي
 الفمسطيني.بكؿ السبؿ المتاحة مف أجؿ إجباره عمى الرضوخ لحقوؽ الشعب 

الفمسطينية، االتحاد األوروبي إلى اتخاذ المزيد مف القرارات لمقاطعة ” شبكة المنظمات األىمية“ودعت 
، وفرض العقوبات عمييا وسحب االستثمارات منيا، كونيا تواصؿ سياساتيا االستيطانية ”إسرائيؿ“

 رية، واستمرارىا في مخالفاتيا الخطرة لمقانوف الدولي.والعنص
19/7/2013، الخميج، الشارقة  

 
 كيري لم يقدم ضمانات بوقف االستيطان ولم يقدم مرجعية واضحة لممفاوضات: البرغوثيمصطفى  5

عقد  خالؿ اجتماع القيادة الفمسطينية الذي»قاؿ النائب المستقؿ مصطفى البرغوثي انو : وكاالت –راـ اهلل 
في مقر الرئاسة الفمسطينية في راـ اهلل برئاسة الرئيس محمود عباس، رفضت معظـ الفصائؿ الفمسطينية 

 « مقترحات كيري الستئناؼ المفاوضات مع اسرائيؿ
كيري لـ يقدـ ضمانات بوقؼ االستيطاف ولـ يقدـ مرجعية واضحة لممفاوضات عمى حدود عاـ »واضاؼ 
1691.» 

تتعرض لضغوط كبيرة مف االدارة االميركية واالوروبية لمعودة الى »قيادة الفمسطينية واكد البرغوثي اف ال
«. المفاوضات ولكف ال يمكف تكرار خطأ اتفاؽ اوسمو واستئناؼ المفاوضات في ظؿ مواصمة االستيطاف

استئناؼ المفاوضات في ظؿ االستيطاف ىو اعطاء غطاء لمزيد مف التوسع االستيطاني ونيب »واكمؿ 
واضاؼ البرغوثي اف نتانياىو «. الرض الفمسطينية بؿ وتوفير غطاء شرعي السرائيؿ لمواصمة استيطانياا
لـ يقدـ لكيري موافقة او التزاـ بتجميد االستيطاف ورفض مبدأ حؿ الدولتيف كاساس لممفاوضات عمى »

 «.حقيقيوىذا دليؿ اف نتانياىو ال يريد مفاوضات جدية تقود لسالـ  1691اساس حدود عاـ 
 19/7/2013الدستور، عمان، 
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 يدين االعتداءات االسرائيمية المتكررة عمى القدس الفمسطينيالمجمس الوطني  6
داف المجمس الوطني الفمسطيني الحمالت الممنيجة ضد القدس والمسجد األقصى بشكؿ : بترا –عماف

لمقدسات اإلسالمية والمسيحية خاص، مطالبا العرب والمسمميف بتنفيذ كؿ ما وعدوه بو مف أجؿ القدس وا
 فييا.

وقاؿ المجمس مف مقره بعماف، في بياف، اف آخر ىذه الحمالت استئناؼ عصابات المستوطنيف اقتحاميا 
لممسجد األقصى المبارؾ أوؿ مف أمس مف جية باب المغاربة وسط أجواء يسودىا التوتر الشديد في 

يستيدؼ المسجد األقصى ما كاف ليحدث لوال الرعاية  المسجد بيف المصميف، مؤكدا اف ىذا التصعيد الذي
 .والحماية الكاممة التي تقدميا حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي بزعامة بنياميف نتنياىو

 19/7/2013الغد، عمان، 
 

 تشديد الحصار : إغالق معبر رفح يشكل كارثة إنسانية في ظلّ بغزةوزير الصحة  7
الؽ معبر رفح البري شرياف الحياة لقطاع غزة عمى صعيد حركة قالت وزارة الصحة في غزة إّف إغ: غزة

األفراد والمرضى والتبرعات مف األدوية والمستيمكات الطبية ودخوؿ الوفود الطبية يؤثر بشكؿ خطير عمى 
 كافة أركاف ومرافؽ الوزارة.

اعيات وأوضح الوزير مفيد المخمالتي خالؿ مؤتمر صحفي ُعقد بغزة أمس الخميس لموقوؼ عمى تد
اإلغالؽ، أّف استمرار الحصار اإلسرائيمي غير القانوني وتشديده مف خالؿ تحكـ االحتالؿ في حركة معبري 
بيت حانوف وكـر أبو سالـ، يجعؿ مف معبر رفح شرياف الحياة الوحيد بالنسبة ألىالي القطاع. وأشار إلى أّف 

مؿ معبر رفح البري يشكؿ قمقا حقيقيا لوزارة الكميات المحدودة مف المحروقات التي تدخؿ القطاع وجزئية ع
 الصحة، ويجعميا بكؿ مكوناتيا الخدماتية تعمؿ كمطفأة حريؽ لمنع أي كارثة إنسانية وصحية.

وأكّد أّف مصر كسوؽ أدوية تعد رصيدا استراتيجيا ألي نقص مفاجئ في المستشفيات والمراكز الصحية، 
ة المصرية، لذا فإف إغالؽ معبر رفح سيشكؿ اضطرابا جديدا "ونستطيع تغطيتو مباشرة مف السوؽ الدوائي

 في األرصدة الدوائية وسيؤثر عمى مستوى الخدمة الصحية".
 19/7/2013السبيل، عمان، 

 
 العاجل إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام لمتدخلالزعنون يدعو  8

إلى التدخؿ العاجؿ والسريع إلنقاذ حياة  دعا رئيس المجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف :)بترا(-عماف 
األسرى المضربيف عف الطعاـ في السجوف اإلسرائيمية خاصة الذيف يتيدد خطر الموت حياتيـ في كؿ 

 لحظة.
وحذر مف تباطؤ ىذا التدخؿ لما لو مف تداعيات تمس حياة األسرى نتيجة سوء المعاممة واالستيتار 

ىماؿ معالجتيـ وعد ـ تقديـ العالج المناسب ليـ. وحمّؿ رئيس المجمس الوطني الفمسطيني اإلسرائيمي بيـ وا 
مف مقره في عماف إسرائيؿ كامؿ المسؤولية عف حياة األسرى المضربيف عف الطعاـ، مطالبًا مؤسسات 
حقوؽ اإلنساف الدولية والمنظمات الدولية األخرى تحمؿ مسؤولياتيا بيذا الشأف وكسر حمقة الصمت التي 

 حميؿ إسرائيؿ مسؤولية أفعاليا.استحكمت وت
 19/7/2013الغد، عمان، 
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 تيريب عبر الحدود مع مصر حالة تسمل أو األمن الوطني بغزة: لم تسجل أيّ  9
غزة: أكد قائد قوات األمف الوطني الفمسطيني في غزة، المواء جماؿ الجراح، أنو لـ ُتسجؿ أي مالحظات أو 

 زة مع مصر.حالة تسمؿ وتيريب واحدة عبر حدود قطاع غ
جاء ذلؾ خالؿ تفقد المواء الجراح ضباط وجنود القوات المنتشرة عمى الحدود الجنوبية لقطاع غزة بيف مصر 

 ورفح.
وأكد المواء الجراح في حديثو لمجنود والضباط أف "الحالة األمنية إف دلت فإنيا تُدؿ عمى فرض السيطرة 

ئؿ اإلعالـ المحرضة عاٍر عف الصحة وىدفو الزج الكاممة عمى الحدود"، واعتبر "كؿ ما يذاع في وسا
 بقطاع غزة في أمور ال عالقة لنا بيا لكسب مكاسب سياسية عمى ظير الشعب الفمسطيني ومقاومتو". 

 18/7/2013قدس برس، 
 

 حماس ممتزمة بما وقعت عميو و  ..جاء بطمب أمريكي المصالحةأبو مرزوق: تأخير  90
ي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مػرزوؽ حركػة "فػتح" بالمسػؤولية عػف اتيـ عضو المكتب السياس: القاىرة

تػػأخير إنجػػاز ممفػػات المصػػالحة الفمسػػطينية، ورىنيػػا بمجريػػات جيػػود وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري 
 الستئناؼ المفاوضات.

 (7|98وقاؿ أبو مرزوؽ في تصريح عمى صفحتو فػي موقػع التواصػؿ االجتمػاعي "فيسػبوؾ" اليػـو الخمػيس )
: "كممػػػػػا أغمقػػػػػت أبػػػػػواب المفاوضػػػػػات مػػػػػع االحػػػػػتالؿ الصػػػػػييوني، ىػػػػػاجموا "حمػػػػػاس" وتحػػػػػدَّثوا عػػػػػف  ]أمػػػػػس 

َـّ االتفػاؽ عميػو، أرجػو مراجعػة االتفاقيػات لػنعمـ جّيػدًا  المصالحة". وتساءؿ: "متى كانت "حماس" ال تنفػذ مػا تػ
 أيف المشكمة؟".

مصػػرية بعػػد الجػػداوؿ األمنيػػة التػػي توافقنػػا عمييػػا، بسػػبب وأضػػاؼ: "إفَّ التػػأخيرات األخيػػرة فػػي تنفيػػذ البنػػود ال
َـّ مػف أجػؿ إحػداث اختػراؽ تفػاوض  السيد كيري وطمبو الذي لـ يعػد سػّرًا، تأخيرىػا حتػى زيػارة الػرئيس أوبامػا ثػ

 مع الكياف".
نياء االنقساـ ىو اليدؼ واالنتخابات نتيجة، و"حماس" ممتزم ة بكؿ وأكد أبو مرزوؽ أفَّ المصالحة الوطنية وا 

 وثيقة وقعت عمييا، متمنيًا أف يكوف ىذا األمر أولوية وطنية.
 98/7/1093قدس برس، 

 
 الّرشق: انتقائية فتح في التعاطي مع ممفات المصالحة سياسة مفضوحة 99

استيجف عّزت الّرشؽ بشػّدة االتيامػات المسػتمرة الصػادرة عػف حركػة فػتح بػيف الفينػة : حمزة حيمور -السبيؿ 
تعطيػؿ وعرقمػة المصػالحة واصػفًا إّياىػا "بػالمزاودات واالتيامػات الباطمػة" والتػي أصػبحت  واألخرى بخصوص

أسطوانة "مشروخة وميترئة" ما فتئت قنوات إعالميا وبعض رموزىا مف ترديدىا، وبات واضحًا الطرؼ الذي 
ـ يجػد أمامػو ينتيجيا ويمارسيا لتغطيػة إخفاقاتػو المتواصػمة ووصػوؿ نيجػو التفاوضػي إلػى طريػؽ مسػدود، ولػ

 إال حركة حماس لتصدير أزماتو المتالحقة نحوىا.
وقػػػاؿ الّرشػػػؽ فػػػي تصػػػريح خػػػاص لػػػػ "السػػػبيؿ": " يػػػدرؾ القاصػػػي والػػػداني مػػػف يعرقػػػؿ تحقيػػػؽ بنػػػود المصػػػالحة 
ـّ التوافػػؽ عمػػى تنفيػػذىا  الوطنيػػة عبػػر سياسػػة االنتقائيػػة المفضػػوحة فػػي التعػػاطي مػػع ممفػػات المصػػالحة التػػي تػػ

توازي". وتسػاءؿ الّرشػػؽ: "مػاذا نسػّمي مػف يختػزؿ المصػػالحة الوطنيػة فػي بنػد أو بنػديف ويمػػّوح رزمػة واحػدة بػال
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بيمػػا كّممػػا شػػعر بضػػغوط أو ابتػػزاز خػػارجي؟ي ومػػاذا نسػػّمي مػػف ينفػػرد فػػي تقريػػر الخطػػوات وتحديػػد ا ليػػات 
ـّ االتفاؽ عميو ؟ي".  والمواعيد دوف االلتزاـ األميف بما ت

فػتح شػروطا جديػدة عمػى ممػؼ المصػالحة وتشػكيؿ حكومػة التوافػؽ الػوطني،  وأضاؼ: " لماذا وضػعت حركػة
 ولماذا تتيرب حركة فتح مف استحقاؽ انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني؟.

وقاؿ:" ما قامت بػو فػتح مػف إقػرار قػانوف انتخابػات المجمػس الػوطني فػي المجنػة التنفيذيػة لممنظمػة بعيػدا عػف 
طار القيػادي لمنظمػة التحريػر مخػالؼ لمػا تػـ االتفػاؽ عميػو فػي اجتمػاع لجنػة التوافؽ الوطني، وبعيدا عف اإل

قرارىػػا فػػي  قػػانوف انتخابػػات المجمػػس الػػوطني برئاسػػة السػػيد سػػميـ الزعنػػوف، حيػػث تػػـ االتفػػاؽ عمػػى مناقشػػتيا وا 
 اإلطار القيادي بمشاركة حماس والجياد وكؿ الفصائؿ، وىذا أحد أسباب تعطؿ المصالحة ؟ي".

 99/7/1093، عّمانالسبيل، 
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قمػػػؿ القيػػػادي فػػػي حركػػػة حمػػػاس الػػػدكتور صػػػالح البردويػػػؿ مػػػف أىميػػػة الجيػػػود األمريكيػػػػة : غػػػزة )فمسػػػطيف(

سػرائيؿ، وأرجػع ذلػؾ إلػػى أف ىػذ ه الجيػود ليسػػت والفمسػطينية الحاليػة إلعػادة المفاوضػػات بػيف قيػادة السػػمطة وا 
 جدية وليس فييا ما يحفظ الحقوؽ والثوابت الفمسطينية إطالقا.

، أف الجيػػود التػػي بػػذليا ]أمػػس  (7|98ورأى البردويػػؿ فػػي تصػػريحات خاصػػة لػػػ "قػػدس بػػرس" اليػػـو الخمػػيس )
وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري منػػذ توليػػو ىػػذا المنصػػب بالنسػػبة لمممػػؼ الفمسػػطيني تمثمػػت فػػي إقنػػاع 

لطػػػػرؼ الفمسػػػػطيني بػػػػالقبوؿ باألرضػػػػية اإلسػػػػرائيمية إلعػػػػادة اسػػػػتئناؼ المفاوضػػػػات، وقػػػػاؿ: "ىنػػػػاؾ محػػػػاوالت ا
مسػػتميتة مػػف أجػػؿ إحيػػاء عمميػػة التسػػوية بالشػػروط اإلسػػرائيمية، وأمريكػػا ومبعوثيػػا جػػوف كيػػري يعمػػالف بيػػذا 

القبوؿ بالدولة الييودية وبوجود  االتجاه، إقناع السمطة باألرضية االسرائيمية منطمقا الستعادة المفاوضات، أي
المسػػػتوطنات وتبػػػادؿ األراضػػػي والتنػػػازؿ عػػػف حػػػؽ الالجئػػػيف فػػػي العػػػودة والتنػػػازؿ عػػػف القػػػدس، ىػػػذه الشػػػروط 

 اإلسرائيمية كاف كيري يأتي في األشير الماضية إلقناع السمطة بيا لمعودة إلى استئناؼ المفاوضات".
بػػاس قبػػؿ بػػذلؾ وأنػػو يبحػػث عػػف غطػػاء سياسػػي فمسػػطيني وأشػػار البردويػػؿ إلػػى أف رئػػيس السػػمطة محمػػود ع

وعربػػي ليػػذه الخطػػوة، وقػػاؿ: "لقػػد طمػػب محمػػود عبػػاس مػػف الػػدوؿ العربيػػة أف تمنحػػو الغطػػاء السياسػػي، وىػػو 
 يبحث عف الغطاء السياسي مف منظمة التحرير المتيالكة". ]أمس  (7|98اليـو الخميس )

تػػي وصػػفيا بأنيػػا "مػؤامرة لتصػػفية القضػػية الفمسػػطينية"، وقػػاؿ: واسػتبعد البردويػػؿ امكانيػػة مػػرور ىػذه الخطػػة ال
"السؤاؿ األساسي أماـ ىذه الجيود المستميتة لمعودة إلى التسوية بالشروط اإلسرائيمية، ىو ىؿ سيقبؿ الشعب 
الفمسطيني بيا؟ وىؿ سيرضى ىػذا الشػعب بالتنػازؿ عػف حػؽ العػودة وعػف القػدس وبالدولػة الكارتونيػة مقطعػة 

مقابػػؿ الدولػػة الييوديػػة؟ تقػػديري أف الشػػعب الفمسػػطيني لػػف يسػػمح ليػػذه الميزلػػة بػػأف تمػػر، حتػػى لػػو  األوصػػاؿ
عادت المفاوضات فمف تكػوف ليػا أي نتيجػة عمػى األرض، فالشػعب لػف يقبػؿ بالتنػازؿ عػف حقوقػو الثابتػة، ثػـ 

عطػائيـ الحػد إف العدو اإلسرائيمي يتجو إلى التطرؼ والتشدد وال يقبػؿ إال بإبعػاد الفمسػطينييف  بشػكؿ نيػائي وا 
 األدنى مف الحقوؽ في ظؿ اإلدارة اإلسرائيمية".

نمػا ىػي تقطػع الوقػت إلعػادة ترتيػب السياسػات  وقاؿ: "ال أعتقد أف أمريكا تبحث عف استقرار في المنطقػة، وا 
 األمريكية الداخمية والخارجية، وليست لدييا الجدية لرعاية تسوية حقيقية"، عمى حد تعبيره.  

 98/7/1093س برس، قد
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 "إسرائيل"حماس ترفض عودة المفاوضات بين السمطة و 93
ػػػ أشػػرؼ اليػػور: أعمنػػت حركػػة حمػػاس يػػـو أمػػس رفضػػيا عػػودة السػػمطة الفمسػػطينية إلػػى المفاوضػػات مػػع  غػػزة

 االحتالؿ اإلسرائيمي.
ا عػػف يمثػػؿ خروجػػ‘وقػاؿ سػػامي أبػػو زىػػري المتحػػدث باسػػـ الحركػػة فػي تصػػريح صػػحافي اف العػػودة لمتفػػاوض 

 ’.الموقؼ الوطني
جػػرائـ ‘وأكػػد أف المسػػتفيد الوحيػػد مػػف ىػػذه المفاوضػػات ىػػو االحػػتالؿ الػػذي قػػاؿ انػػو يسػػتخدميا كغطػػاء عمػػى 

 ’.االستيطاف والتيويد
وجػػدد رفػػض حركػػة حمػػاس لموقػػؼ وزراء الخارجيػػة العػػرب الػػذيف يضػػغطوف لمعػػودة لممفاوضػػات، معتبػػرا اف 

 ’.ي وليس دفعو لمتنازؿ والتفريطتعزيز صمود الشعب الفمسطين‘دورىـ ىو 
وجػػاء رفػػض حمػػاس ىػػذا لمعػػودة لممفاوضػػات، مػػع اقتػػراب إعػػالف وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري عػػف 

 نجاح مساعيو في إطالؽ مفاوضات ثنائية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، عقب عاميف مف الجمود.
عقب لقائػو بنظيػره األردنػي ناصػر جػودة ولجنػة  وكاف كيري أعمف عقب لقائو بالرئيس محمود عباس، وكذلؾ

المبػػػادرة العربيػػػة أف الخالفػػػات بػػػيف الفمسػػػطينييف واإلسػػػرائيمييف تقمصػػػت، وأف الطػػػرفيف يقتربػػػاف مػػػف اسػػػتئناؼ 
 المفاوضات.

 99/7/1093، القدس العربي، لندن
 

 إلى االنخراط في حكومة توافق وطني حماسفتح تدعو  92
بزعامػة الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس أمػس غريمتيػا المػدود حركػة « فتح» دعت حركة :راـ اهلل )االتحاد(

إلػػى االنخػػراط فػػػورًا فػػي عمػػؿ مشػػترؾ مػػػف أجػػؿ التوصػػؿ إلػػى تفػػػاىـ حػػوؿ تشػػكيؿ حكومػػة توافػػػؽ « حمػػاس»
أغسػػطس  91وطنػػي، بموجػػب اتفػػاؽ المصػػالحة الوطنيػػة الفمسػػطينية، قبػػؿ الموعػػد النيػػائي المحػػدد لػػذلؾ يػػـو 

 المقبؿ.
عػزاـ األحمػد، فػي « حمػاس»ورئػيس وفػدىا لحػوار المصػالحة مػع « فتح»ضو المجنة المركزية لحركة وقاؿ ع

إف التاريخ المحدد قد تـ االتفاؽ بشأنو مع حماس بناء عمى اقتراحيا، “الفمسطينية، « موطني»حديث إلذاعة 
 «.وأكدنا التزامنا بو مرارًا وتكرارًا في االتصاالت التي تمت معيا

بأف القيادة الفمسطينية تؤجؿ تنفيذ اتفاؽ المصالحة بسبب جوالت وزيػر الخارجيػة « حماس»ات ورفض ادعاء
«. إف إسػػػموب حمػػػاس ىػػػذا بػػػات مكشػػػوفًا وال ينطمػػػي عمػػػى أحػػػد»األميركػػػي جػػػوف كيػػػري فػػػي المنطقػػػة، قػػػائاًل 

ة خػػالؿ السػػػنوات الماضػػية بعػػػد انقػػالب حمػػػاس عمػػى الشػػرعية الفمسػػػطينية فػػي قطػػػاع غػػزة )سػػػيطر »وأضػػاؼ 
(، ظمت تماطؿ وتعمؿ في إطػار أجنػدة إقميميػة أوصػمتيا فػي 1007الحركة بالقوة عمى القطاع منتصؼ عاـ 

 «.نياية األمر إلى المأزؽ الذي وصمت إليو اليوـ
جمػاؿ محيسػف بأنػو مػف المبكػر الحػديث عػف « فػتح»في غضوف ذلػؾ، صػرح عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة 

تشػكيؿ حكومػة التوافػؽ الػوطني أو رفضػتو. وقػاؿ « حمػاس»سػواء قبمػت  إجراء انتخابات عامة فمسطينية بعػد
أغسػػطس لتحديػػد مػػا سػػتتخذه إذا رفضػػت الحركػػة إجػػراء  91إف القيػػادة الفمسػػطينية سػػتعقد اجتماعػػًا بعػػد يػػوـ 

 االنتخابات.
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 عمى لساف عضو مكتبيا السياسي خالدة جرار عدـ مشاركتيا فػي« الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف»وأكدت 
أي انتخابػػػات قبػػػؿ تحقيػػػؽ المصػػػالحة، ورأت أف المػػػدخؿ لالنتخابػػػات العامػػػة ىػػػو إجػػػراء انتخابػػػات لممجمػػػس 

 الوطني الفمسطيني مف أجؿ إنياء االنقساـ الفمسطيني.
وليػد العػوض، إنػو ال يػزاؿ ىنػاؾ المزيػد مػػف « حػزب الشػعب الفمسػػطيني»قػاؿ، عضػو المكتػب السياسػي فػي و 

ومػة التوافػؽ الػوطني. وأكػد أيضػًا أف إجػراء االنتخابػات بػدوف توافػؽ مػف شػأنو الوقت لالتفاؽ عمى تشكيؿ حك
 تعزيز االنقساـ الفمسطيني وترسيخو عمى أرض الواقع.

 99/7/1093، الشرق، الدوحة
 

 في غيبوبة معظم الوقت وشرايين يديو تفجرت ..تدىور خطير في صحة األسير البرغوثي 92
اهلل البرغػػوثي،  يومػًا عبػد 79 حػواليالمضػرب عػف الطعػاـ منػذ طػرأ تػدىور خطيػر عمػى صػحة األسػير : غػزة

بػػات ييػػدد حياتػػو فػػي ظػػؿ تعنػػت مصػػمحة السػػجوف اإلسػػرائيمية ورفضػػيا االسػػتجابة لطمبػػو وأربعػػة مػػف رفاقػػو 
 األردنييف بنقميـ إلى سجف أردني لتمضية بقية مدد أحكاميـ.

تػدىور »ي المستشػفى، إف وضػعو الصػحي وقاؿ المحامي محمد الشايب الذي زار البرغوثي أوؿ مػف أمػس فػ
منتفخػة كثيػرًا ولونيػا »مػرة  77وأضاؼ أف يدي البرغػوثي المحكػـو بالسػجف المؤبػد «. في شكؿ خطير لمغاية

يدخؿ في غيبوبة متواصمة »، موضحًا أنو «أزرؽ، ويبدو عمييا آثار تفجر الشراييف واألوردة في شكؿ واضح
ف يسػتيقظ أو يعػي مػا يػدور حولػو، وال يسػتطيع النطػؽ أو الحػديث سػاعة ال يسػتطيع خالليػا أ 98تصؿ إلػى 

 «. إال بكممات متقطعة ومشتتة
99/7/1093الحياة، لندن،   

 
 االتحاد األوروبي بشأن المستوطنات ال تّشكل أساسًا ألي مفاوضات  خطوة"الشعبية":  99

األوروبي بإخراج المسػتوطنات مػف رّحبت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف بخطوة االتحاد : راـ اهلل )فمسطيف(
 أي اتفاقيات يعقدىا مع الجانب اإلسرائيمي، إال أنيا طالبت بوقؼ اتفاقية التجارة األوروبية مع تؿ أبيب.

 واعتبرت الجبية قرار االتحاد األوروبي بإخراج المستوطنات مف أيػة اتفاقيػات يعقػدىا مػع الدولػة العبريػة بأنػو
صحيح الحتراـ القانوف الدولي واإلنساني وقرارات الشرعية الدولية المعنيػة وفتػوى ا"خطوة عممية في االتجاه ال

محكمة الىاي بشأف جدار الفصؿ والضـ االستيطاني العنصري فػي القػدس والضػفة الفمسػطينية المحتمػة. أال 
 .أنيا وصفتيا بأنيا "غير كافية"

ًا أو غطػاًء أليػة مفاوضػات مػع مػف وصػفتيا بػػ وأكدت أنو ال يجوز أف تشكؿ الخطػوة األوروبيػة أساسػًا قانونيػ
"حكومة غالة التطرؼ واالحتالؿ واالستيطاف والعنصػرية"، مػا يمحػؽ أفػدح األضػرار بقػرارات الشػرعية الدوليػة 

  ذات الصمة بفمسطيف.
 98/7/1093قدس برس، 

 
 لبحث أوضاع الالجئين الفمسطينيين  يستقبل ديبموماسيا يابانيالبنان  فيممثل حماس  97

اسػػتقبؿ ممثػػؿ حركػػة حمػػاس فػػي لبنػػاف عمػػي بركػػة المستشػػار فػػي سػػفارة اليابػػاف ببيػػروت ميكيييػػرو : بيػػروت
أوكػػػاوا، واسػػػتعرض معػػػو األوضػػػاع العامػػػة فػػػي المنطقػػػة وآخػػػر مسػػػتجدات القضػػػية الفمسػػػطينية، وخصوصػػػًا 

 أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في لبناف.
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عب الفمسػػطيني، وطالبيػػػا بػػالوقوؼ إلػػى جانػػب القضػػػية وقػػدـ بركػػة الشػػكر لحكومػػة اليابػػػاف عمػػى دعميػػا لمشػػ
الفمسطينية وخصوصًا مواجية مشاريع تيويد القدس وتيجير الفمسطينييف البدو في النقػب ومصػادرة أراضػييـ 
واستمرار اإلستيطاف في الضفة الغربية المحتمة، وأكد تمسؾ الشعب الفمسػطيني بحقػو بالمقاومػة حتػى تحقيػؽ 

 عودة واالستقالؿ.أىدافو بالتحرير وال
 9918كما تطّرؽ الطرفاف إلى أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في لبناف ومعاناتيـ المتواصمة منػذ النكبػة عػاـ 

وحرمػانيـ مػف أبسػػط حقػوقيـ المدنيػػة واإلنسػانية فػي لبنػػاف فػي ظػػؿ تراجػع مػا تقدمػػو وكالػة األونػػروا ليػـ، كمػػا 
منػػازحيف الفمسػطينييف مػف سػورية ودعػػـ عمميػة إعمػار مخػػيـ طالػب بركػة الحكومػة اليابانيػػة بتقػديـ مسػاعدات ل

 نير البارد المنكوب.
وشّدد بركة عمى أف الفمسطينييف في لبنػاف ليسػوا طرفػًا فػي أّي نػزاع داخمػي فػي لبنػاف أو فػي أي دولػة عربيػة 

 ولف يكونوا جزءًا مف أي معركة مذىبية.
 98/7/1093، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 9997ساس حدود ألى المفاوضات عمى إبالدعوة  يكير فتح تطالب  98

طالبػػػػت حركػػػػة فػػػػتح التػػػػي يتزعميػػػػا الػػػػرئيس الفمسػػػػطيني محمػػػػود عبػػػػاس وزيػػػػر الخارجيػػػػة : ا ؼ ب -راـ اهلل 
االميركي جوف كيري بادخاؿ تعديالت عمى مقترحو العادة اطالؽ المفاوضات مع اسرائيؿ، مطالبة باالشارة 

 حسب مسؤوؿ في الحركة.ب 9977الييا عمى اساس حدود عاـ 
وقػػػاؿ امػػػيف مقبػػػوؿ امػػػيف سػػػر المجمػػػس الثػػػوري لمحركػػػة "المجنػػػة المركزيػػػة تشػػػترط عػػػدة مسػػػائؿ لمعػػػودة الػػػى 

 ".9977المفاوضات،ابرزىا اف يعمف كيري انو يدعو لممفاوضات عمى اساس مبدأ الدولتيف عمى حدود عاـ 
 99/7/1093، الحياة، لندن

 
 لألنفاق مصر خطة لمتبادل التجاري بديالً  حماس تطرح عمى": األوسط"الشرق  99

إف حركة حماس بدأت تعػاني « الشرؽ األوسط»قالت مصادر مطمعة في قطاع غزة لػ: كفاح زبوف - راـ الؿ
مػػف تراجػػع مصػػادر الػػدخؿ المػػالي، بعػػد شػػف الجػػيش المصػػري حممػػة غيػػر مسػػبوقة ليػػدـ األنفػػاؽ التػػي كانػػت 

إذا استمر ىذا الوضع فإف الحركػة سػتدخؿ فػي أزمػة »صادر، تشكؿ مصدر دخؿ كبير لمحركة. وأضافت الم
 «.حقيقية خالؿ شيور

ويشف الجيش المصري حممة كبيرة عمى األنفاؽ الواصمة بيف مصر والقطاع، وطالت ألوؿ مرة أنفاؽ تيريب 
« حمػػاس»رئيسػية كانػت تسػػتخدـ لتيريػب الوقػػود والبضػائع، كمػػا طالػت أنفاقػا خاصػػة بحمػاس نفسػػيا. وتممػؾ 

ات األنفػػاؽ المحفػػورة تحػػت األرض، تأخػػذ صػػفة المعػػابر الرسػػمية، وتحولػػت مػػع الػػزمف إلػػى مصػػدر كبيػػر مئػػ
لمػػرزؽ والثػػراء، وشػػراييف حيػػاة لمغػػزييف كمػػا يحمػػو لمػػبعض تسػػميتيا، ودخػػال ميمػػا لخزينػػة الحكومػػة الحمسػػاوية 

 المقالة ىناؾ أيضا.
يامػات لحمػػاس بالتػدخؿ فػػي الشػأف المصػػري. وبػدأ تػدمير األنفػػاؽ بشػكؿ مػػنظـ بعػد سػػقوط حكػـ اإلخػػواف، وات

لقػػد أثػػر ذلػػؾ كثيػػرا عمػػى دخػػؿ الحركػػة وقػػدراتيا الماليػػة، خصوصػػا أف ذلػػؾ جػػاء فػػي وقػػت »وقالػػت المصػػادر 
توقػػؼ فيػػو الػػدعـ كػػذلؾ مػػف قبػػؿ حػػزب اهلل المبنػػاني بعػػد موقػػؼ حمػػاس مػػف األزمػػة السػػورية، وتراجػػع إلػػى حػػد 

 «.كبير مف قبؿ إيراف
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الحركة تعتمد في مصادر الدخؿ العامة عمى الضرائب وبعض المشػاريع الكبيػرة فػي غػزة وعمى الرغـ مف أف 
والخارج، إال أف المعونات األكبر كانت تصؿ مف إيراف، كما أف الدخؿ األكبػر مػف الضػريبة كػاف يػأتي عبػر 

محاولػة األنفاؽ. وثمػة اتصػاالت مكثفػة تجرييػا حمػاس فػي غػزة مػع قػادة اإلخػواف المصػرييف فػي الخػارج فػي 
لمبحػػث عػػف بػػدائؿ تمويػػؿ جديػػدة ولػػو كانػػت مؤقتػػة. وأقػػر القيػػادي فػػي حمػػاس، غػػازي حمػػد، بػػذلؾ، قػػائال: إف 
حركتو تبحػث عػف بػدائؿ وحمػوؿ الحتػواء األزمػة. وطػاؿ الضػرر كػذلؾ قػدرة الحركػة عمػى تيريػب أسػمحة إلػى 

 القطاع.
لقطػػاع غػػزة، وىػػو مػػا دفػػع الحركػػة وكشػفت المصػػادر عػػف وجػػود تراجػػع فػػي قػػدرة الحركػػة عمػى إدخػػاؿ السػػالح 
والجػيش المصػري متػوترة « حمػاس»مؤخرا إلى رفع مستوى التصنيع الذاتي داخؿ القطاع. وتبدو العالقة بيف 

 إلى حد كبير، بعد اتياـ الجيش لعناصر فمسطينية بالتدخؿ بطريقة أو بأخرى في األزمة المصرية.
ووفؽ  تؤكد أنيا عمى اتصاؿ دائـ مع القيادة المصرية.إنيا ال تتدخؿ في الشأف المصري، و « حماس»وتقوؿ 

ستطرح عمى المصرييف عبر عضو المكتب السياسي لمحركة الموجود فػي القػاىرة، « حماس»المصادر، فإف 
موسػػى أبػػو مػػرزوؽ، خطػػة لمتبػػادؿ التجػػاري بػػيف غػػزة ومصػػر، بػػديال لرنفػػاؽ التػػي يجػػري تػػدميرىا مػػف جيػػة، 

 المعابر والتحكـ فييا مف جية ثانية.وبسبب مواصمة إسرائيؿ إغالؽ 
طرحػػػت عمػػػى الػػػرئيس المصػػػري المعػػػزوؿ محمػػػد « حمػػػاس»وىػػػذه ليسػػػت فكػػػرة جديػػػدة، وأكػػػدت المصػػػادر أف 

مرسي، إقامة منطقة تجارية حرة بيف مصر والقطاع، لكنػو لػـ يعػد بشػيء، بسػبب أف المشػروع يحتػاج موافقػة 
 إسرائيمية.

  99/7/1093الشرق األوسط، لندن، 
 

 جماعية بإقميم فتح وسط خان يونس استقاالتسبيل": "ال 10
قدـ عدد مف أعضاء قيادة إقميـ فتح وسط محافظة خاف يونس جنوب قطاع غػزة مػؤخًرا اسػتقاالتيـ احتجاًجػا 

وقالت مصادر فتحاوية الخميس إف خمسة مف أعضاء قيػادة اإلقمػيـ المػذكور  عمى أوضاع التنظيـ المترىمة.
ؿ أياـ بسبب األوضاع التي يمػر بيػا التنظػيـ ككػؿ خاصػة إقمػيـ وسػط خػاف يػونس، مػف تقدموا باستقاالتيـ قب

تباع سياسػة دمػج األقػاليـ واإلقصػاء والخصخصػة.. ولفتػت المصػادر إلػى أف  حيث ترىؿ الوضع التنظيمي وا 
غػػوف، األشػػخاص الػػذيف قػػدموا اسػػتقاالتيـ ىػػـ أعضػػاء ىيئػػة قيػػادة بػػاإلقميـ "محمػػد إربيػػع، نبيػػؿ األغػػا، زيػػاد جر 

 حساـ أبو فاطمة، محمد كوارع".
وبينػػػت أف األسػػػباب المػػػذكورة السػػػتقالة األعضػػػاء الخمسػػػة يضػػػاؼ عمييػػػا أسػػػباب شخصػػػية متعمقػػػة بطمػػػوح 
البعض بالحصوؿ عمى مراتب تنظيمية، كأميف سر وغيرىا"، فيما رفضت المصادر تقديـ مزيد مف التفاصيؿ 

 حوؿ أسباب االستقالة.
 98/7/1093، السبيل، عّمان

 
 وتتحدث عن بوادر حسن نية  97حدود  أساسترفض استئناف المفاوضات عمى  الحكومة اإلسرائيمية 19

برئاسة بنياميف  اإلسرائيميةالحكومة  ، أفوليد عوض، عف 99/7/1093، القدس العربي، لندنذكرت 
االراضي  نتنياىو جددت الخميس موقفيا الرافض الستئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف عمى اساس حدود

 ، القامة الدولة الفمسطينية عمييا.9977المحتمة عاـ 
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وعمى ذلؾ الصعيد نفى مارؾ ريغؼ الناطؽ بمساف رئيس الوزراء اإلسرائيمي ما ورد في تقرير نشرتو وكالة 
رويترز نقال عف مسؤوؿ إسرائيمي رفيع قولو إف إسرائيؿ وافقت عمى استئناؼ المفاوضات عمى أساس حدود 

 األراضي عمى طرفي تمؾ الحدود. وتبادؿ 77
إف تقرير وكالة رويترز غير ‘وقاؿ ريغؼ وفقا لما نقمو موقع القناة العاشرة االسرائيمية االلكتروني الخميس 

 .77صحيح وأف اسرائيؿ لـ توافؽ عمى استئناؼ المفاوضات عمى اساس حدود 
 9977دود االراضي المحتمة عاـ وجاء نفي اسرائيؿ لموافقتيا عمى استئناؼ المفاوضات عمى اساس ح

القامة دولة فمسطيف عمييا بالتزامف مع حديث اسرائيمي عف امكانية اف تقديـ تؿ ابيب بوادر حسف نية تجاه 
 .1090الفمسطينييف لتشجيع السمطة عمى استئناؼ المفاوضات المتوقفة منذ عاـ 

ائيؿ بدأت بتقديـ بوادر حسف نية بيدؼ وفي ذلؾ االتجاه ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيمي الخميس، أف إسر 
استئناؼ المفاوضات مع السمطة الفمسطينية، موضحة أف مف بيف ىذه البوادر ىي إزالة بعض الحواجز في 

 مناطؽ الضفة الغربية.
وأوضحت اإلذاعة أف الجيش اإلسرائيمي بدأ صباح الخميس بإزالة الحاجز الرئيسي القريب مف مدينة الخميؿ 

 نة بيت حغاي، وأبمغ المستوطنيف القاطنيف بالقرب مف الحاجز بضرورة أخذ تدابير احتياطية. بجوار مستوط
« ليكود»الوزير سيمفاف شالوـ مف حزب ، أف أسعد تمحمي، عف 99/7/1093، الحياة، لندنوأضافت 
تمس بأمف  طالما أف المؤسسة األمنية ال ترى أنيا« لفتات طيبة»إف إسرائيؿ مستعدة لتقديـ  :الحاكـ قاؿ

 إسرائيؿ ومواطنييا.

 
 المفاوضات المباشرة إلىعن العودة  رسمياً  اإلعالنمن  "قاب قوسين أو أدنى" كيريبيريز:  11

 زرئيس دولة اسرائيؿ شمعوف بيري ، أفوليد عوض، عف 99/7/1093، القدس العربي، لندنذكرت 
مساعيو التي يبذليا لدفع عممية كيري جاد في جيوده و وزير الخارجية األميركي جوف الخميس أكد بأف 

 مف االعالف رسميا عف العودة الى المفاوضات المباشرة.’ قاب قوسيف أو أدنى‘السالـ في المنطقة، ىو 
وأضاؼ بيريس وفؽ موقع صحيفة ىآرتس االرسائيمية الخميس اف األياـ القادمة ستكوف حاسمة واألمور في 

ا جبارة تبذؿ وسيكوف ليا نتائج، اف كاف مف الجانب االسرائيمي أو أنا مقتنع بأف جيود‘متناوؿ اليد، متابعا: 
 ’.الفمسطيني، وكال الجانبيف يبذالف جيودا لمتغمب عمى العقبات األخيرة

« جديًا وحقيقياً »بيريز قاؿ إف ثمة تقدمًا ، أف أسعد تمحمي، عف 99/7/1093، الحياة، لندنوأضافت 
، «الذي نجح في تعزيز فرص استئنافيا»ممية التي يجرييا كيري حصؿ عمى االتصاالت إلحياء العممية الس

الذيف دعموا »معربًا عف تقديره ليذه الجيود. وتابع أف لقاء كيري مع وزراء خارجية دوؿ الجامعة العربية 
كما دعا بيريز االتحاد األوروبي إلى التميؿ قبؿ نشر  ، تركت لديو انطباعًا طيبًا.«عمى المر جيوده

إذ قد »في الجريدة الرسمية،  9977بعدـ التعاوف مع مستوطنات األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  توصياتو
 «.ال تكوف حاجة لذلؾ ألف المفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف قد ُتستَأنؼ

 
 سيناء ىمنح مصر الضوء األخضر إلرسال تعزيزات عسكرية إل ىعم يوافقيعمون  13

فاع اإلسرائيمي موشيو يعالوف أف اسرائيؿ منحت الضوء االخضر لمصر لنشر أعمف وزير الد  : شريؼ شفيؽ
وقاؿ يعالوف لإلذاعة العامة اإلسرائيمية إف مصر قدمت لنا   . تعزيزات في صحراء سيناء لمحاربة االرىاب

أنو مؤكدا  عدة طمبات في األياـ األخيرة لمسماح بادخاؿ تعزيزات اضافية مصرية مف أجؿ محاربة اإلرىاب،
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طالما أف ىذه القوات تشارؾ في مكافحة االرىاب وتتـ استشارتنا باإلضافة إلي عدـ تقويض معاىدة السالـ 
بيف البمديف فنحف موافقوف عمي طمبيـ مف أجؿ مكافحة تحدي اإلرىاب في سيناء. وشدد يعالوف عمي أنو 

 عند ىزيمة االرىابييف سيعود الوضع الي ما كاف عميو. 
 99/7/1093، ىرةاألىرام، القا

 
 9997تقبل بمفاوضات عمى أساس حدود البقاء في حكومة  أقبلبينيت: لن  12

نفتالي بينت صرخة ضد المفاوضات، ميددًا أنو سيفكؾ الرزمة « البيت الييودي»أطمؽ زعيـ : حممي موسى
يكف ل». وقاؿ بينت 9977ولف يجمس في حكومة تدخؿ مفاوضات مع الفمسطينييف عمى أساس حدود العاـ 

واضحًا أف حزب البيت الييودي برئاستي لف يكوف شريكًا، ولو لثانية واحدة، في حكومة توافؽ عمى 
بحث مستقبمي يتعمؽ بحدود الدولة، بما »وشدد عمى معارضتو أي «. 9977التفاوض عمى أساس خطوط 

 «.يعني زعزعة وحدة القدس
 99/7/1093، السفير، بيروت

 
 بدأ المفاوضات فورًا وسنوفر لك شبكة أماناالعمل لنتنياىو:  حزبزعيمة  12

تعيدت رئيسة حزب العمؿ المعارض شيمي يحيموفيتش بمنح رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو شبكة اماف اذا 
 ما واجو صعوبات داخؿ حزبو عمى خمفية احراز تقدـ في عممية السالـ.

لى الخوض فورا في مفاوضات سياسية ودعت النائبة يحيموفيتش في رسالة بعثت بيا الى السيد نتنياىو ا
 مع الفمسطينييف في مسعى حقيقي لمتوصؿ الى تسوية.

وقالت رئيسة حزب العمؿ اف مواصمة انتياج السمبية والرد عمى االحداث بدال مف التسبب فييا سيكوناف 
 بمثابة التممص مف المسؤولية وغياب الزعامة.

بي بوقؼ تمويؿ مشاريع خارج الخط االخضر بمذكرة مؤلمة ووصفت السيدة يحيموفيتش قرار االتحاد االورو 
 لممخاطر االمنية واالقتصادية واالستراتيجية المترتبة عمى الجمود السياسي.

 98/7/1093، فمسطين أون الين
 

 "300اس "بصواريخ  ةالعسكرية اإلسرائيمية في واشنطن لبحث تزويد سوري االستخباراترئيس  19
حيفة "معاريؼ" أف رئيس شعبة االستخبارات العسكرية )أماف( المواء أفيؼ ذكرت ص: يو بي أي -القدس 

كوخافي بدأ أمس زيارة لمواليات المتحدة لعقد لقاءات مع مسؤوليف أمنييف أميركييف يكوف في مركزىا 
وقالت صحيفة إنو في مركز المباحثات التي سيجرييا كوخافي في الواليات المتحدة  األوضاع في سورية.

" 300رات في الجبية الشمالية إلسرائيؿ وسيتـ التركيز بشكؿ خاص عمى تزويد سورية بصواريخ "اس التطو 
 المضادة لمطائرات وذلؾ في أعقاب إعالف روسيا تنفيذ صفقة الصواريخ ىذه.

" وتتخوفاف مف أنيا ستضع حدًا 300وتعارض إسرائيؿ والواليات المتحدة بشدة تزويد سورية بصواريخ "اس 
الطيراف الحربي اإلسرائيمي في األجواء السورية والمبنانية، وخاصة الغارات الجوية التي شنتيا  لتحميؽ

 إسرائيؿ ضد أىداؼ في األراضي السورية في الشيور األخيرة.
كذلؾ سيبحث كوخافي في الواليات المتحدة التطورات الحاصمة في الدوؿ العربية المجاورة إلسرائيؿ وخاصة 

 ط حكـ اإلخواف وعزؿ الرئيس محمد مرسي.في مصر بعد إسقا
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 99/7/1093، الحياة، لندن
 

ذا ما أردنا التوصل .. عباس زعيم فمسطيني معتدل: ميرتسحزب  17  تسوية فإن ذلك متاح اآلن إلىوا 
صائبًا »اليسارية زىافو غالؤوف قرار االتحاد األوروبي « ميرتس»اعتبرت زعيمة : أسعد تمحمي –الناصرة 

ألف الوقت ليس »ودعت حكومة نتنياىو الى اف تصحو مف غفوتيا «. صنع معروفًا إلسرائيؿوميمًا ألنو ي
قد نجد أنفسنا »وأضافت أف العالـ يفقد صبره تجاه إسرائيؿ، وأنو مف دوف تسوية الصراع «. في مصمحتنا

ني معتدؿ وزادت أف الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف( ىو زعيـ فمسطي«. نواجو انتفاضة جديدة
ذا ما أردنا التوصؿ الى تسوية فعاًل، فإف ذلؾ متاح ا ف»  «.وا 

 99/7/1093، الحياة، لندن
 

 "برافر"مخطط  الذي تجاىل نضال الجماىير العربية ضدّ  اإلسرائيميالطيبي ينتقد اإلعالم  18
، رئيس الحركة العربية زىير أندراوس: ألقى النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية لمتغيير -الناصرة 

لمتغيير، خطابًا أماـ ىيئة الكنيست تطرؽ فيو إلى تجاىؿ اإلعالـ العبري لإلضراب الذي أعمنت عنو 
والمظاىرات التي قاـ بيا المواطنوف العرب في الجميؿ والمثمث والنقب، ضد  99/7الجماىير العربية بتاريخ 

 ييـ.مخطط برافر لتيجير البدو في النقب ومصادرة أراض
وقاؿ الطيبي: خرج المواطنوف العرب في النقب، أـ الفحـ، سخنيف، وادي عارة، الناصرة، وساد البمدات 
العربية إضراب شامؿ، بينما اإلعالـ العبري لـ يتطرؽ لذلؾ، ليس في اليوـ السابؽ لرحداث وال في ذات 

، بجميع أشكالو مف قنوات تمفزيونية، صحافة مكتوبة أو مواقع ا نترنت، وكاف واضحًا عدـ الرغبة في اليـو
بالمئة  10تقديـ اي خبر عف الموضوع، أو شرح اإلضراب وأسبابو، وما ىو مخطط برافر، وما الذي يؤلـ 

مف المواطنيف في ىذه البالد. وأضاؼ الطيبي: عندما يضرب الجميور ويخرج في مسيرات ومظاىرات 
يغمض عينيو عف الوضع األكثر إيالمًا لدى األقمية  فيناؾ رسالة يريد تمريرىا، ولكف إعالـ األغمبية

 العربية.
وتابع الطيبي: اإلعالـ العربي العالمي اىتـ بالموضوع، أما اإلعالـ العبري فمـ يتحدث عف مصادرة 
األراضي، اإلقصاء، والتيميش، لـ يساىـ في خمؽ حوار ديمقراطي مع ىذا الجميور بواسطة اإلعالـ، ولوال 

رافر ىنا مف عمى ىذه المنصة لما كاف الجميور العاـ قد سمع عنو. وتطرؽ الطيبي الى مزقنا قانوف ب
تصرؼ الشرطة إزاء المتظاىريف بالقوؿ: بمجرد أْف أغمؽ المتظاىروف شارًعا بدأ ىجوـ الشرطة عمييـ بقسوة 

حمموا المتظاىر  وبالخيوؿ، والضرب باليراوات والعنؼ، ولو قارنا ذلؾ بمظاىرة في الشارع الييودي لكانوا
الذي يغمؽ الشارع بكؿ أدب ورقة ونقموه إلى الجانب ا خر. واختتـ قائاًل: إعالـ األغمبية العبري ال يسأؿ ما 
الذي يؤلـ المواطف العربي الذي ُييدـ بيتو، ال يغطي ما يحدث في المجتمع العربي، ونظرتو إلى المجتمع 

مسبقة، بينما نحف المواطنوف العرب لدينا مطالب ومطالبنا العربي نظرة سمبية، نمطية تستند إلى أفكار 
 عادلة.

 99/7/1093، القدس العربي، لندن
 

 : مرسي منح "شرعية" لـ"كامب ديفيد" ةاإلسرائيميذاعة اإل 19
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، إف نظاـ الرئيس المعزوؿ محمد ”اإلسرائيمية“قاؿ يوسي نيشر محرر الشؤوف الشرؽ أوسطية في اإلذاعة 
ف ” خوانية ضمنيةشرعية إ“مرسي منح  والقاىرة، ” حماس“بيف حركة ” شير العسؿ“التفاقية كامب ديفيد، وا 

يونيو. وأشارت اإلذاعة إلى  30تدىور بشكؿ كبير حتى قبؿ سقوط مرسي، في أعقاب الموجة الثورية في 
ُتعد مف أكبر المتضرريف مف سقوط نظاـ اإلخواف المسمميف في مصر، خاصة أنيا راىنت ” حماس“أف 
يراف. وأضاؼ نيشر أف ع ميو عمى حساب عالقاتيا بدوؿ أخرى كانت داعمة ليا في المنطقة، مثؿ سوريا وا 
يناير، لـ يشيد انييار العالقات بيف القاىرة  19عيد مرسي وخالًفا لمتوقعات المتشائمة التي سبقت ثورة “
 ”.ة السالـنظاـ مرسي منح نوعًا مف الشرعية اإلخوانية الضمنية لمعاىد”. إسرائيؿ”و

 99/7/1093، الخميج، الشارقة
 

يالت بالتنسيق مع القاىرة  مائياً  ُتقيم جداراً  "إسرائيل"يديعوت:  30  عمى حدود مصر وا 
العبرية النقاب عف أف جيش االحتالؿ يعتـز ’ يديعوت أحرونوت‘كشفت صحيفة :زىير أندراوس -الناصرة 

 لمجدار العازؿ عمى الحدود اإلسرائيمية ػ المصرية.بناء جدار مائي بيف مدينة إيالت وطابا، استكماال 
وأضافت الصحيفة أف الجيش اإلسرائيمي سيقوـ ببناء الجدار المائي بداية العاـ المقبؿ، بتنسيؽ كامؿ مع 

 السمطات المصرية، موضحة أف السبب الرئيسي لمبناء ىو تدىور األوضاع األمنية في شبو جزيرة سيناء.
 99/7/1093، القدس العربي، لندن

 
 في العالم "إسرائيل"تجميل صورة " اإلسرائيمية.. واليدف منيا نيوز 12آي انطالق بث قناة " 39

ـّ بثُّو مباشرة عمى اليواء مف " نيوز 11آي " اإلسرائيمية قناةالانطمقت : دجى داود أمس األوؿ، في افتتاح ت
القطرّية كما يعمف مؤسسوىا، وتيدؼ إلى  «الجزيرة». تأسست القناة لتكوف مشروعًا يشبو مشروع يافا ميناء

 في العالـ.« إسرائيؿ»تجميؿ صورة »
شعارًا ليا، خّصصت ليا موقعًا إلكترونيًا بالمغات الثالث، يقّسـ إلى « ما وراء الحدث»والقناة التي اّتخذت 

مؿ عنواف أنباء سياسية واقتصادية، ورياضية وثقافية. كما يحتوي عمى معرض لمصور، وجانب لممقاالت ح
ولدييا أيضًا محطة عمى موقع «. الخطر الجيادي في منطقة الّساحؿ: فرصة ديبموماسية لمصمحة إسرائيؿ»
، «فايسبوؾ»متابعًا. وذلؾ إلى جانب أربع صفحات عمى موقع  310، انضـّ إلييا حتى ا ف «يوتيوب»

بّية لمقناة مئة معجب فقط. كما واحدة شاممة وثالث مخصصة لمغة مف لغاتيا الثالث.. وتضـّ الصفحة العر 
شخصًا، مّدتيـ القناة حتى ا ف  19، ويتابع حسابيا العربي «تويتر»حسابات عمى موقع  1تضـّ القناة 

 بتغريدات عف تصاريح أو عناويف إخبارية مف دوف روابط وال تفاصيؿ.
عمى أخبار الشرؽ األوسط. ستبّث القناة مف داخؿ فمسطيف المحتّمة، عمى مدار الساعة، وتصّوب اىتماميا 

 مموّلة مف رجؿ األعماؿ الفرنسي وقطب االتصاالت باتريؾ درىي. « 11آي »و
 99/7/1093، السفير، بيروت

 
  لتيديدات مستقبمية المدن اإلسرائيمية "إسرائيل": تقرير لمراقب الدولة يحّذر من عدم جاىزية  31

الدولة العبرية لمواجية تيديدات مستقبمية قد تنشب الناصرة: حّذر تقرير إسرائيمي رسمي، مف عدـ جاىزية 
 ضّدىا في المستقبؿ، ال سّيما عمى صعيد جبيتيا الداخمية والمجاؿ الدفاعي، وفؽ التقرير.
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وجاء في تقرير مراقب الدولة العبرية يوسؼ شابيرا "أف المؤسسة الدفاعية اإلسرائيمية والمتمثمة بالجبية 
 يا استعداد أفضؿ ألي ىجوـ متوقع عمى المدف اإلسرائيمية مستقباًل".الداخمية تحتاج ألف يكوف لدي

(، الحكومة اإلسرائيمية إلى 7|98ودعا التقرير الذي نشرت فحواه مواقع إعالمية إسرائيمية، اليوـ الخميس )
توحيد كافة جيودىا في إطار سمطة مركزية واحدة مف أجؿ االستعداد بشكؿ أفضؿ لمواجية الكوارث 

يدات الصاروخية التي قد تتعّرض ليا المدف اإلسرائيمية مستقباًل، والتي مف شأنيا أف تمس بالجبية والتيد
الداخمية، حسب التقرير. ونّوه تقرير شابيرا، إلى ضرورة ضماف حصوؿ كاّفة اإلسرائيمييف عمى معّدات 

، التي تتضّمف تعّرض تؿ الوقاية )كالكمامات الواقية وغيرىا( ليصار إلى استخداميا في حاالت الطوارئ
 أبيب ليجوـ بالسالح الكيماوي.

 98/7/1093قدس برس، 
 

 : الثوار بسورية سيعممون عمى توريط "إسرائيل" بالحرب ىناك قائد المنطقة الشمالية السابق 33

الثوار السورييف سيقوموف بالعمؿ عمى توريط  أف "رافي نوي" قائد المنطقة الشمالية الصييوني السابؽزعـ 
أنيـ يدركوف أنيـ جيش الصييوني في القتاؿ الدائر في سوريا لرفع ضغط الجيش السوري عنيـ، مدعيًا ال

، وأّف الخروج منوكيفية في وضع ال يعرفوف وأصبحوا ستراتيجيتيـ خاطئة، ا أفّ ليـ وتبيف  خسروا المعركة
. واستبعد "نوي" أف يقوـ النظاـ السوري بالرد عمى ىو توريط "إسرائيؿ" بيذه الحربأماميـ الطريؽ الوحيد 

العمميات التي تشنيا "إسرائيؿ" في عمؽ سوريا، مرجحًا أّف األمور انقمبت في سوريا وباتت يد النظاـ ىي 
فييا، معتبرًا أّف الحرب في سوريا ستستغرؽ وقتًا  وال يريد دخوؿ أي طرؼ آخرالعميا مع "حزب اهلل"، 

القسـ األكبر مف المناطؽ يكوف فييا  إنياؾ الطرفيف،ي" أّف إمكانّية حصوؿ تيدئة نتيجة طوياًل. وأضاؼ "نو 
ة حيث سيفرض سيطرتو وبقاء الدولة ركز عمى المناطؽ اإلستراتيجيّ ، أما األسد فسيُ الثوارتحت سيطرة 

ف كانت أجزاءً   منيا خارج سيطرتو. السورية قائمة، وا 

  القناة العبرية الثانية
 98/7/1093، 1893لمعموماتي التقرير ا

 
 المسجد األقصىيرّوج سياحيًا لمييكل المزعوم واألنفاق أسفل  مؤسسة األقصى: نتنياىو 32

النقاب عف قيػادة رئػيس الػوزراء  ،98/7/1093في بياف ليا الخميس  كشفت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث
يج سػياحيا لمييكػؿ المزعػـو واألنفػاؽ أسػفؿ بنياميف نتنياىو بشكؿ مباشػر وغيػر مباشػر حممػة لمتػرو  اإلسرائيمي

 المسجد األقصى. 
ودلمػػت المؤسسػػة عمػػى ذلػػؾ بمػػا نشػػر عػػف حمػػالت إعالميػػة عالميػػة، ترويجيػػة سػػياحية  يقودىػػا نتنيػػاىو فػػي 

 travel-" قنػاة السػفر"، عبر تصوير حمقات لبرنػامج تمفزيػوني أمريكػي مشػيور يحمػؿ أسػـ  األخيرةاألشير 

channel-  نتنيػػػاىو الشخصػػػية المركزيػػػة حيػػػث يقػػػدـ شػػػروحًا لمروايػػػة االسػػػرائيمية، وكػػػاف آخرىػػػا يشػػػكؿ فييػػػا
أسػػػفؿ المسػػػجد  اإلسػػػرائيميتصػػػوير حمقػػػة خاصػػػة لمتػػػرويج سػػػياحيًا لرنفػػػاؽ التػػػي حفرىػػػا ويحفرىػػػا االحػػػتالؿ 

ة نتنيػاىو ىػو مػف قػاـ فػي فتػر  أفاألقصى، كما وتضمنت الحمقة المذكورة شروحا عػف الييكػؿ المزعػوـ، عممػا 
بفػتح المخػرج الرئيسػي لرنفػاؽ أسػفؿ األقصػى مػف الجيػة الشػمالية، األمػر الػذي  9997عػاـ  األولػىحكومتو 
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، حيػػػث راح ضػػػحية األحػػػداث واعتػػػداءات "ىبػػػة النفػػػؽ"تبعػػػو ردة فعػػػؿ قويػػػة مػػػف الفمسػػػطينييف بمػػػا عػػػرؼ بػػػػ 
 االحتالؿ ، عشرات الشيداء ومئات الجرحى.

زار موقػػع األنفػػاؽ برفقػػة  اإلسػػرائيميةفػػإف رئػػيس الحكومػػة  "اليػػوـ يؿ"إسػػرائوبحسػػب مػػا ورد فػػي تقريػػر صػػحيفة 
فػػي منتصػػؼ الميػػؿ وتجػوؿ فييػػا، وقػػدـ شػػروحا عػف الحجػػارة الضػػخمة التػػي  أسػبوعيفزوجتػو وابنػػو، قبػػؿ نحػػو 
طػف، مػدعيًا انػو  700ما يطمقوف عميو الييكؿ المزعوـ، ومنيا حجر ضخـ زنتػو  أوبني منيا الجدار الغربي 

، وىو يشرح عف الصالة الييودية التي لـ تنقطع أمػاـ أقػرب نقطػة لػػ مف بقايا   "قػدس األقػدس"الييكؿ المزعـو
التػػي يسػػمييا االحػػتالؿ قػػدس  وىػػي نقطػػة وسػػط النفػػؽ اليبوسػػي تقػػع مباشػػرة مقابػػؿ قبػػة الصػػخرة المشػػرفة، –

زيػارة الموقػع قػائال وىػو  إلػىدعوة نتنياىو ل باإلضافة،  -األنفاؽ، والنقطة أشبو بكنيس ييودي وسط األقداس
مف الضروري جدا لمس ىذه الحجػارة، مػف الضػروري مجيػئكـ الػى ىنػا واستشػعار "يتممس الحجارة الضخمة :

 ."ىذه الحجارة
98/7/1093مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   

 
 من االعتقال عامين بعد االحتالل يفرج عن أسيرة من الخميل 32

سػير وحقػوؽ اإلنسػاف أف محاميتيػا جػاف عػودة زبيػدات تمكنػت يػـو أفادت مؤسسة الضمير لحقػوؽ لرعايػة األ
عامًا( مف مدينة الخميؿ المحتمة، بعد تمثيميا  99أمس األربعاء، مف انتزاع حؽ الحرية لرسيرة ا ء الجعبة )

أمػػػاـ لجنػػػة إطػػػالؽ السػػػراح المشػػػروط )محكمػػػة الثمػػػث(، عمػػػى الػػػرغـ مػػػف موقػػػؼ جيػػػاز مخػػػابرات االحػػػتالؿ 
وكانت قوات  ذي رفض إطالؽ سراحيا بحجة أف المعتقمة تشكؿ خطر عمى أمف دولة االحتالؿ.)الشاباؾ( ال

عامػػًا(، ووجيػػت ليػػا نيابػػة  97، وكانػػت تبمػػغ مػػف العمػػر حينيػػا )7/91/1099االحػػتالؿ اعتقمػػت آالء بتػػاريخ 
 تيمة محاولة قتؿ جندي إسرائيمي عمى حاجز )تؿ ارميدة( بالقرب مف وسط المدينة.
98/7/1093، ن الينفمسطين أو  

 
 االحتالل يمنع المحامين من زيارة األسرى المضربين في "عيادة الرممة" 39

أفػادت محاميػة وزارة شػؤوف األسػػرى والمحػرريف، حنػاف الخطيػب، أمػػس، بأنيػا فوجئػت خػالؿ زيارتيػػا : راـ اهلل
ات جديػدة وأوامػر مػف لعيادة سجف الرممة لاللتقاء بسبعة أسرى مضربيف عف الطعػاـ يتواجػدوف ىنػاؾ، بتعميمػ

قبؿ إدارة سجوف االحتالؿ، بالنسبة لرسرى المضربيف عف الطعاـ، بعدـ إعطاء المحػاميف إذنػًا بالزيػارة، وأف 
وقالػت  زيارتيـ تعتبر الغية وأف الجية المخولة بإعطاء ىػذا اإلذف ىػو مػدير المنطقػة فػي مصػمحة السػجوف.

وغيػػػر قانونيػػػة، وتػػػأتي فػػػي سػػػياؽ عػػػزؿ المضػػػربيف عػػػف  الخطيػػػب: إف ىػػػذه اإلجػػػراءات تعػػػّد خطيػػػرة وتعسػػػفية
 .الطعاـ، وضمف سياسة الضغط عمييـ لوقؼ إضرابيـ

99/7/1093األيام، رام اهلل،   
 

 وبيت لحمفي القدس  أطفال خمسةفمسطينيًا بينيم  99 االحتالل يعتقل 37
يـ خمسػػة أطفػػاؿ فػػي اعتقػػؿ الجػػيش اإلسػػرائيمي صػػباح أمػػس أحػػد عشػػر فمسػػطينيًا بيػػن: يػػو.بي.آي - راـ اهلل

وتػأتي اعتقػاالت االحػتالؿ لرطفػاؿ الفمسػطينييف  حمالت دىـ في مدينتي القدس وبيت لحػـ بالضػفة الغربيػة.
رغـ قرار أصدره قائد المنطقة الوسطى في جػيش االحػتالؿ نيتسػاف ألػوف يمػـز فيػو الجنػود اإلسػرائيمييف بوقػؼ 

ويػػأتي القػرار اإلسػػرائيمي بعػد انتشػػار مقطػػع  عامػًا. 91 اعتقػاؿ األطفػػاؿ الفمسػطينييف الػػذيف تقػؿ أعمػػارىـ عػػف
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فيديو يوثؽ قياـ جنود إسرائيمييف في مدينة الخميػؿ باعتقػاؿ أحػد األطفػاؿ الفمسػطينييف، والػذي لػـ يتجػاوز مػف 
 .أعواـ. ووفقًا لما جاء عمى موقع القناة العاشرة اإلسرائيمية خمسوالعمر 

99/7/1093البيان، دبي،   
 

 نع المتضامنين األجانب من ارتداء سترات تميِّزىم في البمدة القديمة من الخميلاالحتالل يم 38
الخميػػؿ ػ "األيػػاـ": أبمغػػت شػػرطة االحػػتالؿ العاممػػة فػػي البمػػدة القديمػػة بالخميػػؿ، أمػػس، المتضػػامنيف األجانػػب 

تػداء سػتراتيـ بمنعيـ مف التواجد عمى مداخؿ الحـر اإلبراىيمػي ومنطقتػي السػيمة والسػوؽ فػي حػاؿ واصػموا ار 
 وقبعاتيـ التي تميزىـ عف غيرىـ.

وذكػػرت مصػػادر تجمػػع شػػباب ضػػد االسػػتيطاف بالخميػػؿ، أمػػس، أف جنػػود االحػػتالؿ المتمركػػزيف عمػػى مػػدخؿ 
أثنػاء مراقبتيػا عمميػات تفتػيش  الحـر اعتقموا، أوؿ مف أمس، متطوعة مػف كنػدا بعػد االعتػداء عمييػا بالضػرب

 المواطنيف عمى بوابات.
نة إعمار الخميؿ في بياف نددت فيو بػ" سياسة التنكيؿ وتضييؽ الخناؽ" التي تتبعيا قوات االحتالؿ وقالت لج

ضػػػد المؤسسػػػات الدوليػػػة العاممػػػة فػػػي فػػػي المدينػػػة )فريػػػؽ السػػػالـ المسػػػيحي، برنػػػامج التواجػػػد المسػػػكوني فػػػي 
اء سػػتراتيـ وقبعػػاتيـ أف القػػرار بمنػػع نشػػطاء ىػػذه المؤسسػػات مػػف ارتػػد –فمسػػطيف وحركػػة التضػػامف الدوليػػة( 

أثناء توثيقيـ انتياكات الجنود والمستوطنيف اإلسرائيمييف ضد المواطنيف وممتمكاتيـ تـ بحجة سخيفة تزعـ أف 
 .""ارتداء ىذه المالبس يؤثر عمى مشاعر المصميف المسمميف

99/7/1093األيام، رام اهلل،   
 

 "برنامج الطوارئ" تجاجًا عمى وقفلبنان: أىالي مخيم نير البارد يغمقون مكتب األونروا اح 39
بينمػػا ال تػػزاؿ آالؼ العػػائالت ، أنػػو روبيػػر عبػػد اهللنقػػال عػػف مراسػػميا ، 99/7/1093األخبــار، بيــروت، قالػػت 

مػػا  "برنػػامج الطػػوارئ"الفمسػػطينية ميجػػرة مػػف مخػػيـ نيػػر البػػارد، قػػررت وكالػػة تشػػغيؿ الالجئػػيف األونػػروا وقػػؼ 
آف وكانػػػت  حرميػػػا معونػػػات طبيػػػة وغذائيػػػة، ىػػػي بػػػأمس الحاجػػػة إلييػػػا.يمقػػػي بتمػػػؾ العػػػائالت فػػػي الشػػػارع، وي

مػرواف عبػد العػاؿ عضػو المكتػب السياسػي لمجبيػة الشػعبية  أبمغػت ديسمور، مديرة مكتب األونروا فػي لبنػاف،
مػػا مػػف تعيػػدات جديػػدة مػػف قبػػؿ المػػانحيف بتقػػديـ أي تمويػػؿ » أنػػووبػػاقي المسػػؤوليف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف، 

 «.مالييف دوالر 8.1ف العجز في ميزانية اإلغاثة الحالية بمغ إضافي، وأل
أكثر مف ثالثة أرباع سكاف المخػيـ سيصػبحوف بػال مػأوى، فالشػقؽ التػي جػرى تسػميميا إلػى  أفالنتائج،  أولى

% مف منازؿ المخػيـ المػدمرة، ويبمػغ عػدد العػائالت التػي تتمقػى 10أصحابيا بعد طوؿ انتظار ال تمثؿ سوى 
ية ثالثة آالؼ وسبع عائالت بحسػب تقريػر أعػده مػرواف عبػد العػاؿ المسػؤوؿ الفمسػطيني المكمػؼ بدالت سكن

المعونػة الغذائيػػة،  إلػى ةباإلضػاف% سػػيفقدونيا، 900التغطيػة الصػحية كمػا أف  متابعػة إعػادة إعمػار المخػػيـ.
النػػزوح الفمسػػطيني مػػف المػػذكور ال تػػزاؿ قائمػػة، بػػؿ تفاقمػػت مػػع ازديػػاد  "برنػػامج الطػػوارئ"عممػػًا بػػأف مبػػررات 

 ة.سوري
مػػػػف خطػػػػواتيـ  وامخػػػػيـ صػػػػّعدالالالجئػػػػوف الفمسػػػػطينيوف فػػػػي أف ، 99/7/1093الســــفير، بيــــروت وأضػػػػافت 

وعمػػدوا صػػباح أمػػس، بعػػد سمسػػمة تحركػػات سػػابقة،  ، وقػػؼ برنػػامج الطػػوارئقػػرار "األونػػروا"  االحتجاجيػػة عمػػى 
  وات مشابية اليوـ في مخيـ البداوي.سممية، محذريف مف خط إلى إغالؽ مكاتب الوكالة بطريقة 
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 االقتصادي في فمسطين األداءتراجع مؤشرات:  20
، وارتفػػػاع التضػػػخـ وغػػػالء المعيشػػػة ونسػػػبة األعمػػػاؿاالنخفػػػاض فػػػي مؤشػػػر  أدى :محمػػػد عبػػػد اهلل -راـ اهلل 
حافظػت  تراجع أداء االقتصاد الفمسػطيني فػي النصػؼ األوؿ مػف العػاـ الجػاري، فػي الوقػت الػذي إلىالفائدة، 

الماليػة التػي تعػاني منيػا السػمطة الفمسػطينية منػذ الربػع  األزمةفيو البطالة عمى مستوياتيا المرتفعة، مع تفاقـ 
.  األخير مف العاـ المنصـر

وبحسب تقرير صادر عف سمطة النقد الفمسطينية مػؤخرًا، فقػد ارتفػع التضػخـ فػي األراضػي الفمسػطينية خػالؿ 
عػف  %0.19مقارنػة مػع نفػس الفتػرة مػف العػاـ الماضػي، وبنسػبة  %9.7ي بنسبة الربع األوؿ مف العاـ الحال

 .%0.30نحو  إلى. في الوقت الذي ترتفع النسبة مقارنة بإسرائيؿ 1091الربع األخير مف 
االثنػػيف، فقػػد واصػػمت أسػػعار المسػػتيمؾ  أمػػسوفػػي بيػػاف أصػػدره الجيػػاز المركػػزي لإلحصػػاء الفمسػػطيني أوؿ 

عيػػا لممػػرة الرابعػػة فػػي الشػػيور السػػتة الماضػػية، وسػػجؿ الػػرقـ القياسػػي ألسػػعار المسػػتيمؾ وغػػالء المعيشػػة ارتفا
.0.37ارتفاعًا بنسبة   % خالؿ شير حزيراف مقارنة مع شير أيار المنصـر

خػالؿ شػير حزيػراف الماضػي، بعػد أف شػيد  % 7.79وتراجعت قيمػة مؤشػر سػمطة النقػد لػدورة األعمػاؿ إلػى 
بقة، وذلؾ عمػى خمفيػة انخفػاض المؤشػر فػي كػؿ مػف الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة تذبذبات خالؿ األشير السا

فػػي حزيػػراف،  % 99.99 عمػػى حػػد سػػواء. فقػػد انخفضػػت قيمػػة المؤشػػر فػػي الضػػفة الغربيػػة بشػػكؿ كبيػػر إلػػى
 خالؿ شير أيار. % 99.93مقارنة مع 

لودائػع والقػروض، فػي الوقػت أما نسػبة الفائػدة فػي األراضػي الفمسػطينية، فقػد ارتفعػت أسػعارىا عمػى كػؿ مػف ا
الذي تشػيد فيػو األراضػي الفمسػطينية ارتفاعػًا فػي حجػـ القػروض والتسػييالت التػي تقػدميا المصػارؼ العاممػة 

وكانػت سػمطة النقػد الفمسػطينية قػد أصػدرت تعميمػات خػالؿ فتػرة سػابقة، بضػرورة زيػادة  في فمسطيف لمعمػالء.
، حيػػث بمػػغ حجػػـ التسػػييالت التػػي قػػدمتيا المصػػارؼ % 99نسػػبة التسػػييالت إلػػى الودائػػع بنسػػبة تصػػؿ إلػػى 

 مميار دوالر. 3.9خالؿ الربع األوؿ مف العاـ الحالي قرابة 
98/7/1093القدس، القدس،   

 
 تبني المشيد التراجيدي لحياة الفمسطيني المشرد المكافح تيسير خمف" لموفيوالرواية " 29

عمػاف(  -)دار فضػاءات« موفيػوال»روايتػو الجديػدة يعمػؿ الروائػي الفمسػطيني تيسػير خمػؼ، فػي : عمر شػبانة
دفػػاتر »سياسػػي. وىػػي تػػأتي بعػػد روايتػػيف لمكاتػػب، ىمػػا  -سػػينمائي، ووطنػػي -عمػػى مسػػاريف متالزمػػيف، فنػػي

عجوز »، والثانية 9981(، وتتحدث عف تحوالت مقاتؿ فمسطيني بعد حصار بيروت 9997« )الكتؼ المائمة
ف مخيمػػات جنػػوب دمشػػؽ مػػف خػػالؿ مجموعػػة مػػف الشخصػػيات (، وتتحػػدث عػػف مخػػيـ مػػ1003« )البحيػػرة

رواية فػي التػاريخ الػوطني الفمسػطيني مػف خػالؿ عػدد مػف الشخصػيات، وتقػدـ التدخؿ و  وىواجسيا وذكرياتيا.
البدايػػػة  .سػػػردًا تاريخيػػػًا لمحيػػػاة الفمسػػػطينية المعاصػػػرة فػػػي السػػػنوات السػػػتيف األشػػػد خطػػػورة مػػػف عمػػػر قضػػػيتيا

إبػػػراىيـ سػػػرحاف مػػػع األخػػػويف « بطميػػػا»، وىػػػو يػػػوـ لقػػػاء 9919نيسػػػاف  17فػػػا، يػػػـو الحقيقيػػػة لمروايػػػة فػػػي يا
بػراىيـ المػا، ثػـ تتسمسػؿ الحػوادث حتػى نيايػة الروايػة فػي مخػيـ شػاتيال، فػي يػوـ  السينمائييف الشييريف بدر وا 

، أي 9981أيمػػوؿ  98. لكػػف مطمعيػػا بػػدأ مػػع إبػػراىيـ سػػرحاف فػػي مخػػيـ شػػاتيال، يػػـو 9987ممطػػر مػػف عػػاـ 
 .لحظة وقوع مجزرة صبرا وشاتيال
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بػػػيف الفصػػػؿ األوؿ فػػػي شػػػاتيال المجػػػزرة، والفصػػػؿ الثالػػػث والثالثػػػيف فػػػي شػػػاتيال الحصػػػار والقصػػػؼ، مشػػػاىد 
وحكايػػػات ورحػػػالت تبنػػػػي المشػػػيد التراجيػػػدي لحيػػػػاة الفمسػػػطيني المشػػػرد المكػػػػافح، والمشػػػاىد ذات الحمػػػػوالت 

 الرمزية المعمقة، فنيًا وموضوعيًا.
99/7/1093ن، الحياة، لند  

 
 يةسرائيمطالب بمقاطعة المنتجات اإلاألردنية" ت مجابية التطبيع" 21

بالصائميف أف  وأىابتعقدت المجنة التنفيذية العميا لحماية الوطف ومجابية التطبيع اجتماعيا الدوري  :عماف
قؿ والوجداف ، والتي تشكؿ اختراقًا لمعاألسواؽيصوموا الدىر عف منتجات العدو الصييوني، التي تغزو 

أف كميات كبيرة  إلىولفتت المجنة  وسائؿ لتيويد األرض، وقتؿ األشقاء وتيجيرىـ. إلىواالقتصاد، وتتحوؿ 
 إلىمف المانجا المنتجة في الكياف الصييوني دخمت السوؽ األردنية في ىذا الشير المبارؾ، داعية 

لى أف السماسرة بدأوا يتحركوف إ، أمسياف المجنة في ب وأشارتمقاطعتيا لحرماف العدو مف تحقيؽ أىدافو. 
الخارج،  إلىفي األردف لعقد صفقات لشراء الزيتوف لصالح العدو الصييوني، الذي سيقوـ بدوره بتصديرىا 

الكنيست بالقراءة األولى مشروع برافر بيغف  إقراروقالت المجنة انو بعد  ويجني مف ورائيا أرباحًا طائمة.
قرية،  10ألؼ دونـ، وتدمير  890ة جديدة حيث يقضي المشروع بمصادرة أصبح أىالي النقب في نكب

المجنة سائر  تودع % مف أرض النقب.9ألؼ مواطف، وحصر أىالي النقب بمساحة  80وتيجير 
قدرت بالمقابؿ و  اتخاذ موقؼ حاـز إزاء السياسة الصييونية العنصرية. إلىالحكومات العربية واإلسالمية 

وروبي قراره بمقاطعة منتجات المغتصبات الصييونية، ويعتبروف القرار في حاؿ االلتزاـ بو المجنة لالتحاد األ
وطالبت بمقاطعة المنتجات الصييونية بشكؿ عاـ، احتجاجًا عمى جرائـ ىذا الكياف، وتمرده  خطوة ايجابية.

رد عمى القوانيف والقرارات عمى القوانيف واألعراؼ المواثيؽ الدولية، حيث بات واضحًا أف الكياف الوحيد المتم
 الدولية ىو الكياف الصييوني.

 99/7/1093، الدستور، عّمان

 
 طالب ثالثمئةالصندوق الفمسطيني لإلغاثة يقدم مساعدات لاألردن:  23

طالب جامعي مف  300وزع الصندوؽ الفمسطيني لإلغاثة والتنمية )االنترباؿ( مساعدات مالية لقرابة  :عماف
 .تحت رعاية وزير األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسالمية د أقيـألردف خالؿ حفؿ مختمؼ المناطؽ في ا

 محمد نوح القضاة.
 99/7/1093، الدستور، عّمان

  
 مصر والجامعة العربية ترحبان بقرار االتحاد األوروبي بشأن المستوطنات 22

الػدوؿ العربيػة بػالقرار الصػادر رحب الدكتور نبيػؿ العربػي األمػيف العػاـ لجامعػة   : العزب الطيب وباسؿ يسري
عف االتحاد األوروبي بشأف استثناء المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس 

سػػػرائيؿ وكػػػذلؾ حظػػػر التعػػػاوف أو التمويػػػؿ األوروبػػػي ألي فعاليػػػات أو   ، الشػػػرقية مػػػف التعػػػاوف بػػػيف االتحػػػاد وا 
  . األراضي الفمسطينية المحتمةمؤسسات استيطانية إسرائيمية في 

واعتبػػر بيػػاف لرمانػػة العامػػة لمجامعػػة أف ىػػذه الخطػػوة اإليجابيػػة سػػتكوف ليػػا آثػػار مفيػػدة نحػػو إقػػرار الحقػػوؽ 
قامة دولتو المستقمة. ،المشروعة لمشعب الفمسطيني وحقو في إنياء احتالؿ أراضيو  وا 
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رمػػػـ المتحػػػدة الػػػذي صػػػدر فػػػي نػػػوفمبر الماضػػػي وأكػػػد العربػػػي أف القػػػرار ينسػػػجـ مػػػع قػػػرار الجمعيػػػة العامػػػة ل
كما رحب وزير الخارجية نبيؿ فيمي بالقرار األوروبي  باعتبار فمسطيف دولة عضوا مراقبا في األمـ المتحدة.

 بالقوة. األراضيوىو ما اعتبره ترسيخا لمبدأ عدـ جواز ضـ 
امؿ بيف الجػانبيف الفمسػطيني وأضاؼ أف مصر حريصة عمي دعـ كؿ الجيود المبذولة لمتوصؿ إلي سالـ ش

واإلسػػػرائيمي مػػػف خػػػالؿ تنفيػػػذ حػػػؿ الػػػدولتيف عمػػػي أسػػػاس قواعػػػد القػػػانوف الػػػدولي وقػػػرارات األمػػػـ المتحػػػدة ذات 
 بما فييا القدس الشرقية. 9977 التي احتمتيا عاـ األراضيالصمة وانسحاب إسرائيؿ مف 

 99/7/1093األىرام، القاىرة، 
 

 ة المياه في قطاع غزة تتجو نحو كارثة إنسانيةالتعاون اإلسالمي: أزممنظمة  22
دعػػت منظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي دوليػػا األعضػػاء والمنظمػػات اإلنسػػانية فػػي العػػالـ إلػػى دعػػـ مشػػاريع خاصػػة 
بالبنية التحتية لشبكات المياه ومشػاريع تحميػة ميػاه الحػر إلعػادة اسػتخداميا فػي مجػاالت الحيػاة المختمفػة فػي 

 قطاع غزة.
 خالؿ تقريرىا اإلنساني الصادر عف شير يونيو الماضي مف العاـ الجاري.جاء ذلؾ مف 

وجاء في التقرير الذي وصؿ لػ"فمسطيف" نسخة عنو، أف أزمة المياه في قطاع غزة تتطور بشكؿ كبير وتتجو 
 حيث لف يجد سكاف القطاع قطرة مياه صالحة لالستخداـ ا دمي. 1010نحو كارثة إنسانية بحموؿ العاـ 

ر التقرير أف ازديػاد عػدد السػكاف يشػكؿ عبئػًا كبيػرًا عمػى مصػادر الميػاه فػي ظػؿ نضػوب الميػاه الجوفيػة، وذك
% مػف ا بػار التػي تسػتخدميا بمديػة 10األمر الذي يؤثر عمى تفاقـ األزمة المائية إلى حد كارثي خاصة أف 

 غزة لتزويد السكاف بالمياه غير صالحة لالستخداـ.
يد أزمػػة متجػػددة فػػي تػػوفير الكيربػػاء، ولكػػف أزمػػة تشػػغيؿ محطػػة الكيربػػاء تبػػدو وأضػػاؼ أف قطػػاع غػػزة يشػػ

األشرس ىذه المرة بسبب نقص السوالر الصناعي القطري الالـز لتشغيؿ المحطة والذي كانت تسمح بدخولو 
 السمطات عبر معبر رفح البري وتوقؼ نتيجة إغالؽ المعبػر، كمػا يواجػو القطػاع بحسػب التقريػر نقصػًا حػاداً 
في كميات السوالر والبنزيف المتوفرة في شركات ومحطات الوقود، حيػث أرجػع القػائموف عمػى ىػذه المحطػات 
األسػػػباب الرئيسػػػية فػػػي األزمػػػة إلػػػى نقػػػص وقمػػػة دخػػػوؿ السػػػوالر والبنػػػزيف عبػػػر األنفػػػاؽ التػػػي أغمقػػػت وىػػػدمت 

ي غاز الطيػي، بسػبب محدوديػة ونوه التقرير إلى أف ىنالؾ عجزًا كبيرًا ف السمطات المصرية عدد كبير منيا.
طنػًا فقػط بينمػا تقػدر  970الكمية التي تصؿ قطػاع غػزة، حيػث تصػؿ الكميػات التػي ُيسػمح بإدخاليػا لمقطػاع 

 طف. 190الحاجة اليومية لمقطاع 
 98/7/1093، فمسطين اآلن

 
 مع الفمسطينيين أوباما يحث نتانياىو عمى استئناف المفاوضات 29

ي، باراؾ أوباما، رئيس الحكومة اإلسػرائيمية، بنيػاميف نتانيػاىو، الخمػيس عمػى حث الرئيس األميرك: ظبي أبو
 العمؿ مف أجؿ استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف في أقرب وقت ممكف وذلؾ في اتصاؿ ىاتفي.

وكانػػت واشػػنطف أعمنػػت عػػودة كيػػري الجمعػػة إلػػى أميركػػا بعػػد جولػػة مػػف المحادثػػات مػػع الجػػانبيف الفمسػػطيني 
 مي.واإلسرائي

 99/7/1093سكاي نيوز عربية، أبو ظبي، 
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 واشنطن: ال خطط حاليًا إلعالن حول استئناف محادثات السالم 27
قالت المتحدثة باسـ وزارة الخارجية األميركية جيف سػاكي لمصػحافييف، إنػو ال توجػد خطػط : رويترز -عماف 

وأكػػدت سػػاكي مػػف  اإلسػػرائيمية. -فػػي الوقػػت الحػػالي ألي إعػػالف حػػوؿ اسػػتئناؼ محادثػػات السػػالـ الفمسػػطينية
 العاصمة األردنية عماف أنو "ال خطط حاليًا إلصدار إعالف في شأف استئناؼ المفاوضات".

 99/7/1093الحياة، لندن، 
 

 بالتوقف عن ىدم منازل البدو في النقب "إسرائيل""العفو الدولية" تطالب  28
توقؼ فػورًا عػف ىػدـ منػازؿ البػدو فػي المجتمعػات طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيؿ بال: يو بي آي -لندف 

بيػا رسػميًا، عقػب األنبػاء التػي تحػدثت  االعتػراؼإنيػا تػرفض  إسرائيؿالعربية في صحراء النقب، والتي قالت 
 عف إزالة قرية العراقيب مرة أخرى، مف قبؿ سمطات األراضي اإلسرائيمية.

مػػرة  90سػػرائيمية رسػػميًا، وقامػػت بيػػدميا أكثػػر مػػف وأضػػافت أف "قريػػة العراقيػػب لػػـ تعتػػرؼ بيػػا السػػمطات اإل
قامػة أمػاكف سػكف فػوؽ  خالؿ السنوات الثالث الماضية، بعد قياـ سكانيا في كػؿ مػرة بإعػادة بنػاء منػازليـ، وا 

 األرض نفسيا".
 99/7/1093الحياة، لندن، 

 
 بمغاريا: لدينا إشارات واضحة عمى ضموع "حزب اهلل" في تفجير بورغاس 29

قاؿ وزير الداخمية البمغاري تسػفتميف يوفتشػيؼ إف بػالده ال يسػاورىا شػؾ فػي تػورط "حػزب : ترزروي –صوفيا 
سػائحيف إسػػرائيمييف وسػائؽ بمغػاري فػػي مدينػة بورغػػاس، عمػى سػػاحؿ  9اهلل" فػي تفجيػر حافمػػة أدى إلػى مقتػػؿ 

وـ، أف "ىنػػػاؾ يوفتشػػػيؼ لمصػػػحافييف قبػػػؿ مراسػػػـ إحيػػاء الػػػذكرى األولػػػى لميجػػػ وأكػػد البحػػر األسػػػود قبػػػؿ عػػػاـ.
 إشارات واضحة تقوؿ إف حزب اهلل مسؤوؿ عف تفجير بورغاس".

 99/7/1093الحياة، لندن، 
 

  حزب بريطاني يعّمق عضوية نائب بسبب تصريحاتو عن "إسرائيل"  20
أمػػس  ،الشػػريؾ األصػػغر فػػي الحكومػػة االئتالفيػػة، أعمػػف حػػزب الػػديمقراطييف األحػػرار فػػي بريطانيػػا: )د ب أ(

 ."إسرائيؿ"بعد أف اشتبؾ مرارًا مع قادة الحزب حوؿ تصريحات لو عف  "ديفيد وارد"لنائب تعميؽ عضوية ا
ىػػؿ أنػػػا عمػػػى خطػػأ أو أنػػػا محػػػؽ؟ أخيػػػرًا "، السػػػبت الماضػػػي، "تػػويتر"قػػػد كتػػػب فػػي تغريػػػدة عمػػػى  "وارد"وكػػاف 

قػاؿ رئػيس . و "أف تبقػى؟ "إسػرائيؿ"إلى متػى يمكػف لدولػة الفصػؿ العنصػري فػي  -سيخسر الصياينة المعركة 
 أيموؿ المقبؿ. سبتمبر/ 93سيستمر حتى  "وارد"الحزب، اليستير كارمايكؿ، إف إيقاؼ 

 99/7/103الخميج، الشارقة، 
 

  طالبة مؤيدة لمفمسطينيين في مجمس أمناء جامعة أمريكية.. والييود يعترضون  29
مس أمنائيػا، فػي خطػوة قوبمػت اختارت جامعة كاليفورنيا، طالبة أمريكية مسممة لمقعد الطمبة في مج: رويترز

 بالرفض مف جماعات ييودية اعترضت عمى نشاطيا المؤيد لمفمسطينييف.
عامًا(، التي تدرس الرعاية االجتماعية في جامعػة كاليفورنيػا، أوؿ  19وستصبح الطالبة سعدية سيؼ الديف )

. 1091تبػػػارًا مػػػف عضػػػوًا وتسػػػتمر عضػػػويتيا عامػػػًا اع 17طالبػػػة مسػػػممة تػػػدخؿ مجمػػػس األمنػػػاء الػػػذي يضػػػـ 
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الشػػػيير بشػػػدة عمػػػى تعيػػػيف سػػػعدية وعػػػزت  "سػػػيموف فيزنتػػػاؿ"واعترضػػػت جماعػػػات ييوديػػػة مػػػف بينيػػػا مركػػػز 
اعتراضػػيا إلػػى مشػػاركة الطالبػػة فػػي حممػػة لوقػػؼ تحويػػؿ أمػػواؿ الجامعػػة إلػػى شػػركات ليػػا عالقػػات عمػػؿ مػػع 

عػػة، األربعػػاء، لمصػػمحة مػػف أعضػػاء مجمػػس أمنػػاء الجام 19ورغػػـ االعتراضػػات صػػوت  الجػػيش اإلسػػرائيمي.
 تعييف سعدية، بينما امتنع عضو واحد عف التصويت. 

 99/7/1093الخميج، الشارقة، 
 

 كية تشير إفالسيايمدينة ديترويت األمر  21
أصػػػبحت مدينػػة ديترويػػػت األميركيػػة أمػػػس الخمػػيس أكبػػػر مدينػػة فػػػي تػػاريخ الواليػػػات  :)ا ؼ ب( - شػػيكاغو

 وفؽ ما أظيرت وثائؽ قضائية.المتحدة تتقدـ بطمب إشيار باالفالس، 
مػف النصػؼ لينتقػؿ  بػأكثروبعد أف كانت في الماضي رابع أكبر مدينة أميركيػة، تراجػع عػدد سػكاف ديترويػت 

اليػوـ، خصوصػا مػػع تفشػي الجريمػة والنػػزوح إلػى الضػػواحي  ألفػػا 789إلػى  9990مميػوف فػػي العػاـ  9,8مػف 
 الضريبية لممدينة. داتلإليراوتراجع صناعة السيارات ما سدد ضربات قاسية 

أمػػاـ المحكمػػة أف "سػػكاف  اإلفػػالسوبػػرر ريػػؾ سػػنيدر حػػاكـ واليػػة ميتشػػيغف فػػي رسػػالة أرفقيػػا بطمػػب إشػػيار 
ىيئػػات اإلدارة  إلييػػاديترويػػت )..( يسػػتحقوف خارطػػة طريػػؽ ستسػػمح ليػػـ بػػالخروج مػػف الدوامػػة التػػي تػػدفعيـ 

 ".وأكثر أكثر أداؤىاالعامة التي يتراجع 
االفػالس يمثػؿ الحػؿ الوحيػد الػذي سيسػمح لػديترويت بػاف تصػبح مسػتقرة وقابمػة  إشيارإلى أف " وأشار سنيدر
 لالستمرار".
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 فريدة جيتس 
إذا كاف ىناؾ مف فريؽ عانى أكثر مف غيره مف تقمبات السياسة المصرية ومف الصراعات العديدة التي تيز 

اإلخػػػواف »المرتبطػػػة بجماعػػػة « حمػػػاس»والتغيػػػرات المتالحقػػػة عمػػػى «. حمػػػاس»األوسػػػط فيػػػو حركػػػة  الشػػػرؽ
تػوفر نموذجػًا مصػغرًا يتػيح لممراقػب معرفػة تػأثيرات األحػداث الجاريػة فػي المنطقػة، واالضػطرابات « المسمميف

« حمػػاس»نسػػبة ؿالتػػي تمػػوج بيػػا عمػػى دور الحركػػة اإلسػػالمية ومسػػتقبميا السياسػػين وىػػي تػػأثيرات كانػػت بال
رئيسػيف  1099كارثية بكؿ المقاييس، واألمر ىنا ال يقتصر عمػى األحػداث فػي مصػر التػي أطاحػت منػذ عػاـ

مػػػػع مػػػػا لػػػػذلؾ مػػػػف تػػػػأثير عمػػػػى سػػػػكاف غػػػػزة، بػػػػؿ تتخطاىػػػػا إلػػػػى اضػػػػطرابات أعمػػػػؽ مثػػػػؿ الخسػػػػارة الماليػػػػة 
إيػراف، مػا جعػؿ مواردىػا األساسػية واالستراتيجية التي تكبدتيا الحركة جراء تركيا سوريا وتخمييا عف حميفتيػا 

مػػػف التأييػػػد السياسػػػي والتمويػػػؿ وتػػػوفير السػػػالح تنضػػػب بسػػػرعة. كمػػػا أف األىميػػػة التػػػي تحظػػػى بيػػػا القضػػػية 
باعتبارىا حركة مقاومة في أعيف العرب بدأت تتراجع إلى الوراء في خضـ األزمات األخرى التػي تغػرؽ فييػا 

اغميا الخاصةن فقبؿ سػنتيف ونصػؼ السػنة، عنػدما سػقط مبػارؾ شعوب الدوؿ العربية وانشغاؿ حكوماتيا بمش
اسػػتقبمت غػػزة الحػػدث بػػالفرح واالبتيػػاج، مطمقػػة األلعػػاب والعيػػارات الناريػػة، والسػػبب أف مبػػارؾ انػػتيج سياسػػة 

فػي الػداخؿ وفػرض الحصػار عمػى غػزة التػي رأى فػي حكاميػا شػركاء خطيػريف لخصػومو « اإلخواف»مواجية 
سػػرائيؿ وحػػدىا مػػف تغمػػؽ المعػػابر والحػػدود فػػي وجػػو غػػزة، بػػؿ أقػػدـ نظػػاـ مبػػارؾ أيضػػًا فػػي الػػداخؿ، فمػػـ تكػػف إ

لػػى غػػزة عبػػر معبػػر  المصػػري. وعنػػدما « رفػػح»عمػػى الشػػيء نفسػػو، فارضػػًا قيػػودًا صػػارمة عمػػى التنقػػؿ مػػف وا 
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سػػػػيحققوف « اإلخػػػواف المسػػػػمميف»انػػػدلعت شػػػػرارة االنتفاضػػػات العربيػػػػة فػػػػي تػػػونس ومصػػػػر بػػػدا األمػػػػر وكػػػػأف 
 ، ووصؿ االبتياج أوجو عندما فاز مرسي في االنتخابات الرئاسية.«حماس»فانتعشت معيا آماؿ  مكاسب،

بيد أف الفرح توقؼ عند تمؾ النقطة، فتحت حكػـ مرسػي تحولػت منطقػة شػبو جزيػرة سػيناء المجػاورة لغػزة إلػى 
ضػة عمػى قطػاع ساحة عنؼ تنطمػؽ منيػا اليجمػات ضػد الجنػود المصػرييف، وبػداًل مػف تخفيػؼ القيػود المفرو 

غػػالؽ المزيػػد مػػف األنفػػاؽ حتػػى أكثػػر ممػػا كػػاف يفعػػؿ نظػػاـ  غػػزة عمػػد الجػػيش المصػػري إلػػى تشػػديد الخنػػاؽ، وا 
مبارؾ، بؿ إغراقيا بمياه المجاري. ثـ جاءت الضربة التالية مػف سػوريا، فقبػؿ انػدالع الثػورة كػاف نظػاـ األسػد 

الذي تشكؿ مف « محور الممانعة»يا طرؼ ضمف مالذًا مريحًا وآمنًا في دمشؽ، والسيما أن« حماس»يوفر ؿ
بيػدؼ معمػف ىػو مقاومػة إسػرائيؿ، وكػاف المحػور يػوفر « حمػاس»و« حػزب اهلل»تحالؼ يضـ إيراف وسوريا و

لمحركػػػػة الػػػػدعـ الدبموماسػػػػي والعسػػػػكري والموجسػػػػتي والمػػػػالي، ولكػػػػف فجػػػػأة واجػػػػو ديكتػػػػاتور دمشػػػػؽ وصػػػػديؽ 
« حمػاس»، وقوبؿ ذلؾ بغضب عاـر مف العالـ العربي لتجد ثورة شعبية تصدى ليا بالعنؼ والقتؿ« حماس»

« حػػزب اهلل»نفسػػيا مضػػطرة لمتخمػػي عػػف األسػػد والخػػروج مػػف سػػوريا. وبػػالطبع أغضػػبت ىػػذه الخطػػوة إيػػراف و
وسوريا، وكمفت الحركة فقداف الدعـ المالي واالستراتيجي الذي كانت تحصؿ عميو. ولكف عمػى رغػـ ذلػؾ بػدا 

يار الصائب، ففي جميع األحواؿ كاف أصدقاؤىا يكسبوف الساحة في مصػر، كمػا قامت بالخ« حماس»وكأف 
عرضػتا مسػاعدتيما عمػػى الحركػة وتعػويض مػا خسػػرتو « اإلخػػواف المسػمميف»أف قطػر وتركيػا المتػيف تػدعماف 

 مف دمشؽ إلى القاىرة والدوحة.« حماس»إثر خروجيا مف سوريا، وىكذا انتقؿ قادة 
، فمرسػي الػذي لػـ يكػف «حمػاس»مى ىذا الحاؿ بؿ زادت التقمبات ومعيا متاعب غير أف األمور لـ تستقر ع

ذا جدوى كبيرة لمحركة ُأسقط في مظاىرة شعبية حاشدة تدخؿ الجيش عمى إثرىا إلطاحتو، بؿ أكثر مػف ذلػؾ 
التػػي ينظػر إلييػػا فػي مصػػر عمػى أنيػػا « حمػاس»ومعيػػـ « اإلخػػواف المسػمميف»انقمػب الشػعب المصػػري عمػى 

 1091فػي أبريػؿ « زعبػي»المتراجعػة شػعبيتيـ، فقػد كشػؼ اسػتطالع لمػرأي أجرتػو مؤسسػة « اإلخواف»حميفة 
في المئة منيـ فقط ثقتيـ في حػزب الحريػة والعدالػة، ىػذا  17مصريًا تـ استجوابيـ أبدى  9019أنو مف بيف 

أبػو »لنتيجػة أف ، وا«حمػاس»باإلضافة إلى تحميػؿ العديػد مػف المصػرييف مسػؤولية العنػؼ فػي سػيناء لحركػة 
، نائػػب مػػدير المكتػػب السياسػػي لمحركػػة، الػػذي كػػاف حتػػى فتػػرة قريبػػة يػػدلي بأحاديػػث مػػف مكتبػػو فػػي «مػػرزوؽ

المصػرية، « اإلخػواف المسػمميف»ما زالت حميفة مقربة مف جماعػة « حماس»القاىرة، فر مف مصر. ومع أف 
عاجمػػػة مػػػا ال يسػػػعفيا لالىتمػػػاـ بػػػا خريف، إال أف ىػػػذه األخيػػػرة منشػػػغمة اليػػػـو بمشػػػاكميا ولػػػدييا مػػػف األمػػػور ال

فػي بمػداف أخػرى والمنشػغمة أيضػًا بأوضػاعيا الداخميػة. ومػع « اإلخواف»واألمر نفسو ينطبؽ عمى باقي فروع 
« حمػػػاس»ذلػػػؾ وعمػػػى رغػػػـ الضػػػعؼ الػػػذي لحػػػؽ بيػػػا، مػػػا زاؿ خصػػػوميا والجػػػيش فػػػي مصػػػر يتعػػػامموف مػػػع 

الحمفاء الخارجيوف منشغموف بأمورىـ الداخميػة، فقطػر التػي باعتبارىا تيديدًا أكبر مف أي وقت مضى، وحتى 
شػػػيدت انتقػػػااًل سمسػػػًا لمسػػػمطة مػػػف األميػػػر الوالػػػد إلػػػى األميػػػر االبػػػف ربمػػػا لػػػف تكػػػوف بػػػنفس االسػػػتعداد لػػػدعـ 

فيػو أيضػًا يواجػو اضػطرابات داخميػة، ويبػدو « حمػاس»أما أردوغاف الػذي يعػد أحػد أقػوى أنصػار «. حماس»
، يشػعروف «حػزب اهلل»، فأصدقاء األمس الممثموف في إيػراف واألسػد و«حماس»قمب عمى أف الجميع اليوـ ان

وقطػػر وتركيػػا منصػػرفوف إلػػى أمػػورىـ « اإلخػػواف المسػػمميف»بػػأف الحركػػة خػػانتيـ، واألصػػدقاء ا خػػروف مثػػؿ 
أف تخػرج بيػا الشػرؽ األوسػط اليػـو ال شػيء يبقػى « حماس»الخاصة لتظؿ الخالصة األساسية التي يمكف ؿ

 فيو عمى حالو.
 «إـ. سي. تي. إنترناشوناؿ»ينشر بترتيب خاص مع خدمة 

 99/7/1093، االتحاد، أبو ظبي



 
 
 

 

 

           18ص                                    1912العدد:                99/7/1093 الجمعة التاريخ:

 
 وجية نظر من قطاع غزة 22

 جورج فريدماف
فػػي الوقػػت الػػذي دفعػػت فيػػو المؤسسػػة العسػػكرية المصػػرية قواتيػػا ضػػد المتشػػدديف االسػػالمييف فػػي شػػبو جزيػػرة 

فًا بالمخاطر عمى نحو متزايد. في السنوات األخيرة، حاولت سيناء، أصبح وضع حماس في قطاع غزة محفو 
حمػػػاس أف تنػػػأى بنفسػػػيا عػػػف إيػػػراف وأف تعتمػػػد بػػػداًل مػػػف ذلػػػؾ عمػػػى الصػػػعود السياسػػػي لجماعػػػة "االخػػػواف 
المسمميف" في مصر لتعّزز صعودىا السياسي الخاص. ولكػف ا ف، فقػد حشػرت االطاحػة بػالرئيس المصػري 

الجيش المصري في سيناء والحممة المكثفة ضد األنفاؽ التي تربط قطاع غػزة السابؽ محمد مرسي وعمميات 
 مع العالـ الخارجي، حشرت حماس في الزاوية. 

لػػدى حمػػاس خيػػارات قميمػػة يمكػػف أف توّظفيػػا لمػػرد عمػػى ىػػذا الواقػػع، إال أف أيػػا منيػػا لػػيس محبػػذًا عمػػى وجػػو 
أصػبحت شػرياف الحيػاة االقتصػادية بالنسػبة ليػا، الخصوص. يمكف أف تحاوؿ بالقوة إعادة فػتح األنفػاؽ التػي 

، أو أنيػػػا يمكػػػف أف ترفػػػع إمػػػا حػػػدة الخطػػػاب أو النشػػػاط 1008كمػػػا حاولػػػت فػػػي ينػػػاير/ كػػػانوف الثػػػاني عػػػاـ 
العسكري ضد أىداؼ "إسرائيمية" ومصرية في محاولة لتذكير "إسرائيؿ" ومصر مف مغبة إغالؽ حػدود قطػاع 

مخاطر تفضؿ حركة حماس تجنبيا، ولكف إذا واصؿ الجػيش المصػري  غزة. ىذه الخيارات تحمؿ في طياتيا
 حصاره بشكؿ أساس لقطاع غزة، فسيكوف عمى حماس محاولة القياـ بشيء ما لتغيير الوضع الراىف. 

تثبيػػت  1091منػػذ وقػػت لػػيس ببعيػػد، شػػعرت حمػػاس بوضػػعيا التصػػاعدي. فقػػد شػػيد تشػػريف الثػػاني/ نػػوفمبر 
ى أنيػػا ركيػزة الػػدفاع األساسػػية فػي الصػػراع مػع "إسػػرائيؿ"، مػف خػػالؿ إثبػػات حمػاس لنفسػػيا بشػكؿ إيجػػابي عمػ

" التي كانت قد حصمت عمييا حديثًا مف إيراف. وقد انتيى ىذا 9قدرتيا عمى ضرب تؿ أبيب بصواريخ "فجر 
الصػػػراع مػػػف خػػػالؿ توسػػػط مصػػػر لوقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار، والػػػذي بموجبػػػو اتفقػػػت حمػػػاس وحمفاؤىػػػا "اإلخػػػواف 

ي الحكومػػة المصػػرية عمػػى التفػػاوض عمػػى إعػػادة فػػتح معبػػر غػػزة عمػػى الحػػدود مػػع مصػػر. فػػي المسػػمموف" فػػ
، زار رئيس المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس "خالػد مشػعؿ" قطػاع غػزة فػي أوؿ 1091كانوف األوؿ/ ديسمبر 

ة ، بػػإذف ضػػمني مػػف اإلدار 9977رحمػػة لػػو إلػػى األراضػػي الفمسػػطينية منػػذ الحػػرب العربيػػة "اإلسػػرائيمية" عػػاـ 
 األكثر تعاطفًا في القاىرة بقيادة الرئيس مرسي. 

عنػد ىػػذه النقطػػة، رأت الحركػػة أنيػػا قػػد طػػّورت مػػا يكفػػي مػػف الشػػرعية اإلقميميػػة ألف تنػػأى بنفسػػيا عػػف راعييػػا 
عادة توجيو نفسػيا نحػو الالعبػيف اإلقميميػيف السػّنة مثػؿ قطػر واألردف. وسػواء كػاف خفػض مسػتوى  اإليراني وا 

اس وطيػػراف أو مشػػاكؿ ايػػراف االقتصػػادية الخاصػػة مسػػؤولة عػػف االنخفػػاض الالحػػؽ فػػي العالقػػات بػػيف حمػػ
المسػػػػاعدات اإليرانيػػػػة لمحركػػػػة، فػػػػإف حمػػػػاس قػػػػادرة عمػػػػى اسػػػػتثمار الوضػػػػع لزيػػػػادة مصػػػػداقيتيا السياسػػػػية فػػػػي 
المنطقة. وفي عالمة أخرى عمى تغيير النظاـ األساسي لحركة حماس، فقد وعد رئيس الوزراء التركػي رجػب 

 يب أردوغاف بزيارة غزة، بعد أف يكوف قد ضمف مف "اإلسرائيمييف" اعتذارًا عمنيًا عف حادثة "مافي مرمرة". ط
لكػػف االطاحػػة بالحكومػػة التػػي تقودىػػا جماعػػة "اإلخػػواف المسػػمميف" فػػي مصػػر أدت إلػػى إلحػػاؽ ضػػرر خطيػػر 

حركػػة الفريػػدة مػػف نوعيػػا. بػػالموقع الواعػػد عمػػى مايبػػدو لحركػػة حمػػاس، وذلػػؾ يعػػود إلػػى حػػد كبيػػر لظػػروؼ ال
واجيػػت حركػػة حمػػاس تحػػديات طويمػػة مػػف الجماعػػات األخػػرى العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة. فػػي شػػير حزيػػراف/ 
يونيػػو، اتيمػػت حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي فػػي فمسػػطيف قػػوات األمػػف التابعػػة لحمػػاس بقتػػؿ أحػػد قادتيػػا. الجيػػاد 

اًل فػػي إثػػارة رد "إسػػرائيمي" يجبػػر حمػػاس اإلسػػالمي فػػي فمسػػطيف ردت بػػإطالؽ الصػػواريخ عمػػى "إسػػرائيؿ"، أمػػ
 عمى الرد في ذلؾ الوقت الذي كانت تحرص فيو األخيرة عمى تجنب مثؿ ىذه األعماؿ. 
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بعػػد ذلػػؾ بوقػػت قصػػير، ردًا عمػػى كػػؿ مػػف محػػاوالت مرسػػي لتعزيػػز نفػػوذ "االخػػواف المسػػمميف" واالضػػطرابات 
مصػػري بإزاحػػة مرسػػي مػػف خػػالؿ تنفيػػذه النقػػالب العامػػة الرئيسػػية التػػي نظمتيػػا حركػػة "تمػػرد"، قػػاـ الجػػيش ال

عسكري. وفي حيف حافظت حماس عمى عالقػة وثيقػة مػع مجمػع االسػتخبارات العسػكرية فػي مصػر لسػنوات 
عديػػػػدة سػػػػبقت صػػػػعود مرسػػػػي إلػػػػى السػػػػمطة، تظػػػػؿ الحقيقػػػػة أف حمػػػػاس ىػػػػي ثمػػػػرة األيديولوجيػػػػة ؿ"اإلخػػػػواف 

ماس قد فقدت حميفًا متعاطفًا في دولػة مجػاورة، جنبػًا المسمميف" في مصر، وعمى األقؿ حتى ا ف يبدو أف ح
 إلى جنب مع الفوائد التي كاف يحققيا ليا. 

بػػػالتزامف مػػػع إزاحتيػػػا لمرسػػػي، قامػػػت القػػػوات العسػػػكرية المصػػػرية بنشػػػر عناصػػػر ومػػػدرعات فػػػي شػػػبو جزيػػػرة 
احتػواء أي دعػػـ سػيناء، لتكػوف جػػاىزة ألي رد فعػؿ عنيػػؼ محتمػؿ مػػف ِقبػؿ االسػالمييف عمػػى إزاحػة مرسػػي، و 

تمػػػوز/ يوليػػػو، أي بعػػػد يػػػـو فقػػػط مػػػف االحتجاجػػػات الرئيسػػػية  9يمكػػػف أف يػػػأتي مػػػف غػػػزة إلػػػى مصػػػر. ومنػػػذ 
دبابة عمى االقؿ  30المخطط ليا مف قبؿ حركة "تمرد" ضد مرسي، أفادت وكالة أنباء األناضوؿ التركية أف 

ة، كانػػػت ىنػػػاؾ تقػػػارير متعػػػددة عػػػف كانػػػت منتشػػػرة عمػػػى طػػػوؿ الحػػػدود بػػػيف غػػػزة وسػػػيناء. فػػػي األيػػػاـ األخيػػػر 
اشػػتباكات بػػيف القػػوات العسػػكرية واألمنيػػة المصػػرية مػػع متشػػدديف إسػػالمييف فػػي رفػػح، العػػريش، الشػػيخ زويػػد 

تموز/ يوليو، قاؿ وزير الدفاع "اإلسرائيمي" "موشيو يعالوف" إف "إسرائيؿ"  97إضافة إلى مناطؽ أخرى. ويوـ 
 تيف إضافيتيف إلى المنطقة المنزوعة السالح مف سيناء. وافقت عمى مرابطة كتيبتي مشاة مصري

بالنسبة لحماس، األىـ مف ذلؾ ليس فقط قياـ مصر بإغالؽ معبر رفح الحدودي، ولكف ايضا إغالؽ العديد 
لػػى قطػػاع غػػزة. كميػػات كبيػػرة مػػف المػػواد  مػػف األنفػػاؽ التػػي تسػػتخدميا حمػػاس لتيريػػب السػػمع والبضػػائع مػػف وا 

سػػمنت والوقػػود تػػأتي عبػػر األنفػػاؽ، وقػػد صػػادؼ أف حمػػاس تعتمػػد عمػػى ىػػذه األنفػػاؽ الغذائيػػة والصػػمب واال
كوسػػيمة السػػتيراد ىػػذه السػػمع وأيضػػًا مصػػدرًا لمػػدخؿ عمػػى حػػد سػػواءن وذلػػؾ مػػف خػػالؿ قياميػػا بفػػرض ضػػرائب 
عمػػى البضػػائع التػػي تػػأتي عبػػر األنفػػاؽ التػػي تقػػع تحػػت إشػػرافيا. وقػػاؿ وزيػػر اقتصػػاد حكومػػة حمػػاس "عػػالء 

" اإلخبػػػاري إف عػػػدـ االسػػػتقرار السياسػػػي فػػػي مصػػػر قػػػد تسػػػبب Al-Monitorتي" لمصػػػادر فػػػي موقػػػع "الرفػػػا
مميوف دوالر خالؿ الشػير الماضػي، باإلضػافة إلػى نقػص الوقػود وتسػريح عمػاؿ  119بخسارة حماس حوالي 

 البناء بسبب توقؼ حركة مرور البضائع. 
فػي الوقػت الػذي تتعػرض فيػو لضػغوط مػف ِقبػؿ –حػالي حماس ما زالت حتى ا ف تتخذ نيجًا حذرًا. موقفيا ال

الجيش المصري و"إسرائيؿ"، مػع عػدـ وجػود حميػؼ سياسػي فػي القػاىرة لممسػاعدة فػي تخفيػؼ آثػار العمميػات 
ىػو موقػػؼ مػألوؼ ومتوقػع. التقػػارير التػي تحػػدثت عػف قيػػاـ حمػاس بػػإجراء  -العسػكرية فػي سػػيناء عمػى غػػزة 

ادرة عمػػى الوصػػػوؿ إلػػى تػػؿ أبيػػػب تسػػمح لحمػػاس بإعطػػػاء إشػػارة إلػػػى اختبػػار عمػػى صػػػواريخ بعيػػدة المػػدى قػػػ
"إسرائيؿ" بأف خنؽ قطاع غزة وقطعو عف العالـ الخارجي ىو مخاطرة بإمكانية حصوؿ اشػتباؾ عسػكري مػع 
غػػزة سػػيكوف مكمفػػًا ىػػو ا خػػر. حمػػاس ال تريػػد بالضػػرورة إعػػادة تمػػؾ الجولػػة فػػي ىػػذا التوقيػػت، ولكػػف تيديػػد 

 ة ىو أفضؿ ما يمكف أف تمجأ إليو الحركة إلثبات نفوذىا وقوتيا. اليجمات الصاروخي
سوؼ تضطر حماس لمتعامؿ مع الجيش المصػري، بحكػـ أنػو الوسػيط الموثػوؽ الوحيػد مػع "إسػرائيؿ" إضػافة 
إلػػى كونػػو القػػوة الموجػػودة عمػػى األرض التػػي تغمػػؽ شػػبكة األنفػػاؽ المنتشػػرة مػػع غػػزة. مػػع اكتسػػابو مزيػػدًا مػػف 

، يتوقػػع الجػػيش المصػػري أف تقػػـو حمػػاس بمضػػاعفة جيودىػػا لمنػػع تػػدفؽ األسػػمحة والمقػػاتميف إلػػى الجػػرأة ا ف
سػػيناء، وبالتػػالي تحقػػؽ مصػػمحة مشػػتركة فػػي الحػػد مػػف النشػػاط الجيػػادي الػػذي يمكػػف أف ينػػافس الحركػػة فػػي 

فػي  المنطقة. ومػف جانبيػا، تأمػؿ حركػة فػتح أيضػًا أف حمػاس، الواقعػة تحػت الضػغوط فػي غػزة، سػوؼ تبػذؿ
 النياية جيودًا لتحقيؽ المصالحة وتنضـ إلى حكومة تشكميا مع فتح إلنياء االنقساـ السياسي. 
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ولكػف مػػدى تعػاوف حمػػاس سػػيكوف محػدودا. فعمػػى الػػرغـ مػف أف حمػػاس سػوؼ تحػػافظ عمػػى عالقػة عمػػؿ مػػع 
ميف" فػػػي الجػػػيش المصػػػري، إال أنيػػػا سػػػتكوف أقػػػؿ بكثيػػػر ممػػػا كانػػػت عميػػػو خػػػالؿ فتػػػرة وجػػػود "اإلخػػػواف المسػػػم

السمطة. ولحماس أيضًا رعاة آخروف ينتظروف عمػى األرجػح مجػرد فرصػة لتعزيػز العالقػة بينيمػا. وفػي حػيف 
تـ خفض العالقات مع إيراف في األشير األخيرة، إال أنيا بالتأكيد لـ تُقطع نيائيًا، ويجب أف نتذكر أف إيراف 

قػػػػادرة عمػػػػى ضػػػػرب قمػػػػب المنػػػػاطؽ المدنيػػػػة لعبػػػػت دورًا أساسػػػػيًا فػػػػي تزويػػػػد حمػػػػاس بصػػػػواريخ بعيػػػػدة المػػػػدى 
"اإلسرائيمية". طيراف ستحاوؿ استخداـ تراجع حظوظ "اإلخواف المسمميف" السياسية في مصر والصراع الدائر 
مع الثوار السّنة في سوريا إلقناع حماس أنو مف األفضؿ في ظؿ المشػيد الجيوسياسػي الحػالي الحفػاظ عمػى 

 عالقات قوية مع إيراف. 
ت نفسػػو، فقػػد أظيػػرت المممكػػة العربيػػة السػػعودية واإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة نفسػػييما بالفعػػؿ أنيمػػا وفػػي الوقػػ

تبحثاف عػف طػرؽ السػترجاع بعػض المكاسػب الدبموماسػية األخيػرة التػي حققتيػا دولػة قطػر، وذلػؾ مػف خػالؿ 
. سػػيكوف حػػزب اهلل حػػـز المسػػاعدات التػػي أعمنتيػػا كمتػػا الػػدولتيف لمصػػر فػػي المحظػػة التػػي ُأطػػيح بيػػا بمرسػػي

ميتمػًا أيضػًا فػي سػحب حمػاس بعيػدًا فػي الوقػت الػذي يحتػاج فيػو إلبعػاد الحركػة عػف تقػديـ الػدعـ لممتمػػرديف 
 السنة في سوريا ولبناف. وفيما يتجو قطاع غزة نحو مزيد مف العزلة، سيكوف الدعـ العسكري 

 
 

حماس. وستتنافس ايػراف ورعاتيػا مػع منافسػيف والمساعدات االقتصادية ىو الطريقة األكثر فعالية لمتودد إلى 
إقميمػػيف آخػػريف مػػف أجػػؿ ىػػذا التػػأثير. وفػػي نيايػػة المطػػاؼ، سػػوؼ تجػػد حمػػاس الطػػرؼ الػػذي سػػوؼ يبػػذؿ 

 قصارى جيده ليساندىا.
 99/7/1093، مركز ستراتفور االستراتيجي، واشنطن
 98/7/1093، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية
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 صقر ابو فخر
ال يمكػػف أف يػػرى المػػرء الغابػػة وىػػو فػػي داخميػػا. والمبنػػانيوف المقيمػػوف فػػي لبنػػاف ال يػػروف، فػػي معظميػػـ، إال 
سيقاف األشجار وأغصانيا، وفي بقعة محدودة فحسب. ويحتػاج اإلنسػاف إلػى الخػروج إلػى الػتالؿ كػي يػتمكف 

وؿ إف الضػػفدع الموجػػود فػػي قعػػر البئػػر يعتقػػد أف السػػماء مػػف رؤيػػة الغابػػة كميػػا مػػف فػػوؽ. والمثػػؿ الصػػيني يقػػ
 ىي بحجـ فوىة البئر. فإذا تمكف مف الخروج مف البئر فسيصاب بالدىشة التساع السماء.

والمشيد المبناني خطير ال ريب، واالحتماالت شديدة القتامة، وكثير مف الذيف يراقبوف لبناف مف فوؽ التالؿ، 
وف األسوأ ليذا البمد ابتػداًء مػف نيايػة الصػيؼ أو بػدايات الخريػؼ المقبػؿ. وفػي وليس مف داخؿ الغابة، يتوقع

 معمعاف الصراع بيف مظمومية الُسنة ومظمومية الشيعة تبدو صورة المشيد المبناني معتمة.
الُسنية التػي بػدأت تظيػر بالتػدريج بعػد سػقوط نظػاـ صػداـ حسػيف فػي العػراؽ، « المظمومية»إف التصادـ بيف 

التقميديػػػة « المظموميػػػة»حسػػػار دور السػػػنة فػػػي إعػػػادة صػػػوغ النظػػػاـ السياسػػػي الجديػػػد فػػػي العػػػراؽ، ووبعػػػد ان
مػف العػراؽ إلػى لبنػاف، وا ف إلػى « المجاىػدة»الشيعية، كاف البيئة المالئمة جػدًا النتشػار الجماعػات السػمفية 

الؿ األميركػػي لػػبالدىـ، سػػوريا. فػػبعض الجماعػػات السػػنية فػػي العػػراؽ، حػػيف شػػعروا بػػأنيـ ىزمػػوا جػػراء االحػػت
كي يفتكوا بالشيعة بداًل مف قوات االحتالؿ. وىا ىػو األمػر يتكػرر اليػوـ فػي « القاعدة»ىيأوا الميداف لمقاتمي 
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سػػػوريا، وكػػػػذلؾ فػػػػي لبنػػػػاف. إف المعػػػػب بالنػػػػار ال يجعػػػػؿ النػػػار لعبػػػػة، خصوصػػػػًا إذا كػػػػاف الالعبػػػػوف ىػػػػـ مػػػػف 
 ىمية.التي تعرفيـ جيدًا جميع الحروب األ« األرزقية»

ثمة اليػوـ فػي لبنػاف اسػتنفار متبػادؿ: المجموعػات السػمفية واألصػولية القديمػة والجديػدة )الجماعػة االسػالمية، 
خاصػة بعػد « حػزب اهلل»حزب التحرير، السمفيوف الجدد، المنظمات القاعدية( يقابميا االستنفار المكشػوؼ ؿ 

ربػػػي سػػػتقتص مػػػف ىػػػذا الحػػػزب، وكانػػػت ، وبعػػػد االعػػػالف عػػػف أف بعػػػض دوؿ الخمػػػيج الع«القصػػػير»معركػػػة 
الخطػػػوات األولػػػى قػػػد بػػػدأت بعػػػدـ تجديػػػد عقػػػود العمػػػؿ لكثيػػػريف مػػػف الشػػػيعة، األمػػػر الػػػذي يزيػػػد الشػػػعور ب 

يتربصوف بيـ ويتحينوف الفػرص لإلطبػاؽ عمػييـ فػي مػا لػو سػقط نظػاـ بشػار « ا خريف»وبأف « المظمومية»
أمػاـ ىػذا المشػيد بتفصػيالتو الكئيبػة، ىنػاؾ توقعػات بػأف األسد في سوريا ونظػاـ نػوري المػالكي فػي العػراؽ. و 

 الحالي.« الستاتيكو»األوضاع المبنانية لف تحتمؿ كثيرًا مف الوقت حتى تبدأ المشكالت األمنية في خمخمة 
 

 المخيمات في خطر
مػػذىبيًا ، واعتقػد كثيػػروف أف ىػذه الظػاىرة التػي كػػادت أف تفّجػر اقتتػااًل «عبػرا»سػقط الشػيخ أحمػد األسػػير فػي 

فػػي صػػيدا وجوارىػػا قػػد انتيػػت. صػػحيح اف األسػػير ومجموعتػػو قػػد سػػقطا، إال أف أزمػػة األسػػير والجماعػػات ال 
 تزاؿ قائمة بقوة.

كشػػػؼ القتػػػاؿ الػػػذي دار فػػػي بمػػػدة عبػػػرا بػػػيف الجماعػػػات التابعػػػة لمشػػػيخ أحمػػػد األسػػػير والجػػػيش المبنػػػاني، أف 
عػػـ جماعػػات مماثمػػة ليػػا فػػي المخيمػػات الفمسػػطينية، وال الجماعػػات السػػمفية المبنانيػػة تسػػعى بقػػوة إلػػى تػػأميف د

سػػيما فػػي عػػيف الحمػػوة. كػػذلؾ تػػرددت بقػػوة أسػػماء بػػالؿ بػػدر وىيػػثـ الشػػعبي المػػذيف بػػادرا مػػع أنصػػارىما إلػػى 
اليجػػـو عمػػى مواقػػع الجػػيش المبنػػاني فػػي منطقػػة تعميػػر عػػيف الحمػػوة نصػػرة لمشػػيخ أحمػػد األسػػير، عػػالوة عمػػى 

 أسماء فمسطينية أخرى.
، «منظمة التحرير الفمسطينية»ف اشتراؾ بعض الفمسطينييف، حتى لو كانوا خارج النطاؽ السياسي لفصائؿ إ

في الصراعات المذىبية المبنانية أمر خطير جدًا، وقد يجر األمور إلى وضع تصبح المخيمػات فيػو معرضػة 
 لمخاطر التدمير عمى غرار نير البارد.
 ا شرارة االشتباكات المذىبية في ما لو وقعت بالفعل مثل:ىناك بؤر جغرافية مييأة لتنطمق مني

الطريػػؽ الجديػػدة ضػػد الشػػياح  الغبيػػري. وفػػي ىػػذه البقعػػة يقػػع مخيمػػا بػػرج البراجنػػة وشػػاتيال، فضػػال عػػف  9
 التجمعات األخرى مثؿ صبرا ومحمة الداعوؽ.

 صيدا في مواجية حارة صيدا. وعمى تخوـ تمؾ البؤرة يقع مخيـ عيف الحموة. 1
 التبانة  جبؿ محسف. وبالقرب مف تمؾ البؤرة يقع مخيما البداوي ونير البارد. 3
 الحي الغربي لمخيـ شاتيال حيث ال تيدأ االشتباكات المسمحة بيف مجموعات مختمفة وأفراد فمسطينييف. 1

ث ىػو إف الخطر عمى مخيـ عيف الحموة، وعمى الفمسطينييف في الوقت نفسو داىـ. وأخطر ما يمكف اف يحد
« فػػتح اإلسػػالـ»و« جنػػد الشػػاـ»تأسػػيس بنيػػة تنظيميػػة مشػػتركة بػػيف الجماعػػات السػػمفية فػػي عػػيف الحمػػوة مثػػؿ 

مف جية، والجماعػات السػمفية المبنانيػة مػف جيػة ثانيػة، بحيػث تقػدـ الواحػدة النجػدة إلػى « عصبة األنصار»و
 األخرى في حاؿ اندالع قتاؿ مذىبي في لبناف.

مخيمػػات الجنػػوب كميػػا، ومخيمػػات بيػػروت والضػػاحية أيضػػا لمخػػاطر ىائمػػة. إف مػػف شػػأف ذلػػؾ اف يعػػرض 
والحكمػػة تقتضػػي ا ف، وقبػػؿ أي شػػيء، منػػع قيػػاـ مثػػؿ ىػػذه البنيػػة، وتفكيكيػػا فػػورًا فػػي حػػاؿ وجودىػػا، وعػػدـ 
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التياوف عمى اإلطالؽ مع أي جماعة أو مجموعة فػي المخيمػات قػد تكػوف مسػتعدة لالنخػراط فػي الصػدامات 
 حاؿ اندالعيا. المذىبية في

 99/7/1093، السفير، بيروت
 

 «الميمة المستحيمة»ق سابقيو ... يكيري عمى طر  29
 عريب الرنتاوي
ال يبدو أف طريؽ جػوف كيػري نافػذ ... أغمػب الظػف أف الرجػؿ سيصػطدـ بالحػائط ذاتػو، الػذي أطػاح بػرؤوس 

اجز الػػرفض اإلسػػرائيمي ، وأعنػػي بػػو حػػ«الميمػػة المسػػتحيمة»وأحػػالـ ورىانػػات موفػػديف سػػبقوه بخػػوض غمػػر 
... كيري حػاوؿ أف يجػرب  9977إلنياء احتالؿ الضفة والقدس والعودة إلى خطوط الرابع مف حزيراف العاـ 

حظو، وربما بنوايا ودافع سميمة، وىو استثمر مف وقتو وجيػده وطاقتػو، الشػيء الكثيػر، بػؿ ذىػب منفػردًا إلػى 
حتفػاظ بمسػافة عػف ميمػة وزيػر خارجيتيػا، تراقبػو مػف دوف رماؿ الشرؽ األوسط، فيمػا إدارة أوبامػا فضػمت اال

ف فشػػؿ تحّمػػؿ وحػػده وزر الفشػػؿ ومسػػؤوليتو  دعػػـ أو إعػػادة، فػػإف نجػػح ُرّد النجػػاح إلػػى إدارة الػػرئيس أوبامػػا، وا 
 ... لكف الطريؽ إلى الفشؿ ىذه المرة  أيضًا قد يكوف مفروشًا بالنوايا السميمة والرغبات الصادقة والمخمصة.

ألشػػير األولػػى لالحػػتالؿ اإلسػػرائيمي لمضػػفة الغربيػػة والقػػدس ُبػػذلت جيػػود متعػػددة مػػف أجػػؿ إنيػػاء ىػػذا منػػذ ا
إسرائيمي( مػف بعػد، أو  –إسرائيمي( مف قبؿ و)فمسطيني  –االحتالؿ، نظير التوقيع عمى سالـ ثنائي )أردني 

ت بالفشػؿ، رغػـ كػؿ مػا تضػمنتو سالـ متعدد األطراؼ )مبادرة السالـ العربية( ... جميػع تمػؾ المحػاوالت ُمنيػ
 مف إغراءات  لمجانب اإلسرائيمي .

، تخمػػى عػػف «التسػػوية التاريخيػػة»الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات، لػػـ يػػدخر جيػػدًا مػػف أجػػؿ إقنػػاع إسػػرائيؿ بػػالقبوؿ ب
الميثاؽ الوطني، وتعيد وقؼ الكفاح المسمح، واعترؼ بإسرائيؿ، وقػاد الحركػة الوطنيػة الفمسػطينية مػف خنػدؽ 

، وظػػّؿ يطػػارد أوىػػاـ المفاوضػػات وعمميػػة السػػالـ، حتػػى لحظػػة استشػػياده محاصػػرًا فػػي مكتبػػو فػػي إلػػى خنػػدؽ
راـ اهلل ... إسرائيؿ لـ تستقبؿ كؿ التحوالت التي أحدثيا الشييد ياسر عرفات فػي خطػاب الحركػة « مقاطعة»

ر، واغتيالػو بػدـ بػارد، الوطنية الفمسطينية وسقؼ توقعاتيا وأىدافيا، إال ببث السـ فػي طعػاـ الػرئيس المحاصػ
 فوؽ رأسو، وبضوء أخضر مف الرئيس األمريكي جورج بوش االبف.« المقاطعة»بعد تدمير 

، 1001العرب مجتمعوف، قبموا بمبادرة عرضيا ولي عيد السعودية آنذاؾ )ممكيا ا ف( في بيروت في العاـ 
سػػػالمية، مػػػع إسػػػرائيؿ، بعػػػد دولػػػة إ 39دولػػػة عربيػػػة، ومػػػف فوقيػػػا  11وفييػػػا عػػػرض سػػػخي بتطبيػػػع عالقػػػات 

قامة سالـ دائـ معيا، نظير دولة فمسطينية في الضفة الغربية وعاصمتيا القدس الشرقية ...  االعتراؼ بيا وا 
سػرائيؿ تماطػؿ وتػراوغ فػي التعامػؿ مػع ىػذه المبػادرة، ىػي رحبػت بالسػالـ والتطبيػع، بيػد أنيػا  99منذ  سػنة، وا 

 رفضت إنياء االحتالؿ.
، «رباعيتػو»السالـ العربية، حصؿ لخريطة الطريؽ التػي رعاىػا المجتمػع الػدولي ممػثاُل ب وما حصؿ لمبادرة

نظير سمة مف الشػروط والمطالػب المكمبػة لحقػوؽ  77العالـ يجمع عمى وجوب إنياء االحتالؿ الذي بدأ عاـ 
ؿ الخريطػػػة الفمسػػػطينييف وحريػػػاتيـ وأحالميػػػـ ... إسػػػرائيؿ تػػػرفض إنيػػػاء االحػػػتالؿ ووقػػػؼ االسػػػتيطاف، وتكبػػػ

 بعشرات التحفظات التي ستجعؿ منيا أثرًا بعد عيف، ووثيقة ال تساوي الحبر الذي كتبت فيو.
خالصػػة القػػوؿ:  كػػاف يتعػػيف عمػػى كيػػري، قبػػؿ أف يبػػدأ جوالتػػو المكوكيػػة فػػي المنطقػػة )الجولػػة الحاليػػة تحمػػؿ 

اوضػات، أف يتأكػد مػف أمػريف (، وقبؿ أف يمقي بثقمو السياسي والشخصي خمؼ مسػعاه السػتئناؼ المف7الرقـ 
اثنيف قبؿ أف يضع قدمو عمى سمـ طائرتو الخاصة: األوؿ، أف ثمة فػي إسػرائيؿ مػف ىػو مسػتعد لمجػالء عػف 
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بما فييا القدس الشرقية ... والثاني، أف ثمة فػي الواليػات المتحػدة مػف ىػو مسػتعد  77المناطؽ المحتمة العاـ 
غياب ىذيف الشػرطيف )وىمػا غائبػاف(، مػا كػاف عمػى كيػري أف لممارسة ضغط عمى إسرائيؿ لفعؿ ذلؾ ... وب

، «إجػراءات بنػاء الثقػة«و« السػالـ االقتصػادي»يتنكب عناء السفر والترحاؿ والتجواؿ، وأف يػراىف عمػى حػـز 
 كما يقاؿ في المثؿ الدارج.« تغميس خارج الصحف»فكؿ ذلؾ جاء بمثابة 

ابيًا عمى أفكار كيري أـ ال، سواء التأمت مائدة المفاوضػات وسواء أجاء جواب عباس والقيادة الفمسطينية إيج
أـ لػػـ تمتػػئـ، فػػإف فرقػػًا جوىريػػًا لػػف يحػػدث ... حػػؿ الػػدولتيف بػػات وراء ظيورنػػا، وعمميػػة السػػالـ بالغػػة طريقػػًا 
مسدودًا، إف لـ يكف ا ف، وقبؿ التئاـ مائدة المفاوضات، فبعد عدة أشير حيف يصؿ المتفاوضوف إلى لحظة 

قػػػػة واالسػػػػتحقاؽ، وتتكشػػػػؼ حقػػػػائؽ الموقػػػػؼ اإلسػػػػرائيمي لممػػػػرة األلػػػػؼ عمػػػػى التػػػػوالي: االحػػػػتالؿ أواًل ... الحقي
 االحتالؿ أخيرًا.

 99/7/1093، الدستور، عّمان
 

 من المسألة الفمسطينية األوروبيموقف االتحاد  27
 شمعوف شتايف

سػػػطينية(، زارت المسػػػؤولة عػػػف فػػػي ختػػػاـ زيػػػارة "عاديػػػة" فػػػي منطقتنػػػا )األردف، مصػػػر، العػػػراؽ، السػػػمطة الفم
 10الشػػؤوف الخارجيػػة واألمنيػػة فػػي االتحػػاد االوروبػػي، السػػيدة اشػػتوف، اسػػرائيؿ. وفػػي اثنػػاء ىػػذه الزيػػارة فػػي 

الفمسطينية مكانا مركزيا  –، التقت رئيس الوزراء. وكما كاف متوقعا احتمت المسألة االسرائيمية 1093حزيراف 
( طمب رئيس الوزراء مف السيدة اشػتوف "االمتنػاع عػف 1093زيراف ح 19في ىذا الحدث. وحسب "ىآرتس" )

نشر بياف مف وزراء خارجية االتحػاد يشػجب اسػرائيؿ بسػبب البنػاء فػي المسػتوطنات ويعػرض مبػادئ االتحػاد 
 الفمسطيني". –لحؿ النزاع االسرائيمي 

قبػػؿ  –توقيػػت الحػػالي التفسػػير الػػذي طػػرح ليػػذا الطمػػب جػػاء عمػػى لسػػاف موظػػؼ كبيػػر وىػػو أف "النشػػر فػػي ال
يػػوميف مػػف وصػػوؿ وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي، جػػوف كيػػري، فػػي جولػػة محادثػػات أخػػرى فػػي القػػدس، سيضػػر 
بمساعي االدارة األميركية الستئناؼ المفاوضػات واف مضػموف البيػاف غيػر مناسػب وتوقيػت نشػره ال يسػاعد، 

 بؿ يضر".
عمػى الخالفػات فػي اوسػاط اعضػاء االتحػاد بشػأف ينبغي االفتراض بأف السػيدة أشػتوف أطمعػت رئػيس الػوزراء 

. ولػـ تخػِؼ 1093حزيػراف 11توقيت البياف ومضمونو، والذي نشر في ختاـ لقاء وزراء خارجيػة االتحػاد فػي 
اشتوف معارضتيا في ضوء نية بريطانيا وفرنسا نشر بياف يفصػؿ مواقػؼ االتحػاد مػف المسػيرة والعوائػؽ التػي 

امػاـ المفاوضػات لحػؿ الػدولتيف. وتشػارؾ أشػتوف موقفيػا ضػمف دوؿ  –رائيؿ وال سػيما اسػ –يضعيا الطرفػاف 
 اخرى المانيا وايطاليا.

البياف القصير، الذي نشر في ختاـ لقاء الوزراء، والذي يكرر التزاـ االتحاد بحؿ الػدولتيف ويعػرب عػف تأييػده 
ؿ انجػػازا الشػػتوف التػػي تعتقػػد لجيػػود الواليػػات المتحػػدة اسػػتئناؼ المفاوضػػات المباشػػرة وذات المضػػموف، يشػػك

بأنو لما كانت جيود وزير الخارجية الستئناؼ المحادثات بيف اسرائيؿ والفمسطينييف ىي "المباراة الوحيػدة فػي 
نشر بيانات مف شأنيا اف تمس بجيود وزير الخارجية كيػري. ينبغػي  –المدينة" فانو ال مجاؿ لوضع عراقيؿ 

سػػػيرحب بنشػػػر بيػػػاف مفصػػػؿ حتػػػى لػػػو كػػػاف يتضػػػمف انتقػػػادا لسػػػموؾ االفتػػػراض بػػػأف الطػػػرؼ الفمسػػػطيني كػػػاف 
الفمسػػطينييف فػػي موضػػوع التحػػريض، وذلػػؾ الف القسػػـ االكبػػر فيػػو سيتضػػمف شػػجبا السػػرائيؿ بسػػبب مسػػألة 

 المستوطنات، وكذا تفصيؿ مواقؼ االتحاد في موضوع مبادئ التسوية الدائمة القريبة مف موقفيـ.
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ئيس الوزراء واالمتنػاع عػف التصػريحات )التػي اصػبحت فػي السػنوات االخيػرة استعداد االتحاد لممساومة مع ر 
طقوسا دائمة( محدود بالزمف، او االحرى منوط باالنجازات. فاستنئاؼ المحادثات بيف اسرائيؿ والفمسطينييف، 
ميمػػػا كػػػاف ميمػػػًا، لػػػف يرضػػػي االتحػػػاد الػػػذي ينتظػػػر تقػػػدما حقيقيػػػا. عمػػػى خمفيػػػة الخالفػػػات بػػػيف الطػػػرفيف فػػػي 
المسائؿ المتعمقة بالتسوية الدائمة )والتي تبدو في الظروؼ الراىنة غير قابمة لمجسػر(، ينبغػي االفتػراض بػأف 
التقدـ الحقيقي غير متوقع. وسيشجع الجمود في المحادثػات دوال كفرنسػا، بريطانيػا، وغيرىػا عمػى العػودة الػى 

 ماؿ.التعبير عمنا عف مواقفيا في المسائؿ المركزية عمى جدوؿ االع
تبػيف الخالفػات بػيف االتحػاد واسػرائيؿ. والػيكـ  1091مراجعة البيػاف األخيػر لػوزراء خارجيػة االتحػاد فػي ايػار 

 النقاط االساس المذكورة في البياف:
. التغييػرات التػػي تجتازىػػا المنطقػػة تجعػػؿ الحاجػػة الػػى التقػػدـ فػػي المسػػيرة أكثػػر الحاحػػا )رئػػيس الػػوزراء لػػيس 9

 لمذكور أعاله.شريكا في االستنتاج ا
غيػػػر قميػػػؿ مػػػف النػػػاس يعتقػػػدوف بػػػأف عػػػدـ االسػػػتقرار حولنػػػا يسػػػتدعي اخػػػذ جانػػػب الحػػػذر فػػػي كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ 

 بالتنازالت االقميمية التي مف شأنيا أف تمس بأمف اسرائيؿ(.
. ينبغػػي االبقػػاء عمػػى امكانيػػة حػػؿ الػػدولتيف. االعػػراب عػػف قمػػؽ عميػػؽ فػػي ضػػوء التطػػورات عمػػى االرض 1

بجعػػػؿ حػػػؿ الػػػدولتيف متعػػػذرا. وبػػػيف الخطػػػوات المػػػذكورة: البنػػػاء السػػػريع لممسػػػتوطنات منػػػذ نيايػػػة  والتػػػي تيػػػدد
، اخالء مواطنيف عػرب مػف منػازليـ وىػدـ منػازؿ فػي شػرؽ القػدس وكػذا توسػيع البنػاء فػي 1090التجميد في 

ية لمفمسػطينييف عدة احياء ومنع اعمػاؿ ثقافيػة، اقتصػادية وغيرىػا فػي شػرقي المدينػة، اسػاءة الظػروؼ المعيشػ
في المنطقة ج والتضييؽ الكبير عمى خطوات السمطة لتنمية المنطقة ج، واخيرا قيؿ انو في النشاطات أعاله 
يوجد ما يعرض لمخطر انجازات السمطة وعممية بناء دولة اذا لػـ تصػؿ ىػذه الػى حميػا. )تخػوؼ االتحػاد مػف 

ؽ توجيػو اصػبع اتيػاـ السػرائيؿ حصػريًا، والتػي مػف اال يكوف ممكنا تطبيؽ امكانية حؿ الدولتيف جاء في سيا
شأف سياستيا أف تقضي عمى حؿ الدولتيف(. النقطة االخيرة، مثػؿ االنتقػاد فػي سػياؽ التضػييؽ عمػى السػمطة 

. واذا لػػػـ يتغيػػػر سػػػموؾ 1099فػػي المنػػػاطؽ ج، ىػػػي الزمػػػة جديػػػدة لػػػـ تظيػػػر فػػي االعػػػالف السػػػابؽ فػػػي ايػػػار 
فانو يمكف التوقع عمى نحو شبو  –ستكوف الحقا جزءا مف الدولة الفمسطينية والتي  –اسرائيؿ في المنطقة ج 

 مؤكد اف يصبح ىذا الموضوع صخرة خالؼ حادة بيف اسرائيؿ واالتحاد.
. االتحاد مصمـ عمى المساىمة في حماية حؿ الدولتيف وفقا لمقانوف الدولي. وثمػة تكػرار لقػوؿ االتحػاد اف 3

القػػانوف الػػدولي، وذلػػؾ دوف صػػمة بقػػرارات حكومػػة اسػػرائيؿ فػػي ىػػذا الشػػأف. المسػػتوطنات غيػػر قانونيػػة حسػػب 
بمػا فػي ذلػؾ بالنسػبة لمقػدس، اال اذا اتفػؽ عمػى ذلػؾ بػيف  77ولف يكوف ىناؾ اعتػراؼ بػاي تغييػر فػي حػدود 

قػؼ الطرفيف. ويمتـز االتحاد بتطبيؽ التشريع واالتفاقات الثنائية بالنسبة لممنتجات مف المستوطنات. ومثؿ مو 
نقطة انطالؽ لممفاوضات، وكؿ تغيير يحظى  9977الواليات المتحدة يرى االتحاد، خالفا السرائيؿ، "حدود" 

بالتأييد شريطة أف يكوف متفقا عميو. ليس في البياف ذكر لمبػدأ تبػادؿ االراضػي. والوؿ مػرة يوجػد فػي بيانػات 
االنتػػاج مػػف "المنػػاطؽ" المحتمػػة. ظػػاىرا، االتحػػاد ذكػػر لمسػػألة المنتجػػات مػػف المسػػتوطنات، أي التأشػػير عمػػى 

يدور الحديث عف خطوة فنية تنسجـ مع االتفاقات الموقعة بيف اسرائيؿ واالتحاد. ولكف ىذا ظاىرًا فقط، الف 
 .9977لمقرار معنى سياسيا. فيو يميز بيف االرض المحتمة واالرض االسرائيمية في اطار خطوط 

نػػة االراضػػي تتقػػرر فػػي المفاوضػػات، واضػػافة الػػى ذلػػؾ فانػػو فػػي واسػػرائيؿ كمػػا ىػػو معػػروؼ، تعتقػػد أف مكا
تطبيؽ القرار يستخدـ االتحاد رافعة ضغط عمى إسػرائيؿ. وحتػى لػو كانػت آثػاره االقتصػادية فػي ىػذه المرحمػة 
صػػغيرة، فاحتمػػاؿ الحػػاؽ ضػػرر باالنتػػاج االسػػرائيمي قػػد يكػػوف كبيػػرا. وينبغػػي االفتػػراض بػػأف نشػػر التعميمػػات 
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سة قد يؤجؿ عمى خمفيػة المسػاعي السػتئناؼ المفاوضػات. أمػر واحػد واضػح، فػي ضػوء ضػغط لتطبيؽ السيا
عػػدد غيػػػر قميػػػؿ مػػف االعضػػػاء، غيػػػر المرتػػاحيف مػػػف سياسػػػة اسػػرائيؿ فػػػي موضػػػوع المسػػتوطنات، فػػػانيـ لػػػف 

 يسمحوا باف يشطب تطبيؽ التعميمات مف جدوؿ االعماؿ وسينتظروف أوؿ فرصة لتطبيقيا.
 د سبيؿ، مف خالؿ المفاوضات لحؿ مكانة القدس كعاصمة مستقبمية لمدولتيف.. الحاجة الى ايجا1
. تنمية اقتصادية واجتماعية لممنطقػة ج ىػي أمػر حػرج لمحاجػة الػى ابقػاء ىػذه االمكانيػة لمدولػة الفمسػطينية 9

 المستقبمية، ومف ىنا دعوة اسرائيؿ السماح لمسمطة العمؿ في ىذه المنطقة.
 ف التطرؼ والتحريض مف جانب المستوطنيف.. االعراب عف القمؽ م7
. القمؽ في ضوء التقارير عف اعتقاؿ صحافييف في السمطة الفمسطينية ودعوة لوقؼ التحػريض فػي وسػائؿ 7

 االعالـ وغيرىا مف األماكف.
. الػػى جانػػب االعتػػراؼ باالحتياجػػات االمنيػػة الشػػرعية السػػرائيؿ، دعػػوة لفػػتح معػػابر الحػػدود فػػي غػػزة أمػػاـ 8

 عدات االنسانية.المسا
وختاما، كؿ "حوار" يجري ىذه االياـ مع ممثميف مف دوؿ االتحاد يبرز الفجػوة الكبيػرة فػي المسػائؿ المركزيػة، 
المتعمؽ بحػؿ النػزاع، والتػي يخيػؿ أنػو فػي الظػروؼ الحاليػة تكػاد ال تكػوف قابمػة لمجسػر. ىػذه الفجػوات تتعمػؽ 

خالفػا السػرائيؿ، التػي تعتقػد بػأف لػيس فقػط الظػروؼ غيػر  ايضا بمكاف النػزاع فػي جػدوؿ االعمػاؿ االقميمػي.
ناضجة لحؿ شامؿ لمنزاع بؿ اف اليػزة االقميميػة ىػي التػي يجػب أف تحظػى باالولويػة )انظػر سػورية وبػالطبع 
ايراف(، يواصؿ االتحاد، رغـ استياء اسرائيؿ، منح األولوية ليذا الموضوع بالذات عمى خمفية اليزة االقميمية. 

بنشػػر بيػػاف قصػػير، يوجػػد مػػا يمبػػي لػػيس فقػػط  –فػػي ختػػاـ لقػػاء وزراء الخارجيػػة  –االتحػػاد االكتفػػاء  ففػػي قػػرار
 طمب رئيس الوزراء بؿ وايضا طمب االدارة األميركية.

اف انعػػداـ الثقػػة والشػػؾ بالنسػػبة السػػتعداد رئػػيس الػػوزراء التقػػدـ فػػي حػػؿ الػػدولتيف يظيػػراف فػػي المحادثػػات مػػع 
ى ذلػػؾ تصػػدر أصػػوات تػػدعو االتحػاد فػػي حالػػة عػػدـ نجػػاح المحادثػػات الػػى تشػػديد محافػؿ اوروبيػػة، وبنػػاء عمػػ

موقفو تجاه اسرائيؿ لدرجة االعتػراؼ بدولػة فمسػطينية. وعميػو فػاذا كػاف احتمػاؿ حػؿ النػزاع فػي ىػذه الظػروؼ 
 متدنيًا، يجدر باسرائيؿ أف تفكر باطالؽ مبادرة أساسيا واقع الدولتيف.

 98/7/1093، "مباط عميا"
 99/7/1093، يام، رام اهللاأل
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