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 35 :كاريكاتير

*** 
 

 "خطة مارشال" جديدة لدعم االقتصاد المصري بغية إنجاح االنقالب يقترحمعاريف: نتنياهو  5
يعكؼ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، بالتعاوف مع السيناتور  زىير أندراوس: -الناصرة 

لدفع نحو تبني الغرب لخطة مارشاؿ جديدة لدعـ االقتصاد المصري بغية إنجاح الجميوري راند بوؿ عمى ا
االنقالب وضماف نجاحو في تحقيؽ أىـ رىانات إسرائيؿ، والمتمثمة في وأد عممية التحوؿ الديمقراطي في 

تستند  العالـ العربي. وكاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو اقترح )خطة مارشاؿ( لمشرؽ األوسط،
إلى التجربة األمريكية التي ىدفت إلى إعادة بناء رأس الماؿ في أوروبا إليقاؼ المد الثوري التحرري. 

العبرية النقاب عف أف خطة نتناىو تيدؼ إلى تشجيع خطوات ديمقراطية وتؤدي ’ معاريؼ‘وكشفت صحيفة 
المية متطرفة مف الحكـ في تمؾ إلى نمو اقتصادي كبير في الدوؿ العربية، بيدؼ منع منظمات وأحزاب إس

 الدوؿ.
إلى أف أحد مستشاري نتنياىو، وىو نائب رئيس مجمس األمف القومي عيراف ليرماف، ’ معاريؼ‘وأشارت 

طرح الخطة بنحو مكثؼ خالؿ لقاءات عقدىا في واشنطف مؤخًرا مع أعضاء في الكونغرس، فيما اقترحيا 
شيوخ األمريكي في زيارتو األخيرة إلى الواليات المتحدة نتنياىو خالؿ لقاءاتو مع أعضاء في مجمس ال

األمريكية، ومف بينيـ عضوا مجمس الشيوخ الجميورياف جوف ماكيف وليمار ألكسندر، وتحدث عما أسمتو 
الصحيفة العبرية الحاجة إلى خطة مارشاؿ خاصة بالشرؽ األوسط، وشرح أف أمواؿ الصندوؽ الذي يقترح 

وتابعت الصحيفة العبرية قائمًة إف خطة  رعات مف جيات خاصة، عمى حد تعبيره.إقامتو يجب أف تكوف تب
نتنياىو تنطمؽ مف تخوفو الشديد مف تأثير إيراني عمى الدوؿ العربية، وىو يعتقد أف عمى المجتمع الدولي 

 أف يتجند لمساعدة تمؾ الدوؿ عمى استقرار حكـ ديمقراطي فييا. 
دعا رئيس الوزراء اإلسرائيمي إلى استثمار موارد مالية كبيرة لخمؽ  عالوة عمى ذلؾ، أوضحت الصحيفة،

نشاء طبقة وسطى، واستثمار أمواؿ وجيود في بناء مؤسسات ومضاميف ديمقراطية  ظروؼ نمو اقتصادي، وا 
في الدوؿ العربية التي شيدت ثورات شعبية في السنتيف األخيرتيف. كذلؾ، طرح نائب وزير الخارجية 

كرة مشابية، لكنو رأى أف األمواؿ لدعـ مشروع كيذا يجب أف تصؿ مف الدوؿ العربية الغنية اإلسرائيمي ف
مارات النفط.  مثؿ السعودية وا 

ولفتت الصحيفة إلى أنو بموازاة الجيود لتحقيؽ خطة مارشاؿ، تستعد الحكومة اإلسرائيمية لمطالبة وزارة 
سكرية المخصصة ليا، بدعوى حماية إسرائيؿ مف الدفاع األمريكية )البنتاغوف( بزيادة المساعدات الع

 التيديدات المحتممة في ضوء االنتفاضات الشعبية في المنطقة العربية.
 25/7/2013، القدس العربي، لندن

 
ريحاأردنية في أسرائيمية فمسطينية إول منطقة صناعية أتدشين  :اإلسرائيمية اإلذاعة 

ر اف يتـ غدا الخميس، تدشيف اوؿ منطقة صناعية اسرائيمية ذكر تقرير اخباري، انو مف المقر  :تؿ ابيب
 فمسطينية اردنية مشتركة، بتمويؿ ياباني، في منطقة اريحا بالضفة الغربية.
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، تصنيع المنتجات الزراعية، ويتوقع انيا ستوفر سبعة المنطقةوذكرت االذاعة االسرائيمية، انو سيتـ في ىذه 
 ف الضفة الغربية.االؼ فرصة عمؿ لمفمسطينييف مف سكا

، ووزير الداخمية االردني، حسيف  وسيحضر حفؿ التدشيف، كؿ مف وزير الطاقة االسرائيمي، سيمفاف شالـو
 المجالي، والوزير الفمسطيني، محمد ابو رمضاف، ووزير الخارجية الياباني، بوميو كيشيدا .

 فمسطينييف، منذ اكثر مف عقد.و سيكوف حفؿ التدشيف، اوؿ لقاء يجمع وزراء اسرائيمييف واردنييف و 
 25/7/2013القدس، القدس، 

 
 ية سور الفمسطينيين في منظمة التحرير تقدم مبادرة لسحب السالح من مخيمات الالجئين  3

قالت منظمة التحرير الفمسطينية إنيا قدمت مبادرة جديدة لممسؤوليف في سوريا، تقـو : كفاح زبوف -راـ اهلل
 مف المظاىر المسمحة، وتسوية أوضاع المسمحيف بعد إلقائيـ أسمحتيـ. عمى إخالء المخيمات نيائيا

وأكد رئيس دائرة شؤوف الالجئيف في المنظمة، زكريا األغا، الذي التقى بمسؤوليف سورييف االثنيف، أنو ووفد 
 المنظمة قدموا المبادرة بعد اتفاؽ كامؿ بيف جميع الفصائؿ الفمسطينية الموجودة في سوريا.

نيائيا "نسخة منو:  "الشرؽ األوسط"ألغا في بياف تمقت وأضاؼ ا إف المبادرة دعت إلى وقؼ االشتباكات وا 
لى المخيمات سواء لألفراد أو المركبات أو  لى حرية الحركة مف وا  بشكؿ كامؿ داخؿ ىذه المخيمات، وا 

ف، واإلفراج عف الذيف لـ وسائؿ اإلغاثة، إضافة إلى إعادة البنية التحتية لممخيمات، وتسوية أوضاع المعتقمي
نتواصؿ نحف واإلخوة في سوريا وجميع األطراؼ التي ليا عالقة بيذا األمر ". وتابع: "يثبت عمييـ تيـ معينة

إلخراج ىذه المبادرة وتطبيقيا عمى األرض، ووجدنا ترحيبا وتشجيعا وتأييدا مف المسؤوليف السورييف، وفي 
. وشكمت منظمة التحرير لجنة "فكار والبنود، مف أجؿ عودة الالجئيفاألياـ المقبمة سنبادر بتنفيذ ىذه األ

 لمتابعة تنفيذ المبادرة.
عدـ تدخؿ الالجئيف الفمسطينييف في األحداث في سوريا والتعامؿ معيا، بما "وأعاد األغا التأكيد عمى 

المجموعات المسمحة  . واتيـ األغا"يضمف سيادتيا وأمنيا، والحفاظ عمى استقالليا، ووحدة أرضيا وشعبيا
التي دخمت إلى المخيمات بأنيا كانت السبب الرئيس في تيجير عشرات اآلالؼ مف الالجئيف الفمسطينييف 

 ما تسبب بزيادة معاناتيـ.
وبحسب مصادر فمسطينية فقد التقت المنظمة أكثر مف مرة أطراؼ النزاع، الحكومة والجيش الحر ووكالة 

لالجئيف الفمسطينييف )أونروا(، وحتى الجبية الشعبية )القيادة العامة(، المتيمة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ ا
 الرئيسة بالنسبة لمسمطة، بزج الخيمات في الصراع.

 25/7/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إسرائيل"مع  اإلفراج عن قدامى األسرى هي الخطوة األولى األساسية ألية مفاوضات قادمةقراقع:  4
مفتاح ‘أكد عيسى قراقع وزير األسرى الفمسطيني أف اإلفراج عف األسرى القدامى يعد : يورأشرؼ ال -غزة 

إف اإلفراج عف قدامى ‘، وقاؿ خالؿ قيامو بزيارات لعدد مف عائالت قدامى األسرى ’أي تسوية سياسية
مع الجانب  األسرى ىي الخطوة األولى األساسية ألية مفاوضات قادمة وىي مفتاح أي تسوية سياسية عادلة

 ’.اإلسرائيمي
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والقيادة الفمسطينية ىو اإلفراج عف اكبر عدد مف األسرى ومنيـ بشكؿ عباس وأكد قراقع أف موقؼ الرئيس 
لـ تعط ردا رسميا حوؿ ىذا المطمب الفمسطيني والذي يشكؿ احد ‘خاص القدامى، لكنو أكد أف إسرائيؿ 

 ’.قواعد العودة إلى المفاوضات
 25/7/2013ن، القدس العربي، لند

 
 دحالن يكمف محاميا لمقاضاة عباس في المحكمة الدولية :يديعوت أحرونوت"" 5

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية أمس أف القيادي السابؽ في األجيزة األمنية لمسمطة : الناصرة
ئيمييف ونجمو كماؿ الفمسطينية محمد دحالف، كّمؼ المحامي زكي كماؿ، نائب رئيس نقابة المحاميف اإلسرا

كماؿ بتقديـ شكوى قضائية ضد الرئيس الفمسطيني محمود عباس في المحكمة الدولية في الىاي، بزعـ أف 
 عباس "طاغية فاسد" ويطارد دحالف ويحاوؿ "تصفيتو".

عادة  وحسب الصحيفة، فإف دحالف يطالب بعودتو "الى كؿ المناصب التي تبوأىا في مؤسسات السمطة وا 
 وأمالؾ عائمتو والتعيد بعدـ إيقاع أي ضرر بو عند عودتو الى مناطؽ السمطة". كؿ أمالكو

وسّمـ المحامي كماؿ نسخا عف الشكوى الى مكتب الرئيس عباس في راـ اهلل، وأيضا الى كؿ مف األميف 
اد العاـ لألمـ المتحدة، ووزير الخارجية األميركي جوف كيري، ومفوضية حقوؽ اإلنساف، وسكرتاريا االتح

األوروبي وممثؿ الرباعية الدولية توني بمير. ويدعو دحالف المؤسسات الدولية الى "اتخاذ موقؼ ضد سموؾ 
 السمطة الفمسطينية".

وكتب دحالف في الدعوى، إف عباس "يسمؾ سموؾ طاغية، فساده الُمثبت وفساد أبناء عائمتو يمساف بالشعب 
ّي خصما سياسيا ُيعرض لمخطر حكمو الفردي الطاغية، الفمسطيني وبمؤسسات السمطة. السيد عباس يرى ف

 ويقوـ باستخداـ غير قانوني لمؤسسات السمطة لتحقيؽ أىدافو وأىداؼ أبناء عائمتو".
وبزعـ دحالف، الذي التقى عمى مدى سنوات طويمة بصفتو الرجؿ القوي لقطاع غزة ومستشار األمف الكبير 

وبا، فإف أبو مازف أدار "إجراء ممفقا ضدي بيدؼ طردي في المقاطعة ويسكف اليـو في دبي وفي أور 
 وتعريض حياتي لمخطر".

ويدعي دحالف، أف كؿ اإلجراءات التي اتخذتيا أجيزة السمطة الفمسطينية ضده، كانت بإيعاز مباشر مف 
ة عباس، وقاؿ، "أنا وأبناء عائمتي نتعرض منذ زمف طويؿ لحممة إرىاب وتنكيؿ، مطاردات، اعتقاالت، إساء

لمسمعة الطيبة والشرؼ، تعريض الحياة والمس باألمالؾ"، يدعي. "الحممة ضدي ال تعرؼ حدودا أخالقية 
 أو قانونية وال حتى حدودا سياسية".

 25/7/2013الغد، عمان، 
 

 سنوات فقط 10لمدة  "مقيم"بطاقات هوية إسرائيمية جديدة لممقدسيين تحمل صفة  أحمد رويضي: 6
بدأت السمطات اإلسرائيمية بتغيير بطاقات ىوية المقدسييف، عمى نحو أثار الكثير  :محمد يونس -راـ اهلل 

مف القمؽ مف نياتيا ازاء حقيـ في اإلقامة في مدينتيـ. وقاؿ سكاف في القدس إف بطاقة اليوية الجديدة 
ف في المدينة، وليس مواطنًا، وأف صالحيتيا محددة بعشر سنوات فقط، مضيفيف أ "مقيـ"تحمؿ صفة 

 التغيير يشمؿ كؿ حممة البطاقات الجدد، وكؿ مف يضطر الى تغيير ىويتو بسبب التمؼ او القدـ.
السياسية الجديدة تنطوي "وأوضح مسؤوؿ ممؼ القدس في السمطة الفمسطينية المحامي أحمد رويضي أف 

ات العشر عمى مخاطر كبيرة، منيا وجود مخططات لتيجير سكاف القدس أو أعداد منيـ في غضوف السنو 
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. وقاؿ إف القمؽ األكبر ينصب عمى سكاف المدينة المقيميف خمؼ جدار الفصؿ، وعددىـ أكثر مف "المقبمة
 مئة ألؼ مقدسي.

 25/7/2013الحياة، لندن، 
 

 اعتماد دولة فمسطين عضوا دائما باالتحاد الرياضي لمتضامن اإلسالميالقدس العربي:  7
نية رسمية االربعاء اعتماد دولة فمسطيف عضوا دائما باالتحاد وليد عوض: اكدت مصادر فمسطي -راـ اهلل

 الرياضي لمتضامف االسالمي.
وجاء ذلؾ خالؿ اجتماع الجمعية العمومية الثامف لالتحاد الرياضي لمتضامف االسالمي، والذي ترأسو 

 االمير نواؼ بف فيصؿ رئيس االتحاد في مدينة جدة السعودية، مساء الثالثاء.
تحاد الرياضي لمتضامف اإلسالمي ثاني اكبر تجمع لمجاف االولمبية بعد المجنة االولمبية الدولية ويعتبر اال
 دولة مف آسيا وأفريقيا وأوروبا. 57بعضوية 

وجاء اعتماد دولة فمسطيف في المكتب التنفيذي بعد االقتراح الذي قدمتو السعودية مف خالؿ األميف العاـ 
 اعتبارا لمكانة فمسطيف والقدس الشريؼ في قمب العالـ اإلسالمي.لمجنة االولمبية محمد المسحؿ 

 25/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 شركة "فوكس" اإلسرائيمية رخصة مزاولة عمل في فمسطين  تنفي منحالفمسطينية  االقتصادوزارة  8
ا، أنيا لـ تمنح شركة أعمنت وزارة االقتصاد الوطني، اليوـ األربعاء، في بياف لي:محمد عبد اهلل -راـ اهلل

 "فوكس" اإلسرائيمية، رخصة مزاولة لمتجارة في دولة فمسطيف.
جاء ذلؾ عمى لساف مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني، الدكتور حاتـ سرحاف، الذي أكد أف الوزارة 

خالؿ الفترة  لـ تمنح شركة "فوكس" اإلسرائيمية أي رخصة أو إذف عمؿ لمزاولة التجارة في دولة فمسطيف،
 الماضية.

وقاؿ سرحاف بأف الشركة المذكورة "فوكس اإلسرائيمية" لـ تقـ بأي تسجيؿ ليا لدى مراقب الشركات في 
 الوزارة، كشركة أجنبية تريد العمؿ في فمسطيف، وفتح فروع ليا في مدف الضفة في المستقبؿ القريب.

التجارية في وزارة االقتصاد، عمي ذوقاف أف  مف جانبو، وكما جاء في البياف، فقد اكد مسجؿ العالمات
-23الوزارة "رفضت تسجيؿ عالمة تجارية )فوكس( تقدمت بيا شركة "فوكس ويزؿ ليمتد" االسرائيمية بتاريخ 

لكوف العالمة التجارية )فوكس( مسجمة سابقًا باسـ شركة برذارز لمتجارة العامة، وإلنتاج وتصميـ  3-2013
لشطب  2013-5-12ركة تقدمت بطمب لدى مسجؿ العالمات التجارية، بتاريخ وأوضح اف الش االلبسة".

العالمة التجارية )فوكس( المسجمة سابقًا لشركة برذرز، وعميو ووفقًا لصالحيات مسجؿ العالمات التجارية، 
فقد تـ إحالة الممؼ الى محكمة العدؿ العميا، لمبت في دعوى الشطب، ومازاؿ الممؼ قيد االجراء لدى 

 لمحكمة.ا
 25/7/2013القدس، القدس، 

 
 ورضوخ لمجانب األمريكي مغامرة غير محسوبة المفاوضات: "الحياة"أبو مرزوق لـ  9

، عضػػػو مكتبيػػػا السياسػػػي موسػػػى أبػػػو "حمػػػاس"قػػػاؿ القيػػػادي البػػػارز فػػػي حركػػػة : جييػػػاف الحسػػػيني -القػػػاىرة 
 "مغػامرة غيػر محسػوبة"ع اسػرائيؿ مرزوؽ إف قرار الرئيس محمود عباس )أبو مازف( استئناؼ المفاوضػات مػ
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ورضوخ لمجانب األميركي رغـ معارضة معظـ القوى والفصائؿ الممثمػة فػي المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر 
، كمػػا يضػػر بمسػػتقبؿ الشػػعب الفمسػػطيني وحقوقػػو الوطنيػػة "الجيػػاد اإلسػػالمي"و "حمػػاس"ولػػيس فقػػط حركتػػي 

 الثابتة.
المجنة التنفيذية رىنت استئناؼ المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي بأمور ولفت إلى أف قيادات ىذه القوى في 

محػددة ووضػػعت شػروطًا تتعمػػؽ بقضػايا جوىريػػة، مشػػيرًا إلػى وقػػؼ االسػتيطاف وذلػػؾ ضػماف الخػػروج مػػف أي 
ومصػر او اف يكػوف احػد طالبػو بمغادرتيػا،  "حمػاس"مسار تفاوضي في المستقبؿ. ونفى وجود اي ازمة بيف 

 "فػتح"مغػادرة سػورية كػاف ومػا يػزاؿ قػرارًا صػائبًا. واتيػـ  "حمػاس"المسؤولية. وأكد اف قػرار  "فتح"ة محماًل حرك
 ."الرفض األميركي"بتعطيؿ المصالحة الوطنية بسبب 
الػػػػذىاب إلػػػػى التفػػػػاوض وتجػػػػاوز قضػػػػايا أساسػػػػية مثػػػػؿ الحػػػػدود "إف  "الحيػػػػاة"وقػػػػاؿ فػػػػي مقابمػػػػة أجرتيػػػػا معػػػػو 
لحصػػػػوؿ عمػػػػى أمػػػػور ىامشػػػػية جػػػػدًا ال يمكػػػػف بػػػػأي حػػػػاؿ أف يفيػػػػد القضػػػػية واالسػػػػتيطاف والقػػػػدس ... نظيػػػػر ا

الفمسػػطينية، ولػػف يقػػود إلػػى اليػػدؼ الػػذي ينشػػده الفمسػػطينيوف بإقامػػة دولػػو فمسػػطينية عمػػى حػػدود الرابػػع مػػػف 
، الفتًا إلػى أف رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية بنيػاميف نتانيػاىو يصػر عمػى مواصػمة "2634حزيراف )يونيو( عاـ 

اف ... وىو يرفض مجرد وقؼ بناء المستوطنات، كما يرفض أف تكوف حدود الرابع مف حزيراف عػاـ االستيط
 . "المرجعية لممفاوضات التي ستستأنؼ 2634

مػػػػا ىػػػػي األرض التػػػػي سػػػػيتـ التفػػػػاوض عمييػػػػا، ومػػػػا ىػػػػي القاعػػػػدة التػػػػي سػػػػتنطمؽ منيػػػػا "وتسػػػػاءؿ باسػػػػتنكار: 
، فػػي إشػارة إلػػى قػػرار التفػػاوض فػػي "لجميػػع بػػال اسػػتثناءىػػذه الخطػػوة أثػػارت غضػب ا". وأكػػد اف "المفاوضػات 

لػػيس ىنػػاؾ فريػػؽ فمسػػطيني قػػادر عمػػى أف يقػػر أو أف يوافػػؽ عمػػى ىػػذه الخطػػوة "غيػػاب مرجعيػػة ليػػا، مضػػيفًا: 
 ."ألنيا غير مقترنة بالحقوؽ الفمسطينية

و عميػو وزيػر وعمػا إذا كػاف الػرئيس الفمسػطيني تعػرض الػى ضػغوط أميركيػة اضػطرتو لمموافقػة عمػى مػا طرحػ
الخارجيػػػة األميركػػػي جػػػوف كيػػػري مػػػف وعػػػود تجنبػػػًا إلفشػػػاؿ جيػػػوده الداعيػػػة السػػػتئناؼ المفاوضػػػات، أجػػػاب: 

األرجح أف تيديدات أميركية استخدمت وليس وعودًا، وُيسأؿ أبو مازف في ذلؾ ... لكػف فػي كػؿ األحػواؿ ال "
تحػػوؿ إلػػى فاعػػؿ بػػؿ وتػػؤتي ثمارىػػا مػػع أدري لمػػاذا تفشػػؿ الضػػغوط األميركيػػة عمػػى العػػدو الصػػييوني بينمػػا ت

ىػػؿ ألنػػو الطػػرؼ األضػػعؼ ... لكنػػو يقاتػػؿ مػػف أجػػؿ قضػػية حػػؽ ومصػػير ال ". وتػػابع متسػػائاًل: "الفمسػػطينييف
 ."يممؾ التفريط فييا

، "ذىػػاب أبػػو مػازف إلػػى المفاوضػػات مػف دوف دعػػـ فمسػػطيني، مغػامرة غيػػر محسػػوب"واعتبػر أبػػو مػرزوؽ أف 
عمى الوعود األميركية مف دوف وضع اعتبار او وزف إلرادة شعبو بقواه الوطنيػة.  معربًا عف دىشتو العتماده

أبػدينا فقػط موقفنػا "ال يمثػؿ الشػعب الفمسػطيني، وقػاؿ:  "أبػو مػازف"تعتبػر اف  "حمػاس"ونفى ما تـ تداولو بػأف 
 ."الرافض لخطوة االنخراط في المفاوضات

 
 التحريض في مصر

نػاطقيف رسػمييف "عػرض الييػا الفمسػطينيوف فػي اإلعػالـ المصػري، اتيػـ وعمى صعيد حممة التحػريض التػي يت
وأعضػاء فػي لجنتيػا المركزيػة لػـ يسػميـ بتغذيػة اإلعػالـ المصػري بمعمومػات مغموطػة تجعػؿ  "فتح"في حركة 

مػػػف "، وقػػػاؿ: "الحركػػػة )حمػػػاس( تبػػػدو متيمػػػو وضػػػالعة فػػػي عمميػػػات عنػػػؼ ضػػػد الشػػػعب والجػػػيش المصػػػري
جنػػػديًا فػػػي الجػػػيش المصػػػري، وليسػػػت ىنػػػاؾ مصػػػمحة لنػػػا فػػػي التسػػػبب بإحػػػداث المسػػػتحيؿ أف تػػػؤذي حمػػػاس 

رغػػػـ كػػػؿ ىػػػذه اليوجػػػة واليجمػػػة عمػػػى حمػػػاس، إال أنػػػو لػػػـ يػػػتيـ ". وتػػػابع: "مشػػػاكؿ لمفمسػػػطينييف داخػػػؿ مصػػػر
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، الفتػػًا إلػػى أف "شػػخص واحػػد مػػف عناصػػر الحركػػة بػػأي تجػػاوز أو مخالفػػة، ولػػـ يقػػدـ اسػػـ واحػػد لمنائػػب العػػاـ
ي الحالي في سيناء، وما يجري مف تيريب لممخدرات إلى تيريب لمبشر، نتاج لمفراغ األمني ... الخمؿ األمن"

. وأشػار إلػى أنػو تػـ أخيػرًا اعتقػاؿ العشػرات مػف عمػالء جيػاز االسػتخبارات "فسيناء مفتوحػة أمػاـ اإلسػرائيمييف
طػػاع غػػزة إلػػى العػػالـ الخػػارجي معبػػر رفػػح ىػو المنفػػذ الوحيػػد لق"اإلسػرائيمي الخػػارجي )موسػػاد(، مشػػيرًا إلػػى أف 

والمصدر األساسي لغزة، لذلؾ فاستقرار األوضاع في سيناء مصمحة لنا، وانييار الوضع األمني فييػا يسػبب 
 ."لنا أضرارًا بالغة

والسمطات المصرية نتيجة عػزؿ الػرئيس محمػد مرسػي،  "حماس"وعما إذا كانت ىناؾ أزمة في العالقات بيف 
ليسػت "سمبي فيو بشكؿ شخصي ألنػو موجػود فػي معظػـ األحيػاف فػي القػاىرة، أجػاب: وىؿ كاف لذلؾ تأثيره ال

ىنػاؾ أزمػة عمػى اإلطػػالؽ بيننػا وبػيف السػػمطات المصػرية، وال يوجػد مػػا يعكػر صػفو العالقػػة فػي مػا بيننػػا ... 
فيػػػـ )المسػػػؤولوف المصػػػريوف( يعممػػػوف تمامػػػًا أف حمػػػاس بريئػػػة تمامػػػًا مػػػف االتيامػػػات التػػػي يحػػػاوؿ الػػػبعض 

ثػـ أننػا نتعامػؿ مػع جيػة رسػمية محػددة فػي الدولػة المصػرية عمػى مػدى سػنوات طويمػة، ". وزاد: "لصاقيا بيػاإ
، الفتػػًا إلػػى أف ىػػذه الجيػػة، فػػي إشػػارة الػػى جيػػاز "أي منػذ عيػػد الػػرئيس السػػابؽ حسػػني مبػػارؾ إلػػى يومنػػا ىػذا

ال عالقػة  "حمػاس"ًا عمػى أف االستخبارات، لـ تتغيػر، سػواء عنػدما شػغؿ مرسػي الرئاسػة أو بعػد عزلػو، مشػدد
 ليا بالشأف المصري.

االتصاالت بيننػا وبػيف المسػؤوليف المصػرييف مسػتمرة ولػـ تنقطػع، ولػـ يضػيقوا عمػي، ولػـ يطمبػوا منػي "وقاؿ: 
لػـ ننػدـ عمػى ىػذا القػرار "، وقػاؿ: "قػرار حمػاس مغػادرة سػورية كػاف وال يػزاؿ صػائباً "، مؤكػدًا أف "مغادرة الػبالد

ب منػػا أف نعمػػف موقفنػػا بػػالوقوؼ الػػى جانبػػو، ونحػػف مػػف جانبنػػا لػػدينا سياسػػة ثابتػػة ىػػي عػػدـ ألف النظػػاـ طمػػ
رفضػنا أف نقَحػـ فػي الشػأف ". وأضػاؼ: "التدخؿ في شؤوف أي دولة عربية، وىذه قاعدة ثابتة لدينا ال تتزحػزح

 ."الداخمي السوري، ونحف نحتـر إرادة الشعب السوري كيفما كانت
 

 األنفاق والوقود
قطعًا ىدـ األنفاؽ سيؤثر سمبًا في قطاع غزة، ويجب "ى صعيد ىدـ األنفاؽ التي تربط غزة بمصر، قاؿ: وعم

إيجػاد وسػػيمة بديمػة تضػػمف اسػػتمرار تػدفؽ البضػػائع إلػػى غػزة حتػػى ال تعػيش فػػي دائػػرة مػف األزمػػات اإلنسػػانية 
يػة وخيػارات طبيعيػة متاحػة لتمبيػة ألنيا )األنفاؽ( المورد األساسي لحياة الناس في ظؿ عدـ وجود منافذ قانون

. وزاد اف مميونػػًا وسػػبعمئة ألػػؼ فمسػػطيني اضػػطروا دفاعػػًا عػػف ذاتيػػـ وحيػػاتيـ أف يحصػػموا "احتياجػػات سػػكانو
عمػػى حاجػػاتيـ المعيشػػية مػػف خػػالؿ األنفػػاؽ، ولجػػأ النػػاس إلييػػا كحػػؿ لألزمػػة الخانقػػة التػػي ترتبػػت عمػػى قػػرار 

اعتمػاد غػزة عمػى األنفػاؽ فػي الحصػوؿ عمػى مػواد اإلعاشػة منػذ عيػد "الحصار اإلسرائيمي الجائر، الفتًا إلى 
، "مبارؾ، وكذلؾ خالؿ حكـ المجمس العسػكري، ولػيس صػحيحًا مػا يشػاع بػأف األنفػاؽ زادت فػي عيػد مرسػي

 ."العكس صحيح بداية إغالؽ األنفاؽ جرت في عيد مرسي"وقاؿ: 
ال يمكػف أف تظػؿ غػزة محاصػرة "يتيا، وقػاؿ: ودعا أبو مػرزوؽ إلػى ضػرورة أف تتحمػؿ األطػراؼ كافػة مسػؤول

تػـ رفػض إقامػة منطقػة حػرة مشػتركة بيننػا "، الفتػًا إلػى أنػو "تعاني مف أزمة في الكيرباء والسوالر ومواد البناء
وبػيف مصػػر او تمبيػػة الحاجػػات األساسػػية لمنػػاس عبػػر المنافػػذ، كمػػا تػػـ رفػػض تشػػغيؿ معبػػر رفػػح ليكػػوف معبػػرًا 

 ."ال أتصور أف تساىـ مصر في خنؽ غزة". وقاؿ: "عرسميًا لألشخاص والبضائ
وعمى صعيد مػا يتػردد عػف تيريػب الوقػود مػف مصػر إلػى غػزة، مػا تسػبب فػي إحػداث أزمػة لممصػرييف، قػاؿ: 

ألؼ لتػر يوميػًا بينمػا احتياجػات مصػر مػف  200ىذا غير منطقي ألف احتياج قطاع غزة اليومي ال يتجاوز "
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يًا ... بػذلنا الجيػود كافػة لالبتعػاد عػف البتػروؿ المصػري، وحصػمنا منػذ عػاـ مميوف لتر يوم 33الوقود تتعدى 
ونصؼ العاـ عمى وقود مف قطر كبػديؿ مناسػب نسػتغني مػف خاللػو عػف كػؿ عمميػات تيريػب السػوالر، لكػف 
لألسؼ لـ يتـ إمداد غزة سوى بثمػث الكميػة، وال زاؿ الثمثػاف إلػى يومنػا ىػذا فػي مخػازف مينػاء السػويس. لػذلؾ 

 ."زمة في مصر ليا أسباب أخرى غير متعمقة بغزة عمى اإلطالؽاأل
 

 المصالحة
التػواريخ المحػددة فػي مػا بيننػا التػي "، قاؿ: "حماس"و "فتح"وعف المستجدات في ممؼ المصالحة بيف حركتي 

ؿ تـ االتفاؽ عمييا، تتعمؽ بإنجاز عمؿ كؿ مف لجنػة الحريػات والمصػالحة المجتمعيػة ولجنػة الحكومػة وتتنػاو 
تشػػػكيؿ حكومػػػة التوافػػػؽ الػػػوطني ولجنػػػة االنتخابػػػات المنوطػػػة بمتابعػػػة ممػػػؼ االنتخابػػػات ككػػػؿ ولجنػػػة منظمػػػة 
التحرير المتعمقة باإلطار القيادي الموقت لمنظمة التحريػر، مؤكػدًا التػزاـ الحركػة باالسػتحقاقات المتعمقػة بيػذه 

، رئػيس وفػدىا فػي الحػوار عػزاـ "فػتح"ركػة الممفات وفؽ مواعيدىا، رافضًا اتيامػات عضػو المجنػة المركزيػة لح
عػػػزاـ يعمػػػـ تمامػػػًا أف حمػػػاس ممتزمػػػة كػػػؿ مػػػا وّقعػػػت عميػػػو، ". وقػػػاؿ: "بػػػأف حمػػػاس كعادتيػػػا ال تمتػػػـز"األحمػػػد 

الػتممص ىػو مػف جانػب فػتح، سػواء بسػبب التنسػػيؽ "، الفتػًا إلػى أف "ويصػعب جػدًا إيجػاد ثغػرات فػي التزاماتنػا
، وأكػد أف "طات العدو أو بسبب الرضوخ لمبرنامج األميركي وضػغوط كيػرياألمني لمسمطة في راـ اهلل مع سم

 ."ىناؾ رفضًا أميركيًا لممصالحة"
 55/7/5053، الحياة، لندن

 
 حماس: لسنا في مأزق وال نبحث عن مقر جديد لقيادة الحركة 50

جديػػػد  أكػػػدت حركػػػة حمػػػاس أنيػػػا "ليسػػػت فػػػي مػػػأزؽ حاليػػػًا، وال تبحػػػث عػػػف مقػػػر: ناديػػػة سػػػعد الػػػديف –عمػػػاف 
 لقيادتيا خارج دولتي قطر ومصر المتيف لـ تطمبا منيا المغادرة".

وقاؿ ممثؿ حماس في لبناف عمي بركة إف "قيادة حركتو لـ تنتقؿ إلػى تركيػا، وال تسػعى لبحػث ىػذا الموضػوع 
 ".مػػع أنقػػرة، حيػػث مػػا تػػزاؿ مكاتبيػػا مفتوحػػة فػػي كػػؿ مػػف الدوحػػة والقػػاىرة، ولػػـ يطمػػب أحػػد منيػػا مغػػادرة الػػبالد

وأضاؼ، لػ"الغد" مف لبناف، إف "عالقػة الحركػة بالقيػادة القطريػة ممتػازة ولػـ تتػأثر بانتقػاؿ السػمطة إلػى األميػر 
الشػػيخ تمػػيـ بػػف حمػػد آؿ ثػػاني"، نافيػػًا "وجػػود مبػػرر لمتفكيػػر فػػي االنتقػػاؿ إلػػى بمػػد آخػػر إزاء األوضػػاع الراىنػػة 

زنػة مػع الجميػع، وليسػت طرفػًا فػي محػور ضػد وأوضح أف "حماس حريصة عمى بناء عالقات متوا لممنطقة".
آخػػػر"، مبينػػػًا أف "قيػػػادة حمػػػاس موجػػػودة فػػػي أكثػػػر مػػػف قطػػػر عربػػػي وليسػػػت فػػػي مكػػػاف واحػػػد، حيػػػث تمركػػػز 

 القيادات يأتي، بطبيعة الحاؿ، بالتوافؽ مع الدوؿ المضيفة".
ألزمػػة السػػورية "تجعػػؿ وبالنسػػبة إلػػى بركػػة، فػػإف األحػػداث المصػػرية األخيػػرة وتبعػػات العيػػد القطػػري الجديػػد وا

حمػػػاس فػػػي أزمػػػة"، ولكنػػػو أقػػػر بتػػػأثير مسػػػاعي أطػػػراؼ معينػػػة لتشػػػويو عالقػػػة الحركػػػة مػػػع الشػػػعب والقيػػػادة 
 المصرية.

 55/7/5053، الغد، عّمان
 

 حماس: الحديث عن انتقال قيادات اإلخوان إلى غزة "كِذب" 55
قيػادات جماعػة اإلخػواف المسػمميف نفت حركة حماس، اليوـ األربعاء، األنباء التي تحدثت عف ىروب بعض 

إلػػػى قطػػػاع غػػػزة جػػػراء التطػػػورات السياسػػػية الجاريػػػة فػػػي مصػػػر، واعتبػػػرت ذلػػػؾ "ترويجػػػا متعمػػػدا ومقصػػػودا 
 لمدعايات والفبركات واالدعاءات اإلسرائيمية اليادفة لمتحريض عمى الفمسطينييف".
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تػرويج متعمػد ومقصػود لمػدعايات  وقالت حمػاس فػي بيػاف صػحفي: "إف مػا تقػوـ بػو وكالػة "معػًا" المحميػة مػف
والفبركػػات واإلدعػػاءات اإلسػػرائيمية والتػػي كػػاف آخرىػػا الخبػػر المفبػػرؾ والمحبػػوؾ والعػػاري عػػف الصػػحة تمامػػًا 
والذي تحدث عف ىروب قادة اإلخواف مف مصر إلى قطاع غزة لدليؿ عمى انخػراط ىػذه الوكالػة بالكامػؿ فػي 

 مسطينييف وأىؿ غزة المجاىديف".مخطط التحريض عمى الكراىية والعنؼ ضد الف
وتابعػػػت "حمػػػاس" القػػػوؿ: "عمػػػى ىػػػذه الوكالػػػة )معػػػا( أف تتحمػػػى بالمسػػػؤولية المينيػػػة واألخالقيػػػة تجػػػاه الشػػػعب 
الفمسطيني ووقؼ سياساتيا الخطيرة، كما وندعو الجيات القانونية والمسػؤولة فػي الحكومػة الفمسػطينية العمػؿ 

زمػػػة تجػػػاه ىػػػذه الوكالػػػة وكػػػؿ مػػػف يحػػػرض عمػػػى العنػػػؼ والكراىيػػػة ضػػػد عمػػػى اتخػػػاذ اإلجػػػراءات القانونيػػػة الال
 الفمسطينييف"، عمى حد تعبير البياف.

 ودعت "حماس"، وكالة "معا" إلى "التحمي بالمسؤولية المينية واالخالقية تجاه الشعب الفمسطيني".
 54/7/5053، فمسطين أون الين

 
 أو الشعب الفمسطيني  حماس: عمى فتح االختيار بين المصالحة مع االحتالل 55

دعػػػت حركػػػة حمػػػاس حركػػػة فػػػتح إلػػػى االختيػػػار بػػػيف المصػػػالحة مػػػع االحػػػتالؿ أو الشػػػعب : غػػػزة )فمسػػػطيف(
وقػاؿ الػدكتور سػامي أبػو زىػري، النػاطؽ باسػـ الحركػة تعقيبػًا عمػى تصػريحات القيػادي فػي "فػتح"  الفمسطيني.

ة بػيف حركتػو وحركػة"حماس": "إف حركػة فػتح اب )أغسطس( المقبػؿ موعػدًا نيائيػًا لمعالقػ 21أميف مقبوؿ أف 
تحاوؿ استخداـ ىذه التصريحات التوتيرية لمتغطية عمى فضيحة العودة لممفاوضات في ظؿ الػرفض الػوطني 

 الواسع ليا، وتدعو حماس حركة فتح لالختيار بيف المصالحة مع االحتالؿ أو الشعب الفمسطيني".
قتيػا مػع حمػاس فيػذا أمػر ال يعنينػا وعمييػا تحمػؿ المسػؤولية واضاؼ: "إذا كانت "فتح" مصرة عمػى قطػع عال

أمػػػاـ شػػػعبنا عػػػف مثػػػؿ ىػػػذه القػػػرارات العدائيػػػة والتػػػي تتخػػػذىا فػػػي ظػػػؿ عودتيػػػا لالرتمػػػاء فػػػي حضػػػف أمريكيػػػا 
سرائيؿ"، عمى حد تعبيره.  وا 

 54/7/5053قدس برس، 
 

 الفمسطينية  قدس برس: دحالن يجري لقاءات سرية برئيس "الموساد" لمتآمر عمى الشرعية 53
فػػاد مسػػؤوؿ أمنػػي فمسػػطيني كبيػػر رفػػض الكشػػؼ عػػف اسػػمو أف القيػػادي المفصػػوؿ فػػي : أراـ اهلل )فمسػػطيف(

حركة "فتح" محمد دحالف ومستشار الرئيس الفمسطيني الراحؿ خالد سالـ ووزير الخارجية اإلسرائيمي السػابؽ 
جتماعات سرية مؤخرًا، "بيدؼ التشويش عمػى النائب أفيغدور ليبرماف ورئيس "الموساد" وآخريف، عقدوا عدة ا

الرئيس محمود عباس والقيادة الفمسطينية إباف إنتياء ميمة كيري ولمساعدة إسػرائيؿ فػي إيجػاد ذرائػع لمتيػرب 
مف تحمؿ فشؿ المفاوضات واإليحػاء بػأف الوضػع الفمسػطيني الػداخمي ميميػؿ وال يسػتطيع الفمسػطينيوف تمبيػة 

 إحتياجات المفاوضات".
نشػػػرتو مفوضػػػية اإلعػػػالـ والثقافػػػة فػػػي حركػػػة "فػػػتح" اليػػػـو األربعػػػاء  "العيػػػد لمعػػػالـ"ر تقريػػػر لمؤسسػػػة وذكػػػ

يا الرسمي، أف ىذا المسؤوؿ األمنػي أكػد أف أحػد اإلجتماعػات عقػد فػي مدينػة أربيػؿ فػي ع(، عمى موق4|51)
التػػرمر عمػػى الػػرئيس والقيػػادة كردسػػتاف العػػراؽ وتبعػػو إجتمػػاع آخػػر فػػي مدينػػة نػػابولي بإيطاليػػا، وتنػػاولوا فييمػػا 

 وكيفية زعزعة األوضاع الداخمية في المدف الفمسطينية.
واستدرؾ المسؤوؿ األمني الفمسطيني أف "األجيزة األمنية )الفمسطينية( عمى إطالع ودرايػة بالكامػؿ عمػى كػؿ 

ـ التحفظ عمى مبمػغ ىذه المقاءات والتحركات لدحالف والمواليف لو، سواء في مدف الضفة أو في الخارج وقد ت
 مالي كاف قد أرسمو دحالف مؤخرًا ليذا الغرض".



 
 
 

 

 

           55ص                                    5935العدد:                55/7/5053 الخميس التاريخ:

ىذا وقالت مصادر إف رئيس جياز الموساد االسرائيمي "تامير باروود" اجتمع قبؿ فترة مػع محمػد دحػالف فػي 
 االمارات لمناقشة العديد مف االمور االمنية عمى راسيا العالقة مع دوؿ الخميج والوضع في مصر.

ادر أف "رئيس جياز الموساد زار االمارات قبؿ ذلؾ وبرفقة دحالف الذي ساىـ بشكؿ عممػي فػي وبينت المص
توطيػػد العالقػػة االمنيػػة مػػع االمػػارات وفػػي اغتيػػاؿ المبحػػوح وتػػـ االجتمػػاع بػػػ "محمػػد بػػف زايػػد" مسػػؤوؿ األمػػف 

 األوؿ في االمارات".
 دور لػو، وأف االجتمػػاع كػاف مػػع األميػػر وبػيف احػػد مقربػي دحػػالف انػو يعمػػؿ مستشػارا لػػدى محمػػد بػف زايػػد وال

 وأنو )أي دحالف (عمؿ مترجما لالمير محمد فقط.
وبػػيف مصػػدر قيػػادي فمسػػطيني أف دحػػالف "انتيػػى"، وقػػاؿ "إذا أرادت إسػػرائيؿ االسػػتفادة منػػو فػػاف دور دحػػالف 

يات قياديػػػة يػػتمخص بقمقمػػػة الوضػػع االمنػػػي فػػي الصػػػفة الغربيػػػة خػػالؿ الفتػػػرة المقبمػػة ومنيػػػا اغتيػػاالت شخصػػػ
فمسػطينية  واسػتمرار الضػػغط عمػى محمػػود عبػاس، وىػػذا محػدود جػدًا فػػي الضػفة الغربيػػة وخاصػة اف انصػػاره 

 معروفوف لمجميع، مبينا انو لف يكوف لدحالف اي دور سياسي مستقبمي".
وأضػػاؼ المصػػدر: "أف دحػػالف لديػػو منػػدوبيف بعػػدد كبيػػر فػػي قطػػاع غػػزة ويتعػػاوف بشػػكؿ مطمػػؽ مػػع االمػػف 

ائيمي ولديػػو معمومػػات ميمػػة بشػػأف الوضػػع فػػي غػػزة وىػػذا مػػف اىػػـ اسػػباب االجتمػػاع"، عمػػى حػػد تعبيػػر االسػػر 
 المصدر.

  54/7/5053قدس برس، 
 

 فتح تنفي نيتها قيادة "تمرد" في غزة وتطالب اإلعالم بتوخي الدقة  54
زة وحركػة حمػاس نفت حركة فتح نفًيػا قاطًعػا تنظيميػا حممػة ضػد الحكومػة الفمسػطينية فػي غػ: غزة )فمسطيف(

 بعنواف "ثورة تمرد"، مطالبة وسائؿ اإلعالـ بتوخي الدقة في نقميا لألخبار.
بػػأف ىنػػاؾ حممػػة تُػػنظـ  ،وقالػػت الييئػػة القياديػػة لحركػػة فػػتح فػػي بيػػاف ليػػا: "ال صػػحة الدعػػاءات حركػػة حمػػاس

دة تػوتير السػاحة ضدىا في غزة تحت عنػواف )ثػورة تمػرد( وتعتبػر ىػذه التصػريحات غيػر المبػررة مػدعاًة إلعػا
عػػادة إنتػػاج األزمػػة فػػي الوقػػت الػػذي تُبػػذؿ فيػػو الجيػػود وال زالػػت مػػف أجػػؿ  ،الوطنيػػة، السػػيما فػػي قطػػاع غػػزة وا 

إنياء االنقساـ وطي ىذه الصفحة السوداء مػف تػاريخ شػعبنا واسػتعادة الوحػدة الوطنيػة وجمػب السػالـ الػداخمي 
مرحمػػة جديػػدة مػػف الوفػػاؽ الػػوطني والعمػػؿ المشػػترؾ والسػػمـ األىمػػيض لوضػػع الواقػػع الفمسػػطيني عمػػى أعتػػاب 

 وتحقيؽ المصالحة الوطنية واألىمية".
 54/7/5053قدس برس، 

 
 حماس تتهم حركة فتح بارتكاب عممية استئصال ضدها في الضفة 55

اف ىنػػاؾ تصػػاعدا فػػي االعتقػػاالت التػػي  قػػاؿ الػػدكتور سػػامي أبػػو زىػػري، النػػاطؽ باسػػـ حركػػة حمػػاس: غػػزة
ة االمنية في الضفة بحؽ كوادر ونشطاء حركة حماس حيػث تػـ الميمػة اعتقػاؿ واسػتدعاء أحػد تمارسيا االجيز 

عشر مف نشطاء الحركة في الضفة بينيـ طمبة جامعات وأسرى محػرروف بعضػيـ أفػرج عػنيـ منػذ عػدة أيػاـ 
 فقط.

صػػاؿ حركػػة ورأى أبػػو زىػػري "إف ىػػذه االعتقػػاالت المسػػتمرة والمتصػػاعدة تمثػػؿ محاولػػة مػػف حركػػة فػػتح الستئ
 حماس في الضفة الغربية وتجسيدًا لمتنسيؽ األمني مع اسرائيؿ".

 55/7/5053، القدس العربي، لندن
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 "إسرائيل"المصالحة الفمسطينية رهينة األزمة المصرية والمفاوضات مع محممون:  56

سػػػرائيؿ باإلضػػػافة :)ا ؼ ب(-غػػػزة  إلػػػى  رأى محممػػػوف أف اسػػػتئناؼ مفاوضػػػات السػػػالـ بػػػيف الفمسػػػطينييف وا 
األزمة الحالية في مصر، الوسيط في المصالحة الفمسطينية بيف حركتػي فػتح وحمػاس، قػد يػؤدي إلػى تعميػؽ 

 االنقساـ الفمسطيني.
واعتبر المحمؿ السياسي وليد المدلؿ أف العودة لممفاوضات مف شأنو أف "يعمػؽ االنقسػاـ الفمسػطيني الػداخمي 

 ويعطؿ المصالحة".
لعمػـو السياسػية والتػاريخ فػي الجامعػة االسػالمية "ال يمكػف الحػديث عػف مصػالحة وأضاؼ المدلؿ وىو أستاذ ا

بينمػػا طػػرؼ مػػا يسػػتيتر بػػالقرار الفمسػػطيني وبالمصػػير الفمسػػطيني لػػذلؾ اعتقػػد اف الػػذىاب الػػى المفاوضػػات 
 منفردا سيعيد إلى األذىاف تجربة )اتفاقية( اوسمو وىذه المرة بدوف سقؼ أو مرجعية دولية".

اذ العموـ السياسية في جامعة بيرزيت سمير عػوض اف "عػودة المفاوضػات المباشػرة سيضػع حػواجز وأكد أست
 وعقبات جدية في طريؽ تحقيؽ المصالحة وأنا غير متأكد بأنو سيكوف ىناؾ مجاؿ لممصالحة".
 وبحسب عوض فإف "إسرائيؿ ستصبح طرفا ميما في الوضع الداخمي بعد عودة المفاوضات".

حماس باتت اليوـ ضعيفة بعد التطورات التي وقعت في مصر، وأف الحركة مػف الممكػف  ويضيؼ أف "حركة
اف تبحث عف دور ليا في العممية السياسػية فػي المنطقػة بمعنػى أنػو مػف الممكػف أف تشػارؾ فػي المفاوضػات 

 بشكؿ غير رسمي".
الحة ال تتوافػػؽ مػػع ويػػرى المحمػػؿ السياسػػي عػػدناف ابػػو عػػامر األسػػتاذ فػػي جامعػػة االمػػة فػػي غػػزة بػػاف المصػػ

 المفاوضات مع إسرائيؿ.
ولكف بحسب أبو عامر، ىناؾ عوائؽ أخرى أماـ المصػالحة الفمسػطينية، مؤكػدا أف المصػالحة مجمػدة بسػبب 

 "انشغاؿ مصر بمشاكميا الداخمية وعدـ قدرتيا التفرغ لممؼ المصالحة الفمسطينية".
لحة إلػػػى مػػػدة بعيػػػد،ة خاصػػػة أف مصػػػر راعيػػػة ويشػػػير المػػػدلؿ إلػػػى أف العػػػودة لممفاوضػػػات "سػػػيؤجؿ المصػػػا

 المصالحة منشغمة بممفاتيا الداخمية وال أعتقد أنيا ستستقر حتى فترة ال بأس بيا".
وبالنسػػػبة لممحمػػػؿ السياسػػػي ىػػػاني حبيػػػب فإنػػػو "ال تػػػأثير عمػػػى اإلطػػػالؽ لعػػػودة المفاوضػػػات عمػػػى المصػػػالحة 

التػػي واجيػػت عمميػػة المصػػالحة ىػػي فػػي جوىرىػػا  الفمسػػطينية جػػراء إطػػالؽ العمميػػة التفاوضػػية ألف العقبػػات
عقبات فمسطينية داخمية ال شأف ليا بالعممية التفاوضية عمى اإلطالؽ". وأشار حبيب إلػى أف "عػدـ التوصػؿ 
لمصػػػالحة فمسػػػطينية يعػػػود الػػػى عػػػدـ تػػػوفر إرادة فمسػػػطينية بالدرجػػػة األولػػػى نتيجػػػة لتغػػػوؿ القػػػوى عمػػػى القػػػرار 

 الفمسطيني".
 55/7/5053، الغد، عّمان

 
 "القيادة العامة" تواصل معاركها بمخيم اليرموك وتتهم حماس بمساعدة المعارضة ":الحياة" 57

شخصًا بينيـ خمس نساء بقصػؼ قامػت بػو قػوات النظػاـ السػوري ألحػد أحيػاء مخػيـ اليرمػوؾ  22ُقتؿ : لندف
بزعامػػة أحمػػد  "ادة العامػػةالقيػػ -الجبيػػة الشػػعبية "جنػػوب دمشػػؽ، فػػي وقػػت واصػػمت المجػػاف الشػػعبية التابعػػة لػػػ 

 حماس.جبريؿ مواجياتيا مع مقاتمي المعارضة في المخيـ، ما أدى إلى توتر بينيا وبيف حركة 
اتيامات "أمس:  "فايسبوؾ"عمى صفحتو عمى  "القيادة العامة"وكتب حساـ عرفات عضو المكتب السياسي لػ 

 "مة والحارقػة ىػي اتيامػات كاذبػة وافتػراءاتحركة حماس لمنظاـ السوري بقصؼ مخيـ اليرموؾ بالغازات السا
في القتاؿ الي جانب التكفيرييف في مخيـ اليرموؾ ضد الجيش  "حماس"التغطية عمى تورط حركة "وجاءت لػ 
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التابعػة ليػا وبعػض  "المجػاف الشػعبية"و  "القيادة العامػة"، مشيرًا الى اف مقاتمي "السوري وأجيزة الدولة السورية
ذ االحد الماضي معركة تحرير مخيـ اليرموؾ مف التكفيػرييف وحققػوا تقػدمًا جوىريػًا فػي ىػذا بدأوا من"الفصائؿ 

 ."المجاؿ ويسيطروف اآلف عمى ثمث المخيـ
بػػدأت معػػارؾ فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ وانيػػا تخػػوض  "المجػػاف الشػػعبية"اف  "الحيػػاة"وكػػاف مسػػؤوؿ فمسػػطيني قػػاؿ لػػػ 

 "طيػرت"بيانػًا قالػت فيػو انيػا  "المجاف الشػعبية"عدما اصدرت مواجيات في حارة بعد حارة وشارع بعد شارع، ب
 المعارض. "الجيش الحر"بعض احياء المخيـ مف 

تتػابع بػػألـ بػالغ تطػورات األحػػداث المؤسػفة فػي المخيمػػات الفمسػطينية فػي سػػورية "قالػػت انيػا  "حمػاس"وكانػت 
مف خطػورة مػا "، محذرة "األسمحةوخصوصًا مخيـ اليرموؾ الذي يتعّرض يوميًا لقصؼ متواصؿ بشتى أنواع 

تتعػػرض لػػو المخيمػػات الفمسػػطينية فػػي سػػورية، ال سػػيما اسػػتعماؿ الغػػازات السػػاّمة والحارقػػة فػػي ظػػؿ انقطػػاع 
التيػار الكيربػائي وشػّح المػػواد التموينيػة والطبيػة وضػػرورات الحيػاة اليوميػة، مّمػػا يعػّرض حيػاة آالؼ الالجئػػيف 

 ."قيقيالفمسطينييف في المخيمات الى خطر ح
الػػى حمايػػة الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي  "جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة"و "منظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي"ودعػػت الحركػػة 

تحييػد الفمسػطينييف عػف الصػراع الػدائر فػي سػورية، فيػـ ليسػوا طرفػًا فيػو "سورية، مجددة دعوتيا إلى ضػرورة 
 ."وستظؿ بوصمتيـ نحو العودة إلى أرضيـ المحتمة

كػػؿ القػػوى الفمسػػطينية الػػى االنضػػماـ والمشػػاركة فػػي معركػػة التحريػػر تمػػؾ لتطييػػر مخػػيـ " ودعػػا عرفػػات امػػس
اليرموؾ مف القتمة وفتح المجاؿ لعودة سكانو الذيف يفترشوف االرض ويمتحفوف السػماء فػي اقاصػي االراضػي 

 ."السورية والبمداف العربية
 55/7/5053، الحياة، لندن

 
 المفاوضات مع الفمسطينيين اآلنلبدء  مستعدة : "إسرائيل"نتنياهو 18

قاؿ رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو اف اسرائيؿ مستعدة لبدء  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
ونقمت عنو وسائؿ االعالـ االسرائيمي قولو خالؿ لقائو وزير الخارجية  المفاوضات مع الفمسطينييف اآلف.

بالقدس امس، "نحف نرغب في أف نرى السالـ يعـ بيف إسرائيؿ الياباني فوميو كيشيدا في مكتبو 
 والفمسطينييف. آمؿ أف نشيد بدء محادثات السالـ في وقت قريب...فريقنا جاىز لقد كنا دائما عمى استعداد".

 25/7/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 منتخب ديمقراطًيا  رئيسمرسي  بيريز: 19
األربعاء إف الرئيس المصري المعزوؿ  يزعمف الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بير أ ’:القدس العربي‘القاىرة لندف 

محمد مرسي رئيس منتخب بشكؿ ديمقراطي، وأشار إلى أف المشكمة في سورية أنو ال يوجد بديؿ عف 
بشكؿ ديمقراطي ولكف الجيش راح يقوؿ ‘إف مرسي انتخب ’ الحرة‘وقاؿ بيرس في مقابمة مع قناة  ’الحكـ.

، إاّل أنو يجب عمى إسرائيؿ أاّل تتدخؿ بما يجري في ’االنتخابات الديمقراطية ال توجد ديمقراطيةإنو غداة 
 ’.’سوى في أمر واحد، وىو الحفاظ عمى اتفاؽ السالـ والحفاظ عمى األمف وتدعيـ السالـ والحرية‘مصر 

 25/7/2013، القدس العربي، لندن
 

 ن الحزب في طاقم المفاوضات اإلسرائيمينتنياهو بتعيين ممثل ع يطالبحزب "الميكود"  20
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الذي يتزعمو نتنياىو عريضًة إلى األخير يطالبونو فييا بتعييف  "ليكود"رفع عدد مف أبرز نواب : الناصرة
ممثؿ عف الحزب في طاقـ المفاوضات اإلسرائيمي الذي تتزعمو وزيرة القضاء تسيبي ليفني بداعي أنو ال 

ضات حياؿ مواقفيا اليسارية. وقاؿ نائب وزير الدفاع داني دانوف إف ليفني يمكف االعتماد عمييا في المفاو 
متحمسة لمغاية لمدخوؿ لغرفة مفاوضات مغمقة ولصفحات التاريخ مف دوف أف تحافظ عمى مصالح "

. وأضاؼ أنو سبؽ لميفني عندما كانت وزيرة خارجية حكومة اييود اولمرت أف أبدت "المعسكر القومي
وتنازاًل عف مواصمة سيطرة "في المئة مف أراضي الضفة  97استعدادىما لالنسحاب مف ورئيس حكومتيا 

إسرائيؿ عمى األماكف المقدسة في القدس )المحتمة( ... وىذا ما يستوجب وجود ممثؿ مف ليكود إلى 
 ."جانبيا

 25/7/2013، الحياة، لندن
 

 قرار بتجميد االستيطان  حزب "البيت اليهودي" يقرر االنسحاب من الحكومة في حال اتخذت 21
أكدت مصادر في أوساط المستوطنيف واليميف المتطرؼ أمس األربعاء، أف : برىـو جرايسي -الناصرة 

رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو قطع تعيدا أماـ رئيس حزب المستوطنيف "البيت الييودي" بعدـ تجميد 
اليميف تحركاتو ضد التجميد وتحرير االستيطاف خالؿ المفاوضات مع الفمسطينييف، في حيف يكثؼ 

األسرى. وقالت إذاعة جيش االحتالؿ اإلسرائيمي أمس، إنو ال يوجد أي تعيد مف اسرائيؿ بتجميد 
 االستيطاف.

وأوضحت مصادر في حزب "البيت الييودي"، إف قيادة الحزب قررت االنسحاب مف الحكومة في حاؿ تـ 
 ا القرار لـ يصدر رسميا عف الحزب.اتخاذ قرار بتجميد االستيطاف، إال أف ىذ

وأفادت النائبة شولي معمـ في "البيت الييودي" أنو "لمواصمة البناء في ييودا والسامرة وفي القدس توجد صمة 
مباشرة بمواصمة شراكة البيت الييودي في االئتالؼ. أىمية استمرار البناء في القدس وفي ييودا والسامرة 

لة اسرائيؿ كدولة ييودية. لقد كاف تجميد البناء خطأ في المرة السابقة. ىي في الحفاظ عمى حصانة دو 
 ونحف في البيت الييودي لف نكوف شركاء في ىذا الخطأ في المرة الثانية".

 25/7/2013، الغد، عّمان
 

 أسيرا فمسطينيا إلطالق سراحهم مع بدء مفاوضات السالم 82تشرع بفحص ممفات  "إسرائيل" 22
أسيرا  82كشفت تقارير إسرائيمية عف شروع وزارة العدؿ اإلسرائيمية بفحص ممفات : أشرؼ اليور -غزة 

 فمسطينيا مف األسرى القدامى، مف الذيف سيطمؽ سراحيـ في بداية الشروع في العممية السياسية الجديدة.
لمجنة الداخمية  وذكرت القناة التمفزيونية الثانية اإلسرائيمية أف اجتماعا خاصا عقد قبؿ يوميف في الكنيست

 إلجراء محادثات سياسية.’ أسرى أمنييف‘التي تعاممت مع اإلفراج عف 
وبحسب ما ذكر فقد كشؼ ممثؿ وزارة العدؿ أف الوزارة بدأت مناقشات لتحديد األسرى الذيف سيتـ اإلفراج 

اسرى  104 أسيرًا مف أسرى ما قبؿ اتفاؽ أوسمو. ويؤكد الفمسطينيوف أف ىناؾ 82عنيـ والبالغ عددىـ 
 لمسالـ.’ أوسمو‘فمسطينييف معتقميف قبؿ اتفاؽ 

وبحسب القناة الثانية فقد قاؿ المدعي العاـ في وزارة العدؿ أف ىذه القائمة مف األسرى تختمؼ تماـ 
أسير سابؽ، كبوادر حسف نية مف  2000االختالؼ عف باقي الصفقات التي جرى فييا اإلفراج عف نحو 
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إنيا المرة األولى التي يجري فييا الحديث عف أسرى أدينوا بقتؿ ‘وقاؿ  لفمسطينية.إسرائيؿ تجاه السمطة ا
 ’.مواطنيف ييود وحكموا قبؿ اتفاؽ أوسمو

ولفتت القناة إلى أف أعضاء كنيست مف اليميف طالبوا بالكشؼ عف قائمة األسماء لألسرى حتى يكوف 
 ’.خة أيدييـ بالدماءالممط‘الجميور اإلسرائيمي عمى دراية باألسماء باألسرى 

قتموا ‘ووفؽ عضو الكنيست ميري ريجيؼ فقد قاؿ أف الواليات المتحدة األمريكية تطمب اإلفراج عف أناس 
ييودا فيما ترفض اإلفراج عف جونوثاف بوالرد المتيـ بقضايا تجسس عمى الواليات المتحدة األمريكية كبادرة 

ورقة مساومة ‘سبب استخداـ األسرى األمنييف ألوؿ مرة كػ وقاؿ اف أعضاء المجنة يحاولوف فيـ  ’.حسف نية
، موضحة أنيـ يريدوف أيضا االستماع إلى ممثمي وزارة العدؿ لماذا يتـ تسمية ىؤالء ’خالؿ المفاوضات

وليسوا أسرى جنائييف متميزيف، ولماذا ال تكرس التشريعات تعريفًا لضحايا ’ األسرى األمنييف‘األسرى بػ 
 اإلرىاب.

 25/7/2013، س العربي، لندنالقد
 

 غير مستعدة لمحرب مع حزب اهلل أو سورية بسبب نقص الصواريخ الدفاعية هآرتس: "إسرائيل" 23
زىير أندراوس: في ظؿ االحداث الداخمية التي تشيدىا المنطقة وخاصة دوؿ الجوار لفمسطيف  -الناصرة 

ت صحيفة ىررتس االسرائيمية األربعاء، أف وامكانية اندالع حرب في المستقبؿ تتورط فييا اسرائيؿ أفاد
الجبية الداخمية اإلسرائيمية غير مستعدة ألي حرب مستقبمية مع حزب اهلل المبناني أو سورية بسبب نقص 

 الصواريخ الدفاعية.
إف تمؾ المعمومات جاءت بناء عمى دراسة قاـ بيا مركز األبحاث ‘وقالت الصحيفة عمى موقعيا االلكتروني 

السرائيمي والذي حذر بدوره مف ضعؼ منظومة الصواريخ االعتراضية التي تمتمكيا اسرائيؿ لصد القومي ا
 ’.أي ىجوـ صاروخي مف قبؿ أي جيات معادية

صاروخ قد يطمؽ  1500وأشار التقرير الى أف اسرائيؿ في الوقت الحالي غير قادرة عمى صد اكثر مف 
مية قد تندلع في شماؿ فمسطيف التاريخية، مشيرا الى أنو يوميا عمى المدف االسرائيمية في أي حرب مستقب

 نتيجة لذلؾ فإف الجبية الداخمية غير مستعدة ألي حرب في المستقبؿ القريب.
في مؤتمر نظمو أمس األربعاء مركز أبحاث األمف القومي التابع لجامعة تؿ أبيب، تـ عرض معطيات 

الدولة العبرية، فقد تبيف أف الجبية الداخمية غير  ُوصفت بأنيا خطيرة عف مناعة الجبية الداخمية في
مستعدة بالمرة لمواجية حرب قد تنشب بيف إسرائيؿ مف ناحية، وسورية وحزب اهلل مف ناحية أخرى عمى 
الجبية الشمالية، ناىيؾ عف تدخؿ المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة، أْي مف الجبية الداخمية، كما تطرؽ 

مف قبؿ خبراء المركز، المرتبط بالمؤسستيف األمنية والسياسية في إسرائيؿ، إلى قياـ البحث الذي تـ عرضو 
 الجميورية اإلسالمية بالتدخؿ في الحرب.

وشدد البحث عمى أنو يتحتـ عمى الدولة العبرية أْف تكوف جاىزة مف الناحية الداخمية إلى مواجية سقوط 
مدار شير كامؿ، باإلضافة إلى ذلؾ، أكد البحث، عمى صاروخا يومًيا عمى العمؽ اإلسرائيمي وعمى  150

أف إسرائيؿ يجب أْف تكوف مستعدة مف ناحية الجيش والجبية الداخمية، إلى مواجية الحرب عمى جبيتيف، 
 األمر الذي سيزيد مف صعوبة صد الصواريخ التي ستتساقط يوميا عمى أماكف مختمفة مف إسرائيؿ. 

ألؼ مواطف إسرائيمي ال تتوفر لدييـ مالجئ خاصة،  700برية أف أكثر مف وذكر تقرير لمراقب الدولة الع
كما ال توجد في إسرائيؿ مالجئ لحماية المعاقيف وذوي االحتياجات الخاصة، فيما تعاني المالجئ 
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الخاصة، مف إىماؿ متواصؿ منذ حرب لبناف الثانية، فيما أعمنت  20000، والػ9600اإلسرائيمية العامة الػ
تؿ أبيب أنيا بصدد تحويؿ عدد مف مواقؼ السيارات تحت األرض إلى مالجئ عامة في حاؿ بمدية 

 الطوارئ.
وفي ما يتعمؽ باألقنعة الواقية، فبالرغـ مف التوقعات اإلسرائيمية بأف أي ىجمات صاروخية لف تشمؿ أسمحة 

منحيـ شعورا باألماف، غير أف غير تقميدية، بيولوجية أو كيماوية، إال أف تزويد المواطنيف بتمؾ األقنعة ي
بالمئة مف سكاف إسرائيؿ، تؤشر عمى النقص الحاد  53مميوف قناع التي تـ توزيعيا حتى اآلف عمى  4.2

 بالمئة فقط مف سكاف إسرائيؿ. 60في األقنعة المتوفرة، والتي تكفي لػ
 25/7/2013، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"حماس سيناريو النار لمضغط عمى مصر والنقب وخشية من اعتماد  عمىإطالق صاروخين  24

أشرؼ اليور: أعمنت إسرائيؿ يوـ أمس عف سقوط قذيفتيف صاروخيتيف عمى مناطقيا الجنوبية،  -غزة 
وقاؿ متحدث  أطمقتا مف قطاع غزة، في ىجوـ تكرر عدة مرات خالؿ األياـ الماضية، رغـ اتفاؽ التيدئة.

المجمس االقميمي عسقالف بالنقب الغربي، وذكر أف مسمحيف مف  عسكري أف قذيفتيف سقطتا في منطقة
 قطاع غزة أطمقوىا، دوف أف تسفر عف وقوع إصابات أو أضرار. 

وذكرت تقارير إسرائيمية اف قادة جياز األمف في إسرائيؿ ال يستبعدوف سيناريو قد تعمد فيو حماس، استمرارا 
خمؽ ضغط ‘لمبادرة بإطالؽ النار بنفسيا، في محاولة لػ التوتر لغض النظر عف إطالؽ الصواريخ أو حتى ا

سرائيؿ وتحسيف قدرتيا عمى المساومة ووفؽ ما نشر فإف إسرائيؿ تخشى مف أف تؤدي  ’.عمى مصر وا 
الضغوط التي تمارس عمى حماس بعد عزؿ محمد مرسي في مصر، إلى تصعيد عسكري عمى الحدود مع 

عادة العمؿ  وتعاني حماس ضغوطا كبيرة مف قطاع غزة. مصر، وصمت لحد ىدـ أنفاؽ تيريب البضائع، وا 
 بمعبر رفح بشكؿ ضيؽ، بعد اتياميا بالمشاركة إلى جانب اإلخواف المسمميف باألحداث الجارية بمصر.
ويعيش قطاع غزة في تيدئة مع إسرائيؿ، جرى التوقيع عمييا في تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي برعاية 

 ’.د السحبعامو ‘مصرية عقب حرب 
سرائيؿ إطالؽ عدة قذائؼ صاروخية عمى مناطؽ  ومنذ أياـ شيدت المناطؽ الحدودية بيف قطاع غزة وا 

بعد ’ نتيفوت‘في منطقة ’ القبة الحديدية‘وكشفت إسرائيؿ عف قياميا بنشر بطارية لمنظومة  النقب الغربي.
ات متشددة تنشط في سيناء تنوي تقديرات أمنية تشير إلى أف جماعات مسمحة في غزة ليا عالقة بجماع

 إطالؽ صواريخ عمى جنوب إسرائيؿ خالؿ األياـ القادمة.
 25/7/2013، القدس العربي، لندن

 
 بالضفة سكك حديدية تربط بين المستوطنات إلنشاءخطة  تقرهآرتس: اإلدارة المدنية  25

ر المواصالت اإلسرائيمي يسرائيؿ أقرت ما يسمى "اإلدارة المدنية" أمس خطة وزي :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
 كاتس، بإقامة سكؾ حديد تربط بيف المستوطنات في الضفة الغربية.

كمـ مف  473ونقؿ موقع صحيفة "ىررتس" اإلسرائيمية، أمس، أنو حسب الخطة اإلسرائيمية فانو ستتـ إقامة 
وضات وال الحدود السياسية السكؾ الحديدية وثالثيف محطة، مشيرة إلى أف الخطة ال تأخذ بالحسباف المفا
نما يريد وزير المواصالت أف توصؿ ىذه السكؾ الحديدية إلى سوريا واألردف.  وا 
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وأكدت الصحيفة أف السمطة الفمسطينية رفضت المشاركة في الخطة اإلسرائيمية والتي ستبمغ قيمتيا مميارات 
 الشواقؿ.

 25/7/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 الجوية وتبدأ باألرضية لتدريباتاتنهي  "إسرائيل" 26
مع تزامف التحذيرات االسرائيمية مف خطر تصعيد مفاجئ في المنطقة، : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

اطمقت الجبية الداخمية تدريبات لمدة ثالثة اياـ عمى كيفية مواجية تصعيد مفاجئ تتعرض خاللو اسرائيؿ 
وفي خطوة الفتة اعمف عف اقامة ثالثة مراكز في تؿ ابيب لقصؼ مكثؼ لصواريخ تقميدية وغير تقميدية. 

 ومنطقة "غوش داف"، لتوزيع كمامات واقية مف الكيماوي.
وتأتي التدريبات المفاجئة لمجبية الداخمية مع انياء سالح الجو االسرائيمي، تدريبات استمرت اربعة اياـ، 

ركيز في التدريبات عمى كيفية قصؼ اىداؼ شيدت خالليا المنطقة الشمالية حركة طيراف مكثفة. وتـ الت
 قريبة وبعيدة المدى وتمييد ارض المعركة لسالح المشاة.

وتشمؿ تدريبات الجبية الداخمية انقاذ سكاف مف مناطؽ مكتظة والممؼ في ىذه التدريبات انيا تركز عمى 
الدفاعية تعرض تؿ ابيب والمركز لقصؼ الصواريخ. وسيتـ خالؿ ذلؾ فحص جيوزية المنظومات 

 وصفارات االنذار.
 25/7/2013، الحياة، لندن

 
  الفمسطيني جسد "جباية الثمن" تصدر دلياًل يعمم الصغار كيفية انتهاك عصابةالقناة العاشرة:  27

كشفت القناة العاشرة اإلسرائيمية، أف عصابة "جباية الثمف" اإلسرائيمية اإلرىابية، أصدرت دليال : ػرب48عػػ
طباعتو قبؿ حوالي الشيريف، وذلؾ لػ "تعميـ" الصغار كيفية انتياؾ جسد الفمسطيني صفحة، تمت  32في 

ويحرض الدليؿ عمى الكراىية واالنتقاـ، ويوثؽ كؿ أعماؿ "جباية الثمف" في السنوات األربع  وخصوصيتو.
وتشغيؿ العماؿ ويذكر الدليؿ أف أسباب االنتقاـ مف العربي ىي االعتقاؿ اإلداري لميميف المتطرؼ، . األخيرة

العرب في المجمعات السكنية الييودية، والعالقات الغرامية بيف شباب عرب وييوديات، وىدـ مستوطنات 
 وبيوت ييودية، وفؽ ما ورد في الدليؿ.

يساىـ "بمأسسة" عمميات االعتداء  ويوزع الدليؿ منذ صدوره عمى كؿ شاب في المستوطنات، "أمال" في أف
 التي يتعرض ليا الفمسطينيوف.

 24/7/2013، 48عرب 
 

 : أهم نتيجة لالنقالب عمى مرسي إضعاف الجيش المصريإسرائيميين جنراالت 28
حقائؽ خطيرة، يكشفيا جنراالت صياينة، وتعكس حجـ الرىاف اإلسرائيمي  عمى دور االنقالب الذي قاده 

جيش المصري وألمد طويؿ. ففي برنامج الحواري، الذي قدمو اليوـ رازي بركائي في السيسي في إضعاؼ ال
إذاعة الجيش اإلسرائيمي، والذي استضاؼ فيو الجنراؿ المتقاعد رؤفيف بيدىتسور، رئيس ىيئة أركاف سالح 

اء الجو اإلسرائيمي سابقًا، ورئيس ىيئة أركاف الجيش األسبؽ داف حالوتس، وعاموس جمبوع، رئيس لو 
األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية سابقًا، حيث أجمع الثالثة عمى إف أىـ خطوة نجمت عف االنقالب 
سقاط حكـ اإلخواف المسمميف، بؿ اندفاع الجيش المصري نحو مسار  الذي قاده السيسي ليس عزؿ مرسي وا 
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جية عميا إلسرائيؿ، مع العمـ لف يؤدي إال إلى أضعافو، عمى اعتبار إف ىذا التطور يمثؿ مصمحة إستراتي
إنيـ أكدوا إف الجيش المصري ىو الجيش الذي الزالت إسرائيؿ تحسب لو حساب كبير. وىذا بعض ما ورد 

 عمى لساف الثالثة بيذا الشأف:
رؤفيف بيدىتسور:  حتى في أكثر األحالـ وردية لـ يكف إلسرائيؿ اف تتوقع حدوث ىذه النتيجة، فاندفاع 

حو السياسة عمى ىذا النحو غير المسبوؽ يعني عدـ إحداث أي تغيير عمى موازيف القوى الجيش المصري ن
القائـ بيننا وبيف العرب في المستقبؿ ولفترة طويمة، عمى اعتبار إف آخر ما سيعني قادة الجيش المصري في 

ؾ بزماـ المستقب ىو تعزيز قوتو العسكرية، حيث سيكوف جؿ تركيزىـ عمى تحسيف قدرتيـ عمى اإلمسا
 األمور في البالد.

عاموس جمبوع: يتوجب عمى الواليات المتحدة توظيؼ تأثيرىا القوى عمى قادة الجيش المصري واقناعيـ 
بمواصمة القياـ بنفس الدور الذي كاف يقوـ بو العسكر في تركيا قبؿ قدوـ أردوغاف، بحيث يضمف الجيش 

 ى جمبوع إف ىذه مصمحة إسرائيمية وأمريكية.عدـ صعود الجيات المتطرفة لمحكـ في القاىرة. وير 
ضعاؼ  داف حالوتس: رغـ سعادتنا بإسقاط مرسي، إال إف أىـ ما تـ حتى اآلف ىو تحييد الجيش المصري وا 

 قوتو عبر شغمو في الواقع السياسي الداخمي لسنيف طويمة في المستقبؿ.
 24/7/2013، موقع صالح النعامي

 
 ل قصف صاروخي عمى مخيم اليرموك في سوريةالجئا فمسطينيا خال  55استشهاد  59

قصػػفت قػػوات النظػػاـ السػػوري بالصػػواريخ مخػػيـ اليرمػػوؾ لالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي العاصػػمة دمشػػؽ، وأفػػاد 
بيػنيـ نسػاء -الجئػا فمسػطينيا  22المركز اإلعالمي السوري بأف القصؼ عمى مخيـ اليرمػوؾ أدى إلػى مقتػؿ 

 ا في المباني.وجرح آخريف، كما ألحؽ دمار  -وأطفاؿ
القيػػادة العامػػة -وقالػػت تنسػػيقية مخػػيـ اليرمػػوؾ إف صػػاروخي غػػراد أطمقتيمػػا الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف

التي تحاصر المخيـ مػع قػوات النظػاـ أصػابا منطقػة مخبػز حمػداف، ممػا أدى إلػى مقتػؿ خمسػة مػف األطفػاؿ 
مة لحقػت بمبػاف مجػاورة وانتشػاؿ أشػالء والنساء. وقد أظيرت صػور بثيػا ناشػطوف مبنػى مػدمرا وأضػرارا جسػي

 مف المكاف.
مػػف جيتػػو قػػاؿ الجػػيش الحػػر إنػػو تصػػدى لمحػػاوالت جػػيش النظػػاـ اقتحػػاـ المخػػيـ حيػػث تػػدور اشػػتباكات بػػيف 

 الطرفيف في محيطو.
55/7/5053الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 نسانية"الميزان": "إسرائيل" تستخدم معبر "إيرز" مصيدة العتقال المرضى والحاالت اإل  30

تواصػػؿ اعتقػػاؿ ” اإلسػػرائيمي“رائػػد الفػػي: أكػػد مركػػز حقػػوقي فمسػػطيني، أمػػس، أف سػػمطات االحػػتالؿ  -غػػزة 
” مصػػيدة“المرضػػى الفمسػػطينييف أو مػػرافقييـ، وال تػػزاؿ تسػػتخدـ معبػػر بيػػت حػػانوف )إيػػرز( شػػماؿ قطػػاع غػػزة 

يو/ تموز الحػالي. وحػث مركػز حاالت اعتقاؿ خالؿ يول 1لمفمسطينييف الذيف يضطروف لمسفر عبره، مسجاًل 
الميػػػػزاف لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف، المجتمػػػػع الػػػػدولي عمػػػػى التػػػػدخؿ لوقػػػػؼ ىػػػػذه االنتياكػػػػات التػػػػي تطػػػػاؿ المػػػػواطنيف 

 15المضطريف لمسفر مف أجؿ العالج في مستشفيات الضفة الغربية والقػدس المحتمػة أو فػي داخػؿ أراضػي ،
 أو ألغراض إنسانية أخرى.
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بػػيف حػػانوف يعتبػػر المنفػػذ شػػبو الوحيػػد لممرضػػى مػػف سػػكاف قطػػاع غػػزة ممػػف ال وقػػاؿ مركػػز الميػػزاف إف معبػػر 
تتوافر ليـ عالجات في مستشفيات قطاع غزة والسيما بعد تكػرر إغػالؽ معبػر رفػح واإلجػراءات والقيػود التػي 
فرضتيا السمطات المصرية عمى عمؿ معبر رفح وعمى قدرة الفمسطينييف عمى السفر عبر مطاراتيا ومعابرىا 

 مختمفة.ال
55/7/5053الخميج، الشارقة،   

 
 المسجد األقصى وسط توتر شديد يقتحمونأكثر من ثالثين مستوطن  35

السػػبيؿ: اقتحمػػت مجموعػػة مػػف المسػػتوطنيف يػػـو األربعػػاء المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ مػػف جيػػة بػػاب المغاربػػة 
 صميف في المسجد.بحراسات معززة مف شرطة االحتالؿ الخاصة وسط حالة مف التوتر الشديد بيف الم

وقػاؿ مراسػؿ "السػػبيؿ" بػأف بػاف مجموعػػة مػف أكثػر ثالثػػيف مسػتوطنًا اقتحمػت أمػػس المسػجد األقصػى يتقػػدميا 
المتطػػرؼ الصػػييوني"نعـو فيػػدرماف" فػػي محاولػػة منػػو إلقامػػة طقػػوس خاصػػة لالحتفػػاؿ بزفػػاؼ ابنتػػو "سػػفير" 

اقتحاـ المسجد األقصى الى أف تمكػف  وكانت شرطة االحتالؿ منعت المتطرؼ "فيدرماف" مف داخؿ المسجد.
 أمس مػف ذلػؾ، محػتفال ومبتيجػا بيػذا اليػـو الػذي اسػتطاع أف يػدخؿ فيػو إلػى األقصػى ويتجػوؿ فػي سػاحاتو.
يذكر أف "نعوـ فيدرماف" زعيـ سػابؽ لحركػة كػاخ الييوديػة اإلرىابيػة، وقيػادي فييػا، والتػي كػاف مػف أعضػائيا 

 احب مجزرة المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ.المتطرؼ اإلرىابي باروخ جولدشتايف ص
54/7/5053السبيل، عمان،   

 
 أي اتفاق ال يشمل كل األسرى القدامى يرفضونني يعائالت أسرى الداخل الفمسط 35

الناصػرة ػ زىيػر أنػدراوس: أصػدرت الحركػة الوطنيػة األسػيرة فػي الػداخؿ )الرابطػة( وعػائالت األسػرى القػدامى 
عمى نسخة منو أّكدتا مف خاللو رفضيما ’ القدس العربي‘ألربعاء بياًنا حصمت مف الداخؿ الفمسطيني أمس ا

 ألي اتفاؽ ال يشمؿ األسرى القدامى كافة، وفي مقّدمتو أسرى الداخؿ.
وقالػػت الحركػػة فػػي بيػػاف صػػحفي: "بػػالرغـ مػػف كػػؿ التطمينػػات الشػػفيية والمباشػػرة التػػي تمقتيػػا الرابطػػة وأىػػالي 

نية وعمػػى رأسػػيا الػػرئيس محمػػود عبػػاس إال أننػػا ال نطمػػئف لمنوايػػا اإلسػػرائيمية ولنػػا األسػػرى مػػف القيػػادة الفمسػػطي
تجربػػة مريػػرة خػػالؿ عقػػديف مػػف المفاوضػػات، لػػذا فأننػػا نتعامػػؿ مػػع ىػػذه التطمينػػات عمػػى أنيػػا غيػػر كافيػػة فػػي 

 .قضية مصيرية كقضية أسرانا"، مطالبة القيادة الفمسطينية بموقؼ واضح وصريح ومعمف بيذا الخصوص
55/7/5053القدس العربي، لندن،   

 
 يمتنعون عن زيارة أبنائهم في "نفحة" بسبب "التفتيش المهين" 48ذوي أسرى القدس والـ  33

الػػػذيف  15غػػزة: قػػاؿ نػػادي األسػػػير الفمسػػطيني، إف ذوي أسػػرى القػػدس واألراضػػػي الفمسػػطينية المحتمػػة عػػاـ ،
زيػارتيـ بعػد أف فرضػت إدارة السػجف إجػراءات تفتػيش توجيوا أمس إلى سجف نفحة لزيارة أبنائيـ قرروا إنياء 

 مذلة وميينة بحقيـ.
فػػػي بيػػػاف، أف إدارة مصػػػمحة السػػػجوف قامػػػت بشػػػبح المػػػواطف محمػػػد البكػػػري أحػػػد ذوي ” نػػػادي األسػػػير“وذكػػػر 

األسرى لثالثة ساعات تحت أشعة الشمس، بعد أف أصرت عمػى إجػراء تفتػيش عػار لكػؿ مػف يػدخؿ السػجف. 
خراجو مف دائرة السجف.وأكد أف سمطات اال  حتالؿ لـ تكتؼ بذلؾ بؿ قامت أيضًا بطرد أحد األطفاؿ وا 

55/7/5053الخميج، الشارقة،   
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 لمشروع جديد لتهجيرهم يتصدونأهالي حي العجمي في يافا  34

لشػػراء حقػػوؽ فػػي مجّمػػع  "سػػمطة أراضػػي إسػػرائيؿ"أسػػعد تمحمػػي: ُأغمػػؽ أخيػػرًا المػػزاد الػػذي نشػػرتو  -الناصػػرة 
وحػػدة سػػكنية ومتػػاجر كبيػػرة،  10العربػػي فػػي مدينػػة يافػػا يشػػمؿ  "العجمػػي"جديػػد سػػيقاـ فػػي قمػػب حػػي إسػػكاني 

تػدرؾ تمامػًا أنػو  "سػمطة أراضػي إسػرائيؿ"وىو مزاد يعتبره أىالي الحػي مشػروعًا لتيجيػرىـ مػف أرضػيـ، إذ أف 
سػواء امػتالؾ شػقة  ليس في وسع أي مف األىالي دفع المبمغ الكبير المطموب لشراء حقػوؽ فػي ىػذه األرض،

أو حتػػى اسػػتئجارىا، فيمػػا سػػيكوف فػػي وسػػع الشػػرائح ذات اإلمكانػػات المادّيػػة العاليػػة والجمعيػػات االسػػتيطانية 
ولجػأ االىػػالي  ."السػمطة"الييوديػة الناشػطة منػػذ سػنوات لتيويػد األحيػػاء العربيػة فػي يافػػا، دفػع أي مبمػغ تطمبػػو 

تػػؿ أبيػػب وقػػدموا منتصػػؼ األسػػبوع الماضػػي طمبػػًا بإلغػػاء  عبػػر منظمػػات قانونيػػة إلػػى المحكمػػة المركزيػػة فػػي
، وبأف ُيعاد إجراؤه بعد تخصيصو لسّكاف الحي الذيف يعانوف مػف ضػائقة "أراضي إسرائيؿ"المزاد الذي نشرتو 

التػػي تضػػمف أف تكػػوف أسػػعار  "السػػعر لمسػػاكف"سػػكنّية شػػديدة. كمػػا طػػالبوا بػػأف يجػػري المػػزاد حسػػب طريقػػة 
د الشريحة المحمّية التي تعاني مف أوضاٍع اقتصادية واجتماعيػة صػعبة، بػؿ حتػى تعتبػر البيوت في متناوؿ ي

 واحدة مف الشرائح األضعؼ في الدولة.
االسػتيطانية الدينيػة  "بإيمونػاه"وكشفت المنظمػات الحقوقيػة أف المػزاد األخيػر معػد كمػا يبػدو السػتيالء جمعيػة 

يػػػودي ارويػػػف موسػػػكوفتش، وذلػػػؾ اعتمػػػادًا عمػػػى مػػػا كتبتػػػو فػػػي المتطرفػػػة التػػػي يموليػػػا البميػػػونير األميركػػػي الي
الجمعيػػة تبمػػور مجموعػػة مػػالكيف مقتػػدريف يرغبػػوف فػػي السػػكف معػػًا فػػي "موقعيػػا عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت مػػف أف 

األرض )المعػػػػدة لبنػػػػاء الوحػػػػدات السػػػػكنية األربعػػػػيف(، وبػػػػذلؾ يػػػػتـ بنػػػػاء قاعػػػػدة لحػػػػي أكبػػػػر لجميػػػػور الييػػػػود 
 ."المتدينيف

فػي المئػة مػف السػّكاف  50ابف مدينة يافا سامي أبو شػحادة، إلػى أف نحػو  "تؿ أبيب يافا"بمدية ويشير عضو 
 2662وقػد ضػربت دارة أراضػي إسػرائيؿ بعػرض الحػائط اتفاقّيػة وّقعػت عػاـ "يعيشوف في بيوت ال يممكونيػا، 

ور العربػػي فػػي وحػدة سػػكنّية لمجميػ 100مػع ممثمػػي السػكاف العػػرب فػػي يافػا حيػػث التزمػت الػػدائرة بتخصػػيص 
 ."يافا، إال أف شيئًا مف ىذه االتفاقّية لـ يحصؿ

55/7/5053الحياة لندن،   
 

 لإلفراج عنهم "إسرائيل"بعدم ممارسة أي ضغط عمى  بالدهم حكومةيتهمون  األردنيون األسرى 35

ض اإلسرائيمياتيـ األسرى األردنيوف المضربوف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ  :غادة الشيخ -عماف 
الحكومة بعدـ ممارستيا أي ضغط عمى االحتالؿ لمفراج عنيـ، وفؽ رسالة وجيوىا لذوييـ. وأشاروا إلى أف 

ال تمارس أي ضغط لمفراج عنيـ. وأطمع  األردنيةسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي أبمغتيـ بأف الحكومة 
يوجدوف في  الغد عمى نسخة منيا، عمى وضعيـ حيثصحيفة األسرى أىالييـ عبر رسالة حصمت 

السجوف، تتقصد اإلىانة واإلذالؿ  إدارة"إف  :وجاء في الرسالة مستشفى الرممة بقسـ األمراض النفسية.
بخاصةض فقد تعمدت وضع األردنييف في قسـ لألمراض العقمية  ولألردنييفلألسرى المضربيف عمى نحو عاـ 

نقطة لمسجانيف أو لمف يستطيع سماع وبغرؼ معزولة ذات شبابيؾ زجاجية مغمقة تماما، وتبعد عف أقرب 
 مترا". 30صوتيـ ما ال يقؿ عف 

، بمشاركة األردنية رئاسة الوزراء أماـإلى ذلؾض اعتصـ أىالي األسرى األردنييف في سجوف االحتالؿ أمس 
 .األسرى إضرابطمبة جامعات حمموا الحكومة تبعات مخاطر 



 
 
 

 

 

           55ص                                    5935العدد:                55/7/5053 الخميس التاريخ:

 55/7/5053، الغد، عّمان

  
 المقبل الدولية إلى غزة في آب "أميال من االبتسامات"ية تشارك في األردن"شريان الحياة" 36

سيشارؾ في  أردنياً  شعبياً  عف أف وفداً  األردنيةكشؼ مسؤوؿ في لجنة شرياف الحياة  :بتراوكالة  – عماف
 أغسطس المقبؿ. /قافمة )أمياؿ مف االبتسامات( الدولية التي ستتوجو إلى قطاع غزة منتصؼ شير آب

ة أنصار قاؿ منسؽ القوافؿ في المجنة الميندس كفاح عمايرة في تصريح صحفي أمس، إف "لجنة وعف قافم
إلى القطاع نياية تشريف الثاني المقبؿ مف  2شرياف الحياة األردنية تواصؿ استعداداتيا لتسيير قافمة أنصار 

 خالؿ حممة جمع التبرعات.

 55/7/5053، الغد، عّمان
 

 ي عمى لبنانيجعمه "شريكاً" في أي عدوان إسرائيم ألوروبيااهلل: قرار االتحاد  نصر 37

الجناح  "ما أسموه"بإدراج  "لتافو"االسيد حسف نصر اهلل أف القرار األوروبي  "حزب اهلل"أكد األميف العاـ لػ
كممة قائاًل، خالؿ عمى الئحة اإلرىاب، ال يستطيع أف يحّقؽ أيًا مف أىدافو. وأضاؼ  "حزب اهلل"العسكري لػ

مف "المجنة النسائية لييئة دعـ المقاومة اإلسالمية في لبناف: "ىا خالؿ حفؿ اإلفطار السنوي المركزي لػالقأ
يومًا، يمكف أف  33أقوى جيش في المنطقة عمى مدى  األياـيتصّور أف المقاومة التي واجيت في مثؿ ىذه 

ساءت لنفسيا ولمصالحيا ولسيادتيا الدوؿ األوروبية أ"ورأى أف  ."يخضعيا قرار تافو فيو واىـ أو جاىؿ
. وأشار نصر اهلل إلى أنو "عندما خضعت إلرادة اإلسرائيمييف واألميركييف، أكثر مما أساءت إلى المقاومة

يجب أف تعمـ ىذه الدوؿ عبر سفرائيا، أنيا بقرارىا تعطي غطاء قانونيًا ألي اعتداء إسرائيمي عمى لبناف، "
نيا تقصؼ مواقع إرىابية. وىذه الدوؿ تجعؿ مف نفسيا شريكًا كاماًل في أي ألف إسرائيؿ تستطيع أف تقوؿ إ

ف كانت  عدواف عمى لبناف، أو المقاومة، أو أي ىدؼ مف المقاومة، ألنيا قّدمت غطاء مجانيًا إلسرائيؿ، وا 
ف  وتحّدث نصر ."إسرائيؿ غير محتاجة إلى ىكذا غطاء تدّخميـ ال اهلل عف التيميؿ اإلسرائيمي ليذا القرار، وا 

، "الديبموماسية"يحتاج إلى معمومات أو تحميالت، فيـ تحدثوا بوضوح وقالوا إف ىذا القرار ىو نتيجة الجيود 
أوروبا خضعت ". واعتبر أف "ياىو لمتحاد األوروبي بالجيود الديبموماسيةنإذ أنيـ يسّموف إىانة وتعنيؼ نت

 ."ولـ تقتنع

 55/7/5053، السفير، بيروت

 
 وتهويد القدس االستيطانكر استمرار قطر تستن 

استنكرت دولة قطر مواقؼ إسرائيؿ أحادية الجانب بمواصمة االستيطاف ومحاولة تغيير : نيويورؾ ػ قنا
الطبيعة الديموغرافية الفمسطينية وتيويد القدس الشريؼ ومواصمة اعتقاؿ الفمسطينييف وفرض الحصار الظالـ 

 طيني.عمى قطاع غزة وخنؽ االقتصاد الفمس
جاء ذلؾ في بياف وفد دولة قطر لدى األمـ المتحدة أماـ مجمس األمف الدولي الميمة قبؿ الماضية حوؿ 
الحالة في الشرؽ األوسط حيث رحب سعادة السفير الشيخ مشعؿ بف حمد آؿ ثاني المندوب الدائـ لدولة 

ة لكسر حالة الجمود في المفاوضات قطر لدى األمـ المتحدة بالجيود الجارية حاليا مف قبؿ الواليات المتحد
سرائيؿ.  بيف فمسطيف وا 

 //الشرق، الدوحة، 
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 من مواد البناء إلى غزةقطريةشاحنة  مصر: إدخال  

شاحنة مف مواد البناء إلى قطاع غزة عف طريؽ ميناء  تـ اليـو األربعاء، إدخاؿ : أيمف قناوي -القاىرة 
 لقطرية.رفح المصري، وذلؾ طبقا لممنحة ا

مترا مكعبا مف الحصمة "الزلط الصغير"، مشيرا إلى أنو  وأعمف مسؤوؿ بميناء رفح البرى، أنيا أقمت 
 شاحنة أقمت  طنا مف األسمنت،  شاحنة أقمت  سبؽ خالؿ الفترة الماضية إدخاؿ 

يف السمطات المصرية والقطرية مترا مكعبا مف الحصمة "الزلط الصغير"، وذلؾ طبقا لمتنسيؽ ب ألؼ و 
عمى تولى مصر توفير مواد البناء الالزمة لمشروعات إعادة إعمار غزة مف أسمنت وحديد وزلط وحجارة 
وحصمة وغيرىا، ليتـ إدخاليا مباشرة إلى قطاع غزة عف طريؽ ميناء رفح البرى، وسيتـ إدخاؿ باقي 

 الكميات تباعا.
 //الشرق، الدوحة، 

 
 " عمى تأسيس دولة عمويةإسرائيلاألسد يطمب موافقة " :انالغاردي 

قالت صحيفة "الغاردياف" البريطانية إف "الرئيس السوري بشار االسد أجرى في أواخر العاـ الماضي اتصاال 
 غير مباشر مع وزير الخارجية االسرائيمي السابؽ افيغدور ليبرماف".

ماف عبر شخصية دبموماسية معروفة أال تعرقؿ اسرائيؿ وأشارت "الغاردياف" الى أف األسد طمب مف ليبر 
محاوالت نظامو لتأسيس دولة عموية في جزء مف سوريا، االمر الذي قد يتطمب تيجير بعض السكاف غير 

 العموييف مف ىذه الدولة الى منطقة الجوالف.
مات عف مصير مالح وأضافت الغاردياف اف "ليبرماف لـ يرفض الطمب السوري لمتو، وانما طمب اوال معمو 

الجو روف اراد والجنود الثالثة المفقوديف منذ معركة السمطاف يعقوب في لبناف، وعف مكاف دفف رجؿ 
يشار إلى أف مصادر اسرائيمية امتنعت عف التعقيب عمى ما أوردتو  الموساد ايمي كوىيف في دمشؽ".

 صحيفة "الغاردياف".
 //المستقبل العربي، 

 
  "إفطار" في فمسطين  تنفيذاإلنسانية تواصل مؤسسة خميفة  

في “إفطار صائـ “تواصؿ مؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف لألعماؿ اإلنسانية تنفيذ فعاليات مشروع 
محافظات الضفة الغربية وذلؾ بالتعاوف مع عدة ىيئات ومؤسسات شبابية وخيرية في األراضي الفمسطينية. 

ي عمميات توزيع وجبات طعاـ اإلفطار عمى الصائميف مف العائالت واستمرت طواقـ العمؿ الميدانية ف
القريبيف مف راـ ” قمنديا“و ” األمعري“المستحقة في بيوتيـ قبيؿ االفطار في ظؿ أجواء رمضانية في مخيمي 

 اهلل.
في الوقت نفسو تتواصؿ عمميات تسميـ السمة الغذائية لمستحقييا في المناطؽ المشمولة بالحممة ومنيا 

” قمقيمية”و” بيت لحـ”و” راـ اهلل”و” نابمس“ومحافظات ” منطقة االغوار”و” الجمزوف”و” بالطة“مخيما 
، بينما يستمر برنامج تنظيـ اإلفطارات الرمضانية لمفئات المستحقة في عدة مناطؽ مف ”جنيف”و” طولكـر”و

 ”.راـ اهلل”و” جنيف”و” نابمس”محافظات
 //الخميج، الشارقة، 
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  أسرة يتيم فمسطينية في الخميل  مميون درهم لـ  تقدماإلماراتية ة األعمال الخيريةهيئ 
أسرة يتيـ  ألؼ درىـ أللفيف و قدـ وفد ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية أمس مبمغ مميوف و 

اف ممثؿ محافظ فمسطينية مكفولة مف الجمعية الخيرية اإلسالمية. حضر حفؿ تسميـ المبمغ مرواف أبو سمط
 الخميؿ والقاضي حاتـ البكري رئيس الجمعية الخيرية وحشد مف أسر األيتاـ والفعاليات الرسمية واإلعالمية.
وقاؿ إبراىيـ راشد مدير مكتب ىيئة األعماؿ اإلماراتية في الضفة الغربية إف مشروع األيتاـ لدى الييئة يوفر 

مالييف دوالر، وتستحوذ محافظة الخميؿ عمى  نوي يبمغ ألؼ أسرة فمسطينية بإجمالي س شبكة أماف ؿ
 أكبر نصيب مف الكفاالت التي تبمغ ثالثة آالؼ يتيـ يجري رعايتيـ صحيًا وتعميميًا واجتماعيًا.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"بالتجسس لصالح  المتهممصر: تأجيل قضية األردني  

جنايات أمف الدولة العميا طوارئ في مصر، اليوـ األربعاء، تأجيؿ قررت محكمة : خيري حسيف -القاىرة 
قضية محاكمة ميندس اتصاالت أردني الجنسية بشار أبوزيد، محبوس، وضابط بجياز المخابرات 
اإلسرائيمي يدعى أوفير ىيراري "ىارب"، في قضية التخابر لصالح دولة أجنبية إسرائيؿ بيدؼ اإلضرار 

أكتوبر لعدـ حضور المتيـ مف محبسو ولحيف الفصؿ في طمب الرد  لجمسة  بالمصالح القومية لمصر
 المقدـ منو.

كانت نيابة أمف الدولة العميا، قد أسندت إلى المتيميف قياميما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخؿ 
ستفادة بما تحممو مف إسرائيؿ بيدؼ السماح ألجيزة األمف واالستخبارات اإلسرائيمية بالتنصت عمييا واال

بالغيا إلى  معمومات، ورصد أماكف تواجد وتمركز القوات المسمحة وقوات الشرطة وأعدادىا وعتادىا وا 
 إسرائيؿ، عمى نحو يضر باألمف القومي المصري.

 //الشرق، الدوحة، 
 
 الستئناف عممية السالم دعمهافرنسا تؤكد لـ"أبو مازن"  

رئيس الفمسطيني محمود عباس، اليوـ األربعاء، اتصاال ىاتفيا مف وزير الخارجية تمقى ال: قنا –راـ اهلل 
وذكرت وكالة األنباء الفمسطينية أف عباس أطمع فابيوس خالؿ االتصاؿ، عمى آخر  الفرنسي لوراف فابيوس.

 مستجدات العممية السياسية.
زير الخارجية األمريكي جوف كيري وأضافت أف الوزير الفرنسي أكد دعـ بالده لمجيود التي يقوـ بيا و 

 الستئناؼ عممية السالـ بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي.
 //الشرق، الدوحة، 

 
 كمحل ميالد  "إسرائيل"بإدراج  يسمحمحكمة أمريكية تبطل قانونًا  

مف مواليد القدس  أبطمت محكمة استئناؼ اتحادية قانونًا أمريكيًا يسمح لممواطنيف األمريكييف: )رويترز(
 كمحؿ الميالد في جوازات سفرىـ.” إسرائيؿ“بإدراج اسـ 

قضاة عمى  ويؤكد القرار الذي اتخذتو باإلجماع الييئة القضائية بمحكمة استئناؼ كولومبيا والمؤلفة مف 
 سياسة خارجية تمتـز بيا الواليات المتحدة منذ فترة طويمة.
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يممؾ بالكامؿ سمطة تقرير االعتراؼ بكياف أجنبي يتمتع “الرئيس  وكتبت القاضية كاريف ىندرسوف تقوؿ إف
وأحجمت وزارة الخارجية التي تصدر جوازات السفر وترفع تقاريرىا إلى الرئيس عف إنفاذ القانوف ”. بالسيادة

قائمة إنو ينتيؾ مبدأ الفصؿ بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية المنصوص  الذي أقره الكونغرس عاـ 
 عميو في الدستور األمريكي.     

 //الخميج، الشارقة، 
 
 بإجراء تحسينات في منشآتها النووية "إسرائيل" يطالبونمفتشو الوكالة الدولية الذرية  

أجرى مفتشوف مف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، تدقيقًا ىو األوؿ مف نوعو، في : يو بي أي -القدس 
 يمية "شوريؾ" وأشاروا إلى أف عمى إسرائيؿ إجراء تحسينات فييا.المنشأة النووية اإلسرائ

وقالت صحيفة "ىررتس" اليوـ األربعاء، إف مفتشي الوكالة الذرية زاروا المنشأة النووية "شوريؾ" قبؿ 
أسبوعيف، وأنيـ وجدوا أف مستوى الصيانة فيو "مرتفع"، لكنيـ أشاروا إلى وجوب إجراء تحسينات معينة في 

 ة.المنشأ
وأضافت أف زيارة المفتشيف جاءت بدعوة إسرائيمية بعد استخالص العبر مف الكارثة النووية التي وقعت في 

 .مفاعؿ فوكوشيما النووي الياباني في العاـ 
ودقؽ المفتشوف الدوليوف في أمور تتعمؽ باألماف في المنشأة النووية اإلسرائيمية، وبينيا طريقة تشغيميا، 

 ايات النووية، وأمف العامميف فييا ومستوى تأىيميـ.ومعالجة النف
وذكرت الصحيفة أف إسرائيؿ تعتـز استخداـ تقرير مفتشي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بشأف منشأة "شوريؾ" 
لالستفادة منو في أداء مفاعؿ ديمونا النووي، الذي ترفض إسرائيؿ إخضاعو لرقابة الوكالة الذرية وتفرض 

 سة مشددة عميو، عمما أف تقارير عديدة أكدت أف ىذا المفاعؿ يستخدـ لصنع أسمحة نووية.تعتيما وحرا
وقالت ىررتس، إف مفاعؿ "شوريؾ" لألبحاث النووية يعتبر مفاعاًل صغيرًا ويعمؿ عمى أساس قضباف الوقود 

 عامًا. النووي حصمت عمييا إسرائيؿ مف الواليات المتحدة قبؿ 
 //الحياة، لندن، 

 
 مريضة ألنها مسممة معاينةطبيبة يهودية روسية ترفض  

فتحت السمطات الروسية تحقيقا في دار توليد في كاريميا شماؿ غربي روسيا حيث : ا ؼ ب -موسكو 
 رفضت طبيبة نسائية معالجة امرأة مسممة "بسبب ديانتيا"، وفؽ بياف نشر امس االربعاء.

اف الى اف "طبيبة رفضت معاينة مريضة بسبب ديانتيا" في دار توليد واشارت النيابة العامة الروسية في بي
 في مدينة بيتروزافودسؾ.

واوضحت صحيفة غازيتا االلكترونية الروسية اف الطبيبة واسميا ارينا سادوفنيكوفا رفضت معاينة نيغورا 
 تاباروفا وىي أـ لطفؿ يبمغ مف العمر شيريف، ألف ىذه االخيرة ترتدي الحجاب.

ت الصحيفة الى اف سادوفنيكوفا ابمغت تاباروفا انيا "ييودية" وأكدت ليا اف ديانتيا تمنعيا مف معاينة ولفت
 مسممات.

وأكد الطبيب المسؤوؿ عف دار التوليد اف الطبيبة "تمقت لوما" عمى سموكيا وانو قدـ اعتذارا لممريضة، 
 بحسب وكالة ايتار تاس الروسية.

 مميوف نسمة. مـ مف اصؿ عدد سكانيا االجمالي البالغ مميوف مس وفي روسيا حوالى 



 
 
 

 

 

           56ص                                    5935العدد:                55/7/5053 الخميس التاريخ:

 //الحياة، لندن، 
 
  يزيد صايغ.. الحقيقيون "الجدد"ُحّكام مصر  

في مصر استعادة السمـ األىمي واالستقرار  "التكنوقراطية"ثمة إغراء كبير في تعيُّد الحكومة االنتقالية 
نقاذ االقتصاد، بينما تعاني  لة ومياًل متناميًا إلى العنؼ، وسط اشتداد السياسي، وا  مصر أزمة دستورية مطوَّ

 الضيـ االجتماعي والالمساواة االقتصادية.
بميوف دوالر مف المعونات السعودية  باتت الحموؿ المالية السريعة ممكنًة، بفضؿ منح مصر ما قيمتو 

مكاف االتفا –في حاؿ توافرت فعاًل  –واإلماراتية والكويتية  بميوف دوالر مف  ؽ عمى قرٍض بقيمة وا 
صندوؽ النقد الدولي. وسيتيح ذلؾ لمحكومة االنتقالية أف تضبط عجز الموازانة، وتزيد احتياطي العممة 

 الصعبة، وتُبِطئ معدالت التضّخـ، وتعّزز ثقة المستثمريف في األجؿ القصير.
ألىداؼ األكثر طموحًا، مثؿ مكافحة البطالة غير أف صعوبات جّمة، إف لـ َنُقؿ مستحيمة، ستواجو تحقيؽ ا

وتحسيف المستويات المعيشية، وتشجيع المؤسسات االقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة االستثمار 
 المحمي، ورفع معدالت اإلنتاجية االقتصادية والكفاءة اإلدارية في الوزارات والييئات الحكومية.

ت أو الوصفات الناجعة، بؿ مرّده الى أنو ال الحكومة االنتقالية وال ال يعود ذلؾ إلى افتقاٍر إلى السياسا
الحكومة التي سُتشكَّؿ عقب االنتخابات البرلمانية والرئاسية، التي ُيفتَرض أف ُتجرى بحموؿ نياية العاـ 
، تستطيع أف تنطمؽ باإلصالحات اإلدارية واالقتصادية الالزمة لحّؿ مشكالت مصر البنيوية 

ديمة، مف دوف االصطداـ المباشر بالشبكات والمصالح العسكرية الواسعة والُمبطَّنة في أرجاء جياز المست
 الدولة اليائؿ كافة، وفي القطاعات الممموكة لمدولة مف االقتصاد.

ىذه ستُقوِّض أداء أي حكومة ُمنتَخبة ديموقراطيًا تسعى إلى تحقيؽ التحّوؿ الحقيقي  "جميوية الضباط"إف 
ارة اقتصاد البالد، ميما كاف اّتجاىيا السياسي أو العقائدي. وصحيح أف أداء الرئيس محمد مرسي في إد

اّتسـ بالتخّبط، إال أف أكثر الحكومات ليبراليًة أو عممانيًة كانت ستجد شرعّيتيا  "اإلخواف المسمميف"وجماعة 
 –أي القوات المسمحة  –سسات عينيا تتركؿ أيضًا، ما يجعميا عرضًة إلى االضطرابات وُمّتِكئًة إلى المؤ 

التي يشّكؿ توّغُميا في الدولة واالقتصاد أحد العوامؿ الرئيسة في تعمُّؽ األزمة االجتماعية واالقتصادية 
 واستفحاليا.

لقد كشفت تنحية مرسي عف الرئاسة كـ اقترب عسكر مصر مف َمْأَسسة سيادتيـ السياسية عمى الدولة 
امة جميورية الضباط. فقد كّرس الدستور الجديد الُمَقّر في استفتاء كانوف األوؿ المصرية، وتاليًا مف إد

استقاللية القوات المسمحة التاـ عف السيطرة المدنية، وأزاح الرقابة البرلمانية، حتى  )ديسمبر( 
ـَ مقاضاة الضباط  ف فييـ العامموف بمَ  –الشكمية، عف موازنة الدفاع والمشاريع االقتصادية والعسكرية، وحرَّ

اماـ المحاكـ المدنية حتى لو ارتبط األمر بجرائـ تخضع لمقانوف الجنائي المدني. وقد أقّرت  –والمتقاعدوف 
إدارة مرسي ىذه البنود، التي لـ وال تعارضيا القوى السياسية المناىضة لو، باستثناء الشباب الثوري والوجو 

 الميبرالي محمد البرادعي.
اط غالبية أعضاء مجمس الدفاع الوطني، الذي أعاد المجمس العسكري الحاكـ آنذاؾ إحياءه كما يشّكؿ الضب

لة صراحًة اآلف مراجعة في حزيراف )يونيو(  . إف مجمس الدفاع الوطني ىو الجية الوحيدة المخوَّ
ساتية تعتبرىا ذات موازنة الدفاع في بنوده العامة. ويفوِّض عمميًا القوات المسمحة اإلشراؼ عمى مجاالت سيا

 صمة باألمف القومي. والنتيجة ىي المزيد مف تقييد سمطات الرئاسة والحكومة وصالحياتيما.
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تتجّسد اليوـ السمطة العسكرية فعميًا في شخص الفريؽ أوؿ عبدالفتّاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العاـ 
ميًا ُيذَكر، وىي إقالة المواء محمد رأفت شحاتة لمقوات المسمحة. واّتضح ذلؾ في حادثة لـ تمَؽ اىتمامًا إعال

. كاف شحاتة أوؿ ضابط يرتقي إلى ذلؾ تموز )يوليو(  مف رئاسة االستخبارات العامة في 
المنصب مف داخؿ الجياز، الذي طالما ترّأسو ضباط قادموف مف االستخبارات الحربية )أي االستخبارات 

ّليو رئاسة االستخبارات سوى تسعة أشير ونصؼ الشير، ولـ يكف ثمة العسكرية(. ولـ يكف قد فات عمى تو 
سبب موِجب إلقالتو. غير أف األمر اعتُِبر مف األىمية الُمِمّحة التي جعمت الرئيس االنتقالي عدلي منصور 
يصدر مرسومًا بذلؾ فور توّليو منصبو، وباستبداؿ شحاتة بالمواء محمد فريد التيامي، وىو ضابط سابؽ في 
االستخبارات الحربية، وبذلؾ أعاد السيسي تأكيد ىيمنة الجياز األخير، الذي كاف يقوده السيسي حتى تعيينو 

 ، وغمبة القوات المسمحة عمومًا.وزيرًا لمدفاع في آب )أغسطس( 
ابية إف تعييف التيامي ُممِفٌت بشكؿ خاص ألنو ترأس سابقًا ىيئة الرقابة اإلدارية، وىي أىـ األجيزة الرق

المصرية، والتي ترفع تقاريرىا إلى رئيس الجميورية مباشرة. توّلى التيامي ذلؾ الموقع طيمة السنوات السبع 
األخيرة مف عيد الرئيس حسني مبارؾ، الذي استخدـ الييئة لمعاقبة معاِرضيو ومكافأة مؤيديو، مف خالؿ 

والواضح أف التيامي حاز رضا مبارؾ، إذ فتح أو إغالؽ ممفات التحقيؽ في أنشطتيـ التجارية والمالية. 
جرى التمديد لو أربع مرات بعد انتياء فترة عممو النظامية البالغة أربع سنوات، إلى أف عزلو مرسي في أيموؿ 

 بعد اتيامو بالفساد. )سبتمبر( 
امة ُيمقي ميما كانت حقيقة اتيامات الفساد أو عدميا، فإف تقمُّص التيامي دور رئيس االستخبارات الع

الضوء عمى كيفية عمؿ جميورية الضباط. وليا ما تحميو فعاًل. ففي مقابمة صحافية صريحة جديرة بالثناء، 
، أشار الرئيس الجديد لييئة الرقابة اإلدارية، المواء محمد عمر وىبي ىيبة، إلى في أيار )مايو( 

بارؾ، وكشؼ أف مرسي رفع حصانة رئاسة الذي أعاؽ عمؿ الييئة في عيد م "تزاوج رأس الماؿ بالسمطة"
الجميورية مف المراقبة لممرة األولى في تاريخيا. ثـ عّدد ىيبة قطاعات الدولة الثالثة األكثر تأّثرًا بالفساد، 
وىي الحكـ المحمي، وىيئات االستثمار والشركات القابضة الممموكة لمدولة، ودوائر الجمارؾ والضريبة 

 والتأميف االجتماعي.
أي الحكـ المحمي  –ض النظر عما إذا قصد ىيبة الربط أـ لـ يقصد، فإف القطاَعيف األوؿ والثاني بغ

يوظِّفاف أعدادًا كبيرًة مف الضباط المتقاعديف تصؿ إلى اآلالؼ في  –وىيئات االستثمار والشركات القابضة 
ية، مع تركيز خاص في الوزارات المناصب العميا. واألمر نفسو ينطبؽ عمى العديد مف قطاعات اإلدارة المدن

دارة العقارات، واألشغاؿ العامة، والتطوير الزراعي،  واألجيزة العاممة في مجاؿ األراضي، كاإلسكاف، وا 
واستصالح األراضي، والسياحة. ويتمّتع كبار الضباط بنوٍع مف اإلقطاعية، إذ يستحوذ كّؿ فرع مف القوات 

ت محددة، وفي الشركات القابضة ودوائر الخدمات العامة الواقعة المسمحة عمى توزيع المناصب في محافظا
 ضمف اختصاص ذلؾ الفرع التقني أو الجغرافي.

كما تُفاِخر القوات المسمحة بقدرتيا عمى القياـ بمشاريع البنية التحتية الكبرى بكمفة أقؿ مف شركات القطاع 
إلى الشعب  "اليدايا"ناعية وغذائية، وبتقديـ الخاص، وبتوفيرىا السمع االستيالكية الرخيصة مف منتجات ص

الغذائية المجانية لمفقراء، إلى الجسور ومحطات تنقية المياه وغيرىا.  "الشنطات"المصري، والتي تراوح مف 
إال أف كؿ ذلؾ يستند إلى اقتصادات زائفة تتجاىؿ إعفاء مشاريع القوات المسمحة مف الضرائب، وتخفيض 

ستورداتيا، وتمّتعيا بأسعار ُميسَّرة لمعممة الصعبة، والعمالة الرخيصة أو المجانية، الرسوـ الجمركية عمى م
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واألسعار المدعومة لموقود والكيرباء. أي أف مزاعـ الربحية التنافسية والعطاء الكريـ خادعة، إذ أف الخزينة 
 العامة ىي التي تتحّمؿ التكاليؼ الحقيقية مف خالؿ تقمُّص جبايتيا.

لمصالح الييكمي. فيي تطمح إلى  "خريطة طريؽ"حكومة مصر االنتقالية عف نّيتيا رسـ  لقد أعمنت
االستثمار في البنية التحتية، وخصخصة بعض الشركات القابضة، وتوفير فرٍص أفضؿ لمقطاع الخاص 

تتجاىؿ لمتنافس واالستثمار عمومًا. ىذه غايات جديدة سبؽ أف أعمنتيا الحكومات السابقة مرارًا، ولكنيا 
 عالقة جميورية الضباط االستخراجية والريعية أساسًا بالدولة المصرية والمالية العامة واالقتصاد.

 – ستدوـ ىذه العالقة عمى حاليا طالما ُيسَمح لممؤسسة التي أنشأت الجميورية المصرية في العاـ 
أحّقيتيا في تحديد المصمحة واليوية أف تواصؿ استغالؿ ذلؾ اإلرث التاريخي لتّدعي  –أي القوات المسمحة 

الوطنّيتَيف، ولتضع نفسيا فوؽ الدولة وفي منًأى عف النظاَميف القانوني والقضائي المذيف ُيمِزماف المواطنيف 
 وسمطاتيـ المدنية الُمنتَخبة ديموقراطيًا.

  بيروت –باحث أوؿ في مركز كارنيغي لمشرؽ األوسط 
 //الحياة، لندن، 

 الناس يا عباس مزاجاعرف اقرأ، و  49
 د.فايز أبو شمالة
سػػػيقوؿ قائػػػؿ مػػػنيـ: عبػػػاس منتخػػػب مػػػف خػػػالؿ صػػػندوؽ االقتػػػراع، وىػػػذا صػػػحيح، ولكػػػف المعبػػػة الديمقراطيػػػة 
الجديدة تقوؿ: ال يكفي الصندوؽ وحػده، فينالػؾ نػبض الشػارع، الػذي صػفقت لػو أمريكػا حػيف شػجعت الفريػؽ 

سػػتجابة لنػػبض الشػػارع، وىػػذا مػػا صػػفؽ لػػو عبػػاس وكػػؿ رجػػاؿ السيسػػي لالنقػػالب عمػػى الصػػندوؽ، بحجػػة اال
منظمة التحرير. عمى كؿ مف صفؽ لمفريؽ عبػد الفتػاح السيسػي أف يطالػب بعػزؿ عبػاس فػورًا، وذلػؾ اسػتنادًا 
عمى القاعدة نفسيا التي تـ عزؿ مرسي بموجبيا، مػع الفػارؽ األكيػد بػيف مػزاج الشػارع الفمسػطيني الػذي يقػؼ 

ربية والشتات ضد عباس، ومزاج الشارع المصري الذي ىتؼ بالمالييف، ارحؿ يا سيسي. في غزة والضفة الغ
مرسي ىو رئيسي. وحتى ال يكوف حديثي تطاواًل عمى أحػد دوف مسػتندات، سأشػير إلػى األرقػاـ التػي كشػفتيا 

بة، بالتعػاوف نتائج استطالع الرأي الذي أجراه معيد تروماف لدفع السالـ في الجامعة العبرية بالقدس المغتصػ
% مف الفمسطينييف ال يثقوف 36مع المركز الفمسطيني لمسياسة والبحث الميداني، حيث أفاد االستطالع بأف 

بإمكانية قياـ دولة فمسطينية في غضوف خمس سػنوات، بػؿ ويسػتبعدوف قيػاـ الدولػة تمامػًا، ىػذه النسػبة تمثػؿ 
أعمػػف عنيػػا كيػػري، والػػرافض لمتسػػميـ بشػػرعية  مػػزاج الشػػعب الفمسػػطيني الػػرافض السػػتئناؼ المفاوضػػات التػػي

عباس المطمقة. لقد أكد السيد عباس نفسو عمى تركؿ شرعيتو، بؿ واعترؼ بأف شرعية كؿ القيادة الفمسطينية 
قد تركمت، ونحف بحاجة لتجديدىا مف خالؿ االنتخابات الرئاسية فػي الضػفة الغربيػة. فيػؿ يطمػع الرجػؿ بػأف 

مسػػطينية فػػي الضػػفة الغربيػػة دوف قطػػاع غػػزة والقػػدس، ودوف الجئػػي الشػػتات  وىػػؿ يحظػػى بتأييػػد الغالبيػػة الف
الضفة الغربية وحدىا تمنح الشرعية التي تركمت نيابة عف كؿ الفمسطينييف المنتشريف في أصػقاع األرض  . 
مػػا ال يدركػػػو السػػػيد عبػػاس ىػػػو أف الضػػػفة الغربيػػة نفسػػػيا لػػػف تعطػػي لمسػػػيد عبػػػاس الشػػرعية، فيمػػػا لػػػو جػػػرت 

تخابػػات نزييػػة، وىػػذا مػػا أشػػار إليػػو آخػػر اسػػتطالع لمػػرأي أجػػراه تمفزيػػوف نػػابمس، مػػف خػػالؿ طػػرح السػػؤاؿ ان
_إقامة دولتيف مستقمتيف لشعبيف 2التالي: ىؿ تعتقد أف الحؿ النيائي لمقضية الفمسطينية قد يكوف مف خالؿ: 

يشػػاف بسػػالـ ومسػػاواة. نسػػبة _ إقامػػة دولػػة موحػػدة لشػػعبيف يع5% 3742تعيشػػاف بسػػالـ. نسػػبة التأييػػد كانػػت 
% 30762_ النضاؿ حتى إقامػة الدولػة مػف النيػر إلػى البحػر. نسػبة التأييػد كانػت 3% 56743التأييد كانت 
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% مف الشعب الفمسطيني ضد مفاوضات عباس، ومع المقاومة حتػى 32ىؿ قرأتـ المزاج الفمسطيني، حولي 
 ر. فأيف نيج عباس مف مزاج الناس .إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة مف النير إلى البح

 54/7/5053، فمسطين أون الين
 

 .. رزمة أخرى من التنازالتالمفاوضاتجولة أخرى من  50
 سميرة قعوار

االسػػرائيمية المتوقػػع انطالقيػػا قريبػػًا، والتػػي يأمػػؿ وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي  -جولػػة المفاوضػػات الفمسػػطينية 
ي منصبو الحالي، ال تنبئ بالخير لمشعب الفمسطيني بوجو خػاص جوف كيري أف تتحوؿ إلى أىـ انجاز لو ف

 ولألمة العربية بوجو عاـ، سواء مف حيث التوقيت أو المضموف أو النتائج المتوقعة. 
يػـو ’ القدس العربػي‘المعمومات التي رشحت بشكؿ غير رسمي حوؿ تمؾ المفاوضات والتي نشرتيا صحيفة 

ة عمػػى أسػػاس تفاىمػػات ومبػػادئ توافقيػػة تػػـ التوصػػؿ إلييػػا فػػي محادثػػات االثنػػيف تشػػير إلػػى أنيػػا سػػتكوف مبنيػػ
كيري األخيرة مع كؿ مف رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو 
مع غياب أية شروط أو أسس أخرى. ويبدو أنو بموجب ىذه التفاىمات فإف الجدار اإلسرائيمي الفاصؿ الػذي 

بالمئػػػػة مػػػػف مسػػػػاحة الضػػػػفة الغربيػػػػة المحتمػػػػة سيشػػػػكؿ الحػػػػدود األمنيػػػػة إلسػػػػرائيؿ والحػػػػدود  20مػػػػع حػػػػوالي يبت
ذا صّحت ىػذه المعمومػات فيػذا ’ المؤقتة‘ لمدولة الفمسطينية مع تبادؿ بعض األراضي الواقعة وراء الجدار. وا 

ضػػي الفمسػػطينية التػػي ابتمعيػػا يعنػػي أف السػػمطة الفمسػػطينية سػػتمنح مشػػروعية لػػذلؾ الجػػدار، متنازلػػة عػػف األرا
بػػالرغـ مػػف أف محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة اعتبػػرت الجػػدار غيػػر قػػانوني. ثػػـ اف اعتبػػار الجػػدار جػػزءًا مػػف حػػدود 

إذ أف إسػرائيؿ تتػذرع بضػرورة الحفػاظ عمػى أمنيػا فػي كػؿ صػغيرة وكبيػرة ’ األمنيػة‘إسرائيؿ )مع إىمػاؿ كممػة 
ولػػة الفمسػػطينية المزمػػع إعالنيػػا لػػف تشػػتمؿ عمػػى كامػػؿ أراضػػي رغػػـ أف أمنيػػا غيػػر ميػػدد أبػػدًا( يعنػػي أف الد

الضػػػػفة الغربيػػػػة المحتمػػػػة بػػػػالرغـ مػػػػف أف قبػػػػوؿ الطػػػػرؼ الفمسػػػػطيني لمتعػػػػايش سػػػػمميًا مػػػػع إسػػػػرائيؿ عنػػػػد بػػػػدء 
 2634اشػترط انسػحاب إسػرائيؿ مػف األراضػي التػي احتمتيػا عػاـ  2665المفاوضات المباشرة في مدريد عاـ 

لفمسػػطينية المسػتقمة فػػي الضػػفة الغربيػة وقطػػاع غػزة والمتػػيف بمجمميمػا ال تشػػكالف أكثػػر ليتسػنى إقامػػة الدولػة ا
 بالمئة مف أرض فمسطيف التاريخية. 53مف 

ليػػا. ’ مؤقتػػة‘لكػػف الدولػػة المزمػػع إقامتيػػا لػػف تكػػوف مسػػتقمة وىػػذا مػػا يفسػػر اعتبػػار الجػػدار اإلسػػرائيمي حػػدودًا 
دنية إلى المفاوضات يرجح احتماؿ دمج الدولػة الفمسػطينية فػي أر -فإدخاؿ موضوع إقامة كونفدرالية فمسطينية

كونفدراليػػػػة مػػػػع األردف بمجػػػػرد إعالنيػػػػا، وىػػػػذا مػػػػا يفسػػػػر إشػػػػراؾ األردف فػػػػي جمسػػػػات المفاوضػػػػات المتعمقػػػػة 
بػػالالجئيف والقػػدس والحػػدود حيثمػػا اقتضػػت الحاجػػة. فإسػػرائيؿ ال يمكػػف أبػػدًا أف تقبػػؿ بدولػػة فمسػػطينية تتمتػػع 

لسيادة واالستقالؿ حتى لو كانت دولة مسخا، ألف المشروع الصييوني برمتو يقوـ عمػى إلغػاء بكافة مظاىر ا
حؽ الشعب الفمسطيني في السيادة وتقرير مصػيره فػوؽ أي جػزء مػف أرض فمسػطيف، وألف اإلقػرار بػذلؾ بيػذا 

 الحؽ يعرض األيديولوجية الصييونية بالكامؿ لممساءلة.
 6ت، واذا كػاف ليػذه المفاوضػات المخطػط اجراؤىػا فػي فتػرة زمنيػة سػقفيا وفي الحقيقة وعمى اغمب االحتمػاال

أشػػػير اف تكػػػوف مختمفػػػة عمػػػا سػػػبقيا فإنيػػػا لػػػف تػػػؤدي فػػػي احسػػػف االحػػػواؿ إلػػػى قيػػػاـ مػػػا ىػػػو أكثػػػر مػػػف دولػػػة 
فمسػطينية مسػخ غيػػر قابمػة لمتواجػػد بمفردىػا، وسػػيكوف مػف الضػروري إلحاقيػػا بػاألردف عمػػى شػكؿ كونفدراليػػة. 

يؿ تصر عمى أف تجميد االسػتيطاف فػي الضػفة الغربيػة أثنػاء المفاوضػات لػف يػتـ فػي المسػتوطنات ألف اسرائ
القائمػػػة والتجمعػػػات االسػػػتيطانية الكبػػػرى الواقعػػػة فػػػي محػػػيط القػػػدس وغػػػور األردف وكػػػذلؾ المسػػػتوطنات ذات 
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وؿ بإدخاليػا فػي حػدود الكثافة السكانية العالية، مما يعنػي أف إسػرائيؿ ال تنػوي تػرؾ ىػذه المسػتوطنات أو القبػ
الدولة الفمسطينية المفترضة، بؿ تسعى لضـ تمؾ المستوطنات إلى إسرائيؿ رسميًا ونيائيًا تحت غطاء موافقة 
فمسطينية، كجزء مف اتفاقية سالـ تتمخض عف المفاوضات المرتقبة. يعيش أكثر مف نصؼ مميوف إسرائيمي 

رائيمية وتتواجد في معظـ أنحاء الضفة الغربية، بحيػث مستوطنة بنيت بموافقة حكومية إس 250في أكثر مف 
تقطػػع أوصػػاليا وتجعػػؿ مػػف شػػبو المسػػتحيؿ إنشػػاء كيػػاف فمسػػطيني جغرافػػي متكامػػؿ ذو سػػيادة وقابػػؿ لمتواجػػد 

 كدولة مستقمة في الضفة الغربية، ناىيؾ عف أف تتضمف تمؾ الدولة قطاع غزه أيضًا. 
يطانيػة فػي عػدد ليػا فػي شػير أيػار )مػايو( إف إسػرائيؿ تقػـو بطػرد وتقوؿ مجمة )إيكونوميست( األسبوعية البر 

التػي تسػػيطر عمييػا والتػػي ’ ج‘الفمسػطينييف مػػف المنػاطؽ الريفيػػة وتػزجيـ فػػي المػدف الفمسػػطينية مػف المنطقػػة 
الػػؼ مسػػتوطف إسػػرائيمي يقطنػػوف أكثػػر مػػف  320بالمئػػة مػػف مسػػاحة الضػػفة الغربيػػة. وتضػػيؼ اف  30تشػػكؿ 

وأف أحد الػوزراء فػي حكومػة نتانيػاىو يطالػب بضػـ المنطقػة ’ ج‘رة استيطانية في منطقة مستوطنة وبؤ  500
قػد  2634إلى إسػرائيؿ بالكامػؿ. وتضػيؼ )إيكونوميسػت( أف إسػرائيؿ منػذ احتالليػا لمضػفة الغربيػة عػاـ ’ ج‘

مستوطنيف بالمئة مف األراضي التي كانت تعتبر حكومية قبؿ االحتالؿ وأعادت توزيعيا عمى ال 40صادرت 
 أو الوكالة الصييونية العالمية.

لقػػػد حػػػاف الوقػػػت فػػػي نظػػػر إسػػػرائيؿ لضػػػـ األجػػػزاء التػػػي تريػػػدىا مػػػف الضػػػفة الغربيػػػة والتػػػي تقػػػع فييػػػا أكبػػػر 
مسػػتوطناتيا وأكثرىػػا اسػػتراتيجية. ولكنيػػا ال تريػػد ضػػـ المػػدف الفمسػػطينية ذات الكثافػػة السػػكانية العاليػػة، ألنيػػا 

وألنيـ مػع فمسػطينيي الػداخؿ اإلسػرائيمي سػيرجحوف الكفػة الديموغرافيػة العربيػة  ستضطر العتبارىـ مواطنيف،
الفمسػػطينية داخػػؿ إسػػرائيؿ عمػػى المػػدى الطويػػؿ، ناىيػػؾ عػػف أف معاممػػة إسػػرائيؿ السػػيئة ليػػـ وحرمػػانيـ مػػف 
المسػػاواة مػػع مػػواطني إسػػرائيؿ الييػػود سػػيعرض إسػػرائيؿ إلتيامػػات بالعنصػػرية ولضػػغوط دوليػػة عمػػى المػػدى 

لطويػػؿ. لػػذلؾ فيػػي تسػػعى لحػػؿ يخمصػػيا مػػف خػػرؽ القػػانوف الػػدولي إذا مػػا ضػػمت األجػػزاء التػػي تريػػدىا مػػف ا
الضفة الغربيػة، وبموافقػة فمسػطينية أواًل تتبعيػا موافقػة عربيػة وتطبيػع اقتصػادي كامػؿ مػع بقيػة الػدوؿ العربيػة 

كبيػر مػف فمسػطينيي الضػفة بما يترتب عمى ذلؾ مف فوائد اقتصادية. وكذلؾ ستتمكف مف الػتخمص مػف عػدد 
 الغربية الذيف سيصبحوف مواطنيف في كونفدرالية أردنية فمسطينية. 

التوقيت مناسب إلسرائيؿ أيضًا بسبب األحداث التي تعصػؼ بػدوؿ كانػت تعتبػر مركزيػة فػي مسػاندة القضػية 
ارؽ بمشػػاكؿ العنػػػؼ الفمسػػطينية. سػػورية تمزقيػػا الحػػرب األىميػػػة التػػي تيػػدد باالنتقػػاؿ إلػػى لبنػػػاف، والعػػراؽ غػػ

الطػػائفي وعػػدـ االسػػتقرار السياسػػي، ومصػػر مػػا بعػػد مبػػارؾ تتعػػرض ألزمػػة سياسػػية واقتصػػادية خانقػػة وتواجػػو 
مستقبال سياسيًا غامضًا، بينمػا دوؿ الخمػيج النفطيػة الغنيػة منشػغمة بمحاولػة التعامػؿ مػع التػداعيات اإلقميميػة 

اخميػة إلػى دوؿ الخمػيج ومراقبػة نوايػا إيػراف. فإسػرائيؿ إذف لكؿ ذلؾ ودرء إحتماؿ انتقاؿ أية مخاطر سياسػية د
تعتقد أف قضية فمسطيف لـ تعد مف أولويات المحيط العربي األوسػع ممػا يضػعؼ الوضػع التفاوضػي لمسػمطة 

 الفمسطينية.
مػا وبالرغـ مف أف العممية التفاوضية المقبمة برعاية الواليات المتحدة تبدو في صالح إسرائيؿ وتحقؽ ليػا كػؿ 

تريػػد، فقػػد قػػرر كيػػري تطمينيػػا بانيػػا لػػف تتعػػرض ألي ضػػغط امريكػػي لتقػػديـ أي تنػػازالت لمفمسػػطينييف وذلػػؾ 
بتعييف مارتف إيندؾ كوسيط أمريكي بيف الطرفيف. المشكمة في ذلؾ ليست أنو ييودي بقدر ما ىػي فػي كونػو 

فػػي كيبػػوتس إسػػرائيمي إبػػاف  مػػف مؤيػػدي اسػػرائيؿ المتحمسػػيف فػػي الواليػػات المتحػػدة، وىػػو الػػذي عمػػؿ متطوعػػاً 
، كمػػا أنػػو عمػػؿ نائبػػًا لػػرئيس قسػػـ األبحػػاث فػػي أيبػػاؾ وىػػي أىػػـ مؤسسػػة لتنسػػيؽ أعمػػاؿ المػػوبي 2643حػػرب 
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الصييوني في الواليات المتحدة. ولنا أف نتصور ماىية رد فعؿ ذلؾ الموبي لو أف كيري قد عيف أمريكيػًا مػف 
 نشاطات مساندة لمقضية الفمسطينية أو لقضايا عربية.أصؿ عربي كوسيط حتى ولو لـ يكف قد مارس أية 

والسؤاؿ الذي يطرح نفسو بقوة ىو ما إذا كاف الرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس مسػتعدًا لتقػديـ كػؿ التنػازالت 
. وحتى 5006التي ستفرضيا عميو العممية التفاوضية المقبمة، خصوصًا وأف مدتو الرئاسية منتيية منذ العاـ 

أخػذ موافقػة جػزء مػف الشػعب الفمسػطيني عمػى ىكػذا تنػازالت عػف طريػؽ إجػراء اسػتفتاء شػعبي  لو قرر عباس
فػػي الضػػفة الغربيػػة، فكيػػؼ سيحصػػؿ عمػػى موافقػػة فمسػػطينيي غػػزة والشػػتات لمتنػػازؿ باسػػميـ عػػف حػػؽ العػػودة 

 مثال  
المسػتوطنات  بمػا فػي ذلػؾ 2634بدوف االنسػحاب اإلسػرائيمي الكامػؿ مػف األراضػي الفمسػطينية المحتمػة عػاـ 

سػرائيؿ غيػر ممكػف، وتطبيقػو  اإلسرائيمية، فإف الحؿ السممي المعروؼ بحؿ الدولتيف دولة فمسطينية مسػتقمة وا 
سػػػيتحوؿ إلػػػى تصػػػفية لمقضػػػية الفمسػػػطينية. األجػػػدى بالسػػػمطة الفمسػػػطينية اإلحجػػػاـ عػػػف تقػػػديـ ىكػػػذا تنػػػازالت 

ر إسػػرائيؿ إلػػى التعامػػؿ مػػع مأزقيػػا بمفردىػػا والتركيػػز عمػػى ترتيػػب البيػػت الفمسػػطيني الػػداخمي. عنػػدىا ستضػػط
ليأتي اليوـ الذي يساوي فيو عدد الفمسطينييف في مجمؿ أرض فمسطيف التاريخية عدد الييود أو يزيد عمييـ، 
وعندىا سػيتحوؿ النضػاؿ إلػى جيػود فمسػطينية بػدعـ عربػي وحتػى دولػي إلزالػة التمييػز العنصػري عػف ىػؤالء 

أنيػػاء الحكػػـ العنصػػري فػػي جنػػوب إفريقيػػا. أىػػاًل بػػالعودة إلػػى فكػػرة الدولػػة  الفمسػػطينييف أسػػوة بمػػا حػػدث فػػي
 الديموقراطية العممانية عمى كامؿ أرض فمسطيف التاريخية.

 55/7/5053، القدس العربي، لندن
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عػف اسػتئناؼ مفاوضػػات فػي جولتػو السادسػة لممنطقػة، سػعى وزيػر الخارجيػة األميركػي جػوف كيػري لمعػالف 
ال فػػػنحف نخػػػادع أنفسػػػنا والواقػػػع"التسػػػوية  ، والسػػػؤاؿ "ونقػػػوؿ مفاوضػػػات التسػػػوية وليسػػػت مفاوضػػػات السػػػالـ وا 

المطروح: ماذا واجو جوف كيػري ىػذه المػرة فػي زيارتػو ولقاءاتػو، وىػؿ األمػور ُتعيػد إنتػاج ذاتيػا كمػا فػي حػاؿ 
فػػي األجػػواء قػػد نسػػمعو خػػالؿ الفتػػرة القريبػػة القادمػػة، أـ  الزيػػارات الخمػػس الماضػػية، أـ أف ىنػػاؾ شػػيئًا جديػػداً 

 نحف أماـ طالسـ جديدة ولعبة كممات متقاطعة عمى حد تعبير أحد المتابعيف ... 
بالفعؿ، البعض يقوؿ إف نتائج ما عف جولة جوف كيػري قػد ُيعمػف عنيػا بعػد كممػة السػر التػي أعطاىػا الػوزير 

الجدولػػة والخطػػة "بسػػعي الواليػػات المتحػػدة لتحقيػػؽ مػػا بػػات ُيعػػرؼ بػػػ  األميركػػي لمجيػػات الرسػػمية الفمسػػطينية
، ومػػف "ولػػيس وقػػؼ االسػػتيطاف" "جدولػػة تحريػػر األسػػرى وتجميػػد االسػػتيطاف"، والػػػجدولة ىنػػا تعنػػي "اإلنمائيػػة

الواضػػح أف منطػػؽ الجدولػػة األميركػػي يسػػتيدؼ بالدرجػػة األولػػى كمػػا أّسػػَر دبموماسػػي أميركػػي فػػي العاصػػمة 
تالفػي إحػراج رئػيس الػوزراء ")عّماف( لعضو قيػادي فمسػطيني فػي المجنػة التنفيذيػة لممنظمػة ييػدؼ لػػ  األردنية

الجدولػػة الخطػػة ". وكممػػة السػػر إياىػػا "اإلسػػرائيمي، بنيػػاميف نتانيػػاىو، وتمكينػػو مػػف مواجيػػة الضػػغوط الداخميػػة
الُمغمؽ، والتي ستسمح لموزير جوف  "ةاإلسرائيمي -الفمسطينية "والتي فتحت مبدئيًا باب المفاوضات  "اإلنمائية
وفػػؽ مصػػادر مختمفػػة فػي العاصػػمة األردنيػػة )عّمػػاف( وفػػي راـ اهلل  "إعػػالف اسػػتئناؼ عمميػة التسػػوية"كيػري بػػػػ 

مازالت كالمػًا معمقػًا فػي اليػواء ودوف أسػانيد عمػى أرض الواقػع، فالمنػاخ الفمسػطيني العػاـ متشػائـ عنػد عمػوـ 
فخ جديػد ومنػاورات وأفكػار غامضػة "الناس، والخشية اآلف ىي سيد الموقؼ مف القوى والفصائؿ وعند عموـ 
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بيػدؼ إضػاعة السياسػي الجػوىري تحػت سػقؼ شػروط نتانيػاىو  "الجدولة والخطة اإلنمائية"وممتبسة، عنوانيا 
 ."واستمرار عمميات التيويد واالستيطاف 2634المسبقة برفض حدود 

ُمشػػكوٍؾ بيػػا "تي اآلف تحػػت عنػػواف الجدولػػة، واألىػػـ منيػػا ترديػػد مقولػػة فػػالفخ الجديػػد والمنػػاورات المتوقعػػة تػػأ
تمبيػة طمػوح الفمسػطينييف بشػكؿ مفّصػؿ واسػػتعداد أميركػي صػريح لبنػاء خطػة إنمائيػة بأربعػة مميػػارات " "أصػالً 

وبيػة تعّيد الوزير األميركي توفيرىا مف خالؿ منح واستثمارات أميركيػة وأور  "دوالر لمضفة الغربية وقطاع غزة
مقابػػػػؿ عػػػػودة الطػػػػرؼ الرسػػػػمي الفمسػػػػطيني لطاولػػػػة المفاوضػػػػات، أي بشػػػػكؿ صػػػػريح عػػػػودة ألكذوبػػػػة السػػػػالـ 

الػػذيف يرحبػػوف  "اإلسػػرائيمييف"االقتصػػادي ونسػػياف المسػػألة الوطنيػػة ووجػػود اإلحػػتالؿ، وىػػو مػػا ُيطػػابؽ تصػػور 
 -االقتصػادي "قػديرىـ لمحػؿ بتدفؽ األمواؿ عمى السمطة الفمسطينية، بؿ إنيػـ يػروف فػي ذلػؾ مػا ينسػجـ مػع ت

 ."األمني
وفػػوؽ ذلػػؾ، إف لعبػػة الكممػػات المتقاطعػػة وقصػػة إبريػػؽ الزيػػت، تظيػػر بوضػػوح عمػػى ضػػوء مػػا نقمتػػو صػػحيفة 

فػػي إطػػار التفاىمػػات بػػيف جػػوف كيػػري وبنيػػاميف "، ومفػػاده: "إسػػرائيمي"قبػػؿ أيػػاـ قميمػػة عػػف مسػػؤوؿ  "ىػػررتس"
ف يعرض عالنية تحفظاتو عمى اقتراح جوف كيري، بحيث نتانياىو ومحمود عباس، فإف كؿ طرؼ يستطيع أ

يسػػتطيع الفمسػػطينيوف القػػوؿ إنيػػـ ال يوافقػػوف عمػػى مبػػدأ إسػػرائيؿ دولػػة ييوديػػة، وتسػػتطيع إسػػرائيؿ القػػوؿ إنيػػا 
ـ. ومع ذلؾ فإف الطرفيف يكتفياف بإسماع التحفظات عالنية، ثـ 2634ليست عمى استعداد لمعودة إلى حدود 

وبالتػػالي نسػػتطيع القػػوؿ بػػأف موقػػؼ مكتػػب نتانيػػاىو األخيػػر قبػػؿ أيػػاـ خمػػت حػػوؿ رفػػض  "تالبػػدء بالمفاوضػػا
 ."جاء منسجمًا مع ىذه التفاىمات إف صحت فعال!! 2634اإلقرار بحدود عاـ 

فػػأي لعبػػة ىػػذه، وأي سػػموؾ أميركػػي وسػػيط يبتعػػد اليػػـو أكثػػر فػػأكثر عػػف مرجعيػػة الشػػرعية الدوليػػة وينسػػفيا، 
عنيػد ومكػابر وبػيف  "إسػرائيمي"جديدة عنوانيػا التفػاىـ الػذي ترعػاه واشػنطف بػيف طػرؼ  ليضع مكالنيا مرجعية

طرؼ فمسطيني ضعيؼ وُمستضعؼ. ومع ىذا وذاؾ، إف الوقائع عمى األرض تقػوؿ وتشػي بػأف جولػة جػوف 
ع األسبو  "إسرائيمي"كيري المكوكية السادسة وصمت إلى طريؽ حرج بالرغـ مف الدعوة لعقد اجتماع فمسطيني 

القادـ في واشنطف، فوزير الخارجية االميركية لـ يحمؿ باألصؿ ورقة مكتوبة، أو أفكارا أميركيػة ممموسػة، أو 
 َتنِزُؿ عند قرارات ومرجعية الشرعية الدولية. "إسرائيمية"حتى 

وبػػداًل مػػف وقػػؼ الحػػديث عػػف الوقػػؼ التػػاـ ألعمػػاؿ االسػػتيطاف والتيويػػد اسػػتبقت حكومػػة نتانيػػاىو زيػػارة جػػوف 
وحػػدة اسػػتيطانية جديػػدة فػػي القػػدس المحتمػػة، وبنػػاء  "232"إصػػدار تػػراخيص لبنػػاء "كيػػري السادسػػة وأعمنػػت 

وحدة استيطانية استعمارية في مستعمرة جبؿ أبػو غنػيـ بالقػدس، واإلعػالف بػرفض الموافقػة عمػى مبػدأ  "630"
يػػػاىو جولػػػة كيػػػري وبيػػػذا فجػػػرت حكومػػػة نتان "السػػػتئناؼ المفاوضػػػات مػػػع الطػػػرؼ الفمسػػػطيني 2634حػػػدود 

السادسػػة. فػػي ىػػذا السػػياؽ، ومػػع اإلعػػالف عػػف لقػػاء واشػػنطف األسػػبوع القػػادـ، نشػػير إلػػى أف غالبيػػة أعضػػاء 
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية وعموـ قواىا وفصائميا دعت وبعد اجتماع موسع ليا عقد في راـ 

ضػػات، ومػػف بػػيف اعضػػاء المجنػػة التنفيذيػػة عضػػو إلػػى رفػػض االنجػػرار إلػػى فػػخ المفاو  24/4/5023اهلل يػػـو 
واحد وافؽ عمى استئناؼ المفاوضات. وانطالقػًا مػف ذلػؾ قػررت المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية 
وباعتبارىا المرجعيػة الوطنيػة الفمسػطينية األعمػى، قػررت تشػكيؿ لجنػة مػف أعضػائيا لوضػع صػيغة رد ُمحػدد 

ووقػػػؼ  2634ميركيػػػة أف تػػػأتي بػػػرد مممػػػوس مػػػف حكومػػػة نتانيػػػاىو حػػػوؿ حػػػدود ومممػػػوس، ودعػػػوة اإلدارة اال
عمميػػات التيويػػد االسػػتيطاف. ويؤمػػؿ فػػي ىػػذا الجانػػب أف تكػػوف المجنػػة الفمسػػطينية المشػػكمة بقػػرار مػػف تنفيذيػػة 
المنظمة لجنة جدية في عمميا وأف التضيع في متاىات التمييع والتضييع والمراىنات كما تعودنا في السػاحة 

 الفمسطينية عند تشكيؿ أي لجنة ليا وظيفة محددة.
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الػداخمي، فاالصػطفافات الواضػحة داخػؿ  "اإلسػرائيمي"في ىذا المسار مف حػديثنا، مػف الميػـ التطػرؽ لموضػع 
الكنيسػػت تشػػي بػػأف أغمبيػػة كبيػػرة ال تػػرى بإمكانيػػة نجػػاح جػػوف كيػػري فػػي نيايػػة المطػػاؼ، وتعتقػػد بػػأف عمػػى 

مػػف مناخػػات الفوضػػى بالعػػالـ العربػػي خصوصػػًا فػػي مصػػر وسػػوريا وأف تُقػػدـ عمػػى الدولػػة العبريػػة أف تسػػتفيد 
المزيػػػػد مػػػػف عمميػػػػات التيويػػػػد واالسػػػػتيطاف والتصػػػػمب بوجػػػػو الموقػػػػؼ الفمسػػػػطيني ورفػػػػض كػػػػؿ مايطالػػػػب بػػػػو 
الفمسػػطينيوف مػػف وقػػؼ لعمميػػات االسػػتيطاف وغيػػر ذلػػؾ، وتػػرى حتػػى إمكانيػػة نسػػؼ حتػػى حػػؿ الػػدولتيف. أمػػا 

ة داخػػػؿ مقاعػػػد الكنيسػػػت وىػػػي أقميػػػة محػػػدودة ال يصػػػؿ عػػػدد أعضػػػائيا عػػػدد أصػػػابع اليػػػديف األقميػػػة الموجػػػود
 "تسػيبي ليفنػي"االثنتيف فميا موقؼ مغاير عبرت عنو مسؤولة ممػؼ المفاوضػات فػي حكومػة نتانيػاىو الػوزيرة 

إلػى  2615جنػوب فمسػطيف المحتمػة عػاـ  "إيػالت"التي أشارت في مؤتمر اقتصادي عقػد قبػؿ أيػاـ فػي مدينػة 
الػػبعض فػػي إسػػرائيؿ يتػػنفس الصػػعداء اآلف، ألف جػػوف كيػػري سػػيترؾ المنطقػػة دوف نتػػائج عمػػى األرجػػح، "أف 

فينػػػاؾ غالبيػػػة فػػػي الكنيسػػػت اإلسػػػرائيمي بػػػاتوا ينعػػػوف حػػػؿ الػػػدولتيف، ويؤكػػػدوف فشػػػؿ التطمػػػع ألي تسػػػوية مػػػع 
االقتصػػادية وتجاىػػؿ المسػػألة االنشػػغاؿ فقػػط بالمواضػػيع "، مشػػيرة فػػي الوقػػت نفسػػو إلػػى اسػػتحالة "الفمسػػطينييف

السياسية وأىمية حؿ الدولتيف في ىذا السياؽ، فالوقػت حػاف ألف نتسػاءؿ عػف أي دولػة نحػف : دولػة إسػرائيؿ 
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ائيؿ فػػي جولػػة المحادثػػات ىػػذه ايضػػا مػػع الفمسػػطينييف ستضػػيع فرصػػة اف تتغيػػر وتغيػػر، كمػػا ال تقمقػػوا، فاسػػر 
 بيريس، وأضاعتيا حكومة اىود باراؾ. –أضاعتيا حكومة رابيف 

إف النقاشات في استفتاء الشعب تتجاىؿ الجوىر وىو اف المستقبؿ الػذي ينبغػي اف يعيشػو المجتمػع الييػودي 
ط متعمػؽ بقػدرتيا وارادتيػا التحػرر مػف الديمقراطيػة لمييػود فقػط )االثنوقراطيػة( في ىذا الجزء مف الشرؽ االوسػ

التػػي انشػػأتيا ىنػػا فػػي مػػدة سػػبعة عقػػود تقريبػػا، ونحػػف لػػذلؾ ُمحتػػاجوف الػػى الفمسػػطينييف احتياجػػا يائسػػا. لكػػف 
دفعيـ الػى التفوؽ العسكري واالقتصادي يعمي ونحف عمى يقيف مف أنيـ ُمحتاجوف الينا وأننا نجحنا في أف نػ

 (.2634موقؼ ضعؼ يستخرج منيـ "نعـ" لما رفضوه مدة عشريف سنة )أي أقؿ كثيرا مف حدود 
إف التفػػاوض المتوقػػػع اآلف بمشػػػاركة اميركيػػػة جػػػد غيػػػر حياديػػػة )اذا وصػػمنا الييػػػا أصػػػال بعػػػد مرحمػػػة مػػػا قبػػػؿ 

اىو ومشػكالتو فػي االئػتالؼ التفاوض( لف يثمر اسػتقالال فمسػطينيا، لكػف ال يمكػف اف نػتيـ بيػذا بنيػاميف نتنيػ
الحكومي، بؿ ىو الشعب في اسرائيؿ الذي لـ ينضػج الػى اآلف ليطمػب مػف قادتػو اف يسػعوا الػى اتفػاؽ سػالـ 

مصػػدر سػػالح، وبصػػفة المصػػدرة  3500ألنػػو مػػا زاؿ يسػػتمتع كثيػػرا بػػاالحتالؿ. ولػػيس عبثػػا أف ُأنعػػـ عمينػػا بػػػ 
االوؿ في قائمة الدوؿ التي تبيع وسائؿ طيراف بال طياريف، تـ السادسة لمسالح في العالـ وبالمكاف الثاني أو 

تطويرىا عمى لحـ سكاف لبناف وقطاع غػزة فػي األسػاس. وحتػى لػو كػاف القميمػوف مػف الشػعب يعممػوف بانتػاج 
السػػػالح وتصػػػديره وبالصػػػػناعة االمنيػػػة بعامػػػػة فػػػانيـ قمػػػػة ذات ىالػػػة ُتشػػػع فػػػػي محيطيػػػا، وىػػػػـ قمػػػة ذات قػػػػوة 

 اسة وعقالنيات مسيحانية وتكنوقراطية.اقتصادية تشكؿ سي
سػػنة  22جػػاءت التوجييػػات االوروبيػػة الػػى عػػدـ تعػػاوف مػػع المسػػتوطنات والشػػركات ذات الصػػمة بيػػا متػػأخرة 

عمػػى األقػػؿ. فقػػد كػػاف واضػػًحا الوروبػػا فػػي تسػػعينيات القػػرف الماضػػي ايضػػا اف االسػػتعمار فػػي الضػػفة وغػػزة 
ـ يمنعيا مف ترفيو اسرائيؿ باتفاقات تجارية ُمنعمة. ولـ تكف ىذه يناقض تفسيرىا التفاقات اوسمو، لكف ذلؾ ل
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وال التأييػػػد الكثيػػػؼ لمسػػػمطة الفمسػػػطينية )أي التعػػػويض عػػػف االضػػػرار التػػػي يسػػػببيا الحكػػػـ االسػػػرائيمي وقيػػػود 
الحركػػة التػػي يفرضػػيا( قػػد منحػػت اوروبػػا وزنػػا سياسػػيا حقيقيػػا فػػي نظػػر اسػػرائيؿ وفػػي أروقػػة التفػػاوض. لكػػف 

 زمة ابتدائية مف اوروبا أعادت بناء مكانتيا السياسية ىذا االسبوع.خطوة حا
وبيف الفمسطينيوف انو اذا حدث رجوع اوروبي عف تمؾ التوجييات كما تطمب اسرائيؿ وتريد الواليات المتحػدة 
 فػانيـ سػيوقفوف التفػاوض )حينمػا يبػدأ(. لكػف األثػر النفسػي الكبيػر الػذي خمفػو نشػر التوجييػات سيتالشػى بػػال
تنفيػػذ سػػريع ولػػف ُيشػػعر بنتػػائج تحقيػػؽ التوجييػػات فػػي اسػػرائيؿ فػػورا، لكػػف سيشػػعر بيػػا بالتػػدريج فقػػط. أي اف 
الوقت سيطوؿ الى اف يستنتج عدد أكبر مف االسػرائيمييف اف االحػتالؿ ال ُيجػدي عمػييـ وىػو وقػت كػاؼ كػي 

 نستمر في الشعور بأننا أقوى مف الفمسطينييف.
الفمسػػػطيني ىػػػو خطػػػأ بصػػػري لمغػػػروريف. صػػػحيح أف قيػػػادة ـ.ت.ؼ متحجػػػرة لكػػػف االعتمػػػاد عمػػػى الضػػػعؼ 

ويحكميا انساف واحد يقمؿ مف المشاورة ويقمؿ مف االىتماـ برأي شعبو. لكف حتى ىو ال يستطيع اف يقبؿ ما 
لبيػػػد اف تعػػػرض عميػػػو. وصػػػحيح اف المجتمػػػع الفمسػػػطيني منقسػػػـ جغرافيػػػا  –بينيػػػت  –تنػػػوي حكومػػػة نتنيػػػاىو 

 ر مما كاف قبؿ عشريف سنة، لكف عنده قدرة عمى التحمؿ عظيمة ليست لالسرائيمييف.وسياسيا أكث
إف السػػػػمطة الفمسػػػػطينية وحكومػػػػة حمػػػػاس تئنػػػػاف تحػػػػت الصػػػػعوبات الماليػػػػة القتصػػػػاديف محاصػػػػريف. وزادت 

االقتصادية عمقا وأصبح جو عدـ االىتماـ بالسياسة ىو الغالب. لكف تغمي تحػت  –االنقسامات االجتماعية 
في الضفة والقطاع وغزة واماكف الشػتات  –لسطح تطورات جديدة وتنشأ مبادرات لتحويؿ الشعب الفمسطيني ا
الى جسـ سياسي ُمقرر واحد. وتُبحث بجدية أفكار سبؿ نضاؿ خارج التفاوض. وينشأ جيؿ ال ييمو كثيرا  –

ادؿ. وحينمػػػا نسػػػتيقظ نحػػػف احػػػراز اتفػػػاؽ مػػػع االسػػػرائيمييف اآلف ألف االسػػػرائيمييف غيػػػر ناضػػػجيف التفػػػاؽ عػػػ
 االسرائيمييف ونستجدي اتفاقا يمكف اف يكوف ذلؾ متأخرا كثيرا.

 54/7/5053، هآرتس
 55/7/5053، الحياة الجديدة، رام اهلل
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