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 "لقيام بأعمال عدائيةـ"ل " مع حماسالتخابر"تيمة بيومًا  55مرسي  حبسمصر:  .0

 ٘ٔأمرت سمطات التحقيؽ في مصر أمس بحبس الرئيس المعزوؿ محمد مرسي : أحمد مصطفى -القاىرة 
، بعد يوـ مف «التخابر واقتحاـ السجوف وقتؿ وخطؼ جنود الشرطة»يومًا عمى ذمة التحقيقات في اتيامو بػ

لعاـ لألمـ المتحدة باف كي موف والواليات المتحدة وبريطانيا الجيش المصري إلى إطالؽ دعوة األميف ا
 المعتقميف أو توجيو اتيامات إلييـ.« اإلخواف المسمميف»سراح مرسي وقادة 

وكانت السمطات استبقت توافد المصرييف عمى المياديف تمبية لدعوة وزير الدفاع الفريؽ أوؿ عبدالفتاح 
التخابر مع حركة حماس لمقياـ »تفويضًا لمواجية اإلرىاب، بتوجيو اتيامات إلى مرسي بػ  السيسي لمنحو

بأعماؿ عدائية في البالد، واليجوـ عمى المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحاـ السجوف المصرية 
حراؽ سجف وادي النطروف وتمكيف السجناء مف الفرار وفراره شخصيًا مف  تالؼ وتخريب مبانييا وا  السجف وا 

الدفاتر والسجالت الخاصة بالسجوف واقتحاـ أقساـ الشرطة وتخريب المباني العامة واألمالؾ، وقتؿ بعض 
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وقالت مصادر «. السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبؽ اإلصرار، واختطاؼ بعض الضباط والجنود
ى جوار قيادات اإلخواف المحبوسيف سيتـ إيداعو في سجف طرة إل»إف الرئيس المعزوؿ « الحياة»أمنية لػ 

وأفاد بياف رسمي بأف قاضي التحقيؽ «. عمى ذمة قضايا عنؼ، وفي مقدميـ نائب المرشد خيرت الشاطر
في قضية اقتحاـ السجوف حسف سمير أجرى تحقيقًا مع مرسي، وواجيو باألدلة واالتيامات لو في الجرائـ 

يومًا احتياطيًا عمى ذمة التحقيقات التي يجرييا معو. كما  ٘ٔالتي ارتكبيا وآخروف، قبؿ أف يأمر بحبسو 
 كمؼ القاضي النيابة العامة بسؤاؿ بعض الشيود.

حفاظًا عمى سرية التحقيقات وسالمة األمف القومي »وكانت السمطات أمرت بحظر النشر في القضية 
سماعيمية قررت الشير ، وىو ما أكده قاضي التحقيؽ في بيانو. وكانت محكمة جنح مستأنؼ اإل«لمبالد

إلى النيابة العامة « يناير ٕ٘ثورة »الماضي إعادة ممؼ قضية فرار سجناء مف سجف وادي النطروف إباف 
 ٖ٘وقررت استدعاء «. وتورط عناصر خارجية وداخمية في اقتحاـ السجف»لمتحقيؽ في كيفية فرار السجناء 

 ية فرارىـ.وعمى رأسيـ مرسي لمتحقيؽ في عمم« اإلخواف»مف قيادات 
«. تبعث عمى السخرية»االتيامات الموجية إلى الرئيس المعزوؿ واعتبرت أنيا « اإلخواف»ورفضت جماعة 

ال نأخذ األمر بجدية عمى اإلطالؽ وسنواصؿ احتجاجاتنا في »وقاؿ الناطؽ باسـ الجماعة جياد الحداد: 
يمثمو ىذا النظاـ فعاًل... عودة دولة مبارؾ الشوارع. في الحقيقة نحف نعتقد أف مزيدًا مف الناس سيدركوف ما 

 «.القديمة بقوة غاشمة
إصدار قرار »، عصاـ العرياف أف «اإلخواف»، الذراع السياسية لػ «الحرية والعدالة»ورأى نائب رئيس حزب 

بحبس رئيس شرعي لو حصانتو و? تجوز محاكمتو إ? بإجراءات دستورية مقررة في توقيت مريب ومف دوف 
ميو وفي غياب أبسط مفاىيـ دولة القانوف يوضح طبيعة النظاـ العسكري الذي يبحث عف حضور محا

 «.الرد السممي في المياديف بالمميونيات الحاشدة»وتعيد «. مخرج مف المأزؽ الحالي
 77/7/7053الحياة، لندن، 

 
 عباس يؤكد استئناف المفاوضات مع "اسرائيل" الثالثاء المقبل .2

اؿ الػػرئيس محمػػود عبػػاس، أمػػس، إف يػػوـ غػػد  األحػػدً سػػيحمؿ أخبػػارًا سػػارة فيمػػا يتعمػػؽ شػػينخوا: قػػ -راـ اهلل 
بقضية األسرى الفمسطينييف لدى إسرائيؿ. وأضاؼ الرئيس في لقاء مع كتػاب وصػحافييف فػي راـ اهلل "عمػيكـ 

وص ممػؼ متابعة اإلعالـ اإلسرائيمي يوـ األحد المقبؿ ألنو سػتكوف ىنػاؾ تصػريحات إسػرائيمية مفرحػة بخصػ
 األسرى" لكنو لـ يكشؼ عف طبيعة ما ستحممو ىذه التصريحات.

وأشار عباس، إلى أف لقاء سيعقد الثالثاء القادـ في العاصمة األميركية واشنطف بػيف وفػديف فمسػطيني وآخػر 
إسػػرائيمي مػػف أجػػؿ إطػػالؽ عمميػػة المفاوضػػات، ومػػف ثػػـ تبػػدأ الطػػواقـ بالعمػػؿ عمػػى الممفػػات التفاوضػػية. وقػػاؿ 

س، إف المفاوضػػات سػػتكوف برعايػػة مباشػػرة مػػف الجانػػب األميركػػي الػػذي سػػيرافؽ الوفػػود حتػػى فػػي غػػرؼ عبػػا
 التفاوض، مشيرًا إلى أف الجانب األميركي اختار الدبموماسي مارتف انديؾ ليقوـ بيذا الدور. 

وبخصػػػوص معارضػػػة أطػػػراؼ فمسػػػطينية الػػػذىاب إلػػػى المفاوضػػػات مػػػع إسػػػرائيؿ قػػػاؿ عبػػػاس، "كانػػػت ىنػػػاؾ 
ارضة لمتوجو إلى األمـ المتحدة ولكف بعد النجاح الذي تحقؽ تبيف أف تمؾ االنتقادات والرفض لـ يكف في مع

محمػػو". وأضػػاؼ الػػرئيس، "لػػدينا دائمػػًا مػػا نقولػػو كفمسػػطينييف، وىنػػاؾ خطػػوات أخػػرى لػػف نعمػػف عنيػػا، وليسػػت 
 نية الفمسطينية التي لـ نتنازؿ عنيا".المفاوضات سبيمنا الوحيد ولكنيا أحد الخيارات مع تمسكنا بثوابتنا الوط
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وشدد الرئيس، عمى الموقؼ الفمسطيني إزاء المستوطنات اإلسرائيمية عمى اعتبارىا غير شرعية، مشددًا عمػى 
"رفػػػض حتػػػى مناقشػػػة قضػػػية مسػػػتوطنات كبػػػرى وصػػػارى ألف ذلػػػؾ يعنػػػي االعتػػػراؼ بيػػػا ونحػػػف ال نعتػػػرؼ 

 باالستيطاف غير الشرعي".
آب المقبػػؿ ىػػو نيايػػة الميمػػة التػػي توافقنػػا عمييػػا مػػع  ٗٔالفمسػػطينية أكػػد الػػرئيس، أف وفػػي ممػػؼ المصػػالحة 

"حمػػاس" عمييػػا مػػف أجػػؿ تشػػكيؿ الحكومػػة واإلعػػالف عػػف االنتخابػػات". وقػػاؿ إف "ىنػػاؾ أرضػػية متفقػػًا عمييػػا 
امػة الدولػة ومشتركة مع "حماس" تقوـ عمى إجراء االنتخابػات والحكومػة الموحػدة والمقاومػة السػممية وكػذلؾ إق

" مشػػػددًا فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو عمػػػى حػػػرص القيػػػادة الفمسػػػطينية عمػػػى إتمػػػاـ ٜٚٙٔالفمسػػػطينية عمػػػى حػػػدود عػػػاـ 
 المصالحة مع "حماس".

مف جية ثانية، تمقى الرئيس عبػاس، مسػاء أمػس، اتصػااًل ىاتفيػًا مػف وزيػر الخارجيػة األميركػي جػوف كيػري. 
ينػػة، إف الػػوزير كيػػري أكػػد دعػػـ الػػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا واإلدارة وقػػاؿ النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ الرئاسػػة نبيػػؿ أبػػو رد

 .األميركية الكامؿ مف أجؿ سرعة العودة لممفاوضات
 77/7/7053األيام، رام اهلل، 

 
 تسمم واشنطن قائمة األسرى القدامى إلطالق سراحيم قبل المفاوضات السمطة .3

را بتسميـ قائمة بأسماء األسرى القدامى، أشرؼ اليور: كشؼ مسؤوؿ فمسطيني عف قياـ الرئاسة مؤخ -غزة 
لإلدارة األمريكية لإلفراج عنيـ قبؿ مباحثات السالـ، فيما تستعد إسرائيؿ لتشكيؿ لجنة وزارية التخاذ القرارات 

 .الخاصة باإلفراج عف ىؤالء األسرى
ارة األمريكية مؤخرًا وقاؿ قدورة فارس رئيس نادي األسير الفمسطيني اف رئاسة السمطة الفمسطينية سممت اإلد

، وىـ األسرى الذيف يقضوف محكومياتيـ في السجوف اإلسرائيمية مف فترة ما قبؿ اتفاؽ ٗٓٔقائمة بأسماء 
وأكد في تصريحات صحافية أف القيادة الفمسطينية طالبت باإلفراج عنيـ فور استئناؼ  .أوسمو لمسالـ

 .مفاوضات السالـ
 77/7/7053القدس العربي، لندن، 

 
 أمن السمطة يشن حممة استدعاءات بحق كوادر حماس في يطا جنوب الخميل :لإلعالم فمسطينيال .4

حممة استدعاءات واسعة ضد أنصار وكوادر حركة  ،ٚ/ٕٙشنت أجيزة أمف السمطة يـو الجمعة : الخميؿ
 "حماس" في مدينة يطا جنوب مدينة الخميؿ المحتمة، تركزت ضد شباب ورواد ومشرفي المساجد وأسرى

وأكد مراسمنا أف قوة مف جياز "األمف الوقائي" التابع لرئيس السطة محمود عباس ترجمت  .محرريف وطبيب
صباح اليوـ في مدينة يطا ووزعت عددا مف بالغات االستدعاء لعدد مف كوادر وأنصار حركة حماس في 

رر تيسير موسى وأضاؼ أف نفس القوة سممت بالغ استدعاء لالستجواب لألسير المح ساعات الصباح 
 .عاًماً المحظة ٗٗخميؿ ربعي  

 76/7/7053المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 
 في قائمة اتيامات الرئيس مرسي "حركة معادية"ترفض وصفيا بـ حماس .5
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استنكرت حركة "حماس" بشدة قرار حبس الرئيس  مف غزة 76/7/7053، المركز الفمسطيني لإلعالم ذكر
ا بيا في معركة سياسية غير المصري المنتخب محمد مرسي ب تيمة التخابر معيا، واعتبرت ذلؾ "زجًّ

 شريفة".
وقاؿ الدكتور صالح البردويؿ القيادي في حركة "حماس" في تصريح خاص لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ": 
إف حماس حركة مقاومة أصيمة، وحركة تحرر وطني، وليست حركة إرىابية لدى الشعب المصري وال في 

ف المصري، وىي تدافع عف كرامة األمة العربية واإلسالمية، وعمى رأسيا مصر نفسيا مف التربص القانو 
 الصييوني الدائـ بيا.

البردويؿ إلى أف ما يجري ىو تقديـ "حماس" كعدوة لمشعب المصري، ومحاولة تشريع مالحقة كؿ مف  وأشار
ذج لمحقائؽ، وانحراؼ لمبوصمة عف العدو يتصؿ بيا، مشددا عمى أف ىذا األمر مستنكر بشدة، وىو قمب سا

 الحقيقي الذي ييدد الشعب المصري واألمة.
سالميًّا، بؿ ولدى أحرار العالـ أجمع بأنيا حركة مقاومة ترفع  وتابع: حركة "حماس" حركة معروفة عربيًّا وا 

يا وقياداتيا عف رأس األمة، وىي شوكة في حمؽ االحتالؿ الصييوني وأعوانو، وىي التي تدافع بدماء أبنائ
 شرؼ األمة جميعا في مواجية اإلذالؿ والييمنة التي يمارسيا العدو وحمفاؤه في المنطقة.

وأضاؼ: وضع "حماس" في مواجية الشعب المصري واتياـ كؿ مف يتواصؿ معيا بأنو يستحؽ الحبس ىو 
ب المصري كمو، الذي يعشؽ أمر ينافي القانوف المصري نفسو، وينافي األخالؽ المصرية، وينافي إرادة الشع

فمسطيف و"حماس"، ىذا الشعب الذي ذاؽ مرارة العدواف الصييوني في بحر البقر وفي سيناء، ىذا الشعب 
 الذي يعاني المؤامرات تمو المؤامرات ويباض االحتالؿ ويكره كؿ مف يتعامؿ معو وليس مع شرفاء األمة.

ماس" معناه أف كؿ األحزاب اليسارية والميبرالية وتساءؿ البردويؿ: "ىؿ اتياـ مرسي بالتخابر مع "ح
وعناصرىا ممف تواصموا مع "حماس" وباركوا ليا انتصاراتيا في معركة الفرقاف وحجارة السجيؿ ىـ عرضة 
لالعتقاؿ والتحقيؽ؟ أليس ىذا أمرا مخزيا ومعيبا أف تصؿ الخصومة السياسية داخؿ مصر إلى التعدي عمى 

س األولى بيؤالء أف يتصدوا لمحممة الصييونية عمى المقدسات العربية شعب فمسطيف المقاوـ؟ ألي
 واإلسالمية؟ ىؿ ىذا ىو ما وصمت إليو عبقرية صانعي ىذا القرار المئيـ؟".

وأضاؼ: "نحف نييب بكؿ أبناء الشعب الفمسطيني وبكؿ أبناء الشعب المصري وكؿ أبناء األمة العربية 
كروا ىذا القرار البايض االجرامي الذي يضع "حماس" عمى قائمة واإلسالمية وأحرار العالـ أف يستن

 اإلرىاب، ويحاكـ رئيسا منتخبا في مصر ألنو وقؼ إلى جانب المقاومة ومع الشعب الفمسطيني".
وجدد التأكيد عمى أف حماس لـ تتدخؿ وال تتدخؿ في األزمة المصرية الداخمية، وأنيا لـ تؤِذ مصر، وال 

لؾ، معبًرا عف أسفو أف يجري التعامؿ بيذه الطريقة مع حركة  "يعرفيا كؿ الشعب يوجد أي دليؿ عمى ذ
 المصري أنيا شوكة في حمؽ االحتالؿ".

ونفى البردويؿ بشدة أي عالقة لػ "حماس" بسجف وادي النطروف، وقاؿ: "التمفيؽ الذي صدر بشأف موضوع 
في السجف الذي كاف فيو الرئيس محمد السجوف باطؿ جممة وتفصيال، ولـ يكف ألحد مف أبناء "حماس" 

 مرسي، ولـ يثبت أبدا أف أحدا مف "حماس" كانت لو عالقة بيذا الممؼ".
واستنكر القيادي في حماس، وكيؿ وزارة  فتحي صّباح -غزة 77/7/7053الحياة، لندن،  وأضافت

أحجـ عف « نةتقؼ وراءىا جيات معي»المارضة التي »الخارجية في حكومتيا غازي حمد ىذه الحممة 
الحممة تيدؼ الى الوقيعة بيف مصر وقطاع »، أف «الحياة»االفصاح عف ىويتيا. واعتبر، في حديث الى 

غزة، وىي جزء مف مسمسؿ أخبار وادعاءات كاذبة تيدؼ الى زيادة البمبمة في مصر وبيف مصر 
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مضيفًا أف الحركة ، «خطير»بأنو « التخابر مع حماس»ووصؼ قرار حبس مرسي بتيمة «. والفمسطينييف
لـ تكف يومًا معادية لمصر. عالقتنا مع الجميع عمى المستويْيف السياسي واألمني كانت جيدة، وبنينا ثقة »

 «.مع المستويات الرسمية
وقناة االتصاؿ الوحيدة مع مصر منذ عزؿ « حماس»وقاؿ حمد الذي ُيعتبر بمثابة وزير خارجية حكومة 

يتـ استااللو بشكؿ »معادية والزج بيا في المعبة السياسية المصرية حركة « حماس»مرسي، إف اعتبار 
 «.رخيص يفتقر الى المعايير األخالقية والقيمية والقانونية

قرار التيـ الموجية الى مرسي بالتخابر « أبمات الجانب المصري رفضيا واستنكارىا»وأشار الى أف الحركة 
قوا مرسي بشكؿ طبيعي وضمف البروتوكوؿ وبحضور مدير الت»، الفتًا الى أف قادة الحركة «حماس»مع 

 «.المخابرات العامة وبشكؿ عمني أماـ وسائؿ االعالـ
حركة حماس أدانت القرار المصري بالتحقيؽ مع أف  76/7/7053الجزيرة نت ، الدوحة،  في وجاء

الدوؿ العربية  الرئيس المصري المعزوؿ محمد مرسي بتيمة التخابر مع حماس وتيـ أخرى، ودعت جامعة
والشعوب العربية إلى الوقوؼ أماـ ذلؾ باعتباره تطورا خطيرا يؤكد أف السمطة القائمة في مصر باتت 
تتنصؿ مف القضايا القومية، بؿ تستخدـ ىذه القضايا بما فييا القضية الفمسطينية لإلساءة إلى أطراؼ 

 أخرى.
ماس تديف ىذا الموقؼ ألنو ينبني عمى اعتبار وقاؿ المتحدث باسـ الحركة في غزة سامي أبو زىري إف ح

أنيا حركة معادية وىذا تطور خطير. وقاؿ إنيـ يشعروف باألسؼ ألف ىناؾ مصرييف يتعامموف مع الشعب 
 الفمسطيني باعتباره عدوا.

وأوضح أف محكمة اإلسماعيمية نفسيا لـ تقدـ دليال واحد عمى تورط حماس، وأضاؼ بأف ىذه القضية 
 ستخفاؼ بعقوؿ الفمسطينييف والمصرييف، وأف ذلؾ لف ينطمي عمى أحد.محاولة لال

ف  عالمي لمشعب الفمسطيني، وا  ومضى أبو زىري قائال إف ىذه القضية تعبر عف استيداؼ خطير سياسي وا 
 القضاء فييا ىو أداة سياسية.

أي احتجاج عمى ذلؾ.  وأشار إلى أف الطيراف المصري كاف يراقب مواقع كتائب القساـ، وقاؿ إنيـ لـ يبدوا
عالميا تجاه ىذه اإلىانة البالاة لمشعب والمقاومة الفمسطينية.  وأكد أنيـ سيوضحوف موقفيـ سياسيا وا 

 
 من الفمسطينيين "حممة االنتقام"ما أسمتيا  وتنتقدمن كارثة وشيكة  تحذرحماس  .6

اف حممة ىدـ ’ القدس العربي’أشرؼ اليور: قاؿ الدكتور صالح البردويؿ القيادي في حركة حماس لػ -غزة 
األنفاؽ وما واكبيا مف ممارسات مف بعض وسائؿ اإلعالـ المصرية ضد الفمسطينييف وضد قطاع غزة تأتي 

، مؤكدا أف عمى مصر واجب قومي ’حممة الكراىية التي لـ يسبؽ ليا مثيؿ ضد الفمسطينييف‘في سياؽ 
نساني تجاه غزة بحكـ الجوار.  وا 

، ’االنتقاـ‘أعماؿ ىدـ لألنفاؽ ومرافقتيا مع حممة التشيير بالفمسطينييف يامب عمييا وأكد أف ما يحدث مف 
مؤكدا أنو كاف مف األولى أف يتـ مكافأة الشعب الفمسطيني وليس عقابو، لصموده أماـ االحتالؿ، وأكد أنو 

أف المستفيد الوحيد ستقع في القريب، مشيرا إلى ’ كارثة إنسانية‘في حاؿ استمرت عمميات ىدـ األنفاؽ فإف 
 منيا سيكوف االحتالؿ، الذي يعمؿ عمى تركيع الشعب الفمسطيني.

وقاؿ الدكتور البردويؿ انو في حاؿ جرى إضعاؼ حماس، فإف المستفيد األكبر سيكوف االحتالؿ، محذرا مف 
 ’.تركيع الشعب الفمسطيني‘مؤامرة تيدؼ إلى 
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 77/7/7053القدس العربي، لندن، 
 
 عو لممشاركة في االحتجاجات ضد المفاوضاتسعدات يد أحمد .7

دعا األميف العاـ لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، أحمد سعدات الشعب الفمسطيني في الوطف : راـ اهلل
والشتات إلى كسر كؿ حواجز الصمت وقرع جدراف الخزاف والتقدـ لمدفاع عف الحقوؽ الوطنية المشروعة، 

 ألخطار في مرحمة صعبة تعيشيا األمة ويشيدىا اإلقميـ".التي قاؿ بأنيا "تتعرض لمتيديد وا
ً جماىير الشعب الفمسطيني إلى ٚ|ٕٙوحث سعدات في رسالة قصيرة ُسربت مف سجنو، اليوـ الجمعة  

تموز  يوليوً  ٕٛالمشاركة الواسعة في المظاىرات التي دعت إلييا الجبية الشعبية يـو األحد الموافؽ 
وقطاع غزة والقدس احتجاجًا عمى استئناؼ المفاوضات، مؤكدًا عمى ضرورة  الجاري في الضفة المحتمة

 احتراـ إرادة الشعب الفمسطيني وخيارتو.
وشدد سعدات عمى أىمية المشاركة الشعبية الواسعة مف أجؿ الوصوؿ إلى حالة مف الوحدة والتوافؽ تحمي 

مى التمسؾ بالثوابت، وبخيار المقاومة المشروع الوطني الفمسطيني وتؤسس لمرحمة نضالية جديدة قائمة ع
 بكافة أشكاليا، كما قاؿ.

 76/7/7053، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 ممتزمون عدم التدخل في أي بمد عربي :العرداتأبو  .8

اقامت منظمة التحرير الفمسطينية وحركة "فتح" مأدبة افطار في سفارة دولة فمسطيف قاعة الشييد ياسر 
لعردات كممة اكد فييا "االلتزاـ بمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية ألي بمد عربي، والقى ابو ا عرفات، 

ودعونا الى تحشيد كؿ الطاقات والجيود مف أجؿ مواجية االحتالؿ االسرائيمي وسياساتو التوسعية 
العربية  واالستيطانية واالحتاللية فوؽ أرضنا الماتصبة فمسطيف لما يشكمو الخطر الصييوني عمى االمتيف

 واالسالمية .
واكد ثبات الموقؼ الفمسطيني لعدـ التدخؿ في الشأف الداخمي الي بمد عربي في كؿ مف مصر وسوريا وفي 
لبناف عمى وجو الخصوص. وسنكوف دائما عامؿ وحدة وصمة وصؿ بيف كافة مكونات المجتمع المبناني 

 عمى اختالؼ مذاىبو وطوائفو وعقائده الدينية والسياسية.
 77/7/7053لمستقبل، بيروت، ا

 
 تجدد رفض التدخل في األزمة المبنانية والقوى الفمسطينية الفصائل .9

جددت قيادة الفصائؿ والقوى اإلسالمية والوطنية الفمسطينية و"أنصار اهلل" في بياف اثر اجتماعيا في سفارة 
المبنانية الداخمية، والتزامو مبدأ  دولة فمسطيف، تأكيد "الموقؼ الفمسطيني الموحد الرافض لمتدخؿ في األزمة

الحياد اإليجابي لما فيو مصمحة لمبناف ولمقضية الوطنية الفمسطينية"، مؤكدة حرصيا عمى "المحافظة عمى 
أمف واستقرار المخيمات الفمسطينية ورفض استخداميا مف أي جية كانت لإلساءة إلى العالقة األخوية 

 والفمسطيني". الوثيقة التي تربط الشعبيف المبناني
وشدد المجتمعوف عمى أف "البوصمة والوجية لنضاؿ الفمسطينييف في لبناف لف تكوف إال باتجاه العدو 
اإلسرائيمي الصييوني"، داعية وسائؿ اإلعالـ إلى "توخي الدقة والموضوعية في نقؿ األحداث واألخبار 

 المبناني". والحرص عمى عدـ إقحاـ المخيمات الفمسطينية في الصراع الداخمي
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وطالبوا "الدولة المبنانية بكؿ مؤسساتيا بالعمؿ عمى معالجة أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في لبناف مف كافة 
الجوانب، بما يضمف العيش الكريـ والكرامة لمفمسطينييف تحت سقؼ القانوف وسيادة الدولة المبنانية عمى 

 كافة أراضييا".
دمة مف "األونروا" خصوصًا قرارىا األخير بوقؼ العمؿ ببرنامج ورفضوا "سياسة تقميص الخدمات المق

 الطوارئ إلغاثة نازحي مخيـ نير البارد المنكوب".
 77/7/7053المستقبل، بيروت، 

 
 وحدة استيطانية فقط في الضفة الغربية ألفياىو تعيد لكيري ببناء ن": نتىآرتس" .01

أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو تعيد ، ٚ/ٕٙ ذكرت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية، يـو الجمعة
لممفاوضات مع الفمسطينييف  األولى األسابيعحكومتو وخالؿ  أفوزير الخارجية األمريكي جوف كيري  أماـ

 وحدة استيطانية فقط في الضفة الاربية. ٓٓٓٔستطرح عطاءات لبناء 
ييف عمى إطالع تاـ عمى مجرى المحادثات لتجديد الصحيفة نقاًل عف ثالثة مف المسؤوليف اإلسرائيم وأضافت

المفاوضات مع الفمسطينييف، طالبوا بعدـ الكشؼ عف ىويتيـ، أف نتنياىو سيعمف عف طرح عطاءات لبناء 
أسيرا فمسطينيًا.  ٕٛالمقبؿ، مقابؿ موافقة الحكومة عمى إطالؽ سراح  األحدىذه الوحدات االستيطانية يـو 

فإف الفمسطينييف طالبوا  األخيرة األشيرة، انو في االتصاالت التي جرت في المسؤولوف الثالث وأضاؼ
 رفضت مف جانبيا ىذا المطمب الفمسطيني. "إسرائيؿ" أف إالبتجميد البناء في مستوطنات الضفة الاربية، 

ر القرا التخاذالمقبؿ لجنة مصارة  األحديعيف نتنياىو وخالؿ جمسة مجمس الوزراء  أفوتوقعت الصحيفة 
نتنياىو سيكوف عمى رأس ىذه المجنة  أف"ىآرتس"  وأضافتفيما يتعمؽ بإطالؽ سراح أسرى فمسطينييف. 

الداخمي  األمفتتشكؿ مف وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير الجيش موشيو يعموف، ووزير  أفالمتوقع 
 يتسحؽ اىارونوفتش.

لمتشدد في الميكود عمى قرار وشروط استئناؼ نتنياىو لـ يتعرض لنقد حتى مف الجناح ا أفرتس" آفادت "ىأو 
 المفاوضات.

 76/7/7053، 48عرب 

 
 الضفة الغربية ضيعمى أرا "تنازالت مؤلمة جداً "سُتقدم  "إسرائيل" :شتاينتز .00

زىير أندراوس: نقؿ موقع يديعوت أحرونوت عمى اإلنترنت عف وزير الشؤوف اإلستراتيجية  -الناصرة 
البريطانية إف إسرائيؿ ستُقدـ عمى  "ديمي تماراؼ"ز قولو في حديث لصحيفة واالستخبارية يوفاؿ شتاينت

، ضمف أي تسوية مع ًالضفة الاربية  "ييودا والسامرة"األرجح تنازالت مؤلمة جًدا عمى أراٍض في 
الفمسطينييف. وأضاؼ شتاينتز أف الجانب الفمسطيني سُيضطر أيًضا لتقديـ بعض التنازالت الممَثمة ببقاء 

، ورأى شتاينتس أف دولة فمسطينية منزوعة السالح ىي "دولة إسرائيؿ"كتؿ االستيطانية واعترافو بييودية ال
الحؿ العممي الوحيد لتسوية النزاع فيما يجب الحفاظ عمى الوضع القائـ في القدس، بجزأييا الاربي والشرقي، 

 كعاصمة أبدية لمدولة العبرية، عمى حد تعبيره.
 77/7/7053، دنالقدس العربي، لن

 
 الضفةأراضي من  %86يستعد لتوقيع اتفاق مع الفمسطينيين يقضي باالنسحاب من نتنياىو إلكين:  .02
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زئيؼ إلكيف قولو إف  اإلسرائيمي عف نائب وزير الخارجية "معاريؼ"زىير أندراوس: نقمت صحيفة  -الناصرة 
قضي باالنسحاب مف مساحة قدرىا ستة رئيس الوزراء اإلسرائيمي يستعد لتوقيع اتفاؽ مع الفمسطينييف ي

 وثمانيف بالمئة مف مجموع أراضي الضفة الاربية.

 77/7/7053، القدس العربي، لندن

 
طالق أسرى .03  حكومة نتنياىو تبحث مشروع االستفتاء وا 

مف المتوقع أف تصادؽ الحكومة اإلسرائيمية في جمستيا األسبوعية غدًا عمى  :أسعد تمحمي –الناصرة 
الذي يمـز الحكومة إخضاع أي اتفاؽ سياسي لالستفتاء الشعبي، وعمى  "االستفتاء العاـ"وف مشروع قان

إطالؽ أسرى فمسطينييف بناء لمتفاىمات مع وزير الخارجية األمريكي جوف كيري التي ميدت  "معايير"
 والسمطة الفمسطينية. "إسرائيؿ"إلعالف استئناؼ المفاوضات بيف 

اعة إف مرّد موافقة نتنياىو عمى سف قانوف أساسي لالستفتاء العاـ يمـز إجراء وقاؿ المحمؿ السياسي لإلذ
عمى أي تنازؿ عف مناطؽ، سواء عف طريؽ اتفاقات سياسية أو عف طريؽ انسحاب مف طرؼ "استفتاء 

البيت "ولدى الشريؾ المتطرؼ  "ليكود"، رغبتو في ضماف ىدوء المعسكر المتشدد داخؿ حزبو "واحد
 ذي ىدد باالنسحاب مف الحكومة في حاؿ عدـ إقرار قانوف االستفتاء.ال "الييودي

وتابع أف ىذا اليدوء سيتيح لنتنياىو إجراء المفاوضات مع الفمسطينييف مف دوف أف ييدده اليميف المتطرؼ 
يستبعداف أف تسفر المفاوضات عف اتفاؽ،  "اليميف كما نتنياىو"صباح مساء بحؿ الحكومة، مضيفًا أف ىذا 

 . "عمى أمور افتراضية فحسب"ميو يجدر بيما عدـ فرط عقد الحكومة وع
وأثار وزير الطاقة والتطوير اإلقميمي اإلسرائيمي سيمفاف شالـو  ليكودً مسألة الاالبية المطموبة في 

االستفتاء، وقاؿ بصريح العبارة إف اعتماد غالبية عادية بسيطة قد تحوؿ دوف تنفيذ االتفاؽ بداعي أنو في 
مف أصحاب حؽ  %٘ٔؿ تحققت الاالبية العادية بفضؿ أصوات المواطنيف العرب  يشكموف أكثر مف حا

لف يستطيع أي رئيس حكومة تنفيذ االتفاؽ، واألمر سيكوف مركبًا »االقتراعً فيما غالبية ييودية تعارضو، 
 «.لمااية، ما يستوجب تحديد نسبة الاالبية المطموبة سمفاً 

 77/7/7053، الحياة، لندن

 
 "الستعادة أمالك الييود في مصر"خطة  دعت "إسرائيل" .04

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أف مجموعة مف الباحثيف في ما ُتسمى  :زىير أندراوس -الناصرة 
قاموا بإعداد الئحة جزئية بأمالؾ الييود المصرييف لممطالبة بتعويضات  "إسرائيؿ"ىيئة األمف القومي في 

عقار الذي شيدت عمييا السفارة الروسية، بما في ذلؾ منزؿ السفير الروسي، القصر الذي عنيا، تشمؿ ال
تقطنو جيياف السادات، مباني كؿ مف السفارات الباكستانية والكورية الجنوبية والسويسرية واأللمانية والكندية 

 المكتبة الكبرىً في القاىرة،  واليولندية والجزائرية والبحرينية والمكسيكية، وكذلؾ األمريكية سابًقا، مبنى
مبنى  ليبرتي ىاوسً الممموؾ لمسفارة األمريكّية وُيستخدـ لعقد المؤتمرات والمناسبات العامة، مبنى متحؼ 

 محمد خميؿ لمفنوف، فضاًل عف عشرات المحاؿ والمؤسسات التجارية التي ال تزاؿ قائمة حتى اليوـ.
والضخـ الذي تعكؼ عميو الييئة اإلسرائيمية التابعة لمكتب رئيس  وساقت الصحيفة قائمًة إف المشروع السريّ 

ممؼ تتعمؽ بعائالت ييودية فقدت ممتمكاتيا في مصر  ٓٓٓ٘الوزراء توّصؿ حتى اآلف إلى استكماؿ نحو 
 إثر اندالع الصراع العربي اإلسرائيمي. ٜٛٙٔو ٜٛٗٔما بيف عامي 
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و ثمانية مميار دوالر، مف دوف احتساب األصوؿ العقارية وتبمغ القيمة المقدرة لتعويض ىذه الممتمكات نح
 المتمثمة باألبنية واألراضي التي كانت ممموكة لمييود، والتي تقدر قيمتيا أيضًا بمميارات الدوالرات.

 77/7/7053، القدس العربي، لندن

 
 اعتداءات تنطمق من سيناء أيعمى استعداد لمواجية  "إسرائيل"جمعاد:  .05

الجيش  أففي وزارة الجيش اإلسرائيمية، عاموس جمعاد  واألمنيةرئيس الييئة السياسية أكد  :بيت لحـ
ورأى جمعاد  " في سيناء وذلؾ العتبارات مصرية بحتة.اإلرىابيةالمصري يعمؿ بشكؿ جدي ضد العناصر "

تعداد عمى اس "إسرائيؿ"ف أ إلى وأشار ،يضاً أ" ييدد مصر اإلرىاب" أفقادة الجيش المصري يدركوف  أف
 " محسوبة عمى تنظيـ القاعدة انطالقا مف سيناء.إرىابيةاعتداءات قد تقوـ بيا عناصر " أيلمواجية 

انتشار القوات المصرية في سيناء يتماشى مع مضموف  أفوأوضح جمعاد في سياؽ مقابمة مع راديو إسرائيؿ 
 يؽ مع مكتب االرتباط اإلسرائيمي.المصرية وقد تـ بالتنس -الممحؽ العسكري لمعاىدة السالـ اإلسرائيمية 

 تعزيز القوات المصرية في ىذه المنطقة مؤقت. إفوقاؿ 
 77/7/7053وكالة معًا اإلخبارية، 

  
 ضد تسميح المعارضة السورية تليس تل أبيب: إسرائيميوزير  .06

اسة بالده تقوـ زعـ وزير االستخبارات والشؤوف االستراتيجية اإلسرائيمي، يوفاؿ شتاينتز، أف سي:  يو.بي.آيً
لتقديـ تنازالت  "إسرائيؿ"عمى عدـ التدخؿ في سورية لكنيا ليست ضد تسميح معارضتيا، مبديًا استعداد 

وقاؿ شتاينتز، لصحيفة ديمي تمياراؼ أمس،  إقميمية وصفيا بالخطرة لتأميف التسوية في الشرؽ األوسط.
رئيس الوزراء نتنياىو، عميؾ أف تكوف حذرًا نحف لسنا ضد تسميح المعارضة في سورية واعتقد، وكما أكد "

جدًا بشأف نوع األسمحة التي ترسميا إلى جماعات المعارضة مف أجؿ تقميؿ مخاطر إمكانية استخداميا 
وأشار إلى أنو يريد ترؾ موضوع تسميح المعارضة لمدوؿ الاربية التخاذ قرار بشأنو، لكنو  ."ألغراض مختمفة

ؼ إلى جانب شخص، ربما يجعؿ الناس يتوقعوف بأف ىذا الموقؼ سيكوف أف اإلعالف عف الوقو "يعتقد 
 ."جدياً 

ىناؾ احتمااًل واقعيًا بأف يستمر "وحوؿ فرص الرئيس األسد لمخروج مف األزمة، رأى الوزير اإلسرائيمي أف 
وسورية  وجزءًا مف محور يضـ إيراف والعراؽ إليرافاألسد في منصبو وتصبح سورية في الواقع تابعة تمامًا 

ولبناف، ألنو سيساعد أيضًا حزب اهلل عمى السيطرة عمى لبناف في حاؿ وقعت سورية في أيدي إيراف، مما 
 . "سيمنح األخيرة إمكانية الوصوؿ المباشر إلى البحر األبيض المتوسط، والذي ىو أيضًا في غاية الخطورة

 77/7/7053، الخميج، الشارقة

 
 عمى عمميات إنزال في األراضي السورية المظميون اإلسرائيميون يتدربون .07

تؿ أبيب: أجرت قوات المظمييف اإلسرائيمية، تدريبات غير مسبوقة في تاريخيا تحاكي سيناريو تنفيذ عممية 
مظمي وراء خطوط العدو. ولمح الجيش إلى أف اليدؼ األوؿ ليذه التدريبات ىو  ٕٓٓٔإنزاؿ ضخمة تضـ 

اىؿ فيو الجيش اإلسرائيمي قياـ طائرات النظاـ السوري بقصؼ مواقع سورية، في حيف تحدثت تقارير عف تج
المعارضة مف الجو، ودخوؿ دباباتو إلى المناطؽ العازلة التي يحظر فييا دخوليا حسب اتفاقية فؾ 

 االرتباط.
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وجرت التدريبات أوؿ مف أمس  الخميسً وطيمة الميمة الماضية، حتى فجر أمس، في منطقة النقب. 
ف المعمومات التي أفرجت عنيا الرقابة اإلسرائيمية لمحت إلى أف قادة التدريب لـ يقولوا لجنودىـ والالفت أ

 إف ما جرى ىو مجرد تدريب.
وفي شريط فيديو عممو الناطؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي عمى الصحافة، أمس، ظير جندي يقوؿ إنو عندما 

تـ في سورية. ولـ تشطب الرقابة العسكرية ىذه استدعي لمقدـو إلى نقطة التجمع، حسب أف اإلنزاؿ سي
الجممة، مما يعني أف القيادة العسكرية معنية بأف يفيـ السوريوف أنيـ مقصودوف بالتدريبات. وقد شمؿ 

التدريب عدة مراحؿ، إلى حيف يتـ إنزاليـ ليال بطائرات أباتشي وراء خطوط العدو، وىـ بكامؿ عتادىـ، بما 
 .في ذلؾ سيارات ميدانية

 77/7/7053، الشرق األوسط، لندن

 
 : نتنياىو غير ممتزم بحل "الدولتين"استطالع .08

نشرت نتائجيما أمس أنو عمى رغـ أف  "إسرائيؿ"أظير استطالعاف لمرأي العاـ في  :أسعد تمحمي –الناصرة 
% مف ٖٚ-ٜٙ%، فإف غالبية مف ٖٙنسبة اإلسرائيمييف المؤيديف استئناؼ المفاوضات تصؿ إلى 

، في مقابؿ "ضعيفة"رائيمييف يتوقعوف فشميا في التوصؿ إلى اتفاؽ دائـ أو أنيـ يعتبروف الفرصة لذلؾ اإلس
 ."متوسطاً "% اعتبروه ٜٔو "قوياً "% فقط يروف االحتماؿ ٙ

% مف اإلسرائيمييف يعارضوف إطالؽ أسرى ٘ٛاليمينية، فإف  "إسرائيؿ اليوـ"وبحسب استطالع صحيفة 
% ٔٙ-ٛ٘في مقابؿ عودة الفمسطينييف إلى طاولة المفاوضات. وأيد  "طخة بدماء ييودأيدييـ مم"فمسطينييف 

% قالوا إف تصديؽ الحكومة والكنيست ٖٗإجراء استفتاء عاـ عمى أي اتفاؽ مع الفمسطينييف، في مقابؿ 
ـز ستصّوت ضد أي اتفاؽ يم "إسرائيؿ"% إنيـ يعتقدوف أف غالبية الرأي العاـ في ٘٘وقاؿ  عميو كاٍؼ.

 تقديـ تنازالت إقميمية أو إجراء تعديالت طفيفة عمى حدودىا. "إسرائيؿ"
% ٖٗ، في مقابؿ "حؿ الدولتيف"% ال يثقوف بأف نتنياىو ممتـز ٜ٘أف  "ىآرتس"وأفاد استطالع صحيفة 

يثقوف بذلؾ. ودؿ االستطالع عمى ارتفاع كبير في شعبية نتنياىو ورضًى عف أدائو عمى خمفية تحريؾ 
لمفاوضات. كما أكد أنو ال يزاؿ الشخصية األكثر مالءمًة لمنصب رئيس الحكومة بنظر غالبية عجمة ا

 اإلسرائيمييف، متقدمًا عمى منافسيو بفارؽ ىائؿ.
 77/7/7053، الحياة، لندن

 
 

 سممية بالضفة راتيسمالحتالل يقمع ا .09
سرائيميوف بجروح وحاالت ا غماء جراء قمع قوات أصيب عشرات الفمسطينييف ومتضامنوف دوليوف وا  ختناؽ وا 

االحتالؿ اإلسرائيمي مسيرات قرى كفر قدوـ والنبي صالح ونعميف وبمعيف والمعصرة األسبوعية المناوئة 
لالستيطاف الييودي وجدار الفصؿ العنصري اإلسرائيمي في الضفة الاربية، بإطالؽ قنابؿ الااز المسيؿ 

. أصيب فجر اليوـ الجمعة، شاب برصاص االحتالؿ لمدموع والقنابؿ الصوتية عمى المشاركيف فييا
 اإلسرائيمي، واعتقؿ آخر شماؿ الضفة الاربية.

عامًاً أصيب برصاصة إسرائيمية  ٕٔوذكرت مصادر أمنية فمسطينية أف شابًا يدعى يوسؼ عمار العامر  
طينييف فجرًا، في قدمو، خالؿ اشتباكات بيف شباف وقوات إسرائيمية اقتحمت مخيـ جنيف لالجئيف الفمس
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داود محمد عبد الرحمف زبيدي « فتح»الجناح المسمح لحركة « كتائب شيداء األقصى»واعتقمت القيادي في 
 عامًاً. ٖ٘ 

، في إشارة إلى زبيدي. وأضاؼ «إرىابيًا فمسطينياً »وقاؿ جيش االحتالؿ في بياف عسكري إف جنوده اعتقموا 
يؼ أطمقت خاللو عيارات نارية عمى القوات اإلسرائيمية كاف يشارؾ في ىجوـ عن« مياجمًا مسمحاً »أف 

 أصيب بجروح جراء إطالؽ النار عميو خالؿ عممية االعتقاؿ.
 77/7/7053االتحاد، أبو ظبي، 

 
 يشرعون بأعمال توسعة لبؤرة مقامة عمى أراضي بيت لحم  مستوطنون .21

يطانية مقامة عمى أراضي بمدة ً، عمى توسيع بؤرة استٚ|ٕٙأقدـ مستوطنوف ييود، الجمعة  : بيت لحـ
 الخضر الفمسطينية قضاء بيت لحـ جنوب الضفة الاربية المحتمة.

وأفاد أحمد صالح منسؽ "المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف" بالخضر لمراسؿ "قدس برس"، بأف 
رة المسماه "سيدي مجموعة مف المستوطنيف شرعت صباح اليوـ ببناء وحدتيف استيطانيتيف جديدتيف في البؤ 

 بوعز" المقامة عمى أراضي الفمسطينييف في بمدة الخضر.
وأشار صالح، إلى أف المستوطنيف قاموا بإنشاء بنائيف جديديف مف الباطوف في أطراؼ بمدة الخضر، 

 متجاىميف بذلؾ قرار المحكمة اإلسرائيمية العميا وقؼ أعماؿ البناء التوسعي في تمؾ المنطقة.
 76/7/7053قدس برس، 

 
 "األقصى"ألف فمسطيني يصمون الجمعة في  300 .20

أدى عشرات اآلالؼ مف الفمسطينييف صالة الجمعة الثالثة مف شير  :الرحيـ حسيف، وكاالت  عواصـً عبد
رمضاف المبارؾ أمس في المسجد األقصى، عمى الرغـ مف ارتفاع درجات الحرارة ومنع سمطات االحتالؿ 

 عامًا مف الوصوؿ إليو. ٓٗاإلسرائيمي الشباف دوف سف 
وقدر مدير دائرة األوقاؼ اإلسالمية وشؤوف المسجد األقصى المبارؾ الفمسطينية عدد المصميف بما بيف 

ألؼ مصؿ. وقاؿ، في تصريح صحفي، إف ساحات المسجد والمساجد الداخمية امتألت  ٖٓٓو ٕٓٛ
اطؽ الُمشجرة وتحت المظالت وبالقرب مف بالمصميف مف الرجاؿ والنساء، الذيف اتخذوا أماكف ليـ في المن

 المراوح المائية لالحتماء مف حرارة الشمس، كما قاـ العديد مف الفتية والمتطوعيف برش الماء عمى المصميف.
وأدى الرجاؿ الصالة في الجامع القبمي المسقوؼ والمسجد األقصى القديـ والمصمى المرواني، وتحت 

أما النساء فقد صميف في مسجد قبة الصخرة وساحتو ومنطقة المظالت  المظالت مقابؿ المصمى المرواني.
 الخاصة المجاورة والمناطؽ المشجرة.

 77/7/7053االتحاد، أبو ظبي، 
 

 فمسطيني بنيران قوات االحتالل شمال قطاع غزة   شاب إصابة .22
 اصيب شاب فمسطيني برصاص قوات االحتالؿ في بمدة بيت حانوف شماؿ قطاع غزة.:غزة
اؿ راصد ميداني لػ "قدس برس" اف جنود االحتالؿ المتمركزيف عمى االبراج العسكرية بالقرب مف معبر وق

ً نيراف اسمحتيـ الرشاشة تجاه منازؿ ٚ|ٕ٘بيت حانوف "ايرز" شماؿ قطاع غزة فتحوا مساء أمس الخميس  
 الفمسطينييف في بمدة بيت حانوف حيث اصابت احدىـ بجراح.
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 76/7/7053قدس برس، 
  
 إصابة فمسطيني برصاص االحتالل واعتقال آخر في مخيم جنين .23

قالت مصادر فمسطينية، إف قوات عسكرية معّززة تابعة لجيش االحتالؿ اإلسرائيمية اقتحمت فجر : جنيف
 ً مخيـ جنيف المحاذي لممدينة شماؿ الضفة الاربية المحتمة.ٚ|ٕٙاليـو الجمعة  

بيف المواطنيف الفمسطينييف سكاف المخيـ الذيف حاولوا التصّدي وأضافت المصادر أف مواجيات اندلعت 
لمقوات اإلسرائيمية برشؽ الحجارة والزجاجات الفارغة، ليّرد عمييـ جنود االحتالؿ بإطالؽ األعيرة النارية 

عاماً  ٕٓوالقنابؿ الصوتية والمسيمة لمدموع، األمر الذي أدى إلى إصابة الشاب يوسؼ عماد العامر  
 zناري في قدمو، وىو أسير محرر أفرج عنو مف المعتقالت اإلسرائيمية قبؿ أشير قميمة. بعيار

وقاؿ شيود عياف في مخيـ جنيف، إف العشرات مف الجنود اإلسرائيمييف اقتحموا منزؿ األسير المحّرر 
حمف زبيدي والناشط السابؽ في "كتائب شيداء األقصى" الجناح العسكري لحركة "فتح"، داوود محمد عبد الر 

 عاماً وقاموا باعتقالو وتحطيـ محتويات منزلو. ٖ٘ 
 76/7/7053قدس برس، 

 
 عزمي بشارة: تيمة التخابر مع حماس ُتوّجو فقط في "إسرائيل" .24

استيجف المفكر العربي عزمي بشارة، مدير المركز العربّي لألبحاث ودراسة الّسياسات، قرار : الدوحة
زوؿ محمد مرسي بتيمة التخابر مع حركة "حماس"، مشيًرا إلى أف تيمة القضاء المصري حبس الرئيس المع

 "التخابر مع حماس" جريمة في الكياف الصييوني فقط.
ً، توجيو تيمة ٚ|ٕٙووصؼ بشارة، في تاريدة لو عمى موقع التواصؿ االجتماعي "تويتر" اليوـ الجمعة  

"، وقاؿ: "إف ىذا االتياـ ال يتـ توجييو إال في التخابر مع حماس لمرئيس المعزوؿ محمد مرسي، بػ "المسخرة
 إسرائيؿ فقط".

وأضاؼ بشارة "توجيو تيمة اليروب مف سجف مبارؾ بدؿ اتياـ السجانيف فضيحة وال تعني إال أف مف 
يوجييا ىو نظاـ  الرئيس المخموع حسنيً مبارؾ"، موضًحا أنو "عمى قوى الثورة أف تقوؿ رأييا بيذه 

 المسخرة".
 77/7/7053الفمسطيني لإلعالم، المركز 

 
 حماس تحريض عمى الفمسطينيين قاسم: اتيام مرسي بالتخابر مععبد الستار  .25

رأى أستاذ العموـ السياسية بجامعة "النجاح الوطنية" في نابمس، الدكتور عبد الستار قاسـ، أف قرار : نابمس
ىو "تحريض عمى المقاومة وعمى  القضاء المصري بحبس الرئيس محمد مرسي بتيمة التخابر مع "حماس"

 الشعب الفمسطيني ما كاف يجب أف يتـ".
ووصؼ قاسـ في تصريحات لػ "قدس برس" الحممة اإلعالمية التي تستيدؼ "حماس" والمقاومة والشعب 
الفمسطيني بأنيا "عبث"، وقاؿ: "قرار حبس الرئيس محمد مرسي بتيمة التخابر مع حماس غير مقبوؿ، ألنو 

ا عمى المقاومة الفمسطينية، وما ُيخشى أف تتطور ىذه الروح العدائية لحركة حماس إلى عداء يشكؿ تحريض
 لمشعب الفمسطيني بالكامؿ، وىذا أمر ال يجوز فالمقاومة الفمسطينية مقدسة، وىو عبث يجب أف يتوقؼ".
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حماس" في مصر، ولـ يستبعد قاسـ أف مشاركة قيادات مف السمطة وحركة "فتح" في الحممة التي تستيدؼ "
وقاؿ: "مشاركة قيادات مف السمطة وحركة فتح في ىذه الحممة أمر وارد ألف األحقاد ما بيف الفصائؿ 
الفمسطينية تؤدي إلى أعماؿ ال تصب في صالح الشعب الفمسطيني، وىـ مف أجؿ أحقادىـ يعبثوف بمصالح 

لمقاومة، لكف مصر كذلؾ ليست الشعب الفمسطيني، ومف الوارد أف يحرض جزء مف الفمسطينييف عمى ا
 صايرة حتى يتالعب بيا أي طرؼ".

 76/7/7053قدس برس، 
 

 اليرموك مخيم لجان فمسطينية موالية تسيطر عمى ثمث .26
تتقدـ قوات موالية لنظاـ الرئيس بشار االسد في معارؾ تخوضيا ضد : ، أ ب«الحياة» -لندف، دمشؽ 

مشؽ، فما قاؿ مسؤوؿ فمسطيني اف القوات الموالية في مخيـ اليرموؾ جنوب د« الجيش الحر»مقاتمي 
 لمنظاـ سيطرت عمى ثمث المخيـ.

وكاف مقاتمو المعارضة سيطروا عمى المخيـ قبؿ سنة بعدما انضـ شبابو الى الثورة السورية منذ بدايتيا في 
. ونتيجة تعرض المخيـ لقصؼ القوات النظامية وحصوؿ مواجيات عنيفو فيو، غادر عشرات ٕٔٔٓ

-الجبية الشعبية»آلالؼ مف سكاف المخيـ الذي كاف يضـ نحو نصؼ مميوف شخص. وقاؿ الناطؽ باسـ ا
تنظيؼ المخيـ مف »فمسطينية موالية لمنظاـ السوري تريد « لجانًا شعبية»انور رجا اف « القيادة العامة

خالد « لفمسطينيجبية النضاؿ الوطني ا»إلعادة السكاف اليو، فيما قاؿ زعيـ « العصابات االرىابية
 عبدالمجيد اف المجاف الشعبية سيطرت عمى اكثر مف ثمث المخيـ الفارغ.

 77/7/7053الحياة، لندن، 
 

 ةتفاقم األوضاع الصحية لفمسطينيي سوري: لبنان .27
فاقمت األمراض الوبائية المعدية مف حّدة أزمة الالجئيف الفمسطينييف مف سوريا، فتبّيف أّف : محمد صالح

شخصًا منيـ مصابوف بمرض الجرب، ونحو  ٜٕٓخصًا منيـ يعانوف مف قمؿ الرأس، ونحو ش ٖٕٔ٘نحو 
 شخصًا منيـ مف الطفح الجمدي. ٙٛٛشخصًا منيـ التقطوا عدوى مرض الجدري، بينما يعاني نحو  ٜٗ٘

بحثا ميدانيا سريعا، في سبعة مخيمات فمسطينية، ىي « جمعية عمؿ تنموي بال حدود ػ نبع»وقد نفذت 
ص، والرشيدية، وبرج الشمالي، وعيف الحموة، والمية ومية، ونير البارد، والبداوي، باإلضافة الى تجّمعيف الب

، «األونروا»في منطقة صور. وأجرت مقابالت مع العائالت المستضيفة والمستضافة، والمجاف الشعبية، و
ورية عمى الشفاء والوقاية مف بيدؼ معرفة طبيعة التدّخؿ الذي يمكف القياـ بو لمساعدة الالجئيف مف س

 األمراض المعدية المتفّشية.
ووفقًا لنتائج ذلؾ البحث، ولمتصدي لخطر األوبئة المتفّشية، قامت الجمعّية بالعمؿ عمى المساىمة في الحّد 

شخصًا مف النازحيف الفمسطينييف مف سوريا واألسر  ٓٗٛمف انتشار مرضي الجرب والقمؿ، بيف 
مخيمات. وذلؾ مف خالؿ رفع وعييـ حوؿ كيفّية الحد مف انتشار تمؾ األمراض المستضيفة في سبعة 

وعالج المصابيف بيا. وتقـو الجمعية بتنفيذ ورش توعية في المخيمات، مف خالؿ مرشديف صحييف وأطباء. 
 عينة طبية، ومواد مساعدة لمعالجة مرضى الجرب والقمؿ. ٓٗٛويرافؽ الحمالت توزيع 
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عائمة مستفيدة مف كؿ  ٓٙوعية المستفيديف حوؿ كيفية استخداـ تمؾ العينات ومتابعة كما يقوـ الفريؽ بت
مخيـ مف خالؿ الزيارات المنزلية، بيدؼ التحقؽ مف مستوى االستفادة التي نتجت عف توزيع العّينات الطبّية 

.وورش التوعية، والتأكد مف أف العائالت المصابة باتت عمى مستوى كاؼ مف الوعي وتمّقت   العالج الالـز
 77/7/7053السفير، بيروت، 

 
 يرفضون إجراءات "األونروا" نازحو "البارد" في بيروتلبنان:  .28

نفذت العائالت الفمسطينية مف أبناء مخيـ نير البارد في مخيمات بيروت، اعتصامًا أماـ المكتب الرئيسي 
دة بإجراءات "األونروا" والااضبة عمى بئر حسف. ورفع المعتصموف الشعارات المند -لػ"األونروا" في بيروت 

 القرارات التعسفية لممديرة العامة، آف ديسمور.
وألقى مسؤوؿ لجنة المتابعة عبادة السعيد، كممة أبناء المخيـ، فدعا جميع المخيمات الفمسطينية إلى "مؤازرة 

جبار األونروا عم ى التراجع عف مشروعيا أبناء البارد في تحركاتيـ الجماىيرية مف أجؿ إعمار المخيـ وا 
بخفض البرنامج اإلغاثي الخاص بالمخيـ"، معتبرًا أف "المديريف العاميف السابقيف تعيدوا مواصمة العمؿ 
حتى االنتياء مف اإلعمار بشكؿ كامؿ، لذلؾ واجب المدير العاـ الحالي متابعة ما بدأه أسالفو وتحمؿ 

 نتياء مف عممية اإلعمار".المسؤولية كاممة حتى توفير األمواؿ الالزمة واال
 77/7/7053المستقبل، بيروت، 

 
 غربية من عدوان إسرائيمي عمى لبنان مخاوف .29

يكثر الحديث عف الحرب في األوساط السياسية المبنانية. حديث مستجّد عف حرب  :دنيز عطا اهلل حداد
مفتوح، وبعضيا، يعكس مف حواضر الصراع الداخمي ال "فخر الصناعة المبنانية"بيويات متعّددة، بعضيا 

وينقؿ المصدر عف  تخوفًا مف اعتداء إسرائيمي واسع عمى لبناف، كما ُينقؿ عف أوساط ديبموماسية غربية.
دوائر صديقة تبدي حرصًا عمى النموذج المبناني، تتخّوؼ "عدد مف المسؤوليف األوروبييف المطمعيف، أف 

وؿ نيات إسرائيمية لشف عدواف واسع عمى لبناف. وأف كؿ مما يتـ تناقمو مف معمومات في دوائر ديبموماسية ح
. "تحضير جدي لسيناريو حرب آتية إنماالتدريبات واالستعدادات اإلسرائيمية ليست تمرينًا افتراضيًا فقط، 

. مشيرًا إلى أف "لبنانية –إسرائيمية  أوبحسب ىذه المعمومات فإف لبناف بيف مطرقتي حرب داخمية، "يضيؼ: 
 السياسييف المبنانييف اطمعوا عمى ىذه المعمومات. عددًا مف"

 77/7/7053، السفير، بيروت

  
 المبناني يسيم في ترميم المباني المتضررة في عبرا -منتدى األعمال الفمسطيني لبنان:  .31

صيدا وفدًا مف منتدى  -استقبؿ رئيس بمدية صيدا الميندس محمد السعودي في منزلو في الياللية  :صيدا
الفمسطيني المبناني ضـ رئيس المنتدى حسيف أبو عيد وكال مف فادي األفندي وربيع شريفة. وأعمف  األعماؿ
عف مبادرة مف المنتدى لممساىمة في ترميـ المباني المتضررة في منطقة عبرا جراء األحداث التي  أبو عيد

وقعت أخيرًا، واضعًا إمكانيات المنتدى بتصرؼ البمدية لمساعدة المواطنيف المتضرريف في عبرا. وقاؿ: "ىذه 
زامًا عمينا الوقوؼ مع المدينة التي المبادرة تأتي ضمف الشراكة بيف الشعبيف الفمسطيني والمبناني ونحف نرى ل

أعطتنا الكثير، وزيارتنا لمميندس السعودي كونو حاضنًا لممواطنيف الفمسطينييف والمبنانييف في ىذه المدينة. 
ونحف نثني عمى جيوده في ىذه الظروؼ الصعبة التي مرت بيا المدينة". وأعرب السعودي عف شكره 
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عمى ىذه المبادرة، واعدا بمتابعة ىذا الموضوع مع الجيات المعنية  لمنتدى األعماؿ الفمسطيني المبناني
 لوضع المبادرة موضع التنفيذ.

 77/7/7053، المستقبل، بيروت

 
 تحالف دعم الشرعية: سجن مرسي بتيمة التخابر مع حماس معناه سيادة قانون الغاب .30

، الذي يدير اعتصاـ "رابعة وصؼ "التحالؼ الوطني لدعـ الشرعية ورفض االنقالب" في مصر: القاىرة
العدوية" قرار سجف الرئيس المعزوؿ محمد مرسي بتيمة التخابر مع حركة "حماس"، بأنو "دليؿ عمي سيادة 

 قانوف الااب بحكـ االنقالب العسكري الفاشي، ومحاولة إلفشاؿ مميونية الفرقاف اليـو الجمعة".
مرار االعتصامات والمسيرات المناىضة لالنقالب ً عمى استٚ-ٕٙوأكد التحالؼ في بياف اليوـ الجمعة  

والداعية لعودة الشرعية، قائال إنو "في الوقت الذي يطمب العالـ كمو عمى لساف األميف العاـ لألمـ المتحدة 
تموز/ يوليو  ٖ باف كي موفً بإطالؽ سراح السيد الرئيس محمد مرسى، المختطؼ بدوف وجو حؽ منذ يوـ 

يوما بتيمة  ٘ٔبمقاء أسرتو وال معاونيو، يخرج عمينا في توقيت مريب قرار بحبسو الجاري، وال يسمح لو 
التخابر، حيث تـ فحص ممفو الرئاسي قبؿ ترشحو وخال مف أي اتيامات، ثـ مارس المياـ الرئاسية ويختص 

 منيا العالقات الخارجية واألمف القومي دوف مجمس الوزراء".
 77/7/7053المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 مؤيدو مرسي يدشنون حركة "متخابرون مع حماس" .32

أعمف خالد الجيار الناشط السياسي المؤيد لمرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، اليـو الجمعة، اعتزاـ 
منصة "رابعة العدوية"، تدشيف حركة "متخابروف مع حماس"، وذلؾ ردًا عمى اتياـ الرئيس السابؽ محمد 

 يوما عمى ذمة تحقيقات ىذه االتيامات. ٘ٔبسو مرسي بالتخابر مع حماس وح
وقاؿ الجيار، في مداخمة ىاتفية لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، اليوـ، إف التخابر مع "حماس" ليست تيمة، 

مضيفًا "لنا الشرؼ أف تقاتؿ "حماس"  إسرائيؿً بالنيابة عف كؿ مصري وعربي، واإلعالـ يحاوؿ أف يصور 
 ة "حماس" وليس إسرائيؿ".أف العدو األوؿ لمصر حرك

وقرر القضاء المصري حبس الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عمى ذمة التحقيؽ في تيـ عدة منيا 
 ”.التخابر مع حركة "حماس" وقتؿ واختطاؼ ضباط وجنود“

 77/7/7053المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 األمم المتحدة تنتقد خطط "برافر" لتيجير بدو النقب .33
 ٓٗانتقدت مفوضة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف نافي بيالي، أمس، خطة "برافر" اإلسرائيمية لنقؿ  :راـ اهلل

 قرية في منطقة النقب، وحضت الحكومة اإلسرائيمية عمى إعادة النظر فييا. ٓٗألؼ بدوي وىدـ 
ير القسري وطرد وقالت بيالي في بياف ليا "أشعر بالفزع مف أف ذلؾ القانوف الذي يسعى إلى تشريع التيج

 المجتمعات البدوية األصيمة في النقب، يتـ دفعو في الكنيست اإلسرائيمي".
وقالت بيالي: "إذا أصبحت ىذه الوثيقة قانونًا، فإنيا ستسرع في ىدـ مجتمعات بدوية بأكمميا وتجبرىا عمى 

قافية واالجتماعية باسـ ترؾ بيوتيا وتمنعيا مف حقوقيـ في ممكية األرض وتقضي عمى حياتيا التقميدية الث
 التنمية"، مضيفة "لمعرب البدو الحقوؽ في الممكية والسكف والخدمات العامة كأي جماعة أخرى في إسرائيؿ".
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 77/7/7053القدس، القدس، 
 

 " عمى لبنانإسرائيل"االتحاد األوروبي: سنّتخذ موقفًا إذا اعتدت  .34
في حاؿ تذرعت إسرائيؿ بالقرار األوروبي لمعدواف » أكدت سفيرة االتحاد األوروبي انجمينا ايخيورست أنو

الحديث عف إمالءات أميركية أو إسرائيمية ىو وجية نظر »، مشيرة إلى أف «عمى لبناف فسيكوف لنا موقؼ
دولة خالؿ عاـ بعد أف تأّكد توّرط الجناح العسكري في الحزب في اعتداءات  ٕٛحزب اهلل، فالقرار درستو 

 «.عمى أراٍض أوروبية
ضد اإلرىاب وليس ضد المقاومة »، عمى أف القرار ىو «المياديف»وشّددت إيخيورست، في حديث لقناة 

إدراج »، موضحًة أف «فحزب اهلل حميؼ استراتيجي وشريؾ في الحكومة ونحف نحاوؿ تعزيز التعاوف معو
 «.الجناح العسكري لمحزب ىو رسالة فقط ليذا الجناح وليست لمبنانييف أو لحزب اهلل

وفي نشاطيا، يبدو أف إيخيورست لـ تنو بعد جولتيا التي أضافتيا عمى جدوؿ أعماليا إثر صدور القرار 
 عمى الئحة اإلرىاب.« حزب اهلل»لػ« الجناح العسكري»األوروبي الذي أدرج 
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 نفي الجوال بجنود في قوة األمم المتحدة  المشاركةعمى توافق حكومة النيبال  .35
اعمنت الناطقة باسـ اليونيفيؿ انطوانيت ميداي أف اليونيفيؿ تبّمات مف جانب دائرة عمميات : حسيف سعد

حفظ السالـ في األمـ المتحدة بأف حكومة النيباؿ وافقت عمى المساىمة بجنود في قوة األمـ المتحدة لمراقبة 
 فض االشتباؾ  األندوؼً في الجوالف، سوريا.

الممّحة، فقد قررت حكومة النيباؿ سحب فرقة واحدة مف وحدتيا العاممة في إطار  ونظرًا إلى الحاجة
اليونيفيؿ كي تنتشر في بعثة األندوؼ. وقد تعّيدت حكومة النيباؿ باستبداؿ السرية في اليونيفيؿ خالؿ 

 عممية تبديؿ جنودىا المقبمة في أوائؿ أيموؿ، مؤكدة إبالغ السمطات المبنانية بيذا القرار.
بعد إعادة انتشارىا، لف يكوف ىناؾ أي عالقة ليذه السرية النيبالية باليونيفيؿ، وسوؼ تنتقؿ »قالت ميداي: و 

 «.لتصبح تحت اإلشراؼ المباشر لألندوؼ وسمطتيا
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 األزمة السياسية في مصر تعمق أزمة االنقسام الفمسطيني .36

السياسية الجارية في مصر بأزمة االنقساـ الفمسطيني بيف حركتي فتح دفعت األزمة : محمد يونس -راـ اهلل 
التي تدير الضفة الاربية، وحماس التي تدير قطاع غزة، الى طور جديد أشد وأعمؽ. فحركة فتح التي رأت 

الحكـ في مصر تعزيزًا لحكـ حماس  فرع اإلخواف المسمميف في فمسطيفً، لـ « إخواني»في تولي رئيس 
يا إلطاحتو. في حيف اف حماس التي ترى في التايير في مصر تاييرًا لموازيف القوى الداخمية تخؼ سعادت

 في فمسطيف، لـ تخؼ غضبيا الشديد مف ىذا التايير.
المتصارعتيف عمى السمطة توترًا متصاعدًا منذ نشوء األزمة  فالفمسطينيتيوشيدت العالقة بيف الحركتيف 

إعالـ الحركتيف يوميًا ببيانات تتيـ الواحدة فييما األخرى باستيداؼ المصرية الجديدة، وتحفؿ وسائؿ 
 عناصرىا، ولعب دور في األزمة المصرية.
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ويقوؿ مسؤولوف في حماس إف فتح دخمت عمى خط األزمة المصرية، وأخذت تزود السمطات المصرية 
 عف دور حماس في شبو صحراء سيناء وفي األزمة المصرية.« غير صحيحة»معمومات 

« تحسبًا ألي حراؾ»في المقابؿ، يقوؿ مسؤولوف في فتح اف حماس بادرت الى افتعاؿ األزمة الجديدة معيا 
 في غزة ضد فتح.« تأليب الرأي العاـ»ولػ « اإلخواف»في غزة مماثؿ لمحراؾ المصري الذي اطاح حكـ 

طات المصرية معمومات وطمب مسؤولوف في حماس في غزة مف السمطة في راـ اهلل التوقؼ عف تزويد السم
الجاري عمى « الحصار»عف دور حماس في األزمة المصرية، معتبريف ذلؾ اسيامًا مف فتح في « ماموطة»

اف حركتو أجرت اتصاالت رسمية مع مكتب الرئيس محمود « الحياة»قطاع غزة. وقاؿ مسؤوؿ في حماس لػ 
يا فتح الى السمطات المصرية تاذي المعمومات التي تقدم»عباس في راـ اهلل ليذا الارض. وأضاؼ: 

وفرضت السمطات المصرية «. الحصار الذي فرضتو ىذه السمطات عمى غزة منذ اقالة الرئيس محمد مرسي
قيودًا شديدة عمى قطاع غزة منذ اقالة مرسي، تضمنت اغالؽ معبر رفح الحدودي بيف البمديف، باستثناء 

األجنبية، كما دمرت غالبية األنفاؽ التي تشكؿ شرياف  حاالت قميمة مثؿ المرضى وأصحاب جوازات السفر
الحياة الرئيس الذي ينقؿ بعض السمع الحيوية الممنوعة مف إسرائيؿ، مثؿ مواد البناء الى القطاع. وأدى 
تدمير األنفاؽ الى نقص شديد في بعض السمع الحيوية، مثؿ الوقود ومواد البناء وغيرىا، عممًا اف اىالي 

 وقود المصري الميرب عبر األنفاؽ بنصؼ سعر الوقود القادـ مف إسرائيؿ.غزة يتمقوف ال
وتتبادؿ فتح وحماس االتيامات بالقياـ بإجراءات قمعية الواحدة ضد انصار األخرى. وحذرت حماس ناشطي 

في قطاع غزة، مشيرة الى تحركات بينيـ تيدؼ الى « مخطط إعادة إنتاج الفوضى»فتح في غزة مما أسمتو 
استئصاؿ حماس في »يشمؿ العمؿ عمى « ىذا المخطط»ـ باحتجاجات عمى حكـ حماس. وقالت اف القيا

 «.الضفة
في غزة تحسبًا ألي حراؾ « الوقائية»ىذه األزمة لتبرير اجراءاتيا « تفتعؿ»وردت فتح قائمة اف حماس 

 ر.ضد فتح عبر اتياميا بمعب دور في الحصا« تأليب الرأي العاـ»جماىيري، وتعمؿ عمى 
إف فتح تستيدؼ مف خالؿ ىذه »وقاؿ الناطؽ باسـ حماس سامي أبو زىري في بياف باسـ الحركة قبؿ أياـ: 

األكاذيب التاطية عمى جرائميا ضد كوادر حماس في الضفة، وأيضًا تبرير الحممة التي تنظميا ضد 
مرد عمى الظمـ في غزة، الحكومة المقالة في غزة تحت عنواف: ثورة تمرد إلنياء حكـ الحكومة في غزة، ت

 «.تمرد عمى الظمـ واالستبداد في غزة، تمرد يا شعب غزة، لمحاولة إعادة انتاج الفوضى في غزة
إف ىناؾ تصاعدًا في االعتقاالت التي تمارسيا األجيزة األمنية في الضفة بحؽ كوادر حماس »وأضاؼ: 

فة، بينيـ طالب جامعات وأسرى مف ناشطي الحركة في الض ٔٔوناشطييا اذ تـ استدعاء واعتقاؿ 
ىذه االعتقاالت المستمرة والمتصاعدة تمثؿ محاولة »واعتبر اف «. محرروف بعضيـ أفرج عنو قبؿ أياـ فقط

واستخدـ بياف حماس عبارات «. مف فتح الستئصاؿ حماس في الضفة، وتجسيدًا لمتنسيؽ األمني مع إسرائيؿ
، محماًل الحركة «لف تفمح في تحقيؽ أىدافيا»التي قاؿ انيا « الجرائـ»حادة، منيا وصؼ ممارسات فتح بػ 

 «.المسؤولية عف ارتكاب ىذه الجرائـ وما يترتب عمييا»
ترفض ما جاء مف اتيامات وادعاءات ال »وردت فتح عمى بياف حماس ببياف شديد الميجة قالت فيو انيا 

دات التي استخدميا والتي ال تميؽ أساس ليا مف الصحة، وتديف لاة التحذير التي تحدث فييا والمفر 
بالمخاطبة السياسية مع حركة وطنية عريقة لطالما أخذت عمى عاتقيا، وال زالت، صيانة النظاـ العاـ 

 «.واالستقرار في الجبية الداخمية، وحماية المصالح والمقدرات الوطنية العميا لعمـو أبناء الشعب الفمسطيني
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س بأف ىناؾ حممة تُنظـ ضدىا في غزة تحت عنواف: ثورة تمرد، ال صحة الدعاءات حما»وقالت فتح: 
عادة  وتعتبر ىذه التصريحات غير المبررة مدعاًة إلعادة توتير الساحة الوطنية، خصوصًا في قطاع غزة وا 
إنتاج األزمة، في الوقت الذي تُبذؿ فيو الجيود وال زالت مف أجؿ إنياء االنقساـ وطي ىذه الصفحة السوداء 

يخ شعبنا واستعادة الوحدة الوطنية وجمب السالـ الداخمي والسمـ األىمي لوضع الواقع الفمسطيني عمى مف تار 
 «.أعتاب مرحمة جديدة مف الوفاؽ الوطني والعمؿ المشترؾ وتحقيؽ المصالحة الوطنية واألىمية

خمفية األزمة اإلخبارية أوؿ مف أمس عمى « معا»ووكالة « العربية»وأغمقت حماس في غزة مكتبي قناة 
المتفجرة مع كؿ مف فتح والسمطات المصرية. واتيمت الحكومة المقالة التي تديرىا حماس في القطاع 

 «.الترويج ألخبار كاذبة تحّرض عمى الفمسطينييف»المؤسستيف بػ 
شاعات وتمفيؽ وفبركة أخ»وأعمنت النيابة العامة في غزة أف  بار القرار يأتي بعد نشر الوسيمتيف ألخبار وا 

وبث معمومات ليس ليا رصيد عمى أرض الواقع ىددت السمـ األىمي، وأضرت بالشعب الفمسطيني 
 «.ومقاومتو

اإلخواف »قيادات مف « تسمؿ»خبرًا نقمتو عف مصادر إسرائيمية عف « معا»ومف ىذه األخبار نشر وكالة 
صر مسمحة مف سيناء إلى خبرًا آخر عف تسمؿ عنا« معا»في مصر إلى قطاع غزة. كما نشرت « المسمميف

 غزة.
وفتح رحيؿ مرسي شيية بعض قادة فتح لمتفكير بعمؿ سيناريو مماثؿ في غزة مف اجؿ اسقاط حكـ حماس 

 «.وحيدة، معزولة ومحاصرة»بالطريقة ذاتيا، عمى اعتبار أف رحيؿ مرسي سيجعؿ حماس 
ؿ الطريؽ بيف القطاع والجزء وتعتبر مصر المتنفس الوحيد لػ حماس في قطاع غزة في ظؿ اغالؽ إسرائي

اآلخر مف الوطف. وتعرضت حماس في عيد الرئيس حسني مبارؾ الى قيود شديدة، منيا منع جميع قادتيا 
غالؽ األنفاؽ في بعض المراحؿ، ما ادى الى  وكوادرىا مف السفر في بعض المراحؿ لمضاط عمييا، وا 

 ود اإلسرائيمية، مثؿ اإلسمنت ومواد البناء.نقص شديد في السمع الرئيسة المختفية مف غزة بسبب القي
وحظي حكـ حماس لقطاع غزة في عيد مرسي باستقرار كبير، اذ تدفقت السمع، بما فييا المدعومة حكوميًا 
مثؿ البتروؿ والطحيف، الى القطاع. وأدى ذلؾ الى تمتع غزة بسمع ذات أسعار منخفضة عف تمؾ التي في 

رائيؿ بأسعار مرتفعة. فسعر سمعة مثؿ الوقود، عمى سبيؿ المثاؿ، يقؿ الضفة التي تستورد السمع مف إس
 بنسبة الثمثيف عما ىو عميو في الضفة.

خشية تنقؿ »وشرعت السمطات المصرية في تدمير األنفاؽ بيف قطاع غزة قبؿ شير مف اطاحة مرسي 
ضطر الى استيراد وفي حاؿ تواصؿ اغالؽ األنفاؽ، فإف حماس ست«. جماعات جيادية بيف غزة وسيناء

ىذه السمع مف إسرائيؿ بأسعار عالية، ما يؤدي الى خمؽ تذمر واسع بيف سكاف القطاع الفقير، كما يؤدي 
الى وضع الحركة نفسيا مرة أخرى تحت رحمة إسرائيؿ التي ترفض ادخاؿ مواد البناء، خصوصًا اإلسمنت 

 والحديد، الى القطاع خشية استخداميا في صناعة الصواريخ.
يقوؿ قادة حماس في غزة اف الحصار الذي تفرضو السمطات المصرية عمى غزة اشد مف الحصار الذي و 

فرضتو في عيد الرئيس السابؽ حسني مبارؾ عمى القطاع، متيمة السمطة المصرية بشف حرب عمييا 
 في مصر.« حربيا عمى اإلخواف المسمميف»لتبرير ما سمتو 
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 عريب الرنتاوي

 ”.التخابر مع حماس“مف بيف اتيامات ثالثة وّجيت لمرئيس المصري المعزوؿ، استوقفتني واحدة: 

لـ أفيـ بعد، عمى الرغـ مف محاولتي المضنية تتبع كؿ كممة وسطر كتبا عف ىذا الموضوع، ما الذي تعنيو 
لحركة أو فصيؿ ” ُمخبراً “بية، أف يجعؿ مف نفسو كيؼ لرئيس أكبر دولة عر ” ... التخابر مع حماس“عبارة 

في دولة ثانية ... كيؼ ألوؿ رئيس مصري منتخب، أف يرتضي عمى نفسو القياـ بميمة تجسسية وضيعة؟ 
، الممحؽ ”التنظيـ الفرع“تقارير إلى ” يرفع“، مركز الجماعة العالمي، أف ”التنظيـ األـ“... كيؼ لمسؤوؿ في 

 لتصنيفات اإلخوانية؟والتابع وفقًا لدارج ا

أف يقاؿ إف محمد مرسي كاف عمى صمة وتواصؿ مع حماس، ىذا أمر مفيوـ، وبخالؼ ذلؾ، يصبح األمر 
عصيًا عمى الفيـ والتصديؽ ... لكف، َمْف في مصر، وفي مستويييا األمني والسياسي، مف لـ يكف عمى 

يعداف تخابرا، بمعنى جريمة صمة وتواصؿ مع حماس؟ ... ومف قاؿ إف االتصاؿ والتواصؿ بحماس 
في األزمة ” العامؿ الحمساوي“في تصوير ” المبالاة“يحاسب عمييا القانوف؟ ... ولماذا اإلصرار عمى 

 المصرية؟ ... حقًا إنيا تيمة مثيرة لمسخرية.

الدعـ ”و” العالقات الخارجية”قد يقوؿ قائؿ، إف الرئيس المخموع في اتصاالتو مع حماس، تخطى السياسة و
، إلى استدعاء التدخؿ األمني والعسكري الحمساوي، نصرًة لو ولجماعتو ... لكف، ومف دوف أف ”األخوي

لحماس عف مثؿ ىذه التورطات أقوؿ: إف مف يريد استدعاء تدخؿ أمني مف حماس، ” الُمنّزهِ “أبدو في موقع 
ا النوع لايره مف األعواف ال يفعؿ ذلؾ بشكؿ مفضوح، والمؤكد أف الرئيس المصري كاف ليترؾ ميمة مف ىذ

والمحاسيب، وىو الذي يعرؼ أنو لـ يكف في قصره بعيدًا عف كاميرات الرقابة وأجيزة تنصتيا، شأنو في ذلؾ 
شأف مسؤوليف كبار وقادة دوؿ عريقة في ديمقراطيتيا وحرياتيا وانسجاـ أىؿ الحكـ فييا، فما بالؾ ونحف 

 ”.تربصات”مف أزمات وصراعات ونتحدث عف مصر، بكؿ ما يعتمؿ فييا وحوليا 

مثؿ ىذه التيمة، تشبو إلى حد كبير، تيمًة أخرى، لـ تصؿ بعد إلى أروقة القضاء، ولكنيا متداولة في 
الصحؼ ووسائؿ اإلعالـ المناىضة لإلخواف، وتقوؿ إف الرئيس مرسي استعار ىاتؼ الفريؽ السيسي لذات 

صؿ بالبيت األبيض طالبًا تدخاًل أمريكيًا إلنقاذ حكمو ومستقبؿ لقاء بينيما، ليجري مكالمة ىاتفية، فإذا بو يت
إخوانو  ؟!ً ... ولكـ أف تتصوروا إلى أي درؾ، بمغ اإلسفاؼ بالخطاب السياسي واإلعالمي، وما الذي 

 تمحقو الارائز والعصبيات، بالمنطؽ والعقؿ وحسف التدبير والتقدير.

في السياسة واإلعالـ، يخشى عمى مصر مف ” رجع صداىا”مف يتابع حركة المياديف والشوارع في مصر، و
المثقؿ ” رابعة العدوية“المنبعث مف ” الكيوؼ“عقميا بالثالث ... فمقابؿ خطاب ” طمقت“أف تكوف قد 

لاائي، ينساب عمى ألسنة  بالكراىية والتحريض والتكفير والتخويف، ىناؾ خطاب أرعف وطائش، إقصائي وا 
التي ” المنامات”و” األساطير“اإلعالمية المعبرة عنيـ ... مقابؿ خطاب خصـو اإلخواف وبعض وسائؿ 

تأتي بالمالئكة إلى رابعة العدوية، وتزج بالرسوؿ الكريـ في خيمة مف خياـ االعتصاـ تمؾ، نرى خطابًا 
تسيراف العسكر وتمجيد قائدىـ، لكأف الديمقراطية والحرية، ال ” أسطرة“وعبادة الفرد ... ” األسطرة”مشبعًا بػ

إال في ركاب ىؤالء ... أخشى أننا أماـ ديكتاتورية جديدة، متدثرة بمبوس مدني، تسعى في مواجية فاشية 
 ”.اإلسالـ ىو الحؿ“شمولية، متدثرة بمبوس الديف ومتمفعة بالشعار الساذج: 

خرج مشرؼ ؟ ... واليوـ نتساءؿ: أما مف م”رابعة العدوية“أما مف مخرج مشرؼ مف “تساءلنا قبؿ يوميف: 
لمصر، يوقؼ انزالقيا في ىاوية الفرز واالستقطاب والفوضى والخراب؟ ... أما مف مخرج لمصر يميؽ بيا 
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وبتاريخيا العظيـ، دولة ومجتمعًا وشعبًا وقوات مسمحة، يضعيا عمى سكة االنتقاؿ السممي والسمس والتوافقي 
 اعية؟ . وىذا ىو األىـً لفضاءات الحرية والكرامة والعدالة االجتم

 ”.عودة الوعي“ما أحوج مصر اليوـ، وما أحوجنا جميعًا اليوـ لػ  

، فإف ما يجري في ساحاتيا وميادينيا، ال تقؼ حدوده وتأثيراتو ضمف نطاؽ الجارافيا ”أـ الدنيا“وألنيا 
ـ عمى العقؿ، انتقمت إلى إلينا في األردف، بسرعة البرؽ، وما شيدناه قبؿ أيا” تطميؽ“المصرية ... فآفة 

مقربة مف دوار الداخمية، وعمى صدر صفحات بعض صحفنا اليومية، ينيض شاىدًا عمى أف رياح األزمة 
نعيد انتاج صورة المشيد  -عف قصد أو مف دونو-المصرية، بدأت تضرب بيف جدراف منازلنا، فنحف 

ف عمى نحو كاريكاتيري في بعض جوانبو ... حمى اهلل مصر والمصرييف ... حمى اهلل األردف  المصري، وا 
 واألردنييف.

 77/7/7053الدستور، عمان، 

 
 عواقب حقيقية الحتالليا المستمر "إسرائيل"واجيت  إذا إالجيود كيري لن تنجح  .38

 دانييؿ ليفي 

ىناؾ اسباب وجيية جدا لمتشكؾ في اف مسيرة السالـ متجددة ستفضي الى اتفاؽ عمى دولتيف، او حتى 
تصريحات كيري حافمة بعد اليقيف بشأف موعد محدد لبدء المحادثات، وجدوؿ تحقؽ كثيرا مف القدـ. كانت 

االعماؿ الذي ستدور حولو. بؿ انو لـ يكف مجديا اف اعضاء الحكومة اإلسرائيمية سارعوا لتجديد قسـ الوالء 
لممشروع االستيطاني، او اف الرئيس الفمسطيني محمود عباس سيجمس الى طاولة المفاوضات مف دوف اي 

 المتطمبات المسبقة التي اوجزىا كأساس الي عممية  تفاوضً ذات معنى.

ال بد اف ُينظر بحذر ايضًا الى المشيد السياسي الداخمي لكؿ طرؼ رئيسي في عممية السالـ. فيناؾ الكثير 
مف اعضاء الحكومة اإلسرائيمية الذيف يفضموف ضـ االراضي الفمسطينية عمى اقامة دولتيف، ويظؿ 

يوف منقسميف سياسيًا وضعفاء، فيما تنيمؾ الدوؿ العربية الكبيرة في تحقيؽ االستقرار داخؿ الفمسطين
، ال ينباي اف يترجما  حدودىا، ويظؿ االميركيوف متردديف سياسيا. غير اف الحذر المعقوؿ، بؿ حتى التشاـؤ

 الى انيزامية تنذر بالتحوؿ الى نبؤة تحقؽ ذاتيا.

باما الثناء كونيا ادركت منذ بواكيرىا مدى أىمية القضية الفمسطينية اإلسرائيمية تستحؽ ادارة الرئيس باراؾ او 
بالنسبة الى المنطقة، وكيؼ ُينظر الى اميركا ىناؾ. بؿ انو حتى في خضـ التقمبات الواسعة مف سوريا الى 

طف. كما مصر، تظؿ ىذه القضية محتفظة بمكانتيا االثيرة ويحـو طائر القطرس الكبير حوؿ رقبة واشن
يستحؽ كيري التقدير لما قاـ بو مف جيد شخصي برفع ذلؾ االلتزاـ الى مستويات جديدة، فقد زار المنطقة 

 ست مرات منذ توليو منصبو وزيرا لمخارجية.

ىناؾ مانـ في التامب عمى الطريؽ المسدود لمحادثات ال نياية ليا تدور حوؿ المحادثات وتبادؿ المـو قبؿ 
ىذا قد يخالؼ ما يقولو المشككوف. وعدا عف انياء مشيد بنياميف نتنياىو الشاذ في  التفاوض، واف كاف

القياـ بدور "المتودد المرفوض لمتواصؿ مع الفمسطينييف"، نورد في ما يمي خمسة اشياء في مصمحة ىذه 
 المحاولة الحديثة النعاش مسيرة السالـ:

 
 أىمية وساطة كيري
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الفكرة التافية القائمة باف اميركا ال يمكف اف تكوف راغبة في صفقة اكثر يبدو اف وزير الخارجية تخمى عف 
مف رغبة االطراؼ المعنية انفسيـ. طبعا انيا تستطيع ذلؾ: فاتفاؽ مستداـ فمسطيني إسرائيمي يصب في 
مصمحة االمف القومي االميركي، وىو ما شيد بو صراحة كؿ قادة القيادة المركزية االميركية منذ ىجمات 

 لحادي عشر مف ايموؿ  سبتمبرً.ا

ىناؾ تيارات قوية في السياسة اإلسرائيمية وبيف ابناء شعبيا وافراد الحكومة تعتقد اف بامكاف إسرائيؿ اف 
وىناؾ اتجاه مقارف عمى الجانب الفمسطيني. وعمى ضوء ذلؾ،  -تسابؽ الزمف في موضوع خيار الدولتيف 
لدولتيف، فاف االمر يظؿ بيف يدي الواليات التحدة لتقؼ وبيدىا وعمى اساس القمؽ االميركي تجاه بدائؿ ا
 ساعة توقيت وتحقف المسيرة باالستعجاؿ.

ويجب اف يظؿ كذلؾ، حتى واف تـ  -ال ريب في اف اناماس كيري وتصميمو في ىذا الجيد ميـ بحد ذاتو 
ىتماـ بالقضية، خاصة واف تعييف مبعوثيف اضافييف. وال يمكف اغفاؿ أي طرؼ لدور وزير الخارجية في اال

 عندما اتصؿ بنتنياىو يـو الجمعة الماضي في خضـ المحادثات. -اوباما بذؿ ما يكفي لمكشؼ عف تأييده 

قد تبدو الدبموماسية المكوكية التي مارسيا كيري منيجا قديما، لكنيا وصمت بنا الى ىذا الحد. وقد يصرخ 
ف المحادثات وجيا لوجو اكثر التصاقا بيذا الصراع. وال بد المتسرعوف مطالبيف بالدبموماسية الرقمية، لك

شيرا المتبقية مف والية اوباما  ٕٗلكيري اف يواصؿ مسيرتو: فالنجاح يتطمب جيدا مرسوما عمى مدى الػ
 الثانية، بما يسمح مف الوقت الجراء تايير سياسي يصب نقطة بعد اخرى عمى المواليف.

 
 يئوسا منياليست م -السياسات اإلسرائيمية 

اخذ نتنياىو في تشكيؿ ائتالؼ يضـ غالبية معارضة  ٖٕٔٓبعد الفوز في انتخابات كانوف الثاني  ينايرً 
لقياـ دولتيف. بؿ انو حتى واف عمد الى التعامؿ بطريقة أرييؿ شاروف مع حزبو بشأف الحموؿ المتعمقة 

ف غير الواضح ما اذا كاف بضعة افراد فاف م -وىو لـ يظير حتى االف اي ميؿ لمقياـ بذلؾ  -باالراضي 
 مف حزبو سيقفوف الى جانبو، او اف الوسط السياسي اإلسرائيمي سوؼ يذعف لقيادتو.

عمى اف ىذا ال يعني ضياع كؿ شيء. اذ يظؿ ىناؾ احتماؿ قوي باف اغمبية ضمف الكنيست الحالي تدعـ 
مقعداً  ٛٔمقعداً، االحزاب الدينية   ٜٔتضـ حزب يش عتيد الذي يرأسو يائير البيد   -حؿ الدولتيف 

. ٙٙمقاعدً، كاديما  مقعدافً بما مجموعو  ٙمقاعدً، ميريتز   ًٙ ىتنوعاه وترأسو تسيبي ليفني  ٔالعمؿ  
والكثير مف االحزاب العربية الفمسطينية ستدعـ ذلؾ. وانطالؽ "نتنياىو واصدقاؤه" الى مركز الوسط سيعزز 

 يا اف توجد بدونيـ.ولكف بامكان -تمؾ الاالبية 

مف يراقبوف عف كثب المشيد السياسي اإلسرائيمي قد يحكوف رؤوسيـ حائريف بشأف اشراؾ االحزاب الدينية 
في تمؾ الاالبية المحتممة المؤيدة لمسالـ. اال انيـ يخطئوف في شطب المتدينيف الػ"حريديـ". ذلؾ انيـ لـ 

اف. والحقيقة ىي اف المستوطنتيف الكبيرتيف لممتدينيف يكونوا ابدًا صييونييف مااليف او دعاة لالستيط
االرثوذكس مالصقتاف لمخط االخضر ويمكف ببساطة شمميما في تبادؿ لالراضي. وىـ حاليا عمى خالؼ 
مع اليميف االستيطاني، وقد ساندوا خطوات السالـ في الماضي، كما اف تفسير القانوف الييودي يوفر ليـ 

 مي عف االحتالؿ.غطاء لمموافقة عمى التخ

والخالصة ىي كما يمي: اذا حانت ساعة المصادقة عمى حؿ الدولتيف، فال تفترض اف السياسة الداخمية 
اإلسرائيمية ستعمد تمقائيا الى تخريبيا. ولكف ال تتوقع مف نتنياىو او النظاـ السياسي اإلسرائيمي اف يعمؿ 

 طواعية لخمؽ تمؾ المحظة.
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 كيري يركز عمى االرض

مد المفاوضات مف ىذا النوع دوما عمى درجة مف االبداع والتصور، لكنيا تحتاج الى َمراٍس ال يمكف تعت
حدى ىذه المراسي ىي فكرة اف خطوط  تكوف اساس الحدود بيف إسرائيؿ وفمسطيف في  ٜٚٙٔاغفاليا. وا 

الخرى اف تزاحـ حؿ الدولتيف. ومف حسف الحظ اف كيري يدرؾ ىذه الحقيقة ويعي انو ال يجوز لمقضايا ا
 البعد االرضي.

لف يكوف سيال التركيز عمى االراضي. وفي حاؿ البدء بالمحادثات، فاف مف المتوقع اف يعمد نتنياىو الى 
وضع العراقيؿ اماـ بحث صادؽ لمقضية بمحاولة تايير الموضوع. واي تفسير ميما كاف متياونًا لموقؼ 

لحاجة لدولة فمسطينية قابمة لمحياة ومقبولة سياسيا، وال يريد نتنياىو بشأف االرض لف يحقؽ ما تدعو اليو ا
رئيس الوزراء اإلسرائيمي لموقفو غير المعقوؿ ذي الحد االقصى في مطالبو اف يكوف مكشوفا سواء خارج 

 إسرائيؿ او داخميا  حيث قد ال تقؼ السياسات فعال الى جانبوً.

لموسعة ورفض إسرائيؿ االنسحاب مف المستوطنات او التي تتصور القدس ا -ومطامح نتنياىو االقميمية 
كاساس  ٜٚٙٔال تترؾ بكؿ بساطة مجاال لدولة فمسطينية. فيو لـ يوافؽ عمى حدود  -غور االردف 

لممحادثات، ولـ تعترؼ اي مف حكوماتو الثالث قط بحؿ الدولتيف كسياسة رسمية. والشيء ذاتو ينطبؽ عمى 
 حزبو الػ"ليكود".

ف يعثر عمى طريقة لاللتفاؼ عمى مواقؼ نتنياىو التعطيمية. واحد الخيارات ىو وضع قضايا ال بد لكيري ا
اخرى عمى مسارات متوازية، وىي خطوة يبدو اف وزير الخارجية بصدد اتخاذىا فعاًل. ومع اف التحسينات 

موضوع االقتصادية ذات اىمية واضحة، فانيا ال يمكف اف تحؿ محؿ ازالة االحتالؿ ويجب اف تبقى 
مفاوضات آخر منفصؿ يرأسو اآلف ممثؿ الرباعية توني بمير. وال يمكف السماح ايضًا لألمف باف يخرج 

وىنا اوكؿ كيري الى الجنراؿ جوف اليف قيادة ماىو في االغمب مسار ثنائي  -قضية االراضي عف سكتيا 
 إسرائيمي لمعالجة االمور األمنية.-اميركي

يمية في مكانيا، اذ ساعد في احياء مبادرة السالـ العربية باجتماعو مرتيف وضع كيري ايضًا بنية دعـ اقم
مع ممثمي دوؿ عربية. وقد اعطى ىذا العمؿ ثماره فعاًل، اذ اكدت المجموعة العربية فكرة السماح بمبادالت 

. ويجب اف يواصؿ وزير الخارجية تجنب المقاربة الفاشمة التي حاوؿ اتباعيا ٜٚٙٔاراض عبر حدود 
المبعوث السابؽ جورج ميتشؿ الذي ضاط عمى العرب التخاذ خطوات تدريجية لتطبيع العالقات مع 

 إسرائيؿ قبؿ ضماف انياء االحتالؿ.

كؿ ىذا يمثؿ بداية ذكية مف جانب كيري. والمجاؿ الوحيد الذي يبدو اف نتنياىو ينجح فيو بصرؼ االىتماـ 
ضع مسألة االعتراؼ الفمسطيني بدولة إسرائيؿ ييودية في عف جيود الواليات المتحدة ىو االندفاع نحو و 

ولكنو مطمب باطؿ في غياب استعداد إسرائيمي لاللتفات الى التاريخ  -المقدمة. وقد يبدو ىذا معقواًل 
 الفمسطيني ورواياتو والى التمييز البنيوي الحالي الذي يواجيو الفمسطينيوف المواطنوف في إسرائيؿ نفسيا.

سينجح او يفشؿ بناًء عمى قدرتو عمى جر نتنياىو الى لحظة حقيقة بشأف موضوع االراضي.  اف جيد كيري
وال ينباي السماح القتراح اتفاقات انتقالية غير مساعدة بخصوص الحدود بااللياء عف ذلؾ: فاذا ووجو 

قد يقوؿ نعـ ولكف الجميور اإلسرائيمي  -رئيس الموزراء بخيار، فاف مف االرجح اف يكشؼ كقائؿ لػ"ال" 
 بالرغـ منو.

 
 اوروبا تساعد في انياء طيش إسرائيل االستيطاني
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حتى باكثر التحميالت ورديًة، فاف درب كيري يبدو حافاًل بالمصاعب. ولف يكوف مف بيف اقؿ تحدياتو شأنًا 
ًء مناسبًا التجربة اإلسرائيمية القائمة بانو لف تترتب عواقب عمى قوؿ "ال"، واف محادثات السالـ توفر غطا

 الساءة السموؾ في االراضي المحتمة.

يجب اف يحرر كيري القيادة السياسية اإلسرائيمية مف ىذه الفكرة. اذ يدعي ساسة إسرائيميوف كثيروف اف اي 
ضاط ىو ذو نتائج عكسية ويؤثر سميا عمى الجيود السممية. نعـ، سيقولوف ذلؾ. ولكف ىذه ليست فقط 

حة، وانما ىي ايضًا حجة خاطئة. ويحذر الوسطيوف مف الساسة اإلسرائيمييف حجة تخدـ نفسيا بصورة واض
الجميور باستمرار مف اف إسرائيؿ ستدفع ثمنًا في غياب السالـ، مع فرض المجتمع الدولي عقوبات عمييا 

 وقد ثبَت باستمرار انيـ عمى خطأ. واذا استشؼ الجميور اإلسرائيمي اف ىذه المعادلة آخذت تتحوؿ واف -
السموؾ الخاطىء يحاَسب عميو مرتكبوه، فاف عددًا كافيًا مف الناخبيف قد يعطي االولوية لمقضية الفمسطينية 

 ويساند المعسكر المؤيد لحؿ الدولتيف.

بدا اف ذلؾ بدأ يحدث االسبوع الماضي عندما تصادفت دبموماسة كيري المكوكية مع ارشادات االتحاد 
ويؿ كيانات موجودة في المستوطنات. وبينما تعد مبالغ اليوور الذاىبة الى االوروبي الجديدة التي تمنع تم

المستوطنات غير ميمة، فاف القضية سببت ىزة النو بدا انيا مقدمة لنقطة تحوؿ تنذر بتآكؿ قدرة إسرائيؿ 
عمى االفالت مف المحاسبة عمى سموكيا. وبعكس ادعاءات الحكومة اإلسرائيمية، تبيف اف ىناؾ عواقب 

تجاىؿ االجماع الدولي ضد مشروع المستوطنات. وبدا اف االنباء مف اوروبا تعزز جيود كيري، وال تتسبب ل
 في انييارىا.

اف مف المحتمؿ اف الجيد االميركي الحالي نحو تحقيؽ السالـ لف تكوف لو اي فرصة نجاح اال اذا واجيت 
لمحؿ ىو دولتاف لشعبيف، فاف اي اجراء عقابي إسرائيؿ عواقب حقيقية الحتالليا المستمر. وما داـ التصور 

 ً واالحتالؿ.ٜٚٙٔيجب اف يكوف في اساسو تمييزًا ما بيف إسرائيؿ نفسيا  قبؿ حرب

ىذا يعني اف محادثات السالـ نفسيا يجب اال تكافأ ىذه المرة بارجاء االعماؿ التي تنجـ عنيا عواقب بسبب 
ب اف تستمر ىذه بموازاة المحادثات وال ينباي تعميقيا اال االحتالؿ المستمر وتوسيع المستوطنات. اذ يج

عندما تقدـ إسرائيؿ اقتراحات حقيقية يمكف تنفيذىا النياء االحتالؿ. وقدـ االسبوع الماضي لمحة عف دور 
 ذي معنى لالتحاد االوروبي في ىذه العممية، كما ابرز تقسيمًا بناًء لمعمؿ بيف الواليات المتحدة واوروبا.

 
 اذا فشل كيري، فان بوسعو ان يصنع ليمونادة من الميمون حتى

اف انخراط كيري المكثؼ، حتى لو اخفؽ في تحقيؽ اختراؽ، يمكف اف يظؿ الخيار االفضؿ المتاح حاليًا 
لكؿ مف االسمرائيمييف والفمسطينييف. ففي الجانب اإلسرائيمي، ما تزاؿ الحكومة مؤيدة لممستوطنيف غريزيًا 

توطنيف انفسيـ في مناصب ميمة، مثؿ وزارة اإلسكاف والبناء. ويحتمؿ اف افضؿ طريقة وحافمة بالمس
 لضبطيا ىي الرقابة التي وفرىا كيري وفريقو.

حتى وال في  -وفي الجانب الفمسطيني، مف الواضح بجالء اف القيادة الحالية ليس لدييا خطة تتحرؾ قدمًا 
وليس ىناؾ مبادرة استراتيجية جديدة عمى وشؾ اف يتـ  تحركيا نحو نيؿ االعتراؼ في االمـ المتحدة.

اطالقيا، كما اف تكاليؼ الفرصة الستئناؼ المفاوضات محدودة، والمصالحة مع حماس غير واردة. 
وحمالت المجتمع المدني الواعدة التي برزت في السنوات االخيرة تحتاج لمزيد مف الوقت لقيادة 

 واليات المتحدة المتجدد في منع مزيد مف سفؾ الدماء في غزة.تاييرسياسي، بينما يساعد اىتماـ ال
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 -ىذه االسباب االضافية النخراط كيري في إسرائيؿ وفمسطيف قد تكوف شيئًا اقؿ مف اتفاؽ سالـ تاـ ناجز 
ولكنيا ليست شيئًا. فاذا كانت النتيجة النيائية لدبموماسية وزير الخارجية الحثيثة ىي منع مزيد مف التدىور 

 فال تحطوا مف قدر الميمونادة الناتجة. -وبعبارة اخرى اذا كاف كؿ ما لديو ليعمؿ بو ىو ليموف  -
 موقع "فورين بوليسي" االلكتروني

 76/7/7053، القدس، القدس
 

 المفاوضات: عودة إلى كّي الوعي .39

 عاموس ىرئيؿ

لبندقية، ذكرى فترة يفضؿ معظـ يستعيد الفيمـ اإلسرائيمي "بيت لحـ" الذي ُقبؿ ىذا االسبوع في ميرجاف ا
اإلسرائيمييف اف ينسوىا. ىذا فيمـ مثير لالىتماـ حبكتو ماروسة عميقا في اياـ االنتفاضة الثانية، عندما كاف 

المخربوف االنتحاريوف يفجروف أنفسيـ في الباصات في القدس وفي شوارع تؿ أبيب كؿ اسبوع تقريبا. 
الفيمـ الى البث التجاري في البالد وعندىا أيضا مف الصعب أف وسيمر نحو شيريف آخريف الى أف يصدر 

 –نعرؼ كـ مف اإلسرائيمييف سيجندوف القوى النفسية الالزمة لمشاىدتو. ولكف عمى االقؿ لخريجي المواجية 
ىذا يعد مف قبيؿ  –ضباط الجيش، رجاؿ المخابرات والشرطة، رجاؿ السمطة الفمسطينية، الصحافييف 

 .الواجب الميني

المخرج يوفاؿ الدار الذي يعد "بيت لحـ" فيممو االوؿ ال يجري اي تنازالت الحد. الفيمـ، الذي سيجد قدامى 
العيد فيو غير قميؿ مف اوجو الشبو بيف ما يوصؼ فيو وبيف قضية وقعت في بداية االنتفاضة، يعنى 

يات االنتحارية وبالعالقة التي بالمطاردة التي تجرييا المخابرات لمطموب فمسطيني يرسؿ المخربيف لمعمم
نشأت بيف مسؤوؿ المخابرات وبيف االخ الشاب لممخرب. الجميع يخرجوف سيئيف مف ىذه القصة: 

المخابرات مستعدة ألف تضحي بفتى فمسطيني كي تاتاؿ أخاه؛ السمطة الفمسطينية تنقؿ االمواؿ لممطموبيف 
 كرة لعب انسانية بيف الطرفيف. تحت غطاء لجنة حماية مكانة المرأة؛ والفتى الذي ىو

ال يدفع ادلر دينا لمسياسة السميمة وليس في الفيمـ حتى ذرة ترشيح وردية لمواقع البشع في المناطؽ. ولكنو 
يحذر ايضا مف الدخوؿ الى الفخ المريح  والمثيب جدا في خارج البالدً ألفالـ "نياية االحتالؿ". يخيؿ اف 

ذي يعالج حقا مواضيع االنتفاضة. بميزانية غير كبيرة عمى نحو خاص، ومع ىذا ىو فيمـ االحداث االوؿ ال
فريؽ ممثميف يكاد ال يكونوا معروفيف لمجميور الافير، نجح ادلر وشريكو في كتابة السيناريو، الصحفي عمي 

واكد، مراسؿ "واي نت" في المناطؽ في عيد االنتفاضة في أف يجمب الى الضفة الاربية جودة المسمسؿ 
 التمفزيوني االميركي "الخفي". االستعادة الدقيقة جدا ومثميا ايضا المباراة. ال يوجد تزييؼ.

اف البياف عف دخوؿ "بيت لحـ" الى المنافسة االعتبارية في البندقية جاء بعد بضعة اياـ مف المؤتمر 
وضات السياسية الصحافي لوزير الخارجية االميركي جوف كيري في عماف، حيث أعمف عف استئناؼ المفا

المباشرة بيف إسرائيؿ والفمسطينييف. وقد أعمف كيري عف نجاحو في ذروة اليدوء االمني النسبي. وبتعابير 
العمميات، كانت السنتاف االخيرتاف االكثر ىدوء في الضفة منذ حرب االياـ الستة. تمؾ االياـ في بداية العقد 

االنساف في أف ينساه بالسرعة الممكنة. حقيقة أنو مف  الماضي تبدو اليوـ بعيدة، كالكابوس الذي يرغب
أي في الطرؼ االخر مف  –ناحية الكثير مف اإلسرائيمييف توجد مناطؽ الضفة في الجانب المظمـ مف القمر 

تسيؿ عمى عممية الكبت. فقد خبت االنتفاضة في منتصؼ العقد الماضي لجممة مف  –جدار الفصؿ 
الحالي يوجد ما يكفي مف المزايا الكابحة لمجماح الكفيمة باف تجعؿ مف  االسباب ويخيؿ اف في الواقع
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الصعب عودتيا قريبا. ولكف ال يمكف اال نفكر بمسألة كـ ىو رقيؽ الخط الفاصؿ بيف الوضع االف والعودة 
 السريعة الى اياـ المظى.

 
 الغموض يعود

 –البشع والجارح لممشيد  –ر الفصؿ قبؿ يـو مف بياف كيري، بدت بيت لحـ اىدأ مف أي وقت مضى. جدا
يجعؿ مف الصعب العبور مف المدينة شماال الى القدس، مع أنو في منطقة غوش عصيوف في جنوب بيت 
لحـ، الدخوؿ باالقداـ الى إسرائيؿ في "مسار الماكثيف غير القانونييف" يريح مثمما كاف دوما. في ساعات ما 

قبر راحيؿ حاؿ اعتيادي مثير لمتثاؤب في اياـ صـو رمضاف. بعد الظير يسود معبر راحيؿ، المجاور ل
الباعة المتجولوف وسواقو السيارات العمومية، رجاؿ الصناعة الصايرة الذيف يكسبوف الرزؽ مف واقع 

الحواجز الذي تفرضو إسرائيؿ، يتجاىموف مجموعة ضباط الجيش اإلسرائيمي وحرس الحدود التي تجتاز 
يرة في الطرؼ الثاني. حالة طبيعية ال توجد ىنا، ولكف المسافة واسعة عف االياـ المعبر لمقياـ بجولة قص

 التي كانت فييا االجواء عمى االرض تتفجر عداًء.

اعالف كيري يخدـ اليدوء، عمى االقؿ في الطرؼ الفمسطيني. فمالفؽ السياسي، ميما كاف رمزيا وطفيفا، 
تح، رغـ خيبات االمؿ التي اوقعتيا السنوات السابقة. ولكف يوجد تأثير ميديء عمى الجميور المتماثؿ مع ف

فقد يتفجر  –ىذا صحيح فقط طالما استمرت المحادثات. "اذا ما نفخوا ىنا بالوف أمؿ وفشمت المفاوضات 
الوضع ردا عمى ذلؾ"، يقوؿ مسؤوؿ إسرائيمي كبير يعنى بمكافحة االرىاب في المناطؽ. االطار الزمني 

كيوف، تسعة اشير، يفترض اف يوفر شريحة حماية لفترة زمنية طويمة نسبيا، دوف عنؼ الذي حدده االمير 
في الضفة، ولكف الصدمات يمكف أف تندلع في اثناء ىذه الفترة ايضا عمى خمفية أزمات صايرة في 

 المفاوضات.

حت بذلؾ يكمف انجاز كيري في واقع الحاؿ في مجرد استئناؼ المحادثات. فالخطوة االميركية التي سم
الاموض البناء. بدال مف التزاـ خطي مف  –استخدمت مناورة مف عيد المفاوضات عمى اتفاقات اوسمو 

الطرفيف الواحد لالخر، اكتفيا بوعود كيري الاامضة. في اوسمو كانت لمقصة نياية سيئة: في أعمى الطريؽ 
المنية والبناء في المستوطنات. وما بدأ تبيف أنو توجد فجوات تفسير كبيرة بيف الطرفيف بالنسبة لمترتيبات ا

أدى الحقا، بعد فشؿ مؤتمر كامب ديفيد في صيؼ  ٜٜٙٔ – ٜٗٔبموجة عمميات الباصات االولى بيف 
 ، الى اندالع االنتفاضة الثانية.ٕٓٓٓ

في اوسمو توجيت إسرائيؿ الى المفاوضات انطالقا مف توقع، خاب، في أف ـ.ت.ؼ بالفعؿ ستبقى الممثؿ 
ف كاف جمب معو تأييد قسـ الوحي د والشرعي لمشعب الفمسطيني. ولكف سرعاف ما تبيف اف ياسر عرفات وا 

ىاـ مف الجميور الفمسطيني، ولكف ليس تأييد منظمات فمسطينية عديدة اخرى. فميست المفاوضات وحدىا 
اخؿ فتح ايضا كاف لـ تكف مقبولة عمى الفصائؿ االسالمية وعمى الجبيتيف الديمقراطية والشعبية بؿ انو د

ىناؾ مف اختمؼ مع طريؽ المحادثات. واالف تستخدـ الواليات المتحدة تأييد الجامعة العربية كرافعة ولكف 
ال يشارؾ في الخطوة حاليا سوى ثالثة اعضاء فييا. أما الباقوف فيتحفظوف مف االتصاالت مع إسرائيؿ او 

عربي. رئيس السمطة، محمود عباس  ابو مازفً يعود الى ينشاموف جدا بالمشاكؿ التي جمبيا عمييـ الربيع ال
المفاوضات في ظؿ نقص اشكالي في الشرعية، سواء في الداخؿ، في المناطؽ، أـ في الخارج، في العالـ 

العربي. طريؽ واحد لمتامب عمى الفجوة كفيؿ باف يكوف االعالف عف انتخابات جديدة في المناطؽ حتى لو 
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المف اإلسرائيمي يشككوف في اف تؤدي محاوالت جس النبض بيف السمطة عارضت حماس. في جياز ا
 وحماس الى مصالحة تفترض تنازالت أي مف الطرفيف ليس مستعدا الف يخاطر بيا.

كميـ معتقموف مف عيد ما قبؿ اتفاقات  –طمبتيـ السمطة  ٗٓٔسجينا امنيا مف اصؿ  ٓٛاف تحرير نحو 
اع الداخمي مع حماس. ىذا انجاز حقيقي يتداخؿ مع تطورات اخرى سيوفر لعباس تفوقا في الصر  –اوسمو 

تدخؿ المنظمة في ازمة: استئناؼ االتصاالت السياسية وباالساس، االنقالب العسكري في مصر، الضاط 
المصري عمى خاليا االرىاب البدوية في سيناء واغالؽ معظـ االنفاؽ مف سيناء الى قطاع غزة في رفح. 

حتى االف بدىشة ما الى التطورات في مصر، الحقا قد تفكر المنظمة في موضوع  حاليا، تنظر حماس
 استمرار وقؼ النار مع إسرائيؿ وىؿ ال يزاؿ يخدـ اىدافيا.

بقدر ما يمكف اف نعرؼ، ليس لحماس ترددات مشابية في الضفة الاربية. ىناؾ تفيد التعميمات الثابتة 
ئيؿ في كؿ مناسبة. غير أنو ال توجد الكثير مف المناسبات. لمنشطاء باستمرار الكفاح العنيؼ ضد إسرا

فالضاط القوي الذي تمارسو إسرائيؿ والسمطة عمى نحو منسؽ في السنوات الست االخيرة شؿ معظـ نشاط 
الذاع العسكري لحماس. فمنذ عدة سنوات ليس لممنظمة رئيس لمذراع العسكري في الضفة، وذلؾ الف كؿ 

ى االقميمي يعتقؿ فورا مف السمطة أو مف اإلسرائيمييف. وال يزاؿ يتبيف مف المعطيات نشيط يبرز عمى المستو 
التي تعرضيا المخابرات أنو منذ بداية السنة يبدو ممحوظا ارتفاع في عدد محاوالت العمميات بالسالح 

رتفاع ا –في كؿ العاـ السابؽ  ٕٛٔعممية احبطت في النصؼ االوؿ مف ىذا العاـ، مقابؿ  ٜ٘الناري: 
محاولة الختطاؼ إسرائيمييف حتى االف ىذا العاـ، مثؿ عدد محاوالت  ٕٗفي المائة. واحبطت  ٓ٘بنحو 

 االختطاؼ التي احبطت في كؿ العاـ الماضي.

تعريؼ "محاولة اختطاؼ" تصاغ بشكؿ شبو موسع في المخابرات؛ في السنوات االخيرة تسود في الضفة 
ف عممية في الميؿ ويستيقظ في الصباح ليكتشؼ اف المخابرات تقؼ عمى النكتة عف الفمسطيني الذي يحمـ ع

 باب بيتو. وال يزاؿ االىتماـ باالختطاؼ واضح وسيوجد طالما بقي السجناء في ايدي إسرائيؿ.

الى جانب المفاوضات السياسية ال يمكف تجاىؿ االثار المحتمؿ لميزة في العالـ العربي عمى الوضع في 
ئمة العناصر التي تقمؽ الجيات االمنية يجب أف نحصي ايضا االرىاب الييودي المناطؽ. وفي قا

 واالحتكاؾ المحمي بيف المستوطنيف في البؤر االستيطانية وجيرانيـ.

االحتالؿ ال يمكنو أف يستمر الى االبد دوف صداـ عنيؼ آخر. ولكف حاليا، عمى خمفية استئناؼ 
النفجار ىو كما وصفو وزير الدفاع قبؿ عقد الكي في الوعي. اما المفاوضات، فاف العامؿ الحاسـ في منع ا

الزمف فقد اثبت بانو محؽ: الوحشية الناجعة التي اتخذتيا إسرائيؿ في قمع االنتفاضة الثانية ال تزاؿ تبعد 
ة االنتفاضة الثالثة. الاضب الفمسطيني عمى االحتالؿ ال يزاؿ عمى حالو. ولكف عندما يكوف تقريبا لكؿ عائم
موسعة في الضفة شييد في الصراع او سجيف في السجف اإلسرائيمي، فاف الشيية لممواجية المتكررة تبقى 

 ضيقة.

 عن "ىآرتس"

 77/7/7053، رام اهلل، األيام
 

 الييودية.. بعض المسكوت عنو "إسرائيل" .41

 محمد خالد األزعر
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ييودية صرفة، العمـ وألوانو؛ النشيد كؿ الشارات والرموز والشعارات الرسمية في إسرائيؿ تحمؿ تعبيرات 
الوطني وكمماتو؛ الطوابع والقطع النقدية والصور واألشكاؿ المطبوعة عمييا؛ األعياد ومناسباتيا؛ القوانيف 

ذات األرضية الدينية كقانوني العودة والجنسية؛ مناىج التعميـ والسيما الموصوؿ منيا بالتاريخ ونوعية الثقافة 
 ماء المدف والمراكز المدنية والقروية األكثر ازدحاما وحيوية.وصناعة اليوية؛ أس

ىذه النماذج ونحوىا، الى جانب محاولة عبرنة وتيويد كؿ شيء في الدوائر والمكاتبات الحكومية، تضيؽ 
 مجاؿ التفكير في إسرائيؿ الدولة خارج السياؽ الييودي.

عبر ما يعرؼ بوثيقة االستقالؿ. بؿ ولنا أف والحؽ أف إسرائيؿ أعمنت عف ييوديتيا منذ يوميا األوؿ، 
 نفترض أنيا أضمرت مضمونيا الييودي قبؿ ذلؾ اليوـ بكثير.

ذلؾ حيف رفضت الحركة الصييونية كؿ مشروعات التسوية القائمة عمى الحؿ الديمقراطي في كياف 
د فقط، واتجيت الى فمسطيني جامع لمعرب والييود، وآثرت الحؿ االنعزالي الرامي الى انشاء دولة لمييو 

 تكريس المؤسسات الييودية الالزمة لتفعيؿ ىذا الحؿ.

ولماذا نبتعد، ألـ ييدؼ آباء المشروع الصييوني الى تأسيس دولة ييودية، تكوف بزعميـ حال نيائيا لما 
 اشتير بالمسألة الييودية؟.

ائيؿ كاف دوما قائما عمى قدـ ىناؾ والحاؿ كذلؾ الكثير مما يؤكد أف التركيز عمى المضموف الييودي إلسر 
وساؽ، قبؿ قياـ ىذه الدولة وبعده. وىكذا فاف ما يحتاج الى تفسير، ىو مطالبة الجانب العربي بعامة 

والفمسطيني بخاصة، االعتراؼ الموثؽ في صمب عممية التفاوض والتسوية بيذا المضموف خالؿ السنوات 
 العشر األخيرة.

ية بيذا الخصوص، أف وضعنا أيدينا عمى معظـ األضرار االمتوقعة لقد كاف مف شأف االجتيادات الثر 
 بحقوؽ العرب والفمسطينييف اذا ما استجابوا ليذا المطمب.

لالنكشاؼ واحتماؿ طردىـ مف ديارىـ، أو القناعة بدونيتيـ  ٛٗوأىميا بال حصر، تعريض فمسطينيي اؿ
نوني صريح . اف توثيؽ القبوؿ بييودية إسرائيؿ والقبوؿ بحالة انعداـ المساواة التي يخضعوف ليا بشكؿ قا

سيفتح مصير ىذه الجماعة عمى أفؽ سياسة األبارتيد والتمييز ، األكثر قتامة مما ىو قائـ بالفعؿ منذ 
ٜٔٗٛ. 

تقديرنا أف األدبيات العربية والفمسطينية، التفاوضية بالذات، قدمت والتزاؿ دفوعا وحججا قوية بيف يدي 
 مطمب اإلسرائيمي.رفض االنصياع لم

غير اف االستاراؽ في مضمار ىذه الدفوع يكاد يصرؼ األنظار عف التدبر في بعض السمبيات، التي ربما 
تناؿ مف إسرائيؿ ذاتيا جراء افراطيا في التوكيد عمى ىويتيا الييودية، والتي ربما كانت أحد أىـ االسباب 

العرب والفمسطينييف لعشرات السنيف ؟. ويشي بتوقع  التي جعمت اإلسرائيمييف يتجاىموف مطمبيـ الحالي مف
مثؿ ىذه السمبيات، وجود جدؿ إسرائيمي كبير حوؿ جدوى ىذا المطمب ورفع لواء البعد الييودي لمدولة في 

 المرحمة الراىنة.

عطفا عمى ىذا التصور، نالحظ أف بعض اإلسرائيمييف يتحسسوف مف امكانية بروز التناقض بيف االدعاء 
ولتيـ ذات نظاـ ديمقراطي وبيف االتجاه الى اعتبارىا دولة ييودية. فالديمقراطية ال تجيز حصر ىوية بأف د

 الدولة في زقاؽ الديف، واعتبارىا بكؿ فجاجة لمييود فقط.
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وترتفع الحساسية مف ىذا التناقض بالنظر الى انو قد يسوؽ الارب، الديمقراطي ، الى التوجس مف دعوي 
لى منظومتو الفكرية وأسموبو في ادارة االجتماع السياسي، كونو ال يقبؿ سوى بدولة كؿ انتماء إسرائيؿ ا

 مواطنييا.

مف جية أخرى، يخشى ىؤالء مف تصاعد ردود األفعاؿ االقميمية، العربية واالسالمية، التي ربما جنحت 
 أكثر الى تعويـ المفيـو الديني لمصراع مع إسرائيؿ، بما يؤدي الى

 الذيف يطمبوف رأسيا في سياؽ حرب مقدسة عمييا.توسيع دائرة 

 كأف االفصاح عف ييودية إسرائيؿ ربما عمؽ عزلتيا في عالمي الارب والشرؽ.

الى ذلؾ، ثمة مخاوؼ مشروعة مف أف يؤدي االيااؿ في التعريؼ الييودي إلسرائيؿ، الى تضعضع العالقة 
الييود داخؿ الدولة. لقد استقبمت إسرائيؿ  بيف قطاعات المستوطنيف الييود وقطاعات المستوطنيف غير

 ألؼ مف المياجريف المشكوؾ في ييوديتيـ. ٖٓٓخالؿ العقديف األخيريف أكثر مف 

وبمجرد التركيز عمى النسب الييودي البحت إلسرائيؿ، فسوؼ تزداد موجة التربص والتوجس بيف ىذه 
وذ المتشدديف  الحريديـ ً ىناؾ ، وبوتيرة ال القطاعات . ندفع بذلؾ وفي الذىف ذلؾ التصاعد الواضح في نف

 ينباي معيا استبعاد الصداـ مع العممانييف الييود، فكيؼ الحاؿ مع العممانييف غير الييود؟

واذا مددنا ىذه المالحظة عمى استقامتيا وصمنا الى امكانية تراجع قدرة إسرائيؿ "الييودية" عمى استقطاب 
مـ ىؤالء األخيريف بأنيـ سيواجيوف بشروط حياة التناسبيـ، في دوؿ مياجريف غير ييود مف األصؿ ، لع

 تميؿ عالنية لمييود فقط.

وخطورة ىذا التطور أنو سيفاقـ واقع الضعؼ السكاني ازاء الفمسطينييف داخؿ الدولة وكذا في حدود فمسطيف 
ف غير الييود قد يتساءلوف التاريخية، لضمور أو انقطاع المدد البشري غير الييودي عنيا. ثـ اف المستوطني

 . ٛٗعف جدوى الدفاع عف دولة تجاىر بأنيا ليست ليـ ، تماما كما ىو الحاؿ بالنسبة لفمسطينيي 

 مف الواضح أننا بصدد ممؼ ينطوي عمى تعقيدات وسمبيات حتى بالنسبة لمداخؿ " الييودي" في إسرائيؿ.
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