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 جولة المفاوضات الثانية شهدت خالفات جوهرية... ونتنياهو يمتقي كيري الشهر المقبل ":معاريف" .0

سرائيمية بنياميف نتنياىو أنو يعتـز لاا  أفادت أوساط قريبة مف رئيس الحكومة اإل: أسعد تمحمي -الناصرة 
ي جوف كيري في الثامف مف الشير المابؿ خالؿ زيارتو روما لمناقشة سبؿ دفع مريكوزير الخارجية األ

المفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف إلى أماـ، ليكوف ىذا الماا  األوؿ بينيما بعد إعالف كيري قبؿ خمسة 
 بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية.أسابيع استئناؼ المفاوضات 

قولو إف كيري يرى أف المسؤولية إلنجاح « مصدر سياسي رفيع»عف « معاريؼ»ونامت صحيفة 
المفاوضات الحالية تاع في األساس عمى إسرائيؿ أكثر مف الفمسطينييف، وأنو مف ىذا المنطمؽ سيحاوؿ 

مًا. وذّكرت بأنو سبؽ لكيري أف حذر في إقناع نتنياىو ببذؿ مزيد مف الجيود لتحاؽ المفاوضات تاد
اتصاالتو األخيرة مع نتنياىو مف أنو في حاؿ فشمت المفاوضات، فإف إسرائيؿ ستضطر لمواجية حممة 

 دولية شديدة الميجة لنزع الشرعية عنيا.
عمى صمة، نامت الصحيفة عف مصادر مطمعة عمى المفاوضات بيف الجانبيف اإلسرائيمي )بايادة وزيرة 

ضا  تسيبي ليفني ومستشار رئيس الحكومة اسحؽ مولخو( والفمسطيني )برئاسة كبير المفاوضيف صائب الا
خالفًا لمجولة األولى األسبوع الماضي، شيدت خالفات «عرياات( أف الجولة الثانية التي تمت ىذا األسبوع و

مرة صراخًا مف كؿ مف  ونامت عف ديبموماسي أجنبي قولو إف الجمسة شيدت أكثر مف«. جوىرية في الرأي
 الجانبيف عمى اآلخر.

وفي التفاصيؿ، فإف الجانبيف عرضا في الجمسة قضية الحدود والترتيبات األمنية والعالقة بينيما، فأكد 
وتبادؿ أراض متساو، في حيف  2799عرياات المبدأ الذي أعمنو الفمسطينيوف والاائـ عمى حدود عاـ 

ومولخو، طباًا لمصدر فمسطيني، طرح موقؼ إسرائيؿ الواضح مف  رفضت ليفني ىذا المبدأ، كما رفضت
مسألة الحدود. وأشارت الصحيفة إلى أف إسرائيؿ تتعمد عدـ الكشؼ عف موقفيا مف مسألة الحدود قبؿ أف 

 في مسألة الترتيبات األمنية.« ماابؿ»تتأكد مف أنيا ستحصؿ عمى 
التي سبؽ أف قدمتيا الى « 42ياة النااط الػ وث»وأضافت الصحيفة أف إسرائيؿ أجرت تعديالت عمى 

الفمسطينييف في عماف مطمع العاـ الماضي وتتطرؽ لممسائؿ المتوقع أف تتطرؽ إلييا المفاوضات بيف 
 ناطة، مف دوف أف تشير إلى جوىر ىذه التعديالت. 29الجانبيف. وأشارت إلى أنو تـ اختزاؿ النااط في 

 13/7/1102الحياة، لندن، 
 
 عباس مستعد لمقاء نتنياهو في حال تحقيق تقدم في المفاوضاتالصينية:  نخوايشوكالة  .2

قاؿ مصدر فمسطيني مطمع يوـ الجمعة إف الرئيس الفمسطيني محمود عباس أبمغ أعضا  في  :راـ اهلل
اوضات الكنيست اإلسرائيمي استعداده لماا  رئيس الوزرا  اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو عند تحايؽ تادـ في المف

 .الجارية بيف الجانبيف
وذكر المصدر لوكالة أنبا  )شينخوا(، أف عباس أكد ألعضا  وفد حزب )ميرتس( خالؿ اجتماعو بيـ في 
مدينة راـ اهلل الخميس، جاىزيتو الكاممة "لماا  نتنياىو بصفتو رئيس وزرا  إسرائيؿ المنتخب وتكثيؼ 

وقاؿ عباس "حينيا سنتعامؿ معو  .ي الحدود واألمفمفاوضات السالـ الجارية حاؿ تحايؽ تادـ في ممف
وأضاؼ المصدر أف عباس أشار إلى أف االتفاؽ تـ عمى عاد لاا  تفاوضي بشكؿ  .")نتنياىو( مباشرة

أسبوعي إال أف الجانب الفمسطيني يسعى إلى تكثيؼ الماا ات وتفعيؿ الدور األمريكي "ليكوف بمثابة الحكـ 
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"الفرصة الحالية يجب استغالليا لتحايؽ السالـ ألف أوضاع المنطاة غير واعتبر عباس أف  ."والااضي
 ."مطمئنة وىناؾ صعود لتيارات معادية غير ميتمة بعممية السالـ لذلؾ يجب تحايؽ تادـ

واستابؿ عباس في مكتبو وفد حزب )ميرتس( برئاسة رئيسة الحزب بطمب منو لمبحث في دفع مفاوضات 
وبيف عباس  .ية أمريكية نياية الشير الماضي وعاد منيا ثالث جوالت حتى اآلفالسالـ التي استؤنفت برعا

خالؿ الماا ، أف الماا ات التي عادت لـ تتناوؿ تفاصيؿ الاضايا الرئيسة، وأنو طالب بفصؿ قضية 
 .المعتاميف لدى إسرائيؿ عف قضايا الوضع النيائي كونيا محؿ تفاىمات ساباة

مع تعديالت بسيطة  2799مى أساس حؿ الدولتيف عمى الحدود المحتمة عاـ وأكد أف المفاوضات "ستكوف ع
كما أكد  ."عمى الحدود )..( ىذا موقفنا لف نتراجع عنو وأنا رئيس الشعب الفمسطيني وأقوؿ الموقؼ الرسمي

ذا  عباس، بحسب المصدر، أف "أي اتفاؽ يضمف حاوؽ شعبنا الفمسطيني المشروعة سيابؿ مف قبؿ شعبنا وا 
وأعرب الرئيس الفمسطيني، عف استعداده لابوؿ طرؼ ." ىناؾ جدية لتحايؽ السالـ يمكننا تحايؽ السالـ كاف

ثالث حاؿ قياـ الدولة الفمسطينية "بشرط أف ال يكوف إسرائيميا فنحف نرحب باإلسرائيمييف كضيوؼ وليس كاوة 
 ."احتالؿ

صؿ إلى حؿ نيائي قائال "ال نابؿ بأي اتفاؽ غير أف عباس رىف نجاح المحادثات السممية مع إسرائيؿ بالتو 
نما نريد اتفاؽ نيائي ينيي الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي  ."مرحمي وا 

 12/7/1102، شينخوا -أنباء الصين وكالة 
 
 عريقات: السالم لن يكون بأي ثمن وال دولة فمسطينية من دون القدس وقطاع غزة .3

" أف قرار العودة إلى أكد كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريا ات في حديث خاص مع "روسيا اليـو
 المفاوضات كاف قرارا صعبا وباىظ الثمف. 

وأضاؼ عرياات أف إسرائيؿ تفاوض بعيدا عف طاولة المفاوضات مف خالؿ االغتياالت واإلمال ات، قائال 
بحاجة إلى في نفس الوقت: "لـ نبدأ المفاوضات مف الصفر فيي قطعت أشواطا كبيرة ونحف لسنا 

مفاوضات، بؿ إلى قرارات". وحوؿ دور روسيا في الاضية الفمسطينية قاؿ عرياات إف "روسيا بمد صديؽ 
 ونعتز بمواقفيا الداعمة لمفمسطينييف والعرب". 

وأكد أنو تـ خالؿ لاائو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ أتخاذ قرار بتشكيؿ لجنة فمسطينية 
واصؿ. وتابع أف: "الفمسطينييف بحاجة إلى روسيا ومصالحنا تتطمب خمؽ توازف عمى روسية الستمرار الت

الساحة الدولية وفي تاريخ الاضية الفمسطينية كاف صوت روسيا في مجمس األمف لصالح فمسطيف". وقاؿ 
ي، كبير المفاوضيف الفمسطينييف إف المفاوضات محاطة بالسرية نتيجة تفاىمات ساباة مع الجانب األمريك

مممحا في نفس الوقت إلى انو يجب أال يغيب عف الذىف أف إسرائيؿ جز  مف الحياة السياسية األمريكية. 
لـ نبدأ المفاوضات مف الصفر فيي قطعت أشواطا كبيرة ونحف لسنا بحاجة إلى مفاوضات، بؿ  وأضاؼ:"

إقميميا ودوليا وأف الفمسطينييف أكثر إلى قرارات". وأكد أف إقامة الدولة الفمسطينية تعود بالفائدة عمى الجميع 
 المستفيديف مف نجاح المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي.

وقاؿ عرياات إف "سموؾ المفاوض اإلسرائيمي يشير إلى محاولتو الحفاظ عمى الواقع الراىف وناوؿ  
 إف غزة جز  ال يتجزأ مف دولة فمسطيف". لإلسرائيمييف

، وأكد انو ال دولة فمسطينية مستامة مف دوف 99دولتيف ضمف حدود "عدنا إلى المفاوضات عمى أساس و
الادس وقطاع غزة ويجب العودة إلى إرادة الشعب وصناديؽ االقتراع وليس إلى صناديؽ الرصاص كما 
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فعمت حماس في غزة. وبخصوص التطورات الحاصمة في الدوؿ العربية ومدى تأثيرىا عمى الاضية 
حف لسنا طرفا في التغيرات الحاصمة في بعض الدوؿ العربية ونحف عمى حياد الفمسطينية قاؿ عرياات: "ن

مف كؿ ما يجري في مصر وسورية وليبيا وتونس". وأشار إلى أف الحؿ في سورية يتطمب توافاا روسيا 
أمريكيا وكذلؾ االمر بالنسبة لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني. وأوضح عرياات عمى أف الاضية الفمسطينية 

ر بكؿ التطورات في العالـ العربي وتباى الاضية األولى لكؿ العرب والمسمميف ىي انشا  دولة فمسطيف تتأث
 بعاصمتيا الادس

 12/7/1102روسيا اليوم، 
 
 ... وتعتدي عمى قيادات من حماستقمع وقفة تضامنية مع مصر وسورية األمنيةجهزة : األبيرةال .4

(، مسيرة خرجت مؤيدة 43/8بمدينة البيرة بعد صالة الجمعة )فرقت أجيزة أمف السمطة بالاوة : راـ اهلل
لمشرعية في مصر وتضامنا مع ضحايا الاصؼ الكيماوي في سورية أيضا، واعتدت عمى الايادييف في 
حماس الشيخ جماؿ الطويؿ والشيخ حسيف أبو كويؾ، كما اعتامت الايادي فرج رمانة بعد االعتدا  عميو 

عنصر مف أجيزة األمف المختمفة  400ركز الفمسطيني لإلعالـ": "إف أكثر مف وقاؿ مراسؿ "الم بالضرب.
بايادة األمف الوقائي في راـ اهلل، تواجدت في محيط مسجد البيرة الكبير قبيؿ صالة الجمعة، مدججة 

 بالعصي والدروع، عمى خمفية اإلعالف مف قبؿ حركة حماس الوقفة التضامنية أماـ المسجد".
ف البد  في اليتافات والكممات  حتى اندفعت مجموعة مف عناصر األجيزة األمنية بالمباس وبعيد دقائؽ م

المدني، وقامت باالعتدا  باأليدي والعصي بشكؿ وحشي عمى المتظاىريف وعمى رأسيـ  جماؿ الطويؿ 
 وحسيف أبو كويؾ وفرج رمانة.

اعة، قبؿ أف تفرج عنيما، كما قامت واحتجزت " األجيزة األمنية الايادييف: الطويؿ وأبو كويؾ لنصؼ س
 25مجموعة مف عناصر األجيزة األمنية باالعتدا  باأليدي عمى الايادي في حركة حماس فرج رمانة )

عامًا( وقاموا بسحمو عمى األرض، أماـ أعيف عناصر أجيزة الشرطة ومكافحة الشغب، ولـ تحرؾ ساكنًا، 
 ومف ثـ قاموا باعتاالو".
جريمتيا؛ قامت األجيزة األمنية بمنع الصحفييف مف ممارسة عمميـ وتصوير األحداث، وفي محاولة إلكماؿ 

وقامت باعتااؿ مصور فضائية األقصى محمد العاروري أثنا  توجيو لمصالة قبيؿ المسيرة، ولـ يفرجوا عنو 
وتـ  إال بعد فض االعتصاـ، كما تـ االعتدا  بشكؿ وحشي عمى الصحفي أحمد ممحـ مراسؿ تمفزيوف وطف

 مصادرة كاميرتو الخاصة ومسح الصور عنيا, ومطالبتو بمراجعة األمف الوقائي بالبيرة.
واستنكر الايداي الشيخ جماؿ الطويؿ بشدة حادثة االعتدا  عمى الفعالية، واعتبر أف ما قامت بو األجيزة 

ف أعضا  لجنة الحريات نكث لوعدىا، بالسماح لمفعالية بالاياـ أماـ مسجد البيرة، وأكد أنو اتصؿ بعدد م
 المنبثاة عف اتفاؽ المصالحة، عاب االعتدا  عمييا إال أف أيًا منيـ لـ يجب، وكانت أجيزة أغمبيـ مغماة.

 12/7/1102، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 ساعات يوميًا ابتداًء من غد السبت أربعماهر أبو صبحة: مصر ستعيد فتح معبر رفح  .5

ير عاـ المعابر والحدود في قطاع غزة، ماىر أبو صبحة، إف "معبر رفح قاؿ مد: يو بي أي -الادس 
 ساعات يوميا لمحاالت اإلنسانية". 2سيفتح اماـ المواطنيف بدً  مف يوـ السبت وذلؾ لمدة 
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وأضاؼ اف "الجانب المصري ىو الذي يحدد الفئات التي تسافر عبر المعبر مثؿ األكثر حاجة وحساسية 
قامات الذيف يايموف في الخارج، وقدموا لزيارة قطاع غزة، وبحاجة لمعودة والطمبة مف المرضى، وذوي اإل

 الدارسيف في جامعات في الخارج".
 13/7/1102الحياة، لندن، 

 
 ويخطط عبر الفتنة لضرب االستقرار كدبور يدعو المبنانيين إلى عدم االنجرار لما يحاأشرف  .6

الحفاظ عمى الوحدة الوطنية واالستارار "بجميع المبنانييف  أىاب السفير الفمسطيني في لبناف اشرؼ دبور
عدـ االنجرار لما يحاؾ ويخطط عبر الفتنة المتنامة لضرب االستارار والسمـ  إلى، داعيا "والسمـ األىمي

 . "األىمييف
 13/7/1102السفير، بيروت، 

 
 تنظمان مسيرة في غزة رفضًا لممفاوضات اإلسالميحماس والجهاد  .7

خرجت مسيرة بدعوة مف حركتي حماس والجياد اإلسالمي بمدينة غزة، تنديدا بإعادة : رؼ اليورأش -غزة 
سرائيؿ.  انطالؽ المفاوضات بيف السمطة الفمسطينية وا 

وخرج نشطا  الحركتيف يتادميـ قياديوف بارزوف المسيرة التي انطمات مف المسجد العمري الكبير، ورددوا 
 ت السممية.ىتافات تعارض انطالؽ المفاوضا

 كذلؾ ندد المشاركوف مف أنصار الحركتيف بتشديد الحصار عمى قطاع غزة، منذ عزؿ الرئيس محمد مرسي.
الطريؽ لتحرير األقصى ال يتـ سوى ‘ورفع المشاركوف الفتات ترفض العودة لمتفاوض مكتوبا عمييا 

يعمف خاللو التنازؿ عف حؽ  ، كذلؾ حمموا الفتات تندد بتصريحات نسبت لمرئيس محمود عباس’بالمااومة
 ’.عباس ال يمثؿ إال نفسو‘العودة كتب عمى أحدىا 

ناؼ اليـو ’ وقاؿ الدكتور إسماعيؿ رضواف الايادي في حماس ووزير األوقاؼ في حكومتيا بغزة في كممة لو
سالمية لنؤكد عمى رفضنا لممفاوضات العبثية مع االحتالؿ الصييوني وتمسكًا بالث وابت كفصائؿ وطنية وا 

 ’.الوطنية الفمسطينية وبفمسطيف كاممة مف بحرىا لنيرىا
خروج عف اإلجماع الوطني الفمسطيني، وتمثؿ طعنة لجياد ‘وأكد عمى أف العودة لممفاوضات ىي 

وتضحيات شعبنا الفمسطيني، وطعنة لدما  الشيدا  الاادة العظما ، وطعنة لألسرى البواسؿ في سجوف 
 ’.موا دمائيـ ألجؿ الثوابت والمادساتاالحتالؿ، وطعنة لمجرحى قد

حؽ مادس وحؽ فردي وحؽ جماعي وال يممؾ أحد أف ‘وشدد عمى رفض التفريط بحؽ العودة وقاؿ أنو 
 ’.يتنازؿ عف حؽ العودة

أنت ال تممؾ التنازؿ عف حؽ العودة لحيفا وعكا وصفد ولف نفوضؾ ‘وزاد بالاوؿ منتادا الرئيس عباس 
 ’.األرض الفمسطينيةبالتنازؿ عف أي شبر مف 

 وأشار إلى أف المفاوضات مع إسرائيؿ أعطت االحتالؿ مزيدًا مف تيويد الادس ومزيدا مف االستيطاف.
مف جيتو جدد خضر حبيب الايادي في حركة الجياد اإلسالمي رفض حركتو ىي األخرى لممفاوضات، 

 ’.عمييا مرفوض مف قبؿ شعبنانحف ضد المفاوضات وكؿ ما يترتب ‘، وأضاؼ ياوؿ ’العبثية’ووصفيا بػ
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ميرتس? اإلسرائيمي ‘وكانت تاارير إسرائيمية ذكرت أف الرئيس عباس قاؿ خالؿ لاائو بأعضا  مف حزب 
أنا أعمـ مدى خشيتكـ وأنا أريد أف أوضح األمور، أنا استطيع أف اضمف لكـ عشية نياية ناجحة ‘قبؿ أياـ 

 ’.طالب بالعودة إلى يافا وعكا وصفدلممفاوضات االلتزاـ بإنيا  كؿ الدعاوى ولف ن
13/7/1101القدس العربي، لندن،   

 
 "القيادة العامة": الغارة اإلسرائيمية عمى موقعنا بمبنان "أخطأت الهدف" .8

الايادة العامة" أف الغارة الجوية اإلسرائيمية التي شنتيا  -قالت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف : راـ اهلل
سرائيمية عمى موقع "الناعمة" التابع ليا في العاصمة المبنانية بيروت "فشمت في تحايؽ الطائرات الحربية اإل

 أىدافيا الميدانية والسياسية".
وأوضح حساـ عرفات، مسؤوؿ الجبية الشعبية الايادة العامة في األراضي الفمسطينية المحتمة، أف الطائرات 

واعتبر عرفات أف ىذه الغارة "تأتي في  دية أو بشرية.اإلسرائيمية لـ تصب الموقع ولـ تخمؼ أية خسائر ما
سياؽ استكماؿ الحرب الكونية المعمنة ضد سورية وقوى المااومة، وسباتيا حممة تحريض إعالمية سافرة 

 آذار" ضد سورية وحزب اهلل وحمفائيما في لبناف".22قامت بيا قوى "
 يس الفائت.ونفي عرفات أي عالقة لمجبية بإطالؽ الصواريخ مسا  الخم

آذار"  22واتيـ الايادي في "الايادة العامة" "جية أصولية" مرتبطة ومغطاة سياسًيا مف أطراؼ في قوى "
المبنانية، بإطالؽ الصواريخ عمى أىداؼ إسرائيمية "بيدؼ استدعا  التدخؿ العسكري الصييوني في لبناف 

وائر االستخبارات الخميجية وعمالؤىا في لبناف والتغطية وحرؼ األنظار عف الجريمة النكرا  التي ارتكبتيا د
 في منطاة الرويس في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وختـ عرفات تصريحو بالاوؿ: "إف ىذه الغارة تعكس عمؽ األزمة التي يعيشيا الحمؼ االستعماري وعمالؤه 
تصارات الساحاة التي حاايا في المنطاة بعد فشميـ الذريع في تحايؽ ىدفيـ المعمف بإسااط سورية وبعد االن

 وتحاايا الدولة السورية بحؽ المرتزقة وعصابات اإلرىاب في سورية".
 13/7/1102قدس برس، 

 
 وربما نمجأ لخيارات مؤلمة أمين مقبول: إعالن غزة "إقميمًا متمرداً" لم ُيناقش رسمياً  .9

نتخابات حؽ أساسي لمشعب أكد أميف سر المجمس الثوري لحركة "فتح" أميف مابوؿ أف اال: راـ اهلل
وقاؿ مابوؿ في  الفمسطيني "ال يجوز وال يحؽ ألي فصيؿ مصادرتو أو رىنو بأجندات حزبية أو خارجية".

: 42/8بياف صحفي وزعتو دائرة اإلعالـ والثاافة في الحركة تمات "قدس برس" نسخة عنو اليوـ السبت 
مى ىذا األمر مع جميع الاوى بما فييا حماس"، "نحف مصروف عمى الذىاب لالنتخابات ونأمؿ أف نتفاىـ ع

 مضيفا أف "االنتخابات التي ننشدىا ونسعى ليا تجرى في الضفة وقطاع غزة والادس والشتات".
وحوؿ خيارات الايادة الفمسطينية في حاؿ رفضت "حماس" االنتخابات، قاؿ مابوؿ "لـ نسمع مف حماس أنيا 

 ربما نمجأ في حينو لخيارات صعبة ومؤلمة نأمؿ أال نصؿ إلييا".ترفض االنتخابات، لكف إذا سمعنا ذلؾ 
ونفى مابوؿ أف يكوف مف بيف ىذه الخيارات إعالف قطاع غزة "إقميًمًا متمرًدًا"، وقاؿ "ىذا ليس مطروح عمى 
أجندة الايادة الفمسطينية، وما تـ الحديث عنو بيذا الصدد ال يمثؿ الايادة، ولـ يناقش ىذا الموضوع عمى 

 .طاولة الايادة في المجنة المركزية أو المجمس الثوري"
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وكانت الاناة الثانية العبرية في التمفزيوف اإلسرائيمي، قد نامت عف مسؤوليف في السمطة الفمسطينية،  أف 
الرئيس محمود عباس يعتـز اإلعالف عف إجرا  انتخابات عامة وحث حركة "حماس"، التي تسيطر عمى 

ركة فييا، أو إعالف الاطاع إقميما متمردا في حاؿ رفضيا المشاركة في ىذه قطاع غزة عمى المشا
 االنتخابات".

وأضافت ناال عف ىؤال ، "أف ىذه الخطوة تأتي لتحدي حركة )حماس("، مشيريف إلى "أف الرئيس عباس 
طالع سيطمب مف لجنة االنتخابات المركزية طرح ىذه الفكرة )إجرا  االنتخابات( عمى حماس بغية است

موقفيا، وفي حاؿ رفضيا سيعمف عف إجرا  االنتخابات في الضفة الغربية وحدىا واعتبار قطاع غزة إقميما 
 متمردا".

 13/7/1102قدس برس، 
 

 حماس تستنكر التفجيرات اإلرهابية بطرابمس .01
يوـ الجمعة، استنكرت حركة حماس التفجيرات اإلرىابية التي استيدفت مدينة طرابمس المبنانية وأىالييا ظير 

واعتبرت الحركة في بياف ليا يـو  وتادمت بخالص العزا  لذوي الشيدا  وتمنت الشفا  العاجؿ لمجرحى.
أف ىذه التفجيرات تيدؼ إلى ضرب األمف واالستارار في لبناف وتخريب مسيرة السمـ األىمي.  43/8الجمعة 

نانييف إلى التنبو لمشاريع التخريب، واتخاذ وقالت "إننا في ظؿ ىذا الوضع الصعب والمتأـز ندعو جميع المب
 كؿ ما يمـز مف أجؿ عدـ الوقوع في الصراعات الطائفية والمذىبية".

 12/7/1102المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 تدين العمل اإلجرامي في طرابمس الجهادحركة  .00
المستفيد الوحيد مف "أف  " في طرابمس وأكدتالعمؿ اإلجرامي"دانت حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف 

إلى ". ودعت الجميع "ورائو ىو العدو الصييوني وعمالؤه الذيف يريدوف إشعاؿ الفتنة في لبناف والمنطاة
 ."التياظ والتنبو مف الوقوع في الفتنة

 13/7/1102السفير، بيروت، 
 

 الجهادمنظمات  إلى اإلشارة من رغمبالتتهم حكومة لبنان بالمسؤولية عن الصواريخ  "إسرائيل" .02
صواريخ اطمات مف جنوب لبناف والرد  2غداة تعرض منطاة الجميؿ الغربي لساوط : محمد ىواش –راـ اهلل 

الايادة  –سريعا باصؼ جوي لمنطاة الناعمة حيث ثمة قاعدة عسكرية "لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 
رئيس ىيئة االركاف في الجيش العامة"، اجرى امس وزير الدفاع االسرائيمي موشيو يعالوف مشاورات مع 

 االسرائيمي الجنراؿ بني غانتس لػ"تاويـ االوضاع شماؿ البالد".
وحمؿ يعالوف الحكومة والجيش المبناني مجددا المسؤولية عف اطالؽ الصواريخ. وقاؿ: "اف اسرائيؿ لف تمر 

 مر الكراـ عمى اي اعتدا  ولف تسمح ألي جية بتشويش مجرى حياة مواطنييا".
د صباح امس فتح مطار حيفا بوجو الطائرت بعدما اغمؽ مسا  الخميس عاب ساوط الصواريخ شماؿ واعي

 اسرائيؿ.
مف جيتو صرح وزير االمف الداخمي اسحؽ اىارونوفيتش بأف "اسرائيؿ لف تسمح باالعتدا  عمى مواطنييا 

وزير االسرائيمي خالؿ توقعو االبريا  ولف تابؿ باستمرار ساوط الصورايخ عمى اراضييا الشمالية". وقاؿ ال
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موقع ساوط الصواريخ في قرية جسر الزيب شماؿ نياريا وقرية اخرى في المنطاة اف "الرد المستابمي عمى 
 مثؿ ىذه االعتدا ات سيكوف اشد بكثير".

وقاؿ الناطؽ باسـ الجيش االسرائيمي العميد يواؼ مردخاي اف "حكومة لبناف وجيشو يتحمالف المسؤولية عف 
ع مثؿ ىذه االعتدا ات عمى اسرائيؿ". ورجح البريغادير مردخاي وقوؼ عناصر مف احدى منظمات من

.  الجياد العالمي ورا  ىذا اليجـو
 13/7/1102النهار، بيروت، 

 
 يطالب العالم بالعمل ضد األسد بيريز .03

السوري بشار طالب الرئيس اإلسرائيمي، شيموف بيريز، العالـ بالعمؿ ضد الرئيس : يو بي أي -الادس 
 األسد، بعد أف وصفو بػ"سفاح األطفاؿ" عاب تردد أنبا  حوؿ استخداـ النظاـ أسمحة كيماوية وماتؿ المئات.

ونامت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوـ الجمعة، عف  بيريز، قولو أمس، إف "العالـ ال يمكنو الابوؿ باتؿ 
 .وتنفيذ مجزرة بحؽ أطفاؿ ونسا  بسالح كيماوي وبالغاز"

نما سفاح األطفاؿ.. والعالـ ممـز  وأضاؼ  بيريز أف "األسد تجاوز خطًا أحمر.. وىو ليس قائدا لشعبو وا 
 بالعمؿ ضد زعيـ ياتؿ األطفاؿ والنسا ".

وتابع أنو "ال يوجد إنساف بإمكانو الباا  غير مباٍؿ أماـ مشيد ىذه الفظائع ويحظر أف يستمر قاتؿ مجنوف 
 يماوي".مثؿ األسد بحيازة سالح ك

وتطرؽ رئيس الوزرا  اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، إلى ىذا الموضوع أمس، وقاؿ في بياف إف "التاارير حوؿ 
استخداـ محتمؿ لمسالح الكيماوي في سورية يثير احتماؿ ارتكاب جريمة خطيرة لمغاية مف جانب النظاـ 

بمساعدة إيراف وحزب اهلل ضد مواطني  ضد مواطنيو، وىذا العمؿ ُيضاؼ إلى جرائـ خطيرة نفذىا النظاـ
 سورية".

واضاؼ نتنياىو أنو "يجب أف يكوف مفيوما أف سورية ىي ساحة تجارب إليراف، التي تتابع كيؼ يرد العالـ 
عمى األعماؿ اإلجرامية لسورية وحزب اهلل، ذراعيا األمامي، واألحداث األخيرة إنما تثبت وحسب مرة أخرى 

ر األنظمة في العالـ أكثر األسمحة خطورة في العالـ"، في إشارة إلى اتيامات أنو يحظر أف يمتمؾ أخط
 إسرائيؿ إليراف بأنيا تطور برنامجًا نوويًا مف أجؿ صنع سالح نووي.

 137/1102الحياة، لندن، 
 

 خطة دفاع عسكرية عن ايالت لحمايتها من العممياتتقرير:  .04
يات قصؼ ايالت بالصواريخ ما دفع جيش االحتالؿ إلى تصاعدت في اآلونة األخيرة عمم :الادس المحتمة

تعزيز إجرا ات الحماية البرية واالعتراضية الصاروخية البحرية؛ خشية التسمؿ لممدينة عبر البحر كما فعؿ 
خالؿ حرب االستنزاؼ، حيف نجح بالتسمؿ إلى مينا  ايالت ووضع  2797أحد الضباط المصرييف عاـ 

السفف الحربية اإلسرائيمية الراسية فيو وتفجيرىا ومف ثـ عاد سباحة إلى مصر،  ألغاما وعبوات ناسفة أسفؿ
وفاا لالعتراؼ اإلسرائيمي المسجؿ مف خالؿ ما نشره موقع "واهلل" العبري االلكتروني تحت عنواف "خطة 

 الدفاع عف ايالت".
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ة أف منظمات "الجياد ويبدو أف ايالت غيرت وجييا ىذه األياـ اذ يدرؾ جيش االحتالؿ وسكاف المدين
العالمي" موجودة في سينا  وتخطط منيا لتنفيذ عمميات تستيدؼ المدينة، واف ىذه المنظمات العاممة برعاية 

 قبائؿ بدوية يمكنيا اف تفاجئ الجميع في كؿ لحظة.
عو واستدعي ىوغو لاير الذي يعتبر مف قدما  الغواصيف في المدينة وعدد آخر مف أصدقائو الذيف خدموا م

في سالح البحرية اإلسرائيمية إلى مار قائد قطاع البحر األحمر بالبحرية، وناقش معيـ تطورات اإلقميـ 
 ومدى استعداد الاوات لمواجية عمميات "إرىاب" مف كؿ األنواع.

وقاؿ ىوغو: "لاد كانت مفاجأة ايجابية أف أرى مدى االستعداد والتطور التكنولوجي الحاصؿ، صحيح إنني 
عاما لكنني مرتبط بالبحرية وعمى اتصاؿ دائـ معيا مثؿ جميع  40مف سالح البحرية قبؿ تسرحت 

أصدقائي، وكما ىو معروؼ لمجميع فاد تغير الوضع في المنطاة لكف الوضع مطمئف بالنسبة لنا، فسالح 
مكانيات البحرية يمكنو تمييز عمبة الكوكاكوال الطفاية عمى سطح البحر عف عمبة )كينمي( وعف باية اإل

 والتجييزات ممنوع عمينا اف نتحدث".
وطمب قائد قطاع البحر األحمر مف مسرحي البحرية الااطنيف بالمدينة والذيف ما زالوا يجوبوف البحر 

 باواربيـ وسفنيـ الخاصة اإلبالغ عف أي شي  أو تغيير يالحظونو في عرض البحر.
 23وميا قوة تابعة لموا  غوالني مف عناصر الكتيبة وفي سياؽ الخطة واالستعداد الدائـ يمكنؾ اف تشاىد ي

يركضوف عمى طوؿ الساحؿ فيما ترقبيـ مف بعيد سفينة دبور مسمحة بكامؿ جيوزيتيا، وليس بعيدا تطؿ 
سااطيا قبؿ  عميؾ بطارية الابة الحديدية المنوط بيا حماية المدينة مف خطر الصواريخ واعتراضيا وا 

ى داخؿ المراكز التجارية الكبرى واألسواؽ حيث ال يمكف لمعيف اف تغفؿ وصوليا اليدؼ، ويصؿ األمر إل
دوريات الجيش التابعة لاوات حماية الجبية الداخمية حيث يمكف تمييزىـ مف خالؿ "ألبريو" العسكري الذي 
يعتمرونو دوف اف ينشغموا بالتااط الصور عمى خمفية المناظر الجميمة ورفعيا عمى صفحات الفيس بوؾ 

اصة بيـ، كما تـ ربط ايالت بمنظومة صافرات اإلنذار رغـ معارضة رئيس بمديتيا يتسحاؽ مئير، لكف الخ
 في آخر المطاؼ فاف ضرورات الوضع األمني تستوجب مثؿ ىذه الخطوة.

وأضاؼ الموقع: اسرائيؿ لـ تتوقع ما يجري في سينا  لكنيا انجرفت إليو، ورغـ اف ىدؼ الجدار األمني 
مر منع تيريب المخدرات والمجرميف والمياجريف، لكف خالؿ عممية البنا  تـ إدخاؿ الكثير مف كاف بداية األ

التعديالت حتى يصبح الجدار مالئما لمواجية المخاطر "اإلرىابية" التي أطمت برأسيا منذ اإلطاحة بنظاـ 
 حسني مباراؾ.

ة ايالت، وتمت إعادة بنا  وتفعيؿ ونتيجة التغييرات الحاصمة أقاـ الشاباؾ دائرة خاصة متخصصة بمنطا
 وحدة المستعربيف التابعة لما يسمى بحرس الحدود في المنطاة الجنوبية.

وأقاـ جيش االحتالؿ بدوره وحدة "ريموف" المتخصصة بالحرب والمعارؾ الصحراوية، ونالت ىذه الوحدة 
نطاة ايالت تعزيزات باألفراد الكثير مف الثنا  عمى أعماؿ قامت بيا، فيما تمات الاوات المسؤولة عف م

 والمعدات، وتـ تحديث نظاـ اإلنذار ومنظومات الكشؼ المبكر التي تعزز قوة الرد.
" تحوال حادا وانتامت مف االعتماد عمى قوات  بدورىا نفذت الكتيبة المسؤولة عف ايالت "عوتسيفت ادـو

مت إقامة سرية استخبارات ميدانية وغرؼ احتياط إلى االعتماد والتركيز عمى قوات النخبة النظامية، كما ت
 عمميات متطورة جدا.
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وفيما يتعمؽ بالجدار األمني فاد انتيت األعماؿ بو باستثنا  الاطاع الكائف بالمنطاة الجبمية الصعبة 
المحيطة بمدينة ايالت، ولف ينتيي العمؿ في ىذا الاطاع قبؿ العاـ المابؿ، وسيضـ في حاؿ االنتيا  منو 

 قبة الكترونية متطورة جدا ستسمح بمراقبة عمؽ سينا  بعيدا عف الجدار.وسائؿ مرا
وقاؿ مصدر عسكري إسرائيمي: رغـ أىمية الجدار تباى الحاجة إلقامة عائؽ بحري ممحة لحماية البحر 

 األحمر، ويجب الشروع ببنا  ىذا العائؽ بعد االنتيا  مف الجدار.
ة المساواة بيف ايالت وسديروت مدعيف اف الفرؽ بينيما كبير ورفض ضباط كبار في قيادة المنطاة الجنوبي
 جدا واف مجرد الماارنة يمنح "اإلرىاب" جائزة.

وقاؿ أحد الضباط في إطار تفصيؿ الفرؽ بيف المنطاتيف: "صحيح اف الاصؼ الصاروخي مف سينا  الى 
 تسري عمى سينا ، ايالت أقؿ مما تتعرض لو سديروت، لكف معادلة ضبط النفس السائدة في غزة ال

والجيش االسرائيمي في ىذه المحظة غير مستعد لمعمؿ في سينا  والمس بالسيادة المصرية وليذا فانو موجود 
 حاليا في حالة الدفاع خالفا لمحاؿ في غزة حيث ينفذ الجيش ىجمات مستمرة".

اش معظـ سكانيا البالغ فارؽ آخر بيف الحالتيف وفاا لضباط كبار يتمثؿ بكوف ايالت مدينة سياحية يعت
ألؼ نسمة مف العمؿ في قطاع السياحة وتعاظـ أعماؿ "اإلرىاب" سيخمي المدينة مف السياح  90عددىـ 

 وبالتالي انييار اقتصاد المدينة.
 13/7/1102الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 طرح غدًا لممصادقةيوحدة استيطانية جديدة في القدس  0411 لبناءمخطط  .05

ت مصادر إعالـ عبرية أف بمدية االحتالؿ في الادس ستجتمع يوـ األحد المابؿ، لممصادقة ذكر  :الادس
وحدة استيطانية جديدة في المدينة  2500عمى ميزانية البد  بمراحؿ تنفيذ أعماؿ البنى التحتية الالزمة لبنا  

 المادسة.
سمطات  أفف صحفي، الباحث المختص بشؤوف االستيطاف في الادس أحمد صب لبف، في بيا وأوضح

ف المجنة أموضحا  ،االحتالؿ تعتـز بنا  ىذه الوحدات االستيطانية في مستوطنتي "رمات" و"رمات شمومو"
اإلسرائيمية الخاصة الستكماؿ مخططات البنا  االستيطانية التابعة لمجنة الموائية لمتخطيط والبنا  كانت 

ف ىذا المخطط أ إلىصب لبف،  وأشار لماضي.مف العاـ ا / فبرايرصادقت ىذا المخطط في شير شباط
ية عندما قامت المجنة الموائية لمتخطيط والبنا  بطرحو لالعتراض العاـ في مريككاف أثار حفيظة اإلدارة األ

ي جوف بايدف لممنطاة، ما دفع واشنطف لالعتراض مريك، بالتزامف مع زيارة نائب الرئيس األ4020آذار عاـ 
 لمدة عاميف تاريبا اإلسرائيميةوقؼ مناقشتو في الدوائر  إلىف عنو، ما أدى عميو وعمى توقيت اإلعال

بعد جولتيف مف  إحياؤه أعيد، الذي 22085المشروع االستيطاني، الذي يحمؿ الرقـ اليندسي  أفوأوضح 
ي دونما مف أراضي المواطنيف الفمسطينييف ف 580المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية، سيعمؿ عمى ابتالع 

لجاف التخطيط  أفبمدتي بيت حنينا وشعفاط عمى التوسع غربا، مشيرا إلى  إمكانياتشعفاط، وسيايد 
 اإلسرائيمية رفضت تاديـ االعتراضات عمى المخطط مف قبؿ الفمسطينييف ولـ تنظر بيا.

رمات وفي الماابؿ فاد استجابت لجاف التخطيط العتراضات مباشرة قدميا بعض المستوطنيف مف مستوطنة "
وحدة،  2500وحدة إلى  2980شمومو" وقمصت عدد الوحدات االستيطانية التي كانت ماررة بداية مف 

 أماـوذلؾ استجابة العتراضات بعض المستوطنيف النابعة مف كوف ىذه المباني ستفسد المنظر العاـ 
 منازليـ.
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ف قبؿ سمطات االحتالؿ، تعود في تنفيذ ىذا المشروع االستيطاني م اإلسراع أسباباحد  أفورأى صب لبف 
مدخميف جديديف لمستوطنة "رمات  إقامة أساساالستيطاني الذي ياوـ عمى  42في شارع رقـ  األعماؿلبد  

 شمومو".
 13/7/1102، القدس، القدس

 
 "القدس الدولية" تدعو إلنقاذ األقصى من مخططات التقسيم اإلسرائيمية .06

ىير العربية واإلسالمية إلى التحّرؾ الجاد والفاعؿ عمى كافة دعت "مؤسسة الادس الدولية" الجما :بيروت
 المستويات لمتصّدي لالعتدا ات اإلسرائيمية ضد مدينة الادس المحتمة وحماية المسجد األقصى المبارؾ.

، "إف المسجد األقصى جز  مف 43/8وقالت المؤسسة في بياف تمّات "قدس برس" نسخة عنو، يـو الجمعة 
ستيدافو ىو استيداؼ لألمة ومادساتيا، ودعمو مطموب بشدة عمى المستوى السياسي ليس عايدة األمة وا

عبر البيانات والتحذيرات بؿ عبر التحرؾ الجاد والفاعؿ والتوّحد حوؿ ىذه الاضية، إذ ال بد مف وقفة جادة 
 حاسمة وموقؼ إيجابي لوضع حد لمغطرسة والصمؼ اإلسرائيمي"، حسب تاديرىا

إلحراؽ المسجد األقصى المبارؾ، أف ىذه الذكرى  22الذي يأتي بمناسبة الذكرى السنوية الػ وأضاؼ البياف 
قامة "الييكؿ المزعوـ" عمى أنااضو عف  تأتي في ظؿ تزايد الدعوات الييودية المتطرفة لتاسيـ األقصى وا 

عربية واإلسالمية، شعوبًا طريؽ تزوير التاريخ والجغرافيا وسرقة اآلثار والحفريات، مّما يحتـّ عمى األمة ال
وحكامًا، وأحرار العالـ أجمع التصدي بحـز ليذه المحاوالت قبؿ أف ُيصار إلى تشريعيا وتانينيا، عمى حد 

 تعبيرىا.   
وأشار البياف، إلى أف سمطات االحتالؿ ماضية في انتياكاتيا بحؽ المسجد األقصى والتي تيدؼ لمنيؿ مف 

زية والدينية المادسة، الفتًا إلى االستعدادات اإلسرائيمية إلقامة كنيس ييودي ىويتو اإلسالمية ومكانتو الرم
داخؿ أسوار المسجد األقصى ومستوطنة ييودية جديدة تتوسط الحي اإلسالمي داخؿ البمدة الاديمة، 

اكز باإلضافة إلى االعتدا ات اإلسرائيمية األخرى بحؽ األقصى مف خالؿ تطوياو بالحدائؽ التوراتية والمر 
 الييودية، والسماح لألجانب بدخوؿ المسجد وانتياؾ حرمتو تحت مسمى السياحة األجنبية، حسب البياف.

 12/7/1102قدس برس، 
 
 االحتالل يمهل بدو الكعابنة حتى األربعاء إلخالء أرضهم في بيت حنيناالقدس:  .07

بنة، حتى يـو األربعا  المابؿ أميمت سمطات االحتالؿ بدو الكعا :وفا ، وكالةالحياة الجديدة - محافظات
إلخال  األرض التي ياطنونيا في بمدة بيت حنينا، بعد ىدـ مضاربيـ قبؿ أربعة أياـ بذريعة البنا  غير 
المرخص. وقاؿ محمد كعابنة صاحب أحد المضارب الميدومة لػ"وفا" إف سمطات االحتالؿ سممتيـ أمرا 

زا نو في حاؿ عدـ عسكريا إلخال  األرض مف السكاف والمواشي وا  لة آثار اليدـ والركاـ حتى يوـ األربعا ، وا 
عمى  إجبارىـممفات، إضافة إلى  2ألؼ شياؿ عمى كؿ ممؼ ويبمغ عددىا  90إزالتيا سيتـ تغريميـ بمبمغ 

 الرحيؿ عنوة.
 13/7/1102، الحياة الجديدة، رام اهلل

  
 الماضيةتقارير: تكثيف عمميات هدم المنازل في القدس خالل األسابيع  .08

: حذرت تاارير محمية ودولية مف ارتفاع كبير في عدد عمميات ىدـ المنازؿ  أرناؤوطعبد الرؤوؼ  -الادس 
اإلسرائيمية، نياية الشير  -المحتمة، منذ استئناؼ المفاوضات الفمسطينية  "الادس الشرقية"الفمسطينية في 
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آلف ارتفاعا ممحوظا في عمميات اليدـ الماضي. وقالت األمـ المتحدة: إف العاـ الجاري سجؿ حتى ا
، مشيرة إلى انو "بمغ عدد األشخاص الذيف ىّجروا في الادس الشرقية ىذا العاـ "الادس الشرقية"والتيجير في 
وأعمى مف مجموع عدد الميجريف خالؿ  4007مواطف وىو العدد األعمى منذ عاـ  400ما يزيد عمى 

 معا". 4024و  4022عامي 
يؽ الشؤوف اإلنسانية التابع لألمـ المتحدة )اوتشا(: "في أعااب فترة اليدو  في عمميات اليدـ وقاؿ مكتب تنس

تموز( استأنفت السمطات اإلسرائيمية ىذا  20وعمميات التيجير المتصمة بيا خالؿ شير رمضاف )بداية مف 
اني السكنية والمباني التي آب ىُدمت جميع المب 27األسبوع ىدـ منازؿ الفمسطينييف". وبيف "اوتشا" انو "في 

تستخدـ لكسب الرزؽ في مجمّع بير نباال البدوي في الادس الشرقية بحجة أنيا لـ تحصؿ عمى تراخيص 
 37إسرائيمية لمبنا ". ونتيجة لعمميات اليدـ تـ تيجير سبعة أسر مف عشيرة الكعابنة البدوية تتألؼ مف

 طفال. 28شخصا مف بينيـ 
أمر ىدـ ووقؼ بنا  خالؿ ىذا األسبوع  43لى ذلؾ أصدرت السمطات اإلسرائيمية وقاؿ التارير: "إضافة إ

ووزعت في مجمعات مختمفة في أنحا  المنطاة )ج( في الضفة. وخالؿ ىذا األسبوع أيضا اقتمعت اإلدارة 
ا شتمة زيتوف ودراؽ وجوافة، بحجة أني 200المدنية اإلسرائيمية في قرية رأس عطية قمايمية ما يارب مف 

 زرعت في أرض أعمف عنيا "أراضي دولة" ويفيد المزارعوف أف األرض ممموكة ممكيًة خاصة".
مف جيتيا، قالت دائرة شؤوف المفاوضات في منظمة التحرير انو منذ اإلعالف عف استئناؼ المفاوضات في 

ت االحتالؿ الثالثيف مف تموز الماضي وحتى االجتماع التفاوضي الثالث في العشريف مف آب ىدمت سمطا
 منزاًل فمسطينيًا في الادس الشرقية المحتمة. 45

 13/7/1102، األيام، رام اهلل

  
 االحتالل يقمع مسيرات الجمعة األسبوعية ويعتدي عمى الُمصمين .09

 اً صحفي ، أفنائؿ موسى ،راـ اهللنااًل عف مراسميا في  13/7/1102، الحياة الجديدة، رام اهللنشرت 
باألعيرة المعدنية والمغمفة، وعشرات المتظاىريف المحمييف  واأصيبفمسطينييف نيف وثالثة مواط اً أجنبي

والمتضامنيف األجانب باالختناؽ الشديد بالغاز المسيؿ لمدموع عندما فرقت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بالاوة، 
 اهلل الغربي.أمس، مسيرات الجمعة األسبوعية ضد االستيطاف وجدار الضـ والتوسع العنصري بريؼ راـ 

وحوؿ الامع العسكري المسيرات السممية إلى مواجيات بيف متظاىريف وجنود االحتالؿ وصفت بالعنيفة في 
 الاريتيف. أراضيقريتي النبي صالح، وبعميف تسببت الذخائر بحرؽ مساحات واسعة مف 

، وقدـ منسؽ سبوعيةاأللمتضامف والمشاركة في مسيراتيا بمعيف وفي سياؽ متصؿ وزار وفد بمجيكي قرية 
اهلل أبورحمة شرح مفصؿ عف تجربة بمعيف في مااومة االحتالؿ واالستيطاف والجدار في  المجنة الشعبية عبد

 وعوامؿ نجاح تجربة بمعيف. فالسنوات الساباة
بالاوة، مسيرة قرية النبي صالح األسبوعية ضد  اإلسرائيميوشماؿ غرب المحافظة قمعت قوات االحتالؿ 

تحت عنواف "األسرى واألقصى"، ما أدى إلصابة عشرات  أمساف واالحتالؿ، والتي انطمات االستيط
 بحاالت اختناؽ شديد.

قوات االحتالؿ اعتدت أمس الجمعة، أف  ،وكاالتالنااًل عف  13/7/1102، الخميج، الشارقةوأضافت 
ت باتجاىيـ قنابؿ الغاز عمى الُمصميف في مسجد عمر بف الخطاب في بمدة كفر قدوـ في قمايمية، وأطما

 المسيؿ لمدموع ما أدى إلى إصابة العشرات منيـ بحاالت اختناؽ.
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واستنكر وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية محمود اليباش اعتدا  قوات االحتالؿ عمى المصميف اآلمنيف في 
رض يوميًا المسجد، مشيرًا إلى أنو يأتي ضمف سياسة االحتالؿ اإلسرائيمي تجاه مادساتنا التي تتع

 العتدا ات مماثمة وخاصة المسجد األقصى والحـر اإلبراىيمي.
عشرات مف فعاليات  ، أفحسف عبد الجوادنااًل عف مراسميا  13/7/1102، األيام، رام اهللوجا  في 

لمناسبة  واالمااومة الشعبية ومتضامنوف أجانب ومواطنو قرية المعصرة، إلى الجنوب مف بيت لحـ، تظاىر 
السنوية إلحراؽ المسجد األقصى، وتضامنًا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ، وتنديدًا بمجزرة الذكرى 

 .السوريةالغوطة الشرقية 
وقاؿ الناطؽ اإلعالمي باسـ لجاف المااومة الشعبية في محافظة بيت لحـ محمد بريجية: إف جنود االحتالؿ 

ييا مف مواصمة طريايـ باتجاه منطاة الجدار المدججيف باألسمحة قمعوا المسيرة، ومنعوا المشاركيف ف
 واألراضي المصادرة، ما دفع المشاركيف في المسيرة لالعتصاـ عند المدخؿ الرئيس لمارية.

 
 شبان من جنين والقدس تسعةاالحتالل يعتقل  .21

 ،ةشباف مف بمدة عناتا شماؿ مدينة الادس المحتم 7اعتامت قوات االحتالؿ الصييوني مسا  الجمعة  :جنيف
 وعمى حاجز عسكري شرؽ مدينة جنيف.

وقالت مصادر فمسطينية إف قوة صييونية مستعربة اختطفت أربعة شباف مادسييف خالؿ مواجيات اندلعت 
 في بمدة عناتا شماؿ شرؽ الادس المحتمة.

 اعتامت قوات االحتالؿ، خمسة شباف مف جنيف عمى حاجز عسكري الجممة شرؽ المدينة.  كما

 13/7/1102، يني لإلعالمالمركز الفمسط

  
 "واعد" تدعو لتدخل عاجل إلنقاذ األسير أبو سيسي .20

دعت جمعية "واعد" لألسرى والمحرريف كافة الجيات الحاوقية واإلنسانية المعنية، بالتدخؿ الفوري والعاجؿ 
ياة سيسي. وقالت واعد في بياف اليوـ السبت، إف ح إلنااذ حياة األسير المضرب عف الطعاـ ضرار أبو

األسير أبو سيسي في خطر حيث قامت قوات السجوف بنامو إلى مشفى سوروكا في مدينة المجدؿ المحتمة 
، مشيرة إلى أف أبو االنفراديبعد ثمانية أياـ مف اإلضراب المتواصؿ عف الطعاـ رفضا لسياسة العزؿ 

 سيسي ىو األسير المعزوؿ الوحيد في سجوف االحتالؿ.
 13/7/1102، فمسطين أون الين

 
 عمى الحدود مع غزة أنفاقتفجير  .22

بيف  يعمى الشريط الحدود األنفاؽمناطؽ  يشديدة ف انفجارات بأصواترفح  أىاليد ب ا: شعر  –العريش 
 رفح. يتـ اكتشافيا مؤخرا ف أنفاؽسالح الميندسيف ياـو حاليا بتفجير عدة  أفمصر وغزة. وتبيف 

 .األنفاؽتفجير وتدمير وصوؿ التعزيزات العسكرية و  أمنيكد مصدر وأ
 13/7/1102، القدس العربي، لندن

 
 منظمات حقوقية تحذر من استغالل أحداث مصر لحرف األنظار عن سياسة االحتالل في غزة .23

الفمسطينية الحكومة الفمسطينية في غزة مف االنجرار ورا  تدىور  اإلنسافحذر مجمس منظمات حاوؽ  :غزة
سياسية وأمنية، وحرؼ البوصمة واألنظار عف سياسة االحتالؿ  األوضاع األخيرة في مصر، وألسباب
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التدميرية لماطاع، والمتمثمة باستمرار الحصار وخناو اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثاافيًا. وقاؿ المجمس 
إلى رئيس الحكومة  44/8الذي يمثؿ عدد مف المؤسسات الحاوقية الفمسطينية في رسالة بعث بيا الخميس 

ىنية واطمعت "قدس برس" عمى نسخة منيا أف ذلؾ يستدعي أف تعمؿ كافة مكونات المجتمع  ؿإسماعي
الفمسطيني، وكافة أطيافو السياسية، عمى تصويب النضاؿ الاانوني والسياسي، وتكثيؼ الجيود وتوحيدىا 

سكاف عمى لفضح سياسة الحصار غير الاانوني لاطاع غزة، باعتبارىا العابة الرئيسية لتدىور أوضاع ال
 كافة األصعدة.  

وأعرب عف استيائو مف التصريحات المنسوبة إلى زياد الظاظا، نائب رئيس الحكومة في غزة، حوؿ فكرة 
 طرح بدائؿ أخرى عف معبر رفح الحدودي مع مصر. 

 12/7/1102قدس برس، 
 
 فمسطينيون يطمقون اسم محمد مرسي عمى مواليدهم تضامنا مع الرئيس المصري .24

وليد عوض: فيما تسود حالة مف االناساـ صفوؼ الفمسطينييف بشأف عزؿ الرئيس المصري محمد  - راـ اهلل
اف المؤيديف لو والرافضيف لعزلو عبر بعضيـ عف التضامف معو بإطالؽ اسمو عمى مواليدىـ أ إالمرسي 

الطيطي  المواطف الفمسطيني احمد أطمؽالرفض لعزؿ مرسي مف قبؿ الجيش المصري  إطارالجديد. وفي 
عاما مف مخيـ العروب شماؿ محافظة الخميؿ جنوب الضفة الغربية اسـ الرئيس  20البالغ مف العمر 

 المعزوؿ عمى طفمو الثاني الذي رزؽ بو حديثا.
ذا التعبير لمطيطي عف دعمو لمرسي فاف ذلؾ جا  بشكؿ مماثؿ مع عائمة الجئ  أسموبكاف ىذا  وا 

اسـ محمد مرسي عمى مولوده الجديد. وقاؿ  أطمؽشماؿ لبناف حيث فمسطيني مف سكاف مخيـ نير البارد 
محمد مرسي ليكوف شاىدا عمى ىذا العصر ونصرة  أسميناهلاد رزقنا ربنا بطفؿ "حساف طربيو والد الطفؿ 

 ."لمرئيس مرسي ودعما لثورتو السممية
 13/7/1102، القدس العربي، لندن

 
 وري وتنديًدا بـ"المجازر"وقفة شبابية في غزة تضامًنا مع الشعب الس .25

في وقفة تضامنية مع الشعب السوري،  43/8شارؾ العشرات مف الشباب في مدينة غزة مسا  الجمعة  :غزة
جرا  استمرار تعرضو لمجازر عمى يد نظاـ بشار األسد والتي كاف آخرىا مجزرة الغوطة بالسالح الكيماوي 

 والتي ساط  فييا مئات الضحايا.
المتحدة في المدينة،  األمـلتي نظميا التجمع الفمسطيني لمشباب في قطاع غزة، أماـ مار وتخمؿ الوقفة، ا

ورفع المشاركوف الفتات ُكتب  إضا ة شموع وصالة الغائب وكممات منددة لما يحدث بحؽ المدنيف ىناؾ.
ؾ الحصار عمييا شعارات االستنكار لجريمة قصؼ السورييف باألسمحة الكيماوية، وُأخرى حممت دعوات لف

وندد المتحدثوف في كمماتيـ  عف المخيمات الفمسطينية بسورية، والمطالبة بالتدخؿ الدولي لحمايتيـ.
"بمواصمة النظاـ السوري قتؿ ابنا  الشعب السوري بدـ بارد وكذلؾ استخداـ االسمحة المحرمة دوليا"، مطالبة 

 يومي.بتاديـ الاتمة لمحكمة الجنايات الدولية ووقت ىذا الاتؿ ال
 13/7/1102قدس برس، 

 
 "منتدى اإلعالميين" يدين اعتداء أمن السمطة عمى عدد من الصحفيين في الضفة .26
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ندد منتدى اإلعالمييف الفمسطينييف، باعتدا  أجيزة األمف التابعة لمسمطة عمى الصحفييف، واعتااؿ  :غزة
في مدينة البيرة وسط الضفة عدًدا منيـ خالؿ تغطيتيـ مسيرة سممية رافضة ألعماؿ الاتؿ في مصر، 

وقاؿ المنتدى في بياف، تمات "قدس برس" نسخة عنو إف األجيزة األمنية منعت  .43/8المحتمة يوـ الجمعة 
عداد التاارير.  الصحفييف مف ممارسة عمميـ الميني في تصوير األحداث وا 

مف العمؿ بحرية وىو وطالب منتدى االعالمييف "بوضع حد لتغوؿ أمف السمطة عمى الصحفييف ومنعيـ 
حؽ كفمو الاانوف الفمسطيني"، كما طالب الجيات المختصة بتاديـ المتورطيف في االعتدا  عمى الصحفييف 

 لممحاكمة واتخاذ إجرا ات رادعة ضد االستباحة المتكررة لمحريات اإلعالمية في الضفة.
 13/7/1102قدس برس، 

 
 الفمسطيني -اختتام المخّيم الشبابي المبناني  .27

"تواصؿ"،  9الفمسطيني الػ -اختتمت في قاعة االحتفاالت في بمدية صيدا نشاطات المخيـ الشبابي المبناني 
"، بالتعاوف مع "حماة التنمية والحوار في ئالذي نظمتو عمى مدى أسبوع "مؤسسة الحريري" و"جمعية الج

 جوف، في رعاية النائبة بيية الحريري. -دير المخمص" 
 13/7/1102، النهار، بيروت

 
 سفير فمسطين في أربيليكرم الفمسطيني  -األعمال المبناني رجال منتدى  .28

كـر منتدى األعماؿ الفمسطيني المبناني سفير فمسطيف في أربيؿ كردستاف العراؽ نظمي حزوري ورجؿ 
سطيني األعماؿ مصطفى الحريري تاديرا لمدور اإليجابي الذي قاما بو في استاباؿ وفد منتدى األعماؿ الفم

 .في كردستاف العراؽ الشير الماضي أربيؿ إلىزيارتو  أثنا المبناني 
المنتدى عمى شرفيما في استراحة صيدا السياحية، وحضره رئيس المنتدى  أقاموجا  ذلؾ في حفؿ عشا  

 .د أوكرانياالعينيف وسفير فمسطيف في  أبوعضو المجنة المركزية لحركة فتح الموا  سمطاف و  ،طارؽ عكاوي
محمد األسعد ورجؿ األعماؿ الفمسطيني جماؿ حسيف ومسؤوؿ لجنة الشباب والرياضة في حركة فتح الموا  

 المنتدى. وأعضا محمد زيداني والمحامي حسف شمس الديف 
 13/7/1102، المستقبل، بيروت

 
 أقدم صناعة عرفتها فمسطين "النابمسي"صابون  .29

الصناعات التي تشتير بيا مدينة نابمس الواقعة في تعتبر صناعة الصابوف مف أقدـ وأعرؽ : )أ ش أ(
شماؿ الضفة الغربية، ذات التاريخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي المؤثر والفعاؿ في حياة الشعب 
الفمسطيني، والمدينة األشير في العديد مف الصناعات الوطنية الفمسطينية، التي ال تزاؿ تحتفظ بمكانتيا 

لايرية التي يفرضيا االحتالؿ اإلسرائيمي عمى ىذه المدينة تحديدًا، كونيا مدينة عمى الرغـ كؿ الظروؼ ا
 صناعية في المااـ األوؿ منذ بداية تاريخ دولة فمسطيف.

وتشتير مدينة نابمس بوجود مساحات واسعة مف أراضييا، حيث تنتشر أشجار الزيتوف الذي يستخدـ مختمؼ 
ف بينيا صناعة الصابوف النابمسي، الذي ينتج في مكاف تصنيع المواد الناتجة منو في صناعات عدة، وم

 ، ويرجع تاريخ بعضيا إلى أواخر الارف التاسع عشر."المصبنة"يعرؼ باسـ 
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فعندما تسمع كممة النابمسي، يرد إلى ذىنؾ شيئاف: مدينة نابمس الشييرة في فمسطيف، والصابوف الذي 
، "الشيح"لنابمسي مف زيت الزيتوف والما  والممح ورماد نبات عرفتو أجياؿ متعاقبة. ويتـ تصنيع الصابوف ا

 ".ىيدروكسيد الصوديوـ"وقد استبدؿ استخداـ المادة الاموية في ما بعد بمادة 
وال تزاؿ ىذه الصناعة حتى اآلف تتـ بطرياة تاميدية ويدوية بحتة، مف دوف تدخؿ أي ماكينات حديثة في 

 عممية التصنيع.
لمتمثمة في قمة أرباح ىذه الصناعة نتيجة قمة اإلقباؿ عمييا، والمعوقات االقتصادية المعوقات المادية ا

الناتجة مف فار التسويؽ ليذه الصناعة وعدـ الادرة عمى دعميا مف جانب الحكومة، باإلضافة إلى 
رىا إلى المعوقات السياسية الكثيرة وأىميا الحواجز وعدـ حرية التناؿ والحركة سوا  بيف المدف أو لتصدي

 الخارج، ييدد باناراض ىذه الصناعة العتيدة التي كاف مف شأنيا أف تكوف أحد أعمدة االقتصاد الفمسطيني.
 13/7/1102، السفير، بيروت

 
 "نصارى القدس في ضوء الوثائق العثمانيةجديد حول " كتابالقاهرة:  .31

ب في الااىرة بالتعاوف مع مركز صدر حديثًا عف الييئة المصرية العامة لمكتا :خالد بيومي -الااىرة 
، لمدكتور "نصارى الادس... دراسة في ضو  الوثائؽ العثمانية"دراسات الوحدة العربية في بيروت، كتاب 

 أحمد حامد إبراىيـ الاضاة، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الاصيـ في السعودية.
في ضو  معطيات سجالت محكمة الادس  يتناوؿ الكتاب األحواؿ العامة لمنصارى في الارف التاسع عشر

الشرعية في الادس العثمانية، حيث اناسـ النصارى إلى مجموعة مف الطوائؼ، ولكؿ طائفة اعتاادىا وآراؤىا 
الدينية وطاوسيا ورجاؿ دينيا وكنائسيا، مثؿ الروـ األرثوذكس، والروـ الكاثوليؾ، واألرمف، والالتيف، 

والبروتستانت، والموارنة. وكانت طائفة الرـو األرثوذكس أكثر الطوائؼ نفوذًا واألقباط، واألحباش، والسرياف، 
في المجاالت االقتصادية بحكـ األراضي التي امتمكتيا، ومشاركتيا في أغمب الصناعات والميف ماارنة 

غمب األماكف بأبنا  الطوائؼ األخرى، واإلدارية بتولييـ الوظائؼ المالية والاضائية، والدينية بسيطرتيا عمى أ
المادسة، وتاّدميا عمى الطوائؼ األخرى بإجرا  الطاوس الدينية في الحج واألعياد، باعتبارىا أقدـ الطوائؼ 

 وجودًا في الادس، ولكثرة أتباعيا ودعـ الدولتيف العثمانية والروسية ليا.
 13/7/1102، الحياة، لندن

 
 ضرابإلى سجون التي كانوا فيها قبل اإل "إسرائيل"أسرى في  أربعنقل  األردنيين: األسرى ومحام .30

أكد محامي االسرى االردنييف اياد البيادسة أنو تـ تنفيذ أوؿ بنود اتفاؽ انتصار : حمداف الحاج -عماف
بعد قياـ ادارة مصمحة السجوف الصييونية قبؿ يوميف بناؿ االسرى « اضراب شيدا  معركة الكرامة»

فاؽ مع ىذه المصمحة مف عيادة سجف الرممة إلى سجونيـ التي كانوا فييا االردنييف االربعة الذيف وقعوا االت
 قبؿ االضراب.

الجدير بالذكر اف االسرى االربعة ىـ: عبد اهلل البرغوثي وحمزة الدباس ومنير مرعي ومحمد الريماوي، وباي 
 االسير عال  حماد مضربا عف الطعاـ حتى ىذه المحظة.

 13/7/1102الدستور، عمان، 
 

 يدين القصف اإلسرائيمي عمى "الناعمة" ويدعو إلى تقديم شكوى عاجمة إلى مجمس األمن مانسمي .32
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عمى منطاة الناعمة، ” اإلسرائيمي“داف الرئيس المبناني ميشاؿ سميماف، أمس الجمعة، بشدة الاصؼ : بيروت
عاجمة إلى  وطمب مف وزير الخارجية والمغتربيف في حكومة تصريؼ األعماؿ عدناف منصور تاديـ شكوى

الخروقات عمى الحدود تعالجيا لجنة التحايؽ “مجمس األمف الدولي ضد ىذا العدواف . واعتبر سميماف أف 
 ” .)أمس( في الناعمة” إسرائيؿ“التابعة لميونيفيؿ وليس بالعدواف وانتياؾ السيادة المبنانية، كما فعمت 

رابعة مف فجر أمس، صاروخا باتجاه مواقع أطمات في ال” اإلسرائيمية“وكانت إحدى الطائرات الحربية 
  .الجبية الشعبية  الايادة العامة )الفمسطينية(، الواقعة في منطاة تالؿ الناعمة
في انتياؾ جديد لمسيادة المبنانية، “وبالماابؿ صدر عف قيادة الجيش المبناني  مديرية التوجيو، بياف أمس أنو 

عند الساعة الرابعة مف فجر الجمعة عمى إطالؽ صاروخ مف ” يمياإلسرائ“أقدمت طائرة حربية تابعة لمعدو 
عرض البحر باتجاه أنفاؽ الناعمة التي يتمركز فييا أحد التنظيمات الفمسطينية ما تسبب بحفرة عمايا 
خمسة أمتار مف دوف تسجيؿ إصابات بشرية أو أضرار مادية . وقد اتخذت قوى الجيش المنتشرة في 

 ” .فاعية المناسبةالمنطاة التدابير الد
في المنطاة الممتدة ” إسرائيمية“تماييا تاارير عف غارة جوية “في بياف ” اليونيفيؿ“ومف جانبيا أعمنت قيادة 

 .”بيف بيروت وصيدا
 13/7/1102الخميج، الشارقة، 

 
 فمسطينيين سبعةبينهم  ..في سيناء اً مطموب 08 لجيش المصري يعتقلا ":الشرق األوسط" .33

فردا  27ألات عناصر مف الجيش الثاني الميداني المصري الابض، أمس، عمى : اؿ الاصاصجم - الااىرة
فمسطينييف أحدىـ قناص، وذلؾ لتورطيـ في المشاركة في  9مف العناصر المطموبة المسمحة مف بينيـ 

اوات اليجوـ عمى المارات األمنية بشماؿ سينا . جا  ذلؾ خالؿ عمميات مداىمات أمنية ودوريات تمشيط ل
 الجيش الثاني الميداني بالتعاوف مع الشرطة المدنية بشماؿ سينا .

، عدد الاتمى مف المطموبيف المسمحيف في سينا  «الشرؽ األوسط»وقدر مصدر مسؤوؿ بمدينة العريش، لػ
فمسطينيا وجنسيات أخرى. كما بمغ عدد المصابيف منيـ  34قتيال، منيـ  98خالؿ األياـ الاميمة الماضية بػ

شخصا، بينيـ  290مف األفارقة. وبمغ عدد المابوض عمييـ  2مف الفمسطينييف و 50مصابا، منيـ  229
 مف الفمسطينييف وجنسيات أخرى، وعدد مف سكاف سينا  والمحافظات األخرى. 39

 13/7/1102الشرق األوسط، لندن، 
 
 

 األسبوعالفمسطينية في نهاية  واألراضي "إسرائيل"يزور  فابيوس .34
يزور وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس إسرائيؿ واالراضي الفمسطينية في نياية : أ ؼ ب -باريس 

 االسبوع لتشجيع محادثات السالـ التي استؤنفت في االونة االخيرة بيف الطرفيف.
وأعمف مكتب فابيوس إف األخير سيمتاي خالؿ زيارتو الرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس الوزرا  رامي 

 مد اهلل في راـ اهلل السبت.الح
وسيزور فابيوس إسرائيؿ األحد حيث سيمتاي الرئيس شيموف بيريز ورئيس الوزرا  اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو 

 ووزيرة العدؿ تسيبي ليفني التي تتولى ممؼ المفاوضات.
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جيع المفاوضيف وقاؿ نائب المتحدث باسـ الوزارة فنسنت فمورياني اف "الزيارة ستشكؿ فرصة لمويزر لتش
الفمسطينييف واإلسرائيمييف عمى مواصمة المفاوضات المباشرة في سبيؿ السالـ"، وأنو سيتـ خالؿ الزيارة أيضًا 

 التعبير عف "تصميـ فرنسا عمى دعـ ىذه الجيود".
يراف خالؿ الزيارة.  وقالت الوزارة اف فابيوس سيبحث ايضًا قضايا إقميمية بينيا سورية ومصر وا 

 13/7/1102لندن،  الحياة،
 

 يتهم "إسرائيل" بتقديم أسمحة كيميائية لـ"القاعدة" غاالوي .35
بأنيا أعطت تنظيـ الااعدة أسمحة كيميائية ” إسرائيؿ“اتيـ النائب البريطاني المعارض جورج غاالوي 

 الستخداميا في سوريا.
ي شريط مصور جرى أمس الجمعة أف اتيامات غاالوي جا ت ف” ىافينغتوف بوست يوكي“وذكرت صحيفة 

إذا كاف ىناؾ ىجـو “بثو في موقع يوتيوب عمى شبكة االنترنت بعد تحريره. ونسبت إلى غاالوي قولو 
باألسمحة الكيميائية عمى المدنييف في سوريا في وقت سابؽ ىذا األسبوع، فإف الجاني عمى األرجح ليس 

وأضاؼ: ”. تخداـ ذخائر زودتو بيا إسرائيؿنظاـ الرئيس بشار األسد، بؿ المتمرديف أو تنظيـ الااعدة باس
ىي التي زودت الااعدة بيذه األسمحة ردًا عمى أي سؤاؿ حوؿ الجية التي زودتو ” إسرائيؿ“نظريتي أف “

 )يو بي اي(”. باألسمحة الكيميائية
 13/7/1102الخميج، الشارقة، 

 
 مزاعم إسرائيمية بالتحريض ترفض"األونروا"  .36

األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األونروا(، ليجوـ في أعااب تعرضت وكالة  :راـ اهلل
إطالؽ صانع أفالـ إسرائيمي فيمـ بعنواف "مخيـ جياد" يتيـ فيو الوكالة الدولية بتشجيع معاداة السامية 

ياًا مطواًل وقالت "األونروا" في بياف ليا، أنيا أجرت تحا والتحريض عمى العنؼ في مخيماتيا الصيفية.
 ومفصاًل عف الفيمـ، معربة عف رفضيا لالتيامات التي تضمنيا.

وأضافت أنيا "ترفض رفضًا قاطعًا االدعا ات الواردة في فيمـ قاـ بو مخرج إسرائيمي، يّدعي أف الوكالة 
ر، تشجع معاداة الييود وتحرض عمى العنؼ في المخيمات الصيفية"، مشيرة إلى أف "الفيمـ مضمؿ بشكؿ كبي

وأف صانع األفالـ ىذا لديو تاريخ حافؿ بإطالؽ االتيامات الباطمة بحؽ األونروا، وجميع تمؾ االتيامات قد 
 تـ التحاؽ منيا وثبت بطالنيا".

 13/7/1102القدس، القدس، 
 

 خيارات التدخل العسكري المحتممة في سورية .37
وطًا متزايدة تدعو إلى التحرؾ لوقؼ تواجو الواليات المتحدة وحمفاؤىا الغربيوف ضغ: أ ؼ ب -واشنطف 

العنؼ في سورية، واشتدت ىذه الضغوط اثر اتياـ المعارضة نظاـ الرئيس بشار األسد بشف ىجوـ كيماوي 
 قتيؿ. 2300أوقع بحسب المعمومات أكثر مف 

ط غير أف المخاوؼ تباى قائمة لدى السمطات والرأي العاـ مف االنجرار إلى حرب جديدة في الشرؽ األوس
 واالضطرار إلى إرساؿ قوات عمى األرض، وىو ما تجمع واشنطف وباريس عمى استبعاده بشكؿ قاطع.
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زا  ىذا الوضع تواجو األسرة الدولية سيناريوات مختمفة لتدخؿ عسكري في سورية تتراوح بيف الاضا  عمى  وا 
قامة منطاة حظر جوي، غير أنيا تنطوي جميعيا عمى عواقب  ترسانة النظاـ مف األسمحة الكيماوية وا 

 ومخاطر تثنييا منذ أكثر مف سنتيف عف التدخؿ.
 مناطؽ عازلة: -

ياترح بعض الخبرا  إقامة مناطؽ عازلة عمى طوؿ حدود سورية مع تركيا وربما األردف أيضًا، تكوف بمثابة 
 مناطؽ آمنة لالجئيف وقاعدة خمفية لمااتمي المعارضة.

يترتب عمى الاوات الدولية السيطرة عمييا محدودة غير أف رئيس ىيئة ومع ىذا الخيار تباى المنطاة التي س
ية الجنراؿ مارتف ديمبسي حذر في رسالة إلى أحد النواب في الكونغرس مريكاألركاف المشتركة لمجيوش األ

سيكوف مف الضروري استخداـ الاوة الااتمة لمدفاع »ي مف أف ىذه الميمة لف تكوف سيمة، وقاؿ أنو مريكاأل
 «.المناطؽ مف ىجمات جوية وصاروخية وبرية عف

ىذا سيتطمب إقامة منطاة حظر جوي محدودة مع ما يرافايا مف موارد ضرورية. وسنحتاج »وأضاؼ أف 
إلى إرساؿ آالؼ العناصر مف الاوات عمى األرض حتى لو تـ نشرىا خارج سورية، لمساندة الذيف يدافعوف 

 «.عف المناطؽ
أنتوني كوردسماف مف أف مثؿ « مركز الدراسات االستراتيجية والدولية»ألمنية في وحذر الخبير في الشؤوف ا

ىذا قد يعني ىزيمة مااتمي المعارضة أو إعطا  نظاـ األسد »ىذا التدخؿ قد ال يكوف كافيًا، وقاؿ إف 
يوازي السيطرة عمى الاسـ األكبر مف سورية بحيث ال يترؾ سوى الاميؿ لمااتمي المعارضة، ياتصر عمى ما 

قد »مف دوف تمكينيـ مف االنتصار. وأضاؼ: « مخيمات الجئيف مسمحة عند أطراؼ سورية أو حدودىا
 «.ينتيي األمر أيضًا بإيوا  الالجئيف السورييف قرب منطاة الحدود مف دوف منحيـ أي أمؿ حاياي لممستابؿ

 منطاة حظر جوي: -
ي، إلى منع النظاـ مف استخداـ طائراتو ييدؼ ىذا الخيار الذي اقترحو عدد مف أنصار تدخؿ عسكر 

مداد قواتو.  ومروحياتو لاصؼ المعارضة والسكاف المدنييف وا 
ي الجميوري جوف ماكيف إف ىذا الخيار يمكف تطبياو بسيولة نسبيًا، غير أف خبرا  مريكوقاؿ السناتور األ

 آخريف حذروا مف أنو ال يخمو مف المخاطر.
شبكة الدفاعات الجوية السورية عند اندالع الحرب األىمية »ي أف يكمر وأوضحت دراسة لسالح الجو األ

 «.كانت تعد مف األكثر قدرة وحجمًا، ربما بعد كوريا الشمالية وروسيا فاط
موقعًا لمدفاع الجوي، يؤوي  950المدى الذي تغطيو الصواريخ والرادارات يادر بنحو »وجا  في الدراسة أف 

كمـ والاادرة عمى االرتفاع إلى مسافة  300البالغ مداىا « 5-موف أس أيوغا»األكثر خطورة منيا صواريخ 
 «.ألؼ متر 30

الااذفات « مئات»ويفترض ىذا الخيار أيضًا قصؼ المطارات والبنى التحتية المساندة ويتطمب استخداـ 
الجنراؿ  وطائرات التمويف واالستطالع والحرب اإللكترونية لمتشويش عمى رادارات العدو، بحسبما أوضح

 ديمبسي.
صاروخ  94فاف الضربات األولى وحدىا تتطمب نحو « معيد الدراسات الحربية»وبحسب دراسة أجراىا 

 كروز لماضا  عمى الاواعد الجوية الرئيسية لنظاـ دمشؽ.
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وقاؿ أنتوني كوردسماف إف خيار التدخؿ ىذا يفترض استخداـ قواعد جوية في دوؿ قريبة لسورية ومشاركة 
نييف والفرنسييف والسعودييف واإلماراتييف والاطرييف إلضفا  شرعية دولية أكبر في مواجية معارضة البريطا

 روسيا والصيف.
ية في مريكية التي تشرؼ عمى الاوات األمريكوقاؿ الجنراؿ جيمس ماتيف الاائد السابؽ لمايادة المركزية األ

العممية، لكنو حذر خالؿ مداخمة أثنا  مؤتمر عاد عمى تنفيذ ىذه « تماماً »الشرؽ األوسط إف واشنطف قادرة 
ألف الاسـ األكبر مف عمميات الاصؼ التي يشنيا « المجازر ستستمر»في نياية تموز )يوليو( مف أف 

 النظاـ تتـ بواسطة المدفعية عمى األرض.
طمب ما يت« منطاة حظر التحرؾ»لكف كوردسماف يعتبر أف منطاة الحظر الجوي ينبغي أف تميد لفرض 

في مرحمة تالية قصؼ قوات النظاـ كما حصؿ في ليبيا خالؿ الثورة التي أطاحت نظاـ معمر الاذافي عاـ 
4022. 

ولفت الجنراؿ ديمبسي في رسالتو إلى أف االكتفا  بضربات بواسطة صواريخ كروز لعدـ التعرض لنيراف 
الوسائؿ العسكرية لمنظاـ بشكؿ كبير شؿ »الدفاعات الجوية السورية سيتطمب وقتًا طوياًل قبؿ التسبب في 

ووقوع أضرار جانبية بيف « أعماؿ انتاامية»كما أنو يطرح إمكاف حصوؿ «. وبزيادة فرار العناصر
 المواطنيف السورييف.

 الاضا  عمى األسمحة الكيماوية السورية -
ة التاميدية، إال أف عمى رغـ أف معظـ ضحايا النزاع في سورية الذيف تخطى عددىـ مئة ألؼ قتموا باألسمح

 اتياـ المعارضة النظاـ بشف ىجـو كيماوي األربعا  في ريؼ دمشؽ أثار موجة استنكار شديد في العالـ.
والخردؿ، « في. اكس»و « ساريف»ويعتاد الخبرا  أف النظاـ السوري يخزف مئات األطناف مف غازات 

ا المخزوف أو ضبطو ومنع استخدامو ضد وارتفعت أصوات تدعو واشنطف إلى قيادة عممية لماضا  عمى ىذ
 المدنييف أو وقوعو بأيدي إرىابييف.

ىذا الخيار يفترض كحد أدنى إقامة »غير أف الجنراؿ ديمبسي لـ يبد تأييدًا لمثؿ ىذه العممية. وقاؿ إف 
منطاة حظر جوي وتسديد ضربات جوية وصاروخية تشارؾ فييا مئات الطائرات والبوارج والغواصات 

 «.وغيرىا
تتطمب إرساؿ اآلالؼ مف عناصر الاوات الخاصة وغيرىا مف الاوات عمى األرض »كما أضاؼ أنيا 

، مشيرا إلى أنو حتى بمشاركة مثؿ ىذه الاوات فإف النتيجة غير «لمياجمة المواقع الحرجة وضماف أمنيا
 مضمونة.

، مضيفًا أف «ا بالكامؿالنتيجة ستكوف السيطرة عمى بعض األسمحة الكيماوية وليس عميي»وأوضح أف 
عجزنا عف السيطرة كميًا عمى مخزوف سورية وأنظمة إطالقو قد يسمح لمتطرفيف بالوصوؿ في شكؿ أفضؿ »

 «.إلييا
 13/7/1102الحياة، لندن، 

 
 : بريطانيا تدير قاعدة سرية لمراقبة اإلنترنت في الشرق األوسط"إندبندنت" .38

بريطانيا تدير محطة سرية لمراقبة اإلنترنت في الشرؽ  البريطانية أمس، أف« اندبندنت»ذكرت صحيفة 
ية مريكاالوسط، مستندة في معموماتيا ىذه الى الوثائؽ التي سربيا مؤخرًا المستشار السابؽ لالستخبارات األ

 إدوارد سنودف.
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وأشارت الصحيفة إلى أنو لـ يكشؼ البمد الذي تتمركز فيو ىذه الااعدة، لكنيا أوضحت أنيا تستطيع 
عتراض الرسائؿ اإللكترونية واالتصاالت الياتفية وحركة الشبكة لمواليات المتحدة ووكاالت استخبارات ا

 أخرى.
وأضافت أف الااعدة البريطانية تتصؿ بكابالت األلياؼ البصرية تحت البحر في المنطاة، وتعيد تمرير 

)جي سي « نيكايشف ىيدكوارترزغوفرنمنت كوميو »المعمومات إلى وكالة التنصت اإللكتروني البريطانية 
 ية.مريكاتش كيو( في شمتنياـ جنوب غربي انكمترا، التي تتااسـ المعمومات مع وكالة األمف الاومي األ

«. ال نعمؽ عمى قضايا استخبارية»مف جيتيا، لـ تعمؽ وزارة الخارجية البريطانية عمى ىذا الموضوع قائمة 
 صيؿ الواردة في ممفات سنودف.كيؼ حصمت عمى التفا« اندبندنت»ولـ تكشؼ 

 13/7/1102السفير، بيروت، 
 

 ديدراسة إسرائيمية: مرسي خطط إللغاء كامب ديف .39
اتيمت دراسة إسرائيمية حديثة الرئيس المصري المعزوؿ محمد مرسي بالتخطيط : صالح النعامي -غزة 

سرائيؿ.  إللغا  اتفاقية كامب ديفد بيف مصر وا 
اإلخواف المسمميف اتبعوا تكتيكات تعد األرضية التخاذ قرار التخمص مف وأضافت أف مرسي وقادة حركة 

 كامب ديفد عبر اتياـ إسرائيؿ بعدـ احتراـ بنود االتفاقية.
وتذكر الدراسة أف إستراتيجية مرسي قامت عمى مراعاة موقؼ المجتمع الدولي مف خالؿ تأكيده عمى احتراـ 

ة، ومف جية أخرى السماح لمستشاريو بتاديـ كؿ المسوغات االتفاقات الدولية التي وقعتيا مصر مف جي
 التي تبرر التنصؿ مف ىذه االتفاقية.

وتحمؿ الدراسة التي أعدىا البروفيسور ليعاد بورات بعنواف "اإلخواف المسمموف وتحدي السالـ بيف مصر 
سرائيؿ"، وقد صدرت عف مركز بيغيف السادات لمدراسات اإلستراتيجية التابع لجام عة بار إيالف بعد عزؿ وا 

 الرئيس المصري.
 

 انطالق أيديولوجي
شددت الدراسة عمى أف مرسي انطمؽ في مواقفو مف إسرائيؿ مف عدا  أيديولوجي وديني، مشيرة إلى أنو 

 حرص بعناد عمى ترسيخ انطباع في وعي المصرييف الجمعي أف إسرائيؿ "طرؼ عدو". 
ت حكـ مرسي مف المااومة الفمسطينية، مشيرة إلى أف دعـ ونوىت بالتحوؿ الذي طرأ عمى موقؼ مصر تح

 النضاؿ الفمسطيني ضد االحتالؿ اإلسرائيمي كاف أبرز مالمح السياسة الخارجية لمصر في عيده.
وأكدت الدراسة عمى الدور الكبير الذي لعبو الرئيس المعزوؿ في دعـ المااومة الفمسطينية في حممة "عمود 

، وتسخير مكانة مصر في التوصؿ التفاؽ 4024رائيؿ عمى قطاع غزة في نوفمبر السحاب" التي شنتيا إس
 تيدئة يعزز مف موقؼ المااومة الفمسطينية.

واتيمت الدراسة اإلسرائيمية مرشد اإلخواف المسمميف محمد بديع بالتحريض عمى إسرائيؿ، مف خالؿ دعوتو 
 وليس عبر التوجو لألمـ المتحدة والمفاوضات.لتحرير فمسطيف واألماكف المادسة عبر الجياد والتضحية، 

سرائيؿ "ال تفيماف إال لغة الاوة" في  وقالت إف بديع لعب دورًا مركزيًا في تكريس االنطباع بأف الصييونية وا 
 مسعى منو لتبرير تبني خيار "الجياد" في مواجية إسرائيؿ، وتوظيؼ كؿ الوسائؿ لضماف ىزيمتيا.



 
 
 

 

 

           13ص                                    1846العدد:                42/7/1102السبت  التاريخ:

يكتؼ في رسائمو األسبوعية بالدعوة إلى تحرير أراضي فمسطيف، بؿ الحث  وتابعت أف مرشد اإلخواف لـ
عمى تحرير كؿ األراضي العربية، بما فييا جنوب لبناف وىضبة الجوالف، باعتبارىا "أراضي إسالمية روتيا 

 دما  المسمميف عمى مدى أجياؿ".
نيا بشكؿ غير مباشر انطمات مف واستنتجت الدراسة اإلسرائيمية أف مواقؼ مرسي مف إسرائيؿ التي عبر ع

 الااعدة األيديولوجية التي عبر عنيا بديع بشكؿ مباشر وعمني.
واعتبرت أف حكـ اإلخواف لو استمر النطمات سياسة مصر تجاه إسرائيؿ مف اإلرث األيديولوجي الذي عبر 

 عنو بديع. 
روع تحرير فمسطيف، عمى ولفتت إلى أف الجماعة رأت في الربيع العربي أرضية أفضؿ لمشروع في مش

 اعتبار أف تحرر الشعوب مف الخوؼ مف األنظمة االستبدادية يمثؿ متطمبًا أساسيًا لخوض ىذا المشروع.
 

 دعم حماس
وباالنتااؿ إلى العالقة مع حركة المااومة اإلسالمية )حماس( قالت الدراسة إف اإلخواف حرصوا عمى تأييد 

فة أنو لو استمر مرسي في الحكـ النتاؿ اإلخواف إلى دعـ الحركة بشكؿ الحركة "أيديولوجيًا ومعنويًا"، مضي
 عممي.

وزعمت الدراسة اإلسرائيمية أف حرص اإلخواف المسمميف عمى تعزيز نفوذىـ في الدولة بعد فوز مرسي يأتي 
 مف أجؿ تحسيف قدرتيـ عمى النضاؿ ضد إسرائيؿ مستاباًل.

نتاموا بشكؿ عاجؿ إلى تاديـ مساعدات عسكرية مباشرة لحركة وادعت أنو لو تواصؿ حكـ اإلخواف لمصر ال
حماس بزعـ أف ىذه الخطوة جا ت لدواعي الدفاع عف النفس، إلى جانب تدخؿ مصري عسكري غير 

 مباشر لمضغط عمى إسرائيؿ.
مف جية أخرى دعا كاتب إسرائيمي العالـ لالستنفار مف أجؿ عدـ السماح بعودة اإلخواف المسمميف لمحكـ 

 في مصر.
وفي مااؿ نشر في موقع "ولال" اإلخباري بعنواف "فميبعد اإلخواف المسمموف مف مواقع النفوذ" اعتبر داف 
مرغميت أف ضماف إبعاد اإلخواف المسمميف عف الحكـ مستاباًل يتطمب تاديـ دعـ اقتصادي غير محدود 

 لالقتصاد المصري.

 12/7/1102الجزيرة.نت، 
 

 الناعمة رسائل الغارة عمى أنفاق .41
  اهلل محمد العبد

الايادة  -شّف طيراف العدو الصييوني، فجر أمس، غارة عمى موقع عسكري لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 
العامة، باتجاه أنفاؽ الناعمة جنوبّي مدينة بيروت. الغارة في توقيتيا، تأتي ردًا عمى الصاروخيف المذيف 

، والصاروخ اآلخر، 2728احمية في فمسطيف المحتمة عاـ ساط أحدىما بالارب مف مدينة نياريا الس
ساط اثناف « _ البدائية»قبؿ الحديث عف الصواريخ األربعة «. الابة الفوالذية»اعترضتو دفاعات ما يعرؼ بػ

، إحدى الجماعات المسمحة المرتبطة بنيج «عبد اهلل عزاـ»داخؿ األراضي المبنانية _ التي أطماتيا كتائب 
، ال بد مف التوقؼ أماـ بعض األىداؼ التي أرادت تمؾ الاوى المسمحة تحايايا مف خالؿ «دةالااع»وفكر 

المجموعات المسمحة المرتبطة بأجندة خارجية/ محمية، أساطت منذ والدتيا، االشتباؾ «. إثبات وجودىا!»
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امة الدولة/ ييدؼ إلى إق« جيادىا»مع جيش االحتالؿ ومؤسساتو عمى أرض فمسطيف المحتمة، معتبرة أف 
الخالفة اإلسالمية، أواًل. وليذا إف عممياتيا الدموية، المتنامة عمى أكثر مف ساحة _ ما عدا فمسطيف المحتمة 

لكف الوقائع الميدانية في أكثر مف مكاف عمى «. السنة والجماعة!»_ ىي، كما تّدعي، دفاع عف أىؿ 
قد « أىؿ السنة والجماعة»مما  ومشايخ وأبنا  امتداد ساحات نشاط تمؾ المجوعات، تؤكد أف العديد مف ع

جا  توقيت إطالؽ الصواريخ في لحظة انعطاؼ تاريخية  صرعتيـ عبوات تمؾ المجموعات ورصاصاتيا.
أو أبوا ػ بتطورات ما يحصؿ عمى األرض السورية. فما « النأي بالنفس»يمّر فييا لبناف، المرتبط ػ شا  دعاة 

عّطؿ تشكيؿ حكومة جديدة، وحمالت التجييش المذىبية/ الطائفية التي تعمف بيف االستعصا  السياسي الذي 
، تتحرؾ قوى عابرة لمحدود، إلعادة خمط «الضاحية وبعبدا»مشروعيا بالعمميات المسمحة في البااع وبيروت 

رباؾ الوضع الداخمي بما يستفيد منو العدو الصييوني، وأدوات التفتيت المذىبي/ الطائفي ، األوراؽ، وا 
مف دائرة االتياـ التي تحيط بعمؿ تمؾ « الشكمي»المرتبطيف بو. انطالقًا مف قرا ة ىذا الوضع، ولمخروج 

إلعادة « الخمبية»المجموعات، مف حيث إخراجيا العدو الصييوني مف ساحة االشتباؾ، جا ت عممية أمس 
عؿ حكومة نتنياىو، فاد كاف في الموقؼ مف كياف العدو. أما رد ف« الجيادي، الصادؽ»االعتبار الوطني 

أكثر مف فشؿ وأقؿ مف نجاح، ألف مف أطمؽ الصواريخ ال يرتبط بشكؿ مف األشكاؿ بالايادة العامة، بؿ 
 يتناقض بالمطمؽ مع برنامجيا الوطني والاومي. لاد أراد العدو أف يضرب ىدفًا محددًا لتحايؽ عدة مكاسب:

ري خارج المخيمات، بيدؼ افتعاؿ أزمة بيف المااومة إعادة التذكير بالوجود الفمسطيني العسك -2 
أشار، أمس، إلى « يديعوت أحرونوت»الفمسطينية والحكومة المبنانية. روف بف يشاي، الكاتب في صحيفة 

« معاقبة»أّف الغارة التي شنيا سالح الطيراف، ضد لبناف كانت ذات طابع غير عادي، فيي لـ تيدؼ إلى »
، بؿ كانت إشارة إلى الحكومة المبنانية وحزب اهلل، مفادىا أنو يجب عمييما العمؿ مطماي الصواريخ األربعة

عممًا بأف أنفاؽ «. بحـز ومينية أكثر لمنع وقوع حوادث أخرى مف إطالؽ النيراف االستفزازية ضد إسرائيؿ
 الناعمة اسُتيدفت عمى مدى عدة سنوات بالاصؼ الصييوني الذي لـ يستطع تدميرىا.

ة المستعمريف الصياينة داخؿ الوطف المحتؿ إلى أف حكومتيـ قادرة عمى الرد! وأف ىذا طمأن - 4 
في محاولة، « الموجية»االستعراض الجوي الجديد، ىو لخمط أوراؽ/ أسما  قوى وكتائب المااومة الفاعمة و

مات الصييوني، بيدؼ تمؾ المجموعة التي أط -لنفي تشكيؾ العديد مف الميتميف بالصراع العربي 
 الصواريخ.

 13/7/1102، األخبار، بيروت
 

 كييالمصري في السجال اإلسرائيمي األمر  دالمشه .40
 نبيؿ السيمي
لـ تخؼ المؤسسة اإلسرائيمية قمايا مف التحوالت التي يشيدىا العالـ العربي بشكؿ عاـ ومصر بشكؿ 

 خاص، نظرا لموزف النسبي التي تتمتع بو مصر عمى كافة المستويات.
لؾ ثمة اىتماـ كبير إزا  تحوالت المشيد المصري مف قبؿ المؤسسة اإلسرائيمية، وليذا عكفت مراكز وتبعا لذ

البحث اإلستراتيجية ووسائؿ اإلعالـ المختمفة في إسرائيؿ عمى توصيفو ومناقشة تداعياتو المحتممة عمى 
 إسرائيؿ في المدى البعيد.
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مكف الجـز بأف اليمع يالحؽ أصحاب الارار واإلستراتيجييف وفي قرا ة أولية لمتابعات اإلعالـ اإلسرائيمي، ي
في إسرائيؿ، مع توسع واستمرار التظاىر واالعتصاـ في ساحات ومياديف عديدة في مصر، والتي تنادي 

 بمجمميا بعودة الشرعية التي يمثميا الرئيس المنتخب محمد مرسي.
محاوالت إسرائيمية حثيثة لحث إدارة أوباما  وقد رافؽ السجاؿ اإلسرائيمي حوؿ تحوالت المشيد المصري،

 لدعـ االناالبييف في مصر ضد عودة الشرعية التي يمثميا الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
 

 المؤسسة اإلسرائيمية وانقالب العسكر
تبوأت تحوالت المشيد السياسي المصري المتمثؿ في االناالب عمى الشرعية مكانة ىامة في اإلعالـ 

سرائيمي والسجاؿ الداخمي اإلسرائيمي، حيث يرى عدد كبير مف اإلستراتيجييف في إسرائيؿ أف تداعيات اإل
المتغيرات في مصر ستكوف مباشرة وسريعة عمى الساحة السياسية اإلسرائيمية، وبشكؿ خاص عمى "األمف 

 الاومي إلسرائيؿ".
ح لمجيش المصري بتعزيز قواتو عمى الحدود والالفت أف تاارير إسرائيمية أكدت أف الجيش اإلسرائيمي سم

الجنوبية مع قطاع غزة، في ظؿ التوتر الذي تشيده الساحة المصرية بعد االناالب العسكري الذي قاده 
 السيسي عمى الشرعية المتمثمة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

ية التي تاـو بيا قوات ىامة وأوضحت تاارير صحفية إسرائيمية بأف الجيش اإلسرائيمي يدعـ األنشطة العسكر 
مف الجيش المصري عمى الحدود الجنوبية، بيدؼ مواجية التيديدات المحتممة إلسرائيؿ مف شبو جزيرة 

 سينا  المصرية.
 وتبعا لذلؾ قاـ الجيش المصري بإدخاؿ العشرات مف العربات المدرعة إلى المنطاة الحدودية.

في مصر، قاؿ رئيس مجمس األمف الاومي اإلسرائيمي السابؽ،  وعف المواقؼ اإلسرائيمية مف اناالب العسكر
الجنراؿ في االحتياط، غيورا آيالند إف األحداث في مصر تُبشر بالخير إلسرائيؿ، وتابع آيالند "إننا 
كإسرائيمييف خشينا قبؿ سنة مف حكـ اإلخواف المسمميف مف أف ياوـ النظاـ الجديد بدعـ حماس، وفي ىذه 

ـ اإلخواف إلى خط النياية تاريبا، وبالتالي ُيمكف شطب الخشية والامؽ منيـ، مؤكدًا أنو إذا األياـ وصؿ حك
تـ انتخاب نظاـ عمماني وديماراطي في مصر، فإنو مف غير المستبعد البتة أف ياوـ بتطبيع العالقات كما 

 يجب مع إسرائيؿ" عمى حد قولو.
ية النااب مريكوصفو بالرفيع المستوى في اإلدارة األ وكشؼ التمفزيوف اإلسرائيمي ناال عف مسؤوؿ سياسي

ية طالبة مف مريكعف أف الحكومة اإلسرائيمية توجيت مف خالؿ عدة قنوات لمسؤوليف كبار في اإلدارة األ
ية لمجيش المصري والتي مريكية التي تخصصيا الواليات المتحدة األمريكواشنطف عدـ المس بالمعونات األ

 والر.مميار د 2.3تادر بػ
ية لمجيش المصري سُيماي بظاللو مريكوشددت عمى أف التوجو اإلسرائيمي نابع مف أف المس بالمعونات األ

 السمبية عمى األمف الاومي إلسرائيؿ، بما في ذلؾ اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بيف البمديف.
" أف الرئيس ال مصري محمد مرسي لـ في اإلطار ذاتو، اعتبر بوعز بسموت في صحيفة "إسرائيؿ اليـو

 يتخيؿ في أكبر كوابيسو أف يحتفؿ بالذكرى السنوية ألدائو اليميف الرئاسية في موقع الحرس الرئاسي.
وأردؼ أنو ُقبيؿ الذكرى السنوية لحكـ اإلخواف تبدو مصر الممزقة بيف العممانييف واإلسالمييف كأنيا قبؿ 

 الحرب بمحظة.
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"، وأف وبعدما يعدد شافيت األنبا  "الطيبة  جدا" وىي أف "اإلسالـ السياسي ليس قوة سياسية ال تيـز
المصرييف أدركوا أف "اإلسالـ ليس ىو الحؿ"، يشير إلى األنبا  الماماة وأساسيا أف "مصر تبدو اآلف دولة 

 بال حؿ".
الواقع  وفي اعتااده أف االقتصاد ينيار، وال توجد قوة مدنية تفرض الاانوف والنظاـ، وال نااط التاا  بيف

 واآلماؿ.
 ويخمص إلى أف "مصر تغدو دولة فاشمة ال يمكف حكميا، وحيث فشؿ مبارؾ ومرسي سيفشؿ آخروف".

 
ولذلؾ يحذر مف أف الفوضى "قريبة وكامنة. والخطر الجديد الذي يغطي الشرؽ األوسط ىو خطر الالنظاـ 

 المطمؽ".
اإلسرائيمييف اإلجابة عمييا: ما ىي وجية  ومف بيف األسئمة األشد جوىرية التي حاوؿ عدد مف الخبرا 

 الديماراطية المصرية الناشئة؟ وما ىو مصير جماعة "اإلخواف المسمميف"؟
وىنا يرى البروفيسور يوراـ ميتاؿ رئيس "مركز ىرتسوغ لدراسات الشرؽ األوسط" في جامعة بف غوريوف، أف 

ؤلمة، ولكف ىذه حركة عمرىا عشرات السنيف، "اإلخواف المسمميف" والمعسكر السمفي تمايا ضربة شديدة وم
 و"بتاديري أف بوسعيا أف تتعافى وأف تواجو بنجاح حتى في االنتخابات المابمة".

أما البروفيسور عوزي رابي، رئيس "مركز دياف" في جامعة تؿ أبيب، فاعتبر أف الضربة "شديدة وىزة 
 ىائمة".

في المدى الاصير رؤية ما إذا كاف اإلخواف سينجحوف  وتوقع أف آثارىا "ستكوف ممموسة". وأضاؼ: عمينا
في تحايؽ أىدافيـ بعد خروج جميورىـ إلى الشوارع، ليظيروا مادار قوتيـ، أما عمى المدى األبعد فتوقع 

 أنيـ "سيرّمموف أنفسيـ ويعودوف في نياية المطاؼ".
 

 يرفضون االنقالب 37عرب 
عربية في داخؿ الخط األخضر الرافضة لالناالب الدموي الذي لـ تتوقؼ التحركات الشعبية بيف األقمية ال

قاده السيسي ضد شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث تجمع قبؿ أياـ مئات مف العرب أماـ السفارة 
 المصرية الكائنة بشارع بازؿ في تؿ أبيب لمتنديد بما أسموه مذبحة الجيش ضد اإلخواف المسمميف.

لموقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية أف قوات الشرطة وذكر تارير نشر عمى ا
اإلسرائيمية لـ تسمح ليـ باالقتراب مف مبنى السفارة المصرية, واكتفوا بالوقوؼ عمى بعد عشرات األمتار مف 

 مبنى السفارة.
ب السيسي بالرحيؿ، كما وذكر التارير أف المتظاىريف حمموا الفتات تندد باالناالب العسكري، والفتات تطال

 حمؿ البعض صورا لمرئيس السابؽ محمد مرسى.
وشارؾ في التظاىرة عضو الكنيست وعضو الاائمة العربية الموحدة إبراىيـ صرصور الذي أكد رفضو 
لالناالب العسكري، مشددا عمى رفضو أيضا لحمامات الدـ التي امتألت بيا مياديف مصر ضد متظاىريف 

 غضبيـ بشكؿ حضاري.سممييف أعربوا عف 
وطالب العالـ الديماراطي بضرورة التدخؿ إلعادة الديماراطية إلى مصر والاضا  عمى الديكتاتورية العسكرية 

 التي تمثمت بطغمة العسكر الذيف يرتكبوف المجازر ضد الشعب المصري في ميادينيا المختمفة.
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سالمية في داخؿ الخط األخضر إف وفور انتيا  المظاىرة قاؿ منصور عباس نائب رئيس الحركة اإل
المظاىرة ىي أقؿ ما يمكف فعمو احتجاجا عمى المجزرة التي ينفذىا الجيش وقوات األمف المصري ضد 

 المتظاىريف في مياديف مصر المطالبيف بعودة الشرعية.
المشيد  والالفت أف المتظاىريف رفعوا أثنا  المظاىرات الفتات ذات داللة عمى الموقؼ مف التحوالت في

المصري وخاصة االناالب الذي قاده السيسي، وصورا لمرئيس المعزوؿ محمد مرسى، وىتفوا "سيسي ارجع 
 إلى بيتؾ"، "الدـ المصري ليس رخيصا" و"سيسي ضد الديماراطية".

 
 يمريكالمشهد المصري في السجال اإلسرائيمي األ

مى اىتماـ كبير في السجاؿ اإلسرائيمي استحوذت المتغيرات المتسارعة في المشيد السياسي المصري ع
 ي مف جية أخرى.مريكالداخمي مف جية، والسجاؿ اإلسرائيمي األ

وتبعا لذلؾ قاؿ عدد كبير مف المحمميف اإلسرائيمييف، إف تؿ أبيب ترقب التحوالت المصرية، حيث انعكس 
لذيف يتابعوف عف كثب النزاع تدىور االستارار في مصر بالامؽ البالغ بيف أوساط المحمميف في إسرائيؿ، ا

 الاوي بيف الجيش المصري وجماعة "اإلخواف المسمميف".
وقاؿ أييود يعاري، وىو أحد المحمميف اإلسرائيمييف الكبار لمشؤوف العربية في نشرة األخبار الرئيسية بالاناة 

ي باراؾ أوباما، مريكرئيس األالثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي، إف اإلخواف المسمميف يستاووف بتشجيع إدارة ال
 وباستنكاره ألعماؿ الجيش األخيرة، والتي مف بينيا فرض حالة الطوارئ.

ي عمى خطواتيـ التالية، ومف ضمف أمريكوأضاؼ يعاري "قد يؤثر شعور اإلخواف ىذا بأنيـ يتمتعوف بدعـ 
 ذلؾ قرار رفع السالح أيضا".

فزيوف اإلسرائيمي إلى أف البيت األبيض كاف قد استنكر في وقت وفى السياؽ نفسو أشارت الاناة العاشرة بالتم
سابؽ العنؼ في أرجا  مصر، وحذر الحكومة المؤقتة مف أف "العالـ كمو يشاىد ما يحدث"، كما أنو تـ 
إعالـ الرئيس باراؾ أوباما، الذي ياضى إجازة في والية "ماساتشوستس" بتفاصيؿ األحداث في مصر، 

 تحدث باسـ البيت األبيض جوش إرنست.حسبما صرح نائب الم
وفي السياؽ ذاتو تطرؽ المحمؿ العسكري اإلسرائيمي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" روف بيف يشاي إلى 
العالقة بيف نشاطات الجيش المصري في الااىرة ضد "اإلخواف المسمميف" وبيف نشاطاتو في سينا  ضد 

 "مجموعات إرىابية ذات عالقة بالااعدة".
ف يشاي "إذا نجحت الحممة فستكوف ليا تأثيرات عمى إسرائيؿ أيضا، فتفريؽ اإلخواف المسمميف سوؼ وقاؿ ب
إلى إلحاؽ الضرر بمعنويات وبادرة السمفييف والجيادييف الناشطيف في سينا ،  -عمى ما يبدو-يؤدى 

طالؽ النار وسيؤدى بيـ إلى تاميص "العمميات اإلرىابية" واليجـو عمى الجيش المصري في شماؿ سي نا ، وا 
 باتجاه إسرائيؿ".

يتضح مما سبؽ أف ثمة محاوالت لممحمميف العسكرييف والسياسييف، وكذلؾ مف أصحاب الارار في إسرائيؿ 
إلقناع إدارة باراؾ أوباما بدعـ اناالب العسكر عمى الشرعية في مصر بشكؿ مطمؽ، حتى لو امتألت 

، واليدؼ اإلسرائيمي المبيت مف ورا  ذلؾ إزاحة اإلخواف مياديف مصر بآالؼ الجثث مف رافضي االناالب
 المسمميف عف المشيد المصري دوف رجعة.

 12/7/1102، الجزيرة نت، الدوحة
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 اليرموك ومبادرة الرئاسة .42
 عمي بدواف

فصياًل وحزبًا  22في خطوة توافات عمييا جميع الفصائؿ الفمسطينية العاممة فوؽ الساحة السورية وعددىا 
يًا )مع غياب حركة "حماس"( تـ وباإلجماع المصادقة عمى مبادرة الرئيس محمود عباس إليجاد حّؿ فمسطين

سممي لمسألة مخّيـ اليرموؾ وعموـ المخيمات والتجمعات الفمسطينية فوؽ األرض السورية، والتي ناميا إلى 
 دمشؽ وفد رباعي باسـ منظمة التحرير الفمسطينية.

 
ثمرت إنجاز خطوات عدة، منيا ما لو عالقة بإقرار مساعدات عاجمة لفمسطينيي زيارات الوفد الفمسطيني أ

 سوريا، ومنيا ما لو عالقة بتحسيف المناخات العامة الفتحاوية السورية األمر الذي تبدى في أكثر مف مجاؿ.

والسالح مف  وبالعودة الى المبادرة التي تـ اإلجماع عمييا، كاف مف أىدافيا المعمنة نصًا "خروج المسمحيف
المخيـ وعودة األمف واألماف إليو لكي يعود النازحوف لمنازليـ"، و"إعادة الخدمات لممخيـ الالجئيف بعد إنيا  

 المظاىر المسمحة".

وقد أعمنت مصادر فمسطينية بأف الوفد الرسمي الفمسطيني إلتاى قيادات سورية رفيعة المستوى، وقد أبدت 
رية بالمبادرة، عمى أف يستتبع ذلؾ جواب واضح مف الجيش الحر وجبية تمؾ الجيات ترحيب الدولة السو 
 النصرة المتواجديف في اليرموؾ.

في ىذا السياؽ، تشير المعمومات المتوافرة وشبو المؤكدة بأف الجيش الحر والمجموعات التابعة لو 
والف وكتائب جند اهلل، والمنضوية تحت أسما  مختمفة منيا لوا  التوحيد ولوا  أبابيؿ حوراف وصاور الج

.. ومعيا مجموعات فمسطينية وىي الجيات العسكرية المتواجدة في مخيـ اليرموؾ، مختمفة .وجبية النصرة
 إزا  مايمكف الاياـ بو بشأف المبادرة التي قدمتيا الرئاسة الفمسطينية، فمف بيف تمؾ الجيات:

و إنطالقًا مف ماولة أف مخيـ اليرموؾ أرض مف يرفض المبادرة جممة وتفصياًل، بإعتبارىا ال تعني - 2
 سورية في نياية المطاؼ، وأف مخيـ اليرموؾ ليس أفضؿ مف بابا عمره أو الخالدية أو الاصير...

ومف يرى امكاف الحديث بشأنيا، مع أطراؼ فمسطينية معينة دوف غيرىا، عمى أف يتـ إستبعاد أي  - 4
اإلتفاؽ، بما في ذلؾ الجيات الرسمية السورية كالجيش  وجود عسكري ألي طرؼ في اليرموؾ حاؿ تطبيؽ

 أو األمف أو الشرطة المدنية.

ومف بات يرى بأف دخوؿ مخيـ اليرموؾ كاف خطأ جسيمًا، وأف مجموعات الجيش الحر المختمفة  - 3
غالؽ سمة  حكاـ إغالؽ المربعات الجنوبية مف دمشؽ في وجييا، وا  دخمت في كميف ُمحكـ لتطويايا وا 

 ذا  والتمويف التي كانت متوافرة ليا في مخيـ اليرموؾ.الغ

وبنا ، عميو، فإف التاديرات الفمسطينية المستااة مف قبؿ قيادات جميع الفصائؿ الفمسطينية العاممة عمى 
األرض السورية، والتي تحاورنا معيا مف خالؿ الزيارات الميدانية والماا ت المباشرة، تؤكد بأف المبادرة ال 

عالمية لاطع كؿ المبررات، ويبدو ليا بأف حظوظ ل منجاح ليا عمى أرض الواقع. وأف وظيفتيا سياسية وا 
خراج الاوى التي دخمت  الحؿ سيكوف حاًل عسكريًا متدرجًا، قوامو العمؿ بالذخيرة الناعمة لمدخوؿ لممخيـ وا 

 إليو.
 13/7/1102، النهار، بيروت
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           21ص                                    1846العدد:                42/7/1102السبت  التاريخ:

 موف كيواف مأ
في الدوؿ ” أقميات“عامًا بطردىا لمفمسطينييف مف وطنيـ وتحويميـ إلى  95عمى مدار ” إسرائيؿ“لـ تكتؼ 

بؿ تجاوزت ذلؾ إلى الفمسطينييف الذيف صمدوا  .المجاورة لفمسطيف وجماعات ىامشية في بمداف أخرى
الذيف تـ تاسيميـ وفؽ   2728ينيي في وطنيـ وفي دولة ليست دولتيـ، أي فمسط” أقمية“وأقاموا بوصفيـ 

التصنيفات الصييونية إلى: مسمميف سنة وغير سنة ودروز ومسيحييف عرب ومسيحييف غير عرب وبدو 
 .وشركس

حاليًا، وفؽ المذاىب المسيحية األساسية إلى: األرثوذكسية و ” إسرائيؿ“وتناسـ التجمعات المسيحية في 
وتعتبر البطريركية األرثوذكسية اليونانية نفسيا  .يؾ والبروتستانتاألرثوذكسية غير الخمادونية و الكاثول

 252الكنيسة األـ لجميع الكنائس في الادس حيث تـ منحيا الصفة الرسمية مف مجمع خمادونية عاـ 
حيث ” إسرائيؿ“وحاليًا تعد الكنيسة الرئيسة في  2052وقد انفصمت ىذه الكنيسة عف روما عاـ ، .ميالدي

والضفة ” 28فمسطيف “ألؼ مسيحي تاريبًا في  270ألؼ مسيحي أرثوذكسي مف إجمالي  240تضـ نحو 
 .الغربية وقطاع غزة

ىي: الكنيسة ” إسرائيؿ“وتوجد إلى جانب الكنيسة األرثوذكسية اليونانية كنائس أرثوذكسية أخرى في 
ادونية فتضـ األرمف واألقباط أما الكنائس غير الخم .األرثوذكسية الروسية والكنيسة األرثوذكسية الرومانية

وىي الكنائس التي تعترض عمى تعاليـ مجمع غير خمادونية حوؿ الطبيعة المزدوجة  .واألثيوبييف والسورييف
ويرجع تواجد األرمف األرثوذكس في الادس إلى الارف  .لمسيح الناصرة حيث تؤمف بالطبيعة الواحدة لو

 .938ي عمر بف الخطاب صفة رسمية لرئيسيـ أبراىاـ عاـ وقد أعطى الخميفة الراشد .الخامس الميالدي
وخالؿ الارف التاسع عشر وأثنا  وبعد  .لمميالد 2322وأسست ىذه الكنيسة بطريركية ليا في الادس عاـ 

الحرب العالمية األولى نمت التجمعات األرمنية في الادس بشكؿ غير مسبوؽ نتيجة لممذابح التي تعرض 
ألؼ  25إلى ما يزيد عمى  2737حيث وصؿ عددىـ قبؿ عاـ  .الحرب في أرمينياليا األرمف خالؿ ىذه 

ال ” إسرائيؿ“إال أف عدد المسيحييف األرمف األرثوذكس في  .وكانت تعتبر ثالث أكبر تجمع مسيحي .شخص
 .آالؼ شخص فاط، يتمركزوف في الادس وحيفا وبيت ساليـ 2يزيد حاليًا عمى 

ويرجع تأسيس ىذه الكنيسة في  .وذكسية البابا الابطي األنبا شنودة في مصروتتبع الكنيسة الابطية األرث
وقد أوفدت الكنيسة المصرية بعثة كبيرة إلى الادس وفؽ دعوة الممكة  .مصر إلى الارف األوؿ الميالدي

(، وخالؿ حكـ محمد عمي باشا 2529-2450ىيالنة أـ اإلمبراطور قسطنطيف خالؿ الحكـ الممموكي )
نحو ” إسرائيؿ“واليوـ يضـ التجمع الابطي األرثوذكسي في  ..با اإلسكندرية ممثؿ في الادسأصبح لبا
 .شخص فاط يتركزوف في الادس والناصرة وبيت ساليـ 2000

لمامع والاتؿ والتدمير، وقد حاوؿ الصياينة أف يمعبوا  2728وتعرض المسيحيوف الفمسطينيوف منذ عاـ ،
و مف أبرز  .كؿ بيف أبنا  الشعب العربي الفمسطيني مف مسمميف ومسيحييفعمى وتر الطائفية إلثارة المشا

 الممارسات الصييونية ضد المسيحييف الفمسطينييف نذكر ما يمي:
وبعد قياـ دولة الكياف عمى أرض فمسطيف أقدمت قوات االحتالؿ عمى االستيال  عمى  2753في عاـ ، -

وطردت الاوات  .ريتيف مف المسيحييف الفمسطينييف الموارنةأمالؾ قريتي إقرت وكفر برعـ وجميع أىالي الا
 .أىالي الاريتيف قسراً ” اإلسرائيمية“
وكاف وقتيا الرئيس الروحي لمروـ األرثوذكس في الادس أنو  2773يذكر السيد قسطنطيف قرمش عاـ   -

فاد  .ديراً  29ة وكنيس 28إال  2773ديرًا وكنيسة لـ يتبؽ منيا عاـ  279كاف في فمسطيف  2744في عاـ 
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كنيسة الاديسة بيالجيو في ” اإلسرائيميوف“ىدـ  43/9/2774ىدمت منيا كنيسة البّصة وكنيسة الشجرة وفي 
 .ودمروا دير شعار والكنيسة التي بداخمو عمى طريؽ بيت لحـ الخميؿ .جبؿ الزيتوف

ا مثؿ كنيسة المنصورة، وكنيسة العديد مف الكنائس واألراضي  التابعة لي” اإلسرائيمية“صادرت السمطات   -
ومنعت إقامة الصالة  .كما استولت عمى كنيسة األرثوذكس في حيفا .إقرت وأراضي كنيسة البصة الميدومة

فييا لثالث سنوات وبعد إعادتيا لممسيحييف الفمسطينييف أخذ المتطرفوف  الييود بإلاا  الااذورات عمى رؤوس 
وفي الادس تمت مصادرة أراِض  .الكنيسة المسكوبية في الناصرة” يةاإلسرائيم“وصادرت السمطات  .المصميف

صادرت السمطات  2728وفي عاـ  .تابعة لمكنيسة الروسية وُبني عمييا مشفى ىداسا في عيف كاـر
 .عاارات وأمالؾ المجمس الممي األرثوذكسي في حيفا وأّجرتيا السمطات إلى ييود بأجور زىيدة” اإلسرائيمية“
وقامت الجرافات بحراثتيا وتحويميا إلى حاوؿ وبيارات مثؿ 2728مير الماابر المسيحية منذ لحؽ التد  -

وتعرضت كنائس أخرى لمحرؽ  .ماابر سيريف، معموؿ، البصة، ومابرة المنصورة التي حّولت إلى مزبمة
يا وذلؾ بتاريخ المتعمد، فاد قامت عصابة ييودية بحرؽ الكنيسة المعمدانية في مدينة الادس بما فييا مكتبت

اعتدت مجموعة مف أنصار الحاخاـ العنصرية مائير كاىانا عمى الكنيسة  2789وفي عاـ ، .8/22/2784
 .األسافية اإلنجيمية في عكا وأحرقوا محتوياتيا

ُقتؿ راىباف  2728ففي عاـ ، .وشممت الممارسات الصييونية اعتدا ات عمى رجاؿ ديف مسيحييف
كما قتؿ طالب الىوتي أرثوذكسي في دير الاطموف  .أيدي عصابات ييوديةأرثوذكسياف في الادس عمى 

أيضًا ُقتؿ األرشمندريت فيمو مينوس في الدير األرثوذكسي في  2797وفي عاـ ، .بالادس عمى أيدي ييود
قتمت راىبتاف روسيتاف في عيف كاـر بالادس، كما تعرض  2783وفي العاـ ، .مدينة نابمس عمى أيدي ييود

رجاؿ الديف المسيحي لمنفي خارج البالد واعتاؿ عدد آخر منيـ، تعرضوا خالليا ألنواع مختمفة مف  عدد مف
وكاف عمى رأس المعتاميف المطراف كبوشي الذي كاف بطريرؾ الادس لمطائفة  .التعذيب واإلىانات

 .األرثوذكسية بحجة مااومة االحتالؿ
، المدنية( عمى الشباب ”الوطنية)“ت تسميات مختمفة ومؤخرًا، وفي سياؽ مشروع فرض الخدمة العسكرية تح

” الوطنية“وتاع الخدمة المدنية أو  .”األسرلة“أحد أركاف مشروع ” الخط األخضر“الفمسطيني داخؿ ما يسمى 
 .وبعد نجاحيا النسبي والمحدود في فرض التجنيد اإلجباري عمى العرب الدروز .في دائرة الخدمة العسكرية

بإقامة ىيئة مشتركة تضـ ممثميف مف الحكومة والفمسطينييف المسيحييف ” اإلسرائيمية“ة فاد أمرت الحكوم
لدفع عممية تجنيد الشباف الفمسطينييف المسيحييف، الذيف يعيشوف في الداخؿ الفمسطيني ويحمموف جوازات 

 .والخدمة المدنية” اإلسرائيمي“، لمجيش ”اإلسرائيمية“السفر 
ة المسيحية الفمسطينية )كايروس فمسطيف(، وىي عبارة عف مجموعة مف رجاؿ وتواجو ىذا األمر المبادر 

، وجا  فييا: ىذه الوثياة ىي كممة ”وثياة وقفة حؽ“الديف المسيحييف الفمسطينييف والعممانييف الذيف صاغوا 
لتي ىي وثياة كتبت في ىذه المحظة الزمنية ا .الفمسطينييف المسيحييف لمعالـ حوؿ ما يجري في فمسطيف

وبيذه الروح تطالب  .نريد أف نرى فييا تجمي نعمة اهلل في ىذه األرض المادسة وفي المعاناة التي نمر بيا
الوثياة المجتمع الدولي بوقفة حؽ تجاه ما يواجيو الشعب الفمسطيني مف ظمـ وتشريد ومعاناة وتمييز 

وبصر المجتمع الدولي  وىي معاناة مستمرة تمر تحت سمع .عنصري واضح منذ أكثر مف ستة عاود
كممتنا ىي صرخة رجا  وأمؿ مغمفة بمحبة صادقة  .”إسرائيؿ“الصامت والخجوؿ في ناده لدولة االحتالؿ 

لى كؿ الكنائس والمسيحييف في العالـ نطالبيـ بيا  يماننا باهلل نوجييا إلى أنفسنا أوال وا  مارونة بصالتنا وا 
عمى العمؿ مف أجؿ السالـ العادؿ في منطاتنا داعيف بالوقوؼ ضد الظمـ والتمييز العنصري ونحضيـ 
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إياىـ إلى إعادة النظر في أي الىوت يبرر الجرائـ المرتكبة ضد شعبنا ويبرر قتمو وطرده مف وطنو وسرقة 
 .أرضو

نحف الفمسطينييف المسيحييف في ىذه الوثياة التاريخية نعمف أف االحتالؿ العسكري ألرضنا “وأعمنت المبادرة: 
يئة ضد اهلل واإلنساف وأف الالىوت الذي يبرر ىذا االحتالؿ ىو الىوت تحريفي وبعيد جدًا عف ىو خط

التعاليـ المسيحية، حيث إف الالىوت المسيحي الحؽ ىو الىوت محبة وتضامف مع المظموـ ودعوة إلى 
 .”ىذه الوثياة ليست عفوية أو وليدة صدفة .إحااؽ العدؿ والمساواة بيف الشعوب

العتبارات، أخالقية والعتبارات تتعمؽ ” اإلسرائيمي“مبادرة أف يتجند الفمسطينيوف في الجيش ورفضت ال
ولف يحمينا إال تمسكنا بانتمائنا العربي الفمسطيني، ولف يكوف خيارنا خيارًا “بانتمائيـ وىويتيـ الوطنية، 

والمااومة  .يافو الدينية والمذىبيةطائفيًا بؿ خيار الوحدة الوطنية بيف أبنا  الشعب العربي الواحد بكافة أط
 .”غير العنفية ليذا الظمـ ىو حؽ لجميع الفمسطينييف وواجب عمييـ

 13/7/1102، الخميج، الشارقة
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