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 المصالحة الداخمية ومواجية االحتالل استراتيجيةالوقت الراىن إلى في  اج فمسطين تحت :مشعل 6
الربػاط ػ محمػود موػروؼظ حظػل خالػد مئػوؿ رمػيس المياػب السياسػل لحريػة حمػاس الذيسػطينية الػذي يػزور 
المغػػرب ألوؿ مػػرةس باسػػابباؿ يبيػػر خػػالؿ الجيسػػة اتفاااحيػػة لمػػ امر حػػزب الودالػػة والانميػػة الاػػل عبػػدت اوؿ 

س السػػبت بالربػػاط وخطػػؼ مئػػوؿ األجػػواء مػػف جميػػز جػػيوؼ و ػػادة حػػزب الودالػػة والانميػػةس حيػػث ردد امػػ
 الم امروف ئوارات بإسمو وبحرية حماس الال رفز بوجيـ أعالميا.

وبود ئروع مسػيرة الجيسػة اتفاااحيػة فػل مػنل الييمػات لممثيػل األحػزاب المػدعوة مػف خػارج المغػربس اوالػت 
مطالبة بمنل الييمة ليبامد السياسل لحرية حماسس حيث منحاو مسيرة الجيسة و اا يافيا الئوارات والياافت ال

 إللباء الييمة فل حيف طالبت با ل الجيوؼ باخاصار ييماايـ.
وخصػػص مئػػوؿ جػػزءا يبيػػرا مػػف ييماػػو للوجػػاع فػػل البيػػداف الوربيػػة بوػػد اغييػػر بوػػض األنظمػػة الحايمػػةس 

فػػػل الػػػوطف الوربػػػلس و ػػػاؿ اأنصػػػل زعمػػػاء الوػػػرب أف يابػػػوا ا  فػػػل واحػػػدث مئػػػوؿ عػػػف نيايػػػة الدياااوريػػػة 
ئووبيـاس ألف الئووب صبرت عيى طغياف وظيـ ى تء الزعماء لسنيف وعيييـ أف يصبروا لمطالب الئووب 

 لبجز ئيورس يما طالب بو ؼ حماـ الدـ فل سورياس و اؿ االدـ السوري يونينا جميواا.
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اخييػػػة الذيسػػػطينية بػػػيف حرياػػػل حمػػػاس وفػػػالس وطالػػػب مػػػف الحيومػػػة يمػػػا اطػػػرؽ مئػػػوؿ إلػػػى المصػػػالحة الد
المغربية أف ييوف ليا سيـ فل ىذه المصالحةس م يدا أف فيسطيف احااج فل الو ػت الػراىف إلػى اسػارااجيايف 

 ىما المصالحة الداخيية ومواجية اتحاالؿ.
ا دعوة إلػى الميػؾ محمػد السػادس وّجو خالد مئوؿ رميس المياب السياسل لحرية المباومة اإلسالمية احماس

 بأف يواصؿ مسيراو مف أجؿ مزيد مف الديمبراطية األف فييا خيرا ليحياـ والمحيوميفا.
وأرسؿ مئوؿ أيجا نداء ليؿ الزعماء الورب بأف ايابوا ا  فل ئػووبيـ ويصػبروا عيػى مطالبيػا لئػيور  يييػة 

ت مسػػػاببؿ لالسػػػابداد والػػػاحيـ فػػػل الػػػوطف يمػػػا صػػػبرت ىػػػذه الئػػػووب عيػػػى طغيػػػاف الزعمػػػاء لسػػػنيفا و ػػػاؿ ا
الوربلس وأت مياف تنازاع الحرية مف األمة تف ااحرير الئووب الوربية واإلسالمية خطوة نحو اوحيػد األمػة 

 مف أجؿ احرير البدسا.
ودعػػا مئػػوؿ الزعمػػاء الوػػرب إلػػى ات اػػداء بػػالنموذج المغربػػل فػػل الاوػػاطل مػػز االربيػػز الوربػػلا الػػذي وصػػذو 

 لرامدا م يدا أف ىذا النموذج يوابر خطوة ئجاعة مف الميؾ محمد السادس الف ازيد مياناو إت رسوخاا.بػاا
و اؿ مئوؿ البد سرنل جدا النموذج الذي  دماو البيادة المغربية فػل الاوامػؿ مػز الربيػز الوربػل وعيػى زعمػاء 

ت عػػػف ئػػػووب ىػػػذه األمػػػة.. فئػػػووبنا األمػػػة الوربيػػػة أف يحػػػذوا ىػػػذا الحػػػذو ويحبنػػػوا الػػػدماء ويػػػدر وا الصػػػراعا
محارمة عظيمة ت اريد إت الخير لبيدانيا وحيامياا داعيا إلى اتسػامرار فػل ىػذا المسيسػؿ اإلصػالحل افذيػو 
خيػر ليحيػاـ والمحيػوميفا. وأيػد مئػوؿ الػذي يػزور المغػرب ألوؿ مػرة عيػى رأس وفػد ىػاـ أف زياراػو ليممييػة 

الودالة والانمية عبد اإللو بػف ييػراف وحظيػت برعايػة مػف جاللػة الميػؾا اجاءت بدعوة مف األميف الواـ لحزب 
 م يدا أف ىذه الدعوة اائيؿ مذخرة لوا.

ف انأى فل الجغرافية فإنو ياف وت يزاؿ فل  يب الوطف الوربػلا مػذيرا بػالجيود الاػل بػذليا  وأيد أف المغرب وا 
 لذيسطينية.المغرب ببيادة جاللة الميؾ محمد السادس مف أجؿ البجية ا

و ػػاؿ اإف ليمغػػرب فػػل البػػدس بابػػا وأي بػػاب ولػػو فػػل البػػدس حػػارة وأي حػػارة ل..ر فييػػـ أييػػا الئػػوب المغربػػل 
نمػا يانػت وسػاظؿ حيػا جياديػا يػدؿ  الحبيب فل البدس مياف واػاري  .. حػارة المغاربػة لػـ ايػف حيػا سػياحيا وا 

 عيى ااريخيـ فل فيسطيفا.
 66/7/1061، القدس العربي، لندن

 
 نية: االحتالل إلى زوال وال مستقبل لو عمى أرض فمسطينى 

أيد رميس الحيومة الذيسطينية إسماعيؿ ىنية أف األمة الوربية واإلسالمية فل صوود وأف اتحاالؿ فل ظ غزة
 أيثرعما يانت عييو  بؿ الحرب عيى غزة  بؿ  ا وىىبوطس وأف إساراايجياو فئيت فل غزة والمباومة باات 

 ات.مف ثالث سنو 
س وفًدا يمنيا وصؿ  طاع غزة لياجامفظ "إف الحصار والحرب /و اؿ ىنية خالؿ اساببالو األحد 

بطاًل مف  يمجياف ولـ اسبط الحيومة ولف اسيت المباومة ولـ يساويدوا ئاليط إت بود احرر 
ايجية الودو فئيت فل غزة األسرىس ولـ يجربوا األمة بغزة بؿ يانت غزة رافدا للمة وداعمة لياس لذا فاسارا

والمباومة الذيسطينية اليوـ أ وى مما يانت عييو و ت الحربس والئوب الذيسطينل مصمـ عيى المجل فل 
الطريؽ حاى احرير أرجو يؿ أرجو والبدس واأل صى ويوود الالجموف الذيسطينيوف إلى أرجيـ ووطنيـ 

 الذي ىجروا منو".
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ولف يحاؿ أي ئبر بود اليوـس بؿ سايوف الدور لياحرير"س م يًدا  وأجاؼظ "اتحاالؿ لف يصود بود اليوـ
 عيى أف اتحاالؿ إلى زواؿ وت مساببؿ لو عيى أرض فيسطيف.

زياراو اأال لاوزيز صمود الئوب الذيسطينل ودعموس والاأييد  أفىنية بالوفد اليمنل الزامر م يدا  وأئاد
 لحصار والودواف.عيى أف الئوب الذيسطينل ليس وحيدا فل مواجية ا

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 فياض: نحاول انجاز المصالحة إال أن الطرف الذي انقمب عمى حكومة الوحدة ما زل يعطميا 

 د.رميس الوزراء س أف نجيب فراج سبيت لحـنبال عف مراسييا مف  //لقدس، القدس، انئرت 
عيى حؽ المواطف  الاأييدالذيسطينية انايج سياسة واجحة وىل  السيطة الوطنية أفعيى أيد  سالـ فياض

 سفل راـ ا  األخيرة األحداثالئباب  أسميةما ياف المبصود فل  إذاوانو  سبيؿ حرية رأيوفل الاوبير عف 
لجاف الاحبيؽ فل  إلى باإلجافة سيجري فحصيا عبر لجنة احبيؽ مسابية أخطاءفاف الحديث يجري عف 

 األحداثس بؿ وخالؿ وبود  األمنية األجيزةة والال اريز جميويا عيى الطريبة الال اواميت بيا وزارة الداخيي
 اليجنة المسابية ساصدر ناامجيا واف السيطة سااوامؿ مز ىذه الناامج بيؿ ئذافية. أف إلىمئيرا 

نة بيت لحـ. يالـ فياض جاء جمف فواليات م امر الئباب المغارب فل يومو الثانل والذي يوبد فل مدي
مف البجايا الذيسطينية  أياالحيومة ت انايج سياسة لمنز و مز الماظاىريف حوؿ  أفرميس الوزراء  وأجاؼ

 .البانوف الذيسطينل جمف ويجمف حرية الاوبير أف إلىمئيرا  سا اصادية أوسواء يانت سياسية 
الوطنية احاوؿ بيؿ جيد إنجاز ميؼ البيادة الذيسطينية ومنظمة الاحرير والسيطة  أف أيدوحوؿ المصالحة 

مف او يز  أنجزورغـ يؿ ما  بأنوما ازاؿ اامثؿ  اإلئياليةليف  سحوار بناء إيجادالمصالحة مف خالؿ 
الطرؼ الذي عطؿ ويوطؿ منذ البداية  أف إتّ ااذا يات حوؿ المصالحة وما حظيت بو مف اىاماـ إعالمل 

ما يزاؿ  سواتنبالب عيييا بئيؿ عسيري  سنةالوطنية  حيومة الوحدة وا  امةوبود او يز ااذاؽ مية 
عيى الاسا وؿ البامؿ ىؿ حبا نحف نريد  باإلجابةالمونية بالمصالحة  األطراؼيوطؿ انجاز المصالحة داعيا 

 ؟ت أـ بئأنياوىؿ نحف جادوف  ؟ت أـمصالحة 
إف يذيتس أف سالـ فياضس  اؿ مف س //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، وذيرت 

اتسايطاف اإلسرامييل يئيؿ الايديد واتعاداء الرميسل عيى البيمة الذيسطينيةس سيما فل ظؿ اسامرار 
 ."ج" ةالسيطرة اإلسرامييية اليامية عيى مواردنا الطبيوية والوا وة فل المناطؽ المسما

صيذل الذي نظماو سيطة المياهس بالاواوف مز وأجاؼ فياض لدى مئارياو فل اخاااـ مخيـ حماية البيمة ال
بيدية بدياس ووزارال الاربية والاوييـ والحيـ المحيلس أف اسامرار حرماننا مف اساغالؿ مواردنا الطبيوية فل 
ىذه المناطؽ ياطيب ادخؿ المجامز الدولل لامييف ئوبنا مف السيطرة عيى ثروااو ومبدرااو مف أجؿ بناء 

 فيسطيف المساببؿ.
 
 شراوي تنتقد التقصير العربي في دعم السمطة الفمسطينيةع 

راـ ا ظ انابدت عجو اليجنة الانذيذية لمنظمة الاحرير الذيسطينيةس حناف عئراويس أمسس موا ؼ الدوؿ 
. و الت "ابازازا سياسيا مرفوجا"الوربية مف ابديـ الدعـ المالل الالـز ليسيطة الذيسطينيةس موابرة أنيا امارس 

جغوط عربية ودولية اذرض عييناس وىناؾ أمواؿ احجب عنيا ألىداؼ "لسيطة الذيسطينية ااورض إلى إف ا
 ."سياسية
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مييوف دوتر الال أ رايا  وذيرت عئراوي لإلذاعة الذيسطينية الرسميةس أف ئبية األماف الوربية ببيمة 
ىناؾ االعب ببجية األمواؿ مف "فتظ . وأجا"لـ يصؿ منيا أي فيس واحد"البمة الوربية األخيرة فل بغداد 

أجؿ أىداؼ سياسية.. ليف ت يجب أف ييوف الذيسطينيوف خاجويف تبازاز سياسل ونحف ت نربط الامويؿ 
 ."والمساعدات مز  رارات سياسية الال ىل  رارات فيسطينية بحاة

طينل. واعابرت أف الورب لرفز يد إسراميؿ ودعـ الصمود الذيس "المس ولية الوربية والدولية"وئددت عيى 
يدريوف أف وجز اتنييار وعدـ اتسابرار والونؼ فل فيسطيف سييوف لو أبواد عيى المساوي اإل ييمل "

 ."يافة وانذجار األوجاع فل المنطبة
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 خريشة: أزمة السمطة الفمسطينية المالية "مفتعمة" 

 سفمات  يادية داخؿ السيطة سالنامب الثانل لرميس الائريول الذيسطينل ةخريئحسف اايـ ظ حامد جاد -غزة 
بأنيا احاوؿ دومًا إئوار الذيسطينييف بأنيـ فل خطرس وأف السيطة اوانل مف أزمات مالية  سدوف أف يسمييا

 خانبة سا ثر سيًبا عيى حياايـ.
ئوار الناس أف مصالحيـ ميددة"س "ىناؾ مف يغذي ايؾ األزمات إل اإلخباريو اؿ خريئة لمو ز الرسالة 

مطالبا السيطة الذيسطينية فل الجذة الغربية بإبالغ الئوب الذيسطينل وبئيؿ واجل وصريل عف أسباب 
 واداعيات األزمة الماليةس والاوامؿ مويا بنوع مف الئذافية لمورفة حبيبايا.

المجيس الوطنل وغيرىا مف الم سسات ولذت إلى أف نصؼ موازنة السيطة اوجو ليسذارات والوزارات والبادة و 
 الاابوة لياس فيما النصؼ اآلخر يذىب ليموظذيف.

ورأى أف أزمة السيطة المالية "إف ياف ىناؾ أزمة" يميف اجاوزىا وموالجايا مف خالؿ خذض نذبات 
 المناصب واتاجاه نحو احسيف ظروؼ الموظؼ الذيسطينل. أصحاب

لغربية خصوصا بود  مز الاظاىرات السيمية واسامرار المالحبات ورأى أف الوجز الواـ فل مدف الجذة ا
األمنية واتعاباؿ السياسل والييث وراء ما اسماه بػ"الوىـ األميريل واإلسرامييل" سيوجؿ باذا ـ األوجاع 

ودعاس السيطة لرفض دخوؿ أي طريؽ ي دي لمئروع الاسوية مف جديدس  وعدـ اسابرارىا و"رحيؿ السيطة".
 إلى الحجف الذيسطينل إلزالة عببات المصالحة وائييؿ حيومة اإلنباذ الوطنل.والاوجو 

 //الغد، عمان، 
 
 سيى عرفات تقرر رفع دعوى جنائية أمام القضاء الفرنسي 

لندفظ أعيف محامل سيى عرفاتس أرمية الرميس الذيسطينل الراحؿ ياسر عرفاتس أنيا اريد رفز ئيوى 
سلس بود ايائاؼ يمية غير طبيوية مف مادة البولونيوـ فل أغراض ئخصية اسميـ لدى البجاء الذرن
 ليزعيـ الذيسطينل الراحؿ.

لوماااف "ونبيت ويالة الصحافة الذرنسيةس عف المحامل مارؾ بونافس  ولو فل مبابية أجرايا موو صحيذة 
. وأجاؼ "رالسيدة عرفات  ررت رفز دعوى جناميةس وىذا ما سيحصؿ فل غجوف ئي"س إف "ديمانش

 . سنةحدر مف جنيؼس أف ىذه الئيوى سارفز فل باريس حيث اوفل الزعيـ الذيسطينل نالمحامل الم
 ."الئيوى سارفز جد مجيوؿ بايمة الاسميـ"وأوجل بوناف أف 

 //الشرق األوسط، لندن، 
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 فمسطينية مسؤولة عن اغتيال عرفات شخصياتشبانة: فيمي  

الذيسطينل السابؽ والوجو السابؽ فل لجنة الاحبيؽ الرسمية فيمل ئبانة مف اايـ جابط المخابرات 
أسماىـ بالئخصيات الذيسطينية الرفيوة بباؿ الرميس الذيسطينل الراحؿ ياسر عرفاتس م يدًا أنو يبصد 
ئخصيايف فيسطينيايف األولى ئخصية أمنية رفيوة مف  طاع غزة والثانية ئخصية سياسية غطت عيى 

  الجريمة.
ظ "إف الاحبيؽ الذي //وأجاؼ ئبانة فل مبابية نئرىا مو ز "ريئت بيت األحد" الوبريس األحد 

نئراو الجزيرة م خرًا ييدؼ مف حيث الاو يت إلى اصذية الرميس عباس سياسيا ألنو لـ يود  ادرا عيى ايبية 
ويومات يثيرة جدا حوؿ اغاياؿ عرفات المطالب األمرييية". وأئار إلى أف  يادة السيطة الذيسطينية امايؾ م

 لينيا غير مونية بنئرىا.
 //فمسطين أون الين، 

 
 ال ترغب بالمصالحة الفمسطينيةبحر: السمطة أحمد  

ندد رميس الائريول الذيسطينل باإلنابة أحمد بحر "حماس" بمواصية السيطة الذيسطينية ظ حامد جاد -غزة 
ياسل ومالحبة المباوميف مايما السيطة بأنيا ت ارغب فل احبيؽ فل الجذة الغربية اتعاباؿ الس

 المصالحة.
و اؿ بحر فل ييمة ألباىا خالؿ اعاصاـ أمس  بالة مبر الائريول فل غزة احاجاجا عيى اتعاباؿ السياسل 

ر لحماية "إف اتعاباؿ السياسل بات سياسة انايجيا األجيزة األمنية بالجذة الغربية ت مبرر لياس وىناؾ  را
 أمف اليياف اإلسرامييل والاجييؽ عيى أبناء ئوبنا بالجذة الغربية".

وأجاؼ "ى تء سيطة راـ ا  ت يريدوف المصالحةس ت زالوا يجروف وراء المذاوجات مف أجؿ المذاوجاتس 
باات رغـ الباؿ واتسايطاف و جـ األرض والايويدس رغـ يؿ ذلؾ يريدوف الوودة ليمذاوجاتس المذاوجات 

  ناعة ذااية لبيادة راـ ا س خوًفا عيى الماؿ السياسل مف الجياع".
وذىب بحر فل ىجومو الالذع جد السيطة ليبوؿ "ىذه الذمة انذذ أوامر إسرامييية واساحبا ات أمنيةس ونحف 

ااوفر  نبوؿ إنو ت يميف أف ايوف ىناؾ مصالحة أو وحدة وطنية وت يميف إنياء اتعاباؿ السياسلس إذا لـ
اإلرادة السياسية لدى  يادة راـ ا  بإنياء المالحبة األمنية" نافيا فل ذات الو ت وجود موابييف سياسييف لدى 

 الاابوة ليحيومة المبالة الال اديرىا حرية حماس فل غزة. األمنية األجيزة
 //الغد، عمان، 

 
 توجينا لألمم المتحدةالمتابعة العربية تحديد موعد ل لجنةعريقات: سنطمب من  

أعيف يبير المذاوجيف الذيسطينييف صامب عريبات األحد أف البيادة الذيسطينية  ظد ب أ - البدس -راـ ا  
 ساطيب مف لجنة ماابوة مبادرة السالـ الوربية احديد موعد لياوجو إلى الجموية الوامة للمـ الماحدة.

الئير الجاريس  اجاماع لجنة المبادرة الوربية المبرر فل  و اؿ عريبات لإلذاعة الذيسطينية الرسميةس إف
 سيأال بطيب مف الرميس الذيسطينل محمود عباس ومئارياو.

وذير عريبات أف اتجاماع سياناوؿ يافة الاطورات عيى صويد البجية الذيسطينية بئيؿ يامؿس يما أف 
ية الوامة للمـ الماحدة لنيؿ صذة دولة غير البيادة الذيسطينية اريد احديد موعد محدد ليذىاب إلى الجمو
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وأجاؼ أف عباس سيساورض خالؿ اتجاماع ابريرا حوؿ ما وصيت إليو عميية السالـ إجافة إلى  عجو.
 بحث ميؼ المصالحة الداخييةس والوجز المالل الصوب ليسيطة الذيسطينية.

ييية ىيالري خالؿ زيارايا الراىنة إلى مف جية أخرى  اؿ عريبات إف عباس لف ييابل وزيرة الخارجية األمر 
 المنطبةس مئيرا إلى أنيما يانا اجاموا فل الواصمة الذرنسية باريس  بؿ أسبوع.

 //القدس، القدس، 
 
 طمب فمسطيني لعقد اجتماع طارئ لمجمس األمن لبحث االنتياكات اإلسرائيمية 

الذيسطينية صالل رأفتس أنو سياـ ابديـ طيب لوبد أعيف عجو اليجنة الانذيذية لمنظمة الاحرير ظ راـ ا 
لبحث اتنايايات اإلسرامييية لبرارات الئرعية الدولية فل األراجل  ساجاماع طارئ لمجيس األمف الدولل

الذيسطينيةس خاصة فيما ياويؽ باتسايطاف وايويد البدسس حاؿ إنجاز المجموعة الوربية لمئروع البرار مز 
 الوفد الذيسطينل.

س عف مئاورات اجري داخؿ أطر /يئؼ رأفت فل بياف صحذل ايبت " دس برس" نسخة عنو األحد و 
منظمة الاحرير؛ ليبحث فل عبد م امر وطنل عاـ بمئارية جميز البوى الوطنية والئخصيات الذيسطينية 

 المسابية فل الداخؿ والخارج؛ لمنا ئة جميز الايديدات الال اواجو المئروع الوطنل.
 //برس، قدس 

 
 عشراوي: زيارة كمينتون لممنطقة من الصعب أن تحدث تقدما في عممية السالم 

حناف عئراويس عجو اليجنة الانذيذية لمنظمة الاحريرظ انو مف الصوب أف د.  الت  ظالبدس –راـ ا  
ي عيى البجايا احدث زيارة وزيرة الخارجية األمرييية ىيالري يييناوف ليمنطبة أي اغير جذري أو جوىر 

الرميسية فل عميية السالـس ألنو حاى اآلف ت اوجد م ئرات ادؿ عيى اماالؾ وائنطف لإلرادة السياسية 
ليجغط عيى إسراميؿ إللزاميا بو ؼ الخطوات أحادية الجانب وايويد البدس والاوسز  ئلءلذوؿ أي 
طالؽ سراح الموابييف. اتسايطانل  وا 

إيجابل فل البجايا الرميسيةس  ئلءس أف اإلدارة األمرييية لـ اذوؿ أي وأجافت عئراوي فل بياف صحافل
بؿ عيى الويس اساخدمت يؿ الجغط الماوفر لدييا جد الئوب الذيسطينل و ياداو لودـ الذىاب للمـ 

 الماحدة لو ؼ أي خطوة ازعج إسراميؿ.
 //القدس، القدس، 

 
نما عالقات مصر و"إسرائيل" مسؤول فمسطيني: كمينتون لن تبحث المفاوضات    بشكل موسع وا 

مف مس وؿ فيسطينل رفيز أف الزيارة  "البدس الوربل"اذيد مويومات حصيت عيييا ظ أئرؼ اليور -غزة 
الال ابوـ بيا وزيرة الخارجية األمرييية ىيالري يييناوف الحالية ليمنطبةس لف ابحث بئيؿ موسز عميية 

واإلسرامييييفس ببدر ما سااطرؽ إلى بحث الوال ات اإلسرامييية المصرية السالـ الماوثرة بيف الذيسطينييف 
 وااذا ية السالـ فيما بينيماس بود فوز الرميس محمد مرسل مرئل اإلخواف المسيميف بمبود رماسة الجميورية.

ميانية الوودة إلييا مجدداس اـ بحثو خ الؿ لباء ويذيد المس وؿ الذيسطينل أف ميؼ المذاوجات مز إسراميؿ وا 
الرميس عباس األسبوع ا بؿ أيثر مف أسبوع فل الواصمة الذرنسية باريسس وأف ىذا ياف السبب وراء عدـ 

 لباء يييناوف ىذه المرة بأي مف المس وليف الذيسطينييف خالؿ زيارايا ليمنطبة.
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 //القدس العربي، لندن، 
 
 ..وال أعتقد أن القاىرة ستميل نحو حماسربيتخشى التغيير في العالم الع "إسرائيل" زكريا األغا: 

زيريا األغا فل  "فال"أيد عجو اليجنة المريزية لحرية ظ دار اإلعالـ الوربية - أحمد إسماعيؿ - الباىرة
مف الباىرة أف مو ؼ البيادة الذيسطينية ت يزاؿ ثاباا بأف ت اذاوض مز إسراميؿ مف  "البياف"حوار خص بو 

واتعاراؼ بمرجوية السالـ وحؿ الدولايفس مئددا عيى أف إسراميؿ اخئى الاغيير دوف و ؼ المساوطنات 
 فل الوالـ الوربل.

وأعرب عف ابديره لخطاب الرميس المصري محمد مرسل بئأف دعـ البجية الذيسطينية ودفز عجية 
 ريب بيف المصالحةس مئددا عيى عدـ اعاباده بأف الباىرة ساميؿ نحو حرية حماسس ومامنيا عبد لباء 

 مرسل والرميس الذيسطينل محمود عباس.
 //البيان، دبي، 

 
 تتيم مصر بالتقاعس في توريد الوقود القطري في غزة سمطة الطاقة 

بيساف مدير مريز المويومات لدييا أحمد فل غزة اايمت سيطة الطا ة الاابوة ليحيومة ظ حامد جاد -غزة 
أمنية فل إدخاؿ الو ود البطري اامثؿ باأميف سير ئاحنات النبؿ  أبو الومريفس مصر بأنيا اسوؽ مبررات

سراميؿ.  مف ميناء السويس وحاى موبر الووجا المئارؾ بيف مصر وا 
 إلىوطالب أبو الومريفس الجيات المصرية المس ولة بااخاذ اإلجراءات الالزمة لجماف اوريد الو ود البطري 

انبطاع الييرباء مبينا أف نسبة الوجز فل الطا ة الييربامية  غزة بيميات يافية يوميا بما يخذؼ مف أزمة
 %.الماوفرة فل غزة ابدر بػ 

وأئار أبو الومريف فل م امر صحذل عبده أمس فل مدينة غزة إلى أف مودؿ يمية الو ود البطري الواردة 
وأف سيطة  ألذا  إلىلار  ألؼ سالـ ابدر بما ياراوح مف  أبويوميا خالؿ أياـ عمؿ موبر يـر 

ساعات  الطا ة فل غزة وئرية اوزيز الييرباء اومالف عيى جدولة اوزيز الييرباء إلدارة األزمة بوا ز 
 ساعات  طز. وصؿ ليايار الييربامل ييييا 

وأيد أف سيطة الطا ة فل غزة لـ اساذد مف الو ود البطري ألنو يدخؿ بيميات  يييةس مبيًنا أف اليمية الماوفرة 
% وذلؾ مف إجمالل يمية منحة الو ود فل خزانات ميناء السويس منذ أيثر مف ئيريف ازيد عيى  منو

 مييوف لار". البطري "
 //الغد، عمان، 

 
 
 
 : ال يوجد أي معتقل سياسي في غزة وجاىزون لتنفيذ أي حكم قضائيحكومة ىنية 

اسل فل سجونياس م يدة أف يافة النزتء فل نذت الحيومة الذيسطينية فل غزة وجود أي موابؿ سيظ غزة
 سجونيا موابيوف عيى خيذيات جنامية وأمنية.
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و اؿ النامب الواـ فل غزة المسائار محمد عابد خالؿ برنامج "لباء مز مس وؿ" الذي نظمو المياب 
 ظ "أف مف يدعل وجود موابؿ سياسل واحدس فييحدد اسمو ومياف/اإلعالمل الحيومل بغزة األحد 

 او يذوس وسنخاطب الجيات المونية لمورفة إذا ما ياف مواباًل سياسًيا أـ غير ذلؾ".
وأجاؼظ "إّنو بإمياف مف يبوؿ بوجود موابؿ سياسل أف ييجأ ليبجاء والطوف فل حيـ الاو يؼ الصادر 

 بحؽ ذلؾ الئخصس ونحف سننذذ الحيـ الصادر مف البجاء أًيا ياف".
مو وؼس واحاجز النسبة  -المو وفيف والمحيوميف ياراوح بيف وأوجل عابد أّف عدد النزتء 

 األيبر منيـ فل  جايا ااويؽ بالئؽ المدنل وديوف وبيوع واجارة.
نسمةس مبيًنا أّف  وأيّد أّنو  ياًسا بودد سياف البطاعس فإّف مجموع المخالذات اامثؿ بنسبة واحد ليؿ 

 ـ وأعراؼ. المجامز الغزي سييـ ومحصف احيمو  ي
 //قدس برس، 

 
 يممح إلمكانية إجراء تعديل وزاري عمى حكومتوغزة مسؤول في حكومة  

إلى إميانية  سأئرؼ اليورظ ألمل مس وؿ يبير فل الحيومة المبالة الال اديرىا حرية حماس فل غزة -غزة 
و اؿ  ."فل الومؿ الحيومل سنوات ىناؾ وزراء أمجوا "إجراء اوديؿ وزاري عيى ىذه الحيومةس حيث  اؿ 

 يد  "ما ازاؿالاوديالت الوزارية لحيوماو  إفمحمد عسبوؿس أميف عاـ مجيس الوزراء فل الحيومة المبالة د. 
 ."الدراسة

إف الاجديد فل الومؿ الحيومل ئلء جيد "نسخة منو  "البدس الوربل"وأجاؼ فل الاصريل الذي ايبت 
 ." طووا ئوطًا يبيرًا فل الحيومة"س تفاًا إلى أف الوزراء "الذيسطينلوممااز ويوود بالذامدة عيى المواطف 

عمر الحيومات فل "سنوات فل الومؿ الحيوملس وأجاؼ  وأئار إلى وجود وزراء فل حيوماو أمجوا 
 ."ظؿ الوصر الحديث ت ياجاوز سنايف بالماوسط

 //القدس العربي، لندن، 
 
 اتُّيم بتسريب أراٍض لالحتالل يةالفمسطين السمطةبانتحار مسؤول  

أعيف مصدر أمنل فل حيومة راـ ا س وفاة مس وؿ يبير فل مياب رماسة السيطة أسامة منصور مف راـ 
س فل مريز الاو يؼ والاحبيؽ الاابز لجياز اتساخبارات الوسيرية فل //عاًمارس األحد  ا  ل

 مدينة راـ ا . 
يزة األمنية بالجذة الغربية المحايةس فل بياف صحذلس إف منصور اـ او يذو  بؿ أ ؿ و اؿ الناطؽ باسـ األج

 مف ئيرس وحوؿ البجاء الوسيري الجثة إلى الطب الئرعل لمورفة أسباب الوفاة. 
ومنصور ياف مس وؿ وحدة ماابوة األراجل المسربة لالحاالؿ اإلسرامييل فل مياب الرماسة الذيسطينيةس 

 ة الوسيرية والبجاء الوسيري بايـ فساد. وأو ذاو النياب
و الت مصادر إعالمية فل راـ ا س إف منصور أ دـ عيى اتناحار بالبذز مف الطابؽ الثالث أثناء ا اياده 
ليمحيمة بود اايامو باسريب أراٍض لإلسرامييييف. وعمؿ عبؿ فل مياب النامب الواـ الذيسطينل  بؿ أف ياـ 

ا مف  بؿ مياب الرماسة الذيسطينية باسارداد األراجل المسربة لإلسرامييييف. غير ايائاؼ أمرهس وياف مييذً 
أف مصادر إعالمية  الت إف الاحبيبات موو أثبات الويسس حيث ياف يبوـ بالمساعدة فل اسريب األراجل 

 عيى حد  وؿ المصادر.
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 //فمسطين أون الين، 
 
 وكمينتون ليس صحيحاً  عباسوتي لعن تسجيل ص" ويكيمكس"أبو ردينة: ما نشره  

بالصوت والصورة  "ويييييس"ما نبيو مو ز " اؿ الناطؽ الرسمل باسـ الرماسة نبيؿ أبو ردينةس إف  ظراـ ا 
 ."س ليس صحيحا عيى اإلطالؽفيييناو عف وزيرة الخارجية األميريية ىيالري 

ث الذي دار بيف الرميس محمود ما نئر ليس صحيحا عيى اإلطالؽس وأف الحدي"وأجاؼ أبو ردينة أف 
الئوب الذيسطينل يساحؽ "عيى لساف يييناوفظ  "ويييييس"لـ ياطرؽ إلى ما ذيره  فيييناو عباسس والوزيرة 

ياف موجودا واسامز إلى ما دار بيف الرميس عباس ويييناوفس "وئدد عيى أنو  ." يادة أفجؿ لاحبيؽ السالـ
 ."ويييييس" وأف حديثيما لـ ياطرؽ إلى ما نئره مو ز

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 اتفاق يقضي باإلفراج عن المعتقمين السياسيين في بيت لحم"المركز الفمسطيني لإلعالم":  

أفرج جياز المخابرات الوامة براـ ا  مساء األحد عف الموابؿ السياسل أنس أبو مرخية مف ظ بيت لحـ
 وب الجذة الغربية المحايةس بود إجرابو عف الطواـ لمدة ثالثة أسابيز ماواصية. مدينة الخييؿ جن

و الت مصادر مبربة مف عامية الموابؿ السياسل أبو مرخية إنو بالذوؿ جرى اإلفراج عنو ووصؿ منزلو 
 بمدينة الخييؿس بودما أصر عيى عدـ اوييؽ إجرابو حاى وصولو إلى منزلو.

سياسييف المواصميف أماـ سجف مخابرات بيت لحـ جنوب الجذة المحايةس أيدوا فل وياف أىالل الموابييف ال
مز مخابرات بيت لحـ يبجل  -بود ادخؿ وجياء الوئامر فل مدينة الخييؿ  -و ت سابؽ أف ااذا ًا اـ 

 س وحاى يوـ األحد البادـ./ اتثنيفباإلفراج عف الموابييف السياسييف اباداًء مف يوـ غد 
ألىالل لمراسينا أف مخابرات بيت لحـ خجوت لمطالبيـ باويدىا أماـ وجياء الوئامرس باإلفراج وأجاؼ ا

 عف أبناميـس دوف اوييؽ إجرابيـ المذاوح عف الطواـ.
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 أبو شيال يطالب بضغط مصري عمى حماس لاللتزام ببنود المصالحةالنائب  

الب النامب عف حرية "فال" فيصؿ أبو ئيالس جميورية مصر الوربية مامثية برميسيا ط ظالبدس –راـ ا  
 محمد مرسل بالجغط عيى حرية حماس إللزاميا باطبيؽ بنود أاذاؽ المصالحة الداخيية.

"نأمؿ أف ييوف ىناؾ اأثير إيجابل مف الرميس المصري الجديد عيى  و اؿ أبو ئيال فل اصريل صحافلظ
  ازاـ باطبيؽ بنود المصالحة".حرية حماس لالل

وأيد أف اصريحات الرميس المصري األخيرة حوؿ و وفو عيى مسافة واحدة مف يافة الذصامؿ الذيسطينيةس 
بأنيا اصريحات مئجوة وادلؿ عيى مو ؼ مصر الريادي فل موالجة الميذات الذيسطينية وعيى رأسيا ميؼ 

 المصالحة.
 //القدس، القدس، 

 
 لمدخل الطبيعي لممصالحة ىو إجراء االنتخاباتاليباش: ا 
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 اؿ وزير األو اؼ والئ وف الدينية د. محمود اليباش "إف وحدة الئوب الذيسطينل  ظالبدس - راـ ا 
واماسيو ىل رسالة ليؿ الماآمريف ودعاة الذاف عيى المئروع الوطنل الذيسطينلس ومف يساغيوف عذابات 

 صية نبوؿ ليـظ إننا مسامروف بالوطاء والنيوض بمئروعنا الوطنل".ىذا الئوب مف اجؿ مصالحيـ الئخ
المدخؿ الطبيول ليمصالحة ىو  أف إلىواعابر اليباش اتنبساـ جريمة و"انبالب" عيى الئرعيةس مئيرا 

 ليجماىير وليبوؿ الئوب ييماو. األماف إلعادةاتناخابات  إجراء
 //القدس، القدس، 

 
 الوجود الفمسطيني في القدس إللغاءالحتالل يسابق الزمن أبو ليمى: االنائب  

"إف   اؿ النامب  يس عبد اليريـ "أبو لييى" عجو المياب السياسل ليجبية الديمبراطيةظ ظالبدس - راـ ا 
وحدة اسايطانية فل منطبة جبؿ أبو غنيـ المبامة عيى أراجل   رار سيطات اتحاالؿ بناء 

لمحاية يأال فل سياؽ الحرب اإلسرامييية الئامية الال ائنيا حيومة اتحاالؿ عيى المواطنيف فل البدس ا
 الئوب الذيسطينل ت االعو مف أرجو وارحييو منيا.

وحدة اسايطانية فل مساوطنة جبؿ  واسانير "أبو لييى"  رار سيطات اتحاالؿ الجديد الباجل ببناء 
مجامز الدولل ويافة البرارات الدوليةس الال اديف اتسايطاف واوابره أبو غنيـ موابرا البرار بأنو احد واجل لي

 غير ئرعلس مئيرا إلى أف ما ابوـ بو سيطات اتحاالؿ محاولة لذرض أمر وا ز عيى األرض.
"الحيومة اإلسرامييية اسارع وبوايرة يبيرة إلى اوسيز اتسايطاف فل يافة األراجل  وأجاؼ أبو لييىظ
لغاء الوجود الذيسطينل الذيسطينيةس تسيم ا فل البدس المحاية فل مسوًى منيا لذرض حبامؽ عيى األرضس وا 

 فييا.
 //القدس، القدس، 

 
 رام اهلل: االحتالل يعتقل النائب في المجمس التشريعي أحمد مبارك 

الذيسطينل  س النامب فل المجيس الائريول/اعابيت  وات اتحاالؿ اإلسرامييلس فجر األحد ظ راـ ا 
 عف حرية "حماس" أحمد عبد الوزيز مبارؾ بود دىـ منزلو فل راـ ا .

 //قدس برس، 
 
 االحتالل يستدعي النائب الربعي لمتحقيق بعد أسبوعين من اإلفراج عنو 

اسادعت  وات اتحاالؿ الصييونل النامب فل المجيس الائريول خييؿ الربول لياحبيؽ مووس وذلؾ ظ الخييؿ
 د أسبوعيف مف اإلفراج عنو مف السجوف الصييونية.بو

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 
 الثورة السورية أخبارالمحمية بحظر  اإلعالمتعميمات لوسائل  إصدارالسمطة تنفي  

اوييمات لوسامؿ  إصدارىاالال احدثت عف  األنباء األحدوليد عوضظ نذت السيطة الذيسطينية  -راـ ا  
الثورة السورية بحجة عدـ اوريط الذيسطينييف المبيميف ىناؾ  أخباربموجبيا اغطية  المحيية احظر عالـاإل

 والموارجة السورية. األسدالدامر بيف نظاـ بئار  الداخيلفل الصراع 
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اوييمات بحظر  أصدرتايوف السيطة  د  أفنذل  األحدالذيسطينية محمود خييذة  اإلعالـوجدد وييؿ وزارة 
  .سورية والثورة السورية أخبارامؿ مز الاو

يجب حؿ المئيية السورية بويدا عف المخيمات الذيسطينية وعدـ الزج بيـ "و اؿ فل اصريل صحافل 
الصراع  إلىسورية لجر الذيسطينييف فل سورية  أطراؼسول  إلى إئارةببجايا سورية الداخييةس وذلؾ فل 

 األسبوعفيسطينيا مف جيش الاحرير الوطنل الذيسطينل مجندا  الدامرة ىناؾس خاصة بود اخاطاؼ 
 الماجل و اييـ.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 قرار رئاسي بإعادة تشكيل المجنة التأسيسية لغرفة التحكيم الفمسطينية 

طينية. أصدر الرميس محمود عباس  رارا رماسيا بإعادة ائييؿ اليجنة الاأسيسية لغرفة الاحييـ الذيس ظراـ ا 
وبناء عيى البرارس ياولى وزير الودؿ رماسة اليجنةس واجـ فل عجويايا ممثييف عف نبابة المحاميف ونبابة 
الميندسيف وااحاد المباوليف وااحاد الصناعات وااحاد الغرؼ الاجاريةس عيى أف ااولى انسيؽ أعماليا مز 

 الرماسة.
اه دعمًا مف سيادة الرميس لاطوير الاحييـ فل فيسطيفس وثمف وزير الودؿ عيل مينا صدور البرار موابرًا إي

 مجيذا أف اطوير الاحييـ يحااج إلى جيود واواوف يؿ أطراؼ الوال ة.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 بو عمارأ باغتياللشخصيات فمسطينية بالضموع  شبانةالعالول يرد عمى اتيامات  17

يـ فل حرية فال محمود الوالوؿ إف ىناؾ جيات عدة احاوؿ الػزج باسػماء  اؿ مذوض الاوبمة والانظ ظراـ ا 
 فيسطينية فل جريمة اغاياؿ البامد الئييد ياسر عرفات.

وأوجل الوالوؿ فل اوبيبو عيى اايامات وجييا فيمل ئبانة لئخصيات فيسطينية فل  جية اغاياؿ الرميس 
جيػػو سػػياميـ إلػػى حريػػة "فػػال"س والػػرميس عبػػاسس عرفػػات مسػػاء اليػػـو ظىنػػاؾ اليثيػػر مػػف الػػذيف يحػػاولوف او 

لاطويز المو ؼ السياسل ليبيادةس ومنيا احبيػؽ  نػاة الجزيػرة الػذي لػـ يػأت بجديػدس بػؿ أيػد الروايػة الذيسػطينية 
 حوؿ اغاياؿ أبو عمار".

 65/7/1061، القدس، القدس
 

 لحة المغاربة أن يساعدونا ويساىموا في المصا أشقائنانأمل من : عزام األحمد 18
الجيسػػة فػػل الربػاط ػ محمػػود موػػروؼظ أيػػد عػزاـ األحمػػدس عجػػو اليجنػة المريزيػػة لحريػػة افػالاس أف مئػػارياو 

اتفاااحية لم امر حزب الودالة والانمية الال عبدت اوؿ امس السػبت بالربػاط س يممثػؿ لحريػة فػال ومنظمػة 
وعف اعازاز بالوال ات الال اػربط حريػة  الاحرير الذيسطينيةس ايوبر عف عمؽ الوال ات المغربية الذيسطينيةس

 فال مز حزب الودالة والانميةا.
وأجػػػاؼ األحمػػػد أف امئػػػاريانا فػػػل مػػػ امر حػػػزب الودالػػػة والانميػػػة اأييػػػد عيػػػى حرصػػػنا عيػػػى اسػػػامرار ىػػػذه 
الوال ات األخوية الصاد ةس والومؿ عيى اوميبيا وزيادة الانسيؽ بيننا لما فيو خير الئوب الذيسػطينل واألمػة 

 الوربية بياميياا.
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وبخصوص مسار المصالحة الوطنية الذيسػطينيةس أوجػل رمػيس وفػد حريػة افػالا ليمصػالحةس أف ىػذه الزيػارة 
فرصة لاناوؿ ىذا الموجوع الذي  طػز أئػواطا ميمػةس مئػيرا إلػى أف اىنػاؾ اوثػر لمسػار المصػالحة الوطنيػة 

 ع غزةا.برز م خرا بسبب و ؼ عمؿ لجنة اتناخابات المريزية فل  طا
وأعرب األحمد عػف أميػو فػل أف اػاـ موالجػة ىػذه المسػألة واجاوزىػا مػف أجػؿ أف يوػود  طػار المصػالحة إلػى 
مسػػاره الصػػحيلس مجػػيذا انأمػػؿ مػػف أئػػبامنا المغاربػػة أف يسػػاعدونا ويسػػاىموا فػػل ىػػذه المصػػالحة خاصػػة وأف 

ةس إجػافة إلػى أف ىنػاؾ برنػامج وطنػل اجربايـ نموذج فل الوال ات الديمبراطية بيف البوى واألحزاب المخايذػ
 جامز بيف الناس أيثر مف البجايا الال اذر يـا.

 66/7/1061، القدس العربي، لندن
 

 جرتيا حماسأالذي سقط قي سيناء مؤخرا كان تجربة  غرادسرائيمي: صاروخ إمصدر  19
مػػف جنػػوبل  زعمػػت مصػػادر إسػػرامييية أف "حمػػاس" أجػػرت اجربػػة  بػػؿ حػػوالل أسػػبوعيف عيػػى إطػػالؽ صػػاروخ

ووفبػػا لوسػػامؿ إعػػالـ مصػػرية فبػػد سػػبط الصػػاروخ بالذوػػؿ فػػل سػػيناء   ووفبػػا  البطػػاع وسػػبطت وسػػط سػػيناء.
لمػػزاعـ إذاعػػة اتحػػاالؿ الوامػػة فػػإف حمػػاس اسػػيحت بأسػػيحة أرسػػيت مػػف ليبيػػا لبطػػاع غػػزة وىػػل مػػف أجػػرت 

 الاجربة عيى إطالؽ الصواري .
اسػػبوع ابريبػػًا السػػاعة الوائػػرة لػػيال وسػػبطت فػػل سػػيناء فبػػد ويانػػت ثالثػػة صػػواري  مػػف نػػوع غػػراد أطيبػػت  بػػؿ 

أطيبػت مػػف منطبػة غربػػل رفػل الذيسػػطينية واحػد الصػػواري  دوف سػبب مويػػـو سػبط فػػل سػيناء وصػػاروخ  خػػر 
 انذجر خالؿ إطال و.

 65/7/1061، 48عرب 
 

 لحركة فتح في قطاع غزة جديدةالعالول ينفي تعيين قيادة  30
نبػػاء الاػػل اػػداولايا وسػػامؿ اإلعػػالـ عػػف اوجػػو مريزيػػة الحريػػة فػػل راـ ا  لاويػػيف نذػػت حريػػة فػػال األ ظراـ ا 

و ػػاؿ عجػػو اليجنػػة المريزيػػة ليحريػػة محمػػود الوػػالوؿظ"حاى  ىيمػػة  ياديػػة عييػػا جديػػدة ليحريػػة فػػل  طػػاع غػػزة.
يزيػة اناظػر  ػرار اليحظة لـ ياـ بحث أي أسماء جديدة ليييمة البياديػة الوييػا بغػزة"س مئػيرا إلػى أف اليجنػة المر 

وأجاؼ فل اصريل صحافلظ أف مذوجية الحرية فل غزة ىل المس ولة عف األسماءس  المذوجية فل ذلؾ".
ولذػػت الوػػالوؿس إلػػى أف "فػػال" ااوامػػؿ مػػز البطػػاع بسػػمات خاصػػةس  ومػػا يػػاـ طرحػػو عبػػر اإلعػػالـ غيػػر د يػػؽ.

 الميؼ. م يدًا أف ىناؾ جيود جبارة ابذؿ مف المريزية والثوري إلنجاز ىذا
 65/7/1061، القدس، القدس

 
 كمينتون في القاىرة تصريحاتفتح وحماس تنتقدان  36

ت ػػت اصػػريحات وزيػػرة الخارجيػػة األميرييػػة ىػػيالري يييناػػوف فػػل البػػاىرة مسػػاء ظ عػػالء المئػػيراويس ويػػاتت
إلسػالمية السبت حوؿ عميية السالـ انابادات مف حريال فال وحمػاسس واعابػر البيػادي فػل حريػة المباومػة ا

إسػػػػػماعيؿ رجػػػػػواف أف ائػػػػػاراطات وزيػػػػػرة الخارجيػػػػػة األميرييػػػػػة ىػػػػػيالري يييناػػػػػوف عيػػػػػى الذصػػػػػامؿ ” حمػػػػػاس“
الذيسػطينية ىػػو اػدخؿ أميريػػل سػػافر فػل الئػػأف الذيسػػطينل. و ػاؿ رجػػواف أمػػس إف ائػاراطات يييناػػوف عيػػى 

عيػػػى المذاوجػػػاتس لػػػدعـ  الذصػػػامؿ الذيسػػػطينية بػػػاتلازاـ بئػػػروط الرباعيػػػة الدوليػػػةس وو ػػػؼ الونػػػؼ واتاذػػػاؽ
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المصالحة الذيسطينية ادخؿ مرفوض امامػًا لػدينا. وأجػاؼ أف الاػدخؿ األميريػل أيجػًا فػل موجػوع اتنبسػاـ 
 الذيسطينل أمر غير مببوؿس ألنو ئأف داخيل. واعابر الئروط األميريية عببة رميسية أماـ المصالحة.

مالءات الجانب األميريل ودعا البيادي فل حماس رجوافس السيطة الذيسطينية وحر  ية فال لرفض جغوط وا 
عيى ميؼ المصالحة الذيسطينية. وئدد عيى أف حرية حمػاس حريصػة عيػى اطبيػؽ المصػالحة عيػى أسػاس 

 الثوابت وعيى خيار المباومة. 
إف الذيسػػػطينييف بػػػذلوا يػػػؿ الجيػػػود « اتاحػػػاد»و ػػػاؿ عجػػػو اليجنػػػة المريزيػػػة لحريػػػة فػػػال محمػػػود الوػػػالوؿ لػػػػ

مػف اجػؿ احبيػؽ السػالـ الوػادؿ والئػامؿ فػل المنطبػةس بئػيادة اإلدارة األميرييػة والوػالـ أجمػزس يمػػا  المطيوبػة
س ليػػػف مػػػف الواجػػػل اف الجانػػػػب ”الذيسػػػطينل واإلسػػػرامييل“أوفػػػوا والازمػػػوا باتاذا ػػػات المو وػػػة بػػػيف الجػػػػانبيف 

اؽ فػػػل المو ػػػؼ اإلسػػػرامييل. اإلسػػػرامييل ت يرغػػػب فػػػل السػػػالـس واإلدارة األميرييػػػة عػػػاجزة عيػػػى إحػػػداث اخاػػػر 
س فيػذا ”الطرئػاف“مثػؿ حػوار ” مذاوجات عبثيػة“وأجاؼ أف الذيسطينييف يببيوف بالمذاوجاتس ليف أف اببى 

ما ت يميف ليذيسطينييف  بولوس وىذا ما ايد عييو الرميس محمػود عبػاس. وحػوؿ موجػوع المصػالحة الوطنيػة 
نياء اتنبساـ انابد الوالوؿ موا ؼ حمػاس الم وطيػة ليمصػالحة مثػؿ إيبػاؼ عمػؿ لجنػة اتناخابػات المريزيػة وا 

 فل  طاع غزة.
 66/7/1061، االتحاد، ابوظبي

 
 بد عمى فتراتؤ اإلداري حكم بالم االعتقالالقيادي عدنان عصفور:  31

دعا عميد األسرى اإلدارييف المذرج عنو البيادي عدناف عصػذور إلػى اوحيػد الجيػود إلنيػاء اتعابػاؿ ظ نابيس
ري. مئػػيًرا إلػػى أف اتعابػػاؿ اإلداري نػػار احػػرؽ أعمػػار الئػػباب الذيسػػطينلس وسػػيؼ مسػػيط عيػػى ر ػػاب اإلدا

األسػرى المحػرريف.  وفػل حػديث ليمريػز الذيسػطينل لإلعػػالـ عبػر اليػااؼس  ػاؿ البيػادي عػدناف عصػػذور إف 
يايػدد حيػاة األسػير اتعاباؿ اإلداري حيـ بالسجف الم بد عيى األسير ببجيو عيػى فاػرات ماباعػدةس وىػو مػا 

 حاى فل حاؿ خروجو مف السجوف.
أف حػاؿ األسػرى  -الذي أفرجت  وات اتحاالؿ فل و ت سابؽ مف اليوـ األحد  -وأجاؼ البيادي عصذور 

صػوب ليغايػةس وأف أوجػاعيـ اػزداد سػػوًء يػؿ يػوـس داعيػػًا إلػى حػػراؾ وطنػل وعربػل إنسػانل وحبػو ل لإلفػػراج 
 لوادلة. عنيـس واتساجابة لمطالبيـ ا

ئير فل اتعاباؿ اإلداريس يذرج عنػو ويوػاد اعابالػو مػف جديػدس  600"ىناؾ مف أمجى ما يزيد عف الػ واابز
ويبدأ الوداد مف أوؿ وجديد دوف مراعاة ليبػوانيف الدوليػة الاػل احػـر اعابػاؿ أي ئػخص دوف اوجيػو أي ايمػة 

أسرى محرريف اعابيػوا عػدة مػرات فػل سػجف  مواباًل إدارًيا جميويـ 610وأئار عصذور إلى وجود نحو  لو".
النبب الذي أفرج عنو. م يًدا عيى أف األسرى جميوػًا يطالبوف بإنياء اتنبساـس واسايماؿ المصالحة الوطنية 

 بصورة عاجية. 
س 67/3/1004عاًمػػا" مػػف مدينػػة نػػابيس بالجػػذة المحايػػةس اعابػػؿ فػػل  54دي عػػدناف عصػػذور "يػػايػػذير أف الب

ئيًرار فل ىذا اتعاباؿ اإلداريس وسبؽ أف اعابػؿ أيثػر  50ر مراتس وأمجى نحو ل4إلداري لومدد اعابالو ا
مرة فل سجوف اتحاالؿ. يما  جى فل سجوف "السيطة" ما يزيد عف ثالث سنوات برفبة الوديد مف  61مف 

  ادة "حماس" وأطيؽ سراحو مف سجوف "السيطة" فل بداية اناذاجة األ صى. 
 65/7/1061، لإلعالم المركز الفمسطيني
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 بالضفة الغربيةوتشا" أعقوبات عمى وكالة "فرض سرائيمية تدرس الخارجية اإل 33
اػػػػدرس وزارة الخارجيػػػػة اتسػػػػرامييية اميانيػػػػة ااخػػػػاذ ظ "الحيػػػػاة اإلليارونيػػػػة" -امػػػػاؿ ئػػػػحادة  -البػػػػدس المحايػػػػة 

ئا"س وائػمؿ و ػؼ مػنل الاائػيرات اجراءات عبابية جد ويالة اتمـ الماحدة ليئ وف اتنسانية فل الجذة "اوا
والغػػاء اصػػاريل الومػػؿ ومنػػز دخػػوؿ موظذييػػا الػػى الجػػذة الغربيػػة. وادعػػى مػػا يسػػمى بػػػ "منسػػؽ اتعمػػاؿ فػػل 
الجذة" وممثيو وزارة الخارجية اف مػوظذل الويالػة يبومػوف باعمػاؿ فػل الجػذة ااجػاوز حػدود نئػاطيـ وبينيػا 

 نئاطات ومئاريز غير  انونية.
ىاراس" عف مس وؿ فػل وزارة الخارجيػة اتسػراميييةس اف اػؿ ابيػب اػدرس ببػالة اتىميػةالمياـ ونبيت صحيذة "

الاػػػل ابػػػـو بيػػػا األمػػػـ الماحػػػػدة فػػػل الجػػػذة الغربيػػػة ومػػػا إذا ساسػػػػمل باسػػػامرار عمييػػػا فػػػل منػػػاطؽ السػػػػيطة 
احػػدة بمخالذػػات الذيسػطينية". وادعػػى ىػػذا المسػ وؿ اف البػػرار اتسػػرامييل جػاء بادعػػاء اػػورط مػوظذل األمػػـ الم

الاػػػل اسػػػيطر عيييػػػا اسػػػراميييا مػػػف النػػػاحيايف اتمنيػػػة والمدنيػػػةس  C انونيػػػة وانذيػػػذ مئػػػاريز عػػػدة فػػػل المنػػػاطؽ 
 ومئاريز بناء "غير  انونية" ومف دوف أي انسيؽ مز الجانب اتسرامييل".

ـ الماحػدة بػالاو ؼ وادعى اتسراميييوف اف جػباطا يبػارس مػف مياػب منسػؽ األعمػاؿ اإلسػرامييلس طػالبوا األمػ
عف البياـ بأعمػاؿ غيػر  انونيػة إت أف الويالػة رفجػت واسػامرت بابػديـ المسػاعدات ليذيسػطينييف فػل منػاطؽ 
 الجذة الغربيةس وىو ما ساىـ فل ادىور خطير فل الوال ات بيف الحيومة اتسرامييية وويالة اتمـ الماحدة.

 66/7/1061، الحياة، لندن
 

 
 اإليرانيةضد النشاطات  لمتكاتفالدولية  ةاألسر نتنياىو يدعو  34

رد رمػيس الحيومػػة اتسػراميييةس بنيػػاميف نانيػاىوس عيػػى يئػؼ اعابػػاؿ ظ "الحيػاة اإلليارونيػػة" -البػدس المحايػػة 
لبنانل فل  برص ُزعـ أنو ياف يخطط لانذيذ عميية جد اىداؼ اسراميييةس بدعوة اتسرة الدوليػة الػى الايػااؼ 

 يرانية واصذا ايراف بايبر مصدر لالرىاب فل الوالـ.تحباط النئاطات ات
ويػػػاف نانيػػػاىو  ػػػد اصػػػدر بيانػػػًا فػػػور اتعػػػالف عػػػف اعابػػػاؿ اليبنػػػانل بالائػػػديد عيػػػى انػػػو نائػػػط مػػػف حػػػزب ا  
والوال ػػة بػػيف ايػػراف وحػػزب ا  وسػػورية. و ػػاؿ نانيػػاىو اف ايػػراف سػػبؽ واف ارسػػيت عمالءىػػا تغايػػاؿ السػػذير 

 واراياب اعاداءات فل بايو وبانيوؾ وابيييسل ونيو دليل وفل دوؿ إفريبية. السوودي فل وائنطف
وحسب اتسرامييييف فإف السيطات الببرصية  امت باعاباؿ اليبنانل فل ليماسوؿس بناءا عيى مويومػات  ػدميا 

 الموساد.

 66/7/1061، الحياة، لندن

 
 
 

 ة بالضفة"ارئيل" االستيطاني ماليين الشواقل لكمية تخصيصسرائيمية تنوي "المالية" اإل 35
ذيػػػرت صػػػحيذة "ىػػػآراس" اتسػػػرامييية عيػػػى مو ويػػػا اتليارونػػػلس اف وزيػػػر الماليػػػة اتسػػػرامييل يوفػػػاؿ  ظراـ ا 

ئاينياس بوث امس رسالة خاصة لوزير الاوييـ اتسػرامييل جػدعوف سػاعر أبيغػو فييػا نيػة الماليػة اتسػرامييية 
جامويػػة اليامنػػة فػػل مسػػاوطنة ارميػػؿ ئػػماؿ الجػػذة الغربيػػة فػػل حػػاؿ اخصػػيص ميزانيػػة خاصػػة ليييػػة ارميػػؿ ال

  رر مجيس الاوييـ الوالمل اتسرامييل اعامادىا يجاموو خالؿ جيساو المبررة اتسبوع المببؿ.
 66/7/1061، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 والشاىدة كاذبة توصموا إلى قناعة أن أولمرت بريء : القضاة"ريشون تورز"قضية  36

صػذحةس  710ؿ أبيبظ فل  راءة مومبػة لبػرار الحيػـ فػل المحيمػة اليواميػة لمنطبػة البػدسس الػذي نئػر عيػى ا
ياجػػل أف البجػػاة اوصػػيوا إلػػى  ناعػػة بػػأف رمػػيس الػػوزراء اإلسػػرامييل السػػابؽس إييػػود أولمػػرتس بػػريءس بوػػد أف 

س وابينػوا أنيػا امػرأة ياذبػة لذبػت اسامووا إلى الئاىدة الرميسية فل أحد الميذات الموروؼ باسـ "ريئػوف اػورز"
اػػدعى المػػرأة ريائػػيؿ مػػورس وىػػل أميرييػػة ييوديػػةس ىػػاجرت إلػػى إسػػراميؿ سػػنة  ايمػػة خدمػػة ألىػػداؼ سياسػػة.

 س وعميت فل بيدية البدس الغربية. 6444
وياجػػػل مػػػف مراجوػػػة  ػػػرار المحيمػػػةس أف النيابػػػة لػػػـ اييػػػؼ نذسػػػيا عنػػػاء إجػػػراء أي احبيػػػؽ جػػػدي لياأيػػػد مػػػف 

ت. وليػػف محػػامل الػػدفاع عػػف أولمػػرتس يئػػذوا الحبيبػػةس فبػػالوا إنيػػا امػػرأة ياذبػػة. وخػػالؿ اسػػاجوابيا المويومػػا
لحػػاح المحػػاميفس بأنيػا اباػػدعت البصػػص الياذبػػة.  انيػارت عيػػى منصػػة الئػيود. ثػػـ اعارفػػتس احػػت جػغط وا 

مػػف أحػػد يبػػار  و ػػد فسػػرت مػػور سػػبب يػػذبيا ىػػذا بػػػ"غالوة البػػدس عيػػى  يبيػػا". واعارفػػت بأنيػػا ايبػػت اسائػػارة
 الحاخامات الالمويفس الذي أفاى بجواز اليذب مف أجؿ درء الخطر عف البدس.

 66/7/1061، الشرق األوسط، لندن
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زس يسػوى مػ خرا نبيت صحيذة "ىآراس" عف مصادر فل حزب اليييود ابػديرىا بػأف حػزب يػديما برماسػة موفػا

بئػػيؿ حثيػػث إلػػى ابييػػر موعػػد اتناخابػػات اإلسػػرامييية إلػػى ئػػير ئػػباط البػػادـس بػػدت مػػف موعػػدىا األصػػيلس 
. وبحسب مصادر فل اليييود فإف المذاوجات الجاريػة حاليػا بػيف اليييػود ويػديما حػوؿ ا اػراح 1063نوفمبر 

حريػػديـ لػػف اذجػػل إلػػى اسػػوية أو حػػؿ ماذػػؽ بػػديؿ لبػػانوف طػػاؿس واعامػػاد اوصػػيات لجنػػة "بالسػػنير" لاجنيػػد ال
 عييو بيف الطرفيف.

و ػػاؿ مصػػدر رفيػػز المسػػاوى فػػل اليييػػودس ليصػػحيذة إف حػػزب يػػديما مونػػل باذجيػػر المذاوجػػات حاػػى يحبػػؽ 
مياسػػػب سياسػػػية واناخابيػػػة وىػػػو يػػػدفز بااجػػػاه اصػػػويد أزمػػػة اماالفيػػػةس عيػػػى ىػػػذه الخيذيػػػةس امي ػػػف موفػػػاز مػػػف 

ذىاب إلى اناخابات فل موعد  ريبس وفل وجز يميف يديما مف احسػيف وجػويا اتنسحاب مف الحيومة وال
 اتناخابل.

و الت محافؿ فل اليييود إف نانياىو بنذسو  د يبادر إلى ابيير موعد اتناخابات لئير ئباط البادـس باعاباره 
اليييػػود وبػػا ل أفجػػؿ موعػػد  إلجػػراء اتناخابػػات لصػػالل نانيػػاىوس خاصػػة فػػل ظػػؿ الصػػدامات الماو وػػة بػػيف 

 .1065-1063األحزاب مز بدء المداوتت إل رار ميزانية الدولة البادمة ليواميف 
وفػػل ىػػذا السػػياؽ أعيػػف الػػوزيرس موئػػيو بػػوغل يويػػوفس الػػذي عينػػو نانيػػاىو ممػػثال ليييػػود فػػل المحادثػػات مػػز 

سظ " أعابػد أف اعابػارات يديما حوؿ  انوف اجنيد الحريديـس أف يديما ت اسوى لحؿ األزمة. و اؿ يويوف  أم
 يديما فل المذاوجات الجارية ىل اعابارات حزبيةس وىذا ىو انطباعل منذ اندتع األزمة".
 66/7/1061، 48عرب 

 
 إسرائيمي يشعل النار في جسده احتجاجا عمى سياسة حكومة نتنياىو 38

فل اؿ أبيبس الييية  بػؿ  أئوؿ إسرامييل النار فل جسده خالؿ مظاىرة يبيرة أ يمتظ نظير مجيل - اؿ أبيب
 الماجيةس احاجاجا عيى السياسة ات اصادية اتجاماعية ليحيومة الال يرأسيا بنياميف نانياىو. 



 
 
 

 

 

           69ص                                    1564العدد:                66/7/1061 اإلثنين التاريخ:

ألػػػػؼ إسػػػػرامييل فػػػػل مظػػػػاىرات بمناسػػػػبة مػػػػرور سػػػػنة عيػػػػى انطػػػػالؽ اليبػػػػة  10ويػػػػاف الرجػػػػؿ  ػػػػد ئػػػػارؾ مػػػػز 
يف أف الحيومػة لػـ اغيػر ئػيما جوىريػا اتحاجاجية اليبيػرة الاػل اجااحػت إسػراميؿ فػل الصػيؼ الماجػلس موينػ

فل سياسايا ات اصادية اتجاماعيةس وما زالت احاياجات المواطف األساسية ابز فل مياف بويد فل  اع سيـ 
اىاماماايػػا. وسػػارت المظػػاىرات فػػل يػػؿ مػػف اػػؿ أبيػػب وحيذػػا والبػػدس الغربيػػة والوذولػػة. واراذػػز فييػػا ئػػوار 

اعية". واراذوػت ئػوارات أخػرى عينيػةس بينيػا ئػوار صػارخظ "لػدينا حيومػة موحدظ "الئوب يريد الودالة اتجام
 يذب وخداع".

 66/7/1061، الشرق األوسط، لندن
 

 ألف وحدة استيطانية 50مخطط لعزل القدس بـ معيد "أريج":  39
ألؼ وحدة فل مدينة البدس ومحيطيا. و اؿ الباحث فل ئ وف  40ابحث إسراميؿ حاليًا بناء  ظراـ ا 
بناء الوحدات اتسايطانية ىل جزء مف مخططات إسراميؿ “سييؿ خيييية إف ” أريج“ايطاف فل مويد اتس

وأجاؼ أف بناء الوحدات اتسايطانية سياـ عيى مراحؿ ”. ر الال ايدؼ لايويد مدينة البدس المحاية1010ل
يافة الثغرات الموجودة  واابز أف المخطط اإلسرامييل ييدؼ إلغالؽ”. وفؽ خطط البناء اتسايطانل“مخايذة 

 اآلف بيف المساوطنات الباممة فل مدينة البدس وفل محيط المدينة المحاية.
جبؿ ” ىارحوماه“ تؼ وحدة اسايطانية فل مساوطنة  1وأوجل خيييية إف إسراميؿ لدييا مخططات لبناء 

مدينة البدس اوجد وفل ئماؿ ”. مزمورية“ تؼ وحدة اسايطانية فل مساوطنة  1أبو غنيـس يما سابنل 
 تؼ وحدة  1 تؼ وحدة اسايطانية فييا يجزء مف  3الال انوي إسراميؿ بناء ” يذوات ىماوس“مساوطنة 
 اسايطانية.

” يذوات ىيميؿ“ تؼ وحدة اسايطانيةس وفل مساوطنة  1انوي إسراميؿ إجافة ” جييوا“وفل مساوطنة 
ألؼ وحدة اسايطانية فييا. وأيد  63وي إسراميؿ بناء المبامة عيى أراجل  رية الولجة ومدينة بيت جات ان

س أنيت إسراميؿ منيا نحو ”ىار جييو“فيال اسايطانية فل مساوطنة  6600خيييية أف الومؿ جار حاليا لبناء 
% منيا. وفل اإلحياء الوربية الذيسطينية بمدينة البدس اويف إسراميؿ ما بيف الذينة واألخرى أنيا انوي 00

 وحدة اسايطانية. 400ى إل 140بناء 
 66/7/1061، االتحاد، ابوظبي

 
 
 

 اليمينية الييودية التي اقتحمت مدينتيم لمجماعاتأىالي الناصرة يتصدون  40
صدت مدينة الناصرة أمسس محاولة مساوطنيف ييود ماطرفيف دخوؿ المدينةس  ظبرىوـ جرايسل -الناصرة 

المدنية" يبديؿ لودـ خدمايـ فل جيش اتحاالؿس  احت ئوار دعوايـ لالندماج فل ما يسمى بػ "الخدمة
 وىل الخدمة الال يرفجيا الذيسطينيوف.

وأعدت البوى السياسية الوربيةس وبيدية الناصرةس أخيرا خطة تحباط محاولة دخوؿ المساوطنيفس األمر الذي 
ابووف لحرية "ياخ" اسادعى ادخؿ الئرطة اإلسراميييةس خئية و وع مواجيات يبيرة مز المساوطنيف الذيف ي

 اإلرىابية.
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ليف الئرطة اتسرامييية سمحت إلرىابيل "ياخ"س الذيف جاءوا مف مساوطنات الجذة الغربية المحايةس  بؿ 
ظير أمس بالاظاىر عند المدخؿ الجنوبل فل مياف موزوؿس واجطرت الى إغالؽ الئارع فل ااجاىيو 

 حاى انذجاض مظاىرة المساوطنيف.
 66/7/1061، الغد، عم ان

 
 اليومأسيرًا غزيًا بزيارة ذوييم  15 قراقع: السماح لـ 46

 اؿ وزير ئ وف األسرى والمحرريف عيسى  را ز "إف إدارة السجوف اإلسرامييية سمحت لخمسة ظ راـ ا 
[ وعئريف أسيرًا مف  طاع غزة والبابويف فل سجف ريموف بزيارة ذوييـ غدًا اإلثنيف  يزيارة اجريبية". ]اليـو

ل  را ز "أف ىذه الزيارة لف ائمؿ زيارة األطذاؿس إجافة إلى عدـ السماح بإدخاؿ مالبس للسرى"س وأوج
مئيرًا إلى أف المرحية الثانية مف الزيارات سايوف ألسرى غزة فل سجف نذحةس وسياـ اخايارىـ بئيؿ 

 انابامل.
 65/7/1061، القدس، القدس

 
 ارة ذوي األسرىحمدونة: االحتالل يضع العراقيل قبل زيرأفت  41

أيد مدير مريز األسرى ليدراسات وعجو لجنة األسرى ليبوى الوطنية واإلسالميةس رأفت حمدونةس أف  ظغزة
ىناؾ عرا يؿ وجوايا سيطات اتحاالؿ فل وجو أىالل األسرى  بؿ زيارايـ يوـ غد بود أيثر مف خمس 

 سنوات مف الحرماف.
ؾ الئروط اجديد البطا ات الئخصية "اليوية"س وعدـ وأوجل حمدونةس فل اصريل صحذل لوس أف مف اي

 األمر الذي أجبر الجميز عيى البياـ بالاجديد. 1003إدخاؿ أي ئخص يحمؿ ىوية ما  بؿ 
 ودعا حمدونة الصييب األحمر الدولل لماابوة ميؼ برنامج زيارات األىالل بدوف اساثناء واطبيؽ اتاذاؽ.

 65/7/1061، القدس، القدس
 

 "ىشارون" تحتجز األسرى القاصرين تحت أشعة الشمس الحارقة إدارة سجن 43
أ دمت إدارة سجف "ىئاروف" اإلسرامييلس  بؿ عدة أياـس عيى احاجاز األسرى الباصريف وممثيييـ ظ راـ ا 

لمدة ثالث ساعات احت أئوة الئمس الحار ةس بود أف  امت  وات يبيرة مف الوحدات الخاصة با احاـ أحد 
 ر ودمرت محاوياايا دوف مبرر.6ئت غرفة لر ـ األ ساـ وفا

 65/7/1061قدس برس، 
 

 معتقمي حماس أمام مقر المخابرات في بيت لحم ألىالياعتصام  44
الموابييف مف حرية "حماس"س أماـ مبر جياز المخابرات الوامة فل  أىاللاعاصـ الوئرات مف ظ بيت لحـ

ما أغيبوا ئارع الرميسل المجاورس أماـ حرية السيرس بيت لحـس احاجاجا عيى اسامرار اعاباؿ أبناميـس ي
 أليثر مف ساعايف.

و اؿ مصدر أمنل لػ"البدس دوت يوـ " أف عددا مف الماظاىريف رئبوا مبر المخابرات بالحجارة بئيؿ 
 عئواملس مما أدى إلى إصابة طذؿ بحجر فل رأسو.
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د عيى المواصميف الذيف ببوا فل احيت بجبط النذسس ولـ ار  األمنيةوأجاؼ المصدر "اف الوناصر 
الئارعس رغـ محاوتت الئرطة إعادة فاحو اماـ حرية السير"س بينما أيد مصدر مف حرية حماس "بأف 

 المواصميف سوؼ يواصيوف اتعاصاـ ليال والمبيت اماـ المباطوة".
 65/7/1061، القدس، القدس
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س عاش ايةالو ؼ المارونل ليساببؿ تجمل البّصة حيذا ويافا. فل البد نئأ المخيـ عيى أرضظ جنى نخاؿ
حّمامات جماعية. وعف ايؾ الذارة يساذير أحد السياف ييؼ ياف عناصر ليا « برايسات»الالجموف فل 

المياب الثانل يانّزىوف فل المخيـ براحةس يببجوف عيى مف يريدوفس ويمنووف الاواطل فل السياسة أو 
. لـ ييف اسمو مخيـ جبيةس وىو اسـ المنطبة الال يبز فيياس 6414لى أحزاب. ياف ذلؾ فل الواـ اتناماء إ
 الذي اسائيد فل األردف. رالئييد الذدامل حنا عيدلبؿ مخيـ 
نئبت موارؾ بيف اىؿ المخيـ واحزاب اليميف اليبنانلظ الياامبس الوطنييف األحرار وحّراس  6471فل الواـ 

أياـ. ياذير أحد السياف ييؼ جالت الميييئيات فل المخيـ طالبة اجميز يؿ  4ـ بود األرز. سبط المخي
األىالل فل الميوب. ياف الطبس بارداس ليف أجبرت الوامالت واألطذاؿ والنساء عيى الجيوس فل الوحؿ. 

تس ومنذ ساعات الصباح األولى وحاى المغيبس أخذوا يسحبوف الرجاؿ ويجربونيـ. سر وا وىدموا البيو 
عاماس أخذوىـ مف الصؼ فل المدرسة اإلنجييية  64ئابا ت ااودى سّنيـ  61ئييدا مف بينيـ  70و ايوا 

 أعدموىـ ىناؾ! و..
س يبوؿ محّدثلس بود أف رّوعوا األىاللس ثـ أيميوا طريبيـ إلى اّؿ الزعار. «سيطروا عيى المخيـ باليامؿ»

 وفر ياحاّيوا اليثير مف البيوت. يث»خيـ. وييمؿ الئاب يبولوف اف أميف الجميؿ أو ؼ جّرافة عف ىدـ الم
ببل المخيـ احت سيطرة «. اجطّروا لارؾ المخيـس فباعت الميييئيا بيوايـ بخمسة  تؼ ليرة ليبنانييف

حيث دّمر جزء يبير منوس و د ُأجبر مف ببل فل المخيـ عيى الاوامؿ مويـس  6404الميييئيات حّاى عاـ 
 ..األحزابلى ايؾ أي اف بوجيـ انامى ا

حيف ياف حزب الياامب يئّيؿ خطرا جمف بيمة  ؛ويبّرر فيسطينيو ايؾ األحزاب خطوايـ بأنيـ حموا الناس
أساماز باساذزاز ى تءس مف يوابروف أف ىذه األحزاب حمانا »موادية. ليف محدثل يسخر مف ذلؾ ببولو 
 «.ما فيؾ اامّيؾ؟ ألنؾ فيسطينل ما ىيؾ؟ ظ ليشفأ وؿ ليـواحميناس وياصرفوف يأنو ت وجود لذيسطيف. 

مف ناحية أخرىس يظير جغط جيل عيى المخيـ فل موجوع المياه. يئايل السياف مف حاجايـ المسامرة 
أسبوعيار. و د بدأت النساء بالاظاىر أماـ مريز األونروا األسبوع الماجل ألف  40000لئراء الماء ل
ل اذاصيؿ مئروع المياه الذي أنجزاو األونرواس اظير الوديد مف وعند الاد يؽ ف«. ت ُيطاؽ»الوجز أصبل 

بيف « لوبة ما»س يانت جبيو امّد المخيـ بالمياه. ثـ جرى ما يوابره البوض 6440الثغر. فحاى الواـ 
ـّ الحصوؿ عيى ىبة ببيمة  ألؼ يورو مف الحيومة األلمانية لارييب  40أئخاص نافذيف فل المنطبةظ ا

س يما يبولوفس يبر المئروع لاجاؼ إليو ييذة جر المياه «بسحر ساحر»داخؿ المخيـ. و ئبية مياه جديدة
ييـ عف المخيـ.. ىيذا نّذذ مئروع ببيمة  3لفل حيف اف جبية ا ربر الال ابود نحو « بمر طاميش»مف 
ئبية ألؼ يورو. ليف ياساءؿ السيافظ إف ياف المئروع  د نذذ فويياس فيـ عميت األونروا عيى مّد  40

 جديدة اماماس ت بؿ بناء خّزاف جديد؟ ايف ذىبت امواؿ المئروع األلمانل؟
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ومف الورا يؿ األخرى الال واجيايا األونروا مف مخايؼ م سسات الدولة فل المنطبةس أف الجيات الرسمية 
الجغط ىذا «! سّياف المخيـ بالئبية« يئارؾ»اليبنانية  الت ليـ انيا لف اسمل بمرور المياه  بؿ أف 

بالئبية يوابر ساببة ااريخية بحيث انو لـ ياـّ مف  بؿ ابديـ طيب ييذا ت للونروا وت « ئرعنة اتئاراؾ»لػ
ليمنظمات الذيسطينيةس مّما يجوؿ اليثيريف يروف فيو خيوطا لمحاوتت رسمية فل المنطبة لايجير الناس مف 

 «.فأرض المخيمات واسوة»يوجبيـ واف لـ « ائاغؿ وعطؿ ايبولولؾ بطؿ»المخيـ. عيى طريبة 
ىناؾ مف يومؿ «. المنطبة الئر ية»وراء المئايؿ اليوميةس مئايؿ ىل األخرى أساسية فل مخّيـ يبز فل 

س «عيى أف ينسى سّياف ىذا المخيـ مف أيف جا وا وما ىل فيسطيف بالنسبة إلينا. يريدونيا أف اصبل يذبة
 ُيسّر لنا البوض.

وييوـ السياف الذصامؿ الذيسطينية وغيابيا الذي سمل مف جية باواظـ نذوذ األحزاب اليبنانية عيى 
مناىجايا ليبجية الذيسطينيةس ومف جية أخرى بجوؿ األىالل يحّسوف بأنيـ مارويوف. فذوؿ المباومة ىنا 

 داخؿ المخيـ.« أنا فيسطينل»ىو فل  وؿ جمية 
 43عامالت لبنانية لبينيـ  660اوّزعوف عيى اتناماءات الااليةظ ئخصس ي 6000يحوي مخيـ جبيو نحو 

عامية لبنانية  40عامية فيسطينية مجّنسةس  600عامية فيسطينيةس  140عامية محاّية لبيوت الالجميفرس 
ذا ما نظرنا إلى إحصاءات أعداد السياف فل المخيـس  احمؿ بطا ة إعائة لمف  رى لبنانية حدوديةر. وا 

ثـ إلى أ ؿ مف  1005فل الػ 5000إلى  6447فل الػ 4000مف األىاللس فإف انخذاض الودد مف وباعاراؼ 
 س نرى نجاح المحاوتت لاذرية المخيـ مف الالجميف.1004فل الػ 6000

 66/7/1061، ، بيروتاألخبار
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منػذ سػنوات مػز دراسػة لػـ انئػر أعػّدايا أخيػرًا « فػافو»سػة أعػّدايا منظمػة اباطوت دراظ سامر مناع -بيروت 

ر فل لبناف فػل اف ىنػاؾ CEPر بالاواوف مز لجنة عمؿ الالجميف الذيسطينييف لILOمنظمة الومؿ الدولية ل
سػػات اراجوػًا فػل مسػاوى الاويػيـ الجػامول بالنسػبة الػى الذيسػطينييف فػل لبنػافس واراجوػًا فػل ات بػاؿ عيػى الدرا

بوػػد اف يػػاف الذيسػػطينيوف خػػالؿ السػػبوينات مػػف »الوييػػاس وبالاػػالل عيػػى دراسػػة الطػػب واليندسػػة وغيػػر ذلػػؾس 
نػػسبة »ويجػيؼظ  يمػا يػػبوؿ الباحػػث الذيسػػطينل جػابر سػييماف.« البرف الماجل فل مبدـ الئػووب الماػػويمة

نل وفػػؽ دراسػػة اعػػّدىا مريػػز ليػػؿ الػػؼ فيسػػطي 66اصػػحاب الئػػيادات الوييػػا بػػيف الذيسطينػػػييف وصػػيت الػػى 
س وىػػل نسػػبة عاليػػة اوػػادؿ مسػػاويات الاويػػيـ فػػل بريطانيػػا وفرنسػػا 6471الاخطػػيط فػػل منظمػػة الاحريػػر عػػاـ 

حينيػػا وااخطػػى مسػػاويات بوػػض الػػدوؿ اتوروبيػػة المابدمػػةس ليػػف اليػػـو ومػػز غيػػاب اليثيػػر مػػف الػػدوافز الاػػل 
و ػؼ المػنل الجامويػة ليذيسػطينييف المبدمػة مػف الػدوؿ يانت موجودة ىناؾ اراجز يبيرس وأبػرز األسػباب ىػو ا

اتئػػػارايية يػػػذلؾ المػػػنل المبدمػػػة مػػػف منظمػػػة الاحريػػػر الذيسػػػطينية بئػػػيؿ عػػػاـس وبالنسػػػبة الػػػى لبنػػػاف حرمػػػاف 
الذيسػطينييف مػػف حبػوؽ اتنسػػافس وبالاػالل عػػدـ الرغبػة لػػدى األىػؿ فػػل حػّض أوتدىػػـ عيػى الاويػػيـ نظػرًا الػػى 

ية وعدـ وجود افؽ مينية مف جية اخرىس بخاصة فل مجالل الطب واليندسػة والبػانوفس الييذة الوالية مف ج
 «.واتاجاه نحو دراسة الميف اليدوية والحرفية

ااخػػذت احػػدى الػػورش الداعمػػة لحبػػوؽ الذيسػػطينييف موجػػوع « ايػػد بإيػػد حاػػى ات اصػػاد يزيػػد»واحػػت عنػػواف 
لمحامػػاة والصػػيدلة وغيرىػػا  جػػية ليمناصػػرةس يػػوف حرمػػاف الذيسػػطينييف مػػف ممارسػػة الميػػف الحػػرة يالطػػب وا

الائػػريوات اليبنانيػػة حصػػرت ممارسػػايا جػػمف نبابػػات ت يسػػاطيز الذيسػػطينل اتنامػػاء الييػػا تئػػاراطيا فػػػل 
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انظمايا الداخيية اف ييوف الوجو لبنانيًا منذ ايثر مف عئرة اعواـس وعيى ىذا األساس يحـر الذيسػطينل مػف 
امػػاة واليندسػػة... وغيرىػػا. ويبػػوؿ الػػبوض اف الحرمػػاف مػػف الومػػؿ فػػل لبنػػاف ىػػو ممارسػػة ميػػف يالطػػب والمح

 يمػػا » ػانونل فبػػطس ليػػف فوييػػًا موظميػػـ يوميػػوف! المحػػامل الذيسػطينل عاىػػد جموػػة يومػػؿ فػػل ميابػػة ويبػػوؿظ 
اجد مف الذيسطينييف اصحاب الميف الحرة مف يومؿ فل ميناوس والوجػز اصػبل ت يطػاؽ باعابػار اننػا عيػى 

 «.ؾ انييار ثبافل فيسطينل اذا اسامر الوجز عيى ما ىو عييووئ
عيػػػى الذيسػػػطينل الػػػذي يومػػػؿ خػػػارج »ويبػػػوؿ النائػػػط الحبػػػو ل فػػػل مريػػػز الانميػػػة اتنسػػػانية محمػػػد بييػػػوؿظ 

المخيمػػػات اف يجػػػز خبرااػػػو وئػػػيادااو جانبػػػًاس ويسػػػوى الػػػى الومػػػؿ وفػػػؽ حاجػػػات السػػػوؽ فاصػػػبل الميندسػػػة 
اػػاجر خرجػػوات والصػػيدلل سػػامبًا خاصػػًاس أمػػا الومػػؿ فػػل المخيمػػات ألصػػحاب محاسػػبة فػػل ديػػافس والطبيػػب 

الميف الحرة فيو محدود جدا. وت يوبؿ اف نوابر ممارسػًا مػف اجايػد فػل دراسػة اليندسػة ويومػؿ باموػًا ماجػوًت 
 «.دوترات 60بأجر يومل ت ياودى الػ

طػػب ليذيسػػطينييف مسػػرى ماميػػزًا عػػف سػػييت مينػػة ممارسػػة ال 1004ووفػػؽ دراسػػة لمريػػز الانميػػة صػػدرت فػػل 
ببية الميفس اذ ياف لاطػور البنيػة الطبيػة الذيسػطينية أثػر يبيػرس فػالذارة بػيف الخمسػينات والسػاينات مػف البػرف 
الماجل ئيدت منل الجنسية اليبنانية لودد يبير مػف اليذػاءات وأصػحاب الرسػاميؿ وأبنػاء الطامذػة المسػيحية 

منيـ حاميل الئيادات البريطانية واتميريية فرصة الممارسػة فػل لبنػاف بنػاء  مف الذيسطينييفس وياف للطباء
لػػذلؾ. و ػػد سػػاىـ انئػػاء جمويػػة اليػػالؿ اتحمػػر الذيسػػطينل فػػل ائػػغيؿ عػػدد يبيػػر مػػف اتطبػػاء الذيسػػطينييف 

 واليبنانييف عيى السواء.
يػبنانية لػاطبيؽ  وانينيا بائدد ظيرت الاجييبات عيى األطباء الذيسػطينييفس وعادت الدولة ال 6401بود عاـ 

س اذ بػػدأ البجػػاء احريػػؾ دعػػاوى جػػد اتطبػػاء الذيسػػطينييف بػػايـ ممارسػػة 6446بػػػخاصة بوػػد ااذػػاؽ الطػػامؼ 
غػػالؽ عيػػاداايـ فػػل منطبػػة الببػػاع مػػف األمثيػػة الذا وػػة عيػػى  غيػػر  انونيػػةس ويػػاف اعابػػاؿ عػػدد مػػف اتطبػػاء وا 

يػى الميندسػيف والصػيادلة وغيػرىـ مػف أصػحاب الميػف المرابطػة اطبيؽ سياسػة الامييػز. ويبػز األمػر يػذلؾ ع
بنبابات. ليف ىذا لـ يمنز مػف وجػود حػاتت محػدودة ألطبػاء وميندسػيف ومحػاميف يوميػوف احػت اسػـ أطبػاء 

 لبنانييف ايجًا.
 أيثر المواجيز الئامية بيف الطرفيف الذيسطينل واليبنانل فل موجوع الميف الحرة  جية المنافسػة فػل سػوؽ
الومؿس اذ يخئى اليبنانيوف المونيوف منافسة اصحاب الميف الحرة الذيسطينييف. ليفس ىػؿ موجػوع المنافسػة 
جػػامز ىنػػا أـ اف ىنػػاؾ امييػػزًا اجػػافيًا بمنػػز الذيسػػطينل مػػف الاذػػّوؽ واتبػػداع فػػل الومػػؿ ايجػػًا. جػػابر سػػييماف 

ؿ عػاـس وت يميػف الريػوف الييػا ايجػًا اف فيرة الخوؼ مف الانافس منا جة ليحػؽ بئػي»يرفض الذيرة ويبوؿظ 
وفػػل «. فػػل غيػػاب دراسػػات د يبػػة عػػف أعػػداد الذيسػػطينييف اصػػحاب الميػػف الحػػرة ومنافسػػايـ ليبنػػانييف أمثػػاليـ

دراسػػة اعػػدىا الباحػػث الذيسػػطينل سػػييؿ النػػاطور ت ياوػػػدى عػػدد البػػانونييف المسػػجييف فػػل ااحػػاد المحػػػاميف 
 .500يف فل ااحاد اتطباء الذيسطينييف الػواتطباء المسجي 10الذيسطينييف الػ 

ويبرر اليثير مف السياسييف فل لبناف فيرة رفض اعطاء الذيسػطينييف الحبػوؽ اتنسػانية بالحذػاظ عيػى حبيػـ 
س ليػف بوػد «اف اعطاء الحبوؽ اتنسانية ليـ سينسييـ حؽ الوودة»بالوودة وىل الموزوفة اليبنانية الموروفةظ 

وبغض النظر عف حرصيـ عيى احبيؽ عودايـ يجب الح وؿ دوف اليارثػة بػأف يوػود ساة عبود عيى النيبة 
 الذيسطينيوف وت يوجد فل اوساطيـ ميندسوف وأطباء ومحاموف... حينيا مف سييوف المس وؿ؟
 66/7/1061، الحياة، لندن
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 ين؟ الضفة الغربية مستنزفة احتياطيات الفمسطينيفي حقل "مجد" النفطي "إسرائيل"ىل تستغل  47
بينما ياواصؿ البحث عف النذط احت األرض فل إسراميؿس فإف حبؿ "المجد" الوا ز عيى حافة ظ ألييس ُرو ؿ

 الجذة الغربية والذي ايائؼ حديثاس أخذ يثير المخاوؼ بيف الذيسطينييف مف اسانزاؼ احاياطياايـ النذطية.
 يف ايؾ اومؿ خالؿ األياـ األخيرة".يبوؿ بالؿس وىو طالب فل جاموة بيرزيتس وأحد سياف رنايس "لـ ا

و اؿس وىويئير بببجاو فل اليواءس "ت يمينؾ أف ارى يثيرا خالؿ جوء النيار. ليف فل الييؿ ايوف 
مارس  400وما يئير إليو بالؿ ىو أنبوب أسود جخـ ُوجز رأسيا فل األرضس وت يبود أيثر مف  ظاىرة".

 ظؿ ُيئاىد عيى فارات مابطوة لنحو عاـ. ومف ذلؾ األنبوب ئريط مف ماواصؿ مف الييبس
الذي امييو وااحيـ فل ائغييو ئرية "غيذوت  4وىذا فل الحبيبة ىو ئوية ليب غاز يخرج مف حبؿ مجد 

عوتـ" لينذطس وىل اآلف الئرية الوحيدة الال ااحيـ فل  طاع إنااج النذط والغاز فل الئريط الساحيل الرفيز 
 فل إسراميؿ.

ريس الرميس السابؽ ليمنظمة الوربية ليدوؿ المصدرة لينذط لأوابيؾرس ورميس احرير مجية وينابد وليد خدو 
 "ميدؿ إيست إييونوميؾ سيرفل" نيج إسراميؿ المنذرد.

يجب عيى الطرفيف الاوصؿ إلى ااذاؽ ثنامل ت اساـ الحبؿس  -فل الموااد-ويبوؿ "فل مثؿ ايؾ الظروؼ 
 وما يرابط بو مف اياليؼ وعوامد".

جيؼ خدوري أف الحذر واتسايئاؼ  د ييوف فيو خرؽ تاذا يات أوسيوس الال ادعو الطرفيف إلى وي
الاواوف فل مجاؿ الطا ةس بما فل ذلؾ برامج اطوير الطا ةس الال اومؿ عيى اساغالؿ النذط والغازس 

 والمئارية فل اسايئاؼ مصادر أخرى ليطا ة".
يذصؿ إسراميؿس عيى اليميفس مف الجذة الغربيةس اليثير مف الذي -و د أثار  رب الحؽ مف الخط األخجر 

 المخاوؼ.
رفض  -فجؿ عدـ ذير اسمو-و د رفجت ئرية "غيذوت عوتـ" الاوييؽس غير أف مس وت حيوميا إسراميييا 

 ما يبولو الذيسطينيوف  امال "ىذه محاولة أخرى لاسييس يؿ ئلء".
يؿ. وبينما يحدونا األمؿس فال يوجد حاليا أي م ئرات وأجاؼ "نحف منيميوف فل اتسايئاؼ داخؿ إسرام

 إلى وجود يميات صالحة اجاريا مف النذطس وت مياف وجودىا".
 ليجذة الغربية. إساراايجيةأما السيطة الذيسطينية فيـ ابد اىاماما يبيرا بمالحبة ما  د ييوف فرصة ا اصادية 

 د  1060أسوئياس الموجودة فل بريطانيا فل عاـ  وياف ابرير ابنل أصدراو ئرية اتسائارات غرينساند
انايى إلى أف منطبة "مجد" ذات عوامد ا اصادية  ويةس و د اوود بالربل الوفير إذا اأيدت يميات اإلنااج 

ويانت الئرية اإلسرامييية  د  درت اتحاياطل فل الحبؿ  الماو وة وثبت إميانية الوصوؿ إلييا واسامراريايا.
يار برميؿس و د ايوف اليمية صغيرةس ولينيا سايوف ذات أثر يبير ألىالل الجذة الغربية مي 6.4بمبدار 

 الذبراء فل الطا ة.
 65/7/1061، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 أساسية في رمضان وتكثف الرقابة عمى األسواق سمعة 30السمطة ستحدد أسعار  48

سيوة  64ألسوار  أعيىس اف الوزارة حددت سبذًا أمسواد ناجلس راـ ا ظ أعيف وزير ات اصاد الوطنل د. ج
سيوة فرعيةس ائيؿ الثبؿ األيبر فل سية المساييؾ الذيسطينلس خالؿ ئير  30غذامية أساسية ائمؿ 
و اؿ ناجلس خالؿ م امر صحافل عبد فل  لر ابة يومية. أخرىسيوة  11 أسواررمجافس فيما ساخجز 



 
 
 

 

 

           15ص                                    1564العدد:                66/7/1061 اإلثنين التاريخ:

براـ ا س اف الوزارة سانئر فل وسامؿ اإلعالـ  اممة بالسيز الال سياـ احديد مبر مريز اإلعالـ الحيومل 
 مف ئير رمجاف باعابارىا "اسوارًا اسارئادية" ليمساييؾ. األوؿس فل أسوارىا

 66/7/1061، األيام، رام اهلل
 

 سارة إرفينغ " لمكاتبةالفمسطيني التحرير أيقونة ،ليمى خالد" كتاب 49
والدىا أو والدايا اساوارت سارة إرفينة صورة لييى خالد ووجوايا عيى يااب زيناو عف جدار ظ مالؾ ونوس

باألحمر وأعطاو عنوانًا ىو "لييى خالدس أيبونة الاحرير الذيسطينل" وأصدراو فل لندف عف دار لبيواو بريس 
Pluto Press صذحة.  610فل  1061ر فل الثامف مف أيار 

 66/7/1061، السفير، بيروت
 

 لمسؤولين أميركيين جيود األردن لدفع عممية السالم يؤكدالخارجية األردني وزير  50
ناصػػر جػػودة أمػػس مػػز المبوػػوث األميريػػل الخػػاص لومييػػة  األردنػػل بحػػث وزيػػر الخارجيػػةظ لباػػرار -عمػػاف 

السػػػالـ فػػػل الئػػػرؽ األوسػػػط ديذيػػػد ىيػػػؿ  خػػػر الاطػػػورات والمسػػػاجدات الاػػػل ائػػػيدىا عمييػػػة السػػػالـ والجيػػػود 
وئدد الجانباف خالؿ اليباء عيى أىمية اجافر جيود جميػز الجيػات والمجامػز الػدولل لػدفز  لدفويا. المبذولة

اليػػػػدؼ المنئػػػػود المامثػػػػؿ باجسػػػػيد حػػػػؿ الػػػػدولايف اسػػػػانادا الػػػػى الئػػػػرعية الدوليػػػػة  إلػػػػىعمييػػػػة السػػػػالـ وصػػػػوت 
 ومرجويات عميية السالـ بما فييا مبادرة السالـ الوربية.

66/7/1061، الغد، عم ان  
 

 يرفض االنتقاص من حقوق الفمسطينيين "العودةالوطني لمدفاع عن حق " 56
 سالموارجػػة الػػدياور منيػػر حمارنػػة أحػػزابأيػػد النػػاطؽ الرسػػمل باسػػـ لجنػػة انسػػيؽ ظ ماجػػد البرعػػاف –عمػػاف 

جػػرورة الامسػػؾ بحػػؽ  سخػػالؿ انوبػػاد الميابػػى الػػوطنل الوائػػر ليػػدفاع عػػف حػػؽ الوػػودة فػػل مبػػر حػػزب حئػػد
ينل فل الوودة إلى دياره ومماييااو وعدـ الببوؿ بأي مذاوجات أو حيوؿ اسذر عف الانازؿ أو الئوب الذيسط

 الاذريط بحؽ الوودة أو الببوؿ بمئاريز الاوطيفس مئيرا الى أف المطالبة بالاوويض والوودة حباف ماالزماف.
66/7/1061، الدستور، عم ان  

 
 %66ئيمية من البضائع اإلسرا األردنتراجع قيمة مستوردات  51

منػػذ بدايػػة الوػػاـ الحػػالل  % 66 "اإلسػػرامييية"اراجوػػت مسػػاوردات األردف مػػف البجػػامز والسػػيز ظ نبيػػؿ حمػػراف
بحسػػب ابريػػر الاجػػارة الخارجيػػة و  حاػػى نيايػػة ئػػير أيػػار الماجػػلس مبارنػػة بػػنذس الذاػػرة مػػف الوػػاـ الماجػػل.

راجوػػت  يمػػة مسػػاوردات الممييػػة مػػف ا سلئػػير يػػانوف الثػػانل الػػذي أصػػدراو دامػػرة اإلحصػػاءات الوامػػة أمػػس
مييػػوف دينػػار خػػالؿ األئػػير الخمسػػة األولػػى مػػف الوػػاـ الماجػػل إلػػى  14.4471مػػف « اإلسػػرامييية»البجػػامز 

 مييوف دينار خالؿ نذس الذارة مف الواـ الحالل. 11.3741
66/7/1061، السبيل، عم ان  

 
 لمصالحة بين فتح وحماسلمدخول بجيود إلى جانب مصر لتحقيق ا استعداده عمنيالمغرب  53
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بف ييراف اساودادىا ليدخوؿ  اإللوبدت الحيومة المغربية عيى لساف رميسيا عبد أمحمود موروؼظ  -الرباط 
اليايف احجراف الم امر  فال وحماسس جانب الجيود المصرية لاحبيؽ المصالحة بيف حريال إلىبجيود 

 ف.الذي يازعمو بف ييرا سالسابز لحزب الودالة والانمية
 66/7/1061، لندن، القدس العربي

 
 ئة مميون دوالر مساعدة عاجمة لمسمطة الفمسطينيةاالسعودية تقدم م 54

لندفظ أعينت السيطة الذيسطينية أف الواىؿ السوودي الميؾ عبد ا  بف عبد الوزيزس أمر أمسس باحويؿ 
ياف نئراو ويالة وفاس أف وزير مييوف دوتر لخزينة السيطة الذيسطينية بئيؿ عاجؿ. وجاء فل ب 600مبية 

أبية رميس الوزراء الذيسطينل سالـ فياض فل ااصاؿ ىااذلس أنو وبناء "المالية السووديس إبراىيـ الوساؼس 
عيى طيب الرميس محمود عباسس صدرت اوييمات مف خادـ الحرميف الئريذيفس الميؾ عبد ا  بف عبد 

جو السرعة ليسيطة الوطنية لمساعدايا فل حؿ األزمة المالية مييوف دوتر عيى و  600الوزيزس باحويؿ مبية 
 ."الذيسطينية

 66/7/1061الشرق األوسط، لندن، 
 

 مصرية بين مرسي ونتنياىو -عقد قمة إسرائيمية ل تسعىيديعوت أحرونوت: كمينتون  55
ف اأييدىا عيى س ىيالري يييناو األمريييةوزيرة الخارجية ل اإلسراميييةليف نسبت جريدة يديووت أحرونوت 

وزعمت  مصرية بيف الرميس محمد مرسل ورميس الوزراء بنياميف نانياىو. - إسراميييةجرورة عبد  مة 
المصرية لـ اياـ بايؾ النبطة الال اعابرايا محوريةس خاصة أف ىناؾ حالة مف  اإلعالـالجريدة بأف وسامؿ 

س منذ اولى مرسل مس ولية الرماسةس وبالاالل فإف اإلسرامييييفلدى اليثير مف  الاوجس الئديد المسيطر حالياً 
وأئارت إلى أف يييناوف أيدت أف  أوؿ لباء موو مز وزيرة الخارجية األمرييية يمثؿ أىمية اساراايجية عميبة.

عبد اليباء يياسب أىمية يبيرة ليغايةس خاّصة إذا وجونا فل اتعابار أىمية السالـ خالؿ الذارة الحساسة 
 .المنطبة حالياً  الال امر بيا

 65/7/1061، 48موقع عرب 
 
 

 إلحباط محاولة توجيو ضربة إليران سراً  "إسرائيل"القومي األمريكي زار  األمنمستشار  :ىآرتس 56
صباح اتثنيفس أف مسائار األمف البومل األمرييلس  اوـ دونييوف وصؿ  اإلسراميييةسيئذت جريدة ىآراس 

السبت وأجرى محادثاتس وصذايا الجريدة بأنيا غامجةس مز  يؿ مف فل زيارة سرية مساء  "إسراميؿ"إلى 
رميس الحيومة اإلسراميييةس بنياميف نانياىوس ووزير األمف إييود براؾ س ومسائار األمف البومل اإلسرامييلس 

 اً لحيف اناياميا ولـ يصدر بيان يوبوؼ عامل درورس وأف البيت األبيض األمرييل أببى عيى أمر الزيارة سراً 
 ."إسراميؿ"ت بود أف غادر دونييوف إبئأنيا 

باإلئارة إلى أنو يميف الابدير أف  ت ازاؿ غامجةس مياذياً  "إسراميؿػ"و الت ىآراس إف خيذية زيارة دونييوف ل
 أمر الزيارة والمباحثات مرابط بالميؼ اإليرانل.

عيى ناامج المباحثات بيف  "إسراميؿ"مف جيايا  الت جريدة مواريؼس إف زيارة دونييوف يانت بيدؼ  إطالع 
يرافس ولياأيد مف  عدـ  ياـ   باوجيو جربة عسيرية إليراف. "إسراميؿ"الغرب وا 
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وأفادت مواريؼ أنو مف الماو ز أف يصؿ وزير الدفاع األمرييل نذسوس حاى نياية الئير الجاري إلى 
 لبحث الميؼ اإليرانل مز نانياىو. "إسراميؿ"

 66/7/1061، 48موقع عرب 
 

 ىل يتخمى مطار ىيثرو عن عرشو لدبي؟ 57
ورد منذ أياـ خبر صغير فل عدد مف الصحؼ اإلمارااية مذاده بأف مطار ىيثرو البريطانل ظ سريف سروجل

يساسيـ أماـ مطار دبل. الخبر بونوانو ومجمونو تفتس خصوصًا فل إئاراو إلى أف مطار دبل سيصبل 
المطارات ازدحامًا فل الوالـس ماذو ًا عيى مطار ىيثرو مز ما يبارب فل السنوات األربز المببيةس مف ايثر 

مييوف مسافر بحيوؿ عاـ  40.4مييوف مسافر دولل سنويًاس وياو ز أف اصؿ  دراو اتسايوابية إلى  00
 .1060س أي جوؼ ما ياف عييو فل 1010

ابية بودما حؿ فل المريز الثانل بود فما الذي يونيو أف يصبل مطار دبل األوؿ عالميًا لناحية البدرة اتسايو
مطارًا عالميًا ازدحامًا بالرياب الدولييف خالؿ الربز األوؿ مف الواـ  30مطار ىيثروس فل  اممة أيثر 

الحاللس بحسب بيانات نئرىا مجيس المطارات الوالمل األسبوع الماجلس حيث اوامؿ المطار مز أيثر مف 
 نل لينايرر حاى  ذار لمارسر الماجييف؟مييوف مسافر دولل مف يانوف الثا 65

إف ىذا الاصنيؼ ليس اصنيذًا لاوداد اآلايف والمغادريف وحسبس ببدر ما ىو اصنيؼ لموايير عدة ياوجب 
اوافرىا فل المطار مثؿ جودة الخدمة والاسييالت والوناية بالزبامفس وسيولة إنياء إجراءات السذر والصوود 

 ايير ذات الصية الال احسف  طاع خدمات المسافريف.إلى الطامرات وغيرىا مف المو
يما أف اصنيؼ مطار دبل أوًت عالميًا ىو اصنيؼ جديد ت اصادات يؿ مف دبل وبريطانياس خصوصًا أف 

فل الممةس  14و 10مساىمة المطار والبطاعات ذات الصية فل النااج المحيل اإلجمالل لدبل ىل بيف 
اى احاؿ مطار دبل الصدارة بيف مطارات الوالـس فل مبابؿ اخيل ات اصاد والر ـ بالطبز مرئل لالراذاع م

بييوف دوتر فل السنةس إذا عارض اتماالؼ البريطانل الحايـ إنئاء مدرج ثالث مف  6.4البريطانل عف 
س ئأنو أف يزيد السوة اتسايوابية ليمطارس ولااحوؿ منافسة المطار األئير خالؿ الوبود الماجية إلى مناف

 أوروبل وحسب حيث ساصبل منافساو الرميسية عيى نطاؽ أوروبا مز فرانيذورت وباريس وأمسارداـ.
ىذا الاصنيؼ الجديد إف صدؽس دليؿ عيى أف الناامج اإليجابية لر ية دبل اتساثماريةس بدأت ا ال ثمارىا 

خؿ فل عالـ المنافسة لناحية الاوجو نحو  طاع النبؿ والخدمات الذي يحااج إلى أيثر مف الاميز ليد
ياف واجل األىداؼ ولـ ييف ليرجى بأ ؿ مف  6447الوالملس ولوؿ برنامج الاطوير الذي اطيؽ عاـ 

الدرجة األولى عيى صويد الخدمات والاوسز والبدرة اتسايوابيةس نظرًا إلى الوامدات اليبيرة الال سيوفرىا ىذا 
 الاصنيؼ لدولة اإلمارات عمومًا.

اىـ سوء األوجاع السياسية وات اصادية والسياحية فل أيثر مف بيد عربلس فل احوؿ مف جية أخرىس س
الوجيات نحو دبل. يما أف اإلمارةس الال لـ اواد زحمة الوافديف إلييا صيذًاس ىل اليوـ اوج بالزوار مف يؿ 

المطارس يما  حدب وصوبس وىل ابدـ خدماايا بأعيى المساويات المويودةس والال ائمؿ حرية الوافديف فل
أف ميزات الرحالت اليييية غير الماوافرة فل اليثير مف مطارات الوالـ اليبرى جويت مف مطار اإلمارة عامؿ 

 جذب إجافل ليزوار.
فل الممة مف  دراو اتسايوابيةس ولف ااحسف أحوالو إت بإنئاء مدرج  44.3إف مطار ىيثرو يومؿ حاليًا بػ

سايوابية ليمطارس فل حيف اساود دبل لزيادة اساثماراايا فل  طاع ثالث مف ئأنو أف يزيد السوة ات
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المطارات لادئف مطار  ؿ مياوـ الدوللس لييوف أيبر مطارات الوالـ مف حيث نبؿ الرياب والبجامز عاـ 
. فيؿ سياخيى ىيثرو عف عرئو بيؿ سيولة لمطار دبل؟ األرجل أف المطار اليندنل سيذاش عف 1017

لى حيف مورفة  عناصر جذب جديدة بيدؼ المحافظة عيى مياناو الااريخيةس الال يبدو أنيا سااغير  ريبًا. وا 
الجواب وىدوء ميزاف المنافسة بيف عمالبة المطارات فل الوالـس اسامر المنافسة عيى ابديـ الخدمة األفجؿ 

 إلييا.واألسرعس عيى أنيا الاحدي الحبيبل أماـ المطارات اليبرى لخدمة مالييف الوافديف 
 66/7/1061الحياة، لندن، 

 
 المستقبمية "إسرائيل"قراءات جديدة في نتائج حربي لبنان األولى والثانية وأثرىا عمى حروب  58

جمز مريز دراسات األمف البومل اإلسرامييل فل جاموة اؿ أبيب مناسبػػايف فل واحػدةس ذيرى ظ حيمل موسى
ءة واسػػاخالص الوبػػر. و ػػد مػػرت عيػػى الحػػرب األولػػى الػػذيرى حربػػل لبنػػاف األولػػى والثانيػػةس فػػل محاولػػة ليبػػرا

الثالثوف فل حيف مرت عيى الثانية ست سنػوات. وىناؾ مف يرى اليثير مف الذوارؽ بيف الحربيف إلػى جانػب 
مف يروف سمات مئارية. غير أف ما يجػػمز بػيف الحػػربيف بئػػيؿ مبػدمل لػيس األىػداؼ الماباينػة ليػؿ منيمػا 

اس ليياييمػػػا وىػػػو الرغبػػػة فػػػل اإلثبػػػات أف فػػػل  ػػػدرة إسػػػراميؿ بػػػالبوة احبيػػػؽ مػػػا اوجػػػز عنػػػو إنمػػػا الػػػدافز األسػػػ
 الوال ات والمذاوجات واتاصاتت السياسية.

ومويوـ أف حرب لبناف األولى رمت إلى إحداث اغيير جوىري فل المنطبة الوربية عبر دفز لبناف إلى اغيير 
براـ م واىدة سالـ مز اسراميؿ. وجرى اصوير المسألة عيى أنو انطال ػا نظامو السياسل وموادتاو الداخيية وا 

مف ااذا يات يامب ديذيد مز مصرس اـ ثيـ السالح واإلرادة الوربية بخروج مصػر مػف دامػرة الحػربس مػا خيػؽ 
اخاالت يجػدر بإسػراميؿ اسػاغاللو إلنئػاء نظػاـ إ ييمػل جديػد. يمػا أف حػرب لبنػاف الثانيػة انطيبػت أساسػا مػف 

أف النظاـ اإل ييمل الذي عجزت حرب لبنػاف األولػى عػف إنئػامو بػات حبيبػة وا وػة وأف بوسػز إسػراميؿ حبيبة 
 إنياء المباومة واحطيـ محور الممانوة األخير باسـ محور اتعاداؿ الذي ارعاه أميريا.

اب إسػراميؿ مػف ومف الم يد أف اخايؼ البراءات اإلسرامييية والوربية فل مػا بينيػا إزاء ىػذيف الحػدثيف. فانسػح
ئػيؿ نيايػة رسػمية ليحػرب اإلسػرامييية األولػى عيػى لبنػاف.  1000طرؼ واحد مف الجنوب اليبنانل فل الوػاـ 

ببيػت حيػة  6403أيػار  67ومف الم يد أف ئوورا عاما بالخيبػة رافػؽ اإلسػرامييييف الػذيف امنػوا لػو أف ااذا يػة 
يف. يمػا أف يثيػرا مػف اإلسػرامييييف يػانوا يامنػوف لػو أف ارزؽ وأف نوعػا مػف السػالـ ولػو البػارد نئػأ بػيف الػدولا

والػذيؿ »اـ بااذاؽ أو بنوع مف اتاذاؽ مز الحيومة اليبنانية حاى ت يبدو يأنػو اراجػز  1000اتنسحاب عاـ 
وعيى الصويد الوربل نظر فل الغالب لالنسػحاب اإلسػرامييل عيػى أنػو نصػر اػاريخل سػرعاف «. بيف الرجييف

 الفات حولو تعابارات مخايذة.ما ازاحمت الخ
نمػا أيجػا عػف سػػوء إدارة  أمػا ابريػر فينػوغراد فاحػدث لػيس فبػط عػف إخذػاؽ إسػراميؿ فػل حػرب لبنػاف الثانيػة وا 
وجػػوؼ ابػػدير فػػػل م سسػػاييا السياسػػػية والوسػػيرية. وانئػػػغؿ الجػػيش اإلسػػػرامييل مطػػوت فػػػل احييػػؿ أخطامػػػو 

ف الحػػرب اإلسػػرامييية عيػػى غػػزة مثيػػت ذروة اسػػايواب ىػػذا ومحاولػػة إيجػػاد إصػػالحات ليػػا. وىنػػاؾ مػػف يوابػػد أ
الجػيش ليػػدروس بينمػػا يػرى  خػػروف أف إصػػالح الويػوب يػػاف ئػػيييا ولػذر الرمػػاد فػػل الويػوف. واخايػػؼ الوػػرب 
جػػدا فػػل مػػا بيػػنيـ حػػوؿ ايػػؾ الحػػرب حيػػث وجػػو الػػبوض اايامػػات ليمباومػػة بالاسػػبب فييػػا بينمػػا ر ىػػا  خػػروف 

 سو المباومة.فااحة لوصر عربل جديد أسا
فيو « الجيش واتساراايجيا»ومف الم يد أف مريز درسات األمف البومل اإلسرامييل ػ خصوصا رميس مئروع 

نمػا أيجػا  الدياور غابل سيبونل ػ أراد اػوفير  ػراءة مخايذػة لػيس فبػط عمػا يػدور فػل ذىػف الئػارع واإلعػالـ وا 
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ابػػػديـ محاجػػػراتس ساسػػػة سػػػاببيف يػػػرميس عػػػف اصػػػورات الساسػػػة. ومػػػا اخايػػػار الئخصػػػيات الاػػػل اخاارىػػػا ل
الحيومة إييود أولمػرت ووزيػر الػدفاع موئػيو أريػنسس وحػالييف مثػؿ الػوزير داف ميريػدورس وبػاحثيف عسػيرييف 
مثؿ رميس ئوبة الاخطيط األسبؽ غيورا  يالند ومسائار األمف البومل الحالل يوبوب ميريدورس وأياديمييفس 

نمػػا إت دليػػؿ عيػػى الرغبػػة فػػل الخيػػوص ب اسػػانااجات مانوعػػة. فالمسػػألة لػػـ ايػػف محاسػػبة لمجريػػات األمػػور وا 
نما أيجا فل مذاىيـ األمف البومل.  محاولة  راءة الاغييرات ليس فبط فل الوا ز وا 

وحاوؿ الدياور سيبونل لوىو يحمؿ رابة مبدـ فل الجيش اإلسرامييل أيجار عند افاااحو الندوة لذت األنظػار 
 جػػايا أربػػزس ىػػل ييذيػػة اطػػور المخػػاطر عيػػى إسػػراميؿس أىػػداؼ الحػػربس جػػرورة  إلػػى وجػػوب الارييػػز عيػػى

اػػوفير اوافػػؽ عػػاـ عيػػى الحػػربس ومحايمػػة الحػػروب بمنظػػور زمنػػل ماػػأخر. وتحػػظ سػػيبونل أف حػػرب لبنػػاف 
األولى ئيدت اغيير نظرية البااؿ اإلسرامييية مف المواجية مز جيوش عربية إلى مواجيػة انظيمػات. يمػا أف 

ناف الثانية ئيدت اطور ردود الانظيماتس وىل ىنا حزب ا  فل لبنػافس باتسػاذادة مػف عبػر الحػرب حرب لب
األولى. وأئار إلى المذار ة اليامنة فل أنػو ييمػا أفيحػت انظيمػات فػل السػيطرة عيػى ميػاف غػدت ااسػـ أيثػر 

غػزة. ويبػوؿ اف ىػذا فأيثر بسمات اصرؼ الدوؿ وخصوصا نباط جوذيا وىذا ما ىو  امـ فل لبنػاف و طػاع 
 يزيد مف البدرة عيى الاأثير فل ىذه الانظيمات ويمس بذخامرىا الال احاوؿ المحافظة عيييا.

وبئػػأف أىػػداؼ الحػػرب رأى أف حيومػػة إسػػراميؿ خرجػػت عػػف نظريػػة األمػػف الاػػل صػػاغيا بػػف غوريػػوف والاػػل 
الحػػرب المسػاار ىػػو إنئػاء دولػػة يانػت اػػرى بوػدـ إميانيػػة اغييػر الوا ػػز السياسػل المحػػيط بػالبوة. فيػػاف ىػدؼ 

حييذة فل لبناف وليف ىذه الدولة اراجوت إلى حػدود الئػريط األمنػل ثػـ اجػمحؿ الئػريط وانايػى باتنسػحاب 
. عمومػػا حػػدد أف ىػدؼ الحػػرب يػػاف احبيػػؽ اليػدوء ألطػػوؿ فاػػرة ممينػة. و ػػاؿ اف حربػػل إسػػراميؿ 1000عػاـ 

مػػف انوػػداـ الاوافػػؽ الوػػاـ. وئػػدد عيػػى أف الحػػربيف لػػـ  عيػػى لبنػػاف واجياػػا فػػل مراحػػؿ مخايذػػة درجػػات مخايذػػة
ائػػػيدا نصػػػرا وت حاػػػى بالنبػػػاطس يمػػػا جػػػاء فػػػل ابريػػػر فينػػػوغراد. واسػػػادرؾ أف مذػػػاىيـ النصػػػر مػػػف النػػػاحيايف 

 اتساراايجية والااريخية ت اباس وت اظير بذارة الحرب.
راءة الحػػربيف بنظػػرة مخايذػػة. ويػػرى ومػػف الواجػػل أف ىنػػاؾ اليػػـو مدرسػػة ياميػػة فػػل إسػػراميؿ احػػاوؿ إعػػادة  ػػ

م رخوف إسراميييوف أف حرب لبناف األولى  ادت إلى احويؿ النزاع فل لبناف إلى طابوو المائػظل داخػؿ يػؿ 
 طامذة وسواىاس وأف حرب لبناف الثانية أسيمت فل اناباؿ ىذا الطابز إلى ببية المناطؽ الوربية.

 ثير مما يساحؽ البراءة.عموماس محاجرة داف ميريدور أدناه فييا الي
 66/7/1061، السفير، بيروت

 
 األزمة المالية التي تعاني منيا  بانييار السمطة في ظل   يسمحتحميل: المجتمع الدولي لن  

اوصؼ بالسيطة الذيسطينية فل الجذة الغربية أزمة ماليةس طذت مف خالليا ظ أحمد المصري - غزة
األزمة السيطة إلى اتنييارس فل حاؿ عدـ الوفاء بالازاماايا  اسا تت عيى السطل حوؿ إميانية دفز ايؾ

 المالية طوياًل اجاه موظذيياس وىيماايا وم سساايا المخايذة. 
"انييار" اسابوده مخاصاف مطيواف فل الجانب السياسل أف ييوف وا وًياس وعيى وجو الخصوص فل الذارة 

بأجرار  "إسراميؿ"ا الوتيات الماحدة األمريييةس وحييذايا الحاليةس وذلؾ بسبب  ناعة المجامز الغربل وتسيم
 انييار السيطة وغيابيا عف المئيد الوا ول. 
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وأعينت السيطة الذيسطينية فل الجذة الغربية وعيى لساف أيثر مف مسموؿ فييا خالؿ األسبوع الماجلس 
وااب الموظذيف الوسيرييف وجود أزمة مالية حادة فل خزينايا الوامةس وىو األمر الذي أخر اسييـ ر 

 والمدنييفس وأدى إلى إعالف خطة ابئؼ ليخروج مف أزمايا. 
 ليست األولى 

أسااذ الويـو السياسية فل جاموة النجاح الوطنية بمدينة نابيسس عبد الساار  اسـس  اؿ إف األزمة المالية 
عانت وأليثر مف مرة مف عدـ  الحالية الال اوانل منيا السيطة ليست األولى الال ائيو منياس إذ إنيا
 مبدرايا عيى اسييـ روااب موظذييا سواء فل الجذة الغربية أو  طاع غزة. 

وأوجل  اسـ لػ"فيسطيف"س أف الوديد مف المرا بيف والسياسييف يانوا ينظروف إلى ايؾ األزماتس بأنيا 
ؾس بسبب الدعـ الغربل "الساحبةس الال مف ئأنيا أف ازيؿ السيطة مف الوجود"س غير أنيا ااودى ذل

نباذىا مما اوانل منو.   واإلسرامييل ماليا لياس وا 
لف اسمحا بانييار السيطةس وسوؼ ابدماف الماؿ إلى  "إسراميؿ"وأجاؼظ "يذلؾ ىذه المرة أيجاس أمرييياس و

ات السيطةس فظروؼ او ذيا نيامًيا لـ اأت بودس وموجبات صرفيا  اممة"س مبينا أف ىذه المساعدات واليب
نما بثمف سياسلس وفؽ  المالية "ىل ثمف الوطف الذيسطينل"س وأنيا اوطى ليس إحساًنا ومحبة فل السيطة وا 

  ولو. 
ولذت  اسـ اتناباه إلى أف المساعدات وصرؼ الروااب "الازاـ غربل" ما دامت السيطة ميازمة بأمريف وىما 

س واتسامرار فل خدمة ألرض المحاية عاـاتسامرار فل اسيير الحياة اليومية ليئوب الذيسطينل فل ا
 األمف اإلسرامييل مف خالؿ الانسيؽ األمنل. 
إلى جانب مساندة السيطة مالياس بطيب رميس الوزراء  "إسراميؿ"واسادؿ  اسـ عيى حديثوس وعيى و وؼ 

يار دوترس فيما سببو اإٍلسرامييل بنياميف نانياىو مف البنؾ الدولل دعًما مالًيا ليسيطة الذيسطينية بمبدار مي
 بجمز أمواؿ ليسيطة مف عدة دوؿ غربية.  زرميس الدولة الوبرية ئمووف بيري

أماـ أي جية عربية أو فيسطينية اود اسيـ زماـ   سنةواابز إف ىذيف الئرطيف اإلسرامييييف يانا منذ 
 سنةاس" فل اتناخابات س وأف ذلؾ سحب عندما فازت حرية "حم سنةالحيـ الذاال فل األرض المحاية 

 حيث  ررت اتسامرار فل إدارة ئ وف الناس المدنية ليف دوف انسيؽ أمنل.  
وأرجز  اسـ اأخر صرؼ الرواابس النااجة عف األزمة المالية إلى الجغط عيى السيطة مف أجؿ بذؿ المزيد 

اذيير الناس بأف عيييـ أف  مف الجيود األمنية فل مالحبة ما يسمى بػ"اإلرىاب الذيسطينل"س إلى جانب
 يريووا ويخجووا إذا أرادوا ليروااب أف اسامرس وعيييـ الامسؾ بئوار الخبز أولى مف الحرية. 

مييوف دوتر ئيرًيار إلى مخصصات مالية وروااب  واائوب نذبات السيطة بيف روااب موظذيف ل
ألًذار ومخصصات الئ وف  ئيداء البالة ل تؼرس ومثييا لوامالت ال للسرى فل السجوف اإلسراميييةس ل

 اتجاماعيةس والمخيمات الذيسطينية فل الخارجس إلى جانب الم سسات والييمات الوطنية. 
 مشروع سياسي 

رامد نويراتس أف أزمة السيطة المالية "حبيبيةس  مف جانبو رأى أسااذ الويـو السياسية فل جاموة بيرزيت د.
لسيطة باات غير  ادرة عيى اسديد مساحبات موظذيياس أو اسديد جزء منياس وت نباش فييا"س حيث إف ا

بباء جزء  خر إلى حيف ياسنى ذلؾ.   وا 
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و اؿ نويرات لػ"فيسطيف"ظ إف اعاماد السيطة عيى المساعدات الاموييية المادية مف الدوؿ المانحة لـ يرابط 
بحالة مف الابوية واتراياف لسياسة الدوؿ بسياسة اوزز مف البدرات الذااية واإلنااجية وأببى السيطة 

 المانحةس حيث إف أي أزمة عند األخيرة ي ثر بئيؿ ايبامل فل بنية وسياسة السيطة. 
وأجاؼ أف السيطة ت يميف ليا أف اذوؿ أي ئلء أماـ أي أزمة مالية ايـ بياس حيث إف الجزء األيبر مف 

ا أف عوامد الجرامبس والجمارؾس ذات دخؿ بسيطس أماـ ميزانيايا يوامد عيى مساعدة الدوؿ المانحةس فيم
 الحاجة اليبيرة الال ااطيبيا النذبات. 

ألًذا بود سيسية اإلجراءات الال ااخذايا  ألًذاس اراجز إلى  ووصؿ عدد الموظذيف فل السيطة إلى 
مييارات دوترس  حوالل حيومة سالـ فياض فل السنوات األخيرةس فيما بيغت موازنة السيطة ليواـ الجاري 

 منيا أيثر مف مييار دوتر مساعدات خارجية. 
و اؿظ إف األزمة مف الصوب أف ا دي إلى انييار السيطةس ولف يببؿ البامموف عيى مئروع السيطة مف 

عيى انييارىاس غير أف ذلؾ ت يونل أنيا ساببى فل انييار فل الجانب السياسلس  "إسراميؿ"الدوؿ الغربية و
 وصوؿ إلى المئروع الذي وجدت مف أجيو". وال

اريد أف ت انيار السيطةس وأف ت ااحوؿ إلى مئروع سياسل فل الو ت ذااوس وأف  "إسراميؿ"وذير نويرات أف 
س يببى يدور فل رحى الرواابس وات اصادس وحذظ األمفس مف دوف  اببى يما ىل عييو مف حيـ ذاال مبـز

 مف الحبوؽ الذيسطينية المسيوبة. اع أي أي اساراايجية امينيا مف اسارج
 //فمسطين أون الين،                                                         

 
 السوري سوري تو الفمسطينيعندما اكتشف  60

 يوسؼ فخر الديف
األيػػػب  س مػػػف خػػػالؿ محاولػػػة«فػػػّرؽ اسػػػد»خػػػالؿ أئػػػير الثػػػورة السػػػورية حػػػاوؿ النظػػػاـ اتسػػػامرار فػػػل سياسػػػة 

السورييف بوجيـ عيى بوضظ الطامذة عيى الطامذة؛ المدينة عيى المدينة؛ الحل عيػى الحػل. واسػاخدـ ليػذه 
الغاية م سسااوس األمنية منيػا عيػى وجػو الخصػوصس وئػبيات مخبريػو غيػر المسػبو ة إت فػل األنظمػة الاػل 

س حيػػث جمػػوع ئػػوبية انئػػّؽ عػػف ائػػبيو فػػل ئػػموليايا. ليػػف النظػػاـ الئػػمولل يػػاف يواجػػو عمييػػة لػػـ يويػػدىا
يديولوجياوس وانبذ م سسااو صانوة بدياًل عنيا  ليات أىيية لإلدارة الذاايةس حيث اسػاطاعت. فأخػذ  سيطراو وا 
الصػػراع بػػيف النظػػاـ والئػػوبس عيػػى نحػػو ماصػػاعدس ئػػيؿ صػػراع بػػيف سػػيطايفظ واحػػدة اجػػوؼس بمبػػدار مػػا 

فوّجػػدت اتفاػػراؽ النذسػػل بيػػنيـ وبػػيف حيػػاميـ؛ وأخػػرى أدرؾ النػػاس عناصػػر  ػػوايـس وزادت وطػػأة  لػػة الباػػؿ 
ىػػل سػػيطة المجامػػز الثػػامرس الاػػل يئػػاّد عودىػػا احػػت الجػػربات. وفػػل أاػػوف الحػػرب الاػػل أعينيػػا النظػػاـ عيػػى 
المجامػػزس انصػػيرت األنػػا الجماعيػػة للخيػػرس لاوػػود ليائػػّيؿ وطنيػػة جديػػدة يبنػػل النػػاس اذاصػػيييا فػػل سػػياؽ 

ؿ. وطنية اودديػةس ت يويبيػا أنيػا ليسػت يايػة صػّماء يمػا صػّور النظػاـ الوطنيػات. مواجيايـ اتماحاف الميو 
وىػػل ت انحػػو بااجػػاه طمػػس الخالفػػات نايجػػة اػػوّىـ أف إنيػػار وجودىػػا يسػػاوي عػػدـ وجودىػػاس أو احػػت جػػغط 

 اتسايانة تساحالة حيياس يما ياف الحاؿ عييو  بؿ الثورة.
عيػػى نطػػاؽ واسػػزس احػػت جػػربات لػػـ ياو ػػز أحػػد أنػػو  ػػادر عيػػى  يوػػيش المجامػػز السػػوري عمييػػة إعػػادة إناػػاج

احمييػػا. وياوػػرؼ فػػل خجػػّميا الػػى نذسػػو ومئػػيالاوس ويومػػؿ مػػف دوف اييػػب عيػػى موالجايػػا عبػػر م سسػػات 
بسػػػيطة يصػػػنويا نائػػػطوه ومثبذػػػوهس وعبػػػر بنػػػاه األىييػػػة. ويومػػػًا بوػػػد يػػػوـ اػػػزداد خبػػػرة النػػػاسس ويػػػزداد امييػػػزىـ 

 ذية لوحدايـ واحررىـ فياجنبونياس وايؾ المذيدة فيوممونيا. وىو ما يبرر  درايـ عيى ليسيوييات واألفيار الم
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دفويػػـ إلييػػا حيػػاميـ بيػػؿ السػػبؿ والوسػػامؿ. وفػػل ىػػذه الومييػػة يبػػرز دور  -حاػػى اآلف–اجنػػب حػػرب طامذيػػة 
ز الخيؿس وينبو المثّبؼ النبديس الذي يمارس بدوره سيطة الييمةس فيصّوب سياـ النبد مف دوف ارّدد عيى موا 

 لمخاطر اتسايانة لحامية اتناصار عيى النظاـ والمئيالت الال يخيبيا.
الوجػػػود الذيسػػػطينل فػػػل سػػػورية مػػػف البجػػػايا الاػػػل عالجايػػػا ىيمػػػات الحػػػراؾ الئػػػوبل بحيمػػػةس حيػػػث اواميػػػت 

ألمػػف بحساسػػية عاليػػة موػػو؛ فاجنبػػت اتحايػػاؾ بالمخيمػػاتس حاػػى ولػػو مػػف بػػاب رّد الذوػػؿ عيػػى دفػػز أجيػػزة ا
ئبيحة مف مخيـ خاف دنوف فل دمئؽس ومخػيـ النيػرب فػل حيػبس لمواجيػة الماظػاىريف. وبػدًت مػف اتنذوػاؿ 
 امت الانسيبياتس حيث ظير الائّنجس باليباء مز مف اورؼ فييـ الحيمة فل المخيمات لاػدارؾ اتنػزتؽ إلػى 

عػؿ المبيػر مػف الئػباف الذيسػطينييف فػل الاصادـس و ّيما فئيت فل مسواىا. ساعد فل نجاح ىذا الاػدبير الاذا
مخيـ اليرموؾ مػز الثػورة السػوريةس مػف خػالؿ الاظػاىر فػل المنػاطؽ المجػاورة ليمخػيـس احديػدًا الحجػر األسػود 

س حػيف أعطػى 1/1/1066والميداف وحل الاجامف. وىػو مػا ايبػى دفوػًا يبيػرًا بوػد أحػداث مخػيـ اليرمػوؾ فػل 
البيػػادة الوامػػةس أحمػػد جبريػػؿس األمػػر لوناصػػره بػػإطالؽ النػػار -يػػر فيسػػطيفاألمػػيف الوػػاـ ليجبيػػة الئػػوبية لاحر 

يوـ النيسةس والال ياف  د ئارؾ وانظيمػوس « المذبحة فل الجوتف»عيى الماظاىريف المسانيريف لما اعابروه 
 وأجيػػزة أمػػف سػػوريةس فػػل إعػػدادىا. حينيػػا أدرؾ الئػػباف الذيسػػطينيوف مػػا ُيوػػّد ليػػـ وليئػػوب« حػػزب ا »مػػز 

السوريس وأدريوا أنيػـ ليسػوا مخيػريف حاػى يخاػاروا الحيػاد. وفػل الاجربػة اوػّرؼ الئػباب الػى بوجػيـ بوجػًاس 
فػػل بيػػد حػػرص الحيػػـ فيػػوس عبػػر أدوااػػوس عيػػى اذر ػػة النػػاس جػػاعاًل مػػنيـ مجاموػػات ماجػػاورة ماذار ػػة. ومػػف 

الانسػيؽ الذيسػػطينية الاػػل خػالؿ ئػػبية الوال ػات اإلبداعيػػة لعميػت لجػػاف انسػػيؽ محييػة عيػػى احاجػاف لجػػاف 
نئػػأت بمبػػادرات ئػػبابيةس واذاعيػػت مجموعػػات األحػػرار مػػف الطػػرفيفر ذابػػت الحػػدودس وزادت عناصػػر الوحػػدةس 

 ليخرج الئوب السوري مناصرًا أيجًا فل احّد جديد.
وياف مخيـ درعا األمثولة لوال ة اػـ اصػويبياس حػيف احػوؿ طػواؿ أئػير الثػورة إلػى مسائػذى ميػدانل  بػؿ أف 
ااخذ السيطة البػرار ببصػذو عيػى ر وس سػيانو. ويػذا حػاؿ مخػيـ الوامػديف فػل حمػصس الػذي اظػاىر ليػدفاع 
عػػف الجرحػػى السػػورييف فػػل مسائػػذى بيسػػافس وأصػػر عيػػى أف مػػف يػػدخؿ المخػػيـ جريحػػًا  مػػفس إف يػػاف مػػف 

باـ مف المخيـ حيف الثوار أو األمف. وىو ما  بياو األجيزة األمنية عيى مجضس وياو ز أف ااراجز عنو لالنا
 ااذرغ لو.

ت يبيّػػػؿ مػػػف نصػػػاعة صػػػورة الاال ػػػل بػػػيف الذيسػػػطينل السػػػوري وسػػػورياو نجاحػػػات محػػػدودة للجيػػػزة األمنيػػػةس 
وعمالميا الذيسطينييفس فل اجنيد ئبيحة فيسطينييفس يما ت يبّيؿ مف نصاعة الثػورة أف مػف يواجييػا ىػـ مػف 

النجػاح الجػميؿ ألدوات النظػاـ يبوػث عيػى اتسػاغراب! ييػؼ السورييف. بالويس مػف ذلػؾس فػإف مرا بػة حجػـ 
أف انظيمػػات فيسػػطينيةس يانػػت طػػواؿ عبػػود جػػزءًا ت ياجػػّزأ مػػف النظػػاـ السػػوريس فئػػيت فػػل اماحػػاف اجيػػيش 
مجامويػػا لخدماػػو عنػػدما خجػػوت تماحػػاف الثػػورة الئػػوبية عييػػو. ىػػذا أيجػػًا مئػػارؾ سػػوري عػػاـس فالئػػوب 

 ع الاخيص مف اأثير المنظمات الاابوة لينظاـ.السوري بيّؿ ميونااو اساطا
مف المويومات الال نّطيز عيييا عبر النائػطيف فػل مخػيـ اليرمػوؾس الاػل اوردىػا انسػيبية اليرمػوؾس وصػذحة 
أحرار اليرموؾس وئبية الاجامف مز الثورة السوريةس مدعمة بالذيديواتس يظير ازايد المئارية الذيسطينية فػل 

ف الواجل أف النائطيف ت يياموف بالحديث عػف األخػّوة الذيسػطينية السػوريةس فيػو محػض الثورة السورية. وم
إنئاء لغوي ميّررس ما يياموف ببولو عبر صذحاايـ ىو حبيبة سورّية الذيسػطينييف فػل سػوريةس عبػر اصػدير 

اجػػل لمااّبػػز ومػػف الو «. فيسػػطينل وسػػوري واحػػد»الئػػوار الػػذي اعاػػادوا رفوػػو فػػل اظػػاىراايـ منػػذ بدايػػة الثػػورة 
مجريات الثورة السوريةس والمئارية الذيسطينية المانامية فيياس أف أربوة وسايف عامًا مف حيػاة الذيسػطينل فػل 
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سورية ت يميف إت أف اويد صياغة وجدانو واوريذػو لنذسػو. ومػف الواجػل أف مخػاطر الاػوطيف ت مونػى ليػا 
ف أدرينػا ىػذا فل ىػذا الموجػز بالاحديػدس ألف سػورية لػـ ايػف يومػًا ل يذيسػطينل إت وطنػًاس حاػى  بػؿ النيبػة. وا 

سنورؼ أف إصرار السوريس يما الذيسطينل السوريس عيى حؽ الوودة للخير مػا ىػو إت اوبيػر سياسػل عػف 
 امسييما بحبيما فل أرض فيسطيفس ورفجيما اتحاالؿ الصييونل.

واجية عوامؿ الاذيؾ الال يومؿ النظاـ عيى فل يؿ يوـ مف أياـ الثورة ياف الئوب السوري يزداد وحدة فل م
ذا يػاف ببػاء النظػاـ عيػى رغػـ ارّىيػوس واحاذاظػو  اوسيوياس وت يساثنى مف ذلؾ الميػّوف الذيسػطينل السػوري. وا 
بوناصر  وة عيى رغـ إنيايػوس ينػذر بمزيػد مػف المئػيالتس فػإف نجاحػات الحػراؾ الئػوبل ابّئػر ببدراػو عيػى 

بادعياس وادّؿ عيى أف الخبرة الال يياسبيا ساايل لو إناػاج عوامػؿ حصػانة جديػدة الاصدي ليا بالسبؿ الال ا
ييمػػا احاػػاج ليػػا. وىػػل الديناميػػة الاػػل ت غنػػى عنيػػا لجػػماف أف  ثػػار الصػػراع الػػراىف لػػف ااحػػوؿ إلػػى و ػػامز 

 عنيدة ايّدد مساببؿ الئوب السوري.
 66/7/106، الحياة، لندن
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 حمادة فراعنة
 

ثالثة إنطباعات سجييا الوفد األردنل الزامػر إلػى  طػاع غػزة عبػر اصػريحات موينػةس اصػب فػل مجػرى واحػد 
 عايسة ر ية حرية اإلخواف المسيميفس ومو ذيا السياسل نحو إدارة حرية حماس لبطاع غزة.

ؿ السياسػػل مػز حيومػة البطػػاعس رمػيس الوفػدس المرا ػب الوػػاـ لإلخػواف المسػيميف فػػل األردفس دعػا إلػى الاواصػ
بإعابارىػػػا حيومػػػة ئػػػرعية مناخبػػػة ماجػػػاىاًل اتنبسػػػاـ واذػػػرد حريػػػة حمػػػاس فػػػل إدارة البطػػػاع نايجػػػة الحسػػػـ 

 .1007الوسيري ل اتنبالب ر الذي نذذاو حماس فل حزيراف 
الحيومػػة فالمرا ػػب الوػػاـ ىمػػاـ سػػويدس ييمػػو إنيػػاء حالػػة البطيوػػة بػػيف حيومػػة حمػػاس والوػػالـ الوربػػلس ومػػز 

األردنيػػة بئػػيؿ خػػاصس ولػػذلؾ ت يذػػرؽ ماومػػدًا بػػيف الحصػػار الػػذي يوػػانل منػػو أىػػؿ البطػػاع بسػػبب السياسػػة 
الودوانيػػة لجػػيش اتحػػاالؿس وبػػيف حالػػة البطيوػػة مػػز البيػػداف الوربيػػة الاػػل ت اواػػرؼ بحيومػػة حمػػاس الحزبيػػة 

طة الوطنية ومف حيومايا الئرعية فل راـ ا  اتنذراديةس فالوالـ ياوامؿ مز  طاع غزة بإعاباره جزءًا مف السي
المواػػرؼ بيػػػا عربيػػػًا وعالميػػػًاس وألنيػػا أداة منظمػػػة الاحريػػػر فػػػل إدارة األراجػػل الذيسػػػطينية سػػػواء المحايػػػة فػػػل 
الجذة والبدسس او ايؾ الال إنحسر عنيا اتحاالؿ فل  طاع غزةس ولذلؾ يدعو ىماـ سويد مف مو ػز اأييػده 

 ؿ السياسل مز حيومة إسماعيؿ ىنية ت مز حيومة السيطة الذيسطينية فل راـ ا .لحرية حماسس بالاواص
حمػػػزة منصػػػور أمػػػيف حػػػزب جبيػػػة الومػػػؿ أيػػػد أف زيػػػارة الوفػػػد األردنػػػلس امػػػت لمنطبػػػة محػػػررةس اخيصػػػت مػػػف 
اتحاالؿ وانحسر عنياس وأف لدييا سيطة ئرعية احااج إلى الدعـس وىو محؽ فل دعواوس ولينو ياناسى مثؿ 
 امػػده ىمػػاـ سػػويدس أف دورىمػػا األردنػػل يجػػب أف ينصػػب عيػػى دعػػوة األئػػباء فػػل حريػػة حمػػاس لياراجػػز عػػف 
لغاء الاذرد والومؿ عيى إساوادة الوحدة وذلؾ عبر اتسياـ بدعـ الجيود المصرية  نياء اتنبساـ وا  اتنبالب وا 

بالومػػؿ عيػػى إنيػػاء اتنبسػػاـ  واتسػػاجابة لػػدعوة المرئػػد الوػػاـ لإلخػػواف المسػػيميف الػػذي طالػػب حريػػة حمػػاس
دعػػاء حريػػة حمػػاس بامثيػػؿ الئػػوب الذيسػػطينل ومحاوتايػػا ألف  ودخػػوؿ منظمػػة الاحريػػرس بوػػد فئػػؿ الاذػػرد وا 
ايوف البديؿ عف منظمة الاحرير وم سساايا بما فييا السيطة الوطنيةس بمونػى أوجػل يػاف يجػب عيػى الوفػد 
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اإلخػواف فػل حريػة حمػاسس ولػيس احريجػيـس عيػػى لػػدى « محجػر خيػر»األردنػل رفيػز المسػاوىس أف ييػوف 
 مواصية اتنبساـس باوفير الدعـ ليذا الخيار اتنبسامل.

فيػػؿ ىػػذا بمثابػػة « باتمػػارة األسػػالمية»النامػػب السػػابؽ عيػػل الجػػالعيفس وصػػؼ  طػػاع غػػزة عيػػى أنػػو أئػػبو 
عيػى البطػاع وعيػى  المديل لحرية حماسس ألنيا اساطاعت فرض إدارة منذردة مف لوف سياسػل وحزبػل واحػد

أىيػػوس أـ يػػاف ذلػػؾ بمثابػػة ذـ ألف حريػػة حمػػاس لػػـ اسػػمل بػػإجراء أي ئػػيؿ مػػف أئػػياؿ اتناخابػػات النبابيػػة 
وارفض اتحاياـ إلى صناديؽ ات اراع لإلناخابات الرماسية والائريويةس ويبػدو أنيػا ت اثػؽ أف أىػؿ فيسػطيف 

والبطاع أف عا بوا حرية فال فل اتناخابات الماجػية سيويدوف اتنحياز لياس فبد سبؽ ألىؿ الجذة والبدس 
ولف يارددوا فل موا بة حمػاس فػل اتناخابػات المببيػةس بسػبب فئػييا وسػوء إدارايػا وعجزىػا عػف  1001عاـ 

دعاء األفجيية.  أف ايوف رامدة فل الومؿ الاوحيدي بدًت مف األنبساـ والاذرد وا 
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 إبراىيـ األميف
ػػف خيذيػػا ييّمحػػوف إلػػى إميػػاف  فػػل ظػػّؿ النيػػراف المئػػاوية فػػل المنطبػػةس وخاصػػة فػػل سػػورياس بػػدأت إسػػراميؿ ومم
البياـ بومؿ عسيريس احت ذريوة منػز انابػاؿ مخػزوف السػالح الييميػامل السػوري إلػى أيػدي المباومػة. خطػوة 

س يبجػل بوػدـ «يونييـ األمػر»باومةس الذي وصؿ إلى مف ييذه يذيية بإئواؿ المنطبةس ألف  رار طيراف والم
 .الو وؼ مو ؼ الماذّرج

بويػػدًا عػػف الاوييبػػات ذات الطػػابز النظػػري لمػػا يجػػري فػػل سػػورياس وااليػػًا فػػل المنطبػػةس يبػػدو أننػػا أمػػاـ أسػػابيز 
ديث يػدور يسودىا الحذر الئديد إزاء احاماؿ حصػوؿ انذجػار يبيػر. وعنػد اإلئػارة الػى انذجػارس يونػل أف الحػ

عف مواجية ما  د اندلز مز إسراميؿ. وىو اطور مف ئػأنو إعػادة خيػط األوراؽ فػل يػؿ دوؿ المنطبػةس وييػدد 
باوسيز دامرة الاوار الدموي نحو منػاطؽ أخػرى مػف دوؿ اإل يػيـ. ليػف يببػى أف مذاػاح أزمػة ييػذه موجػود بيػد 

 األطراؼ الخارجية الماورطة فل األزمة السورية.
الوػػودة الػػى ميمػػة يػػوفل أنػػافس بػػرغـ اإلعػػالف عػػف « الغػػرب»ت يحاػػاج أحػػد الػػى اذسػػير لبػػرار فػػل الو ػػامزس 

فئيياس سوى عدـ اوفر البديؿ. والمبصود ىنا بالبديؿس عدـ  درة الموارجة السورية المسيحةس ومويا عواصـ 
اف البػػوى عيػػى عربيػػة وا  ييميػػة ودوليػػةس عيػػى إناػػاج و ػػامز ميدانيػػة ااػػيل الحػػديث عػػف ابػػدؿ جػػوىري فػػل ميػػز 

 األرض. 
 وقائع الميدان والمعارضة 

روبرت مودس رميس فريؽ المرا بيف الدولييف فل سورياس زار لبناف  بػؿ عػدة أيػاـ لسػاعات  يييػة. أمجػى سػيرة 
ىادمة مز أصد اء فل بيروتس يانوا يساذسروف منو عف حبيبة األوجاع وابديرااو ليمو ؼ. احدث مود عمػا 

أف »س لينػػو أئػػار إلػػى «فػػل سػػوريا لحجػػـ اإلسػػالمييف الماػػورطيف فػػل أعمػػاؿ الونػػؼ مبالغػػات النظػػاـ»سػػماه 
الحػػػراؾ الئػػػوبل السػػػيمل انحسػػػر الػػػى حػػػدود الوػػػدـس وأف الموارجػػػة المسػػػيحة انائػػػرس ليػػػف بذوجػػػى يبيػػػرةس 

نػو »و ػاؿ مػود إف «. وببدرات يصػوب أف اػ دي الػى اغييػرات جديػة عيػى األرض النظػاـ ت يػزاؿ ماماسػيًاس وا 
ف مواجيػػة يػػالال يسػيط ف المسػيحيف يسػػيطروف عيػػى بوػض األريػػاؼس وا  ر عيػػى منػػاطؽ واسػوة مػػف سػػورياس وا 

ابػػـو اآلف اونػػل أف الػػرميس بئػػار األسػػد يبػػدر مػػز جيئػػو عيػػى الصػػمود سػػنوات طوييػػةس مػػا لػػـ يحػػدث اطػػور 
 «.مذاجئ
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بيروت أيجػًاس داعيػًا  بؿ مودس ياف موفدوف أاراؾ يجولوف فل بوض الوواصـ الداعمة لسوريا. منيـ مف زار 
وجػد ىػ تء «. الى بحث ولو نظري حوؿ الوجز مف أجؿ اباداع  لية ليحؿ ابػـو عيػى فرجػية رحيػؿ األسػد»

س «نظريػػاً »مػػف يصػػّدىـ. وعنػػدما بػػدا لارييػػا يمػػا لجيػػات أوروبيػػة وجػػود اسػػاوداد روسػػل لمنا ئػػة الذيػػرة ولػػو 
مز احذير إيرانل « رفض أصؿ الذيرة»ادة الروسية سارعت دمئؽ نذسياس و بييا وبودىا إيراف الى إبالغ البي

رسػالة رسػمية ليغػرب بػأف أي بحػث فػل حػؿ »وىو ما احػّوؿ تحبػًا الػى «. مف ىيذا ف  ت يجب الو وع فيو»
 «.يبـو عيى فيرة رحيؿ األسدس لف ييوف عيى الطاولة مف يبدر عيى منا ئاو

يػػة فػػل وجػػز الموارجػػة السػػوريةس السياسػػية منيػػا فػػل ىػػذه األثنػػاءس بػػرزت الػػى الواجيػػة الصػػووبات غيػػر الواد
لػػى جانػػب الصػػورة اليزليػػة تجاماعػػات  ػػوى الموارجػػة فػػل البػػاىرةس فػػإف األوسػػاط اتسػػاخبارية  والوسػػيرية. وا 

و ػد مورسػت جػغوط عيػى عواصػـ «. ائػرذـ خطيػر فػل صػذوؼ ىػذه الموارجػة»الغربية بدأت ااحدث عػف 
البيػاـ بخطػوات »النايجة لـ اأت بئلء. وبدؿ أف ينجل ى تء فل س ليف «جمز ى تء بالبوة»عربية مف أجؿ 

اوػػزز وجػػز المجموعػػات النائػػطة عيػػى األرضس انويػػس األمػػر سػػيبًا عيػػى المجموعػػات الوسػػيريةس إذ بػػادر 
بوجػػيا الػػى إعػػالف اسػػاباللياو الومالنيػػةس مػػا أدى الػػى اوػػاظـ نذػػوذ المجموعػػات اإلسػػالمية المائػػددةس بينمػػا 

صر اواصييا مز الخارج بمرايز الانسيؽ مف أجؿ الحصوؿ عيى أمواؿ وعااد غير ميامؿ. صارت الببية اح
عمييػػػة الاخيػػػل عػػػف السػػػالح بصػػػورة »فيمػػػا انئػػػط مجموعػػػات أخػػػرى عيػػػى خػػػط وسػػػاطات ايػػػدؼ الػػػى انظػػػيـ 

 «. مازامنة مز حيوؿ سياسية
سرائيل   اىتمامات الغرب وا 

نب اآلخر مػف اتىامػاـ الغربػل واإلسػرامييل بمػا يحصػؿ وسط ىذه اتنئغاتتس يبرز الى السطل مجددًا الجا
فل سوريا. وايئؼ اباريرس يساند موظميما الى مويومػات اسػاخباريةس عػف نئػاط مطّػرد لبينػو نئػاط ميػدانل 

امريػػز األسػػيحة »منسػػوب الػػى  ػػوات خاصػػة ارييػػة وبريطانيػػةس وربمػػا أميرييػػةر وىدفػػو الوصػػوؿ الػػى خريطػػة 
ارسػػانة الصػػواري  البويػػدة المػػدىس بػػؿ أيجػػًا مػػا يبػػوؿ »والمبصػػود ىنػػا لػػيس «. ريغيػػر الابييديػػة ليجػػيش السػػو 

وخػػػالؿ أسػػػبوعيفس نئػػػرت وسػػػامؿ إعػػػالـ «. الغػػػرب إنػػػو أيبػػػر مخػػػزوف مػػػف األسػػػيحة الييمياميػػػة فػػػل المنطبػػػة
أف وزارة »الػػى أف « فػػوريف بوليسػػل»إسػػرامييية وغربيػػة ابػػارير عػػدة اريػػز عيػػى الونػػواف نذسػػوس فأئػػارت مجيػػة 

خارجية األميريية أرسيت مذيرة دبيوماسية إلى الوراؽ واألردف ولبناف والسووديةس احّذرىـ مف احاماؿ عبور ال
الايذزيونيػػػةس يػػػـو أمػػػسس بػػػأف « سػػػياي نيػػػوز»س بينمػػػا أفػػػادت ئػػػبية «أسػػػيحة الػػػدمار الئػػػامؿ السػػػورية حػػػدودىا

خػزوف سػوريا السػري مػف األسػيحة مصادر اساخبارية حّذرت مف إميانية ادخؿ إسراميؿ عسػيريًا لمنػز و ػوع م
أف الوتيػات الماحػدة »الييميامية فل أيدي اإلرىابييفس الى أف وصؿ األمر إلى حػد إعػالف مصػادر إسػرامييية 

أبيغت اؿ أبيػب بػأف اتسػاخبارات الارييػة أوجػحت ليػا أنيػا لػـ اوػد اميػؾ مويومػات م يػدة عػف ميػاف وجػود 
سػػبوؽ فػػل إسػػراميؿ عّبػػر عنػػو  امػػد المنطبػػة الئػػمالية فػػل جػػيش س مػػا دفػػز الػػى اسػػانذار غيػػر م«ىػػذه األسػػيحة

ائػػمؿ يػػؿ »اتحػػاالؿس يػػامير غػػوتفس الػػذي احػػدث عػػف عبػػور أسػػيحة اسػػاراايجية مػػف سػػوريا إلػػى حػػزب ا س 
الاػػل  ابيػػت غػػوتف يابػػت مػػا فيػػـ أنػػو « إسػػراميؿ اليػػوـ»ليػػف صػػحيذة «. األنػػواعس باسػػاثناء السػػالح الييميػػامل

وجود إميانية تئاواؿ يبير وميّددس وأف نبؿ سػالح اسػاراايجل »ر رسمل مز الرجؿ حوؿ اسانااج لنباش غي
وعمػػا إذا يػػاف نبػػؿ سػػالح ييميػػامل ليحػػزب سػػيمّثؿ ذريوػػة «. مػػف سػػوريا إلػػى حػػزب ا   ػػد يئػػوؿ حربػػًا يبيػػرة

ف نذوػػؿ أعابػػد أف ىػػذا حػػادث خطيػػر ت نظيػػر لػػوس وسػػييوف لزامػػًا عيينػػا أ»س أجػػاب غػػوتفظ «ليسػػر األوانػػل»
ومػػػا لبثػػػػت أف أبيغػػػػت مصػػػادر عسػػػػيرية وأمنيػػػػة صػػػػحيذة «. ئػػػيمًا حيالػػػػو. لػػػػف نجيػػػس ونئػػػػاىد ذلػػػػؾ يحصػػػػؿ
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ايبل الغرب لمويومات اساخبارية عف نبؿ أسيحة ييميامية إلى لبنافس  د يدفوو نحو »أف « جيروزاليـ بوست»
 «.عمؿ عسيري اسابا ل

مػف دوف سػابؽ إنػذار الػى إطػالؽ موجػة ايديػد ماواصػية ولـ يياؼ اإلسراميييوف بيذه المويوماتس بؿ بادروا و 
اإلخبػاري الوبػري مػف أنػو يجػب الومػؿ عيػػى « نيػوز واف»ليبنػاف وحػزب ا . يػاف البػارز فييػا مػا أورده مو ػز 

والمبصود ىنا ما  الػو «. إنااج أسيوب ردع جديدس يامثؿ فل إفياـ حزب ا  بأف ما يواجيو ىو دولة مجنونة
 «. ادمير يؿ ئلء فل لبناف»يؿ مف أف أي مواجية مز حزب ا  سوؼ اونل يثيروف فل إسرام

 بديل عممي 
وبػػػيف و ػػػامز سػػػوريا الميدانيػػػةس وىػػػواجس الخػػػارج الموػػػادي ليحيػػػـ فييػػػاس يميػػػف سػػػرد الحبػػػامؽ الاػػػل ابػػػود الػػػى 

اػػدخؿ اتسػػانااج المبيػػؽ. بػػات واجػػحًا أف ميػػزاف البػػوى الػػدولل يمنػػز عيػػى مجيػػس األمػػف إصػػدار أي  ػػرار ب
عسيري مبائر فل سوريا بيدؼ إسباط النظاـ. أما اتاياؿ عيى أعماؿ ماطورة مف جانب الحدود فيو أئػبو 
بالصػػراخ فػػل واد سػػحيؽ. األردف عرجػػة تنذجػػار داخيػػل محاػػـو إف  ػػررت  ياداػػو الرسػػمية الاػػورط. وارييػػا 

يف عف سبوط الطامرة  بالة الساحؿ احاذر المواجيةس الى حدود أنيا مساودة إلعالف مس ولية الطياريف الاريي
جػرورة الانبػو مػف البيػاـ بومػؿ زامػد عػف »السوري. بينما أبيغت الوتيات الماحدة األميرييػة الحيذػاء فػل لبنػاف 

وىو ما ارافؽ مػز « اليزوـ ي دي الى انييار الوجزس وبالاالل فبداف الغرب والموارجة السورية أرجًا صديبة
انحسػػػار اػػػدريجل فػػػل ببػػػز امريػػػز واحػػػرؾ الموارجػػػة السػػػورية »نػػػة أدت الػػػى و ػػػامز موينػػػة وأخػػػرى غيػػػر موي

 «.المسيحة فل لبناف
السياسػل واألمنػػل والمػالل البػامـ مػػف  بػؿ عواصػـ غربيػػة وعربيػة فػل  يػػب »فػل جانػب  خػرس ت يػػزاؿ النئػاط 

يرددىػا وىػل حبيبػة «. الم سسة الحايمة فل سػوريا دوف المسػاوى المطيػوب لجػماف انبػالب عسػيري حبيبػل
المونيوف أنذسيـس عيمًا بأنو يار ب حصوؿ انئبا ات إجافية عيى طريبة مناؼ طالس والسذير السػوري فػل 

 الوراؽ. ليف إميانية أحداث فارؽ نوعل باات أ ؿ بيثير مما ياف ماو وًا  بؿ ساة أئير.
الػػذي ااػػرؾ لػػو « لمنطبػػةأزعػػر ا»إزاء ذلػػؾس يبػػدو أف الوتيػػات الماحػػدة والغػػرب  ػػد عػػادوا الػػى البحػػث فػػل دور 

س وصػيت 1001و 1004األعماؿ البذرة فل اليحظة الحرجة. ومثيما يانت عييو الحاؿ فػل لبنػاف بػيف عػامل 
األمور الى حدود إعالف البوى المحيية فل سوريا ومويا الغرب الوجز عف احبيؽ ابدؿ يبيػر مػف دوف عمػؿ 

عمػؿ عسػيري »تحاماؿ  ياميا بػػ« اتساوداد»حية ميدانل يبير. وفل ىذا السياؽس فيـ أف إسراميؿ دخيت مر 
خاطؼ جد سورياس حجاو المبررة دوليًا ىػل الػاخيص مػف أسػيحة دمػار ئػامؿس عيػى غػرار الاجربػة الورا يػةس 
وأىدافػػو ااويػػؽ باوجيػػػو جػػربات مػػدمرة ليجػػػيش السػػوري وليدولػػة السػػػورية بيػػدؼ وجػػويا فػػػل مو ػػز جػػػويؼ 

ارجػػيف للسػد مػف اوجيػػو جػربات  اجػية اسػػمل ليموارجػيف السػػورييف ليغايػةس مػا يمّيػػف الغػرب والوػرب المو
 «. المسيحيف باتنبجاض عيى الدولة ىناؾ

 الرسائل الساخنة 
وفل ىذا السياؽس بدا واجحًا اليدؼ األبرز مف وراء الايديدات اإلسرامييية المساجدة ليبناف. ظػف الػبوض أف 

فئػؿ المحادثػات الغربيػة حػوؿ برنامجيػا النػووي. ليػف اؿ أبيب اسػاود لمغػامرة عسػيرية جػد إيػراف فػل جػوء 
الم ئػػرات ابػػدو جػػويذة جػػدًا إزاء  يػػاـ الوػػدو بحما ػػة بيػػذا الحجػػـ. فيمػػا ابػػوؿ الموطيػػات الموروفػػة أو غيػػر 
الموروفة إف إ داـ إسراميؿ عيػى ئػف حػرب عيػى لبنػاف ىػو أئػبو بػدعوة الجميػز الػى حذػؿ ئػواء فػل الجحػيـ. 

لحػزب ا  عػف أي اػدخؿ جػد إسػراميؿ فػل حػاؿ  ػررت « لاحييػد  سػري»ى محاولػة فال يببػى مػف الرسػالة سػو 
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اساذراد بئار »ىل البياـ بومؿ عسيري جد سوريا. وياف فل الغربس يما فل إسراميؿس مف يوابد بأنو يميف 
 «.األسد فل ىذه اليحظات

يػػى سػػورياس يونػػل بوبػػارة وا ػػز الحػػاؿ لػػيس يمػػا ياخييػػو اإلسػػراميييوفس فنايجػػة أي ىجػػـو عسػػيري إسػػرامييل ع
و ػوؼ إيػراف وحػزب ا  عيػى »واحدةظ دعوة حػزب ا  الػى الحػرب. وبالاػالل سػوؼ ييػوف مػف السػذاجة او ػز 

 «.الحياد أو الاذرج عيى سبوط حييذيـ الرميسل فل المنطبة يسبطس وعيى يد مف... إسراميؿ؟
مػر فػل اػؿ أبيػب وفػل وائػنطف وحاػى فػل وعييوس فإف سياًل مف الرسامؿ الساخنة  د وصؿ الػى مػف يونيػو األ

عواصػـ أخػرىس مػػف أف عمييػة عسػػيرية إسػرامييية ولػو يانػػت خاطذػة جػػد سػورياس اونػل اػػدحرج المنطبػة نحػػو 
حرب ئامية. وفل ىذه الحالةس فإف المحظورات الال امنز ائاواؿ مناطؽ أخرى مف الوالـ الوربػل إو اإل يػيـ 

ا ػػػز صػػػوب ود يػػػؽ وئػػػديد األلػػػـ. وسػػػاعاياس لػػػف ينذػػػز أحػػػدًا سػػوؼ اسػػػبط دفوػػػة واحػػػدة. وسػػػوؼ نيػػػوف أمػػػاـ و 
البراءات اتساراايجية وت الاحييؿ والامنيات وت الدعاء. سوؼ نئيد أئد الذصوؿ سخونة فل الصراع الوربل 

 ػػػ اإلسرامييل. ويذوز مف يصبر.
 واء!لنسامز جيدًا إلى خطاب األميف الواـ لحزب ا  السيد حسف نصر ا  بود غد األرب

 66/7/1061، االخبار، بيروت
 

 في ظل اإلخوان "إسرائيل"مصر والعالقة مع  63
 عالء الريماوي
يحػػػاوؿ اليثيػػػروف  ػػػراءة مسػػػاببؿ الوال ػػػة المصػػػرية اإلسػػػرامييية مػػػف خػػػالؿ الحػػػديث عػػػف طبيوايػػػاس اجػػػذرىاس 

 جديد.ومخاطر اتنبالب عييياس باإلجافة إلى فريؽ غاص فل مينونات البيوب ليرميس المصري ال
الصحافة الوبرية و بييا الم سسة األمنية الصييونية والسياسية وجػوت فػل اصػوراايا خيػارات حػوؿ الاوامػؿ 

 المميف فل ظؿ اغيير جذري لرأس اليـر السياسل.
فػػل حػػديثنا اليػػوـ عػػف ىػػذا الموجػػوع ت بػػد مػػف الاػػذيير بػػأف طبيوػػة الوال ػػة المصػػرية اإلسػػرامييية وصػػيت فػػل 

وػػاوف الُمطيػػؽ فػػل الميػػؼ األمنػػلس والابويػػة السياسػػية ليوتيػػات الماحػػدةس ممػػا يونػػل امػػاىل السػػابؽ إلػػى حػػد الا
 الاصورات فل الميذات السياسية الميمة مز اليياف فل المنطبة.

فػػػل ىػػػذا المبػػػاـ ولياػػػدليؿ عيػػػى حػػػػديثنا نػػػذير البػػػارئ مػػػا أفرزاػػػو السياسػػػػة المصػػػرية مػػػف سػػػيوؾ فػػػل الميػػػػؼ 
وحاى الورا لس وبوض م ئرات الوال ػة فػل ميذػات ميمػة فػل الوػالـ اإلسػالمل الذيسطينلس اليبنانلس السوري 

 يأفغانساافس وبايسااف.
ىػػذا الحػػديث يجوينػػا نجمػػؿ البػػوؿ بػػأف مسػػار الوال ػػة الػػذي أسػػس لػػو السػػادات مػػف خػػالؿ ااذػػاؽ يامػػب ديذيػػد 

والال ياف ليا  حافظ فل الحد األدنى عيى مصر يدولة اميؾ عال ة بخيذية نصر عسيري فل حرب أياوبرس
 و ز فل اماسؾ موبوؿ ليم سسات المصرية فل الوال ة مز لإسراميؿر.

ىػػذا الحػػاؿ لػػـ يسػػامر طػػويال وخاصػػة بوػػد اغيغػػؿ الوتيػػات الماحػػدة فػػل الئػػرؽس واعابػػار مصػػر أحػػد البوابػػات 
" مػػف الميمػػة ليسياسػػة األمريييػػةس وىػػو األمػػر الػػذي أسػػس لمػػا ُيوػػرؼ "بأمريػػة الم سسػػات السػػيادية فػػل مصػػر

 خالؿ أئياؿ اواوف فل األمف والجيشس وم سسة الرماسة.
ىذا الاواوف أسبط مناعة الم سسات المصرية وفال الوال ة مز لإسراميؿر إلى حد ت موبوؿس وييذل فل ىػذا 

 السياؽ اإلئارة إلى ميؼ الغاز المصريس وسيناءس والاواطل مز  طاع غزة.
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الجديػػد ىػػو صػػوود اإلخػػواف إلػػى  يػػادة مصػػر مػػف خػػالؿ اناخػػاب ىػػذا الحػػديث ىػػو ئػػؽ البػػراءةس ليػػف الماغيػػر 
 مرسل عيى رأس اليـر الانذيذي المسموؿ عف رسـ السياسة الخارجية.

الخيذية الال ينامل إلييا مرسل اودُّ لإسراميؿر رجز الئيطافس واتحاالؿ الػذي خػاض مويػا جػوتت  اػاؿ فػل 
ـ خامت عمييا بائييؿ جناحيا المبااػؿ فػل فيسػطيف بمر السبزس غزةس البدسس وعيى مئارؼ عسبالف ومف ث

 "حماس"س إجافة ليمس ولية المبائرة عف نئاطيا المدنل فل أوروبا وارييا الذي يسايدؼ عزؿ لإسراميؿر.
ىذه الموادلة اوطل السالؾ فل الاحييؿ مساحة جيبة ليذيـس خاصة وأف الم ئػرات األوليػة مػا زالػت مرابيػةس 

 رسـ منيجية ليمساببؿ البادـ.بحيث يصوب عيى الباحث 
فػػل الحالػػة الارييػػة ائػػابو يبيػػرس وسػػيوؾ يميػػف اتسػػاذادة منػػوس خاصػػة أف المدرسػػة ذاايػػا مػػف اػػدير اليوبػػةس 
خوانوس أرادوا فل مبدمة حيميـ ىدفا إساراايجيا وىو إعادة بناء الدولة واألمة الارييػة الاػل ينامػوف  فأردغاف وا 

 والوجز وسيطرة الوسيرس وعدـ  بوؿ واوجس مف الغرب.إلييا بود ميراث ثبيؿ مف الجيؿ 
الايايػػؾ الاريػػل فػػل الوال ػػات الخارجيػػة أداـ الوال ػػة مػػز الييػػاف بيػػؿ صػػورىاس حاػػى أف الساسػػة فػػل الييػػاف 

 خيصوا إلى نايجة مذادىا أف عصر اتنذااح مز ارييا "اإلسالمييف" أفجؿ ألؼ مرة مف غيرىـ.
س والاواوف الوسيري وصؿ ذرواو مف خالؿ عبػد طويػؿ األمػد ياػيل لػػل الابادؿ الاجاري اجاعؼ خمس مرات

 إسراميؿر احديث سالح الدبابات الاريل ويذلؾ الطيراف.
عدا عف انسيؽ اساخباراال فل ميؼ حزب الوماؿ اليردساانلس واواوف أيبر مز الوتيات الماحدة فل ميذات 

 أمنية ميمة.
اجسػػد الوال ػػة مػػز الئػػرؽ اذػػال األسػػواؽس اويػػد الصػػيةس ثػػـ ا سػػس  فػػل المبابػػؿس يانػػت اليػػد الارييػػة األخػػرىس

لحالة  بوؿ غير مسبوؽس ليف األىـ ىو نجاح األاراؾ فػل النسػخة اإلسػالمية بنػاء دولػة  ويػة  ػادرة وحصػينة 
 فل بنيايا ات اصادية والوسيرية.

لنػػػدس الصػػػانز ليسياسػػػةس ىػػػذا اتسػػػاواء بيػػػور سياسػػػة خارجيػػػة مسػػػابية بوػػػد ثمػػػانل سػػػنواتس غػػػدت فييػػػا ارييػػػا ا
 والمبادر فل ميذات موبدة وميمة عيى خالؼ ما اطمل لإسراميؿر.

الحػػديث لػػـ يبػػؼ عنػػد ىػػذا الحػػد بػػؿ وصػػؿ األمػػر حػػد البطيوػػة السياسػػية عيػػى خيذيػػة أحػػداث مرمػػرةس والايػػويل 
ونل مػػف أليثػػر مػػف مػػرة بالخيػػار غيػػر الدبيوماسػػلس وخػػرؽ الوال ػػة ت يػػزاؿ فػػل ااسػػاع يحػػذر اإلعػػالـ الصػػيي

 احولو ليارثة حبيبية.
فل الوال ػة المصػرية اإلسػرامييية مػز ارييػا  يػاس الائػابو يبيػرس ليػف وجػوح الوػداوة فػل مصػر أيبػرس وبيػورة 

 المسار الثوري فل الئارع أيبرس وحدود المراوغة لدى  يادة مصر الجديدة أ ؿ.
الييػػػافس مػػػز اغيػػػر جػػػوىري فػػػل ميذػػػات ليػػػف مػػػا نوابػػػده أف المرحيػػػة البادمػػػة سائػػػيد مرونػػػة الحػػػد األدنػػػى مػػػز 

 الاواوف وخاصة األمنل والوسيري.
وسػػاظؿ الوال ػػة  اممػػة مػػف خػػالؿ احاػػراـ اتاذا ػػاتس مػػز ببػػاء لخطػػوط الدبيوماسػػية  اممػػةس و ػػد يحػػدث بوػػض 
صور اليباء ىنا وىناؾس و د اظير بوض أو ات الايدمة المجبػرة عيييػا مصػر لمورفايػا أف ىػذا الميػؼ ئػديد 

 بالوال ة مز الوتيات الماحدة. اتراباط
ما نريد  ولو فػل الخاػاـس أف الجميػور الوربػل عييػو أف يذيػـ أف فػل السياسػة اػدرج يببيػو المػنيج الثػوريس وأف 
سنة اإلسالـ اذيـ لغة الاوازف والمصالل المرسية مف خالؿ صوف المباصػدس لػذلؾ عيينػا فػل المرحيػة البادمػة 

 يسابيـ مز اوجياانا والظف بأصحاب المبادئ خيرا.غض النظر عف بوض مف السيوؾ ت 
 65/7/1061، فمسطين أون الين
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 الدستورية المصرية! والمحكمة "إسرائيل"لغز  64

 محمد جماؿ عرفة
يوليػو ذيػػر مراسػػؿ الايذزيػوف اإلسػػرامييل فػل وائػػنطف أفظ "أمريييػػا اومػؿ سػػرًا وبئػػيؿ  61أوؿ أمػس الخمػػيس 

 ?مرسل"!جيس الوسيري مف أجؿ ابييص المناورة أماـ وثيؽ مز أوساط  جامية مصرية والم
بوده بساعات نبيت اإلذاعة الوبرية عف وزير الػدفاع اإلسػرامييل األسػبؽ بػف إليوػازر لصػديؽ مبػارؾ األناػيـر 

ينػػايرر  14 ولػو إفظ لالمحيمػة الدسػاورية فػػل مصػر بااػت أيبػػر جػماف لابيػيص األجػرار الناجمػػة عػف ثػورة 
.!! 

 اؿ أمنػوف أبرامػوفياشس المويػؽ فػل الايذزيػوف اإلسػرامييلظ للػـ ياصػور أحػد فػل "إسػراميؿ" أف بود ذلؾ بد امؽ 
مرسػػلر س ثػػـ  ػػاؿ موئػػيو يويػػوف نامػػب ينبػػري البجػػاء المصػػري احديػػدًا لمواجيػػة صػػوود اإلسػػالمييف برماسػػة 

يـ البػوى الظالميػة نانياىو لإلذاعة الوبرية إف "المحيمة الدساورية فل مصر ابـو بدور عظيـ لمنز اثبيت ح
 مرسل" !.ليبصد اإلسالميةر ببيادة 

يوليػػو الجػػاري ذيػػرت البنػػاة الثانيػػة ليايذزيػػوف اإلسػػرامييل أفظ لإدارة أوبامػػا طمأنػػت "إسػػراميؿ"  66 بػػؿ ىػػذا فػػل 
 مرسلر !!.مسببًا بما سابدـ عييو الجيات البجامية المصرية جد 

ظ ر أفisraelisceneبحسػػػب نئػػػرة المئػػػيد اإلسػػػرامييل ل – يوليػػػو الجػػػاري أعينػػػت اإلذاعػػػة الوبريػػػة 60ويػػػـو 
سػػػرامييييف حػػػوؿ سػػػبؿ  لوائػػػنطف واػػػؿ أبيػػػب احاجػػػناا جيسػػػات عصػػػؼ ذىنػػػل طوييػػػة لمسػػػموليف أمػػػرييييف وا 

 مرسلر.محاصرة 
حد فاىـ حاجة؟! ماذا يونل  وليـ أف أمريييا اومؿ سػرًا وبئػيؿ وثيػؽ مػز أوسػاط  جػامية مصػرية والمجيػس 

رر مرسل؟! ومف أيف جاءت ىذه الثبة لصػديؽ مبػارؾ األناػيـ لاليوػاز ابييص المناورة أماـ  الوسيري مف أجؿ
 صرية ؟!.مىل حامط الصد جد الثورة ال–وفؽ ر ياو –مف أف المحيمة الدساورية باات

ببًا ومف أيف حصيت  ناة الايذزيوف اإلسرامييية الثانية عيى مويوماايا بأفظ لإدارة أوباما طمأنػت "إسػراميؿ" مسػ
?مرسػلر؟!.. ىػؿ عرفػوا النايجػة مػف لاليناػروؿر مػثال  بػؿ بما سابدـ عييػو الجيػات البجػامية المصػرية جػد 

أف يوػرؼ المصػريوف أحيػػاـ المحيمػة؟ أـ أنيػـ اطيوػػوا  بػؿ يػؿ المصػػرييف عيػى مػا فػػل أدراج المحيمػةس يمػػا 
البرلمػاف د. الياػاانل ببػرار حػؿ  وىدد رمػيس -مف اليناروؿ أيجا  -سبؽ أف اطيز عيييا الدياور الجنزوري 

 البرلماف الذي  اؿ إنو سياـ فبط إخراجو مف أدراج المحيمة الدساورية.. و د ياف !. 
حيـ مييوفر "فل ظؿ  51مييوف دوتر إلى  61وىؿ لاجاعؼ الصادرات اإلسرامييية لمصر أربز مرات لمف 

لػو عال ػة بيػذا الحصػار ليػرميس مرسػل  -جػليما  الػت صػحيذة لياليييسػتر الوبريػة أبريػؿ الما -الوسير" 
 الذي ااحدث عنو "إسراميؿ" وائجز الوسير والمحيمة الدساورية عييو؟!

أفظ ل رفػض مرسػل الػرد عيػى ميػالمال  -يوليػو الجػاري  1وىؿ ليذا عال ة بما  الو نانياىو لبادة الوالـ يـو 
 لايذزيوف اإلسرامييل ؟!. يبرز أىمية حذاظ الوسير عيى موظـ الصالحيات فل مصررس بحسب ا

أذيريـ فبط بما  الو ليحزييؿ درورر أبو الذير اتساراايجل اإلسرامييل مف أف لمرسل يرميس مناخب يميػف 
 أف يبود مصر نحو نيجة اغير موازيف البوى الباممةس ويجب منز ذلؾ بيؿ  وةر!!.

لمجيػس الوسػيري ولينيػا اسػا تت أظػف ىذا ليس ائػييًيا فػل المحيمػة الدسػاورية المصػريةس وت ائػييًيا فػل ا
 أنيا احااج إلجابات ت أعرؼ مف يجيبنل عيييا؟!

 65/7/1061، فمسطين أون الين
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