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*** 
 

 بينيما "العالقة المستقبيمة"لترسيم ردنية وحماس األ  المؤسسة األمنيةمن  "لجنة مشتركة"": حياةال" 0
عػػف تشػػكيؿ ل نػػط « الحيػػاة»كشػػ ت ماػػادر أردنيػػط وفم ػػطينيط رفيوػػط الم ػػتو  لػػػ : تػػامر الاػػمادي -عمػػاف 

الوبل ػػػط  لتر ػػػيـ« حمػػػاس»مشػػػتركط تمػػػـ م ػػػؤوليف عػػػف المؤ  ػػػط األمنيػػػط فػػػي األردف و يػػػادات مػػػف حركػػػط 
 الم تقبميط بيف الطرفيف بود أف شهدت ترا وًا ممحوظًا خبلؿ ال نوات الماميط.

وأكدت الماادر التي اشترطت عػدـ اإلشػارة إليهػان أف األميػر عمػين شػقيؽ الواهػؿ األردنػين والمكمػؼ ممػؼ 
تشػػكيؿ ل نػػط  ن طمػػب أخيػػرا مػػف مؤ  ػػط األمػػف األردنيػػط و ػػادة الحركػػط ال م ػػطينيط«حمػػاس»عبل ػػط األردف بػػػ 

تمػػػػـ مم مػػػػيف عػػػػف الطػػػػرفيف لبحػػػػث شػػػػكؿ الوبل ػػػػط الم ػػػػتقبميط بػػػػيف األردف والحركػػػػط. كمػػػػا طمػػػػبن بح ػػػػب 
 الماادرن تقديـ ايغ مكتوبط مف ال انبيف عف تاور لموبل ط.

مم مي الحركػط  ػدموا خػبلؿ األ ػبوعيف المامػييوف تاػورًا »إف « الحياة»و الت ماادر مطموط في حماس لػ 
 وي حماس إلى عبل ط »ن مؤكديف في ور ط ر ميط «ز اال تخبارات الوامط األردنيط عف رؤيتهـمكتوبًا ل ها

 ػدمنا الور ػط الخااػط بنػان وننتظػر أف »وأمػافت: «. م مرة تراعى فيها الماػال  األردنيػط وال م ػطينيط الوميػا
 «.يقدـ األشقاء في األردف ما لديهـ لمواوؿ إلى ت اهمات عمى المرحمط المقبمط

 «حماس»رقة و 
توي  يدا اووبط عػودة « حماس» اءت لتؤكد نقاطًا عدة أبرزها: أف « حماس»أف ور ط « الحياة»وعممت 

حيف كانت تدير نشاطات متوددة عمى األرامي األردنيط وتمتمؾ  2999الوبل ط إلى ما كانت عميه  بؿ عاـ 
ى عبل ػط متينػط بػأفؽ وا ػح ورحػب مكاتب مرخاط مف ال مطات. وأف ما تأممه في هػذ  المرحمػط الواػوؿ إلػ

 «.رغـ إدراؾ الطرفيف أف هذ  الوبل ط لف تكوف نديط كونها تقـو بيف دولط وحركط»
بػػبوض ت ااػػيمهان أف عبل ػػػط الطػػرفيف لػػف تكػػػوف بػػأي حػػاؿ عمػػػى « الحيػػػاة»كمػػا أكػػدت الور ػػػط التػػي عممػػت 

حمػاس لػف »حت الور ػط أف ومػف حيػث الشػكؿن أومػ«. فػت »ح اب الوبل ط مح ال ػمطط ال م ػطينيط وحركػط 
 «.تطمب فت  مكاتب لها في األردفن حتى ال تت بب بالحرج ألي أطراؼ ر ميط أردنيط

ال م طينيط بأنها  -تأكيدها عدـ التدخؿ في الشأف األردنين فيما وا ت الوبل ط األردنيط « حماس»و ّددت 
وأكدت الور ػط «. مف التوقيدات األمنيطي ب أف توالج بحكمط وهدوء بويدًا »ن وأف القمايا الوالقط «ح ا ط»

 المذكورة رفض توطيف البل ئيف ال م طينييف في األردف.
 01/7/1101، الحياة، لندن

 
 ىنية: فصائل المقاومة ال يمكن أن تكون مظمة لممنحرفين  فكرًيا 1

أي  لػػـ ت بػػت»إ ػػماعيؿ هنيػػط أنػػه « حمػػاس»أكػػد رئػػيس الحكومػػط التػػي تقودهػػا حركػػط : فتحػػي اػػّباح -غػػزة 
و ػاؿ خػبلؿ لقائػه وفػدًا  ياديػًا مػف «. عبل ط ألي مواطف مف القطاع ب ريمط  تؿ ال نود المارييف في  يناء

«  ريمػط»برئا ط الشػي  نافػذ عػزاـ لبحػث األومػاع ال يا ػيط الراهنػطن خاواػًا « ال هاد اإل بلمي»حركط 
ي مومومػط مػف ال هػات الر ػميط فػي لػـ يػتـ تمقػي أ» نػديًا ماػريًا إنػه  21رف  الماػريط التػي راح مػحيتها 

 «.مار عف أ ماء أو مومومات تشير إلى عبل ط أي مف أبناء القطاع في ال ريمط
التمػامف »عبػروا عػف « ال هػاد»طاهر النونػو فػي بيػاف إف هنيػط ووفػد « حماس»وأفاد الناطؽ با ـ حكومط 

« ال هػػاد»ها. وأمػػاؼ أف وفػػد ن ودانػػوا ال ريمػػط وا ػػتنكرو «ال م ػػطيني مػػح ماػػر فػػي ظػػؿ األحػػداث ال اريػػط
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المؤلؼ مف القيادييف خالد الػبطش والػدكتور  ميػؿ يو ػؼ وخمػر حبيػب ومحمػد الحػرازيف إلػى  انػب عػزاـ 
أكد دعمه الكامؿ اإل راءات التي تقوـ بهػا الحكومػط فػي ح ػظ األمػفن و هودهػا فػي التوامػؿ مػح مػا ي ػري »

ا عمى أف فاائؿ المقاومط ال يمكف أف تكوف مظمط شدد»ن كما «لحمايط األمف ال م طيني الماري المشترؾ
 ّمنػا المو ػؼ الماػري الر ػمي مػف  طػاع غػزة »وأشار إلى أف الطػرفيف «.لممنحرفيف فكريًا وتنظيميًا و هادياً 

عمػػى ل ػػاف رئػػيس الػػوزراء الماػػري هشػػاـ  نػػديؿن فػػي مػػا يوكػػس حػػرص كػػؿ مػػف فم ػػطيف وغػػزة عمػػى تمتػػيف 
 «.مرورة فت  موبر رف  في شكؿ عا ؿ»ن موربيف عف «الوبل ط وتطويرها

 01/7/1101، الحياة، لندن
 

 جريمة بشعة غير أخالقية وغير إنسانية : اعتداء سيناءإسماعيل األشقر 2
 ريمػػػط  تػػػؿ ال نػػػود ]البرلمانيػػػط إ ػػػماعيؿ األشػػػقر االعتػػػداء« كتمػػػط الترييػػػر واإلاػػػبلح»واػػػؼ نائػػػب رئػػػيس 
وأبد  خبلؿ «. بل يط وغير إن انيط وي ب موا بط مرتكبيها ريمط بشوط غير أخ»بأنه  [المارييف في  يناء

 ريمػػػط غػػػزة وتػػػداعياتها عمػػػى الوبل ػػػات »نػػػدوة  يا ػػػيط نظمهػػػا مركػػػز فم ػػػطيف لمدار ػػػات والبحػػػوث بونػػػواف 
ن ا ػػتررابه مػػف االتهامػػات ال ػػريوط المو هػػط إلػػى الشػػوب ال م ػػطيني وغػػزة بتحميمهػػا «الماػػريط وال م ػػطينيط

 الم ؤوليط.
ن م ػػػتنكرًا «اتهامػػػات باطمػػػط  ممػػػط وت اػػػيبلً »بم ابػػػط « تاػػػدير اإلرهػػػاب والمشػػػاكؿ»ـ غػػػزة بػػػػ وواػػػؼ اتهػػػا

أباطيػػػػؿ »ن وواػػػػ ها بأنهػػػا «فم ػػػػطيف وغػػػزة تريػػػػد احػػػتبلؿ  ػػػػزء مػػػف  ػػػػيناء الماػػػريط»إشػػػاعات م ادهػػػا أف 
يف وأكاذيبن وال يمكف بأي حاؿ مف األحػواؿ أف ننظػر لػذرة تػراب مػف خػارج فم ػطيفن فنظرنػا لمقػدس وفم ػط

وطالػب الػرئيس محمػد مر ػي «. التاريخيط وتحرير األرض والمقد ات ولػف نرمػى بػديبًل مػف أرض فم ػطيف
ردع اإلعػػػػبلـ الػػػػذي يريػػػػد أف يو ػػػػح بػػػػيف الشػػػػوبييف ال م ػػػػطيني »والحكومػػػػط الماػػػػريط وكػػػػؿ أحػػػػرار ماػػػػر بػػػػػ 

 «.والماري
 01/7/1101، الحياة، لندن

 
 ضد الجماعات اإلرىابية وأنفاق التيريب الرئاسة تدعم إجراءات مصر الطيب عبد الرحيم: 3

"وفا" :  اؿ أميف عاـ الرئا طن عمػو الم نػط المركزيػط لحركػط فػت ن الطيػب عبػد الػرحيـن امػس فػي  -راـ اهلل 
دانتهػػا لمومػػػؿ اإل رامػػي الػػػذي تورمػػت لػػػه  تاػػري  اػػحافي: إف الرئا ػػػط ال م ػػطينيط وهػػػي ت ػػدد رفمػػػها وار

 ػػبوع المامػػي بشػػماؿ  ػػيناء عمػػى يػػد تك يػػرييف  تمػػطن والػػذي أد  وحػػدات مػػف ال ػػيش والشػػرطط الماػػريط األ
اابط آخريف مف أبطاؿ ال يش المارين فإنها تؤكد تمامنها الكامؿ  ال تشهاد  تط عشر مابطًا و نديًا وار
مػػح ماػػر الشػػقيقط ودعمهػػا لكػػؿ اإل ػػراءات والتػػدابير التػػي تن ػػذها القيػػادة و ػػو  األمػػف الماػػريط بالتاػػدي 

رهابيػػط المتطرفػػط والمشػػبوهطن بمػػا فيػػه أيػػط إ ػػراءات خااػػط ومطموبػػط إلغػػبلؽ أن ػػاؽ التهريػػب لم ماعػػات اإل
 وم الؾ التخريب التي تمس بالماال  والوبل ات األخويط والتاريخيط بيف الشوبيف الماري وال م طيني.

ة  د أابحت وأماؼ عبد الرحيـ: إف تمؾ األن اؽ التي  اهمت في تكريس حالط االنق اـ ال م طيني في غز 
ومنػػذ فتػػرة تشػػكؿ تهديػػدًا ألمػػف ماػػر القػػومي ولوحػػدة الشػػوب ال م ػػطيني وا ػػتقرارهما وماػػالحهما الحيويػػطن 
وهي ال تخدـ إال فئط اريرة مف ذوي الماال  واالعتبارات الخااػط والمػيقط الوػاب يف والم ػتهتريف بػاألمف 

ب ػبب ت ػارة التهريػب غيػر الشػرعيط عمػى والماال  الوميا لماػر وفم ػطيف عمػى  ػانبي الحػدود ممػف أ ػروا 
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ح اب مامحط الوطف والمواطفن حيث أف ال مطط الوطنيػط ال م ػطينيط تخاػص أك ػر مػف ناػؼ موازنتهػا 
 عمى  طاع غزةن وبالتالي فإف األن اؽ ال عبل ط لها بإنواش اال تااد في القطاع.

 00/7/1101، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 تراجع عن طمب عضوية فمسطين في األمم المتحدة : العريقات 4
دعػػا كبيػػر الم اومػػيف ال م ػػطينييف اػػائب عريقػػاتن الم تمػػح الػػدولي ومؤ  ػػاته إلػػى دعػػـ : غػػزة الاالتحػػاد 

طمب من  فم طيف المنشػودة ومػح دولػط غيػر كاممػط الومػويط فػي األمػـ المتحػدةن ردًا عمػى تونػت الحكومػط 
 نتنياهون في عمميط ال بلـ بيف ال م طينييف واإل رائيمييف.  اإل رائيميط برئا ط بنياميف

وأكػػػد عريقػػػاتن فػػػي تاػػػري  اػػػح ي فػػػي راـ اهللن أف القيػػػادة ال م ػػػطينيط ماػػػممط عمػػػى خيػػػار التو ػػػه إلػػػى 
ال مويػػط الوامػػط لؤلمػػـ المتحػػدة لػػد  بػػدء دورتهػػا ال ػػنويط أواخػػر شػػهر  ػػبتمبر المقبػػؿن لتقػػديـ الطمػػب مهمػػا 

ديػػػدات لمترا ػػػح عنػػػه. وأكػػػد أف حكومػػػط نتنيػػػاهو م ػػػؤولط تمامػػػًا عػػػف فشػػػؿ م اومػػػات تورمػػػت لمػػػروط وته
 ال بلـن ب وؿ رفمها إعادة الحقوؽ ال م طينيط ومواامتها  ر ط األرامي والممتمكات ال م طينيط.

 01/7/1101، االتحاد، أبو ظبي
 

 النائب مشير المصري: ما حدث بمصر لن يؤثر عمى عالقتيا بغزة 5
عف كتمط حماس البرلمانيط مشير الماري أف ما حدث في مار أولػى الخطػوات لمنيػؿ مػف أمػف أكد النائب 

ن الكتمػط 1021-8-20 ػاء ذلػؾ خػبلؿ لقػاء  يا ػي نظمتػهن ال موػط  مار وغزةن ومحاولط الو يوط بينهمػا.
 يات.اإل بلميط المرحمط ال امويط في منطقط غرب غزة في  اعط بي افن بحمور عدد مف الطالبات ال امو

و ػػػاؿ الماػػػري: "إف كػػػؿ المكائػػػد والمخططػػػات التػػػي يػػػدفح لهػػػا أاػػػحابها األمػػػواؿ ترمػػػي إلفشػػػاؿ المشػػػروع 
اإل ػبلمي فػػي ماػرن و طػػح عبل اتهػا مػػح غػزةن وهػػدـ األن ػػاؽن والترا ػح عّمػػا تػـ االت ػػاؽ عميػه مػػح الحكومػػط 

 .وشدد عمى أف كؿ ما حدث لف يؤ ر في  وة الوبل ط بيف البمديف ال م طينيط".
 00/7/1101، فمسطين أون الين

 
 يدعو االتحاد األوروبي لمتدخل لوقف ىدم قرى بالخميل" أبو ليمى"النائب  6

عمػػو المكتػب ال يا ػي لم بهػػط « أبػو ليمػى»دعػا النائػب  ػيس عبػػد الكػريـ : كامػؿ إبػػراهيـ -القػدس المحتمػط 
تبلؿ عمى و ؼ هدـ القر  ال مانيط في الديمقراطيطن االتحاد األوروبي إلى التدخؿ الوممين وار بار  وات االح

 منطقط الخميؿن ان  امًا مح المو ؼ النظري لبلتحاد الرافض لقرار  مطات االحتبلؿ القامي بهدمها.
الذي أّيد  رار حكومط االحتبلؿ بهػدـ « المحكمط الوميا اإل رائيميط»توقيبًا عمى  رار « أبو ليمى» اءت دعوة 

 خميؿ بح ط أنها تقح في منطقط إطبلؽ نار وتدريب لم يش اإل رائيمي. ر  فم طينيط  نوب مدينط ال 8
خمػػػاع حكومػػػط االحػػػتبلؿ  وطالػػػب االتحػػػاد األوروبػػػي والم تمػػػح الػػػدولي بتطبيػػػؽ أحكػػػاـ القػػػانوف الػػػدولين وار
لمم ػػػػاءلط والمحا ػػػػبطن واتخػػػػاذ خطػػػػوات عمميػػػػط إل بػػػػار حكومػػػػط االحػػػػتبلؿ اليمينيػػػػط عمػػػػى و ػػػػؼ انتهاكاتهػػػػا 

ألرامػي ال م ػػطينيطن ومخططاتهػػا التو ػويط اال ػػتيطانيطن وومػػح إ ػرائيؿ مومػػح المحا ػػبط المتوااػمط فػػي ا
 عمى  رائـ الحرب التي ترتكبها بحؽ الشوب ال م طيني. 

 01/7/1101، الرأي، عم ان
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 مشعل: لمشيخ األشقر دور رئيس في تأسيس حماس وتمويل أول خمية لممقاومة في غزة 7
خالد مشوؿن رئيس المكتػب ال يا ػي لحركػط ن أف عّمافمف  00/7/1101، المركز الفمسطيني لإلعالم ذكر

المقاومط اإل بلميط "حماس"ن أكد عمى دور الوبلمط الدكتور عمر األشقرن الػذي وافتػه المنيػط أمػس ال موػطن 
 في تأ يس حركط المقاومط اإل بلميط "حماس" ودعـ المقاومطن مؤكًدا "أننا كنا ن ت تي الشي  األشقر في كؿ

 أمورنا األمنيط والو كريط".
 : "إف أوؿ 8-22و ػػػاؿ مشػػػوؿن فػػػي كممػػػط لػػػه ألقاهػػػا فػػػي بيػػػت عػػػزاء الوبلمػػػط األشػػػقر م ػػػاء اليػػػـو ال ػػػبت ال

أ  ػها الشػي  أحمػد يا ػيفن وكانػت هػذ  الم موعػط التػي  2981م موعط ع كريط تشكمت في غػزة فػي عػاـ 
وأمػاؼ: "الشػي   مػف  بػؿ الػدكتور عمػر األشػقر".مولها هـ أهؿ الكويت الكراـن وكاف هذا التمويػؿ بو ػاطط 

عمػر األشػػقر كػاف أحػػد وأهػـ وأبػػرز مؤ  ػػي حمػاسن وكػػاف الم تػي األوؿ بالحركػػطن كػاف أوؿ رئػػيس لم مػػس 
 شور  الحركطن وكاف في الحمقط األولى التي خططت لمشروع حماس وكتب بيد  رؤيط لقميط فم طيف".

و شػػاء الػػدكتور األشػػقر لكػػاف رمػػًزا كبيػػًران لكنػػه أراد أف يكػػوف وتػػابح رئػػيس المكتػػب ال يا ػػي لػػػ "حمػػاس": "لػػ
الشي  ال ميؿ في الظؿ ي دد وي ند وزهد في الموا ح والمنااب. الشي  أبو  ميماف عمى رأس بموط ر ػاؿ 

 في الخارج الناس ال يورفوف دورهـن لكف اهلل أعمـ بهـ ونحف نورؼ فممه في تأ يس حماس".
ا ػػب الشػػي  عمػػر األشػػقرن و ػػاؿ: "فقػػدت والػػدي  بػػؿ  ػػبلث  ػػنوات فػػي الوشػػر وتحػػدث مشػػوؿ مطػػواًل عػػف من

األوائؿ مف رممافن واليوـ فقدت والد الومـ الوبلمط األشقر وهو والد الومـ واألدب. فقدت الوالديف في  ػبلث 
  نوات .. شورت بالنقص في ن  ي عندما عممت بوفاته".

تشػػربنا منػػه الومػػـ واألدب وال ػػموؾ اإل ػػبلمين توممػػت منػػه  نوتػػابح: "عرفنػػا  عػػامبل فػػي الميػػداف عمػػى األرض
الوقيػػدة بروحهػػا و وهرهػػان وكػػاف حرياػػا عمػػى زرع الوقيػػدة الحيػػط لػػذلؾ أ مػػر زرعػػؾ الطيػػب يػػا أبػػا  ػػميمافن 
توممنػػػا منػػػه ال ػػػنط والحػػػرص عميهػػػا ب ػػػماحط دوف تونػػػت وتنطػػػحن الشػػػي  زرع فينػػػا حػػػب ال ػػػنط وعممنػػػا اياهػػػا 

ه تر يؽ القمػوب وال ػم يط الحيويػط الروحانيػط والحركيػطن وكػاف مدر ػط فػي  ػموكه الوممػي بت اايمهان توممنا من
 وعممنا ان تاح الوقؿ المنمبطط شرعيا".

مشػػوؿ حظػػي خػػبلؿ ن أف تػػامر الاػػمادي عػػف مرا ػػمهاعمػػاف مػػف ، 01/7/1101، الحياااة، لناادن وأمػػافت
أفػراد أمػف تػابويف لمحػرس الممكػين تشييح األشقر ظهر أمس بموكػب ر ػمي يمػـ  ػيارات حرا ػط ومػباطًا و 

باتت تمػر مػف « حماس»في ل تط بدت وامحط عمى أف مشوؿ ميؼ عمى الدولط األردنيطن وأف الوبل ط مح 
 القناة ال يا يط بود أف ظمت ل نوات تمر عمى أبواب القناة األمنيط.

 
 أبو مرزوق: قد يتم الترتيب لمقاء مسؤولين أردنيين 8

 ػػاؿ نائػػب رئػػيس المكتػػب ال يا ػػي لحمػػاس مو ػػى أبػػو مػػرزوؽ إف "زيػػارة الوفػػد  :عمػػاف– ناديػػط  ػػود الػػديف
تهػػدؼ إلػػى تقػػديـ وا ػػب الوػػزاء فػػي وفػػاة الشػػي  الوبلمػػط عمػػر األشػػقرن ولكػػف  ػػد يػػتـ الترتيػػب خبللهػػا لمقػػاء 

وأمػػاؼن إلػى "الرػد"ن أ نػػاء و ػود  فػي عمػػاف مػمف وفػد الحركػػطن "لقػد  ػر  الترتيػػب  الم ػؤوليف األردنيػيف".
حمور إلػى عمػاف عمػى ع ػؿ لممشػاركط فػي تشػييح   مػاف ال قيػدن بحيػث لػـ يػتـ الترتيػب لوقػد لقػاءات مػح لم

 الم ؤوليفن ولكف مف المحتمؿ عقدها خبلؿ الزيارة".
مف  انبهن  اؿ القيادي في الحركط محمد نار إف "وفدًا  ياديًا رفيح الم تو  مف الحركط وعمى رأ ه مشوؿ 

وأمػػاؼن إلػػى "الرػػد"ن اف زيػػارة الوفػػدن الػػذي مػػّمه  ركط فػػي تشػػييح األشػػقر".واػػؿ أمػػس إلػػى عمػػاف لممشػػا
أيمػًان "تهػػدؼ أ ا ػػًا لتقػػديـ وا ػػب الوػزاءن ولكػػف  ػػد يػػتـ الترتيػػب لمقػاء عػػدد مػػف الم ػػؤوليف األردنيػػيف خػػبلؿ 
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ال انػب  وأوم  أنػه "لػـ يػتـ حتػى المحظػط الترتيػب ألي لقػاء مػح الزيارة التي ت تررؽ يوميف إلى  بل ط أياـ".
األردنين حيث مف الممكف أف ياار إلى ذلؾ خبلؿ الزيارة"ن وذلؾ ردًا عمػى إمكانيػط ترتيػب لقػاء مػح  بللػط 

 الممؾ عبداهلل ال اني بود عودته مف الخارجن وأ ناء و ود وفد حماس في األردف.
 تمر عػاميفن وكانت "حماس" نوت األشقرن الذي وافته المنيط أوؿ مف أمس إ ر اراع طويؿ مح المرض ا

 ووا ته بأنه "أحد مؤ  ي الحركط الكبار".
وولد الوبلمط ال قيد بمدينط نابمس ونشأ في بيت عمـن وحاؿ عمى بكالوريوس مف كميط الشريوط في ال اموط 

 اإل بلميط بالمدينط المنورةن وا تكمؿ رحمته الومميط بدرا ط الما  تير والدكتورا  في  اموط األزهر.
 ـ خرج منها إلػى األردفن فوػي ف أ ػتاذًا فػي كميػط الشػريوط بال اموػط األردنيػط  2990ى الواـ بقي بالكويت حت

وبوػػدها عميػػدًا لكميػػط الشػػريوط ب اموػػط الزر ػػاءن  ػػـ ت ػػرغ لمػػدعوة والبحػػث والكتابػػطن وأاػػدر الوديػػد مػػف الكتػػب 
 واألبحاث في الوقيدة وال يرة والدعوة واألعبلـ ومختمؼ عمـو الديف.

 01/7/1101، انالغد، عم  
 
 صدرتيا اإلجراءات األمنية بعد ىجوم سيناء أحماس تستعرض في مذكرة  01

أكدت حركط المقاومط اال بلميط "حماس" انها تبذؿ كؿ  هدها لمتواوف مح القيادة الماريطن وتبػدي حراػها 
لمخطػػط عمػػى الواػػوؿ إلػػى الحقيقػػط لتؤكػػد عمػػى أف االحػػتبلؿ هػػو الم ػػت يد الوحيػػد مػػف ه ػػـو  ػػيناء وهػػو ا

 األوؿ مهما كانت األدوات الرخياط التي ن ذتها.
ن ا تورمت فيها اال راءات والخطوات 1021-8-22 اء ذلؾ في مذكرة اادرتها حركط "حماس"ن ال بت 

الميدانيػط واإلعبلميػط وال يا ػيط والتػي  امػت بهػا والحكومػط ال م ػطينيط فػي غػزة منػذ و ػوع اله ػوـ يػـو األحػػد 
 ػػابي الػػذي بذلتػػه فػػي دعػػـ ال هػػود المبذولػػط فػػي موا هػػط هػػذا االعتػػداء ا  ػػـ ومرتكبيػػه" المامػػي "والػػدور االي

و الت "إنه مف خبلؿ كؿ االتااالت ال ابقط لـ ي بت أف لمشوب ال م ػطيني أو لقطػاع غػزة  بح ب المذكرة.
أي عبل ػػػط بهػػػذ  ال ريمػػػطن ولػػػـ تو ػػػه أيػػػط اتهامػػػات ألشػػػخاص محػػػدديف مػػػف  طػػػاع غػػػزة مػػػف  بػػػؿ ال هػػػات 

وطالبت المذكرة و ائؿ اإلعػبلـ "تػوخي الحػذر فػي تناولهػا لػبوض اإلشػاعات واألخبػار  الماريط المختاط".
المكذوبط التي تروج لها بوض الماادر المررمط لتشويه حركط حماس والحكومط ال م طينيط في غزةن ولدؽ 

 األ افيف بينهـ وبيف مار". 
 00/7/1101، فمسطين أون الين

 
 سمطة باغالق االنفاق "انتيازية رخيصة" حماس: مطالبة ال 00

أكػػد المتحػػدث با ػػـ حركػػط حمػػاسن د. اػػبلح البردويػػؿن أف طمػػب ال ػػمطط ال م ػػطينيط بػػإغبلؽ األن ػػاؽ بػػيف 
و ػاؿ البردويػؿ فػي   طاع غزة ومار هو "انتهازيط رخياط تتنافي مح القيـ وتت رد مػف الم ػئوليط الوطنيػط".

:"إف ما ادر عف مؤ  ط الرئا ط فػي راـ اهلل مػف مطالبػط  ن1021-8-22تاري  اح ين عار ال بت 
وأمػاؼ "إننػا لػـ نرغػب فػي هػذ  األن ػاؽ التػي  بإغبلؽ األن ػاؽ يهػدؼ إلػى تشػديد الحاػار عمػى  طػاع غػزة.

وأكػػد أف "حمػػاس" تتطمػػح إلػػى  اػػنوت امػػطراريا إلغا ػػط أبنػػاء  طػػاع غػػزة الػػذي حااػػر  الوػػدو الاػػهيوني".
الحاػػار وتنتهػػي موػػه األن ػػاؽن ممػػيً ا "نحػػف عمػػى يقػػيف بػػأف القيػػادة الماػػريط  اليػػـو الػػذي ينتهػػي فيػػه هػػذا

وأداف البردويؿ ما وا ه بػ"انتهازيط ال مطط"ن وطالبهػا بو ػؼ  الحكيمط لف تترؾ الشوب ال م طيني محاارا".
 "المشاركط في حاار الشوب ال م طيني".
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 00/7/1101، فمسطين أون الين

 
 صالة الغائب عمى الشيخ األشقرأسرى حماس في النقب يؤدون  01

 ن بوػػػد اػػػبلة الوشػػػػاء 8-22أد  أ ػػػر  حركػػػط "حمػػػاس" فػػػي  ػػػ ف النقػػػب الاػػػحراوي  ال ػػػبت ال: الخميػػػؿ
مباشػػػرةن اػػػبلة الرائػػػب عمػػػى الوبلمػػػط الشػػػي  عمػػػر  ػػػميماف األشػػػقرن الػػػذي وافتػػػه المنيػػػط أمػػػس ال موػػػط فػػػي 

قػب الاػحروي لػػ "المركػز ال م ػطيني وبح ب ماادر خااط مػف داخػؿ  ػ ف الن الواامط األردنط عّماف. 
لئلعبلـ"؛ فاف  ميح أ ر  حمػاس  ػد اػموا الميمػط اػبلة الرائػب فػي  ماعػط عمػى الشػي  عمػر االشػقر بوػد 
أف دعػػت الم نػػط الدعويػػط فػػي ال ػػ ف عبػػر تومػػيـ داخمػػي م اهػػدي وأ ػػر  حمػػاس إلػػى إ امػػط اػػبلة الرائػػب 

ء ورد ال ميػؿ لمػف  ػاهـ فػي تا ػيس حركػط حمػاس عقب ابلة الوشاء مف م اء هػذا اليػـو ك ػزء مػف الوفػا
 وغرس البذرة االولى لمحركط اال بلميط في فم طيف".

وبود ابلة التراوي  تحدث الشي  ماط ى شاور في كممط تابينيط فػي المتػوفىن وأشػاد بموا  ػه وأ ػهب فػي  
 ط في فم طيف.ذكر منا به التى ارخاها في  بيؿ نشر  يـ اال بلـ الوظيـ وخدمط الدعوة المبارك

وفي نهايط كممته؛ عرج الشي  شاور عمى االن تاح األردني عمػى  ػادة المقاومػط فػي فم ػطيف وا ػتقباؿ الشػي  
خالػػػد مشػػػوؿن وأمػػػاؼ شػػػاور أف هػػػذ  خطػػػوة فػػػي االت ػػػا  الاػػػحي  وتاػػػويب لخطػػػا ا تػػػرؼ بحػػػؽ الشػػػوب 

 ال م طيني. 
 00/7/1101، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 لب وزراء الخارجية العرب بوقف نزيف الدم السوري  الجبية الشعبية تطا 02

طالبت ال بهط الشوبيط لتحرير فم طيف ا تماع وزراء الخار يط الورب المزمح عقػد  غػدا : وكاالت –راـ اهلل 
األحػػدن فػػي مدينػػط مكػػط المكرمػػط لبحػػث األزمػػط فػػي  ػػوريا بتحمػػؿ الم ػػئوليط أمػػاـ الشػػووب الوربيػػط والشػػوب 

 ؿ ال يا ي لو ؼ نزيؼ الدـ ال وري.ال وري باعتماد الح
ودعت الم نطن في بياف لها اليـو ال بتن لقطح الطريؽ عمى  يا ات ومخططات التدخؿ الخػار ي الهػادؼ 
شواؿ ال تنط الداخميط لتػدمير  ػوريا أرمػا وشػوبان وطنػا ودولػطن وتقػويض مكانتهػا ومقػدراتها  لتوميؽ األزمط وار

 الوربيط واإل بلميط. لح اب أعداء الشوب ال وري واألمتيف
 00/7/1101، الشرق، الدوحة

 
 لجنة تحقيق من فتح في لبنان لكشف موزعي بيانات مشبوىة 03

فػػي لبنػػاف التػػي عقػػدت ” فػػت “ن أف  يػػادة حركػػط ”النشػػرة“ذكػػرت ماػػادر فم ػػطينيط ؿ ”:  الخمػػيج“ -بيػػروت 
لمػػواء فتحػػي أبػػو الوػػردات  ػػررت ا تماعػًا فػػي مقػػر ال ػػ ارة ال م ػػطينيط فػػي بيػػروت برئا ػػط أمػػيف  ػػر ال ػػاحط ا

وال م ػػطيني ومػػف يقػػؼ وراء ” ال تحػػاوي“تشػػكيؿ ل نػػط تحقيػػؽ لكشػػؼ مػػف يحػػاوؿ إحػػداث فتنػػط داخػػؿ الاػػؼ 
توزيػػح بيانػػات مشػػبوهط تطػػاؿ القيػػادة ال م ػػطينيط منػػذ فتػػرة بشػػكؿ الفػػت ومنهػػا مػػا يتومػػؽ ب ػػ ير فم ػػطيف فػػي 

الػذيف  ػرروا ومػح حػد ” ال تحػاوييف“تياء الم ػؤوليف لبناف أشرؼ دبور الذي يتورض لحممط تشويه أ ػارت ا ػ
 .نهائي لها

 01/7/1101، الخميج، الشارقة
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 معتقمين فمسطينيين سياسيين يضربون عن الطعام  : ثالثةحماس 04
أعمػػػف  بل ػػػط موتقمػػػيف  يا ػػػييف فػػػي  ػػػ وف أ هػػػزة األمػػػف التابوػػػط لم ػػػمطط ال م ػػػطينيط فػػػي المػػػ ط الرربيػػػطن 

وذكػػػرت حركػػػط  اـ احت ا ػػػًا عمػػػى اعتقػػػالهـ ولممطالبػػػط بػػػاإلفراج ال ػػػوري عػػػنهـ.إمػػػرابهـ الم تػػػوح عػػػف الطوػػػ
ن  بػػأف  بل ػػط مػػف أناػػارها فػػي مػػدينتي 1021-8-9المقاومػػط اإل ػػبلميط "حمػػاس" فػػي بيػػاف لهػػان الخمػػيس 

نػػابمس والخميػػؿ بػػدؤوا إمػػراًبا م توًحػػا عػػف الطوػػاـ فػػي  ػػ وف األ هػػزة األمنيػػط ال م ػػطينيط لممطالبػػط بػػاإلفراج 
 نهـ.ع

 8/7/1101، فمسطين أون الين
 

 سرائيمي: الحرب ستكون في مصمحة ايران إضابط  05
ي ػرائيؿ زيػؼ اف عمميػط محتممػط مػد المنشػوت النوويػػط فػي ال ػيش اال ػػرائيمي اعتبػر المي ػر  نػراؿ احتيػاط 

مط مف دوف االيرانيط  د ت ّر الى حرب ا ميميط شاممطن مشيرا الى انه لف يكوف في و وها تحّمؿ موا هط طوي
ورأ  اف م ػػؿ هػػذ  الحػػرب  تاػػب فػػي ماػػمحط ايػػراف عمػػى المػػدييف  تأييػػد مػػف الواليػػات المتحػػدة واوروبػػا. 

 القاير والبويد عمى حد  واء. 
 01/7/1101، النيار، بيروت

 
 "معاريف": ثمث اإلسرائيميين معرضون لمقتل بسبب نقص المالجئ المحصنة 06

ط "موػػػاريؼ" اإل ػػػرائيميط عػػػف اػػػورة مخي ػػػط لبل ػػػتودادات وكػػػاالت: كشػػػؼ تحقيػػػؽ أ رتػػػه اػػػحي  –القػػػدس 
اإل ػػرائيميط عمػػى اػػويد ال بهػػط الداخميػػط لموا هػػط أي ه ػػـو محتمػػؿ عمػػى إ ػػرائيؿن خااػػط مػػح زيػػادة حػػدة 

 التوترات في الشرؽ األو ط.
نمػػا فػػي الو ػػائؿ  وأشػػارت الاػػحي ط الوبريػػط إلػػى أف التقاػػير لػػيس ح ػػب الموااػػ ات والموػػايير فح ػػبن وار

لبلمبػػػاالة واإلهمػػػاؿ ونقػػػص المبل ػػػت المحاػػػنط تحػػػت األرض والكمامػػػات الوا يػػػط مػػػف الرػػػازات الكيماويػػػط وا
 والبيولو يط.

ونقمت مواريؼ عف إيتاف عر وبي مدير مشروع الكمامات في بريد إ رائيؿ  وله :"تـ حتػى اليػـو توزيػح نحػو 
ن وبوػد ذلػؾ  ػننتظر بػأف ت ػم  1021مبلييف كمامطن و يتـ توزيح ناؼ مميوف أخر  حتػى نهايػط عػاـ  4

 مبلييف كمامط وهي غير متوفرة حتى المحظط". 1وزارة الدفاع بميزانيط لنحو 
% مػف اإل ػرائيمييف بػدوف 40و الت "مواريؼ" إف هذ  األر اـ تكشؼ عف اورة اوبط بمو بها فإننا  ن د 
قص فػي الكمامػات الوا يػط مػف كمامات وا يط فى حاؿ موا هط ظروؼ طارئطن مومحط أنه باإلمافط إلى الن

األ ػػػػمحط الكيماويػػػػط والبيولو يػػػػط والنوويػػػػطن فػػػػإف المبل ػػػػت كػػػػذلؾ يو ػػػػد فيهػػػػا ف ػػػػوات خطيػػػػرةن فنحػػػػو  مػػػػػث 
اإل رائيمييف ال تو د لهـ أماكف محميط تحت األرض أو مم أ عمومي يمكف أف يم أوا إليه في حالط اله ػـو 

 ماءن عمى حد توبيرها.الااروخين و يمطروف لمبقاء مومقيف تحت رحمط ال 
وأشػػػػارت الاػػػػحي ط الوبريػػػػط إلػػػػى أف هنػػػػاؾ مبل ػػػػت متػػػػوفرة لئل ػػػػرائيمييف ولكنهػػػػا لي ػػػػت ح ػػػػب الموااػػػػ ات 

% مػػف اإل ػػرائيمييف عػػف اعتقػػادهـ بػػأف ال بهػػط الداخميػػط غيػػر  ػػاهزة ألي 11عبػػر نحػػو و  المطموبػػط لمػػدفاع.
 ه وـ".

 01/7/1101، األيام، رام اهلل
 

 ة أزمة مالية تعقب ىجوميا عمى طيرانتل أبيب تستعد لمواجي 07
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تو ّػح محػافظ "بنػؾ إ ػرائيؿ"  ػتانمي فيشػرن تػدهور األومػاع اال تاػاديط لمدولػط الوبريػط : الناارة الفم ػطيف 
 وبموغها حالط مف التأّزـ متأ رة به وـ مرتقب تشّنه مد إيراف.

إ ػرائيميط محتممػط مػد المنشػػوت و ػاؿ فيشػر " ػيكوف مػف الاػػوب تقيػيـ األبوػاد اال تاػاديط لومميػط ع ػػكريط 
النوويط اإليرانيط"ن مشيرًا في الو ت ذاته إلى أف "بنؾ إ رائيؿ" ي ري كافّػط اال ػتودادات لموا هػط أي احتمػاؿ 

 بنشوب أزمط ا تااديط في أعقاب القياـ بومميط كتمؾ.
 00/7/1101قدس برس، 

 
  لبة بإضافة العربية لشعارىاا يتضمن المطابمدية تل أبيب تحذف مداخمة عضو عربي من موقعي 08

ت اهمػػػت بمديػػػط "تػػػؿ أبيػػػب" اإل ػػػرائيميطن ال موػػػطن نشػػػر كممػػػط الومػػػو ال م ػػػطيني فػػػي م م ػػػها البمػػػدي أحمػػػد 
مشػػهراوي عمػػى مو وهػػا اإللكترونػػي خػػبلؿ اال تمػػاع الػػدوري لمم مػػسن والػػذي دعػػا فيػػه مشػػهراوي إلػػى إمػػافط 

 كتابط عربيط إلى شوار البمديط.
رتس" اإل ػػرائيميط أنػػه يتمػػ  مػػف المقطػػح المرئػػي الػػذي نشػػرته البمديػػط عمػػى اػػ حتها وأومػػحت اػػحي ط "هػػو

الر ػػميط فػػػي مو ػػػح "يوتيػػػوب" أنػػػه تػػػـ حػػػذؼ ال ػػػزء الػػػذي يتبػػػح دعػػػوة الومػػػو ال م ػػػطيني إللقػػػاء كممتػػػه عمػػػى 
المناط أماـ الم مس مف المقطحن حيث إنه أظهػر أنػه دعػي إلػى الحػديثن لكػف مشػهراوي لػـ يظهػر متحػد ًا 

 د يقط. 11المقطح الذي ت اوز طوله  في
 00/7/1101، فمسطين أون الين

 
 رتيريين في نفق عمى الحدود مع مصرأ أربعةنظمة حقوقية: الجيش االسرائيمي يحتجز م 11

 الػػت منظمػػات حقو يػػط إف ال ػػيش اال ػػرائيمي  ػػد احت ػػز أربوػػط أريتػػرييف كػػانوا  ػػد عمقػػوا داخػػؿ أحػػد االن ػػاؽ 
منظمط أطباء مف أ ؿ حقوؽ اإلن اف إف االريتػرييف األربوػط  ػد  مػوا عػدة أيػاـ  وتقوؿ الحدوديط مح مار.

 في الن ؽ بود أف ُمنووا مف الخروج مف طرفيه.
 00/7/1101، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 "عسقالن" معتقل "عوفر" وقسم األسرى المرضى في معتقلقتحام إ 10

 نػدي م ػم  ا تحمػوا   ػمي  100عف وزارة شؤوف األ ػر ن امػسن أف "األياـ": أفاد تقرير اادر  -راـ اهلل 
في   ف عوفرن و ر  إخراج األ ر  مػف هػذيف الق ػميف بػالقوة وبشػكؿ ا ػت زازي وتحػت تهديػد  24+  21

و ػػاؿ مم ػػؿ األ ػػر  محمػػود غممػػي إف "األ ػػر  رفمػػوا الخػػروج ممػػا أد  الػػى ا ػػتخداـ القػػوة فػػي  ال ػػبلح.
أ يرًا الى   وف أخر  غير موروفػط واتخػاذ  ػرار بنقػؿ مم ػؿ األ ػر   21ت بنقؿ إخرا هـ مف عزلهـن و ام

بأكممػػػه  24وأومػػ  غممػػي أف "إدارة ال ػػػ ف بػػررت هػػذا اال تحػػاـ بأنهػػػا تريػػد إخػػبلء   ػػـ  خػػبلؿ أ ػػبوعيف".
ال ػػػتخدامه كموبػػػار ل ميػػػح األ ػػػر  المو ػػػوفيف وال نػػػائييف وأف األ ػػػر  رفمػػػوا ذلػػػؾ وخااػػػط و ػػػود أ ػػػر  

و اؿ غممي اف "كافط ال اائؿ في ال ػ ف اتخػذت  ػرارًا بػرفض إ ػراءات إدارة ال ػ فن  ف في ال  ف". نائيي
وأنه تـ تهديد هذ  ال اائؿ بنقؿ  ميح مم ميها الى   وف أخر  اذا بقي األ ػر  ماػريف عمػى رفػض  ػرار 

 إدارة ال  ف".
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فػػي  1ومد  ػػط ا تحمػػت   ػػـ  وعمػػى اػػويد متاػػؿ أفػػاد محػػامي وزارة األ ػػر  كػػريـ ع ػػوة أف  ػػوات كبيػػرة
أ ػػيرًا مػػف  24مػػف هػػذا الق ػػـ الػػذي يحػػوي  21 ػػ ف ع ػػقبلفن وأ ػػرت ت تيشػػًا مهينػػًا وا ػػت زازيًا فػػي غرفػػط 

 الحاالت المرميط الاوبط في ال  ف.
 01/7/1101، األيام، رام اهلل

 
 "غير مسبوق"في تمقيح  "ميند"سير ُتنجب أزوجة  11

عامػػًا ن المحكػػوـ بال ػػ ف المؤبػػدن وفقدانػػه  11قػػاؿ عمػػار الػػزبف البوػػد مػػرور  ػػنيف طويمػػط عمػػى اعت: نػػابمس
األمػػؿ بو ػػود فراػػه  ريبػػط إلطبل ػػهن  ػػرر أف يحقػػؽ حممػػه وحمػػـ عائمتػػه بإن ػػاب ط ػػؿ ذكػػر عبػػر و ػػيمط لػػـ 
ت رب  ابقًان وهي تهريب حيوانات منويط لػه مػف ال ػ فن وار ػراء تمقػي  بويمػط مػف زو تػه فػي مركػز طبػي 

 ب.مختص بأط اؿ األنابي
عامػػًا  ؿ  12وفػػي بيػػت عمػػار فػػي نػػابمسن تنتظػػر الوائمػػط المولػػود ال ديػػد ب ػػرح غػػامر. و الػػت الزو ػػط دالؿ ال

عامًا ن وهما فػي حا ػط الػى أخ  24العامًا  وبي اف ال21أن بنا  بؿ اعتقاؿ عمار ابنتيفن بشائر «: »الحياة»
كػاف »وأمػافت: «. عاماً  11بدًا ومؤ  11ي ندهما في الحياةن خاواًا أف والدهما موتقؿ ومحكوـ بال  ف 

 «.حمـ لي ولومار ولبلبنتيف ولموائمطن وها هو يتحقؽ
وطمػب عمػار ت ػميط المولػود المتو ػح أف يػر  النػور غػدًا مهنػد تخميػدًا لاػديؽ لػه ا تشػهد فػي موا هػات مػح 

الوائمػػػطن  و الػػػت دالؿ اف الوائمػػػط ا تشػػػارت ر ػػػاؿ ديػػػف وال يػػػراف و ميػػػح أفػػػراد  ػػػيش االحػػػتبلؿ اال ػػػرائيمي.
 «.و"ش ونا ال ميح عمى ذلؾ

 01/7/1101، الحياة، لندن
 

 أسيرات يعانين أوضاعًا اعتقالية صعبة": ست نادي األسير" 12
اشػتكت  ػت أ ػيرات فػي  ػ وف االحػتبلؿ مػف ومػوهف الاػوب نتي ػط اعتقػالهف بػالقرب ”: الخمػيج“ -غزة 

ومػح األ ػيرات فػي  ػ ف “لينػا ال ربػوني أف  ال نائيات . وأكدت األ ػيرة” اإل رائيميات“مف   ـ ال  ينات 
 ”.هشاروف ال يطاؽ في ظؿ توا د   مهف ب انب   ـ الال نائيات 

ن أف ما ي اؿ بينهف حائط ببل تيكي فقطن ونتي ط ”نادي األ ير ال م طيني“وذكرتن وفؽ بياف اادر عف 
.لػػذلؾ فػػإف ال ػػ ينات ال نائيػػات يت ػػببف بشػػكؿ دائػػـ فػػي إزعػػا هف خاواػػًا فػػي أو  و ػػاؿ نػػادي   ػػات النػػـو

هو  تن وهػف لينػا ال ربػونين وآالء عي ػى ال وبػطن و ػمو  ” هشاروف“األ ير إف عدد األ يرات في   ف 
عبػػد الوزيػػز ح ػػافن وأفنػػاف إ ػػماعيؿ رممػػافن وهػػديؿ طػػبلؿ عي ػػى أبػػو تركػػين وهػػف مػػف مدينػػط الخميػػؿن 

 إمافط إلى األ يرة األردنيط ن يبط عودة  رادات.
 01/7/1101، قةالخميج، الشار 

 
 قراقع: الحركة األسيرة تستعد الستنئاف نضاليا ضد اإلجراءات التعسفية اإلسرائيمية 13

كػػد وزيػػر شػػؤوف األ ػػر  والمحػػرريف عي ػػى  را ػػح أف حراكػػا  ػػديا عربيػػا ودوليػػا حػػوؿ : أ"الم ػػتقبؿ" -راـ اهلل 
لػػؾ عمػػى مػػوء زيػػادة وتيػػرة  مػػيط األ ػػر  فػػي  ػػ وف االحػػتبلؿ  تشػػهد  األشػػهر المقبمػػط مػػف هػػذا الوػػاـن وذ

ن ػػانيا و انونيػػا وعمػػى مػػوء ا ػػتمرار ارتكػػاب إ ػػرائيؿ  ػػرائـ  الػػوعي الػػدولي بأهميػػط  مػػيط األ ػػر   يا ػػيا وار
 حرب وممار ات ال إن انيط بحؽ األ ر  في   وف االحتبلؿ. 
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ؿ فػػي الوػػراؽ و ػاؿ  را ػػح اف المػؤتمر المقػػرر عقػد  تحػػت رعايػط  اموػػط الػدوؿ الوربيػػط فػي كػػانوف أالوؿ المقبػ
 ػػيركز عمػػى طمػػب الػػدعـ والمػػرط بات ػػا  انتػػزاع االعتػػراؼ بالاػػ ط القانونيػػط والشػػرعيط لؤل ػػر  فػػي  ػػ وف 

 االحتبلؿ با تهـ أ ر  حرب ومقاتميف شرعييف.
و ػػاؿ  را ػػح اف "المػػؤتمر لػػيس فقػػط تمػػامنيا بقػػدر مػػا هػػو الومػػؿ عمػػى تن يػػذ  ػػرارات وتو هػػات دوليػػط بإر ػػاؿ 

حوؿ تردي الومح اإلن اني لؤل ر  وانتهاكات خطيرة تقػـو بهػا  ػمطات االحػتبلؿ بحػؽ ل اف تحقيؽ دوليط 
 الموتقميف تتنافى مح القيـ والمبادئ الدوليط واإلن انيط". 

وكشؼ  را ح عف التحمير لمؤتمر آخر  ػيوقد حػوؿ األ ػر  ا ػتودت ال مهوريػط التون ػيط ال تمػافته فػي 
األ ر  وتحريكها عمى كافط الم تويات با تها  ميط عربيط ودوليط  نهايط هذا الواـن كا تمرار لدعـ  ميط

ن ػػانيط بامتيػػاز. و ػػاؿ  را ػػح أف هػػذا الحػػراؾ يتػػزامف أيمػػا مػػح تو ػػه األ ػػر  داخػػؿ ال ػػ وف والػػذيف  ػػرروا  وار
القيػػاـ بخطػػوات  انونيػػط لبلعتػػراؼ بهػػـ كأ ػػر  حػػرب وتحػػت عنػػواف موركػػط االنبوػػاث الػػوطني نحيػػث  ػػيبدأ 

رنامج نمالي يدعـ هذا التو ه كرفض ارتداء الزي الر مي إلدارة ال  وف وعدـ الو ػوؼ عمػى األ ر  في ب
 الودد الر مي وغيرها.

 01/7/1101، المستقبل، بيروت
 

 في السجون اإلسرائيمية "عمداء األسرى"أسيرًا عمى قائمة  55: فروانة 14
عمػػػداء »بػػػد النااػػػر فروانػػػطن إف  ائمػػػط  ػػػاؿ مػػػدير دائػػػرة اإلحاػػػاء بػػػوزارة األ ػػػر  والمحػػػرريف فػػػي راـ اهلل ع

أ يرًا بود انمماـ  بل ط أ ر   دد ينتموف  11في   وف االحتبلؿ اإل رائيمي ارت وت لتاؿ الى « األ ر 
 عامًا بشكؿ متوااؿ. 10ن ممى عمى اعتقالهـ أك ر مف «فت »لحركط 

موتقمػيف منػذ مػا  بػؿ تو يػح ات ا يػط أ يرًا  221وبيَّف فروانط أف هؤالء األ ر  هـ  زء مف  ائمط طويمط تمـ 
األ ػػػر  »ن وهػػػؤالء ُيطمػػػؽ عمػػػيهـ ماػػػطم  2994أو ػػػمو و يػػػاـ ال ػػػمطط الوطنيػػػط فػػػي الرابػػػح مػػػف أيػػػار عػػػاـ 

 باعتبارهـ أ دـ األ ر  في   وف االحتبلؿ.« القدامى
مػػط وهػػو تمػػـ أ ػػيرًا عربيػػًا مػػف همػػبط ال ػػوالف ال ػػوريط المحت« األ ػػر  القػػدامى»وأومػػ  فروانػػط أف  ائمػػط 

والػػذي ُيوتبػػر عميػػد األ ػػر  الوػػرب فػػي ال ػػ وف  2981أغ ػػطس  11األ ػػير اػػد ي المقػػت الموتقػػؿ منػػذ 
 24ا ػر  مػف القػدسن و 20أ ػيرا مػف  طػاع غػزةن و 18أ يرًا مف الم ط الرربيػطن و 10اإل رائيميط. وتمـ 

 ا يرًا مف الداخؿ ال م طيني .
 أ ير فم طينين بينهـ ن اء وأط اؿ ومرمى. 4100زهاء وتوتقؿ  مطات االحتبلؿ اإل رائيمي في   ونها 

 01/7/1101، الدستور، عم ان
 

 "األقصى"تحذير فمسطيني من مخططات تيويد القدس و 15
منتار حمػداف: أكػد المكتػب الػوطني ال م ػطيني لمػدفاع عػف األرض ومقاومػط اال ػتيطافن أمػسن  -راـ اهلل 

ط تػأتي فػي إطػار مخططػات لم ػيطرة عمػى الم ػ د األ اػػىن فػي القػدس المحتمػ” اال ػرائيميط“اف الممار ػات 
عمػػى كػػؿ ت ااػػيؿ ” اإل ػػرائيميط“بتق ػػيـ الم ػػ دن يػػأتي فػػي اطػػار مخطػػط اػػهيوني متكامػػؿ إلحكػػاـ القبمػػط 

زئيػػؼ الكػػيفن األ ػػبوع المامػػين ” اإل ػػرائيمي“القػػدس المحتمػػطن مشػػيرًا إلػػى ا تػػراح رئػػيس االئػػتبلؼ الحكػػومي 
 وا تادار االحتبلؿ  رارًا بتحويؿ  احات الم  د إلى حدائؽ عامط.بتق يـ الم  د األ اىن 
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تظهر أف آالؼ الدونمات التػي أ يمػت ” اإلدارة المدنيط”وكشؼ المكتب أف و ائؽ لمو ؼ اإل بلمي وخرائط ؿ
عميها الم توطنات في غػور األردف توػود لمو ػؼ اإل ػبلمي. ووفقػًا لموطيػات الو ػؼن فػإف م مػوع األرامػي 

 ألؼ دونـ. 11إل امط الم توطنات وال دار بمغ ” إ رائيؿ“رتها التي ااد
 01/7/1101، الخميج، الشارقة

 
 الخميل: االحتالل يسمح لممستوطنين باستخدام بركة مياه مسجمة كوقف إسالمي 16

 رر  يش االحتبلؿ اإل رائيمي ال ماح لمم توطنيف با تخداـ بركط ميا  في منطقط تؿ ارميدة و ػط : الخميؿ
و اؿ ت مح "شباب مد اال تيطاف"  ط الخميؿ ال نوب الم ط الرربيط ن رغـ أنها م  مط كو ؼ إ بلمي.مدين

فػػي بيػػاف لػػه تمقػػت " ػػدس بػػرس" ن ػػخط عنػػه إف  ػػيش االحػػتبلؿ اتخػػذ  ػػراًرا بمنػػح ال م ػػطينييف مػػف ا ػػتخداـ 
ف الػذيف ي ػتخدمونها "الويف ال ديػدة" فػي تػؿ رميػدة خػبلؿ يػومي ال موػط وال ػبتن وأنػه يتػي  ذلػؾ لمم ػتوطني

 يومًيا دوف أي و ه حؽ.
وأومػ  زيػد ال وبػري مػدير أو ػػاؼ الخميػؿ لمرا ػؿ " ػدس بػرس" أف البركػػط الالوػيف ال ديػدة  وبػرؾ الميػا  فػػي 
منطقط تؿ ارميدة م  مط لد  األو اؼ اإل بلميطن وتوود لو ؼ الاحابي الم مـ أوس تميـ الداري وبومها 

متػر مربػح  تتوػرض  11وبػري الػى اف "الوػيف ال ديػدة " والتػي تبمػغ م ػاحتها وأشػار ال  يوػود لو ػؼ الخميػؿ.
العتداءات متواامط وينشت الم توطنوف حولهػا  واعػد بنػاء وتو ػيح ويحػاولوف ال ػيطرة عميهػا و ػر ط الميػا   

 منذ فترة طويمط رغـ اف األو اؼ تمتمؾ "طابو " لهذ البركط واألرامي المحيطط بها.
 00/7/1101، قدس برس

 
 عائمة من المخيمات الفمسطينية في سوريا إلى مخيمات لبنان 0111نزوح ": المستقبل" 17

رفح القاؼ الذي ا تهدؼ مخّيمات البل ئيف ال م طينّييف في  وريا ال  ػّيما مخػّيـ اليرمػوؾ عػدد الوػائبلت 
ف واوؿ نحو النازحط إلى مخيمات لبنافن في شكؿ تدري ي حيث افادت احاائيط فم طينيط غير ر ميط ع

عائمػط الػى عػيف الحمػوة  110عائمط توزعت عمى مخيمات بيروت والبقاع وال نوب وواؿ منها نحو  2000
 الى مدينط ايدا.  200و

واشارت "الم اف الشوبيط ال م طينيط" في مخيـ عػيف الحمػوة الػى واػوؿ عشػريف عائمػط الػى المخػيـ هربػا مػف 
ات ال م ػطينيط فػػي  ػػوريا ويػػتـ الومػػؿ عمػػى تػػأميف الرعايػػط الخػوؼ والقمػػؽ والقاػػؼ الػػذي تتوػػرض لػػه المخيمػػ

والمأو  المنا بيف لهان خاواا واف موظـ النازحيف وفدوا الى ا ارب لهـ ولـ تمطر بود الى فت  اي مػف 
 المدارس التابوط لوكالط االونروا الحتمانهـ  ماعيا.

اد ع ماف  م ػمط ا تماعػات مػح م ػؤولي وعقد م ؤوؿ الشؤوف اال تماعيط في الم اف الشوبيط ال م طينيط فؤ 
ومم مػػي مؤ  ػػات اهميػػط وان ػػانيط بحػػث خبللهػػا  ػػبؿ م ػػاعدة هػػؤالء ري مػػا تػػتـ الوػػودةن فػػي و ػػت  امػػت فيػػه 

عائمػط  ػوريط وفم ػطينيط نزحػت  210 طوػط مبلبػس ؿ 2100ل نط الزكاة والاد ات فػي عػيف الحمػوة بتقػديـ 
بالتوػػاوف مػػح مؤ  ػػط التوػػاوف اإلن ػػاني بتوزيػػح م ػػاعدات  إلػػى المخػػيـن كمػػا  امػػت ل نػػط الزكػػاة والاػػد ات

 عائمط نازحط مف  وريا. 11ماليط ؿ
 01/7/1101، المستقبل، بيروت
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مػػػح المطػػػراف  التقػػى الػػػدكتور عبػػد الوزيػػػز الشػػقا ي الػػػرئيس ال ػػابؽ لت مػػػح الشخاػػيات ال م ػػػطينيط الم ػػتقمط
اليك ػػيوس مطػػراف غػػزة لمتباحػػث فػػي اػػورة الوبل ػػات اإل ػػبلميط الم ػػيحيط و ػػبؿ توزيزهػػا والتاػػدي لكػػؿ مػػا 

 مف شأنه إ ارة الوحدة والترابط اإل بلمي الم يحي في فم طيف.
انػه  وبيف الشقا ي أف اال تماع  ادته أ واء مف األخوة التي تـ التأكيد عمى م اهيمها خبلؿ المقاءن مومحاً 

عػػرض لممطػػراف الونػػاويف األ ا ػػيط التػػى ال يمكػػف االخػػتبلؼ عميهػػا انطبل ػػا مػػف أف الػػديف اإل ػػبلمي  ػػاء 
 حامنط لم اهيـ الحرياتن ودعا إلى التولؼ والوحدة بيف مكونات الم تمح.

وأومػػػ  الشػػػقا ي أف الم ػػػيحييف فػػػي غػػػزة يوتبػػػروف ركيػػػزة أ ا ػػػيط و ػػػزء أاػػػيؿ مػػػف مكونػػػات هػػػذا الشػػػوب 
ي ب :« في الدفاع عنهن عدا عف ا تحالط التشكيؾ في وطنيتهـ وانتمائهـ لقميط شوبهـ ن و اؿ  ويشاركوف

 «.رد االعتبار لوحدة ال هد الم يحي الم مـ والذي يحمي ويدافح عف المقد ات
مف  هته أشػار المطػراف اليك ػيوس إلػى الوبل ػط التاريخيػط بػيف الم ػيحييف والم ػمميف والتػى ت ػودها المحبػط 

محمػػطن مبينػػًا أف النشػػاط الم ػػيحي الم تموػػي فػػي غػػزة ينطمػػؽ مػػف م ػػئولياته الوطنيػػطن مومػػحا أف نشػػاط وال
 المدارس الم يحيط في غزة ال يحمؿ أي مف أنواع التمييز بيف الم يحي والم مـ.

 01/7/1101، الدستور، عم ان
 

 مناشدات إلنياء احتجاز عشرات الفمسطينيين في أقسام ومراكز مصرية: غزة 21
ناشد أهالي ال م طينييف المحت زيف في أ  اـ ومراكز التو يؼ الماريط الرئيس الماري محمد مر ي : غزة

ووزير الداخميط الماري بالتدخؿ إلنهاء احت از أبنائهـ نتي ط ت اوزهـ مدة اإل امط الممنوحط لهـ فػي ماػر 
مبػػارؾ وعيػػد ال طػػر مػػح أهمهػػـ وتػػرحميهـ إلػػى موبػػر رفػػ  لكػػي يتمكنػػوا مػػف  مػػاء بػػا ي أيػػاـ شػػهر رممػػاف ال

و ػػاؿ األهػالي: "إف أبنائنػػا طمبػػط ومرمػى ودخمػػوا ماػػر بطريقػط مشػػروعط ولكػػف نتي ػط عػػدـ ت ديػػد  وأحبػتهـ.
إ ػػػامتهـ امػػػطروا لمبقػػػاء وتقػػػديـ امتحانػػػاتهـ إمػػػافط إلػػػى أف المرمػػػى امػػػطروا لمبقػػػاء فػػػي ماػػػر إلكمػػػاؿ 

 عبل هـ". 
 00/7/1101المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 حتالل يفرض غرامات باىظة عمى الرعاة في األغواراال 20

أكد م مس  ػروي المػال  والممػارب البدويػط فػي األغػوار ال م ػطينيط المحاذيػط  ”:الخميج“ -فم طيف المحتمط 
لمحػػدود اإليرانيػػط أف االحػػتبلؿ ي ػػرض غرامػػات ماليػػط عاليػػط عمػػى أاػػحاب المواشػػي التػػي يػػتـ ماػػادرتها مػػف 

 غوار.المال  والممارب في األ
ال م طينيط الم تقمط عف الم مس أف أاحاب المواشي التي تـ اادرتها  ػوات االحػتبلؿ ” موا“ونقمت وكالط 

ألػػؼ شػػيقؿن وأف أعػػدادًا مػػف األبقػػار ن قػػت أ نػػاء  21مػػؤخرًان ُغرمػػوا مػػف  بػػؿ االحػػتبلؿ أيمػػًا بمبػػالغ فا ػػت 
 ت كاممط. وأوم  الم مػس أف االحػتبلؿ عمميات الح ز والماادرةن واألعداد التي أعيدت بود الررامات لي

ي رض غرامات باهظػط لممػرط عمػى ال ػكاف مػف أ ػؿ ته يػرهـن وأف موػدات وآليػات ك يػرة تمػت ماػادرتها 
وتطمػػػب  ػػػمطات االحػػػتبلؿ غرامػػػات مػػػف أ ػػػؿ إعادتهػػػا إلػػػى أاػػػحابها. ودعػػػا الم مػػػس ال ػػػكاف والمؤ  ػػػات 

اميػػػط إلػػػى ت ػػػويوهـ والقمػػػاء عمػػػى و ػػػودهـ فػػػوؽ الر ػػػميط والدوليػػػط لمو ػػػوؼ فػػػي و ػػػه  يا ػػػط االحػػػتبلؿ الر 
 أرمهـ.

 01/7/1101، الخميج، الشارقة
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 صابة فتى فمسطيني بنيران قوات االحتالل جنوب قطاع غزةإ 21

 ن فتػػا فم ػػطينيا براػػاص االحػػتبلؿ اإل ػػرائيمي  نػػوب  طػػاع 8|22أاػػيب ظهػػر ال ػػبت ال:  غػػزة الفم ػػطيف 
ؿ المتمركزة في األبراج الو كريط شرؽ منطقط خزاعػط فتحػت و الت ماادر فم طينيط اف  وات االحتبل غزة.

 ال م طينييف في تمؾ البمدة فأاابت أحد ال تياف. ظهر اليـو ال بت نيراف رشاشاتها ت ا  مزارع 
 00/7/1101، قدس برس

 
 الطفمة الفمسطينية صالحة حمدين تفوز بجائزة دولية لمقصة القصيرة 22

 م طينيط االحط حمديف اف يقودها خيالها البريء لم وز ب ائزة هانز لـ تتو ح الط مط البدويط ال: عماف
وفازت االحطن التي ت كف  ط ؿ مف  ميح انحاء الوالـ. 2100كري تياف الدوليط لمقاط الخياليطن مف بيف 

في ت مح بدوي لورب ال هاليف في بمدة ابو ديس المحاذيط لمدينط القدسن ب ائزة هانز كري تياف عف 
 واعمف عف فوزها بال ائزة  بؿ نحو شهرن وت ممتها في مدر تها.« حنتوش»ياليط  اتها الخ

و الت االحط انها ا تمهمت  اتها مف الوا ح الذي تويشهن وانها كانت دائما ت كر وتحمـ باف تويش حياة 
تي افمؿ في هذا المكافن واف فكرة هدـ منازؿ الا ي   اءتها مف ك رة ما يتحدث به اهالي المنطقط ال

 يويشوف فيها.
حتى احقؽ ما اتخيمهن واف يتـ ت بيت »وترفض االحط اي عرض لها لمخروج مف المكاف الذي ت كف فيه 

وحوؿ مورفط الط مط االحط اابل بالبلعب «. المكاف الذي نويش فيه وي د االط اؿ مكانا يموبوف فيه
لبوض الاحؼ حينما كانت تذهب مي ين  الت انها عرفت عنه مف خبلؿ التم زيوفن ومف خبلؿ  راءتها 

 لزيارة خاؿ لها في منطقط نابمس.
 01/7/1101، الدستور، عم ان

 
 أيمن صافية أول راقص باليو فمسطيني 23

و د ال م طيني أيمف اافيط وهو مواطف عربي إ رئيمين في مدينط ك ر يا يؼ في : لندف - يم يا  ميث
يقوؿ اافيط البالغ  ا هط موارمط  ويط مف بني  مدته.ال ميؿ ن  هن كأوؿ را ص يتقف فنوف الباليهن في مو 

مف الومر واحدا وعشريف عاما "ت اوزت رغبتي لتومـ الباليه الكبل يكي حدود فهـ زمبلئي في ال اؿ" 
وأردؼ "كؿ موموماتهـ عف هذ  المهارة أنها مف ممف الريامات التي ت تمتح بها ال تيات. وحينما أبديت 

 ذا النوع مف الر ص بدأوا يطالوونني وكأني  ادـ مف كوكب آخر!".رغبتي في تومـ أفانيف ه
ويوتقد اافيط أف ن احه يم ؿ تش يوا لرير  مف الشباب ال م طينييف التوا يف لدخوؿ م اؿ الر ص 

 الكبل يكي. فوندما يرونه نا حا  يتمكنوف مف ت اهؿ النقد والممي  دما بخطى وا قط.
 00/7/1101، سي( ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي

 
قامة الدولة الفمسطينية  : ندعمجودة 24  وعاصمتيا القدسحق العودة وحق التعويض وا 

أكػػػػد وزيػػػػر الخار يػػػػط نااػػػػر  ػػػػودة مو ػػػػؼ االردف ال ابػػػػت بشػػػػأف حػػػػؿ القمػػػػيط : ما ػػػػد القرعػػػػاف -عمػػػػاف  
م ػػؿ فػػي حػػؽ الوػػودة ال م ػػطينيط الػػذي يتبنػػا  ويدعمػػه  بللػػط الممػػؾ عبػػد اهلل ال ػػاني فػػي المحافػػؿ الدوليػػط والمت

 وحؽ التوويض وار امط الدولط ال م طينيط الم تقمط عمى التراب ال م طيني وعاامتها القدس.
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وأمػػػاؼ  ػػػودةن فػػػي كممػػػط ارت مهػػػا خػػػبلؿ ح ػػػؿ االفطػػػار الرممػػػاني الػػػذي أ امتػػػه دائػػػرة الشػػػؤوف ال م ػػػطينيط 
يف لمشػػبابن أف االردف لػػـ لرؤ ػػاء وأعمػػاء ل ػػاف خػػدمات المخيمػػات والم ػػاف اال تشػػاريط فػػي مدينػػط الح ػػ

 يتخؿ في يـو مف االياـ عف م ؤولياته الوطنيط والقوميط حياؿ مختمؼ القمايا الوربيط.
مف  هتهن ا تورض مدير عاـ دائرة الشؤوف ال م طينيط المهندس محمود الوقرباوي حزمط مشاريح الخػدمات 

ول ػػت الوقربػػاوي  ي تن يػػذها والم ػػتقبميط.والبنػػى التحتيػػط التػػي أن ػػزت فػػي مختمػػؼ المخيمػػات والمشػػاريح ال ػػار 
الى االنوكا ات االي ابيط لتن يذ المشاريح التي أمر بها  بللط الممؾ خبلؿ  والته في المخيمػات والتػي أدت 

 الى تح يف الم تو  المويشي والخدمي البناء المخيمات.
الم نط اال تشاريط فػي مخػيـ  وتحدث كؿ مف رئيس ل نط خدمات مخيـ البقوط الدكتور محمد الومايرة ورئيس

حطػػيف ح ػػيف شػػاهيف والشػػي  وفيػػؽ النػػداؼ م منػػيف التو هػػات االاػػبلحيط التػػي يقودهػػا  بللػػط الممػػؾ والتػػي 
طالػػت ال وانػػب الد ػػتوريط والتشػػريويط وأكػػدوا الت ػػاؼ أبنػػاء المخيمػػات حػػوؿ القيػػادة الهاشػػميط وحراػػهـ عمػػى 

 هـ المطمؽ لمم يرة االابلحيط وار راء االنتخابات النيابيط.الن يج اال تماعي وحمايط الوحدة الوطنيط ودعم
 01/7/1101، الدستور، عم ان

 
 و" ضد غزة: إغالق معبر رفح "غير ُموج  السفير المصري في األراضي الفمسطينية 25

أكػػد ال ػػ ير الماػػري فػػي األرامػػي ال م ػػطينيط يا ػػر ع مػػافن أف إغػػبلؽ موبػػر رفػػ  : أدهػػـ الشػػريؼ -غػػزة
و ػاؿ ع مػاف فػي تاػري  لػػ"فم طيف أوف اليػف": "ال  ة ومار "غيػر ُمو ػه مػد   طػاع غػزة".ال ااؿ بيف غز 

ي ب النظر إلى إغبلؽ الموبر عمى أنه نوع مػف الوقػاب ال مػاعين أو نػوع مػف اإل ػراء المو ػه مػد   طػاع 
ػػمف الحممػػ غػػزة". ط األمنيػػط ونبَّػػه إلػػى أف إغػػبلؽ الموبػػر  ػػاء فػػي إطػػار إغػػبلؽ المنطقػػط الحدوديػػط بأكممهػػا م 

 التي يقـو بها ال يش الماري في شماؿ  يناء.
و ػػاؿ ع مػػاف: إف "المنطقػػط الحدوديػػط بأكممهػػا منطقػػط عمميػػات ع ػػكريط مرمقػػطن وبالتػػالي عنػػدما تنتهػػي هػػذ  

 الظروؼ خبلؿ األياـ القميمط القادمط  يواد فت  موبر رف  وفقًا لآلليات الُمت ؽ عميها".
 ه لقطػػاع غػػزة ككػػؿن أو لشػػوبنا ال م ػػطينين وهػػذا لػػـ يحػػدث ولػػف يحػػدث".وأمػػاؼ "ال يو ػػد أي اتهػػاـ مو ػػ

وتابح: "الشوب ال م طيني في غزة تربطه بمار امط رحـن وابلت ن بن وماير ُمشترؾن وبالتالي نكف 
 له كؿ الموزة والتقديرن و مف دور  طاع غزة والشوب ال م طيني في حمايط األمف القومي الماري".

ماري لد  ال مطط ال م طينيط ذلؾ "دليبل عمى مد  التزاـ القيادة الماريط بما توهدت بهن واعتبر ال  ير ال
 وبما ذكرته في الوديد مف المنا بات بأنه ال عودة لموراء فيما يتومؽ بقطاع غزةن وال عودة لحاار غزة".

الي عمػػى   طػػاع وأكػػد أف "ال يا ػػط الماػػريط ال ديػػدة تهػػتـ بالومػػؿ عمػػى تخ يػػؼ الحاػػار الم ػػروض عمػػى أهػػ
 غزةن وتخ يؼ مواناتهـ واواًل إلى إزالط الحاار اإل رائيمي بشكؿ كامؿ".

وتمنى أف ُيقدِّر ال ميػح فػي غػزة "الماػاب ال مػؿ الػذي أاػاب ماػرن وأف يكػوف هنػاؾ تقػدير ووعػي لمػد  
ى موبػػر الاػػدمط التػػي حمػػت بالماػػرييف"ن مشػػددًا عمػػى أف القيػػادة الماػػريط تػػت هـ مػػد  حا ػػط  طػػاع غػػزة إلػػ

 يومؿ عمى مدار ال اعط.
و ػػػاؿ: "أت هػػػـ أف إغػػػبلؽ موبػػػر رفػػػ  يػػػؤ ر عمػػػى الحيػػػاة بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي  طػػػاع غػػػزةن لكػػػف هػػػذا الومػػػح لػػػف 

 ي تمر"ن ممي ًا: "خبلؿ األياـ القميمط الماميط  توود األوماع إلى  ابؽ عهدها".
ف خػػبلؿ التشػػاور بػػيف غػػزة وفػػي  ػػياؽت ُمتاػػؿن أكػػد ع مػػاف أف عمػػى مػػرورة إي ػػاد حػػؿ لقمػػيط األن ػػاؽ مػػ

 ومارن موتبرًا أنها باتت "تشكؿ تهديدًا عمى الطرفيف المار وغزة ".
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ور ػ  ال ػ ير الماػري فػي األرامػي ال م ػطينيط أف تشػهد األيػاـ القادمػط مزيػدًا مػف التشػاور والدرا ػط لبحػث 
 ايط المطاؼ.كي يط الترمب عمى  ميط األن اؽ بما يتي  تخ يؼ الحاار عف  طاع غزة وفكه في نه

و اؿ: "مار تومؿ عمى تخ يؼ الحاار عف  طاع غزةن واواًل إلى فكػهن وأي إ ػراء يبحػث بػيف الطػرفيف 
 يكوف هدفه النهائي هو فؾ الحاار".

 00/7/1101، فمسطين أون الين
 

 "الحياة" عن مصادر أمنية: منفذ ىجوم سيناء ىو فمسطيني ينتمي إلى جيش اإلسالم 26
األ هػػزة تواػػمت إلػػى هويػػط  ائػػد اله ػػـو »أف « الحيػػاة»كشػػ ت ماػػادر أمنيػػط لػػػ : أحمػػد ماػػط ى -القػػاهرة 

ن كمػػا كشػػؼ أف ال ػػمطات «عمػػى  نػػود ال ػػيش ال م ػػاء المامػػين وهػػو فم ػػطيني ينتمػػي إلػػى  ػػيش اإل ػػبلـ
.« حماس»الماريط طمبت مف حركط   تو يؼ  بل ط أعماء في م موعط متطرفط يشتبه بتورطهـ في اله ـو

 01/7/1101، الحياة، لندن
 

 األشقرالدكتور عمر مرشد االخوان في مصر ينعى  27
وفي ال ياؽ ذاته؛ نوى الدكتور محمد بديح المرشد الواـ لئلخواف الم مميف الوبلمط الرباني الم اهد  

األ تاذ الدكتور عمر  ميماف األشقرن ممي ا في بياف مقتمب: "نحت ب عند اهلل توالى ااحب األيادي 
مـ وال مؿ"ن داعًيا اهلل عز و ؿ أف يرزؽ ال قيد الكريـ ال ردوس األعمى وأف يرزؽ آله البيماء في الو

 وأحبابه ومريد  الابر وال مواف.
 00/7/1101المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 ىجوم سيناء.. والفمسطينيون ليست ليم مصمحة بتوتير العالقةصباحي: حماس بريئة من  28

 ط ال مهوريط ومؤ س حزب الكرامط حمديف اباحىن إنه ال ي تبود تورط  اؿ المرش  ال ابؽ لرئا: وكاالت
عناار مف ال ماعات ال هاديط المو ودة فى  يناء فى اله ـو الم م  عمى  وات حػرس الحػدود فػى رفػ ن 
مؤكدًا أف "الإ رائيؿ  مالوط فى األمر مف خبلؿ اختراؽ هذ  ال ماعات والتبلعب بأفكارها وتو يهها بهػدؼ 

 فكارها الخاطئط لتحقيؽ ماالحهان والدليؿ أف الإ رائيؿ  أخ ت مومومات عف الحادث  بؿ و وعه".ت خير أ
و ـز اباحي بأف حركط "حماس بريئط تمامًا مف التورط فى الحادث"ن ممي ًا:" مف يروج لذلؾ خاطتن ألف 

 ال م طينييف لي ت لهـ مامحط فى توتر عبل تهـ بمار".
ااًل مف رئػيس الػوزراء ال م ػطيني إ ػماعيؿ هنيػطن أكػد خبللػه عػدـ مػموع وكشؼ اباحي عف أنه تمقى اتا

 أي  ماعات أو منظمات فم طينيط فى الحادث.
وأماؼ اباحي خبلؿ ح ؿ إفطار أعماء حزب الكرامط والتيار الشوبي بالقميوبيطن أمػس األوؿن أف  ػيناء 

كػػر منحػػػرؼ فػػي عقيػػدتها ممػػا ي ػػػتدعي مميئػػط بال ماعػػات اإلرهابيػػط الم ػػمحط والممولػػػط والمدربػػطن اػػاحبط ف
 الومؿ عمى تاحي  أفكارها وموا هتهـ بكؿ ح ـ وشدة.

وأعمػػػف دعمػػػه ودعػػػـ كافػػػط القػػػو  الوطنيػػػط لؤلمػػػف الماػػػري والقػػػوات الم ػػػمحط ومؤ  ػػػط الرئا ػػػط والحكومػػػط 
الوػادؿ الماريط فى موا هط اإلرهابن و اؿ:" هذا ي تمـز الومؿ عمى توديؿ ات ا يط كامب دي يدن والقااص 

مف مرتكبي هذا الحادث مطمب رئي ي لكؿ المارييفن و يناء تحتػاج مو  ػا موحػدا و ويػا مػف خػبلؿ توػديؿ 



 
 
 

 

 

           08ص                                    1480العدد:                01/7/1101 األحد التاريخ:

االت ا ػػات األمنيػػط فػػى كامػػب دي يػػد التػػي حرمػػت ماػػر مػػف و ػػود  ػػوات منا ػػبط وت ػػميحها باأل ػػمحط البلزمػػط 
 لحمايتها".

 00/7/1101، فمسطين أون الين
 

 المشكمة في المنطقة تتمثل باالحتالل االسارائيمي   :لدى األردن السفير االيراني 31
أكػػػد ال ػػػ ير االيرانػػػي لػػػد  االردف ماػػػط ى زادة فػػػي مػػػؤتمر : ايمػػػف عبػػػدالح يظ وبتػػػرا -الد ػػػتور  -عمػػػاف 

اح ي عقد  بالبيت االيرانػي م ػاء امػس ال ػبت بمنا ػبط احت ػاؿ ال ػ ارة بيػـو القػدس الوػالمي يػـو االربوػاء 
راف يمتمكاف مشتركات ك يرة مح بومهما خااط ت ا  القميط ال م طينيط حيػث يؤكػداف المقبؿ اف االردف واي

اف احػػبلؿ ال ػػبلـ يػػاتي مػػف خػػبلؿ حػػؿ الػػدولتيف وار ػػاع الحقػػوؽ الػػى الشػػوب ال م ػػطيني واف تكػػوف القػػدس 
 الشريؼ عاامط الدولط ال م طينيط.

اغتاب فم طيف منذ  تيف عاما وي وى  وأماؼ اف المشكمط في المنطقط تتم ؿ باالحتبلؿ اال رائيمي الذي
 حاليا لتق يـ الم  د اال اى ومنح رفح االذاف والابلة فيه وتحويؿ  احاته الى حدائؽ عامط.
 01/7/1101، الدستور، عم ان

 
 متورطين في ىجوم سيناء ثالثةمصر تطمب من حماس معمومات عن  30

طمبػػت ال ػػمطات الماػػريط مػػف حركػػط : ي ػػري محمػػد ناإل ػػماعيميط الماػػر : محمػػد ح ػػف شػػوباف - القػػاهرة
حماس التي ت يطر عمى  طػاع غػزة مومومػات عػف  بل ػط أعمػاء فػي م موعػط إ ػبلميط متطرفػط يشػتبه فػي 

 تػػيبل بػػيف حػػرس الحػػدود الماػػرييف يػػـو األحػػد المامػػي فػػي  ػػيناءن  21تػػورطهـ فػػي االعتػػداء الػػذي أو ػػح 
 بح ب ما أفاد ال بت مادر أمني.

مشػػبوهيف مػػف  9عػػدـ كشػػؼ هويتػػه إف ال ػػمطات الماػػريط تمقػػت الئحػػط بأ ػػماء  و ػػاؿ م ػػؤوؿ أمنػػي طمػػب 
نها طمبت مف حماس مومومػات عػف  بل ػط مػنهـ. ويشػتبه فػي انتمػاء ال بل ػط إلػى م موعػط   ػيش »إ رائيؿ وار

 وهي م موعط اريرة متطرفط كانت القاهرة حممتها م ؤوليط ه مات عدة في ال نوات األخيرة.« اإل بلـ
 01/7/1101، وسط، لندنالشرق األ 

 
 مصر وحماس تبحثان مقترحات بشأن منطقة تجارة حرة بينيما 31

ارح الدكتور محمد مح وبن وزير الدولط لمشؤوف القانونيط والم الس النيابيط بمارن عبر ح ابه  القاهرة:
حرة بيف الخاص عمى مو ح التوااؿ اال تماعي التويتر ن بأف الحكومط الماريط تدرس إنشاء منطقط ت ارة 

الػػػدافح وراء هػػػذا القػػػرار هػػػو الترمػػػب عمػػػى مشػػػكمط أن ػػػاؽ غػػػزةن »القطػػػاع ورفػػػ  الماػػػريطن و ػػػاؿ مح ػػػوب إف 
ونػػدرس تقػػديـ ا تػػراح إنشػػاء منطقػػط ت ػػارة بػػيف غػػزة ورفػػ  تحػػت إدارة ماػػريط لمػػتخمص مػػف ا تاػػاد التهريػػب 

 «.الخ ي وآ ار  األمنيط
بته إلى مادر في حركط حماس  اؿ فيه إف هناؾ توااػبل ونشرت وكالط األنباء األلمانيطن تاريحا آخر ن 

مك  ػػا ي ػػري عبػػر  نػػوات غيػػر ر ػػميط بػػيف الحكومػػط الماػػريط والحركػػط بشػػأف ومػػح خطػػط شػػاممط لموال ػػط 
الومح الحدودي بيف القطاع ومار بود أحداث  يناء األخيرة. وح ب المادرن فػإف منطقػط الت ػارة الحػرة 

  بب  بلئؿ أمنيط لم مطات الماريط. تكوف بديبل عف األن اؽ التي ت



 
 
 

 

 

           11ص                                    1480العدد:                01/7/1101 األحد التاريخ:

وأفػػاد الماػػدر بأنػػه  ػػراء أحػػداث  ػػيناء األخيػػرةن بػػدأت المنا شػػات حػػوؿ منطقػػط الت ػػارة الحػػرة تأخػػذ منوط ػػا 
أك ػػػر  ديػػػطن وخااػػػط بوػػػد ك ػػػرة الكػػػبلـ حػػػوؿ مػػػرورة الػػػتخمص مػػػف أن ػػػاؽ التهريػػػب بوػػػد ك ػػػرة االعتػػػداءات 

ت القميمط الماميطن خااط بود زيادة التاريحات مف ال مطات اإلرهابيط عمى شبه  زيرة  يناء خبلؿ ال نوا
 اإل رائيميط حوؿ أف  يناء أابحت مرتوا لم ماعات اإلرهابيط.

 اؿ الدكتور يا ر عمين المتحدث الر مي با ـ رئا ػط ال مهوريػطن ردا عمػى مػا يتػردد حػوؿ تػدمير األن ػاؽ و 
ف موبػر رفػ  ينظمػه القػانوف الماػري بيف غزة ومارن إف الومؿ في الموبر يتـ لتأكيد ال يا دة الماػريطن وار

 ػاعط بػاألمس  48في الدخوؿ والخروجن وغمقه وفتحه أمر متومؽ بال ػيادة الماػريط. وأمػاؼ أنػه تػـ فتحػه 
 .لممرادريف إلى غزة فقطن ويتـ تقييـ عمميط فتحه مرة أخر  ا ف

 01/7/1101، الشرق األوسط، لندن
 

 د" خطر عمى األمن المصري"التيار المصري": "كامب ديفي 32
عمػى ” كامػب دي يػد“مف خطورة التػداعيات ال ػمبيط الت ا يػط  "التيار الماري"حذر حزب ”: الخميج“ -القاهرة 

األمف القومي المارين في ظؿ ا تمرار الومػؿ بمبلحقهػا األمنيػط التػي تحػد مػف انتشػار ال ػيش فػي  ػيناءن 
 ما يطمؽ  ررات لنشوء بؤر إرهابيط وار راميط.

خطورتهػػا عمػػى ” ات ا يػػط كامػػب دي يػػد وممػػؼ األمػػف الػػوطني“وأكػػد الحػػزب خػػبلؿ ورشػػط عمػػؿ نظمهػػا بونػػواف 
األمػػر الػػػذي يتطمػػػب مػػػرورة إعػػادة النظػػػر فػػػي هػػذ  االت ا يػػػطن وخااػػػط مبلحقهػػػا “األمػػف القػػػومي الماػػػرين 

 ”.األمنيط
األمنيػط عمػى أرامػػيهان  وشػدد المشػاركوف عمػى مػػرورة أف تكػوف لماػر األحقيػػط الكاممػط فػي فػرض  ػػيادتها

فيمػػا بح ػػوا تػػأ ير تمػػؾ المواهػػدة عمػػى األمػػف القػػومين مشػػدديف عمػػى أهميػػط البحػػث فػػي و ػػائؿ ت ػػادي تكػػرار 
 حوادث ب يناء كتمؾ التي و وت وا تشهد عمى إ رها ال نود الماريوف.

 01/7/1101، الخميج، الشارقة
 

 يدا جنوب لبنان ص في "إفطار الصائم"تقيم  اإلماراتية "اليالل األحمر" 33
فػػي مركػػز الرحمػػط بمدينػػط اػػيدا ” إفطػػار الاػػائـ“اإلماراتيػػطن ” الهػػبلؿ األحمػػر“أ امػػت  -بيػػروت الاالتحػػاد  

مػػػدعون وذلػػػؾ مػػػمف المشػػػاريح التػػػي تقػػػدمها لممخيمػػػات ال م ػػػطينيط فػػػي لبنػػػاف.  100 نػػػوب لبنػػػافن حمػػػر  
د مػػػف الوػػػائبلت المحتا ػػػطن الػػػذيف عمػػػى عػػػد” الهػػػبلؿ األحمػػػر“وتخمػػػؿ اإلفطػػػار توزيػػػح م ػػػاعدات عينيػػػط مػػػف 

تو هوا بالشكر لدولط اإلمػارات  يػادة وحكومػط وشػوبًا عمػى المكػاـر التػي تخػص بهػا أبنػاء الشػوب ال م ػطيني 
 في مخيمات لبناف.

 01/7/1101، االتحاد، أبو ظبي
 

 حزب الوفد المصري يرفض إقامة تنسيق أمني بين مصر وحماس 34
الوفػػػد الماػػػري ال ػػػيد البػػػدوين أف حزبػػػه يػػػرفض الوػػػرض الػػػذي  دمػػػه "وفػػػا": أعمػػػف رئػػػيس حػػػزب  -القػػػاهرة 

 إ ماعيؿ هنيط لمرئيس الماري محمد مر ين لمتن يؽ األمني بيف الحكومط الماريط و"حماس".
وشػػدد البػػدوي فػػي مػػؤتمر اػػحافين عقػػد  امػػسن أف حزبػػه "يػػرفض أي تن ػػيؽ بػػيف الدولػػط الماػػريط ومنظمػػط 

إل رامػي الػذي أراؽ الػػدماء الذكيػط عمػى أرض  ػػيناء يخػص الماػػرييف حمػاس ل ػببيفن األوؿ: أف الحػػادث ا
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فقػػط و ػػيش ماػػر القػػوي يوػػرؼ كيػػؼ يقػػتص لشػػهدائه وكيػػؼ يػػرد عمػػى هػػذ  ال ريمػػط وكػػؿ مػػف يقػػؼ خم هػػا 
 داخؿ حدود الوطف أو خار ه".

ينيط وأوم  أف ال بب ال اني هو أف "الوفد حريص عمػى وحػدة الاػؼ ال م ػطيني وعمػى  يػاـ الدولػط ال م ػط
وعاامتها القدس الشػريؼ وأف أي ات ا يػات أو ت اهمػات مػح "حمػاس" يوػد تر ػيخًا ل ػمطتهـ ودعمػًا لهػـ فػي 

 موا هط ال مطط الشرعيط المو ودة في راـ اهلل واختزاال لمشوب ال م طيني في منظمط حماس".
 01/7/1101، األيام، رام اهلل

 
 اقية كامب ديفيددعوى قضائية مصرية لتعديل المالحق االمنية إلتف 35

عػدد مػػف أعمػػاء المكتػػب التن يػػذي إلتحػاد شػػباب ال ػػورة الماػػريط بػػدعو   ]أمػػس[ تقػػدـ اليػػـو ال ػػبت: القػاهرة
مد عدد مف الم ؤليف والقيادات الماريط لمطالبتهـ بالتوديؿ ال وري إلت ا يط كامب دي يد والمبلحؽ األمنيط 

ينػاير ب ػبب  11ود مػح الكيػاف الاػهيوني منػذ  ػورة شػهيًدا عمػى الحػد 11الخااط بهػا بوػد  ػقوط أك ػر مػف 
 حالط الموؼ االمني التي توانيها الحدود وفؽ كامب دي يد

 01/7/1101، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 طيار إسرائيمي يشتبو بارتكابيم جرائم  011حركة "فمسطين حرة" تنشر كشفًا بأسماء  36
ط أمريكيػػط منااػػر لمقمػػيط ال م ػػطينيط امػػس مومومػػات نشػػرت حركػػط شػػوبي :كامػػؿ إبػػراهيـ -القػػدس المحتمػػط 

شخاػػيط عػػف مائػػط مػػف المػػباط فػػي الخدمػػط الو ػػكريط مػػف مختمػػؼ الرتػػب فػػي طيػػراف االحػػتبلؿ اإل ػػرائيمين 
 شاركوا في  رائـ مد اإلن انيط.
  إنهػػػػػا تمقػػػػػى هػػػػػذ  freepalestinemovement.org« الحركػػػػػط فم ػػػػػطيف حػػػػػرة»و الػػػػػت الحركػػػػػط فػػػػػي مو وهػػػػػا 

التي تممنت في موظمها اور المباط ورتبهـ وتواري  ميبلدهـ وحتى أر امهـ الو ػكريطن دوف  المومومات
 مزيد مف الت اايؿ حوؿ أماكف خدمتهـ  و  أنهـ يومموف في الطيراف الحربي اإل رائيمي.

 وأمافت أنها لـ ت د ما ينا ض هذ  المومومات بود البحث األولػى وحتػى المحظػطن وبمػا أف هػذ  المومومػات
محػػدودةن طالػػب المو ػػح ب مػػح المزيػػد مػػف المومومػػات لمتحقػػؽ ممػػا واػػمه بمػػا يمهػػد الطريػػؽ نحػػو احتمػػاالت 

 نشر هذ  األ ماء لمبلحقتها  انونيًا في حاؿ ال  ر لمخارج.
وفػػػي بيػػػاف تمقػػػا  المو ػػػح مػػػح القائمػػػطن ذكػػػػرت الماػػػادر أف القائمػػػط تمػػػـ مائػػػط مػػػف الطيػػػاريف اإل ػػػػرائيمييف 

دمط حاليًا. وأومحت أنه تـ اختيار الطياريف إللحػاؽ دمػار شػامؿ فػي  ػر  ومػدف المػ ط المتوا ديف في الخ
 الرربيط و طاع غزة ولبناف.

وأشػػارت إلػػى أف الحاػػانط الممنوحػػط مػػف  بػػؿ الكيػػاف اإل ػػرائيمي لهػػؤالء الطيػػاريف ت ػػم  لهػػـ بالقيػػاـ بمهػػامهـ 
ن كمػػا أف تن يػػذهـ لمومميػػات دوف توريػػؼ دوف خشػػيط مػػف مبلحقػػط أو غيػػر   ػػراء م ػػؿ هػػذ  الحمايػػط الحكوميػػط

 هوياتهـ أعطاهـ القدرة عمى تن يذ عممياتهـ بقوة ودوف أي تردد أو خوؼ.
 01/7/1101الرأي، عم ان، 
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ؾ عيونػًا داخػؿ البرنػامج النػووي االيرانػين تممػ»كد البيت االبيض اف الواليػات المتحػدة : أأ ؼ ب -واشنطف 
 «.وت تطيح اف تورؼ اذا حققت طهراف تقدمًا في ات ا  امتبلؾ  بلح ذري
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نتشارؾ مح ا رائيؿ الرأي حوؿ طموحػات ايػراف وبرنام هػا النػووي الػذي »و اؿ الناطؽ با مها  اي كارني: 
 ومات تتومؽ بومؿ اال تخبارات.ن رافمًا التطرؽ الى موم«ال نوتقد بأنه بمغ مرحمط انح  نبمط

واشػنطف توااػؿ التأكػد مػف اف ايػراف »وارح الناطؽ با ـ م مس األمف القومي األميركػي تػوفي فيػاتور اف 
 «.لي ت عمى وشؾ انح  بلح ذري

 01/7/1101، الحياة، لندن
 

 رومني يختار مواليًا لا "إسرائيل" "نائبًا لمرئيس"  38
ش  ال مهوري لمرئا ػط األمريكيػط ميػت رومنػين أمػس الال ػبت ن النائػب حناف البدري: اختار المر  -واشنطف 

عػػف واليػػط وي كن ػػوفن بػػوؿ ريػػافن مرشػػحًا لمناػػب نائػػب الػػرئيس عمػػى الئحتػػهن واعتبػػر هػػذا االخيػػر الػػذي 
ن اف أمريكػػػا فػػػي م ػػػار ال يمكػػػف تحممػػػه ورومنػػػي هػػػو الحػػػؿن فيمػػػا ”الخمػػػص” إ ػػػرائيؿ“أاػػػد اء “يوتبػػػر مػػػف 

ي باراؾ أوباما المرش  الديمقراطي في ال باؽ الػى البيػت االبػيضن اختيػار ريػاف بأنػه واؼ الرئيس األمريك
 ”.خاطت“

وأعمػػف رومنػػػي اختيػػػار  ريػػػاف الػػػذي يػػرأس ل نػػػط الميزانيػػػط بم مػػػس النػػػواب خػػبلؿ مرا ػػػـ أ يمػػػت أمػػػاـ ال ػػػ ينط 
 يادتػه تبػدأ مػف “نػي الحربيط وي كن وف المحالط لمتقاعػد والتػي تحمػؿ ا ػـ واليػط م ػقط رأس ريػاف. و ػاؿ روم

و ػاؿ رومنػي ”. الشخايط والقيـ. . . بوؿ رياف يومؿ في واشنطف لكف  ذور  تظؿ في  ينزفيؿ بوي كن وف
ن وشػدد عمػى أف حممتهمػا  ػتركز عمػى  ػبؿ ”أاب   يادة فكريط في الحزب ال مهػوري“عاما   41إف رياف ال

ل رػػاء  ػػانوف الرعايػػط الاػػحيط الػػذي أ ػػر فػػي إي ػػاد وظػػائؼ وحمايػػط الرعايػػط الاػػحيط والمػػماف اال تمػػاعي وار
 عهد أوباما.

 21واهمهػػػا  ػػػانوف ” إ ػػػرائيؿ”يػػػذكر اف ريػػػاف كػػػاف  وراء الوديػػػد مػػػف   ػػػوانيف و ػػػرارات الكػػػونررس  المؤيػػػدة ؿ
وهػو ” اإل ػرائيمييف”الػذي يؤكػد االلتػزاـ األمريكػي بحػؿ ت اومػي مباشػر بػيف ال م ػطينييف و 1022مايو/أيار 

قانوف مناهمط ل وء ال م طينييف لبلمـ المتحدة لطمب االعتراؼ بػدولتهـن كمػا كػاف ريػاف القانوف الموروؼ ب
. ومػف اشػهر أ ػواؿ ريػاف  ولػه 1021فػي مػايو ” اإل رائيمي“مف  دـ  انوف تح يف التواوف األمني األمريكي 

ف تؤدي ل ػبلـ لتحقيؽ ا قط  بلـ مف غير المحتمؿ أ” إ رائيؿ“إنه عمى الواليات المتحدة أال تمرط عمى 
كمػػا  ػػبؽ لريػػاف التأكيػػد أنػػه اليمكػػف لمواليػػات المتحػػدة اف تحبػػذ حػػبًل لماػػراع مػػف شػػأنه أف ”. إ ػػرائيؿ“وأمػػف 

بالاػديؽ األفمػؿ عمػى االطػبلؽ ” إ ػرائيؿ”يقننف اإلرهابن واا ًا حماس بال ماعػط االرهابيػط اال ػبلميطن و
 ألمريكا والحميؼ القوي مد التطرؼ اال بلمي واإلرهاب.

 01/7/1101، الخميج، الشارقة
 

 !"سرائيل"إالحل في سيناء: أمن مصر أواًل، وليس أمن 
 خالد الحروب 
ما يقوـ به ال يش الماري في  يناء مف فرض ل يطرته في شبه ال زيرة وعمى الحدود مح  طػاع غػزة بوػد 

انت امػػط »ؿ ظرفيػػط بػػؿ  نػػديًا ي ػػب اف ال يكػػوف ردة فوػػ 21الومميػػط االرهابيػػط الوحشػػيط التػػي ا تشػػهد فيهػػا 
تؤ ػػس لنظػػاـ امنػػي  ديػػد فػػي المنطقػػط. نظػػاـ يقػػـو عمػػى مرتكػػزات تخػػدـ امػػف ماػػر اوال و بػػؿ كػػؿ «  ػػياديط

شيءن وفي الو ت ن  ه تت اد  التورط في فرض عقاب  ماعي عمى ال م طينيف عف  اػد او غيػر  اػد. 
ارج مػػا هػػو متو ػػح. فالبيئػػط االمنيػػط ال ريمػػط التػػي حػػد تن وعمػػى بػػدائيتها وغبػػاء من ػػذيها المػػدهشن لي ػػت خػػ
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الهشط في  يناء مولدة لومميط كهذ  وهي اف لـ تحدث اليـو لحد ت م يبلتها غػدا او بوػد غػد. الحػؿ الطويػؿ 
االمػػد ال يكمػػف بطبيوػػط الحػػاؿ فػػي إلقػػاء القػػبض عمػػى مقترفيهػػان رغػػـ عػػدـ التقميػػؿ مػػف اهميػػط ذلػػؾن بػػؿ فػػي 

 الكبير في  يناء وتوديمه بشكؿ كامؿ و وهري. موال ط ال ذر المؤ س لئلختبلؿ االمني
المشكمط اال ا يط في امف  يناء توود الى بنيط التوافقات االمنيط التي ا رتها ات ا يط كامػب دي يػد بػيف ماػر 
وا رائيؿن وهي البنيط التي تكبؿ يد مار وال تتػي  لهػا ب ػط  ػيطرتها و ػيادتها عمػى  ػيناء بالكامػؿ. ولكػي 

البنيط االمنيط التي تنتهػؾ ال ػيادة الماػريط وتحقػؽ تبوػًا لػذلؾ احكامػا لم ػيطرة عمػى مػا ترير مار مف هذ  
يحدث في  يناء فإف ذلؾ يتطمب ترييرًا  ذريًا في شكؿ النظاـ االمني وال يادي الذي كاف  ائدا فيها خبلؿ 

ر االمنػػي الػػذي الوقػػود ال بل ػػط المامػػيطن وبحيػػث يوتمػػد عمػػى أ ػػس  ديػػدة. اال ػػاس االوؿ هػػو  مػػب المنظػػو 
 امػػػت عميػػػه ات ا يػػػط كامػػػب دي يػػػد فػػػي  ػػػيناء وهػػػو امػػػف ا ػػػرائيؿ اوال الػػػى امػػػف ماػػػر اواًل. فبنػػػاء عمػػػى ذلػػػؾ 
المنظورن اي امف ا رائيؿ اواًلن  يدت االت ا يط حركط ال يش الماػري فػي  ػيناءن و ماػت ال ػيطرة االمنيػط 

ت وا ػػمحط فرديػػط. بنػػاء عمػػى ذلػػؾ المنظػػور فيهػػا الػػى حػػد فامػػ  ال يت ػػاوز عػػدة مئػػات مػػف ال نػػود وبت هيػػزا
اك ػػر مػػف كونهػػا منطقػػط تابوػػط فوميػػا و ػػياديا  buffer zoneايمػػا احيمػػت  ػػيناء الػػى محػػض منطقػػط عازلػػط 

لمار. تبويتها لمار تحت التبويط الحقيقيط بك ير وفوؽ التبويط اال ػميط بقميػؿ. مػح مػرور الوقػود كػاف مػف 
في  يناء  وامها  بائؿ والؤها الهش لمار المركزيط متواز مح هشاشط الطبيوي اف تتشكؿ ديموغرافيا بشريط 

ال ػػيادة الماػػريط عمػػى  ػػيناء ن  ػػهان وتمردهػػا عمػػى ال ػػمطط المركزيػػط يرريػػه مػػوؼ هػػذ  ال ػػمطط فػػي  ػػيناء 
وتواريها. وب بب غياب القوة والحمور الو كري القوي الذي ي رض ال يادة ال يا ػيط واالمنيػطن ممػافا اليػه 

داري وتنمػػوي و يا ػػي لمحقبػػط المباركيػػطن لػػـ تنشػػأ تنميػػط ا تاػػاديط حقيقيػػط فػػي  ػػيناء ت ػػت يب لمزيػػادة فشػػؿ ا
ال كانيط وت رض حمورا  ويا لمدولط الماريط. وهكذا وفي ظؿ غياب الدولط وغياب تنميتها و يشها لـ يكف 

النقمط عمى القػاهرة و يا ػتها مف الرريب او غير المتو ح اف تتطور عبل ط متمردة عند  بائؿ  يناء ا ا ها 
و يا ػػػييها واهمػػػالهـ ل ػػػزء مػػػف الػػػوطفن وعمػػػى هػػػامش ذلػػػؾ ترعرعػػػت  يػػػوب التطػػػرؼ الػػػذي ا ػػػت ادت منػػػه 
حركات  هاديط وارهابيط تداخؿ وافدها مػح محمييهػا.  ػذر ذلػؾ كمػهن مػرة اخػر ن هػو المنظػور االمنػي الكمػي 

 دولط عف المنطقط.الذي حرص عمى ابواد ال يش الماري وال يادة التامط لم
اال ػػاس ال ػػاني لممنظػػور االمنػػي البػػديؿ والمطمػػوب هػػو اعػػادة توريػػؼ  ػػيناء عمػػى انهػػا منطقػػط عمػػويط مػػف 

ت اؿ مار عف ا رائيؿ  ميمط ال كاف واحراء  احمط ال ت تحؽ « منطقط عازلط»االرض الماريط ولي ت 
وم احتها تقريبا  بل ط امواؼ م ػاحط الونايط والتنميط. في  يناء اليوـ ما يقارب مف ناؼ مميوف ماري 

ا رائيؿ المد  ط بتر انط امنيػط وع ػكريط ربمػا تكػوف االولػى فػي الوػالـ ن ػبط الػى الم ػاحط ال ررافيػط. كيػؼ 
أمكف القبوؿ ا ا ا بموادلػط امنيػط فػي  ػيناء رغػـ م ػاحتها الهائمػط تمػؾ وبحيػث ال يتوا ػد فيهػا  ػو  بمػوط 

اؿ وحتػػى لػػو فرمػػنا اف  ػػيناء كانػػت م ػػرد اػػحراء عنػػد تو يػػح ات ا يػػط مئػػات مػػف ال نػػودو لكػػف وبكػػؿ االحػػو 
كامب دي يد فإف الوا ح الحالي وبود مرور اك ر مف  بل ط عقود عمى تمػؾ االت ا يػط يقػوؿ انهػا لػـ توػد كػذلؾن 

 واف امتها ببقيط ا زاء القطر الماري ي ب اف تترير  ذريان ا تراتي يا و كانيا وتنمويا وامنيا.
االمني ال الث لممنظور ال ديد هو اف التهديد اال ػتراتي ي لماػر ماػدر  دائمػا وابػدا ا ػرائيؿن واف اال اس 

اي ان ػػػرار لمومػػػوط  طػػػاع غػػػزة او ال م ػػػطينييف كماػػػدر تهديػػػد لبلمػػػف القػػػومي الماػػػري هػػػو هػػػروب مػػػف 
فػػي هػػذا ال ػػياؽ موا هػػط ال ػػذر الحقيقػػي لمهشاشػػط االمنيػػط لئلطػػار ال ػػيادي الوػػاـ فػػي  ػػيناء. الػػدليؿ المهػػـ 

تدركه القيادات الماريط الميدانيط التػي الحظػت كيػؼ اف حػدود  ػيناء مػح  طػاع غػزة تػـ الح ػاظ عميهػا مػف 
خبلؿ شهور ال ومى االمنيط التي اعقبت ال ػورة الماػريط. كػاف « حماس» بؿ ال م طينييف ومف  بؿ حركط 



 
 
 

 

 

           13ص                                    1480العدد:                01/7/1101 األحد التاريخ:

وعمػى مػدار ا ػابيح طويمػط باالحتيا ػات  االمف ال م طيني في  طاع غػزة يػزود ال نػود الماػرييف فػي  ػيناء
اليوميػػط مػػف الطوػػاـ واحتيا ػػات النػػـو و ػػواها انطبل ػػا مػػف اح ػػاس عميػػؽ بالم ػػؤوليطن ولػػـ ت ػػ ؿ خرو ػػات 

« حمػػاس»كبيػػرة عمػػى الحػػدود رغػػـ االرتبػػاؾ الكبيػػر الػػذي حاػػؿ عمػػى الحػػدود الماػػريط. والحقيقػػط اف  ػػموؾ 
و امتػػداد لػػوعي فم ػػطيني عميػػؽ وعػػاـ تتشػػارؾ فيػػه مػػح االمنػػي وحراػػها اال ػػتراتي ي عمػػى امػػف ماػػر هػػ

ومػػح كػػؿ االطػػراؼ ال م ػػطينيط بػػبل ا ػػت ناء يػػؤمف بػػأف ماػػر وامنهػػا القػػومي و وتهػػا وماػػمحتها هػػي « فػػت »
 امور ال م اومط فيها وتقح في امب المامحط ال م طينيط ومكممط لها.

الػذيف ا ترفػوا تمػؾ ال ريمػط الوحشػيط مػد  لذلؾ وا تطرادًا لمػا  ػبؽ ي ػب القػوؿ انػه حتػى لػو  ػاء الم رمػوف
ال نػػود الماػػرييف مػػف  طػػاع غػػزة فػػإف هػػذا ال يونػػي االن ػػرار الػػى رد فوػػؿ غريػػزي يػػدفح  منػػه  ػػكاف القطػػاع 
الذيف يويشوف حاارًا منذ اك ر مف خمس  نوات.  يا ط الوقاب ال ماعي  يا ط مرفومط  ممط وت ايبل 

ؿ التي دأبت عمى موا بط الشػوب ال م ػطيني كمػه بػدعو  مكافحػط وهي  يا ط تكاد تكوف حارًا عمى ا رائي
االرهػػاب. فػػي ال ريمػػط التػػي  ػػقط مػػحيتها افػػراد ابريػػاء مػػف ال ػػيش الماػػري ت ػػب مبلحقػػط المػػذنبيف فقػػطن 
ومف الم هوـ ايما بؿ ومف الم ػروض  ػد كػؿ ال رػرات التػي امكػف لمم ػرميف ا ػتربللها لكػف بحيػث ال يزيػد 

قارب مف مميونيف مف ال م طينييف في  طاع غزة الذيف دانوا ال ريمػط بػرمتهـن بػؿ وتبػرع ذلؾ مف مواناة ما ي
واحد منهـ بوشرة آالؼ دوالر لوائمػط كػؿ واحػد مػف المػحايا توبيػرا عػف عمػؽ الشػوور ال م ػطيني بالتمػامف 

 واالدانط لم وؿ ال باف.
 ؿ في فػت  موبػر رفػ  بشػكؿ نهػائي و ػيادي وهذا يقود الى النقطط التاليط وهي اف اال اس االمني الرابح يتم

وم ػؤوؿ فػي الو ػت ذاتػه الػذي يػتـ هػدـ واغػػبلؽ االن ػاؽ. اف مئػات االن ػاؽ التػي ح رهػا ال م ػطينيوف ب ػػبب 
الحاػػار تحػػت مػػرط الحا ػػط وبريػػط الح ػػاظ عمػػى حيػػاتهـ ومواشػػهـ وتوااػػمهـ مػػح الوػػالـ هػػي حالػػط شػػاذة 

 ميمي وبخااط ع ز نظاـ مبارؾ عف ا ناد ال م طينيف بشكؿ وغير طبيويطن ونات ط عف الو ز الدولي واال
ان اني وفواؿ. وألف تمؾ االن اؽ هي الشرياف الحياتي الوحيد ل كاف القطاع فقد كانت ال ر المكشوؼ الذي 
يورفه ويقبؿ بػه كػؿ الوػالـ بمػا فػي ذلػؾ ا ػرائيؿ والواليػات المتحػدة وبطبيوػط الحػاؿ ماػر. الكػؿ كػاف يوػرؼ 

نقؿ ال م طينيوف حميب اط الهـ عبر االن اؽ وتحت االرض وليس فو ها. ا ػتخدمت تمػؾ االن ػاؽ ويقبؿ اف ي
وبشكؿ شبه مؤكد مف  بؿ  ماعػات لهػا اهػداؼ تدميريػط ألمػف ماػر وامػف ال م ػطينيفن ومػا كانػت ال راػط 

ح هدـ االن اؽ تتاح لها لو كانت حركط ال م طينيف طبيويط فوؽ االرض وكبا ي البشر. لكؿ ذلؾ وبالتوازي م
واغبل ها ي ب عمى مار اف ت ت  موبر رف  اماـ حركط ال م طينيف وتنهي هذ  المهزلط التي يرعاها ال بف 
الوالمي والرطر ط اال رائيميط. وفت  الموبر ي ب اف يتـ بم ؤوليط عاليط ايما ال تقود الى فاـ  طاع غزة 

القطػاع تحػرر مػف االحػتبلؿ اال ػرائيمي وبمػا يو ػي عف بقيط ال  د ال م طيني بمػا يوػزز اوهػاـ الػبوض بػأف 
ا رائيؿ مف م ؤولياتها اماـ القانوف الدولي ويحررها مف ال مط االحتبلليطن وألف ذلؾ مرتبط عمويا بالم ط 

 الرربيط واحتبللها وال يطرة اال رائيميط عميها.
 01/7/1101، الحياة، لندن

 
  "الخاسرون"جردة في حسابات الخسارة و

 الرنتاوي عريب 
أيػػػًا تكػػػػف المػػػػوالت النهائيػػػػط لؤلزمػػػط ال ػػػػوريطن فػػػػإف بوػػػػض األطػػػراؼ ال م ػػػػطينيط والمبنانيػػػػطن  تتاػػػػدر  ائمػػػػط 

” حػػزب اهلل“برحيػػؿ النظػػاـ ال ػػوري أو حتػػى ببقائػػه مػػوي ًا م ككػػًا ومحااػػرا...في مقدمػػط هػػؤالء ” الخا ػػروف“
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ؿ فم ػػطينيطن بومػػها مػػؤ ر وبومػػها المبنػػاني وبوػػض حم ائػػه مػػف  ػػو  ال ػػامف مػػف آذارن فمػػبًل عػػف فاػػائ
القيػادة الوامػط...وغني عػف  -ا خر هامشين مف أبرزها ال هاد اإل بلمي وال بهط الشوبيط لتحرير فم طيف 
 القوؿن أف الخ ارة  تت اوت مف حيث ح مها وتأ يرها مف  هط إلى أخر .

ور  ومو وهن هي أك ر ما ي ير مف بيف  ميح هذ  األطراؼ عمى اإلطبلؽن فإف ماائر حزب اهلل وم تقبؿ د
اهتمػػاـ المػػرا بيف والمهتمػػيفن ال ب ػػبب ال قػػؿ الػػوطني واإل ميمػػي المتميػػز لمحػػزب فح ػػبن بػػؿ ألنػػه مػػف بػػيف 

مػح إ ػرائيؿن ”  بهط المقاومط“ن هو الطرؼ األك ر حيويط وفاعميط في إطار ”نادي الخا ريف“ ميح أعماء 
ز اػ حات الاػمود والتاػدي فػي موا هػط االحػتبلؿ والوػدواف وهو الذي  ّطر ب دارة ن واحدة مف أهػـ وأميػ

 اإل رائيميتيف.
لف ينتهي حزب اهلل بانتهاء النظاـ ال ػوري أو  ػقوطهن هػذ  حقيقػط ن ػ مها ابتػداءن ونوتمػد فػي تقريرهػا عمػى 

ف ترا ػح دور  أو انكمػش تأ ير ...ال وامػؿ  بل ط عوامؿ  وهريطن ك يمط بإدامػط الو ػود ال اعػؿ لمحػزبن حتػى وار
 10ن وهػذا ك يػؿ بحشػد ”الشػيوط المبنػانييف“األوؿن داخمين ويتومؽ با ػتحواذ الحػزب عمػى تأييػد ودعػـ موظػـ 

بالمائػػط مػػف الشػػوب المبنػػاني خمػػؼ اػػ وفه وراياتػػهن وهػػذا عامػػؿ ا ػػتقرار و بػػات فػػي الػػدور والتم يػػؿ ال يمكػػف 
ومػا يتػراوح مػا بػيف  مػػث ” ل ػّنط المبنػػانييفا“بالمائػط مػف  20إنكػار  أو التنكػر لػهن  ػيما إذا أمػيؼ إلػػى هػؤالء 

 إلى ناؼ الم يحييف الهؤالء كتمط متحركط ال يمكف ممانها ا تراتي يًا .
الوامػػػؿ ال ػػػانين أف الحػػػزب مػػػف منظػػػور إيرانػػػين هػػػو أك ػػػر مػػػف حميػػػؼ ا ػػػتراتي ين هػػػو  ػػػزء ال يت ػػػزأ مػػػف 

رة لمبنػػافن والتػػزاـ إيػػراف بػػدعـ الحػػزب إليػػرافن كمػػا كشػػؼ  ػػويد  ميمػػي فػي زيارتػػه األخيػػ” المنظومػط الوقائديػػط“
وح ػػػظ ديمومتػػػهن ال يتزعػػػزع وال هػػػو مػػػف النػػػوع القابػػػؿ لمنقاش...اػػػحي  أف إيػػػراف  ػػػت د اػػػووبط فػػػي ربػػػط 

دامط  ريانهان ما  د يؤ ر عمى  وة وفاعميط الػدعـ ” شراييف الدـ“ الممتدة مف طهراف إلى الماحيط ال نوبيط وار
أنهػػا والحػػزب عمػػى حػػد  ػػواءن لػػف يوػػدما الو ػػيمط لمبحػػث عػػف و ػػيمط  اإليرانػػي لمحػػزبن لكػػف الاػػحي  كػػذلؾ
 أخر  تمر بها  نوات الدعـ وأنابيبه.

التػي ال تتو ػؼ عػف الوبػث فػي خػرائط الموا ػؼ ” رمػاؿ الشػرؽ األو ػط المتحركػط“الوامؿ ال الثن ويتم ؿ في 
ولييف عمى م ػرح المنطقػطن فمػا يبػدو والتحال ات الناظمط لحركط ال اعميف والبلعبيف المحمييف واإل ميمييف والد

اليوـ أفقًا م دودًا وشراكات م تحيمطن  يتحوؿ غدًا إلى فماءات م توحط وتحال ات و يقطن وهنا يبقى الرهاف 
 دائمًا عمى التبدؿ الم تمر لمموا ح والموا ؼ.

ف  ترا ػح دور  أو أعيػد لكؿ هذ  األ بابن  يبقى حزب اهلل ر مًا مهمًا فػي موػادالت لبنػاف والمنطقػطن حتػى وار
توري ه...وأح ػػػب أف فػػػي األمػػػر ماػػػمحط لكػػػؿ األطػػػراؼ التػػػي  ػػػتبقى تنظػػػر إل ػػػرائيؿ كمهػػػدد رئػػػيس لؤلمػػػف 

الوػػدو األوؿ “واال ػػتقرار والحقػػوؽ الوربيػػط...أما الػػذيف ا ػػتبدلوا عػػدوًا بػػوخرن وباتػػت إيػػراف بالن ػػبط لهػػـن هػػي 
 ًا عمى رأس  دوؿ ا تهدافاتهـ.ن فإف الحزب بما يم ؿ ومف يم ؿن  يبقى مدر ”واألخير

مػػػا ينطبػػػؽ عمػػػى حػػػزب اهللن ينطبػػػؽ بهػػػذا القػػػدر أو ذاؾن عمػػػى بقيػػػط حم ائػػػه الػػػوازنيف فػػػي لبنػػػافن أمػػػا حم ػػػاؤ  
الارار الذيف ا تمدوا  قمهـن بؿ ومبرر و ودهـ مػف ارتباطػاتهـ المباشػرة بالنظػاـ ال ػوري وأ هزتػه األمنيػطن 

ا فػي  مػيط الػوزير األ ػبؽ ميشػيؿ  ػماحطن بػدأ بػدفح الػ مف  بػؿ أف فهػؤالء  يت ػا طوف تباعػًان وبومػهـ كمػ
و ماعػط أر ػبلف وفرن يػطن ” الػوطني الحػر“يرتحؿ النظػاـ القػائـ فػي دمشػؽ...أما حركػط أمػؿ والتيػار الوػوني 

 وطنيط ومحميطن ت وؿ إلراءها اوبًا لمرايط.” حي يات“فإنها  و  وفاائؿ تتوفر عمى 
شػػؽ فػػي اػػيرتها اإلئتبلفيػػط األخيػػرةن بوػػد أف خر ػػت منهػػا أو عميهػػان كميػػًا أو فم ػػطينيًان  ػػتكوف فاػػائؿ دم

 زئيػػػًان كػػػؿ مػػػف حمػػػاس وال بهتػػػاف الشػػػوبيط والديمقراطيػػػطن  ػػػتكوف فػػػي ومػػػح اػػػوب لمرايػػػطن و ػػػتتورض 
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ف ظمػت تحػت ظ ا ػميًا بػبوض التم يػؿ فػي األطػر ال م ػطينيط لح ػابات تتومػؽ أ ا ػًا  لبلنقراض فوميًا حتػى وار
لقو  بيف فت  وحماسن كما هي حاؿ  بهط التحرير الوربيط وغيرهػا اليوـ..هػذ  األطػراؼن لػف ترنيهػا بتوازف ا

عبل اتهػػػا مػػػح طهػػػراف عػػػف انوػػػداـ و ودهػػػا عمػػػى األرض فػػػي فم ػػػطيف أو الشػػػتاتن با ػػػتن اء حركػػػط ال هػػػاد 
ط والقطػػاع اإل ػبلمي التػي  ػػتحافظ عمػى و ػػدودها وديمومتهػا ألف لهػػا تم يػؿ حقيقػػي عمػى األرض فػػي المػ 

اليكبر أو يارر  مف  هطن وألنها بخبلؼ حمػاس ن حػت فػي الح ػاظ عمػى عبل اتهػا مػح طهػراف واالحت ػاظ 
 بها مف  هط أخر .

هو حزب اهللن وهنا ننتظر مبادرة مف ” توويمه“مف بيف هذ  األطراؼ  ميوهان أك ر مف  يتويف الومؿ عمى 
فػي الوػالـ الوربػين وبػاألخص ” ت اإلخػواف الم ػمميف ماعػا“حركط حماس ومف بقي عمى توازنه واتزانه مػف 

ال ماعط اإل بلميط في لبناف...مبادرة ت  يريط ت وى في تريير م ارات اإلنق اـ المذهبي التي تح ر عميقًا 
في الوالميف الوربي واإل بلمي...مبادرة توفر شبكط أماف  نّيط لمحزب الشيوي باأل اسن عمى أ ػاس إعػادة 

 اؼ والتحال ػػػات فػػػي المنطقػػػط...مبادرة تح ػػػظ عروبػػػط الشػػػيوط الوػػػرب وتوػػػزز مػػػواطنتهـ ر ػػػـ خػػػرائط االاػػػط
” الديمقراطيػط“و قافتها...مبػادرة ال تمػح ” المقاومػط“وانتماءاتهـ القوميط...مبادرة تُبقػي بوػض المونػى لم هػوـ 

مػف تحتػؿ أرمػهـ مبػادرة تػذّكر الوػرب  ميوػًان بػأف إ ػرائيؿ هػي ”...الديمقراطيػط“في توارض أو تنا ض مػح 
 تبتمح حقو هـ وتهّود  د هـ وتاادر أ ااهـ...ولنا حديث آخر عف محاور هذ  المبادرة وت اايمها.

 01/7/1101، الدستور، عم ان

 
 

 فمسطينو فوبيا!  
 فهمي هويدي

أكمما ا ترؼ فم طيني ذنبا أو اشتبه فيػه عو ػب ال ػنس كمػه وحمَّػت عميػه المونػطو  ػد أفهػـ أف ُياػمب  1021
د تك يرا عف ذنب شػوبن لكنهػا المػرة األولػى التػي نػر  الومػح فيهػا موكو ػان بحيػث ُياػمب شػوب تك يػرا فر 

عف ذنب فرد أو بموط أفراد. ولئف تو ونا ذلؾ مف إ رائيؿ التػي اغتاػبت األرض وبقػي الشػوب شػوكط فػي 
إننا البد أف نورب  حمقهان ولذلؾ تمنت أف يخت ي مف عمى و ه الب يطط لتم ي الشرعيط عمى  ريمتهان إال

ف اختم ػػت الدر ػػطن وهػػو مػػا يحػػدث فػػي  عػػف الدهشػػط حػػيف تم ػػأ بوػػض الػػدوؿ الوربيػػط إلػػى ذات األ ػػموبن وار
 مار إلى عهد  ريب عمى األ ؿ.

ن 1/8أ وؿ هذا الكبلـ بود اله وـ الرادر الذي ا تهدؼ نقطط حدوديط ماريط فػي رفػ  يػـو األحػد المامػي 
اابط 21وأد  إلى مقتؿ  ن ح ب البيانات الر ميطن وأشيح في ال اعات األولى أف الػذيف  ػاموا 1 شخاا وار

بالومميط إرهابيوف ت ػمموا مػف  طػاع غػزة. وتبنػت الشػائوط بوػض األبػواؽ اإلعبلميػطن األمػر الػذي ترتػب عميػه 
اتخاذ م موعط مف اإل راءات التي ا تهدفت ال م طينييف. إذ منوػوا مػف دخػوؿ األرامػي الماػريطن وأعيػدوا 

ف المطارات والموانت إلى ال هات التي  اءوا منها. وفي ذات الو ت أغمؽ موبر رف  بالكامػؿن ولػـ ي ػم  م
ذا الحظػت أف هػذ  األيػاـ تاػادؼ مو ػـ رحػبلت الومػرة التػي  ألحد بالخروج مػف القطػاع أو الخػروج منػه. وار

تاور الكرب الذي حؿ بوالؼ تتزايد في الوشرة أياـ األخيرة مف رممافن كما أنه مو ـ الوطبلتن فمؾ أف ت
الموتمػريف الػذيف لػـ يمكنػػوا مػف الوػودة إلػى القطػػاع ونظػائرهـ الػذيف احت ػزوا ولػػـ ي ػم  لهػـ بػأداء المنا ػػؾ. 
ناهيؾ عف الخ ائر التي منيت بها شركات ال ياحطن التي دفوت مبلييف الدوالراتن لح ز ال نادؽ وبطا ػات 

الؼ المرمػػػى الػػػراغبيف فػػػي الوػػػبلج بالخػػػارجن أو الوػػػامميف ال ػػػ ر لمموتمػػػريف.  ػػػـ لػػػؾ أف تتاػػػور مو ػػػؼ آ
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والدار يف ومف أبناء القطاع الذيف أرادوا  ماء رمماف والويد مح أ ػرهـ فػي القطػاعن  ػـ منوػوا مػف المػرور 
بماػػػر لكػػػي ياػػػموا إلػػػى أهػػػاليهـ. الالحقػػػا خ ػػػؼ القػػػرار بحيػػػث  ػػػم  لمقػػػادميف بػػػدخوؿ القطػػػاع وظػػػؿ حظػػػر 

 الخروج منه  ائما .
ا ػػأة أف ذلػػؾ الوقػػاب ال مػػاعي تػػـ ا ػػتنادا إلػػى الشػػائوط التػػي لػػـ ت بػػت اػػحتها. و ػػد أدركػػت ماػػر أف الم 

المشكمط في  يناء ولي ت فػي غػزةن بػدليؿ أف طائراتهػا شػنت ه ومػا شػديدا عمػى بوػض الموا ػح فػي  ػيناءن 
أي طػرؼ فػي التي يشتبه فػي أف تكػوف ماػدرا لبػؤر اإلرهػاب. فػي حػيف لػـ نوػرؼ أف أي إ ػراء اتخػذ بحػؽ 

 غزةن رغـ أف حكومط القطاع رحبت ببذؿ أي  هد مف  انبها لمم اعدة عمى تتبح ال ناة أو مبطهـ.
ال نريػػد أف ن ػػتبؽ التحقيقػػات التػػي مازالػػت  اريػػط حتػػى ا ف. لكػػف بو ػػونا أف نقػػوؿ باطمئنػػاف إف ال هػػات 

بماػػػػػال  آالؼ  الر ػػػػػميط فػػػػػي ماػػػػػر ت ػػػػػرعت وأ ػػػػػدمت عمػػػػػى اتخػػػػػاذ اإل ػػػػػراءات القا ػػػػػيطن التػػػػػي أمػػػػػرت
 ال م طينييفن دوف أف تتوافر لديها دالئؿ أكيدة ت بت مموع عناار مف القطاع في ال ريمط التي ارتكبت.

لؤل ػػؼن فمي ػػػت تمػػػؾ هػػػي المػػػرة األولػػػى التػػػي يتوػػػرض فيهػػػا ال م ػػػطينيوف لموقػػػاب ال مػػػاعي ػػػػػ الػػػذي يحظػػػر  
األ ؼ إذا عممنا أف ذلؾ الوقاب ال ماعي  القانوف الدولي ويدينه ػػ  راء ما ن ب إلى ن ر منهـن ويتماعؼ

نمػا فػي األداء ال يا ػي الماػري أيمػا.  أاب  مف التقاليد الم تقرة لي ت في ال موؾ اإل رائيمي فح بن وار
وهػذا التحػوؿ فػي ال ػػموؾ الماػري بػدأ فػي عاػػر الػرئيس األ ػبؽ أنػور ال ػػاداتن بو ػه أخػص بوػدما  تمػػت 

ن حيف ذهب إليها لحمور ا تماع لمنظمط 2981في  برص عاـ  م موعط فم طينيط ال يد يو ؼ ال باعي
التمامف ا  يوي األفريقي. وكانت تمؾ ر الط مو هط إلى ال ادات بودما و ح ات اؽ ال بلـ مح إ رائيؿ فػي 

. و د رد ال ادات عمى ذلؾ باالنقبلب عمى ال م طينييف في مارن والتمييؽ عميهـ في اإل امط 2919عاـ 
رن وبإلرائػػه كػػؿ الميػػزات التػػي تمتػػح بهػػا ال م ػػطينيوف فػػي ال اموػػات والمواهػػدن وانوكػػس ذلػػؾ والومػػؿ والمػػرو 

االنقػػػبلب عمػػػى مواممػػػط ال م ػػػطينييف فػػػي المطػػػارات والموػػػابرن حيػػػث أ ػػػيئت موػػػاممتهـ وتومػػػدت ال ػػػمطات 
 ػػتقرت إهػانتهـن ومػح طػػوؿ المػدة وظهػػور  يػؿ مػػف اإلعبلميػيف ال ػاداتييف والمطبوػػيف مػح إ ػػرائيؿ ت شػت وا

ن بمونػػى الن ػػور مػػنهـ والوػػداء لهػػـ. وهػػي الظػػاهرة الم ػػتمرة إلػػى ا ف فػػي بوػػض «ال م ػػطينو فوبيػػا»ظػػاهرة 
 األو اط. 

ن األمػػر 1008نقطػػط التحػػوؿ ال انيػػط فػػي ذلػػؾ المنحنػػى تم مػػت فػػي تػػولي حركػػط حمػػاس ال ػػمطط فػػي غػػزة عػػاـ 
نمػا اػار أولػو األمػر فيػه مػف  الذي ماعؼ مػف مشػاعر الوػداءن لػذا لػـ يوػد أهػؿ القطػاع فم ػطينييف فقػط وار

الحم ػاوييف ذوي ال ػػذور اإلخوانيػطن أي أنهػػـ ينت ػبوف إلػػى الخاػػـ التقميػدي أل هػػزة األمػف الماػػريط ونظػػاـ 
مبارؾن وهو الذي لـ يقار في تحويمهـ إلى مش ب عمقت عميه مختمؼ الكوارث والببليان مف كار ط كني ػط 

لقنص والقتؿ في ميػداف التحريػر مػرورا ب ػت  ال ػ وف واالعتػداء عمػى القدي ييف في اإل كندريط إلى حوادث ا
 أ  اـ الشرطط.

ل ت أن ى ما  اله لي أحد ال م طينييف ذات مػرة مػف أنهػـ بػاتوا يتمنػوف أف يوػامموا فػي ماػر بم ػؿ مواممػط 
تخرج مػف اإل رائيمييفن وهو توميؽ أشورني بالخزي والوارن حتى أزعـ أف  ورة مار  تظؿ منقواط إذا لـ 

 طور ال م طينو فوبيان لتوود إلى  ابؽ عهدها حمنا لم م طينييف وعونا لهـ ال عونا عميهـ.
 01/7/1101، الشرق، الدوحة
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