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 األىم ىنية: ال نخشى عمى قضيتنا من الضياع ومصر عمقنا 0
أكػػػد اسػػػماعيؿ ئنيػػػح رمػػػيس الحكومػػػح النمسػػػطينيح ب ػػػزة أف المقاومػػػح ئػػػي  ػػػوة الػػػدف  الحقيقيػػػح لمق ػػػيح : غػػػزة

بؿ وأعػرب عػف تناهلػه بالمسػتق النمسطينيح مقمبًل مف الخشيح عمى مستقبمها في ظؿ التطورات األخيرة بمصػر.
مشػػػددًا أف مصػػػر كانػػػت والزالػػػت العمػػػؽ األئػػػـ لمق ػػػيح النمسػػػطينيح حيػػػث ترا ػػػب حكومتػػػه مػػػا ي ػػػري بعػػػيف 

 الحريص عمى ابقاء فمسطيف بوصمح األمح.
 اءت تصريحات ئنيػح ئػذخ خػبلؿ خطبػح ال معػح فػي مسػ د النر ػاف بمخػيـ البػريحت والػذي احتنػؿ المصػموف 

.بافتتاحه, وحموؿ ئنيح خطيبًا لم معح فيه ا  ليـو
و ػاؿ انػػه مػػف خػبلؿ متابعػػح المسػػت دات فػي عػػورات الربيػػ  العربػي استح ػػر عػػودة األمػح لمق ػػيح النمسػػطينيح 
مستبشرًا بمو ؼ الشعوب, متو عًا مواصمح العورات حتى تحقؽ أئدافها عمى الصعيد الػداخمي, وصػعيد   ػيح 

 فمسطيف.
وحزنه ينطمؽ مػف التقػدير الف األمػح انشػ مت وأ اؼ: "ينتاب شعبنا بعض األلـ والحزف لما يرى ئنا وئناؾ 

 بننسها وئمومها عف نصرة المقاومح وغزة المحاصرة.
وأكد أف حكومته تريد أف تن مي الصورة ويت ػ  الطريػؽ مشػددًا أف القمػؽ واإلحبػاط ال يخػيـ عمػى غػزة تحػت 

 أي ظرؼ مف الظروؼ المتبلحقح.
وديني يربط األمح بنمسطيف وارتباط األمح بنمسطيف ليس و اؿ   يح فمسطيف لها عبلعح أبعاد األوؿ: عقامدي 

لحظػػي وال يتعمػػؽ بمت يػػرات بػػؿ ئػػو فكػػري و هػػادي يسػػهـ فػػي تشػػكيؿ النكػػر العربػػي واإلسػػبلمي م ػػددًا عػػدـ 
 خوفه عمى الق يح مف ال ياع رغـ التحوالت والمنعطنات الخطرة  .

سػبلمي يػربط األمػح  بنمسػطيف,  فهػي  ػزء مػف مكونػات النكػر العربػي وأما البعد العاني فقػاؿ انػه بعػد عربػي واي
ترتبط باألمح دينيًا و وميًا وعربيًا يهيد ذلػؾ كعيػر مػف األحػرار والصػاد يف مػف اإلسػبلمييف وغيػرئـ الػذي زاروا 

 غزة وأبدوا استعدادئـ لمت حيح والبذؿ .
دار التػػاريت تخممتػػه ولّخػػص البعػػد العالػػث فػػي البعػػد اإلنسػػاني حيػػث يعػػيش الشػػعب النمسػػطيني صػػراعًا عمػػى مػػ

بعاد وئدـ بيوت وئو ما يحرؾ البعد اإلنساني لؤلمح العربيح والبشريح  معاء.  م ازر واي
وطمػػ ف ال السػػيف بػػالقوؿ: اف عوامػػؿ القػػوة التػػي تممكهػػا غػػزة فػػي الق ػػيح و ػػوة الػػدف  فػػي المقاومػػح ومشػػروع 

 ال هاد يهكد أنها تم ي عمى خط ال هاد وأنها في ذروة سناـ اإلسبلـ.
ووصؼ المقاومح ب نها  وة الدف  األئـ في الق يح وأف غزة ومقاومتها وا هت االحتبلؿ في سػنوات ال ػعؼ 
 وانشػػػ اؿ األمػػػح فػػػي ئمومهػػػا الخاصػػػح فقػػػدمت نموذ ػػػًا أصػػػب  محػػػؿ تقػػػدير وممهمػػػًا لعػػػورات الربيػػػ  العربػػػي.



 
 
 

 

 

           4ص                                    1801العدد:                5/6/1102السبت  التاريخ:

ف غابػػت أو انشػػ مت وأ ػػاؼ: "سػػنظؿ عػػابتيف فػػي موا ػػعنا عمػػى ال بػػؿ ال ننػػزؿا ونػػيقف بػػ ف أمتنػػا ودولهػػ ا واي
 ستعود لتحقؽ النصر والتمكيف".

وأر ػػ  محركػػات الربيػػ  العربػػي لمحركػػات ودوافػػ  كعيػػرة, أولهػػا الرغبػػح فػػي الحريػػح مػػف الظمػػـ, والعػػاني الشػػعور 
بػػالظمـ التػػاريخي الوا ػػ  عمػػى فمسػػطيف, مشػػددًا أف ال خػػوؼ عمػػى المقاومػػح ألف مصػػر ئػػي العمػػؽ الحقيقػػي 

 لنمسطيف.
الخطبح العانيح الحديث عػف طػوؿ الصػراع مػ  االحػتبلؿ وو ػوب االسػتعداد بقػوة السػبلح والسػاعد وتناوؿ في 

 والترابط اال تماعي.
بعػػػػاد النػػػػواب  وأ ػػػػاؼ: "ال ننسػػػػى مػػػػا يعانيػػػػه األ صػػػػى مػػػػف خطػػػػر يسػػػػتهدؼ المسػػػػ د والقػػػػدس والحنريػػػػات واي

وأشار أف الصهاينح بنوا  اإلبرائيمي". والصهاينح يخططوف اآلف لتقسيـ المس د زمانًا ومكانًا كما فعموا بالحـر
بالربػػاط فػػي القػػدس  88كنػػيس حػػوؿ األ صػػى لي يػػروا ئويتػػه وئويػػح القػػدس مطالبػػًا أئػػؿ ال ػػنح وعػػرب  200

 واأل صى, و رورة دعـ األمح لمقدس بالماؿ واإلعبلـ والموا ؼ السياسيح .
وف  بؿ رم اف بشهور وي ربوف عف وتاب : "ال أنسى األسرى األبطاؿ فنحف أماـ نماذج بطوليح فهـ يصوم

الطعاـ وعمى رأسهـ القامػد عبػد اا البرغػوعي واألسػرى األردنيػوف فػنحف ل ػانبهـ ونحمػؿ كػؿ العػالـ المسػموليح 
 عف معاناتهـ".

وشارؾ ئنيػح عقػب صػبلة ال معػح فػي احتنػاؿ مقت ػب بمناسػبح افتتػاح مسػ د النر ػاف وسػط حشػد  مػائيري 
 القصيرة . كبير تخممه عدد مف الكممات

 4/6/1102، المركز الفمسطيني لإلعالم

 اأشير لعقدى ثالثة: إذا وافقت حماس عمى إجراء االنتخابات فنحن جاىزون فورًا وخالل عباس 1
الػػرميس النمسػػطينيت اختػػتـ أمػػست زيارتػػه لبنػػافت التػػي ت مػػف بيػػروت أف 5/6/1102، السفففير، بيففروتذكػػرت 

هساء والمسهوليف المبنانييف و يادات فمسطينيحت تّو ها مساء بمقاء خاص استمرت عبلعح أياـت التقى خبللها الر 
 في سنارة فمسطيف عـ مقبرة الشهداء في شاتيبل.

البقػػاء عمػػى مسػػتوى المسػػهوليح فػػي »وفػػي السػػنارة حيػػث أدى صػػبلة ال معػػحت دعػػا عبػػاس النمسػػطينييف الػػى 
أننػػي »ت مشػػيرًا الػػى «سػػبلمح النمسػػطينييفالحنػػاظ عمػػى ئػػذا البمػػد الم ػػياؼت وحمايػػح أمنػػه وسػػبلمته وأمػػف و 

لمسػػػت لػػػدى الدولػػػح المبنانيػػػح كػػػؿ الر ػػػى ت ػػػاخ المسػػػتوى العػػػالي مػػػف المسػػػهوليح الػػػذي يتحمػػػى بػػػه البل مػػػوف 
 «.النمسطينيوف ت اخ لبناف وأمنه وسبلمته

تتعػػػّرض النمسػػطينييف ال يريػػػدوف أف يتػػدخموا فػػي شػػ ف أي مػػػف البمػػداف العربيػػح التػػي »ولنػػت االنتبػػاخ الػػى أف 
الصبر حتى يصؿ النمسطينيوف الى حقهـ بدولح مستقمح عاصػمتها القػدس بكػؿ »ت داعيًا ايائـ الى «لؤلزمات

 «.أركانهات مف الكنيسح حتى األ صىت وحؿ لمق يح النمسطينيح
وبعد أف عقد لقػاًء خاصػًا فػي سػنارة فمسػطيفت التقػى خبللػه عػددًا مػف النعاليػات المبنانيػح ومسػهولي االحػزابت 

مدافف شهداء م ػزرة صػبرا وشػاتيبل فػي منطقػح شػاتيبلت حيػث و ػ  اكمػيبل مػف الزئػر عمػى « أبو مازف»زار 
النصػػب التػػذكاري لمشػػهداء وكػػاف فػػي اسػػتقباله سػػنير دولػػح فمسػػطيف فػػي لبنػػاف اشػػرؼ دبػػور وممعمػػو النصػػامؿ 

 النمسطينيح وحشد مف ائالي المخيمات.
وعمنػت ت النامبح بهيح الحريري عمى رأس وفػد صػيداوي« فينيسيا»وكاف عباس التقى في مقر ا امته في فندؽ 

الحريػػري موا ػػؼ ابػػي مػػازف بشػػ ف الو ػػود النمسػػطيني فػػي لبنػػاف وسػػبلح المخيمػػاتت معتبػػرة اف وحػػدة الشػػعب 
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النمسػػػػطيني وسػػػػبلمح الق ػػػػيح النمسػػػػطينيح وحيػػػػاد النمسػػػػطينييف عمػػػػا ي ػػػػري فػػػػي لبنػػػػافت مصػػػػدر  ػػػػوة لمق ػػػػيح 
بػػػدورخت رّحػػػب عبػػػاس بمبػػادرات الحريػػػري عمػػػى صػػعيد اعػػػادة مػػػد وتمتػػػيف  ف واسػػتقرارخ.النمسػػطينيح ودعػػػـ لمبنػػػا

  سور العبل ح والعقح بيف النمسطينييف والمبنانييف في لبنافت وترسػيت األمػف واالسػتقرار فػي صػيدا ومخيماتهػا.
 لبناف. سمير  ع   مرحبًا بزيارته« القوات المبنانيح»وتمقى عّباس اتصااًل ئاتنيًا مف رميس حزب 

أكػد أنػه ت عبػاست أف رنػاهوطأعبػد الػرهوؼ  ئاموفػد عػف تبيػروتمػف ، 5/6/1102، األيام، رام اهلل وا ػافت
لف يكوف ئناؾ اتناؽ م  اإلسراميمييف اال مف خػبلؿ اسػتنتاء عػاـ يشػارؾ فيػه الشػعب النمسػطينيت معائػدًا اا 

 نمسطينيح.أف ال يكوف ئناؾ أي اتناؽ اذا لـ تكف القدس عاصمح لمدولح ال
أياـ و اؿ: "ن مػؿ انػه  20-7وكشؼ النقاب أف وزير الخار يح األميركي  وف كيري سيعود الى المنطقح بعد 

أيػػاـ أف يكػػوف لديػػه مػػا يسػػاعدنا عمػػى العػػودة الػػى طاولػػح المناو ػػاتت فهنػػاؾ  20عنػػدما يعػػود بعػػد أسػػبوع أو 
طبيعح الحاؿ ستكوف ئذخ بدايح ألنه عندما ن مس مساٍع أميركيح حعيعح يقوـ بها واف شاء اا تتوج بالن اح وب

نما سننا ؿ مف ا ؿ تحقيؽ أئدافنا الوطنيح وعمى رأسػها  عمى الطاولح ال يعني ئذا أننا سنحقؽ كؿ شيء واي
نمػػػا األمػػػح العربيػػػح واإلسػػػبلميح والعػػػالـت ألنهػػػا ارض    ػػػيح القػػػدس التػػػي ال تهػػػـ الشػػػعب النمسػػػطيني وحػػػدخ واي

المسػػ د األ صػػىت وئػػذا أمػػر لػػف ننػػرط بػػه ونعائػػد اا عمػػى أف القػػدس اذا لػػـ تكػػف المقدسػػاتت كنيسػػح المهػػد و 
 العاصمح لدولح فمسطيف فانه لف يكوف ئناؾ أي حؿ".

أشهر اذا وافقت )حماس( و ػاؿ: المصػالحح تععػرت  3وأبدى عباس االستعداد إل راء االنتخابات فورًا وخبلؿ 
أشػػػػهر لعقػػػػد ئػػػػذخ  3تخابػػػػات فػػػػنحف  ػػػػائزوف فػػػػورًا وخػػػػبلؿ كعيػػػػرًات ولكػػػػف اذا وافقػػػػت حمػػػػاس عمػػػػى ا ػػػػراء االن

االنتخابػػات الرماسػػيح والتشػػريعيح ومعػػروؼ عنػػا أننػػا ن ػػري انتخابػػات نزيهػػح وحػػرة ال لػػبس فيهػػا وال ابهػػاـ وال 
غموض واف شاء اا توافؽ حماس واف نذئب الى االنتخابات وننهي فترة مخ مح وننهي االنقساـ ألنه بػدوف 

 أف نقيـ دولتنا. الوحدة ال نستطي 
و اؿ في لقػاء مػ  ممعمػي النصػامؿ والقػوى والنعاليػات النمسػطينيح فػي لبنػاف:   ػيتكـ السياسػيح تمػر بظػروؼ 
صعبح وليس مف السهؿ أماـ طرؼ متعنتت متصػمب ومتسػمطت ولكػف مػ  ذلػؾ فنننػا نقػوؿ اننػا أصػحاب حػؽ 

ئػذا لػيس مسػتحيبًل بػؿ سيحصػؿ اف وما دمنا أصحاب حؽ في ب أف نستمر واف نصبر لموصوؿ الى حقنػا و 
شػػاء اا فػػي القريػػب العا ػػؿ لنحصػػؿ عمػػى الدولػػح النمسػػطينيح المسػػتقمح التػػي عاصػػمتها القػػدس بكػػؿ أركانهػػا 
الكنيسػػح واأل صػػى وكػػؿ المقدسػػاتت ئػػذا ئػػو أسػػاس أي حػػؿ ويتمػػو ذلػػؾ كػػؿ مناصػػؿ الق ػػيحت التػػي نسػػميها 

 مػيف وغيرئػا فػنذا مػا حمػت كػؿ ئػذخ الق ػايا فعنػدئا نعمػف   ايا أساسػيح والمتعمقػح باالسػتيطاف والقػدس والبل
ا امح الدولح النمسطينيح المستقمح ولف يتـ اإلعػبلف اال باسػتنتاء عػاـ يشػارؾ بػه كػؿ النمسػطينييف ليقولػوا رأيهػـ 

 بما يمكف أف نصؿ اليه.
ليس فقط في لبناف  مف  هح عانيح فقد أشار الى أف "األمور في كؿ األمح العربيح تمر بصعاب ال حدود لهات

نما في سوريح ومصر وفي تونس وليبيا وغيرئا وال نعمـ مػا ئػو  ت لنػا أي ػات نحػف كنمسػطينييف  منػا  فقطت واي
 منذ البدايح نحف ال نريد اف نتدخؿ في شهوف احد".

ولنػػت الػػى أف "األو ػػاع فػػي األرا ػػػي النمسػػطينيح صػػعبح ولكػػف ئنػػاؾ امػػػف وأمػػاف اسػػتطعنا اف نحققػػه فػػػي 
 بح وفي و ت  ياسي".ظروؼ صع

وبش ف المصالحح النمسطينيح  اؿ الرميس عباس "المصػالحح النمسػطينيح لػف تخػرج عػف ا نػدتنا وسػتبقى عمػى 
وا ػػػاؼ "ال نسػػػتطي  اف ن ػػػري مناو ػػػات  ػػػادة وئامػػػح دوف اف نحقػػػؽ وحػػػدة ال ػػػنح ت رأس  اممػػػح ا نػػػدتنا

 ال ربيح وغزة".
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ونحف سنستمر ب ف نن ى ب ننسنا عف كػؿ مػا ي ػري ونسػتطي ت واشار الى اف "الو   العربي اعر عمينا كعيرا 
ئنػػاؾ مػػف يريػػد اف يػػدفعنا الػػى معػػؿ ئػػذا االت ػػاخت ئنػػاؾ تيػػارات و ػػوى كعيػػرة تريػػد اف تػػدفعنا ولكػػف ايػػاكـ اف 
يحصػػؿ ذلػػؾ وبالػػذات عمػػى ارض لبنػػاف ونريػػد اف نقػػوؿ اف لبنػػاف ألئمػػه ولبنػػاف لشػػعبه ونحػػف  ػػيوؼ سػػنعود 

 شاء اا ونحف تحت القانوف ولسنا فوؽ القانوف".الى وطننا  ريبا اف 
وأ ػػػاؼ "نحػػف ال نقبػػػؿ بالدولػػػح  وعمػػى صػػػعيد  خػػر فقػػػد اكػػد التمسػػػؾ بحػػؿ الػػػدولتيف ورفػػض الدولػػػح الواحػػدة.

نما نريد حؿ الدولتيفت اما ما نراخ مف استيطاف والمستوطنات ليعبتوا انه امر وا   عمينا اف نقبؿ بػه  الواحدة واي
نقبؿ بهت ي ب عمينا عدـ االنخداع باألمر الوا   الػذي نػراخ فػي القػدس وخػارج القػدس ألف  فنحف ال يمكف اف

 ئو غير شرعيت وعمى ئذا األساس نتناوض". 67كؿ االستيطاف الذي بدأ العاـ 
 

 العممية الديمقراطية في مصر فشمت: يوسف رزقة 2
عبػػر صػػنحته عمػػى مو ػػ   هاؿ كتبػػمقػػ فػػي  ػػاؿ يوسػػؼ رز ػػح مستشػػار ئنيػػح: وكػػاالت –الحيػػاة ال ديػػدة  -غػػزة

"اف العمميػػح الديمقراطيػػح فػػي مصػػر فشػػمتت ولػػـ ينشػػؿ محمػػد  تالتواصػػؿ اال تمػػاعي بعنػػواف "المولػػود خػػداج"
مرسي رغـ عزله مف ال يش ألنػه ظػؿ متمسػكا بالخيػار الػديمقراطي" مشػيرا الػى أف مػا "حػدث فػي مصػر مػف 

طيح حقيقيح ألنه اعتمد عمى القوة المسمحح ولـ يعتمد عزؿ واستيبلء عمى السمطح ليس  زءا مف عمميح ديمقرا
 عمى كممح الشعب في صندوؽ اال تراع".

وأو   رز ح أف "التعميقات األوروبيح تحدعت ب سؼ عف فشؿ أوؿ ت ربح ديمقراطيح فػي مصػر بعػد عػاـ مػف 
 ".1022يناير 12والدتها مف رحـ عورة م يدة في 

فػػػي التػػػىمر عمػػى مصػػػر وئػػػذا اتهػػاـ تتبنػػػاخ األطػػػراؼ المصػػػريح  وا ػػاؼ أف "بعػػػض القيػػػادات الدوليػػح  ػػػالعح
م تمعحت لكف التقييـ النهامي عنػدئا أف القػوة العسػكريح المسػمحح ا ه ػت الت ربػح الديمقراطيػح ب ػض النظػر 

 عف منهـو الرب  والخسارةت ومف رب  ومف خسر".
السػمميت وئػو يػرى انتصػار القػوة  وتساءؿ: مف يقن  الشػباب المصػري بالخيػار الػديمقراطيت أو حتػى بالخيػار

 المسمححت وفشؿ اإلرادة الشعبيح؟.
واختتـ رز ح  امبل: "ما حدث في مصػر ت ربػح خاصػحت ليسػت ئػي الت ربػح ال زامريػحت وال الت ربػح السػودانيحت 
وال الت ربح الباكستانيح رغـ بعض التقاطعاتت وما حدث ليس وليد فشؿ محمد مرسي أو مشكمح الدستورت أو 

)لعػػػورة شػػػعبيح خػػػداج( غيػػػر مكتممػػػح  زمػػػات اليوميػػػح المصػػػطنعح مػػػف الدولػػػح العميقػػػحت بػػػؿ ئػػػو نتػػػاج مباشػػػراأل
ت حيػث تسػػممها ال ػيش فػػي عهػد طنطػػاويت عػـ عػػاد وتسػممها بػػالقوة بقػػرار 1022ينػػاير 12الحمقػات كانػػت فػي 

 عبد النتاح السيسيت وكما يقولوف المولود الخداج غير  ابؿ لمحياة".
 5/6/1102، ، رام اهللالحياة الجديدة

 
 حيي ثورة مصر العربية بعد محاولة تزوير ىويتيا وتشويو صورتيان :تيسير خالد 3

حيػػػا تيسػػػير خالػػػدت ع ػػػو الم نػػػح التننيذيػػػح لمنظمػػػح التحريػػػر النمسػػػطينيحت ع ػػػو المكتػػػب السياسػػػي : راـ اا
الطميعيت الذي أعاد بحشود  لم بهح الديمقراطيح لتحرير فمسطيف شعب مصر العظيـ و يشها الباسؿ وشبابها

المبليػػػيف فػػػي ميػػػاديف التحريػػػر ل مهوريػػػح مصػػػر العربيػػػح و ههػػػا الح ػػػاري ودورئػػػا التػػػاريخيت بعػػػد المعانػػػاة 
القاسػػػػيحت التػػػػي مػػػػرت بهػػػػا والتػػػػي فا مػػػػت عمػػػػى نحػػػػو غيػػػػر مسػػػػبوؽ فػػػػي تاريخهػػػػا مػػػػف أزماتهػػػػا اال تماعيػػػػح 
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ف خػػبلؿ اشػاعح عقافػػح رعػح ال عبل ػػح لهػا بعقافػػح واال تصػاديحت وبعػد محاولػػح تزويػر ئويتهػػا وتشػويه صػػورتها مػ
 .العصر والتنوير والتطور والحداعح

وأ ػػاؼ أف حشػػود مبليػػيف المصػػرييف مػػف مختمػػؼ النمػػات اال تماعيػػح فػػي ميػػاديف التحريػػر أعػػادت لمصػػر 
كمػا و هها الحقيقي وأكدت مكانتها الطبيعيح في محيطها العربي واال ميمػي وعمػى المسػتوى الػدولي باعتبارئػا 

كانت عمى امتداد تاريخها دولػح تنظػر الػى المسػتقبؿت ولهػا دورئػا فػي رسػـ صػورته بمػا يميػؽ بهػا مػف مو عهػا 
في  مب امتهات وأكدت أنها احػوج مػا تكػوف الػى نظػاـ سياسػي ديمقراطػي عصػري ولػيس الػى نظػاـ عيػو راطي 

ورعتهػػػػا عػػػػف نظػػػػاـ النسػػػػاد  يح ػػػػز تطورئػػػػا وحا تهػػػػا الػػػػى معال ػػػػح أزماتهػػػػا اال تماعيػػػػح واال تصػػػػاديحت التػػػػي
 واالستبدادت الذي أطاحت به عورة الخامس والعشريف مف يناير الم يدة.

ودعػػا تيسػػير خالػػد الػػدوؿ العربيػػحت التػػي سػػاندت عػػورة التصػػحي  وأطاحػػت بحكػػـ الط مػػح العيو راطيػػح النمػػوي 
تػػه عمػػى احتػػواء الناسػػدت الػػى مػػد يػػد العػػوف لشػػعب مصػػر العظػػيـ بمسػػاعدات واسػػتعمارات واسػػعح تعػػيف حكوم

االزمػػح اال تصػػاديح وتػػدئور مسػػتويات المعيشػػح وتمكنهػػا مػػف االسػػت ابح لمطالػػب وطموحػػات  مػػائير العمػػاؿ 
 .والنبلحيف و مائير العاطميف عف العمؿ ومف النهوض السري  باال تصاد المصري

خاصػػح حركػػح كمػػا عبػػر تيسػػير خالػػد عػػف األمػػؿ بػػ ف تسػػتوعب  ميػػ  القػػوى السياسػػيح النمسػػطينيح المعنيػػح و 
المقاومح االسبلميح )حماس( الدروس مػف الت ربػح المصػريح والتصػرؼ بمسػهوليح  بػنعبلء المصػمحح الوطنيػح 
العميا لمشعب النمسطيني عمى المصال  النمويح ال يقح مف أ ؿ طي صػنحح االنقسػاـ االسػود باالحتكػاـ الػى 

اخػرى لمم مػس الػوطني النمسػطيني وفػؽ  ػانوف الممارسح الديمقراطيح في انتخابات رماسيح وتشريعيح متزامنه و 
انتخابػػات ديمقراطػػي وعصػػري موحػػد عمػػى  اعػػدة التمعيػػؿ النسػػبي الكامػػؿت مػػف ا ػػؿ اسػػتعادة الوحػػدة الوطنيػػح 
ووحدة النظاـ السياسي النمسطيني ومف أ ؿ الو وؼ صنا واحدا في و ه العدو المحتؿ وسياسته االستيطانيح 

 العدوانيح التوسعيح.
 4/6/1102، اإلخبارية وكالة سما

 
 أبو صبحة: فتح معبر رفح لمحاالت اإلنسانية فقط 4

أغمقػػػت السػػػمطات المصػػػريح معبػػػر رفػػػ  البػػػري منػػػذ سػػػاعات صػػػباح اليػػػوـت فػػػي كػػػبل : سػػػيد اسػػػماعيؿ -غػػػزة
االت ائيفت وذلؾ نظرًا لمظروؼ األمنيح التػي تعيشػها منطقػح شػماؿ سػيناء فػي ظػؿ تػوتر األو ػاع السياسػيح 

  مهوريح مصر العربيح.الرائنح في 
وأو ػ  مػدير اإلدارة العامػح لممعػابر والحػدودت مػائر أبػو صػبححت فػي تصػري  خػاص بػػ"فمسطيف أوف اليػف"ت 
أف ال انػب المصػري أبم هػـ بػ ف المعبػر سػي مؽ لمػدة يػػـو واحػدت عمػى أف يعػاد فتحػهت ويبػدأ العمػؿ مػف  ديػػد 

ريحت أو حت ب ف  ػرار اغػبلؽ المعبػر  ػد  ػاء فػي وكانت وكالح أنباء "الشرؽ األوسط" المص صباح السبت.
أعقاب  ياـ مسمحيف م هوليف بنطبلؽ النار عمى معسكر ل هاز األمف المركزيت بمنطقح األحراش في رف ت 

 وفؽ  ولها.
سػػػيبقى منتوحػػػًا لػػػذوي الحػػػاالت  -فػػػي حػػػاؿ اعػػػادة فتحػػػه السػػػبت -كمػػا أشػػػار أبػػػو صػػػبحح الػػػى أف معبػػػر رفػػػ 

ستهات عمى غرار المر ى والطمبح وذوي اإل امات األ نبيحت مشيرًا في الو ػت ذاتػه الػى اإلنسانيح التي يتـ درا
 أف التس يؿ لمسنر عبر المعبر  د تو ؼ حتى اشعار  خرت وذلؾ نظرًا لبطء العمؿ في معبر رف  حاليًا.

 4/6/1102، فمسطين أون الين
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 ر"انتياك السمطة الفمسطينية في رام اهلل لمحريات "مستم خريشة: 5
أكد النامب العاني لمم مس التشريعي د.حسف خريشح أف انتهاؾ السمطح النمسطينيح في : أحمد المصري -غزة

راـ اا لمحريػػات "مسػػتمر"ت و"لػػـ يتو ػػؼ البتػػح"ت ولػػو يوًمػػا واحػػًدات وأف ئػػذخ االعتقػػاالت واالسػػتدعاءات تطػػاؿ 
 ألواف الطيؼ النمسطيني كافحت وبشكؿ خاص اإلسبلميح منها.

خريشح أف ئذخ االعتقاالت واالستدعاءات مرتبطح ارتباًطا وعيًقا بم ريات عمػؿ السػمطح األساسػيحت وأف  ورأى
تكعينهػػا فػػي األشػػهر األخيػػرة لػػه ارتبػػاط بحالػػح الحػػراؾ السياسػػي الػػذي تقػػودخ الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػح فػػي 

 المنطقح الستمناؼ عمميح التسويح.
حػراؾ فػي الشػ ف السياسػيت تػر ـ ذلػؾ عمػى أرض الوا ػ  ببػوادر حسػف  وأ اؼ لػ"فمسطيف": "كمما كاف ئنػاؾ

نيح مف طرؼ السمطحت متمعمح باعتقاؿ كؿ مف له صمح باالنتنا ػح والو ػوؼ فػي و ػه االحػتبلؿ"ت مػديًنا ئػذخ 
 السياسيح التي عدئا "خار ح عف العرؼ الوطني".

 ربيػػح: "اف االعتقػػاؿ السياسػػي لػػيس وليػػد بػػدورخ  ػػاؿ النامػػب ابػػرائيـ دحبػػور مػػف مدينػػح  نػػيف شػػماؿ ال ػػنح ال
المحظحت اذ اف السمطح مارسته منذ تو ي  اتنا يح )أوسمو( لمسبلـت ولـ ينته حتى في ظػؿ الومػاـ مػ  الحركػات 

 اإلسبلميحت أو االشتباؾ م  االحتبلؿ خبلؿ االنتنا ح العانيح".
لسبلـت ونقطح مقابؿ در األمواؿ عمى وأ اؼ دحبور لػ"فمسطيف": "اف ئذخ السياسح م موف أساسي التناؽ ا

السػػػمطحت عمػػػى أف تقػػػـو فػػػي المقابػػػؿ بػػػن راءات  ػػػد أي تيػػػار يػػػهمف بمقاومػػػح االحػػػتبلؿت أو منائ ػػػته بػػػ ي 
وبيف دحبور أف عمميات االعتقاؿ السياسي زادت في السنوات األخيرة عقب االنقساـ الحاصؿت عادًّا  طريقح".

س"؛ مػػف أ ػػؿ ابتزازئػػا و رئػػا الػػى مربػػ  غيػػر المػػؽ بمكانتهػػا ذلػػؾ وسػػيمح تمػػارس لم ػػ ط عمػػى حركػػح "حمػػا
 وو عها بيف المواطنيف.

 4/6/1102، فمسطين أون الين
 

 نائبا فمسطينيا في سجونيا غير معترفة بحصانتيم البرلمانية03 ياتواصل اعتقال "سرائيل"إ 6
لتشػػريعي النمسػػػطيني راـ اا ػ وليػػد عػػوض: أكػػد مركػػػز أسػػرى فمسػػطيف لمدراسػػات اف عػػدد نػػواب الم مػػس ا

نامبػػات وذلػػؾ بعػػد ا ػػداـ االحػػتبلؿ  بػػؿ ايػػاـ عمػػى اعػػادة اعتقػػاؿ  28المعتقمػػيف فػػي سػػ وف االحػػتبلؿ ارتنػػ  الػػى 
 النامب المقدسي محمد محمود ابوطير.

الػػى اف االحػػتبلؿ يتعمػػد اسػػتمرار اعتقػػاؿ عػػدد مػػف ت الباحػػث ريػػاض االشػػقر المػػدير االعبلمػػى لممركػػز وأشػػار
تشريعى النمسطينيت حيث كممػا اطمػؽ سػراح احػدئـ بعػد انتهػاء فتػرة محكوميتػه االداريػح يقػـو نواب الم مس ال

االحػػػتبلؿ باعتقػػػاؿ نػػػواب اخػػػريف ليحػػػافظ عمػػػى و ػػػود عػػػدد مػػػنهـ خمػػػؼ الق ػػػباف بشػػػكؿ دامػػػـ السػػػتخدامهـ 
ؽت لممسػػػػاومح واالبتػػػػزاز وفػػػػي ننػػػػس الو ػػػػت ت ييػػػػبهـ عػػػػف المشػػػػهد السياسػػػػي والوا ػػػػ  النمسػػػػطيني لخمػػػػط االورا

وا عاؼ  بهح المقاومحت مدلبل عمى ذلؾ باف االحتبلؿ اطمؽ سػراح النامػب  مػاؿ الطيػروي  بػؿ شػهر وعػاد 
نواب فقطت وارتن   8واعتقؿ النامب ابوطيرت وكاف عدد النواب في تشريف االوؿ )اكتوبر( مف العاـ الما ي 

خيػر عمػى غػزة حيػث اعػاد االحػتبلؿ العدد بعد اف شف االحتبلؿ حممح اعتقاالت بحؽ النواب بعد العػداوف اال
 نواب  دد ليرتن  العدد مرة اخرى وئكذا يحرص االحتبلؿ دامما عمى و ود عدد مف النواب لديه. 6اعتقاؿ 

وأداف الػػدكتور أحمػػد بحػػر النامػػب األوؿ لػػرميس الم مػػس التشػػريعي االربعػػاء  يػػاـ االحػػتبلؿ باعتقػػاؿ النػػوابت 
راء حممح االختطافات واالعتقاالت لنواب و يادات الشعب النمسطيني مهكدا أف حكومح االحتبلؿ تهدؼ مف و 
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عػػػزؿ النػػػواب عػػػف  مػػػائيرئـ ومحػػػيطهـ االنتخػػػابي مػػػف خػػػبلؿ ت يػػػبهـ والػػػزج بهػػػـ فػػػي السػػػ وف دوف مراعػػػاة 
 لحقو هـ اإلنسانيح أو حصانتهـ الدبموماسيح التي يتمتعوف بها.

 5/6/1102، القدس العربي، لندن

 
  الميادينقناة مراسل عمر كايد وحمدان تطمق سراح  شعلموساطة "األخبار":  7

وسػاطح »أو نت استخبارات ال يش مراسؿ  نػاة الميػاديف أربعػح أيػاـ  بػؿ أف ُتطمػؽ سػراحه بػػ: ر واف مرت ى
رصػد اتصػاالت تكشػؼ أّنهمػا كانػا »المعمومات األمنيح ترّد تو ينه برفقح شيت مػف دار النتػوى الػى «. سياسيح

أنػا بػريء ودفعػت عمػف ت طيتػي ألحػداث »أما كايػد فيػرد: «. لشيت أحمد األسير بسّيارة المنتيينوياف تهريب ا
 .«عبرا

وذكػػػرت المعمومػػػات األمنيػػػح أف رمػػػيس المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػح حمػػػاس خالػػػد مشػػػعؿت أوعػػػز الػػػى مسػػػهوؿ 
بلؽ سػػراحهت العبل ػػات الدوليػػح فػػي الحركػػح أسػػامح حمػػداف التػػدّخؿ لػػدى  امػػد ال ػػيش العمػػاد  ػػاف  هػػو ي إلطػػ

عممػػًا أف والػػدخ بّسػػاـ كايػػد ُيعػػّد أحػػد أبػػرز القيػػادييف فػػي الحركػػح النمسػػطينيح ويػػرأس رابطػػح عممػػاء فمسػػطيف فػػي 
 لبناف.

أنػػػا دفعػػػت عمػػػف ت طيتػػػي »ت ُيػػػداف  المراسػػػؿ عػػػف ننسػػػه. ينطمػػػؽ مػػػف عابتػػػح لديػػػه: «األخبػػػار»خػػػبلؿ لقامػػػه مػػػ  
ذا أردت أف تقوؿ الحقيق  «. ح كاممح فستدف  العمفاإلعبلميح ألحداث عبرا. واي

 5/6/1102األخبار، بيروت، 
 

 جنوب المسجد األقصى لبمدة سموان استفزازيةليبرمان يقوم بزيارة  8
أ رى رميس ل نح الخار يح واألمف في الكنيست أفي دور ليبرمافت  ولح في بمدة سمواف : القدس المحتمح

ف  بؿ عناصر الشرطح والوحدات العسكريح  نوب المس د األ صى المبارؾت وسط حراسح معززة ومشددة م
وأفادت مصادر فمسطينيحت ب ف ليبرماف  اـ ب ولح استنزازيح في حي وادي حموة برفقح مدير  معيح  الخاصح.

"العاد" االستيطانيح اليمينيح دافيد بيريت وشممت ال ولح البهرة االستيطانيح المقامح عمى مدخؿ الحي 
وأشارت     الحنريات الصهيونيح في منطقح العيف بحي وادي حموة.والمعروفح ب "عير دافيد"ت ومو 

المصادرت الى أف مواطنيف فمسطينييف ت مهروا في حي وادي حموة احت ا ًا عمى زيارة ليبرمافت األمر الذي 
وتعتبر ئذخ الزيارة االولى التي يقوـ بها ليبرماف  ا طرخ الى تسري   ولته التي است ر ت عشر د امؽ فقط.

 ى سموافال
و الت مصادر صهيونيح اف ليبرماف حمؿ الى المستوطنيف في سمواف رسالح دعـ سياسيح مف اليميف 
المتطرؼ في الكنيست الصهيونيحت ا افح الى ما تردد عف تقديـ دعـ مالي كبير لمبهر االستيطانيح في 

ت حكومح االحتبلؿ عهدت الى البمدةت بما يمكف مف تعزيز  ب ح "العاد" عمى محيط البمدة القديمح حيث كان
 ال معيح االستيطانيح بندارة تمؾ المنطقح واالشراؼ عميها.

 4/6/1102لإلعالم، المركز الفمسطيني 
 

 إسرائيل"": انقالب الجيش بمصر بشرى سارة ل"الميكودنائب عن حزب " 01
ي تولي زماـ السمطح "الكنيست"ت ب ف مصمحح "اسراميؿ" تقت  سراميميصّرح نامب في البرلماف اإل: الناصرة

دارة شهونها مف  بؿ نظاـ ت معه عبل ات بالواليات المتحدة األمريكيح.  في مصر واي
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(ت "اف اسراميؿ معنيح ب ف 7|2اليـو ال معح ) سراميميحو اؿ تساحي ئن بيت في تصريحات نشرتها اإلذاعح اإل
 ني".تبقى مصر مستقرة وذات صمح بالواليات المتحدة وبعيدة عف التعصب الدي

وأ اؼ النامب عف حزب "الميكود" أف "عودة ال يش المصري لتولي مو ؼ مسيطر ئي بشرى سارة بالنسبح 
إلسراميؿت كما أف و ود  وة سياديح مصريح تتعامؿ م  العناصر ال هاديح في سيناء ئو أمر حيوي بالنسبح 

ارتياحها ؿ "االنقبلب العسكري"  وكانت محافؿ سياسيح وعسكريح "اسراميميح"  د أبدت لها"ت حسب تصريحاته.
في مصر الذي أنهى حكـ الرميس محمد مرسيت فيما أعربت عف تخوفها مف أف يسنر الو   القامـ في 

 األرا ي المصريح عف اننبلت األو اع األمنيح في شبه  زيرة سيناء بشكؿ يهّدد أمف الحدود المشتركح. 

 4/6/1102، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 القاىرة لبحث سبل تطوير التعاون األمني والعسكري فيمي إسرائيمي يتواجد مبعوث رس 00
سمدار ’ يديعوت أحرونوت‘كشنت محممح شهوف الشرؽ األوسط في صحينح : زئير أندراوس -الناصرة 

بيريت النقاب عف أف مبعوعًا رسميا اسراميميا تو ه الخميست الى العاصمح المصريحت القائرةت بهدؼ ا راء 
المقاءاتت والتي تهدؼ لتوطيد التنسيؽ األمني بيف الدولتيف في ظؿ التطورات األخيرةت عمى حد  وؿ  سمسمح

 الصحينح.
و الت بري أي ا اف سقوط حكـ اإلخواف المسمميف  د سقطت وكنتي ح مباشرة لذلؾ فنف العبل ات 

منيح بيف تؿ أبيب والقائرة في اإلستراتي يح بيف البمديف ستكوف وطيدة لم ايحت ولنتت الى أف العبل ات األ
عهد مرسي كانت  يدةت ولكف دوامر صن  القرار في اسراميؿ تتو   أْف يزداد التعاوف األمني بيف البمديف 

 والتنسيؽ العسكري بينهما.
باإل افح الى ذلؾت لنتت المحممح اإلسراميميح الى أف ال يش المصري  د أدخؿ وحدات عسكريح عمى طوؿ 

ال يش اإلسراميميت وذلؾ بهدؼ من  دخوؿ متسمميف مف  طاع غزة الى سيناء ومصرت  الحدود بمصاد ح
 عمى حد تعبيرئا.

وسا ت الصحينح  اممًحت نقبًل عف مصدر أمني وصنته ب نه رفي  المستوى في القائرةت اف الدولح العبريح 
سكري لحركح حماس لتننيذ ومصر تستعداف إلمكانيح أف تقوـ حركح )األخواف المسمميف( بت نيد ال ناح الع

سمسمح عمميات انتقاميح ردا عمى عزؿ مرسيت وذلؾ بهدؼ زعزعح األمف الداخمي. في السياؽ ذاتهت 
أو حت الصحينح أف مسهوليف كباًرا في األ هزة األمنيح اإلسراميميح والمصريح حذروا مف محاولح ال مهوريح 

كح )ال هاد اإلسبلمي( بهدؼ ادخالهـ الى شبه  زيرة اإلسبلميح اإليرانيح مف القياـ بت نيد عناصر مف حر 
سيناء عبر األنناؽ وتننيذ عمميات عسكريح  د أفراد مف الشرطح وال يش المصرييف بهدؼ خمؽ وا    ديد 
اسبلمي  تالي في سيناء يبعدئا عف السمطح العممانيح ال ديدة في مصرت عمى حد  وؿ المحممح اإلسراميميح. 

 بحسب الصحينح.
 5/6/1102، س العربي، لندنالقد

 
 ضدىا ال بد من عممية حربيةو  ..عززت قدراتيا العسكرية حماسمسؤول إسرائيمي:  01

عمى الرغـ مف التزاـ حركح حماس باتنا يح التهدمح ومساعيها لنرض االن باط عمى : نظير م مي -تؿ أبيب
اسراميؿت صرح مسهوؿ كبير في  بقيح التنظيمات النمسطينيح المسمححت ومنعها مف اطبلؽ صواريت بات اخ

« الشرؽ األوسط»وبرر المسهوؿ الذي تحدث ؿ «.ال بد مف عمميح حربيح أخرى في  طاع غزة»ال يش ب نه 
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حركح حماست وعمى الرغـ مف التزامها بالتهدمحت »شريطح عدـ الكشؼ عف ئويته ئذا التهديدت بالقوؿ اف 
ة في الشهور األخيرةت مف ليبيا والسوداف وغيرئما مف دوؿ  امت باستيراد كميات كبيرة مف األسمحح المتطور 

وأ اؼ أف حماس استنادت مف عبل اتها الوطيدة م  نظاـ الرميس )المعزوؿ( محمد مرسيت عبر «. أفريقيا
حديعح « غراد»األنناؽت وكذلؾ عف طريؽ الممرات البريح مف سيناء. وتت مف ئذخ األسمحح صواريت 

مدبابات ومداف . وكميات كبيرة مف الذخيرةت عـ  ددت العمؿ في مصان  انتاج و ديمح. وصواريت م ادة ل
األسمحح المحميح بوتيرة عاليحت وت ري تدريبات عسكريح لقواتها المسمححت وتنشط في سيناء بشكؿ واس  حتى 
ا اآلفت عمى الرغـ مف صدامها م  القوات المصريح. وباختصارت تدير نشاطا أكبر مف أي و ت م ىت وئذ

كمه يدؿ عمى أف تهديدئا الحربي مستمر ومتصاعد وأنها تعد لموا هح عسكريح. وعميهت فنف عمميح حربيح 
وكشؼ ئذا المسهوؿ أف حماس تمكنت مف صن  طامرات ص يرة مف «. تشؿ ئذخ القدرات أمر ال بد منه

لطامرات في عمميح دوف طيار في السنوات األخيرةت بخبرات ايرانيح. لكف ال يش اإلسراميمي دمر ئذخ ا
. وئناؾ معمومات في اسراميؿ عف ت دد  هودئا 1021في شهر نوفمبر )تشريف العاني( « عامود السحاب»

إلنتاج ئذخ الطامرات مف  ديد. وفي سهاؿ حوؿ دواف  حماس الى مبادرة اسراميؿ ب ربح عسكريح في ئذا 
فهـ حمناء ؿ)اإلخواف( في مصرت  ئناؾ محنزيف اعنيف لمعؿ ئذا التصرؼ؛»الو تت  اؿ المسهوؿ اف 

وسيكونوف عمى استعداد لدعـ معركح اإلخواف  د النظاـ ال ديدت خصوصا في م اؿ تخريب السياحح. وئـ 
أي ا غير معنييف بتحريؾ اي ابي لممناو ات بيف اسراميؿ والسمطح النمسطينيح في راـ اات والطريقح التي 

تكوف في الحراؾ العسكري  د اسراميؿ. وئـ أصبل يم  وف  يستخدمونها عادة لمتخريب عمى المناو ات
 «. دامما الى الموا هح م  اسراميؿت كمهرب لهـ مف أزماتهـ الداخميح

 5/6/1102، الشرق األوسط، لندن
 

 ن في مصر وسيتم تفعيميا بالمرحمة القادمةلإلخوان المسممي خمفيةديختر: حماس جبية  02
مف  وة حماس  لداخميح السابؽ في الحكومح اإلسراميميح  في ديخترتوزير األمف الداخمي وال بهح احذر 

 بهح خمنيح لئلخواف المسمميف في مصرت سيتـ تنعيمها بشكؿ كبير في معارؾ »العسكريح. واعتبرئا 
و اؿت خبلؿ حديث م  اإلذاعح اإلسراميميح العبريحت انه «. )اإلخواف( المقبمح لبلنتقاـ مف اإلطاحح بمرسي

كنا نشهد  وافؿ األسمحح والذخيرة مف سيناء الى  طاع غزةت وعمينا أف نتو   أف يعمؿ ئذا الخط  حتى اآلف»
سينّعموف الخبليا الناممح وال ناح « اإلخواف»ت م ينا أف «في األسابي  والشهور المقبمح في االت اخ المعاكس

معؿ أترابهـ في ال زامرت العسكري بكؿ  وتهت بالشراكح م  حماست في األرا ي المصريح. وسيتصرفوف 
ألؼ  تيؿ سقطوا  100عندما تـ من  التيار اإلسبلمي مف تسمـ الحكـ في العقد الما يت مذكرا ب ف نحو 

 في تمؾ المعارؾ التي لـ تتو ؼ بشكؿ نهامي حتى يومنا ئذا.

 5/6/1102، الشرق األوسط، لندن
 

     في مصر "لم تنتِو بعد" المعركةيادلين:  03
 ّػػ  مسػػهوؿ اسػػتخباري اسػػراميمي سػػابؽت ت ػػّدد مو ػػح المظػػائرات والموا هػػات فػػي مصػػر بػػوتيرة تو الناصػػرة:  

الػػرميس السػػابؽ لهيمػػح االسػػتخبارات اإلسػػراميميح العسػػكريح "أمػػاف" عػػاموس و ػػاؿ  عنينػػح خػػبلؿ النتػػرة المقبمػػح.
نػػػازؿ عػػػف موا نهػػػا المعركػػػح فػػػي مصػػػر لػػػـ تنتػػػِه بعػػػد؛ ال سػػػّيما وأف حركػػػح اإلخػػػواف المسػػػمميف ال تتيػػػادليفت "
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(ت أف ئنػػاؾ 7|2ورأى يػػادليف فػػي تصػػريحات نشػػرتها اإلذاعػػح العبريػػحت اليػػـو ال معػػح ) بسػػهولح"ت حسػػب رأيػػه.
 احتماليح كبيرة الندالع موا هات عنينح في مصر مرة أخرىت وفؽ تقديرخ.

 4/6/1102قدس برس، 
 

 : االستخبارات اإلسرائيمية لم تتفاجأ مما حصل في مصر"يديعوت" 04
ذكرت صحينح "يديعوت أحرونوت" في عددئا الصادرة صباح اليوـ ال معحت أف  :قدس المحتمحال

االستخبارات العسكريح اإلسراميميحت لـ تتنا   مف االنقبلب العسكري الذي  اـ به ال يش المصريت والذي 
لعسكريح ونقمت الصحينح عف تصريحات سابقح لرميس االستخبارات ا أدى الى عزؿ الرميس محمد مرسي.

 "أماف" أفيؼ كوخافيت  وله  بؿ نحو أربعح شهور في مهتمر "ئرتسميا" أف "مصر ستوا ه ئزة  ديدة".
ولنتت الصحينح الى تصري  لكوخافي في الراب  عشر مف  ذار/مارس الما يت في مهتمر "ئرتسميا"ت  اء 

ف ئذخ فيها أف حقيقح انتقاؿ اإلخواف المسمميف في مصر الى دفح القيادة يمقي ع ميهـ مسهوليات كعيرةت واي
 المسهوليات ستتر ـ الى ئزة عانيح ".

وأ اؼ أف "ئذخ الهزة سوؼ تهعر عمى الشرؽ األوسط كمه و د تصؿ الى تونس أي ًا"ت متابعًا بالقوؿ اف " 
العورة العانيح ستعبر عف اإلحباط المتنا ـ لمشعب المصري مف سمطح مرسيت  ئذخ الهزة بدأت بسبب و   

 اطف المصريت فهو ال يشعر بتحسفت ولـ يرتن  المستوى اال تصادي في السنوات األخيرة". المو 
 5/6/1102، وكالة سما اإلخبارية

 
 المصري في التصدي لمسمحي سيناء الجيش"إسرائيل" تعول عمى  05

ء تعتمد عمى ال يش المصري الحتوا” اسراميؿ“ذكرت الطبقح السياسيح ووسامؿ اإلعبلـ أف : )أ .ؼ .ب(
وشدد سنير  الم موعات اإلسبلميح في سيناء و ماف استقرار الببلد بعد ازاحح اإلسبلمي محمد مرسي.

السمطات المصريح تعمـ “في مصر اسحؽ لينانوف عمى الدور اإلي ابي لم يش. و اؿ اف ” اسراميؿ”سابؽ ؿ
اكبر في التحرؾ  حياؿ كؿ ما ي ري في سيناءت وال يش المصري أصب  يشعر بحريح” اسراميؿ“حساسيح 

 ”.بحـز حياؿ العناصر اإلسبلميح
بيف البمديف تعزز في األياـ األخيرة ” التعاوف األمني“أف ” يديعوت احرونوت“مف  هتهات أكدت صحينح 

النشاط العسكري المصري في سيناء يتـ بالتنسيؽ م  المسهوليف “اف ” اإلسراميمي“.و اؿ  يش االحتبلؿ 
في ” اسراميؿ”مف أ ؿ التصدي لمتهديدات األمنيح في سيناء والتي تستهدؼ مصر و” اإلسراميمييف“األمنييف 

 ”.       ف

 5/6/1102، الخميج، الشارقة
 

 سيواصل عمميات إغالق األنفاق الرابطة بين قطاع غزة ومصر المصري: الجيش "معاريف" 06
صؿ عمميات اغبلؽ األنناؽ  درت  هات رفيعح في المنظومح األمنيح اإلسراميميحت أف ال يش المصري سيوا

الرابطح بيف  طاع غزة ومصرت معبرة عف تناهلها الحذر مف سيطرة ال يش المصري عمى زماـ األمور في 
 مصر.

ونقمت صحينح معاريؼ عف مصادر رفيعح في المنظومح األمنيح  ولها:" اف التنسيؽ األمني بيف ال يش 
وعبرت  تى ما بعد نظاـ الرميس المعزوؿ محمد مرسي".المصريت والمنظومح األمنيح اإلسراميميح سيستمر ح
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 هات رفيعح في المنظومح األمنيح عف تناهلها الحذر مف سيطرة ال يش المصري عمى زماـ األمور في 
مصرت وذلؾ في أعقاب عزؿ الرميس المصري عف الحكـت وتعييف عدلي منصور رميس المحكمح الدستوريح 

 العميا رميسا مه تا لمصر.
ال هات األمنيح:" اف ال يش المصري يواصؿ تحكمه في زماـ األمور في مصرت وئذا األمر يهدي  وأ افت

الى تناهؿ حذر في اسراميؿت وذلؾ بناء عمى منظومح العبل ات ال يدة بيف اسراميؿ وال يش المصريت والتي 
 تحسنت بشكؿ كبير خبلؿ العاـ الما ي".

 4/6/1102، فمسطين أون الين
 

 أميركية مكثفة حول مصر إسرائيمية االت"ىآرتس": اتص 07
والواليات المتحدة  اسراميؿدفعت التطورات األخيرة في مصرت  :تر مح خاصح -القدس دوت كوـ -راـ اا

االميركيحت الى ا راء محادعات ئاتنيح ماراعونيح ل رض تنسيؽ الموا ؼ عقب اإلطاحح بالرميس محمد 
امات عقد امس الخميست ا تماعا خاصا في البيت األبيضت لبحث وكاف الرميس األميركي باراؾ أوب مرسي.

أو اع مصرت أعقبه  ياـ وزير الخار يح  وف كيريت بمهاتنح رميس الوزراء اإلسراميميت بنياميف نتنيائو 
لم رض ذاتهت وكذلؾ فعؿ وزير الدفاع األميركيت تشاؾ ئاغؿت الذي بحث أو اع مصر م  نظيرخ 

وفي السياؽ ذاتهت فنف المستشارة ال ديدة لؤلمف  فت طبقا لما ذكرته صحينح ئىرتس.اإلسراميميت موشيه يعمو 
القومي األميركيت سوزاف رايست ببحث ممؼ مصر وما شهدته خبلؿ االياـ الما يح مف تطورات اطاحت 

 بحكـ االخواف المسمميفت م  وزير األمف الداخمي اإلسراميميت يتسحاؽ أئارانوفيتش.

 5/6/1102، القدس، القدس
 

 سابق: أطمقنا القذائف لياًل عمى أىالي الخميل بغية خمق حالة من الخوف إسرائيمي ضابط  08

كشػػؼ  ػػابط سػػابؽ فػػي  ػػيش االحػػتبلؿ اإلسػػراميمي يػػدعى يهػػودا شػػاهوؿت أنػػه  ”:الخمػػيح“ -القػػدس المحتمػػح 
ح الخميػؿ المحتمػح ب يػح اعتاد وزمبلهخ اطبلؽ  ذامؼ ليمح بعػد ليمػح عمػى منطقػح مكتظػح بالنمسػطينييف فػي مدينػ

 خمؽ حالح مف الخوؼ عندئـ وفرض سيادة اسراميميح وئميح.
اف بمقدور القذامؼ  تؿ كؿ شيء في “الصهيونيح ” يكسروف الصمت“و اؿ شاهوؿ الناشط في منظمح 

 ”. متراً  26مساحح نصؼ  طرئا عمانيح أمتار وتصيب ال مي  في مساحح نصؼ  طرئا 

 5/6/1102، الخميج، الشارقة
 

 "إسرائيل"بالتزاماتيا لمصر و "عمود السحاب" حماس تفي منذ انتياء: موشيو إلعاد 11
 اؿ ال نراؿ اإلسراميمي المتقاعدت موشيه العادت لصحينح ئىرتس العبريحت انه  :زئير أندراوس -الناصرة 

ومن بطحت مهكًدا يتحتـ عمينا االعتراؼ ب ف حماس ُتدير في العمانيح أشهر األخيرة سياسح مسهولح وموزونح 
عمى أف حماس تني منذ انتهاء عمميح )عمود السحاب( في تشريف العاني )نوفمبر( مف العاـ الما يت تني 
سراميؿت مشدًدا عمى أف حماس ال ُتطمؽ بات اخ  نوب الدولح العبريح  ذامؼ وصواريتت  بالتزاماتها لمصر واي

السابقحت فنف حماس ال تعمؿ في موا هح ال يش  كما أشار الى أنه خبلًفا لما في كاف في  والت الهدنح
اإلسراميميت نائيؾ عف أنها خبلًفا لكؿ التو عاتت تو نت عف تهريب السبلح والذخيرة مف سيناء الى القطاعت 

 عمى حد  وله.
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وزاد ال نراؿ اإلسراميمي  امبًل اف الدولح العبريح ُتساعد في وا   األمر ادارة حماس عمى استقرار الو  ت 
يث زادت مقدار السم  الى القطاع ومنها منت ات كانت ممنوعح في الما ي معؿ االسمنت والحديدت كما ح

 امت بتوسي  م اؿ اإلبحار لصيادي غزة ومنحت عدة تسهيبلت أخرى في القطاع تهدؼ الى زيادة 
ي ب اْف تكوف  ال ديدة -التطبي . وأو   ال نراؿ العاد اف التطورات في مصر وئي اشبينح حماس القديمح 

باععًا عمى ت يير في القطاعت بيد أف المواطنيف في غزة يواصموف الحناظ عمى الهدوءت وي ب العمؿ عمى 
ا ناعهـ ب ف ئناؾ طرً ا أخرى غير المقاومح التي ت مب الهدوء والسكينحت وخمص الى القوؿ انه ينب ي أْف 

يخر وا الى الشوارع طالبيف مف حماس ئدوءًا  خر  يتعمـ سكاف القطاع مف  يرانهـ في الربي  العربيت وأفْ 
 ونمًوا  خر و دًرا أكبر مف الحريحت عمى حد تعبيرخ.

 5/6/1102، القدس العربي، لندن
 

 ويحذرون من انييار األردن ةمحممون إسرائيميون يرجحون استمرار األزمة في سوري 10
أمست أف محمميف اسراميمييف ر حوا الصادرة مف لندفت ”  ويش كرونيكؿ“ذكرت صحينح : )يو .بي . ي(

عامًات وحّذروا مف انهيار األردف ما لـ يحصؿ عمى المساعدات  22احتماؿ استمرار األزمح في سوريا 
 المطموبح لتمكينه مف التعامؿ م  تدفؽ البل ميف السورييف.

مكف أف تنزلؽ الى ي“وصنتها بالبارزة  ولها اف األزمح في سوريا ” اسراميميح“ونقمت الصحينح عف مصادر 
و الت اف ئذخ ”. أبعد مف حدودئا بكعيرت وتقود الى مخاوؼ انتشار ال هادييف في عموـ أنحاء المنطقح

تنظر الى األردف كمصدر لم هادييف السورييفت وحّذرت مف انهيارخ في حاؿ لـ يحصؿ عمى “المصادر 
يف السورييف الى أرا يهت وبمعدؿ يتراوح المساعدات البلزمح لتمكينه مف التعامؿ م  التدفؽ اليومي لبل م

يعتقدوف أف سوريا صارت اآلف ” اإلسراميمييف“المحمميف “وأ افت الصحينح أف ”.  الؼ ال ئ 8و 3بيف 
المسبب الرميس أل واء عدـ االستقرار غير المسبو ح بالمنطقحت بعد أف كانت واحدة مف  وى االستقرار 

 ”.فيها
مف المستحيؿ اآلف رهيح كيؼ يمكف لسوريا “ـ تكشؼ عف ئويته القوؿ انه ل” اسراميمي“ونسبت الى مصدر 

أف تتحوؿ الى دولح مستقرة كما كانت مف  بؿت ألف األزمح فيها لـ تعد م رد مس لح ا ميميح بؿ   يح القوى 
المباشر ئو األسمحح الكيمياميح ” اسراميؿ“اف  مؽ “و الت الصحينح ”. الكبرى مف  راء التدخؿ الروسي

 ”.وال رعوميح لدى سوريات وخطر و وعها ب يدي حزب اا
توا ه خطرًا مزدو ًا مف و هح نظر مسهوليها العسكرييفت وئو ” اسراميؿ“وأشارت  ويش كرونيكؿت الى أف 

تحقيؽ ايراف انتصارًا في سوريات ون احها في بناء  نبمح نوويحت ويعتقد ئهالء أف ئذيف ال انبيف متداخبلف 
 ”.  عؿ طهراف أكعر عقح في تطوير القنبمح النوويحألف النصر سي

 5/6/1102، الخميج، الشارقة
 

 مرشحان النتخابات الحاخام الرئيسي يتنافسان عمى من منيما أكثر عنصرية ضد العرب 11
ت وئو «الرابانيح الرميسيح»في العادةت ال ينش ؿ الرأي العاـ في اسراميؿ بانتخاب : أسعد تمحمي –الناصرة 
لمطامنتيف « الحاخاـ )ر ؿ الديف اليهودي( الرميسي»الديني األعمى في الدولح اليهوديحت عـ انتخاب الم مس 

الشر يح واألشكنازيحت فهي انتخابات تعني أساسًا األحزاب الدينيح المتزمتح التي يمتعؿ نوابها في الكنيست الى 
ت «الحاخاـ الرميسي»االنتخابات القريبح ؿ فتاوى ر اؿ الديف الكبارت وأحيانًا  بؿ امتعالهـ لمقانوف. لكف 
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خصوصًا لميهود الشر ييف )سناراديـ(ت تست عر بائتماـ منظمات حقو يح وأوساط ليبراليح ويساريح عمى خمنيح 
حقيقح أف اعنيف مف ابرز المتنافسيف عمى المنصب يتنافساف عمى مف منهما أكعر تطرفًا وعنصريًح ت اخ 

ؿت وسِ ؿُّ كؿ منهما حافؿ بتصريحات عنصريح مميمح بالتحريض عمى العربت المواطنيف العرب في اسرامي
ئو « التحريض عمى العنصريح»مف دوف أف تتحرؾ النيابح العامح وتقدـ لوام  اتهاـ  دئمات عممًا أف 

 باال تصاص الشديد مف المحر يف عميها.« كتاب القوانيف»مخالنح  ناميح يهدد 
و بدعواته الى طرد الطبلب العرب مف كميح أكاديميح في مدينح صند وعدـ واشتهر الحاخاـ شموميؿ اليائ

ت  يرئـ شققًا لمسكفت وئو ما تر ـ مرات كعيرة بنحراؽ سياراتهـ واعتداءات  سديح وشعارات  داريح 
الدينيح المتشددة « شاس»ت فيما منافسه الحاخاـ أفرائاـ يوسؼ )ن ؿ الزعيـ الروحي لحركح «الموت لمعرب»

اديا يوسؼ( ال يكتني بالدعوة الى عدـ ت  ير العرب الشقؽ السكنيحت انما يدعو الى عدـ بيعهـ أرا َي عوف
لى مقاطعح الننادؽ التي تشّ ؿ عمااًل عربًا في المطابت بداعي أنهـ  يح روف طعامًا »ليقيموا عميها بيوتًات واي

 «.مموعاً 
 5/6/1102، الحياة، لندن
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بعث النامب ابرائيـ عبد اا صرصور رميس حزب الوحدة العربيحت الحركح اإلسبلميح ورميس القاممح الموحدة 
ع و الكنيست يعيؿ غيرمف بخصوص  اإلسراميميحوالعربيح لمت يير باست واب مباشر الى وزيرة الصحح 

وفي شرحه لسبب تقديـ  ".اسراميؿسمميف في المستشنيات المختمنح في "تخصيص أماكف صبلة لمم
االست واب أكد عمى أف ئناؾ اآلالؼ مف المواطنيف العرب المسمميف يزوروف المستشنيات يوميا وال ي دوف 
مكانًا لمصبلة فيهت وي طروف لمصبلة في أماكف عامح  د ال تكوف مريحح لهـ أو لآلخريفت مشيرًا الى أنه 

   د أماكف مخصصح لصبلة لميهود في كؿ المستشنيات في )اسراميؿ(.يو 
وفي صمب  وذكر أف أماكف العبادة لمديانات العبلعح الرميسيح تتوا د في الكعير مف مستشنيات العالـ.

است وابه طالب صرصور وزيرة الصحح االسراميميح تخصيص ميزانيات مف أ ؿ ا امح أماكف لمصبلة 
عطاء التعميمات لمديري المستشنيات بالتعاوف والتنسيؽ م  رهساء و ادة الم تم  لممسمميف اسوة بالي هودت واي

 العربي مف أ ؿ المساعدة في الحصوؿ عمى التمويؿ إل امح أماكف لمصبلة وت هيزئا بكؿ ما ئو مطموب.
 4/6/1102، فمسطين أون الين

 
 رة "عامونا" ليست موضع خالفبؤ  األراضي التي أقيمت عمييا من %51"النيابة اإلسرائيمية":  13

أبم ت النيابح العامح في اسراميؿت المحكمح العميات ب ف أكعر  :تر مح خاصح -القدس دوت كـو  -راـ اا 
مف األرا ي التي ُأ يمت عميها بهرة "عامونا" االستيطانيح ئي ليست مو   خبلؼت وأف  %60مف 

ظار  رار المحكمح لمبّت فيما اذا سيتـ ئدـ المباني المتبقيح التي تمت فيها عمميات الشراء بانت %80اؿ
 المقامح عميها أـ ال.

ي تي ذلؾ في محاولح إلعا ح عمميح اخبلء البهرة االستيطانيح "عامونا" المقامح عمى أرا ي النمسطينييف في 
 محافظح راـ اات حسبما أفاد المو   اإللكتروني لصحينح "معاريؼ" اليـو ال معح.

  أف النيابح أبم ت المحكمح ب ف الدولح ستقوـ في الخامس عشر مف الشهر ال اري بنخبلء وأ اؼ المو 
 عبلعح مباني مف البهرة التي ُأ يمت عمى أراض لـ يتـ شراهئات ويقوؿ النمسطينيوف ب نها تعود لهـ.
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 5/6/1102، القدس، القدس
 

 عدادًا لمواجية مع حزب اهللالكتيبة العربية بالجيش اإلسرائيمي تنيي تدريبات بالجوالن است 14
ت تدريبات مكعنح في ئ بح ال والف «حورؼ»في ال يش اإلسراميمي « الكتيبح العربيح»أنهت : يحيى دبوؽ

السوري المحتؿت استعدادًا لموا هح مرتقبح في لبناف م  حزب اات وسط ت كيد  امد الكتيبحت المقدـ شادي أبو 
وفي حديث  «.لمقاتمح العدو في لبناف بنحو أن  »رتها الكتيبح فارست و ود أساليب وتكتيكات  ديدة طو 

القتاؿ في األرا ي المبنانيح يستمـز العمؿ ب سموب التمويه »ألبو فارس م  اذاعح ال يش اإلسراميميت أكد أف 
التقنيات والتكتيكات القتاليح »ت مو حًا أف «الشديدت م  مراعاة  رورة التقدـ البطيء لمقوات عمى األرض

ال ديدة التي اعتمدتها الكتيبح وناورت عميها أخيرًات مواممح تمامًا لمنائح القتاؿ المعتمدة مف  بؿ حزب اات 
لقد عممنا عمى التكتيكات والتقنيات القتاليح المو ودة »و اؿ: «. ومف  منها استخداـ كعيؼ لمنيراف عف بعد

طؽ المنتوححت وطبقنائا م  تعديبلت كي تتبلءـ م  حاليًا في ال يش اإلسراميميت بما يرتبط بالقتاؿ بالمنا
الوا   الميداني  د حزب اا؛ اذ لدى الكتيبح ت ربح غنيحت ولدينا معرفح مسبقح بما ينتظرنا في الحرب 

في أداء مهماتهات مشيرة « كتيبح حورؼ»وشددت اذاعح ال يش اإلسراميمي عمى ن احات  «.المقبمح في لبناف
في حرب لبناف العانيح عاـ »عممياتيح خاصح خبلؿ عممها لسنوات عديدة في لبناف. و الى أنها راكمت خبرة

ت عمى سبيؿ المعاؿت كانت ئي أولى الوحدات القتاليح التي ا تازت الحدود نحو األرا ي المبنانيحت 1006
 «.وئي  خر الوحدات التي عادت منها. ونتي ح لذلؾت نالت أوسمح تقدير خاصح ل هودئا
 5/6/1102، بيروت االخبار،
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ل نح العدؿ »أصدرت القيادات العربيح المسيحيح في اسراميؿت المن ويح تحت اطار : نظير م مي -تؿ أبيب
وم مس الطامنح األرعوذكسيح في  ت«والسبلـ التابعح لم مس رهساء الكنامس الكاعوليكيح في األرا ي المقدسح

الدعوة المشبوئح »مدينح الناصرة وم مس المهتمر العاـ األرعوذكسيت بيانات متتاليحت أمست ترفض فيها 
الت ند لم يش اإلسراميمي ينا ض  مير المواطف »ت وتعمف أف «لم يش اإلسراميمي بت نيد المسيحييف العرب

 «.اإلنسانيحالنمسطيني في اسراميؿت كما ينا ض ذاته 
و اء في ئذخ البيانات أف الكنيسح المسيحيح تربي أبناءئا وبناتها عمى الخير وعمى المواطنح الصالحح في 
الم تم ت ولكنها ترفض أف يو   المواطف العربي عمومات والمسيحي خصوصات مقاتبل  د أخيه 

 النمسطيني أو السوري أو المبناني أو أي عربي تحاربه اسراميؿ.
ئذخ القيادات ترد بذلؾ عمى طرح المو وع في الكنيست )البرلماف اإلسراميمي( وخروج  وى اليميف وكانت 

التي ترفض الخدمح العسكريح وتدعو « 88فمسطينيي »المتطرؼ بحممح  د األحزاب العربيح الوطنيح ؿ
 لمقاطعح مف يمارسها.

ت ئو استمرار لمحاول»وحذرت الم نح مف أف  ح عزؿ المسيحييف وو عهـ في مو ؼ ت نيد المسيحييف اليـو
معارض لسامر مكونات الم تم  النمسطينيت م  أف بعض المسمميف كما أسمننا  د ان ـ أي ا الى ال يش. 
ومف عـ الكبلـ عمى ت نيد المسيحييف العرب بدال مف الكبلـ عمى ت نيد العرب عامح )مسمميف ومسيحييف( 

 «.ي اسراميؿئي محاولح لمتنريؽ بيف مسيحييف ومسمميف ف

 5/6/1102، الشرق األوسط، لندن
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 خصوبة المرأة الفمسطينية تقمق المستوطنين وتثير نقاشا حول صراع الديمغرافيا  16

تشهد ئذخ االياـ نقاشا حادا  اسراميؿفاف  اإلسراميميحوليد عوض: حسب مركز أطمس لمدراسات  -راـ اا 
ت وحوؿ نسبح خصوبح المرأة النمسطينيح بيف 2967عاـ  حوؿ ديم رافيا السكاف في ال نح ال ربيح المحتمح

المستوطنيف وأنصارئـ الذيف ينبركوف معطيات ديموغرافيح تقمؿ الى حد كبير عدد النمسطينييف في ال نحت 
وتبرير دعوتهـ لم ـ وبيف مف يرى في استمرار  -النهاء الصراع  .لتسويغ اعترا هـ عمى حؿ الدولتيف

بانن ار القنبمح الديم رافيح التي ستهدد يهوديح دولح اسراميؿت وتحوؿ الو ود  الو   الرائف خطر يهدد
الى أ ميحت وذلؾ لتسويغ الدعوة لبلننصاؿ عبر صيغ  -اليهودي بيف البحر والنهر فمسطيف التاريخيح

 ومقترحات سياسيح.
النريؽ ‘ح تسمى وفى اطار برئنتهـ عمى صد يح احصاءاتهـ يستندوف الى معطيات مهسسح احصاميح يميني

ت وئذا النريؽ ينشط منذ سنوات ويتزعمه المستوطف يوراـ اتن رت يهتـ بتقديـ ’االسراميمي األمريكي لمديم رافيا
أر اـ احصاميح مزينح تقمؿ الى حد كبير ح ـ الو ود النمسطيني في ال نح ال ربيحت في محاولح منه لمت عير 

يكيح بما يخدـ محاوالت شطب مشروع حؿ الدولتيف باعتبارخ عمى التو هات السياسيح االسراميميح واالمر 
 االولويح والحؿ الوحيد األمعؿ لمصراع.

ويقوؿ مركز أطمس: النريؽ األمريكي االسراميمي لمديموغرافيا يهتـ ب ف يقدـ أر امه االحصاميح بشكؿ يبدو 
اليح كاذبح وغير حقيقيحت ومف بيف مقنعًا وأكاديميًا عبر تزييؼ المعطيات النرعيح التي تهدي الى نتامح ا م

ذلؾ يدعى اف خصوبح المرأة النمسطينيح أصبحت أ ؿ مف المرأة اليهوديحت أي أف نسبح المواليد النمسطينييف 
مستقببًل ستكوف أ ؿ مف المواليد اليهودت واف عدد الوفيات بيف النمسطينييف أكعر منه بيف اليهودت كما يدعى 

ألؼت وئو يستعني سكاف القدس  80  60ييف مف ال نح سنويا يبمغ مفأف عدد المها ريف النمسطين
النمسطينييف مف احصاءاتهت ويدعي أف احصاء السكاف الذي ت ريه السمطح النمسطينيح ال يتمت  بالمصدا يح 

 وينطوي عمى أئداؼ سياسيح.
سطينييف سوى  نبمح ومف ال انب اآلخر؛ فنف النريؽ المسكوف بها س الخطر الديموغرافي ال يرى في النم

ديموغرافيح مهددة لو ودخ في حاؿ استمرار الو   الرائفت ويرغب بالتخمص منها والقامها بعيدًات وحؿ 
الدولتيف ئو الطريؽ الوحيد لذلؾت والدولح النمسطينيح مف و هح نظر ال البيح العظمى المطالبح بحؿ الدولتيف 

ر الرحـ النمسطيني تحاصرخ في مناطؽ كعافتهت وتبقى ليست سوى غيتو محاط ب سوار احتبلليح تحميهـ خط
في أيديهـ متسعًا مف األرض توفر لهـ حا تهـ في التمدد والنمو واألمف واالستقرار وتخمصهـ مف عمف 

 االحتبلؿ.
 5/6/1102، القدس العربي، لندن

 
  بشأن التوصل إلى سالم متشائمون % من اإلسرائيميين6015 استطالع: 17

يعتبر عبلعح أرباع اإلسراميمييف أنه لف يكوف مف الممكف التوصؿ الى اتناؽ  :)ا ؼ ب(-القدس المحتمح 
سبلـ م  النمسطينييف في حاؿ استمناؼ المناو ات المعمقح منذ  رابح عبلث سنواتت بحسب استطبلع لمرأي 

 نشر أمس.
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اتناؽ نهامي م   وردا عمى سهاؿ "في حاؿ استمناؼ المناو ات ئؿ تعتقد أنه مف الممكف التوصؿ الى
% اعتبروا معؿ ئذا االتناؽ  1217% ممف شممهـ االستطبلع بالنني مقابؿ  7216النمسطينييف؟" أ اب 

 ممكنات بينما لـ يعبر البا وف عف رأي.
واإلسراميميوف أكعر تناهال بقميؿ ازاء فرص استمناؼ المناو ات م  النمسطينييف وذلؾ بعد ال هود التي بذلها 

ح األميركي  وف كيري الذي  اـ بخمس  والت عمى المنطقح منذ توليه مهامه في شباط وزير الخار ي
 30% مف اإلسراميمييف يعتبروف أف المناو ات ستست نؼ مقابؿ  2019وأشار االستطبلع الى أف  )فبراير(.

 % يروف العكست بينما لـ يدؿ البا وف برأي محدد.
يهودي اسراميمي مما يستعني العرب  200سراميميح  رابح وشمؿ االستطبلع الذي نشرته صحينح ئايوـ اإل

 %. 818% مف السكاف. وحدد ئامش الخط  ب10اإلسراميمييف الذيف يشكموف 
 5/6/1102، الغد، عّمان
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يميح النامب العربي السابؽ في "الكنيست" )البرلماف( اإلسراميميت ورميس الناصرة: استدعت الشرطح اإلسرام
ت المحامي طمب الصان ت عمى خمنيح مسيرة 2988الحزب الديمقراطي العربي في األرا ي المحتمح عاـ 

و اؿ الصان ت في بياف صحني تمقت " دس برس" نسخح عنه انه  احت ا يح  د  انوف "برافر" االستيطاني.
( "بشبهح ت اوز شروط الترخيصت 7|7تدعاء مف  بؿ شرطح االحتبلؿ لمتحقيؽ معه غًدا األحد )تمقى اس

التي التـز بها خبلؿ مسيرة الصمود والتحدي التي نظمها عرب النقب احت ا ا عمى مخطط "برافر" 
ف ألؼ دونـ م 800االستيطاني الذي أ رته الحكومح اإلسراميميح والكنيستت بهدؼ مصادرة أكعر مف 

ألؼ مواطف فمسطيني مف  80األرا ي العربيح في النقبت وئدـ عشرات القرى العربيحت وته ير أكعر مف 
النقب يقيموف في ئذخ القرى". وأكد الصان ت معقًبا عمى االستدعاء  امبًل: "ئذخ المبلحقات والتحقيقات 

ع حقنا المقدس في البقاء والبناء البوليسيح لف تردعنا عف مواصمح ن النا حتى اسقاط مخطط "برافر"ت وانتزا
 عمى أرض اآلباء". 

 5/6/1102قدس برس، 
 

 مسيئة لإلسالم عمى "يوتيوب" تعميقاتمتدينون ييود ينشرون  21
كتػػػػػب متػػػػػدينوف يهػػػػػود تعميقػػػػػات عنصػػػػػريح  ػػػػػد الرسػػػػػوؿ محمػػػػػد صػػػػػمى اا عميػػػػػه وسػػػػػمـت و لمعػػػػػرب : راـ اا

الحػػتبلؿ لمسػػيرة "كنػػر  ػػدوـ" األسػػبوعيح المنائ ػػح والنمسػػطينييفت وذلػػؾ عقػػب نشػػر فيػػديو يظهػػر  مػػ   ػػيش ا
 لبلستيطافت والتي  رت أمس ال معح.

 5/6/1102قدس برس، 
 

 % 24الزراعية في غزة تضررت جراء الحصار بما يقرب من  ": األراضياوتشا" 20
ينيح  ػاؿ مكتػب تنسػيؽ الشػهوف اإلنسػانيح فػي األرا ػي النمسػطلئلعػبلـ: المركز النمسطيني  –القدس المحتمح 
الزراعيػػح النمسػطينيح فػي غػزة ت ػػررت  األرا ػيف "أ فػي تقريػر خػاص )اوتشػػا( المتحػدة لؤلمػـالمحتمػح التػاب  

 بالمامح". 32 راء الحصار الصهيوني المستمر بمستويات مختمنحت بما يقرب مف 
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رعيف فػي بالمامح مف مناطؽ صيد األسماؾ ت ررت بشكؿ كبيرت مشيرخ في تقريرئا الى اف المزا 82كما أف 
 300حػػد كبيػػر الوصػػوؿ الػػى األرا ػػي الزراعيػػح الوا عػػح فػػي نطػػاؽ مسػػافح  الػػىالقطػػاع حاليػػات ُيحظػػر عمػػيهـ 

 .متر مف السياج الحدودي
ت أدت القيود الصػهيونيح المنرو ػح الػى  ػياع فرصػح حصػاد 1021انه في النترة  بؿ تشريف العاني/ وأكدت

 مميوف دوالر سنويا. 2011راعيحت التي تبمغ  يمتهاطف مكعب مف المنت ات الز  720000ما يقرب مف 
و ػػاؿ التقريػػر انػػه ُيسػػم  لمصػػياديف حاليػػا بالوصػػوؿ الػػى أ ػػؿ مػػف عمػػث منػػاطؽ الصػػيد التػػي حػػددتها اتنا ػػات 

صػياد مسػ ؿ مقارنػح  30200مياؿ بحريا مف الساحؿت ويو د حاليػا  10أمياؿ بحريح مف أصؿ  6أوسمو أي 
شػخص كػانوا يعممػوف فػي صػناعات ذات صػمح  10000باإل ػافح الػى  1000صياد في عػاـ 200000بنحو 

بالصػيد. وتقػػدر حصػػيمح األسػػماؾ التػي  ػػاعت عمػػى الصػػياديف نتي ػػح القيػود المنرو ػػح عمػػى الوصػػوؿ بػػيف 
 طف مكعب سنويا. 20300حوالي  1021و  1000عامي 

الحػػػػتبلؿ خػػػػبلؿ اله ػػػػـو بالمامػػػػح مػػػػف المبػػػػاني التػػػػي دمرتهػػػػا  ػػػػوات ا 21مسػػػػكف أو 329 أفتقريػػػػر ال وأو ػػػػ 
تقػ  فػي األرا ػي المقيػد الوصػوؿ اليهػات كمػا ت ػػررت  1008/1009عػاـ “ الرصػاص المصػبوب”العسػكري 

متر  20200طالبا وموظنا تق  عمى بعد  80800أو تعطمت الحصص الدراسيح في عبلعح عشر مدرسح ت ـ 
 مف السياج الناصؿ بيف  طاع غزة المحاصر و وات االحتبلؿ.

 4/6/1102فمسطيني لإلعالم، المركز ال
 

 يونيو/األسبوع األخير من شير حزيرانفي فمسطيني في مخيم اليرموك  0411اعتقال  21
ذكػػرت م موعػػح العمػػؿ مػػف أ ػػؿ فمسػػطينيي سػػوريحت أف ال ػػيش السػػوري النظػػامي التػػاب  : فمسػػطيف أوف اليػػف

 2200ح ألحمد  بريػؿت اعتقمػت حػوالي لبشار األسدت وال بهح الشعبيح لتحرير فمسطيف )القيادة العامح( التابع
فمسطيني مف أبنػاء مخػيـ اليرمػوؾ بدمشػؽ خػبلؿ األسػبوع األخيػر مػف شػهر حزيػراف )يونيػو( الما ػي وحتػى 

 العالث مف تموز )يوليو( ال اري.
وأفػػادت الم موعػػػح فػػػي بيػػػاف لهػػا وصػػػمت "فمسػػػطيف أوف اليػػػف" نسػػػخح عنػػهت أف معظػػػـ المعتقمػػػيف مػػػف سػػػكاف 

مػح الشػبابت حيػث اعتقمػوا بعػد اغػبلؽ النظػاـ السػوري لمعبػر المخػيـ ألكعػر مػف عبلعػح أيػػاـت المخػيـت ئػـ مػف ف
ليعيػػد فتحػػه ويشػػف حممػػح اعتقػػاالت عشػػواميح بحػػؽ السػػكافت ممػػا دفػػ  معظػػـ الشػػباب الػػى عػػدـ م ػػادرة المخػػيـ 

 ألعمالهـ خشيح االعتقاؿ العشوامي.
 4/6/1102، فمسطين أون الين

 
 ااألونرو لإلفادة من تقديمات  ورية إلى لبنانمن فمسطينيي سنزوح مؤقت  22

فػي مخػيـ ال ميػؿت فػي و ػت « األونػروا»أمػاـ مكاتػب  حيت ّم  عشػرات النػازحيف مػف سػوري: عبد الرحيـ شمحح
فممػػات العػػامبلت  عمػػى  ػػانبي مػػدخؿ المخػػيـ. حتقػػؼ عشػػرات األوتوبيسػػات التػػي تقػػؿ فمسػػطينييف مػػف سػػوري

تها ال امقح اال تصاديحت ولـ يبؽ أمامها سوى االعتماد عمى مسػاعدات حاصر  حالنمسطينيح القاطنح في سوري
ت فانتقمت الػى لبنػاف لتسػ يؿ أسػػمامها بوصػنها نازحػحت حالمتحدة المخصصح لمعامبلت النازحح مف سوري األمـ

 بانتظار تسمـ اإلعانح الشهريح. حومف عـ تعود الى سوري
ت و ػػد «األونػػروا»عاممػػح تػػـ تسػػ يمها فػػي  ػػداوؿ  820ؿ حزيػػراف الما ػػي  ػػدـ الػػى مخػػيـ ال ميػػ 12و 18بػػيف 

 عاممح في بعمبؾ. 200ت وبقيت حسوري الىعاممح  320عاد منها 
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سػاعح  18عػف اعػادة التسػ يؿ بعػد تو ػؼ لمػدة عشػرة ايػاـ فتػدفقت خػبلؿ الػػ « األونػروا»وأمس األوؿ أعمنػت 
مخػػػيـت مػػػا دفػػػ  ب ع ػػػاء الم ػػػاف عاممػػػح أي مػػػا يعػػػادؿ األلػػػؼ نسػػػمحت  ػػػا ت بهػػػـ سػػػاحات ال 120الما ػػػيح 

الشػػعبيح لمتػػدخؿ ب يػػح تنظػػيـ عمميػػح التسػػ يؿ التػػي شػػهدت بعػػض النو ػػىت خصوصػػًا أف بعػػض العػػػامبلت 
 تستع ؿ عمميح التس يؿ ب يح العودة عبر البولمانات التي نظمت رحبلتها ذئابًا وأيابًا.

طوارئ في المخيـ لمتخنيػؼ مػف  ويطالب ع و الم نح الشعبيح في مخيـ الخميؿ يوسؼ كرزوف بنعبلف حاؿ
 .حم ساة النازحيف مف سوري

ال ػػ ط الشػػعبي ال ديػػد متػػ ٍت مػػف ح ػػـ المسػػاعدة التػػي تػػدفعها االونػػروا لمعػػامبلت النازحيػػح وئػػي »ي ػػيؼ: 
ألؼ ليرة لكػؿ فػردت  20ألؼ ليرة شهريًا لرب العاممح المػهلنح مف عبلعح أفراد وما دوف م افًا اليها  100بقيمح 
 ألؼ ليرة لكؿ فرد. 20ألؼ ليرة م افًا اليها  300تسمـ رب العاممح مف أربعح أفراد وما فػػػوؽ بينما ي

لمنزوح بهدؼ التس يؿ لمحصوؿ عمى ئذخ المساعدة ومف عـ  حئذا األمر ش   العامبلت النمسطينيح في سوري
يابحالعودة الى سوري  20ليرة سػوريح أي نحػو  2200ًا ت عممًا أف كمنح نقؿ النرد مف سوريا الى بعمبؾ ذئابًا واي
 دوالرات أميركيح.

 5/6/1102السفير، بيروت، 
 

 بجروح فمسطينيينويصيب ثالثة  في الضفة االحتالل يقمع المسيرات األسبوعية 23
أصػػيب عبلعػػح مػػواطنيف ب ػػروح والعشػػرات باالختنػػاؽت أمػػست خػػبلؿ  مػػ   ػػوات االحػػتبلؿ  :"األيػػاـ" –راـ اا 

ددة بمصػادرة األرا ػي وبنػاء  ػدار النصػؿ العنصػري التػي انطمقػت فػي محافظػات راـ المسيرات السمميح المنػ
اا والبيرة و مقيميح وبيت لحـت في الو ت الذي احتنمػت فيػه المقاومػح الشػعبيح فػي كنػر  ػدـو بالػذكرى السػنويح 

 النطبل تها.
ت  ػراء  مػ   ػوات االحػتبلؿ فني محافظح راـ اات أصيب عبلعح مواطنيف ب روحت والعشػرات باالختنػاؽت أمػس

 مسيرة بمعيف األسبوعيح المنائ ح لبلستيطاف وال دار العنصري.
 5/6/1102األيام، رام اهلل، 

 
 األسرى يعانون من التفتيش الميمي االستفزازي وتدمير ممتمكاتيم الشخصية 24

االسػػتنزازي محمػػد بػػبلص: حػػذر نػػادي األسػػيرت أوؿ مػػف أمػػست مػػف مخػػاطر سياسػػح التنتػػيش الميمػػي  - نػػيف 
 والتي است ننتها ادارات س وف االحتبلؿ بحؽ األسرىت بذرام  أمنيح.

و ػاؿ أمػيف سػر نػادي األسػيرت راغػب أبػو ديػاؾت اف أكعػػر مػا يعػاني منػه األسػرى ئػو التنتػيش الميمػي وا تحػػاـ 
غػػرفهـ وأ سػػامهـ مػػف  بػػؿ بعػػض فػػرؽ شػػكمتها ادارات السػػ وفت بذريعػػح البحػػث عػػف ممنوعػػات داخػػؿ ال ػػرؼ 

وأكد أبو دياؾت أف الهدؼ الحقيقي مف وراء ذلؾت يكمف في تدمير ممتمكات األسرى مف احتيا ات  واأل ساـ.
شخصيح وغيرئا واستخداـ العنؼ واإلئانح بحقهـت وفي كؿ مرة تكوف نتي ح التنتيش اتػبلؼ أغػراض األسػرى 

 ومحتوياتهـ الشخصيحت دوف الععور عمى أي ممنوعات لدى األسرى.
 5/6/1102ام اهلل، األيام، ر 

 
 غزةقطاع إلى  محررااالحتالل يبعد أسيرا  25
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أبعػدت سػمطات االحػتبلؿ اإلسػراميمي أسػيرًا فمسػطينيًا محػّررًا مػف ال ػنح : خدمح  ػدس بػرس -غزة )فمسطيف( 
ـّ اإلفراج عنهـ في اطار صنقح تبادؿ األسرى.  ال ربيح المحتمح الى  طاع غزةت وئو أحد الذيف ت

عامػػػا( مػػػف بيػػػت لحػػػـ ) نػػػوب ال ػػػنح ال ربيػػػح المحتمػػػح(ت مسػػػاء  30بعػػػد ايػػػاد أبػػػو فنػػػوف )ووصػػػؿ األسػػػير المُ 
وي تي  ػرار ابعػاد األسػير أبػو فنػوف  (ت الى غزة عبر معبر بيت حانوف "ايرز" شماؿ القطاع.7|28الخميس )

بعػادخ  نتي ح العرض الذي  ّدمته المحكمح العسكريح اإلسراميميح في معتقؿ "عوفر" له ويق ػي بػاإلفراج عنػه واي
 الى  طاع غزة أو اعادة الحكـ السابؽ عميه بالس ف لخمسح وعبلعيف سنح.

 4/6/1102قدس برس، 
 

 اإلسرائيميجيش ال"الكنائس الكاثوليكية" تحذر من مؤامرة التجنيد في  26
ي حػذرت ل نػح "العػدؿ والسػبلـ" المنبعقػح عػف م مػس رهسػاء الكنػامس الكاعوليكيػح فػ :الناصػرة: برئػـو  رايسػي

 األرا ي المقدسح مف المهامرة اإلسراميميح لمحاولح ت نيد العرب المسيحييف في  يش االحتبلؿ.
واسػػتعرض بيػػاف أصػػدرته الم نػػح أئػػداؼ  ػػيش االحػػتبلؿت مشػػيرا الػػى أف لػػه "ئػػدفيف رميسػػييفت األوؿت  تػػالي 

بقػػػػاء االحػػػػتبلؿ  المنػػػػروض عمػػػػى وئػػػػو القػػػػدرة والعمػػػػؿ عمػػػػى موا هػػػػح دوؿ ال ػػػػوار العربػػػػي بصػػػػورة عامػػػػحت واي
النمسػػطينييف بصػػورة خاصػػح. والعػػاني ئػػو صػػهر  ميػػ  المػػواطنيف فػػي بوتقػػح واحػػدة ترسػػت فػػيهـ وعيػػا واحػػدا 

 اسراميميا صهيونيا. وكبل الهدفيف ينا  اف  مير المواطف النمسطيني في اسراميؿ وذاته اإلنسانيح".
 ميػػح العربيػػحت بحيػػث يصػػب  العػػرب وأ ػػاؼ البيػػافت أف "الخدمػػح فػػي ال ػػيش ئػػي الوسػػيمح لتنميػػح "أسػػرلح" األ

 عامح والعرب المسيحيوف خاصح يروف ئويتهـ في اسراميؿت وليس في الم تم  العربي النمسطيني.
 5/6/1102الغد، عمان، 

 
 اإلسالمية تنظم ميرجانا لدعم األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيميةالحركة األردن:  27

« واألسػرى لؤل صػىمػف »مهر ػاف  أمػسفػي الزر ػاء مسػاء  اإلسػبلميحنظمت الحركح : خميؿ  نديؿ -السبيؿ 
ت  وانتصػارا األ صػىتزامنا مػ  ذكػرى معركػح حطػيفت وتنديػدا باالعتػداءات الصػهيونيح المتكػررة  ػد المسػ د 

 في س وف االحتبلؿ. األردنييف لؤلسرى
الحكػػومي والتقصػػير  اإلئمػػاؿفػػي ظػػؿ تواصػػؿ  األسػػرىالمتحػػدعوف خػػبلؿ المهر ػػاف وا ػػب دعػػـ   ػػيح  وأكػػد

حتى  ا رابهـالذيف سيواصموف  األسرىالتاريت سيحاسب مف  صر ت اخ  أفالرسمي ت اخ   يتهـت مهكديف 
لممنشػػػد عبػػػد الػػػرحمف القريػػػوتيت  انشػػػاديحالشػػػهادةت فيمػػػا ت ػػػمف المهر ػػػاف عػػػدة وصػػػبلت  أوتحقيػػػؽ الحريػػػح 
 ري.وتحيي العورة المصريح  د االنقبلب العسك األسرىوئتافات تحيي 

 5/6/1102السبيل، عمان، 
 

 األردنيين في لندن ورسالة لمسفير تضامنا مع األسرى األردنية ةالسفار اعتصام أمام  28
في لندف مػازف  األردنيالسنير  الىسمـ عدد مف الناشطيف البريطانييف والعرب رسالح : خميؿ  نديؿ -السبيؿ 

في سػ وف االحػتبلؿ  األردنييف األسرى اخ   يح ت األردنيكماؿ الحمود مساء أمست تُندد بالمو ؼ الرسمي 
 .68عف الطعاـ يومه الػ ا رابهـم  دخوؿ  األسرىالصهيونيت وتطالب بالتحرؾ العا ؿ إلنقاذ حياة 

فػي لنػدف لممػرة  األردنيػحالسػنارة  أمػاـوت منت الرسػالح التػي سػممها الناشػطوف عقػب تننيػذئـ و نػح احت ا يػح 
مػف تػدئور ألو ػاعهـ  اإلسػراميميحفي السػ وف  األردنيوف األسرىؿ ما يعانيه ت شرحا حو أسبوعالعانيح خبلؿ 
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مػف اتنا يػح  17الصحيحت والحرماف مف العنايح الطبيح التي ئـ في أشد الحا ح اليها بما يعتبر مخالنح لممادة 
  نيؼ الرابعحت حيث منعت عنهـ الزيارات العامميح.

 5/6/1102السبيل، عمان، 
 النفط داخل مياىنا إلىتصل  "إسرائيل": نانيالمب وزير الطاقة 31

 الػىأصػب  بنمكانهػا الوصػوؿ  اسػراميؿ أفحذر وزير الطا ح في حكومح تصػريؼ األعمػاؿ  بػراف باسػيؿ مػف 
 المبنانيح. اإل ميميحالننط داخؿ المياخ 

رات عػػف كيمػػومت أربعػػح حػػوالياكتشػػنت حقػػبل  ديػػدا لم ػػاز يبعػد  اسػراميؿ" أفو ػاؿ باسػػيؿ فػػي مػػهتمر صػػحافي 
الػننط المبنػاني وئػذا  الػىالوصػوؿ  امكاف اسراميؿالبحريح ت وئذا يعني نظريا انه بات لدى  -الحدود المبنانيح 

 أمر خطير و ديد".
ئنػػاؾ كارعػػح و عػػت ولكػػف المو ػػوع يوّصػػؼ بػػ ف ئنػػاؾ امكانػػا تقنػػي  ػػامـ بػػاف  أفيقػػاؿ  أال: " ينب ػػي وأ ػاؼ
 الننط المبناني". الىمكنها الوصوؿ بهذا الحقؿت ي اإلنتاجبدأت  اذا اسراميؿ
 اذا أمػايمكنها القياـ بحنر أفقي وتستطي  عبػر ذلػؾ دخػوؿ المكػامف المعبتػح لمػننط فػي لبنػافت  اسراميؿوختـ: "

 اسػػراميؿوالمبنػػاني فقػػد يتسػػّرب ال ػػاز المبنػػاني نحػػو  اإلسػػراميميحنػػرت عموديػػا وكػػاف ئنػػاؾ تػػداخؿ بػػيف الحقػػؿ 
 ـ".ولكف ئذا لـ يعبت حتى اليو 

 5/6/1102النيار، بيروت، 
 

 جل "غير مسمى"أمصر تغمق معبر رفح الى  :رويترز 30
 الػػت مصػػادر فػػي معبػػر رفػػ  الحػػدودي مػػ   طػػاع غػػزة اف "السػػمطات المصػػريح أغمقػػت : رويتػػرز –القػػائرة 

و ػاؿ مصػدر اف "تعميمػات صػدرت لمعػامميف فػي المعبػر الػذي  المعبر أل ؿ غيػر مسػمى ودوف ابػداء سػبب".
 ه فمسطينيو غزة المسافروف والعامدوف بو ؼ العمؿ في المعبر".يمر من

وصدرت أوامر ال مؽ بعد ساعات مف ئ مات شنها مسمحوف اسبلميوف عمى معسكر لقوات األمػف المركػزي 
و الػػت مصػػادر   ػػرب رفػػ  ومطػػار العػػريش القريػػب ونقػػاط تنتػػيش يقػػوـ عميهػػا ال ػػيش والشػػرطح فػػي المنطقػػح.

 ًا  تؿ وأصيب  ابط وعبلعح  نود وحارس في اله مات".أمنيح اف " نديًا مصري
 5/6/1102، الحياة، لندن
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أفاد تقرير لم موعح العمؿ مف أ ؿ فمسطينيي سوريح ب ف مخيـ خػاف الشػي  تعػرض لسػقوط  ذينػح فػي : لندف
زامف ذلػػؾ مػػ  انقطػػاع التيػػار الكهربػػاميت وذكػػر أف سػػكاف المخػػيـ يشػػكوف مػػف غػػبلء محػػيط عانويػػح المخػػيـت تػػ

 األسعار ونقص شديد في المواد ال ذاميح و عؼ في شبكح االتصاالت الخمويح.
(ت نبػ  ت ػدد القصػؼ عمػػى 7|2وأكػد تقريػر الم موعػح الػذي أرسػمت نسػخح منػه لػػ " ػدس بػرس" اليػـو ال معػح )

وط عػػدد مػػف القػػذامؼ عمػػى منػػاطؽ متنر ػػح منػػه مػػف ا تصػػرت أ ػػرارئا عمػػى مخػػيـ درعػػا وطريػػؽ السػػد وسػػق
 الماديات فقط.

وأشػػار التقريػػر الػػى أف ئػػدوءا حػػذرا سػػيطر عمػػى مخػػيـ الحسػػينيح عكػػرخ تحميػػؽ الطيػػراف الحربػػي فػػوؽ سػػمامه 
وسماع دوي انن ارات  ويح نا مح عف  صؼ المناطؽ المتاخمػح لػهت ومػف  هػح أخػرى مػا زاؿ سػكاف المخػيـ 
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يعيشوف أو اعًا انسانيح صػعبح نتي ػح اسػتمرار الحصػار الػذي ينر ػه ال ػيش النظػامي عميػه منػذ أكعػر مػف 
 عمانيح أشهر والذي أدى الى نناد معظـ المواد األساسيح فيه.

وئي ذات الحالح التي تسود مخػيـ اليرمػوؾ بعػد  صػؼ ليمػي طػاؿ شػارع المػدارس ومحػيط النػرف اآللػي أسػنر 
مػػػؿ فػػػي منػػػزؿ  ؿ السػػػيد ا تصػػػرت أ ػػػرارخ عمػػػى الماديػػػاتت ومػػػف  انػػػب أخػػػر ال يػػػزاؿ عػػػف انػػػدالع حريػػػؽ ئا

عناصر ال يش النظامي ي مقوف مػداخؿ ومخػارج المخػيـ منػذ يػـو األمػس ويمنعػوف دخػوؿ أو خػروج األئػالي 
 عبرخ.

 بريػؿ  ػد وذكر التقرير أف ال يش النظامي وال بهح الشعبيح لتحرير فمسػطيف )القيػادة العامػح( التابعػح ألحمػد 
فمسػػطيني مػػف أبنػػاء مخػػيـ اليرمػػوؾ بدمشػػؽ خػػبلؿ األسػػبوع األخيػػر مػػف شػػهر حزيػػراف  2200اعتقمػػت حػػوالي 

)يونيػػو( الما ػػي وحتػػى العالػػث مػػف تمػػوز )يوليػػو( ال ػػاريت عنػػد معبػػر المخػػيـ وأفػػادت ذات المصػػادر بػػ ف 
النظػاـ السػوري لمعبػر المخػيـ معظـ المعتقميف مف سكاف المخيـت ومف فمػح الشػبابت تػـ اعتقػالهـ بعػد اغػبلؽ 

ألكعر مف عبلعح أياـت ليعيد فتحه ويشف حممح اعتقاالت عشػواميح بحػؽ السػكافت ممػا دفػ  معظػـ الشػباب الػى 
عدـ م ادرة المخػيـ ألعمػالهـ خشػيح االعتقػاؿ العشػواميت أمػا عمػى الصػعيد اإلنسػاني والخػدمي فيشػكو سػكاف 

ي بشػكؿ كامػؿ عػف المخػيـ لمشػهر العالػث عمػى التػواليت ومػف شػ  المخيـ مف استمرار انقطاع التيار الكهربام
 المواد ال ذاميح واألدويح والد يؽ والمحرو ات.

أمػػا فػػي مخػػيـ العامػػديف حمػػص فقػػاؿ التقريػػر: "عػػاش سػػكاف مخػػيـ العامػػديف بحمػػص حالػػح مػػف الهمػػ  والخػػوؼ 
ا نات ػح عػف  صػؼ المنػاطؽ نتي ح سماعهـ ألصوات انن ارات  خمح ئػزت أر ػاء المخػيـ تبػيف الحقػًا ب نهػ

القريبػػػح منػػػهت ومػػػف الناحيػػػح المعاشػػػيح يعػػػاني سػػػكاف المخػػػيـ مػػػف غػػػبلء األسػػػعار وعػػػدـ تػػػوفر المػػػواد ال ذاميػػػح 
 واألدويح والمحرو ات".

يشار أف مخػيـ العامػديف فػي حمػص يقػ  بال هػح ال نوبيػح مػف مركػز المدينػح حمػص وتبمػغ مسػاحته الم ئولػح 
 عاممح. 3629نسمح ويتوزعوف عمى  22922متر مرب ت يقطنه  223000

عاممػػػحت ا مػػػالي تعػػػداد البل مػػػيف  1182نسػػػمح ويتوزعػػػوف عمػػػى  8882ويبمػػػغ عػػػدد البل مػػػيف خػػػارج المخػػػيـ 
 نسمح. 18391النمسطينييف في محافظح حمص 

وأشار التقرير الى أف ئيمح فمسطيف الخيريح في مخيـ الحسػينيح  ػدمت مسػاعدات نقديػح لمعػامبلت النمسػطينيح 
والسػوريح التػػي ال تػػزاؿ متوا ػػدة فػػي المخػػيـت حيػػث وصػػؿ عػػدد العػػامبلت المسػػتنيدة مػػف مشػػروع الػػدعـ المػػالي 

 عاممح. 200 - 800مف 
 4/6/1102قدس برس، 

 
طالق أسرى ما قبل أوسمو  تجميد.. خطة كيري"الحياة":  32  االستيطان خارج الكتل الكبرى وا 

در ديبموماسػيح غربيػػح أف خطػػح وزيػر الخار يػػح األميركػػي مػػف مصػػا« الحيػاة»عممػػت : محمػد يػػونس –راـ اا 
سػػػراميؿ تت ػػػمف ت ميػػػدًا غيػػػر معمػػػف لمبنػػػاء فػػػي   ػػػوف كيػػػري إلعػػػادة اطػػػبلؽ المناو ػػػات بػػػيف النمسػػػطينييف واي
طػػػبلؽ  ميػػػ  األسػػػرى  المسػػػتوطنات الوا عػػػح فػػػي  مػػػب ال ػػػنح ال ربيػػػح خػػػارج الكتػػػؿ االسػػػتيطانيح الكبػػػرىت واي

أسػرى( عمػى مراحػؿ خػبلؿ سػتح أشػهرت وتننيػذ خطػح  203) 2993اوسػمو العػاـ  المعتقميف منػذ مػا  بػؿ اتنػاؽ
لمتنميح اال تصاديح في االرا ي النمسطينيح عمى عبلث مراحؿ تت ػمف  ػذب اسػتعمارات بقيمػح أربعػح ببليػيف 

يػػح دوالرت وسػػماح اسػػراميؿ لمنمسػػطينييف بن امػػح مشػػاري  فػػي المنطقػػح )ج( الوا عػػح تحػػت االدارة األمنيػػح والمدن
 االسراميميح.
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و الت المصادر اف الخطح تقوـ عمى اعادة اطبلؽ المناو ات المباشرة بيف ال انبيف لنترة مف الو ت تتراوح 
اشهر ي ري خبللها التناوض عمى   ايا الحؿ النهاميت مشيرة الى اف الخطح تت ػمف اعػبلف  9الى  6بيف 

وض مػ  النمسػطينييف عمػى أسػاس خطػاب الػرميس بػاراؾ رميس الوزراء االسراميمي بنيػاميف نتانيػائو أنػه سػيتنا
ت فػػي اشػػارة الػػى دعػػوة اوبامػػا الػػى ا امػػح دولػػح فمسػػطينيح عمػػى 1002اوبامػػا الػػذي القػػاخ فػػي أيػػار )مػػايو( العػػاـ 

ت تعيش ب مف وسبلـ الى  انب اسراميؿت مػ  تبػادؿ أراض يراعػي الت يػرات 2967حدود حزيراف )يونيو( عاـ 
 را ي خبلؿ العقود الما يحت واالعتراؼ بيهوديح دولح اسراميؿ.التي نش ت في ئذخ األ

 5/6/1102، الحياة، لندن
 

 كارثة إنسانية في غزة من"األورومتوسطي" يحذر  33
حذرت مهسسح حقو يح أوروبيح مف م بح و وع كارعح انسانيح في  طاع غزةت  ػراء تنػا ـ أزمػح الو ػود : راـ اا

نسانيح تشؿ كافح مرافؽ الحياة.وتعطيؿ الخدمات المقدمح لممواطني  ف األمر الذي يهدد ب زمات بيميح واي
و ػاؿ المرصػػد األورومتوسػطي لحقػػوؽ اإلنسػػافت فػي بيػػاف لػه أمػػست أف تتبعػػه لمسػار األحػػداث فػي غػػزة ينػػذر 
نقػاذ  رابػح مميػوف ونصػؼ المميػوف مػواطف  بحدوث كارعح حقيقيح تتطمب تػدخبل دوليػا عػا بل إلغاعػح القطػاع واي

 ة انسانيح تتنا ـ اعر تداعيات األحداث األخيرة في مصر.مف م سا
النمسطينيح الى اغػبلؽ  -و اؿ المرصد: "تسببت التشديدات األمنيح المصريح في المنطقح الحدوديح المصريح 

األنناؽ والتي يصنها سكاف غزة بشرياف الحياة الوحيد الذي يمدئـ بالو ود والسػم  والب ػام  التػي تخنػؼ مػف 
إلسراميمي الخانؽ المنروض عمى القطاع منذ سبعح أعواـ"ت ونقؿ عف شهود عياف  ػولهـ اف  ليػات الحصار ا

 تابعح لم يش المصري دمرت عددا مف األنناؽ التي تستخدـ لنقؿ الب ام .
و ػػاؿ المرصػػد فػػي بيانػػه: "اف أزمػػح نقػػص الو ػػود تنػػذر بكارعػػح حقيقيػػح خػػبلؿ سػػاعات فػػي مستشػػنيات ومراكػػز 

 األمر الذي أدى الى تقميص بعض الخدمات اإلسعافيح اال في حاالت الطوارئ".وزارة الصححت 
ولنػػت المرصػػد الػػى تػػػ عير أزمػػح الو ػػود عمػػػى القطػػاع البحػػريت اذ يهػػػدد تو ػػؼ العمػػؿ عػػػف الصػػيد مػػا يقػػػارب 

صػػػيادت يعيمػػػوف  الؼ األسػػػرت مشػػػيرا الػػػى أف ئػػػذخ الم سػػػاة أ ػػػافت المزيػػػد مػػػف المعانػػػاة عمػػػى حيػػػاة  8000
ف القاسيح في ظػؿ الحصػار البحػري الػذي تنر ػه اسػراميؿ عمػيهـ اذ تمنػ  القػوارب مػف الصػيد ألكعػر الصيادي

 مف ستح أمياؿ.
نسػػانيح تهػػدد بتعطيػػؿ  وكشػػؼ المرصػػد عػػف شػػمؿ يهػػدد مركبػػات غػػزة عػػف التو ػػؼ الػػى  انػػب أزمػػات بيميػػح واي

 ظافح.الخدمات المقدمح لممواطنيف والتي تتعمؽ بالمياخ والصرؼ الصحي وخدمات الن
وعمى صعيد أزمح الكهرباء فػي القطػاعت أكػد المرصػد أف تنػا ـ األزمػح يتػرؾ  عػارا سػمبيح فػي مختمػؼ النػواحي 

 وأبرزئا دف  "المياخ العادمح" نحو البحر ما يهدي ذلؾ الى كارعح بيميح حقيقيح.
بػاميت وفػي حػاؿ محطات معال ح لمياخ الصرؼ الصحي في غزةت لو ود أعناء انقطػاع التيػار الكهر  8وتحتاج 

 لـ يتوفر التيار فنف أ زاء مف المدينح ت رؽ بمياخ الصرؼ الصحي.
طنػػا  120وأشػار المرصػد الػى أف أزمػػح غػاز الطهػي بالقطػػاع تتصػاعد تػدري يا اذ يحتػاج القطػػاع يوميػا نحػو 

ز تزيد طنا أي بنسبح ع  230يوميات فيما متوسط الكميات الواردة يوميا عبر معبر كـر أبو سالـ تصؿ الى 
 %.20عمى 

ودعا المرصد الم تم  الدولي لئلسراع في معال ح األزمح القاممحت وفت   مي  معػابر القطػاع وال ػ ط عمػى 
 اسراميؿ لرف  الحصار بشكؿ فوري وكامؿ.
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 5/6/1102، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

   االستيطانموسكو تدعو إلى وقف  34
ت أمػػػست الػػػى و ػػػؼ االسػػػتيطافت مشػػػيرة الػػػى أف عمميػػػح ”اميؿاسػػػر “دعػػػت وزارة الخار يػػػح الروسػػػيح : )وكػػػاالت(

” اإلسػػراميمي“التسػػويح فػػي الشػػرؽ األوسػػط ال تػػزاؿ فػػي مػػ زؽ خطػػرت فيمػػا يبحػػث الفػػروؼ مػػ  وزيػػرة الق ػػاء 
 تسيبي لينني عمميح التسويح في موسكو العبلعاء المقبؿ.

الو ػػػ  عمػػػى “لوكاشػػػينيتش أف ونقمػػػت وسػػػامؿ اعػػػبلـ روسػػػيح عػػػف المتحػػػدث باسػػػـ وزارة الخار يػػػح الكسػػػندر 
تػػهعر سػػمبيًا )فػػي الو ػػ ( “وأ ػػاؼ ” . االت ػػاخ النمسػػطيني لمتسػػويح شػػرؽ األوسػػطيح ال يػػزاؿ فػػي مػػ زؽ خطػػر

أحاديػػح ال انػػب معػػؿ تػػدمير البيػػوت النمسػػطينيح ومصػػادرة األرا ػػي واي ػػراء عمميػػات ” اإلسػػراميميح“الخطػػوات 
كمػػػا نػػػدد بالقصػػػؼ الصػػػاروخي عمػػػى ”. ف فمسػػػطينييفعسػػػكريح فػػػي األرا ػػػي النمسػػػطينيح مػػػ  اعتقػػػاؿ مػػػواطني

 مف  بؿ المقاتميف في  طاع غزة.” اسراميميح“أئداؼ 
مػػػف ناحيػػػح عانيػػػحت أعمػػػف لوكاشػػػينيتشت أمػػػست أف وزيػػػر الخار يػػػح سػػػيرغي الفػػػروؼ سػػػي ري فػػػي التاسػػػ  مػػػف 

ّكز عمى التسويح في تسيبي لينني تتر ” اإلسراميمي“يوليو/تموز الحالي محادعات في موسكو م  وزيرة الق اء 
الروسػيح عػف لوكاشػينيتش  ولػه اف محادعػات الفػروؼ وليننػي ” نوفوسػتي“الشرؽ األوسط. ونقمت وكالح أنبػاء 

مػػػف التسػػػويح الشػػػرؽ ” اإلسػػػراميمي“سػػػتتمحور حػػػوؿ حالػػػح األمػػػور فػػػي المسػػػار النمسػػػطيني  “العبلعػػػاء المقبػػػؿ 
 ”.أوسطيح

 5/6/1102، الخميج، الشارقة
 

 " تخرق اتفاقية العمل بعيدًا عن القدس والضفة المحتمةداوود"نجمة الصميب األحمر:  35
 ػاؿ رمػػيس منظمػح الصػميب األحمػر الػدوليت بيتػر مػػوريرت  :تر مػح موسػى  ػوس -القػدس دوت كػوـ -راـ اا

ت التي تشمؿ حظر عممها 1002اإلسراميميحت ال تمتـز باتنا يح العاـ " ن مح داوود الحمراء"اف سيارات اسعاؼ 
مدينح القدس الشر يح وال نح ال ربيحت كونها اراض فمسطينيح محتمػحت يتو ػب اف يعمػؿ فيهػا وبشػكؿ فقػط في 

 الهبلؿ االحمر النمسطيني.
واشارت صحينح " يروزاليـ بوست" اإلسراميميحت الى اف ئذخ المس لح شكمت الرسالح الرميسح التػي عمػؿ رمػيس 

لبلسػػراميمييفت وكررئػػا خػػبلؿ لقاءاتػػه مػػ  مختمػػؼ  ػػادتهـت  منظمػػح الصػػميب االحمػػرت بيتػػر مػػوريرت عمػػى نقمهػػا
 ت أعناء زيارته لؤلرا ي النمسطينيح المحتمح واسراميؿ.-االسعاؼ االسراميمي -ومسهولي "ن مح داوود الحمراء"

 5/6/1102، القدس، القدس
 

 ينيينتعبر عن قمقيا تجاه اآلثار اإلنسانية لسياسات االحتالل عمى الفمسط« الصميب األحمر» 36
أكػػد رمػػيس الم نػػح الدوليػػح لمصػػميب األحمػػر بيتػػر مػػاورر الحا ػػح إل ػػراء حػػوار أكعػػر : ليمػػى الكركػػي -عمػػاف 

 وا عيح م  اسراميؿ لتحسيف حياة النمسطينييف الذيف يعانوف مف  عار عقود مف االحتبلؿ.
 ديػػد بػػيف اف تحقيػػؽ تػػوازف »و ػػاؿ فػػي بيػػاف صػػحافي صػػادر عػػف مكتػػب الم نػػح اال ميمػػي فػػي عمػػاف أمػػس 

وذلػؾ عقػب تصػريحات صػحافيح أدلػى بهػا فػي نهايػح «. االعتبارات األمنيح والشواغؿ اإلنسػانيح ئػو أمػر مهػـ
رحمح دامت أربعح أيػاـ الػى اسػراميؿ واألرا ػي المحتمػحت وئػي الرحمػح األولػى التػي يقػـو بهػا الػى المنطقػح منػذ 

 توليه منصبه العاـ الما ي.
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ة والتقى ب سر المحت زيف في الس وف اإلسراميميح ورأى كيؼ يعزؿ ال دار وزار ماورر خبلؿ رحمته  طاع غز 
 الناصؿ في ال نح ال ربيح القرى النمسطينيح.

كمػػا التقػػى كبػػار القػػادة السياسػػييفت ومػػف بيػػنهـ الػػرميس اإلسػػراميمي شػػمعوف بيريػػز ورمػػيس الػػوزراء اإلسػػراميمي 
 د اا ورميس وزراء حكومح غزة اسماعيؿ ئنيح.بنياميف نتنيائو ورميس الوزراء النمسطيني رامي الحم
( عامػًا مػف االحػتبلؿ اإلسػراميميت لمػدخوؿ فػي منا شػح 86وأشار ماورر الى أف الو ت  د حاف ال سػيما بعػد )

 ئادفح م  الحكومح اإلسراميميح بش ف اآلعار ال ارة لبعض سياسات االحتبلؿ.
العوا ب اإلنسانيح التي يعاني منها السكاف النمسطينيوف بسبب ما زالت الم نح الدوليح  مقح ازاء »وتاب   امبل: 

مف  بيؿ مسار ال دار الناصؿ فػي ال ػنح ال ربيػح وبنػاء المسػتوطناتت بمػا فػي  -بعض القرارات اإلسراميميح 
 «.التي ال تتوافؽ م  التزامات اسراميؿ بمو ب القانوف الدولي اإلنساني -ذلؾ في القدس الشر يح

 5/6/1102، نالدستور، عّما
 

 تضم وزراء مناصرين لفمسطين الجديدةسترالية الحكومة األ 37
 ػػمت الحكومػػح اإلسػػتراليح ال ديػػدةت التػػي شػػكمها كػػينف رودت العديػػد مػػف الػػوزراء  :القػػدس دوت كػػوـ -راـ اا

 المعروفيف بت ييدئـ لمق يح النمسطينيح.
وزراء اسػتراليح عمػى تػرؾ منصػبها األسػبوع وت ـ الحكومح ال ديدةت التي تشكمت بعػد اف ا بػرت أوؿ رميسػح 

الما ػيت أحػػد المهسسػيف لم نػػح برلمانيػػح داعمػح لمشػػعب النمسػطينيت ومستشػػارة  انونيػػح سػابقح لؤلمػػـ المتحػػدة 
 في غزةت ا افح الى وزير مسمـ.

انييف وزيػرات انتػوني البػانيزت مهسػس "األصػد اء البرلمػ 30وت ـ التشكيمح الحكوميح ال ديدةت التي تتكوف مف 
 لنمسطيف"ت الذي يصؼ ننسه ب نه "مناصر  وي لمعدالح في فمسطيف".

وصرح البانيز لمتمنزيوف اإلسترالي مهخرات ب نه مف أشد منقدي السياسات اإلسراميميح. ومف تصرحياته الشهيرة 
 "اف الرد عمى اإلرئابت ال يعني اسراميؿت ب ي حاؿ مف التزاماتها وفقا لمقانوف الدولي".

امرأةت مف بينهف ميميسا بارؾت التي عممت فػي القسػـ القػانوني التػاب  لوكالػح غػوث  22لحكومح أي ا وت ـ ا
ت حيث تداف  في البرلماف عف 1008الى  1001وتش يؿ البل ميفت وأ امت في غزة في النترة الوا عح ما بيف 

ؿ كتبهػػا الخاصػػح ب بنػػاء وكالػػح ال ػػوثت وبخاصػػح ازاء االتهامػػات بالنسػػاد والتحػػريض عمػػى اإلرئػػابت مػػف خػػبل
 البل ميف.

كما ت ـ الحكومحت الوزير المسمـت اد ئوسػيؾت المنحػدر مػف البوسػنحت الػذي كػاف يطالػب اسػتراليا بالتصػويت 
 لصال  رف  مستوى تمعيؿ فمسطيف في األمـ المتحدةت الى صنح دولح مرا ب.

سػتراليحت عممػا أنػه فػي العػاـ الما ػيت وفي الحكومح ال ديدةت احػتنظ كػار بمنصػبه عمػى رأس الدبموماسػيح اإل
 أعار غ ب القيادات اليهوديح في ببلدخت لتصريحاته ب ف المستوطنات غير شرعيح وفقا لمقانوف الدولي.

 4/6/1102، القدس، القدس
 

 في مصر الزائفتفاعالت الوعي  38
 حساـ شاكر
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يهػػا. و ػػد خر ػػت مبليػػيف مػػف يعبِّػػر وصػػؼ "الػػوعي الزامػػؼ" عػػف  ناعػػح ال مػػائير بخيػػارات ال مصػػمحح لهػػا ف
المصػػرييف بالنعػػؿ خمػػؼ شػػعارات متماعمػػح ُأعػػّدت لهػػـ مسػػبقًات تعبيػػرًا عػػف االنشػػداد الػػى عهػػود سػػابقح وتتوي ػػًا 

 لخطى استعادة الدولح مف صندوؽ اال تراع.
ب ػػض النظػػر عػػف الظػػروؼ التػػي  ػػ طت إلنتػػاج ئػػذا االنػػدفاع ال مػػائيري العػػريض تحػػت الفتػػح "ارحػػؿ"ت 

ستح ار حشود القائرة الى يومها المشهودت فنف أصدؽ تعبير عف المحظح المصريح الرائنح ئػو ومبلبسات ا
تػػرا ص طػػوابير الشػػرطح ببّزاتهػػا الرسػػميح فػػي الميػػاديفت احتنػػاًء بػػالعورة الم ػػادة التػػي اكتممػػت أركانهػػا. ومػػف 

اص مػػف "الداخميػػح" المػر   أف بعػػض مػف ئتنػػوا لعناصػػر الشػرطح سػػبؽ لحنػا رئـ أف ُبّحػػت لمطالبتهػػا بالقصػ
 وتننيذ مطالب العورة.

في مشهد االنق اض عمى الحكـت ت ػافرت الدولػح ب ركانهػا: ال ػيش والداخميػح والق ػاءت مػ  الدولػح العميقػح 
مكاناتهػػا الهاممػػحت مػػ  اسػػناد خػػار ي متعػػدِّد األطػػراؼ واألشػػكاؿت فػػي تواطػػهات غيػػر مرميػػح  بقوائػػا المتننػػذة واي

 وتناصيؿ غير مروّيح.
الق ػػاء فػػي نقػػض ُعػػرى المهنػػحت فتسػػارعت  راراتػػه متسػػاو ح مػػ  الحػػدث االنقبلبػػي شػػكبًل وتو يتػػًا: ُأعيػػد أوغػػؿ 

النامب العاـ المعزوؿ الى مو عه معّززًا مكّرمًات وُعِزؿ رميس الوزراء لُيساؽ بقوة "القانوف" الػى زنزانتػه. اختنػت 
أمػػا مهشِّػػرات السػػوؽ فمػػـ تهتػػزت بػػؿ بػػدت مستبشػػرًة  األزمػػات الُمنتعمػػح ف ػػ ة مػػ  وفػػرة الو ػػود وانتظػػاـ الكهربػػاءت

 بالتحّوؿ الذي ُينعش  ماؿ أباطرة الماؿ واألعماؿ.
أعاد العهد البامد انتاج ننسه مقوِّ ًا ربيػ  القػائرةت أو ئكػذا يبػدو. ئػي عػورة م ػادة استح ػرت طقػوس عػورة 

الػدّباباتت وأطمقػػت شػعارات المطالبػػح ينػاير فػػي عمميػح االسػػتدارة الػى الػػوراء: حشػدت مميونّيػػات  بػؿ أف تحشػػد 
بالرحيؿ  بؿ تننيذ الوا عح.. ئي شعارات ُرفعت م  ت ييػر طنيػؼ يتعمّػؽ بم ػاميف األسػماء والصػور: مرسػي 

 بداًل مف مبارؾت  نديؿ بداًل مف العادليت مرشد اإلخواف بداًل مف عمر سميماف.
نما  الرميس ئػو َمػف و ػد متننسػه ئػذخ المػرة عبػر مقػاط  لكف "العورة" ال ديدة لـ تكف بحا ح الى "فيسبوؾ"ت واي

مهػػزوزة وت ريػػدات متقطعػػحت ف ابػػح القنػػوات المتزاحمػػح انهمكػػت فػػي وظينػػح التػػ  يح الػػدعامي الموّ ػػه عمػػى أتػػـ 
 12و هت تح يرًا لمحشد ال ديد الذي ُأريد له أف يمس   عار التحوؿ الديمقراطيت أو أف "يصح  مسػار عػورة 

 لنريؽ السيسي في الببلغ ر ـ واحد.يناير" وفؽ تعبير ا
ال حا ح الى احتبلؿ "ماسبيرو" ئذخ المرة بنر ح عسكريح إلذاعح الببلغت فهي منصاعح ابتداًءت وغابح األبواؽ 
المرميح صّعدت مبِكرًا حممتها الشعواءت واننمتت الصنعح مف عقالها  ػد َمػف أفػرزتهـ العمميػح الديمقراطيػح مػف 

بمقػػػوالت حِريػػػح التعبيػػػر ورفػػػض "تكمػػػيـ األفػػػواخ". تبػػػارى مقػػػدمو البػػػرامح فػػػي معػػػدالت يػػػومهـ األوؿت متسػػػِمحح 
المشػػائدة برفػػ  منسػػوب اإلئانػػات البلذعػػح  ػػد الػػرميس "و ماعتػػه" وت ػػخيـ ال ػػ ر مػػف الوا ػػ  دفعػػًا الػػى 

 التهييح.
  يتسّمر كؿ لكف المعبح تنتهي بانق اء الّدْورت فمف بوسعه أف يحكـ في ح رة ئهالء المهر يف  مف م تم

لػواء "ميعػاؽ شػرؼ اعبلمػي" منػروض بػنرادتهـ  -أخيػراً -ليمح ازاء الشاشات. ي تي العسكر ومف معهـ ليحممػوا 
ال باختيار أرباب الصنعحت وسرعاف ما ينقط  البّث ئنا وئناؾت توكيدًا لمصدا يح "حريح اإلعػبلـ" التػي كنمهػا 

 سيِّد المرحمح.
يت الميبػػػرالييف فػػػي مصػػػرت بػػػؿ م ػػػى وفر ػػػاهخ الػػػذيف  معػػػتهـ تقاطعػػػات تعػػػدِّيات لػػػـ ينػػػتنض لهػػػا البرادعػػػي شػػػ

المحظح الرائنح الى مباركح الحبكح االنقبلبيح وتسويغ تعدِّياتها.. انهـ خاسرو العمميح الديمقراطيػحت و ػد عمػدوا 
خ عمػى مػدار الى التنكيؿ باآلليات االنتخابيػح تصػويتًا واسػتنتاًءت فشػددوا النكيػر عمػى الصػندوؽ الشػّناؼ وأفقػدو 
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سػنتيف اعتبػارخت وأفرغػوخ مػف محتػػواخت دوف أف ُينصػحوا عػف البػديؿ الػذي يرونػػه لبل تػراع وصػيغ التػداوؿ عمػػى 
 سّدة الحكـ.

ئكػػػذا ارتمػػػى حػػػاممو لػػػواء "الدولػػػح المدنيػػػح الديمقراطيػػػح الحديعػػػح" فػػػي أح ػػػاف المعادلػػػح العسػػػكريح السػػػمطويح 
 في مو ؼ التشّبث بالديمقراطيح والدستور. -تقريباً -وحدئـ الما ويحت فبات الموصوموف بالر عيح الدينيح 

ومػف منار ػػات المحظػح المصػػريح الرائنػػحت أف يػ تي خطػػاب "ال ماعػح اإلسػػبلميح" )حػػزب البنػاء والتنميػػح( أكعػػر 
تماسكًا في االنتصار لمنائيـ الدولح المدنيح والوفاء آللياتها الديمقراطيح والتشّبث بسمميح التعبيرت مف صنوؼ 

 حميقي األذ اف الممتنيف حوؿ ال باط ومنظومح األمفت مّمف تدعروا طويبًل بمقوالت غربيح المنش .
ي نخػػػػب عقافيػػػػح وأدبيػػػػح وفنيػػػػح برصػػػػيدئا وتاريخهػػػػا انكسػػػػارًا  أمػػػػاـ اغػػػػراء الخصػػػػومح  -عمػػػػى مػػػػا يبػػػػدو-ُت ػػػػحِّ

النقبلبػي بمصػطم  األيدولو يح م  اإلسبلمييف أو اإلخػواف تحديػدًا. يحػرص بع ػهـ عمػى توصػيؼ المشػهد ا
 مبَتسر يعبِّر عف أمؿ عميؽ ئو "فشؿ اإلخواف"ت متطمِّعًا الى تقّوض مستقبمهـ في مصر بالكامؿ.

انه منحى يستبطف رغبح ا تعاث النريؽ المنافس مف المشهد اآلتػي لمبمػدت بمػا يعبِّػر عػف نزعػح اإل صػاء التػي 
ي والعشػريف. و ػػد شػػهدت األسػابي  التػػي سػػبقت تعتمػؿ فػػي أذئػاف أوسػػاط مػػف النخبػح العربيػػح فػػي القػرف الحػػاد

االنقبلب اندفاعات  ارفح في صنوؼ نخب عمى طيؼ يمتّد مف أمعاؿ خالد يوسؼ فػي اإلخػراج التمنزيػونيت 
اذ تحّوؿ ورفا ه الى محتمِّػي مكاتػبت الػى أحمػد فػهاد ن ػـ فػي الػّنظـ الشػعبيت و ػد أعمػف مبكِّػرًا استبشػارخ غيػر 

 وحماسته لها منصحًا عف تو يعه في عرام ها ست مرات متواليحاالمحدود بحركح "تمّرد" 
في خ ـّ فعؿ االنق اض عمى التحّوؿ الديمقراطيت ُيصعِّد متحِدعو "القػوى السياسػيح" و"الت معػات الشػبابيح" 
التي أعيد انتا ها لمعؿ ئذا اليوـت مف  سوة خطابهـ  د مهيِّدي الدستور وشػرعيح الػرميست فتننمػت فػي عنايػا 

لحػػدث تعبيػػرات حػػادة عمػػى المػػؤل ترسػػـ مشػػهدًا  اتمػػًا فػػي األفػػؽ الوشػػيؾت وُتستح ػػر منػػَردات الوعيػػد بحػػؽ ا
"اإلرئاب واإلرئابييف" بما ينزع الصنح المدنيح عف اله مح التاليػح عمػى تيػارات فػازت باالسػتحقاؽ الػديمقراطي 

 القريب.
حتػػى بمػػغ  -كػػّؿ حسػػب خبرتػػه وو هتػػه-صػػر وُتسػػتقى مصػػطمحات أمنّيػػح المنشػػ  مػػف عهػػَدْي مبػػارؾ وعبػػد النا

األمر أف توّعد  يادي في "التيار الشعبي" معار ي االنقبلب بالّسحؿ في الشػوارع اف تطمّػب األمػر )تصػري  
 عبر  ناة "ال زيرة" ليمح االنقبلب(.

الخطػ  أما في الميداف فتتكّرر "معركح ال مؿ" بطػرؽ شػتىت لػيس فػي ميػداف التحريػر ئػذخ المػرةت ودوف تكػرار 
البامس في استح ار اإلبؿ والب اؿت وببل التنات الى ال حايا كي ال ُتعكِّر دماهئـ وأرواحهػـ نشػوة اإلطاحػح 

 "بحكـ اإلخواف".
ُيذَب  عشرات الُعّزؿ المكشوفيف لمه مات الداميح في ميداف نه ح مصر وفي المقّطـت وتتـ اإلشارة اليهـ بما 

فػي حػيف يحظػى "التمػّرد" بػدؼء التحّيػح العسػكريح مػف األ ػواء وبػانخراط  ينزع عنهـ صنح االنتماء الػى البمػدت
 حشود الشرطح وأمف الدولح.

 13وألف المشػػػهد ال يكتمػػػؿ ب يػػػر مباركػػػح العمامػػػح التقميديػػػح والصػػػميب الرسػػػمي وفػػػؽ طقػػػوس دولػػػح ال ػػػباط )
واحد مشنوعًا بهذخ التولينػح يوليو( في  رعات التخدير الديني و ماف والء "النمات النرعيح"ت  اء الببلغ ر ـ 

الطامنيػػح التػػي أريػػد لهػػا أف تحمػػؿ رسػػامؿ عػػدة. ينسػػى معظمهػػـ أف "اإلمػػاـ األكبػػر" ذاتػػه لػػـ يكػػف معػػزواًل عػػف 
 دوامر الحزب الوطني المنحؿت حتى أنه لـ ينتصؼ لعورة يناير اال بعد انتصارئا.

ابػػػا األ بػػػاط فػػػي مباركتػػػه فعػػػؿ االرتكػػػاس الػػػى وفػػػي المقابػػػؿت فػػػنف العبػػػارات الو ػػػورة الُمختَزلػػػح التػػػي انتقائػػػا ب
الما ػيت لػـ تقػّص شػيمًا مػف مبلبسػات التعبمػح الحعيعػح التػي تّمػت ل مػائير الكنيسػح كػي تحتشػد بكعافػح غيػػر 
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مسػػػبو ح فػػػي لحظػػػح العبلعػػػيف مػػػف يونيػػػو/حزيراف  ومػػػا بعػػػدئات احتشػػػادًا لنػػػت األنظػػػار داخػػػؿ مصػػػر وخار هػػػا 
 األشخاص. ويمكف تقديرخ ببل مبال ح بمبلييف

يبقى أف المشهد االنقبلبي ال يكتمؿ دوف استح ار  رعح محسوبح مف "اإلسبلمييف"ت وئي بحد ذاتها فرصح 
لعابري العمؿ السياسي كي يتمعموا خمطح مف االنتهازيح والسذا ح والقابميح لبلسػتعماؿ. مػ  ذلػؾت فسػرعاف مػا 

 ور".أفؿ بصيص  نوات ُعّد بع ها يومًا ما  ريبًا مف "حزب الن
تُنعر وعود الديمقراطيح عمى أعتاب االسػتبدادت فنػي ال و ػح لنيػؼ مػف أسػاتذة العمػوـ السياسػيح المرمػو يف و ػد 
استحالوا الى حاممي مباخر لمعسكرت فانهمكت  مهرة الخبػراء ورمػوز مراكػز النكػر فػي فػرش البسػاط األحمػر 

ت العهػػد ال ديػػد.. انهػػـ ينسػػ وف نصػػيبهـ مػػف لدولػػح النريػػؽت وتنصػػيؿ التقػػديرات المحبوكػػح بمػػا يبلمػػـ متطّمبػػا
الوعي الزامؼت وينسّموف مف مسهوليح الدور وشػرؼ المو ػؼت ويقػدِّموف الو بػح المطموبػح فػي أمسػيح المشػائدة 

 الميميحت أسوة بالعازفيف في ال و ح.
صت حتػػى تقػػوؿ الروايػػح اف فر ػػح العػػزؼ عمػػى ظهػػر سػػنينح "تايتانيػػؾ" العمبل ػػح واصػػمت فعمهػػا البهػػيح بػػنخبل

 لحظح ال رؽ األخيرة.
 4/6/1102، الجزيرة نت، الدوحة
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اإلخػواف »يعيش البعض خياالت ت خذخ الػى عتبػح الػوئـت بػ ف مػا حػدث فػي مصػر سػينهي حالػح : عمي ئاشـ
 «.المسمميف

بهػا الػى حيػث وصػمت في ئذا الكبلـ بعػض مػف أمػاني وبعػض  خػر مػف مرائقػح فكريػح  ػد تػودي بمػف يعتقػد 
ليسػػػت حركػػػح طارمػػػح تختنػػػي بتنػػػائـ األ ػػػداد عمػػػى عزلهػػػات أو انػػػدعار الػػػدعـ السياسػػػي « اإلخػػػواف»سػػػوريا. فػػػػ

والمػػالي المقػػدـ لهػػا مػػف بعػػض الػػدوؿ العربيػػح أو اإلسػػبلميح. ئػػـ حركػػح ال شػػؾ فػػي ان راسػػها فػػي تػػاريت األمػػح 
عػػف السػػمطحت بقػػدر رف ػػها ومعار ػػتهات بقػػدر الحػديثت مػػف نسػػت الحركػػات التػػي تنمػػو وتزئػػر بقػدر ابتعادئػػا 

 شعورئا بالظمـ.
اليػػوـت بعػػد عػػزؿ الػػرميس محمػػد مرسػػيت فػػي  مػػب الػػرفض وعمػػى رأس المعار ػػحت فهػػـ ربمػػا « اإلخػػواف»وألف 

 أماـ انطبل ح  ديدة ونمو أعظـ مما كانوا عميه.
األولى منذ عقودت يتخموف عف في الزاويح األسد الذي في داخمهـت وئـ بذلؾت لممرة « اإلخواف»سيخرج حشر 

التػػي أبقػػتهـ أحيػػاء بػػالرغـ مػػف كػػؿ مػػا مػػروا بػػهت لكنهػػا زادتهػػـ اعيػػاء وابتعػػادًا عػػف الخػػط « التقيػػح السياسػػيح»
 المرسـو بد ح مف  بؿ المهسس الشيت حسف البنا.

تػى ما يخسرونهت ف  ة أخػذوا كػؿ شػيءت وف ػ ة أصػبحوا مػف دوف شػيءت ح« اإلخواف المسمميف»لـ يعد لدى 
التعاطؼ المخني الذي كانوا يحوزونه مف الػبعض ابػاف حكػـ الػرميس المصػري السػابؽ حسػني مبػارؾ لػـ يعػد 

 له في حساباتهـ مكاف. باختصار ئـ عادوا غرباء كما لـ يكونوا مف  بؿت وئذا أخطر ما في األمر.
اوميهـ فػػي مصػػر وال لػػيس فػػي مصػػمحح أحػػدت ال منػػ« اإلخػػواف»لعػػؿ مػػف نافػػؿ القػػوؿ اإلشػػارة الػػى أف انعػػزاؿ 

خصومهـ في الخارجت ألنهـ باختصار سيتحولوف بقصد أو ب ير  صدت وتدري يًات الى حالح عصياف سياسي 
 وعسكري بقاعدة شعبيح لف يكوف مف السهؿ موا هتها.

بالنسبح الى الداخؿ المصريت الحديث ئنػا لػيس عػف حركػح ئامشػيح تمػارس السياسػح لموصػوؿ الػى مقعػد فػي 
ت بؿ عف تيار شعبي  ادر عمى ولوج االنتخابات والخروج منها وفي  يبه أكعريح  د تعيدخ الى م مس الشعب
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فػػي الػداخؿت واالت ػاخ كمػػا يهمػس اليػوـ نحػػو تنتيػتهـت سػيدف  بسػػيد  طػب  ديػد الػػى « اإلخػواف»الحكػـ. عػزؿ 
المبلييف مف في مصر باختصار ئو عزؿ لم تم  كامؿ فيه « اإلخواف»الساحح وكـ ئي مهئمح لذلؾ. عزؿ 

األطبػػاء والمحػػاميف واألسػػاتذة واإلعبلميػػيفت واف لػػـ أكػػف مخطمػػًا فػػيهـ  ػػباط وعناصػػر متنر ػػوف فػػي األ هػػزة 
 األمنيح وال يشت وئنا مكمف خطر  خر.

خارج مصر  د يصم  القوؿ في المناسبح انها خيػر مػف ألػؼ ميعػاد. فهػي ربمػا مناسػبح لنػت  كػوة فػي ال ػدار 
مػػح ويقصػػـ ظهرئػػا. ئػػي مناسػػبح لمػػد الخيػػوط مػػف  ديػػد واالتنػػاؽ عمػػى خػػرامط طػػرؽ النػػوالذي الػػذي يقسػػـ األ

 ديدة في أكعر مف نقطح ساخنح في األ اليـ أولها سوريات ولعؿ تقاربًا ايرانيًا اخوانيًا في ئػذخ المرحمػحت بسػعي 
ة مػػا مػػف حركػػح حمػػاست  ػػد يػػتمخض عنػػه الكعيػػر. فػػاإلخواف اليػػـو أكعػػر مػػف أي يػػـو  خػػرت تبػػدت لهػػـ صػػور 

يحدث في المنطقح مف زاويح أخرىت مختمنحت منا  ح لزاويتهـت ئـ شعروا حقػًا باألصػاب  الخنيػح التػي يحكػى 
عنهػػا والتػػي يبػػدو أنهػػا اليػػوـ أكعػػر مػػف أي يػػوـت معنيػػح با تعػػاث اإلسػػبلـ السياسػػي مػػف  ػػذورخت سػػنيًا كػػاف أـ 

 شيعيًات فالمخطط يختمؼ عف  حاياخ ب نه لـ يكف يومًا طامنيًا.
فػػي مصػػرت حقػػًا أسػػقطت لكػػنهـ لممػػرة األولػػى منػػذ سػػنتيف بػػاتوا أ ػػرب لمتسػػميـ بػػ نهـ فػػي « اإلخػػواف»أسػػقط حكػػـ 

 اعراب ما و   في  زء مف ئذخ المنطقحت لـ يكونوا حقًا الناعؿت ربما نامبهت ومهخرًا تحولوا الى منعوؿ به.
 5/6/1102السفير، بيروت، 

 
 غالق معبر رفح لممرة االلف!إ 40

 العربي سرأي القد
اغمقػػت السػػمطات المصػػريح كميػػا معبػػر رفػػ  البػػري الػػذي يعتبػػر البوابػػح الرميسػػيح والوحيػػدة لمميػػوني فمسػػطيني 
محاصريف في  طاع غزة الى العالـ الخار يت وواصمت  وات االمػف المصػريح الػدف  بتعزيػزات ا ػافيح عمػى 

 الحدود م  غزة في تواز م  عمميات تدمير لبلنناؽ.
لهذخ اال راءات ئو تعػرض عكنػات ومراكػز لم ػيش المصػري الػى ئ مػات مػف  بػؿ  ماعػات  السبب المباشر

متشددة ادت الى مقتؿ  ندي واصابح  خريفت لكف ئذخ اله مات ننذئا مصريوفت فما ذنب ابناء القطاع فػي 
 ئذخ الحالح؟

ف ادت الػى سػقوط العاصمح المصريح القائرة تشهد ومنذ اسبوع مظػائرات صػاخبح واشػتباكات بػيف المتظػائري
عشػػػػرات القتمػػػػى وممػػػػات ال رحػػػػىت ولكػػػػف السػػػػمطات المصػػػػريح لػػػػـ ت مػػػػؽ مطػػػػار القػػػػائرة فػػػػي و ػػػػه القػػػػادميف 
والم ادريفت كما انها لـ ت مؽ معابر مصر الحدوديح م  ليبيا والسوداف وحتى معبر طابا م  اسراميؿت فممػاذا 

 يتـ اغبلؽ معبر رف  بالذات مف دوف كؿ ئذخ المعابر؟
خ المرة االولى التي نطرح فيها معؿ ئذا السهاؿت فقد ا دمت  مي  الحكومات المصريح دوف اسػتعناء ليست ئذ

عمى ئذخ الخطوةت اي خطوة االغبلؽ لممعبرت فعمها حكـ الرميس حسني مبارؾت وفعمتها المخابرات المصريح 
االحت ػػاجت وممنػػوع عمػػى  اعنػػاء حكػػـ االخػػوافت وئػػا ئػػو حكػػـ ال ػػيش ينعمهػػا بػػدورخ وممنػػوع عمػػى النمسػػطينييف

 الم تم  الدولي التدخؿ.
اغبلؽ المعبر يعني من  ممات المعتمريف مف الذئاب الػى مكػح المكرمػح الداء فري ػح العمػرةت وكػذلؾ العديػد 
مػػػف زوار القطػػػاع الػػػذيف ذئبػػػوا اليػػػه لزيػػػارة ائمهػػػـت وبػػػات لزامػػػا عمػػػيهـ العػػػودة الػػػى امػػػاكف عممهػػػـ. وال ننسػػػى 

ت مػػػػف المر ػػػػى الػػػػذيف يريػػػػدوف الػػػػذئاب الػػػػى مصػػػػر مػػػػف ا ػػػػؿ العػػػػبلج حيػػػػث تعػػػػاني العشػػػػرات وربمػػػػا الممػػػػا
 مستشنيات القطاع مف  مح االدويح والكناءات الطبيح المتخصصح.
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نعمـ  يدا اف السمطات المصريح في زمف االنقبلب العسكري االخيرت تخشى مف تسرب اسمحح او متعاطنيف 
الػػػى محافظػػػح سػػػيناءت ولكػػػف كيػػػؼ يمكػػػف اف يػػػتـ تهريػػػب مػػػ  نظػػػاـ مرسػػػي المطػػػاح بػػػه الػػػى القػػػائرة او حتػػػى 

االسمحح والمتعاطنيف و مي  انناؽ القطػاع الحدوديػح مػدمرةت وكيػؼ يمكػف اف يمػر ئػهالء عبػر معبػر تسػيطر 
 عميه المخابرات المصريح التي تعرؼ كؿ ص يرة وكبيرة في القطاع؟

احتيا ػات القطػاع ال ػروريح مػف سػم  ومػواد نتنهـ المخاوؼ االمنيح المصريحت ولكننا نتنهـ في الو ت ننسػه 
 تموينيح ومحرو ات واالئـ مف كؿ ذلؾ الطبابح والعبلج لممر ى وما اكعرئـ في القطاع.

العامػػؿ االنسػػاني ي ػػب اف يو ػػ  فػػي عػػيف االعتبػػارت وال بػػد مػػف و ػػود اسػػتعناءات لممر ػػى ولمم ػػطريف 
 لمسنر عمى اال ؿ اليس كذلؾ يا فريؽ عبد النتاح السيسي؟
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سػػوؼ يظػػؿ مو ػػؼ منظمػػح التحريػػر النمسػػطينيح مػػف عػػرب فمسػػطيف الػػذيف صػػمدوا فػػوؽ أر ػػهـ فػػي موا هػػح 
تها" فا ػطرت دولػح االحػتبلؿ اإلسػراميمي لمػنحهـ " نسػي 2988ارئاب العصابات الصهيونيح منذ النكبح عاـ 

 ئو محؾ االختبار األئـ لصد يح اعبلف المنظمح ب نها "الممعؿ الشرعي والوحيد" لشعبها.
وبالقػػػدر ذاتػػػه سػػػوؼ يظػػػؿ مو ػػػؼ دولػػػح االحػػػتبلؿ اإلسػػػراميمي مػػػف "مواطنيهػػػا" مػػػف عػػػرب فمسػػػطيف ئػػػو محػػػؾ 

لنمسػطيني بػؿ االختبار األوؿ واألخير ليس فقط لصد يح ادعامها بالسعي الى "التعايش السػممي" مػ  الشػعب ا
كذلؾ لصد يح ادعامها بالسعي الى مصالحح "تاريخيح" م  ئذا الشعب تنهي الصراع معه ومػ  األمػح العربيػح 

 واإلسبلميح التي ينتمي اليها.
وممحقاته م  دولح االحتبلؿ كاف فػي الوا ػ  تو يعػا عمػى  2993لكف تو ي  المنظمح التناؽ أوسمو األوؿ عاـ 

 في تمعيؿ ئذا ال زء مف شعبهات وفشبل لها في ممارسح ئذخ الصنح التمعيميح. تخميها اختياريا عف حقها
وبالقػػدر ذاتػػه فػػنف فشػػؿ دولػػح االحػػتبلؿ فػػي مػػن  المواطنػػح المتسػػاويح لعػػرب فمسػػطيف الػػذيف ا ػػطرت لمػػنحهـ 

ت " نسيتها"ت ما ا طرئـ لمبدء فػي المطالبػح باعترافهػا بهػـ "أ ميػح  وميػح" منػذ أواخػر القػرف العشػريف ال منصػـر
بعد خمسح وستيف عاما مف "التعايش" اإل باري معهـت كاف وال يزاؿ دح ا مدويا السػتمرار ادعامهػا بالسػعي 

 الى التعايش والسبلـ.
وفشؿ دولح االحتبلؿ ئذا يصدر حكما مسبقا عمى فشؿ ما سمي "عمميح السبلـ" بينها وبيف منظمح التحريرت 

 سػاس لهػػذخ العمميػحت فمػف ينشػػؿ فػي "التعػايش السػػممي" مػ   ػػزء وفشػؿ "حػؿ الػػدولتيف" الػذي ي ػري تروي ػػه ك
مف الشعب النمسطيني بعد خمسح وستيف عاما منذ النكبح ال يمكف أف يػن   فػي التعػايش مػ   ػزء  خػر منػه 

 .2967و   تحت االحتبلؿ الصهيوني في "نكسح" عاـ 
اسػراميؿ" أ ػراخ مػهخرا عػالـ اال تمػاع اليهوديح فػي  –فحسب استطبلع لمرأي بعنواف "مهشر العبل ات العربيح 

%( مػف سػكانها 1012ب امعح حينا سامي سموحات تزداد الن وة اتسػاعا بػيف "عػرب اسػراميؿ"ت الػذيف يمعمػوف )
والذيف تتو   دامرة اإلحصاء المركزيح في دولح االحػتبلؿ أف ترتنػ   1020حسب احصاء دولح االحتبلؿ عاـ 

%( مػف يهودئػا 60ت وبػيف مسػتوطنيها اليهػودت ويخػاؼ )1012وؿ عػاـ %( بحمػ12ئذخ النسبح الممويح الى )
دخػػػوؿ المنػػػاطؽ العربيػػػحت ويعتقػػػد أكعػػػر مػػػف عمعػػػيهـ أف "العربػػػي النمسػػػطيني فػػػي اسػػػراميؿ" ال يمكػػػف أف يكػػػوف 

%( 70مخمصا لمدولح و وانينهات وين ؿ خمسح وستوف منهـ "يهوديح" الدولح عمى ديمو راطيتهات بينما يقوؿ )
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اف دولح االحتبلؿ تعاممهـ كمواطنيف مف الدر ح العانيح أو كمواطنيف أعداء ال يستحقوف المساواةت  مف العرب
يخشػػوف مػػف "النقػػؿ السػػكاني" وأكعػػر مػػف عبلعػػح أربػػاعهـ  2988واألئػػـ فػػي نتػػامح االسػػتطبلع أف عمعػػي عػػرب 
 "يخشوف االنتهاؾ الخطير لحقو هـ األساسيح".

ال بهح الديمو راطيح لمسبلـ والمساواة محمد بركح طرحه لموافقح الكنيست اف مشروع القانوف الذي  دد رميس 
فػػػي دولػػػح االحػػػتبلؿ عميػػػه ؿ"االعتػػػراؼ" ب مػػػائير "مواطنيهػػػا" العػػػرب النمسػػػطينييف "أ ميػػػح  وميػػػح"ت ومصػػػاد ح 

( النػا 32( ألؼ دونػـ وته يػر أكعػر مػف )820بي ف لمصاردة أكعر مف ) –الكنيست مهخرا عمى  انوف برافر 
(  ريػح عربيػح فػي أرا ػي النقػبت فػي مػا وصػنته القيػادات العربيػح فػي فمسػطيف المحتمػح عػاـ 36قيموف فػي )ي

ب كبر عمميح تطهير عر ي  دئـ منػذ النكبػحت ئمػا حػدعاف و ػعا ئػذا ال ػزء الػذي "ال ممعػؿ لػه" مػف  2988
ت فػي رأي أغمبيػتهـ عرب فمسطيف في موا هح ساخنح مػ  دولػح االحػتبلؿ تسػوغ لهػـ اطػبلؽ "انتنا ػح"  ػدئا

 حسب استطبلع سامي سموحا.
 -وال يبدو "الممعؿ الشرعي والوحيد لمشعب النمسطيني" معنيا ال بمشروع  انوف محمػد بركػح وال بقػانوف برافػر 

بػػػي فت التزامػػػا منػػػه باتنا ياتػػػه المو عػػػح مػػػ  دولػػػح االحػػػتبلؿت اذ باسػػػتعناء رف ػػػها االعتػػػراؼ ب"يهوديػػػح" دولػػػح 
هػػا شػػرعيح فمسػػطينيح وعربيػػح لمػػتخمص مػػف "أ ميتهػػا" العربيػػح النمسػػطينيح ال تبػػدو منظمػػح االحػػتبلؿ خشػػيح منح

التحريػػرت وال  امعػػح الػػدوؿ العربيػػح الحا ػػنح السػػتراتي يتهات معنيػػح بممارسػػح تمعيمهػػا لهػػذا ال ػػزء مػػف الشػػعب 
الحػػػتبلؿ التػػػي النمسػػػطينيت ألف ذلػػػؾ بمو ػػػب االتنا يػػػات المو عػػػح يعػػػد تػػػدخبل فػػػي الشػػػهوف الداخميػػػح لدولػػػح ا

اعترفت المنظمح بهات وباستعناء البيػاف الػذي أصػدرخ م مػس النػواب األردنػي يػـو اإلعنػيف الما ػي الػذي أداف 
بي ف "العنصري" لـ يصدر عف المنظمح وال عف ال امعح العربيح ما يمعؿ ولو دعما لنظيا  –فيه  انوف برافر 
و ػػودئـ وبقػػاءئـ فػػوؽ أر ػػهـت ولػػـ يصػػدر  ػػد مخطػػط  ديػػد لمتطهيػػر العر ػػي يهػػدد  2988لن ػػاؿ عػػرب 

العتػراؼ دولػح االحػتبلؿ بهػـ "أ ميػح  1000عنهما أي دعـ لممشروع الػذي ي ػدد محمػد بركػح طرحػه منػذ عػاـ 
  وميح".

معػػركتهـ اعتمػػادا عمػػى أننسػػهـ فقػػط لػػيس ظػػائرة وطنيػػح فمسػػطينيح حديعػػح مننػػردة أو  2988وخػػوض عػػرب 
دة الن ػػاؿ الػػوطني النمسػػطيني بعػػد ت ػػحيات  سػػاـ لت سػػيد ئػػذخ معزولػػحت فمنػػذ مز ػػت اتنا يػػات أوسػػمو وحػػ

الوحدة في منظمح التحرير النمسطينيح  بؿ تو يعهػا لػـ يعػد "الممعػؿ الشػرعي والوحيػد لمشػعب النمسػطيني" ي ػد 
أي غ ا حت عمى سبيؿ المعاؿت في أف يخوض  طاع غزة حرب دولح االحتبلؿ مػرتيف عميػه بينمػا "ال ػنح 

تنػػرج" عميػػه أو ترفػػ  العتػػب عنهػػا بت ػػامف لنظػػي فحسػػبت أوت كمعػػاؿ  خػػرت فػػي أف تحاصػػر ال ربيػػح" امػػا "ت
 وات االحتبلؿ وتدائـ ئذخ المدينػح النمسػطينيح أو تمػؾ بينمػا بقيػح المػدف والقػرى فػي األرا ػي المحتمػح تكتنػي 

فػػػي مخيمػػػات بمتابعػػػح أخبارئػػػا فػػػي وسػػػامؿ اإلعػػػبلـت أوت كمعػػػاؿ عالػػػثت ي ػػػري تنكيػػػؾ الت معػػػات النمسػػػطينيح 
المنػػافي وتشػػريد ال ميهػػا فػػي ئػػذا القطػػر العربػػي الم ػػيؼ لهػػا أو ذاؾ بينمػػا يوا ػػه  ػػحايائا مػػف البل مػػيف 

 النمسطينييف مصيرئـ مف دوف أي ت امف وطني فمسطيني موحد معهـت الت.
ب الػذيف رحبػوا بػدخوؿ "الممعػؿ الشػرعي والوحيػد لمشػع 2988اف عرب فمسطيف فػي ال ػزء المحتػؿ منهػا عػاـ 

النمسػػطيني" الػػى  ػػزء مػػف أرض الػػوطف ومارسػػوا فػػي كػػؿ مناسػػبح وحػػدة الن ػػاؿ الػػوطني و ػػدموا الت ػػحيات 
لتعزيػػز و ػػود منظمػػح التحريػػر داخػػؿ الػػوطفت ودعمػػوا "حػػؿ الػػدولتيف" الػػذي تبنتػػه المنظمػػح أمػػبل فػػي أف تكػػوف 

زا مرحميػا يسػائـ فػي فػؾ ان ػا 2967ا امح سمطح أو دولح وطنيح في ال زء المحتؿ مف وطنهـ التاريخي عػاـ 
الحصػػػار الم ػػػروب عمػػػيهـ  هػػػرا وتعسػػػنا منػػػذ النكبػػػحت اسػػػتمروا ي ػػػدوف األعػػػذار لممنظمػػػح فػػػي عػػػدـ ممارسػػػح 

 تمعيمها لهـ.
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لكنهـ اليوـ يكتشنوف مت خريف أنهـ باتوا وحيديف في معركتهـ مف أ ػؿ البقػاءت وأف مػا اعتقػدوخ ان ػازا مرحميػا 
حػػوؿ عمميػػا فػػي الوا ػػ  الػػى مشػػروع حػػّوؿ الصػػراع عمػػى الو ػػود العربػػي فػػي الن ػػاؿ الػػوطني النمسػػطيني  ػػد ت

اإلسبلمي في فمسطيف التاريخيح الى نزاع عمى الحدود و ػ  مصػيرئـ فػي مهػب الػري  مو ػوعا لمسػاومات 
"التبادؿ" ال  رافي والديموغرافيت بينما تستمر دولح االحتبلؿ في ت ييؽ مساحح األرض التػي تحت ػنهـ فػي 

  ييؽ سبؿ الحياة عميهـ فيه عمهـ "يرحموف" عنهت الى "دولح فمسطينيح" في أسوأ الحاالت.وطنهـ وفي ت
وال يس  المرا ب اال أف يتساءؿ عف مصمحتهـ فػي ئػذخ الحالػح فػي دولػح فمسػطينيح ته ػرئـ مػف وطػنهـ الػذي 

ـ الػػى فػػي دولػػح فمسػػطينيح ال تعيػػدئ 2988ع ػػزت "النكبػػح" عػػف ته يػػرئـ منػػهت وكػػذلؾ عػػف مصػػمحح ال مػػي 
 مواطنهـ أو تستوعبهـ ال ميف في مخيمات تست ينها دولح كهذخ.

 5/6/1102، فمسطين أون الين
 

 العاصفة عينحماس في  42
 عريب الرنتاوي

بعد طهراف ودمشؽ وال ػاحيح ال نوبيػحت أصػبحت القػائرة والدوحػح وأنقػرةت ئػي العواصػـ الػعبلث التػي تتشػكؿ 
نهػػا ... كػػؿ واحػػدة مػػف تمػػؾ العواصػػـت  ػػربها زلػػزاؿ سياسػػيت منهػػا دامػػرة تحالنػػات حركػػح حمػػاس وشػػبكح أما

تختمؼ شّدته عمى مقياس حماست بيد أف تداعياته وارتداداتهت ستترؾ أعرًا بال ًا عمى رائف الحركح ومستقبمهات 
سػػننها مػػ  حمنػػاء األمػػست ولػػـ تبػػؽ عمػػى كعيػػٍر مػػف  سػػور العقػػح  -الػػى حػػد كبيػػر-سػػيما أف الحركػػحت حر ػػت 

 .والتواصؿ معها
ال ربح األكبر لحماست تت مى في سقوط حكـ مرسي واإلخواف في القائرةت ال لمبعد ) = الحبؿ السري( بػيف 
حماس وال ماعح األـ في القػائرة فحسػبت بػؿ ألف مصػر ئػي منتػاح غػزة وحػدودئا البريػح الوحيػدة مػ  العػالـ 

ت نظػػاـ مػػا بعػػد مرسػػيت ” ديػػدالنظػػاـ المصػػري ال“العربػػيت وفػػوؽ ئػػذا وذاؾت فػػنف مشػػاعر غيػػر طيبػػحت ت تػػاح 
لمحركػػػح ” اتهامػػػات”حيػػػاؿ الحركػػػح ... ولقػػػد سػػػمعنا مػػػف مصػػػادر مصػػػريحت معمومػػػات تتحػػػدث عػػػف تػػػوترات و

باالنحيػػػاز العممػػػي إلخػػػواف مصػػػر )ولػػػيس االنحيػػػاز اإليػػػديولو ي أو السياسػػػي فقػػػط(ت والزيػػػارة األخيػػػرة لقيػػػادة 
عمػػػى و ػػ  التظػػػائرات ال ا ػػبح مػػػف ” ي سػػتارانتركونتننتػػاؿ سػػػت“حمػػاس لمقػػػائرةت وخرو هػػا عمػػػى ع ػػؿ مػػػف 

 الحركحت تشي ب ف مستقببًل صعبًا ينتظر العبل ح بيف الحركح والقائرة.
وت تي الحمبلت اإلعبلميح  د حماست وطوفاف المعمومات الصحيحح حينًا والكاذبح غالبًا عف تػورط الحركػح 

 لمقػائرة ووادي النطػروفت لتزيػد الطػػيف فػي عمميػات اخػبلؿ بػاألمف المصػػري الػداخميت بػدءًا مػف سػيناء وصػػوالً 
بمّػػحت وتػػدخؿ العبل ػػح بػػيف مصػػر والحركػػح فػػي مػػ زؽ مركػػبت ومػػف بوابػػح األمػػف ئػػذخ المػػرةت ولػػيس مػػف بوابػػح 
الخبلفػػات السياسػػيح واإليديولو يػػح ... والخبلصػػحت أف مو ػػ  مصػػر فػػي حسػػابات حمػػاس ومػػف منظورئػػات  ػػد 

. مػػف حالػػػح التحػػػالؼ واالحت ػػاف والرئػػػاف االسػػػتراتي يت الػػػى در ػػػح خػػبلؿ عػػػاـ واحػػػد.. 280اسػػتدار بزاويػػػح 
 مصدر لمقمؽ والتحسبت وربما ال  وط والم ايقات.

ال ػػربح )الخسػػارة( العانيػػح لحمػػاست انمػػا ت تيهػػا مػػف م منهػػا ومػػبلذ  يادتهػػا فػػي الدوحػػح ... و ػػد ال يمػػر و ػػت 
لئلمػػػػارة الخمي يػػػػح عمػػػػى سياسػػػػتها طويػػػػؿت  بػػػػؿ أف تت ػػػػ  طبيعػػػػح الت ييػػػػرات التػػػػي سػػػػيدخمها األميػػػػر ال ديػػػػد 

الخار يػػحت وسػػط مهشػػرات أوليػػح دالّػػح عمػػى أف األميػػر الشػػابت سػػيولي ائتمامػػًا أكبػػر بشػػهوف بػػبلدخ الداخميػػحت 
يقاعاتهػػػات الريػػػاض ولػػػيس الدوحػػػحت وأنػػػه  وسين ػػػبط بشػػػكؿ أعمػػػى بالسياسػػػات الخمي يػػػح التػػػي تحػػػدد سػػػقنها واي

ار يػحت محػاواًل تنػادي م ػامرات عّمػه وم ازفػات أبيػه مػف  بمػه سي ن  لمقاربػات أكعػر وا عيػح فػي السياسػح الخ
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... وئذا سينعكس بقدر ال نستطي  التنبه بح مه عمى عبل ح  طر بحماست التي أعطت الحركح في الخارج 
وفػػي غػػزةت زخمػػًا ا ػػافيًات عّو ػػها  زميػػًات خسػػارة الػػدعـ اإليػػراف والمػػ وى الدمشػػقي والخبػػرات غيػػر المحػػدودة 

 لحزب اا.
ال ربح العالعح لحماست  اءتها مف أنقرةت التي انكنػ ت كبلعػب ا ميمػي بعػد أف طاشػت حسػاباتها فػي سػوريات 
وت زمت عبل تها في العراؽت وفقدت حمينًا في القائرةت وت زمت عبل اتهػا بػنيرافت وتعيػر ريبػح موسػكو ... ئػذخ 

ت وتدائمػػه االحت ا ػػات فػػي ديػػار ”قسػػيـت“المػػرةت تنن ػػر كػػرة ال  ػػب فػػي و ػػه أردوغػػاف والعدالػػح والتنميػػح فػػي 
بكػػر  بػػؿ أف ينػػرغ مػػف و ػػ  المسػػ لح الكرديػػح عمػػى سػػكح الحػػؿ النهػػاميت وتقنػػز الػػى سػػط  السياسػػح الداخميػػح 
التركيػػح عمػػى نحػػو غيػػر مسػػبوؽ وال منتظػػر: المسػػ لح العمويػػح ... وتترا ػػ  صػػورة السػػمطاف أردوغػػافت وتػػذوي 

صػػبلحيات كاممػػحت بعػػد أف شػػارؼ عمػػى اتمػػاـ واليػػح عالعػػح وأخيػػرة فػػي  مالػػه باالنتقػػاؿ الػػى رماسػػح ال مهوريػػح ب
منصػػبه كػػرميس لمػػوزراء ... تركيػػا المشػػ ولح بمشػػاكمها الداخميػػحت باتػػت كالمنبػػّتت فػػبل ئػػي  طنػػت عمػػار ربيػػ  
عربػػي مػػا زاؿ يبحػػث لننسػػه عػػف و هػػح ومػػىؿت وال ئػػي سػػّرعت خطػػوات ان ػػمامها لبلتحػػاد األوروبػػيت ومػػف 

حماس في صدارة المت رريف مف انكناء دور أنقرة شر ًا و نوبًات والمهكد أنها سػتت عر سػمبًا المر   أف تكوف 
 لم ايحت اف ظؿ الخط البياني ألردوغاف والعدالح في ئبوط كما تشير لذلؾ دالمؿ عديدة.

 و ػػ  حمػػاس عربيػػًا واي ميميػػات ال ُتحسػػد عميػػه أبػػدًا ... فمػػا أف كػػادت تسػػتكمؿ مسػػار تمو ػػعها فػػي المحػػور
القطػػػػريت حتػػػػى عصػػػػنت بهػػػػذا المحػػػػور ريػػػػاح الت ييػػػػرات واال ػػػػطرابات والترا عػػػػات  -المصػػػػري -التركػػػػي 

واالنكنػػػػاءاتت متعػػػػددة المسػػػػتويات واألشػػػػكاؿ ... وئيهػػػػات أف تقػػػػدر الحركػػػػح عمػػػػى اسػػػػتعادة زخػػػػـ ومناخػػػػات 
ف و ػػدت بعػػض األبػػواب المنتوحػػح ل -دمشػػؽ  -عبل اتهػػا القديمػػح بمحػػور طهػػراف  زيػػارات ال ػػاحيحت حتػػى واي

 وموفديف مف  بمها الى مراكز ئذخ األطراؼت فما انكسر في عاـ واحدت سيحتاج لسنوات طواؿ إلعادة  برخ.
والخبلصػػح أف لػػيس لحمػػاست بعػػد انكشػػاؼ المظمػػح العربيػػح واإل ميميػػح مػػف فػػوؽ رأسػػهات سػػوى المظمػػح الوطنيػػح 

بعػد عػاميف ” الداخؿ“نتقؿ سياسيًا الى النمسطينيحت مظمح المصالحح والوحدة الوطنيحت ليس لحماس سوى أف ت
” الربيػ  اإلسػبلمي“ت وما يمكف أف يػ تي بػه ”القوس السّني/اإلخواني“ونصؼ العاـت مف التحميؽ عمى أ نحح 

... لػػيس لحمػػاس سػػوى تسػػري  مسػػارات المرا عػػح والمصػػالحح والتقيػػيـ والتقػػويـت بعػػد أف تبػػدد سػػراب الرئانػػات 
 رامها.واالنتظارات التي ال طامؿ مف و 

والحقيقح أف المطموب مف حماس أبعػد مػف م ػرد اسػتمناؼ التنػاوض والحػوار عمػى المصػالحح وشػروطها ... 
المطموب مف الحركح و نح مرا عح شاممح ألدامها وموا نها في السنوات األخيرةت مطموب منها مرا عح سػنوات 

 ػزء مػف الحركػح اإلخوانيػح العالميػحت ت وحتػى يومنػا ئػذا ... وك”االنقبلب/الحسػـ“حكمها السػب  فػي غػزةت مػف 
مطمػػوب منهػػػا مرا عػػػح فكريػػح أعمػػػؽ وأشػػػمؿت حتػػػى ال تكػػرر فػػػي عبل اتهػػػا وتحالناتهػػا النمسػػػطينيحت مػػػا فعمتػػػه 

 الحركح األـ في عامها األوؿ واألخير في السمطح.
 5/6/1102، الدستور، عّمان
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 احيكاـ موشيه دافيد
التنسيؽ األمني بيف ال يش المصري و هاز األمف حتى فػي فتػرة مػا بعػد محمػد مرسػي. ئكػذا تقػدر  سيستمر

 محافؿ في  هاز األمف في  وء االنقبلب العاني الذي و   في مصر.
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االنقبلب العسكري الذي و   في مصر واف كاف سريعًا ومنا مًا نسبيًات اال انه كاف في اسراميؿ مف تو   فػي 
يمكف اف يحصؿ. ئكذا معبل  اؿ رميس شػعبح االسػتخباراتت المػواء أفيػؼ كوخػافيت فػي خطابػه الما ي بانه 

فػػي مػػهتمر ئرتسػػيميا األخيػػر انػػه رغػػـ تعػػزز  ػػوة "االخػػواف المسػػمميف" فػػي مصػػر تو ػػد مهشػػرات الػػى ئػػزة واف 
فػي مصػر ممػف المواطنيف عادوا ليكونوا محبطيف. كما أنه يو د في اسراميؿ منذ زمف ما تقػدير بػ ف الشػباب 

 أحدعوا العورة  د مبارؾ محبطوف مف "االخواف المسمميف" الذيف سر وا عورتهـ.
يواصؿ ال يش المصري تصدر المشهد في مصرت وئذا يدف  نحو تناهؿ حذر في اسػراميؿت وذلػؾ فػي  ػوء 

ئذخ االعناء شبكح العبل ات الطيبح بيف اسراميؿ وال يش المصريت والتي تحسنت  دا في السنح األخيرة. وفي 
تػػدور شػػبكح العبل ػػات بػػيف أ هػػزة االمػػف فػػي الطػػرفيف دوف ت ييػػرت والتقػػديرات ئػػي أف ئكػػذا اي ػػا ستسػػتمر 
األمور. وخبلفًا لبلدعػاءاتت وكػ ف ال ػيش المصػري ادخػؿ فػي االيػاـ االخيػرة  ػوات ا ػافيح الػى سػيناءت فػاف 

 الحديث يدور عف  وات سمحت لهـ اسراميؿ في الما ي بالدخوؿ.
مصػرت ولكػف مػف الوا ػ   –اسراميؿ ال يزالػوف ال يعرفػوف كيػؼ سػيهعر االنقػبلب عمػى عبل ػات اسػراميؿ  في

منذ االف اف مف تعرض ل ػربح غيػر بسػيطح فػي أعقػاب االطاحػح بػػ "االخػواف المسػمميف" ئػـ ر ػاؿ "حمػاس" 
العبل ػات مػػ  فػي  طػاع غػزة. واألمػر األف ػؿ الػذي حصػؿ لػػ "حمػػاس" منػذ صػعودئا الػى الحكػـ كػاف توعيػؽ 

مصرت وذلؾ في أعقاب صعود "االخواف المسمميف"ت أسياد "حمػاس"ت الػى الحكػـ فػي مصػر. أرادت "حمػاس" 
"حػزب اا". وكػاف  -سػوريح  –اال تراب  دا مف المصرييف واالتراؾت ولهذا ابتعدت عػف "محػور الشػر" ايػراف 

ح أنػه فػي االيػػاـ االخيػرة سػػدت أننػاؽ بػػيف التنسػيؽ االمنػي بػػيف "حمػاس" ومصػػر فػي النتػرة االخيػػرة  يػدًا لدر ػػ
 غزة ومصر كي ال ينتقؿ سكاف غزة الى داخؿ مصر فيشاركوا في اال طرابات  د مرسي.

وسػػػػاعد التنسػػػػيؽ االمنػػػػي بػػػػيف مصػػػػر و"حمػػػػاس" اسػػػػراميؿ. فبالػػػػذات فػػػػي عهػػػػد "االخػػػػواف المسػػػػمميف" تصػػػػرؼ 
ى داخػػؿ القطػػاعت سػػدوا ب ننسػػهـ أننا ػػات المصػػريوف بتشػػدد ت ػػاخ "حمػػاس": منعػػوا بشػػكؿ أن ػػ  نقػػؿ الػػذخيرة الػػ

وشػكموا عنصػر تهدمػح اعنػاء حممػح "عمػود السػحاب"ت حػيف أخػػذ مرسػي عمػى عاتقػه  ػمانح فػي كػؿ مػا يتعمػػؽ 
 باتناؽ التهدمح بيف اسراميؿ و"حماس".

ف ػػػبل عػػػف ذلػػػؾ فانػػػه منػػػذ "عمػػػود السػػػحاب" يشػػػكؿ المصػػػريوف عنصػػػرا وسػػػيطا غيػػػر مباشػػػر بػػػيف "حمػػػاس" 
تنقؿ الشكاوى عف الخرو ات االمنيح مف  انب "حماس" الى المصػرييف الػذيف يعػال وف ذلػؾ واسراميؿت حيث 

 بسرعح وبشكؿ عاـ بن اعح.
لقد كاف التنسيؽ بيف ال يش االسراميمي وال يش المصري نا حا اي ا في شبه  زيرة سيناء. فبينما لـ تعالح 

ايػدت فػي سػيناءت فنػي النتػرة االخيػرة حققػت السمطح المصريح في عهد مبارؾ بن اح اعشاش االرئاب التػي تز 
 السمطح المصريح عدة ن احات في حربها  د اعشاش االرئاب في المنطقح.

ليس وا ػحا كيػؼ سػتهعر االطاحػح بمرسػي عمػى "حمػاس"ت التػي  ػد ترغػب فػي العػودة اآلف الػى ايػرافت التػي 
ح ػػػنهات واذا مػػػا وافقػػػت فانهػػػا بػػػدورئا مػػػف المشػػػكوؾ فيػػػه  ػػػدا أف توافػػػؽ عمػػػى العػػػودة وتبنػػػي "حمػػػاس" الػػػى 

ستشػترط ذلػؾ بالت كيػد بتصػعيد الو ػ  حيػاؿ اسػراميؿ وبتعزيػز غػزة وتحولهػا الػى  اعػدة متقدمػح إليػراف حيػػاؿ 
 اسراميؿ.

وتػػرى محافػػؿ فػػي  هػػاز األمػػف انػػه مػػف ناحيػػح اسػػراميؿ ال يو ػػد أي ت ييػػر رغػػـ التطػػورات الدراماتيكيػػحت واف 
المحافػػؿ انػػه "ال يو ػػد اي شػػيء شػػاذ فػػي ئػػذخ المحظػػح. الحػػدود ئادمػػحت  التنسػػيؽ األمنػػي مسػػتمر. و الػػت ئػػذخ

والمصػػػريوف يننػػػذوف اعمػػػاال  ػػػد االننػػػاؽ فػػػي غػػػزةت والحػػػوار مسػػػتمر. ن مػػػؿ اف ئكػػػذا يسػػػتمر الو ػػػ  فػػػي 
 المستقبؿ اي ا".
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 اليكس فيشماف
بػػؿ ب ػػػعح اسػػػابي  فحػػص منسػػػؽ العمميػػػات فػػػي المنػػاطؽ عػػػف المػػػزاج العػػػاـ السياسػػي فػػػي "يهػػػودا والسػػػامرة"  

وكانت االستنتا ات مقمقحت فقد تبيف اف مكانح زعيـ حماس لدى ال مهور النمسطيني أ وى كعيرا مما اعتقدوا. 
مسػتوى  ػدا فػي اسػراميؿت فمػف فمو أنه ُأ ريت اليوـ في ال ػنح انتخابػات حػرة كمػا  ػّدر عنصػر أمنػي رفيػ  ال

المحتمؿ  دا اف يتنػوؽ خالػد مشػعؿ عمػى أبػو مػازف. ولػـ يبػُد طمػوح حمػاس الػى االسػتيبلء عمػى المهسسػات 
 الوطنيح النمسطينيح وعمى السمطح النمسطينيح كمها  خر االمرت داح ا.

ف أنػػه رائػػف عمػػى  بػؿ أكعػػر مػػف شػهر كػػاف مشػػعؿ ابػف بيػػت فػػي القصػر الرماسػػي فػػي القػائرةت وكػػاف عمػػى يقػي
الحصػػاف الصػػحي  الػػذي ُدعػػي محمػػد مرسػػي. وكػػاف الحمػػؼ بػػيف حمػػاس وحكػػـ االخػػواف المسػػمميف  ػػزء مػػف 
مسػػار اسػػتراتي ي ئػػو االننصػػاؿ عػػف ايػػراف وسػػوريا وحػػزب اا واال تػػراب مػػف مصػػر وتركيػػا و طػػر واالردف. 

المػؤل خطػح لمحادعػح اسػراميؿ وألـز ئذا حماس مف  هح اف تستعمؿ تو ها أكعر اعتػداال بػؿ اف تعػرض عمػى 
ب ير عنؼ عمى حسب التصور المصري. ومػن  االبتعػاد عػف "محػور الشػر" المنظمػح مػف  هػح اخػرى دعمػا 
مػػف ال ػػرب و ػػّوى مشػػروعيتها. وتػػابعوا فػػي اسػػراميؿ اتصػػاالت أنػػاس حمػػاس بممعمػػيف اوروبيػػيف وأميػػركييف فػػي 

 حماس مف  اممح المنظمات االرئابيح.مستوى منخنض في الحقيقح تحدعوا فيها بصراحح عف اخراج 
لكػػف كػػؿ شػػيء ت يػػر فػػي غ ػػوف ب ػػعح ايػػاـ. فقػػد تركػػت تنحيػػح الػػرميس مرسػػي الخاطنػػح حمػػاس ف ػػ ة يتيمػػح 
فػػردة ب يػػر راعيتهػػا الرميسػػح وب يػػر الظهػػر العػػريض الػػذي كػػاف لهػػا فػػي السػػنح االخيػػرة فػػي القػػائرة. وسُتصػػنؽ 

ئرة اآلف في و ه مشػعؿ ورفا ػهت وسُتسػتعمؿ حمػاس مػرة اخػرى األبواب المنتوحح في القصر الرماسي في القا
عمػػى يػػد ا هػػزة االمػػف المصػػريح عمػػى أنهػػا  خػػر العمػػبلءت بصػػنح سػػمطح فمسػػطينيح مػػف النػػوع العػػاني كمػػا كػػاف 

 االمر زمف حكـ مبارؾ.
لػيس االخػػواف المسػمموف وحػػدئـ ئػـ الػػذيف ُ ػربوا فػػي ليػؿ أوؿ أمػػس ألف حمػاس اي ػػا تمقػت  ػػربح شػػديدة. 

لػػيس الحػػديث فقػػط عػػف  ػػربح سياسػػيح بػػؿ عػػف  ػػربح ايديولو يػػح اي ػػا ألف ئػػذخ المحاولػػحت وئػػي محاولػػح و 
انشاء نظاـ اسبلمي في أكبر دولح عربيحت فشمت وستهعر ببل شؾ في الدولح االسبلميح المص رة لحماس في 

 غزة.
ي االولػى التػي سػتدف  اف الزلزاؿ في مصر أصاب االخواف المسمميف في العالـ كمػه بصػدمحت لكػف حمػاس ئػ

الػػعمف: فػػي السػػاحح الدوليػػح وفػػي السػػاحح النمسػػطينيح الداخميػػح. اف الػػدوؿ ال ربيػػح التػػي كانػػت تػػراود االخػػواف 
المسػػمميف وكػػ نهـ "الشػػيء المقبػػؿ" فػػي العػػالـ العربػػيت سػػتنقد االئتمػػاـ اآلفت أمػػا معار ػػح حكػػـ حمػػاس فػػي 

وليست ئذخ بال رورة بشرى خير ألف  عؼ حمػاس  ػد  داخؿ غزة فسترف  رأسها وتكوف تحديا أكبر لمحكـ.
يقوي التيارات التي ئػي أكعػر تطرفػا فػي القطػاع معػؿ ال هػاد االسػبلمي والمنظمػات السػمنيح. اف حمػاس التػي 
ا تهدت  دا في الحناظ عمى الهدوء عمى حدود القطاع ستنعؿ اآلف كؿ شيء كي ال تعطػي اسػراميؿ ذريعػح 

 كاف عمف ذلؾ موا هح تمؾ المنظمات عسكريا.لتو ه العمؿ عميها حتى لو 
أبعػػػد مرسػػػي القيػػػادة السياسػػػػيح المصػػػريح عػػػف كػػػؿ اتصػػػػاؿ باسػػػراميؿت وئػػػو شػػػيء أسػػػػهـ فػػػي العبل ػػػات بػػػػيف 
العسػكرييف وا هػزة االمػف المصػريح وبػيف نظػرامهـ االسػػراميمييف. اف عػودة ال ػيش المصػري الػى صػورة الحكػػـ 
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كعػػر سػػخونح عمنػػات لكػػف مػػف المنطػػؽ اف ننتػػرض اف يرتنػػ  فػػي مصػػر لػػف ت عػػؿ عبل ػػات اسػػراميؿ بمصػػر أ
مستوى التحػادث والتعػاوف مػف وراء السػتار بسػبب المصػمحح المشػتركح فػي الحنػاظ عمػى سػيناء ئادمػح. وكػاف 
يمكف اف نرى التباشػير االولػى عمػى ذلػؾ  بػؿ اسػبوع حينمػا  ػرب ال ػيش المصػري حصػارا وعيقػا عمػى غػزة 

حدود القطاع بموافقح اسػراميؿ. وتػـ و ػؼ امػداد القطػاع بػالو ود ومػواد البنػاء  وو   كتيبح دبابات بالقرب مف
 مف مصرت وتو ه ت ار غزيوف الى اسراميؿ طالبيف الحصوؿ عمى محرو ات حتى "ب سعارنا المرتنعح  دا".

 
 تأثير رمضان

عا  ػػدا الػػى بيػػد أف األمػػواج االرتداديػػح لبلنقػػبلب فػػي مصػػر لػػـ تقػػؼ عنػػد  طػػاع غػػزة ويتو ػػ  اف تصػػؿ سػػري
ال ػػػػنح اي ػػػػا. فػػػػاذا كػػػػاف عشػػػػرات  الؼ الشػػػػباب العػػػػاطميف فػػػػي "يهػػػػودا والسػػػػامرة" والػػػػذيف أحػػػػبطهـ الو ػػػػ  
اال تصادي السيئ وعػدـ التقػدـ السياسػي  ػد ُ ػذبوا الػى اآلف الػى زعمػاء ذوي ح ػور  ػوي معػؿ مشػعؿت فػاف 

بلعب الوحيد في الممعبت وئذخ بالطب  خيارئـ اليوـ ئو السمطح النمسطينيح. فقد بقي أبو مازف في الحقيقح ال
 أنباء مش عح.

اف الت ييػػر المتو ػػ  لمكانػػح حمػػاس ئػػو فرصػػح السػػراميؿت فهػػي تسػػتطي  اف تت ػػه الػػى مسػػار سياسػػي مػػ  أبػػو 
مازف الذي يتو   اف تقوى مكانته  ػدا اآلفت وتسػتطي  اف تسػت ؿ  ػعؼ حمػاس كػي ُت ػر بهػا. ويمكػف أف 

 الطريؽ العالث وئو اف تقعد وال تنعؿ شيما.ننترض اف تختار حكومح نتنيائو 
وئنا بال بط يدخؿ الى الصورة وزير الخار يح األميركي  وف كيري الذي س ؿ ئذا االسػبوع محاولػح فاشػمح 
اخرى لُيحرؾ مف  ديد التناوض بيف اسراميؿ والنمسطينييف. فػي واحػد مػف أحاديػث التحػديث أ ػراخ كيػري مػ  

يارته لممنطقح ارتنعت ن مات خيبح أمؿ  ويح مف واشنطف. فقد ا تبس المسػاعدوف العامميف معه ُ بيؿ انتهاء ز 
عمػى مسػػامعه مقػػاط  صػػحنيح غيػػر ُمطريػػحت اذا لػػـ نشػ  المبال ػػحت فقػػد تحػػدعت المقالػػح االفتتاحيػػح فػػي صػػحينح 
"نيويػػورؾ تػػايمز" مػػعبل عػػف اف  هػػات رسػػميح فػػي البيػػت االبػػيض ال تمتػػدح فػػي الحقيقػػح اسػػتعمار كيػػري فػػي 
الشرؽ االوسط واف احتماؿ اف يتدخؿ الرميس اوبامػا فػي التنػاوض االسػراميمي النمسػطينيت  ػميؿ. و ػاء فػي 
مقالح اخرى في الصحينح ننسها انه في الو ت الذي يحتػرؽ العػالـ فيػه ُي ػي  وزيػر الخار يػح األميركػي و تػه 

 في الش ف النمسطيني الذي ال يعني أحدا.
لحاليح عمى سب  دوؿ في غ وف اسػبوعيف. وكػؿ دولػح وأزمتهػا اال ميميػح. اف اشتممت رحمح كيري المكوكيح ا

الشػػػرؽ االوسػػػط  ػػػد احتػػػؿ عنػػػدخ اربعػػػح ايػػػاـ "فقػػػط"ت لكنهػػػا كانػػػت بالنسػػػبح لكيػػػري أئػػػـ االيػػػاـ. يصػػػعب عمػػػى 
المتهكميف في االدارة األميركيػح اف ينهمػوا وسواسػه بتنػاوض اسػراميمي فمسػطينيت وُسػمعت فػي اسػراميؿ اي ػا 

الت وخز بع ها مف مسهوليف كبار  دا في الحكومح. فقد سػ ؿ أحػد الػوزراء مػف فػي العػالـ العربػي يعيػر مقا
النمسطينيوف ائتمامه. ئؿ رأى أحد الفتات تتناوؿ الش ف النمسطيني في ميداف التحرير أو في بيروت أو فػي 

كبيػر  خػر فػي تهكػـ: مػاذا  دمشؽ. أربما كاف عمى أنقاض القصير فػي سػوريا الفتػح ت ييػد مػا؟ وسػ ؿ مسػهوؿ
 يريد كيري ئذا؟ ئؿ يريد  امزة نوبؿ؟.

يبدو اف الوحيدة في القيادة االسراميميح العميا التي تبذؿ كؿ  هد لتن   مبادرة كيري ئي وزيرة الق اء تسيبي 
 ليننػػي. وحينمػػا ُتحػػذر مػػف عزلػػح اسػػراميؿ الدوليػػح اذا لػػـ يو ػػد تنػػاوض يتسػػاءؿ رفا هػػا فػػي الحكومػػح: عػػف أي

عزلػػح تتحػػدث؟ اف مكتػػب "وزيػػر الػػدفاع" فقػػط ي تيػػه مػػرة فػػي االسػػبوع عمػػى األ ػػؿ شخصػػيح أمنيػػح أو سياسػػيح 
رفيعح المستوى لمزيارةت فال مي  يريدوف الم يء والحديث واالستماع وال يقط  أحد م  أحد. ئػؿ يػتـ الحػديث 

 ئراء.عف  طيعح سم ؟ ئذا  رر ئامشي. ليس  طيعح دوليح وال تسوناميت وكؿ شيء 
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سػػػم  كيػػػري االنتقػػػاد فػػػي الػػػببلد وفػػػي الواليػػػات المتحػػػدةت وشػػػعر بالريػػػاح البػػػاردة التػػػي تهػػػب مػػػف  بػػػؿ السػػػمطح 
النمسطينيح اي ا وأرسؿ العامميف معه الى األرشيؼ  امبل اذئبوا وا رأوا الصحافح التي صاحبت رحبلت وزير 

. ما الذي لـ ُيقؿ ئناؾ؟  يؿ انه 2992 الخار يح  يمس بيكر الى الشرؽ االوسط  بؿ مهتمر مدريد في سنح
ف كػػػؿ شػػػيء ترئػػػات وانػػػه غيػػػر  ػػػديت وكػػػاف ذلػػػؾ اي ػػػا فػػػي فتػػػرة مػػػا بعػػػد انهيػػػار االتحػػػاد  ا ػػػاعح و ػػػت واي
السوفييتي وحرب الخميح االولى. وكاف العالـ العربي كمػه سػا دا لمواليػات المتحػدة  نػذاؾت وبػرغـ ذلػؾ احتػاج 

ميػ  الػى مػػهتمر مدريػدت وفػي السػػنتيف بعػد ذلػؾ ُولػػد اتنػاؽ اوسػمو فػػي بيكػر الػى عمانيػػح اشػهر الػى اف  ػػّر ال 
ئدوء. ووعدنا كيري ب ف ئذا سيست رؽ و تا أ ؿت فنحف نشت ؿ بالشػ ف االسػراميمي النمسػطيني منػذ شػهريف أو 

 عبلعح فقطت وسيمر شهراف  خراف أو عبلعح الى اف نعمـ ما ئو االت اخ.
ركز ت عيرات زيارة وزير الخار يح األميركي االخيرة في المػزاج العػاـ فػي في مطم  االسبوع بحعوا في  يادة الم

ال نح. اف ال مهور النمسطيني كاالسراميمي اي ا ال يعمـ ما الذي أحرزخ أو لـ يحرزخ كيريت وما الذي تخموا 
انتهامػه فػي  عنه اف تخموا باسمه. وتُقدر  هػات امنيػح أنػه ال ُيتو ػ  منػذ بػدء الصػياـ فػي االسػبوع المقبػؿ الػى

منتصػػؼ  ب حػػدوث شػػيء ئنػػاؾ. ومػػف و هػػح نظػػر ال ػػيش االسػػراميمي و"الشػػباؾ" فػػاف زيػػارة كيػػري وصػػـو 
رم ػػاف يمنحػػاف الطػػرفيف مهمػػح اخػػرى ليزنػػا خطواتهمػػا. وتػػدؿ ت ربػػح الما ػػي عمػػى اف شػػهر رم ػػاف ئػػادئ 

اال تصػاديح اال  ػزءا مػف  نسبيات لكػف ال شػيء مهكػدًا ئنػا اي ػات فالسػمطح النمسػطينيح ال تػدعـ بسػبب االزمػح
مخيمػػات الصػػيؼت وسػػيت وؿ  الؼ االوالد ممػػف ال عمػػؿ لهػػـ فػػي اعنػػاء العطمػػح الطويمػػح فػػي الشػػوارع ليحتكػػوا 

 بال يش والمستوطنيف. ويرى ال يش اف ئذخ نقطح احتكاؾ اخرى فيها  درة كامنح عمى تن ير الو  .
عػػف خيػار تن ػػر عنيػػؼ فػي ال ػػنح اذا انهػػارت  بػؿ ب ػػعح اسػابي  تحػػدث  امػػد منطقػح الوسػػطت نتسػػاف ألػوفت 

حادعػح تخريػب. وُأ ػيؼ الػى عنػؼ الشػارع ومحػاوالت  210?  200بععح كيري. وفي كؿ شػهر يقػ  مػا بػيف 
القياـ بعمميات في االشهر االخيػرة عنصػر  ديػد ?  ػديـ ئػو "التنظػيـ". ويقػـو بهػذا فػي ئػذخ المػرة شػباب مػف 

صمح بنت . ويظهر عػدد أكبػر مػف الم موعػات المسػمحح مػف شػباب مخيمات البل ميف في نابمس و نيف لهـ 
فت  تحت رادار "الشباؾ" عمى خمنيح عمميات سػريح تشػمؿ ارئابػا مو هػا عمػى اسػراميؿ واسػراميمييف. ويصػعب 

 عمى السمطح النمسطينيح اف ُت ابههـ ألنهـ ع و فيها.
فشػػؿ البععػػح فػػاف زيػػارات وزيػػر الخار يػػح  ػػّدرت  هػػح أمنيػػح فػػي اسػػراميؿ ئػػذا االسػػبوع أنػػه مػػا لػػـ ُيعمػػف عػػف 

ف  األميركػي ئػي نػػوع مػف "حبػح دواء لتهدمػػح" الميػداف. لكػػف اذا تػـ االعػبلف عػػف فشػؿ فقػد تصػػب  حبػح ُسػػـ. واي
 ت عيرات ئذا النشؿ في الميداف  د تكوف اسوأ مف و   عدـ و ود ئذخ المبادرة أصبل.

 
 ُحمة بال ُكّمين

ا ي ممعموف عف  هػات امنيػح اسػراميميح وفمسػطينيح لبلعػداد لمػهتمر وصؿ الى عماف في مطم  االسبوع الم
 مح. ولػـ ُيعقػد المػهتمر فػي نهايػح االمػر وانتهػت الزيػارة الػى موافقػح أبػو مػازف ونتنيػائو عمػى أف يػوحي وزيػر 

. الخار يح األميركي بالتناهؿ ويذكر اف النروؽ في الموا ؼ  د ت اءلت ويعمف انه سيعود الى المنطقػح  ريبػا
 وئذخ ئي العناصر الوحيدة في االعبلف التي ن   أبو مازف ونتنيائو في االتناؽ عميها.

كػػاف وا ػػحا  بػػؿ اف يػػ تي كيػػري الػػى ئنػػا اف المطالػػب النمسػػطينيح أوسػػ  كعيػػرا ممػػا كانػػت فػػي الما ػػي. فقػػد 
كيػػدا أكبػػرت أكػػدت السػػمطح النمسػػطينيح تن ػػبلت وتنػػازالت اسػػراميميح فػػي م ػػاالت تتعمػػؽ بصػػبلحيات الحكػػـ ت 

فػي المامػح مػف مسػاحح ال ػػنح.  61والنمسػطينيوف يريػدوف توسػي  تػ عيرئـ فػي المنطقػح ج التػػي تبمػغ مسػاحتها 
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وئـ في ئذخ االعناء يعمموف اسراميؿ في كؿ يـو درسا في االستيطاف النمسطيني فػي المنطقػح ج بحيػث تو ػد 
 اليهود. عنزة اخرى ودونـ  خر. فقد كاف لهـ معمموف  يدوف ئـ  يرانهـ

عّرؼ شخص اسراميمي رفي  المستوى  وف كيري في ال ولح الخامسح ب نه أكعر وعيػا وأ ػؿ حماسػح ممػا كػاف 
في الما ػي. وانق ػت تمػؾ االيػاـ التػي أبمػغ فيهػا ال ػانبيف أنػه يريػد اف يتمقػى أ وبػح فػي غ ػوف اسػبوعيفت 

 وئو لـ يعد يعمؿ اآلف عمى ردـ الن وات بؿ عمى ت ييقها.
ي ئػػذخ المػػرة فػػي الػػببلد بخػػبلؼ زياراتػػه السػػابقح مسػػاعديه المػػذيف كانػػا منػػذ فتػػرة خدمتػػه فػػي م مػػس وتػػرؾ كيػػر 

الشػػػيوخ. أكبرئمػػػػا شػػػ نا ئػػػػو فرانػػػػؾ ليبنشػػػتايف الػػػػذي سػػػػيكوف المسػػػهوؿ كمػػػػا يبػػػػدو عػػػف التنػػػػاوض االسػػػػراميمي 
ؿ ? وئػو ذلػؾ النمسطيني فػي وزارة الخار يػح األميركيػح ويحػؿ محػؿ دينيػد ئيػؿ )الػذي حػؿ محػؿ  ػورج ميتشػ

الدبموماسػػي صػػاحب الخبػػرة وكعيػػر الن ػػاح الػػذي ن ػػ  الشػػرؽ االوسػػط فػػي تحطيمػػه(. والمسػػاعد العػػاني ئػػو 
 ونعاف شنارتس. وترؾ لهما كيري ُحمح ببل بطانح وببل ُكّمػيف وئمػا اآلف يعػُدواف بػيف القػدس وراـ اا ليخيطػا 

 يػػػح الػػػى ئنػػػا مػػػرة اخػػػرى ُحمػػػح تناسػػػب  سػػػمي مػػػا بقػػػي. ويػػػ مبلف اف تكػػػوف لػػػديهما الػػػى أف يعػػػود وزيػػػر الخار 
الطرفيف. أصب  كيري يعمـ أنه لف يستطي  اف ُيحدث تنائمات بيف اسراميؿ والنمسطينييف ال عمى اال راء وال 
عمى التن بلت وال عمى "بطا ات دخوؿ" )وئي شروط بدء المحادعات( وال عمى البرنامح العاـ. والُحمػح التػي 

 ف نوايا أميركي يحدد اطار االتصاالت التي يستطي  الطرفاف اال تماع تحتها.ُتخاط ئي في الحقيقح اعبل
ُأ ػػيؼ فػػي ئػػذخ االعنػػاء عػػدد مػػف الػػدروز الصػػ يرة الػػى ئػػذخ الُحمػػح. يريػػد النمسػػطينيوف االفػػراج عػػف أكعػػر مػػف 

 80?  30سػػ يف فػػي السػػ وف االسػػراميميح منػػذ  بػػؿ اتنػػاؽ اوسػػمو. ووافقػػت اسػػراميؿ عمػػى االفػػراج عػػف  200
سػػػػ ينا كهػػػػهالء. بيػػػػد اف النمسػػػػطينييف يريػػػػدونهـ اآلف  بػػػػؿ المحادعػػػػاتت أمػػػػا االسػػػػراميميوف فيقولػػػػوف: فمػػػػن مس 

 ولنتحادث ولننرج بحسب التقدـ. وفي ئذخ الحاؿ يهيد األميركيوف ال انب االسراميمي.
ا خرامط لكف بقيت فروؽ  وئريح اخرى ليس وا حا ئؿ ستت اءؿ وكيؼ. يريد أبو مازف اف يرى سريعا  د

عمػػػى الطاولػػػح. ويحػػػث النمسػػػطينيوف األميػػػركييف ويتنػػػؽ ئػػػهالء معهػػػـ عمػػػى أف الشػػػ ف االوؿ ي ػػػب اف يكػػػوف 
الحدود واألمف. بيد اف نتنيائو غير مستعد ألف ُيري أي خريطح في ئذخ المرحمح الحاليح. وتزعـ اسراميؿ انػه 

بلنػػػا فمسػػػطينيا بانهػػػاء الصػػػراعت ينب ػػػي الحػػػديث عػػػف كػػػؿ الشػػػهوف ال وئريػػػح عمػػػى التػػػوازي ويشػػػمؿ ذلػػػؾ اع
والنمسػػطينيوف غيػػر مسػػتعديف العطػػاء ئػػذا. وي ػػب اف يكػػوف التننيػػذ فػػي مقابػػؿ ئػػذا مػػف و هػػح نظػػر اسػػراميؿ 
متدر ات فنتنيائو ال يهمف ب ف شيما مف المو وعات ال وئريح نا ح لمحؿ. أما أبػو مػازف فػي المقابػؿ ف يػر 

 مستعد لبلستماع الى حديث عف مسار تدري ي.
اف احػػدى سػػبؿ عنػػي األميػػركييف لمطػػرفيف ئػػي ال يػػب. فهػػـ يعرفػػوف الشػػهوة االسػػراميميح لموسػػامؿ القتاليػػح التػػي 
تعتمد عمى تقنيات متقدمحت وئـ عالموف بال امقح اال تصاديح الحر ح لمسػمطح النمسػطينيح. فنػي الو ػت الػذي 

مميػػػوف دوالر التػػػـز  880ؿ مبمػػػغ يهػػػدد فيػػػه االوروبيػػػوف بم ػػػاءلح مسػػػاعدة السػػػمطح يػػػهخر األميركيػػػوف تحويػػػ
الرميس اوباما ب ف يعطيها لمنمسطينييف في زيارته االخيرة لممنطقح. وربمػا يكػوف ئػذا ئػو الػذي سيسػاعد عمػى 
م ػػاءلح النػػروؽت وربمػػا تسػػاعد الريػػاح ال ديػػدة التػػي تهػػب مػػف القػػائرة اي ػػا فػػي تخمػػيص الع مػػح العالقػػح فػػي 

 الوحؿ.
 4/6/1102، يديعوت

 5/6/1102، يدة، رام اهللالحياة الجد
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 داف مرغميت
اف "اا أكبر" ئو شعار ئ ـو نا   في كؿ ميداف  تاؿ في األصؿ العربػي وفػي ل ػات اخػرى اي ػا. بيػد أف 
اا في كؿ ديف ليس مهسسح الت ميف الوطني وال صندوؽ المر ى. فهو ال ُيقدـ الخبز والػدواء. وعػرؼ نحػو 

 في خبلؿ سنح كاممح واحدة مف تموز الى تموز.مميوف مصري ذلؾ  90مف 
نّحى االخواف المسمموف حسني مبارؾت لكنهـ تولوا الحكـ ببل خطح ا تصاديح وا تماعيح بديمح. وتوكموا عمػى 
اا معؿ كؿ  هح دينيح متطرفح اخرىت بيد انه لػـ ينػزؿ مػف السػماء بػالمف والسػموى. لػـ ُيقػدـ مبػارؾ لممصػري 

 يقدمها له اي ا محمد مرسيت بؿ انه أ اؼ لبنح خيبح أمؿ اخرى.العادي السمعح ولـ 
اف اسراميؿ التػي ال تتػدخؿ فيمػا ي ػري اآلف فػي ميػداف التحريػرت بحػذر ذكػيت تعممػت كيػؼ تُػدبر االمػور مػ  
ادارة مرسي.  ط  كؿ صمح بها لكف ال هاز االمني لػـ يتعػاوف فقػط بػؿ حتػى عػزز التعػاوف. وحاربػت مصػر 

واف المسمميف المنظمات االرئابيح التي ن مت في سيناء وكافحت اعماؿ التهريب الػى  طػاع تحت  يادة االخ
 غزة بصورة أف ؿ مف نظاـ مبارؾ.

ولػػـ يبلحػػظ اي ػػا تو ػػه االخػػواف المسػػمميف الػػى تػػدبير موا هػػح عسػػكريح مػػ  اسػػراميؿ مػػف النػػوع الػػذي  ػػاـ بػػه 
بالعكس حينما ا طر ال ػيش االسػراميمي الػى  وانتهى الى حرب االياـ الستح. 2967 ماؿ عبد الناصر في 

الخروج في عمميح "عمود السحاب" التي كانت أن   مف سابقتها وبحعت حماس عف ئدنح في غ وف عبلعػح 
ايػػاـ ? ف ػػمت اسػػراميؿ ت ائمهػػا وانتظػػرت وزيػػرة الخار يػػح األميركيػػح ئػػيبلري كمينتػػوف اف تػػ تي الػػى المنطقػػح 

 وتقطؼ العمار.
تم   ادة االخواف المسمميف فػي مصػر فػي غ ػب عمػى حمػاس التػي تػورطهـ فػي موا هػح وفي تمؾ االياـ ا 

عسػػكريح مػػ  اسػػراميؿ. و يػػؿ فػػي واحػػد مػػف ا تماعػػات القيػػادة العميػػا الحاكمػػح اف الػػذيؿ )حمػػاس( يهػػز الكمػػب 
 )مصر(ت وُأعيرت ئناؾ   يح ئؿ ال يش  ادر عمى محاربح اسراميؿ وأ ابوا بػ "ال".

طيعػػح سياسػػيح بػػيف اسػػراميؿ ومصػػرت بيػػد اف الحكػػومتيف تعممتػػا كيػػؼ تعيشػػاف فػػي  ػػوار سػػادت فػػي الحقيقػػح  
معقػػػوؿ. ومػػػ  كػػػؿ ذلػػػؾ ال يو ػػػد سػػػبب طيػػػب لتػػػذرؼ اسػػػراميؿ دمعػػػح عمػػػى مصػػػير مرسػػػي السػػػيء. اف تعمقػػػه 
بالمساعدة األميركيح  اءؿ  درتػه عمػى المػداورة الدوليػحت لكنػه كػاف عػامبل مركزيػا فػي صػورة الو ػ  القاتمػح 

ي أخذت ُترسـ في المنطقح وئددت الدوؿ المعتدلح واسراميؿ اي ا  خر االمر. كّينت نظـ حكـ معتدلح فػي الت
السػػعوديح واالردف عمػػى مػػر السػػنيف أننسػػها مػػ  التهديػػد الػػذي أخػػذ يػػزداد مػػف  بػػؿ نظػػـ حكػػـ شػػيعيح أو مػػف 

. بيد أف أحداث الربي  العربػي يخ عوف لت عيرئا. كاف المركز في ايراف وُأرسمت التواب  الى سوريا وحزب اا
أ افت  درا مف القمؽ  خر ب عمهػا دوؿ شػماؿ افريقيػا نظػـ حكػـ متػىمرة متطرفػح بتػ عير سػنيت وكانػت مصػر 
ئي المركزيح بينها. وكاف  طاع غزة معؿ الحصف الخار ي الذي عمؿ لها. وظهر التهديد احيانا عمى صورة 

 تنظيـ القاعدة وأشبائه.
المسمميف في مصر  يد اذا السراميؿ ولكػؿ مػف يعتمػد عميهػا فػي الشػرؽ االوسػط. ال ألف اف اسقاط االخواف 

مصػػر ُخمصػػت الػػى أ ػػؿ غيػػر معمػػوـ مػػف ال بهػػح التػػي تعػػرض الشػػرؽ االوسػػط لمخطػػر فقػػط بػػؿ ألف تػػ عير 
 الدومينو الذي عمؿ في تعزيز التو ه المتطرؼ يت دد اآلف لكف بات اخ عكسي.

د عمى ألسننا أسماء  ديدة. سيرأس عدلي منصور الحكـ. وسيكوف النريؽ أوؿ ي ب منذ ئذا الصباح أف نرد
عبػػػد النتػػػاح السيسػػػي ئػػػو الر ػػػؿ القػػػوي. وبعػػػد ذلػػػؾ سػػػت ري انتخابػػػات ويػػػ تي مرسػػػي مػػػ  اسػػػـ  خػػػر ويخػػػرج 
ال مائير مرة اخرى الى ميداف التحرير وئكذا دواليؾ. ال ألنهـ أناس أخيار أو أشرار بػؿ ألف نظامػا متطرفػا 



 
 
 

 

 

           31ص                                    1801العدد:                5/6/1102السبت  التاريخ:
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 ي د حبل لمشكبلت مصر اال تصاديح.
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