
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 مخّيـ اليرموؾ فيإلى دمشؽ إلنياء الصراع العسكري  مبادرة أرسميا عباس"األخبار": 

 : حماس تحولت إلى اإلنتاج المحمى لمصواريخ متوسطة المدىالجيش اإلسرائيمي
 مسؤوؿ إسرائيمي سابؽ ينشر ثالث دراسات لتعزيز شرعية االنقالب  في مصر

 رشيد: مرسي ُأسِقط بسبب معارضتو الحرب اإلسرائيمّية عمى غّزةأزكي بني 
 ياحماس ويؤكد استمرار االتصاالت معمسؤوؿ بالمخابرات المصرية يستنكر تيمة التخابر مع 

وثيقػػة تكشػػؼ  66حمػػاس تنشػػر 
ىا فػػػػي تح ضػػػػدّ عػػػػف تحػػػػريض فػػػػ
 اإلعالـ المصري
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 39 :كاريكاتير

*** 
 

 ىا في اإلعالـ المصري وثيقة تكشؼ عف تحريض فتح ضدّ  66حماس تنشر  6
وثيقػػ  لا:ػػت انيػػا سيػػ ت ع ييػػا دوف أف تيشػػؼ  31ػػػ أشػػرؼ ا:يػػور  عرةػػت سريػػ  سمػػاس يػػـو أمػػس  غػػزة

ط  ا:ف سػطيني ، فػي تزويػد طريق  ا:سيوؿ، تشير إ:ى تورط ليادات مف سري  فتح واألجيػزة األمنيػ  فػي ا:سػ 
وسائؿ اإلعبلـ ا:ميري  عأخعار تشوه يورة سماس ع ى أنيا مشاري  عاألسداث ا:ميري  مػف خػبلؿ ا:تسيػز 

 :جماع  اإلخواف ا:مس ميف، غير أف سري  فتح ولادة أجيزة أمف يعار نفوا يس  اتياميـ.
ا:ػديتور يػبلح ا:عردويػؿ ا:وثػائؽ  عػرض’ خفايػا ا:مػؤامرة‘وفي مؤتمر يسافي :قادة مف سري  سمػاس عاسػـ 

، ولاؿ أنيا ةمف وثائؽ يثيرة أخرى :ـ ييشؼ فػي ا:ولػت ا:سػا:ي، ععػارة عػف مراسػبلت عػيف لػادة فػتح 31ا:ػ 
تشويو سري  سماس وا:مقاوم  وا:ش ب ا:ف سطيني في اإلعبلـ ‘واألجيزة األمني ، ي م وف ةمف :جن  ع يا :ػ 

 ’.ا:ميري
، نافيػػا أخعػػار "ا:شػػ ب ا:ميػػري وشػػيطن  ا:شػػ ب ا:ف سػػطيني وسريػػ  سمػػاس تةػػ يؿ‘ولػػاؿ اف ا:يػػدؼ منيػػا 

 ’.مفعري  وياذع ‘تناو:تيا وسائؿ اإلعبلـ ا:ميري  مؤخرا تناؿ مف سري  سماس، ولاؿ انيا 
ومػػف عػػيف ا:وثػػائؽ ا:تػػي عرةػػتيا سمػػاس مػػا تظيػػر مراسػػبلت عػػيف مسػػؤو:يف فػػي فػػتح، إلعػػداد تقػػارير سػػوؿ 

، ومنيا لتؿ وخطػؼ ا:جنػود ا:ميػرييف وا:مشػاري  فػي سمايػ  ’داخ ي  في ميرتورط سماس في األسداث ا:‘
مرشػػد اإلخػػواف ا:مسػػ ميف، واستةػػاف  مسػػؤو:يف مػػف ا:جماعػػ  فػػي غػػزة، وممارسػػ  ا: مػػؿ ا:مسػػ ح فػػي منػػاطؽ 

 سيناء، وا:مشاري  في أسداث ا:سرس ا:جميوري.
شػػاري  فػػي ىػػذه ا:مخططػػات، ونفػػى أف تيػػوف واتيػػـ ا:عردويػػؿ ا:سػػفارة ا:ف سػػطيني  فػػي ا:قػػاىرة ومسػػؤو:ييا عا:م

 ا:وثائؽ ا:تي عرةيا مزيف ، وأوةح أف سري  سماس سترسؿ نسخ  منيا إ:ى ا:رئيس مسمود ععاس.
وتةمنت ا:وثائؽ أسماء ليادات فتساوي ، وأمني  عينيا ا:طيب ععد ا:رسيـ أميف عاـ ا:رئاس ، وجماؿ مسيسػف 

يات ا:فرا، ومسؤو:ي جياز ر فرج مدير ا:مخاعرات ا: ام ، وا:سفير ععةو ا: جن  ا:مريزي  :فتح، وا: واء ماجد 
ا:مخاعرات في غزة، واتيمتيـ سماس عا:مشاري  في ا:سم   ةدىا، وطا:عت ا:قيادة ا:ف سطيني  اتخاذ إجراءات 

 ةدىـ.
 ػى ا:تجسػس ع‘وخبلؿ ا:مؤتمر لاؿ ا:عردويؿ أف مف عيف ا:وثائؽ ا:تي :ـ ت رض ع د ما يديف سري  فتح فػي 

 ’.األسزاب ا:ميري 
و:ـ ييشؼ ا:عردويؿ ييفي  سيوؿ سري  سماس ع ى ىذه ا:مستندات، ا:تي تشيؾ فييا فتح، :ينو لاؿ خبلؿ 
ا:مؤتمر أف أجيزة األمف في غزة اعتق ت أسد ةعاط األجيزة األمني  ا:ساعقيف، خبلؿ عودتػو مػف ميػر إ:ػى 

 ا:قطاع، وعرفقتو ا: ديد مف ا:وثائؽ وا:م  ومات.
ؿ ا:عردويػػؿ أف سجػػػـ ا:سم ػػ  اإلعبلميػػػ  فػػي ميػػػر ةػػد ا:ف سػػطينييف يعيػػػر جػػدا :سػػػد أف ا:ف سػػطيني فػػػي ولػػا

 ا:قاىرة عات يخشى ا:ت ريؼ عف جنسيتو.
 وأعدى ا:عردويؿ خشيتو مف أف تيوف ا:سم   اإلعبلمي  مسرةا :ؤلمف ا:ميري :يشف عم ي  أمني  ةد غزة.

 36/7/1063، القدس العربي، لندف
 



 
 
 

 

 

           5ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

 دولة فمسطينية في المستقبؿ في أيّ  واحداً ريد إسرائيميًا عباس: ال ن 
ا:رئيس ، أف نواه عراونينج نقبًل عف مراس ياا:قاىرة  مف 30/7/2013، وكالة رويترز لألنباء ذيرت

ا:ف سطيني مسمود ععاس تسدث يـو اإلثنيف عف رؤيتو : وةع ا:نيائي :  بللات االسرائي ي  ا:ف سطيني  وذ:ؾ 
 مسادثات ا:سبلـ عيف ا:جانعيف في واشنطف : مرة االو:ى منذ ما يقرب مف ثبلث سنوات. لعؿ أف تستأنؼ

ولاؿ ععاس انو ال يميف اف يعقى مستوطنوف اسرائي يوف أو لوات سدودي  في ا:دو:  ا:ف سطيني  ا:مستقع ي  
 1691سرب عاـ  واف ا:ف سطيييف ي تعروف يؿ ا:عناء االستيطاني داخؿ االراةي ا:تي است تيا اسرائيؿ في

 غير لانوني.
ولاؿ ععاس في تيريسات :يسفييف أغ عيـ مف ا:ميرييف اف ا:ف سطينييف ال يريدوف في أي سؿ نيائي 

 رؤي  أي إسرائي ي ع ى أراةييـ سواء ياف مدنيا أو عسيريا.
و:عناف ولاؿ اف ا:جانب ا:ف سطيني يوافؽ ع ى وجود دو:ي أو مت دد ا:جنسيات مث ما ىو ا:ساؿ في سيناء 

 وسوريا.
وىي مف أي ب ا:قةايا -وفيما يت  ؽ عمستقعؿ ا:مستوطنات ا:ييودي  في ا:ةف  ا:غرعي  ووةع ا:قدس 

ولاؿ اف ا:جانب ا:ف سطيني  :ـ يعد ععاس ما يشير ألي تخفيؼ في مولفو. -ا:شائي  ا:تي تواجو ا:جانعيف
 لدـ عا:ف ؿ يؿ ا:تنازالت ا:ةروري .

نو اذا ياف مف ا:بلـز معاد:  مساسات يغيرة مف واةاؼ اف ا:قدس ا:شرلي  ى ي عايم  دو:  ف سطيف وا 
االرض فبلعد اف تيوف مساوي  في ا:سجـ وا:قيم  واف ا:جانب ا:ف سطيني مست د :عسث ىذا االمر ال أيثر 

 وال ألؿ.
ت اعتسـ وعندما سئؿ اف ياف االمريييوف سيساو:وف سمؿ اسرائيؿ ع ى ا:موافق  ع ى تجميد ف  ي : مستوطنا

 ععاس اعتسام  عرية  ولاؿ إنو ال ي  ـ.
وتقوؿ ميادر ف سطيني  اف ا:مسؤو:يف مازا:وا غير راةيف عف عدـ تقديـ اسرائيؿ ا:تزاما لاط ا سواء في 

 ا:سر أو ا:  ف عت عي  تول اتيـ ا:عالي .
:قادم  مف خبلؿ ايدار وتقوؿ ا:ميادر اف األمرييييف يأم وف في إزا:  االعتراةات ا:ف سطيني  في االياـ ا

ىي اساس ا:مفاوةات يما تقوؿ إف ا:واليات ا:متسدة ستساوؿ اجعار اسرائيؿ  1691عياف ي  ف اف خطوط 
 ع ى لعوؿ ىذا ا:عياف.

ولاؿ ا:طيب ععد ا:رسيـ مساعد ععاس ا:عارز ا:ذي يرافقو في ا:زيارة :رويترز اف ا:جانب ا:ف سطيني أمامو 
إما اف توافؽ اسرائيؿ ع ى ولؼ ا:عناء االستيطاني أو أنيا توافؽ ع ى دو:  ع ى خياراف :  ودة : مسادثات.. 

 .1691سدود 
ولاؿ اف ا:خيار ا:ثاني ي ني اف يؿ ا:مستوطنات غير مشروع . وتاعع اف اسرائيؿ :ـ توافؽ ستى االف ع ى 

 :ينيا ستشرع في ا:مسادثات ع ى ىذا االساس. 1691دو:  ع ى سدود 
 أف ععاس لاؿ أف أشرؼ ا:يورنقبًل عف مراس يا  غزةمف  31/7/2013ربي، لندف، القدس العوأةافت 

دو:  عرعي   11:جن  ا:متاع   ا: رعي  اجتم ت مع وزير ا:خارجي  األمرييي في عماف، وأيدت :ي تأييد "
 ’.الستئناؼ ا:مفاوةات

 
 اليرموؾ مخّيـ فيإلى دمشؽ إلنياء الصراع العسكري  أرسميا عباس مبادرة"األخبار":  3



 
 
 

 

 

           6ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

ع ى مةموف ا:معادرة ا:تي أرس يا ا:رئيس ا:ف سطيني مسمود ععاس إ:ى دمشؽ إليجاد  "األخعار"سي ت 
سّؿ س مي :مسأ:  مخّيـ ا:يرموؾ. وسظيت ا:معادرة عموافق  ا:س طات ا:سوري ، إذ تجرى مشاورات :تسييؿ 

 .توافؽ عيف يؿ ا:فيائؿ ع ييا عدا سماس
سطيني  موثول  أّف ا:وفد ا:رعاعي ا:ذي أرس و ا:رئيس ا:ف سطيني مسمود مف ميادر ف  "األخعار"ع مت 

ععاس عاسـ منظم  ا:تسرير ا:ف سطيني  إ:ى دمشؽ، نياي  األسعوع ا:ماةي، سمؿ معادرة ف سطيني  إلنياء 
ا:يراع ا: سيري ا:جاري في مخّيـ ا:يرموؾ عيف ا:مس سيف عداخ و ا:مسيطريف ع يو منذ رمةاف ا: اـ 

، وعيف ا:جيش ا:سوري. ونالش ا:وفد ىذه ا:معادرة وشؤوف أخرى متي   عا: بللات ا:ثنائي  عيف ا:ماةي
دمشؽ وراـ اهلل مع يؿ مف مساعد وزير ا:خارجي  ا:سوري فييؿ ا:مقداد ورئيس ا:مج س األمني ا:وطني 

د مجدالني وزيريا ا: واء ع ي ا:مم وؾ. وةـ ا:وفد ا:ف سطيني ا:وزير في ا:س ط  ا:وطني  ا:ف سطيني  أسم
 اآلغا وعبلؿ لاسـ وا: ميد إسماعيؿ مف االستخعارات ا: سيري  ا:ف سطيني .

وأيدت ميادر ف سطيني  وايعت ىذه ا: قاءات أنيا يانت ناجس  جدًا، وأنيا سظيت عمتاع   شخيي  مف 
 ا:رئيس عشار األسد.

عادرة ميتوع  :ييفي  إنياء ا:وةع ا:قائـ أّف ا:وفد ا:ف سطيني سمؿ م و م« األخعار»ويشفت ا:ميادر عينيا :ػ
نيائو س ميًا ال عسيريًا. وفيما لّدر ا:جانب ا:سوري ا:مولؼ اإليجاعي : عاس مف  سا:يًا في مخيـ ا:يرموؾ، وا 
األزم  ا:سوري ، فإنو :فت إ:ى أّف تعديد ا:مزيد مف ا:ولت مف دوف سّؿ لةي  ا:يرموؾ سيسيء إ:ى ا:وةع 

 ألمر ا:ذي ال تريده دمشؽ.ا:ف سطيني في سوريا، ا
ويشفت ا:ميادر أّف ا:معادرة ا:تي ُوة ت في راـ اهلل، وسم يا م و وفد منظم  ا:تسرير إ:ى دمشؽ ونا:ت 
موافق  ا:نظاـ ا:سوري ع ييا، ستيوف ع ى مدار األياـ ا:مقع   مسؿ نقاش عشأف عنودىا عيف يؿ ا:فيائؿ 

فؽ ف سطيني عاـ ع ييا. ويشفت، أيةًا، أّف وفد ا:منظم  ا:ف سطيني ، وذ:ؾ عيدؼ ا:تويؿ إ:ى إعراـ توا
ـّ ا:توافؽ  ا:ذي سمؿ ا:معادرة إ:ى دمشؽ يتأىب :  ودة إ:ييا، وذ:ؾ فور إعبلمو مف لعؿ لادة ا:فيائؿ عأنو ت

 ع ييا. وتتولع أف يسيؿ ىذا األمر في غةوف أياـ.
تياالت ا:جاري  عيف مخت ؼ ا:طيؼ إ:ى أّف سري  سماس غير مشمو:  عاال« األخعار»ا:ميادر أشارت :ػ

ا:ف سطيني : توافؽ ع ى إلرار ا:معادرة وا:عدء عتنفيذىا، نظرًا إ:ى يوف لادة ا:فيائؿ ا:ف سطيني  في راـ اهلل 
 ع ى مشاريتيا في ىذه ا: م ي .« فيتو»وة وا 

 ع ى مةموف ا:معادرة ا:تي جاءت ع ى ا:نسو اآلتي « األخعار»وسي ت 
 نص الوثيقة

لًا مف ا:مولؼ ا:سياسي ا:معدئي ا:ذي أع نتو ليادة منظم  ا:تسرير ا:ف سطيني  مف مجمؿ ا:تطورات انطبل»
ا:داخ ي  في ع ض ا:ع داف ا: رعي  ومف األزم  ا:تي تمّر عيا سوريا ا:شقيق  عشيؿ خاص، وا:ذي يستند إ:ى 

ا:مخيمات ا:ف سطيني  في ىذه عدـ ا:تدخؿ في ا:شؤوف ا:داخ ي  :يذه ا:ع داف، وعدـ ا:زج عا:ف سطينييف و 
ا:تطورات مف خبلؿ تسييدىا وا:سفاظ ع ى ا:مخيمات عيئ  آمن  تستةف سيانيا مف ف سطينييف وسورييف 
خا:ي  مف ا:سبلح وا:مس سيف وا:مسافظ  ع ى ا:جيد ا:يفاسي ا:ف سطيني متجيًا نسو ف سطيف وا:قدس وفي 

 ئي ي.مواجي  عدونا ا:رئيس ا:متمثؿ في االستبلؿ اإلسرا
واستنادًا إ:ى ما تقّدـ، وع د ا:تطورات واألسداث ا:تي أدت إ:ى تشريد مئات اآلالؼ مف أعناء ش عنا مف 
ا:مخيمات وتسّوؿ ا: ديد منيا إ:ى مناطؽ غير آمن  )...( فإننا في فيائؿ منظم  ا:تسرير ا:ف سطيني  
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طني  وا:سياسي ، نتقّدـ عيذه ا:معادرة ا:ممثؿ ا:شرعي وا:وسيد : ش ب ا:ف سطيني، ومف مولع مسؤو:يتنا ا:و 
 آم يف مف ا:م نييف وا:مخ ييف أف ن مؿ م ًا عيدؼ تسقيؽ مةمونيا 

أواًل  انطبللًا مف مولفنا ا:معدئي عا:سياد اإليجاعي وا:نأي عا:ف سطينييف وا:مخيمات ا:ف سطيني  عف االنجرار 
فإننا ندعو إ:ى أف تيوف جميع ا:مخيمات  واالنخراط في أتوف ا:يراع ا:جاري ع ى أرض سوريا ا:شقيق ،

ا:ف سطيني  وفي مقدمتيا مخيـ ا:يرموؾ مناطؽ وعيئ  آمن  وخا:ي  مف ا:سبلح وا:مس سيف وفقًا :آلتي  ػػ إنياء 
 ياف  ا:مظاىر ا:مس س  داخؿ ا:مخّيمات وتسوي  أوةاع ا:راغعيف في ذ:ؾ.

االشتعايات وولؼ ا:قيؼ وا:قنص. ػػ تسييؿ  ػػ عدـ تيريس ا:مخيمات مناطؽ اشتعاؾ وولؼ ياف  أشياؿ
:ى ا:مخيـ عما يشمؿ ععور األفراد وا:مواد ا:غذائي  وا:طعي  وا:مريعات، ما يشجع  سري  ا:دخوؿ وا:خروج مف وا 

 عودة ا:نازسيف إ:ى مناز:يـ.
 يمي  وا:يسي .ػػ إعادة خدمات ا:ييرعاء وا:ماء واالتياالت وا:عني  ا:تستي  وا:شؤوف ا:ع دي  وا:خدمات ا:ت  

ػػ تسوي  أوةاع ا:م تق يف مف أعناء ا:مخيمات ا:ذيف :ـ يثعت تورطيـ في األسداث. ثانيًا  ا:متاع   وا:تنسيؽ 
ا:مشترؾ في إطار تنفيذ عناير ا:معادرة عما ييفؿ إزا:  ياف  ا: قعات أماـ تنفيذىا، وتوفير يؿ متط عات 

 نجاسيا.
 31/7/2013االخبار، بيروت، 

 
 نافيا ما تردد عف االعتذار أو إعادة التكميؼ عماؿبقاءه رئيسا لحكومة تسيير األ يؤكد الحمد اهلل 4

أيد ا:ديتور رامي ا:سمد اهلل عقاءه يرئيس :سيوم  تسيير االعماؿ ستى انتياء   ا:سياة ا:جديدة -راـ اهلل 
ي مقر ا:مقاط   مؤخرا لد ا:مدة ا:قانوني  :يا، نافيا اف ييوف اجتماع ا:سيوم  مع ا:رئيس مسمود ععاس، ف

 تناوؿ موةوع اعتذار ا:سمد اهلل عف االستقا:  أو إعادة تي يفو عتشييؿ سيوم  جديدة.
ولاؿ ا:سمد اهلل في تيريح يسفي، امس، إف اجتماع ا:سيوم  األخير مع ا:رئيس نالش آخر ا:مستجدات 

 عنا. داعيا وسائؿ االعبلـ إ:ى توخي ا:سياسي  وااللتيادي ، وا:جيود ا:تي تعذ:يا ا:سيوم  :ت زيز يمود ش
 ا:دل  وا:سذر وعدـ عث االشاعات وا:تأيد مف األخعار مف ميادرىا لعؿ نشرىا او تداو:يا.

 31/7/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 العامة الفمسطينية: ادعاءات البردويؿ عارية عف الصحة ومحض تزوير المخابراتجياز  5
أيد ا:ناطؽ عاسـ جياز ا:مخاعرات ا: ام  ا:ف سطيني  أف ما جاء في   وياالت –ا:قاىرة  -غزة  -راـ اهلل 

مؤتمر سماس ا:يسفي سوؿ وثائؽ مزعوم  تخص جياز ا:مخاعرات ومؤسسات ف سطيني  أخرى، عار عف 
ا:يس ، ومسض تزوير ييدؼ :دفاع سماس عف ذاتيا، ع د أف افتةح أمر تدخ يا في ا:شأف ا:داخ ي 

 ف ا:دوؿ ا: رعي .ا:ميري وغيرىا م
في وثائؽ سماس ع ى أنو ياف ةاعطًا مت قيًا  (أعو مسمد)وأوةح أف ذير ا:شييد ا:عطؿ فخري ا: مري 

: م  ومات ا:خاي  عا:شأف ا:ميري، :يو أيعر د:يؿ ع ى تخعط سري  سماس، سيث إف ا:عطؿ فخري 
 ـ.11/01/1661ا: مري، ياف لد استشيد عتاريخ 

رات في تيريح يسفي ت قيعا ع ى ما جاء في مؤتمر سماس "جاىزوف : ت اوف ولاؿ ا:ناطؽ عاسـ ا:مخاع
مع أي :جن  تسقيؽ لانوني  ومستق   :يشؼ ا:سقيق  ا:يام   سوؿ مزاعـ وادعاءات سماس ا:عاط  ". وشدد 
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عبلميا وأجيزتيا األمني  أيعر مف أف تة ؿ عوثائؽ مزورة أو ادعاءات عاط    ع ى أف مير عش عيا وا 
 اءت في ا:مؤتمر ا:يسفي ا:مذيور.يا:تي ج

مف جانعيا، استنيرت سري  فتح عمير ما ورد في ا:مؤتمر ا:يسفي ا:ذي عقدتو سماس امس عغزة، سوؿ 
ما سمتو "ا:وثائؽ ا:تي تثعت تورط سري  فتح في ا:تسريض ع ى سماس وةرب عبللاتيا مع مير". 

اؼ وا:فعري  وا:تزوير ا:ى مرس   تخعط وأوةست سري  فتح إل يـ مير "أف سري  سماس وي ت عاالستخف
 :ـ ت د تميز مف خبل:و ا:ى مف تييؿ االتيامات وتسمؿ اخطاءىا :ؤلخريف".

وأةافت ا:سري  "أف ما يعيي ىو سا:  االستخفاؼ عا: قوؿ وعاإلعبلـ وييؿ االتيامات ا:عاط   وسجـ سا:  
ا:ى عدـ اال:تفات ا:ى مثؿ ىذه  ا:يذب وا:تزوير وخاي  فى ىذا ا:شير ا:فةيؿ مما يدعو سري  فتح

 ا:تفاىات وا:مسرسيات ا:يز:ي ".
ونفى ا:ناطؽ ا:رسمي عاسـ االجيزة االمني  ا:ف سطيني  ا: واء عدناف ا:ةميري، يس  ما يشفت عنو سري  
سماس في مؤتمرىا ا:يسفي مف وثائؽ. ولاؿ ا:ةميري في اتياؿ ىاتفي عويا:  م ا "إف ليادة سماس 

يستيريا نتاج ازمتيا ا:داخ ي ، وازماتيا ا:تي اغرلت ش عنا عيا عتيدير ايديو:وجيا االخواف ت يش سا:  مف ا:
 ع ى ا:ميا:ح ا:وطني ".

واةاؼ "اف ما جاء ع ى :ساف ليادة سماس ما ىو اال مسض افتراء : تيرب مف استسقالات ا:راعع مف آب 
ني  اثناء زيارة ا:رئيس : قاىرة واف ما اتت عو : ميا:س  ا:ف سطيني  وافت اؿ ازمات جديدة في ا:ساس  ا:ف سطي

 ال يستسؽ ا:رد ع يو وىو سخاف  وما ادعوه انو وثائؽ يساو:وف مف خبل:يا توتير االجواء ا:داخ ي ".
 31/7/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 برىـو يستنكر دعوة عباس لتدمير األنفاؽ ورفض المنطقة الحرة 6

، دعوة رئيس ا:س ط  مسمػود ععػاس إلغػبلؽ األنفػاؽ ورفةػو استنير ا:ناطؽ عاسـ سري  س ماس فوزي عرىـو
 إللام  منطق  سرة عيف مير ولطاع غزة.

ولاؿ عرىوـ ع ى يفستو ا:شخيي  في فيسعوؾ، ":ؤلسؼ )إسرائيؿ( :ـ ت د تطا:ب عا: ودة :  مؿ ع ى م عر 
وتخ ػػص منيػػا شػػ عنا، وأعػػو مػػازف  ا:تػػي انتيػػت 1002رفػػح ألنيػػا خرجػػت مػػف غػػزة و:ػػـ تطا:ػػب عإسيػػاء اتفاليػػ  

:ؤلسػػؼ ييػػر ع ػػى عػػودة مخػػاعرات االسػػتبلؿ واألوروعيػػيف :  مػػؿ ع ػػى م عػػر رفػػح وتسيميػػـ عسريػػ  ا:مػػرور 
م يوف ف سطيني فػي غػزة، ويط ػب رسػميًا  1ا:تي يانت سععا في م اناة  1002وا: ودة :  مؿ عموجب اتفالي  

  سػػػػرة"، متسػػػػائبًل "ىػػػػؿ ىػػػػذا ىػػػػو دور رئػػػػيس ا:شػػػػ ب االسػػػػتمرار فػػػػي تػػػػدمير األنفػػػػاؽط ويػػػػرفض إلامػػػػ  منطقػػػػ
 ا:ف سطيني؟".

 30/7/1063، فمسطيف أوف اليف

 
 ترحب التي عرضتيا حماس.. والحركة فتح تدعو لمتحقيؽ في الوثائؽ 7

دعت سري  فتح إ:ػى تشػييؿ :جنػ  تسقيػؽ فػي ا:وثػائؽ ا:تػي عرةػتيا سريػ  سمػاس تػتيـ   وياالت -ا:جزيرة 
ف سػػطيني  وسريػػ  فػػتح عتأ:يػػب ميػػر ع ػػى سمػػاس وغػػزة، وىػػي فيػػرة :قيػػت استسسػػاف فييػػا ا:سػػ ط  ا:وطنيػػ  ا:
 األخيرة وترسيعيا عيا.

ولػػػاؿ ا:قيػػػادي فػػػي فػػػتح عػػػزاـ األسمػػػد إف ا:وثػػػائؽ ا:تػػػي عرةػػػتيا سمػػػاس فػػػي مػػػؤتمر يػػػسفي ا:ثبلثػػػاء تثيػػػر 
 ا:سخري ، م تعرا أنيا مزورة وغير سقيقي .
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ا:وثائؽ سم ت ا:ترويس  ا:خطأ :سريػ  فػتح، وأف ا:مراسػبلت وأةاؼ األسمد في سديث مع ا:جزيرة أف ع ض 
ا:ف سػػطيني  عاتػػت ت نػػوف عدو:ػػ  ف سػػطيف و:ػػيس عا:سػػ ط  ا:ف سػػطيني  منػػذ سيػػوؿ ف سػػطيف ع ػػى يػػف  دو:ػػ  

 عةو غير مرالب في األمـ ا:متسدة ا: اـ ا:ماةي.
:رئيس ا:ف سطيني مسمػود وطا:ب ا:قيادي في فتح ع رض ىذه ا:وثائؽ وأي وثائؽ أخرى تم ييا سماس ع ى ا

 ععاس وتشييؿ :جن  تسقيؽ.
ولاؿ ا:مدير ا:تنفيذي :مفوةي  سري  فتح موفؽ مطر : جزيرة إف فتح سريي  ع ى عدـ ا:تدخؿ في ا:شػؤوف 
نيا ال تستاج إ:ى تيدير وثائؽ وم  ومػات :ؤلشػقاء ا:ميػرييف :ي رفػوا سجػـ تػدخؿ  ا:داخ ي  : دوؿ ا: رعي ، وا 

 سماس في شؤونيا.
 ا:مقاعػؿ، رسعػت سمػاس ع ػرض فػتح مػف أجػؿ فػتح تسقيػؽ فػي ا:وثػائؽ، مشػيرة إ:ػى أف ثمػ  ا:مئػات منيػا.في 

جػػاء ذ:ػػؾ ع ػػى :سػػاف ا:قيػػادي فػػي ا:سريػػ  إسػػماعيؿ األشػػقر ا:ػػذي أيػػد فػػي سػػديث مػػع ا:جزيػػرة أف ا:م  ومػػات 
 يا".ا:واردة في ا:وثائؽ يسيس ، داعيا سري  فتح إ:ى مراج   نفسيا "ألف االعترافات تدين

واعتعر األشقر أف ما تستويػو ا:وثػائؽ تمثػؿ جريمػ  مريعػ  عسػؽ ا:شػ ب ا:ف سػطيني ودو:ػ  ميػر، مشػيرا إ:ػى 
 أف ثم  أرشيفا يعيرا مف ىذه ا:وثائؽ.

 36/7/1063، الجزيرة نت، الدوحة
 

 شمَّح: العالـ العربي عمى حافة "سايكس بيكو" جديدرمضاف  8
ي ا:ػػػديتور رمةػػػاف ععػػػد اهلل شػػػ مح، أف ا: ػػػا:ـ ا: رعػػػي ع ػػػى سافػػػ  أيػػػد األمػػػيف ا: ػػػاـ :سريػػػ  ا:جيػػػاد اإلسػػػبلم

"سػػػاييس عييػػػو" جديػػػد أخطػػػر مػػػف ا:سػػػاعؽ، منعيػػػًا إ:ػػػى أف أعػػػداءنا يسػػػاو:وف تقسػػػيـ ا:مقسػػػـ، وتجزئػػػ  ا:مجػػػزأ، 
 واستعداؿ ا:يراع مع ا:يياين  عا:يراع ا:طائفي وا:مذىعي.

عي ا:ػػذي نظمتػػو :جنػػ  دعػػـ ا:مقاومػػ  فػػي عيػػروت فػػي ي مػػ ق أ:قاىػػا عاإلفطػػار ا:جمػػا -وويػػؼ ا:ػػديتور شػػ مح 
ا:معادرة ا: رعي  عأنيا وعد ع فور جديد أخطر مف ا:ذي أعطي في ا: ػاـ  -أمس، عمناسع  يوـ ا:قدس ا: ا:مي 

 ـ.3737
وأوةح أف خطورة ا:وعد ا:جديد تيمف عتنازؿ مف يم ؾ األرض :مف ال يستسؽ، أمػا األوؿ فيػاف وعػد مػف ال 

 .يم ؾ :مف ال يستسؽ
عاًمػػا : م يػػػ  الػػتبلع يعػػرى مػػػف  12و:فػػت ا:ػػديتور شػػػ مح إ:ػػى أف ا:شػػ ب ا:ف سػػػطيني ت ػػرض لعػػؿ أيثػػػر مػػف 

أرةػػو، عػػؿ أيعػػر ع ميػػ  سػػطو فػػي ا:تػػاريخ، منوىػػًا إ:ػػى أف ا:مشػػروع ا:يػػييوني يوشػػؾ أف يقطػػؼ آخػػر ثمػػار 
 ا:نيع  عإعبلف ف سطيف "دو:ً " خا:ي  : ييود.

ريخيػ  وا:مراسػؿ ا:تػي مػر عيػا ا:يػراع مػع ا:يػياين  فينػاؾ أرع ػ  أسػداث ولاؿ " إنو رغػـ يثػرة ا:مسطػات ا:تا
أو:يا  اتفاليػ   13-10مفي ي  ين ت نيع  ف سطيف، عؿ رسمت ما سمي عػ"شرؽ أوسط جديد" في ا:قرنيف ا:ػ

ـ، ثـ ا:نيع  ا:ثاني  عسػقوط 3791ـ، ثـ نيع  ف سطيف عاـ 3737ـ، ثـ وعد ع فور 3731"ساييس عييو" عاـ 
 ـ".3717وىزيم  عاـ  ا:قدس

وشػػدد األمػػيف ا: ػػاـ :سريػػ  ا:جيػػاد اإلسػػبلمي ع ػػى أنػػو :ػػـ ي ػػد ىنا:ػػؾ لػػدس : عيػػاء ع ييػػا، فا:مدينػػ  ىػػودت، 
 وأى يا ميجروف، وا:م ري  اآلف عاتت ع ى ا:مسجد األليى وتقاسـ ا:يبلة فيو.
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مشػػػيرًا إ:ػػػى أف األخيػػػرة  وتطػػػرؽ شػػػ مح إ:ػػػى اسػػػتئناؼ ا:مفاوةػػػات عػػػيف ييػػػاف االسػػػتبلؿ وا:سػػػ ط  ا:ف سػػػطيني ،
"تناز:ت عف يثير مف شروطيا تست ا:ةغوط األمرييي  مف أجؿ إسيػاء نيػج "أوسػ و" ا:ػذي ي ػاني مػف سا:ػ  

 موت سريري منذ سنوات".
وأةػػاؼ " جديػػد ا:مفاوةػػات ىػػذه ا:مػػرة أف ا:م ػػؼ ا:ف سػػطيني لػػد يوةػػع ع ػػى طاو:ػػ  ا:مقاةػػيات مػػع م فػػات 

 ة ا:ف سطيني  ت ي ذ:ؾ، وآمؿ أال تقع في ىذا ا:فخ".أخرى في ا:منطق ، وأظف أف ا:قياد
وعرج ا:ديتور ش مح ع ى وةع ا: ا:ـ ا: رعي، لائبًل " يجب أف ن ترؼ عأف سػاؿ األمػ  ا:يػوـ ىػو األخطػر إف 
:ـ ييف األسوأ في يؿ مراسؿ تاريخيا"، متسدثًا عف سا:  االنقساـ وااليطفاؼ ا:طائفي وا:مذىعي ا:تي أشار 

 د تجرفنا جميً ا إ:ى ا:مجيوؿ.إ:ى أنيا تيا
وتػػاعع يقػػوؿ  " يمػػا ننظػػر إ:ػػى مػػف ي ويػػوف :سػػـ ويعػػد ا:قت ػػى، فيجػػب أف ننظػػر أيةػػًا إ:ػػى مػػف ي قػػوف عراميػػؿ 
ا:عػػارود ا:متفجػػر :يقت ػػوا عيػػا ا:نػػاس"، فػػي إشػػارة :ػػرفض سريتػػو :يػػؿ أشػػياؿ ا: نػػؼ ا:ػػدموي ا:تػػي تيػػطع  عيػػا 

 وايؿ مع لوى ا:مقاوم  تيم  : تخاعر.ا:يراعات في ا:منطق . واستيجف أف ييوف ا:ت
واستطرد ا:ديتور ش مح " ا:جميع يتسمؿ ا:مسؤو:ي  عف ذ:ػؾ، وا:يػؿ مطا:ػب عػإجراء مراج ػ  :مػا جػرى ويجػري 

 في ا:منطق ".
وشدد ع ػى أف واجػب ا:مقاومػ  ا:شػرعي ومسػؤو:يتيا ا:وطنيػ  ُيسػتـ ع ييػا أف تُعقػي لةػي  ف سػطيف أمانػ  وأال 

 يا في أي يراع، وأي نزاعات داخ ي .تةي يا، وال تزج ع
 30/7/1063، فمسطيف أوف اليف

 
 دراسات مفصمة 60كتابا مف مؤلفاتي و 63كتبت وأخرجت األسير عبد اهلل البرغوثي:  9

عامػػا(، موايػػ   إةػػراعو عػػف  91راـ اهلل ػ "األيػػاـ"  أيػػد األسػػير ا:مةػػرب عػػف ا:ط ػػاـ ععػػد اهلل ا:عرغػػوثي )
 ا:يسي  عشيؿ خطير، سسب ما أيدت ميادر في مؤسس  "مانديبل".ا:ط اـ، رغـ تدىور سا:تو 

ونق ت رئيس  ا:مؤسس  ا:مسامي  عثينػ  دلمػاؽ، وا:مسػامي أسمػد ا:نتشػ ، عػف األسػير ا:عرغػوثي ا:ػذي زاراه فػي 
 مستشفى "ا: فو: " إشارتو، إ:ى أف ال تراجع عف خطوتو ا:نةا:ي ، )...( ستى :و يانت ا:نتيج  شيادتو.

غوثي "منذ ا:ساعع مف ا:شير ا:سا:ي، تولؼ جسمي عف استقعاؿ "ا:ج ويوز"، ما ج  نػي مجعػرا رغػـ ولاؿ ا:عر 
 انفي ع ى أف ييوف إةراعي متولفا ع ى ا:ماء، وىذا يج ؿ ا:سا:  أيثر تدىورا".

وأةػػاؼ  "جسػػمي فػػي سا:ػػ  ىػػزالف وأيػػعست ذا سساسػػي  عا:يػػ ، وأعػػاني مػػف يػػ وع  فػػي ا:رؤيػػ ، ويوميػػا 
 ةغط وا:نعض، وا:سير، وأشيو مف سرارة".أخةع :فسص : 

وذير أف األطعاء لرروا إجراء عم ي  :فتح ا:وريػد فػي يػده ا:يسػرى، :يػف ىنػاؾ تخػوؼ مػف سػدوث مةػاعفات 
 اثناء ا: م ي  :ذا أج ت، وتقرر إجراء يورة "ا:ترا ساوند" : مرة ا:ثا:ث  خبلؿ االياـ ا:قادم .

وا:مسيػـو عا:سػجف ا:مؤعػد، أنػو يستجػز فػي ظػروؼ غيػر انسػاني ، ، 1001وذير ا:عرغوثي ا:م تقؿ منػذ ا: ػاـ 
، الفتػػا إ:ػػى أنػػو رغػػـ رلػػاده ع ػػى ا:سػػرير طػػواؿ ا:ولػػت، إال أنػػو ميعػػؿ  دوف مراعػػاة :وةػػ و ووالػػع سياتػػو ا:يػػـو

 األيدي واألرجؿ.
اذا وعيف أف دخو:و :قةػاء ساجتػو، تسػتدعي اجػراءات امنيػ  مشػددة، ولػاؿ "ال توجػد ادنػى مراعػاة :وةػ ي، و 

أردت اسػػت ماؿ ا:سمػػاـ، يجػػب اف يتيػػؿ ا:جنػػود عػػادارة ا:سػػجف، مػػف اجػػؿ ا:سيػػوؿ ع ػػى اذف، : سػػماح :ػػي 
 عا:ذىاب ا:ى ا:سماـ".
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وتاعع "لعؿ فيي مف ا:سػرير يػتـ تفتػيش ا:سمػاـ عا:يامػؿ، مػف لعػؿ اثنػيف مػف ا:جنػود ا:متواجػديف :سراسػتي، ثػـ 
ش ا:سػرير :ػدى عػودتي ا:يػو وتقييػدي، ثػـ يػتـ تفتػيش أذىب ا:ى ا:سمػاـ فػي نفػس ا:ميػاف، وع ػدىا يجػري تفتػي

 ا:سماـ مرة اخرى، وىذا االجراء يتعع في يؿ مرة، أريد فييا است ماؿ ا:مرساض أو غسؿ وجيي".
سػاع ، ويقػـو  19ولاؿ "إف فريقا مختيا مف مي س  ا:سجوف يرالعني يؿ :سظػ  فػي ا:مستشػفى ع ػى مػدار 

وسةػػور مػػدير ا:سػػجف او نائعػػو، يمػػا يجػػري فسػػص ا:شػػعاعيؾ مػػرات، تسػػت إشػػراؼ  7ا:ػػى  1عتفتيشػػي مػػف 
 واأليفاد اذا يانت يسيس  اـ ال، ورغـ ذ:ؾ ط عوا ايةا مةاعف  ا:تفتيش".

 31وأةاؼ  "تمينت مف اخراج ياف  ا:دراسػات واغراةػي لعػؿ دخػوؿ االةػراب : خػارج، إذ يتعػت وأخرجػت 
ف ا:يتب اخرجت عي وع  عا:غػ  :يػف نشػرىا دراسات مفي  ، ونشرت جزءا منيا 30يتاعا مف مؤ:فاتي، و ، وا 

 ياف اي ب، :ذا أسست دار ا:عرغوثي : نشر، وعسمد اهلل تمينت مف عيع ارض ام ييا :طعاع  ىذه ا:يتب".
يتب، وترجمتيا، ويؿ يتاب ثمنو ا:ف  ي ا:سقيقي ىو سفن  تراب مػف  1وأردؼ  خبلؿ ألؿ مف سن  أيدرت 
ا أسػػ ى عيػػؿ مػػا اوتيػػت مػػف لػػوة :نشػػر اىػػـ يتػػاعيف "عويػػ   ا:مقاومػػ "، أرض ع تيػػا مػػف ع ػػدتي عيػػت ريمػػا، :ػػذ

 ويتاب "ا:ميزاف"، وىدفي أف ترى ىذه ا:يتب ا:نور لعؿ أف افارؽ أنا ا:نور.
وتاعع "أنا أردني ا:جنسي ، وجذوري ف سػطيني ، وأوؿ مػا تػدرعت ع ػى سمػؿ ا:سػبلح، يػاف فػي مدرسػ  يػوي ح 

رييػػػب ا:سػػػبلح ىػػػو ا:جػػػيش األردنػػػي أيػػػاـ سػػػرب ا:خ ػػػيج، ويػػػاف :ػػػدينا األردنيػػػ ، وأوؿ مػػػف درعنػػػي ع ػػػى فػػػؾ وت
است داد : دفاع عف ع دنا األردف في ذ:ؾ ا:ولت، :ذا مطا:عنا يأسرى أردنييف، ىػو تطعيػؽ عنػود اتفاليػ  ا:سػبلـ 

نني اطا:ب ا:سيوم  األر –األردني   دني  االسرائي ي ، ا:خاي  عنقؿ األسرى األردنييف ا:ى ا:سجوف األردني  ، وا 
 عا:ةغط ع ى ا:سيوم  االسرائي ي  :تطعيؽ ىذا ا:عند، إذ يجب أف ييوف ا:سبلـ لادرا ع ى تسرير االسرى".

وأوةح أنػو رغػـ يافػ  ا:مسػاوالت اإلسػرائي ي  :سم ػو، ع ػى فػؾ اةػراعو، فإنيػا :ػف تػنجح، معينػا أف ال إميانيػ  
 :تسقيؽ ذ:ؾ، دوف تنفيذ مط عو وياف  ا:مةرعيف.

د ا:نتشػػػ  ودلمػػػاؽ، أف ا:عرغػػػوثي، يتمتػػػع عم نويػػػات عا:يػػػ ، اةػػػاف  إ:ػػػى سا:ػػػ  ترييػػػز غيػػػر مػػػف جيتيمػػػا، أيػػػ
مسػػعول ، وذايػػرة لويػػ ، وأمػػؿ يعيػػر، رغػػـ التراعػػو مػػف انيػػاء ا:شػػير ا:ثا:ػػث مػػف اةػػراعو، مشػػيريف إ:ػػى انػػو رغػػـ 
وةػػػػ و ا:مأسػػػػاوي وتػػػػأثيرات اإلةػػػػراب ع ػػػػى يػػػػستو، إال أنػػػػو ي ػػػػيش أوةػػػػاعا يػػػػ ع  ولاسػػػػي  فػػػػي غرفػػػػ  

جراءات مشددة، ما يزيد مف م اناتو.ا:  مستشفى، ا:تي تسو:ت إ:ى زنزان  ميغرة تخةع :سراس ، وا 
 36/7/1063، األياـ، راـ اهلل

 
  تحولت إلى اإلنتاج المحمى لمصواريخ متوسطة المدى : حماسالجيش اإلسرائيمي 60

إلنػػذار ا:تػػي تػػدوي فػػي ا:نايػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس  أيػػد جػػيش االسػػتبلؿ اإلسػػرائي ي ع ػػى أف سػػعب يػػفارات ا
اآلونػػ  األخيػػرة فػػي ا:مسػػتوطنات ا:مساذيػػ  :قطػػاع غػػزة فػػي جنػػوب ا:دو:ػػ  ا: عريػػ  مردىػػا مػػا أسػػمتو ا:ميػػادر 

 األمني  في تؿ أعيب يواريخ غزة ا:تجريعي ، ا:تي تقـو عإجرائيا سري  ا:مقاوم  اإلسبلمي  )سماس(. 
ائي ي يشػػػؼ، ا:ثبلثػػػاء، عػػػف سػػػعب إطبللػػػو ( ا: عػػػري، ظيػػػر أمػػػس، إف ا:جػػػيش اإلسػػػر WALLAوذيػػػر مولػػػع )

يفارات اإلنذار في ا:مستوطنات ا:مساذي  :غزة عيف ا:سيف اآلخر ع د ريػده ا: ديػد مػف ا:يػواريخ ا:تجريعيػ  
 ا:تي تط ؽ مف غزة نسو ا:عسر األعيض ا:متوسط، ع ى سد لوؿ ا:ميادر اإلسرائي ي .

ميػػػادر عينيػػػػا، أف جػػػيش االسػػػتبلؿ يقػػػوـ عريػػػػد عػػػبلوة ع ػػػى ذ:ػػػؾ، زعػػػـ ا:مولػػػػع اإلسػػػرائي ي، نقػػػبًل عػػػف ا:
ا:يػػواريخ فػػي ا:فةػػاء وي تقػػد أنيػػا متجيػػ  نسػػو إسػػرائيؿ فتػػدوي يػػفارات اإلنػػذار فػػي ا:مسػػتوطنات. وأشػػار 
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ا:مولػػع ا: عػػري إ:ػػى أف يػػفارات اإلنػػذار ىػػذه تسػػدث ل قًػػا واةػػطراعا فػػي ا:مسػػتوطنات، ا:تػػي يةػػطر سػػيانيا 
 إف سري  سماس زادت مف اإلنتاج ا:ذاتي : يواريخ. : نزوؿ : مبلجئ. وتاعع ا:مولع لائبلً 

وأةػاؼ أنػػو منػػذ عم يػػ  )عػػامود ا:سػػساب( ا:تػػي شػػنيا ا:جػػيش اإلسػػرائي ي ع ػػى لطػػاع غػػزة فػػي تشػػريف ا:ثػػاني 
)نػػوفمعر( مػػف ا: ػػاـ ا:ماةػػي، تسو:ػػت سريػػ  سمػػاس إ:ػػى اإلنتػػاج ا:مس ػػى : يػػواريخ متوسػػط  ا:مػػدى ا:تػػي 

 غوش داف، أي مدين  تؿ أعيب وا:مدف اإلسرائي ي  ا:قريع  منيا. تستطيع أف تييب أىداؼ في منطق 
ونقػػؿ ا:مولػػع عػػف ميػػادر ف سػػطيني  لو:يػػا إنػػو خػػبلؿ األشػػير األخيػػرة اعتػػاد سػػياف لطػػاع غػػزة ع ػػى سػػماع 
أيػػوات تجػػارب إطػػبلؽ ا:يػػواريخ مػػف ا:قواعػػد، وا:موالػػع ا: سػػيري  ا:مرتعطػػ  عػػاألذرع ا: سػػيري  ا:مخت فػػ  فػػي 

شارت ا:ميادر اإلسػرائي ي  إ:ػى أف ا:جنػاح ا: سػيري :سريػ  سمػاس، يتائػب ا:شػييد عػز ا:ػديف لطاع غزة. وأ
( تػػـ تجمي يػػا عشػػيؿ مس ػػى، موةػػس  أف 72ا:قسػػاـ فػػي لطػػاع غػػزة تقػػوـ عػػإجراء تجػػارب ع ػػى يػػواريخ ) أـ 

 مدى ت ؾ ا:يواريخ متوسط.
ف ت ػؾ ا:يػواريخ فػي أمػايف داخػؿ و:فتت ا:ميادر عينيا، عسسب ا:مولع ا: عري، إ:ى أف سماس تقـو عتخزي

لطػاع غػػزة، موةػس  أف سمػػاس عػذ:ؾ تمينػػت مػف ت زيػػز لػػدرتيا طوي ػ  األجػػؿ ا:تػي يانػػت تم ييػا لعػػؿ شػػير 
تشػػريف ا:ثػػاني )نػػوفمعر(، أي لعػػؿ أف يقػػوـ جػػيش االسػػتبلؿ اإلسػػرائي ي ع م يتػػو ا: سػػيري  ةػػد لطػػاع غػػزة، إذ 

متوسػػط  ا:مػػدى تسػػتطيع أف تيػػيب أىػػداًفا فػػي مريػػز تسو:ػػت سريػػ  سمػػاس إ:ػػى اإلنتػػاج ا:مس ػػي : يػػواريخ 
ا:دو:ػػ  ا: عريػػ ، ع ػػى سػػد لو:يػػا. عاإلةػػاف  إ:ػػى ذ:ػػؾ، نقػػؿ ا:مولػػع عػػف ميػػادر ف سػػطيني  لو:يػػا إنػػو خػػبلؿ 

 األشير األخيرة اعتاد سياف لطاع غزة ع ى سماع أيوات تجارب إطبلؽ ا:يواريخ مف ا:قواعد.
سرائيؿ مػؤخًرا ةػد عػدو سػيناء وا:ف سػطينييف فػي لطػاع غػزة، لا:ػت وفي إطار سم   ا:تسريض ا:تي تقوـ عيا إ

ا:ميادر اإلسرائي ي  إف ا:منظمات ا:ف سطيني  في لطاع غزة تستخدـ شماؿ سيناء يميداف :رماي  ا:يػواريخ، 
وأف ا:ف سػػطينييف يقومػػػوف عتجرعػػػ  زيػػػادة مػػػدى ا:يػػػواريخ فػػي ا:منطقػػػ  ا:م زو:ػػػ  عمسػػػاعدة ا:عػػػدو فػػػي ا:جانػػػب 

وعسسػػب أسػػد ا:مسػػؤو:يف فػػي تػػؿ أعيػػب فػػإف ا:ػػرادارات اإلسػػرائي ي  السظػػت إطبللًػػا : يػػواريخ مػػف ا:ميػػري. 
جنػػوب لطػػػاع غػػزة، و:يػػػف :ػػيس فػػػي اتجػػاه إسػػػرائيؿ، وا:يػػدؼ مػػػف ذ:ػػؾ واةػػػح وىػػو تجرعػػػ  إطػػبلؽ يػػػواريخ 
جديػػػدة، ع ػػػى سػػػد لو:ػػػو، وتػػػاعع ا:مسػػػؤوؿ ذاتػػػو لػػػائبًل إف ىنػػػاؾ مػػػف عػػػدو سػػػيناء مػػػف يت ػػػاوف مػػػع ا:منظمػػػات 
 ا:ف سطيني  فيؤالء ا:عدو يسددوف مياف سقوط ا:ياروخ وية وف عبلم  :يا عواسط  جياز )ا:جي عي إس(. 

 36/7/1063، القدس العربي، لندف
 

 لـ تمتـز بشيء لبدء المفاوضات والخطورة بالتفاصيؿ  "إسرائيؿ"مموح لػ "قدس برس":  66
: اـ :ػ "ا:جعي  ا:ش عي  :تسرير ف سطيف" أف ا:س ط  اعتعر ععد ا:رسيـ م وح نائب األميف ا  راـ اهلل )ف سطيف(

 ا:ف سطيني  ذىعت : مفاوةات دوف تسقيؽ إسرائيؿ  ألي مف ا:شروط واال:تزامات ا:يفي   عنجاح ا:مفاوةات.
وسػػذر م ػػوح فػػػي تيػػريسات :ػػػ "لػػػدس عػػرس" مػػف مخػػػاطر يعيػػرة ت يػػؼ عا:قةػػػي  ا:ف سػػطيني  ع ػػد اسػػػتئناؼ 

مػػف ا:خطػػورة يتمثػػؿ فػػي تفايػػيؿ مػػا يجػػري ا:تفػػاوض سو:ػػو ومػػا يجػػري خ ػػؼ ا:مفاوةػػات، مشػػيرا إ:ػػى أف مي
 ا:يوا:يس وخاي  ع د االتفاؽ ع ى ترؾ ا:مفاوةات سري .

 30/7/1063قدس برس، 
 

 "فدا": المفاوضات ستسّيؿ عمى االحتالؿ مشاريعو االستيطانية والتيويدية   61



 
 
 

 

 

           63ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

اطي ا:ف سػػطيني "فػػدا"  يػػا:ح رأفػػت فػػي تيػػريح لػػاؿ نائػػب أمػػيف عػػاـ االتسػػاد ا:ػػديمقر   )ف سػػطيف( -راـ اهلل 
(، "إف اسػػػتئناؼ ىػػػذه ا:مفاوةػػػات فػػػي ظػػػؿ ا:موالػػػؼ 7|10ت قػػػت "لػػػدس عػػػرس" نسػػػخ  عنػػػو ا:يػػػـو ا:ثبلثػػػاء )

اإلسػرائي ي  ولػرارات ا:شػرعي   -اإلسرائي ي  ا:رافة  :تنفيذ اال:تزامات ا:مترتع  ع ييا في االتفاليات ا:ف سػطيني  
اتيا ع ى األرض، مف شػأنو أف يمػنح االسػتبلؿ مزيػدًا مػف ا:ولػت السػتيماؿ إجراءاتػو ا:دو:ي ، وفي ظؿ إجراء

:تيويػػػد ا:قػػػدس وتوسػػػيع مسػػػتوطناتو وتػػػدمير سػػػؿ ا:ػػػدو:تيف، وتسويػػػؿ ا:مفاوةػػػات إ:ػػػى مفاوةػػػات مػػػف أجػػػؿ 
 ا:تفاوض فقط وخداع ا:رأي ا: اـ ا:دو:ي وفؾ ا: ز:  ا:دو:ي  ا:مفروة  ع ى إسرائيؿ"، وفؽ تقديره.

 30/7/1063برس، قدس 
 

 الديمقراطية تعتصـ أماـ مقر األمـ المتحدة في غزة تنديدًا باستئناؼ المفاوضات 63
خػػبلؿ اعتيػػاـ نظمتػػو أمػػس أمػػاـ « ا:جعيػػ  ا:ديمقراطيػػ  :تسريػػر ف سػػطيف»نػػددت   أ ؼ ب -ا:قػػدس ا:مست ػػ  

طػبلؿ أعػو « ديمولراطيػ ا:»عاستئناؼ ا:مفاوةات مػع إسػرائيؿ. ودعػا ا:قيػادي فػي  في غزة مقر األمـ ا:متسدة
، «ا:ةػػغوط األميرييػػ  وسياسػػ  االعتػػزاز ا:مػػا:ي»ومقاومػػ  « رفػػض ا:مفاوةػػات»ظريفػػ  ا:ػػرئيس ععػػاس إ:ػػى 

 «.تشيؿ تنازاًل خطيرًا يعرره ععاس عسيو:و ع ى ةمانات أميريي »م تعرًا أف ا: ودة : مفاوةات 
فاوةػات :تسػريع وتيػرة االسػتيطاف وا:تيويػد اسػتغبلؿ ا:سيومػ  اإلسػرائي ي  اسػتئناؼ ا:م»وسذر أعو ظريف  مف 

فػػي ا:ةػػف  ا:غرعيػػ  عمػػا فييػػا ا:قػػدس ا:مست ػػ  وخ ػػؽ مزيػػد مػػف ا:ولػػائع ع ػػى األرض : سػػؤوؿ دوف إلامػػ  دو:ػػ  
 «.وعايمتيا ا:قدس 3717سزيراف )يونيو(  9ف سطيني  مستق   ع ى سدود 

 36/7/1063، الحياة، لندف
 

   تحييد المخيمات لجنة الحوار المبناني الفمسطيني":تمتقياف رئيس "حماس و"الديموقراطية"  64
استقعؿ رئيس ":جن  ا:سوار ا: عناني ا:ف سطيني" خ دوف ا:شػريؼ، فػي مقػر ا: جنػ  فػي ا:سػرايا ا:سيوميػ ، وفػدا 
مػػف سريػػ  سمػػاس، ةػػـ ا:مسػػؤوؿ ا:سياسػػي : سريػػ  فػػي عيػػروت رأفػػت مػػرة، مسػػؤوؿ ميتػػب شػػؤوف ا:بلجئػػيف 

ت اإلعبلميػػ  فػػي عيػػروت أسمػػد ا:سػػاج وأمػػيف سػػر ميتػػب شػػؤوف ا:بلجئػػيف سػػامي ياسػػر ع ػػي، مسػػؤوؿ ا: بللػػا
 سمود.

وأيد عياف :سماس، اف "ا:وفػد عػرض وا:شػريؼ م فػات مت  قػ  عػا:بلجئيف ا:ف سػطينييف فػي :عنػاف، ووةػ و فػي 
رؤيػ  مولؼ ا:سري  ا:رافض إلعادة عم ي  ا:مفاوةات، معينا مخاطرىا ع ى ا:قةي  ا:ف سطيني ". ولدـ ا:وفد 

ا:سري  ":ؤلسداث في :عناف ومولفيا ا:ثاعت ع دـ ا:تدخؿ في ا:شؤوف ا:داخ ي ". وأط  و ع ى "دور ا:سري  في 
ةعط ا:ساس  ا:ف سطيني  وعػدـ االنػزالؽ فػي األسػداث األمنيػ  ا:مسيطػ  عا:مخيمػات". وتػـ ا:سػديث عػف "والػع 

ت األونػروا ا:مقدمػ  :يػـ"، وا:ط ػب مػف :جنػ  ا:بلجئيف في مخيـ نيػر ا:عػارد واألسػداث ا:مت  قػ  عتق ػيص خػدما
 ا:سوار ": ب دور عناء في ا:سوار مع األونروا".

ووعػػد ا:شػػريؼ عػػػ"عذؿ مػػا يسػػتطيع : ويػػوؿ إ:ػػى سػػؿ :يػػذه األزمػػ "، واع غيػػـ انػػو "عيػػدد ا:تسةػػير إلطػػبلؽ 
ات ا:رئيسػي  مؤتمر خاص ع جن  ا:سوار، عسةور رئيس ا:سيوم  ا:مستقيؿ نجيب ميقاتي، ومنالش  يؿ ا:م ف

 :بلجئيف في :عناف، وا:خروج عنتائج يتوافؽ ع ييا ا:جميع".
يما استقعؿ ا:شريؼ وفدا مف ا:جعي  ا:ديمقراطي  :تسرير ف سػطيف فػي :عنػاف، ةػـ ع ػي فييػؿ ومسمػد خ يػؿ 

 وعدناف يوسؼ واسمد ميطفى واعو عمر لطب.



 
 
 

 

 

           64ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

يػػػوؿ ع ػػػى ت يػػػد واةػػػح عولػػػؼ وايػػػد ا:وفػػػد، سسػػػب عيػػػاف : جعيػػػ ، "رفػػػض اسػػػتئناؼ ا:مفاوةػػػات لعػػػؿ ا:س
واال:تػػزاـ عا:مرج يػػ  ا:دو:يػػ ، وموايػػ   ا:جيػػود النيػػاء االنقسػػاـ  3717سزيػػراف  9االسػػتيطاف واستػػراـ سػػدود 

 وتف يؿ ا:مقاوم  في مواجي  اسرائيؿ".
يمػػا عسػػث ا:وفػػد مػػع ا:شػػريؼ فػػي اوةػػاع مخػػيـ نيػػر ا:عػػارد ودعػػا "ا:ػػى موايػػ   ا:جيػػود مػػع ا:مػػانسيف :تػػوفير 

ا:بلزمػػ  : م يػػ  االعمػػار. يػػذ:ؾ عػػرض ا:وفػػد ألوةػػاع ا:بلجئػػيف ا:ف سػػطينييف مػػف سػػوريا ا:ػػى :عنػػاف، االمػػواؿ 
ودعا "ا:ى اعفائيـ مف رسوـ االلام  عسعب ي وع  اوةػاعيـ االلتيػادي ". واعتعػر "اف تسيػيف ا:مخيمػات 

نانيػ  وف سػطيني "، وايػد في :عناف واع ادىا عف تػداعيات االزمتػيف االل يميػ  وا:مس يػ  ىػي مسػؤو:ي  مشػتري  :ع
 "انيـ عامؿ استقرار".

ودعا ا:وفد ا:دو:  ا: عناني  :بلسراع في م ا:ج  ا:شأف ا:سياتي : ف سطينييف ععر الرار تشري ات تةػمف الػرار 
 ا:سقوؽ االنساني  خاي  سؽ ا: مؿ عسري  وسؽ ا:تم ؾ.

ناني  ا:م ني  عما يسيؿ سياة ا:ف سطينييف، وعسسب ا:عياف، ايد ا:شريؼ "انو يتاعع ىذه االمور مع ا:ييئات ا: ع
خاي  لةايا مخيـ نير ا:عارد ولةػي  يػرؼ امػواؿ ا:يعػ  االيطا:يػ  ا:ػى مسػتسقييا وتسػ يميـ ا:شػييات ع ػد 

 ا: عناني ". -اسعوع وسؿ لةي  ايساب االمراض ا:مست يي  وت زيز ا: بللات ا:ف سطيني  
نػػاف آف ديسػػمور، عخيػػوص خفػػض االغاثػػ  فػػي مخػػيـ نيػػر وأجػػرى ا:شػػريؼ اتيػػاال مػػع مػػديرة ا:ويا:ػػ  فػػي :ع

ا:عػػارد وانخفػػاض اعػػداد ا:نػػازسيف ا:ف سػػطينييف مػػف سػػوريا "ع ػػد ا:ترتيعػػات االيجاعيػػ  ا:تػػي اتخػػذىا االمػػف ا: ػػاـ 
 ا: عناني".

 36/7/1063، المستقبؿ، بيروت
 

 أبو ىالؿ: تحريض السمطة عمى المقاومة ييدؼ لتشديد الحصار 65
إف "تسريض ا:سػ ط  ا:ف سػطيني  ع ػى ا:مقاومػ ،  :سري  األسرار ا:ف سطيني  خا:د أعو ىبلؿ لاؿ األميف ا: اـ 

ىػػو جػػزء أساسػػي مػػف عرنامجيػػا وا:ػػذي ييػػدؼ إ:ػػى تشػػديد ا:سيػػار ع ػػى غػػزة"ط مشػػيرًا إ:ػػى أف ا:وثػػائؽ ا:تػػي 
 ُيشفت "ىي جريم  عسؽ ش عنا ا:ف سطيني ومقاومتو".

ا:تػػي دانػػت ا:سػػ ط  عػػا:تسريض ةػػد سريػػ  سمػػاس وا:مقاومػػ   ويػػاف أعػػو ىػػبلؿ ي قػػب عسديثػػو ع ػػى ا:وثػػائؽ
 وزجيـ عاألسداث ا:ميري .

 30/7/1063، فمسطيف أوف اليف
 

 طريؽ القدس بالقّوة وليس عبر واشنطفحماس تشارؾ في إفطار بمنزؿ سفير إيراف بمبناف:  66
  يػـو ا:قػدس دعػا   شارؾ ع ي عري  ممثؿ سري  سماس في :عناف، في افطار رمةاني عمناسػعفراس ا:شوفي

طريػؽ ا:قػػدس عػػا:قّوة، ». ولػاؿ ع ػػي عريػػ  فػي ي متػػو أمػاـ ا:سةػػور غةػػنفر ريػف أعػػاديإ:يػو ا:سػػفير اإليرانػي 
تسريػػػر ا:قػػػدس ال يستػػػاج إ:ػػػى توسيػػػد يػػػّؿ األمػػػ  ا: رعيػػػ ... ع ينػػػا أف »تػػػاعع عريػػػ   و  «.و:ػػػيس ععػػػر واشػػػنطف

 «. نستثمر في مشروع ا:مقاوم 
 36/7/1063، االخبار، بيروت
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سػػػقط يػػػاروخ أط ػػػؽ مػػػف لطػػػاع غػػػزة أمػػػس فػػػي جنػػػوب إسػػػرائيؿ مػػػف دوف أف   )ا ؼ ب( -ا:قػػػدس ا:مست ػػػ  
يتسػػعب عإيػػاعات أو أةػػرار عسسػػب مػػا أع ػػف متسػػدث عاسػػـ ا:شػػرط  االسػػرائي ي  :ويا:ػػ  فػػرانس عػػرس. ولػػاؿ 
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ي االراةػي االسػرائي ي  دوف ايقػاع اةػرار او مييي روزنفي د "انفجر ياروخ اط ؽ مف لطاع غزة في سقػؿ فػ
 اياعات".

 36/7/1063، الغد، عّماف
 

 اإلسرائيميةداخؿ الحكومة عميقة  خالفات ":الجيد"األوؿ بػ التفاوضيليفني تصؼ المقاء  68
ا:تي ترأس وفد  تسيعي :يفني اإلسرائي ي وزيرة ا: دؿ ، أف أ ؼ ب ، عف36/7/1063، الحياة، لندفذيرت 
« اجواء ايجاعي »:ى ا:مفاوةات مع ا:ف سطينييف، أيدت اف ا:مفاوةات استؤنفت مساء االثنيف في عبلدىا ا

وفي تيريح ا:ى االذاع  ا: ام ، أيدت :يفني ع د مأدع  الاميا في واشنطف  ع د تولؼ استمر ثبلث سنوات،
االجواء »قات، اف وزير ا:خارجي  االميريي ييري وشارؾ فييا يعير ا:مفاوةيف ا:ف سطينييف يائب عري

يؿ ا:مواةيع مطروس ، :يننا لررنا اال يخرج ا:ى ا:  ف ما نقو:و في لاع  »وأةافت اف «. ايجاعي 
 «.ا:منالشات

:ت عي  مط ب ا:واليات ا:متسدة انما ألف استئنافيا مفيد »وأشارت :يفني ايةًا ا:ى اف ا:مفاوةات :ـ تستأنؼ 
 فات عميق  داخؿ ا:سيوم  االسرائي ي .:ينيا ألرت مرة اخرى عوجود خبل«. : طرفيف

ثم  وزراء ال يريدوف ا:تويؿ ا:ى اتفاؽ وطرح فيرة ا:دو:تيف، ووزراء آخروف غير معا:يف »ولا:ت :يفني 
:ينيـ يأم وف في اال تسفر ا:مفاوةات عف نتيج ، وأعةاء آخروف في ا:سيوم  يريدوف ا:ويوؿ ا:ى نياي  

 «.ا:نزاع
، سزب رئيس ا:وزراء عنياميف «:ييود»قاـ االوؿ ا:ى وزراء ا:جناح ا:متشدد مف ويانت :يفني ت مح في ا:م

ا:قومي ا:متشدد ا:ذيف يرفةوف الام  دو:  ف سطيني . و:مست :يفني « ا:عيت ا:ييودي»نتنياىو ووزراء سزب 
تى اآلف )يميف ا:وسط( ا:ذي يتزعمو يئير العيد وزير ا:ماؿ ا:ذي ال ي تعر س« يش عتيد»ع د ذ:ؾ ا:ى سزب 

 اف عم ي  ا:سبلـ او:وي .
رفع األيدي ‘أيدت أف  ، أف :يفنيأشرؼ ا:يور، عف 36/7/1063، القدس العربي، لندفوأوردت 

استسبلما، ال ي د خيارا عا:نسع  إلسرائيؿ، واف ميان  إسرائيؿ ع ى ا:س ع  ا:دو:ي  وسا:تيا االلتيادي  واألمني  
 مرتعطتاف عفرص سؿ ا:نزاع.

:يفني لا:ت :نظيرىا ا:ف سطيني "أستطيع أف أطمئنؾ ، أف وياالت، عف 36/7/1063، ، عّمافالغدوأةافت 
 ا:ى انو في ىذه ا:مفاوةات، ال ننوي ا:تجادؿ سوؿ ا:ماةي، و:يف ايجاد س وؿ واتخاذ لرارات : مستقعؿ".

يري أعطتيـ ولا:ت :يفني انو في ا:ماةي وخبلؿ سنوات مف ا:فشؿ ":ـ نيمؿ ميمتنا"، مةيف  اف جيود ي
 فري  جديدة ال يميف ألي مف ا:جانعيف "إةاعتيا". 
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أمس ا:ثبلثاء ا:ى  وامسؤو:وف اسرائي يوف س ، أف عرىوـ جرايسيعف  ،36/7/1063، الغد، عّمافذيرت 
في واشنطف عيف ا:جانعيف االسرائي ي وا:ف سطيني، خفض مستوى ا:تول ات في ا:مسادثات ا:تمييدي  ا:جاري  

 في سيف ىاجـ مسؤو:وف آخروف ا:رئيس مسمود ععاس، واعتعروه م اديا :ما يسمى "ا:سامي ".
ونق ت يسيف  "يدي وت أسرنوت" في مول يا ع ى االنترنت، عف مسؤوؿ اسرائي ي لو:و، إنو "في األشير 

، وسييوف اطبلؽ سراح أسرى ف سطينييف، وةغوط أميريي  ا:تس   ا:مقع  ، ستيوف مسادثات ومفاوةات
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نما فقط أف يأخذ  وأوروعي ، و:يف :ف ينتج عف ت ؾ ا:مفاوةات أي شيء، ألف أعو مازف ال يريد شيئا، وا 
 ويأخذ مف إسرائيؿ مجانا، دوف أف يقدـ شيئا".

ينيست أفيغدور :يعرماف، إف رئيس :جن  ا:خارجي  واألمف في ا: اإلسرائي يولا:ت إذاع  جيش االستبلؿ 
وم و وزير االلتياد نفتا:ي عينيت، طا:عا عتيثيؼ ا:سم   اإلعبلمي  ةد ا:رئيس ا:ف سطيني مسمود ععاس، 
عزعـ انو "م اد : سامي "، مستذيريف رسا:  ا:ديتوراة :مسمود ععاس، ا:تي لاـ فييا عنفي ولوع ا:مسرل  سسب 

:يتاب ا:ذي ايدره ععاس، وفيو رسـ : ي يب ا:م قوؼ مع زعميـ، وستى أنيـ أشاروا ا:ى يورة غبلؼ ا
واشتيى عينيت في سديث :ئلذاع  ذاتيا، مف أف ا:رئيس ععاس ا:ذي تفاوةو اسرائيؿ لاؿ  ا:نجم  ا:سداسي .

 في ا:يوميف األخيريف، إنو في اطار ا:سؿ ا:نيائي :ف ييوف أي اسرائي ي ع ى أراةي ا:دو:  ا:ف سطيني .
:وسظ أف ا:يميف اإلسرائي ي ا:متطرؼ، عمف في ذ:ؾ ، أف 36/7/1063، وسط، لندفالشرؽ األ وأةافت 

وزراء ونواب في االئتبلؼ ا:سيومي، يي د مف م ارةتو : مفاوةات وينوي مرافقتيا عسمبلت تسريض 
إسرائيؿ رةخت إلمبلءات ييري »شرس ، ةد ا:ف سطينييف. فقاؿ عوزي النداو، وزير ا:عنى ا:تستي ، إف 

ما ا:سيم  في ا:ذىاب إ:ى »وتساءؿ  «. : ودة : مفاوةات وفقا : شروط ا:ف سطيني  ا:مسعق ولع ت ا
ودعا نتنياىو إ:ى إعادة «. مفاوةات مف دوف تنازالت ف سطيني ؟ :ماذا تيوف ا:تنازالت مف طرفنا فقط؟

 ت.ا:نظر أو ع ى األلؿ ا:توجو : رئيس ا:ف سطيني عمطا:ب تعيف إف ياف مست دا :تقديـ تنازال
، إف «إسرائيؿ عيتنا»ولاؿ أفيغدور :عرماف، رئيس :جن  ا:خارجي  واألمف ا:عر:ماني  وزعيـ سزب ا:ييود ا:روس 

ا:رئيس ا:ف سطيني رجؿ م اد : سبلـ و: ييود. وأةاؼ خبلؿ ي م  :و في ا:ينيست )ا:عر:ماف اإلسرائي ي( إنو 
:ثمانيف ويتةمف أطروستو : ديتوراه في سيؿ مؤخرا ع ى ا:يتاب ا:ذي أيدره مسمود ععاس في سنوات ا

ىذا ىو ا:يتاب وفيو ينير ععاس ولوع ا:مسرل  ا:نازي  : ييود ويشيؾ في عدد ا:قت ى »جام   موسيو  
ا:ييود ويرفض تيديؽ ا:رواي  ا:تاريخي  ا:تي تؤيد أف ا:نازييف استخدموا أفراف ا:غاز في إعادة خيوميـ، 

 «. يا : نازي  جرائمياخيويا ا:ييود منيـ، وعيذا يعرر عم
 

 لتعزيز شرعية االنقالب في مصر سابؽ ينشر ثالث دراسات إسرائيميمسؤوؿ  10
تستغرؽ ا:نخب ا:يييوني  في عم ي  عيؼ ذىني سوؿ اإلجاع  ع ى سؤاؿ مريزي  ييؼ عاإلمياف توفير 

 ا:دعـ ا:بلـز :ت زيز شرعي  االنقبلعييف في مير. 
في تقديـ ا:نيح :يناع ا:قرار في تؿ أعيب في ىذا ا:شأف، ياف أ:وف :يفيف، أسد ا:ذيف أعدوا اىتمامًا فائقًا 

 وييؿ وزارة ا:خارجي  اإلسرائي ي  األسعؽ، رئيس تسرير مج   " سييور مموياد " ا:عسثي . 
ففي ا: دد األخير مف ا:مج  ، نشر :يفيف ثبلث دراسات تناو:ت جمي يا ا:طرائؽ ا:واجب ع ى إسرائيؿ 

ر ا:دعـ :بلنقبلعييف، إ:ى جانب ريد طرائؽ توظيؼ االنقبلب ع ى مرسي :يا:ح إسرائيؿ. اتعاعيا :توفي
وةمف ا:نيائح ا:تي يغدليا ع ى يناع ا:قرار في تؿ أعيب، يويي :يفيف عإف تسارع إسرائيؿ إ:ى تقديـ 

في دعـ تقني :مير في يؿ ما يت  ؽ عا:زراع  وا:مياه :مير، وذ:ؾ مف أجؿ ت زيز شرعي  االنقبلب 
 ا:شارع ا:ميري. 

ويوجو :يفيف انتقادات سادة :ع ض ا:مستويات ا:رسمي  اإلسرائي ي  ا:تي ال تقوـ عإجراءات يافي  :منع تسرب 
األخعار ا:مت  ق  عا:دعـ اإلسرائي ي :بلنقبلعييف، ع ى اعتعار إف األمر يمس عشيؿ أساسي عقادة االنقبلب. 

يفيف إف إسرائيؿ ستسققيا مف االنقبلب ىو ت اظـ ا:ت اوف وع ى رأس "ا: وائد اإليجاعي " ا:تي يرى :
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سرائيؿ، إ:ى جانب عودة م سير االعتداؿ في ا: ا:ـ ا: رعي عقوة عشيؿ يسمح  اإلستراتيجي عيف مير وا 
 إلسرائيؿ عيامش مناورة يعير :تسقيؽ ميا:سيا.

 30/7/1063، موقع صالح النعامي
 

 حاتو التي تحرض عمى قتؿ الفمسطينييفمع بينيت بسبب تصري بتحقيؽأبوعرار يطالب  16
ا:نايرة  تقدـ ا:نائب ا: رعي في ا:ينيست اإلسرائي ي ط ب أعو عرار، عشيوى : مستشار ا:قةائي : سيوم  
اإلسرائي ي  ومرالعيا ةد وزير االلتياد وا:تجارة نفتا:ي عينيت، ع ى خ في  تيريساتو األخيرة ا:تي تةّمنت 

 ف سطينييف.تسريةًا معاشرًا ع ى لتؿ ا:
(، أف مثؿ ىذه 7|10واعتعر ا:نائب أعو عرار في عياف يسفي ت قت "لدس عرس" نسخ  عنو ا:يوـ ا:ثبلثاء )

ا:تيريسات مخا:ف  : قانوف وتنطوي ع ى تسريض :قتؿ ا: رب وتنـ عف يراىي  :يـ، مشّددًا ع ى ةرورة 
 ا:تسقيؽ مع ا:وزير عينيت عشأف ىذه ا:تيريسات وا:شروع عمسايمتو.

ويانت يسيف  /يدي وت أسرونوت/ ا: عري  لد نق ت في عددىا ا:يادر أمس، عف وزير االلتياد وا:تجارة 
اإلسرائي ي نفتا:ي عينيت، لو:و "إذا ما تـ ا:قعض ع ى مخرعيف ف سطينييف فإنو يجب لت يـ"، وأةاؼ متعاىيًا 

وفؽ تيريساتو. وطا:ب أعو عرار، "أنا لت ت ا:يثير مف ا: رب في سياتي، وال توجد أي مشي و في ذ:ؾ"، 
ع زؿ ا:وزير اإلسرائي ي مف منيعو في ا:سيوم  وتقديمو : مسايم  وفسص م فو في ا:جيش، وتقّيي سقيق  

 ا: م يات ا:سرعي  و"اإلجرامي " ا:تي لاـ عيا ةد مواطنيف ف سطينييف.
 30/7/1063قدس برس، 

 
 اتفاؽ سالـ إلىاـ بتنازالت لمتوصؿ يشككوف في استعداد نتنياىو لمقي إسرائيميوفمحمموف  11

شيؾ مس  وف في اسرائيؿ في رغع  رئيس ا:وزراء االسرائي ي عنياميف نتنياىو في ا:سبلـ أ ؼ ب   –ا:قدس 
 او في است داده : قياـ عتنازالت : تويؿ ا:ى اتفاؽ سبلـ مع ا:ف سطينييف.

ا:سؤاؿ ىو م رف  اف ياف نتنياىو »شيو اف ورأى ا:م  ؽ ا:سياسي في االذاع  ا: ام  االسرائي ي  شييو منا
 «.يرغب فقط في اطبلؽ عم ي  ا:مفاوةات او اف ياف يريد ف بًل ا:تويؿ ا:ى اتفاؽ

مف ا:ي ب م رف  ما اذا ياف مست دًا : قياـ عتنازالت عف اراض مف ا:مستوطنات االسرائي ي . مف »ولاؿ 
 ف سطيني .:سدود اي دو:  « ا:مؤيد انو :ـ يقدـ اعدًا اي خريط 

و:يف :ف ييوف :و »واعتعر ا:م  ؽ في االذاع  ا: ام  رونيف عوالؾ اف اعادة اطبلؽ ا:مسادثات ي د نجاسًا 
وعسسب عوالؾ فاف نتنياىو سيقوـ عا:تبلعب «. اي م نى في ساؿ وي ت ا:مسادثات ا:ى طريؽ مسدود

ةات واتياـ اسرائيؿ عتسمؿ ماىرة مف اجؿ عدـ اعطاء ا:ف سطينييف اي ذري   :ولؼ ا:مفاو »عطريق  
مست د »اما ا:م  ؽ في ا:ت فزيوف ا: اـ سناف يريستاؿ فأيد في ا:مقاعؿ اف نتانياىو  عف فش يا.« ا:مسؤو:ي 

و:ينو تسدث ايةًا عف ا:ي وعات ا:تي واجييا رئيس ا:وزراء :ج ؿ «. ايثر مف ا:ساعؽ : مةي لدماً 
يف ال تعشر عا:خير في ائتبلفو ا:سيومي في ساؿ اسرى ف سطيني 309سيومتو تيادؽ ع ى اطبلؽ سراح 

 وافؽ ع ى ا:قياـ عتنازالت خاي  في مجاؿ االراةي وا:تي مف دونيا ال يوجد امياني  التفاؽ سبلـ.
 36/7/1063، الحياة، لندف

 
 ليست معنية بنجاح المفاوضات أكثر مف الطرفيف  الواليات المتحدة مركز أبحاث األمف القومي: 13
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، مف م يد أعساث األمف ا:قومي   ىير أندراوسز  -ا:نايرة  لا:ت دراس  جديدة أعدىا ا:عاسث ش ومو عرـو
في جام   تؿ أعيب، إف ا:مفاوةات ا:تي عدأت في واشنطف عيف اإلسرائي ييف وا:ف سطينييف، تسمؿ في 

مشايؿ طياتيا ا:يثير مف ا:مخاطر خيويا وأف ا:طرفيف :ـ يتمينا مف ا:تويؿ إ:ى اتفاؽ إطار سوؿ ا:
 وتعادؿ األراةي عشيؿ متفؽ ع يو. 17ا: ا:ق  عينيما مثؿ سدود ا: اـ 

أما ا:جانب ا:ف سطيني فرفض ا:ت يد عا:موافق  ع ى ا:ط ب اإلسرائي ي عاالعتراؼ عييودي  ا:دو:  ا: عري ، 
ع ى  عبلوة ع ى عدـ ا:تويؿ التفاؽ سوؿ تجميد االستيطاف، و:فت ا:عاسث إ:ى أف ا:موافق  اإلسرائي ي 

إطبلؽ سراح األسرى ا:ف سطينييف، ا:ذيف تمت مسايمتيـ لعؿ اتفاؽ أوس و، يانت عا:نسع  :رئيس ا:س ط  
ا:ف سطيني ، مسمود ععاس، نقط  مفي ي  ساعدتو جًدا في ا:موافق  ع ى ا: ودة : مفاوةات ع د تولؼ 

:يس عم ي  تفاوةي ، إنما  وشدد ا:عاسث اإلسرائي ي ع ى أف ما يجري في واشنطف ىو استمر ثبلث سنوات.
مسادثات :تييئ  ا:فري  : مفاوةات عيف ا:طرفيف، الفتًا إ:ى أف ا: ديد مف ا: قعات ما زا:ت موجودة، مثؿ 
عمد االتفاؽ ع ى األجندة وترتيب ا:مفاوةات، وا:مطا:ع  ا:ف سطيني  عأْف تيوف معادرة ا:سبلـ ا: رعي  أساًسا 

فسر ألواؿ ا:وزير جوف ييري عا:طريق  ا:مريس  :و، األمر ا:ذي لد : مفاوةات، عبلوة ع ى أف يؿ طرؼ يُ 
ورأى ا:عسث عروـ أف ا:سعب ا:رئيسي ا:ذي دفع عإسرائيؿ وعا:س ط  ا:ف سطيني   يؤدي إلفشاؿ ا:مفاوةات.

إ:ى ا:موافق  ع ى تجديد ا:مفاوةات ييمف في خشيتيما مف لياـ ا:واليات ا:متسدة األمرييي  وا:مجتمع ا:دو:ي 
 عاتياميا عأنيما يرفةاف ا:مفاوةات، وعا:تا:ي ع ييما تسمؿ عوالب ىذا ا:ت نت وا:رفض، ع ى سد ت عيره.
ورجح ا:عاسث أْف ييوف لرار االتساد األوروعي عمقاط   ا:مستوطنات ا:تي ألامتيا ا:دو:  ا: عري  في ا:ةف  

 ي  إ:ى ا:موافق  ع ى ا: ودة : مفاوةات، ا:غرعي  ا:مست  ، ىو أسد أىـ ا: وامؿ ا:تي دف ت ا:سيوم  اإلسرائي
مشددا ع ى أف خبلًفا :ئلدعاءات اإلسرائي ي  ا:رسمي  عأف لرار االتساد األوروعي أعاؽ تقدـ ا: م ي  ا:س مي ، 
فإف ا:قار سرع في ا: ودة إ:ى طاو:  ا:مفاوةات، ذ:ؾ أف إسرائيؿ ل قت ل ًقا يعيًرا مف اتساع عم ي  نزع 

وتطرؽ ا:عاسث إ:ى ا:جانب    يورتيا في ا: ا:ـ عأنيا رافة  : سبلـ، ع ى سد لو:و.ا:شرعي  عنيا نتيج
ا:ف سطيني ولاؿ إف ا:س ط  ا:ف سطيني  ت رةت :تيديدات مف لعؿ ا:واليات ا:متسدة األمرييي  عولؼ 
و ا:مساعدات ا:ما:ي  إذا وايؿ ععاس ا:رفض، و:يف عموازاة ذ:ؾ، أةاؼ، أف ا:تأييد ا:يعير ا:ذي منست

ا:جام   ا: رعي  :رئيس ا:س ط ، ياف سععا مريزيا :موافقتو ع ى ا: ودة إ:ى ا:مفاوةات، ذ:ؾ ألف ا:جام   
ا: رعي  وفرت :و غطاء إل يميا :خطوات، و:فت ا:عاسث إ:ى أف وفد ا:جام   ا: رعي  ا:ذي ا:تقى ا:وزير ييري 

ا:عند ا:وارد في ا:معادرة ا: رعي ،  ، وىو3717في عماف شدد ع ى أف ا:مفاوةات ع ى أساس سدود ا: اـ 
ولاؿ أيةا إنو مف  يشمؿ تعادؿ األراةي مف ناسي  ا:مساس  وا:جودة عشيؿ متفؽ ع يو مع اإلسرائي ييف.

غير ا:مستع د عتاتًا أْف تيوف ا:ثورة ا:ميري ، ا:تي أطاست عسيـ اإلخواف ا:مس ميف في مير، وعا:تا:ي 
دعـ ا:ميري، دف ت ععاس إ:ى االعتقاد عأنو عات ألوى مف ذي أة فت سري  سماس، ا:تي عو:ت ع ى ا:

لعؿ مف ا:ناسي  ا:سياسي ، دوف ا:خوؼ مف دفع أثماف في ا:شارع ا:ف سطيني عسعب عودتو : مفاوةات مع 
 إسرائيؿ، يما لاؿ ا:عاسث.

ا في ا:موالؼ وأشارت ا:دراس  إ:ى أف ا:طرفيف اإلسرائي ي وا:ف سطيني ع ى ع ـ ودراي  عأف ا:فجوات عينيم
يعيرة جدا، وعا:تا:ي عا:نسع  :يؿ طرؼ مف ا:طرفيف ال يوجد أي أمؿ في أف يوافؽ ا:جانب ا:ثاني ع ى اتفاؽ 
يج ب ا:سد األدنى مف شروطو، وعم يا، لا:ت ا:دراس ، إف اإلسرائي ييف وا:ف سطينييف تـ جرىما إ:ى 

، فإننا أماـ عام يف مريزييف  األوؿ مفاوةات ال يؤمنوف عيا عا:مرة، وعناًء ع ى ذ:ؾ، أوةح ا:ع اسث عرـو
أف ا:طرفيف :ف يجتيدا عا:مرة خبلؿ ا:مفاوةات عيدؼ إنجاسيا، عؿ أف جؿ اىتماميما سييوف لعا:  ا:بلعب 



 
 
 

 

 

           69ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

األمرييي، إذ أف يؿ طرؼ مف ا:طرفيف سُيساوؿ إلناع ا:وزير ييري ومستشاريو عأف ا:طرؼ ا:ثاني ىو 
أي ا:عاسث فإف ىذا األمر ُينتج ت ييف في ا:موالؼ، و:يف مف ا:ي ب ا:متيـ عإفشاؿ ا:مفاوةات، وعر 

، عنجاح ا:مسادثات في ا:ولت ا:ذي ال يريد ا:وسيط األمرييي، أيثر مف ا:طرفيف،  ا:تيديؽ، أةاؼ عرـو
 عنجاسيا.

عبلوة ع ى ذ:ؾ، نوىت ا:دراس  إ:ى أف تسديد ا:فترة ا:زمني  عتس   أشير سُت طي : طرفيف، وعاألخص 
طرؼ اإلسرائي ي ا:فري  : تفاوض مف أجؿ ا:تفاوض :يس إال، و:يس مف أجؿ ا:تويؿ التفاؽ، ذ:ؾ أف ا:

مف وافؽ ع ى ا:مدة ا:زمني  :يس لادًرا ع ى تفجير ا:مفاوةات، وىذا األمر مف شأنو أْف يزيد عأة اؼ عمد 
 يوف تأجيؿ األزم  عينيما.ثق  ا:جميور مف ا:جانعيف في ا:مفاوةات، وعا:تا:ي فإف تداعيات ىذا األمر ست

ورأى ا:عاسث اإلسرائي ي أف إسدى ا:طرؽ :منع األزم  مع نياي  األشير ا:تس  ، أْف يتويؿ ا:طرفاف إ:ى 
اتفاؽ عأنيما :ف يتفاوةا فقط ع ى االتفاؽ ا:نيائي عينيما، إنما ع ى ا:خطوات االنتقا:ي  :بلتفاؽ ا:نيائي، 

تشمؿ تسسيف وةع ا:ف سطينييف، وتقوي  ا:ف سطينييف مف ا:ناسي   مشيرا إ:ى أف ىذه ا:خطوات تشمؿ في ما
االلتيادي  عيدؼ إنشاء ا:ني  ا:تستي  :دو:تيـ ا:مستقع ي  وأيةا تقوي  االلتياد ا:ف سطيني، وذ:ؾ عف طريؽ 
منسيـ ا:مزيد مف ا:يبلسيات وا:مزيد مف األرةي ا:تي تيوف تست سيطرتيـ ا:يام  ، وأشارت ا:دراس  إ:ى 

اتفاًلا مف ىذا ا:قعيؿ سيمنح ا:طرفيف ا:ف سطيني واإلسرائي ي ا:فري  :مواي   ا:مسادثات، وا:فري  أيًةا إف 
 :تقديـ إنجازات أماـ ش عييما.

مةاًفا إ:ى ما ُذير أنًفا، لاؿ ا:عاسث إف االتفاؽ ع ى ا:قاعدة :عدء ا:مسادثات عيف ا:طرفيف ال ُيشيؿ خطًرا 
ائيؿ، ذ:ؾ أف ا:طرؼ ا:يميني في ا:سيوم ، مثؿ ا:عيت ا:ييودي، :ف يترؾ ع ى االئتبلؼ ا:سيومي في إسر 

االئتبلؼ، ألف زعماء ا:سزب يؤمنوف عأف ا:مسادثات في واشنطف :ف تج ب شيًئا، و:يف مف ا:مستمؿ أف 
تنشب خبلفات داخؿ االئتبلؼ ع ى خ في  ا:موالؼ اإلسرائي ي  ا:ميادن  خبلؿ األشير ا:تس  ، و:يف ستى 

:خبلفات :ف تؤدي عأي شيؿ مف األشياؿ إ:ى تيديد االئتبلؼ ا:سيومي عرئاس  نتنياىو، ذ:ؾ أف ىذه ا
أسزاب ا:م ارة  وعدوا رئيس ا:وزراء عمنسو ا:دعـ مف ا:خارج في ساؿ ترؾ ا:عيت ا:ييودي االئتبلؼ، يما 

عديبًل :و، وعا:تا:ي فإف  أف ا:م ارة  ا:داخ ي  :نتنياىو داخؿ سزعو :ف تتميف مف ا: مؿ ةده، ألنيا ال تم ؾ
ا:طرؼ اإلسرائي ي ال ُيمينو عأي شيؿق مف األشياؿ اإلدعاء أماـ أمرييا وا:مجتمع ا:دو:ي عأنو ال يمينو 

 ا:تفاوض عشيؿ ف اؿ مع ا:ف سطينييف عسعب االعتعارات ا:داخ ي  اإلسرائي ي ، ع ى سد لوؿ ا:عاسث.
 36/7/1063، القدس العربي، لندف

 
 تقرر تقديـ بوادر اقتصادية لمسمطة الفمسطينية "إسرائيؿالعاشرة: " ئيميةاإلسراالقناة  14

ذيرت ا:قناة ا: عري  ا: اشرة، مساء امس ا:ثبلثاء، أف ا:سيوم    ترجم  خاي  -ا:قدس دوت يوـ  -غزة 
وأوةست   .اإلسرائي ي  ستقدـ خبلؿ األساعيع ا:ق ي   ا:مقع   عدد مف ا: فتات وا:عوادر اتجاه ا:س ط  ا:ف سطيني

ا:قناة االسرائي ي  في نشرتيا ا:رئيسي  أنيا ستقوـ عتشجيع مشاريع التيادي  في مناطؽ ا:س ط  ا:ف سطيني  
ووفقا : قناة فإف ا:سيوم  ستنسؽ مع  وا:سماح :منح مزيد مف ا: ماؿ ا:ف سطينييف ا:تياريح :دخوؿ إسرائيؿ.

 واجز :تسييؿ سري  ا:ف سطينييف.ا:جيات األمني  ا:مختي  في إسرائيؿ :رفع عدد مف ا:س

 36/7/1063، القدس، القدس
 

 قدمت رسائؿ تحوي ضمانات سرية إلنجاح المفاوضات المتحدة الوالياتىآرتس:  15



 
 
 

 

 

           10ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

ذيرت يسيف  ىآرتس ا: عري ، ا:يـو األرع اء، أف ا:سيوم    ترجم  خاي  -ا:قدس دوت يوـ  -غزة 
ونق ت ا:يسيف  عف  .اإلسرائي ي وةات ا:ف سطيني  األميريي  لدمت رسائؿ تسمؿ ةمانات النجاح ا:مفا

مسئوؿ إسرائي ي يعير، لو:و أف "ىذه ا:رسائؿ ا:سري  تت  ؽ عا:سدود وا:بلجئيف ومولؼ ا:واليات ا:متسدة 
وأةاؼ، "ع ى ما يعدو األميريييف لدموا ةمانات واةس  : ف سطينييف عأف تيوف ا:مفاوةات ع ى  منيما".

سداث عم ي  تعادؿ :ؤلراةي، فيما لدموا إلسرائيؿ ةمانات أف ا:سدود :ف تيوف ، و 3717أساس سدود عاـ  ا 
ع ى ىذا األساس وأنو سييوف ىناؾ تغييرات عشأف ا:سدود سيتـ إنشاؤىا وفقا : والع ع ى األرض، وأف 

 ا:رسا:  األميريي  :ئلسرائي ييف شم ت تأييدىا ع ى إلام  دو:  ييودي ".

 36/7/1063، القدس، القدس
 

 توتر عالقات حماس بمصر وتعمف استعدادىا تزويد غزة بالوقود والسمع تستغؿ "إسرائيؿ" 16
، إف إسرائيؿ تست د :تزويد لطاع «ىآرتس»لاؿ ميدر أمني إسرائي ي يعير :يسيف    يفاح زعوف -راـ اهلل

عيف سماس وا:نظاـ  غزة عا:ولود وزيادة عدد ا:شاسنات ا:تي تسمؿ ا:مواد ا:غذائي  : قطاع، ع د أزم  ا: بللات
ا:ميري. وأيد ا:ميدر أف ا:وةع في غزة :ـ ييؿ :سد األزم  ا:تي تتط ب ا:تدخؿ ا:فوري خاي  أف 
ا:س طات ا:ميري  ال تزاؿ تزود ا:قطاع عيميات مسددة مف ا:ولود، :ينو لدر أف إسرائيؿ ستةطر :تزويد 

وعموازاة ذ:ؾ رف ت إسرائيؿ عدد ا:شاسنات ا:غذائي  إ:ى  ا:قطاع عا:ولود في ساؿ استمرت األزم  ولتا أطوؿ.
 شاسن  ساؿ استمرت األزم  مع مير. 900، وتقوؿ إنيا لد تيؿ إ:ى 100إ:ى  120غزة يوميا مف 

 36/7/1063، الشرؽ األوسط، لندف
 

 محكمة حيفا  اتقرار بعد  عمرو شباب شفا يحرض عمى سرائيمياإلاإلعالـ  17
إسرائي ي  أمس ع ى شعاف مدين  شفاعمرو ا:مدانيف لةائيا عا:تسعب عقتؿ  سرةت يسؼ  ا:غد –ا:نايرة 

، اإلرىاعياإلسرائي ي نتاف زادة ا:ذي ارتيب مجزرة شفا عمرو لعؿ ثماني سنوات، وأعرزت رد ف ؿ عائ   
 ا:ذي طا:عت عاتياـ ا:شعاف عا:قتؿ ا: مد، وم العتيـ عسسب ا:تيم .

 ح "مرتيعي ا: ينش عنتاف زادة" )ا: ينش مجموع  تياجـ فردا واتسدت جميع ا:يسؼ ع ى استخداـ ميط
وتقت و(، دوف استخداـ ميط ح "ارىاعي"، إال أف ع ض وسائؿ اإلعبلـ استخدمت ميط ح "ا:مخرب"، 
وععرت عائ   نتاف زادة عف اعتراةيا ع ى ا:سيـ، مطا:ع  عأف تفرض ع ييـ تيم  لتؿ ا: مد، رغـ اف 

 ا:ناس ا:تي يانت تدافع عف نفسيا مف نيرانو، وخبلؿ ىروعيا مف ا:ساف  .االرىاعي مات خبلؿ تدافع 
يما طا:ب مسامي عائ   االرىاعي ا:نياع  االسرائي ي  عأف تستأنؼ ع ى ا:سيـ، وتطا:ب عإدان  ا:شعاف ا:سع   

مرة سينما تـ عا:قتؿ ا: مد :بلرىاعي نتاف زادة، وادعى أف اسرائيؿ فرطت عذ:ؾ عنتاف مرتيف، مرة سينما ُلتؿ و 
 إسقاط تيم  ا:قتؿ ا: مد.

يذير أف شعاف شفا عمرو وا:قوى ا:وطني  رفةت اإلدان ، وأيدت أف مط عيا ىو إغبلؽ ا:م فات ةد ا:شعاف 
 ا:ذيف داف وا عف أنفسيـ وعف أعناء مدينتيـ مف ا:موت ا:مسدؽ.

 36/7/1063الغد، عّماف، 

 
 ا إرساؿ الطائرة بدوف طيار في نيساف الماضي ُتحمؿ حزب اهلل رسمي "إسرائيؿموقع "والال": " 18



 
 
 

 

 

           16ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

( اإلخعاري اإلسرائي ي أمس ا:ثبلثاء عف ميدر أمني WALLAزىير أندراوس  نقؿ مولع ) -ا:نايرة 
رفيع ا:مستوى في تؿ أعيب لو:و إنو مع انتياء سبلح ا:جو اإلسرائي ي مف أعماؿ ا:تسقيؽ تقرر أ:قاء 

نيساف )أعريؿ( ا:ماةي إ:ى سيفا ع ى سزب اهلل ا: عناني، وأنو ال  مسؤو:ي  إرساؿ ا:طائرة عدوف طيار في
 ُيميف أْف يوةح أيثر،.

ولاؿ ميدر آخر أف ا:قرار عتسميؿ سزب اهلل ا:مسوؤ:ي  ىو لرار سياسي، ذ:ؾ ألنو :يس م  وما عشيؿ 
ف ا:رسمي يامؿ مف ىي ا:جي  ا:تي أرس ت ا:طائرة، و:ينو أةاؼ، أف سبلح ا:جو ُيمرر ععر ىذا اإلعبل

 رسا:  مفادىا أف يؿ ما ييؿ مف :عناف يقع تست مسؤو:ي  ا:سيوم  ا: عناني .
ولاؿ ا:مولع أيةا إف ا:ناطؽ ا:رسمي ع ساف ا:جيش اإلسرائي ي، ا:جنراؿ يوأؼ مردخاي، رفض ا:ت قيب 

ات مف شير نيساف )أعريؿ( ا:ماةي أف طائر  12ع ى ا:خعر وياف ا:جيش اإلسرائي ي أع ف ع د ظير ا:ػ
مقات   تاع   :سبلسو ا:جوي أسقطت طائرة مف دوف طيار مقاعؿ شاطئ سيفا، سيث أيد وزير األمف 
اإلسرائي ي أف ا:طائرة ت ود :سزب اهلل، ولاؿ ا:متسدث عاسـ ا:جيش اإلسرائي ي : شؤوف ا: رعي ، أفيساي 

مف أعريؿ،  12ظير ا:ػ أدرعي إنو تـ إسعاط اختراؽ طائرة مف دوف طيار : مجاؿ ا:جوي اإلسرائي ي ع د
يي ومتًرا عف شاطئ مدين  سيفا عندما أسقطتيا  31مؤيدا ع ى أف ىذه ا:طائرة يانت تس ؽ ع ى ع د 

 ا:طائرات ا:مقات   اإلسرائي ي .
 36/7/1063، القدس العربي، لندف

 
 فمسطيني يقبعوف في سجوف االحتالؿ أسير 5600: وزارة األسرى 19

أسػػير  2300ارة األسػرى انػو مػػع عػدء اسػتئناؼ ا:مفاوةػات فإنػػو اليػزاؿ ىنػاؾ لا:ػػت وز   ػػ و:يػد عػوض راـ اهلل
سجنا وم سيرا ومرايز توليؼ داخؿ إسرائيؿ، عيػنيـ  37ف سطيني يقع وف في سجوف االستبلؿ موزعيف ع ى 

ععػد اهلل ا:عرغػوثي مسيومػا عػأع ى سيػـ  األسػيرأسيرا مسيوما عا:مؤعد :مرة واسػدة و: ػدة مػرات، وي تعػر  217
 عاما. 120مؤعدا و 17عا:سجوف وىي 

عاما  31طفبل يقع وف عسجوف االستبلؿ أعمارىـ ألؿ مف  120وسسب تقرير يدر عف ا:وزارة ا:ثبلثاء فاف 
عةوا في ا:مج س ا:تشري ي ا:ف سطيني يقع ػوف  31ويتريزوف في سجوف ا:شاروف ومجدو وعوفر، وال يزاؿ 

أسػيرة ف سػطيني  وع ػى  39ي وأسمػد سػ دات وسسػف يوسػؼ، ومرواف ا:عرغػوث األسرىوع ى رأسيـ  ،عا:سجوف
 عاما عا:سجف. 31رأسيـ :ينا جرعوني ألدـ األسيرات وا:تي تمةي 

وىػػو تػػاريخ إنشػػاء  9/2/3779عػػدد األسػػرى ا:قػػدامى )عمػػداء األسػػرى( ا:م تق ػػيف لعػػؿ عػػاـ  أفوأفػػاد ا:تقريػػر 
 .أسرى 301ا:س ط  ا:وطني  ا:ف سطيني  يع   

سا:ػػػ  دائمػػ  فػػػي  31سا:ػػػ  مرةػػي  يػػػ ع  فػػي ا:سػػػجوف، مػػنيـ  3900إ:ػػػى وجػػود مػػػا يقػػارب  وأشػػار ا:تقريػػر
 .مستشفى ا:رم  

ا:تػي تمػت  األسػرىأسيرا مسررا أعيد اعتقا:يـ ع د تسررىـ ةػمف يػفق  تعػادؿ  39وذير ا:تقرير عاف سوا:ي 
سػػػرائيؿلعػػػؿ شػػػيور عػػػيف سمػػػاس  تيديػػػدا عإعػػػادة مػػػا زا:ػػػوا يقع ػػػوف فػػػي ا:سػػػجوف ويواجيػػػوف ’ يػػػفق  شػػػ يط‘ وا 

 أسياميـ ا:ساعق .
يػػػاف آخػػػرىـ ا:شػػػييديف عرفػػػات  3717شػػػيداء سػػػقطوا فػػػي ا:سػػػجوف منػػػذ عػػػاـ  109أف  إ:ػػػىا:تقريػػػر  وأشػػػار

أسػػيرا ف سػػطينيا وعرعيػػا مةػػرعيف إةػػراعا مفتوسػػا عػػف  33منوىػػا إ:ػػى اسػػتمرار  ،جػػرادات وميسػػرة أعػػو سمديػػ 
 .ا:ط اـ، ولد تردت أوةاعيـ ا:يسي  عشيؿ يعير



 
 
 

 

 

           11ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

 أسػرى 309 -االتفاؽ ع ى اإلفراج عف لدامى األسرى ا:م تق ػيف لعػؿ اتفاليػات أوسػ و  أف إ:ىا:تقرير  وأشار
سػػراسيـ ع ػػى دف ػػات تزامنػػا مػػع ا:مفاوةػػات ا:تػػي  إطػػبلؽا:ماةػػي ع ػػى  األسػػد اإلسػػرائي ي وافقػػت ا:سيومػػ  
ع ى اإلفراج عف يؿ  وا:تي نيت 3777ىو استسقاؽ سياسي منذ اتفالي  شـر ا:شيخ عاـ  -جرى استئنافيا 

 .9/2/3779األسرى ا:م تق يف لعؿ إنشاء ا:س ط  ا:وطني  ا:ف سطيني  عتاريخ 
36/7/1063القدس العربي، لندف،   

 
 أبو ريدة في سيناء وائؿ الفمسطيني سيراألاختطاؼ  تفاصيؿ"شؤوف األسرى" تكشؼ  30

ؿ اختطاؼ واعتقػاؿ األسػير وائػؿ سسػيف "األيػاـ"  يشفت تقرير :وزارة شؤوف األسرى، أمس، تفايي -راـ اهلل 
سزيػراف ا:ماةػي، وا:ػذي يقعػع فػي سػجف  13عامػًا( مػف خػاف يػونس فػي لطػاع غػزة، فػي  12فييد أعو ريػدة )

 عسقبلف، وي اني مف إياع  عا:رجؿ ويسر في ا:فقرة ا:راع   لعؿ اعتقا:و.
نػػو تػػـ اختطافػػو مػػف سػػيناء، سيػػث ولػػاؿ األسػػير أعػػو ريػػدة :مسػػامي ا:ػػوزارة يػػريـ عجػػوة ا:ػػذي زاره فػػي ا:سػػجف ا

سافر مف غزة إ:ى مير مف اجؿ عبلج اعنو ا:ذي ي اني مف ةمور في ا:مخ ويع   مف ا: مر عامًا واسػدًا، 
 وياف مف ا:مفترض أف ي ا:ج في إسدى مستشفيات ا:قاىرة.

ص ا:ػذيف ي ػرفيـ وأشار أعو ريدة إ:ى انو ميث مع اعنو أسعوعًا في ا:قاىرة، وأثناء ذ:ؾ اتيؿ عو اسد األشخا
عاالسػػـ، ويػػاف لػػد ت ػػرؼ ع يػػو أثنػػاء خروجػػو مػػف م عػػر رفػػح عاتجػػاه ميػػر، وىػػو سػػائؽ سػػيارة وط ػػب منػػو أف 
يسةػر إ:ػى منز:ػو فػي سػيناء وأنػػو :عػى ا:ػدعوة، وعنػد ويػو:و إ:ػى عيتػػو يػاف عػدة أشػخاص آخػريف موجػػوديف 

وةػػ ت سعػػوب ا:منػػـو فػػي  عػػا:منزؿ، وع ػػد تقػػديـ مشػػروب ا: يػػير :ػػو ذىػػب فػػي نػػـو عميػػؽ، سيػػث يػػاف لػػد
ا: يير، و:ما اسػتفاؽ وجػد نفسػو فػي مريػز تسقيػؽ إسػرائي ي، موةػسًا أف ا:سػائؽ ا:مػذيور يػاف واةػسًا انػو 

 عميؿ إلسرائيؿ وانو أول و في ا:يميف.
 36/7/1063األياـ، راـ اهلل، 

 
 قصى"في "األ وكنيس يسارع إلقامة حي استيطاني اإلسرائيمي اإلسكافوزير : األقصى"مؤسسة " 36

سػػػػػّذرت فػػػػػي عيػػػػػاف :يػػػػػا ا:ثبلثػػػػػاء  مؤسسػػػػػ أف ا:، 30/7/1063مؤسسػػػػػة األقصػػػػػى لموقػػػػػؼ والتػػػػػراث،  لا:ػػػػػت
، يسػػارع فػػي ا: مػػؿ ع ػػى تنفيػػذ ”أوري أريئيػػؿ“ اإلسػػرائي ي اإلسػػيافمػػف أف مػػا يسػػمى عػػػ وزيػػر  10/7/1031

شػرؽ شػماؿ مخطط وا:ميادل  ع يو يقةي ععنػاء سػي اسػتيطاني وينػيس ييػودي ع ػى ع ػد عشػرات األمتػار 
، يةغط ويسارع في إسرائي ي  إعبلـوعسسب ميادر  ولا:ت ا:مؤسس  إف ا:وزير ا:مذيور، .األليىا:مسجد 

، إسػػػرائي ي ، فػػػي مولػػػع أجريػػػت فيػػػو سفريػػػات األليػػػىسػػػي اسػػػتيطاني لريػػػب مػػػف ا:مسػػػجد  إلامػػػ ا: مػػػؿ ع ػػػى 
 .ينيس ييودي إلام  إ:ى عاإلةاف يتةمف عناء عدة عمارات 

وسػدة سػيني  ةػمف أرعػع  13مذيور فأنو سػيتـ عنػاء عػداًل مػف ا:معػاني ا:قائمػ  ىنػاؾ اآلف وعسسب ا:مخطط ا:
معافق تتيػوف مػف طػاعقيف إ:ػى أرع ػ  طواعػؽ، األمػر ا:ػذي ي نػي إسػياف عػدد يعيػر مػف ا:مسػتوطنيف فػي مولػع 

تشػيؿ  ، وع ى سساب ترسيؿ ا:سياف ا:مقدسييف، وم روؼ أف ىذه ا:عؤر ا:سػياني األليىلريب مف ا:مسجد 
خطرا معاشرا ع ػى مدينػ  ا:قػدس وع ػى ا:مسػجد االليػى ع ػى سػد سػواء، وتػأتي ةػمف مخطػط تفريػ  مسػيط 

ميػػػانيـ، وىػػػذا أمػػػر خطيػػػر جػػػدا، فػػػي  اإلسػػػرائي يمػػػف ا:مقدسػػػييف ومساو:ػػػ  تغ يػػػب ا:وجػػػود  األليػػػىا:مسػػػجد 
 ا:منظور ا:قريب وا:ع يد .



 
 
 

 

 

           13ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

ا:عاسػػث فػػي شػػؤوف ، أف ععػػد ا:ػػرؤوؼ أرنػػاؤوط يانقػػبل عػػف مراسػػ ، 36/7/1063األيػػاـ، راـ اهلل،  وجػػاء فػػي
يشػػؼ ا:نقػػاب عػػف تسريػػات وتفاىمػػات داخػػؿ ا:سيومػػ  اإلسػػرائي ي  تػػأتي ةػػمف  ،االسػػتيطاف اسمػػد يػػب :ػػعف

خراج تراخيص عناء :قراع  أ:ؼ وسدة استيطاني  في ا:قدس ا:شرلي .  مخطط : ميادل  وا 
ط ا:ييي ػػي ا:جديػػد فقػػد تةػػمنت إسػػدى ج سػػات ولػػاؿ يػػب :ػػعف  "وفقػػا : م  ومػػات ا:متػػوفرة سػػوؿ ىػػذا ا:مخطػػ

ا:نقاش سو:و نقاشا سوؿ ةرورة ا:سماح عا:عناء ا: امودي في ا:ع ػدة ا:قديمػ ، وع ػى مػا يعػدو فػإف ىػذا ا:ط ػب 
 لد :قي ا:موافق  خيويا ع د أف تمت إعادة إسياء مخطط ا:سي االستيطاني في عاب ا:ساىرة".

 
 ى عماؿ فمسطينييفيعتدي بوحشية عم إسرائيميفيديو: جندي  31

ا:ثبلثػػاء، جنػػديا إسػػرائي يا  أمػػس، مسػػاء اإلسػػرائي ي أظيػػر فيػػديو عثتػػو ا:قنػػاة ا: اشػػرة  ـو ا:قػػدس دوت يػػ -غػػزة 
 ي تدي ع ى مجموع  مف ا: ماؿ ا:ف سطينييف عوسشي  دوف أي سعب.

مػػف ا: مػػاؿ ووفقػػا : قنػػاة فػػإف ا:جنػػدي ا:ػػذي يػػاف يرتػػدي زيػػا مػػدنيا، يػػاف يمةػػي عسػػيارتو سػػيف شػػاىد عػػددا 
ا:ف سػػطينييف ا:ػػذيف ي م ػػوف لػػرب إسػػدى ا:مسػػتوطنات، فػػأولؼ سػػيارتو وأخػػذ سػػبلسو وعػػدوف أي سػػعب عػػدأ فػػي 

 ةرعيـ واسدا ت و اآلخر.
دلػائؽ فػي ةػرب ا: مػاؿ،  30وأشارت ا:قناة إ:ى أنيا سي ت ع ى فيػديو ا:يجػـو ا:ػذي يػاف طػويبل واسػتمر 

ف عػددا مػف ا: مػاؿ اشػتيوا ةػد ا:جنػدي، وأف مسيمػ  عسػيري  وايف  إياه عػػ "عنػؼ غيػر مقيػد"، الفتػً  إ:ػى أ
 سيمت ع يو عا:سجف :شيريف فقط.

 :متاع   ا:فيديو 
http://www.alquds.com/news/article/view/id/453492 

36/7/1063القدس، القدس،   
 

 ترفض االعتراؼ بجامعة القدس وتمنع خريجييا مف مزاولة مينيـ "إسرائيؿ" 33
 أعػوتظػاىر عشػرات ا:مقدسػييف مػف خريجػي ي يػ  ا:ميػف ا:طعيػ  فػي جام ػ  ا:قػدس )  ريس يد عمو  -ا:قدس 

ديس( أماـ مقر وزارة ا:يس  اإلسرائي ي  فػي ا:قػدس ظيػر ا:يػوـ، وذ:ػؾ استجاجػًا ع ػى اسػتمرار رفػض ا:ػوزارة 
 ا:سماح :يـ عا: مؿ داخؿ مدين  ا:قدس، عسج  أنيا ال ت ترؼ عشيادات خريجي جام   ا:قدس.

خػػريج وخريجػػ  مػػف ي يتػػي ا:طػػب ا: ػػاـ وطػػب األسػػناف ومػػف خريجػػي ألسػػاـ  100ىػػذا اإلجػػراء نسػػو  ويطػػاؿ
طا:ػػب وطا:عػػ  مػػازا:وا ع ػػى مقاعػد ا:دراسػػ  وينتظػػروف تخػػرجيـ تعاعػػًا  200ا:ميػف ا:يػػسي ، فةػػبًل عػػف نسػو 

 خبلؿ ا:سنوات ا:مقع  .
واد إ:ػػى أف ىػػذا ا:موةػػوع سياسػػي، عػػ أعػػو:فػػت ا:قػػائـ عأعمػػاؿ عميػػد شػػؤوف ا:ط عػػ  فػػي جام ػػ  ا:قػػدس زيػػاد و 

ولػػاؿ أف  عا:جام ػػ ". االعتػػراؼسيػػث أف اإلسػػرائي ييف فػػي يػػؿ ج سػػ  يخت قػػوف شػػروطًا جديػػدة :تعريػػر رفةػػيـ 
ا:ج سات تغيير اسـ ا:جام   : موافق  ع ى االعتراؼ عشياداتيا، :يننا رفةنا عشيؿ  إسدىط عت في  إسرائيؿ
 لاطع".

  منا جيدا وولتا يعيريف، ىناؾ طالـ مساميف خػاص :متاع ػ  ىػذا ا:م ػؼ، وأةاؼ  ":قد استنزفت ىذه ا:قةي
 دوالر ع يو". أ:ؼ 300:قد أنفقنا أيثر مف 



 
 
 

 

 

           14ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

، وسيف توسدت ا:ي يػات فػي ىػذا 3772وأشار اعو عواد إ:ى أف إسرائيؿ يانت ت ترؼ عأرعع ي يات لعؿ ا: اـ 
االعتراؼ عيا، عاإلةاف  : ي يات ا:جديػدة ا: اـ وأيعست تندرج تست إطار "جام   ا:قدس"، رفةت إسرائيؿ 

 ا:تي انشئت السقًا".
30/7/1063القدس، القدس،   

 
 عمى القطاع غزة: اآلالؼ ينددوف بتحريض حركة فتح 34

اآلالؼ مػف ا:ف سػطينييف فػي مسػيرة ساشػدة تنديػدا عقيػاـ سريػ  فػتح وا:سػ ط   ا:ثبلثػاءأمػس شػارؾ مسػاء   غزة
 ري ع ى ا:ف سطينييف ولطاع غزة.في راـ اهلل عتسريض اإلعبلـ ا:مي

ويانػػت سريػػ  ا:مقاومػػ  اإلسػػبلمي  سمػػاس نشػػرت وثػػائؽ تؤيػػد تػػورط سريػػ  "فػػتح" وا:سػػ ط  فػػي تشػػييؿ خ يػػ  
ا: نػػؼ فػػي سػػيناء وميػػر  أعمػػاؿا:ميػػري عم  ومػػات مفعريػػ  عػػف لطػػاع غػػزة وتورطػػو فػػي  اإلعػػبلـإلمػػداد 

 ومساندتو : رئيس ا:ميري ا:م زوؿ مسمد مرسي.
سريػػ  سمػػاس  إ:ييػػايػػبلة تػػرويح ا:ثبلثػػاء مسػيرات ساشػػدة مػػف مسػػاجد شػػماؿ لطػاع غػػزة دعػػت  وخرجػت ع ػػد

 .أماموسيث توجيت ىذه ا:مسيرات إ:ى مسجد ا:خ فاء ا:راشديف وانط قت مف 
وطافػػت ا:مسػػيرات ا:تػػي ردد ا:مشػػاريوف فييػػا ا:شػػ ارات ا:منػػددة عسم ػػ  ا:تسػػريض ع ػػى ا:قطػػاع شػػوارع مخػػيـ 

 طينييف.جعا:يا :بلجئيف ا:ف س
36/7/1063قدس برس،   

 
 "أف تكوف فمسطينيًا في لبناف: "سامر مناعلكتاب  35

، "دار ن سػػف"عنػػواف يتػػاب سػػامر منػػاع ا:يػػادر سػػديثا عػػف  "أف تيػػوف ف سػػطينيًا فػػي :عنػػاف  "اسػػيندر سػػعش
يتةػمف لييػػًا ليػيرة مشػػاىدات عػف أوةػػاع ا:ف سػطينييف فػػي :عنػاف. تفايػػيؿ وسيايػات تخعرنػػا عػف عػػا:ـ 

 ننتعو إ:يو، عا:رغـ مما يسم و مف عذاب وأ:ـ في يؿ :سظ .ل ما 
لد تيوف مف ا:مرات ا:ق ي   ا:تي نجد فييا مف ييتب عف أوةاع ا:ف سطينييف في   سامر مناع ويقوؿ ا:ياتب

ت ػػؾ ا:نظػػرة ا:نمطيػػ  ا:موجػػودة :ػػدى لطػػاع واسػػع مػػف  ، م  ػػبل ذ:ػػؾ إ:ػػى عػػدة دوافػػع اعرزىػا :عنػاف، عشػػيؿ أدعػػي
اني ا:تػػي ت تعػر أف ا:مخيمػػات ععػارة عػػف يانتونػات مغ قػ  م يئػػ  عاألسػ س  وا:فوةػػى، فػي ا:ولػػت ا:شػ ب ا: عنػ

ا:ػػذي نجػػد فيػػو أف ا:مخيمػػات ىػػي تجم ػػات سػػيني  ف سػػطيني  ت ػػاني ا:يثيػػر مػػف ا:سرمػػاف نتيجػػ  ا:سرمػػاف مػػف 
. نجػػد مػػػثبل عامػػػاً  12سػػؽ ا: ػػودة إ:ػػػى ف سػػطيف عا:درجػػػ  األو:ػػى، ثػػػـ ا:سرمػػاف مػػػف ا:سقػػوؽ اإلنسػػػاني  طػػواؿ 

ا:م انػػاة سػػيف يػػذىب ا:ف سػػطيني السػػتخراج عطالػػ  ىويػػ  أو أي وثيقػػ ، وعخايػػ  إ:ػػى فالػػدي األوراؽ ا:ثعوتيػػ  
ا:ػذيف يت رةػوف دائمػػًا : توليػؼ عتيمػػ  ا:ػدخوؿ خ سػػ  إ:ػى :عنػاف عػػا:رغـ مػف أف م ظميػػـ و:ػدوا فػػي :عنػاف و:ػػـ 

رعػي أوالده ويعسػث عػف طالػ  :تػأميف مسػتقعؿ يخرجوا منو طي ػ  سيػاتيـ. يتعػُت عػف ييػؼ يسيػا ا:ف سػطيني وي
:يـ، وييؼ يس ى األوالد إ:ى ا:عسث عف عمؿ، وييؼ يفير في ا:يجرة. نق ت ىذه ا:تفاييؿ وغيرىا عييغ  

 لييي  :تظير أف ا:ف سطيني في ا:نياي  وعرغـ ا:م اناة ال يفير سوى عف سطيف.
36/7/1063السفير، بيروت،   
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           15ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

أيةػًا ال نػرى سػوى وجيػو « مجيػوؿ»غاع  فػي ميػاف مجيػوؿ. شػخص يػريض ىارعػًا مػف   رشا س وة - اعي
ثاني ، ال يف ؿ ا:شػخص )مسمػد سػاج داوود( شػيئًا  12دلائؽ و 1ا:مرعوب وال نسمع سوى :ياثو. ع ى مدار 

لػػػادر ع ػػػى  سػػػوى ا:يػػػرب وا:ت فّػػػت سو:ػػػو خائفػػػًا، إ:ػػػى أف ُيمسػػػؾ سعػػػؿ عرج ػػػو ويشػػػّده إ:ػػػى ا:خ ػػػؼ، وىػػػو غيػػػر
ا:مقاوم ، رغـ تمّسيو عا:سجارة واألعشاب ع ى األرض. وتعقى ا:ساؿ يما ىػي إ:ػى أف ينتيػي ا:فػي ـ ا:قيػير 

  تسػػػرؾ. لػػػاوـ. عرافػػػر :ػػػّف ىػػػذه أرةػػػؾاألرض.  ع ػػػى ثعػػػت لػػػدماؾيسػػػسعوؾ .  تػػػدعيـال »عرسػػػا:  مفادىػػػا  
دلػائؽ  2سػاج داوود عموةػوع ا:فيػديو ):ـ يمّر ا:يثير مف ا:ولت عيف تفيير ا:فناف ا:ف سػطيني مسمػد «. يمر 

تقريعًا( وتنفيذه مع يديقو ا:ميػّور مسمػد جعػاريف مػف مدينػ  أـ ا:فسػـ )لػرب جنػيف(. مسػاء األسػد ا:ماةػي، 
اجتمع االثناف :ترتيب مخطط ا: مؿ. وفي يعاح ا:يوـ ا:تا:ي، عند ا:سادس  يػعاسًا، اسػتيقظا وسمػبل يػاميرا 

فػػي مػػدينتيما، ا:ميػػاف األفةػػؿ الستةػػاف فيػػرة مسورىػػا ا:رعػػب وا:وسػػدة واسػػدة ومةػػيا عاتجػػاه غاعػػ  يػػغيرة 
وا:ظبلـ. يّور ا:ثنائي ا:في ـ ا:قيير ا:يامت وعاشرا فورًا ا:مونتاج، لعؿ أف ينشراه أمس ع ى يوتيوب تسػت 

 «.عرافر :ف يمر»عنواف 
36/7/1063األخبار بيروت،   
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زيي عني أرشيد نائب ا:مرالب ا: اـ :ئلخواف ا:مس ميف في األردف، أف  .شّدد ـ  عدناف أعو عامر ساوره
ا:رئيس ا:ميري مسّمد مرسي لّدـ نموذجًا متميزًا في ا:سريات ا: ام  واستراـ ا:رأي ا:م ارض، وعمؿ ع ى 

توى االلتيادي ومساو:  تسقيؽ األمف ا:غذائي وااليتفاء ا:تأسيس :قواعد ا:عناء ا:وطني ا:مستقّؿ ع ى ا:مس
ا:زراعي وا:يناعي عاإلةاف  إ:ى إلام  عبللات متوازن  مع دوؿ ا: ا:ـ.. ويميف ا:قوؿ إف ا:رئيس مرسي 

 دفع ثمف موالفو مف ا:سرب اإلسرائي ّي  األخيرة ةّد غّزة.
رشيد ا:ذي شغؿ منيب األميف ا: اـ ا:ساعؽ وفي مقاع   سيرّي  مع "ا:مونيتور" ععر ا:ياتؼ، أشار عني أ

:جعي  ا: مؿ اإلسبلمي وىي ا:واجي  ا:سياسّي  :ئلخواف ا:مس ميف في األردف، إ:ى أف االنقبلب ا: سيري 
ع ى مرسي :يس :و عبلل  عأدائو ا:داخ ي ا:سيومي، موةسًا أف ا:جغرافيا ا:سياسّي  ومولع مير ا:مجاور 

وؿ مف توّجيات وسياسات ميرّي  جديدة مف شأنيا أف تغّير لواعد ا:  ع  إلسرائيؿ وغّزة أل قا ع ض ا:د
ا:سياسّي  اإلل يمّي  :يا:ح سريات ا:مقاوم ، وىو ما ي ني لياـ تسّدي جديد إلسرائيؿ، و:ذ:ؾ ياف ا:رئيس 

 مرسي مستيدفًا.
ير ألنيا تةفي إ:ى ذ:ؾ، أوةح عني أرشيد أف اإلخواف ا:مس ميف يرفةوف زيارة ا:م ؾ ععد اهلل إ:ى م

شرعّي  ع ى معدأ االنقبلعات ا: سيرّي  وت يؽ سري  ا:ش وب نسو إنجاز ا:سرّي  وا:يرام  ا:وطنّي  واالستقبلؿ 
رساء سقوؽ ا:مواطنيف وىي ال تتّفؽ مع مولؼ عموـ األردنّييف. وشّدد أف ا:مخرج مما ويفيا  ا:سقيقي وا 

الستناد إ:ى ا:خارج أو ا:مراىن  ع ى ا:تطورات اإلل يمّي  عػ"أزم  ا:سيـ" في األردف ال ييوف عاالستقواء وا
وا:دو:ّي ، عؿ عإجراء اإليبلسات ا:وطنّي  وا:ت ديبلت ا:دستورّي  ا:يفي   ع ودة ا:س ط  إ:ى ا:ش ب األردني 

 ياسب ا:سّؽ وميدر ا:شرعّي  ا:م تعرة.
 

 وىنا النّص الكامؿ لممقابمة..
ا:مس ميف في مير ع ى ا:جماع  في األردف؟ أيف أخطأ مرسي  ييؼ سيؤّثر سقوط اإلخواف المونيتور:

 عاعتقاديـ؟ وييؼ يمينيـ ا:ت ّ ـ مف ا:تجرع  ا:ميرّي  :ئلخواف ا:مس ميف؟



 
 
 

 

 

           16ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

عني أرشيد  ا:سدث ا:ميري ا:متفاعؿ وا:مفتوح ع ى استماالت مت ّددة :يس ف بًل مس يًا مسيورًا في داخؿ 
ذا يانت جميع األطراؼ ترالب  سدود ا:دو:  ا:ميرّي ، و:يس م زواًل عف ا:متغّيرات اإلل يمّي  وا:دو:ّي . وا 

وتنتظر مآالت ا:سدث ونتائجو ا:نيائّي ، فذ:ؾ ي ود إ:ى رغعتيا عم رف  ان ياسات وتداعيات ما يجري في 
 مير ع ى مجمؿ ا:مشيد اإلل يمي في ا:منطق .

ظور لراءة ما سدث ويسدث في مير، :ذ:ؾ نسف في جماع  اإلخواف ا:مس ميف نساوؿ مف خبلؿ ىذا ا:من
فقناعتنا األييدة تقوؿ عأف األطراؼ اإلل يمّي  وا:دو:ّي  ا:فاع   وا:مؤّثرة ت ام ت مع ا:منطق  يوسدة واسدة، 
وأعّدت خيارات وسيناريوىات تيدؼ جمي يا إ:ى إجياض تجرع  ا:تسّرر ا: رعي ا:سديث، أو ما ايط ح 

 ع يو "ا:رعيع ا: رعي".
ييوف :مسار ا:سدث ا:ميري ومآ:و تأثير يعير ع ى األردف وغيره مف ا:دوؿ، :يف ا:سؤاؿ يعقى وعا:تا:ي س

عف سجـ األثر وعف اتجاىو. ومف ا:منتظر أف تنتيز ا:قوى ا:متنافس  أو ا:متيارع  سياسيًا مع اإلخواف 
ات رسمّي  دو:ّي  ا:مس ميف :سظ  نجاح االنقبلب ا: سيري في مير، :تقوي  موالفيـ، سواء يانت ا:قوى جي

أو سزعّي . :يف األمور ال يسيـ ع ييا مف خبلؿ ا: سظ  ا:راىن ، وا:يراع ا:سياسي سيعرز مف جديد، 
 عخاي  ي ما تأيدت س ط  ا:فساد واالستعداد في مير. ونسف متأيدوف أف ا:زمف ال ي ود إ:ى ا:وراء.

  أيثر رادييا:ّي  ولّوة. ولد أثعتت األمر ا:ذي لد ينشأ عف االنقبلب في مير، ىو تشّيؿ جيات م ارة
ا:تجارب ا:طوي   عأف ا:سريات اإلسبلمّي  عاتت عيّي  ع ى االجتثاث، و:ف تنجح أي س ط  أو دو:  في 
تيميش دورىا، عؿ إف ما تيفو ع ض ا:سيومات عػ"ا:س وؿ األمنّي " في ا:ت امؿ مع اإلسبلمّييف يشّيؿ :يـ 

ات تسطيـ ىذه ا:سريات اإلسبلمّي  أو تسجيميا ىي مراىنات ععثّي  رييدًا إةافيًا. وىذا ي ني أف رىان
 وغير وال ّي .

 
ع د إخفاؽ ا:مشروع اإلسبلمي في مير، ىؿ ساف ا:ولت إلدخاؿ إيبلسات ع ى جماع   المونيتور:

 اإلخواف ا:مس ميف :تسديد أىمّي  دورىا في ا:شرؽ األوسط ا:سا:ي؟
:فشؿ، أستطيع ا:قوؿ إف ا:رئيس ا:ميري مسّمد مرسي لّدـ نموذجًا عني أرشيد  لعؿ ا:سديث عف اإلخفاؽ وا

متمّيزًا في ا:سريات واستراـ ا:رأي ا:م ارض، وعمؿ ع ى تأسيس لواعد ا:عناء ا:وطني ا:مستقّؿ ع ى ا:مستوى 
االلتيادي ومساو:  تسقيؽ األمف ا:غذائي وااليتفاء ا:زراعي وا:يناعي، عاإلةاف  إ:ى إلام  عبللات 

 ن  مع مخت ؼ دوؿ ا: ا:ـ.متواز 
ويميف ا:قوؿ أف ا:رئيس مرسي دفع ثمف موالفو مف ا:سرب اإلسرائي ّي  ع ى غّزة في تشريف ثاني/نوفمعر 

، ما ي ني أف االنقبلب ا: سيري ةّده :يس :و عبلل  عأدائو إطبللًا، عؿ إنو ياف مستيَدفًا ميما أتى 1031
ا:سياسّي  :مولع مير وجوارىا إلسرائيؿ وغّزة، أثارت ل ؽ ع ض عإيبلسات أو لّدـ مف إنجازات. فا:جغرافيا 

ا:دوؿ مف استماؿ لياـ توّجيات وسياسات ميرّي  جديدة مف شأنيا أف تغّير لواعد ا:سياس  اإلل يمّي  :يا:ح 
 سريات ا:مقاوم ، وىو ما ي ني عروز تسّدي جديد إلسرائيؿ. و:ذ:ؾ ياف ا:رئيس مستيدفًا.

سات داخؿ جماع  اإلخواف ا:مس ميف عسعب ا:سدث ا:ميري، فيو ما زاؿ في مرس   أما ا:سديث عف إيبل
ا:عداي  و:ـ ييؿ مستقرمه ا:نيائي ع د. :ذ:ؾ فإف ا:مراج ات ا:مط وع  تت ّ ؽ عييفّي  إدارة ا:مرس   ا:راىن ، مف 

ي موةوع ا:يراع دوف االلتراب ستى مف فيرة تخّ ي اإلخواف ا:مس ميف عف معادئيـ أو ثواعتيـ، عخاي  ف
مع إسرائيؿ. فيذا غير وارد وال مياف :و، وسيعقى اإلخواف ا:مس موف أوفياء :معادئيـ وليميـ، ألف ا:سريات 

 ا:سياسّي  ا:تي تـ تطوي يا وا:تي تماشت مع إرادة ا:مجتمع ا:دو:ي :ـ تسّقؽ أي طموح وطني.



 
 
 

 

 

           17ص                                    1937العدد:                13/7/1063 األرع اء التاريخ:

 
 د االنقبلب، ال سّيما في ةوء عبللاتيـ ييؼ تروف زيارة ا:م ؾ ععداهلل ا:ثاني إ:ى مير ع المونيتور:

ا:متوّترة مع ا:مم ي ؟ ىؿ تخافوف فرض إجراءات يارم  ع ى نشاطات جماع  اإلخواف ا:مس ميف في 
 األردف؟

عني أرشيد  إف ا:ت  يؽ ع ى زيارة ا:م ؾ إ:ى مير ع د االنقبلب، ال عد أف تسعقو إشارة إ:ى أف ثورة ا:ش ب 
ياف :يا األثر ا:يعير في رسـ مبلمح ا:مرس   االنتقا:ّي  ا:تي  1033ي/يناير يانوف ا:ثان 12ا:ميري في 

تمّر عيا األّم  ا: رعّي . ومف أعرز نتائجيا ا:تسّرر مف ا:تع ّي  : دوؿ وا:مؤسسات األجنعّي ، وا:تخّ ص مف 
نياء مرس   اختطاؼ إرادة ا:ش وب ا:  رعّي  ا:توال  إ:ى سا:  االرتياف :نفوذ ا:دوؿ االست مارّي  ا: ظمى، وا 

ا:سرّي ، وا:رغع  عا:تسّرر مف لعة  ا:وياي  ا:سياسّي  واألمنّي  :ؤلنظم  ا:مستعّدة ا:فاسدة مف خبلؿ والع 
راداتيـ ا:سّرة.وع ى ا:رغـ مف ذ:ؾ، فإف ا:جيات ا:متةّررة مف ىذا ا:تسّوؿ  جديد تسّدده خيارات ا:ش وب وا 

الع ا:جديد ومسارات ا:تسّوؿ ا:تاريخي، ف مدت إ:ى مساو:  إفشاؿ يّؿ ا:يعير وع ى رأسيا إسرائيؿ :ـ تسّ ـ : و 
جياض مسيرة ا:رعيع ا: رعي. ويانت مير في مقّدم  ا:دوؿ ا:مستيَدف  عتخطيط يييوني  ا:ثورات ا: رعّي  وا 
 وأميريي وتوّرط ع ض أنظم  ا:سيـ ا: رعّي  ا:تي وّجيت ةرعات استعالّي  :تجرع  ا:نيوض ا: رعي ا:جديدة،
خوفًا مف تمّدد ا:وعي وانتشار ثقاف  اإليبلح وا:تغيير. وفي ىذا ا:سياؽ جاء االنقبلب ا: سيري في مير 

 يناير . 12ا:ذي أطاح عنتائج أّوؿ انتخاعات سّرة ونزيي ، وساوؿ ا:سطو ع ى ثورة 
إعال   وياف مف ا:واةح منذ ا: سظ  األو:ى ايطفاؼ ا:نظاـ األردني إ:ى جانب األنظم  ا:ساعي  إ:ى

ا:تسّوؿ ا:ديمقراطي في مير وت طيؿ استيماؿ ا:مسار ا:تسّرري، ولد ساىـ في ينع األزم  ومسايرة 
ا:تجرع  ا:جديدة ىناؾ. و:ـ ييف ا:مولؼ ا:رسمي األردني م ّعرًا عف ميا:ح ا:دو:  األردني ، أو مراعيًا 

لراءات عائس  وفاش   :نجاح ا:مؤامرة :ستمّي  استيماؿ منيج اإلرادة ا:ش عّي ، عؿ إنو راىف يا: ادة ع ى 
 االنقبلعّي  ا: سيرّي .

وياف األردف مف عيف األنظم  األو:ى ا:تي عاريت االنقبلب في مير ودعمت ا:وةع ا:ناشئ عنو. و:ـ 
تموز/يو:يو ا:جاري إلعبلف تأييده االنقبلب  39ييتؼ عقياـ وزير ا:خارجّي  عزيارة إ:ى ا:قاىرة عتاريخ 

افع عف االنقبلعّييف ولاـ عتعرير جريمتيـ أيثر مف وزير ا:خارجّي  ا:ميري ا:م ّيف مف لعؿ ا: سيري، عؿ د
 ا: سير.

تموز/يو:يو،  10ثـ انفرد ا:م ؾ ععد اهلل عيونو ا:رئيس ا:وسيد في ا: ا:ـ ا:ذي زار ا:قاىرة ع د االنقبلب عتاريخ 
مناطؽ ا:دو:  ا:ميرّي ، وا:تي تت اظـ يومًا  ومف دوف اعتعار أو انتظار مفاعيؿ ثورة ا:ش ب ا:ممتّدة في يؿ

ع د يوـ وتطا:ب عا: ودة إ:ى ا:شرعّي  واستيماؿ عناء ا:دو:  ا:مدنّي  ا:سديث  وتس ى إلفشاؿ االنقبلب 
 ا: سيري وما نتج عنو مف أوةاع عاط  .

أف تةفي شرعّي   إننا في جماع  اإلخواف ا:مس ميف في األردف نرفض زيارة ا:م ؾ ععد اهلل، ا:تي مف شأنيا
ع ى معدأ االنقبلعات ا: سيرّي  وت يؽ سري  ا:ش وب نسو إنجاز ا:سرّي  وا:يرام  ا:وطنّي  واالستقبلؿ 
رساء سقوؽ ا:مواطنيف. ون تعرىا زيارة ال تتّفؽ مع مولؼ عموـ األردنّييف، وندعو :تيويب  ا:سقيقي وا 

:داخ ي ويذ:ؾ ع ى مستوى ا: بللات ا:خارجّي  ا:تي ا:تشّوىات ا:تي أياعت ا:سياس  األردنّي  ع ى ا:مستوى ا
ج  ت مف ا: دو يديقًا ومف ا:يديؽ عدوًا، ما يستوجب انسيازنا :يا:ح ا:شرعّي  ا:ش عّي  وخيار ا:يندوؽ 

 ا:ذي تأّيد في خبلؿ سّت عم يات انتخاعّي  مشيود عنزاىتيا وسرّيتيا.
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ج مف أزم  ا:سيـ في األردف ال ييوف عاالستقواء أو وذ:ؾ، مع ا:  ـ أف زيارة ا:م ؾ تؤّيد ع ى أف ا:مخر 
نما سيرًا وتسديدًا عإجراء اإليبلسات  االستناد إ:ى ا:خارج أو ا:مراىن  ع ى ا:تطورات اإلل يمّي  وا:دو:ّي ، وا 
ا:وطنّي  وا:ت ديبلت ا:دستورّي  ا:يفي   ع ودة ا:س ط  إ:ى ا:ش ب األردني، ياسب ا:سّؽ وميدر ا:شرعّي  

 رة.ا:م تع
 

نياء عز:  اإلخواف ا:مس ميف في األردف، عقب  المونيتور: ىؿ أعدتـ ا:نظر عمقاط   االنتخاعات األردنّي  وا 
 األزم  ا:ميرّي ؟ وييؼ تيّنفوف إيبلسات ا:م ؾ؟

عني أرشيد  عغّض ا:نظر عف مولفنا مف ا:مقاط   أو ا:مشاري  في االنتخاعات ا:قادم ، إال أف اإلخواف 
ألردف يروف أف اإليبلسات ا:داخ ّي  : نظاـ األردني ا:رسمّي غير يافي ، وال ت عي تسقيؽ ا:مس ميف في ا

ا:سّد األدنى مف مطا:ب اإليبلسّييف. ومف ا:واةح أنو ال توجد توجيات جدّي  في داخؿ ا:نظاـ :تغيير 
 ا:مولؼ، عخاي  وأف ا:سيوم  األردنّي  تتسّدث عف تغيير لانوف االنتخاعات ا:نياعّي .

 
ا:ف سطينّي ، أيف تروف مولع -ي  ب األردف دورًا أساسيًا في استئناؼ ا:مفاوةات اإلسرائي ّي  المونيتور:

 األردف في ىذه ا:معادرة، وىؿ :دييـ أمؿ عا:توّيؿ إ:ى تسوي  عيف ا:جانَعيف؟
  األساسّي  عني أرشيد  مسيرة ا:تسوي  ا:س مّي  عم ّي  فاش  ، و:يس :يا أفؽ سياسي : نجاح، ألف ا:مشي 

تيمف في ت ّنت ا:جانب اإلسرائي ي ا:ذي يرفض ا:تجاوب :دعوات تجميد االستيطاف. و:ؤلسؼ، فإف األردف 
يقوـ عدور وظيفي عيدؼ إسياء ا:مفاوةات، و:يس :ديو رؤي  واةس  سوى إشغاؿ ا:رأي ا: اـ ومراوس   

 ا:مياف نفسو وتقطيع ا:ولت، :يس أيثر 
 

أزم  الجئيف عسعب األزم  ا:سورّي . مع تزايد ا:مخاوؼ سوؿ استقرار ا:مم ي ، ىؿ يواجو األردف  المونيتور:
 أنتـ عيدد إعادة تقييـ دعميـ : ثوار في سوريا في ةوء تزايد سّدة ا:يراع في األردف؟

عني أرشيد  عات م  ومًا مف لعؿ جميع األطراؼ أف األزم  ا:سورّي  تسّو:ت مسأ:  إل يمّي ، وجميع ا:قوى 
اري  فييا تخوض سرعيا في سوريا، ما ج  يا تمّثؿ سا:  مف االست ياء وي وع  ا:سّؿ، نتيج  : دـ ا:مش

ا:قدرة ع ى ا:تسّيـ عا:منتج ا:سوري، وألف مي س  إسرائيؿ تيمف في إة اؼ أو تدمير جميع ا:سورّييف 
أمد أطوؿ مف توّل ات ا:متسارعيف، ا:نظاـ وا:م ارة  ع ى سّد سواء. ومف ا:مرّجح أف تستمر األزم  إ:ى 

 األطراؼ جمي يا.
 19/7/1063، المونيتور

 
 اإلسرائيمي "سوروكا"نقؿ األسرى األردنييف المضربيف عف الطعاـ إلى مستشفى  38

ا:مةرعيف عف ا:ط اـ  األردنييفا:دستور مف ميادر مط    ومتاع   :شأف األسرى يسيف  ع مت   عماف
عنقؿ ىؤالء األسرى إ:ى  أمسؿ لامت في ساع  متأخرة مف مساء س طات االستبل أف اإلسرائي ي في ا:سجوف 
لد من ت عف ىؤالء ا:سجناء ا:مةرعيف عف  اإلسرائي ي طات  مرة أخرى. ويانت ا:س "سورويا"مستشفى 

 ا:ط اـ االتياالت وا:زيارات.
 36/07/1063، الدستور، عّماف
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 لبنانية "طائرة حيفا": "إسرائيؿ" 39

بلح ا:جو اإلسرائي ي اعتماد رمز ا:  ـ ا: عناني في اإلشارة إ:ى ىوي  ا:طائرة لررت ليادة س  مسمد عدير
ا:ماةي فوؽ ا:مياه اإلل يمي  :ف سطيف. وذيرت تقارير إعبلمي   / أعريؿا:مسيرة ا:تي تـ إسقاطيا في نيساف

مطعوع ع ييا  ععري  أمس أف ليادة ا:سبلح لررت ترميز ا:طائرة، في ا:وثائؽ ا:داخ ي ، عرسـ مقات   سرعي 
 ا:  ـ ا: عناني ع ى شيؿ دائري.

اإلخعاري في تقريره أمس عف ميادر في ا:مؤسس  األمني  أف ا:جي  ا:مسؤو:  عف إرساؿ  "وااله"نقؿ مولع و 
 ا:طائرة غير واةس ، عرغـ أف ا:طائرة ع ى ما يعدو انط قت مف :عناف.

 36/07/1063، ، بيروتاألخبار
 

 ويؤكد استمرار االتصاالت معيا تيمة التخابر مع حماس يستنكرالمصرية  بالمخابراتمسؤوؿ  
استنير مسؤوؿ يعير في ا:مخاعرات ا:ميري  ما أيدره لاةي ا:تسقيؽ ا:ميري ا:منتدب مف   ا:قاىرة

يومًا استياطًيا ع ى ذم  ا:تسقيقات  مسيم  استئناؼ ا:قاىرة سسف سمير عسعس ا:رئيس مسمد مرسي 
   ما أسماىا "ا:تخاعر مع جي  م ادي  ىي سري  سماس". ا:تي يجرييا م و، عتيم

وأيمد ا:مسؤوؿ ا:ذي فةؿ عدـ ا:يشؼ عف ىويتو :سساسي  مول و في اتياؿ ىاتفي مع ويا:  يفا مف 
ا:قاىرة االثنيف أف ىناؾ اتياالت معاشرة عاستمرار مع سري  سماس ولادتيا في إطار خدم  ا:ش ب 

نما ا:ف سطيني ولةيتو ا: اد: ، مشي رًا إ:ى أف االتياالت مع سماس :ـ تعدأ في عيد ا:رئيس مرسي فقط؛ وا 
 يانت مف أياـ سيـ ا:نظاـ ا:عائد سسني معارؾ، وا:جميع ي  ـ عذؿ. 

وأوةح أف ىذا ا:قرار غير ا:مسؤوؿ ويم  عار وىو يجرح ا:مشاعر ا:وطني  : ش ب ا:ميري ا:ذي يرتعط 
د ا:قاىرة فيما يت  ؽ عا:ميا:س  ا:ف سطيني  سيما وأف ا:قاىرة عف سطيف وش عيا، يما أنو سيؤثر ع ى جيو 

 ت تعر ا:راعي األساسي في جيود إنياء االنقساـ ا:ف سطيني عيف سريتي سماس وفتح. 
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 
 السفير الفمسطيني بالقاىرة إبراىيـ الدراوي: سأتقدـ ببالغ لمنائب العاـ ضدّ  

لاؿ رئيس مريز ا:دراسات ا:ف سطيني  في ا:قاىرة إعراىيـ ا:دراوي إنو سيتقدـ عشيؿ رسمي ععبلغ إ:ى   غزة
ا:نائب ا: اـ ا:ميري ع د عودة ا:شرعي  : رئيس ا:ميري مسمد مرسي، ةد ا:سفير ا:ف سطيني في ا:قاىرة 

، يثعت تورطيـ عريات ا:فرا واألسماء ا:تي تـ طرسيا في مؤتمر :سري  "سماس" عقدتو في مدين   غزة ا:يـو
 عاألسداث ا:ميري  ا:جاري .

وأوةح ا:دراوي في تيريسات خاي  عػ"ف سطيف أوف اليف"، أف ما يشفو مؤتمر سماس مف مساو:  ع ض 
ا: ناير ا:ف سطيني  ا:مسسوع  ع ى ا:س ط  وسري  فتح، عزج ا:مقاوم  ا:ف سطيني  عاألسداث ا:ميري  

ي  ا:ينع ع ى مقرات عسيري  تاع   : جيش ا:ميري أو :وزارة ا:داخ ي  مختوم  ا:جاري  ععر إ:قاء لناعؿ يدو 
عش ار يتائب ا:قساـ ا:جناح ا: سيري :ػ"سماس"؛ مف شأنو أف ييوف سععًا :مبلسق  ا:ف سطينييف داخؿ ا:مدف 

 ا:ميري  وطردىـ منيا.
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ععاس، ياف ىدؼ زيارتو األخيرة وأيد رئيس مريز ا:دراسات ا:ف سطيني  في ا:قاىرة أف رئيس ا:س ط  مسمود 
:مير و:قائو ا:رئيس ا:مؤلت عد:ي منيور، تشديد ا:سيار ع ى سياف لطاع غزة، مف خبلؿ ا: ودة إ:ى 

غبلؽ األنفاؽ، ورفةو إلنشاء منطق  تجاري  سرة عيف مير وا:قطاع".اتفالي  ا:م اعر عاـ   ، وا 
 //فمسطيف أوف اليف، 

 
 ف شباب حماس يتواجدوف داخؿ ميداف رابعة العدوية: العديد ميبكر مصطفى  

إف جماع  اإلخواف ا:مس ميف تجرى ت الدًا مع  ميطفى عيرى، ا:يسفيلاؿ ا:ياتب  مسمد ععد ا:رازؽ 
 ا:ولت ا:راىف. فيعناير إرىاعي  : قياـ عأعماؿ عنؼ داخؿ مير 

سرير"مساء ا:يوـ،أف ا:سفارة ا:قطري  "ا:ش ب يريد" ععر فةائي  "ا:ت عرنامج في استةافتوخبلؿ  يوأشار عير 
، الفتًا إ:ى أف ا: ديد مف شعاب ؽععر األنفااألس س  وذ:ؾ إلدخا:يا إ:ى مير  يفقاتتدعـ ا: ديد مف 

عؤر داخؿ ميداف راع   ا: دوي  ويقوموف عتنفيذ ت  يمات ليادات اإلخواف عنشر  اآلفسماس يتواجدوف 
 سيناء وجميع مسافظات مير. في باإلرىا

 //لوفد، الجزيرة، ا
 
 ": ازدياد عدد السياح اإلسرائيمييف في تركيااألخبار" 

شيد عدد ا:سّياح اإلسرائي ييف ا:قادميف إ:ى ترييا ازديادًا م سوظًا ع د اعتذار إسرائيؿ عف سادث    األناةوؿ
 سفين  مرمرة.

سرائي ييف ا:ذيف زاروا ترييا خبلؿ ا:شير وعسسب م طيات وزارة ا:ثقاف  وا:سياس  ا:تريي ، فإف عدد ا:سياح اإل
%، مقارن  ع ددىـ في ا:شير نفسو مف ا: اـ ا:ماةي. وأظيرت ا:م طيات أيةًا ا:ماةي، زاد عنسع  

%، مقارن  عا:فترة نفسيا مف ا: اـ ا:ماةي :ييؿ أف ىذا ا: دد ازداد في ا:نيؼ األوؿ :يذا ا: اـ عنسع  
 سائسًا. أ:فًا و إ:ى 

 //بار، بيروت، األخ
 
 
 شيور واإلسرائيميوف يسعوف التفاؽ نيائي خالؿ  الفمسطينيوفكيري: جوف  

فتح وزير ا:خارجي  األميريي جوف ييري، ع د اجتماعات ماراثوني  مع وزيرة ا: دؿ   جويس يـر -واشنطف 
:قاء مع ا:رئيس عاراؾ أوعاما، تسيعي :يفني ويعير ا:مفاوةيف ا:ف سطينييف يائب عريقات تخ  يا  اإلسرائي ي 

ا:مفاوةات ا:معاشرة مف  إطبلؽع ى ميراعيو، م  نًا مع  واإلسرائي ييفعاب ا:مفاوةات عيف ا:ف سطينييف 
اتفاؽ نيائي  إ:ىواشنطف أف يؿ لةايا ا:سؿ ا:نيائي مطروس  ع ى ا:طاو:  وأف ا:يدؼ ىو ا:ويوؿ 

 :مقعؿ.مارس ا/ في آذار اإلسرائي ي -: يراع ا:ف سطيني 
عشيؿ عناء "زمنيًا وسياسيا : مفاوةات ا:تي عدأت  إطاراوفي نعرة ىي األلوى أميرييا منذ سنوات، سدد ييري 

اتفاؽ سوؿ ىذه إ:ى "مؤيدًا ا:س ي « ستيوف سوؿ يؿ لةايا ا:سؿ ا:نيائي". ولاؿ أنيا "ويثير االيجاعي 
 ."ا:قةايا خبلؿ تس   أشير
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إنجاح ا:مفاوةات. وفيما :ـ ي ط تفاييؿ عف ىذه ا:مفاوةات، :وح عسوافز ويرر ييري ا:تزاـ أوعاما ا:قوي ع
التيادي  وأخرى سياسي  في ا:ةف  ا:غرعي  :مساعدة ا:جانب ا:ف سطيني، يما :فت عا:دور ا:مسوري : جام   

 ا: رعي  في ا:دفع عا:مفاوةات ومساعدة ا:س ط  ا:ف سطيني .
عرئاس  عنياميف نتانياىو ويشؼ  واإلسرائي ي عرئاس  مسمود ععاس ونّوه ييري عشجاع  ا:قيادتيف ا:ف سطيني  

 في ا:ةف  ا:غرعي  ولطاع غزة. األوةاعا:مقع   :تسسيف  األياـستتخذ عددًا مف ا:خطوات في  إسرائيؿ أف
متيتـ : سفاظ ع ى سريتيا وف ا:ي  ا: م ي   إطارا:مفاوةات في  إعقاءوسرص ييري ع ى درج  عا:ي  مف 

في راـ اهلل أو في  أما. وأع ف أف ا: قاء ا:ثاني سييوف خبلؿ أسعوعيف اإلعبلمي ا:تسريعات  ع يدًا عف
منخرطاف عجدي  في ا:مفاوةات، ووافقا ع ى مواي   ا:سوار مف خبلؿ "ا:طرفيف  أف إ:ى، وأشار إسرائيؿ

اسي . وجميع لةايا ا:وةع ا:نيائي وجميع ا:قةايا األس جميعمفاوةات مستدام  ومستمرة ومفيدة سوؿ 
 ."مطروس  ع ى ا:طاو:  : تفاوض األخرىا:قةايا 
ا:نزاع. وسييوف ىدفنا  إنياءمتواجداف سوؿ ا:طاو:  :تسقيؽ ىدؼ واسد عسيط ىو "ا:جانعيف  إفولاؿ 

 ."ا:تس   ا:مقع   األشيراتفاؽ عشاف ا:وةع ا:نيائي خبلؿ فترة  إ:ىا:تويؿ 
ال يوجد عديؿ آخر. ويجب ع ينا جمي ا "ؿ ا:دو:تيف، مؤيدا انو وجدد ييري ا:تأييد أف ا:ولت ينفد :تسقيؽ س

عذ:ؾ،  إيمانناسبلـ، واف نتس ى عا:شجاع  ا:يافي  :تسقيؽ  إ:ىا:تويؿ  عإمياني  إيماننافي  ألوياءنيوف  أف
 ."ا:ش عاف منذ زمف وما يستسقانو إ:يوواف تيوف :دينا ا:جرأة ا:يافي  :تسقيؽ ما يتط ع 

:يؿ أوؿ مف أمس و:قاءات أمس، أيثر مف سعع  إفطارألو:ى مف ا:مفاوةات عيف واستمرت ا:جو:  ا
 ا:عيت األعيض : قاء أوعاما. إ:ىساعات، تخ  يا توجو ا:وفد 

لاؿ ييري إف ا:مفاوةيف ا:ف سطينييف واإلسرائي ييف اتفقوا ع ى ا: قاء مجددًا خبلؿ أسعوعيف عيدؼ ا:تويؿ و 
 أشير. إ:ى اتفاؽ نيائي خبلؿ 

ؿ إف "ا:طرفيف وافقا ع ى مواي   ا:سوار مف خبلؿ مفاوةات مستدام  ومستمرة ومفيدة سوؿ ا:قةايا ولا
وأيد أف ا:جانعيف "سي تقياف خبلؿ األسعوعيف ا:مقع يف، إما في إسرائيؿ أو في األراةي  األساسي ".

 ا:ف سطيني ، مف أجؿ عدء عم ي  ا:مفاوةات ا:رسمي ".
:ف "يري الستئناؼ مسادثات ا:سبلـ ا:متولف  منذ ثبلث سنوات، ولاؿ انو عريقات عجيود ي أشادوعدوره 

مسرور عطرح جميع ا:قةايا ع ى  "أنا  وأةاؼ. "مف ا:ف سطينييف أيثريستفيد اسد مف نجاح ىذه ا:جيود 
استثناءات. :قد ساف ا:ولت يي يسيؿ ا:ش ب ا:ف سطيني ع ى دو:تو ا:مستق    أي ا:طاو:  وس يا مف دوف 

 .":سيادةذات ا
ميمتنا ىي ا: مؿ م ا  "إفمف ا:مسادثات ا:جديدة. ولا:ت  أمؿ"عارل  "عظيور  أم يا:يفني فأعرعت عف  أما

 ."شيء سقيقي ودائـ إ:ىىذه  األمؿستى نستطيع تسويؿ عارل  
يس موا. ودعونا نيوف  أفا:تاريخ ال يين و ا:ساخروف عؿ ا:وال يوف ا:ذيف ال يخافوف مف  "إف وأةافت

 ."ءىؤال
 //الحياة، لندف، 

 
 عمى تجنب تقويض المفاوضات  " تحثّ الدولية "الرباعية 

سثت ا: جن  ا:رعاعي  ا:دو:ي  : وساط  في مسادثات ا:سبلـ ا:ف سطيني  اإلسرائي ي ، أمس، طرفي   رويترز
 ا: م ي  ع ى تجنب ا:تسريات ا:تي تقوض مفاوةات ا:سبلـ ا:جديدة.
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ا: جن  “ا:واليات ا:متسدة وروسيا واألمـ ا:متسدة واالتساد األوروعي في عياف، إف  ولا:ت ا: جن  ا:تي تةـ
:ى  ا:رعاعي  تدعو يؿ األطراؼ إ:ى اتخاذ يؿ خطوة ممين  :تييئ  ا:ظروؼ ا:مواتي  :نجاح عم ي  ا:تفاوض وا 

إلسرائي ي  وأيدت أنيا ميمم  ع ى دعـ ا:جيود ا:ف سطيني  ا ."اإلسجاـ عف يؿ ا:تسريات ا:تي تقوةيا
 :تسقيؽ سؿ ا:دو:تيف مف خبلؿ ا:تفاوض في غةوف تس   أشير.

 //الخميج، الشارقة، 
 

 رحب باستئناؼ المفاوضات فرنسا ت 
رسب وزير ا:خارجي  األ:ماني غيدو فيسترفي و، أمس، عاستئناؼ مفاوةات ا:سبلـ، ولاؿ إنو   )د ب أ(

 ."ة أخرى:خعر سار جدا أف ت اود ا:مفاوةات ا:سير مر "
وطا:ب فيسترفي و ا:جانعيف ععذؿ يؿ ما ي ـز مف جيود :تسير ا:مفاوةات سثيثا وعشيؿ عناء، وأيد مولؼ 

 عبلده ا:متمثؿ في ا:مطا:ع  عأف تيؿ ا:مفاوةات في نياي  ا:مطاؼ إ:ى تسوي  لائم  ع ى سؿ ا:دو:تيف.
ا:تي يدعي "إ:ى مدين  ا:قدس ا:مست    يما طا:ب ا:جانعيف عاالتفاؽ ع ى ا:سدود ا:مشتري  وا:وةع عا:نسع 

وفي ختاـ تيريساتو، أشاد فيسترفي و عجيود ا:وساط  ا:تي عذ:يا وزير ا:خارجي   ."يؿ طرؼ أنيا عايمتو
 األمرييي جوف ييري الستئناؼ ا:مفاوةات. 

 //الخميج، الشارقة، 
 
 رمضاف.. ىؿ ىو شير النزؽ؟ 

مرتعطا في األذىاف عا:نزؽ وا: يعي  ا:تي يعدييا ع ض ا:يائميف  أيعح شير ا:يياـ  د. أسام  أعو ا:رب
خبلؿ ساعات ا:نيار، ستى ويؿ األمر إ:ى اعتعار ذ:ؾ شيئا طعي يا وجزءا مف ا:س وؾ االجتماعي في 
رمةاف، وأنو معرر : يائـ ا:ذي يتيرؼ عغةب واندفاع عسعب ا:جوع وا: طش ويأنو مجعر ع ى ذ:ؾ. 

 نفي مسؤو:ي  ا:يوـ عف ىذا ا:س وؾ.و:يف ا:تمسيص ا:يادئ ي
و: ؿ تقعؿ ا:مجتمع :يذا ا:س وؾ ىو مثاؿ ع ى ا: قؿ ا:جم ي عندما ييرس س ويا خاطئا ألؿ ما يقاؿ عنو 
إنو غير الئؽ. و:ـ يتولؼ ىذا عند ا: يعي ، عؿ ت داه في يثير مف األسياف إ:ى أف اؿ مشين  وغير 

 دواـ وستى ا:نـو في ا:وظيف  أو ا:مدرس  لانوني ، يا:تأخر عف ا: مؿ وا:تيرب مف ا:
، إذ يؤدي امتناع ا:يائـ عف ا:ط اـ وا:شراب إ:ى  ويدعي معررو ا:نزؽ في رمةاف أنو ناجـ عف ا:يـو
تغير مزاجو ونشاطو، مما يدف و إ:ى ا:تسوؿ إ:ى عرياف ثائر ينتظر أدنى ىزة :بلنفجار. و:يف ا:م طيات 

 ا:طعي  تنالض ىذه االدعاءات.
 ات غير صحيحةإدعاء

فيسيح أف ا:يوـ يغير نمط غذاء ا:يائـ، و:ينو ال يؤدي :دى األشخاص األيساء إ:ى ىعوط خطير في 
مستوى ا:سير. إذ إف ا:جسـ يمت ؾ آ:يات تتيوف مف نظاـ م قد مف ا:يرمونات ا:تي ت مؿ عؿ تنظيـ 

:سير فيـ عادة مرةى مستوى ا:غ ويوز في ا:دـ ةمف سدود م ين . أما مف يواجو خطر ا:يعوط في ا
ا:سيري وخاي  ا:مياعوف عا:نوع األوؿ، وىو أمر إذا سدث يشيؿ خطرا يعيرا ع ى ا:جسـ لد يؤدي إ:ى 
، وما  ا:غيعوع  ورعما ا:موت. و:ذ:ؾ ع ى ىؤالء استشارة طعيعيـ :تسديد ما إذا يانوا يستطي وف ا:يـو

 ا:ت ديبلت ا:واجب اتعاعيا في نظاـ ا:دواء وا:غذاء.
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:بلفت أيةا أف ىعوط ا:سير يؤدي إ:ى إعياء ا:شخص ال ىيجانو وثورتو واست داده : قتاؿ، مما ي ني ومف ا
 أف ىعوط ا:سير في ا:دـ عريء مف ىذا االتياـ.

ويقوؿ لائؿ إف سا:  ا:جوع ا:تي يمر عيا ا:يائـ تؤدي إ:ى ت ير مزاجو، مؤيدا أف ىذا ما يدف و إ:ى ا:يسؿ 
 عررا سا:  ا:خموؿ وا:س عي  ا:تي يتيرؼ عيا ع ض ا:يائميف.وا:خموؿ وا:تيرؼ عس عي ، م

ويسيح أف ا:جوع يؤثر ع ى مزاج ا:شخص إال أف ىذا ينطعؽ ع ى مف يمروف عجوع يستمر أياما أو أيثر، 
ال ساعات. ويسدث ذ:ؾ مثبل :دى مف ي يشوف في مجاع ، أو ا:فقراء ا:ذي ال يم يوف توفير ما يسد ا:رمؽ، 

 ت ا:رائج  ا:قائم  ع ى تجويع ا:شخص وا:تي تشيؿ خطرا شديدا ع ى ا:يس .أو متع ي ا:سميا
، وال ي عث ا:يائـ ع د ا:غروب أف ي وض ما  أما ا:يياـ فيو تولؼ عف ا:ط اـ وا:شراب :ساعات في ا:يـو

 ا:سج  :يست معررا أيةا. افاتو مف ط اـ ورعما مع ع ض ا:زيادة  وعا:تا:ي فيذ
 األسباب الحقيقية

:نزؽ وا:س وؾ ا: يعي في رمةاف إ:ى سععيف أساسييف، األوؿ نفسي وينتج عف تقعؿ ا:شخص وي ود ا
وا:مجتمع :فيرة أف ا:يوـ رديؼ ا: يعي ، وأف ا:يائـ م ذور فيما يف ؿ ألنو مسروـ مف ا:ط اـ وا:شراب. 

 ذا ا:س وؾ.وىي ف سف  لد تمثؿ تسيينا :وعي ا:شخص، مما يريسو مف ا:مسؤو:ي  ا:ُخ قي  عف عدـ يواب ى
أما ا:ثاني فيو عيو:وجي، ويرتعط عأثر ممارسات م ين  في رمةاف ع ى ا:جسـ لد تدفع ا:شخص : تيرؼ 
عنزؽ، وتشمؿ ل   ا:نوـ واالمتناع عف ا:منعيات وا:دخاف، عاإلةاف  :آلثار ا:جانعي  :ع ض األدوي . ففي 

تأخر في االستيقاظ يعاسا وا:ذىاب إ:ى رمةاف ي مد ا:يثيروف إ:ى ا:سير طواؿ ا: يؿ، مما يدف يـ إ:ى ا:
رىاؽ عسعب عدـ سيو:يـ ع ى ا:قسط ا:وافي مف ا:نوـ. وعبلج  ا: مؿ متأخريف، فيعقوف في يسؿ وخموؿ وا 

 ىذا األمر ييوف عا:خ ود إ:ى ا:نـو في ا:ولت ا:مناسب وعدـ ا:سير. ومرة أخرى ال عبلل  : يوـ عاألمر.
ة وا:تع ، فقد يؤدي ا:يوـ إ:ى ش ور ا:شخص عأعراض تشعو أعراض أما عا:نسع  : منعيات يا:شاي وا:قيو 

االنسساب يا:يداع وا: يعي ، خاي  :دى مف يتناو:وف يميات يعيرة منيا. وعا:نسع  : منعيات يا:شاي 
وا:قيوة فقد يساعد تناوؿ يوب مف ا:شاي أو فنجاف مف ا:قيوة ع ى ا:سسور في تخفيؼ ىذا األعراض، مع 

 يا لد تمنع ا:شخص مف ا:نوـ ع د ا:فجر.االنتعاه إ:ى أن
أما إذا ينت مدخنا ف ف ننيسؾ ع ى اإلطبلؽ عأف تختـ سسورؾ عسيجارة، عؿ ندعوؾ إ:ى اإللبلع عف 

 ا:تدخيف في رمةاف :ييوف شير ا:يوـ وا:يس .
 األدوية

يش ره عا: طش.  وفيما يت  ؽ عاألدوي ، فقد يؤدي ع ةيا إ:ى آثار مزعج  : يائـ يجفاؼ ا:فـ مثبل، مما لد
استشر طعيعؾ وتنالش م و سوؿ ا:خيارات ا:موجودة وىؿ يميف أف ييؼ :ؾ عبلجات عدي   تيوف آثارىا 

 ا:جانعي  ألؿ أو م دوم .
أما إذا ينت متأيدا مف ش ورؾ عاإلعياء ا:شديد وفقداف األعياب أثناء ا:يوـ فقد ييوف ذ:ؾ مؤشرا ع ى 

ر، و:يف ال تعَؽ نزلا تسّمؿ ا:يوـ مسؤو:ي  س ويؾ في شير ظرؼ يسي ما، فاستشر ا:طعيب ع ى ا:فو 
 رمةاف.

وي مؿ تغيير ا:يائـ :قناعاتو ا:مسعق  سوؿ ا: يعي  في رمةاف ع ى ا:ي يد ا:نفسي، وةعط نظامو 
ا:سياتي مف سيث ا:نوـ وا:منعيات ع ى ا:ي يد ا:عيو:وجي، ع ى اختفاء معررات ا:نزؽ وا: يعي ، وممارس  

ادئ وراؽق في ا: مؿ وا:س وؾ. وىو د:يؿ واةح ع ى أف طريق  ت ام نا وتيرفنا في رمةاف ا:يائـ :نمط ى
 ىي ييثير مف األمور في ا:سياة، لةي  اختيار.
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 //الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 المفاوضات بيف المبتدأ ...والخبر 48
 نعيؿ عمرو 

س نا ا:قوؿ.. اف ا:مفاوةات ا:تي تعدأ ا:يوـ اذا وة نا :غ  ا:ش ارات جانعا.. واعتمدنا ييغ  ا:سساعات، فعو 
فػػي واشػػنطف ، لػػد اسػػتؤنفت وفػػؽ شػػروط مسػػددة، تخت ػػؼ عػػف ا:شػػروط ا:تػػي وةػػ ناىا ، اال انيػػا تسػػتجيب 

 :ع ض منيا، فيذا ىو ساؿ ا:تسويات وا:س وؿ ا:وسط، فبل اسد يأخذ يؿ ما يط ب.
ييف وغيػػرىـ، امػػػا ا:سسػػػاعات ف يػػػا :غػػ  ا:شػػػ ارات تػػػؤدي ا:ػػى رفػػػض يػػػؿ شػػػيء يميػػف اف ي ػػػرض مػػػف االميػػػري

 مقياس آخر.
 فما ىي الحسابات التي دفعتنا الى المفاوضات، وما كاف لنا اف نرفضيا

ال يسػػتطيع نفػػي سقيقػػ  انػػو والػػع م قػػد ويػػ ب مػػف يػػؿ  -ميمػػا يػػاعر  -وا:جميػػع  اوال: الواقػػع الفمسػػطيني،
ا:جانػػب ا:ػػوطني، فػػإف االنقسػػاـ ا:مستشػػري  ا:نػػواسي، واذا يػػاف ا:جانػػب االلتيػػادي يمثػػؿ ا:مرتعػػ  ا:ثانيػػ  ع ػػد

ع ػػػى يػػػ يد ا:شػػػ ب وا:ػػػوطف ، ييعػػػؿ ايػػػدي ا:قػػػوى ا:سياسػػػي  ا:مفتػػػرض انيػػػا متفرغػػػ  : نةػػػاؿ ويخفػػػض مػػػف 
اسقفيا، وىذا االمر ينطعؽ ع ى راـ اهلل وغزة، فاالثناف "في ا:يػوا سػوا" يمػا يقػاؿ. واذا يانػت "سمػاس" وعسيػـ 

ى فػػتح دفاترىػػا ا:قديمػػ  :مساو:ػػ  اعػػادة االمػػور ا:ػػى سػػاعؽ عيػػدىا مػػع ا:تطػػورات االخيػػرة فػػي ميػػر، عػػادت ا:ػػ
ايػراف، فػإف ا:سػػ ط  فػي راـ اهلل سػػت اني ايثػر عيثيػر ممػػا ت انيػو "سمػػاس"، :ػو :ػـ ت سػػؽ نفسػيا عإتفػػاؽ ىػو فػػي 
 االساس مع ا:واليات ا:متسدة وا: ا:ـ ، و:و ادارت ظيرىػا : قػوى ا:تػي دف تيػا نسػو ا:مفاوةػات، واو:يػا ا:ػدوؿ

 ا: رعي  مجتم  .
 اف مف يسسب ع ى ةوء وال و، ييؿ ا:ى نتيج  يا:تي نسف عيددىا.

 ومف يسسب وفؽ ش اراتو فسوؼ يجد نفسو ع ى رييؼ ا:شارع او في مياف ناء عف ا:م  ب وا:  ع .
:سػػت عساجػػ  ا:ػػى رسػػـ يػػورة عػػاال:واف ا:طعي يػػ  : وةػػع ا:يػػارثي ا:ػػذي ي يشػػو عا:منػػا  ثانيػػا: الواقػػع العربػػي:

: رعػػي ، فمنػػػذ متػػى ويػػػؿ ا: ػػرب ا:ػػػى ا:ػػدرؾ ا:ػػػذي ىػػـ فيػػػو االف، اذ ال دو:ػػ  اال وت ػػػاني مػػف سػػػرب اى يػػػ  ا
مسدودة ، او سرب اى ي  واس   ، او اةطراعات تج ؿ ا:مواطف خائفا ع ى ساةره وغده، وستى ا:دوؿ ا:تي 

 ثمف ايتواء غيرىا عنارىا .:ـ تطا:يا نيراف ا:رعيع ا: رعي ا:بلىع ، فإما ىي خائف  منيا واما انيا تدفع 
والػػػع ييػػػذا يفػػػرض ع ػػػى ا:ف سػػػطينييف ايثػػػر مػػػف غيػػػرىـ ، اف يسسػػػعوا جيػػػدا، واف يت رفػػػوا مسػػػعقا ع ػػػى نتػػػائج 
خياراتيـ ع ى ةوء لدراتيـ ا:ف  ي  ع ى ممارس  ىػذه ا:خيػارات . اف ا: ػرب جمي ػا.. :ػـ ي ػودوا يم يػوف و:ػو 

ىذا نوع مف ا:خ ؿ االستراتيجي ا:ذي ي اني منو ا:ف سػطينيوف ع ةا مف لدراتيـ ا:ساعق  ا:متواة   ايبل.. و 
 ايثر مف غيرىـ.

ال اسد مف ا:مائ  وارع يف دو:  او ايثر، ا:تي اعترفت عدو:  ف سػطيف غيػر ا: ةػو فػي : ثالثا: الواقع الدولي
عةػػوا االمػػـ ا:متسػػدة، اال ونيػػح ا:ف سػػطينييف عا:ػػذىاب ا:ػػى ا:مفاوةػػات، ف يػػي تيػػوف ا:دو:ػػ  غيػػر ا: ةػػو 

يػػػامبل ، فػػػبل سػػػعيؿ ا:ػػػى ذ:ػػػؾ اال عا:مفاوةػػػات ، و:يػػػي تقػػػاـ ىػػػذه ا:دو:ػػػ  ع ػػػى االرض فػػػبل سػػػعيؿ يػػػذ:ؾ اال 
عا:مفاوةػػات ، اذف فػػإف ا:والػػع ا:ػػدو:ي ا:ػػذي ي ػػح ع ػػى ىػػذا االمػػر، وىػػو ذاتػػو مػػف مػػنح ا:ف سػػطينييف انجػػازا 

يػػاراتيـ، اال اذا ظػػف ا:ػػع ض اف مرمولػػا فػػي االمػػـ ا:متسػػدة، يفػػرض نفسػػو سيمػػًا ع ػػى لػػرارات ا:ف سػػطينييف وخ
عوسع ا:ف سطينييف تجاىؿ وال يـ ووالع ا: رب ووالع ا: ا:ـ، وا:  ب عمفردىـ في عا:ـ متخيؿ يما :و انػو :يػـ 

 وسدىـ.
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ىذا ما فرض ا:ذىاب ا:ى ا:مفاوةات .. وعا:تا:ي فقد تسقؽ ا:معتدأ وعقي ا:خعر، فبل ليم  :معتػدأ اذا :ػـ يت ػوه 
 خعر.

اف ا:مفاوةػػات عػػدأت وسػػنستفؿ عخػػروج عػػدد مػػف اعنائنػػا واشػػقائنا وعاالميػػاف ا:قػػوؿ اجػػدادنا مػػف ا:خعػػر.. أو:ػػو 
ا:سػػجوف االسػػرائي ي ، وىػػذا عسػػد ذاتػػو انجػػاز ينعغػػي عػػدـ ا:تق يػػؿ منػػو ، فيػػو تطعيػػؽ عم ػػي :ميػػدر االمػػؿ :نػػا 

نػػو سػػيفتح ذات يػػوـ، و:م تق ينػػا، عػػؿ وميػػدر ا:يقػػيف عػػأف عػػاب ا:سػػجف واف عػػدا :نػػا انػػو مغ ػػؽ ا:ػػى االف، اال ا
وسػيتخ ى ا:م تق ػوف وذووىػـ ا:ػػذيف ىػـ نسػف جمي ػا، عػػف نوعػات ا:يػأس ا:تػي تيػػيعيـ ي مػا طػاؿ امػد انغػػبلؽ 

 ا:سجف، :مي س  اعتناؽ امؿ معرر عم انق  نسائـ ا:سري  في يـو ما.
:متيامؿ فػي عدا ذ:ؾ، فإف يؿ خطوة نخطوىا ويؿ تقدـ نتط ع ا:يو ، يار مرتعطا وعيورة ساسم ، عأدائنا ا

امر ا:سياس  وا:مفاوةات وا:وةع ا:داخ ي، فػا:ج وس ا:ػى مائػدة ا:مفاوةػات ىػو اسػيؿ مػا فػي االمػر ، امػا 
 اسراز ا:نتائج فيذا ىو ا:خعر وعيت ا:قييد.

واسػػػتطيع ا:قػػػػوؿ .. اف اداء ا:فتػػػرة ا:ماةػػػػي  وع ػػػى ا:يػػػػ يد ا:قيػػػػادي :ػػػو اسػػػػتمر وفػػػؽ مػػػػا رأينػػػا، فػػػػإف نتػػػػائج 
مرةػػي ، و:ػػو عمػػا ىػػو دوف ا:سػػد االدنػػى :مطا:عنػػا وال الػػوؿ :سقولنػػا .. فيػػذا ا:تشػػييؿ ا:مفاوةػػات :ػػف تيػػوف 

ا:قيػػادي ا:ػػذي شػػاىدنا اداءه فػػي مرس ػػ  االنقطػػاع عػػف ا:مفاوةػػات ومرس ػػ  ا: ػػودة ا:ييػػا.. وىػػذا ا:عػػازار ا:ػػذي 
اف إف ػػؿ يػػذا وال نق تػػو ا:فةػػائيات، وا:ػػذي اعػػدع فيػػو ا:خطعػػاء وتعػػاروا فػػي ايػػدار االوامػػر وا:ت  يمػػات :  ػػا:ـ 

تف ؿ يذا، :ـ ييف ناف ا لعؿ ا:طاو:  و:ف ييػوف ناف ػا اثنائيػا ... وال اسػب توسػيع ا:ػدائرة : سػديث عػف انقسػاـ 
ا:ػػوطف وا:شػػػ ب، فيػػػذا االنقسػػػاـ ا:ػػػذي ليػػػـ ظيػػػر ا:سريػػػ  ا:وطنيػػػ  ، وىػػػرمب م ظػػػـ انجازاتيػػػا ععػػػر االعػػػواب 

ؿ، سػييوف :ػو اسػتمر ىػو ا:ميػرب االمػف :خيػومنا ع ػى ا:خ في  : تسا:فات ا:مي سي  عديم  االفػؽ وا:مسػتقع
مػع مػف نتفػؽ،  -ا:طاو:  وما سو:يا، فما اف يروا ساج  م س  الدارة ا:ظير، ف ف يجدوا تعريرا اع   مف ا:قػوؿ 

 ثـ مف ا:ذي يمثؿ ا:ف سطينييف سقًا.
متأيػدا مػف اننػا خبلي  االمر، :قد ينت واسدا ممف تسفظوا في االساس ع ى ولؼ ا:مفاوةات ألننػي ينػت 

سن ود ا:ييا، و:يف ع د اف نفقد ا:يثير مف ميداليتنا، وندفع ا:يثير مف اريدتنا ا:متواة   ايبل. اال انني 
وانػػا اتفيػػـ دوافػػع ا: ػػودة ا:ػػى ا:مفاوةػػات اوايػػؿ ا:تسػػذير مػػف االداء، فا:فاشػػ وف فػػي مرس ػػ  مػػا ال يميػػف اف 

 االمر.  يوفروا ا:نجاح : مرس   االي ب، وعاالمياف تدارؾ
 30/7/1063، القدس، القدس

 
 ال خيار ليـ إاّل المفاوضات! 49

 رشاد أعو شاور
 عرز :   ف طرح ) ا:دو:  ا:ف سطيني ( ع ى أي شعر ينسسب منو )االستبلؿ(. 3771ع د سرب تشريف 

يانػػػػت ت ػػػػؾ فػػػػّزورة، ففػػػػي ت ػػػػؾ األيػػػػاـ ونسػػػػف فػػػػي ا:فاييػػػػاني طرسػػػػت سػػػػؤااًل عسػػػػيطا  ومػػػػاذا إذا :ػػػػـ ينسػػػػسب 
 تبلؿ(؟ )االس

اسػػت انوا عيػػ ح )عرسػػت( إلسػػراج يسػػارييف  -ىيػػذا ويػػفوا أنفسػػيـ عرةػػى -يسػػاريو ا:فاييػػاني ) ا:وال يػػوف( 
 آخريف رفةوا ىذا ا:تعرير :بلنخراط في )ا:تسوي (.

ا:يساريوف ا:وال يوف أو:ئػؾ لفػزوا عػف يامػؿ روايػ  )عرسػت :توفسػؾ( : تةػ يؿ، اسػتجيااًل :غيػرىـ، عػديماغوجيا 
 ت خطاب ا:يميف.يسراوي  خدم
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، ع ػػػد انتيػػػار ا:ثػػػورة ع ػػػى سيومػػػ  )ييرنسػػػيي(  3737ىنػػػا أذّيػػػر عمػػػا جػػػرى مػػػع عدايػػػ  ثػػػورة أيتػػػوعر عػػػاـ 
ا:عرجوازي ، وانييار ا:جيوش ا:روسي  أماـ األ:ماف، أرسػؿ :ينػيف لائػد ا:ثػورة رفيقػو ا:عػارع )تروتسػيي( :يفػاوض 

توليع ع ى ا:تنازالت ا:مط وع ، وعاد إ:ى موسػيو، األ:ماف، وأماـ عنجيي  ا:ةعاط األ:ماف رفض تروتسيي ا:
فياف أف فرض ع يو :ينيف ا: ودة : تفاوض، وا:توليع ع ػى مػا يط عػو األ:مػاف، لػائبًل :ػو  :ػيس نسػف مػف يولػع 

 ع ى ا:تنازالت، و:ينيا عساطير ا:ةعاط وا:جنود ا:روس ا:يارعيف مف مياديف ا:م ارؾ أماـ جسافؿ األ:ماف 
تسوذ األ:ماف ع ى أراض روسي ، وع د عاـ.. عاـ واسد فقط، ويانت لد عدأت إعادة عناء ولع تروتسيي، واس

ا:جيش ا:روسي ا:سوفييتي عقيادات جديدة، استؤنفت ا:سرب مع األ:ماف، فأوفد :ينيف تروتسػيي نفسػو :يفػرض 
 ع ى األ:ماف ا:توليع مف جديد، و:يف ع ى االنسساب مف األراةي ا:روسي  ا:مست   .

ي ا:سيايػػػػ ، وىػػػػي ت  منػػػػا عػػػػأف مػػػػوازيف ا:قػػػػوى ىػػػػي ا:تػػػػي تقػػػػرر نتػػػػائج ا:مفاوةػػػػات، و:يسػػػػت عراعػػػػ  ت يػػػػـ ىػػػػ
 ا:مفاوةيف، فا:سياة :يست مفاوةات يما ينّظر )يعير( ا:مفاوةيف 

تػػذىب إ:ػػى ا:تفػػاوض وم ػػؾ وخ فػػؾ وسو:ػػؾ عنايػػر لػػّوة ي رفيػػا ا:طػػرؼ اآلخػػر ا:ػػذي سػػيج س لعا:تػػؾ ع ػػى 
 عاسـ ا:س ط  ا:ف سطيني  :يرىب عو س طات االستبلؿ؟  ا:طاو: .. فماذا :دى )ا:مفاوض(

:ديو أنو س ط  في راـ اهلل، وىناؾ س ط  فػي )غػزة(، ي نػي ىػو :ػيس )يػؿ( ا:سػ ط ، وتع ػا :يػذا فيػو ال يمثػؿ 
 .17ا:ف سطينييف في ا:ةف  وا:قطاع، أي األراةي ا:ف سطيني  ا:مست   منذ سزيراف 

:مفاوةػػات وا:مفاوةػػات.. عيػػذا ييػػرح ) يعػػار( لػػادة ا:سػػ ط  فػػي راـ و:ديػػو أنػػو ي  ػػف  خيارنػػا ا:مفاوةػػات وا
اهلل، م  نػػػيف إسػػػتراتيجيتيـ وخيػػػارىـ ا:وسيػػػد ا:ػػػذي ال خيػػػار غيػػػره.. وىيػػػذا فيػػػـ ي  عػػػوف، أو يفاوةػػػوف ع ػػػى 
ا:ميشػػػوؼ، معػػػاىيف ع جػػػزىـ، إذ إف أيػػػدييـ ال تسمػػػؿ سػػػوى األلػػػبلـ ا:جػػػاىزة : توليػػػع، وىػػػي يامػػػا وّل ػػػت منػػػذ 

 .3771أوس و
وألف ا:خيار ىي ا:مفاوةات، فإف االستيطاف يزسؼ م تيمػا أراةػي ا:ةػف ، ومسػيط ا:قػدس ول عيػا، وىػو مػا 

 ي ني أف أراةي ا:ةف  سو:يا االستيطاف إ:ى أشبلء ممزل .
مػػع يػػؿ إعػػبلف عػػف موجػػ  اسػػتيطاف جديػػدة، ترتفػػع أيػػوات ا:مفاوةػػيف أمػػاـ ا:شاشػػات  ىػػذا ال يخػػدـ عم يػػ  

 ر ا:تسوي  ا:سبلـ.. ىذا ي قد مسا
أتروف  إنيـ ييفوف ا:تياـ االستيطاف ألرةنا، وسشر ش عنا في مساسات ةيق  عيفات )سادة(، مع ع منا 
أف ا:يػػبلـ ال يجػػدي مػػع سياسػػ  االسػػتيطاف ا:تػػي شػػج تيا ا:سيومػػات ا:متبلسقػػ  مػػف شػػامير، إ:ػػى راعػػيف، إ:ػػى 

يػد، مػرورا عسيومػات ا:وسػدة ا:وطنيػ  عػيف شاروف، إ:ى عيرس، إ:ى عاراؾ، إ:ى نتينيػاىو، إ:ػى نتينيػاىو مػف جد
 ا:مست يف، ووسدتيـ ىذه دائما تتـ : سرب، أو :بلستيبلء ع ى مزيد مف أرةنا.

إستراتيجي  ا:مفاوض )ا:ف سطيني( شديدة ا:ة ؼ، عؿ ىزي  ، وميشوف ، وال تنط ي ع ى ا:ش ب ا:ف سطيني، 
ـّ تيػػوي إ:ػػى ا:يػػفر اسػػتجاع  ): ةػػغوطات( أمريييػػ  ت ػػّوح عقطػػع ا:مسػػاعدات، فيػػي تعػػدأ عتيػػ يد ا:مطا:ػػب، ثػػ

ـّ عػػودة : مفاوةػػات مػػع تأجيػػؿ عسػػث مواةػػيع   وةػػغوطات يػػييوني  عإيقػػاؼ تسويػػؿ أمػػواؿ ا:ةػػرائب.. ثػػ
ا:قػػدس، واألسػػرى، واالسػػتيطاف، وسػػدود ا:دو:ػػ ، ويأخػػذ االسػػتبلؿ ولتػػا )مسػػتقط ا( جديػػدا يسػػتثمره فػػي توسػػيع 

ا:مفاوةػػات، وم ارةػػػتيـ، عػػؿ مسػػػارعتيـ، : سػػراؾ ا:شػػػ عي رل ػػ  االسػػػتيطاف مسػػتغبًل عجػػػز أيػػساب خيػػػار 
 ا:ف سطيني ا:مقاوـ، خشي  مف أف يق ب ا:طاو:  ع ى مخططات ا:جميع 

مػػف جديػػد ن ػػود :نسػػأؿ  ىػػؿ أمرييػػا وسػػيط عػػيف ا:ف سػػطينييف وا:ييػػاف ا:يػػييوني؟  اإلدارة األمريييػػ  انتػػدعت 
ئناؼ ا: م يػػ  ا:تفاوةػػي  عػػيف )ا:جػػانعيف(.. وىػػو ا:ييػػودي ا:يػػييوني مػػارتيف أنػػديؾ :ييػػوف ا:مشػػرؼ ع ػػى اسػػت
 أشد تييينا مف نتينياىو.. وىيذا فا:ميتوب يقرأ مف عنوانو 
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تػػرويج ا:مفػػاوض ا:ف سػػطيني ا:سػػػ طوي :سيايػػ  )ا:ةػػغط( يقيػػد عيػػػا اعتػػزاز ا:ف سػػطينييف ا:مستػػاجيف، ويػػػأف 
  ا:مسػػتق  ، ذات ا:سػػدود وا:سػػيادة، ا:رواتػػب عاتػػت عػػديبًل عػػف ا:سقػػوؽ ا:وطنيػػ ، وعػػف )س ػػـ( ا:دو:ػػ  ا:ف سػػطيني

 وا: ايم  ا:قدس، وااللتياد غير ا:تاعع :بلستبلؿ.
ـّ ماذا؟  ييري :ـ يمنح ا:سػ ط  رسػا:  اعتػراؼ أمرييػي عدو:ػ  ف سػطيني  فػي سػدود  ييري جاء .. ييري راح  ث

  وع ػػى ع ػى دف ػات309ىنػاؾ تسػريعات عػف اإلفػراج عػف إطػبلؽ سػراح  -، واألسػرى :ػف يفػؾ أسػرىـ 1اؿ  
امتػػداد زمػػف ا:مفاوةػػات .. ي نػػي إذا تولفػػت ا:مفاوةػػات يتولػػؼ إطػػبلؽ سػػراح مػػف تعقػػى، ويا: ػػادة سػػي تقؿ 

 االستبلؿ مئات ا:ف سطينييف، وال أسد يولفو ويردعو 
يييمنػػوف ع ػػى ا:قػػرار ا:ف سػػطيني، ويػػديروف ا:مفاوةػػات، وىػػؤالء ال ييػػغوف أليػػوات مػػف يطػػا:عوف  2أو  9

دة :مواجيػػ  االسػػتبلؿ، واالسػػتيطاف، وموايػػ   أسػػر أعطا:نػػا ا:ػػذيف تتفشػػى فػػي أعػػدانيـ عوةػػع إسػػتراتيجي  جديػػ
األمػػراض ا:قات ػػ ، وتيويػػد ا:قػػدس، ونيػػب ا:ميػػاه، ومػػا ف  ػػو ا:جػػدار، وتػػدمير االلتيػػاد ا:ف سػػطيني واسػػتتعاعو 

تػػدمير فػػي يػػؿ اللتيػػاد االسػػتبلؿ، وسا:ػػ  االنقسػػاـ ا:ف سػػطيني ا:تػػي تمػػنح ا: ػػدو مزيػػدا مػػف ا:ولػػت : نيػػب وا:
 مناسي سياتنا.

ال يعدأ ا:مفاوض ا:ف سطيني عسؤاؿ نفسو  ييؼ أمت ؾ أوراؽ ا:قوة أماـ )ا: دو( ع ى طاو:  ا:مفاوةات، فيو 
فقط يداور ويناور وفي ذىنو ييؼ يسافظ ع ى )س طتو(، وييؼ يعقى )مط وعا(، ستى وىو في أدنػى سػاالت 

 ة فو.
م ف في ا:مقامرة مؤمبًل نفسو أنػو رعمػا يسػت يد شػيئا ممػا خسػر ميمػا يتيؼ )ا:مقامر( عأنو ي ما خسر فإنو ي

 ياف ةئيبل، ثـ ينتيي عو األمر أف ي  ب ع ى مبلعسو :يغادر وىو )يا رب يما خ قتني(.. ي ني ز:ط م ط 
أ:ؼ إ:ػى  100يتيؼ ا:مفاوض ا:ف سطيني عا:مياعرة ع ى ا:ش ب ا:ف سطيني، فيو يدعي انو أعاد أيثر مف 

:قطاع، وطع ػا ينسػى أف ييمػؿ يبلمػو في تػرؼ أف ىػؤالء عػادوا و:يػف :ػيس إ:ػى لػراىـ ومػدنيـ، وىػـ ا:ةف  وا
 120فقط يقيموف في ا:ةف  في شقؽ، أو عيوت عدوف )سوايير( يػغيرة، ويتناسػى أف ا:مسػتوطنيف لػد ع غػوا 

ر، ومزلوا ا:توايؿ أ:ؼ مستوطف في ا:ةف  ا:ف سطيني  عفةؿ أوس و، نيعوا األرض، وا:ماء، والت  وا األشجا
 عيف ا:مسافظات ا:ف سطيني  عما شقوه مف طرؽ :تواي يـ مع عمؽ ا:يياف ا:يييوني داخؿ )ا:خط ا:خةر( 

أ:ػػؼ، ويػانوا غيػػر مسػتقريف، ي يشػػوف فػػي 300يػاف عػػدد ا:مسػتوطنيف فػػي ا:ةػػف  لعػؿ دخػػوؿ ا:سػ ط  سػػوا:ي 
 ؼ مساستيا.. وزسفيـ يتوايؿ ل ؽ دائـ، وىـ اآلف ث ث سياف ا:ةف ، ويستو:وف ع ى أيثر مف ني

مػػػا عنايػػػر لػػػوة ا:مفػػػاوض ا:ف سػػػطيني، إذا اسػػػتثنينا االعتسػػػامات فػػػي وجػػػو ييػػػري، ورعتػػػو ع ػػػى يتػػػؼ يعيػػػر 
 ا:مفاوةيف؟ 

 ال يغيب عف تفييرنا أف نسأؿ ماذا تريد أمرييا مف تخدير ا:ف سطينييف عجوالت جديدة مف ا:مفاوةات؟ 
 سػطينييف فيػو، وا:مفاوةػات سػتيوف غطػاًء :ػيس إاّل، وأثنػاء ذ:ػؾ ىناؾ شيء ما يدعر :  ػرب، ال ميػ س  : ف

 سيتوايؿ االستيطاف، وا:تياـ ا:سجوف أل:وؼ ا:ف سطينييف، وتيويد ا:قدس، وسا:  االنشقاؽ.
ا:فيائؿ، عما فييا سماس، تندد وتشػجب وتػديف ا: ػودة : مفاوةػات، وال مقاومػ  سقيقيػ  تفسػد خطػط أمرييػا، 

لؼ )ا:مفاوض( ا:ف سطيني عػف االسػتجاع  ): ةػغط( األمرييػي و)ا: رعػي( ا:رسػمي وترعب ا:مستوطنيف، وتو 
 ا:ذي ييمو إنياء ا:قةي  ا:ف سطيني  ميما ع غت ا:تنازالت 

عينما ا:قةي  تةّيع، وا:يفوؼ تزداد تمزلا، وا:ش ب متّوه، ال عّد أف نسأؿ  مػاذا تنتظػروف أييػا ا:ف سػطينيوف 
ر والػع ا:سػاؿ، فتسػت يدوا لةػيتيـ عأيػدييـ، :تنيػوا اسػتغبلؿ وتبلعػب ا:قيػادات :تتمردوا تمردا جذريا يػدوـ ويغّيػ
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 معضمة الواليات المتحدة في مصر 50
 اعراىاـ عف تسفي

ا:مفاوةػػػات االسػػػرائي ي  ا:ف سػػػطيني  ا:تػػػي انط قػػػت فػػػي واشػػػنطف، تقتػػػرب :سظػػػ  ا:سقيقػػػ   ع يػػػدا عػػػف طاو:ػػػ 
 : دع وماسي  االمرييي  في ا:شرؽ االوسط. 

وا:سػػديث عػػف طوفػػاف ا: نػػؼ ا:ػػذي يةػػرب ميػػر، وا:ػػذي عػػدا عػػاالنقبلب ا: سػػيري ا:ػػذي أنيػػى عيػػد مرسػػي، 
ادة وناشطيف مػف سريػ  االخػواف ا:مسػ ميف. ع ػى واستمر مع موج  االعتقاؿ ا:شام   ا:تي نفذىا ا:نظاـ في ل

خ فيػػ  ىػػذه ا:زعزعػػات ا:تػػي تيػػيب ت ػػؾ ا:تػػي يانػػت فػػي مػػدة رئاسػػ  معػػارؾ مرسػػاة االسػػتقرار ا:موا:يػػ  : غػػرب 
ا:مريزيػ  فػي ا:شػػرؽ االوسػط ا: رعػػي، تواجػو ادارة اوعامػػا اآلف م ةػ   شػػديدة. ينعغػي اف نتػػذير مػف جيػػ  اف 

ع د انتخاعات ةػغطت االدارة االمريييػ  الجرائيػا ع ػد اف تخ ػت عػف س فيػا مرسي ويؿ ا:ى يرسي ا:رئاس  
ا:طويؿ مع معارؾ. ويقتةي ا:تقدير االستراتيجي ا:واسع مف جيػ  اخػرى فػي ظػاىر االمػر اف ينفيػؿ ا:عيػت 
االعػيض مػػف طػػرؼ واسػػد عػف تػػراث ا:ػػرئيس ا:م ػػزوؿ ايةػػا، ألف ا:نظػاـ ا: سػػيري ا:سػػا:ي عقيػػادة ا:فريػػؽ أوؿ 

فتاح ا:سيسي سي مؽ عسسب جميع ا:دالئؿ، ا:شراي  ا:سياسي  واالمني  مػع ا:غػرب عامػ  ومػع ا:واليػات ععد ا:
 ا:متسدة خاي .

إف ا:سػػديث عػػف لػػرار غيػػر سػػيؿ، ألف ا:سيسػػي ال يوايػػؿ فقػػط اسػػت ماؿ ا:قػػوة مػػع خيػػومو ا:سياسػػييف، و:ػػـ 
ا:ػػػديمقراطي، عػػػؿ اف ا:قػػػانوف يسقػػػؽ وعػػػده ع ػػػد عا: مػػػؿ ع ػػػى ميػػػا:س  وطنيػػػ  وا:ػػػدفع لػػػدما عمسػػػار ا:تسػػػوؿ 

االمرييػػي ىػػو عمثاعػػ  عػػبء مريػػزي :مسػػار ا:تقػػارب عػػيف واشػػنطف وا:نظػػاـ ا:جديػػد  ألنػػو ُيسظػػر ع ػػى االدارة 
االمرييي  عسسب ا:قانوف اف تمنح مساعدات )عسيري  أو مدني ( :مف تو:وا ا:سيـ عانقبلب عسيري، وال شؾ 

:ت ريػػػؼ، عيػػػد انػػػو يعػػػدو ا:ػػػى اآلف اف اوعامػػػا يفةػػػؿ اف مػػػا سػػػدث فػػػي ميػػػر فػػػي مط ػػػع ا:شػػػير يبلئػػػـ ىػػػذا ا
ا:مي س  ا:قومي  االمرييي  ع ى اعتعارات ليمي ، ألنو في سػيف تػرؾ اوعامػا فػي ا:ماةػي غيػر ا:ع يػد شػرييو 
ا:قػػديـ معػػارؾ عسػػعب طعي ػػ  نظامػػو غيػػر ا:ديمقراطيػػ  عيػػورة سػػافرة )وع ػػد اف فقػػد تأييػػد ا:جميػػور ا:ميػػري( 

 اب عف نيج عمؿ ع يد سنوات ةوئي  عف ا:معادئ األساسي  : ديمقراطي  ا:غرعي .أيعح مست دا اآلف :بلعر 
ال اعتػػػراض ع ػػػى اف سػػػ وؾ نظػػػاـ مرسػػػي، وال سػػػيما فػػػي االشػػػير االخيػػػرة مػػػف واليتػػػو، يػػػاف اسػػػتعداديا وغيػػػر 
 ديمقراطي في جوىره، ىػذا ا:ػى موالفػو ا:دينيػ  ا:م اديػ  فػي أساسػيا : غػرب، :ينػو يػاف مػف وجيػ  نظػر ا:عيػت

 االعيض، رغـ يؿ شيء، نظاما تمثي يا انُتخب عسسب ا:قانوف و:يذا منسو تأييده.
ولد ظيرت ا:شيادة األوةح ع ػى ا:تسػوؿ االمرييػي عا:عي وانيػ  ا: غويػ  ا:تػي اسػت انت عيػا االدارة االمريييػ ، 

قبلب عسيري. إف سينما أع نت في نياي  االسعوع انيا ال تنوي اف ُت رؼ االسداث االخيرة في مير عأنيا ان
 اوعاما يأخذ في سساعو ايةا ي   ا:سيسي عواشنطف واآلثار ا:خطيرة ا:متول   مف ولؼ مساعدة مير.

ومف ا:جي  االخرى وإلعراء ا:ذم  في ما يت  ؽ عقيـ ا:ديمقراطي  )ا:تػي تُػنقض يػعح مسػاء فػي ميػر( اسػتقر 
ر. وع ػػى خ فيػػ  لػػرار عػػدـ ا:مػػس عرزمػػ  ا:ػػى ميػػ 31طػػائرات اؼ  9رأي االدارة االمريييػػ  ع ػػى تجميػػد نقػػؿ 

ا:مساعدة ا: ام ، ال يوجد في ىذه ا:خطوة أيثر مف ةرع  خفيف  في جناح ا:طائرة، ىذا مع ا:معا:غػ ، و:ػيس 
 فييا ما يغير مسار تفيير اوعاما ونشاطو ا:وال ي األساسي في وادي ا:نيؿ.
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