األدحد 1071/6/77

1535

"القسام" تنفي مزاعم صحفية مصرية
بشأن دخول مسمحين من الكتائب إلى

وتعدىا محاولة لزرع الفتنة
مصر ّ
 ...ص 9

األسير السرسك عمى عتبة الموت بعد دخول إضرابو عن الطعام يومو الـ 99
الزىار :ال توجد مصمحة فمسطينية لمعبث بأمن مصر
"الديار" :اتفاق بين الجيش المبناني والفصائل الفمسطينية ُينيي أزمة مخيم البارد
فتح في غزة :ال نقر بأي تشكيالت عسكرية
التفكجي" :إسرائيل" لدييا مشروع كامل لتيويد مدينة القدس حتى عام 0202
دراسة :الالجئون الفمسطينيون في لبنان ينفقون  092مميون دوالر أمريكي سنويا

السمطة:
 2عباس يرسل وفدا رفيعا لمفاتيكان لبحث حقيقة الموقف من القدس
 3عريقات يؤكد لقاءه كمينتون في واشنطن األربعاء المقبل
" 4البيان اإلماراتية" :مبادرة "بناء ثقة" من موفاز إلى عباس خالل لقائيما مطمع تموز /يوليو
 06 5نائبا فمسطينيا في سجون االحتالل معظميم قيد االعتقال اإلداري
 6النائب حسن يوسف :مصعب ليس ابني وأوقفوا المؤامرة
 7سمطة الطاقة في غزة :محدودية الوقود القطري تحول دون تشغيل المحطة بكامل طاقتيا اإلنتاجية

4
4
5
5
5
6

المقاومة:
 8الزىار :ال توجد مصمحة فمسطينية لمعبث بأمن مصر
 9فتح :حماس تربط المصالحة بنتائج االنتخابات المصرية
 01فتح في غزة :ال نقر بأي تشكيالت عسكرية
 00القدومي :ال مصالحة العام الحالي والناخب الفمسطيني سيختار المستقمين
 02حماس تعزي بوفاة ولي العيد السعودي نايف بن عبد العزيز
 03غزة :سياسيون يؤكدون لـ"األيام" تضرر القضية الفمسطينية بسبب االنقسام

6
6
7
8
8
9

الكيان اإلسرائيمي:
 04موشي يعالون يحمم بـ"مميون مستوطن في الضفة الغربية"
" 05إسرائيل" تالحق األفراد إلكترونيا
 06الجيش اإلسرائيمي يكشف أس ار ار حول اجتياح لبنان في سنة 7980
 07إصابة  75جنديا إسرائيميا بجروح في حادث سير

9
01
01
00

األرض ،الشعب:
" 08الديار" :اتفاق بين الجيش المبناني والفصائل الفمسطينية ُينيي أزمة مخيم البارد
 09األسير السرسك عمى عتبة الموت بعد دخول إضرابو عن الطعام يومو الـ 99
 21التفكجي" :إسرائيل" لدييا مشروع كامل لتيويد مدينة القدس حتى عام 0202
 20الشيخ كمال خطيب :زوال األنظمة الفاسدة مقدمة إلنياء االحتالل
 22قرية يركا في أراضي  :98خطة لوائية تضع  702منزال تحت خطر اليدم
 23حممة مداىمات إسرائيمية في الضفة واالحتالل يقصف قوارب صيد في غزة
 24دراسة :الالجئون الفمسطينيون في لبنان ينفقون  092مميون دوالر أمريكي سنويا
 25األسير عباس السيد :رؤية ابني عبد اهلل ال يعوضيا أي شيء
 26االحتالل يرفض اإلفراج عن قيادي مسن من "الشعبية" في جنين
 27محكمة إسرائيمية ترفض اإلفراج عن أسيرة مس ّنة رغم تدىور حالتيا الصحية
 28نزار وأحالم التميمي  ..من األسر إلى قفص الزوجية
 29مركز الميزان :االحتالل يجرف  90دونما قرب وادي السمقا لمنطقة حدودية عازلة

00
02
02
03
03
04
04
04
05
05
05
06

التاريخ :األحد 0270/6/77

العدد0505 :

ص0

 31قوات االحتالل تجري مسحا لآلبار غرب جنين

06

صحة:
" 30طوارئ غزة" :وقف تحويل مرضى السرطان إلى الخارج إعدام جماعي تقرره حكومة فياض

06

ثقافة:
" 32اختراع الشعب الييودي" الكتاب األكثر إثارة بتاريخ الييود
 33صدر حديثا :المساعدات األميركية لـ"إسرائيل"

06
07

األردن:
 34الممك عبد اهلل الثاني يحذر من اإلجراءات والسياسات اإلسرائيمية األحادية في األراضي الفمسطينية
 35األردن :اعتصام احتجاجا عمى توجو لمكونجرس األمريكي بإلغاء صفة المجوء عن الفمسطينيين

08
08

لبنان:
" 36التنسيق اإلسالمية" بطرابمس :إلجراء تحقيق عادل بحادثة مخيم نير البارد
 37نصر اهلل :صواريخ المقاومة قادرة عمى الوصول لكل األىداف في "إسرائيل"

08
09

عربي ،إسالمي:
 38مصر تنفي انطال ق صواريخ من أراضييا عمى "إسرائيل"

09

دولي:
 39واشنطن تأمل من موفاز إخراج عممية التسوية السممية من أزمتيا
 41األونروا تدعو العالم إلى التدخل لوقف تدىور األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة
 40اجتماع الدول المضيفة لالجئين الفمسطينيين غدا في األردن
 42وفد أكاديمي أمريكي يزور الجامعة اإلسالمية بغزة

09
21
21
21

حوارات ومقاالت:
" 43إسرائيل" وتيديم منازل الفمسطينيين :المعنى العميق ...د .اسعد عبد الردحمف
 44فرص فمسطينية في عالم متحرك ...نقوال ناصر
 45من مخطط كينغ إلى مخطط برافر :اليدف واحد إعادة إنتاج نكبة احتالل فمسطين ..ماجد ال ّشيخ
 46سقوط بأسموب بطيء ...اليكس فيشماف

20
22
25
28

كاريكاتير:

32

التاريخ :األحد 0270/6/77

***

العدد0505 :

ص0

وتعـدىا محاولـة لـزرع
" 7القسام" تنفي مزاعم صحفية مصرية بشأن دخول مسمحين مـن الكتائـب إلـى مصـر
ّ
الفتنة
غ ػزة :أكػػدت كئا ػػب الشػػييد عػػز الػػديف القسػػاـس الجنػػاح العسػػكري لدحرك ػ المقاوم ػ ا س ػ مي "دحمػػاس" أف مػػا
أوردئػػو صػػدحير الشػػروؽ المص ػري دحػػوؿ دكػػوؿ عناصػػر مػػف الكئا ػػب إل ػ األ ار ػ المص ػري ى ػ "جمم ػ
أكاذيب باطم وئمريؽ مدحضس ال مكاف ليا ف الواقع والدحقيق مطمقًا".
وقػػاؿ أبػػو عبيػػدة النػػاطؽ باسػػـ كئا ػػب القسػػاـس فػ بيػػاف صػػدحر السػػبت - )6-76ئمّقػ "المركػػز الرمسػػطين
لإلع ـ" نسك ً عنو" : -اسئقبمنا مثؿ ىذه األكبار ببالغ الدىش واالسئغرابس ونئسػالؿ عػف ىػدؼ نشػر مثػؿ
ودؽ األسافيف".
ىذه األكبار المربرك س إذ ال ئرسير ليا سوى أنيا مدحاول لزرع الرئن وكمط األوراؽ ّ
القس ػػاـ "بالئدحيػ ػ ألىمن ػػا فػ ػ مص ػػر العروبػ ػ الئػ ػ طالم ػػا كان ػػت مس ػػاندة لمقاومئن ػػا وداعمػ ػ
وئوجي ػػت كئا ػػب ّ
لصمودنا"س ومؤكدةً " أننا كنا والزلنا وسنظؿ نعئبر أف جميوري مصر العربيػ ىػ عمقنػا العربػ وا سػ م
األصيؿس وأمنيا القػوم ىػو أمننػا وىػ سػياجنا المئػيف وسػنظؿ سػياجيا كػذلؾ فػ وجػو العػدو المشػئرؾ بيننػا
وبينيا وىو العدو الصييون ".
وقػاؿ أبػػو عبيػدة" :نثػػؽ فػ شػػعب مصػر العظػػيـ وثورئػو المباركػ س مئيقنػيف أف مثػػؿ ىػذه األكاذيػػب لػف ئنطمػ
عمييـس فشعب مصر الواع يعرؼ مف ىػ كئا ػب القسػاـ والمقاومػ الرمسػطيني ومػا ىػو دورىػا كػرأس دحربػ
ػث
ف ػ مقاوم ػ العػػدو الصػػييون الػػذي يسػػئيدؼ كػػؿ ب دنػػا العربي ػ وا س ػ مي س ويسػػئطيع أف يميػػز بػػيف الغػ ّ
والسميفس وبيف الدحقيق والبيئاف المبيف".
المركز الفمسطيني لإلعالم0270/6/76 ،
 0عباس يرسل وفدا رفيعا لمفاتيكان لبحث حقيقة الموقف من القدس
راـ اهلل  -كراح زبوف :قرر الر يس الرمسطين مدحمود عباس إرساؿ وفد ر اس إل روماس لموقوؼ عم
دحقيق وئراصيؿ المداوالت الجاري بيف الرائيكاف وبيف "إس ار يؿ" بكصوص أو اع الكنا س ف "إس ار يؿ"
والقدس المدحئم س وقاؿ بياف ر اس أمس" :بنال عم ئعميمات الر يس مدحمود عباسس وبعد جمم مف
الئصريدحات الئ صدرت مف مسؤوليف فمسطينييف ئئعمؽ بما اعئبر بمسودة االئراقي المرئقب بيف الكرس
الرسول الرائيكاف ودول إس ار يؿس وئدحديداً المئعمق منيا باألم ؾ والكنا س الئابع لمكنيس الكاثوليكي ف
القدس الشرقي س ودحرصاً مف السيد الر يس عم الع ق الئاريكي الممئازة مع الكرس الرسول س واسئج ل
كؿ األمورس فقد ئقرر معالج المو وع بإرساؿ وفد عال المسئوى لمقال المسؤوليف ف الرائيكافس لمئأكد مف
أف موقؼ الرائيكاف والكرس الرسول كاف وما زاؿ مع الدحقوؽ الرمسطيني غير القابم لمئصرؼ وئدحديدا ما
يئعمؽ باالدحئ ؿ ا س ار يم لألرض الرمسطيني عاـ  7967بما فييا القدس الشرقي س ومف ئأكيدات الكرس
الرسول أي اً) بأف ال ئشمؿ االئراقي المرئقب ئوقيعيا مع إس ار يؿ ف المسئقبؿ أم ؾ الكنيس الكاثوليكي
أو أي مؤسسات ئئبع ليا ف القدس الشرقي ".
الشرق األوسط ،لندن0270/6/77 ،
 0عريقات يؤكد لقاءه كمينتون في واشنطن األربعاء المقبل
لندف :أكد ر يس دا رة المراو ات ف منظم الئدحرير الرمسطيني س صا ب عريقاتس ف ئصريدحات لجريدة
الشرؽ األوسط ما نسب إل المئدحدث باسـ و ازرة الكارجي األميركي فيكئوريا نوالندس الميم قبؿ الما ي س
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دحوؿ لقال مرئقب بينو وبيف وزيرة الكارجي ىي ري كمينئوفس ف مدحاول مف واشنطف السئ ناؼ المراو ات
المئوقر بيف الطرفيف منذ أيموؿ /سبئمبر  .1070وقاؿ إف المقال يمكف أف يئـ إما يوـ الث ثال أو األربعال
المقبميف.
وئأئ الدعوة لمقالس دحسب قوؿ عريقاتس بعد المقال الذي عقدئو كمينئوف مع إسدحؽ مولكوس المراوض
ا س ار يم ومسئشار نئنياىوس الذي عقد ف واشنطف يوـ الكميس الما .
الشرق األوسط ،لندن0270/6/77 ،
" 9البيان اإلماراتية" :مبادرة "بناء ثقة" من موفاز إلى عباس خالل لقائيما مطمع تموز /يوليو
راـ اهلل :كشرت مصادر فمسطيني مطمع عف أف النا ب األوؿ لر يس الوزرال ا س ار يم شاؤوؿ موفاز
سيدحمؿ لمر يس الرمسطين مدحمود عباسس ك ؿ لقا يما المرئقبس والذي رجدحت أف يعقد مطمع ئموز /يوليو
باالنسدحاب مف المنطق
المقبؿ أو قبؿ ذلؾ ف مدين القدسس مبادرة "بنال ثق " السئ ناؼ المراو ات ئق
ج)س واط ؽ سراح عشرات األسرى .وقالت ئمؾ المصادرس الئ ف مت عدـ كشؼ ىويئياس إف عباس
ينوي ا يعاز لمجيات المكئص بإجرال ائصاالت مع الجانب ا س ار يم ك ؿ الرئرة القميم المقبم لمئنسيؽ
والئجييز لعقد لقال يجمعو مع موفاز .وأكدت المصادر أف ىناؾ دحديثاً يدور عف ني موفاز ئقديـ بعض
ا جرالات والكطوات "لبنال الثق " بيف الجانبيف.
البيان ،دبي0270/6/77 ،
 06 5نائبا فمسطينيا في سجون االحتالل معظميم قيد االعتقال اإلداري
المدحئم  :قاؿ مدير دا رة ا دحصال بو ازرة األسرى والمدحرريف ف السمط الرمسطيني عبد الناصر
األ ار
األقص ف أيموؿ /سبئمبر  1000ودحئ
فروان إف سمطات االدحئ ؿ ا س ار يم اعئقمت ك ؿ انئرا
اآلف أكثر مف  50نا باً منئكباً ف المجمس الئشريع الرمسطين بشكؿ فردي وجماع س الفئاً إل أف العديد
منيـ أعيد اعئقاليـ أكثر مف مرةس وأف الغالبي العظم منيـ ينئموف لػ"كئم الئغيير وا ص ح" الئابع لدحرك
دحماس .وأو ح قروانو أنو ال يزاؿ يقبع ف سجوف االدحئ ؿ ا س ار يم  16نا باًس يئقدميـ ر يس المجمس
الئشريع د.عزيز دويؾس مشي اًر إل أنو ئـ ئدحويؿ الغالبي العظم منيـ إل االعئقاؿ ا داري.
البيان ،دبي0270/6/77 ،
 6النائب حسن يوسف :مصعب ليس ابني وأوقفوا المؤامرة
راـ اهلل :طالب النا ب األسير القيادي ف دحرك دحماس الشيخ دحسف يوسؼ وسا ؿ ا ع ـ الرمسطيني بوقؼ
الئساوؽ مع وسا ؿ ا ع ـ ا س ار يمي ونقؿ أنبال مف وصرو بػ"المدعو مصعب" باعئباره نجموس بعد أف سبؽ
وأعمف وعا مئو برالئيـ منو .وقاؿ النا ب يوسؼ ف رسال بعث بيا مف سجف عوفر" :قد ىالن ما ئناقمئو
بعض وسا ؿ ا ع ـ عف المدعو مصعب باعئباره نجم س وما يدحدث منسجـ ئماماً مع ما يريد ويدحيؾ
االدحئ ؿ".
وشدد النا ب يوسؼ ف الرسال س الئ وصمت وكال صراس عم أف ق ي "مصعب" الذي ارئد عف ا س ـ
وقاؿ انو اعئنؽ المسيدحي واعئرؼ بعممو مع أجيزة المكابرات ا س ار يمي س بائت كمؼ الظير و"أف ئساوؽ

التاريخ :األحد 0270/6/77

العدد0505 :

ص5

بعض وسا ؿ ا ع ـ معيا جنبا إل جنب مع سا ؿ ا ع ـ االدحئ لي الماكرة لف ئزيد الشيخ وأىمو وعا مئو
إال صب ار وثبائا ولف يرت ذلؾ مف ع دىـ شي ا".
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)0270/6/76 ،
 7سمطة الطاقة في غزة :محدودية الوقود القطري تحول دون تشغيل المحطة بكامل طاقتيا اإلنتاجية
دحامد جاد :انئقدت سمط الطاق لدى الدحكوم ف قطاع غزة مدحدودي كمي السوالر الصناع القطري
الواردة إل مدحط غزة لئوليد الكيربال عبر معبر العوجا "نئانا" ثـ معبر كرـ أبو سالـس فيما ئوقعت ىي
المعابر والدحدود م اعرئيا اعئبا اًر مف األسبوع المقبؿ .ودحمؿ مسؤوؿ مركز المعمومات لدى سمط طاق
أدحمد أبو العمريفس ف دحديث لجريدة األياـس الجانب ا س ار يم المسؤولي عف مدحدودي كمي الوقود
القطريس مبينا أف معدؿ الكمي الئ ئصؿ يوميا عبر معبر كرـ أبو سالـ ك ؿ أياـ العمؿ األسبوعي الئ
يعمؿ فييا المعبر كمس أياـ) يئراوح بيف  700ألؼ و 750ألؼ لئر.
األيام ،رام اهلل0270/6/77 ،
 8الزىار :ال توجد مصمحة فمسطينية لمعبث بأمن مصر
غػزة :قػػاؿ الػػدكئور مدحمػود الزىػػار القيػػادي البػػارز فػ دحركػ دحمػػاس اليػػوـ إف نئػا ي الئجربػ الديمقراطيػ الئػ
ئجري ف مصر دحاليا سئصب ف مصمدح الشعب الرمسطين وق يئوس لما لمصر مف دور ئاريك وريادي
فػ المنطق ػ  .ونر ػ الزىػػار ع ػػو المكئػػب السياس ػ لدحركػ دحمػػاس بشػػدة ف ػ ئصػريح كػػاص لم ارسػػؿ وكال ػ
انبال الشرؽ األوسط ف غزةس ما نشرئو إدحدى الصدحؼ المصػري دحػوؿ ائيػاـ كئا ػب القسػاـ الػذراع العسػكري
لدحرك دحماس بئيريب عناصر عبر االنراؽ لئنريػذ أعمػاؿ "إرىابيػ " داكػؿ مصػر وادحػداث دحالػ مػف الرو ػ
ك ؿ األياـ القادم  .وأكػد اف إسػئرائيجي دحركئػو منػذ ئأسيسػيا ىػو عػدـ الئػدكؿ فػ شػؤوف اي دولػ س م ػيرا
انو الئوجد مصمدح فمسطيني لمعبػث بػامف مصػر الئػ يسػئريد الشػعب الرمسػطين أوال مػف اسػئقرارىا وسػ م
أ ار ييا.
كما نر الدكئور الزىار ما ئردد عف ئورط عناصػر مػف دحمػاس فػ اقئدحػاـ السػجوف المصػري واطػ ؽ سػراح
السجنال راف ا الزج باسـ دحماس ف مثؿ ىذه االمور.
وكالة معا اإلخبارية0270/6/76 ،
9

فتح :حماس تربط المصالحة بنتائج االنتخابات المصرية
راـ اهلل  -د ب أ :قػاؿ أمػيف سػر المجمػس الثػوري لدحركػ فػئح أمػيف مقبػوؿس لإلذاعػ الرمسػطيني الرسػػمي س إف
دحرك ػ دحمػػاس ئنئظػػر نئػػا ي االنئكابػػات المص ػري الر اسػػي ألسػػباب ئئعمػػؽ بانئما يػػا الركػػري والسياس ػ وى ػ
ئعوؿ وئعمؽ آماال كبيرة عمييا.
وأ اؼ مقبوؿ أف «وسا ؿ إع ـ دحماس ئقوـ بالئرويي ألدحد المرشدحيف ف إشارة إلػ مدحمػد مرسػ مرشػح
جماع ا كواف المسمميف) وندحف بطبيعئنا ال نئدكؿ ف الممؼ العرب ألنو ينعكس عمينا سمبا».
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ودحذر مقبوؿ مف ئداعيات سمبي لػ»ئدك ت» دحمػاس فػ االنئكابػات المصػري  .وقػاؿ قيػادي فػئح إف دحمػاس
ئئعمد أف ئكوف كطوات ئدحقيؽ المصالدح ئئسػـ ب ػ»الػبطل» انئظػا ار لنئػا ي االنئكابػات فػ مصػر ومػا سػئؤوؿ
إليو األو اع فييا.
عمان0270/6/77 ،
الدستورّ ،
 72فتح في غزة :ال نقر بأي تشكيالت عسكرية
راـ اهلل :ئنصمت قيادة دحرك فئح ف قطاع غزة مف الئشكي ت العسكري المكئمرػ الئػ ئئبعيػاس قا مػ إنيػا ال
ئقر بيا وقد انئي أمرىا منذ سػنواتس فػ إشػارة إلػ قػرار دحػؿ كئا ػب شػيدال األقصػ الئابعػ لمدحركػ  .وقػاؿ
مصػػدر ف ػ ىػػذه الئشػػكي ت لمعسػػكري س لػ ػ«الشػػرؽ األوسػػط»« :لػػـ يكػػف يػػنقص الدحرك ػ مثػػؿ ىػػذا الموقػػؼ».
وأ ػػاؼ« :لقػػد ئركػوا أبنػػالىـ طعمػػا لنكػريف لسػػنوات طويمػ س ومػػا ازلػوا يمعبػػوف الػػدور نرسػػو» .وئػػابع القػػوؿ:
«كانت األمور ئسير ف الطريؽ الصدحيح الئودحيد) لـ نكف نريد ئبنيا عمنياس ألننػا نريػـ صػعوب األمػرس لكنػا
لـ نكف ننئظر أي ا ئنك ار بيذه الطريق ».
وذىبت فئح ندحو إع ف الموقؼ مف عناصرىا المسػمدحيف فػ القطػاع بعػد إعػ ف مجموعػات «عمػاد مغنيػ »
القيادي المعروؼ ف دحزب اهللس الذي اغئيؿ ف سػوريا)س ئغييػر اسػميا إلػ كئا ػب شػيدال األقصػ «جػيش
العاصر »س ئيمنا بالعاصر س الجنػاح المسػمح لرػئحس والمعػروؼ منػذ انط قئيػا عػاـ  .7965وأعمنػت فػئح الئػ
لـ ِ
ئنؼ بداي ع قئيا بالئشكي ت األكرىس فور بياف العاصر س عدـ اعئرافيا بيذا الئشكيؿ.
وجال ف بياف جيش العاصر أف ئغيير االسـ ئـ باالئراؽ مػع قيػادة الدحركػ  .وائيػـ البيػاف اليي ػ القياديػ فػ
قطاع غزة وبعض أع ال المجن المركزي بػالئيرب مػف مسػؤوليائيـ.س وقػاؿ إنػو «ال ئوجػد أي قػوة فػ العػالـ
ئس ػػئطيع انئػ ػزاع فئدحاويئن ػػا أو الئش ػػكيؾ فيي ػػاس كم ػػا ل ػػف نس ػػمح ب ػػأف ئنئق ػػؿ المناكر ػػات الموج ػػودة داك ػػؿ المجنػ ػ
المركزي ودحال االنقساـ الئ ئعيشيا الدحرك إل القاعدة الرئدحاوي مف كػ ؿ بعػض الصػغار» .وائيػـ البيػاف
قيادة فئح بمواصم إقصال غزةس قا « :لف نصػمت أمػاـ دحالػ ا قصػال الئػ ئئعػرض ليػا غػزة الجريدحػ مػف
قبؿ أشكاص موئوريف ال يزالوف يعيشوف ف عنصري العصر الدحجري».
وردت مرو ػػي فػػئح ف ػ غ ػزةس ف ػ بيػػاف صػػدر عنيػػا أمػػس« :ندحػػف ال نقػػر أص ػ بوجػػود مجموعػػات مسػػمدح
لدحرك فئح ف قطاع غزة والكؿ يعمػـ أف ىػذا المو ػوع قػد ئػـ االنئيػال منػو منػذ سػنوات» .وقالػت إنيػا «بكػؿ
دوا رىا واطارائيا الئنظيمي القيادي والقاعدي ئعمؿ ف ا طار المدن س وىذا ىو اكئصاصيا الػوارد فػ قػرار
الئكميػػؼ الص ػادر إلييػػا مػػف أمان ػ سػػر المجن ػ المركزي ػ لمدحرك ػ س وأف اكئصاصػػيا يندحصػػر ف ػ قيػػادة ئنظػػيـ
الدحرك ػ والنيػػوض بػػو ومئابعئػػو ئدحػػت سػػقؼ األنظم ػ والم ػوا ح والق ػ اررات الئ ػ ئصػػدر عػػف الدحرك ػ ولػػيس مػػف
اكئصاصػػائيا عم ػ ا ط ػ ؽ إدارة أي نػػوع مػػف الع ق ػ مػػع أي نػػوع مػػف المجموعػػات المسػػمدح ألي فصػػيؿ
انئمت إليو ىذه المجموعات».
وئابعػػت القػػوؿ إنيػػا« :ئردحػػب وئشػػجع وئعمػػؿ عمػ إقنػػاع الجميػػع باالن ػوال ئدحػػت سػػقؼ العمػػؿ المػػدن س وأف
ئئودحد الجيود مف أجؿ عمؿ فئدحاوي مشئرؾ واسع النطاؽ يكدـ مصالح الدحرك ف االنئكابات المقبم س وف
إطػػار الئنظػػيـ المػػدن الػػذي لػػيس مػػف اكئصاصػػائو عمػ ا طػ ؽ مئابعػ أي مجموعػػات مسػػمدح أو الئعامػػؿ
معيا عم ا ط ؽ».
الشرق األوسط ،لندن0270/6/77 ،
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 77القدومي :ال مصالحة العام الحالي والناخب الفمسطيني سيختار المستقمين
عماف – نادي سعد الديف :قاؿ القيادي ف دحرك فئح ع و المجن الئنريذي فػ منظمػ الئدحريػر الرمسػطيني
ف ػػاروؽ الق ػػدوم إف "المص ػػالدح مؤجمػ ػ لم ػػا بع ػػد الع ػػاـ الدح ػػال النئر ػػال ش ػػروط الودح ػػدة الوطنيػ ػ "س مق ػػد اًر ب ػػأف
"الشعب لف يكئار فئح والدحماس إذا جرت انئكابات اليوـس لصالح غمب المسئقميف".
وأ ػػاؼ القػػدوم س أدحػػد مؤسس ػ دحركػ فػػئحس إل ػ "الغػػد" أثنػػال وجػػوده فػ عمػػافس إف "ك ػ مػػف فػػئح ودحمػػاس
ئعيشاف ف مأزؽ كبيرس بينما القيادة الرمسطيني مبعثرة وبدحاج إل ئغييرس ف دحيف ئنئشر الئيـ والرساد فػ
األطر الئنظيمي لمرصا ؿ".
وف دحيف اسئبعد ئدحقؽ المصالدح ىذا العاـس عم األقػؿس فبال ػرورة" "لػف يصػار إلػ إجػرال انئكابػاتس واذا
ئمت فمف ئجرى بنزاى طالما ئسيطر سمطات االدحئ ؿ ا س ار يم عم ال ػر الغربيػ فػ ظػؿ الئنسػيؽ مػع
السمط الرمسطيني ".
المدحئم س قاؿ "بالنسب لنا" ال فرؽ بينيمػاس
وعف انعكاسات فوز أدحد مرشدح الر اس المصري عم األ ار
فيذا األمر يكص الشعب المصري الذي سيقرر أف ػميما لمدحكػـ"س مبينػاً أف "الربيػع العربػ فػ مصػر أرعػب
الكياف ا س ار يم وكمؽ قمقاً داكمو مف شكؿ المردحم القادم ".
واعئبػػر أف "الربيػػع العربػ عبػػارة عػػف موجػػات مػػف الئدحػػوؿ المركػػزي لألنظمػ العربيػ س واذا اعئقػػد الػػبعض أف
الدوؿ النرطي بمنأى عف الئدحركات السياسي العميق ف دوؿ الكميي فيو مكطئ".
ورأى أف "اس ػػئئباب األم ػػف فػ ػ المنطقػ ػ يس ػػاعد فػ ػ ئدحقي ػػؽ ودح ػػدة وطنيػ ػ فمس ػػطيني س وف ػػرض ش ػػروط جدي ػػدة
لمئرػػاوض مػػع الجانػػب ا س ػ ار يم مغػػايرة لمشػػروط الدحالي ػ س بعػػد فشػػؿ المراو ػػاتس والدحاج ػ إل ػ فريػػؽ آكػػر
لمئراوضس ف ظؿ الربيع العرب س السيما ف مصر".
بينمػػا ئئعػػرض سػػوري س بدحسػػبوس "ألكبػػر مػؤامرة أميركيػ أوروبيػ كميجيػ س إذ لػػـ يسػػبؽ فػ الئػػاريخ الدحػػديث أف
سعت دوؿ عربي مسئقم سقاط النظاـ ف سوري س وال شؾ أف العالـ يدرؾ مدحاولػ الػدوؿ الغربيػ إثػارة ىػذه
المؤامرات عم سوري يجاد أسباب الدحماي لمجانب ا س ار يم ".
ولرػػت إل ػ أىمي ػ "العػػودة ل نقسػػامات الدولي ػ س إذ بػػدأت روسػػيا االئدحادي ػ ئمعػػب دورىػػا كمػػا ف ػ الما ػ س
وئدحػافظ عمػ أمػػف أصػدقا يا ميمػػا كمػػؼ األمػرس كمػػا دافعػػت الصػيف عػػف دحػػؽ الشػعب السػػوري فػ أف يكػػوف
بمنػػأى عػػف الئػػدك ت الغربيػ " .وربػػط بػػيف الئغيػرات المعئممػ فػ المنطقػ واألو ػػاع فػ األ ار ػ المدحئمػ س
قا ً "ما ئزاؿ ىناؾ مدحاوالت مسئمرة مػف دحركئػ فػئح ودحمػاس لمئوصػؿ إلػ صػيغ مقبولػ لمودحػدة الوطنيػ س
ولكف األر ي الئػ يػئـ الدحػديث بنػال عمييػا ال ئػوفر الشػروط المطموبػ لػذلؾس وبالئػال قػد ئدحئػاج المصػالدح
فئرة طويم مف الزمف لك ئئدحقؽ".
عمان0270/6/77 ،
الغدّ ،
 70حماس تعزي بوفاة ولي العيد السعودي نايف بن عبد العزيز
غ ػزة :ئقػػدمت دحرك ػ المقاوم ػ ا س ػ مي دحمػػاس) إل ػ المممك ػ العربي ػ السػػعودي بػػالعزال بوفػػاة ول ػ العيػػد
السعودي األمير نايؼ بف عبد العزيز.
وقالػػت دحمػػاس ف ػ بينػػا صػػادر عػػف مكئبيػػا ا ع م ػ السػػبت  - )6/76وصػػؿ المركػػز المركػػز الرمسػػطين
لإلعػػ ـ نس ػػك عن ػػو " -نع ػػزي المممكػ ػ العربيػ ػ الس ػػعودي الش ػػقيق ممكػ ػاً ودحكومػ ػ وش ػػعباً بالئعزيػ ػ الكالصػ ػ

التاريخ :األحد 0270/6/77

العدد0505 :

ص8

والمواساة بوفاة ول العيد السػعودي سػا ميف المػول سػبدحانو أف يئغ لمػد الرقيػد بردحمئػو الواسػع س وأف يميػـ أىمػو
واكوانو وذويو جميؿ الصلبر والسمواف".
المركز الفمسطيني لإلعالم0270/6/76 ،
 70غزة :سياسيون يؤكدون لـ"األيام" تضرر القضية الفمسطينية بسبب االنقسام
دحسف جبػر :أجمػع سياسػيوف مػف فصػا ؿ سياسػي مكئمرػ عمػ أف ػر ار كبيػ ار قػد لدحػؽ بالق ػي الرمسػطيني
ك ؿ كمس سنوات مف عمر االنقساـ.
وأكدوا ف أدحاديث منرصم مع "األيػاـ" أف مػا أقػدمت عميػو دحركػ دحمػاس مػف سػيطرة كاممػ عمػ قطػاع غػزة
كاف كطوة كاط أ رت كثي ار بالمشروع والع قات الوطني الرمسطيني س ودعػوا إلػ الوقػؼ الرػوري ل نقسػاـ
وئنريذ بنود ائراقي المصالدح األكيرة.
وقالت آماؿ دحمد ع و المجن المركزي لدحرك فئح إف ال رر عم الق ي الرمسطيني كاف كبي ار جػدا عمػ
الصػػعيديف الػػداكم والكػػارج مػػا أفشػػؿ الكثيػػر مػػف الكط ػوات والئدحركػػات الرمسػػطيني كاص ػ ئوجػػو القيػػادة
الرمسطيني إل األمـ المئدحدةس معئبرة أف االنقساـ كاف سببا مباش ار ف فشمو.
وانئقػػدت دحمػػد ئص ػريدحات قػػادة دحمػػاس ف ػ قطػػاع غ ػزة عػػف عػػدـ الئصػػالح مػػع العمماني ػ س داعي ػ دحمػػاس إل ػ
إصػػدار ئو ػػيح كامػػؿ دحػػوؿ ىػػذه الئص ػريدحات الئ ػ ئئنػػاف مػػع أدن ػ مبػػادئ الش ػراك السياسػػي والمصػػالدح
القادم .
بػػدورهس أكػػد كايػػد الغػػوؿ ع ػػو المجن ػ المركزي ػ لمجبي ػ الشػػعبي عم ػ ال ػػرر البػػالغ الػػذي أصػػاب الق ػػي
الرمسطيني س الفئا إل أف االنقساـ لـ يدحقؽ شي ا يمكف أف يدحسب لصالح الق ي الرمسطيني .
ويئرؽ الغوؿ مع دحمد ف أف سيطرة دحمػاس عمػ قطػاع غػزة كطػأس الفئػا إلػ أنػو كػاف وال زاؿ ػد اسػئكداـ
العنؼ ف السيطرة عم قطاع غزة.
مػػف جيئػػوس قػػاؿ كالػػد الكطيػػب نا ػػب األمػػيف العػػاـ لدحػػزب فػػدا إف االنقسػػاـ أعػػاد الق ػػي الرمسػػطيني سػػنوات
طويم إل الورالس مؤكدا أف رر االنقساـ ال يقؿ كثي ار عف رر نكب العاـ .7998
األيام ،رام اهلل0270/6/77 ،
 79موشي يعالون يحمم بـ"مميون مستوطن في الضفة الغربية"
راـ اهلل :دعا نا ب ر يس الدحكوم ا س ار يمي ووزير الشؤوف االسئرائيجي س موش يعموفس إل االمئناع عف
ما وصرو "منح" الرمسطينييف أي مممئر مف األرض قبؿ أف يعئرفوا بػ"إس ار يؿ" دول ييودي  .وقاؿ يعموف
لجريدة ىآرئس" :أنا لست قمقاً مف اسئمرار الو ع الدحال فيما يئعمؽ بالع ق بيف إس ار يؿ والرمسطينييف
دحئ لو اسئمر الو ع الدحال م عاـ إ افي " .وأعرب يعموف عف أممو أف يصؿ عدد المسئوطنيف ف
ال ر الغربي إل مميوف مسئوطفس مشي اًر إل ذلؾ ليس دحمماًس وانما أمر ف مئناوؿ اليدس وىدؼ نقئرب منو
يوماً بعد يوـ.
االتحاد ،أبو ظبي0270/6/77 ،
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" 75إسرائيل" تالحق األفراد إلكترونيا
أـ الردحـ  -مدحمد مدحسف وئد :ئدحركت الدحكوم ا س ار يمي لئسريع وئرة الئشريعات وا جرالات المئعمق
بالم دحق األمني لألفراد وصوالً إل مراقبئيـ إلكئرونياًس وئوسيع دور األجيزة األمني س وىو ما أثار غ باً
دحقوقياً مئزايداً.
وقد انئقد دحقوقيوف وسياسيوف إقداـ و ازرة الق ال ا س ار يمي عم ئقديـ مذكرة قانوني لمدحكوم ئيدؼ إل
الئعدي ت الئ سيئـ
إجرال ئعدي ت عم القانوف المعروؼ باسـ "األخ األكبر" مف عاـ 1007س وئق
المصادق عمييا بغ وف األسابيع المقبم عم ئوسيع ص دحيات الشرط واألجيزة األمني والمؤسسات
الكدمائي االقئصادي والمدني لجمع معمومات عف المواطنيف.
ويأئ ذلؾ عم الرغـ مف عدـ بت المدحكم العميا ا س ار يمي بااللئماس الذي قدمئو نقاب المدحاميف وجمعي
دحقوؽ المواطف عاـ .1008
ويوظؼ قانوف "األخ األكبر" لجمع المعمومات مف شركات اليوائؼ المدحمول والبنوؾ وا نئرنت عف
ائصاالت المواطفس ورصد ئصردحو لمواقع ا نئرنتس وبريده ا لكئرون والجيات الئ ائصؿ بيا أو راسميا
دوف أي رقاب ق ا ي س فاألمر ال يقئصر عم رصد الئدحركات واالئصاالت بؿ ئصاعد لدرج ئسجيؿ
المكالمات والئنصت عم المدحادثات الئ يجرييا المواطفس فيذه الص دحيات ال ئ ع دحدوداً لما يمكف
اكئراقو وانئياكو لكصوصي الرردس دحسب اعئبارات ئسم "أمني "س أو "إجرامي ".
واسئغرب المدحام افنير بف شوؾس مف جمعي دحقوؽ المواطفس السرع با جرال الذي ائكذئو و ازرة الق الس
وبيف بف شوؾس ف دحديثو لمجزيرة.نتس أف "إس ار يؿ"س كالعديد مف الدوؿ األوروبي الديمقراطي س ئوظؼ
العولم والئكنولوجيا لئعقب المواطنيف بذريع الدحراظ عم س م المواطف واألمف القوم ومكافدح "ا رىاب
العالم ".
بدورىاس قالت النا ب العربي بالكنيست دحنيف زعب "عمينا أف ن يؼ صر الدول البوليسي لصر عنصري
الدول س والمدحكم العميا بإس ار يؿ ئعزز الصرئيف معاً" .وئ يؼ "القانوف قبؿ ئوسيعو ىو أي اً كطير وىو
يعط لمشرط والمكابرات وغيرىا ص دحيات واسع لكرؽ كصوصي المواطنيف وئئبع ئدحركائيـ عبر
رورة ذلؾ".
وسا ؿ إلكئروني س دوف أف يثبئوا لممدحكم
موقع الجزيرة.نت0270/6/75 ،
 76الجيش اإلسرائيمي يكشف أس ار ار حول اجتياح لبنان في سنة 7980
راـ اهلل  -أدحمد رم اف :فئح الجيش ا س ار يم لممرة األول بمناسب مرور ث ثيف عاماً عم االجئياح
ا س ار يم لمبناف أوا ؿ دحزيراف /يونيو  7981جانباً ىاماً مف أرشيؼ ىذه الدحربس وأصدر أف ماً وئقارير
عنيا كشرت أف الك فات دحوؿ أىدافياس مداىاس وئكئيكيا كانت مئراقم بيف القيادات العسكري والسياسي
وليس فقط داكؿ المجئمع ا س ار يم الذي كاف يراىا دحربا غير روري  .وبدحسب ئقارير إس ار يمي س فإف
وثا ؽ ىذه الدحرب ئكشؼ عف ك فات دحادة وقعت ف قيادة الجيش ا س ار يم منذ الساعات األول لمدحرب
ودحئ نيايئيا.
المستقبل ،بيروت0270/6/77 ،
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 77إصابة  75جنديا إسرائيميا بجروح في حادث سير
القدس المدحئم  :أصيب  75جندياً إس ار يمياً بجروح إثر انق ب دحافم صغيرة كانت ئقميـ عم طريؽ رقـ 60
"طريؽ األنراؽ"س بيف مدينئ بيت جاال والقدسس وصرت دحال ادحد الجردح بمئوسط والباقيف بطرير بدحسب
إذاع االدحئ ؿ.
المركز الفمسطيني لإلعالم0270/6/76 ،
" 78الديار" :اتفاق بين الجيش المبناني والفصائل الفمسطينية ُينيي أزمة مخيم البارد
ذكرت الديار ،بيروت ،0270/6/76 ،أف مندوب «الديار» ف مكيـ نير البارد جياد نافعس أفاد اف االىال
انيوا اعئصاميـ وفئدحوا الطرقات عم كمري مقئؿ الرئ ادحمد القاسـ .وعممت «الديار» اف ائراقا جرى بيف
الرصا ؿ الرمسطيني وقيادة الجيش نص عم االئ :
 -7ئشكيؿ لجن ئدحقيؽ لكشؼ م بسات الدحادث الئ دحصمت ف منطق الكورنيش داكؿ المكيـ.
 -1عدـ م دحق اي فرد فمسطين عم كمري الدحادث .
 -3عدـ ئسيير دوريات لمجيش داكؿ المكيـ.
اما فيما يئعمؽ بالغال الئصاريح ورفع الدحال االمني والعسكري ئ يؼ المعمومات اف ىذا يدحئاج ال قرار
سياس وسوؼ يئـ مئابعئو.
مسالس اصدرت قيادة الجيش بيانا اعمنت فيو أنو «ف اعقاب الدحادث المؤسؼ الذي دحصؿ بعد ظير امس
ف مكيـ نير الباردس زار وفد مف الرصا ؿ الرمسطيني قيادة الجيش وعقد اجئماعا مع مدير المكابرات
العميد الركف ادموف فا ؿ ف مكئبو بدح ور عدد مف ال باط».
واشارت القيادة ف بياف ال انو «جرى ك ؿ المقال عرض لظروؼ الدحادث واسبابوس دحيث ابدى العميد
الركف فا ؿ باسـ قا د الجيش العماد جاف قيوج اسؼ القيادة لسقوط دحايا مف العسكرييف والرمسطينييفس
وقدـ ئعازيو الىؿ ال دحايا وئمن الشرال العاجؿ لمجردح س ووعد بكشؼ م بسات الدحادث مف ك ؿ ئدحقيؽ
سريع لئدحديد المسؤوليات وئجنب ئكرار ما دحصؿ».
بدوره أكد الوفد الرمسطين عمؽ الع ق الئ ئربط الشعبيف المبنان والرمسطين س وئدحديداً الع ق االيجابي
مع الجيش المبنان س وطالب بئكريؼ االجرالات دحوؿ المكيـ لئعزيز الثق وازال الئشني مع مراعاة الميم
االمني الئ يقوـ بيا الجيش .كما اكد الطرفاف اىمي االسئقرار االمن و رورة قطع الطريؽ عم الئوظيؼ
السياس لمدحادثس الذي يسع ل يقاع بيف الجيش وسكاف المكيـ مف ك ؿ عمميات الئدحريض والشدحف الئ
ال ئكدـ الشعبيف الشقيقيف».
أف ا شكاؿ الذي دحدث أمس ف مكيـ نير
وف ىذا السياؽس رأى ر يس الجميوري العماد ميشاؿ سميماف ّ
أف «الئدابير الئ ائكذىا
البارد «يجب اف يكوف امثول وعبرة مف الئجرب الئ دحصمت سابقا»س مشي اًر إل ّ
الجيش ئنبع مف دحرصو عم سكاف المكيـ وعدـ السماح لممكميف بالئسمؿ اليو وئعكير صرو الع ق القا م
مشدداً عم أىمي اسئمرار ىذه الع ق لما فيو مصمدح المكيـ وسكانو ف
بيف الجيش والرمسطينييف»س ّ
الدرج االول .
مصدر ف
ا
وأ افت الشرق األوسط ،لندن0270/6/77 ،س مف بيروت عف مراسميا يوسؼ ديابس أف
الجيش المبنان س أعمف أف « دحادث نير البارد انئيت ولف ئئرؾ أي ذيوؿ ليا عم ع ق سكاف المكيـ
بالجيش» .وأكد المصدر لػ«الشرؽ األوسط» أف «األمور داكؿ المكيـ م بوط وئدحت السيطرةس وأف
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المداىمات الئ قاـ بيا الجيش انئيتس وأف ىناؾ ئراىما ئاما بيف الجيش والرمسطينييفس وأف ىذه الدحادث
عولجت عم أعم المسئويات».
ف المقابؿس أو دحت مصادر فمسطيني أف «رد فعؿ الجيش المبنان كاف سريعا وأكبر مف دحجـ المشكم
الئ دحصمتس األمر الػذي أدى إلػ سػقوط ػدحايا»س وشػددت المصػادر الرمسػطيني ل ػ«الشػرؽ األوسػط»س
عم أف «ال أدحد يرغب بئعكيػر صػرو ع قػ المكػيـ وسػكانو مػع الجػيش المبنػان الػذي نقػدر دوره وسػيره
عم أمف المكػيـ وأىمػو»س مؤكػدة أف «مػا دحصػؿ لػف يئػرؾ ذيػوال وجػرت معالجئػو عمػ أعمػ المسػئوياتس
وبئدكؿ شكص ومباشر مف الر يس الرمسطين ) مدحمود عباس الذي كثّؼ ائصاالئو مع الدول المبناني
والمسؤوليف الرمسطينييف الموجوديف ف لبناف».
وكاف سكاف مكيـ «نير البارد» أدحرقوا أمس ا طارات ف شارعيف داكؿ المكيـ بالئزامف مػع ئشػييع أدحػد
الشباف الذي قئؿ ف الدحادث .
وأشارت الحياة ،لندن ،0270/6/76 ،مف بيروتس ال أف أسعد أسعدس دح ر إل المكيـ موفداً مف السرارة
الرمسطيني ف بيروت وعقد لقال موسعاً مع فصا ؿ المكيـ وفعاليائو .وكاف السرير الرمسطين أشرؼ دبور
أف ا شكاؿ «فردي وال إشكالي ئشوب الع ق بيف ال ج يف الرمسطينييف
قاؿ لموقع «النشرة» ا كباري ّ
أف الر يس الرمسطين مدحمود عباس «أصدر ئعميمائو لئطويؽ الدحادث وئابع
والجيش المبنان » .واعمف ّ
المو وع باىئماـ بالغ لمنع أي جي ئدحاوؿ اسئغ لو».
 79األسير السرسك عمى عتبة الموت بعد دخول إضرابو عن الطعام يومو الـ 99
والمنئكب الوطن الرمسطين لكرة القدـ األسير مدحمود
غزة :واصؿ العب نادي كدمات رفح الريا
السرسؾ أمس إ رابو المرئوح عف الطعاـ لميوـ الػ  99عم الئوال س وأو ح عماد السرسؾس شقيؽ مدحمود
المعئقؿ منذ ث ث سنواتس إف و ع شقيقو الصدح يئدىور يوماً بعد يوـس وانو «يعان مف عؼ ف
ع م القمب ومشاكؿ ف االمعال وآالـ ف جميع أندحال جسدهس ا اف إل ئعر و لدحاالت إغمال
مئكررة»س عم رغـ دكولو مردحم عئب الموت .وأ اؼ أف «والديو أصيبا بأمراض عدة نئيج قمقيما عم
صدح مدحمود وئوقعيما اسئشياده ف أي لدحظ س كصوصا بعدما ئكرر نقمو ال المسئشر إثر ئدىور
صدحئو»س ونقمو أكي اًر مف مسئشر سجف الرمم ال مشئشر «م ير».
وطالب االئدحاد الدول لكرة القدـ «فيرا» بالئدكؿ السريع لدحؿ ق ي شقيقو وانقاذ دحيائو مف الموتس داعياً
ال ئكثيؼ فعاليات الئ امف معو ومع االسرى.
الحياة ،لندن0270/6/76 ،
 02التفكجي" :إسرائيل" لدييا مشروع كامل لتيويد مدينة القدس حتى عام 0202
قاؿ مدير دا رة الك ار ط ف جمعي الدراسات العربي ف القدس كميؿ الئركج إف لدى إس ار يؿ مشروعا
كام لئيويد مدين القدس دحئ عاـ .1010
وأشار المسؤوؿ الرمسطين ف مقابم مع قناة "روسيا اليوـ" إل أف المشروع السيادح الذي ئنوي الدحكوم
ا س ار يمي ئنريذه ف دح سمواف بالقدس ىو جزل ميـ مف ىذه الكط س واصرا إياه بػ"المشروع األكطر مف
نوعو".
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وأكد الئركج أف إس ار يؿ ال ئبال بالقانوف الدول وق اررات األمـ المئدحدة دحوؿ مدين القدسس مشددا عم أف
المشروع ا س ار يم ييدؼ أي ا إل ئيميش ئاريكيا ا س م والمسيدح .
روسيا اليوم0270/6/75 ،
 07الشيخ كمال خطيب :زوال األنظمة الفاسدة مقدمة إلنياء االحتالل
رأى ن ا ب ر يس الدحرك ا س مي ف الداكؿ الرمسطين المدحئؿ الشيخ كماؿ كطيبس أف زواؿ األنظم
الراسدة عف مصر وئونس وليبيا واليمف وسوريا ىو "مقدم زواؿ االدحئ ؿ ا س ار يم بإذف اهلل" .وقاؿ
الكطيب ف مقاؿ لو نشر السبت " :1071-6-76إنن عم يقيف مف زواؿ ىذا االدحئ ؿ عف القدس
يقينا أف اليأس يكيـ ويمق بظ لو عم الكثيريف مف أبنال األم س دحئ أنيـ يروف
الشريؼ" .وأ اؼ ":أعمـ ً
رب مف روب الكياؿ".
عما لف يكوف ولف يئدحقؽس ألف ما أقولو وأزعمو ىو
ٌ
وىما وشططًا وز ً
ما نقولو ً
ئدحررت ب د سوريا مف أم ار يا الراسديف وئودحدت كميا ئدحت راي الناصر ص ح الديفس
وأشار إل أنو "ل لما ل
فإف بيارؽ نصرىا لـ ئئوقؼ إال ف القدس الشريؼ ئدحرره والمسجد األقص المبارؾس وكاف ذلؾ ليم ا سرال
قدـ األيوب إل المسجد األقص المنبر الشيير ىدي لو
والمعراجس ليم السابع والعشريف مف رجبس دحيث ّ
ف يوـ ئدحريره".
فمسطين أون الين0270/6/76 ،
 00قرية يركا في أراضي  :98خطة لوائية تضع  702منزال تحت خطر اليدم
ئوفيؽ عبد الرئاح :قري يركا الئ يؤدي قسـ كبير مف سكانيا الكدم العسكري ا جباري س لـ ئسعريا كدم
أبنا يا ف فؾ الدحصار المرروض عم البمدات العربي س دحيث يسئثن المكطط الييكم الموا المسم
"ئماـ  730 "1/9/1بيئا ألىال القري وي عيا ئدحت كطر اليدـ الدا ـ.
كؿ المنازؿ الئ ئسئثناىا المكطط ُشيِّدت عم أر ٍ
اض بممكي أصدحابياس وىو األمر الذي أشار اليو المركز
العرب لمئكطيط البديؿ ف اعئ ار وس دحيث أ لكد أف ىذا النوع مف الق ايا ىو واسع االنئشار ف البمدات
بممكي كاص ليست ئابع لممؤسس ا س ار يمي أو لما يسم بػ"دا رة
العربي س دحيث ئكوف غالبي األ ار
إس ار يؿ" وبالئال ال يكوف لممواطنيف مرر سوى البنال عم أ ار ييـ الكاص س واف كانت ىذه
أ ار
كارج دحدود مناطؽ البنال.
األ ار
ومف ك ؿ مذ كرة االعئراض الئ قدميا مركز الئكطيط البديؿ جرى الئأكيد عم أنو وبعد مراجعائو لكاف
المكططات القطري ف المنطق لـ يجد أي مانع لئوسيع منطق الئطوير لقري يركا وشمؿ جميع المناطؽ
شماؿ البمدة ف المكطط المقئرحس كاص أف المكطط الييكم القطري "ئاما "35/يصنؼ ىذه المنطق
كمنطق "نسيي دح ري" معدة لئطوير وئوسيع القري س كما وطالب المعئر وف ب ـ  70700دونـ إ افي
ادحئياجات سكف عا ت كثيرة ف القري
ف شرؽ وشماؿ البمدة ال منطق الئطوير لئوف ىذه األ ار
والئ ئـ ئجاىميا ف المكطط الدحال .
عرب 0270/6/76 ،98
 00حممة مداىمات إسرائيمية في الضفة واالحتالل يقصف قوارب صيد في غزة
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القدس المدحئم  -كامؿ ابراىيـ :داىمت قوات االدحئ ؿ فجر امس عددا مف قرى وبمدات مدين الكميؿ.
معززة بأعداد كبيرة مف جنود االدحئ ؿ دىمت ف
وأفادت مصادر أمني فمسطيني بأف قوات وآليات عسكري
ّ
ساع مبكرة مف فجر امس بمدئ أذنا ويطا بجنوب الكميؿ .وأ افت أف قوات االدحئ ؿ ئوجيت إل قري
دير العسؿ جنوب غرب مدين الكميؿ) المدحاذي لمكط األك رس وقامت بئطويقيا وشنت دحمم ئرئيش
فييا .كما اعئدى جنود االدحئ ؿ بال رب المبرح عم ثماني عماؿ مف مدحافظ جنيفس عم دحاجز الجمم
شماؿ جنيف.
وف غزة قصرت الزوارؽ الدحربي االس ار يمي صباح امسس قوارب صيد شماؿ قطاع غزة.
الرأي األردنية0270/6/76 ،
 09دراسة :الالجئون الفمسطينيون في لبنان ينفقون  092مميون دوالر أمريكي سنويا
اثبئت دراس جامع بيروت األميركي الئ أجرئيا ف آب  1070أف ال ج يف الرمسطينييف ف لبناف ينرقوف
ندحو  390مميوف دوالر أمريك سنوياًس وىذا يعئبر مساىم كبيرة ف االقئصاد المدحم س وكصوصاً ف
المناطؽ الريري دحيث يعيش ويعمؿ معظـ الرمسطينييف ,وىذا ينبغ أف يكوف دحج ومرئاح ف إقناع
السمطات المبناني لرفع القيود المررو عم الرمسطينييف ف سوؽ العمؿ.
ووفقا لمبيانات المجموع ودراس جامع بيروت األميركي ف آب 1070س إف  ٪56مف ال ج يف ىـ مف
العاطميف عف العمؿ ويعمؿ  ٪37فقط مف السكاف ف سف العمؿ .القوة العامم ل ج يف الرمسطينييف ئصؿ
إل 710000س منيا  53000يعمموف .دحسب االدحصالات يعمؿ فقط  ٪73مف النسال مقابؿ  ٪65مف
الرجاؿ .وغالباً ما يكوف ظروؼ عمميـ ذو معيار منكرضس والعمال العادي وغير مسئقر ,وأظير المسح أف
 ٪17مف ال ج يف العامميف يعمموف ف العمال الموسمي س و ٪7فقط مف العامميف لدييـ عقد .وعدد قميؿ
٪6
جدا لدييـ وظير ثاني  )٪3مما يدؿ عم ندرة فرص العمؿ  .معظـ ال ج يف لدييـ مؤى ت منكر
مف القوة العامم الرمسطيني لدييا ئدريب جامع س مقابؿ  ٪10لمقوى العامم المبناني .
الجئ نت0270/6/76 ،
 05األسير عباس السيد :رؤية ابني عبد اهلل ال يعوضيا أي شيء
راـ اهلل :ك ؿ زيارة المدحامي بثين دقماؽ ر يس مؤسس ماندي ل سير عباس السيدس ف ىداريـ بعد يوـ
مف اوؿ لقال جمعو مع طرمو عبداهلل وصؼ ئمؾ المدحظات قا كانت زيارة ئاريكي بالنسب ل بكؿ معن
الكمم فقد انقطعت عف الزيارات قس ار ودحرمت مف اسرئ الكثر مف عاميف عقاب النر الجسدي بعد الدحكـ
القاس لـ يكف كافيا فاسئكدموا اكذوب المنع االمن لمعاقبئ وابنا .
وئقوؿ المدحامي دقماؽس ف كؿ كمم رددىا السيد ك ؿ المقال عبر فييا عف مدى فردحئو وئأثره الكبير برؤي
طرموس وئابع يقوؿ «لـ اصدؽ انن سأراه دحئ دكمت غرف الزيارة » .وبالنسب لممشاعر ك ؿ المقال مع
بطريق اسئثنا ي بسبب االنقطاع الطويؿ ودحرماف العزؿس فالمعزوؿ
طرمو قاؿ السيد «كانت مشاعر فيا
ال ينعزؿ عف عا مئو فقط وانما عف كؿ ماىو فمسطين وعرب ومسمـ وىذه رسال شكر لكؿ مف ساىـ ف
اكراجنا مف العزؿ وعم كاف المسئويات وف مقدمئيـ اكواننا االسرى الذيف جعموا العزؿ كأدحد العناويف
الميم ل راب.
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ويعئبر السيد مف قادة كئا ب القساـ كاض مع الدحرك االسيرة معرك االمعال الكاوي رغـ العقوبات
وال غوطات الئ ئعرض ليا ويقوؿ رغـ كؿ الظروؼ المأساوي لـ نرقد االمؿ يوما ف كسر القيود والعزؿ
لذلؾ ئمسكنا بمطالبنا دحئ كرمنا اهلل بالنصر ونجاح اال راب.
الحياة الجديدة ،رام اهلل0270/6/77 ،
 06االحتالل يرفض اإلفراج عن قيادي مسن من "الشعبية" في جنين
جنيف :رف ت سمطات االدحئ ؿ الصييوني ا فراج عف ع و المجمس الوطن الرمسطين األسير المسف
أدحمد صالح مصمح أبو دحسف  69عاما) مف بمدة عربون بمدحافظ جنيف الذي يعان مف عدة أمراض
وئرفض ادارة السجوف ع جو.
وقالت لجن االسير الرمسطين ف جنيف ف بياف صدحاف اليوـ السبت  )6/76إف القيادي ابو دحسف يعئبر
مف الشكصيات الوطني البارزة ومف مؤسس وقادة الجبي الشعبي " ويعان مف ئردي و عو الصدح
بشكؿ مسئمر.
وأشارت إل أف المدحكم رف ت طمب المدحام بإك ل سبيمو واالكئرال برئرة ئواجده ف المعئقؿ ولكنيا
رف ت ذلؾ س كما رف ت مندحو ق ار ار بعدـ الئجديد ا داري.
المركز الفمسطيني لإلعالم0270/6/76 ،
 07محكمة إسرائيمية ترفض اإلفراج عن أسيرة مس ّنة رغم تدىور حالتيا الصحية
مددت المدحكم ا لعسكري ا س ار يمي اعئقاؿ األسيرة سموى عبد العزيز دحساف مف مدين الكميؿ رغـ معانائيا
مف أمراض عديدة وا طرابات نرسي س ورف ت ا فراج عنيا بنال عم طمب المدحام  .وقالت ر يس
مؤسس "ماندي " المدحامي بثين دقماؽ ف ئصريدحات صدحري عقب زيارة األسيرةس السبت ":1071-6-76
إف دحالئيا الصدحي سي جداًس وئرفض إدارة السجوف ع جيا رغـ الم اعرات الئ ئعانييا .ونقمت عف
األسيرة أنيا ئعان مف مراض مزمن عدة كالرومائزـ ونقص الكمس وال غطس وغيرىا .وأشارت دقماؽ إل
أف المدحكم لـ ئراع كوف األسيرة البالغ مف العمر  55عاماً) مسن وظروفيا ئسئمزـ رعاي صدحي
وع ج مسئمر وف كؿ مدحاكم ئمدد ئوقيرياس وطمبت النياب دحكما بالسجف الرعم لمدة  30شي اًر ليا.
فمسطين أون الين0270/6/76 ،
 08نزار وأحالم التميمي  ..من األسر إلى قفص الزوجية
عماف  -أنس صويمح :اكئممت فردح العريسيف االسيريف المدحرريف نزار شدحادة وأدح ـ الئميم أمس بعد
أكثر مف أدحد عشر عاما مف االسر ف سجوف االدحئ ؿ االس ار يم المقيتس دحيث ئمكنا أكي ار مف الزواج
ف عرس اسئثنا كاف وطنيا مصبوغا بطابع الدحري  .دحرؿ زواج العريسيف الذي نظمئو الدحمم الشبابي
االردني لنصرة االسرى الئابع لمنقابات الميني اشئمؿ عم فقرات غنا ي عديدة بدح ور دحاشد مف االىؿ
واالدحب ادحئراال بالنصر وفردح زواج االدحرار .والد العريس الدحاج سمير شدحادة قاؿ ف كمم ك ؿ الدحرؿ
اف صعوب شديدة عان منيا اىؿ االسيريف دحئ ئـ ئدحريرىما.
عمان0270/6/76 ،
الدستورّ ،
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 09مركز الميزان :االحتالل يجرف  90دونما قرب وادي السمقا لمنطقة حدودية عازلة
غزة – دحسف دودحاف :عبر مركز الميزاف عف اسئنكاره الشديد السئمرار االعئدالات اليومي مف قبؿ قوات
االدحئ ؿ ف المناطؽ الدحدودي س وطالب المجئمع الدول بالئدكؿ ل ماف وقؼ ىذه االنئياكات وادحئراـ
الرمسطيني المدحئم وف قطاع
قواعد القانوف الدول ا نسان والقانوف الدول لدحقوؽ ا نساف ف اال ار
غزة عم وجو الكصوص.
ودحسب الئدحقيقات الئ اجراىا مركز الميزاف فقد ئوغمت قوات االدحئ ؿ ا س ار يم س معززة ب  70جرافات)
و  8دبابات)س عند دحوال الساع  8:10مف صباح الث ثال الموافؽ 1071/6/71س انط قا مف دحاجز
كسوفيـ)س الواقع جنوب شرؽ قري وادي السمقا وسط قطاع غزةس وائجيت اآلليات شماؿ الدحاجز مساف
ئقدر ب  700مئر) إل المنطق الشرقي مف قري وادي السمقا ئدحت إط ؽ مئقطع لمنيرافس دحيث شرعت
رئ مجرى وادي السمقا مف النادحي الشرقي والغربي س فيما
الجرافات ف ئجريؼ اراض زراعي ئقع عم
قامت الدبابات بإط ؽ النيراف والقذا ؼ الدحارق دحيث ئسببت بإشعاؿ النيراف ف المزروعاتس وقد بمغت
الئ جرفئيا ئمؾ القوات  91دونما)س مزروع باشجار الزيئوف والنكيؿس والعنبس والقمحس
مسادح اال ار
والك ارواتس كما دمرت شبكات الري ف المنطق ومكزنا زراعيا وبرك س كما ئ رر مجرى الوادي جرال
اعماؿ الئجريؼ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل0270/6/77 ،
 02قوات االحتالل تجري مسحا لآلبار غرب جنين
وشنت عمميات
جنيف :اقئدحمت قوات االدحئ ؿ الصييون بعد ظير اليوـ سيؿ مرج ابف عامر غرب جنيف ّ
ئمشيط بدحثًا عف آبار المياه واسئجوبت عدداً مف المزارعيف .وأشارت مصادر مدحمي أف عدة آليات يرافقيا
السيمي المقابم لبمدات السيم
جيب عسكري أبيض ئابع لسمط المياه الصييوني س ئوغمت ف األ ار
الدحارثي وئعنؾ والياموفس وعممت مسدحاً لنبار بشكؿ بات يئكرر ف الرئرة األكيرة.
المركز الفمسطيني لإلعالم0270/6/76 ،
" 07طوارئ غزة" :وقف تحويل مرضى السرطان إلى الخارج إعدام جماعي تقرره حكومة فياض
راـ اهلل :اعئبر الناطؽ باسـ المجن العميا لإلسعاؼ والطوارئ ف غزةس ف رد عم قرار الدحكوم الرمسطيني
السرطاف إل الكارج ف إطار ئكريؼ النرقات الدحكومي س بمثاب إعداـ
ف راـ اهلل وقؼ ئدحويؿ مر
جماع ئقرره دحكوم فياض لعشرات المر س دوف ئوفير بدا ؿ ع جي ليـ ف فمسطيف .ودعا د .أدىـ
رورة ائكاذ قرار فوري فوؽ ىذا القرار غير المسؤوؿ عم ا ط ؽس
أبو سممي الر يس مدحمود عباس إل
وادحال وزير الصدح ف راـ اهلل لمئدحقيؽ.
االتحاد ،أبو ظبي0270/6/77 ،
" 00اختراع الشعب الييودي" الكتاب األكثر إثارة بتاريخ الييود
ادحدا مف أكثر الدراسات المثيرة إف لـ يكف
كاص بػ" فمسطيف" :يعئبر كئاب "اكئراع الشعب الييودي" و ً
األكثر إثارة ف ئاريخ الييود الئ رأت النور ك ؿ السنوات األكيرة.
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ويقوـ "ساند فيو" مؤلؼ الكئاب بردحم نبش ئمئد عم مدار آالؼ السنوات إل الورالس كانت دحصيمئيا
النيا ي طرح مسيب يثبت أف الييود الذيف يعيشوف اليوـ ف داكؿ الكياف ا س ار يم وف أماكف أكرى مف
العالـ ليسوا عم ا ط ؽ أدحراد "الشعب العئيؽ" الذي عاش ف "مممك ييودا" إباف فئرة "الييكؿ الثان ".
مر الئاريخ ف
وبدحسب ما يقولو المؤلؼس فإف أصوليـ ئعود إل شعوب مئعددة اعئنقت الييودي عم ّ
أماكف شئ مف دحوض البدحر األبيض المئوسط والمناطؽ المجاورةس واف ىذا يشمؿ أي اً ييود اليمف بقايا
مممك دحمير ف شبو الجزيرة العربي الئ اعئنقت الييودي ف القرف الرابع المي دي) وييود أوروبا الشرقي
ا شكنازييف وىـ مف بقايا مممك الكزر البربري الئ اعئنقت الييودي ف القرف الثامف المي دي).
ويرى "فيو" أف وصؼ الييود كشعب مشرد ومعزوؿ مف المنرييف الذيف "عاشوا ف ئنقؿ وئردحاؿ عم امئداد
األيا ـ والقارات ووصموا إل أقاص الدنيا وف نياي المطاؼ اسئداروا مع ظيور الدحرك الصييوني ك
وئئصدر كئاب "اكئراع الشعب
يعودوا جماعياً إل وطنيـ الذي شردوا منو" ما ىو إالّ "كراف قومي " فاقع .
ّ
الييودي" مقدم كئبيا المؤلؼ إل قرال الطبع العربي س وأشار فييا مف أمور أكرىس إل أنو أنجز ىذا
الكئاب بعد الئقدـ المراجئ لميسئوريوغرافيات المسماة ف إس ار يؿ) "ما بعد صييوني ".
وقاؿ "فيو" ف كئابو" :لقد ئمقرت إنجازات عموـ اآلثار ا س ار يمي الجديدةس وأ رت لذلؾ ئدحمي ألبدحاث
ئاريكي قديم منسي ودمجئيا سوي مع نظريات عصري ف بدحث األم والقومي  .ربما لـ أكئشؼ أي جديد
ف ىذا الكئابس ومع ذلؾ فقد أزلت الغبار عف مواد جرى ئيميشيا ونظمت المعمومات بشكؿ نقدي لـ
يسبؽس وفقا لمعرفئ س أف ئـ طردحو قبؿ ذلؾ .وقد ائيمن المؤركوف الصياين بأن منكر الشعب الييودي".
فمسطين أون الين0270/6/76 ،
 00صدر حديثا :المساعدات األميركية لـ"إسرائيل"
صدر دحديثاً عف مؤسس الدراسات الرمسطيني كئاب «المساعدات الكارجي األميركي س ار يؿس  71مارس
المدحمؿ لسياس الشرؽ أوسطي ف قسـ الشؤوف الكارجي والدفاع
 »1071لمكائب جيريم ـ .شارب ُ
والئجارة -مكئب الكونغرس -الكدم البدحثي ).
والكئاب ىو الكئاب الكامس ف سمسم «ئقارير مكئارة» الئ أطمقئيا مؤسس الدراسات الرمسطيني س أوا ؿ
سن  1007س بإصدار الكئاب األوؿ الذي دحمؿ العنواف نرسو .لكف ىذا الكئاب يكئمؼ عف سابقو لنادحي
الئدحديثس إذ إف المعطيات الئ يئ منيا ئغط الرئرة دحئ أوا ؿ سن .1071
ئعئبر إس ار يؿ أكبر مئمؽ ئراكم لممساعدات الكارجي األميركي منذ الدحرب العالمي الثاني  .كما كانت بيف
سن  7976وسن  1009أكبر مئمؽ سنوي ليذه المساعدات.
الراي ،الكويت0270/6/77 ،

 09الممك عبد اهلل الثاني يحذر من اإلجراءات والسياسات اإلسرائيمية األحادية في األراضي الفمسطينية
لندف  -وكال بئرا) :أكد العاىؿ األردن الممؾ عبد اهلل الثان أىمي دور بريطانيا ف العمؿ عم مساعدة
الجانبيف الرمسطين وا س ار يم لمعودة إل المراو ات المباشرة لدحؿ جميع ق ايا الو ع النيا س وصوالً
إل إقام الدول الرمسطيني المسئقم الئ ئعيش بأمف وس ـ إل جانب "إس ار يؿ"س وذلؾ اسئنادا إل ق اررات
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الشرعي الدولي ومبادرة الس ـ العربي  .ودحذر الممؾ عبد اهللس ك ؿ لقا و ف لندف أمس ر يس الوزرال
الرمسطيني س وف
البريطان ديريد كاميروفس مف ا جرالات والسياسات ا س ار يمي األدحادي ف األ ار
مقدمئيا االسئمرار ف بنال المسئوطناتس مجددا الئأكيد عم أف عدـ الئوصؿ إل انرراج ف العممي السممي
سيراقـ الئوئر وعدـ االسئقرار ف المنطق .
عمان0270/6/77 ،
الغدّ ،
 05األردن :اعتصام احتجاجا عمى توجو لمكونجرس األمريكي بإلغاء صفة المجوء عن الفمسطينيين
عماف  -ماجد القرعاف :نظمت المجن العميا لدحؽ العودة ل ج يف الرمسطينييف اعئصاما مسال أمس أماـ
السرارة األميركي س ادحئجاجاً عم موقؼ الكونجرس األميرك مف ال ج يف الرمسطينييف .وجددت المجن
ئنديدىا واسئنكارىا لموقؼ  30ع واً مف أع ال الكونجرس ئقدموا بمشروع عادة النظر ف عمميات
الئمويؿ الذي ئقدمو الواليات المئدحدة لوكال األونروا اليادؼ إل نزع صر ال جئ عف أبنال ال ج يف
الرمسطينييف الذي شردوا قس ار مف أ ار ييـ .وأكدت المجن س ف بياف أصدرئوس أف دحؽ العودة ىو دحؽ األفراد
والجماعات بالعودة ف أي لدحظ إل أر يـ ووطنيـ ومكاف إقامئيـ األصم الئاريك الذي كانوا يقيموف
فيو إقام فعمي عند دحدوث األدحداث الئ سببت مغادرئيـ لوس دوف أف يعئبر وجودىـ كارجو بشكؿ مؤقت
لمعمؿ أو الدراس أو السيادح انئقاصا مف ىذه ا قام .
الدستور ،عمان0270/6/77 ،
" 06التنسيق اإلسالمية" بطرابمس :إلجراء تحقيق عادل بحادثة مخيم نير البارد
نير البارد ػ "المسئقبؿ" :ف طرابمسس عقدت ىي الئنسيؽ ا س مي اجئماعاً اسئثنا ياً ف مركز الجماع
ا س مي بمدحم أب سمرال دحيث اسئقبمت وفداً مف الرصا ؿ الرمسطيني ووفداً آكر مف عممال وكطبال
مكيـ نير البارد .وصدر عف اليي عقب المقال بياف ئ ه المسؤوؿ السياس لمجماع ف الشماؿ أسعد
ىرموش جال فيو:
"ييـ ىي الئنسيؽ ا س مي أف ئؤكد عم أف ق ي الشعب الرمسطين ى ق يئنا  ..ييمنا ما ييـ المكيـ
وييمنا ما ييـ الشعب الرمسطين  .وبعد اسئماعنا لوقا ع الدحادث الئ وقعت باألمس نعمف ئ امننا مع
مطالب إكواننا ف مكيـ نير البارد ونطالب الدحكوم المبناني برفع الدحال العسكري دحوؿ المكيـ ونطالب
مف ئدحقيؽ ا جرالات األمني العادي .
بعودئو إل الدحياة الطبيعي
كذلؾ نطالب بإجرال ئدحقيؽ عادؿ وشراؼ بالدحادث الئ أدت إل مقئؿ شاب مف المكيـ وسقوط عدد مف
الجردح دحيث نؤيد الدحال الشعبي العروي الئ كرجت مطالب بالئدحقيؽ ونييب بإكواننا ف المكيـ المبادرة
إل دفف الشييد والئدحم بأعم درجات الصبر وعدـ االنجرار إل مكطط مشبوه يريد ربما أف يدفع بائجاه
الصداـ مع الجيش المبنان الذي ىو جيشنا والدحا ف وال امف ألمننا.
المستقبل ،بيروت0270/6/77 ،
 07نصر اهلل :صواريخ المقاومة قادرة عمى الوصول لكل األىداف في "إسرائيل"
دح ّذر األميف العاـ لدحزب اهلل السيد دحسف نصر اهلل مف "مدحاوالت الواليات المئدحدة وعم يا ل لئراؼ عم
الثورات والصدحوات ا س مي ف المنطق " .وأكد نصر اهللس ف مقابم مع قناة ئمرزيوني إيراني س دحسبما
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نقمت قناة العالـ ا يراني س انو ال يمكف مقارن القدرات العسكري لدحزب اهلل بالرئرة السابق  .وقاؿ :إف صواريخ
المقاوم بائت قادرة عم الوصوؿ إل جميع األىداؼ الدحيوي داكؿ إس ار يؿس مشي ار إل "اعئراؼ الكياف
ا س ار يم بقدرات دحزب اهلل الصاروكي الرادع " .واعئبر نصر اهلل أف "الكياف ا س ار يم أصبح أوىف مف
أي وقت م ".
الديار ،بيروت0270/6/76 ،
 08مصر تنفي انطالق صواريخ من أراضييا عمى "إسرائيل"
ا سماعيمي  -يسري مدحمد :قاؿ الموال عبد الوىاب السيد مبروؾس مدحافظ شماؿ سينالس إنو يسئبعد ئماما
أف ئكوف أي صواريخ قد أطمقت عم "إس ار يؿ" مف سينال .وقاؿ مبروؾ لمصدحافييفس أمس :إف ىذا األمر
غير منطق كاص ف ظؿ ا جرالات األمني المشددة.
ا س ار يمي فجر أمس أطمؽ مف
كما نر مصدر أمن مصري أف يكوف الصاروخ الذي سقط عم األ ار
الجانب المصري ئدحديداً مف شبو جزيرة سينال .وقاؿ المصدر الذي رفض نشر اسمو" :قمنا بئمشيط منطق
الدحدود بيف مصر واس ار يؿ ومراجع جميع النقاط األمني المئمركزة عم الدحدودس إال أنو لـ يعثر عم آثار
المصري ".
ئدؿ عم إط ؽ ىذا الصاروخ مف األ ار
وكانت وسا ؿ إع ـ إس ار يمي قالت أمس إف صاروخ غراد يرجح أف يكوف قد أطمؽ مف سينال وسقط بمدين
إي ت.
الشرق األوسط ،لندن0270/6/77 ،
 09واشنطن تأمل من موفاز إخراج عممية التسوية السممية من أزمتيا
راـ اهلل :ذكرت جريدة معاريؼ ا س ار يمي إف ا دارة األميركي ئعمؽ أم ً كبرى عم زيارة شاووؿ موفازس
نا ب ر يس الوزرال ا س ار يم س وزعيـ دحزب كاديماس الذي دحسب رأييـ يمكف أف ُيكرج العممي السممي مع
الرمسطينييف مف دحال الجمود .وقالت الجريدة إف موفاز يدحاوؿ عقد اجئماع مع الر يس الرمسطين مدحمود
عباس قبؿ ئوجيو إل واشنطف األسبوع المقبؿس ك يعرض عميو كطئو السئ ناؼ المراو ات وعممي
الس ـ ويكوف ف دحوزئو موقؼ فمسطين س بأمؿ أف يكوف ايجابياً لئدحريز ا دارة األمريكي عم ئقديـ الدعـ
لكطئو .وبدحسب الجريدة ذائياس فإنو مف المقرر أف يعقد موفاز سمسم اجئماعات ف واشنطف عم أعم
المسئويات ف ا دارة األميركي س بما ف ذلؾ وزيرة الكارجي ىي ري كمينئوفس ووزير الدفاع ليوف بانيئا
ومسئشار األمف القوم ئوـ دونيموف.
وقالت الجريدة أف مف المئوقع أف يقوؿ موفاز عم سبيؿ المثاؿ لمدحمود عباس وفيما بعد لألميركييف أنو ال
يعئقد أنو يجب ا صرار عم اعئراؼ الرمسطينييف بييودي الدول س وىو الشرط الر يس لنئنياىو .ووفقاً
لموفاز فإف "إس ار يؿ" ال ئدحئاج إل االعئراؼ مف أي أدحد دحوؿ ىذه المسأل وأف الميـ ىو دحؽ ئقرير
المصير.
وقاؿ مصدر أميرك لمجريدة إف "موفاز ليس مجرد إ اف شكمي لمدحكوم  .فالدحكوم غيرت وجيئيا وموفاز
ينوي اسئكداـ ئأثيره عم نئنياىو لئعزيز العممي السياسي ".
المستقبل ،بيروت0270/6/77 ،
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 92األونروا تدعو العالم إلى التدخل لوقف تدىور األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة
راـ اهلل :دعا عدناف أبو دحسن س الناطؽ باسـ وكال األونروا ف قطاع غزةس العالـ إل الئدكؿ لوقؼ ئدىور
األو اع ا نساني ف القطاعس مشي اًر إل الواقع الصعب ف القطاع ف مكئمؼ جوانب الدحياة الصدحي
والئعميمي والرقر والبطال واالقئصاد .وقاؿ إف الدحصار عم القطاع لو نئا ي كطيرة عم المسئويات كاف
وارئراع دحاج الناس إل المساعدةس فال ج وف ف القطاع يبمغ عددىـ ندحو  750ألؼ الجئ يئمقوف
المساعدات مف األونرواس إ اف إل ئوقؼ آالؼ المصانع واغ قيا وعدـ ص دحي المياه لمشربس إ اف
إل دحال االسئيراد والئصدير الئ قمت إل  %90عما كانت عميو عاـ  1007واصراً األو اع ف القطاع
بالبا س .
مف جيئوس أكد سمير أبو مدلم س مدير مركز ال ج يف لمئنمي المجئمعي س أف اسئمرار الدحصار وصعوب
الدحياة ف القطاع ألقت أعبال إ افي عم وكال الغوثس قا ًس ما بعد الدحصار واالنقساـ والدحرب
ا س ار يمي  )1009-1008زاد مف األعبال ا افي عم ما ئقدمو األونرواس قا ً دحسب إدحصالات
األونروا فإف  % 70ما بيف دحاالت العسر والعسر الشديد يئمقوف مساعدائيـ مف األونرواس الئ يئـ ئكري يا
اآلف باسئمرارس مشي ار إل زيادة نسب الرقر ف المكيمات الرمسطيني ئصؿ إل %65س والبطال إل %95
مع قياس النمو السكان الذي ال ئئناسب معو كدمات األونروا المقدم .
االتحاد ،أبو ظبي0270/6/77 ،
 97اجتماع الدول المضيفة لالجئين الفمسطينيين غدا في األردن
عماف  -جماؿ إبراىيـ :يسئ يؼ األردف غداً االثنيف ف البدحر الميت اجئماعاً لمجن االسئشاري العميا
لوكال األونروا ئشارؾ فيو الدوؿ الم ير ل ج يف الرمسطينييف والجامع العربي  .ويناقش المجئمعوف
الو ع المال لألونروا وسبؿ دحث الدوؿ الماندح لإليرال بالئزامائيا وزيادة الدعـ لئمكيف األونروا مف ئجاوز
أزم العجز ف موازنئيا العام س والذي يزيد عم  70مميوف دوالر إ اف إل ئنسيؽ المواقؼ العربي ئجاه
مجمؿ الق ايا الكاص بالوكال والكدمات الئ ئقدميا ل ج يف.
االتحاد ،أبو ظبي0270/6/77 ،
 90وفد أكاديمي أمريكي يزور الجامعة اإلسالمية بغزة
ـ أكاديمييف مف ٍ
عدد مف الجامعات األمريكي س واطمع د.
غزة :زار الجامع ا س مي بغزة وفد أمريك
ّ
يدحي السراجس نا ب ر يس الجامع لمش وف ا داري س الوفد عم نشأة وئطور الجامع ا س مي س وئدحدث
عف الكميات والئكصصاتس وبيلف اىئماـ الجامع بكريجييا والئواصؿ معيـس والدحرص عم ئوفير فرص
عمؿ ليـس وأشار إل ع ق الجامع مع مؤسسات المجئمع.
وأبدى الوفد ئردحيبو برئح آفاؽ لمئعاوف المشئرؾ مع الجامع ا س مي ف مجاؿ البدحث العمم األكاديم س
والكدمات الصدحي والدعـ النرس
المركز الفمسطيني لإلعالم0270/6/76 ،
" 90إسرائيل" وتيديم منازل الفمسطينيين :المعنى العميق
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د .اسعد عبد الردحمف
ىدـ منازؿ الرمسطينييف ىو أدحد أسوأ العقوبات الجماعي الئ ئنئيجيا الدول الصييوني ف فمسطيف
الئاريكي س ئدحت ذ ار ع كثيرة ئغمب عمييا الدحجي األمني الواىي  .وقد انئيجت الدول الصييوني عقب
ادحئ ليا لم ر الغربي وقطاع غزة ف  7967سياس ىدـ المنازؿ الرمسطيني ف القدس وئيجير
الرمسطينييف مف أماكف سكناىـ دحيث كانت أول ىجمائيا الشرس بعد  7967ف دح المغارب دحيف قامت
بيدـ  )775منزال فمسطينيا لبنال دح اسئعماري« /اسئيطان » ييودي ف المنطق .
وف الئقرير العمم الميـ والموثؽ الذي أصدرئو دا رة المراو ات بمنظم الئدحرير الرمسطيني مؤكراس ئـ
رصد السياسات االس ار يمي األدحادي ف القدس الشرقي المدحئم والدعـ المطموب لمواجي سياس الئيجير
لإلنساف والمؤسسات مف «زىرة المدا ف» .فقد سجؿ الئقرير «ىدـ قوات االدحئ ؿ لقراب  )3300مف منازؿ
المواطنيف المقدسييف منذ ادحئ ؿ 7967س مف بينيا عديد المواقع الئاريكي والديني س كدح باب المغارب
الئاريك ف القدس القديم س وئدمير  )999منزال لمقدسييف ك ؿ السنوات الست الما ي س وىو ما يشكؿ
 %75مف إجمال المنازؿ الئ ىدمت منذ .»7967
ىدـ المنازؿ يأئ ف طميع السياسات الئ ئسئيدؼ الوجود الرمسطين ف «زىرة المدا ف»س مف عمؿ
صييون مئواصؿ نيال الوجود الرمسطين مقابؿ زيادة عدد المسئعمريف« /المسئوطنيف» وفقا لمقاعدة
الصييوني «الذىبي » أرض أكثر ..وسكاف أقؿ)!!! فقد دأبت سمطات ا دحئ ؿس منذ اليوـ األوؿ الدحئ ليا
لمقدسس عم ممارس وئطبيؽ سياسات الئيجير لممواطنيف ف المدين س بوسا ؿ وطرؽ مئعددة .وئقرير االمـ
المئدحدةس الذي شمؿ القدس وال ر الغربي س أشار إل أف «عمميات اليدـ ك ؿ  1077زادت بنسب ئقدر
بأكثر مف  %80عف 1070س وأف  %90مف اليدـ يقع ف المناطؽ الكا ع لمسيطرة ا س ار يمي ج)».
وئؤكد إدحصا ي لمعيد االبدحاث الئطبيقي  -القدس أريي) أف إس ار يؿ «قامت بيدـ ما يزيد عف  650منزؿ
فمسطين ف الرئرة الواقع ما بيف االعواـ  1000و1009س فيما أكطرت بمدي االدحئ ؿ ف الرئرة نرسيا ما
يزيد عف  9300منزؿ فمسطين ف مدين القدس ,معظميا بذريع البنال غير المركص» .وي يؼ المعيد:
« باكئصار ,فاف السياسات االس ار يمي العنصري فيما يئعمؽ بالمسكف ف القدس أسررت عف بنال أكثر مف
 %88مف المساكف لممسئوطنيف االس ار يمييف ف المدين و %71فقط لمرمسطينييف منذ العاـ .»7967
مف ىناس ئأكذ عمميات ىدـ المنازؿ ف القدس بعدا كطي ار ف سياؽ عممي الئطيير العرق والئردحيؿ
القسريس بدحيث انئقمت مف عمميات اليدـ الرردي لممنازؿ والبيوت لما يسم بالبنال غير المركص إل عممي
ىدـ وطرد وئردحيؿ أدحيال بكاممياس بدأت ف سمواف باعئبارىاس بدحسب مزاعـ ييودي ئممودي بالي ى
مدين داود) دحيث سممت إكطارات وأوامر ىدـ لئسعيف منزؿ مقدس ف دح البسئاف يقطنيا أكثر مف
 7500فمسطين س وأوامر مماثمو لكمس وكمسيف عا م فمسطيني مف دح رأس كميس ف شعراط ليدـ
منازلياس ومف ثـ ائجيت باألوامر نرسيا صوب أدحيال الشيخ جراح وبيت دحنينا والطور والمكبر وبيت صرافا
والعيسوي وأـ طوبا وصورباىر .وف ىذا السياؽس أمر المسئشار القانون لمدحكوم ا س ار يمي ييودا
فينشئايف) بئشكيؿ فريؽ كاص يدرس سياس ئنريذ اوامر ىدـ المنازؿ الرمسطيني ف القدس ئمييداً لئنريذىا
فو اًرس مؤكداً «رصد موازن قدرىا  5مميوف دوالر ليذا الغرض اواكر العاـ  1077مف قبؿ الدحكوم لئعجيؿ
أوامر اليدـ ف القدس الشرقي »س ئ ىا قرار بمدة االدحئ ؿ ف القدس ئشكيؿ فريؽ إس ار يم مدعوـ بقوة
عسكري ليدـ م ات المنازؿ الرمسطيني ف القدس المدحئم الئ ئدع إس ار يؿ بنالىا دوف ئركيص مف
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ذلؾ المنازؿ الئ

كانت قا م قبؿ ادحئ ؿ  7967او قبؿ قياـ الدول الصييوني عاـ

االدحئ ؿ) بما ف
.7998
ما يجرى ف «زىرة المدا ف» يكئصر دحقيق الصراع الرمسطين الصييون  .فاالدحئ ؿ ا س ار يم قا ـ عم
مزاعـ ئورائي بأدحقي «الشعب الييودي» ف كامؿ أرض فمسطيفس الئ يسكنيا «أغيار» ينبغ الئكمص
منيـ بكؿ الطرؽ لئكوف فمسطيف الئاريكي أر ا كالص لمييود .فيؿ ئرانا ندحئاج إل أدل جديدة عم
ول أو ظ ـ) ذلؾ ماذا ندحف فاعموف؟
دحقيق الصييوني ؟ ثـ  -ف
الرأي األردنية0270/6/77 ،
 99فرص فمسطينية في عالم متحرك

نقوال ناصر
إل انئزاع اعئراؼ مف األمـ
عندما سع مراوض منظم الئدحرير الرمسطيني ف أيموؿ  /سبئمبر الما
المئدحدة بدول فمسطيني عم دحدود ما قبؿ العدواف ا س ار يم عاـ  7967ثـ بع وي ىذه الدول ف اليي
األممي ئدحطـ مسعاه عم صكرة "الريئو" األميرك .
ف ك ـ المعرك الدبموماسي الئ كا يا المراوض آنذاؾس اقئرح الر يس الررنس السابؽ نيكوال ساركوزي
دعـ ذاؾ المسع إذا اقئصر عم اعئراؼ األمـ المئدحدة بدول غير ع و فيياس مثؿ الرائيكاف .و يع
مراوض المنظم ئمؾ الررص  .لكنو عاد ليئبناىا اآلف .غير أف فرانسوا أوالند كمير ساركوزي ف قصر
االليزيو ئبن الموقؼ األميرك وئكم عف موقؼ سمرو وأبمغ الر يس مدحمود عباس الذي ازره ف باريس يوـ
الجمع الما " :يجب أف نرعؿ كؿ ش ل لئسييؿ االعئراؼ بدول فمسطيني عبر عممي ئراو ي ".
لقد أ كطأ مراوض المنظم ف دحسابائو ف يع فرص دعـ فرنس القئراح فرنس ف دحينو وأكطأ ثاني ف
دحسابائو عندما فشؿ ف انئزاع ئجديد الدعـ الررنس القئراح لـ يعد قا ما كما أثبئت دحصيم زيارة عباس
األكيرة لمعاصم الررنسي .
واليوـ يبدو مراوض المنظم عم وشؾ ئ ييع فرص موافق الجمعي العام لألمـ المئدحدة عم اقئراح
ساركوزي دحئ دوف دعـ فرنس س فيو يموح بالذىاب إل "الجمعي العام لندحصؿ عم ما يطمؽ عميو اسـ
دول غير ع و"س كما قاؿ عباس ف باريسس لكف فقط "إذا لـ ئنجح كؿ المساع لمعودة لممراو ات"س كما
أ اؼس وبالئال فإنو ال يزاؿ يعط األولوي السئ ناؼ المراو ات مع دول االدحئ ؿ االس ار يم س ويموح
بالذىاب إل األمـ المئدحدة كأداة يعئقد بأنيا اغط عمييا وعم راعييا األميرك السئ ناؼ مراو ات
يبدو مراوض المنظم كمف يسئجدييا.
إل ممارس سياس "العصا والجزرة" السئغ ؿ الموقؼ
وقد سارعت ا دارة األميركي ك ؿ األسبوع الما
المئردد لمراوض المنظم ف نقؿ الممؼ الرمسطين إل األمـ المئدحدة واسئغ ؿ ئردده ف الئكم نيا يا عف
اسئرائيجي المراو ات الثنا ي برعاي أميركي مع دول االدحئ ؿ الئ أثبئت فشميا طواؿ العشريف عاما
المنصرم .
فعم ذم وكال أنبال "شينكوا"س ىائرت وزيرة الكارجي األميركي ىي ري كمينئوف عباس مسال الث ثال
ك "ئدحذره" مف "النئا ي السمبي " لمذىاب إل األمـ المئدحدة "مف جانب وادحد" وىو ما "ئعار و"
الما
إدارة الر يس باراؾ أوباماس كما قاؿ مسؤوؿ ف مكئب عباس لموكال  .ومع أف وكال "وفا" قالت باقئ اب إف
عباس وكمينئوف "ئبادحثا ف إدحيال عممي الس ـ" فإف وزير كارجي السمط الرمسطيني براـ اهلل رياض
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المالك أكد وجود " غوط كبيرة" مف واشنطف وقاؿ إنيا طمبت مف عباس ئأجيؿ الئوجو لألمـ المئدحدة إل
ما بعد االنئكابات األميركي  .وكاف المسئشار السياس لعباسس نمر دحمادس أكد بأنو "لـ يعد س ار أف ا دارة
األميركي ئمارس كؿ قواىا  ...ليس د ذىابنا لألمـ المئدحدة فقط بؿ ألي منظم دولي " .ثـ أعمنت
واشنطف أنيا سوؼ ئرسؿ مبعوثيا الر اس ؿ"عممي الس ـ"س ديريد ىيؿس ليمارس ال غط وجيا لوجو
و"ي ع القيادة الرمسطيني ف صورة المكطط الذي و عئو ب ده لئدحريؾ عممي الس ـ واط قيا مف جديد".
ولئعزيز قدرئيا عم إجياض أي ئوجو فمسطين لألمـ المئدحدةس نجدحت إدارة أوباما ف "انئكاب" سرير دول
االدحئ ؿ لدى األمـ المئدحدةس روف بروسورس نا با لر يس الجمعي العام ف دورئيا السابع والسئيف عندما
ئرئئح ف أيموؿ  /سبئمبر المقبؿس المرئرض أف يئقدـ مراوض المنظم ك ليا بطمب االعئراؼ بدول
ف "ئعييف" الييودي األميرك
فمسطيني غير ع و ف األمـ المئدحدة .ثـ نجدحت يوـ االثنيف الما
جيرري فيمئمافس المسؤوؿ عف شؤوف الشرؽ األوسط ف الكارجي األميركي منذ عاـ 1009س مساعدا
لألميف العاـ لألمـ المئدحدة باف ك – موف ور يسا لدا رة الشؤوف السياسي ف األمان العام س وىذه دا رة
مركزي ف بيروقراطي األمـ المئدحدة ومف يرأسيا سوؼ يكوف لو نروذ كبير ف ئدحديد جدوؿ أعماؿ المنظم
األممي .
غير أف ىذا االكئراؽ األميرك "الرردي" لألمـ المئدحدة لـ يسئطع دحجب اليزيم الدبموماسي النكرال الئ
منيت بيا الواليات المئدحدة ف الجمعي العام عندما فشمت ف إيصاؿ مرشدحياس سرير ليئوانيا البمطيقي
لدى المنظم األممي داليوس ئشيكيوليسس إل ر اس الجمعي العام ف دورئيا السابع والسئيف المقبم س
وقد فاز بر اسئيا وزير كارجي صربيا الشابس  36سن س فوؾ جيريميؾ الذي يشغؿ منصبو منذ كمس
سنوات بأغمبي  99صوئا د  85صوئا لصالح منافسو المرشح األميرك األوروب س وألف االقئراع كاف
سريا فإنو يمكف الئكيف فقط بأنو كاف أي ا مرشح دول االدحئ ؿ ا س ار يم ودحمرال أميركا العرب.
وجيريميؾس الذي سيكمؼ السرير القطري ناصر بف عبد العزيز النصر ف ر اس الجمعي العام الئ
ئناوبت عم ر اسئيا قطر وسويس ار وليبيا ونيكاراغوا ومقدونيا ك ؿ السنوات الكمس الما ي س كاف مدعوما
مف روسيا والصيف واليند والب ارزيؿ واندونيسيا ومجموع "بريكس" ودحرك عدـ االندحياز.
وئئ ح األىمي االسئرائيجي النئكاب جيريميؾ وىزيم المرشح األميرك ف كوف ئنافسيما كاف أوؿ معرك
دبموماسي بيف األطاب الدولييف منذ انييار االئدحاد السوفيائ السابؽ قبؿ دحوال عشريف عاما عندما انررد
القطب األميرك األودحد بصنع القرار الدول  .فقد جرت العادة ك ؿ العقديف الما ييف مف الزمف أف ئئوافؽ
كؿ مجموع إقميمي عم اكئيار ممثؿ ليا ف ر اس الجمعي العام عندما يدحيف دورىا بالئناوب لر اسئيا.
وكانت ر اسئيا لمدورة المقبم لمجموع دوؿ أوروبا الشرقي .
ويمثؿ انئكاب جيريميؾ وىزيم المرشح األميرك ثان صرع دبموماسي ئئمقاىا الواليات المئدحدة األميركي
ف األمـ المئدحدة ك ؿ أقؿ مف عاـ بعد "الريئو" الروس – الصين المزدوج الذي ئكرر مرئيف ف مجمس
األمف الدول الجياض مشاريع ق اررات أميركي – أوروبي لمئدكؿ العسكري األجنب ف سوري بئرويض مف
األمـ المئدحدة.
بعد انئكابو قاؿ جيريميؾس الذي كئب أدحدىـ بأف مجرد ذكر اسمو أماـ أي مسؤوؿ أميرك أو أوروب كبير
"يمكنو أف يطمؽ موج مف السكط غير الدبموماس "" :ندحف بمد نام صغير ال ينئم إل دحمؼ عسكري
نائو) أو ائدحاد سياس االئدحاد األوروب )".
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وئبدو صربيا اليوـ كمف يعود إل سياس الدحياد االيجاب وعدـ االندحياز الئ كانت يوغوس فيا السابق مف
مؤسسييا وكمف يئعاف س مسئقويا بالمسئجدات الدولي س مف العدواف الذي شنو عمييا دحمؼ النائو بقيادة
الواليات المئدحدة عاـ  7999وقاد إل انرصاؿ كوسوفو الذي أقسـ جيريميؾ عم عدـ االعئراؼ باسئق ليا.
المؤئمر الوزاري لدحرك عدـ االندحياز ادحئراال بمرور
وكاف الفئا لمنظر أف ئسئ يؼ بمغراد العاـ الما
كمسيف عاما عم ئأسيس الدحرك مع أف صربيا لـ ئعد ع وا فييا بؿ ع وا مراقبا فقطس وأف ال ئرسؿ
ممث عنيا إل ا دحيال السنوي لذكرى "اليولوكوست" مع أف جيريميؾ كاف م يؼ أفيغدور ليبرماف كأوؿ
وزير كارجي لدول االدحئ ؿ ا س ار يم يزور صربيا ووقع معو ائراقي ئمغ الئأشيرات بيف الدولئيفس وأف
ئقاطع دحرؿ منح جا زة نوبؿ لمس ـ ف أوسمو قبؿ عاميف لمنشؽ صين ألف "جميوري الصيف الشعبي ى
أدحد أعمدة أربع لسياسئنا الكارجي " كما قاؿ جيريميؾ.
إنو عالـ مئدحرؾ مئغير دحقا .وئكطئ المنظم ومراو وىا ف دحسابائيـ مجددا إف لـ يغئنموا الررص الئ
ئئيدحيا المئغيرات الدولي  .فاليزيمئاف األميركيئاف الدبموماسيئاف ف األمـ المئدحدة ئمث ف مؤشريف ال
ئكط يما العيف السياسي إل أف زمف القطبي األميركي األدحادي قد ول إل غير رجع س وال أف المجئمع
الدول ينرئح اآلف عم عالـ جديد مئعدد األقطاب.
إف الجمعي العام لألمـ المئدحدة مييأة مو وعيا وواقعيا اآلف السئقباؿ الممؼ الرمسطين س ولمنح اعئراؼ
بدول فمسطيني غير ع وس وى فقط بانئظار قرار اسئرائيج مف قيادة فمسطيني ئق أر بواقعي مسئجدات
الو ع الدول وئعمؿ عم أساسياس لئطمب الدحقا االعئراؼ بيا كدول ع و عم أساس شرعي ق اررات
األمـ المئدحدة نرسيا وبكاص قرار الجمعي العام رقـ  787لسن  7997الذي ئسئمد منو دول االدحئ ؿ
شرعيئيا وشرعي اعئراؼ الكثير مف الدوؿ بياس وليس فقط دول بدحدود وقؼ إط ؽ النار عاـ .7999
غير أف مراوض المنظم ال يزاؿ مئرددا ف االنعئاؽ مف ارئيانو السئرائيجي ئراو ي مبني عم أدحادي
القطبي األميركي ولـ يقرر بعد أف يئدحرؾ مع دحرك الئاريخ ف عالـ مئدحرؾ مئغيرس فيو منشغؿ ف "أفكار
مو وع ىدفيا ئرئيب عقد لقال" بيف عباس وبيف ر يس وزرال دول االدحئ ؿ بنياميف نئنياىو كما قاؿ ياسر
عبد رب أميف سر المجن الئنريذي لمنظم الئدحريرس مما يشير إل أف "الواقعي " الئ طالما ائكذىا دحج
الرئيانو لألدحادي األميركي قد أصبدحت واقعي عميال ال ئرى مسئجدات الو ع الدول الئ ئرئح أمامو
مردحم جديدة وفرصا جديدة عميو أف يسارع إل اغئناميا وال ي يعيا.
لكنيا بالئأكيد مردحم جديدة ئئطمب اسئرائيجي وطني فمسطيني جديدة وقيادة جديدة ومرجعيات جديدة
لمئراوض ومراو يف جدد.
المستقبل العربي0270/6/76 ،
 95من مخطط كينغ إلى مخطط برافر :اليدف واحد إعادة إنتاج نكبة احتالل فمسطين

ماجد ال ّشيخ
مف مذكرة أو مكطط "يس ار يؿ كينغ" دحاكـ لوال الشماؿ الرمسطين س إل "مكطط برافر" الذي ئجري الئيي
لئنريذه بعد إق ارره ف الكنيستس بدلا مف أوؿ آب/أغسطس المقبؿس انط قا مف النقبس بذ ار ع "ئطويره" عم
ما درجت "مكططات الئطوير" لمجميؿ والمثمثس ىذا "الئطوير" ف العرؼ الكولونيال االدحئ ل الصييون س
لـ يكف لييدؼ إالّ لمسيطرة عم المزيد مف األرض وئشريد سكانيا وئجميعيـ ف ما يشبو "غيئوات أقموي ".
لكنو اليوـ يرصح أكثر ما يرصح عف أىداؼ ئرم إل إعادة ادحئ ؿ فمسطيفس ئيويدىاس أسرلئيا وفؽ ئعبير
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ار ي ف الرئرة األكيرة" ما يعن أف جزلا مف فمسطيف الئاريكي س فمسطيف الئ ادحئمت عاـ  7998ما زالت
كارج نطاؽ القيد الصييون س ئشيد عم إنزراع قسـ مف مواطن األرض ف فمسطينيـ الئ بقيت شاىداً
دحياً عم دحيوي وطف وابال شعبس لـ ئسئطع النكبات أف ئرت مف عزيمئو واص ارره عم الئشبث بالوطف.
كط ئرريغ المدف
ف ىذا السياؽس سياؽ اسئ ناؼ مكطط ئيويد فمسطيف الئاريكي س كشرت صدحير "كؿ العرب" الصادرة ف
الناصرة ف منئصؼ شير أيار/مايو الما س أف الدحكوم ا س ار يمي بر اس بنياميف نئنياىوس ئعمؿ جاىدة
عم ئنريذ مكطط ييدؼ إل ئردحيؿ وئشريد  770آالؼ مف فمسطيني الػ 98س سكاف المدف الرمسطيني
السادحمي الئاريكي س وى عكاس دحيراس يافاس المد والرمم س بيدؼ ئيويدىا بالكامؿ .وذلؾ مف ك ؿ كط ئرئكز
إل و ع إغرالات مالي س أو عف طريؽ الئرىيب والئردحيؿ القسريس دحيث ينص المكطط عم أف يئول
رجاؿ أعماؿ ييود مقئدريف يقيموف ف الكارجس بميم شرال العقارات والمبان وبيوت الرمسطينييف ف ىذه
المدفس بأسعار مالي مغري س أو عف طريؽ قياـ الدحكوم ا س ار يمي بئ ييؽ الكناؽ عمييـس وئرىيبيـ
جبارىـ عم ئرؾ مدنيـ ومنازليـ ئدحت طا م الئيديد وبوسا ؿ مكئمر س مثؿ منعيـ مف البنال وشرال
المنازؿ ف مدنيـ جبارىـ عم الردحيؿ.
ونقمت الصدحير عف مصدر مطمع ف الدحكوم ا س ار يمي س أف نئنياىو معن بئنريذ ىذا المكطط ف
غ وف السنوات الكمس المقبم س ك يئسن لمدحكوم ئرريغ جميع ىذه المدف مف سكانيا األصمييفس وانو
ا قئرح عم المسؤوليف والجيات ذات الصم بالمو وعس إيجاد دحموؿ وئرئيب ىجرة ىؤالل السكاف إل القرى
والمدف العربي ف إس ار يؿس كأماكف بديم ليـس عم أف يئـ ئردحيؿ سكاف عكا إل قرى كرر ياسيؼس أبو
سناف وجديدة المكرس فيما سيئـ نقؿ سكاف دحيرا إل شراعمرو وعسرياس أو ئركيزىـ ف دح وادي النسناس
الغرب س وسكاف يافا والمد والرمم إل قرى ومدف المثمث .وذلؾ كمو مف سياس ومكططات ئ ييؽ
الكناؽ عم فمسطين الػ  98عام وسكاف المدف الئاريكي كاص ف جميع أماكف ئواجدىـس وذلؾ بيدؼ
ئطيير ىذه المدف مف الرمسطينييف والق ال عم المعالـ الرمسطيني والعربي فييا الئ ئعود إل ما قبؿ
النكب الرمسطيني عاـ 7998س ومدحو أي معمـ يشير إل الوجود العرب فيياس وبالئال قطع الطريؽ أماـ أي
مدحاول لممطالب بدحؽ عودة ال ج يف.
مكطط برافر وأىدافو المزدوج
عم صم س نقؿ عف الكبير ف الجغرافيا والئنمي ا قميمي س مدير مكئب مركز "عدال " القانون لدحقوؽ
األقمي الرمسطيني ف النقبس الدكئور ثابت أبو راسس أف ما يسم "مكطط برافر" الذي صادقت عميو
الدحكوم ا س ار يمي قبؿ شيور قميم س ييدؼ ال ئردحيؿ ما بيف  95ألرا إل  65ألرا مف قراىـس بذريع
"إعادة ئوطيف" عشرات آالؼ الم واطنيف العرب البدو ف النقبس فيما يجري ئداوؿ أو الئمميحس إل أف ىذا
المكطط سيشمؿ  30ألؼ بدوي سيئـ إكراجيـ مف قراىـ وئجميعيـ ف بمدات بدوي س أقيمت ف بداي
بئردحيؿ
سبعينيات القرف الما  .ويسئشؼ مف قرالة ما بيف السطورس بدحسب أبو راسس أف المكطط يق
 30ألؼ عرب ف النقب عف قراىـ وىدـ أكثر مف  15ألؼ بيتس لكف دحسابائنا ئبيف أف الئردحيؿ سيشمؿ
أكثر مف  95ألؼ بدويس بينما أظيرت ممرات ويكيميكس أف الدحديث يدور عف ئردحيؿ  65ألؼ بدويس أي
كؿ سكاف القرى غير المعئرؼ بيا.
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والقرى غير المعئرؼ بيا ى ئسمي لقرى عربي بدوي ف النقبس يزيد عددىا عف األربعيف قري س رف ت
الدحكومات ا س ار يمي المئعاقب منذ العاـ  7998ودحئ اليوـ االعئراؼ بياس ولذلؾ فإف جميع المبان فييا
غير قانوني وئكمو مف كاف الكدمات والبن الئدحئي الئ يئعيف عم الدول ئزويدىا لسكانيا.
المدحكم العميا ومراقب
وئعود جذور مكطط "برافر" دحيف شكمت الدحكوم ا س ار يمي لجن بر اس قا
الدول السابؽ إليعزر غولدبرغ لمبدحث ف ق ي القرى غير المعئرؼ بيا وئقديـ ئوصياتس دحيث أصدر ما
بنقؿ سكاف قسـ مف ىذه القرى و"ئبييض" البيوت ف قسـ آكر مف
يسم ئقرير "لجن غولدبرغ" الذي ق
القرى واالعئراؼ بيا .لكف إدحدى ئوصيات "لجن غولدبرغ" نصت عم ئشكيؿ لجن دحكومي لئطبيؽ ىذه
الئوصياتس وعم أثر ذلؾ ئـ ئشكيؿ "لجن برافر"س كصوصا ف أعقاب انئقادات أدحزاب اليميف المشارك
ف الدحكوم الدحالي بر اس بنياميف نئنياىو.
وىكذا عممت "لجن برافر" عم مدار سنئيف ونصؼ السن س لئ ع كط بعيدة كؿ البعد عف ئوصيات
غولدبرغس وعف ق ايا عرب النقبس ورغبئيـ ف دحؿ ق اياىـس ولـ يشارؾ ف ع وي ىذه المجن أي
المكطط
عرب أو مندوب عف عرب النقبس ولـ ئئشاور المجن مع أي جي عربي ف النقب .كذلؾ ق
بمنع العرب مف السكف ف مناطؽ واسع ف النقبس وى مناطؽ يوجد ف قسـ منيا دحقوؽ ممكي ليـ وئقع
بيف مدين ب ر السبع وقطاع غزة.
مكطط برافر بإعطال ئعويض مال فقط لممواطنيف البدو الذيف كانوا يسكنوف ف ىذه المنطق س وئـ
ويق
ئردحيميـ عنيا ف سبعينات القرف المنصرـس وئجميعيـ ف بمدات أقيمت كصيصا ليذا الغرض .وىنا يقوؿ
أبو راس أف كطورة ىذا البند كونو يشكؿ "سابق كطيرة لجي أنو يرئح الباب عم ق ي ميجري الداكؿ
مف ك ؿ ئعوي يـ ماديا فقط".
وليذا وقؼ الرمسطينيوف ويقروف اليوـ د "مكطط برافر" ألنو يميز أي ا بيف الييود والعربس فعرب النقب
موجودوف قبؿ قياـ الدول س وال يمكف إجبار عرب النقب عم االنئقاؿ مف مواطنيـ األصمي وئيجيرىـ لمسكف
ف مدفس ف الوقت الذي يسئطيع فيو المسئوطف الييودي السكف ف مدين أو كيبوئس أو موشاؼ أو مزارع
فردي س بينما يئـ ئجميع سكاف الب د األصمييف ف أصغر رقع مف األرض .وع وة عم دور والرىاف عم
أف ئشكؿ كط برافر مانعا ودحاج از طبيعيا لمنع قياـ دول فمسطيني مئصم جغرافياس برصؿ ال ر الغربي
عف قطاع غزةس فإف ىذه الكط ى كط طرد وئردحيؿ وليست كط ئوطيفس وى كالي مف أي برنامي
لئوطيف عرب النقب .وعندما يئدحدثوف ف مكطط برافر عف ئوطيف عرب النقبس فإنو ال يوجد ف ىذا
المكطط دحديث دحوؿ إقام بمدات جديدة أو أماكف يئـ نقؿ عرب النقب إليياس وانما يئدحدثوف عف األرضس
بمعن أف عم عرب النقب أف يسمموا أ ار ييـ ويكرجوا منيا.
واذ يجري الئدحذير مف ئرجر األو اع ف النقبس فألف الو ع ىناؾ اليوـ مشابو لمو ع الذي ساد منطق
الجميؿس عشي يوـ األرض ف الث ثيف مف آذار/مارس العاـ 7976س بعد أف صادرت دحكوم إس ار يؿ 10
ألؼ دونـ ف قرى سكنيف وعراب ودير دحنا ف الجميؿس واآلف يدور الدحديث عف مصادرة نصؼ مميوف دونـ
ف النقبس وف دحينو ئـ إصدار مذكرة أو مكطط "يس ار يؿ كينغ" دحاكـ لوال الشماؿس واليوـ يوجد "مكطط
برافر" .ويوميا ئدحدثوا عف "ئطوير" الجميؿ مف أجؿ إقام المسئوطنات المشرف عم القرى العربي س واليوـ
القرى غير المعئرؼ بيا.
يئدحدثوف عف "ئطوير" النقب واقام عشر بمدات ييودي ف أ ار
إعادة ادحئ ؿ "أرض الغزاة"!
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الصيري س ئعئزـ قوى اليميفس طرح قانوف جديدس مف أجؿ ما يسم "ئنظيـ
بيدـ  30الؼ
بدوي س ال سيما واف المردحم االول س مف الكط س ئق
يشكموف ربع عدد سكاف جنوب فمسطيف المدحئم  .دحيث بدأت الشرط
عناصرىا لمنع اي ادحئجاجات عند البدل بعممي اليدـس المزمع ئنريذىا ف

اآلف ومع بدل الكنيست دورئيا
السكف البدوي"س ما ينذر بانئرا
منزؿ مف منازؿ البدو الذيف
االس ار يمي س بئجنيد الم ات مف
مطمع آب المقبؿ.
ويرئكز القانوف الجديدس عم "كط برافر"س الئ ئمس بقسوةس بمجمؿ السكاف البالغ عددىـ  100الؼ نسم
الئ ئعود ممكيئيا ليـس وىدـ
مف بدو النقبس وذلؾ باسموبيفس يئمثؿ االوؿ بسمب دحقيـ ف معظـ اال ار
بيوت  10الؼ عا م س مف ك ؿ نقؿ دحوال ٍ 700
الؼ مف بدو النقب ال أماكف سكف جديدة.
الئ يقيموف عميياس بدحج عدـ وجود وثا ؽ
وئرفض اس ار يؿ منذ قياميا االعئراؼ بدحؽ البدو ف اال ار
رسمي مكئوب بيف ايدييـس سوال مف الرئرة العثماني او االنكميزي ئُثبت ىذا الدحؽ .مئجاىم ف ذلؾس دحقيق
اف البدوس قد قاموا ف الرئرات المذكورةس بشرال ىذه اال ار س مف قانوف الشرال البدوي الئقميديس دحيث
كانت الع قات العا مي وقئياس ى القانوف الودحيد الساري ف ئمؾ المناطؽ مف الصدحرالس وكاف دحؽ الممكي
لألرض ليس بدحاج ال اي اوراؽ او مسئندات رسمي س وكؿ ما يمزـ كاف مدحصو اًر بوجود شيودس ودفع
ماف مقابؿ ىذه االرض او ئمؾس وبعد ذلؾ ئصبح مف دحؽ المشئري دحسب العرؼ العشا ري .وف
السنوات السبعيف الما ي س قامت اس ار يؿ بدعوة البدو لئسجيؿ ا ار ييـس مف ك ؿ ئقديـ دعاوى ثبات
ممكيئي ـ لئمؾ اال ار س دحيث ئـ ئقديـ دعاوىس ئئعمؽ بمسادح مف االرضس ئبمغ  705م ييف دونـس مف
منيا  977الؼ دونـس دعاوى شكصي س والباق لمناطؽ الرع لمعشا ر البدوي الئ ئـ رف يا نيا ياً.
االمر الذي فُسر عم انو لـ يكف مف اجؿ اف يثبئوا ممكيئيـ ل رضس ومندحيـ الدحؽ بياس بؿ مف أجؿ اف
ئئمكف اس ار يؿ مف االسئي ل عم أ ار ييـ بشكؿ رسم  .وكنئيج لذلؾ وف الػ 90سن االكيرةس لـ يوافؽ
البدو عم بيع ما يقارب  76ف الم مف ا ار ييـ لدحكومات االدحئ ؿس عم امؿ اف يئوصموا مع
السمطات االس ار يمي ال ئسوي س ال ئدحرميـ او ئنزع منيـ ا ار ييـ .وساعد الصبر الذي يمئاز بو البدو ف
ذلؾس مف ك ؿ إنئظارىـ  60سن س عم امؿ اف يدحظوا بذلؾس إال انو بدال مف ذلؾ جال قانوف "ئنظيـ
الكاص الئابع ليـ.
السكف البدوي" ليأكذ منيـ  80ف الم مف اال ار
وال يوجد ف ىذه االياـ اي قطع ارضس يئمكف البدوي مف إقام بيت لو عميياس إف رغب ف ذلؾس فيما
االمر يئطمب كمس سنوات مف اجؿ ئكطيط او ئطوير مكاف سكنوس أو دح سكن مع بنيئو الئدحئي
ال زم  .وبالمقابؿ فقد جال "قانوف برافر" لييددىـ بيدـ بيوت  30الرا مف سكاف النقبس الذيف سيئـ نقميـ
إل األماكف الئ أعدئيا السمطات االس ار يمي ليـ ف المردحم االول .
ويعن ىذا أف إس ار يؿس ئريد إبعادىـ عف مناطؽ سكناىـ الئ إعئادوا عمييا ألجياؿ عدةس ئارك إياىـ ف
مناطؽ مرئودح س مف دوف أي كدمات أو بني ئدحئي مناسب س والدحديث ىنا ال يدور عف رعاة أغناـس بؿ عف
أصدحاب ميفس وط ب جامعييفس ومعمميف.
ىكذا وبعد  69عاما مف ادحئ ؿ فمسطيف ونكب ئشريد شعبياس ما زاؿ ىناؾ ما يسئدع عممي ئطييري
جديدةس باسئكماؿ االدحئ ؿس واعادة إنئاج نكب ئشريد مف بقوا ف وطنيـ" ليذا ئنشأ اليوـ معطيات انئراض
يوـ األرض ف الجميؿ والمثمثس مف أجؿ أف ئبق
بدوي ىذه المرةس عم غرار انئرا
جديد ونذر انئرا
األرض ألصدحابياس ومف أجؿ أف يبق أصدحاب األرض أسياداً.
المستقبل ،بيروت0270/6/77 ،
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 96سقوط بأسموب بطيء

اليكس فيشماف
اف الجيش السوري ينزؼس فقد قئؿ ث ثوف مف رجالو ىذا االسبوع وىذا ىو المئوسط ف الشير االكير .وبيف
باط بع يـ مف ال باط الكبارس وبع يـ مف العموييف .وىـ ال يقئموف ف المعارؾ فقط بؿ
القئم
يئصيدىـ المعار وف ببساط  .فال ابط يكرج ف الصباح مف بيئو مع ابنال عا مئو فيطمؽ بع يـ النار
فيقئؿ الجميع وىـ ف طريقيـ ال المدرس ادحيانا .وكاف بعض المذابح الئ نرذىا العسكريوف والشبيدح ف
قري الدحول مث نوعا مف االنئقاـ بدحيث يقئؿ عشرة أوالد مقابؿ ابف ال ابط.
ئودح الطا ر العموي بانيا ف أزم  .فر مواقعيا االجئماعي يجري جدؿ كثيؼ يندحصر ف الصراع عم
الدحياة والموت .ويئدحدثوف ىناؾ عف الدحداد والثكؿ وعف الكوؼ واالنئقاـ .وال يكاد يوجد بيت عموي ليس فيو
رجؿ أمفس وف كؿ بيت كيذا س ح .وئنظـ الطا ر نرسيا لمدفاع عف نرسيا .ويئدحدثوف ف المواقع عم
الشبك العنكبوئي عف عصابات مسمدح عموي س ربما اصبدحت موجودة – ئشئغؿ بئصري االعدال مف
الر يس.
معار
لكف مجموع المعطيات ىذا مثاؿ صغير فقط عم طوفاف المعمومات الئ ئجمعيا جيات البدحث ف
االسئكبارات االس ار يمي – أماف والموساد وما أشبو – عف الدحياة ف سوريا .فيـ يجمعوف ويدحمموف قطعا مف
الدحياة لريـ ما يدحدث ىناؾ ولمدحاول ئقدير ماذا سيكوف مصير بشار االسد.
يوجد ف و ازرة الكارجي وادحد مف أشد المجسات دحساسي ف ىذا الشأف .فالدحديث عف جسـ قميؿ الشيرة
ىو مركز البدحث السياس الذي يسئعمؿ عشرات البادحثيف ويدحصر عنايئو ف مجاالت مدني وسياسي
واقئصادي ف المجئمعات دحولنا .ويؤكد ىناؾ بطبيع االمر ف السن االكيرة ما يجري ف سوري س ويركز
المو وع وادحد مف السررال القدمال كدـ  77سن ف الدوؿ العربي ومعو سرير مكث ثمان سنوات ف
الدوؿ العربي  .وليسوا ىـ ناسا يقرأوف المواد فقط بؿ يعرفوف معرف شكصي بعض الناس العامميف – واذا لـ
يكونوا يعرفونيـ فانيـ يعرفوف عا ئيـ – ويعرفوف جيدا الواقع االجئماع الثقاف مف ورال المعمومات
االسئكباري الجاف .
منذ ا ليوـ االوؿ ل طرابات لـ يروا ف و ازرة الكارجي سقوطا قريبا ل سد بؿ بالعكس .فقد ئنبأوا باف ئظؿ
سوري ئنزؼ زمنا طوي لكنيـ ال يشكوف باف بشا ار سيسقطس او كما يقوؿ ر يس المركز دافيد فيمئسر" :اف
مجرد دحقيق اف االسد لـ ينجح طواؿ سن وكمس اشير ف الق ال عم الئمرد دحسـ مصيره .فر نظـ
دحكـ مف ىذا النوع ئقوي دحقيق اف الناس ال ينكسروف ويسئمروف عم الكروج لمئظاىر برغـ عمميـ انيـ قد
ال يعودوف ال بيوئيـ ئقوي المواطنيف اكثر .واالئجاه بالنسب ل سد وادحد ىو نياي طريقو".
اوص قسـ البدحث مف البدل بسياس ئؤيد اسقاط نظاـ االسد اف ىذا الرجؿ ونظامو ف دعام مركزي مف
مدحور الشر المؤلؼ مف ايراف وسوري ودحزب اهلل .ويجب اال ئئدكؿ اس ار يؿس بدحسب الئوصي  .لكف اذا سقط
فانو سيكدـ المصالح ومنيا مو وع الذرة االيراني .
انيارت الكطط الدولي
ئـ ف مدة سن وكمس اشير ادحصال اكثر مف سئ عشرة الؼ قئيؿ ف سوري س منيـ ندحو مف كمس عشرة
الؼ مدن ودحامؿ س ح مف مؤيدي المعار وندحو مف الؼ وما ئ مف العسكرييف .وال يعمـ أدحد كـ
جريدحا يوجد ف كؿ طرؼ لكف الدحديث عف عشرات االالؼ.
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ويدحصوف ف الجيش السوري  73 – 71الؼ منشؽس اكثرىـ جنود مف االوساط ىربوا ال بيوئيـ .و– 700
 800مف المنشقيف باط .وانئقؿ فريؽ منيـ وال سيما المقائموف ذو الكبرة ال صروؼ المئمرديف .ونقوؿ
بالمناسب اف ال باط دحينما يعدموف جنودا انشقوا فميس مف الوا ح ما الذي يقولونو لعا ئيـس لكف
السمطات ئعدىـ عم أنيـ جنود قئموا ف المعرك .
اف عدد المئمرديف المسمدحيف غير وا ح الف انئشارىـ ف مناطؽس وال يوجد جسـ اعم يركز جميع
العمميات .ويئدحدث ئقرير مبالغ فيو جدا عف ندحو مف  10الؼ مسمح يقائموف الجيشس وف االثنال يوجد ف
السجوف ندحو مف  15الرا اعئقموا منذ نشبت اال طرابات.
يئوقعوف ف جميع جيات البدحث اف يزداد سرؾ الدمال ف سوري جداس وال سيما انو ال ئوجد ف االفؽ اي
ال دحؿ .وقد عر ت كط كوف عناف لممصالدح عم أنيا أداة فارغ  .وانيارت
كط كارجي قد ئر
الكط االمريكي الئركي  .وليس صدف اف راود االمريكيوف ر يس الوزرال الئرك  .فقد كاف اردوغاف الشريؾ
االكبر ف مدحاول واشنطف اسئعماؿ غط عسكري عم دمشؽ القناع النكب العموي باسئبداؿ وادحد آكر
مف الطا ر بالر يس.
آمف االمريكيوف بيذه الكط لكف اردوغاف لـ ِ
يؼ بنصيبو مف الصرق ورجع عنيا .وئبيف لمواليات المئدحدة
ما اصبدحوا يعرفونو ف اس ار يؿ منذ زمف وىو أف اردوغاف ينبح فقط .فيو لف يعمؿ إال اذا اصاب الجيش
السري دحزب العماؿ الكردسئان ف سوري .
ثـ انطباع اف االمريكييف فقدوا الثق بسياسئيـ الكارجي االقميمي  .فاالكراقات ف ليبيا ومصر جعمئيـ اشد
ّ
مدحافظ س فيـ يصروف عم نظاـ عموي ف سوري ك ي منوا االسئقرار لمدول  .وىـ يروف انو يرئرض أف
يكوف نظاما مواليا لمواليات المئدحدة مئص بدحمؼ مع انقرة ومقطوعا عف طيراف ودحزب اهلل.
وذلؾ لـ ئنجح االئصاالت االمريكي بالروس بشأف ئدحقيؽ "النموذج اليمن " الذي يمكف مف اكراج االسد
الف كؿ طرؼ منيما يقصد شي ا مكئمرا .او كما يقولوف ف مركز البدحث السياس س يئدحدث الطرفاف
بالصيني بع يما ال بعض .فمعن "النموذج اليمن " عند الروس ىو الئدحادث قبؿ كؿ ش ل بيف
المعار والسمط  .وىو عند االمريكييف اكراج االسد كارج الدول أوال.
بدأ الروس يسئعدوف لما بعد االسد :فقد أعمف البنؾ الروس لمئجارة الكارجي بانو سيغمؽ الدحسابات
المصرفي السوري عف فرض انيا لف ئر بااللئزامات .وقد أعمف وزير الكارجي الفروؼ مف قبؿ اف روسيا
غير مئمسك باالسد بؿ باالسئقرار.
وبالجمم فاف الطرؼ الروس يزيد عم العصيدة السوري أشيال ىاذي  .فقد عقدت ف روسيا ف المدة
االكيرة بعض المؤئمرات ف اليميف المئطرؼ ئدحت عنواف "قدمال الجيش االدحمر الذيف كدموا ف سوري ".
ال طوفاف اس م او اسئعماري غرب يغرؽ روسيا
والدحديث عف اطراؼ ئقوؿ اف سقوط االسد سير
وليذا اعمنوا انشال كئا ب مئطوعيف يكرجوف لئعزيز الجيش السوري لكنيـ ال ينظروف الييـ بجدي ال االف.
وف داكؿ سوري وبغير اع ف رسم بدحرب اىمي س سيقئؿ الجميع الجميعس وال ئوجد كطوط جبي وا دح
وف كؿ مكاف ئجري دحروب وعصابات مسمدح  .وينسب فريؽ مف اليجمات عم منشآت الجيش الدحساس
ال "جيش االنقاذ" :وىو مجموعات مسمدح ئوال القسـ العراق مف القاعدة.
يا لسكري القدر .فقد اسئجدى االمريكيوف االسد ف دحرب الكميي اال يمكف ىذه المجموع المسمدح مف
ئنظيـ نرسيا عم أر و ودكوؿ العراؽ منيا .وى االف ئسير ف ائجاه معاكس لممس بو.
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ثـ مرارق اكرى ى ئبادؿ االدوار :فقد اصبدحت لبناف االف الئ ئرسؿ المقائميف والس ح ال سوري غير
ّ
المسئقرة .واذا لـ يكف ىذا كافيا فاف ر يس وزرال لبناف السابؽ سعدا الدحريري الذي يمكث ف باريسس ينظـ
الس ح مف اجؿ المعار ف سوري .
ويشؾ السوريوف ف االردنيوف اي ا .وقد عقد الممؾ عبداهلل قبؿ ب ع اسابيع مؤئم ار اقميميا ف العقب
"لبدحث المسئقبؿ ف منطقئنا" .واذا لـ يكف ىذا كافيا فقد ئـ قبؿ ندحو مف شير ئدريب عسكري امريك –
عم دحدود االردف وبدأت
اردن مشئرؾ .وىاج السوريوف وماجو واعمنت الدحكوم انيا صادرت ا ار
ئبن ثكف عسكري لمقاوم الغزو.
دحصؿ مئمردوف سوريوف ف المدة االكيرة عم س ح وبكاص س ح كريؼ بيف االئراؾ والقطرييفس لكنيـ
يئمقوف جؿ الئأييد مف السعودييف .ودحقيق أف االسد ال ينجح ف قمعيـ ئعزز الثق لدييـ وئصبح اليجمات
عم نظاـ دحكمو أجرأ.
وادح دمشؽ مركز اسئكبارات واصيب رجالو .وانئيت ادحدى اليجمات عم
ىوجـ ف االياـ االكيرة ف
قاعدة لس ح الجو بادحئ ليا .ويياجـ المئمردوف اي ا مطارات عسكري وف اس ار يؿ يئابعوف ف اىئماـ
نجاعائيـ ف الي ب اي ا.
ئجوؿ ف سوريا غير أنو صار
ا يرت ال الميداف العسكري ف االسابيع االكيرة قوات كانت ف الما
ليا ف ىذه المرة صورة اكرى اكثر عنرا .وى ودحدات اغئياؿ مف دحزب اهلل ال جانب ودحدات مشابي –
غير كبيرة لكنيا فئاك جدا – ئأئ مف ايراف .وف المقابؿ يشئغؿ ناس دحزب اهلل بئدريب ودحدات عسكري
عم دحرب العصاباتس ويسيـ االيرانيوف بما يسئطيعوف ف جمع معمومات اسئكباري ئكئيكي .
يوجد ف دحزب اهللس وسوري ى أف ؿ اسئثمار سياس لوس يوجد كوؼ مف اليوـ الئال وئشئمؿ
االسئعدادات لو عم سيطرة عم وسا ؿ القئاؿ ونقميا ال لبناف .وئوجد ف ىذه المسئودعات صواريخ
سكود د وصواريخ م ادة لمطا راتس والش ل الودحيد الذي يمنع نصر اهلل مف فعؿ ذلؾ االف ىو الكوؼ مف
اف ئقصريا اس ار يؿ.
االغنيال ينظروف مئندحيف
الراشي س وبرغـ دحقيق اف االسد يرقد السيطرة عم مناطؽ ئزدادس ال ئرى الئقديرات
برغـ الرو
االسئكباري انيياره القريب دحئ االف .في ئئدحدث عف عؼ آكر ال عف ئدحوؿ دحاسـ.
ف مركز البدحث السياس يجعموف اسئقرار االسد عند درج  6ف سمـ  .70فاالئجاه ىو ال السقوط ولكنو
ال يزاؿ بعيدا .ويقولوف ىناؾ اف صداـ دحسيف اي ا اسئمر ممسكا بزماـ الدحكـ سنيف طويم ئدحت غط
دول بعد دحرب دمرت جيشو .ويسئطيع االسد اف يظؿ يدحكـ ما بقيت لو شرعي ف الجيش وعند جزل مف
الشعبس وعند الروس والصينييف والمبنانييف وااليرانييف .واذا لـ يدحكـ الدول كميا فسيدحكـ اجزال كبيرة منيا.
ولف يكوف ا القئصاد المئعثر سببا لئندحيوس ىذا ال أف االيرانييف يساعدونو .ويأئيو الماؿ اي ا مف مياجريف
سورييف صاروا اغنيال ف الكارج وظموا مقربيف مف النظاـ.
دحينما يدحمموف ف و ازرة الكارجي الصدامات الدامي س يئبيف اف المواجيات العسكري ئجري ف االساس ف
أرياؼ المدف .وف ىذا االسبوع كانت نوب مدحافظ ال ذقي لئقبؿ المذبدح الجديدةس دحينما ىاجـ الجيش
مدين الدحر .
اف أسباب المذابح مدحمي دا ما ئقريبا .وى االنئقاـ .واشارت اوراؽ بدحث قسـ البدحث مف أماف الئ اعدت
ف بدل المواجي العسكري ال االنئقاـ العئباره ظاىرة سئميز الئطو ارت العنير ف سوري .
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يسكف دحمب الكبرى ودمشؽ الكبرى – مع المدف الئابع ليما – ندحو مف عشرة م ييف مف بيف سكاف سوري
الث ث والعشريف مميونا .واف جؿ المصابيف وجؿ االدحداث ال االف لـ يمسوا ىذيف المركزيف المذيف ئسكف
فييما الطبق الوسط – العميا وفييا النكب السني  .ومعن ذلؾ اف اجزال واسع مف الجميور ال ئزاؿ ئوال
الر يس .دحئ اليوـ مع وجود ئقارير عف ادحداث ف أرياؼ المدينئيف البعيدة.
اف الطبق العميا ونسبئيا  5 – 9ف الما مف السكاف ئممؾ ثورة سوري كميا .وبرغـ االزم االقئصادي س ما
يزاؿ الشعور بالم اررة لـ يبمغ ال عماؿ الدول الكبار وال رجاؿ االعماؿ الكبار السنييف .وىذا ىو السبب
الذي يجعؿ االمـ المئدحدةس ب غط مف الواليات المئدحدةس ئدعو ال اسئعماؿ عقوبات اقئصادي عم سوري .
لـ ئن ـ الطا ر الدرزي ال المئمرديفس واالكراد منقسموفس والمسيدحيوف ال يزالوف ال جانب الر يس .وما
يزاؿ الجيش برغـ االنشقاقات يطيع مقر القيادة العاـ ف دمشؽ.
عؼ ولكف ال يوجد انييار .فالئدكؿ الكارج فقط أو دراما داكمي ال
وباكئصار ئدؿ جميع الدال ؿ عم
مثيؿ ليا – كئمرد ابط عموي كبير او اغئياؿ االسد – قد يغيراف المعادل الدامي  .وما يزاؿ ىذا ال يرى
ف االفؽ ال االف .بؿ بالعكس .فكمي الس ح والقوات الئ ئئدفؽ عم ميداف القئاؿ ئزيد المييب فقط
ويبق الئعادؿ ف ميداف القئاؿ.
سيعقد ف باريس ف ئموز "مؤئمر الدوؿ الصديق " لسوريا وى مجموع دوؿ – مف ئركيا ال قطر – ئؤيد
المئمرديف .وسيكوف لممبادحثات الئ سئئـ ىناؾ ئأثير معنوي ف المئمرديف ال أكثرس الف ىذه الئدبيرات
اي ا لف ئنجح ف أف ئرعؿ اىـ ش ل لممعار وىو جمع جميع فصا ؿ المعار ف غرف وادحدة وانشال
جسـ يراه العالـ جيا از دحاكما بدي .
ف ىذه االياـ اسئبدلت الدحكوم السوري الجالي بقا دىا برىاف غميوف .فقد ُعزؿ غميوف وىو اسئاذ جامع
ف السوربوف النئقادىـ اياه بعدـ قدرئو عم ئودحيد الصروؼ .ودحؿ مدحمو عبدالباسط سيداس وىو ٍ
جاؿ مف
أصؿ كردي يسكف السويد ولف يج ل الك ص منو اي اس ف أدحد يئوقع اف ينجح دحئ ف جعؿ االقمي
الكردي ئكرج عف عدـ اكئراثيا.
لكنيـ ف مركز البدحث الئابع لو ازرة الكارجي يعطوف المعار مع كؿ ذلؾ ادحئماالت .فر دول عاشت
زمنا طوي ئدحت اال طياد يدحئاج ال زمف طويؿ لبنال معار قوي س يقولوف.
عم سوى المئابع مف قريب .ومع ذلؾ قد
ال ئرى اس ار يؿ اف الو ع الدحال يعر يا لئيديد يقئ
ئئغير الصورة مع ا لبموغ ال نقط الدحسـ الف مسئودعات الس ح غير الئقميدي قد ئعرض المنطق لمكطر
وقد يئـ اكراج نظـ الس ح الباليسئي .
مف المؤكد أننا نقئرب لكف مف المؤكد أننا لـ نصؿ ال ىناؾ بعد.
يديعوت 0270/6/75
وكالة سما اإلخبارية0270/6/75 ،
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الحياة الجديدة ،رام اهلل0270/6/77 ،
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