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 2يديعوت أحرونوت" :إسرائيل" واثقة من حر قادمة في أعقا نجاحات "اإلخوان المسممين"
القػػدس المحةم ػ  :بعػػد أسػػبوعيف مػػف الة ديػػدات الةػػي أطمق ػػا مسػػؤولوف إس ػراتيميوف ب عػػادة احػػة ؿ طػػاع ػزة
واسقاط حكـ حرك حماس ،نظمت يادة الجيش اإلسراتيمي جول لمصحافييف األجانب عمى الحدود مع لبناف
لةطمػػؽ مػػف هنػػاؾ ة دي ػػدات مباش ػرة لحػػزب اج ولممػ ػواطنيف فػػي الجنػػوب المبن ػػاني ب ػ ف «الحػػرب القادمػ ػ  ،إذا
و عػػت ،سػػةكوف أشػػرس بك يػػر مػػف سػػابقاة ا وسػػةو ع دمػػا ار و ػػة بكميػػات كبي ػرة» .وأوضػػحت أن ػػا ةػػر فػػي
صػػعود «اإلخ ػواف المسػػمميف» إلػػى الحكػػـ فػػي مصػػر واحةم ػاؿ صػػعودهـ فػػي سػػوريا بعػػد إسػػقاط نظػػاـ بشػػار
األسد ،حاف از لنشوب حرب أو أك ر.
واسةندت يادة الجيش اإلسراتيمي في هذا المنطؽ الحربي إلى «الةعبير ال اتؿ عف العداء والكراهي إلسػراتيؿ
فػي الشػارع العربػػي» ،بػدعو أف «القػػادة الجػدد مػػف الةيػار األصػػولي اإلسػ مي معروفػػوف بخطػاب ـ السياسػػي
الم ػ خف بالع ػػداء والةحػ ػريض واج ػػازة الم ػػوت والةبش ػػير بالجنػ ػ لم ػػف يم ػػوت ف ػػي س ػػبيؿ محاربػ ػ إسػ ػراتيؿ .وه ػػذ
الةصػريحات ت ةكمػػؼ هػػؤتء القػػادة شػػيتا ،بػػؿ ةكسػػب ـ ود الشػػارع .ومػػف يػػر المسػػةبعد أف ي ةحػوا البػػاب أمػػاـ
ةن يذ عمميات إرهاب ضد إسراتيؿ ،كما ن حػظ مػف محػاوتت ةن يػذ عمميػات مػف سػيناء المصػري ومػف طػاع
زة وحةى مف الض الغربي » ،كما اؿ أحد الضباط المشاركيف في الجول .
وس ؿ مراسؿ صحي «يػديعوت أحرونػوت» عػف سػبب اخةيػار الحػدود مػع لبنػاف ل ػذ الجولػ  ،ػات «حسػب
ةقارير الجيش يةصاعد الخطر في كؿ الجب ات ما عدا الجب مع لبناف .ف ي ظػؿ حالػ عػدـ اتسػةقرار فػي
الشػػرؽ األوسػػط ،وصػػعود ناإلخػواف المسػػمميفم إلػػى الحكػػـ فػػي مصػػر وفػػي ظػػؿ األحػػداث الداميػ فػػي سػػوريا،
يبدو لبناف المنطق األهدأ نسبيا بيف الدوؿ المجاورة إلسراتيؿ» .ف جػاب القاتػد المػذكور« :هػذا صػحيو ولكننػا
ت ننخدع ب ذا ال دوء .فنحف نسةعد لمحرب القادمػ وحػزب اج يسػةعد م منػا .وت نقصػد فقػط ةعزيػز واةػ  ،بػؿ
إننػػا ن حػػظ ةحركػػات لعػػدد مػػف ضػػباط ػػرب الحػػدود ،لد ارسػ إمكانيػػات ةن يػػذ عمميػػات إرهػػاب وخطػػؼ داخػػؿ
إسراتيؿ».
وعرض عمى الصحافييف شريطا مصو ار يبيف ضابطا في حزب اج وهو يحمؿ خريط وس حا عمى بعد 50
مة ار فقط مف الحدود مع إسراتيؿ .و اؿ« :كؿ يوـ مف ال دوء يمر هو إنجاز ،ولكف السؤاؿ هو كـ مف الو ت
سيصػػمد ذلػػؾد فةػػدهور األوضػػاع مػػف الممكػػف أف يػػؤدى خ ػ ؿ سػػاعات إلػػى إط ػ ؽ ص ػواري باةجػػا مركػػز
الػػب د» .وأضػػاؼ أف الحػػرب القادم ػ سػػةكوف مخةم ػ  ،وأف الجػػيش سيضػػطر إلػػى ال جػػوـ بقػػوة أك ػػر وبش ػكؿ
أعنؼ مف أجؿ ةجنيب ةعرض الجب الداخمي إلى الضربات در اإلمكاف.
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ونقمت صحي «يديعوت أحرونوت» ة ديدات مباشػرة مػف «مصػدر عسػكرى كبيػر» ،ػاؿ إف الحػرب القادمػ
س ػػةكوف أ س ػػى عم ػػى الط ػػرؼ العرب ػػي أي ػػا ك ػػاف ،ألف «إسػ ػراتيؿ مصػ ػرة عم ػػى أف يك ػػوف الحس ػػـ العس ػػكرى ف ػػي
صػػالح ا بشػػكؿ واضػػو لمجميػػع ت ي يػػر أى جػػدؿ» .و ػػاؿ إنػ «سػػةقع أضػرار شػػديدة ل ػػـ حةػػى لػػو ةػػـ ال جػػوـ
فقط عمى البنى العسكري الخاص ب ـ» .وةابع أف «نسب األضرار سةكوف مخةم ةماما بيف المواد المة جػرة
الةػػي سػػةمقى عمػػى لبنػػاف وبػػيف ةمػػؾ الةػػي سػػةطمؽ عمػػى إس ػراتيؿ» .وبحسػػب ف ػ ف «خمس ػ أو سػػة أيػػاـ ةك ػػي
إلن ػػاء القصػ  ،وسػػيكوف عػػدد اإلصػػابات فػػي الجب ػ الداخميػ وفػػي صػ وؼ الجػػيش اإلسػراتيمي أ ػػؿ بك يػػر».
وأكد أف الحرب القادم ةحةـ اجةياحا بريا سواء أكاف ذلؾ عمى لبناف أو طاع زة.
وردا عم ػػى سػ ػؤاؿ ع ػػف س ػػبب ه ػػذ المب ػػادرة إلطػ ػ ؽ الة دي ػػدات الي ػػوـ ،ػػاؿ «المص ػػدر العس ػػكرى اإلسػ ػ ارتيمي
الكبيػػر» ،إف «سياس ػ إس ػراتيؿ حاليػػا هػػي عػػدـ إط ػ ؽ الرصػػاص األولػػى ،ولكػػف عنػػد إط ػ ؽ النػػار مػػف بػػؿ
طرؼ ال اني ف ف إسراتيؿ سةعمؿ بشكؿ مؤلـ ،وسةضرب لةقةؿ  21جنديا مف بيف كؿ  25جنديا في الطرؼ
اآلخر ،ونقوؿ  21فقط ألننا نريد أف يروى الجندياف البا ياف عمى يد الحياة لقادة ـ ماذا حصؿ ل ـ».
وفػػي السػػياؽ ن س ػ  ،نقمػػت «يػػديعوت أحرونػػوت» عػػف اتػػد «عصػػب الجميػػؿ» فػػي الجػػيش اإلس ػراتيمي ،العميػػد
هرةسػي همي ػي ،ة سػػي ار لمة ديػدات ب ضػرار خطيػرة فػي الحػػرب .فقػاؿ إف حػػزب اج فػي لبنػاف م ػػؿ حمػاس فػػي
ػزة يضػػع واعػػد ومخابت ػ فػػي عمػػارات سػػكني وسيضػػطر الجػػيش اإلس ػراتيمي إلػػى ةػػدميرها عمػػى مػػف في ػػا.
وأضػػاؼ أن ػ «فػػي الحػػرب القادم ػ سػػيكوف ةبػػادؿ إط ػ ؽ ني ػراف قيم ػ مػػف الط ػرفيف ،وسيضػػطر الجػػيش إلػػى
الدخوؿ بقوة إلى القر المبناني مو عا دمػا ار شػديدا ،وأف أضػ ار ار شػديدة سةحصػؿ لمبنػاف أك ػر ممػا حصػؿ فػي
الحػرب األخيػرة ن1002م» .و ػاؿ أيضػا «سػيمنو الجػيش المبنػاني ال رصػ كػي ت يكػوف عػدوا ،ولكنػ سػيةمقى
الرد ال جومي إذا حارب ضدنا ،وسيكوف ال جوـ عمي أس ؿ مف ال جوـ عمى حزب اج».
وكالة سما اإلخبارية1021/7/7 ،
 1عباس :نريد استئناف التحقيق في استشياد عرفات
مف باريس نق عف وكال "وفا" ،أف الرتيس محمود عباس ،اؿ "نحف
نشرت األيام ،رام اهلل/ / ،
نريد أف يسة نؼ الةحقيؽ ،فيما يمكف أف يظ ر مف مؤشرات جديدة في ضي اسةش اد الرتيس ياسر
عرفات".
وأضاؼ ،في مؤةمر صحافي مشةرؾ مع نظير ال رنسي فرانسوا هوتند ،عقب اجةماع ما ،أمس ،في صر
اإلليزي في العاصم ال رنسي باريس ،أف فمسطيف هي الحؿ وأن "إذا عولجت القضي ال مسطيني ربما كؿ
القضايا ةحؿ".
و اؿ أيضا  :إن نا ش مع الرتيس هوتند األزم المالي الصعب الةي ةمر ب ا السمط الوطني  ،واسةشراء
اتسةيطاف واعةداءات المسةوطنيف عمى المواطنيف ال مسطينييف وأم ك ـ ومساجدهـ وكناتس ـ ،إضاف إلى
المصالح ال مسطيني  ،وعف "مس ل وفاة فخام الرتيس ياسر عرفات الذى عولج آخر مرة هنا وت ى كؿ
العناي في فرنسا".
وأضاؼ أن نا ش أيضا مع نظير ال رنسي الدول ال مسطيني المسةقبمي  ،وأكد أف فمسطيف هي الحؿ وأن
"إذا عولجت القضي ال مسطيني ربما كؿ القضايا ةحؿ" ،إضاف لمحديث "عف األسر ال مسطينييف وعف
األمـ المةحدة في المسةقبؿ".
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و اؿ عباس إن الةقى بؿ أ ؿ مف ش ر بالرتيس هوتند ،ولكف "لسخون األحداث في الشرؽ األوسط،
ولمةابع ةطورات القضي ال مسطيني  ،كاف ت بد مف لقاءات مةواصم  ،وفي هذ األ ناء جرت بيننا وبيف
عدد مف وزراء خارجي أوروبييف وعرب ،لقاءات ،أيضا هنا كم ا ةركزت عمى هذ األوضاع".
وأضاؼ د .صاتب عريقات ،عضو المجن الةن يذي لمنظم الةحرير ال مسطيني  ،في اةصاؿ هاة ي مع
"األياـ" ،إف الرتيس عباس جدد الة كيد في اتجةماعات عمى ان فيما يةعمؽ بعممي الس ـ عمى اسةعدادنا
لمم اوضات ،إذا ما ن ذت الحكوم اإلسراتيمي ما عمي ا مف الةزامات خاص ما يةعمؽ بو ؼ اتسةيطاف
أساسا لحؿ الدولةيف ،وبدوف ذلؾ ف ف العممي ةكوف مجرد عممي وبدوف مصدا ي .
و بوؿ حدود
وأكد عريقات عمى أف الرتيس عباس طالب باإلف ارج عف األسر مف السجوف اإلسراتيمي  ،وذلؾ ةن يذا
ل ة ا ات المو ع والة اهمات الةي ةـ الةوصؿ إلي ا مع رتيس الوزراء اإلسراتيمي األسبؽ أي ود اولمرت
 ،واف هذ الةزامات عمى الحكوم اإلسراتيمي ةن يذها.
وخاص مف ةـ اعةقال ـ بؿ العاـ
أف الرتيس عباس أجر الجمع  ، /سمسم لقاءات في العاصم
وذكرت قدس برس/ / ،
ال رنسي باريس ،مع وزيرة الخارجي األمريكي هي رى كمينةوف ،ووزير الخارجي البريطاني ويمياـ هيغ،
والمنسق العميا لمسياس الخارجي واألمف في اتةحاد األوروبي كا ريف آشةوف .وذكر مصدر رسمي ةابع
لمسمط ال مسطيني  ،أف رتيس السمط بحث في لقاءاة مع كمينةوف وهيغ وآشةوف ةطورات األوضاع في
منطق الشرؽ األوسط وسبؿ دفع عممي الس ـ إلى األماـ.
يشدد عمى حق العودة ورفض التوطين
 1ىنية َ
زة  -أشرؼ ال ور :اؿ إسماعيؿ هني رتيس الحكوم في زة أمس إف الشعب ال مسطيني لف يقبؿ
بػ"الوطف البديؿ" ،وأكد أف الشعب ال مسطيني سيعود إلى مدن و ار الةي رحؿ عن ا.
و اؿ هني خ ؿ خطب ص ة الجمع في أحد مساجد مدين دير البمو وسط طاع زة أف الشعب
ال مسطيني سواء في الداخؿ أو الخارج هو شعب واحد ،مضي ا "سة م ييف فمسطيني ت يمكف أف يقبموا
ببديؿ عف وطن ـ وبمدهـ و الوها ت لمةوطيف وت لمبديؿ وت ألى مشاريع أخر ف بديؿ عف فمسطيف بمد
اآلباء واألجداد ،أنةـ عاتدوف ت محال ".
ورحب هني في خطبة بوفد رياضي أردني دـ إلى طاع زة بؿ أياـ ،و اؿ "إف زيارة الوفد "بداي لكسر
الحصار الرياضي عف طاع زة".
وأكد أف الشعب سيحرر فمسطيف "عندما ةة ى الدواتر ال ث ال مسطيني والعربي واإلس مي  ،ألف العرب
والمسمميف العمؽ اتسةراةيجي لمقضي ال مسطيني ".
القدس العربي ،لندن/ / ،
 4فياض يدعو المجتمع الدولي إلى وقف اعتداءات االحتالل في مناطق "ج" والتسريع في تنميتيا
البيرة  -األياـ :أكد رتيس الوزراء د .س ـ فياض ،أمس ،أهمي اسةن اض المجةمع الدولي لو ؼ
الممارسات اإلسراتيمي خاص أعماؿ ال دـ في المناطؽ المصن "ج" ،ودعـ الج ود ال مسطيني باةجا ةنمي
هذ المناطؽ ،باعةبارها جزءا ت يةج أز مف األرض ال مسطيني المحةم  ،داعيا بالمقابؿ الدوؿ العربي إلى
ةوفير مزيد مف الدعـ لمسمط الوطني لةقديـ المزيد لصالو هذ المناطؽ.
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وكاف فياض ،يةحدث خ ؿ افةةاح مؤةمر "وا ع ومسةقبؿ منطق "ج" واأل وار :اتسةي ء اإلسراتيمي وسبؿ
المواج " ،وةنظم مؤسس "الدراسات ال مسطيني " عمى مدار يوميف ،في اع جمعي "ال ؿ األحمر"
بالبيرة.
وأوضو أف الك ير مطموب تسةن اض المجةمع الدولي ،لو ؼ إجراءات الةخريب اإلسراتيمي بحؽ المناطؽ
"ج" ،مضي ا "هناؾ حاج لةدخؿ أك ر فاعمي مف المجةمع الدولي".
مشروعا في
مشروع في األراضي ال مسطيني  ،مف ضمن ا
وبيف أف الحكوم امت ب نجاز
 ،بمغت نحو
المناطؽ المصن "ج" ،تفةا إلى أف يم المشاريع الةي ن ذت منذ ن اي العاـ
مميوف دوتر.
و اؿ :بالةوازى مع بمورة فكر فمسطيني مناهض لما هو مطروح إسراتيميا ،كاف ت بد مف البدء بمشاريع
ةنموي إلحداث نقم باةجا انخراط المجةمع الدولي في مناطؽ "ج" ،وبالةالي ةـ ةرةيب عدد مف الزيارات
لمسؤوليف رفيعي المسةو عمى الساح الدولي إلي ا ،وذلؾ إلعادة اتعةبار إلى هذ المناطؽ بص ة ا جزءا
مف األرض ال مسطيني المحةم .
األيام ،رام اهلل/ / ،
 5يوسف رزقة :تعديل وزاري عمى حكومة ىنية في غضون أسابيع
زة  -القدس :أكد د .يوسؼ رز  ،مسةشار رتيس الوزراء المقاؿ في زة ،أف حكوم إسماعيؿ هني
المقال سةش د ةعدي و ازريا في ضوف األسابيع القادم  ،نافيا المعمومات الةي وردت عبر بعض وساتؿ
اإلع ـ مف أف الةعديؿ الوزارى المرةقب سيةـ يوـ األحد المقبؿ.
ورفض رز في ةصريو خاص لػ"القدس" ،مساء الجمع  ،ةحديد الوزراء المةو ع أف يشمم ـ الةعديؿ ،مشددا
في الو ت ذاة عمى أف هذا الةعديؿ هو إجراء اعةيادى وسيشمؿ وزراء ممف امضوا فةرات طويم في
مناصب ـ .وأكد رز أف هيكمي الةعديؿ الوزارى ت زالت يد الد ارس وربما يةـ اإلع ف عف الةعديؿ خ ؿ
أسابيع أو ش ر عمى ابعد ةقدير.
القدس ،القدس/ / ،
" 6القدس الفمسطينية" :رد إسرائيمي غير كاف وغير مشجع عمى طم عباس إطالق األسرى
راـ اج  -المحرر السياسي :كشؼ مسؤوؿ فمسطيني النقاب لػ"القدس" أف القيادة ال مسطيني "ةمقت ردودا ير
كافي و ير مشجع مف الحكوم اإلسراتيمي في ما يةعمؽ بطمب الرتيس محمود عباس اإلفراج عف
" .وأشار إلى أف الرد اإلسراتيمي جاء خ ؿ اجةماع فمسطيني – إسراتيمي
فمسطينيا اعةقموا بؿ العاـ
عقد بؿ أياـ لـ يكشؼ عف ة اصيم .
و د طمب الرتيس عباس عمن ا مف رتيس الوزراء اإلسراتيمي بنياميف نةنياهو اإلفراج عف المعةقميف مف اجؿ
عقد اجةماع لمحوار والبحث في إمكاني اسةتناؼ الم اوضات .وذكر المسؤوؿ ال مسطيني أف الجانب
اإلسراتيمي يةحدث عف اإلفراج عف عدد ميؿ مف األسر في حاؿ موافق الرتيس عباس أوت عمى اتجةماع
مع نةنياهو.
القدس ،القدس/ / ،
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 7مستشار عرفات محمد أبو طير :جيات فمسطينية متواطئة بإخفاء لغز االغتيال
اة ـ محمد أبو طير مسةشار الرتيس ال مسطيني الراحؿ ياسر عرفات ،ج ات فمسطيني -لـ يسم ا -ب ن ا
ةواط ت في الكشؼ عف حقيق وفاة عرفات.
 ،مف و وع فةن في فمسطيف عمى خم ي ةقرير
وحذر أبو طير في بياف صح ي الجمع / /
فضاتي الجزيرة األخير حوؿ ةسميـ الرتيس عرفات .ودعا أبو طير السمط ال مسطيني إلى الةسريع بةشكيؿ
لجن ةحقيؽ مسةقم و ادرة عمى كشؼ الحقيق فع .
فمسطين أون الين/ / ،
 8السمطة الفمسطينية تعد باإلفراج عن  11معتقالً من حماس
نق عف وكال نيو بي آىم أف عددا مف أهالي معةقمي حرك
نشرت الخميج ،الشارقة/ / ،
حماس في السجوف ال مسطيني بالض الغربي  ،الوا أمس الجمع  ،إن ـ اة قوا مع مسؤوليف أمنييف بالسمط
معةق .
ال مسطيني عمى اإلفراج عف
و اؿ األهالي لػ"يونايةد برس إنةرناشوناؿ" ،إف اتة اؽ الش وى عقد عصر الجمع بحضور أهالي المعةقميف
وناتب مدير ج از المخابرات العام في محافظ بيت لحـ إسماعيؿ فراج.
مضربيف عف الطعاـ منذ نحو أسبوعيف ،خ ؿ
معةق مف بين ـ
ووفؽ اتة اؽ ،سيةـ اإلفراج عف
أياـ ،مقابؿ و ؼ المعةقميف العشرة إضراب ـ عف الطعاـ.
أف مراسم مف بيت لحـ نقؿ عف أهالي المعةقميف أف
وذكر المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
معةق سياسيا مف ضمن ـ الػ ن م المضربيف عف
اتة اؽ مع ج از المخابرات يقضي باإلفراج عف
الطعاـ ،وهـ ع ماف القواسمي ومحمد أبو حديد ومعةصـ النةش ومحمد األطرش وأنس أبو مرخي والخمس
مف مدين الخميؿ جنوب الض الغربي  ،وانضـ إلي ـ ط محمد ش لدة ومحمد عاطؼ خميؿ ش لدة ورأفت
مف بمدة سعير ،وضرار أحمد عمرو مف بمدة دورا ،ونضاؿ محمود أشمر النةش
يوسؼ زعؿ ش لدة وال
مف مدين الخميؿ.
و الت عاتم أحد المعةقميف السياسييف لمراسؿ "المركز ال مسطيني لإلع ـ" مساء الجمع  /إف المخابرات
اةصمت باألهالي بعد انة اء مسيرة نظموها احةجاجا عمى اسةمرار اعةقاؿ أبنات ـ ،وطمبت من ـ الحضور
إلى سجن ا في بيت لحـ.
 9السمطة الفمسطينية ومنظمة التحرير تنعيان القائد ىاني الحسن
راـ اج "-وفا" :نعى الرتيس محمود عباس ،ومنظم الةحرير ال مسطيني  ،القاتد هاني الحسف ،أحد القامات
البارزة في مسيرة ال ورة والنضاؿ الوطني ال مسطيني ،الذى ةوفي ،صباح أمس ،في العاصم األردني
عماف.
و اؿ :إن منذ بدايات حرك الةحرير الوطني ال مسطيني "فةو" ،وعمى مد العقود الةي ةمت ،كاف هاني
الحسف صاحب دور فاعؿ وبصم بارزة في مخةمؼ الموا ع الةي ةوتها والم اـ الةي اـ ب ا ،والساحات
الةي نشط في ا ،مف خ ؿ دور كعضو في المجن المركزي لحرك فةو وفي القيادة ال مسطيني .
وأضاؼ :واذ نودع اليوـ أخا عزي از ،و اتدا كبي ار ،ومناض مةمي از ف ننا نعاهد روح الطاهرة أف نواصؿ
المسيرة الةي كاف واحدا مف راياة ا حةى ةحقيؽ اتنةصار.
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ونعى رتيس المجمس الوطني سميـ الزعنوف باسم وباسـ أعضاء المجمس ،أمس ،عضو المجمس والقاتد
الوطني هاني الحسف الذى وافة المني في العاصم األردني عماف ،بعد مسيرة حافم بالعطاء والةضحي
في سبيؿ ضية العادل .
ونعى عضو المجن الةن يذي لمنظم الةحرير ،عضو المجن المركزي لحرك فةو ،رتيس داترة شؤوف
ال جتيف زكريا األ ا القاتد الوطني الكبير هاني الحسف نأبو طارؽم عضو المجن المركزي لمحرك سابقا
وأحد مؤسسي ا الةاريخييف الذى وافة المني بعد صراع مرير مع المرض.
األيام ،رام اهلل/ / ،
 20موقع إسرائيمي :قيادات السمطة الفمسطينية تعرف تماماً حقيقة مقتل عرفات
الناصرة :أورد مو ع إخبارى إسراتيمي ،رواي جديدة لظروؼ وفاة الرتيس ال مسطيني الراحؿ ياسر عرفات
ضج كبيرة في ةؿ أبيب عقب ةحقيؽ ةم زيوني أجرة ناة "الجزيرة" اإلخباري  ،ويشير إلى
الةي أ ارت مؤخ ار ّ
احةماؿ وفاة "مسموما" اسةنادا إلى ةحقيقات مخبري أُجريت في سويسرا ،وةؤ ّكد الع ور عمى مادة
المشع بمسةويات عالي في مقةنيات عرفات الشخصي الةي كاف يسةعمم ا بؿ فةرة
"البولونيوـ"
السام و ّ
ّ
وجيزة مف وفاة .
يصن الك يروف عمى أن ةابع لج از اتسةخبارات اإلسراتيمي ،ف ف
وبحسب مو ع "إسراتيؿ دي ينس" الذى
ّ
ةةحمؿ المسوؤلي الكامم عف كةـ حقاتؽ وا ع مقةؿ عرفات بؿ ماني سنوات ،ذلؾ أف
السمط ال مسطيني
ّ
ياداة ا كانت عمى اط ع كامؿ عمى كافّ ظروؼ وم بسات مقةم .
و اؿ "إف يادات السمط ال مسطيني د عرفوا الحقيق منذ البداي وهـ يعرفوف ةماما كؿ الة اصيؿ عف وفاة
الرتيس عرفات ،كما أن ـ يعمموف اليوـ ماذا الذى ةؿ ياسر عرفات".
قدس برس1021/7/6 ،
 22اليباش :الوحدة الوطنية السالح األقوى في مواجية تحديات قضيتنا
القدس المحةم – وفا :اؿ وزير األو اؼ والشؤوف الديني محمود ال باش ،إف المرحم الحالي ت ةحةاج
لمزيد مف الصراعات ،بؿ بحاج لةكاةؼ جميع أبناء شعبنا مف أجؿ رأب الصدع وان اء اتنقساـ
ال مسطيني ،وةعزيز الوحدة الوطني الةي هي الس ح األ و في مواج الةحديات الةي ةواج القضي
ال مسطيني .
جاء ذلؾ خ ؿ أدات لخطب الجمع بمسجد زيد بف حارث في ري جبع الذى ةعرض لعممي إحراؽ مف بؿ
مسةوطنيف بؿ حوالي أسبوعيف ،بعد اسةكماؿ ةرميم عمى ن ق الرتيس محمود عباس.
وأكد ال باش أف الخطوة المطموب اآلف مو ؼ جرىء مف شعبنا ينادى بةوحيد الشعب ونبذ اتنقساـ ،معةب ار
أف بقاء اتنقساـ يعني إن اء القضي ال مسطيني وضياع الحؽ المشروع لمشعب ال مسطيني ب ام دولة
المسةقم وةحقيؽ أهداف .
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
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 21مشعل يياتف عباس معزيا بوفاة ىاني الحسن
بػػاريس – وفػػا :ةمقػػى ال ػرتيس محمػػود عبػػاس مسػػاء أمػػس اةصػػات هاة يػػا مػػف رتػػيس المكةػػب السياسػػي لحرك ػ
حماس خالد مشعؿ .و دـ مشعؿ خ ؿ اتةصاؿ الةعازى لمرتيس بوفاة القاتد هاني الحسف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/7/7 ،
 21فصائل سياسية وشخصيات وطنية تنعي القائد ىاني الحسن وتشيد بدوره النضالي
محافظ ػػات  -الحي ػػاة الجدي ػػدة – وف ػػا :نع ػػت فص ػػاتؿ سياس ػػي وشخص ػػيات وطنيػػ القات ػػد ه ػػاني الحس ػػف «أب ػػو
طػػارؽ» ،أحػػد مؤسسػػي حركػ فػػةو وعضػػو مجمسػ ا ال ػػورى ولجنة ػػا المركزيػ  ،الػػذى وافةػ المنيػ أمػػس ،بعػػد
صراع طويؿ مع المرض في العاصم األردني عماف.
حرك الةحرير الوطني ال مسطيني «فةو» ،ولجنة ػا المركزيػ وكوادرهػا ومناضػمي ا فػي العػالـ ،نعػت المناضػؿ
المؤسس وعضو المجن المركزي السابؽ هاني الحسف نأبو طارؽ م .و ػاؿ بيػاف صػدر عػف م وضػي الةعبتػ
والةنظيـ لحرك «فةو» إف المرحوـ المناضؿ أبو طارؽ كاف رم از لمعطاء وب حدود ،وةميز بنضػال الػدؤوب
لبنػ ػػاء الوحػػػدة الوطني ػ ػ وانةصػ ػػار الحقػػػوؽ الوطني ػ ػ ال مسػ ػػطيني  ،فػػػي الع ػػودة وةقريػ ػػر المصػػػير وبنػ ػػاء الدول ػ ػ
ال مسػ ػػطيني المسػػػةقم كامم ػ ػ السػػػيادة بعاصػ ػػمة ا القػػػدس ،فاسػ ػػةحؽ الخم ػػود ع ػػف ج ػػدارة فػػػي وجػػػداف الشػ ػػعب
ال مسطيني.
بػػدور ،نعػػى عضػػو المجن ػ المركزي ػ لحرك ػ فػػةو وعضػػو المجن ػ الةن يذي ػ لمنظم ػ الةحريػػر ال مسػػطيني رتػػيس
دات ػرة شػػؤوف ال جتػػيف ،د .زكريػػا األ ػػا الػػوطني الكبيػػر هػػاني الحسػػف نأبػػو طػػارؽم .واعةبػػر أف رحيػػؿ القاتػػد
الةاريخي والمؤسس «هاني الحسف» خسارة كبيػرة لشػعبنا ولمقػو الوطنيػ فػي فمسػطيف ،ولقػو الحريػ والةقػدـ
فػػي العػػالـ أجمػػع .وأشػػار األ ػػا فػػي بيػػاف أمػػس إلػػى أف ال ارحػػؿ «هػػاني الحسػػف» الةحػػؽ فػػي ص ػ وؼ ال ػػورة
ال مسطيني وحرك فةو منذ انط ة ا وهو مف مؤسسي الحرك األواتؿ ،كػرس حياةػ فػي خدمػ ضػي شػعبنا
ال مسطيني والدفاع عف حقو الوطني المشروع .
وةوج ػػت الجب ػ الديمق ارطي ػ لةحريػػر فمسػػطيف فػػي بيان ػػا الصػػح ي ب ػ حر الةعػػازى لشػػعبنا ،ولحرك ػ الةحريػػر
ال ػػوطني ال مس ػػطيني «ف ػػةو» ي ػػادة وك ػػادرأ وم ػػف أسػ ػرة الشػ ػ يد آؿ الحس ػػف ،مؤك ػػدة مواص ػػم ال ػػدرب وةحقي ػػؽ
اتهػػداؼ الةػػي عػػاش الش ػ يد حياة ػ مػػف أجم ػػا ،لةحريػػر فمسػػطيف والدول ػ وعاصػػمة ا القػػدس ،والعػػودة ةمػػؾ
األهداؼ الةي يةوحد عمي ا الشعب ال مسطيني وعموـ أبناء حركة الوطني المكافح .
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/7/7 ،
 24عمي بركة :خطوات عممية إل نياء معاناة أىمنا في مخيم نير البارد
عمر ابراهيـ :ش د ممؼ مخيـ ن ر البارد ةطو ار بار از امس ،ةم ؿ بما نقم مسؤوؿ حرك «حماس» في لبناف
عمػػي برك ػ  ،عػػف رتػػيس مجمػػس الن ػواب نبي ػ بػػرى ،إ ػػر اسػػةقبال وفػػد ال صػػاتؿ ال مسػػطيني امػػس ،ب ن ػ يةػػابع
شخصيا «ان اء معاناة اهمنػا فػي المخػيـ ،وأنػ سػةكوف هنػاؾ خطػوات عمميػ ابةػداء مػف اليػوـ السػبت ،بحيػث
يػػةـ اتفػراج عػػف بعػػض المعةقمػػيف مػػف ابنػػاء المخػػيـ ،عمػػى أف ي ػػرج عػػف البقيػ تحقػػا فػػي اليػػوميف المقبمػػيف».
وكػذلؾ نقػؿ بركػ عػف بػرى «اتسػراع فػي ضػػي اعمػار المخػيـ ليعػود مخيمػا مػدنيا كسػاتر المخيمػات ،ويعػػاد
بناء ال ق بيف أ بناء المخيـ والجيش المبناني ،ومواصمة المساعي الح ي مف أجػؿ إنجػاح الحػوار ال مسػطيني
 المبناني ،وةشكيؿ مرجعي فمسطيني موحدة في لبناف مسةقب ».التاريخ :السبت 1021/7/7
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في المقابؿ ،أبمغ وفد «ال صاتؿ ال مسػطيني » الػرتيس بػرى «أف المخيمػات ال مسػطيني سػةكوف عامػؿ اسػةقرار
في لبناف ،ولف ةكوف عامؿ إساءة إلى السمـ األهمي» .ةابع« :أبمغنػا بػرى أف الحكومػ المبنانيػ سػةكمؼ فريقػا
سياسيا أمينا وفنيا مف أجؿ الحوار ال مسطيني  -المبناني الذى سينطمؽ ريبا بيف الحكوم المبناني والقيػادات
السياسي ال مسطيني في لبناف مف أجؿ معالج الممؼ ال مسطيني بكؿ جوانب السياسي واألمني واتجةماعيػ
والقانوني واإلنساني ».
وكاف انعداـ رؤ الحؿ السريع ل ذا الممؼ العالؽ في أرو القضاء العسكرى مػف دوف معرفػ اتسػباب الةػي
ةحوؿ دوف الموافق عمى طمبات اخ ء السبيؿ الةي ةقدـ ب ا محامي المو وفيف ،عمى الر ـ مف ةوفر الغطاء
السياسػػي ،ةزيػػد الوضػػع ةػػوة ار عمػػى الػػر ـ مػػف وصػػوؿ معمومػػات ةحػػد ت عػػف اةصػػاؿ مرجػػع عسػػكرى رفيػػع
بالقضاء المخةص مؤكدا عدـ اتدعاء عمى اى شخص مف المو وفيف.
وما يضاعؼ مف ةعقيدات أزم المخيـ ،محاوتت اتسة مار مف ػو سياسػي فػي عكػار وجػدت فػي ال غػرات
اتداريػ ػ من ػػذا لم ػػدخوؿ مج ػػددا عم ػػى خ ػػط الةس ػػخيف ض ػػد الج ػػيش المبن ػػاني ف ػػي اط ػػار س ػػعي ا لةوس ػػيع داتػ ػرة
الةحركات اتحةجاجي في عكار ،عمى اعدة «المظمم » الةي اصابت ابناء البارد وعكار.
واوضحت المعمومات «اف اةصاتت اجرة ا و سياسي داعم لمةحركات في عكار بمقربيف من ا في مخػيـ
البػػارد ،لةحريض ػ ـ عمػػى الةصػػعيد ،إت اف الةجػػاوب لػػـ يكػػف عمػػى ػػدر المطمػػوب ،خصوصػػا أف اجماعػػا فػػي
المخيـ يقضي بعدـ ةرؾ اتمور ةسمؾ منحى الةصعيد عير السممي مجددا».
السفير ،بيروت1021/7/7 ،
 25البردويل :ىدفنا من الدعوة لمتحقيق في اغتيال عرفات تعرية االحتالل وأذنابو
ػػزة :أك ػػد القي ػػادى ف ػػي حركػ ػ المقاومػ ػ اإلسػ ػ مي "حم ػػاس" ال ػػدكةور صػ ػ ح البردوي ػػؿ أف مطالبػ ػ "حم ػػاس"
ب ػػالةحقيؽ ف ػػي ا ةي ػػاؿ الػ ػرتيس ال مس ػػطيني ال ارح ػػؿ ياس ػػر عرف ػػات "ةػ ػ ةي ف ػػي س ػػياؽ ةمس ػػؾ الحركػ ػ بمحاس ػػب
اتحة ؿ المة ـ األساسي بات ةياؿ ،وةعريػ أذنػ الػذيف اسػةخدمة ـ مػف أجػؿ إيصػاؿ السػـ إلػى جسػـ الػزعيـ
الراحؿ ياسر عرفات".
وأوضو البردويؿ في ةصريحات خاص لػ " دس برس" أف "حماس" عندما ةطالب بالةحقيؽ فػي ا ةيػاؿ ياسػر
عرفات إنمػا ة عػؿ ذلػؾ مػف مو ع ػا الػوطني ولػيس فػي األمػر أى م ازيػدة مػع أى فصػيؿ سياسػي آخػر ،و ػاؿ:
"نحف في حرك "حماس" اة منا إسراتيؿ منذ اليوـ األوؿ تسةش اد الرتيس عرفػات ،الػذى هػو زعػيـ فمسػطيني
ول ػػيس رتيس ػػا لحركػ ػ "ف ػػةو" وح ػػدها ،ب ػػالو وؼ خم ػػؼ ةس ػػميم  ،ألنػ ػ ف ػػي آخ ػػر زمانػ ػ أراد أف يحس ػػف ش ػػروط
الة اوض ،ـ ألف مادة البولونيوـ ت ةمةمك ا إت الدوؿ المةقدم  ،كما أف إسراتيؿ د أعمنت أك ر مف مػرة عػف
ر بة ا في ةص ية  ،وبالةالي نحف معنيوف بمحاكم إسراتيؿ وعدـ إف ة ا مف العقاب عمى جريمة ا ،كما أننا
معنيوف أيضا بةعري مف األيدى اآل م الةي أوصمت السـ إلى جسد الرتيس الراحؿ".
ون ى البردويػؿ أى ع ػ ل ػذا المطمػب بسػعي حركػ "حمػاس" إلػى إن ػاء اتنقسػاـ وانجػاز المصػالح  ،و ػاؿ:
"نحػف فػػي حركػ "حمػػاس" نعةبػػر المصػالح الوطنيػ ال مسػػطيني خيػػا ار اسػػةراةيجيا ونسػعى ل ػػا بكػػؿ مػػا أوةينػػا،
وسػػنبحث عػػف كػػؿ الوسػػاتؿ لةحقيػػؽ هػػذا ال ػػدؼ عمػػى أسػػس سػميم عمػػى الػػر ـ مػػف أف "فػػةو" ت ةػزاؿ مص ػرة
عمػػى الةنسػػيؽ األمنػػي مػػع اتحػػة ؿ الػػذى يكمػػؼ شػػعبنا منػػا باهظػػا ويعيػػؽ ج ػػود المصػػالح فػػي ك يػػر مػػف
األحياف" ،عمى حد ةعبير .
قدس برس 1021/7/6 ،
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 26زياد أبو عين :السمطة الفمسطينية تتعرض لحممة دولية بمشاركة عربية إلسقاطيا
راـ اج :كشؼ عضو المجمس ال ورى في حرك الةحريػر الػوطني ال مسػطيني "فػةو" زيػاد أبػو عػيف النقػاب فػي
ةصػريحات خاصػ ل ػ " ػدس بػرس" عػػف أنػ يشػةـ مػف الحممػ اإلع ميػ الةػي رافقػت المعمومػات الجديػدة الةػػي
كشػ ة ا نػػاة "الجزيػرة" القطري ػ يػػوـ ال ػػاء الماضػػي ن7|1م عػػف وجػػود مسػػةويات عالي ػ مػف مػػادة البولونيػػوـ
المشػػع والسػػاـ فػػي مقةنيػػات شخصػػي لم ػرتيس ال مسػػطيني ياسػػر عرفػػات اسػػةعمم ا بػػؿ فةػرة وجي ػزة مػػف وفاة ػ ،
راتح لةسميـ الساح ال مسطيني وجزءا مف حمم دولي إلسقاط السمط ال مسطيني  ،و اؿ" :ت بػد مػف الة كيػد
أوت أف السػػمط ال مسػػطيني كانػػت ػػد شػػكمت لجن ػ وطني ػ لمةحقيػػؽ فػػي ا ةيػػاؿ ال ػرتيس ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات
برتاس ةوفيؽ الطيراوى ،كما أنش ت مؤسسػ الػزعيـ ياسػر عرفػات برتاسػ ناصػر القػدوة ،ونحػف مة كػدوف مػف
أف اتحة ؿ هو مف ا ةاؿ الرتيس ياسػر عرفػات ،ونعةقػد أف الحػريص عمػى معرفػ الحقيقػ فػي هػذ العمميػ
عمي ػ أف يقػػدـ مػػا لدي ػ م ػف معمومػػات لمج ػػات المعني ػ بػػالةحقيؽ فػػي هػػذ العممي ػ مػػف أجػػؿ مسػػاعدة ا عمػػى
ج ودها في مةابع مرةكب الجريم ".
قدس برس 1021/7/6 ،
 27الجيش اإلسرائيمي :خطة قتالية تقضي بقتل  21من  25مقاتالً من الطرف اآلخر
القدس المحةم  -اماؿ شحادة " -الحياة اإللكةروني " :نقمت صحي "يديعوت احرونوت" عف ضابط كبير
في الجيش اتسراتيمي ول ":اف الجيش يسةعد لحرب مقبم مةو ع اف ةكوف شرس تن رر ضرورة حسم ا
في ضوف فةرة صيرة ت ةةعد سة اياـ ،عمى اف يضمف الجيش ةؿ  21مقاة مف بيف  ،25حةى يرى
ات ناف لقادة ما ما حصؿ في ارض المعرك ".
وة ةي هذ الة ديدات اتسراتيمي في و ت ةذمر أهالي الجوتف السورى المحةؿ مما احد ة الةدريبات الواسع
الةي بدأها ،اليوـ الجمع  ،الجيش اتسراتيمي وةسةمر ألياـ .وخ فا لةدريبات سابق  ،ا ارت الةدريبات الحالي
حرك نشط آلليات ومركبات عسكري وأصوات ان جارات مةواصم  .وأعمف الناطؽ بمساف الجيش أن ا ة ةي
في أطار سمسم الةدريبات الةي ين ّذها الجيش في شكؿ مةواصؿ عمى الحدود ،وةسة دؼ فحص الج وزي
وحال الة هب.
ونقمت صحي "يديعوت احرونوت" عف مسؤوؿ عسكرى ول اف الحرب المقبم سةكوف ا سى عمى الطرؼ
اتخر ،تف اسراتيؿ اةخذت رارها بان ا سةحسـ المعرك خ ؿ فةرة صيرة ت ةةعد سة اياـ وسةشمؿ مف
البداي اجةياحا بريا .وزعـ هذا المسؤوؿ اف حزب اج يواصؿ جمع معمومات عف الجيش اتسراتيمي ،واف
كاميرات الم ار ب اتسراتيمي رصدت ةحركات لعناصر الحزب رب السياج الحدودى" ،وفي احد المرات
وصمت مركبةيف لمحزب ةقؿ عناصر مف وحدات خاص الى الجنوب ،ل ط ع عف الوضع ةجا اسراتيؿ
عف ك ب" .وبحسب ةو عات اتسراتيمييف ،ف ف هذ العناصر و يرها ةصؿ كي ةسةعد لممواج المقبم .
الحياة ،لندن1021/7/7 ،

تيدد بقطع الكيرباء عن قرى فمسطينية بالضفة الغربية
 28تل أبي
ّ
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العام  ،ي ةو روف ةاؿ" :سةقوـ الشرك بقطع
الناصرة :اؿ رتيس مجمس إدارة شرك الك رباء اإلسراتيمي
ّ
الك رباء عف القر ال مسطيني بالض الغربي  ،في حاؿ لـ ةدفع السمط ال مسطيني األمواؿ المسةحق عمي ا
البالغ حوالي  2.6مميوف شيكؿ" .وأضاؼ في ةصريحات نشرة ا جريدة يسراتيؿ هيوـ في عددها الصادر
يوـ الخميس " ،7|5ليس مف المعقوؿ أف يقوـ الموطنيف اإلسراتيمييف بةغطي ديوف السمط ال مسطيني  ،هذا
الوضع ت يطاؽ ،وسيؤدى تةخاذ إجراءات مخةم أحدها هو فصؿ الك رباء عف المسة مكيف ال مسطينييف"،
عمى حد ول .
مف جانب  ،دعا وزي ر البنى الةحةي اإلسراتيمي عوزى تنداو حكومة إلى ا ةطاع األمواؿ المسةحق عمى
السمط مف يم عاتدات الضراتب الةي ةقوـ ةؿ أبيب بجباية ا لصالو السمط ال مسطيني .
قدس برس1021/7/6 ،
 29الخارجية اإلسرائيمية تعمن رفضيا التعاون مع لجنة األمم المتحدة لمتحقيق في تداعيات االستيطان
جنيؼ  -محمد محمديف ،مصط ى صالو :نددت "إسراتيؿ" يوـ الجمع بةشكيؿ األمـ المةحدة لجن دولي
مسةقم لمةحقيؽ في ةداعيات اتسةيطاف عمى الحقوؽ ال مسطيني الواردة في الع ديف الدولييف ،و اؿ بياف
لو ازرة الخارجي "لف يةـ الةعاوف مع م م ةقصي الحقاتؽ في إسراتيؿ ولف يسمو ألعضات ا بدخوؿ إسراتيؿ
واألراضي نال مسطيني المحةم م".
وكالة رويترز1021/7/6 ،
 10اإلذاعة اإلسرائيمية :باراك يعتزم طم خمسة آالف تصريح إقامة لعمال فمسطينيين
لندف :أفادت اإلذاع اإلسراتيمي أمس أف وزير الجيش اإلسراتيمي إي ود باراؾ ينوى ةقديـ طمب إلى المجمس
الوزارى لمشؤوف األمني وات ةصادي نالكابينيتم لممصاد عمى منو خمس آتؼ ةصريو عمؿ ل مسطينييف
ير بوف في العمؿ داخؿ إسراتيؿ .وذكرت اإلذاع أف هذا الطمب ي ةي في ضوء النقص الخطير في عماؿ
البناء والزراع في "إسراتيؿ" .ونقمت عف مقاولي البناء ةرحيب ـ ب ذ الخطوة في حيف انةقدة ا أوساط في
اليميف معةبريف هذا األمر ب ن هدي مف دوف مقابؿ.
الشرق األوسط ،لندن1021/7/7 ،
 12ميزانيات ضخمة لتحويل كمية استيطانية إلى جامعة إسرائيمية
الناصرة :أعمف وزير المالي في حكوم اتحة ؿ اإلسراتيمي يوفاؿ شةاينةس أمس الجمع  ،نية ةقديـ "منح "
مالي إضافي بقيم  12مميوف دوتر لكمي "اريتيؿ" الوا ع في مسةوطن اريتيؿ الجا م عمى أراضي جنوب
منطق نابمس ،في محاول حكوم اتحة ؿ ل رض رار بةحويؿ الكمي إلى جامع .
وكانت المجن المخةص في مجمس الةعميـ العالي اإلسراتيمي د أوصت برفض مرحمي لةحويؿ كمي "اريتيؿ"
إلى جامع  ،وعمى األ ر ظ رت مبادرات في الكنيست لسف انوف جديد يسحب ص حي اإلع ف عف
جامعات جديدة مف مجمس الةعميـ العالي وةحويم ا إلى أج زة حكومي .
عمان1021/7/7 ،
الغدّ ،
 11تظاىرة مساء اليوم لجنود االحتياط اإلسرائيميين لفرض الخدمة العسكرية عمى الجميع
التاريخ :السبت 1021/7/7
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الناصرة – أسعد ةمحمي :ةةر ب الساح الحزبي في "إسراتيؿ" الةظاهرة الةي ينظم ا ،مساء اليوـ في ةؿ
أبيب ،جنود اتحةياط في الجيش اإلسراتيمي ةحت شعار "مف أجؿ ةوزيع العبء بشكؿ مةساو" ،أى فرض
الخدم العسكري عمى الجميع .وة ةي الةظاهرة احةجاجا عمى ةمكؤ الحكوم في سف انوف جديد يضع حدا
لظاهرة إع اء الي ود المةدينيف المةزمةيف "الحرديـ" مف الخدم العسكري الةي يمزـ القانوف ب ا كؿ ي ودى
نودرزىم في ال امن عشرة.
الحياة ،لندن1021/7/7 ،
حدث شبكة اتصاالتو العسكرية لتناس اليواتف الذكية
 11الجيش اإلسرائيمي ي ّ
يعةزـ الجيش اإلسراتيمي ةحديث شبك اتةصاتت الةكةيكي الخاص بقواة البري لكي ةةمكف مف اسةخداـ
ال واةؼ الذكي ذات الةطبيقات المخصص ل سةخداـ العسكرى .وي ةي ذلؾ في إطار برنامج لةحديث شبك
اتةصاتت "ماونةيف روز" الةابع لمقوات البري بالجيش اإلسراتيمي لكي يةمكف القادة مف اسةقباؿ البيانات
وصور ال يديو الحي مف ال واتيات ووحدات اتسةشعار األرضي عمى هواة ـ .وةقةصر وظي شبك
"ماونةيف روز" ،الةي طورة ا شرك موةوروت ،حاليا عمى نقؿ الصوت ،إت أف عممي الةحديث سوؼ ةةضمف
ةش ير الشبك العسكري بحيث ت يمكف ةداخم ا مع الشبكات المدني .
وذكرت مصادر في الجيش اإلسراتيمي أف مةطمبات شبك اتةصاتت الجديدة ةةضمف الةش ير والحماي مف
الةعرض لمشك ت انقطاع نةيج حرب إلكةروني محةمم  ،والقدرة عمى نقؿ البيانات واسةقبال ا أ ناء الةحرؾ
ودخوؿ المسةخدـ عمى العديد مف الةطبيقات عبر ج از هاةؼ واحد.
البيان ،دبي1021/7/7 ،
 14نتنياىو أشرف عمى عممية تيري مركبات لمشروع الذرة اإلسرائيمي من الواليات المتحدة
القدس المحةم  -آماؿ شحادة :نقمت وساتؿ إع ـ إسراتيمي عف مصادر في مكةب الةحقيقات ال يدرالي
األمريكي أف رتيس الحكوم اإلسراتيمي  ،بنياميف نةنياهو ،شارؾ في سنوات السبعينات في عمميات ة ريب
معدات لمشروع الذرة اإلسراتيمي مف الوتيات المةحدة األمريكي  ،بالةعاوف مع رجؿ أعماؿ أمريكي ،عمؿ
وكي لمموساد ويدعى أرنوف ميمةشيف .وفي ة اصيؿ القضي كما أوردة ا وساتؿ اإلع ـ فاف مكةب
الةحقيقات بدا الةحقيؽ في الموضوع عاـ  2895وأن ا عاـ .1001
وفي الةحقيقات الةي أجريت أف شركات وهمي ارةبطت بو ازرة الدفاع األمريكي امت بة ريب معدات وأج زة
لصناع األسمح الذري خارج أمريكا .وآنذاؾ كاف نةنياهو عمى اةصاؿ برجؿ اتعماؿ ميمةشيف وبريةشارد
كيمي سميث ،الذى شغؿ منصب رتيس لشرك "هيمي ةريدينج" ،وهي ال رع اإلسراتيمي لمشبك  ،الةي عمؿ
في ا نةنياهو ،خ ؿ حم ت ة ريب القطع النووي اإلسراتيمي .
ووفؽ الةحقيقات الةقى نةنياهو مع سميث في ةؿ أبيب ،لمةنسيؽ في عممي ة ريب القطع النووي لكف سميث
اعةقؿ وأديف في نيساف /ابريؿ  1001باتةجار ب ج زة "كرايةروف" وهي أج زة الكةروني صغيرة الحجـ
ةسةخدـ لمةصوير بسرع فاتق  ،لكف يمكف اسةخدام ا أيضا كمعدات ذري  ،وحكـ عمي بالسجف
لمدة  60ش ار ،ودفع رام مالي
لشرك "هيمي ةريدينج" المذكورة.
التاريخ :السبت 1021/7/7
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الحياة ،لندن1021/7/7 ،
 15اإلذاعة العبرية :وفد إسرائيمي يزور الالجئين السوريين في إحدى الدول العربية
الناصرة :أعمنت مصادر إسراتيمي  ،عف زيارة يجري ا يوـ الجمع  ،7|2وفد إسراتيمي إلى أحد مخيمات
ال جتيف السورييف في دول عربي مجاورة .وأوضحت أف الوفد الذى يضـ عددا مف المسؤوليف في مكةب
ناتب وزير ةطوير النقب والجميؿ أيوب ار يرافق عضو البرلماف الكندى إرفيف كوةمير ،يرمي مف وراء زيارة
الةي ةسةغرؽ خمس أياـ ،إلى اتط ع عمى األوضاع اإلنساني ل جتيف السورييف ال ّاريف مف اضطرابات
األوضاع في ب دهـ ،بحسب المصادر.
ونقمت اإلذاع العبري  ،عف مندى ص دى رتيس مكةب ناتب الوزير اإلسراتيمي وأحد أعضاء الوفد ،ول
"سنبقى في المخيـ حةى يوـ األربعاء المقبؿ لمو وؼ عف ك ب عمى احةياجات ال جتيف السورييف" ،فيما
أضافت مصادر أخر في الوفد "إسراتيؿ مسةعدة إلرساؿ وفد يضـ مجموع مف األطباء لةقديـ الع ج
ل جتيف السورييف إلى جانب المساعدات اإلنساني األخر " ،عمى حد ول ا.
قدس برس1021/7/6 ،
" 16أوتشا"" :إسرائيل" تمنع الفمسطينيين من البناء عمى  %99من أراضي المنطقة "ج"
الناصرة – الغد :أشار ةقرير مكةب ةنسيؽ الشؤوف اإلنساني لألمـ المةحدة في األراضي ال مسطيني  ،إلى أف
سياس الةخطيط وةنظيـ األراضي الةي ةةّبع ا السمطات اإلسراتيمي في المنطق نجم في الض الغربي ةمنع
 %مف أراضي المنطق المسماة "ج" الخاضع أمنيا لسمط اتحة ؿ.
ال مسطينييف فعميا مف البناء في
 %مف أراضي المناطؽ المصن نجم ةطبؽ إسراتيؿ
ويقوؿ الةقرير ان إضاف إلى منع البناء في نحو
 %سمسم يود ةمغي عمميا إمكاني الحصوؿ عمى ةراخيص لمبناء،
في النسب المةبقي والةي هي
ويضيؼ الةقرير أف السمطات اإلسراتيمي ت ةسمو ،مف الناحي ال عمي لم مسطينييف عام بالبناء إت ضمف
الخط الةي صاد ت عمي ا ،وهي أ ؿ مف  %مف مساح المنطق نجم.
مف البدو والرعاة،
فمسطيني فقط مف بين ـ
ويعيش في المناطؽ المسماة نجم ،حوالي
 ،أى أك ر مف الضعؼ
ط منازل ـ خ ؿ عاـ
أشخاص ،بين ـ
و د فقد ما يزيد عمى
.
مقارن بعاـ
المصن نجم ،ةكاد ةكوف محظورة عمى ال مسطينييف ،وهي
باإلضاف إلى أف
 %مف األراضي ُ
ُمخصص تسةخداـ الجيش اإلسراتيمي ،أو ةقع ةحت سيطرة المسةوطنات اإلسراتيمي .
مف
ويقطف حوالي ربع ال مسطينييف في األ وار والبحر الميت في المنطق المسماة نجم ،من ـ
شخصا كميا أو جزتيا في مناطؽ عسكري مغمق  ،ويجاب وف خطر الطرد
البدو والرعاة ،ويقيـ
اإلجبارى.
مسةوطف ،ةسيطر عمى مقدرات هذ
مسةوطن إسراتيمي يسكن ا
بينما يقع في األ وار حوالي
المناطؽ ،وةكبو الوصوؿ إلى الطرؽ والمواص ت واألراضي الزراعي ومصادر الميا  .و د بمغت نسب
 %وهي ة وؽ نسب ال قر في مناطؽ الض
ال قر بيف األفراد في المناطؽ المصن نجم حوالي
.%
الغربي األخر  ،حيث ةبمغ حوالي
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جاء ذلؾ في ور حقاتؽ دم ا رتيس الوزراء الدكةور س ـ فياض أماـ مؤةمر مؤسس الدراسات ال مسطيني
"وا ع ومسةقبؿ المنطق نجم واأل وار" الذى انعقد أمس الجمع في راـ اج.
ةجمعا سكانيا مقابؿ
،
وبمغ عدد الةجمعات السكاني الةي يوجد في ا شبك ميا عام خ ؿ عاـ
ةجمعا سكانيا من ا ير مةصم بشبك صرؼ
ةجمعا سكانيا ت ةوجد في ا شبك ميا عام  ،كما أف
صحي ،مقابؿ ةجمعات فقط مةصم بشبك صرؼ صحي ،فض عف انحدار مسةو اسة ؾ الميا في
لة ار لم رد ،أى ُخمس ما ةوصي ب منظم الصح
المجةمعات الةي ة ةقر إلى شبكات الميا إلى
العالمي .
كـ  .ف ناؾ ما مساحة
أما ةصنيؼ البناء العمراني في ا ،والةي ةبمغ مساحة ا اإلجمالي
كـ واعد عسكري إسراتيمي  ،و
كـ بؤر اسةيطاني  ،و
كـ مسةوطنات إسراتيمي  ،و
ةجمعا ،من ا
كـ فقط مناطؽ عمراف فمسطيني  .و د بمغ عدد الةجمعات ال مسطيني في هذ المناطؽ
في بيت لحـ ،و في الخميؿ ،و في جنيف ،و في أريحا ،و في القدس ،و في نابمس،
و في مقيمي  ،و في راـ اج ،و في سم يت ،و في طوباس ،و في طولكرـ.
الغد ،عمان/ / ،
 17االحتالل يعتزم ىدم  88منزالً في حي البستان في أيمول /سبتمبر المقبل
القدس  -األياـ :اؿ المحامي أحمد الرويضي ،مسةشار ديواف الرتاس لشؤوف القدس ،إف المعمومات الةي
منزت في الحي يقطن ا
لد محامي حي البسةاف في سمواف ةؤكد ني الحكوم اإلسراتيمي ةن يذ هدـ
مواطف خ ؿ ش ر أيموؿ المقبؿ.
وأضاؼ الرويضي "هذا يسةدعي الة افا رسميا وشعبيا حوؿ لجن الحي ودعم ا سياسيا وشعبيا و انونيا
واع ميا لة كيد المخاطر المةرةب عمى ةن يذ مشروع هدـ الحي ،واعةبار ذلؾ مقدم لةن يذ مخطط هدـ
المسجد األ صى المبارؾ مف خ ؿ ةن يذ مشروع "الحوض الوطني الي ودى المقدس" والذى يشمؿ إضاف
إلى البمدة القديم أحياء الشي جراح وواد الجوز وجبؿ الزيةوف وأحياء وادى حموة والبسةاف ووادى الرباب في
سمواف".
األيام ،رام اهلل/ / ،
 18االحتالل يقمع مسيرة المعصرة المناىضة لمجدار
وكاتت :معت وات اتحة ؿ اإلسراتيمي مسيرة المعصرة األسبوعي شر ي بيت لحـ وذلؾ بمنع ا مف
الوصوؿ إلى الجدار باسةخداـ القوة .وانطمقت مسيرة المعصرة األسبوعي مف مركز القري  ،ظ ر الجمع
 ،باةجا الجدار والةي شارؾ في ا مةضامنيف دولييف في ذكر فةو تهاى ال امن .
/ /
فمسطين أون الين/ / ،

" 19إسرائيل" تغمق معبر بيت حانون "إيرز" بشكل مفاجئ

التاريخ :السبت 1021/7/7

العدد1555 :

ص 26

زة – الغد :أ مقت سمطات اتحة ؿ صباح أمس بصورة م اجت معبر بيت حانوف "إيرز" شماؿ طاع
زة .و اؿ ماهر أبو العوؼ مدير معبر بيت حانوف بالجانب ال مسطيني لوكال معا إف الجانب اإلسراتيمي
بصورة م اجت أ مؽ المعبر أماـ المسافريف مف المرضى واألجانب والةجار ال مسطينييف.
الغد ،عمان/ / ،
" 10القدس القابضة" تكشف عن رزمة من مشاريعيا في القدس
القدس المحةم  -كامؿ إبراهيـ :اسةعرض مازف سنقرط رتيس مجمس إدارة شرك القدس القابض بحضور
رجؿ األعماؿ منيب رشيد المصرى وعدد مف كبار المساهميف في الشرك ابرز اتنجازات الةي حققة ا
الشرك منذ انعقاد جمسة ا األولى ومنذ انط ة ا بؿ نحو العاـ ونصؼ وحةى اليوـ .وجر في الجمس الةي
عقدت مساء الخميس في اع مةحؼ الةراث ال مسطيني بمؤسس دار الط ؿ العربي بالقدس ةبرت ذم
مجمس اإلدارة وةجديد ال ق ب ا مع إضاف عضو جديد لمجمس اإلدارة هو جماؿ حداد مم عف إحد
شركات صندوؽ اتسة مار ال مسطيني.
وذكر سنقرط ابرز المشاريع في القطاع العقارى واإلسكاف حيث ةمقت الشرك عشرات الطمبات ودرسة ا
شق وجبؿ المكبر بشراك مع الم ندس خميؿ
بعناي لمةحقؽ مف جدواها ات ةصادي وهي رأس العامود
شق
شق وبيت حنينا – وادى الدـ بشراك مع شرك "الةعمير" ب دارة الم ندس عمي شقيرات
عك
شق
شق في بيت حنينا مع شرك سجاتر القدس وشرك "المسة مروف العرب" بمجموع
ومشروع
 .إضاف إلى مشروع الحاج عيسى كردي مناص بيف الطرفيف
ن مؿ أف يةـ اتنة اء من ا بؿ عاـ
وشرك القدس لممقاتوت وضمف اإلطار القانوني لشرك بواب القدس ومشروع الشراك مع عاتم أبو الميؿ
في بيت حنينا.
ومشروع جراند بازار في البمدة القديم مناص مع شرك عمار الةابع لصندوؽ اتسة مار ال مسطيني وهو
اآلف في ن اي عممي الةصميـ الكامؿ ب شراؼ مدير مة رغ هو الم ندس منذر الشويكي.
الرأي ،عمان/ / ،
 12فمسطين ..استيالك بال حدود وانتاج محدود
راـ اج  -محمد إبراهيـ :ةقةرب فاةورة السمط الوطني ال مسطيني مف اتسةيراد اإلسراتيمي والخارجي مف
مميوف دوتر في عجز ةجارى
حوالي مميارات دوتر سنويا ،في حيف ةصدر إسراتيؿ ما يقارب
واضو لصالو المنةج اإلسراتيمي واألجنبي الذى ي ةي أيضا عبر موانئ اتحة ؿ .وبالطبع ف ف ارة اع فاةورة
اتسةيراد ةدلؿ عمى النزع اتسة كي لد المواطنيف ،ما يطرح ع مات اسة اـ ك يرة ةحةاج ةوضيو
واجابات اطع .
المحمؿ والخبير ات ةصادى نصر عبد الكريـ اؿ :ب شؾ ةوجد نزع اسة كي ةة ا ـ نةيج س ول
الحصوؿ عمى روض مصرفي ما يعزز ش ي الصرؼ واإلن اؽ ببذخ ،كما أف ات ةصاد ال مسطيني ت يزاؿ
يعاني يدا أساسيا يةم ؿ في اتحة ؿ مف خ ؿ السيطرة عمى المعابر واخاف المسة مريف مف اإلجراءات
المعيق الةي ةقوـ ب ا إسراتيؿ ،ما يشير إلى أف اتسة مار المحمي يش د ةراجعا واضحا وداتما".
وأوضو أف ات ةصاد ال مسطيني يقوـ عمى المساعدات الخارجي الةي كانت ة ةي سابقا بس ول وةن ؽ
بس ول أكبر ودوف حساب ،ما ضخـ الج از الحكومي والوظي ي إلى درج أصبو أك ر مف م ي الموازن
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ةمة م ا الرواةب وهذا ناةج عف سياس بذخي أدت بات ةصاد ال مسطيني إلى الوراء .ويجب أف ننب
المسؤوليف أف اعدة ات ةصاد ال مسطيني ةةآكؿ نةيج اتعةماد عمى اتسةيراد الخارجي ،وهذا ينعكس عمى
الميزاف الةجارى الحكومي الذى يعاني مف عجز بحوالي مميارات ونصؼ المميار دوتر.
وير الخبراء أف ات ةصاد ال مسطيني يةعرض إلى هيمن مف القطاع الةجارى عمى طاعات اإلنةاج ما يزيد
مف اتسة ؾ عمى حساب اإلنةاج .و اؿ دكةور ات ةصاد في جامع النجاح الوطني في نابمس محمود أبو
الرب أف الشعب ال مسطيني يسة مؾ أك ر مما ينةج وأضاؼ:
"اإلنةاج ال مسطيني السنوى يقدر بحوالي مميارات دوتر سنويا في حيف يسة مؾ الشعب ال مسطيني حوالي
%أك ر مما ينةجوف .وأشار إلى ان بينما
مميارات دوتر في العاـ وهذا يعني أف المواطنيف يسة مكوف
هناؾ فت ميم مف المواطنيف يوجد لدي ا دخؿ مرة ع ،ةقوـ الغالبي العظمى مف أصحاب الدخؿ المحدود
بةقميدها في الصرؼ البذخي ما يدخؿ األسر ال قيرة في ديوف كبيرة نةيج محاكاة اآلخريف.
وعممت إسراتيؿ بكؿ وة عمى جعؿ ات ةصاد ال مسطيني مجرد ةابع ل ا طواؿ سنوات اتحة ؿ ،وما فا ـ
نةيج بناء جدار
ألؼ عامؿ لوظات ـ في إسراتيؿ بعد عاـ
المعضم ال مسطيني فقداف
ال صؿ.
البيان ،دبي/ / ،
 11جنين :ثمانيني مصا بالسرطان خطر عمى أمن "إسرائيل"!
سف ناجو عبد الكريـ بشارات ن عامام ما سمعة مف بؿ ضابط اترةباط
الم ّ
جنيف :لـ ةكف ةصدؽ عاتم ُ
ال مسطيني الذى أبمغ ـ أف طمب ـ لمحصوؿ عمى ةصريو ع ج لوالدهـ د ةـ رفض مف بؿ اإلسراتيمييف
بسبب المنع األمني.
ةقوؿ العاتم  :إف المسف بشارات يعاني مف مرض السرطاف و د حصؿ عمى ةحويم طبي مف و ازرة الصح
ال مسطيني إلى مسةش ى المطمع في القدس ،وبعد حصول عمى إذف دخوؿ مف المسةش ى المذكور ،ةقدمت
العاتم بطمب ةصريو لدخوؿ القدس ب دؼ الع ج ل  ،وألحد أبنات وهو عاصـ ليرافق في رحم الع ج ،إت
أف الم ار العجيب هي إب غ العاتم ب ف اتحة ؿ اإلسراتيمي رفض إصدار ةصريو لممسف ،ووافؽ عمى
ةصريو نجم المرافؽ.
ـ أف سبب الرفض مف المخابرات
وأوضحت العاتم أن ا حاولت اسةيضاح سبب المنع إلى ان ةـ إب
اإلسراتيمي األمر الذى ي ةو ممؼ الممنوعيف أمنيا والذيف يعدوف باآلتؼ مف أبناء الشعب ال مسطيني دوف
ةحديد أعمار معين أو جنس ،فمف الممكف أف يةـ منع الشيوخ واألط اؿ وحةى النساء وكؿ ذلؾ حسب
اتدعاءات اإلسراتيمي منع المخابرات.
فقضي المسف بشارات ةكذب كؿ الروايات اإلسراتيمي أن ا ةسمو بدخوؿ الحاتت اإلنساني وخاص الع ج
داخؿ الخط األخضر.
األيام ،رام اهلل/ / ،
 11األردن" :الزراعة" تباشر اتصاالتيا لالحتجاج دبموماسيا عمى "الحريق اإلسرائيمي"
عمػ ػػاف  -محمػ ػػود كريشػ ػػاف :بػ ػػدأت و ازرة الز ارع ػ ػ اةصػ ػػاتة ا العاجم ػ ػ مػ ػػع رتاس ػ ػ الػ ػػوزراء وو ازرة الخارجي ػ ػ
ل حةجاج عبر القنوات الدبموماسي مع الجانب اتسراتيمي عمى الحريؽ الػذى شػب يػوـ أمػس اتوؿ الخمػيس
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عمػػى الحػػدود األردني ػ اتس ػراتيمي الشػػمالي فػػي منطق ػ العدسػػي  ،وفػػؽ مػػا أفضػػى ب ػ وزيػػر الز ارع ػ أحمػػد آؿ
خطاب.
وكشؼ آؿ خطاب في ةصريو خاص لػ«الدسةور» أمس أف الو ازرة طمبت مف خ ؿ مخاطباة ػا العاجمػ ب ػذا
الخصوص ضرورة و ػؼ هػذ الح ارتػؽ باتضػاف الػى مطالبػ الجانػب اتسػراتيمي بضػرورة صػرؼ ةعويضػات
فوري ألصحاب المزارع اتردني الةي طالة ا نيراف الحراتؽ الحدودي اتسراتيمي وألحقت في ا خساتر كبيرة.
عمان1021/7/7 ،
الدستورّ ،
 14رئيس الوزراء األردني يشيد بمستوى المنتجات الصناعية والزراعية الفمسطينية
عماف-بة ار-أكد رتيس الوزراء الدكةور فايز الطراون خ ؿ زيارة لمعػرض الصػناعات ال مسػطيني فػي عمػاف
برفق ػ الس ػ ير ال مسػػطيني عطػػا ج خيػػرى اف اتردف وفمسػػطيف يرةبطػػاف بع ػػات اخوي ػ واص ػ ا الصػػناعات
ال مسطيني باتنجاز العظيـ ر ـ مػا ةحػيط ب ػا مػف ظػروؼ صػعب وةحػديات الحصػار .وأشػار خيػرى إلػى أف
معػػارض الصػػناعات ال مسػػطيني باةػػت ةغػػزو العػػالـ ر ػػـ محػػاوتت اتحػػة ؿ اإلس ػراتيمي بالحػػد من ػػا ووضػػع
الع ار يؿ في وج ا
عمان1021/7/7 ،
الرأيّ ،
" 15غرفة تجارة عمان" تدعو لتفعيل توأمة غرف التجارة األردنية مع اتحاد الغرف الفمسطينية
عمػػاف  -عمػػر القضػػاة :أكػػد رتػػيس رف ػ ةجػػارة عمػػاف العػػيف ريػػاض الصػػي ي ،خ ػ ؿ لقات ػ رتػػيس واعضػػاء
رفػ ػ ةج ػػارة ن ػػابمس ،عم ػػى أهميػ ػ ي ػػاـ الغ ػػرؼ الةجاريػ ػ والص ػػناعي بة عي ػػؿ اة ا ي ػػات وبروةوك ػػوتت الةوأمػ ػ
والةعػػاوف المو ع ػ بػػيف ػػرؼ الةجػػارة األردني ػ مػػع اةحػػاد الغػػرؼ ال مسػػطيني ومػػع الغػػرؼ فػػي معظػػـ المػػدف
ال مسطيني .
عمان1021/7/7 ،
الدستورّ ،
 16المحكمة العسكرية في بيروت تصدر أحكاماً بسجن واعدام ثالثة عمالء
بيروت  -يو.بي.آى :أصدرت المحكم العسكري في بيروت أمس أحكاما ةةراوح بػيف السػجف واإلعػداـ عمػى
مة ميف بالةعامؿ مع "إسراتيؿ" .وأصدرت المحكم حكميف وجي يف بجرـ الةعامؿ مػع "إسػراتيؿ" ،ضػى
األوؿ بالسجف مع األشػغاؿ الشػا لمػدة سػنةيف بحػؽ المػة ـ األوؿ وبػ ث سػنوات مػع األشػغاؿ الشػا بحػؽ
المة ـ ال اني ،و ضت المحكم يابيا باإلعداـ عمى المة ـ ال الث.
البيان ،دبي1021/7/7 ،

 17اليونيفيل يمنع صداماً بين الجيش اإلسرائيمي والجيش المبناني في مزارع شبعا
القػػدس المحةمػ  -آمػػاؿ شػػحادة :كشػػؼ فػػي "إس ػراتيؿ" أف صػػداما كػػاد يقػػع بػػيف وحػػدة مػػف الجػػيش اإلس ػراتيمي
وجيش لبنػاف بػالقرب مػف مػزارع شػبعا ،بػؿ يػوميف .وادعػت يػادة الجػيش اإلسػراتيمي أف عناصػر مػف الجػيش
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المبنػػاني وبي ػن ـ ناص ػ ةجػػاوزوا الحػػدود مػػف ج ػ الحاصػػباني ،فػػي و ػػت كانػػت دوري ػ مػػف الجػػيش ةجػػوب
المنطق ف بمغت وات اليوني ؿ الةي ةدخمت بؿ حدوث ةوةر بيف الطرفيف ،وأعادت الوضع إلى حال .
الحياة ،لندن1021/7/7 ،
 18وزير الخارجية المصري يؤكد لعباس صالبة موقف ودعم بالده لمحق الفمسطيني
الوكاتت :أكد وزير الخارجي المصرى محمد عمرو ص ب مو ؼ ودعـ ب د لمحؽ ال مسطيني ،وذلؾ
خ ؿ لقات الرتيس ال مسطيني مساء أوؿ أمس .وذكر بياف صادر عف الخارجي المصري أمس الجمع أف
الرتيس ال مسطيني ةناوؿ خ ؿ المقاء الةطورات عمى الساح ال مسطيني وج ود المصالح  ،فض عف
اتةصاتت المةعمق بةحريؾ ج ود الس ـ دما .وأكد اسةمرار و وؼ القاهرة "بص ب " إلى جانب الشعب
ال مسطيني في نضال تسةعادة حقو المشروع ولةقرير مصير عمى أرض الدول ال مسطيني المسةقم .
وجدد حرص ب د عمى أف ةدفع باةجا المصالح الةي ةعيد "لـ الشمؿ ال مسطيني ما يعطي األولوي
لةحقيؽ س ـ عادؿ وداتـ وإل ام الدول المسةقم ".
الخميج ،الشارقة1021/7/7 ،
 19شبكة محيط :قرار سيادي مصري بإنياء الحصار المفروض عمى قطاع غزة
عممت شبك اإلع ـ العربي نمحيطم أف ار ار سياديا سيصدر خ ؿ األسبوعيف المقبميف ب ن اء الحصار
الم روض مف بؿ مصر عمى طاع زة ةماما ،والسماح لكاف أنواع السمع والمواد الخاـ والمنةجات وحرك
الةجارة بالعبور مف معبر رفو ،حيث يدرس الرتيس محمد مرسي إصدار رار بةطوير العمؿ بةمؾ البواب
ال اصم بيف مصر وفمسطيف المحةم بما يخدـ مصمح الجانبيف الشقيقيف ،ووفؽ ةقرير ب ة وكال سما
اإلخباري فمقد بدأت ةةردد بقوة داخؿ إدارات معبر رفو البر المصرى إمكاني ةشغيؿ معبر رفو البرى 16
فقط في اإلجازات الرسمي .
ساع مةواصم وا
مف جانب آخر ررت هيت الموانئ البري المسؤول عف ةشغيؿ معبر رفو البرى زيادة أطقـ العمؿ الخاص
ب ا بمعبر رفو البرى بدءا مف الخامس عشر مف الش ر الجارى بوا ع زيادة  22موظؼ لم ةرة الميمي
اسةعدادا وةحسبا لةشغيؿ معبر رفو خ ؿ ال ةرة.
شبكة اإلعالم العربي (محيط)1021/7/6 ،
 40مسؤول التنظيم العالمي لإلخوان ينفي دعماً أميركياً لو"إخوان مصر" مقابل ضم قطاع غزة لمصر
محمد الشافعي :ن ى الشي إبراهيـ منير ،مسؤوؿ الةنظيـ العالمي لإلخواف في الغرب المقيـ في بريطانيا ،ما
ةردد مف أف هناؾ دعما أميركيا لجماع اإلخواف المسمميف في مصر مقابؿ ضـ طاع زة لمصر أو
ةرحيؿ أهم لسيناء ،و اؿ في الحديث مع جريدة الشرؽ األوسط" :هذا الك ـ عار عف الصح ةماما وواضو
مد الةدليس في لسببيف ،أول ما أف جماع اإلخواف المسمميف بوص ا فصي مف فصاتؿ الوطف المصرى
ت ةممؾ ولـ يسبؽ ل ا ممارس حؽ الة اوض مع أحد عمى أمر يخص ش ف الوطف ،و اني ما هو أن ت أحد
عمى أرض مصر وت فرد مف شعب ا صحيو اإليماف ..صادؽ الوطني  ..سميـ العقؿ ..يةصور أف يقوـ
بالة ريط في حب رمؿ واحدة مف أرض سيناء ،أو يقبؿ أف يةـ انةزاع طاع زة مف الجسد ال مسطيني
ليساعد المحةؿ الص يوني عمى حؿ مشكمة أو أزماة ويمزؽ بيدي فمسطيف الةاريخي بم ؿ هذ األفكار ولو
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بماؿ الدنيا وكنوزها كم ا ،والحقيق أف م ؿ هذ األفكار د ةـ طرح عاـ  2851عمى مصر عف طريؽ
وكال الغوث الخاص بال مسطينييف وةـ رصد  10مميوف دوتر مف ميزانية ا ت ةطاع جزء مف الشماؿ
الغربي لسيناء ليكوف وطنا بدي ل جتيف وةـ رفض ال كرة مف أساس ا في هذا الو ت ،وكاف أشد الرافضيف
و ة ا هـ ال جتيف أن س ـ ،ولكف يبدو أف ال كرة لـ ةمت عند أصحاب ا ،فمف أجم ا ةـ إنشاء ةرع الس ـ
الةي ةحمؿ ميا النيؿ إلى سيناء ،ومع كؿ ذلؾ سةبقى ال كرة مرفوض وت يمكف بول ا مف أى طرؼ".
الشرق األوسط ،لندن1021/7/7 ،
 42الوفد المصرية تكشف تفاصيل عممية أعدىا الموساد لمتجسس عمى محمد مرسي
سعيد السبكي :بؿ أف ةعمف المجن العميا ل نةخابات في مصر اسـ رتيس مصر الجديد والذى سيسكف
صر اتةحادي  ،كانت "إسراتيؿ" د انة ت ُمسبقا مف خط اخةراؽ صر الرتاس  ،لرصد كؿ حركات
وسكنات الرتيس المصرى ،وعندما أعمف اسـ محمد مرسي ،ذى الخم ي اإلس مي  ،ازداد نشاط ج از
اتسةخبارات اإلسراتيمي نالموسادم لمبحث عف نقاط ضعؼ أو غرات في القصر تخة ار ولةجنيد
شخصيات بعين ا ريب مف الرتيس ،لنقؿ المعمومات الد يق يوميا عن بجانب اسةخداـ ةكنولوجيا الةنصت
المةطورة عمى ُمحاد اة المحمي والدولي  ،أى وضع الرتيس ةحت "منظار" الةجسس  16ساع في اليوـ.
وةكشؼ جريدة الوفد في ةقرير نشرة في  1021/7/6ة اصيؿ عممي " 1021גרין הסהר" المسماة "ال ؿ
األخضر"  ،1021الةي أعدها الموساد لمةجسس عمى مرسي ،وهو في مب صر الرتاس  ،وذلؾ عبر
ةجميع نقاط ةمؾ الخط مف موا ع إسراتيمي .
الوفد ،الجيزة1022/7/4 ،
 41تركيا تدين قرار "إسرائيل" بناء كمية عسكرية ووحدات استيطانية في القدس
القدس :أدانت و ازرة الخارجي الةركي بشدة رار "إسراتيؿ" بناء كمي عسكري ووحدات اسةيطاني جديدة في
شر ي القدس .ونقمت وكال أنباء األناضوؿ عف بياف لمو ازرة ،إدانة ا "بشدة موافق و ازرة الداخمي اإلسراتيمي
عمى ةشييد مبنى في القدس الشر ي لنقؿ كمي الدفاع الوطني" .كما أدانت رار "إسراتيؿ" فةو باب
المنا صات لبناء مساكف جديدة في مسةوطنةي "حارحوما" و"بيسغات زتيؼ" في شر ي القدس ،والموافق
عمى بناء مسةوطنات جديدة في ضاحي ةالبيوت جنوب القدس.
وأكدت الو ازرة أن "مف ير المسموح الموافق عمى م ؿ هذ المبادرات الةي ةشكؿ ة ديدا عمى البني
الةاريخي لمقدس ،وهي ة دؼ لةغيير وضع األراضي الخاضع ل حة ؿ اإلسراتيمي" .و الت إف عمى
"إسراتيؿ أف ةن ذ واجباة ا بموجب القوانيف الدولي في الشرؽ األوسط وأف ةو ؼ فو ار جميع األنشط الةي
ةؤذى الس ـ".
القدس ،القدس1021/7/6 ،
 41جمعية مغربية تستنكر تكريم مخرج صييوني في نشاط سينمائي بمدينة طنجة
الرباط :حذرت الجمعي المغربي لحقوؽ اإلنساف مف نشاط سينماتي مف المقرر أف ينظـ في مدين طنج
لةكريـ مخرج ص يوني وعرض أف م  .و الت الجمعي في بياف أرسؿ لجريدة القدس العربي إف الخزان
السينماتي بطنج افةةحت نشاط ا بعرض الشريط السينماتي "شر ي " لمخرج الص يوني عاميف لي يف،
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و ررت عرض مرة أخر يوـ األحد القادـ مع ةكريـ مخرج  ،بعدما سبؽ أف ةـ طرد مف كؿ مف مصر
وةونس.
القدس العربي ،لندن1021/7/7 ،
 44عالم ومؤرخ الييودي :ىكذا أنقذ الفتح اإلسالمي الييودية
جواف فرش بجالي :كةب العالـ والمؤرخ الي ودى دافيد وازرسةيف مقال عممي  ،ةناوؿ في ا "إنقاذ" اإلس ـ
لمي ودي  .أر أف نش ة اإلس ـ وانةشار و"ةسامح مع ديانات أهؿ الكةاب" سمحت جميع ا لمي ودي ب ف
ةنقذ ن س ا مف اتنقسامات واتن يار الةاـ بسبب خسارة ا لمغة ا األـ وةرابط ا .وفي المقاؿ ،يذكر الكاةب
أن عندما بدأت ال ةوحات اإلس مي " ،كانت الي ودي عمى ش ير اتنة اء" ،فالي ود ،الذيف كانوا يعانوف
حم ت "الةنصير" .وأشار الكاةب إلى أف رأس الماؿ ال قافي الذى أسس ل الي ود في الحضارة اإلس مي ،
فكاف ل الدور األبرز في الن ض الي ودي الةي ش دة ا أوروبا انط ا مف القرف الةاسع عشر.
األخبار ،بيروت1021/7/7 ،
 45كمينتون تمتقي عباس وتؤكد الت ازم بالدىا بإقامة سالم شامل في الشرق األوسط يقوم عمى دولتين
نا.ؼ.ب.م :أجرت وزيرة الخارجي األميركي هي رى كمينةوف محاد ات "م مرة" الجمع في باريس مع
الرتيس ال مسطيني محمود عباس ،في ظؿ سعي الجانبيف إلى إحياء م اوضات الس ـ المةو مع
"إسراتيؿ" .و الت كمينةوف لمصحافييف إن ا بح ت مع عباس خ ؿ هذا "المقاء الصريو والم مر" ،كي ي
مةابع عممي "ةبادؿ الرساتؿ" مع رتيس الوزراء اإلسراتيمي بنياميف نةنياهو لج ةاميف شروط لمحوار.
وأضافت "شددت عمى أف الوتيات المةحدة ت ةزاؿ ممةزم بقوة السعي إلى س ـ شامؿ في الشرؽ األوسط،
يقوـ عمى دولةيف وشعبيف ويسةند إلى الس ـ واألمف" .وةابعت كمينةوف "في مرحم ةقمبات في المنطق  ،ت
يمكننا أف نغض النظر عف األهمي الحيوي لمعالج هذ القضي ".
وجر المقاء بيف كمينةوف وعباس عمى هامش مؤةمر أصد اء سوريا الذى اسةضافة باريس.
الحياة ،لندن1021/7/7 ،
 46مجمس حقوق اإلنسان يشكل لجنة دولية مستقمة لمتحقيق في تداعيات االستيطان
جنيؼ  -وكال وفا :أعمنت الرتيس الحالي لمجمس حقوؽ اإلنساف باألمـ المةحدة الس يرة تو ار دوبو دوبو
أمس عف ةشكيؿ لجن دولي مسةقم لمةحقيؽ في ةداعيات اتسةيطاف عمى الحقوؽ ال مسطيني الواردة في
الع ديف الدولييف .وأوضحت أف المجن الدولي سةةرأس ا الخبيرة القانوني ال رنسي كريسةيف شاني وعضوي
كؿ مف الخبيرة القانوني أسماء جاهانغير مف الباكسةاف والقاضي أونيـ داو مف بوةسوانا .كما عبرت رتيس
المجمس عف ضرورة بدء عمؿ وم اـ المجن بموجب الةكميؼ المعطى ل ا مف بؿ مجمس حقوؽ اإلنساف،
حيث مف المةو ع أف ةقدـ المجن نةاتج ةحقيقاة ا مف خ ؿ ةقرير ةرفع لمدورة ال اني والعشريف لمجمس
حقوؽ اإلنساف في آذار /مارس .1021
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/7/7 ،
 47نوا بريطانيون يدينون سياسات "إسرائيل" االستيطانية واحباط حل الدولتين
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لندف  -وكال وفا :انةقد ةسع مف أعضاء البرلماف البريطاني ،عادوا مف جول في األرض ال مسطيني
المحةم  ،السياسات اإلسراتيمي  ،ومواصم اتسةيطاف ،وهدـ المنازؿ ،والحد مف إصدار ةصاريو البناء
لممواطنيف في المناطؽ المصن "ج" ،وبالةالي إفشاؿ فرص إ ام الدول ال مسطيني المسةقم واحباط حؿ
الدولةيف.
وأعرب وزير خارجي الظؿ في حزب العماؿ الناتب أياف لوكاس ،خ ؿ ندوة عقدها النواب في البرلماف
البريطاني الميم بؿ الماضي  ،عف إحباط مف السياسات اإلسراتيمي  ،مشككا بةوفر إمكاني الحؿ عمى
أساس الدولةيف .و اؿ لوكاس :إف " عممي بناء الدولةيف ةسةوجب ةوفير إمكاني الةعايش لدولةيف في حدود
آمن  ،واف اتسةيطاف يم ؿ ة ديدا خطي ار ومباش ار ألسس حؿ الدولةيف".
وطالب الناتباف بف برادشو ،وريةشارد بوردف ،رتيس مجموع فمسطيف في البرلماف خ ؿ الندوة ،الحكوم
بمنع اتةجار مع المسةوطنات الةي ةعةبرها الحكوم ير انوني و ير شرعي .
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/7/7 ،
 48دويتشو فيممو :ما سر تجدد العالقة بين عمان وحماس؟
ةةباي ف راءات الم ار بيف والمحمميف السياسييف لةجدد الع ػ بػيف األردف وحركػ المقاومػ اإلسػ مي نحمػاسم
واسػةقباؿ الممػػؾ عبػػد اج ال ػػاني لػرتيس المكةػػب السياسػػي لمحركػ خالػػد مشػػعؿ ،إذ يػػر الػػبعض أن ػػا ػػد ةمػػنو
األردف فرص تسةخداـ حماس في ةرةيب أو ار الداخمي في ظؿ المةغيرات الجاري بالمنطق .
ويػػر الخبيػػر فػػي شػػؤوف الحركػػات والجماعػػات اإلس ػ مي حسػػف أبػػو هني ػ أف ةػػداعيات الربيػػع العربػػي مبػػت
جمم مف الةصورات لد صناع القرار دوليا وا ميميا ومحميا.
ويشػػير أبػػو هني ػ إلػػى أف زيػػارة رتػػيس المكةػػب السياسػػي لحرك ػ حمػػاس مػػع وفػػد رفيػػع إلػػى األردف األسػػبوع
الماضي جاءت في هػذا السػياؽ ،وأوضػو أف الةغيػرات "البنيويػ العميقػ " عممػت عمػى ةنػامي اإلدراؾ والػوعي
مع حرك حماس ،خصوصا بعد خروج الحرك
بضرورة إعادة راءة "األوضاع الجيوسياسي " وطبيع الع
مف دمشؽ مع دخوؿ سوريا "ربيع ا الدامي".
ت يمكف ةجاوز حماس
ويضػػيؼ أبػػو هني ػ أف النظػػاـ األردنػػي ت يمكػػف أف يةجػػاوز حمػػاس باعةبارهػػا أحػػد فػػروع اإلخ ػواف المسػػمميف
الذيف أصبحوا جزءا أساسيا مف "النظاـ العربي الجديد".
ويعػػرب الباحػػث األردنػػي المةخصػػص فػػي الحركػػات اإلس ػ مي عػػف اعةقػػاد ب ػ ف جماع ػ اإلخ ػواف المسػػمميف
مرشح "لحصد نوع مف األ مبي " ،في أى انةخابات سػةجرى مسػةقب فػي العػالـ العربػي بمػا فػي ذلػؾ سػوريا،
األمر الذى "سينعكس عمى األردف" بشكؿ مؤكد.
ويػػر الخبيػػر أف مسػػةقبؿ الع ػ بػػيف األردف وحمػػاس "معقػػد" ،األمػػر الػػذى يػػؤدى ألزمػػات عديػػدة" ،إذ ةةػوافر
جمم ػ مػػف القضػػايا اتة ا ي ػ والخ في ػ " ،فك همػػا مة ػػؽ عم ػى مس ػ ل "الػػوطف البػػديؿ" و"ح ػػظ الخصوصػػي "،
ومخةمؼ عمى "طبيع الدور" و"صيغ الحضور".
ويقوؿ أبو هني إف ارةباط األردف بػ"معاهدة سػ ـ" مػع إسػراتيؿ وطبيعػ الع ػات "اإلسػةراةيجي " مػع الوتيػات
المةحدة ونظرة ما إلى حماس باعةبارها حرك "إرهابيػ " ةضػع يػودا عمػى مسػةقبؿ الع ػ بػيف الطػرفيف" ،لػذا
فةطػػوير الع ػ رهػػف بحػػدوث ةغي ػرات جوهري ػ ب عػػادة ةعريػػؼ حرك ػ حمػػاس أردنيػػا وعربيػػا ودوليػػا ،وةقػػديـ
حماس ةنازتت معروف ".
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ارتياح إخوان األردن
مػػف ج ة ػ يقػػوؿ الكاةػػب والمحمػػؿ السياسػػي األردنػػي نػػاهض حةػػر إف اتسػػةقباؿ الممكػػي الرسػػمي لمشػػعؿ نػػزؿ
"بردا وس ما" عمى موب ادة إخواف األردف الحالييف "المنةميف بمجمم ـ إلى خط حماس".
ويةو ػػع حةػػر أف ةػػؤدى لقػػاءات مشػػعؿ بالقيػػادات اإلخوانيػ األردنيػ إلػػى ةغييػػر سػريع فػػي مطػػالب ـ "المةشػػددة"
حيػ ػػاؿ ةعػ ػػدي ت النظػ ػػاـ اتنةخػ ػػابي والةعػ ػػدي ت الدسػ ػػةوري الةػ ػػي كػ ػػانوا يشػ ػػةرطوف حصػ ػػول ا لممشػ ػػارك فػ ػػي
اتنةخابات البرلماني المقبم .
ويؤكد حةر أف ارةباط إخواف األردف سياسيا وةنظيميا بحماس والةوسع الك يؼ لحماس وجناح ا اإلخواني في
ص وؼ أبناء المخيمات سيؤلؼ "كةم جماهيري سياسي " ذات أ مبي مف "األردنييف مف أصؿ فمسطيني" مف
ش ػ ن ا أف ةػػؤدى "دو ار مةصػػاعد األهمي ػ والة ػ ير فػػي السياس ػ األردني ػ ابةػػداء مػػف اتنةخابػػات مػػرو ار بة ػ ليؼ
الحكومات وانة اء بالممؼ األمني".
فوائد متبادلة
ويػػر المحمػػؿ السياسػػي أف حمػػاس الخػػارج الةػػي فقػػدت بخروج ػػا مػػف دمشػػؽ حضػػورها السياسػػي ال مسػػطيني
لحساب حماس الداخؿ لـ يعد ل ا مف مكاف إت الة ػاهـ مػع النظػاـ األردنػي عمػى "صػ ق ةسػمو ل ػا باسػةرداد
حضػػورها مػػف خ ػ ؿ األردف" ،وأن ػػا ةمػػنو فػػي المقابػػؿ النظػػاـ األردنػػي "فرص ػ ممةػػازة" تسػػةخداـ حمػػاس فػػي
ةرةيب أو ار الداخمي .
في المقابؿ ير العضو المؤسس في ةيار المةقاعديف العسكرييف رتيس ةحرير مو ع "كؿ األردف" اإللكةرونػي
إلى بناء نػوع مػف الضػغط عمػى "سػمط راـ اج" كون ػا
خالد المجالي أف األردف يسعى مف خ ؿ هذ الع
"اسةبعدت الدور األردني" في اتةصاتت الةي ةجري ا مع إسراتيؿ وأك رت مف الةنسيؽ مع مصػر بػؿ ةنحػي
الرتيس السابؽ حسني مبارؾ.
ويضيؼ المجالي أف السبب الرتيس ال اني هو اسةخداـ األردف الحرك "لمضغط عمى اإلخواف المسمميف" مف
أجؿ المشارك في اتنةخابات المقبم مع ةقديـ بعض "الةس ي ت لمحرك في الساح األردني ".
إبعاد حماس عن إيران
أمػػا السػػبب ال الػػث ،كمػػا يقػػوؿ العميػػد المةقاعػػد ،ف ػػو "إرضػػاء الطمػػب الخميجػػي السػػعودى القطػػرى بعػػد ال ػػورة
السوري واخراج حماس مف مو ع الحصار السورى اإليراني".
أما عف حماس ،فيقوؿ المجالي إن ا فرص ذهبي "إلعادة نشاط ا السياسي عمى الساح األردني " مف خػ ؿ
اسةخداـ ن وذها وع اة ا مع اإلخواف المسمميف ودوؿ الخميج.
وت يسةبعد المجالي أف ةكوف حماس ةخطط لمعػب "دور أساسػي ومحػورى" فػي اتة ػاؽ الن ػاتي عمػى القضػي
ال مسطيني " ،ومف أجؿ ذلؾ ت بد مف وجود بوؿ أردني مصرى ل ذا الدور".
وفيمػػا يخػػص مو ػػؼ حمػػاس بعػػد نجػػاح مرشػػو اإلخ ػواف محمػػد مرسػػي فػػي انةخابػػات الرتاس ػ المص ػري يػػر
المجالي أف كؿ الحركات اإلس مي اسة ادت "معنويا وربما ماديا مف هذا النجاح".
ويةو ػػع المجػػالي أف ةبػػدأ الحركػػات اإلسػ مي بمػػا في ػػا حمػػاس فػػي رفػػع سػػقؼ مطالب ػػا الداخميػ عمػػى مسػػةو
األ طار أو "الحموؿ اإل ميمي لبعض القضايا" خاص القضي ال مسطيني .
المصري مع ا سيكوف
األردني مع حماس أو الع
ويخمص المجالي إلى القوؿ ب ف أى ةحسف في الع
بالضرورة عمى حساب ع ة ا مع إيراف ،و"هذا هدؼ إسةراةيجي لمغرب واسراتيؿ".
الجزيرة نت ،الدوحة1021/7/6 ،
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 49حقائق وأرقام حول المنطقة "ج" في الضفة الغربية
راـ اج -المحػػرر السياسػػي :يعػػيش فػػي المنػػاطؽ المسػػما نجم ،ح ػوالي  250.000فمسػػطيني فقػػط مػػف بيػػن ـ
 17.500مف البدو والرعاة ،حيث يحظر البناء ال مسطيني عمى  %70من ا ،والػ %18األخر ةخضع لقيػود
صػػارم  .و ػػد فقػػد مػػا يزيػػد عػػف  2002شػػخص ،بيػػن ـ  525ط ػػؿ منػػازل ـ خػ ؿ عػػاـ  ،1022أى أك ػػر مػػف
الضعؼ مقارن بعاـ .1020
المصػ ػػن نجم ،ةكػ ػػاد ةكػ ػػوف محظػ ػػورة عمػ ػػى ال مسػ ػػطينييف ،وهػ ػػي
باإلضػ ػػاف إلػ ػػى أف  % 97مػ ػػف األ ارضػ ػػي ُ
ُمخصص تسةخداـ الجيش اإلسراتيمي ،أو ةقع ةحت سيطرة المسةوطنات اإلسراتيمي .
ويقطف حوالي ربع ال مسطينييف في األ وار والبحر الميت في المنطق المسماة نجم ،من ـ  7.800مف البػدو
والرعاة ،ويقيـ  1600شخصا كميا أو جزتيا في مناطؽ عسكري مغمق  ،ويجاب وف خطر الطرد اإلجبارى.
بينمػػا يقػػع فػػي األ ػوار ح ػوالي  17مسػػةوطن إس ػراتيمي يسػػكن ا  8500مسػػةوطف ،ةسػػيطر عمػػى مقػػدرات هػػذ
المنػػاطؽ ،وةكػػبو الوصػػوؿ إلػػى الطػػرؽ والمواص ػ ت واأل ارضػػي الزراعي ػ ومصػػادر الميػػا  .و ػػد بمغػػت نسػػب
ال قر بيف األفراد في المناطؽ المصن نجم حوالي  %11وهي ة ػوؽ نسػب ال قػر فػي منػاطؽ الضػ الغربيػ
األخر  ،حيث ةبمغ حوالي .%29.2
جاء ذلؾ في ور حقاتؽ دم ا رتيس الوزراء الدكةور س ـ فياض أماـ مؤةمر مؤسس الدراسات ال مسطيني
"وا ع ومسةقبؿ المنطق نجم واأل وار"الذى انعقد اليوـ الجمع في راـ اج.
وبمغ عدد الةجمعات السكاني الةي يوجد في ا شػبك ميػا عامػ خػ ؿ عػاـ  27، 1020ةجمعػا سػكانيا مقابػؿ
 18ةجمع سكاني ت يوجد في ا شبك ميا عام  ،كما أف  89ةجمع سكاني من ا ير مةصػم بشػبك صػرؼ
صحي مقابؿ  9ةجمعات فقط مةصم بشبك صرؼ صحي ،ناهيكـ عف انحدار مسػةو اسػة ؾ الميػا فػي
المجةمعػػات الةػػي ة ةقػػر إل ػػى شػػبكات الميػػا إلػػى  10لة ػػر لم ػػرد ،أى ُخمػػس مػػا ةوص ػػي ب ػ منظم ػ الص ػػح
العالمي .
أمػػا ةصػػنيؼ البنػػاء العم ارنػػي في ػػا ،والةػػي ةبمػػغ مسػػاحة ا اإلجماليػ  199.9كػػـ .1ف نػػاؾ مػػا مسػػاحة 299.1
كػػـ 1مسػػةوطنات إس ػراتيمي  ،و 0.169كػػـ 1بػػؤر اسػػةيطاني  ،و 65.9كػػـ 1واعػػد عسػػكري إس ػراتيمي  ،و56.5
كـ 1فقط منػاطؽ عمػراف فمسػطيني .و د بمػغ عػدد الةجمعػات ال مسػطيني فػي هػذ المنػاطؽ  286ةجمعػا ،من ػا
 28فػػي بيػػت لحػػـ  ،و 56فػػي الخميػػؿ ،و 15فػػي جنػػيف ،و 2فػػي أريحػػا ،و 18فػػي القػػدس ،و 21فػػي نػػابمس،
و 26في مقيمي  ،و 20في راـ اج ،و 6في سم يت ،و 20في طوباس ،و 20في طولكرـ.
و ػػد أشػػار ةقريػػر مكةػػب ةنسػػيؽ الشػػؤوف اإلنسػػاني لألمػػـ المةحػػدة فػػي األ ارضػػي ال مسػػطيني  ،إلػػى أف سياس ػ
الةخط ػػيط وةنظ ػػيـ األ ارض ػػي الة ػػي ةةّبع ػػا الس ػػمطات اإلسػ ػراتيمي ف ػػي المنطقػ ػ نجم ف ػػي الضػ ػ الغربيػ ػ ةمن ػػع
ال مسطينييف فعميا مف البناء في  % 88مف أراضي المنطق المسما "ج" الخاضع امنيػا .ويقػوؿ الةقريػر انػ
إضاف إلى منع البناء في نحو  % 70مف أراضي المناطؽ المصن نجم ةطبؽ إسراتيؿ في النسػب المةبقيػ
والة ػػي ه ػػي  %10سمس ػػم ي ػػود ةمغ ػػي عممي ػػا إمكانيػ ػ الحص ػػوؿ عم ػػى ةػ ػراخيص لمبن ػػاء ،ويض ػػيؼ الةقري ػػر أف
السمطات اإلسراتيمي ت ةسمو ،مف الناحي ال عمي لم مسطينييف عامػ بالبنػاء إت ضػمف الخطػ الةػي صػاد ت
عمي ا ،وهي أ ؿ مف  %2مف مساح المنطق نجم.
هذا ويبمغ عدد الةجمعات السػكاني  20ةجمعػات ووفقػا إلحصػاتيات و ازرة الحكػـ المحمػي ،فػي األ ػوار وهػين
أريحا-العوجا-النويعمػ -والػديوؾ ال و ػا -مػرج نعجػ -الزبيػدات -مػرج الغػزاؿ-الج ةمػؾ-فصػايؿ -مخػيـ عقبػ
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جبػػر-مخػػيـ عػػيف السػػمطافم ،ويبمػػغ عػػدد سػػكاف األ ػوار بمػػا يشػػمؿ أريحػػا والمخيمػػات  51ألػػؼ نسػػم  .أمػػا
مناطؽ خمؼ الجدار ،فيبمغ عدد الةجمعات السكاني في ا  10ةجمع سكني ،ويبمغ عدد سكان ا نحو  26ألؼ
نسم .
و د حصمت الةجمعات السكاني الوا ع في المناطؽ المسما نجم في مخةمؼ محافظات الػوطف ،عمػى 768
مشروع بقيم إجمالي  229.662.851.87دوتر منذ العاـ  1007حةى هذا الةاري  ،انة ى العمؿ مف 215
مشروعا من ا بقيم حػوالي  81مميػوف دوتر ،و  72مشػروعا مػا ازلػت يػد الةن يػذ بقيمػ  51.6مميػوف دوتر،
و 51مشػروعا يػػد الةج يػز لبػػدء العمػػؿ بقيمػ  7.5مميػػوف دوتر .هػذا باإلضػػاف إلػػى أف حجػـ اتسػػة مار فػػي
المناطؽ المصن نجم والةي ةحمؿ ةرخيص مف و ازرة ات ةصاد الوطني بمغ ما يمة  5255615720دينػار،
باتضاف إلى  60856855061دوتر ،ب جمالي  69950195061دوتر.
وأما المشاريع الةي ن ذة ا و ازرة الحكـ المحمي وهي كالةالي:
  185مشروع بني ةحةي في المناطؽ المسما نجم بقيم  59.120.00دوتر.  15مشروع لدعـ الةجمعات البدوي والم مش عمى شكؿ ةركيب بيوت مةنقم وبرسكات سكف وةنكات مياوحاف ت نقؿ ط ب ومشاريع بني ةحةي بقيم  7.991.151دوتر.
  87مشروع خمؼ الجدار بقيم  8.771.159دوتر.كما أعدت و ازرة الحكـ المحمي مخططات هيكمي لػ  11ري وبمدة ،مف أصؿ  ،252بقيم  200ألؼ دوتر،
آخرهػػا ػرار الحكوم ػ بػػاإلع ف عػػف سوسػػيا مجمػػس ػػروى ،وةكميػػؼ و ازرة الحكػػـ المحمػػي باةخػػاذ اإلج ػراءات
الك يم بةن يذ هذا القرار بما في ذلؾ اإلعداد المخطط ال يكمي ل ا.
وبخصػػوص مشػػاريع الميػػا الةػػي ةػػـ ةن يػػذها مػػف بػػؿ سػػمط الميػػا فػػي المنػػاطؽ المسػػما نجم ،وعمػػى مػػدار
ال ث سنوات الماضي  ،ف ي كالةالي:
 في محافظ الخميؿ :مشروع إنشاء خزاف مرة ع بسع  500ـ 1في بني نعيـ ،وخط ميا نا ؿ بطػوؿ 7كػـو طػر  "2مػػا بػيف سػػيميا والظاهريػ  ،وخػط ميػػا نا ػػؿ بطػوؿ  21كػػـ وبقطػر  "21مػػا بػػيف ةر وميػا وبيػػت عػوا،
وأيضا خط ميا نا ؿ بطوؿ  9كـ وبقطر ن"2،"9م في يطا ،و خزاف 1000ـ 1وخط ميا نا ؿ بطوؿ  21كـ
وبقطر ن"9،"21مفي دير سامت.
 فػػي محافظػ نػػابمس :خػػط نا ػػؿ بقط ػر  "21وبطػػوؿ  21كػػـ مػػا بػػيف ديػػر شػػرؼ ومحطػ عػػيف بيػػت المػػاء،وخط ميا نا ؿ في ري روجيب بطوؿ  2100ـ وبقطر  ،"6وخط ميا نا ؿ ما بيف بيػت دجػف وبيػت فوريػؾ
بطوؿ  21كـ وبقطر  ،"2باإلضاف إلى محط معالج بسع 5000ـ/1يػوـ وخطػوط مجػارى بطػوؿ  22كػـ
وبقطر 9سـ في دير شرؼ.
 محافظ مقيمي  :شػبكات ميػا داخميػ بطػوؿ  11كػـ بقطػر ن"2،"6،"1،"1م وخػزاف  100ـ 1ومحطػ ضػفي حج ودير الحطب باإلضاف إلى وص ت ميػا وخطػوط نا مػ بطػوؿ  21كػـ وبقطػر  "21مػا بػيف فرعةػا
وأماةيف وحج وبا الحطب ،وةج يز بتر ميا عزوف.
 محافظ ػ جنػػيف :شػػبك ميػػا بيػػر الباشػػا بطػػوؿ  22800ـ وبقطػػر ن"6،"1م ،وح ػػر بتػػر فػػي جنػػزور ن يػػدالةن يذم ،وةمديد خط نا ؿ بطوؿ  1500ـ بقطر  "6مف زبدة إلى امريحا.
 محافظػ ػ الق ػػدس :ش ػػبك مي ػػا الجي ػػب بط ػػوؿ 26000ـ وبقط ػػر ن"1،"1،"6،"2م ،وخ ػػط مي ػػا نا ػػؿ بط ػػوؿ6900ـ ،وبقطر  "9في بدو.
 راـ اج :خط ميا المبف الغربي بطوؿ  2600ـ وبقطر ."6التاريخ :السبت 1021/7/7
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 أريحا واأل وار :ة هيؿ شبك الميا الداخمي بطوؿ 5000ـ بقطر ن"1،"1م في الج ةمؾ. طولكرـ :خطوط مجارى وادى الزومر ن مشروع الصرؼ الصحي لنابمس وطولكرـ يد الةن يذم ،وخط ميانا ؿ بطوؿ  9كـ ،وبقطر  "9في س اريف.
وعمى صعيد القطػاع الز ارعػي ،فالمسػاح الزراعيػ الكميػ ةبمػغ نحػو  2.956مميػوف دونػـ أو مػا نسػبة %12
مف المساح الكمي لمضػ الغربيػ و طػاع ػزة %82 ،من ػا فػي الضػ الغربيػ و %8فػي طػاع ػزة  ،يقػع
 %21.8من ا في منطق نجم.
أما كميات الميا المةاح لمز ارعػ فةبمػغ ن250م مميػوف مةػر مكعػب سػنويا ،وةشػكؿ  %65مػف إجمػالي الميػا
المسةخدم  ،وةشكؿ اآلبار والميا الجوفي المصدر الرتيسي لمميا  ،وةصادر إسراتيؿ  %91من ا.
المصػن نجم عمػى ةعزيػز صػمود ة بيػت المػزارعيف
وةةركز الرؤيػ اإلسػةراةيجي لقطػاع الز ارعػ فػي المنػاطؽ ُ
عم ػػى أرضػ ػ ـ ،باعةب ػػار ذل ػػؾ يم ػػؿ ذل ػػؾ اح ػػد أه ػػـ رواف ػػع مقاومػ ػ اتح ػػة ؿ واتس ػػةيطاف ومواج ػ ػ الخط ػػط
اإلسػراتيمي الرامي ػ إلػػى ة ريػػغ األ ارضػػي ال مسػػطيني مػػف سػػكان ا ،األمػػر الػػذى يةطمػػب وةمكػػيف الم ػزارعيف مػػف
اتسػػةمرار فػػي ممارس ػ أنشػػطة ـ الزراعي ػ المخةم ػ وةطويرهػػا ،ومعالج ػ الةشػػوهات الناجم ػ عػػف ممارسػػات
اتحة ؿ ،واي ء اهةماـ خاص بصغار المػزارعيف وفقػراء الريػؼ والنسػاء وخاصػ فػي المنػاطؽ المصػن "ج"
ويشكؿ هدفا أساسيا وأولوي إلسةراةيجي القطاع الزراعي مف خ ؿ:
أوت :إعػػادة ة هيػػؿ مػػا دمػػر اتحػػة ؿ ودعػػـ الم ػزارعيف المةضػػرريف مػػف اتعةػػداءات اإلس ػراتيمي عػػف طريػػؽ
ة هيػػؿ البني ػ الةحةي ػ الزراعي ػ المػػدمرة وةػػوفير مػػدخ ت اإلنةػػاج الز ارعػػي واسػػناد الم ػزارعيف المةضػػرريف مػػف
الجػػدار وةػػوفير الح ػوافز والػػدعـ لمم ػزارعيف المجػػاوريف لممسػػةوطنات واعػػداد مم ػػات ةو يػػؽ وحصػػر األض ػرار
ومةابعة ا انونيا باتسةناد لمقانوف الدولي.
انيا :دعـ وحماي ال تات الم مش وخاص صغار المزارعيف وفقراء الريؼ والنساء والبػدو ،حيػث يشػكؿ ذلػؾ
أبرز أولويػات العمػؿ فػي المرحمػ القادمػ  ،سػيما مػا يحققػ ذلػؾ عمػى صػعيد األمػف الغػذاتي األسػرى ،وةػوفير
فػػرص عمػػؿ لنسػػب ت ب ػ س ب ػػا مػػف العمال ػ الموسػػمي والمؤ ة ػ  ،عػػف طريػػؽ ةك يػػؼ مشػػاريع ةنويػػع مصػػادر
الدخؿ نمشاريع صغيرة مدرة لمدخؿم وزيادة المشاريع المك لمعمال وةمكيف المرأة في القطاع الزراعي.
كما أف مف أحد أهـ األهداؼ اإلسةراةيجي لمقطاع الزراعي هو إدارة الموارد الطبيعي في األرض ال مسػطيني
المحةم ػ بك ػػاءة وبشػػكؿ مسػػةداـ ،والػػذى يقػػع معظم ػػا فػػي المنػػاطؽ المصػػن "ج" ،حيػػث يمكػػف ةحقيػػؽ هػػذا
ال دؼ مف خ ؿ ةن يذ السياسات الةالي :
 .2زيادة وفرة الميا وةحسيف إدارة ا ،حيث سيةـ مف خ ؿ ةن يذ هذ السياس العمؿ عمى زيادة المةػوفر مػف
الميا لمزراع سواء كاف مف خػ ؿ الحصػوؿ عمػى الحقػوؽ الماتيػ أو ةحسػيف إدارة وك ػاءة اسػةخداـ مصػادر
ميا الرى عف طريؽ ة هيؿ البني الةحةي لممصادر الماتي وزيادة الموارد الماتي المةاح لمزراع .
 .1ةحسػػيف إدارة الميػػا الزراعي ػ  ،مػػف خ ػ ؿ ةرشػػيد وزيػػادة ك ػػاءة الميػػا المةاح ػ لمز ارع ػ وةنظػػيـ اسػػةخدام ا
وذلؾ مف خ ؿ ةحسيف ك اءة أنظم النقؿ والةوزيع وةحديث أنظم الرى واسةخداـ الرى الةكميمي.
 .1اإلدارة المسػػةدام لأل ارضػػي وزيػػادة مسػػاحة ا واسةصػ ح ا واتسػػةخداـ المسػػةداـ لمةنػػوع الحيػػوى الز ارعػػي،
حي ػػث ة ػػدؼ ه ػػذ السياسػ ػ إل ػػى زي ػػادة ر عػ ػ األ ارض ػػي الزراعيػ ػ وةخض ػػيرها وش ػػؽ الط ػػرؽ الزراعيػ ػ ب ػػدؼ
المحافظ ػ عمي ػػا مػػف اتنج ػراؼ والةػػدهور وحماي ػ الحيػػاة البري ػ والةنػػوع الحيػػوى الز ارعػػي مػػف خ ػ ؿ حصػػر
وةصنيؼ واسةص ح األراضي وةحسيف إنةاجية ا وةخضػير وةحػريج األ ارضػي الحكوميػ والخاصػ  ،وةطػوير
واعادة ة هيؿ المراعي.
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أما بخصوص المشاريع الزراعي يد الةن يذ ،والةػي ةسػة دؼ ةنميػ وةطػوير القطػاع الز ارعػي ومن ػا المنػاطؽ
المصػن "ج" وهػي :مشػروع ةعزيػػز األمػف الغػذاتي ومصػػادر الػرزؽ لممجةمعػات الري يػ وال قيػرة فػي فمسػػطيف،
والممػ ػػوؿ مػ ػػف الحكوم ػ ػ ال ولندي ػ ػ وبالةعػ ػػاوف مػ ػػع المركػ ػػز الػ ػػدولي لمبحػ ػػوث الزراعي ػ ػ فػ ػػي المنػ ػػاطؽ الجاف ػ ػ
نICARDAم .ومشروع ةطوير مجةمع إنةاج البذار ير الرسمي مف اجؿ ةشجيع ح ػظ المحاصػيؿ الحقميػ
في فمسطيف ،والمموؿ مف الصندوؽ العربي لإلنماء ات ةصادى واتجةماعي .ومشروع السيطرة عمى أمػراض
المواليػػد الحدي ػ لممجة ػرات الصػػغيرة ،والممػػوؿ مػػف المصػػرؼ العربػػي لمةنمي ػ ات ةصػػادي فػػي إفريقيػػا .وبنػػاء
ػدرات و ازرة الز ارعػ اإلداريػ وال نيػ وادارة األعمػػاؿ الزراعيػ  ،والممػػوؿ مػف الحكومػ اتيطالي .ومشػػروع إدارة
المصػػادر الطبيعي ػ بالمشػػارك  ،والممػػوؿ مػػف الصػػندوؽ الػػدولي لمةنمي ػ الزراعي ػ نIFADم .ومشػػروع اإلدارة
المسػػةدام أل ارضػػي الم ارعػػي المشػػاع فػػي فمسػػطيف ،والممػػوؿ مػػف الحكوم ػ الب ارزيمي ػ  .ومشػػروع إنشػػاء م ػزارع
اسةزراع سمكي نموذجي  ،والمموؿ مف الحكوم الب ارزيمي  .ومشروع الطرؽ الزراعيػ  .ومشػروع دعػـ المنػاطؽ
المةضػػررة مػػف الجػػدار واتسػػةيطاف والمنػػاطؽ الم مش ػ  .ومشػػروع ةطػػوير أنظم ػ الػػرى والبني ػ الةحةي ػ لمػػرى
الز ارعػي فػي الضػ الغربيػ  ،والممػػوؿ مػف منظمػ الػدوؿ المصػدرة لمػػن ط نأوبيػؾم .ومشػػروع ةطػوير اسػػةغ ؿ
ميا الرى الزراعي  ،والمموؿ مف البنؾ اإلس مي.ومشروع دعـ المزارعيف المةضرريف مػف اتحػة ؿ والممػوؿ
مف اتةحاد األوروبي .والبرنامج الوطني لةخضير فمسطيف.
القدس ،القدس1021/7/6 ،
 50الخدمة الوطنية-المدنية وعالقتنا بالدولة

حنيف زعبي
سؤاؿ الخدمػ المدنيػ بالنسػب لم مسػطينييف فػي إسػراتيؿ ،هػو لػيس سػؤات مػدنيا فػي جػوهر ،بػؿ هػو سػؤاؿ فػي
ال وي أساسا .الدول ةغطي عمى دافع بناء "هوي مواليػ " ،عنػدما ةطػرح الموضػوع بخطػاب "مسػاواة" مػدني.
لكف نحف عمينا أف نكوف واضحيف في اإلجاب  :نحف ت نخدـ في الجيش اإلسراتيمي ،ألننا ت نشارؾ إسراتيؿ
في ةعري ا لمعدو ،ونحف لف نخدـ في "الخدم الوطني -المدني " ألننا ت نشارؾ إسراتيؿ في ةعري ا لذاة ا.
خطاب الخدم العسكري هو ليس خطابا مدنيا يةعمؽ بمس ل حقوؽ وواجبػات المػواطف فقػط ،بػؿ هػو خطػاب
انةماء ،يةعمؽ بالةماهي مع الدول والدفاع عن ا .الذى يخدـ في الجيش اإلسراتيمي ت يخدـ فقط كواجػب ،بػؿ
كرسال أيديولوجي  ،أى الخدم هنا هي ةعبير عف حؽ ،وليس عف مجرد واجػب .الةجنػد لمجػيش اإلسػراتيمي،
بالنسب لممواطف الي ودى ،هو ليس عبتا ،أو باألحر ت يقةصر معنا و يمة عمى م ػوـ "العػبء" ،بػؿ هػو
ةعبير عف بناء الذات ،وعف الةعاضد اتجةمػاعي .ب ػذا المعنػى نحػف ك مسػطينييف محػروميف مػف هػذا الحػؽ،
حػػؽ أف يكػػوف لنػػا "جػػيش" نةمػػاهى معػ ومػػع دور ،أو حػػؽ أف نشػػارؾ فػػي ةحديػػد مكانػ ودور "الجػػيش" الػػذى
يم منا.
بالةالي الطريقػ األم ػؿ لوصػؼ ع ةنػا بػالقوة العسػكري اإلسػراتيمي هػي لػيس أننػا ت نشػارؾ في ػا ،أو أننػا ت
نقػػوـ بواجبنػػا فػػي المشػػارك ب ػػا ،بػػؿ األهػػـ أن ػػا ت ةم منػػا ،ونحػػف ت نةمةػػع بػػالحؽ فػػي أف "ةم منػػا" هػػذ القػػوة
العسكري القامع والمحةم .
وهػذا المسػػةو مػػف النقػاش والمعنػػى ،ت يخة ػػي عنػػد اتنةقػاؿ مػػف الخدمػ العسػكري إلػػى الخدمػ المدنيػ  .واذا
كنػػا نريػػد أف نػػةكمـ عػػف جػػوهر المسػػاواة الحقيقيػ بػػيف العػػرب والي ػػود ،ف ػػي ةمػػؾ المسػػاواة الةػػي ةةعمػػؽ بمسػ ل
اتنةماء ،وليس فقط بمس ل الحقوؽ والواجبات .ت يمكف الحديث عف مساواة في الواجبات دوف الحديث عػف
التاريخ :السبت 1021/7/7

العدد1555 :

ص 18

المساواة في اتنةماء .المساواة في اتنةماء ،وليس المساواة في الحقوؽ ،هػو شػرط لمحػديث عػف المسػاواة فػي
الواجبات .وكما الحديث عػف المسػاواة فػي الواجبػات كشػرط لممسػاواة فػي الحقػوؽ هػو حػديث فاشػي ،ت يػؤمف
بحقوؽ اإلنساف بؿ يؤمف باشةراط ا ،كػذلؾ ،الحػديث عػف المسػاواة فػي الحقػوؽ كشػرط لمحػديث عػف المسػاواة
في الواجبات هو حديث يقمع ضي ال وي واتنةماء.
وعمينػػا أف نميػػز بػػيف فػػرض الخدمػ العسػػكري عمػػى الي ػػود المةػػدينيف ،وبػػيف فػػرض الخدمػ الوطنيػ -المدنيػ
عمى العرب .الدافع والمنطؽ في األوؿ مدني ،هو منطؽ ةوزيع أعباء ،لكف في ال اني هو فرض وتءات ،أو
افةراض وتءات ،وفي حالةي ال رض واتفةراض ،األمر مرفوض.
نحف نرفض الخدم الوطني  -المدني  ،ليس بسبب أبعادها المدني  ،بؿ بسبب أن ا ة رض ةطبيعا في ع ةنا
مواطنػ طبيعيػ  ،أى ع ػ انةمػاء بػيف ال مسػطيني وبػيف الدولػ العبريػ  ،ونحػف
مع الدول  ،أو ة ةرض ع
مواطن طبيعي  ،نحف مواطنوف في دول ةعػرؼ ن سػ ا كدولػ لشػعب آخػر ،ومػف هنػا عنصػر
لسنا في ع
الطبيعي م قود .واتنةماء ت يػ ةي مػف مجػرد مسػاواة مدنيػ
اتنةماء الذى يحدد الواجبات والذى يحدد الع
أو حةى ومي في الحقوؽ ،اتنةماء في حالةنا هي مس ل ةحددها باألساس طبيع ياـ هذ الدول .
وباسةعمالنا ة سير أننا نرفض المخدم المدني بكوننا "ت ن خذ حقو نا" فنحف نظريا "نؤجػؿ" الخدمػ الوطنيػ -
المدني "لحيف" أف ن خػذ حقو نػا ،لكننػا ب ػذا الخطػاب ت ننػزع الشػرعي عػف المشػروع ،وت نكشػؼ الغطػاء عػف
الطبيعي " بيف المواطف والدول  ،الةي ةؤسس لمنطؽ المشروع.
بدي ي "الوتء" لمدول  ،أو بدي ي "الع
بالةػػالي ،المطمػػوب اآلف ،هػػو أف نوضػػو هػػذا المسػػةو مػػف النقػػاش ،أف نوضػػح لمدولػ  ،وأف نوضػػح لشػػعبنا
ولشبابنا .الخدم الوطني -المدني  ،أةت كاسةمرار لمخططػات أسػرل ت ةةو ػؼ ،وكمؤشػر لمخططػات أسػرل
فشمت أو نجحت جزتيا ليس أك ر ،لكف دورنا الوطني يةعد مجرد إفشال ا ،دورنا الوطني هو أف نطرح بقوة
الحقوؽ والواجبات ،دورنا الوطني هو في أف نقمب هذ المخططػات أرسػا
أف ع ةنا مع الدول ةةعد ع
عمى عقب ،بمعنى أف نحوؿ مخططات أسرل  ،لمم ات ةعيد فةو أسػتم ال ويػ والع ػ مػا بيننػا ك مسػطينييف
وما بيف الدول العبري ككياف أ يـ وما يزاؿ عمى أنقاضنا الم دوم وعمى أكةافنا الحي .
ضي ال واجبات /األعباء ،في حالةنا هي ضي هوي  ،وهي ليست ضي مدنيػ  ،ومػف يريػد أف ي ػةو خطػاب
"األعباء" عمي أف ي ةح مف منافذ الصحيح  :ال مسطيني ت يشارؾ في أعباء الدول  ،فقػط ،ال مسػطيني دفػع
ويػػدفع صػرا ،جميػػع أعبػػاء يػػاـ هػػذ الدولػ  ،األ ارضػػي ،الميػػا  ،القػػر  ،المػػدف الي وديػ  ،جميع ػػا أ يمػػت فػػوؽ
أرض ػ وأخػػذت من ػ  .المشػػارك والمسػػاواة فػػي األعبػػاء ةعنػػي إعػػادة ةقسػػيـ الم ػوارد بشػػكؿ عػػادؿ ،وهػػي ةعنػػي
إرجاع األرض لم مسطيني ،وارجاع ال مسطيني ألرض .
عر 1021/7/6 ،48
" 52إسرائيل" تجدد لغة التيديدات لمبنان بالحر

حممي موسى
في ةطور ير مسبوؽ وج ت إسراتيؿ خ ؿ األياـ األخيرة ة ديػدات مةةاليػ إلػى لبنػاف منػذرة بعوا ػب وخيمػ
ألى ةصعيد عمى الحدود .وةم مت الة ديدات ليس فقط ب ط ؽ الةصريحات الناري مػف جانػب عػدد مػف ػادة
الجيش اإلسراتيمي وخصوصا اتد فر الجميؿ العميد هػرةس هػالي ي ،بػؿ أيضػا بعػرض صػور وأشػرط عمػى
الةم زيوف اإلسراتيمي وادعاء أن ا جوتت يادي لػ«حزب اج» ةم يدا لعمميات أسر جنود.
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صػاص
وأشارت الصحؼ اإلسراتيمي إلى ةوةرات حةى مع الجيش المبناني في األسبوع الماضي بعدما سمع ّ
أ ر ضابطا لبنانيػا يقسػـ جنػود دوريػ إسػراتيمي مػف مانيػ أفػراد إلػى أهػداؼ لجنػود  .وةػ ةي هػذ الةصػريحات
والة ديدات مع ا ةراب الذكر السنوي لعدواف ةموز  1002والذى اشة ر باسـ «حرب لبناف ال اني ».
و ػػد أجػػرت إس ػراتيؿ أمػػس األوؿ م ارسػػـ إحيػػاء ذكػػر جنودهػػا الػػذيف ةم ػوا فػػي حػػرب لبنػػاف ال اني ػ  .وبحضػػور
رتيس األركاف الجنراؿ بني انةس ألقى الوزير سوسي بيمد كمم الحكومػ جػاء في ػا أف «حػرب لبنػاف ال انيػ
كانت حربا اضط ارري أعادت إلسراتيؿ درة ا الردعي ».
وشدد اتد فر الجميؿ المعروف باسـ «ال ر  »82هرةس هالي ي عمى أن إذا نشبت حرب أخػر فػي لبنػاف
ػار أكبػػر بػػالقر هنػػاؾ .وأضػػاؼ
فػ ف الجػػيش اإلسػراتيمي سػػيدخؿ بقػػوة أكبػػر إلػػى األ ارضػػي المبنانيػ ويمحػػؽ دمػ ا
هػػالي ي «إننػػا نمػػنو ال رصػ لمجػػيش المبنػػاني أف ت يكػػوف عػػدوا ،لكنػ سػػيناؿ ردا هجوميػػا إذا حػػارب ضػػدنا».
وحسب ك م «ف ن ـ في األسرة الدولي وفي إسراتيؿ ظنوا بعد ةقرير ولدسةوف أف بالوسػع فعػؿ ذلػؾ بشػكؿ
أجمػػؿ .األمػػر لػػف يكػػوف جمػػي  .مػػف دوف ة عيػػؿ لقػػوة كبي ػرة سػػيةعذر ةحقيػػؽ إنجػػازات ،والعػػدو أيضػػا يعػػرؼ
ذلؾ».
و اؿ هالي ي «إننا في ةقرير ولدسةوف ممنا إلى اترةباؾ والة كير ب ف بوسعنا فعؿ ذلػؾ بشػكؿ أفضػؿ .ومػف
الم ـ أف نقوؿ :ت يمكف لألمػر أف يبػدو أجمػؿ .فحػرب مػف دوف ة عيػؿ ػوة كبيػرة ةجعػؿ مػف المةعػذر ةحقيػؽ
إنجػػازات» .وأشػػار ضػػباط فػػي ال ر ػ إلػػى القمػػؽ الكبيػػر مػػف ةػػوةر الع ػػات مػػع الجػػيش المبنػػاني حيػػث فػػي
األسػػبوع الماضػػي سػػمع صػػاص أ ػػر إس ػراتيمي أحػػد ػػادة القػػوة المبناني ػ ػػرب ري ػ الغجػػر يػػوزع أف ػراد دوري ػ
إسراتيمي أهدافا لجنود  .و الوا إن صحيو أف النار لـ ة ةو ،ألن مػع بدايػ الحػادث حػرؾ الجػيش اإلسػراتيمي
مدافع دباباة ة ديدا لمجيش المبناني.
وشػػدد الجن ػراؿ هػػالي ي فػػي لقػػاء مػػع الم ارسػػميف عمػػى الحػػدود مػػع لبنػػاف عمػػى أن ػ إذا دخػػؿ الجػػيش اإلس ػراتيمي
الحرب ف ف «ةبادت شديدا لمنيراف بيف الطرفيف سيقع ولذلؾ فػ ف الطػرفيف سيسػعياف لبػذؿ كػؿ الج ػد مػف أجػؿ
عدـ حدوث ذلؾ .وسنضطر نحف لمدخوؿ بقوة وبةدمير شديد إلى داخؿ القر المبناني  ،ليس كعقاب بػؿ ألف
العدو يةواجد هناؾ .وسيةكبد لبناف خساتر أفدح مف ةمؾ الةي ةكبدها في حػرب لبنػاف ال انيػ  .فػالرد يجػب أف
يكوف أشد وأو و وبمعاف أخر أك ر عن ا».
وهذ هي المػرة الرابعػ الةػي يػدلي ب ػا ضػابط كبيػر فػي يػادة الجب ػ الشػمالي فػي إسػراتيؿ بةصػريحات ك ػذ
لمصحافييف في األيػاـ األخيػرة .وبحسػب معمقػيف إسػراتيمييف فػ ف كػ ـ هػالي ي ت ينطػوى عمػى جديػد لكػف مػ
معنػػى لػػوةيرة الةص ػريحات .فخ ػ ؿ السػػنوات األخي ػرة كػػررت إس ػراتيؿ ة ديػػداة ا والةػػي كػػاف أبرزهػػا فػػي العػػاـ
 1009عندما عرض اتد الجب الشمالي في حين  ،الجنػراؿ ػادى آيزنكػوت مػا سػمي ب ػ«نظريػ الضػاحي »
لمعمؿ في لبناف في أى حرب مقبم  .و اؿ حين ا إف إسػراتيؿ سةوسػع مػف نطػاؽ الةػدمير الػذى اسػةخدمة فػي
الضػػاحي الجنوبي ػ فػػي حػػرب العػػاـ  .1002وحين ػػا شػػدد عمػػى أن ػ «فػػي كػػؿ ري ػ ةنطمػػؽ من ػػا الني ػراف نحػػو
إسراتيؿ ،سنسةخدـ وة ير مةناسب ونمحؽ ضر ار ودما ار هاتميف .مف ناحيةنا نعةبرها واعد عسكري ».
وأشارت «هآرةس» إلى أف أهمي ةصريحات هالي ي ةكمف في ةو ية ا .ف ػي ةػ ةي عمػى خم يػ الةقػديرات بػ ف
ة ػػاجـ إسػراتيؿ المنشػػآت النوويػ اإليرانيػ فػػي الشػ ور المقبمػ واحةمػػاتت حػػدوث مواج ػ جػراء األحػػداث فػػي
سػػوريا أو بسػػبب نقػػؿ أسػػمح كيمياتي ػ لػ ػ«حػػزب اج» .والمغػػز  ،بحسػػب «هػػآرةس» أف إس ػراتيؿ ةطمػػؽ بػػذلؾ
رسال واضح لػ«حزب اج» وهي أف عمي الةزاـ ال دوء وأن في حاؿ اسة زاز إسراتيؿ فسػيدفع منػا باهظػا ت
يسةطيع لبناف ةحمم .
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وةنقؿ «هآرةس» عف ضباط ػول ـ إف الػدرس مػف حػرب لبنػاف ال انيػ هػو أنػ إذا و عػت الجولػ المقبمػ فمػف
واجػػب الجػػيش اإلس ػراتيمي فػػو ار الػػدخوؿ بقػػوة إلػػى لبنػػاف لةخ يػػؼ الضػػغط الصػػاروخي عمػػى الجب ػ الداخمي ػ .
ويةحد وف عف وجود ما ت يقؿ عػف  20ألػؼ صػاروخ فػي لبنػاف أى عشػرة أضػعاؼ مػا كػاف فػي حػرب لبنػاف
ال اني ػ  .ووفػػؽ ةقػػديرات اتسػػةخبارات اإلس ػراتيمي ف ػ ف أى محاول ػ مػػف «حػػزب اج» لةسػػخيف الجب ػ لصػػرؼ
األنظػػار عمػػا يجػػرى فػػي سػػوريا لػػف ةخ ػػؼ ضػػاتق النظػػاـ السػػورى .ويعةقػػدوف فػػي يػػادة الجب ػ الشػػمالي أف
سقوط النظاـ السورى د يح ز منظمات سني مةطرف أو «حزب اج» لةن يػذ عمميػات موضػعي عمػى الحػدود
مع لبناف.
وبالر ـ مف الة ديدات اإلسراتيمي ف ف المراسؿ العسكرى لػ«هػآرةس» كةػب بػؿ أيػاـ أف الجػيش اإلسػراتيمي لػـ
يسػػةخمص العبػػر مػػف حػػرب لبنػػاف ال انيػ وأنػ عمػػى الحػػدود المبناني ػ ت يػزاؿ يػػر جػػاهز لمقةػػاؿ .وأوضػػو أف
الجيش اإلسراتيمي ةعاطى بمراحؿ ث مع إخ ا ات حرب لبناف ال اني ةم مت األولى من ا بمحاول إصػ ح
العيوب الةي ةبدت ـ بعد عاميف باإليحاء أف الم م انة ت.
وأشيع أف الحرب عمى زة م مت اسةيعاب الجيش لمدروس وةجاوزهػا .ولكػف بعػد ذلػؾ جػاءت المرحمػ ال ال ػ
الة ػػي ك ػػر اتدع ػػاء في ػػا بػ ػ ف ح ػػرب لبن ػػاف ال انيػ ػ ل ػػـ ةك ػػف إخ ا ػػا وأن ػػا كان ػػت إنج ػػازا .ويخم ػػص الم ارس ػػؿ
إلى أف الحديث عف إزال العيوب كاف مبالغا في وأف األخطاء في ك يػر مػف الجوانػب ةشػ د عمػى أف الجػيش
ير جاهز لمحرب ت مف ناحي الةدريب وت مف ناحي الةسميو ألسباب يةعمؽ بعض ا بالميزاني .
السفير ،بيروت1021/7/7 ،
المخيمات
 51الجيش المبناني في مواجية
ّ

أسعد أبو خميؿ
المقامػ عمي ػػا .هػػي بالنسػػب
يعػػيش أهػػؿ
المخيمػػات ال مسػ ّ
ّ
ػطيني فػػي لبنػػاف فػػي أجػزاء ناتيػ بعيػػدة عػػف األرض ُ
المبنانيػ ػ ش م ػػف ي ػػر ش ػ ّػر ش ه ػػي واح ػػات م ػػف السػ ػ ـ والوت ػػاـ
ألف ب ػػا ي المن ػػاطؽ
ّ
ػانييف «ب ػػؤر ّ
لمبن ػ ّ
أمنيػ ػ »ّ ،
المخيمػػات .كػػاف إع ػ ـ الكةاتػػب الحربػػي أ نػػاء الحػػرب
والةحػػاب .ت يع ّكػػر ص ػ و األمػػف المبنػػاني وس ػ م إت
ّ
المخيمػػات بػ ػ«المعسػػكرات» وذلػػؾ مػػف أجػػؿ الةحضػػير لةػػدميرها
ػدو فيصػػؼ
ّ
ّ
المبناني ػ يعةنػػؽ خطػػاب إذاع ػ العػ ّ
المخيمػػات فػػي حال ػ حصػػار م روض ػ مػػف جػػيش ةعصػػا البطول ػ إت فػػي
و
ػا.
ػ
أهم
ػؽ
ػ
ح
ب
ػازر
ػ
ج
م
ػاب
وترةكػ
ّ
لكن ػػا مرةبطػ بالج ػػؿ العميػػؽ الػػذى
المخيمػػات .مشػػكم
ػدنييف أو فػػي مواج ػ
المخيمػػات مةشػ ّػعب ّ ،
ّ
ّ
مواج ػ مػ ّ
ضي فمسطيف .خذ جبراف باسيؿ :ير الرجؿ في ن س شعم مةوّدة
يعةرى صؼ الشعب المبناني في مس ل
ّ
ػطيني ت يمةػاز عممػا
ذكيا حول ػ ّ
لكن فػي مػا يةعمّػؽ بةػاري القض ّػي ال مس ّ
مف الذكاء ػ ؿ ّإن ت يجد مف هو ّ
ومعرف ػ عػػف أنط ػواف زه ػ ار أو عػػف نعم ػ اج أبػػي نصػػر نإذا كػػاف نعم ػ اج أبػػي نصػػر نعم ػ مػػف اج بحػػؽ
وحقيؽ ،فر ب الةجديؼ ةزدادم.
أف الجػيش ُمص ّػر
المخيمات ال
ص الجيش المبناني في مواج
ّ
ّ
مسطيني في لبنافد ولماذا يبدو ّ
لكف ما هي ّ
ٍ
كررةد
عمى ارةكاب
معاص ةار ّ
يخي ُم ّ
حمػود .ت سػند ل ػـ
ّ
المخيمات في لبناف ت ظ ير ل ا :م م ا م ؿ األكراد الذيف ّ
يةعرضوف ل ضط اد في برج ّ
المخيمػػات
وت حركػ باسػػة ناء أفػراد يسػػكنوف ال ػػـ ال مسػػطيني ،وي جسػػوف بػ صػػبو مسػػاء .لكػػف هػػؤتء أفػراد.
ّ
ػطيني فػػي لبنػػاف لحماي ػ ن س ػ ا مػػف عػػدواف إس ػراتيؿ ومػػف ةنكيػػؿ
ال مسػػطين ّي هػػي الةػػي ولّػػدت المقاوم ػ ال مسػ ّ
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المخيمػػات فػػي السػػةينيات :هػػي وحػػدها ت سػػند ل ػػا إت س ػ ح ا .ةمػ ّػر اسػػة اززات الجػػيش
المكةػػب ال ػػاني فػػي
ّ
يعبراف أبدا عف مناصرة
المخيمات مرور الكراـ في الصحاف
المبناني ضد
المبناني  .وفريقا النزاع في لبناف ت ّ
ّ
ّ
المخيمػػات ألهػػداؼ سياسػ ّػي وطات ّي ػ بغيض ػ :
المخيمػػات .فر ػػاء الص ػراع فػػي لبنػػاف ةعػ ّػودوا اسػػةغ ؿ
ألهػػؿ
ّ
ّ
ػعبي ػ ػ القيػادة
يغ ّذوف الخ فات ـ
يضحوف بمف يريدوف .ت يجػد وليػد جنػب ط ضاضػ فػي شػةـ الجب ػ الش ّ
ّ
صمي خاض ا نلكف مػف ي خػذ عمػى جنػب ط
العام  ،مع ّأن كاف يةمقّى دعما من ا أنقذ في حروب طات ّي م ّ
ّ
عدـ اتنسجاـ السياسي ػ األخ ي وهو الػذى كػاف أداة فػي يػد اسػةخبارات حسػني مبػارؾ فيمػا هػو اآلف يعػظ
مسطيني فػي لبنػاف ،فػي
مسطيني وال ورة ال
لمقضي ال
بو اح حوؿ ال ورات وفي مديو انة اض مصردم .كاف
ّ
ّ
ّ
السػػةينيات واواتػػؿ السػػبعينيات ،جب ػ مسػػاندة عريض ػ ةةكػ ّػوف مػػف حركػػات وشخصػ ّػيات ومنظمػػات فاعم ػ فػػي
ػطيني عػف لبنػاف ػ ػ ت بػؿ ُرّحمػت ػ ػ ومػا عػاد هنػاؾ فػي لبنػاف جب ػ ُمسػاندة لمػا ةبقّػى
الب د .رحمت ال ورة ال مس ّ
مف ال ورة .ومجزرة ن ر البارد لقيت ة ييدا عارما مف مخةمػؼ ّةيػارات الشػعب المبنػاني الػذى يسػعى أبػدا ودومػا
ؾ المخ ّػيـ
لمع ور عمى البطول في جيش الوطني .رع الشباب المبناني الطبوؿ ون خوا في المزامير ةرحيبػا بػد ّ
فوؽ رؤوس أصحاب .
ما جر في ن ر البارد وفي عػيف الحمػوة أخيػ ار سمسػم مةرابطػ  .يسػةطيع مريػدو أنمػاط ةحمػي ت فػارس سػعيد
خارجي ػ خط ػرة
نالقػػادر عمػػى ربػػط انةخابػػات الكػػورة بػػالممؼ النػػووى اإلي ارنػػيم أف يعػػزوا مػػا جػػر إلػػى م ػؤامرة
ّ
السياسي في لبنػاف والػذى يب ػر
ةسة دؼ منع مس الوطف المن ار .يسةطيع وليد جنب ط نم ّرج الةحمي ت
ّ
المخيمػػات إلػػى زيػػارة أحمػػد
سػػامعي باشػػةراك بمجمّػ «نيويػػورؾ ري يػػو أوؼ بػػوكس»م أف يعػػزو مػػا حػػدث فػػي
ّ
ػطيني ،
جبريؿ القصيرة لمبنػاف .لكػف مػف المشػكوؾ فيػ أف يكػوف جنػب ط هػذا ػد وطػئ أرض
المخيمػات ال مس ّ
ّ
فمسطيني مسةجديا س ح ا لةوظي في معارك الطات ّيػ الةػي ت ةنة ػي .الجػيش
إت عندما كاف يزور مراجع
ّ
طني عف مغز ن ر البارد ومعنا .
المبناني ّ
صدؽ األكذوب الو ّ
المسة ّز لمجيش
زرت ّ
مخيـ ن ر البارد في  1020بدعوة مف أهم إللقاء محاضرة .وال فت هناؾ هو الوجود ُ
جنوبي ت ةبعد ك ي ار عف الحدود مع فمسطيف المحةمّ  ،و د لمس أهم ا عمػى م ّػر
المخيـ .أنا مف منطق
حوؿ
ّ
ّ
ػةمر.
المسػ ّ
العقػود الطويمػ منػػذ إنشػاء دولػ الكيػػاف الغاصػػب الغيػاب الةػػاـ لمجػػيش فػػي مواج ػ عػػدواف إسػراتيؿ ُ
العدو بؿ نحو ش ر ببناء جدار في مخال تة اؽ ال دن نوالػذى كػاف يجػب أف يةع ّػرض لإللغػاء
يقوـ جيش
ّ
اتيمي المةوالي م ،فيقؼ الجيش المبناني حارسػا ألعمػاؿ
مف حكومات ما بعد الحرب وما بعد اتحة تت اإلسر ّ
العدو ولحماية مف ضب األهالي .طبعػا ،يسػةطيع اتػد الجػيش المبنػاني السػابؽ ،ميشػاؿ سػميماف ،أف يػزعـ
ّ
مبنيػ عمػػى «مواج ػ العديسػ » كمػػا ورد فػػي «السػ ير» أخيػ ار .لكػػف مػػف الغريػػب
ػ
دفاعي
اةيجيا
ر
ػة
ػ
س
ا
ػد
ػ
ج
و
ّأنػ
ّ
ّ
دفاعي ُمةكامم :
مجرد رشؽ فردى مف الرصاص اسةراةيجيا
ّ
المسة جف مف جنراؿ في ّ
أى جيش أف ير في ّ
وُ
دفاعيػ لمبنػاف كبػديؿ
اةيجي
ّ
لكف ماذا ةقوؿ عندما يةق ّػدـ اتػد لػواء ّةنػوريف السػابؽ ،بطػرس حػرب ،بكةابػ اسػةر ّ
مبني عمى
دفاعي
يةقدـ ميشاؿ سميماف باسةراةيجيا
فاعمية ا باعةراؼ
مف مقاوم أ بةت
العدو ن س د لكف أف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أف سػػميماف ت ي ػػـ كممػ اسػػةراةيجيا بمعاني ػػا
إطػ ؽ نػػار نشػػجاعم فػػردى مػػف بػػؿ ضػػابط لبنػػاني دليػػؿ عمػػى ّ
السياسي والعسكرّي .
ّ
ػطيني  ،فيمػا ت يةح ّػرؾ هػذا
كيؼ يكوف هناؾ وجود ك يؼ لمجيش المبناني في ةطويؽ ممحوظ
لممخيمات ال مس ّ
ّ
العدو اإلسػراتيمي نآف األواف كػي ةةوّػؼ المحطػات
أجنبي اةت فقط لحماي
الجيش في الجنوب إت برفق وة
ّ
ّ
أف الجندى في ػا
بث شراتط
المقاوم
لمعدو عف ّ
ّ
ّ
ةرويجي مف «اليوني يؿ» عف «اليوني يؿ» حيث نر ّ
المبناني ُ
ّ
الةحيػ عمػػى األهػػالي أرسػػمت أنجػػي ميركيػػؿ ػوات
الةحي ػ عمػػى األهػػالي» .هػػؿ مػػف أجػػؿ إلقػػاء
«يقػػوـ ب لقػػاء
ّ
ّ
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يرد
نواب ا ب ّن ا امت بذلؾ لحماي
العدو اإلسراتيميم .كيؼ ت ّ
أ ّ
ّ
لماني إلى لبناف وهي الةي أ ّرت أماـ مجمس ّ
ةجسػس أ ام ػا
لمنصػ
ػدو
الجيش المبناني بقصؼ عمى موا ع في داخؿ فمسطيف المحةمّػ ّ
ّ
ّ
ردا عمػى ة جيػر الع ّ
ػدو
ػرد الجػػيش نب ػ مر مػػف الحكوم ػ
هػػو داخػػؿ األ ارضػػي
المبناني ػ د عمػػى العكػػس ،يػ ّ
ّ
ّ
المبناني ػ م عمػػى ة جيػػر العػ ّ
ػدو فػػي النػا ورة .لمػػاذا ت يظ ػػر
ةجسػػس مزروعػ عمػى األ ارضػػي
لمنصػ
ّ
ّ
ّ
المبنانيػ بعقػد اجةمػػاع ػػي مػع العػ ّ
المخيماتد
مع
الةعاطي
في
الجيش
هذا
ليف
ّ
ردا فورّيا وحاسما مف الجيش الم روض ّأن يحمي الوطف نوالػذى ُي ةػرض ػ ػ
إف الشروط الدنيا لمسيادة ةةطمّب ّ
ّ
ػدو
وفؽ سيناريوهات ص ّ
يوني واضح يعةنق ا فريؽ  26آذار ػ ػ أف يسػةوعب سػ ح المقاومػ مّ .
إف ة جيػر الع ّ
مر مرور
ةجسس وة جيرها عف بعد مف طاترات خر ت أجواء لبناف ،خرؽ مضاعؼ لمسيادة
لمنص
ّ
ّ
ّ
المبناني ّ
ػةمرة،
الكراـ في اإلع ـ والسياس في لبنػاف .عنػدما يبػدأ الجػيش ب ّ
ػالرد بالح ّػد األدنػي عمػى جػراتـ إسػراتيؿ المس ّ
أف الكممػ مػػف مخمّ ػػات ال قافػ الذكورّيػ العنصػرّي  ،وهػػي مػػف جػػذر
يحػػؽ لػ عنػػدها بعػػض «المرجمػ » ػ ػ مػػع ّ
الموسمي أماـ طمب المدارس الناتميف في الن ػار عمػى و ػع
«الرجؿ» ػ الةي ةظ ر في عروض أكؿ األفاعي
ّ
الحماسي .
الوطني
األناشيد
ّ
ّ
المخيمات الةػي لػـ
نةحدث عف حماي
أف يكوف هذا الجيش ُمةقاعسا في م ام األـ لحماي الحدود ػ حةى ت ّ
ّ
يحم ا الجيش في ةاريخ الطويؿ وذلػؾ بسػبب عقيػدة فػؤاد شػ اب العسػكرّي والةػي عمػى أساسػ ا اعةبػر لبنػاف
المخيمػات ف ػذا ذروة
ن س حمي ا خجوت إلسراتيؿ في حروب ا ضد العرب ػ وأف يقػيـ ةرسػانات عسػكرّي خػارج
ّ
إف الجػيش ةع ّػرض لمرشػؽ بالحجػارة :حسػنا ،ليحةمػؿ
في اتسة زاز لكؿ أهالي
المخيـ .محطػ ةم ز ّ
ّ
يونيػ الػت ّ
هذا الجيش المغوار بعض الحجارة مف صبي اضبيف فػي مخيمػات ال قػر والم انػ  ،كمػا احةمػؿ فػي ةاريخػ
إف الجيش ةع ّػرض لكػ ـ
الطويؿ صواري و نابؿ واذتت مف
العدو اإلسراتيمي .مراسم في شاش أخر الت ّ
ّ
نػ ٍ
فميةحمػػؿ الجػػيش الشػػةاتـ مػػف صػػبي اضػػبيف ،كػػرد فعػػؿ
ػرد ب ػ ط ؽ النػػار.
ػاب مػػف صػػبي فػػي المخػ ّػيـ ،فػ ّ
ّ
ػدنيات ػ ػ ت يػزاؿ جماعػ 26
صغير ونسبي عمػى ةػدمير مخ ّػيـ ن ػر البػارد نومقةػؿ نحػو  65مػف المػدن ّييف والم ّ
المدنييف «فقط» ُةموا في الباردم.
إف واحدا أو ا ْنيف مف
ّ
كرروف القوؿ ّ
آذار ُي ّ
عن ػػدما ة ػػدخؿ إل ػػى مخ ػ ّػيـ ن ػػر الب ػػارد عمي ػػؾ أف ةم ػ ّػر عم ػػى مكة ػػب تس ػػةخبارات الج ػػيش .يةع ػ ّػرض المبن ػػاني
المبنانيػ م لمسػػاءل فظّػ مػػف الضػػابط المعنػػي هنػػاؾ .يريػد مكةػػب اسػػةخبارات الجػػيش أف ُيشػػعرؾ ّأنػػؾ ح الػ
نو ّ
لةو أكؿ بعض األفاعيم
ّ
ألنؾ لبناني ير ب نأو ةر بم في زيارة ّ
مخيـ فمسطيني .ي ةو الضابط نالذى أكمؿ ّ
ويػػات .سػ لةُ :
ال
ػى
ػ
م
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ػماء
ػ
س
األ
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ػ
ج
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ػماء
ػ
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ػ
ب
ػارف
ػ
ق
وي
،
ػ
ماني
الع
ػدارس
ػ
م
ال
ػات
ػ
م
مخ
ػف
ػ
م
ر
ا
ػ
ة
دف
ػ
م
أما
ّ
ّ
ّ
ُ
ضػؿ
ولو ،نحف في عصر الكومبيوةر ،اليس أس ؿ لو اسةعممةـ كومبيػوةر فػي عممكػـد حنػؽ وأجػابني :ت ،ن ّ
ضػػموف األفػػاعي عمػػى يرهػػا مػػف الحيوانػػات فػػي اسةع ارضػػات مغػػاوير الجػػيش المورو ػ مػػف
الػػدفاةر نكمػػا ي ّ
اسةعراضات بضايات القر في القرف الةاسع عشر ػ عمى األ ّؿم .وأهؿ المخ ّػيـ لػـ ينسػوا الضػيـ ،لػيس فقػط
بسبب الدمار ال اتؿ الذى أصاب منازل ـ ،بؿ بسبب إصرار الجيش ،بناء عمػى خطػ موضػوع خػارج لبنػاف
العمميات العسػكرّي ».
امت بةن يذها حكوم فؤاد السنيورة ،عمى ةدمير ما ةبقّى مف
المخيـ حةى بعد انة اء « ّ
ّ
برمةػ  .لػـ يةع ّػرض
و د ةرؾ الجيش وراء عمى جدراف
ّ
المخيـ شػةاتـ عنصػرّي بذيتػ بحػؽ الشػعب ال مسػطيني ّ
جندى واحد لمحاسب عمى أعماؿ اتعةداء الةي حصمت.
ويزيػػد مػػف ضػػب أهػػؿ المخػ ّػيـ الوضػػع السػػكاني المعيشػػي .أو ةنػػي سػ ّػيدة مػػف المخػ ّػيـ نالجديػػدم عنػػدما كانػػت
الحديدي .
أصرت عمى أف أر ب ـ عيني كيؼ يعيشوف داخؿ المسةوعبات
ّ
ّ
السيارة الةي أ مّةني ة ـ بالمغادرةّ .
الحػ ّػر داخػػؿ مػػا يػػؿ ل ػػـ ّإن ػػا منػػازل ـ الجديػػدة يجعػػؿ البقػػاء هنػػا مسػػةحي  .كػػاف الس ػ ّكاف يبيةػػوف ليمػػة ـ بػػيف
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لمحر الشديد في الصيؼ .وحال الغضب بػيف السػ ّكاف نحػو الجػيش المبنػاني والمحػيط يػر
المسةوعبات اةّقاء ّ
المضياؼ نالذى ُيك ر مف «ةربيو الجميؿ» لمشعب ال مسطيني فيما هو يمعف في ة واذتتم لـ ةةوّؼ.
يجػػب عمػػى ػػادة الجػػيش المبنػػاني أف يةعظػوا مػػف ةجربػ المكةػػب ال ػػاني فػػي السػػةينيات .أك ػػر الجػػيش المبنػػاني
المخيمات ،فما كاف مف الس ّكاف بعدما ةسمحوا و ويػت
آنذاؾ مف فرض السطوة والقسوة واتعةداء عمى أهالي
ّ
شػػوكة ـ إت أف انة ض ػوا فػػي ّأوؿ فرص ػ ضػػد سػػمطات الدول ػ الةػػي ظممػػة ـ .ػػد ت يكػػوف هنػػاؾ مػػف أص ػوات
مسطيني ػادرت لبنػاف ،وبػات مةش ّػد و ال ػورة فػي
األياـ ،وال ورة ال
لبناني ةناصر أهؿ
سياسي
ّ
المخيمات هذ ّ
ّ
ّ
ّ
لبن ػػاف نحم ػػاء الحريرّيػ ػ م ه ػػـ أن سػ ػ ـ حم ػػاء اتح ػػة ؿ نأى ج ػػيش لح ػػد فمس ػػطيفم ال ػػذى ي ػػةكمّـ باس ػػـ الش ػػعب
ػةمر
مخيـ فمسطيني آهػؿ بالسػ ّكاف .سػينة ض أهػؿ
ّ
ال مسطيني ،وباسم دعموا دؾ ّ
المخيمػات فػي لبنػاف إذا اس ّ
ػطيني حالػ حصػػار وةضػػييؽ ت
الجػػيش المبنػػاني فػػي اسػػة زاز و معػ ألهػػالي المخػ ّػيـ .ةعػػيش
المخيمػػات ال مسػ ّ
ّ
يدرى ب ا ،أو ت يكةرث ل ا ،الشعب المبناني.
هنػػاؾ ضػػرورة لمجػػيش كػػي يكسػػب هيبػ ووهجػػا وكػػي يعطػػي صػػورة البػ س والحػػزـ .لكػػف عمي ػ أف ي عػػؿ ذلػػؾ
جنوبا ،ألف الوج األخر ت ة ةي ل إت بالخزى والعار.
االخبار ،بيروت1021/7/7 ،
 51الحدود مع مصر أصبحت خط قتال

اليكس فيشماف
'كؿ مػف ُيم ّكػف ابنػ مػف اتشػةغاؿ بالة ريػب فمي خػذ فػي حسػاب اف هػذا اتبػف لػف يعػود الػى بيةػ حيػا' .ليسػت
هذ جمم مف فيمـ ،بؿ هذ هي الرسال الةي نقم ا مؤخ ار اتد منطق الجنػوب ةػاؿ روسػو الػى وج ػاء القباتػؿ
البدوي في النقب.
والمعنػػى واضػػو وهػػو اف الحػػدود مػػع مصػػر أصػػبحت خػػط ةػػاؿ .وكممػػا ةقػػدـ بنػػاء الجػػدار زاد مقػػدار النػػار.
وةغيػػرت فػػي الشػ ريف اتخيػريف أوامػػر اطػ ؽ النػػار فػػي الجػػيش اتسػراتيمي فمػػـ يعػػودوا ُي ر ػػوف بػػيف الم ػربيف
والمشةب في أن ـ ارهابيوف وهـ يطمقوف النار عمى كؿ مشةب في في الجو أوت ونحو األرجؿ بعد ذلؾ.
ت يمػػر يػػوـ مػػف يػػر اط ػ ؽ نػػار عمػػى الحػػدود ،ويكػػوف ذلػػؾ احيانػػا أك ػػر مػػف م ػرة واحػػدة فػػي الميم ػ  ،ويوجػػد
ضحايا ايضا بالطبع .و د سجؿ فُر اء مف دوري أ وز أةموا في المدة اتخيرة عم عممياةيا عمى هػذا الخػط
 21مصػادم مػع اطػ ؽ نػار .وكػاف ذلػؾ مػف وج ػ نظػرهـ خطػا ناجحػا وت عجػب فػي اف الحػدود المصػري
أصبحت في نصؼ السن اتخير الخط الذى ُيطمب أك ر مف ير في الوحدات الممةازة .ف ةوجد دوري أو
وحدة خاص اخر ةحةرـ ن س ا لـ ةنصػب كمػاتف هنػا فػي اتشػ ر اتخيػرة أو أرادت اف ةػ ةي الػى هنػا عمػى
األ ػػؿ .لكػػف لػػيس الجػػيش اتسػراتيمي وحػػد هػػو الػػذى يطمػػؽ النػػار .اف ةغييػػر أوامػػر اطػ ؽ النػػار ػػد جػػاء فػػي
وا ع اتمر ردا عمى ةغيير طريق عمؿ الم ربيف مف مخةمؼ األنواع .و د بدأ البدو وت ي ػـ هػؿ يرشػدوف فػي
ةمػػؾ الميم ػ تجتػػيف أو بػػاح يف عػػف عمػػؿ أو ي ربػػوف المخػػدرات أو وسػػاتؿ القةػػاؿ بػػدأوا يعممػػوف بصػػورة ةشػػب
عمؿ الج ات اترهابي في سيناء .وأصبو مف الصعب ة ريؽ بعض ـ مف بعض.
في الماضي حينما كاف الم ربوف ي وف وات الجيش اتسراتيمي كانوا ي ربوف وهـ اليوـ يطمقوف النار .واذا
ضػايق ـ المو ػع المصػػرى القريػب فػػان ـ ت يحجمػوف عػػف اطػ ؽ النػار ايضػػا عمػى الجنػػود المصػرييف .وهكػػذا
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وبػػر ـ اف الحػػديث الػػى اآلف عػػف حػػدود س ػ ـ أصػػبحت أوامػػر الجػػيش اتس ػراتيمي تط ػ ؽ النػػار ةنظػػر الي ػػا
اليوـ ك ن ا الحدود السوري أو المبناني أو الغزي  ،فاذا حدث دخوؿ سيطمقوف النار.
سػػجؿ فػػي اتشػ ر اتخيػرة عمػػى هػػذ الحػػدود نحػػو مػػف عشػريف ةػػي وجريحػػا ُيعػػد فػػي ـ بػػدوى اسػراتيمي واحػػد
وجػػرح وأُعيػػد الػػى مصػػر ومػػات مةػ ار بج ارحػ  .ولػػـ ُيصػػب الػػى اليػػوـ
عمػػى األ ػػؿ حػػاوؿ اف يػػدخؿ مػػف سػػيناء ُ
لحسف الحظ باط ؽ النار تجتوف .وةنجو الكماتف في هذ المرحم وموا ع الرصد والسؤاؿ الى مةى.
أفضػػى ةغييػػر ةعري ػػؼ الحػػدود كم ػػا منػػا م ػػف بػػؿ ال ػػى ةغييػػر ف ػػي مقػػدار ون ػػوع الق ػوات الة ػػي ينشػػرها الج ػػيش
اتسراتيمي عمى طول ا .و د انش ت يادة الجنوب ايضا 'فرؽ اسةخباري خاص ' مؤل مف ناس مػف 'الشػباؾ'
والش ػػرط والج ػػيش اتسػ ػراتيمي يعمم ػػوف ف ػػي جم ػػع معموم ػػات اس ػػةخباري وةحدي ػػد أه ػػداؼ لمنظم ػػات الجريمػ ػ
واترهاب ت في سيناء و زة فقط بؿ في النقب ايضا.
ةعم ػػؿ ال ػػى جان ػػب ال ػػرؽ اتس ػػةخباري وح ػػدات خاصػ ػ ةعم ػػؿ عم ػػى اعةػ ػراض الم ػ ػربيف م ػػؿ دوريػ ػ 'ريم ػػوف'
المخةص بػاترض الصػحراوي  ،ووحػدة خاصػ مػف الشػرط أُنشػتت ريبػا لمعاممػ اترهػاب والة ريػب و'لػوةر'
العرب المؤل ػ مػف رجػاؿ احةيػاط مػف سػكاف المنطقػ  .وأُنشػتت ايضػا كةيبػ جمػع معمومػات اسػةخباري جديػدة
ينحصر عمم ا في م ار ب الحدود .ويضاؼ الى كؿ ذلؾ كؿ الوحػدات المخةػارة ةقريبػا الةػي ةػ ةي الػى الحػدود
في ةناوب لةن يذ عمميات المطاردة.
الةػػاري يةكػػرر .هػػؿ ظػػف شػػخص مػػا انػ انقضػػت ايػػاـ 'ارض عمميػػات المطػػاردة' فػػي ػػور اتردف بعػػد حػػرب
اتياـ السة د.
ي ةرض اف ةنخ ض هذ الموج العني حينما يةـ الجدار وةنصب عمى طول منظومات الكةروني  ،وي ةرض
اف ةةعػػرؼ هػػذ المنظومػػات عمػػى حركػػات مريب ػ عمػػى مبعػػدة بضػػع كيمػػومةرات فػػي عمػػؽ سػػيناء ،وس ػػةقود
الةحذيرات القوات الى نقاط الدخوؿ .لكف نعمـ مف معرفةنا لمبدو أن ـ لف يةخموا بس ول عف مصادر عيش ـ.
فسيجدوف كـ مف الو ت يبقى منذ لحظ اخةراؽ الجدار الى وصوؿ القوات ويةعممػوف كيػؼ يخة ػوف فػي هػذ
المدة في واد مف األودي  .ويزعموف في الجيش في المقابؿ اف احةماؿ اف يدخؿ مةسمؿ ويخة ػي فػي المنطقػ
سيكوف ص ار ةقريبا.
ضعف في االستخبارات
في اتةصاتت الةي ةجرى فػي اتسػابيع اتخيػرة بػيف الج ػات اتمنيػ يطمػب المصػريوف مػف اتسػراتيمييف اف
ين ػػذوا بال عػػؿ ةغييػ ػرات ماهية ػػا أن ػػا ةغييػ ػرات جوهري ػ فػػي الممح ػػؽ العسػػكرى تة ا ػػات الس ػ ـ .و ػػد أ ػػارت
الج ات العسكري بؿ اف يةولى الرتيس الجديد السمط مطالب مشاب  ،لكف اسراتيؿ ير مسػةعدة الػى اآلف
لمموافق عمي ا.
حصمت مصر في الماضي عمى موافقات عمى أف ةُدخؿ الػى سػيناء ػوات أك ػر وأفضػؿ والػى منػاطؽ أك ػر.
وأجازت اسراتيؿ مف جمم ما أجازت ادخاؿ وات صػاعق بػدؿ ػوات شػرط عاديػ وزيػادة سػت كةاتػب من ػا
وعمؿ كؿ ذلؾ بالحاج الى محارب اترهاب.
واحدة في منطق طاباُ ،
ويطمب المصريوف اآلف اف ُيدخموا الى سيناء دبابات ومروحيات هجوـ لمحاربػ جماعػات الجريمػ واترهػاب
الةػػي نش ػ ت هن ػػاؾ .ويزعمػػوف اف مػػف الم ػػـ عنػػدهـ بصػػورة خاصػػ ح ارس ػ محػػاور مركزيػ ػ م ةوح ػ وط ػػرد
العصابات المسمح مف مناطؽ حساس كرفو والعريش.
ويزعموف أن ـ يحةػاجوف الػى المػدرعات والػى سػ ح مضػاد لمػدبابات ألف العػدو الػذى يػواج ـ مسػمو بسػ ح
مةقدـ.
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ليس تسراتيؿ مف ناحي ةكةيكي مشكم في اف ةدخؿ دبابات بعدد محدود ،لكف هذا مف ناحي سياسي كسػر
لمقاعدة الحديدي وهي ةجريد سيناء مف الس ح.
هؿ ةريدوف الةغييرد ة ضموا سن ةو اتة اؽ ونجرى ة اوضا .واسػراتيؿ ةريػد مقػاب ايضػا ،فمػيس الحػديث عػف
زيادة وات المشاة بؿ عف ةغيير جوهرى.
ونقوؿ بالمناسب اف اسراتيؿ ت يجوز ل ا اف ةُدخؿ دبابات الى المنطق الحدوديػ مػع مصػر ،واسػراتيؿ ايضػا
ةنقض اتة اؽ ألن ةقوـ بيف ال ين واتخر دبابات بازاء رفو م ويشةكي المصريوف مف ذلؾ.
منذ سنيف ينظروف فػي الجػيش اتسػراتيمي فػي ارةيػاب الػى نشػر فر ػ عسػكري شػر ي نػاة السػويس ويةػابعوف
خطط وةدريبات الجيش المصرى .وفي جميع الةدريبات الكبيرة الةي ةمت في ال يف سن اتخيرة لـ يػنقض
المصريوف اة ا ات الس ـ ،وانة ت الةدريبات بالدفاع عف القناة عف جانبي ا .لكف األسػ ـ عمػى الخػراتط ةبمػغ
الى اسراتيؿ.
اف المرون الةي يمكف اف ةُظ رها اسراتيؿ بازاء نقض الممحؽ العسكرى هػي أ ػؿ اليػوـ .كانػت لػدينا بػؿ 15
سػػن وسػػاتؿ لمعرف ػ مػػا يحػػدث فػػي سػػيناء فػػي مسػػةويات حميم ػ جػػدا بحيػػث كنػػا نسػػةطيع اف نعمػػـ أى دباب ػ
دخمػػت وأى شػػاحن خرجػػت ،وكػػاف كػػؿ شػػيء ُيسػػجؿ .وت ينجحػػوف اليػػوـ حةػػى فػػي الةعػػرؼ عمػػى مػػف أطمػػؽ
القذاتؼ الصاروخي مف سيناء عمى المطارات في النقب بؿ نحو مف ش ر ،ولـ ينجحوا الى اليوـ ايضػا فػي
معرف مف الذى و ػؼ مػف وراء العمميػ فػي شػارع  21بػؿ أك ػر مػف سػن  .وسػةكوف م اجػ ة جيػدة اذا نجحػت
اتسةخبارات في معرف بخمي الج اد العػالمي ةػنظـ ن سػ ا فػي شػق فػي العػريش ػ ويصػعب مػع هػذا الضػعؼ
اتسةخبارى اظ ار السخاء.
اف الجػيش المصػرى يػر مسػةعد ػ ويبػدو انػ ت ينػوى ايضػا ػ لػنقض اة ػاؽ السػ ـ بػؿ بػالعكس .اذا كػاف مػا
يحدث فػي القنػاة حينمػا ةمػر في ػا سػ ين حربيػ اسػراتيمي مشػي ار الػى النوايػا المصػري فاننػا مػا نػزاؿ فػي وضػع
جيد :ف ي اتش ر اتخيرة ةحصؿ س ف سػ ح البحريػ عمػى ح ارسػ ت م يػؿ ل ػا وهػي ةمػر فػي القنػاة .ولػيس
الخػػوؼ المصػػرى مػػف ضػػرر سياسػػي واع مػػي بػػؿ مػػف ضػػرر ا ةصػػادى فػػي أعقػػاب شػػمؿ العبػػور تسػػابيع
طويم .
اف الذيف يعارضوف في الب د فةو الممحؽ العسكرى وادخاؿ دبابات ومروحيػات حربيػ الػى سػيناء ت ُيقػدروف
اف ةوجػ هػػذ الػػدبابات نيران ػػا عمػػى اسػراتيؿ .فػػالخوؼ هػػو مػػف السػػابق ألنػ سػػةوجد بعػػد المػرة اتولػػى ذريعػ
اخر لزيادة اخر لمقوة .ت ُيصد وف في اسراتيؿ اف المصرييف ينووف أو أن ػـ ػادروف عمػى عػ ج اترهػاب
والة ريب مف سيناء.
ويقوؿ ةقدير الوضع الساتد اف هناؾ احةمات عاليا ألف ت يصمد الرتيس مرسػي فػي الحكػـ ألنػ لػف يسػةطيع
الةغمب عمى اتزم ات ةصادي  .ومف ج ةرةيب الجيش المصرى لألفضميات ي ةي اتسة مار في اتمف في
القاهرة أوت وبعد ذلؾ عمى حدود ليبيا اتشكالي .
ويصرؼ الجيش المصػرى معظػـ مػوارد الػى الػدفاع عػف مؤسسػات الحكػـ ت فػي العاصػم وحػدها ،وةػةـ فػي
عشػرات المػدف أحػداث شػغب يوميػ بسػبب الوضػع ات ةصػادى واف لػـ ةبمػػغ الػى العنػاويف الصػح ي ػ ت فػػي
اسراتيؿ فقط بؿ في العالـ العربي ايضا.
حةى لو كاف مرسي يريد اف يعالج ضي سيناء فان ت يسػةطيع ألنػ ت يممػؾ مػوارد ةطػوير ولػيس عنػد أى
امكاني لةحسيف مسةو عيش الناس هناؾ ،وةكوف النةيج اف سيناء برميؿ مواد مة جرة.
الثقا االيراني
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ويدخؿ اسراتيؿ في ةوةر مع النظاـ الجديد في القاهرة موجود في زة ،ألن
اف ال قاب الذى د يشعؿ الحدود ُ
ةحدث هناؾ اجراءات خطيرة ةدفع اسراتيؿ الى وضع ت يكوف ل ا مع خيار .وال دوء مضمؿ .لكن في وا ػع
اتمر لـ يكف الجيش اتسراتيمي منذ كانت عممي 'الرصاص المصبوب' أ رب الى عممي عسكري ذات سػع
و وة ير عاديةيف كما هو اليػوـ .ولػـ يكػف يػنقص الك يػر كػي ةنة ػي جولػ القػذاتؼ الصػاروخي اتخيػرة الػى
عممي عسكري كبيرة في القطاع.
حػػذر رتػػيس هيت ػ اتركػػاف بػػؿ أك ػػر مػػف سػػن وكػػرر ذلػػؾ فػػي المػػدة اتخي ػرة مػػف أن ػ لػػف يكػػوف منػػاص مػػف
م اجم القطاع بشدة .وةحدث انةس بؿ نحو مف سن عف القدرات الكامن لمطرؼ ال اني وأصبحت القػدرة
الكامن ػ اليػػوـ ةةحقػػؽ ،و ػزة ةنػػةج بن س ػ ا ػػذاتؼ صػػاروخي بعيػػدة المػػد يمكػػف اف ةصػػؿ الػػى مػػب اسػػراتيؿ
وة دد أهدافا اسةراةيجي  .ةخيموا صواري ةسقط في مطار بف وريوف أو حول وةشؿ مركز الدول .
وهنػػاؾ مػػا هػػو أخطػػر مػػف ذلػػؾ ،فػػاليوـ ةوجػػد فػػي ػزة ايضػػا ارادة اصػػاب أهػػداؼ اسػػةراةيجي  .وةوجػػد فرص ػ
تيراف الةي ةحاوؿ صرؼ اتنةبا عف مشروع ا الذرى وعما يحدث عنػد صػديق ا الجيػد بشػار .اف الةغييػرات
في مصر وال وضى في سيناء وعدـ اتسةقرار عمى الحدود في ا ما يشعؿ حريقا يخ ؼ الضغط عن ما .ليس
لحماس اآلف مصمح في ةسخيف المنطق  ،لكف الج اد اتس مي ُبني منذ كانت 'الرصاص المصبوب' عمى
اف يكوف جسما عسكريا ايرانيا مف جميػع جوانبػ  ،وسيسػةجيب ناسػ لكػؿ أمػر يػ ةي مػف ط ػراف .فػي المحظػ
الةي ةشةعؿ في ا زة سةسقط سػاتر أحجػار الػدومينو ايضػا .فخ يػا الج ػاد العػالمي فػي سػيناء مػ لػف ةقعػد
مكةوف األيدى.
ةحةػػاج اس ػراتيؿ جػػدا اليػػوـ الػػى منظوم ػ الةنسػػيؽ مػػع اج ػزة األمػػف المص ػري وص ػ ة ا بحمػػاس .و ػػد كانػػت
الص ت بيف اج زة اتمف اتسراتيمي والمصري حةى المدة اتخيرة منظوم كوابو ناجعػ ةحػوؿ دوف ةػدهور
الوضع مع القطاع والسؤاؿ هو ما الذى بقي مف منظوم الكوابو هذ .
يديعوت 1021/7/6 -
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