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 9مقتل سبعة إسرائيميين في انفجار حافمة ببمغاريا ..ونتنياىو يتيم إيران وحزب اهلل
القدس المحتمة :أفادت تقارير إعالمية بثيا التمفزيوف البمغاري ،بػنف بػب ة إبػراييمييف عمػ اقلػؿ لقػوا حػتفيـ،
وجرح ال شرات ،في عممية انتحارية نفذتيا امرأة كانت تقؼ فوؽ رصيؼ أحد موالؼ الحافالت.
ولامػػت الم ػرأة بػػا لتراب مػػف مقدمػػة إحػػد الحػػافالت ثػػـ فجػػرت نفبػػيا ،بحبػػب مػػا أبمغتػػو الشػػرطة البمغاريػػة
لمصادر أمنية إبراييمية عبر الشرطة الدولية "اإلنتربوؿ".
ولاؿ رييس وزراء إبراييؿ ووزير جيشو اييود باراؾ اف أصابع ا تياـ تشير نحػو إيػراف وحػزب اه ،واف الػرد
اإلبػراييمي بػػيكوف لابػػيا .واتيػػـ نتنيػػاىو إيػراف بالمبػػؤولية عػػف التفجيػػر ،وأضػػاؼ" :عالمػػات عمػ مبػػؤولية
إيراف عف تفجير بمغاريا".
لاؿ التمفزيوف اإلبراييمي إف القيادة اقمنية والبيابية تنتظر ما ابماه بػ "الخبػر الػذىبي" المتولػع وصػولو مػف
المخابرات اإلبراييمية ليحدد الجية المبؤولة عف ىذه ال ممية ،مشي ار إل ما ابماه ببصمات حزب اه وايراف
الواضحو عم ال ممية.

التاريخ :الخميس 1091/7/99

العدد1567 :

ص4

ولررت الخارجية اإلبػراييمية إربػاؿ ب ثػة إلػ بورغػاس خػالؿ البػاعات القريبػة ،تضػـ أطبػاء وم ػدات طبيػة.
وكاف البياح اإلبراييميوف لد وصموا ل اربػة البػاعة  97:00بتوليػت بمغاريػا إلػ المطػار الػدولي فػي بورغػاس،
عم متف طايرة "بورغاس إير" التي انطمقت مف تؿ أبيب.
وكالة سما اإلخبارية1091/7/98 ،
عباس يمتقي مرسي :فمسطين بالنسبة لمصر ىي عمقيا االستراتيجي..ونحن بمنأى عما يحدث بسوريا
مف القاىرة أف ،الرييس محمود عباس،
نشرت وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
اجتمع اقرب اء ،في لصر ا تحادية ،مع رييس الجميورية ال ربية المصرية محمد مربي.
وابتيؿ عباس ا جتماع بتينية نظيره المصري بتبممو ميامو رييبا لمصر .فيما شكر الرييس مربي عباس
عم ىذه التينية.
ولاؿ عباس في مؤتمر صحفي في ريابة الجميورية بمصر الجديدة عقب لقاءه مربي" :إف فمبطيف
بالنببة لمصر ىي عمقيا ا بتراتيجي ،ولذلؾ مف ىنا تكوف ىذه ال اللة والمحبة بيننا وبيف أشقاينا في
مصر ،م ربا عف أممو بالتوصؿ إل بالـ عادؿ ودايـ في المنطقة".
وأضاؼ إننا تشرفنا بمقاء فخامة الرييس محمد مربي وتمنينا لو التوفيؽ والنجاح في ميامو الجديدة ،حيث
وحت
تطرلنا إل القضايا اقبابية التي تيمنا بما فييا ال ممية البيابية وكيؼ مرت بمراحميا منذ
اآلف التي أصبحت مغمقة وأكد عباس أف لقاءه بالرييس المصري تناوؿ عدة لضايا أبابية تيـ الجانبيف
الفمبطيني والمصري وفي مقدمتيا ال ممية البيابية في فمبطيف وطبي ة ال اللة مع الكياف اإلبراييمي.
ولاؿ " تحدثنا عف الوضع ا لتصادي والمالي الص ب الذي تمر بو البمطة الوطنية الفمبطينية والدعـ
مميوف دو ر والتي لدمتو المممكة ال ربية الب ودية وكاف بمثابة إب اؼ بريع لنا.
المالي وىو
وتابع عباس :وبحثنا عدة مواضيع ،أوليا المبيرة البممية التي نحرص عمييا ،والشروط المتوفرة أو غير
المتوفرة الالزمة ليذه المبيرة قننا ن رؼ أنو يمكف أف نصؿ إل حؿ إ مف خالؿ المفاوضات البممية،
وتحدثنا أيضا عف النشاطات ا بتيطانية اإلبراييمية التي يرفضيا كؿ ال الـ وأيضا نحف نرفضيا و نقبميا،
ونطالب الحكومة اإلبراييمية أف تولؼ ىذه النشاطات وأف نبير لمحؿ البيابي عم أباس دولتيف عم
.
حدود
ولاؿ عباس إف ت ميؽ عمؿ لجنة ا نتخابات المركزية في غزة ي ني ت طيؿ المصالحة التي تـ ا تفاؽ عمييا
في كؿ مف الدوحة والقاىرة ،مضيفا انو كاف بمثابة المفاجنة لنا حيث انو كانت المجنة تبير ب مميا عم
عم أف يتـ التبجيؿ اليوـ التالي ،حيث تـ صدور لرار بإيقاؼ
أكمؿ وجو حت تاريخ / /
نشاطات لجنة ا نتخابات المركزية التي بدأت في غزة ،وحت ىذه المحظة ن رؼ اقبباب التي أدت إل
إيقافيا ،وىذا ي ني ت طيؿ المصالحة الفمبطينية التي تـ ا تفاؽ عمييا في كؿ مف الدوحة والقاىرة ،مؤكدا
ابتمرار جيود القيادة مف أجؿ إتماـ المصالحة الوطنية ،ولاؿ "نحف مازلنا ننتظر ردىـ عم إيقافيـ قعماؿ
المجنة".
وأكد أنو توجد مشكمة بيننا وبيف حماس حوؿ المصالحة ويجب أف تتـ بإذف اه ،ولاؿ "نحف الذيف ندعي
ونزعـ أننا نمثؿ الش ب ليس لنا مصمحة في أف يبق ا نقباـ ،مصمحة لنا إ أف يتوحد الش ب ،أف
يقؼ صفا واحدا لنقوؿ لم الـ ىا نحف ىنا وىا ىي حقولنا نريد أف نحصؿ عمييا عف طريؽ الحؽ".
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وأكد انو لـ يطمب مف الرييس مربي بالضغط عم حماس قجؿ إتماـ المصالحة ،واف مصر ليا مصمحة
وطنية في القضية الفمبطينية قنيا مرتبطة بنمنيا القومي.
ولاؿ عباس انو نالش مع الرييس المصري مبنلة رفع الحصار عم غزة وأكد انو بد أف تفتح اقبواب
قىمنا لي يشوا حياة كريمة.
إل ذلؾ لاؿ عباس خالؿ لقايو رؤباء تحرير الصحؼ المصرية ووكالة أنباء الشرؽ اقوبط ،بمقر إلامتو
بقصر الضيافة في القاىرة ،مباء اقرب اء ،إف القيادة الفمبطينية بتتوجو إل الجم ية ال امة لألمـ
المتحدة ،عقب التشاور مع اقشقاء ال رب ،لمحصوؿ عم وضع دولة غير كاممة ال ضوية في اقمـ
المتحدة ،بببب عدـ تقديـ إبراييؿ أية إشارات جدية تفتح باب المفاوضات.
وأشار عباس إنو بحث مع الرييس مربي لضية م بر رفح ،مضيفا" :ليس لدينا أي مانع لفتح الم بر حبب
الذي ولع بيننا وبيف إبراييؿ مع ا تحاد اقوروبي ،فمصر ليبت طرفا في ىذا ا تفاؽ لكنيا
اتفاؽ
دولة تحترـ القوانيف وا تفالات".
وحوؿ لقايو مع رييس المكتب البيابي لحركة حماس خالد مش ؿ في القاىرة ،لاؿ عباس" :نحف اتفقنا عم
كؿ شيء و توجد أي مشكمة و يوجد أي مبرر لالجتماع ،فنحف اتفقنا ىنا في القاىرة ويبق أف تبدأ لجنة
ا نتخابات عمميا في غزة لكي نشرع بتشكيؿ الحكومة".
ألؼ
وحوؿ ما يحدث في بوريا ،لاؿ عباس" :نحف ننن بننفبنا عما يحدث في بوريا ،فنحف لدينا
مواطف فمبطيني ولد اتخذنا ل ار ار ب دـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية قي دولة عربية ،فقد اكتوينا كثي ار
بتدخالتنا في شؤوف ىذه الدولة ال ربية أو تمؾ و يجب أف نكرر ىذه اقخطاء ،فنحف نقؼ بمنن عف ىذا
الفريؽ أو ذاؾ ،وىناؾ مف يحاوؿ أف يجذبنا إل ىذا الطرؼ أو الطرؼ اقخر ،ولكننا ثابتوف عم ىذا
المولؼ".
أف وكالة أنباء الشرؽ اقوبط ،ذكرت أف عباس لاؿ ب د
وذكر موقع فمسطين أون الين/ / ،
اجتماعو مع مربي بنف اقبواب مغمقة أماـ ال ممية البيابية مع "إبراييؿ" وبننو يوجد اتصا ت بيف
الجانبيف.
ولاؿ مربي بننو بيتخذ مولفا أكثر صالبة مف "إبراييؿ" أكثر مف الرييس المخموع حبني مبارؾ ولكنو
مع الدولة ال برية.
بيحترـ م اىدة البالـ المول ة عاـ
فياض يتعيد بل"المحاسبة" عمى أية تجاوزات لحماية منجزات المؤسسة األمنية
راـ اه  -وليد عوض :ت يد رييس الوزراء الفمبطيني د .بالـ فياض اقرب اء بػ"المحاببة" عم أية
تجاوزات لحماية منجزات المؤببة اقمنية الفمبطينية في توفير اقمف لممواطنيف وتطبيؽ القانوف عم
الجميع ،مشددا عم أف المؤببة اقمنية بكافة مكوناتيا ثابرت خالؿ اقعواـ الماضية ،عم تربيخ حالة
اقمف والنظاـ وا بتقرار ،وارتقت بالمزيد مف لواعد المينية وا حتراؼ والجدية في عمميا في ٍ
إطار يكف ُؿ
احتراـ بيادة القانوف وا نضباط بقواعده.
وأكد أف الشرطة حققت إنجاز ٍ
ات بارزة في مجاؿ إنفاذ القانوف وحماية المواطنيف وصوف حقوليـ وحرياتيـ،
الممتزمةُ ،مشي اًر إل أف التفاؼ المواطنيف حوؿ بمطتيـ".
وباتت تُشك ُؿ نموذجاً لممؤببة اقمنية ُ
القدس العربي ،لندن/ / ،
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عريقات :أوشك حل الدولتين أن يصبح غير عممي
راـ اه  -المحرر البيابي :دعا د .صايب عريقات ،رييس دايرة شؤوف المفاوضات في منظمة التحرير
الفمبطينية ،المجتمع الدولي إل "الحفاظ عم حؿ الدولتيف الذي أوشؾ أف يصبح غير عممي".
كما دعا ،في ربالة ب ثيا اليوـ إل بفراء وممثمي ولناصؿ الدوؿ اقجنبية الم تمديف لد البمطة الوطنية
الفمبطينية وممثمي الرباعية الدولية ،جميع الدوؿ إل "فحص الت الدات الثنايية مع إبراييؿ لمتنكد مف أنيا
تدعـ عف غير لصد ا حتالؿ اإلبراييمي" .وجدد دعوة القيادة الفمبطينية لمدوؿ التي لـ تتخذ الخطوة ب د
.
ا عتراؼ بدولة فمبطيف عم حدود عاـ
القدس ،القدس/ / ،
أحمد بحر :تجربة حماس في "التشريعي" تجربة فريدة ونجاح لمشروع المقاومة
غزة :أكد النايب اقوؿ لرييس المجمس التشري ي د .أحمد بحر أف المصالحة الفمبطينية لضية ابتراتيجية
وطنية ،مشدداً في نفس الولت عم أنيا يمكف أف تتـ وا عتقا ت تزاؿ موجودة وا عتصامات التي
تزاؿ موجودة بواء في الخميؿ أو راـ اه وغيرىما مف مدف الضفة المحتمة.
وأشار بحر في مقابمة خاصة مع "المركز الفمبطيني لإلعالـ" اقرب اء (  ) /إل أف المجمس التشري ي
ت رض لتآمر مف حركة فتح منذ فوز حماس ،وكانت ىناؾ محاو ت عديدة إلفشالو بداية باختطاؼ
ا حتالؿ لنواب كتمة التغيير واإلصالح ،ولياـ أجيزة البمطة بمالحقة النواب واعتقاؿ أبناييـ واغالؽ
المجمس التشري ي.
نجاحا
واعتبر أف تجربة حماس في المجمس التشري ي ىي تجربة فريدة في ىذا الوضع البيابي ،واعتبرىا
ً
لمشروع المقاومة في ابتم اررية عقد ىذه الجمبات.
عموما ،بيباىـ في تغير اقمور في
وفيما يت مؽ بمصر ،لاؿ إف التغيير الحادث فييا ،والربيع ال ربي
ً
وخصوصا القضية الفمبطينية .ولالطالع عم نص المقابمة:
صالح القضايا ال ربية واإلبالمية
ً

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=118745

المركز الفمسطيني لإلعالم،

/ /

أبو ردينة :عباس يجري اتصاالت لتجنيب تعرض المخيمات الفمسطينية بسوريا ليجمات
راـ اه  -وفا :لاؿ الناطؽ الربمي بابـ الريابة نبيؿ أبو ردينة إف الرييس محمود عباس يتابع عم مدار
الباعة ما يجري بالمخيمات الفمبطينية في بوريا ،التي تت رض بيف الحيف واآلخر ليجمات تؤدي إل
بقوط ضحايا مف الالجييف الفمبطينييف.
وأوضح أبو ردينة ،في تصريح لػ"وفا" ،مباء اقرب اء ،أف الرييس يجري اتصا ت حثيثة لتجنيب المخيمات
مثؿ ىذه اقعماؿ ،مشددا عم أف المولؼ الفمبطيني ،ولرار الرييس ومنظمة التحرير الفمبطينية ،ىو عدـ
التدخؿ في الشؤوف الداخمية ال ربية ،خاصة ما يجري في بوريا ،تحت أي ظرؼ مف الظروؼ.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
بسام أبو شريف يحذر من دور المخابرات اإلسرائيمية في سوريا
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عماف  -بما :حذر بباـ أبو شريؼ ،المبتشار الخاص لمرييس الراحؿ يابر عرفات ،مف الدور التخريبي
المتصاعد الذي تماربو المخابرات اإلبراييمية ،والقوات الخاصة اإلبراييمية داخؿ بوريا .ولاؿ" :إف إبراييؿ
وعمالء دف ت ليـ مبالغ طايمة مف اقمواؿ ،يقوموف ب مميات تخريبية كبيرة وارتكاب مجازر في بوريا،
وينتحموف صفة الم ارضة أو منشقيف عف الجيش البوري" .وأضاؼ في تصريح صحفي" :إف إبراييؿ تقوـ
بيذه ال مميات ،كما لامت ب مميات مشابية في ليبيا مف لبؿ ،باتفاؽ مع الو يات المتحدة وذلؾ في إطار ما
أبمتو التحضير لضرب منشآت إيراف النووية".
وأضاؼ :أف التمويؿ الب ودي لم مميات ىو شيء ي مف مف لبؿ الب ودية ،ولد أعمنو وزير الداخمية
الب ودي ب ود الفيصؿ أكثر مف مرة .واتيـ وزيرة الخارجية اقمريكية ،بحث اقطراؼ عم التص يد أثناء
زيارتيا اقخيرة لممنطقة ومحاولة جر مربي رييس مصر الجديد ليذا المخطط.
ودعا بباـ أبو شريؼ ،الم ارضة البورية الوطنية والمختمفة ،إل فرز نفبيا مف ىذه ال صابات ،التي
ىـ ليا بو تفتيت بوريا وضرب القوة ال بكرية ال ربية ،إلنياء أي دور ليا في الصراع ال ربي
اإلبراييمي .ولاؿ :إف التفجير الذي أصاب مبن اقمف القومي بدمشؽ وأد ال مقتؿ وجرح عدد كبير مف
البورييف ىو مف صنع ىذا التحالؼ الثالثي.
وكالة سما اإلخبارية/ / ،
عشراوي :االحتالل وسياستو العنصرية يتطمب تدخال فاعال من المجتمع الدولي
راـ اه  -القدس :أكدت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حناف عشراوي أف نظاـ ا حتالؿ ،وبيابة
ا بت باد الممنيجة التي تتب يا إبراييؿ بحؽ أبناء الش ب الفمبطيني ،تتطمب تدخال فاعال وشجاعا مف
المجتمع الدولي وخاصة في أوروبا .جاء ذلؾ خالؿ لقاء عشراوي ،مع رييس البرلماف البويدي بير
ويبتربيرغ ،والقنصؿ البويدي ال اـ أكبؿ ويرنيوؼ ،وأعضاء البرلماف البويدي في راـ اه.
القدس ،القدس/ / ،
قريع :مخططات إسرائيمية لمتخمّص من اآلثار اإلسالمية بالقدس واستبداليا بييودية "وىمية"
القدس المحتمة :ح ّذر رييس دايرة شؤوف القدس في منظمة التحرير الفمبطينية أحمد لريع ،مف مخططات
إبراييمية ممنيجة لالعتداء عم اآلثار التاريخية اإلبالمية في مدينة القدس المحتمّة ،بيدؼ التخمّص منيا
وزرع آثار ييودية "مزيفة" مكانيا.
بجمتيا دايرة
وانتقد لريع في بياف صحفي تمقت "لدس برس" نبخة عنو اقرب اء ( | ) ،المخالفات التي ّ
اآلثار اإلبراييمية بحؽ القانوف الدولي والم اىدات الدولية ،مف خالؿ ممارباتيا في مدينة القدس المحتمة
وانتياكات يا التي تمثمت آخرىا بيدـ منشنة بكنية في بمواف عمرىا أكثر مف ماية عاـ ،عدا عف الحفريات
في منطقة باب ال امود وحي الواد وفي داخؿ أبوار البمدة القديمة في القدس.
قدس برس/ / ،
النائب الرمحي يستنكر تحريف ناطق من فتح لتصريح سابق لو
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راـ اه :نف أميف بر المجمس التشري ي الفمبطيني د .محمود الرمحي ما نببو الناطؽ بابـ حركة "فتح"
أحمد عباؼ مف تصريحات لو حوؿ "مقاط ة اقجيزة اقمنية اجتماعيػًا" ،مؤكػداً أف تصريحاتو لـ ترد
بالبياؽ الذي أورده عباؼ ،وانما ىي اجتزاء لمكممات بيدؼ ابتغالليا في توتير الباحة الفمبطينية.
ولاؿ الرمحي في تصريح صحفي مباء اليوـ [اقرب اء] إف ما جر الحديث عنو ىو وصؼ لمحالة اقمنية
البايدة في الضفة والتي ت مؿ عم تقطيع اقواصر ا جتماعية في مجتم نا الفمبطيني ،فمف ينتي ي تقؿ
في الصباح وي ود لمشاركة ذوي الم تقؿ منابباتيـ في المباء يبتيتر بمشاعر الم تقميف وذوييـ ويجرح
كرامتيـ.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
حكومة فياض تدين تصريحات فاينشتاين حول المسجد األقصى
راـ اه  -كفاح زبوف :أدانت و ازرة الخارجية الفمبطينية في بياف صحافي "ادعاء المبتشار القانوني
لمحكومة اإلبراييمية فاينشتايف أف المبجد اقلص جزء مف أراضي إبراييؿ وتبري عميو لوانيف اآلثار
والتنظيـ والبناء اإلبراييمية" ،كما أدانت "لياـ عضو الكنيبت ميخاييؿ بف آري بتمزيؽ نبخة مف اإلنجيؿ".
 ،وذلؾ وفقا
وأكدت الخارجية أف "المبجد اقلص جزء يتج أز مف اقرض الفمبطينية المحتمة عاـ
لمقانوف الدولي ،والشرعية الدولية ،والمبادئ التي تقوـ عمييا منظمة اليونيبكو اقممية".
الشرق األوسط ،لندن/ / ،
تشكيل لجنة وزارية ايطالية فمسطينية مشتركة
راـ اه  -القدس :لاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د .صايب عريقات ،أنو تـ تشكيؿ لجنة و ازرية
ايطالية فمبطينية خالؿ زيارة الرييس محمود عباس لروما ،و بيتـ تف يميا ب د زيارة وزير الخارجية ا يطالي
لألراضي الفمبطينية في شير أيموؿ المقبؿ .وأضاؼ أف ىذه المجنة بت مؿ عم "تف يؿ الت اوف ا يطالي
في مختمؼ المجا ت" ،مشي ار إل توليع عدد مف ا تفاليات مع الحكومة ا يطالية في مجا ت مت ددة.
القدس ،القدس/ / ،
أمن السمطة يسمّم االحتالل صييونية تسمّمت إلى نابمس
نابمس :أعادت أجيزة اقمف التاب ة لبمطة راـ اه اقرب اء مبتوطنة صييونية تبمّمت إل مدينة نابمس،
وذلؾ في إطار ما يبم "التنبيؽ اقمني" بيف الجانبيف .وبحبب إذاعة ا حتالؿ فإف المبتوطنة دخمت
نابمس "عف طريؽ الخطن ب د أف ضمّت طريقيا" ،لتقوـ أجيزة اقمف التاب ة لمبمطة الفمبطينية ب د ذلؾ
بتبميميا لمبمطات اإلبراييمية التي باشرت التحقيؽ م يا.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
شي ارً في سجونيا
السمطة الفمسطينية تُفرج عن معتقل سياسي أمضى
نابمس :أفرج جياز المخابرات ال امة الفمبطيني ،اقرب اء (  ،) /عف الم تقؿ الشاب ج فر دباببة ب د
اعتقاؿ داـ عشريف شي اًر متواصمة .وأ ّكدت مصادر مف عايمة دباببة لمرابؿ "لدس برس" ،نبن اإلفراج عف
نجميا البالغ مف ال مر ثالثيف عاماً مف لبؿ جياز المخابرات في مدينة نابمس.
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قدس برس،

/ /

 95الرشق ينفي لقاء مشعل بمستشار سابق لرابين
الربػاط ػ محمػود م ػروؼ :نفػ عػزت الرشػؽ عضػو المكتػب البيابػ لحركػة المقاومػة اإلبػالمية الفمبػطينية
(حمػاس) مػػا تػػردد مػػف أنبػػاء بشػػنف عقػػد اجتمػػاع بػػيف ريػػيس المكتػػب البيابػ لمحركػػة خالػػد مشػ ؿ وشخصػػية
إبراييمية ف المغرب ولاؿ ' صحة عم اإلطالؽ لما نشر حوؿ لقاء مزعوـ بيف اقخ خالد مش ؿ وبيف ما
ليػػؿ إنػػو المػػدعو عػػوفير برانشػػتايف' خػػالؿ حفػػؿ عشػػاء ألامػػو حػػزب ال دالػػة والتنميػػة ف ػ منػػزؿ المرحػػوـ عبػػد
الكػريـ الخطيػػب مؤبػػس الحػػزب .وأضػػاؼ الرشػػؽ 'نؤكػػد أف بيابػػة حمػػاس ثابتػػة و تغييػػر عمييػػا' إزاء رفػػض
المقاءات مع أية شخصيات إبراييمية.
ونشرت عدة موالع الكترونية مغربية وناشطوف عم مولع 'فيببوؾ' صو ار لرييس الحكومة المغربية عبد ا لو
بف كيراف ووزير خارجيتو الدكتور ب د الديف ال ثماني مع عوفيير برانشتايف الذي لاؿ مبؤولوف بػالحزب انػو
دعػػي لممػػؤتمر الػػوطني البػػابع بصػػفتو الفرنبػػية ومؤيػػد لمقضػػية الفمبػػطينية وذلػػؾ بنػػاء عم ػ الت ػراح منظمػػة
الحزب في فرنبا.
القدس العربي ،لندن1091/7/99 ،
 96حماس تناشد الرئيس المصري رفع الحصار عن غزة وادخال السوالر القطري
غزة :دعا ابماعيؿ رضواف القيادي في حركة حماس مباء اليوـ ا رب اء الرييس المصري محمد مربي ال
رفع الحصار كامال عف لطاع غزة وادخاؿ البو ر القطري بكميات اكبر لمتخفيؼ عف م انػاة المػواطنيف فػي
ظؿ ارتفاع درجات الح اررة .ولػاؿ رضػواف خػالؿ مبػيرة جماىيريػة حاشػدة دعػت الييػا الحركػة "نناشػدؾ بػيادة
الػرييس المصػػري باتخػػاذ لػرار حابػػـ برفػػع الحصػػار بشػػكؿ كامػػؿ وفػػح م بػػر رفػػح كػػامال  12بػػاعة" ،مضػػيفا
نقػػدر حجػػـ التحػػديات وترتيػػب ا وضػػاع الداخميػػة المصػرية لكننػػا نطالػػب بيػػذه المبػػالة ا نبػػانية .وأضػػاؼ ":
نقوؿ لالحتالؿ الذي فرض الحصار انؾ لف تكبر شوكنا وارداتنا ولـ نقدـ اثمانا بيابية".
كما وجو ربالة لمدكتور نبيؿ ال ربي ا ميف ال ػاـ لجام ػة الػدوؿ ال ربيػة الػذي دعػا الػ رفػع الحصػار "نرلػب
ىذه الوعود الطيبة ونرلب رفع الحصار الظالـ ونحف نبتقبؿ شػير رمضػاف وفػي ظػؿ ارتفػاع درجػات الحػ اررة
ونطالب برفع الم اناة وكبر الحصار" .وتابع "نرلب اجتماع مربي مع الػرييس محمػود عبػاس وخالػد مشػ ؿ
ونوجو ربالة الػ ضػرورة ابػت ادة الوحػدة وليػاـ مصػر بػدورىا ال اريػد فػي تف يػؿ ممػؼ المصػالحة عمػ ابػاس
الثوابت ".
وكالة سما اإلخبارية1091/7/98 ،
 97قيادي في حركة الجياد :االعتقاالت السياسية بالضفة تخدم االحتالل
غػ ػزة  -الربػ ػػالة نػػػت :أكػػػد احمػػػد المػػػدلؿ القيػػػادي ف ػػي حركػ ػػة الجيػ ػػاد اإلبػ ػػالمي ،أنػ ػػو م ن ػ ػ لممصػػػالحة
الفمبػػطينية ف ػػي ظ ػػؿ اب ػػتمرار أجيػ ػزة أم ػػف الب ػػمطة بالض ػػفة الغربي ػػة المحتم ػػة ،باعتق ػػاؿ المجاى ػػديف وعناص ػػر
المقاومة مف أبناء الحركة ،فتاً أف ابتمرارىا يخدـ ا حتالؿ.
وأوضػػح المػػدلؿ ،فػػي تص ػريح إذاعػػي الثالثػػاء ،أف الفمتػػاف اقمنػػي لػػو عنػػاويف والبػػمطة ت مػػـ جيػػداً مػػف يفت ػػؿ
الفمت ػ ػػاف ف ػ ػػي الض ػ ػػفة الغربي ػ ػػة ،والوح ػ ػػدة الفمب ػ ػػطينية تتمح ػ ػػور خم ػ ػػؼ المقاوم ػ ػػة الفمب ػ ػػطينية لتحري ػ ػػر اقرض
التاريخ :الخميس 1091/7/99

العدد1567 :

ص 90

والمقدبػ ػػات" .واعتبػ ػػر المػ ػػدلؿ أف ابػ ػػتمرار ا عتقػ ػػاؿ البيابػ ػػي فػ ػػي الضػ ػػفة ىػ ػػو ابػ ػػتمرار لػ ػػدور ا حػ ػػتالؿ
(اإلب ػراييمي) فػػي اعتقػػاؿ المجاىػػديف ،ولتػػؿ الفرحػػة الفمبػػطينية التػػي تجبػػدت فػػي انتصػػار اقبػػر اقبطػػاؿ
وانتصار المقاومة الفمبطينية في غزة ،عم حد ت بيره.
الرسالة ،فمسطين1091/7/98 ،
 98فتح :واثقون من أن مرسي سيمعب الدور نفسو الذي طالما لعبتو مصر سابقًا
القدس المحتمة :أكد محمػود ال ػالوؿ ،عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة "فػتح" أف مصػر فػي عيػد الػرييس محمػد
مربي "بتم ب الدور نفبو الذي طالما ل بتو بابقًا ،مف دعـ الش ب الفمبطيني وحقو في الحرية وا بتقالؿ
والامة دولتو إل جانب مواصمة الب ي لتحقيؽ الوحدة الوطنية وانياء ا نقباـ".
ولػػاؿ ال ػػالوؿ ،خػػالؿ احتفػػاؿ ألػػيـ فػػي لريػػة بيػػت نوبػػا الميج ػرة ش ػماؿ القػػدس المحتمػػة الثالثػػاء لوضػػع حجػػر
اقباس لمنصب التذكاري لشيداء الجيش المصري" :إف الش ب الفمبطيني واثؽ كؿ الثقة بنف مصر التػاريخ
والتقػػدـ والحضػػارة بػػتتجاوز اقزمػػة التاريخيػػة وبػػت ود لػػدورىا القيػػادي وال اريػػد فػػي ال ػػالـ ال ربػػي ،قنػػو أمػػة
عربية بدوف مصر".
قدس برس1091/7/98 ،
 99شييد في انفجار بموقع تدريب عسكري لمجان المقاومة في رفح
ابتشػػيد شػػاب فمبػػطيني وأصػػيب آخػػر ،مبػػاء اقرب ػػاء  ،1091-7-98فػػي انفجػػار ولػػع فػػي مولػػع تػػدريب
لمجاف المقاومة الش بية في حي تؿ البمطاف غرب مدينة رفح ألص جنوب لطاع غزة .وذكػر شػيود عيػاف،
أف جبد الشييد تحوؿ إل أشالء جراء ا نفجار الذي ولع في مولع "أبو عطايا" حيث كانت تجػري تػدريبات
عبػػكرية فػػي المولػػع .ولػػاؿ اشػػرؼ القػػدرة المتحػػدث بابػػـ و ازرة الصػػحة فػػي غ ػزة أنػػو "الشػػاب عبػػد الػػرحمف
صبحي صبابة ( 12عاما) ابتشيد اثر انفجار جبـ مشبوه في مولع تدريب لمجاف المقاومة في رفح" .وزفت
ألوية الناصر الشييد عبد الرحمف ،ولالت إنو "ارتق في ميمة جيادية".
فمسطين أون الين1091/7/98 ،
 10قوات االحتالل تتوغل شرق غزة والمقاومة تتصدى
غزة ػ أشرؼ اليور :ىاجمت لوات ا حتالؿ اإلبراييمي يوـ أمس مناطؽ حدودية تقع شرؽ مدينة غزة ونفذت
فييا عممية توغؿ برية ،تخممتيا عمميات تجريؼ لألراضي.
وأعمنػػت كتايػػب المجاىػػديف مبػػؤوليتيا عػػف ابػػتيداؼ ج ارفػػة إب ػراييمية بػػإطالؽ النػػار صػػوبيا ،خػػالؿ لياميػػا
ب مميػػة التوغػػؿ ،وأكػػدت فػػي بيػػاف ليػػا أنيػػا بػػتواجو ا حػػتالؿ 'بكػػؿ مػػا بحوزتنػػا مػػف وبػػايؿ ،وبنكبػػر شػػوكة
جيشو الجباف عم أعتاب لطاع غزة الصامد المرابط'.
وببؽ عممية التوغؿ ىذه إطالؽ جنود ا حتالؿ عدة لنابؿ دخانية عم مزارعيف خالؿ عمميـ في أ ارضػييـ،
القريبة مف الحدود الشرلية لجنوب لطاع غزة.
القدس العربي ،لندن1091/7/99 ،
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 19فتح :خفض الراتب الشيري لمكوادر والعناصر إلى النصف بدءاً من مطمع الشير المقبل
عقدت ليادة حركة «فتح» في مخيـ الرشيدية اجتماعاً لكوادرىا وعناصرىا إلبالغيـ لرار ليادتيا المركزية في
راـ اه بخفض رواتبيـ الشيرية إل النصؼ بدءاً مف مطمع الشير المقبػؿ .والبػبب ي ػود الػ اقزمػة الماليػة
التػي تشػػيدىا الحركػػة ،والتػػي بػػتمثّؿ الػػدافع الرييبػػي لمجولػػة المرتقبػػة لمػرييس محمػػود عبػػاس إلػ دوؿ الخمػػي
في الفترة المقبمة طمباً لمدعـ المالي.
االخبار ،بيروت1091/7/99 ،
 11وفد الفصائل يبحث أوضاع المخيمات مع رئيس لجنة الحوار المبناني ل الفمسطيني
بيػػروت :عقػػد وفػػد فمبػػطيني مشػػترؾ مػػف فصػػايؿ منظمػػة التحريػػر الفمبػػطينية وتحػػالؼ القػػو الفمبػػطينية فػػي
لبنػاف إجتماعػػا مػع ريػػيس لجنػػة الحػوار المبنػػاني ػ الفمبػطيني الػػدكتور خمػدوف الشػريؼ فػػي مكتبػو فػػي بيػػروت
اليوـ اقرب اء ( ،)7|98وبحث م و والع وآفاؽ أوضاع الالجييف الفمبطينييف في المخيمات.
وأ ّكػػد الوفػػد ابػػت داد الفصػػايؿ الفمبػػطينية فػػي لبنػػاف القيػػاـ بكػػؿ مػػا يمػػزـ إلنجػاح عمػػؿ لجنػػة الحػوار المبنػػاني ػ
الفمبطيني بما يحقؽ تنميف ال ػيش الكػريـ قبنػاء الشػ ب الفمبػطيني فػي لبنػاف وي ّػزز ال اللػات اقخويػة بػيف
الش ػ ػ بيف المبنػ ػػاني والفمبػ ػػطيني وم الجػ ػػة لضػػػايا الالجيػ ػػيف الفمبػ ػػطينييف فػ ػػي لبنػ ػػاف بكػ ػػؿ جوانبيػ ػػا البيابػ ػػية
واإلنبانية واإلجتماعية واقمنية والقانونية وبما يحفظ بيادة لبناف وحؽ ال ودة وال يش الكريـ لمفمبطينييف في
لبناف.
ثمػػف الوفػػد اإلجػراءات اقخي ػرة التػػي لػػاـ بيػػا الجػػيش المبنػػاني فػػي مخػػيـ نيػػر البػػارد لجيػػة إلغػػاء تصػػاريح
كمػػا ّ
ػاء عم ػ توجييػػات دولػػة ال ػرييس نجيػػب
الػػدخوؿ إل ػ المخػػيـ واخػػالء ب ػػض المنػػازؿ ال ايػػدة قبنػػاء المخػػيـ بنػ ً
ميقاتي ،وأ ّكد الوفد عم ضرورة إبتكماؿ اإلجراءات اقخر وخصوصاً تنميف الماؿ الالزـ إلبتكماؿ إعمار
المخيـ والت ويض عم المتضرريف مف اقحداث اقخيرة.
بػدوره أبمػغ الػدكتور الشػريؼ الوفػد الفمبػطيني أنػو بصػدد البػدء بتشػكيؿ لجنػة الحػوار المبنػاني الفمبػطيني مػف
الو ازرات الم نية وممثمي اقجيزة اقمنية المبنانية وممثميف عػف الجانػب الفمبػطيني وب ػض الكفػاءات المبنانيػة
والفمبطينية.
البناء واإليجابي بيف الجانبيف المبناني والفمبطيني وعمػ
وأ ّكد الوفد الفمبطيني عم أىمية التواصؿ والت اوف ّ
كافة المبتويات بما يحقّؽ مصمحة الش بيف المبناني والفمبطيني.
قدس برس1091/7/98 ،
 13بيريز يقترح تشكيل قوة عربية لوقف العنف في سوريا
القدس ػ يو بي آي :وصؼ الرييس اإلبراييمي شم وف بيريػز الػرييس البػوري بشػار اقبػد بننػو 'لاتػؿ' والتػرح
تشكيؿ لوة مف جام ة الدوؿ ال ربية ت مؿ بابـ اقمـ المتحدة لولؼ أعماؿ ال نؼ في بورية.
ولػػاؿ بيريػز خػػالؿ مػػؤتمر صػػحافي عقػػده فػػي ديػواف الريابػػة فػػي القػػدس ،امػػس اقرب ػػاء ،وخصصػػو لم اربػػمي
وبايؿ اإلعالـ ال ربية في إبراييؿ' ،بنلترح منح تفويض لجام ة الدوؿ ال ربية لتشكؿ لوة عربية ت مؿ بابـ
اقمـ المتحدة في بورية مف أجؿ ولؼ بقوط الضحايا'.

التاريخ :الخميس 1091/7/99

العدد1567 :

ص 91

و أر الػرييس اإلبػراييمي أف 'ىػػذا التػراح جديػػد لحػػؿ مشػػكمة بػػورية عربيػػا بػػدعـ مػػف ال ػػالـ ،وأعتقػػد أف ال ػػالـ
ال ربي ناض مف أجؿ مد الجبور نحو بورية ريثما تجري انتخابات فييا'.
وأضػػاؼ أف 'الػػدماء فػػي بػػورية مػػا ازلػػت تبػػيؿ وعنػػدما أر طفػػال صػػغي ار لتمػػو الػػديكتاتور فػػإني كإنبػػاف
أبتطيع تخيؿ أو فيـ ىذا اقمر'.
ولػػاؿ بيري ػز إف 'اقبػػد لاتػػؿ' ،وأنػػو فػػي حػػاؿ تنحيػػو عػػف الحكػػـ وأصػػبحت بػػورية 'ح ػرة وىاديػػة فإننػػا بػػنكوف
ب داء بالتنكيد إللامة عاللات مع الحكـ الجديد' ،لكنو شدد عمػ أف 'اليػدؼ اآلف ىػو إ ازلػة الخطػر' المتمثػؿ
برأيو بابتمرار وجود النظاـ البوري.
وامتدح بيريز 'المتمرديف في بورية الذيف يضحوف بننفبيـ مف أجؿ الحرية' كما امتدح جام ة الدوؿ ال ربية
التي 'تندد بالنظاـ البوري يوميا'.
وأضاؼ أنو يجب أف تتدخؿ إبراييؿ في ما يجري في بورية أو أية دولة عربية أخر وأف وجية إبػراييؿ
يجب أف تكوف نحو البالـ.
وكػػرر بيػريس ،الػػذي يوصػػؼ فػػي إبػراييؿ بننػػو 'المتفايػػؿ اقبػػدي' ،تصػريحات بػػابقة بػػنف 'طريػػؽ البػػالـ بػػيف
إبراييؿ والفمبطينييف لـ تصػؿ إلػ نيايتيػا' ،مشػددا عمػ أف حػؿ الصػراع يجػب أف يكػوف مػف خػالؿ دولتػيف
إبػ ػراييمية وفمب ػػطينية جنب ػػا إلػ ػ جن ػػب ،وأف أغمبي ػػة دوؿ المنطق ػػة ب ػػترحب بي ػػذا الح ػػؿ 'بغػ ػض النظ ػػر ع ػػف
الخالفات وا ختالفات'.
لكػػف بيري ػز أضػػاؼ أنػػو ' يمكػػف تحقيػػؽ البػػالـ مػػع الفمبػػطينييف مػػف جانػػب واحػػد ،فينػػاؾ مشػػاكؿ عويصػػة
وىناؾ تنالضات أيضا ،و يمكف تحقيؽ البالـ مف دوف ابتيناؼ المفاوضات'.
ورفض بشكؿ لاطع حؿ الدولة الواحدة لمش بيف.
وتطرؽ بيريس إل ا نتخابات فػي مصػر التػي أوصػمت مرشػح اإلخػواف المبػمميف محمػد مربػي إلػ الريابػة
ولػػاؿ 'إننػػا نحتػػرـ نتػػاي ا نتخابػػات ولػػد تمنيػػت لمربػػي فػػي برليػػة ب ثتيػػا لػػو ابػػتمرار عاللػػات البػػالـ بػػيف
دولتينا'.
وأضػػاؼ الػرييس اإلبػراييمي 'نحػػف مبػػت دوف لمحػوار (مػػع مصػػر) بمػػا يتجػػاوب مػػع مصػػالح الجػػانبيف والبػػالـ
يمكف أف يبتمر بيننا'.
وفيما يت مؽ باقردف لاؿ بيريس إف حدوده مع إبراييؿ ىادية وأف الدولتيف ت مالف مف أجؿ مصمحة الطرفيف
وعم تكوف ال اللات ىادية وبممية لكي تبق الحدود ىادية وآمنة.
وتط ػػرؽ بيػ ػريس إلػ ػ إيػ ػراف ل ػػايال إن ػػو ' ن تب ػػر إيػ ػراف ع ػػدوا لن ػػا ،الشػ ػ ب اإلي ارن ػػي و الحض ػػارة والت ػػاريخ
اإليرانييف ،والوالع أنو في حقػب تاريخيػة كانػت ىنػاؾ عاللػات صػادلة بػيف الييػود والفػرس' ،لكنػو أضػاؼ أنػو
' نريػػد أف نخضػػع لييمنػػة إيرانيػػة فػػي المنطقػػة ،ونحػػف ضػػد البيابػػة اإليرانيػػة الحاليػػة التػػي تقودىػػا الريابػػة
اإليرانية".
وعبػػر بيريػز عػػف مفاجنتػػو مػف ا نتخابػػات فػػي ليبيػػا التػػي جػػرت مػػؤخ ار وفػػاز بيػػا الميبراليػػوف عمػ اإلبػػالمييف
ولاؿ إف 'ىذه المفاجنة تب ث عم اقمؿ وابراييؿ تحترـ ىذه النتيجة'.
وتولع بيرس أف اقنظمة اإلبالمية التي ص دت إل الحكـ في دوؿ عربية ب د 'الربيع ال ربػي' لػف تبقػ فػي
الحكـ وانما بتتغير في البنوات المقبمة 'قف التطور ىو لم مـ وليس لمديف'.
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واضاؼ 'أعتقػد أف الجيػؿ الناشػي فػي الشػرؽ اقوبػط بػيتبن مػا يمكػف لمتكنولوجيػا وال مػـ أف يقػدماه ،ويجػب
فصػػؿ الػػديف عػػف الدولػػة ،وىػػذا ي نػػي أنػػو يوجػػد تنػػالض بينيمػػا ،فػػال مـ ىػػو تنكيػػد عمػ وجػػود اه ويضػػمف
الحياة'.
القدس العربي ،لندن1091/7/99 ،
" 14إسرائيل" تعمن حالة طوارئ أمنية بعد اغتيال قيادات سورية في تفجير مجمس األمن القومي
حممي موب  :لاد ا نفجار في مجمس اقمف القومي البوري في دمشؽ أمس إل إعػالف حالػة الطػوارئ فػي
مجمس اقمف القومي والمؤببة اقمنية اإلبراييمية عامة.
ولد عقد وزير الدفاع اإلبراييمي إييود باراؾ فور تواتر اقنباء عف ا نفجار اجتماعا عاجال لمتشاور مػع كػؿ
اقجيزة ال بكرية واقمنية حوؿ الوضع المتفالـ في بوريا ،داعيا كؿ اقجيزة لمتاب ة يقظة لما يجػري .وتبػع
ذلؾ لياـ رييس اقركاف الجنراؿ بني غانتس ب قد اجتماع طارئ لمقيػادة ال بػكرية لمبحػث فػي المولػؼ تمييػدا
لالجتماعات التي بتجري حقا في مقر ريابة الحكومة اإلبراييمية.
وأعمف باراؾ ،ب د ا جتماع اقوؿ ،أف إبراييؿ «تتابع عف كثب التطورات في بوريا» .ولاؿ إنػو تحػادث مػع
ريػػيس الحكوم ػػة بنيػػاميف نتني ػػاىو ح ػػوؿ مػػا يج ػػري ف ػػي دمشػػؽ .كم ػػا أف وزي ػػر الخارجيػػة اإلبػػراييمي أفيغ ػػدور
ليبرمػػاف أشػػار إل ػ التطػػورات اقخي ػرة فػػي بػػوريا ،موضػػحا أف «دولػػة إب ػراييؿ جػػاىزة لمواجيػػة كػػؿ التطػػورات
ميما كانت» .وأكد ليبرماف أنو «تجري طواؿ الولت تقػديرات مولػؼ ،بػواء فػي و ازرة الخارجيػة أو فػي أمػاكف
أخػػر » ،مشػػددا عم ػ «أننػػا ن ارلػػب التطػػورات .ويجػػب عم ػ إب ػراييؿ أف تتصػػرؼ بشػػكؿ مبػػؤوؿ وأ تطمػػؽ
تصريحات داعي ليا».
كػػذلؾ عقػػد غػػانتس مشػػاورات عاجمػػة فػػي ىييػػة اقركػػاف اإلب ػراييمية ب ػػد ظيػػر أمػػس ،بحضػػور كػػؿ مػػف لايػػد
الجبي ػػة الش ػػمالية الجنػ ػراؿ ي ػػايير ج ػػو ف ،ري ػػيس شػ ػ بة ا ب ػػتخبارات الجنػ ػراؿ أفي ػػؼ كوخ ػػافي ،ري ػػيس شػ ػ بة
التخطيط الجنراؿ نمرود شيفر ولادة اقذرع ال بكرية والنايب ال بكري ال اـ .وجر ا جتماع فػي مقػر ىييػة
اقركاف في «ىكرياه» في تؿ أبيب .ووصؼ مصدر أمني إبراييمي ما يجري حاليا في بوريا بننو «تطػورات
دراماتيكية جدا ،وعمينا مرالبة ما يجري في دمشؽ خطوة تمو خطوة».
وفي ختاـ المداو ت في ىيية اقركاف أعمف متحدث بابـ الجيش اإلبراييمي أف «الجيش بيواصؿ مرالبتو ما
يجري في بوريا» .وأشار إل أف ما يجري في بوريا «أحداث ليا أب اد إلميمية ودولية عمػ حػد بػواء ،لكػف
الجيش في ىذه المرحمة يواصؿ متاب ة التطورات ويفتح عينيو».
السفير ،بيروت1091/7/99 ،
 15باراك" :إسرائيل" يقظة لمحاوالت حزب اهلل نقل أسمحة متطورة من سوريا إلى لبنان
أفادت اإلذاعة اإلبراييمية ،عم مول يا عم الشبكة أف وزير اقمف اإلبراييمي ،إييود براؾ أبمغ وزير الدفاع
اقمريكػػي لييػػوف بونيتػػا فػػي اتصػػاؿ ىػػاتفي بػػيف الط ػرفيف أف إب ػراييؿ تتػػابع عػػف كثػػب التطػػورات الجاريػػة فػػي
بػػوريا .وبحبػػب تقػػديرات بػراؾ فػػإف مصػػرع كبػػار المبػػيوليف البػػورييف أمػػس ا رب ػػاء ،وبيػػنيـ صػػير الػرييس
اقبد شوكت آصؼ وعدد مف جن ار ت الجيش البوري  ،بيبرع بقوط نظاـ اقبد.
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وبحب ػػب اإلذاع ػػة ف ػػإف بػ ػاراؾ أبم ػػغ بانيت ػػا أف إبػ ػراييؿ متيقظ ػػة ج ػػدا لمح ػػاو ت ح ػػزب اه نق ػػؿ مجموع ػػة م ػػف
منظومػػات اقب ػػمحة المتطػػورة واقب ػػمحة الكيماوي ػػة ،إل ػ لبن ػػاف .ولالػػت اإلذاع ػػة أف بانيت ػػا وب ػراؾ اتفق ػػا عمػ ػ
المحافظة عم اتصاؿ متواصؿ بينيما.
ولال ػػت اإلذاع ػػة إف بػ ػاراؾ أع ػػرب ع ػػف تق ػػديره أف إبػ ػراييؿ ليب ػػت م رض ػػة حال ػػة لخط ػػر حقيق ػػي عمػ ػ ض ػػوء
اقحداث الجارية في بوريا ،مع ذلؾ أكد باراؾ أف إبراييؿ بت زز مف ابت داداتيا ويقظة لواتيا فػي الجػو ف
المحتؿ ،مضيفا أف أجيزة اقمف المختمفة فػي إبػراييؿ تجػري مشػاورات متواصػمة حػوؿ اقوضػاع اقمنيػة مػع
رييس ىيية أركاف جيش ا حتالؿ والجيات اقمنية اقخر .
عرب 1091/7/99 ،48
 16وسائل اإلعالم اإلسرائيمية :انفجار دمشق ضربة قاسية جداً لنظام األسد
حممي موب  :رأت وبايؿ اإلعالـ اإلبراييمية فػي انفجػار مجمػس اقمػف القػومي البػوري «ضػربة لابػية جػدا
لنظاـ الرييس (بشار) اقبد».
ووصػػؼ م مػػؽ الشػػؤوف ال ربيػػة فػػي القنػػاة الثانيػػة فػػي التمفزيػػوف اإلبػراييمي إييػػود ي ػػري انفجػػار مجمػػس اقمػػف
القومي البوري بننو انفجار داخؿ خزنة اقبد .ولاؿ إف اقمر مس «ىيية الثمانية» ،وىي الخميػة التػي تػدير
اقزمة البورية ،وأف اقمر يمس بقوات الدفاع عف النظاـ في دمشؽ.
واعتبػػر الم مػػؽ ال بػػكري لمقنػػاة ال اش ػرة ألػػوف بػػف دافيػػد أف ا نفجػػار «لحظػػة تنبيبػػية» أو «بدايػػة نيايػػة»
لمرييس البوري .وأشار إلػ أف التقػديرات بػنف يقػدـ اقبػد عمػ خطػوة يايبػة وييػاجـ إبػراييؿ بمػا يمتمػؾ مػف
أبػػمحة ليبػػت ذات احتمػػاؿ كبيػػر .وأوضػػح أف مشػػكمة إب ػراييؿ ىػػي أنػػو فػػي مػػا يت مػػؽ ببػػوريا عم ػ المػػد
اقب د ،ليس ىناؾ أحد ي رؼ ما بيحدث.
وفػػي نظ ػره لػػيس بالوبػػع حاليػػا اإلشػػارة إل ػ شخصػػية و إل ػ حػػزب يشػػكؿ بػػديال لنظػػاـ اقبػػد .و حػػظ أف
ا حتماؿ اقكثر رجاحة ،كما يبدو اآلف ،تحوؿ بوريا إل ما يشبو الكانتونات ،بما فػي ذلػؾ احتمػاؿ أف يقػيـ
اقبػػد نفبػػو «كانتون ػػا» عم ػ ط ػػوؿ البػػاحؿ البػػوري .وى ػػذا يخمػػؽ أم ػػاـ إب ػراييؿ والػػع ان ػػداـ وجػػود ب ػػيطرة
مركزية ،وىو ما يخمؽ مشكمة بببب كثرة الجيات ،وبينيا تنظػيـ القاعػدة مػف ناحيػة والحػرس الثػوري اإلي ارنػي
مف ناحية أخر  ،ووجود أبمحة إبتراتيجية ،بينيا اقبمحة الكيميايية.
وبحبب بف دافيد فإف اقبمحة الكيميايية حت اآلف تحت حماية جيدة وتحت بػيطرة الػرييس البػوري ،ولكػف
أحد ي مـ ما بيحدث .لكف ىناؾ بجا داخؿ أجيزة اقمف اإلبراييمية حوؿ ما إذا كاف «حزب اه» ف ميػا
م نيػا بيػػذه اقبػػمحة .وي تقػػد بػف دافيػػد أف الحػػزب ي مػػـ أف وجػود مثػػؿ ىػػذه اقبػػمحة لديػو يشػػكؿ بػػببا لمحػػرب
ضػػده مػػف جانػػب إب ػراييؿ .ولػػاؿ إف لايػػد فرلػػة الجميػػؿ بػػبؽ وأعمػػف أف أي ابػػتفزاز مػػف جانػػب «حػػزب اه»
بيفبر لدينا عم أنو إعالف حرب.
عمومػػا لػػاؿ بػػف دافيػػد إف البيابػػة اإلب ػراييمية الحاليػػة تجػػاه بػػوريا ىػػي «الحػػد اقلص ػ مػػف المتاب ػػة ،والحػػد
اقدن مف التدخؿ» في ما يجري ىناؾ.
وأشار الم مؽ ال بكري لمولع «يدي وت احرونوت» ا لكتروني روف بف يشاي إل احتماؿ أف يشػكؿ تفجيػر
دمشؽ نوعا مف الضربة القاتمة التي لد ينجو منيا الرييس البوري .ونقؿ عف أجيزة تقػدير إبػراييمية لوليػا
باحتمػػاؿ أف تكػػوف ىػػذه خطػػوة حابػػمة تقػػود إل ػ انبػػحاب اقبػػد ،ف ػ ارره أو لتمػػو ،لبػػؿ أف ت ػػـ الفوض ػ فػػي
بوريا .و حظ أف جيات التقدير الغربية مقتن ة بنف المباس بال ماد آصؼ شوكت بيبرع مػف نيايػة النظػاـ
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البػػوري .وم ن ػ شػػيوع الفوض ػ فػػي بػػوريا ىػػو عػػدـ خضػػوع منػػاطؽ كثي ػرة ىنػػاؾ لبػػيطرة الحكػػـ المركػػزي
وتحوؿ بوريا إل دولة فاشمة تحت بيطرة زعامات محمية تخوض صراعات دامية في ما بينيا.
واعتبػػر بػػف يشػػاي أف الخطػػر المحتمػػؿ إلب ػراييؿ فػػي مثػػؿ ىػػذا الوضػػع ىػػو أف الكثيػػر مػػف منظمػػات الجيػػاد
ال ػػالمي ،التػػي دخمػػت إل ػ بػػوريا ،بتبػػتغؿ الفوض ػ لتربػػيخ مكانتيػػا عم ػ مقربػػة مػػف الحػػدود مػػع إب ػراييؿ،
وشف عمميات ضدىا مػف ىنػاؾ .وكتػب أف ىنػاؾ ال ديػد مػف مثػؿ ىػذه المجموعػات جنػوبي بػوريا اآلف عمػ
مقربة مف الحدود مع إبراييؿ.
و أر أف الخط ػػر اقكب ػػر ى ػػو م ػػف وص ػػوؿ اقب ػػمحة الكيميايي ػػة والبيولوجي ػػة ولب ػػـ م ػػف منظوم ػػات الصػ ػواريخ
البورية إل أيدي مجموعات إبالمية متطرفة .ولاؿ إف البيناريو الػذي ألمػؽ إبػراييؿ أكثػر مػف بػواه ىػو أف
يبػػتغؿ «حػػزب اه» الفوضػ وييػػرب إلػ لبنػػاف أبػػمحة كيػػذه .وأضػػاؼ أنػػو م مػػوـ أف لػوات خاصػة أميركيػػة
وأردنيػػة تػػدربت منػػذ أبػػابيع عم ػ البػػيطرة عم ػ مخػػازف البػػالح الكيميػػايي والبيولػػوجي البػػورية .وأشػػار إل ػ
خطػػر وصػػوؿ صػواريخ مضػػادة لمطػػايرات وصػواريخ «بػػكاد» إل ػ «حػػزب اه» ،موضػػحا أف إبػراييؿ ت ارلػػب
ىػػذا اقمػػر عػػف كثػػب ،وأف إييػػود بػػاراؾ بػػبؽ وىػػدد بػػنف إبػراييؿ لػػف تبػػمـ بوصػػوؿ أبػػمحة كيػػذه إلػ «حػػزب
اه».
وأشار بف يشاي إل عنصر لمؽ آخر في إبراييؿ وىو أف يضطر الرييس البوري في لحظة ينس إل عمؿ
«شمش ػػوني» وتوجي ػػو أب ػػمحتو نح ػػو إبػ ػراييؿ لي ػػدخؿ الت ػػاريخ كبط ػػؿ ل ػػومي أو لص ػػرؼ اقنظ ػػار ع ػػف اقزم ػػة
البػػورية .ولكػػف ىػػذا البػػيناريو يقمػػؽ إب ػراييؿ جػػدا ،قف ل ػدرات الجػػيش البػػوري حاليػػا ليبػػت فػػي أحبػػف
أحواليا.
السفير ،بيروت1091/7/99 ،
 17معاريف :المستوطنون ينظمون "معسكرات تدريب" إلعداد "فتيات التالل"
كشفت صحيفة "م اريؼ" ،اقرب اء  ،1091-7-98النقاب عف لياـ المبتوطنيف في الضفة الغربية المحتمػة
باب ػػتغالؿ عطم ػػة الص ػػيؼ لتنظ ػػيـ م ب ػػكرات ت ػػدريب لمفتي ػػات م ػػف "بن ػػات الب ػػؤر ا ب ػػتيطانية" تح ػػت غط ػػاء
المخيمات الصيفية ،وذلؾ إلعداد كادر مف فتيات التالؿ المدربات عم فنوف القتاؿ المختمفػة و"فنػوف الػدفاع
عف النفس".
ولالػػت الصػػحيفة فػػي تقريرىػػا إف "المخيمػػات الصػػيفية" التػػي ينظميػػا المبػػتوطنوف وتبػػتمر لثالثػػة أيػػاـ تشػػمؿ
ف اليتي ػػا اقبابػ ػػية فن ػػوف القتػ ػػاؿ الجب ػػدي ،بنػ ػػاء وتش ػػييد البيػػػوت غي ػػر القانوني ػػة وزرع اقش ػػجار ،مػ ػػع منػ ػػع
المشاركات مف حمؿ اليواتؼ الخميوية أو مف مجرد التفكير برحالت ترفييية.
فمسطين أون الين1091/7/98 ،
 18ليبرمان يؤكد بأنو باق في االئتالف الحكومي
الناصرة  -برىوـ جرايبي(-ا ؼ ب) :أكد وزير الخارجية اإلبراييمي أفيغدور ليبرماف بننو باؽ فػي ا يػتالؼ
الحك ػػومي عمػ ػ ال ػػرغـ م ػػف م ارض ػػتو لمول ػػؼ ري ػػيس ال ػػوزراء بني ػػاميف نتني ػػاىو م ػػف تجني ػػد اليي ػػود المت ػػدينيف
اقرثوذكس وال رب الذي دفع حزب كاديما لترؾ ا يتالؼ.
ولػػاؿ ليبرمػػاف ريػػيس "حػػزب إب ػراييؿ بيتنػػا" المتطػػرؼ " يوجػػد لػػدينا أي نيػػة لتػػرؾ ا يػػتالؼ وبنبػػتمر فػػي
م ركتنا داخؿ الحكومة".
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وأكػػد ليبرمػػاف بػػنف حزبػػو بػػيقدـ لمبرلمػػاف اإلبػراييمي مشػػروع لػػانوف يػػنص عمػ التجنيػػد اإلل ازمػػي مػػف بػػف 98
عاما لمييود اقرثوذكس وال رب اقمر الذي ي ارضو نتنياىو.
ومف جيتو ابتب د وزير البيية جم اد ارداف وىو مقرب مف نتنياىو إجراء انتخابات مبكػرة ب ػد انشػقاؽ كاديمػا
لايال لإلذاعة "لف يكوف ىناؾ انتخابات غدا ،لثالث بنوات تدبرنا أمرنا دوف كاديما وبنبتمر بذلؾ".
عمان1091/7/99 ،
الغدّ ،
 19تصعيد إسرائيمي خطير :االحتالل يحذر من حرب طاحنة مع حزب اهلل
القػػدس المحتمػػة :حػػذرت ليػػادة المنطقػػة الشػػمالية فػػي جػػيش اإلب ػراييمي لبنػػاف مػػف ال والػػب الوخيمػػة التػػي لػػد
يت رض ليا في حاؿ اند ع مواجية عبكرية اخر عم الحدود الشمالية .
ولالػػت المصػػادر فػػي ذكػػر مػػرور  6اعػواـ عمػ نشػػوب حػػرب لبنػػاف الثانيػػة اف مثػػؿ ىػػذه المواجيػػة بػػتكوف
طاحنػة وبػتكبد منظمػػة حػزب اه خبػػاير فادحػة ولػػد يضػطر بػػكاف ب ػض القػػر التػي يتمتػػرس بيػا عناصػػر
ىذه المنظمة ال النزوح حفاظا عم ارواحيـ.
وكالة سما اإلخبارية1091/7/98 ،
 30محمد بركة :نرفض أن تكون مواطنتنا في وطننا عبر بوابة الخدمة العسكرية وبدائميا
الناصرة ػ زىيػر أنػدراوس :لػاؿ النايػب محمػد بركػة ،ريػيس الجبيػة الديمقراطيػة لمبػالـ والمبػاواة ،فػي كممػة لػو
أماـ اليييػة ال امػة لمكنيبػت ،إف الحكومػة تطالبنػا ك ػرب أف نتقابػـ ال ػبء م يػا ،ولكػف إبػراييؿ تحتػاج إلػ
أل ػػؼ ع ػػاـ حتػ ػ ت وض ػػنا ع ػػف ال ػػبء ال ػػذي تحممن ػػاه من ػػذ النكب ػػة وحتػ ػ الي ػػوـ ،م ػػف تشػ ػريد وال ػػتالع وتميي ػػز
عنصري.
وتػػابع بركػػة لػػايال ،إف الم ػواطنيف ال ػػرب الػػذيف يشػػكموف ألػػؿ مػػف  97بالميػػة مػػف القػػوة ال اممػػة فػػي إب ػراييؿ،
يشكموف نحو  27بالميػة مػف ال ػاطميف عػف ال مػؿ فػي إبػراييؿ ،وفػي الولػت الػذي يشػكؿ فيػو ال ػرب ألػؿ مػف
 98بالمية مف البكاف ،فإنيـ يشكموف أيضا  77بالمية مف الفق ارء عامة ،وىذا ليس صػدفة ،ولمنػا ىػذا مػ اررا،
بؿ ىو نتاي لبيابة التمييز ال نصري التي تريدنا أف نبق شريحة ض يفة.
وتول ػػؼ برك ػػة عن ػػد دعػ ػوات الحكوم ػػة لػ ػرفض م ػػا يب ػػم بػ ػػالخدمة المدني ػػة كبديم ػػة لمخدم ػػة ال ب ػػكرية ،عمػ ػ
المواطنيف ال رب ،ولاؿ ،إننا نرفض أف تكػوف مواطنتنػا فػي وطننػا عبػر بوابػة الخدمػة ال بػكرية وبػدايميا ،أيػا
كانت تبميتيا ،قف مواطنتنا مشتقة مف أننا أبناء ىذه اقرض و أي شيء آخر.
القدس العربي ،لندن1091/7/99 ،
 39حزبا العمل و"يوجد مستقبل" يدعوان نتنياىو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة
عمػػت البػػاحة الحزبي ػة فػػي إب ػراييؿ أج ػواء باحتمػػاؿ تبكيػػر ا نتخابػػات البرلمانيػػة،
الناص ػرة  -أب ػ د تمحمػػيّ :
المقػػررة أص ػالً نيايػػة ال ػػاـ المقبػػؿ ،فػػي أعقػػاب انبػػحاب حػػزب «كػػديما» مػػف الحكومػػة .ودعػػت زعيمػػة حػػزب
«ال مؿ» الم ارض شيمي يحيموفتش ريػيس الحكومػة إلػ إجػراء ا نتخابػات فػي  17تشػريف الثػاني (نػوفمبر)
المقبػػؿ «لوضػػع حػػد لمبػيرؾ البيابػػي القبػػيح فػػي الشػػيريف اقخيػريف ،ولمشػراكة اليزيمػػة التػػي ولػػدت بالخطييػػة
وجػو زعػيـ الحػزب الوبػطي الجديػد «يػش عتيػد» (يوجػد مبػتقبؿ) يييػر لبيػد
والخطن بيف ليكػود وكػديما» .كمػا ّ
نداء مماثالً لنتانياىو.
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الحياة ،لندن1091/7/99 ،
 31زحالقة يطالب بمحاكمة ممزق االنجيل
توفيػػؽ عبػػد الفتػػاح :طالػػب النايػػب د .جمػػاؿ زحالقػػة بتحويػػؿ النايػػب اليمينػػي ميخاييػػؿ بػػف آري إلػ المحاكمػػة
خمفيػػة ليامػػو بتمزيػػؽ اإلنجيػػؿ المقػػدس بصػػورة مبػػتفزة
الداخميػػة فػػي لجنػػة "الطاعػػة" فػػي الكنيبػػت ،وذلػػؾ عمػ
ّ
أماـ الكاميرات.
ربمية لمجنة الطاعة ،أكد خالليا عم أف لياـ بف آري بمثؿ ىذا ال مؿ ىو
وجاءت شكو زحالقة في ربالة
ّ
ابتفزاز بافر لمجماىير ال ربية كميا وبكافة طوايفيا وبمشاعر المبػيحييف فػي الػبالد وال ػالـ واىانػة لممشػاعر
ػيحية عمػ
ولمرموز
الدينية واإلنبانية ،وتحقير لمكتاب المقػدس ومػا يمثمّػو ،وعمػؿ تحريضػي ضػد الديانػة المب ّ
ّ
وجو الخصوص.
عرب 1091/7/99 ،48
" 33إسرائيل" تعزز قواتيا عمى الحدود مع مصر
غ ػزة (ا تحػػاد) :لالػػت صػػحيفة “جيػػروزاليـ بوبػػت” ال بريػػة أمػػس ،إف الجػػيش اإلب ػراييمي لػػرر ت زيػػز ب ػرية
“النخب ػػة” لالب ػػتطالع الت ػػي ش ػػكمت ال ػػاـ الماض ػػي لمن ػػع ح ػػا ت التب ػػمؿ م ػػف الح ػػدود م ػػع مص ػػر .وأض ػػافت
“جيروزاليـ بوبت” أنو بػيتـ إمػداد بػرية “النخبػة” ،التػي ت مػؿ ضػمف لػواء جف ػاتي ،لريبػاً بقػوات لتصػبح فػي
حجـ كتيبة.
االتحاد ،ابوظبي1091/7/99 ،

 34سقوط قذائف ىاون بالقرب من باراك خالل زيارة تفقدية ليضبة الجوالن
عكػػا أوف يػػف -ت رضػػت منطقػػة ىضػػبة الجػػو ف خػػالؿ زيػػارة تفقديػػة أجرىػػا وزيػػر اقمػػف اإلب ػراييمي "اييػػود
باراؾ" صباح اليوـ الخميس لممنطقػة ،لرشػقة مػف لػذايؼ اليػاوف بػقطت عمػ ب ػد ألػؿ مػف نصػؼ كيمػو متػر
واحد عف مكاف تواجد "باراؾ".
وأوضح مولع القناة الثانية اإلبراييمية ،الذي بػث النبػن لبػؿ لميػؿ ،أف زيػارة "بػاراؾ" جػاءت لالطػالع عػف كثػب
لمػػا يجػػري عمػ الحػػدود الشػػمالية مػػع بػػوريا فػػي أعقػػاب التطػػورات البػػاخنة التػػي تشػػيدىا بػػوريا ب ػػد اغتيػػاؿ
أرب ة شخصيات رييبية في نظاـ اقبد ،يوـ أمس ،في تفجير ابتيدؼ مقر اقمف القومي بدمشؽ ال اصمة
البورية.
عكا اون الين1091/7/99 ،
 35قراقع :االحتالل يعتقل  700طفل سنوياً  %90منيم يتعرضون لمتعذيب
راـ اه :أكد وزير شؤوف اقبر والمحرريف عيب لرالع ،أمس ،أف لوات ا حتالؿ ت تقؿ بنويا  700طفؿ
فمبطيني لاصر ،أعمارىـ الؿ مف  98عاما ،بينيـ أطفاؿ بمغت أعمارىـ بيف  91و 97عاما ،وأف %90
مف اقطفاؿ يت رضوف لمت ذيب والتنكيؿ والضغط والمباومة.
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وأشار إل أف إبراييؿ تت امؿ مع اقطفاؿ كقنابؿ مولوتة ونزعت الحصانة عنيـ و تحترـ القوانيف الدولية
في الت امؿ مع اقطفاؿ اقبر  ،داعيا مؤببات المجتمع الدولي إل إعالف حممة لحماية أطفاؿ فمبطيف.
وشدد عم أف  180طفال ما زالوا يقب وف في بجوف ا حتالؿ ،وأف عددا مف اقطفاؿ خاصة مف مناطؽ
القدس حوكموا باإللامات المنزلية اإلجبارية أو اإلب اد عف أماكف بكناىـ.
األيام ،رام اهلل1091/7/99 ،
 36االحتالل يعتقل  50فمسطينياً في الخميل ويجتاح مناطق في غزة
فمبطيف :اعتقمت لوات ا حتالؿ ،أمس 70 ،فمبطينياً مف بكاف حي تؿ أرميدة وبط مدينة الخميؿ جنوب
الضفة الغربية .ولالت اقجيزة اقمنية الفمبطينية إف لوات ا حتالؿ لامت بحممة ا عتقا ت ب د مشادات
واشتباكات باقيدي بيف الشباف الفمبطينييف وعدد مف المبتوطنيف الذيف التحموا عيف الماء التاريخية
واقثرية في المنطقة ومحاولتيـ فرض بيطرتيـ عمييا.
وفي لطاع غزة ،اجتاحت دبابات وآليات عبكرية “إبراييمية” ،فجر أمس ،مناطؽ في حي الزيتوف جنوب
شرؽ المدينة .ولالت مصادر فمبطينية إف دبابات ا حتالؿ ترافقيا جرافات توغمت شرؽ الحي ،القريب مف
البياج الحدودي الفاصؿ بيف لطاع غزة وفمبطيف المحتمة عاـ  28،وبط إطالؽ نار متقطع في اتجاه
المنازؿ البكنية واقراضي الزراعية ،مف دوف أف يبمغ عف ولوع إصابات أو أضرار.
الخميج ،الشارقة1091/7/99 ،
 37االحتالل ييدم منزالً فمسطينياً في القدس عمره أكثر من  900عام
القدس :ألدمت ج ّرافات ا حتالؿ اليوـ اقرب اء ( ،)7|98عم ىدـ منزؿ فمبطيني لديـ في حي ال بابية
ببمدة بمواف شرلي مدينة القدس المحتمة.
جرافات وآليات ىدـ تاب ة
ولاؿ فخري أبو دياب رييس "لجنة الدفاع عف أراضي بمواف وحقوؽ اإلنباف" ،إف ّ
لبمدية القدس ا حتاللية ىدمت منزؿ المواطف منتصر برحاف بحجة عدـ الترخيص ،فيما ح ّذر مف أف تكوف
ىذه بيابة منيجية لد ا حتالؿ ليدـ البيوت القريبة مف المبجد اقلص بيدؼ "التطيير ال رلي".
وأضاؼ أبو دياب في بياف صحفي اليوـ" ،عم الرغـ مف صغر حجـ البيت إ أف ليمتو كبيرة ،كونو مبني
منذ أكثر مف ماية عاـ ،أي لبؿ إنشاء الدولة ال برية".
المركز الفمسطيني لإلعالم1091/7/98،
 38المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان :جرائم حرب تنتج عن إقامة مناطق عازلة
القدس  -اماؿ شحادة :ح ّذر المركز الفمبطيني لحقوؽ اإلنباف مف إصرار إبراييؿ عم إبقاء المناطؽ
ال ازلة عم طوؿ الحدود مع غزة مؤكداً أف فرض المنطقة ال ازلة مف خالؿ إطالؽ النار ينجـ عنو غالباً
ابتيداؼ مباشر لممدنييف ،وىو ما ي تبر جريمة حرب حيث تشكؿ عمميات القتؿ تحت ىذه الظروؼ جريمة
لتؿ عمد ،وىي مخالفة جبمية تفاليات جنيؼ وغير لانونية وفقا لمقوانيف اإلبراييمية والدولية".
وفي تقرير لو حوؿ الموضوع بيف المركز انو منذ إعادة انتشار الجيش اإلبراييمي ،خارج لطاع غزة ،ألاـ
مف جانب واحد وبصورة غير لانونية منطقة عازلة ،وىي منطقة يحظر عم المواطنيف دخوليا وتمتد عم
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طوؿ حدود لطاع غزة البرية والبحرية .واقخطر مف ىذا عدـ وضوح المناطؽ التي تصنفيا إبراييؿ
كػػ"مناطؽ عازلة" ولكف إبراييؿ تفرض بيابتيا ىذه مف خالؿ إطالؽ النار".
وأشار التقرير إل أنو يمكف الوصوؿ إل نحو  17ألؼ دونـ مف اقراضي ،ما يشكؿ  77في المية مف
مباحة ا راضي الزراعية في لطاع غزة ،ويتـ الدخوؿ تحت مخاطر كبيرة حيث احتماؿ اطالؽ النار عم
الفمبطينييف وتيديد حياتيـ بالخطر .واضاؼ التقرير يقوؿ "اف  97في المية مف اقراضي التي يحظر
الوصوؿ إلييا ىي أراض زراعية ،و ب د إخالء المبتوطنات عاـ  ،1007وعممية "الرصاص
المصبوب"( ،)1009-1008تركت ال ديد مف ال ايالت الفمبطينية أراضييا ومنازليا.
وبموجب ا جراءات ا براييمية يحظّر عم الفمبطينييف الوصوؿ إل  87في المية مف المناطؽ البحرية
التي ألرتيا اتفالية غزة -أريحا عاـ  ،9992وانخفض عدد الصياديف مف  90آ ؼ (لبؿ عاـ  )1006إل
( 7700حبب إحصاييات نقابة الصياديف في عاـ  ،)1099ويت رض  2200صياد إل مخاطر يومية في
عرض البحر ،ويتنثر نحو  67ألؼ شخص مف عايالت الصياديف وال امميف في المجا ت المتصمة بالصيد
وعايالتيـ بقيود المنطقة ال ازلة في عرض البحر ،فيما المنطقة القريبة مف الشاطي ت تبر مبتنزفة مف
ناحية الصيد.
الحياة ،لندن1091/7/99 ،
وتعده صمام األمان وخط الدفاع األول
 39مؤسسة األقصى تدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى "األقصى" ّ
دعت "مؤببة اقلص لمولؼ والتراث" في بياف ليا اقرب اء  1091/7/98أىؿ القدس والداخؿ الفمبطيني
وكؿ مف يبتطيع الوصوؿ إل القدس مف أىؿ الضفة الغربية ،إل تكثيؼ شد الرحاؿ إل المبجد اقلص
المبارؾ ،م تبرة ذلؾ صماـ اقماف وخط الدفاع عف المبجد اقلص  ،والرد ال ممي عم تصريحات
المبتشار القضايي لمحكومة اإلبراييمية ييودا فاينشتايف ،التي اعتبر فييا المبجد اقلص “جزًءا يتج أز
مف أراضي إبراييؿ ،ينطبؽ عميو القانوف اإلبراييمي” ،وذكرت “مؤببة اقلص ” أنيا ومؤببات أخر كػ
“مؤببة البيارؽ” و”مؤببة عمارة اقلص ” أعدت برام عدة لرفد المبجد اقلص بنكبر عدد مف
المصميف خالؿ شير رمضاف ،حيث تبت د “مؤببة اقلص ” لتوفير عشرات آ ؼ وجبات اإلفطار
والبحور لمصايميف في اقلص  ،فيما توفر “مبيرة البيارؽ” نحو  9700حافمة لنقؿ المصميف مف كافة مدف
ولر الداخؿ الفمبطيني ،لصالة في اقلص ،فيما بتن ّشط “مؤببة عمارة ا لص والمقدبات” مباطب
وحمقات ال مـ خالؿ الشير الفضيؿ ،كؿ ذلؾ تحت إشراؼ وادارة دايرة اقولاؼ اإلبالمية في القدس،
وأكدت “مؤببة اقلص ” إف كؿ إجراءات ا حتالؿ وتضييقاتو لف تبتطيع منع التواصؿ اليومي مع اول
القبمتيف ،خاصة في شير رمضاف الكريـ.
وأفادت “مؤببة اقلص ” في بيانيا انو التحـ منذ الصباح مجموعتيف مف المبتوطنيف المتطرفيف  8الذكور
وب د ذلؾ  8نباء وتجولوا في الباحات بحرابة شرطة ا حتالؿ ،وفي نفس الولت لامت مجموعة مف
ضباط شرطة ا حتالؿ مف “ 11ضابط ورتب عميا” بالتحاـ المبجد ا لص وتجولوا في باحات ا لص
ودخموا ال المصميات (القبمي ،ا لص القديـ ،المرواني ولبة الصخرة ) .
مؤسسة األقصى لموقف والتراث1091/7/98 ،
 40رئيس أركان الجيش اإلسرائيمي وعشرات الجنود والحاخامات يقتحمون األقصى
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القػػدس المحتمػػة  -امػػاؿ شػػحادة "الحيػػاة ا لكترونيػػة" :فػػوجي الفمبػػطينيوف بػػدخوؿ ريػػيس اركػػاف الجػػيش ،بينػػي
غانتس وعشرات الجنود والحاخامات ال الحرـ القدبي الشريؼ "لتنديػة الطقػوس الدينيػة الخاصػة" ،عمػ حػد
ت بير ا براييمييف .ونشر المولع الكتروني لمقناة الباب ة في التمفزيػوف ا بػراييمي ،التاب ػة لميمػيف المتطػرؼ،
صورة لغانتس داخؿ ا لص وتقري ار عف الزيارة جاء فيو اف غانتس دعا خػالؿ زيارتػو عػددا مػف الحاخامػات
وعم رأبيـ الحاخاـ "ىػالؿ ىػوربيتس" ،الػذي رافقػو فػي ا لتحػاـ ،بيػدؼ تنديػة الطقػوس الدينيػة بشػكؿ موحػد
بيف الشخصيات ال بكرية والمتدينة.
الحياة ،لندن1091/7/99 ،
 49غزة :حرق عممي الواليات المتحدة وبورما احتجاجا عمى مجازر البوذيون ضد المسممين في بورما
غزة  -حامد جاد :أحرؽ شباف غاضبوف عممي الو يات المتحدة ا ميركية وبورما وصو ار لمرييس البورمي
وذلؾ خالؿ تظاىرة احتجاجية نظمتيا لجاف المقاومة الش بية أمس لبالة مقر اقمـ المتحدة في مدينة غزة
احتجاجا عم ما وصفوه بػ "المجازر التي يرتكبيا البوذيوف ضد المبمميف في بورما.
ولاؿ ناطؽ بابـ عشرات الشباف ممف شاركوا في ىذه التظاىرة "اننا نقؼ أماـ مقر اقمـ المتحدة التي لـ
تحرؾ باكنا أماـ ت رض المبمميف لجرايـ اإلبادة حيث نقؼ اليوـ ولفة ه متضامنيف مع اخواننا في بورما
الذيف يذولوف ال ذاب وحكومات ال رب والمبمميف عاجزة عف التحرؾ .
واضاؼ "نقؼ في فمبطيف متضامنيف مع المبمميف الذيف لتؿ منيـ الفا شييد وأكثر مف  90ألؼ مشرد
واإلعالـ ال ربي وال المي يقؼ صامتا وينشغؿ بقضايا ىية".
عمان1091/7/99 ،
الغدّ ،

 41نابمس :مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف بحماية عسكرية ألداء طقوس تممودية
نابمس :التحـ ميات المبتوطنوف الييود ،فجر اليوـ اقرب اء ( ،)7|98مقاـ لبر يوبؼ شرؽ مدينة نابمس
بشماؿ الضفة الغربية ،قداء طقوس تممودية ،وذلؾ بحماية مف جيش ا حتالؿ اإلبراييمي.
وذكر شيود عياف لمرابؿ "لدس برس" أف أكثر مف عشر حافالت إبراييمية ،تحربيا آليات عبكرية،
التحمت منطقة بالطة البمدة شرؽ نابمس ،حيث أد المبتوطنوف الييود ش اير تممودية في مقاـ لبر يوبؼ
ل دة باعات لبؿ أف ينبحبوا في باعات الصباح".
قدس برس1091/7/98 ،
 43االحتالل يعتقل اثنين من المفرج عنيم لدى السمطة
الخميؿ :اعتقمت لوات ا حتالؿ اإلبراييمي الخميس اثنيف مف المفرج عنيـ مف بجف المخابرات الفمبطينية
في بيت لحـ جنوب الضفة المحتمة.
وأفادت مصادر خاصة بوكالة "صفا" أف ا حتالؿ اعتقؿ كال مف عثماف القوابمة ومحمد اقطرش ،ب د
يوميف فقط مف اإلفراج عنيما مف بجف مخابرات بيت لحـ.
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وأشارت المصادر إل أف القوابمة واقطرش كانا ضمف الم تقميف البيابييف ال شرة الذيف خاضوا إضرًابا
مفتوحا في بجف المخابرات ابتمر عدة أياـ انتي باإلفراج عنيـ ب د اتفاؽ مع اقىالي.
ً
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1091/7/99 ،
 44وزارة الصحة في غزة :تناشد الدول العربية واإلسالمية حل أزمة األدوية
غزة :ناشد وزير الصحة في الحكومة المقالة ،د.بابـ ن يـ الدوؿ ال ربية واإلبالمية التدخؿ ال اجؿ لحؿ
أزمة اقدوية والمبتيمكات الطبية في لطاع غزة ،والتي تشيد بدورىا أزمة خانقة إذ يت د نببة نقص
اقدوية في القطاع إل أكثر مف  %71مف اقدوية اقبابية الالزمة ل الج المرض .
جاء ذلؾ خالؿ ابتقبالو وفداً مف جم ية أصدلاء مرض البرطاف ،وبحث م يـ ببؿ تطوير الخدمات
الصحية المقدمة لمرض اقوراـ في لطاع غزة.
القدس ،القدس1091/7/98 ،
 45األردن :إطالق "الموسوعة الفمسطينية الميسرة" لمواجية خطط التشويو الفكري والثقافي
عماف  -عزيزة عمي :أطمقت ىيية جايزة بميماف عرار لمفكر والثقافة "الموبوعة الفمبطينية الميبرة" التي
تنببت في ال اـ  ،1000في حفؿ تضمف حفؿ توليع ليا أوؿ مف أمس في فندؽ القدس الدولي.
وأكد المتحدثوف أف اليدؼ مف الموبوعة تنصيؿ الحقايؽ التاريخية والتراثية والثقافية وال ممية لمموالع والم الـ
الفمبطينية ،ونشر الوعي الم رفي حوليا ،م تبريف َّأنيا ذخيرة لممكتبة ال ربية لكؿ أبرة عربية.
عمان1091/7/99 ،
الغدّ ،

 46مخيمات الالجئين الفمسطينيين في األردن تؤكد مشاركتيا في االنتخابات النيابية
عمػػاف  -كايػػد المجػػالي :أعمػػف أبنػػاء مخيمػػات الالجيػػيف الفمبػػطينييف ،مػػف خػػالؿ بيػػاف اصػػدره أمػػس رؤبػػاء
لجػػاف خػػدمات المخيمػػات ،مشػػاركتيـ فػػي ا نتخابػػات النيابيػػة المقبمػػة ،بإعتبارىػػا واجبػػا وطنيػػا ،خصوصػػا فػػي
ظؿ الظروؼ ا بتثنايية التي يمر بيا الوطف.
وطالػػب رؤبػػاء و أعضػػاء لجػػاف خػػدمات المخيمػػات فػػي اقردف كافػػة أبنػػاء المخيمػػات المشػػاركة با نتخابػػات
المقبمة كحؽ دبتوري إلنجاح ال ممية الديمولراطية.
عمان1091/7/99 ،
الرأيّ ،
 47مؤتمر لجان حق العودة يطالب بحشد االىتمام بقضية العودة لالجئين الفمسطينيين
حم ػاده فراعنػػو :أني ػ الممتق ػ ال اشػػر لمجػػاف حػػؽ ال ػػودة لالجيػػيف الفمبػػطينييف فػػي اقردف ،دورة ان قػػاده فػػي
مق ػػر ح ػػزب الشػ ػ ب ال ػػديمقراطي اقردن ػػي حش ػػد ي ػػوـ الب ػػبت  ،1091/7/92بالتنكي ػػد عمػ ػ تكثي ػػؼ النش ػػاط
اإلعالمي والبحثػي ،وعبػر الف اليػات البيابػية وا جتماعيػة  ،وتوظيػؼ المنابػبات الممتصػقة بقضػايا الشػ ب
ال ربي الفمبػطيني وج ميػا منبػ اًر لمحشػد وا ىتمػاـ بقضػية ال ػودة لالجيػيف الفمبػطينييف  ،كقضػية حػؽ وطنػي
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وبيابي وانباني  ،مف لضػايا الشػ ب الفمبػطيني وأحػد أبػرز عناوينػو الممحػة إلػ جانػب لضػيتي ا بػتقالؿ
لمناطؽ ا حتالؿ عاـ  9967والمباواة لفمبطينيي الداخؿ في مناطؽ ا حتالؿ اقول عاـ .9928
عمان1091/7/99 ،
الرأيّ ،
 48األردن :حفل عشاء خيري لدعم "مستشفى المقاصد" في القدس
عماف – بت ار :ألامت جم ية المقاصد الخيرية ا بالمية مباء أمس ا وؿ حفؿ عشاء خيريا لدعـ المبتشف
التابع ليا في القدس .ولاؿ مدير عاـ المبتشف الدكتور صبحي غوشة :إف حفمنا ىذا ىو بند ودعـ لمقدس
وشػ بيا ولميييػػات ال اممػػة فييػػا حيػػث إف المبتشػػف التػػابع لجم يػػة المقاصػػد والػػذي تنبػػس  9968ي ػػد اليػػوـ
مرك از رييبا لتدريب وت ميـ طالب الطب والتمريض.
عمان1091/7/99 ،
الدستورّ ،
 49األردن يطالب "إسرائيل" بتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق
عماف  -محمد الخصاونة :لاؿ وزير الزراعة احمد الخطاب أف اقردف طالب مف خالؿ القنوات الدبمومابػية
"إبراييؿ" بدفع ت ويض لممزارعيف الذيف تضررت مزارعيـ ولحقت بيػا الخبػاير جػراء الحريػؽ الػذي انػدلع فػي
ال دبية لبؿ أببوعيف ،كما طالب بالت ويض عف اقشجار الحرجية التي التيمتيا النيراف.
واوضح تقرير صدر عف الو ازرة امس اف مباحة ا رض التي تضررت تبمغ نحو  170دونما ،مشي ار ال اف
عدد المزارعيف المتضرريف بمغ خمبة مزارعيف التيـ الحريؽ حوالي  700شجرة مثمرة ليـ.
عمان1091/7/99 ،
الدستورّ ،

 50نصر اهلل :إذا عادت القضية الفمسطينية إلى أحضان النظام العربي ضاعت فمسطين إلى األبد
بيػروت :أعمػف اقمػيف ال ػاـ لػػ"حزب اه" البػيد حبػف نصػر اه ،فػي الػػذكر البػنوية البادبػة لالنتصػار فػػي
حػػرب تمػػوز (يوليػػو)  1006عبػػر شاشػػة فػػي ميرجػػاف ش ػ بي حاشػػد فػػي الضػػاحية الجنوبيػػة مبػػاء أمػػس ،أف
مقتػػؿ وزيػػر الػػدفاع البػػوري ال مػػاد داود راجحػػة ونايبػػو آصػػؼ شػػوكت وريػػيس خميػػة اقزمػػة فػػي بػػورية ال مػػاد
حبف توركماني يخدـ "إبراييؿ".
وأضػػاؼ أف "بػػورية أكثػػر مػػف جبػػر عبػػور بػػيف إي ػراف ولبنػػاف .ىػػي داعػػـ أبابػػي لممقاومػػة" .وأكػػد أف "أىػػـ
الصواريخ التي نزلت عم حيفا وما ب د حيفا كانت مف الصناعة البورية .وأىـ اقبػمحة التػي لاتمنػا بيػا فػي
حرب تموز كانت مػف بػورية .ولػيس فػي لبنػاف فقػط ،بػؿ فػي لطػاع غػزة ،كانػت الصػواريخ تػنتي مػف بػورية.
وكانت بورية تخاطر بمصالحيا مف أجؿ المقاومة في لبناف وغزة".
ودعا نصػراه غػزة إلػ "أف تنتبػو لوضػ يا ،ونقػدر ح ارجػة المولػؼ ،وألػوؿ لكػـ إذا عػادت القضػية الفمبػطينية
إل أحضاف النظاـ ال ربػي ضػاعت فمبػطيف إلػ اقبػد ،ىنػاؾ محػور دفػع ثمػف الولػوؼ إلػ جانػب فمبػطيف
يت رض ليجمات لابية وأبوأىا ابتخداـ التحريض المذىبي".
الحياة ،لندن1091/7/99 ،
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" 59ما وراء الصمت" فيمم حقوقي لواقع مذ ّل لممرأة الفمسطينية في لبنان
بيروت  -عمر وىبو :أعدت المنظمة الفمبطينية لحقوؽ اإلنباف «حقوؽ» ،عم مدار البنة الماضػية ،فػيمـ
حية لنباء مػف الالجيػات الفمبػطينيات فػي لبنػاف ،ضػحايا ال نػؼ
ما وراء الصمت» ،والذي يتضمف شيادات ّ
اقبػػري والتمييػػز بحبػػب الجػػنس وا بػػتب اد مػػف المشػػاركة البيابػػية .ف ػػدا عػػف كػػونيف جيػػات يحظػػيف
بحقػػوليف المشػػروعة واقبابػػية كػػالت ميـ والطبابػػة وال مػػؿ ،تت ػػرض ش ػريحة كبي ػرة مػػف النبػػاء فػػي المخيمػػات
الفمبطينية إل ا ضطياد ومصادرة حقوؽ ومكتببات مشروعة.
الحياة ،لندن1091/7/99 ،
 51الجامعة العربية تحذر من شرعنة االستيطان
القاىرة :حذر تقرير لمجام ة ال ربية مف خطورة التص يد اإلبراييمي ضد الش ب الفمبطيني ،والذي زادت
حدتو بابتمرار مباعي الكياف لشرعنة ا بتيطاف .وأوضح التقرير الذي أعده لطاع فمبطيف واقراضي
ال ربية المحتمة ،أف تقرير ما يبم بػ"لجنة ليفي" ما ىو إ مخالفة لانونية إبراييمية جديدة وخطيرة .ولاؿ
التقرير ،الذي أعده لطاع فمبطيف واقراضي ال ربية المحتمة ،إف ما تحدثت عنو "لجنة ليفي" ي د تحدياً
باف اًر لجميع القوانيف الدولية والمجتمع الدولي ول ارراتو ،وكذلؾ الرأي ا بتشاري لمحكمة ىاي عاـ .1002
وأكد أف كؿ اإلجراءات والقوانيف الصادرة عف ا حتالؿ مف ضـ لمقدس أو شرعنة ا بتيطاف مخالفة
لمشرعية والقانوف الدولييف ،وىذا ما يتطمب مف المجتمع الدولي اتخاذ مولؼ حازـ تجاه بيابة ا حتالؿ
ا بتيطانية التي تدمر أي فرصة لمبالـ في المنطقة وتقضي بشكؿ تاـ عم حؿ الدولتيف.
الخميج ،الشارقة1091/7/99 ،
 53إبراىيم الدراوي :خطة إستراتجية لمرسي تجاه الفمسطينيين لمتخفيف من معاناتيم
محمد ال رابيد :كشؼ إبراىيـ الدراوي ،مدير مركز الدرابات الفمبطينية بالقاىرة ،أف الرييس المصري محمد
مربي "أعد خطة ابتراتيجية لمتخفيؼ مف م اناة اقشقاء الفمبطينييف" .ولاؿ الدراوي ،في تصريحات متمفزة
مباء اقرب اء" :إف الرييس مرب أعد خطة ابتراتيجية يبني عمييا بنف أمف مصر ممتد مف أمف لطاع غزة
والضفة المحتمة واقراضي الفمبطينية بشكؿ عاـ ،وذلؾ مف خالؿ إيقاؼ بناء المبتوطنات ،ومنع
ا نتياكات المتكررة بحؽ المبجد اقلص " .وأوضح أف مف أىـ انجازات الرييس المصري التي بوؼ
تتحقؽ "إنياء ممؼ الخالفات الفمبطينية ،وانياء الحصار المفروض عم لطاع غزة ،وفتح م بر رفح مع
اقراضي المصرية عم مدار الباعة".
وأضاؼ الدراوي" :أف الرييس المخموع محمد حبني مبارؾ كاف بمثابة مخزوناً ابتراتجياً لدولة ا حتالؿ
اإلبراييمي ،يمبي احتياجاتيا مف خالؿ فرض حصار عم لطاع غزة ،وعدـ جديتو بإنياء ممؼ المصالحة".
وتابع الدراوي" :الرييس المصري محمد مربي ىو المنقذ الوحيد لمش ب الفمبطيني" .وأشار إل أف ىناؾ
أماؿ كبيرة م مقة مف أطياؼ الش ب الفمبطيني كافة عم الرييس المصري بإنياء ممؼ ا نقباـ .ولاؿ
الدراوي" :كانت ىناؾ تخوفات مف ب ض اقشخاص بنف يتحيز الرييس المصري لجيات م ينة عم
اقخر " ،مضيفاً الرييس مرب "ت امؿ مع الكؿ دوف تحيز".
موقع الرسالة نت1091/6/98 ،
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 54موافي ومشعل يناقشان ممف المصالحة الفمسطينية
القاىرة :التق المواء مراد موافي ،مدير المخابرات ال امة المصرية ،بخالد مش ؿ ،رييس المكتب البيابي
لحركة حماس مباء اقرب اء  7/98بمقر الجياز ،حيث تـ منالشة وبحث ال ديد مف الممفات الفمبطينية
التي ت مؿ مصر عم حميا ،وخاصة ممؼ المصالحة .ولاؿ مدير مركز الدرابات الفمبطينية في القاىرة
إبراىيـ الدراوي إف المقاء تناوؿ اقوضاع الفمبطينية وال ربية وخاصة المبتجدات في ممؼ المصالحة
الفمبطينية .وأضاؼ ،أف مش ؿ بحث مع موافي موضوع رفع الحصار عف لطاع غزة ،في ظؿ ما يشيده
القطاع مف أزمات في المواد الغذايية والطالة خاصة مع دخوؿ شير رمضاف .وأوضح ،أف ال ديد مف
الممفات في انتظار طرحيا خالؿ زيارة مش ؿ ولقايو مع الرييس محمد مرب المقررة يوـ الخميس 7/99
في الػ  90صباحاً.
وكالة سما اإلخبارية1091/7/98 ،
 55مصر تنفي تنقيب "إسرائيل" عن حقمين لمغاز داخل الحدود المصرية
القاىرة :لاؿ البفير أحمد فاروؽ ،نايب مباعد وزير الخارجية لمشؤوف القانونية المصري ،إنو صحة لما
نشر في ب ض وبايؿ اإلعالـ حوؿ تنقيب "إبراييؿ" عف حقميف لمغاز داخؿ الحدود المصرية ،مؤكداً في
الولت ذاتو عدـ صحة الخرايط التي نشرت في ىذا الشنف.
جاء ذلؾ رداً عم طمب المنالشة المقدـ مف رضا فيمي محمد ،رييس لجنة الشؤوف ال ربية والخارجية
واقمف القومي بمجمس الشور و 10عضواً حوؿ ا كتشافات اإلبراييمية والقبرصية لحقمي غاز يق اف في
المياه ا لتصادية المصرية باحتياطات ليمتيا  100مميار دو ر.
وأكد البفير فاروؽ ،أماـ اجتماع لجنة الشؤوف ال ربية بالشور أمس ،أف مصر ربمت حدودىا البحرية مع
لبرص عاـ  .1007وبالنببة لحدودىا الشرلية مع "إبراييؿ" فمصر حريصة عم رفض أية طمبات لتربيـ
الحدود م يا قف ىذا يضيع حؽ الدولة الفمبطينية في تربيـ حدودىا بنفبيا ،مشي ار إل أف ذلؾ كاف مف
مبادئ المفاوض المصري في اتفالية «كامب ديفيد» وحت اآلف.
الشرق األوسط ،لندن1091/7/99 ،
 56العدالة والتنمية المغربي :الحديث عن وجود إسرائيميين في مؤتمر الحزب السابع إشاعة كاذبة
نشرت وكالة قدس برس 1091/7/9 ،مف الرباط ،أف القيادي في حزب ال دالة والتنمية المغربي المقرئ
اإلدريبي أبو زيد ،نف أف يكوف مف بيف ضيوؼ مؤتمر ال دالة والتنمية البابع الذي أني أشغالو يوـ
اقحد  ،7|97عوفير برانشتايف ،المبتشار البابؽ لرييس الوزراء اإلبراييمي إبحاؽ رابيف ،وأكد أف الحزب
يرفض التطبيع بكافة أشكالو مع "إبراييؿ" ،ولف يقدـ عم مماربتو تحت أي ظرؼ ،كما لاؿ .ولاؿ
اإلدريبي في تصريحات خاصة لوكالة لدس برس" :لقد تـ الت رض لممؤتمر بكثير مف المغالطات ،ومنيا
ىذه اإلشاعات التي يصدليا الوالع ،إذ كيؼ لمؤتمر ضيفو رييس المكتب البيابي لحركة المقاومة
اإلبالمية "حماس" خالد مش ؿ أف يضـ مبتشا اًر بابقاً لرييس الوزراء ا براييمي! ىذا مبتحيؿ".
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وجواباً عم بؤاؿ عما إذا كاف ذلؾ مف بيف تفاصيؿ دور يقوـ بو ال دالة والتنمية المغربي إللناع حماس
بالقبوؿ بالمبار البيابي حال لمقضية الفمبطينية ،لاؿ اإلدريبي" :أبداً نحف لف نف ؿ ذلؾ ،نحف نريد لحركة
حماس أف تتصالح مع حركة فتح لمواجية ا حتالؿ" ،عم حد ت بيره.
وأضافت القدس العربي ،لندن 1091/7/99 ،نقالً عف مرابميا في الرباط ،محمود م روؼ ،أف عدة موالع
الكترونية مغربية وناشطوف نشروا عم مولع فيببوؾ صو اًر لرييس الحكومة المغربية عبد اإللو بف كيراف
ووزير خارجيتو د .ب د الديف ال ثماني مع عوفير برانشتايف ،والذي لاؿ مبؤولوف بالحزب انو دعي لممؤتمر
الوطني البابع بصفتو الفرنبية ومؤيد لمقضية الفمبطينية وذلؾ بناء عم التراح منظمة الحزب في فرنبا.
واتيمت جريدة ا تحاد ا شتراكي الم ارضة حزب ال دالة والتنمية بالذىاب نحو التطبيع مع الكياف
الصييوني واف ابتدعاء عوفيير رابشتايف يدخؿ في ىذا اإلطار.
 57وزير مغربي يندد بمحاوالت اختراق السوق المغربي بتمور إسرائيمية
الرباط  -محمود م روؼ :مع التراب شير رمضاف ت رؼ اقبواؽ المغربية إن از ً لمتمور "مف نوع المجيوؿ"
القادمة مف "إبراييؿ" ،وىي تحمؿ الرلـ التجاري التبمبمي  ،71900مع أرلاـ ىواتؼ المصانع والشركات
المنتجة داخؿ "إبراييؿ".
وندد محمد نجيب بوليؼ ،وزير الشؤوف ال امة ،بمحاو ت اختراؽ البوؽ المغربي بيذه التمور لما يشكمو
مف ابتفزاز لمشاعر المغاربة خاصة وأف التمر ي د مف أبابيات مايدة اإلفطار الرمضاني ،فضال عف
الرؤية اقخاللية لمت امؿ التجاري مع إبراييؿ لد المواطنيف.
القدس العربي ،لندن1091/7/99 ،
 58المبعوث األوروبي لعممية السالم في الشرق األوسط :حل الدولتين يواجو العديد من العراقيل
دينا كماؿ :أر أندرياس رينيكييو ،المب وث اقوروبي ل ممية البالـ في الشرؽ اقوبط ،أف الولت مازاؿ
مبك اُر لم رفة ما بتكوف عميو وجية النظر المصرية حياؿ عممية البالـ والدور الذي بتقوـ بو القاىرة في
المرحمة الحالية .ولاؿ في حديث لجريدة قىراـ إنو مع الص وبات التي تواجييا عممية البالـ ،يواجو حؿ
إلامة الدولتيف ال ديد مف ال راليؿ ،مما يترؾ اقمر في يد الرييس الفمبطيني محمود عباس ورييس الوزراء
اإلبراييمي بنياميف نتنياىو إليجاد ببؿ جديدة لم ودة لممفاوضات.
وأشار إل أنو " توجد التراحات جديدة أو التراحات محددة في الولت الحالي ،ولكف في ىذه المرحمة
الجديدة التي تمر بيا مصر كاف عمينا الت رؼ عمي وجية النظر المصرية فيما يت مؽ ب ممية البالـ ،وكما
لمت ،فإف ا تحاد اقوروبي يتمبؾ بالدور المصري في الشرؽ اقوبط .ومف ثـ كاف عمينا الت رؼ عمي
وجية النظر المصرية ب د انتخاب رييس جديد في ىذا الشنف".
وذكر رينيكييو أنو "يوجد لد إبراييؿ مخاوؼ مف تصاعد نفوذ التيار اإلبالمي أو اإلخواف المبمميف في
المنطقة ،وىي مخاوؼ يمكف تفيميا .ولكف مف جانب آخر ،نحاوؿ توضيح لمجانب اإلبراييمي أف التغيرات
التي يشيدىا ال الـ ال ربي حاليا يمكف أف تكوف فرصة جيدة وجديدة عمي الطرفيف ال ربي واإلبراييمي
ابتغالليا لخمؽ أفكار جديدة في ظؿ بيية جديدة ت مؿ لصالح المنطقة وت مؿ عمي إنياء ىذا الصراع"،
مشدداً عم أف "الوضع في بوريا يقمؽ الجميع فيي دولة مجاورة إلبراييؿ واقراضي الفمبطينية وما يحدث
في بوريا حتماً بيؤثر عمي بير عممية البالـ لذا عمينا ا نتظار لم رفة ما بتؤوؿ إليو اقمور.
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األىرام ،القاىرة1091/7/99 ،
 59الرئيس البمغاري :الموساد لم يحذرنا من وقوع ىجوم محتمل عمى أىداف إسرائيمية
القدس المحتمة :لاؿ الرييس البغاري ،روزيف بمفنميؼ ،صباح اليوـ الخميس ،أف البمطات البمغارية التقت
لبؿ نحو شير ،مع مندوبيف لجياز الموباد اإلبراييمي ،مؤكداً أف عناصر الموباد لـ تحذر البمطات
البمغارية مف أي ىجوـ محتمؿ عم أىداؼ إبراييمية .وأكد الرييس البمغاري ،خالؿ مؤتمر صحفي عقد في
أعقاب ال ممية التفجيرية التي ابتيدؼ حافمة بياح إبراييمييف في مدينة بورغاس ،عم أف ال اللات بيف
بالده و"إبراييؿ" جيده جداً ،وأف البمطات البمغارية كانت بت مؿ بصورة أفضؿ لو تمقت تحذيرات مببقة
بولوع عممية في بالده.
وكالة سما اإلخبارية1091/7/99 ،

 60أوباما يدين اليجوم "اليمجي" عمى السياح اإلسرائيميين في بمغاريا
(ا.ؼ.ب :).داف رييس الو يات المتحدة اقمريكية باراؾ اوباما "اليجوـ اإلرىابي اليمجي" عم البياح
اإلبراييمييف في بمغاريا اقرب اء ،واعداً بنف تقدـ بالده "كؿ الدعـ الالزـ" لكشؼ المبؤوليف عنو .ولاؿ
أوباما ،في بياف :إف "ىذه اليجمات ضد مدنييف أبرياء ومف بينيـ أطفاؿ مشينة لمغاية" ،مضيفاً" :مع
ابتيداؼ اإلرىاب إلبراييؿ مرة أخر بشكؿ منبوي ،فإف الو يات المتحدة ت يد التنكيد عم التزامنا الثابت
بنمف إبراييؿ وبصدالتنا ال ميقة وتضامننا مع الش ب اإلبراييمي".
الحياة ،لندن1091/7/99 ،
 69الخارجية الفرنسية "تدين بأشد العبارات" اليجوم عمى السياح اإلسرائيميين في بمغاريا
الوكا ت :أعمف وزير الخارجية الفرنبي لوراف فابيوس أف بالده "تديف بنشد ال بارات" اليجوـ عم البياح
اإلبراييمييف في بمغاريا اقرب اء ،مؤكداً "تضامف" فرنبا مع الحكومة اإلبراييمية ،وأضاؼ انو "في ىذه
الظروؼ المنباوية فاف فرنبا تبدي تضامنيا الكامؿ مع البمطات اإلبراييمية في مكافحة الكراىية
واإلرىاب" .وتابع البياف إف فرنبا "تبدي دعميا الكامؿ لمبمطات البمغارية وىي ت ي أنيا تبذؿ كؿ ما في
وب يا مف اجؿ كشؼ واعتقاؿ ومحاكمة منفذي ىذه الجريمة الدنيية".
الحياة الجديدة ،رام اهلل1091/7/99 ،
 61جون بولتون :تصريحات نتنياىو بعد انفجار بمغاريا بمثابة ىجوم إسرائيمي مباشر عمى إيران
لاؿ البفير اقمريكي البابؽ لد اقمـ المتحدة  ،جوف بولتوف ،عف التصريحات التي أدل بيا رييس
الحكومة اإلبراييمية ،بنياميف نتنياىو ،أمس والتي اتيـ خالليا إيراف بالمبؤولية المباشرة عف تفجير حافمة
تقؿ ركابا إبراييمييف في بمغاريا ،أمس اقرب اء ،تشكؿ في الوالع "ىجوماً إبراييمياً مباش اًر عم إيراف
وتص يداً واضحاً في المنطقة بنبرىا" .ولاؿ بولتوف ،في مقابمة تمفزيونية مع شبكة فوكس" :إف نتنياىو
يقوؿ بشكؿ واضح بننو لف يكتفي برد محدود عم ال ممية بؿ بيوجو مباشرة ضربة لمنشآت مختمفة تاب ة
لمحرس الثوري اإليراني في إيراف" .وأضاؼ بولتوف ،حببما أوردت جريدة ىآرتس في مول يا عم الشبكة،
إنو يشؾ بنف تكوف "إبراييؿ" ت تزـ ابتغالؿ ىذه ال ممية لضرب منشآت الذرة اإليرانية ،عم الرغـ مف أنو
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مف شنف الوضع مواصمة التدىور ،مشي اًر إل
ابتنفار عم أثر اقحداث اقخيرة.

تقديره بنف القوات اقمريكية في الخمي بتكوف في حالة
موقع عرب 1091/7/99 ،48

 63نيويورك :تعزيز األمن حول المعابد والجاليات الييودية بعد انفجار بمغاريا
(أ.ش.أ :).لامت شرطة مدينة نيويورؾ اقمريكية بت زيز إجراءات اقمف حوؿ الم ابد وموالع إلامة الجاليات
الييودية في المدينة ،وذلؾ ب د حادث ا نفجار الذي ولع يوـ اقرب اء في بمغاريا ،وأبفر عف مصرع بب ة
مف البياح اإلبراييمييف وجرح أكثر مف ثالثيف آخريف .ولاؿ المتحدث بابـ شرطة نيويورؾ في تصريح نقمتو
شبكة "إف بي بي" اإلخبارية اقمريكية "إف تبيير دوريات إضافية وت زيز إجراءات اقمف حوؿ اقىداؼ
الييودية في المدينة ينتي كإجراء ولايي".
اليوم السابع ،القاىرة1091/7/99 ،
 64وريثة مؤسس ديزني الند تعمن انضماميا إلى حممة المقاطعة التجارية واالقتصادية لل"إسرائيل"
لندف  -إلياس نصر اه :أثار لرار أبيغايؿ ديزني ،حفيدة وولت ديزني ،مؤبس ديزني ند ،ا نضماـ إل
حممة المقاط ة التجارية وا لتصادية لػ"إبراييؿ" انتباه اقوباط البيابية والتجارية عم ٍ
حد بواء في الغرب.
ولالت وريثة ديزني في بياف ،أمس ،إنيا "لررت بحب أبيـ ال ايمة مف شركة أىافا اإلبراييمية لمواد
التجميؿ قف الشركة تبتغؿ مصادر طبي ية محتمة بالقوة" ،في إشارة إل أف أىافا ت تمد في تصنيع
منتجاتيا عم مياه البحر الميت الغنية بالم ادف .وأضاؼ البياف أف "عايمة ديزني لررت التبرع بنرباحيا مف
ىذه الشركة ،إل حيف يتـ بحب اقبيـ منيا نيايياً ،لصالح حممة المقاط ة التي ت مؿ عم إنياء ىذا
ا بتغالؿ غير القانوني" لممصادر الطبي ية المحتمة.
وتممؾ عايمة ديزني في أىافا حصة صغيرة ليمتيا  91مميوف دو ر مبجمة عم ابـ شركة فرعية لم ايمة
تدع شامروؾ ىولدينغز.
ولالت أبيغايؿ ديزني في بيانيا إف نشاط شركة أىافا يتنالض مع م اىدة ىاي ل اـ  9907وم اىدة جنيؼ
ل اـ  ،9976في ما يت مؽ بابتغالؿ المصادر الطبي ية لألراضي التي تحتميا الدوؿ بالقوة ،ىذا عالوة عم
أف المبتوطنات اإلبراييمية ،ومف ضمنيا مبتوطنة ميتببيو شاليـ ،جمي يا مبتوطنات غير شرعية تتنالض
مع القانوف الدولي.
الراي ،الكويت1091/7/99 ،
 65لمصمحة من قتل وتوريط الفمسطينيين في سوريا ؟

فايز رشيد
مجنػػدي جػػيش التحريػػر الفمبػػطيني لتم ػوا بالرصػػاص الموجػػو إل ػ صػػدورىـ
بػػتة عشػػر شػػييداً فمبػػطينياً مػػف ّ
ورؤوبػػيـ وذبح ػوا بػػدـ بػػارد بالبػػكاكيف والبمطػػات ،وذلػػؾ أثنػػاء عػػودتيـ فػػي إجػػازاتيـ مػػف الم بػػكر وىػػـ فػػي
طريقيـ إل بيوتيـ وذوييـ .بالقرب مف مدينة حماة .ىؤ ء الشيداء ليبوا اقوليف مف الفمبطينييف في بػوريا
ولػػف يكون ػوا اقخي ػريف فمجمػػوع مػػف ابتشػػيدوا مػػف فمبػػطينيي بػػوريا يزيػػد عم ػ الثالثمايػػة شػػخص بػػيف مػػف
اختطػػؼ ولتػػؿ وبػػيف مػػف اغتيػػؿ ،مػػنيـ ذوي رتػػب عاليػػة فػػي جػػيش التحريػػر الفمبػػطيني .لبيػػؿ تشػػيي يـ افت ػػؿ
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منظمػػو ىػػذه الجريمػػة النك ػراء اشػػتباكات عنيفػػة فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ ،إذ جػػاء مبػػمحوف ممثمػػوف وبػػدأوا بػػإطالؽ
الرصػػاص فػػي شػػارع فمبػػطيف فػػي المخػػيـ وىػػاجموا مكاتػػب ب ػػض الفصػػايؿ الفمبػػطينية والتحموىػػا .وجػػاءت
لوات اقمف البورية وحصؿ ا شػتباؾ وجػر إطػالؽ الرصػاص .والضػحية عشػرات الفمبػطينييف مػف بػاكني
المخػػيـ بػػيف لتيػػؿ وج ػريح .المبػػمحوف الغػػازوف لممخػػيـ كتب ػوا عم ػ جػػدراف بيوتػػو عبػػارات تبػػتفز الفمبػػطينييف
وتحقّػػر مػػف من ػزلتيـ ،بػػالطبع أثنػػاء تشػػييع لبػػـ مػػف الشػػيداء فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ صػػبيحة اليػػوـ التػػالي عمػػت
اليتافات المبتنكرة ليذه المذبحة .اقجواء في المخيمات الفمبطينية متوترة كثي ار وأىالي مخيـ درعا ىجروه.
باختصػػار شػػديد :يريػػدوف ّزج الفمبػػطينييف فػػي أحػػداث بػػوريا ،ىػػذا فػػي الولػػت الػػذي حػػرص فيػػو الفمبػػطينيوف
عمػػا يجػػري .فقامػػت الفصػػايؿ الفمبػػطينية ووجيػػاء المخيمػػات
ىنػػاؾ ومنػػذ بدايػػة اقحػػداث عمػ النػػني بننفبػػيـ ّ
بإصدار بيانات عديدة ،توضح بما يقبؿ مجا ً لمشؾ :بنف الفمبطينييف في بوريا مػع الشػ ب البػوري فػي
مطالبػػو ال ادلػػة فػػي الديمقراطيػػة واإلصػػالح .ومػػع بػػوريا المبػػتيدفة مػػف لبػػؿ أطػراؼ عديػػدة ،واعتبػػروا اقزمػػة
شنناً بوريا داخمياً ليس ليـ دخؿ بو ،وأنيـ في حقيقة مػول يـ ضػيوؼ عمػ اقرض البػورية بانتظػار ال ػودة
المظّف ػرة إل ػ بمػػدىـ فمبػػطيف .فػػي نفػػس البػػياؽ يػػنتي مولػػؼ جػػيش التحريػػر الفمبػػطيني الػػذي حػػرص ومنػػذ
تشكميو عم اإليحاء بنف وجيتو القدس وعدوه اقباس ىو إبراييؿ .لقد شارؾ جيش التحريػر الفمبػطيني فػي
موالػع كثيػرة لمػػدفاع عػف الثػػورة الفمبػطينية كمػػا حصػؿ أثنػػاء ال ػدواف الصػػييوني عمػ لبنػػاف فػي عػػاـ ،9981
وش ػػارؾ ف ػػي الم ػػارؾ دفاعػ ػاً ع ػػف اقرض ال ربي ػػة ض ػػد إبػ ػراييؿ .ى ػػذا ى ػػو ت ػػاريخ ج ػػيش التحري ػػر الفمب ػػطيني
ووال و .والذي لتؿ وذبح مؤخ اًر بتة عشر مجنداً مف أبنايو وجر ذبحيـ بدـ بارد.
عشػػنا مرحم ػةً ب ػػد انطػػالؽ الثػػورة الفمبػػطينية وبػػدء عممياتيػػا الموج ػػة لإلب ػراييمييف ومػػا ب ػػد ذلػػؾ ،كػػاف أحػػد
أي عمػػؿ تخريبػػي فػػي ال ػػالـ حتػ لػػو جػػر فػػي بػػيبيريا .ف أربػاً توجػػو اقنظػػار وا تيامػػات إلػ
عناوينيػػا :أف ّ
الفمبطينييف واتيػاميـ بارتكابػو أو كػانوا يقولػوف مػثال :أف المشػتبو بػو أو بيػـ يحمػؿ أو يحممػوف مالمػح شػرؽ
أوبطية .وما إف تتبيف جنبية المتيـ أو المتيميف بننيـ غير فمبطينييف .حت يتنفس الفمبطينيوف الص داء
بمؿء صدورىـ حامديف ربيـ أف مرتكب /مرتكبي الحادثة ليس/ليبوا فمبطينييف.
ىػػذا المشػػيد انبػػحب أيضػاً عمػ ب ػػض الػػدوؿ ال ربيػػة .فمػػا إف يجػػري حػػدث بػػمبي مػػا فػػي ىػػذه الػػدوؿ .حتػ
تتجػػو أصػػابع ا تيػػاـ إل ػ الفمبػػطينييف .ويتبػػيف فيمػػا ب ػػد أف الفمبػػطينييف يقفػػوف خػػارج الصػػورة وخػػارج ىػػذه
الػػدايرة مػػف ا تيامػػات ،الفمبػػطينيوف مػػثميـ مثػػؿ بػػالي ش ػ وب اقمػػة ال ربيػػة عروبيوف(بػػؿ مػػف أشػػد الش ػ وب
ال ربيػػة عروبػػة) فػػي انتمػػاييـ .بحكػػـ الظػػروؼ التػػي ت رضػوا إلييػػا .والقضػػية الفمبػػطينية كانػػت دومػاً وبػػتظؿ
القضية اقول لألمة ال ربية مف محيطيا إل خميجيا.
منػذ بدايػػة اقزمػػة البػػورية حاولػػت أطػراؼ بػػورية عديػػدة جػ ّػر الفمبػػطينييف إلػ موال يػػا لكػػنيـ ومنػػذ المحظػػات
انضػػـ الفمبػػطينيوف إل ػ
اقول ػ لألزمػػة ،حرص ػوا أف يكون ػوا حيػػادييف فييا،قنػػو لػػو حصػػؿ بػػمح اه وأف ّ
ط ػػرؼ م ػػف اقطػ ػراؼ لج ػػر وص ػػؼ اقزم ػػة :بنني ػػا صػ ػراع ب ػػيف الفمب ػػطينييف والط ػػرؼ المقاب ػػؿ ،ول ػػتـ نب ػػياف
الزج بابـ الفمبطينييف
مرة جر ّ
الصراع الداخمي تماماً .ما نقولو ليس تصورات وانما ىو حقيقة بالف ؿ ،فكـ ّ
ليتبيف فيما ب د خطن تمؾ التقييمات.
لقد حرصت الفصايؿ الفمبطينية ومنذ انطاللة الثورة الم اصرة عم عدـ التدخؿ في الشػؤوف الداخميػة لمػدوؿ
ال ربية بال ابتثناء .فالحركة الوطنية الفمبطينية ليبت بديالً ليذا الش ب ال ربي أو ذاؾ .فميمة التغييػر فػي
البمػػداف ال ربيػػة ىػػي ميمػػة ش ػ وبيا بالدرجػػة اقول ػ واقبابػػية ،كمػػا حرصػػت الثػػورة الفمبػػطينية عم ػ عػػدـ
تصػػدير الثػػورات إلػ أي بمػػد عربػػي أو أجنبػػي ،بػػال كس .اآلخػػروف ىػػـ الػػذيف افت مػوا الم ػػارؾ م يػػا ،وم ظػػـ
التاريخ :الخميس 1091/7/99

العدد1567 :

ص 19

حروبيا كانت دفاعاً عف النفس .عم طريػؽ مجابيػة ال ػدو الصػييوني ومقاومتػو مػف خػالؿ الكفػاح المبػمح.
لقػػد حرصػػت الثػػورة الفمبػػطينية أيضػاً عمػ عػػدـ التػػدخؿ الخػػارجي فػػي شػػؤونيا الداخميػػة وعمػ القػرار الػػوطني
الفمبػػطيني المبػػتقؿ.ىذه القضػػية الوال يػػة فيميػػا الػػب ض الفمبػػطيني بطريقػػة خاطيػػة فنبػػقط عمييػػا تناز تػػو
وتقصػػيراتو .لكػػف ذلػػؾ يمغػػي صػػحة الشػ ار .ىػػذه الم ادلػػة ىػػي التػػي حكمػػت ال اللػػة بػػيف الحركػػة الوطنيػػة
الفمبطينية وبيف الدوؿ ال ربية بال ابتثناء.
الفمبػػطينيوف فػػي ال ػراؽ ذالػوا اقمػريف لمػػا جػػر فػػي ىػػذا البمػػد ال ربػػي .وعولبػوا ب ػػد ا حػػتالؿ اقمريكػػي لػػو،
لصداـ حبيف .طػردوا مػف بيػوتيـ وجػر تيجيػرىـ إلػ الحػدود البػورية واقردنيػة
وكننيـ كانوا الباعد اقيمف ّ
مع ال راؽ ،ي يشوف ظروفاً لابية في غاية الص وبة والقبوة ،ي يشوف في الصحراء وبال مباعدات ،وغالبية
الدوؿ ال ربية المجاورة رفضت دخوليـ إلييا ،إل أف تػـ حػؿ مشػكمة الػب ض مػنيـ بػالمجوء إلػ ب ػض الػدوؿ
اقوروبية واقخر في أمريكا الالتينية.
الفمبطينيوف في لبناف ممنوعوف مف ال مؿ(حت المحظة) في أكثر مف  71مينة ،وممنوعوف مف حؽ التممؾ
وتوريػػث اقبنػػاء وبػػالي أفػراد ال ايمػػة ،والػػدخوؿ إلػ المخيمػػات بحاجػػة إلػ تصػػاريح مػػف الجػػيش المبنػػاني مثػػؿ
مخػػيـ نيػػر البػػارد .وح ػواجز الجػػيش تقػػؼ عم ػ أب ػواب الػػدخوؿ والخػػروج مػػف المخػػيـ .وىػػـ متيمػػوف مػػف لػػو
عديدة بننيـ ببب القتاؿ بيف اقطراؼ المبنانية.
وىجػػروا إل ػ الصػػحراء عم ػ
الفمبػػطينيوف فػػي ليبيػػا ّإبػػاف حقبػػة القػػذافي جػػر طػػردىـ مػػف أعمػػاليـ وبيػػوتيـّ .
الحػدود الميبيػػة-المصػرية ولػػـ يكػف بابػػتطاعة ال ديػديف مػػنيـ .ال ػودة إلػ الضػفة الغربيػػة أو إلػ لطػػاع غػزة،
عاشوا ظروفاً لابية ،وب د الحراؾ الجماىيري ولتؿ القذافي تـ الت امؿ م يـ عم أنيـ كانوا مف أكبر مؤيدي
نظاـ القذافي .عاشوا في ظروؼ في منتي البؤس والحرماف.
الذيف يقوموف بقتؿ وذبح الفمبطينييف في بوريا ليبوا بش اًر ولػيس ليػـ عاللػة بال مػؿ الػوطني .إنيػـ يمتينػوف
البمطجة ليس إ ّ ،وا ما م ن التشويو بالجثث مف خالؿ الذبح بالبكاكيف والبمطات؟ كثيػروف بابػـ الثوريػة
يرتكبوف المذابح ،وبابـ الوطنية يقترفوف المآبي .يريدوف عقاب الفمبطينييف عم ماذا؟ عم النني بننفبػيـ
عػػف أزمػػة بػػورية داخميػػة! كػػؿ ىػػذه ال ػػذابات والقتػػؿ عاناىػػا الفمبػػطينيوف و ي ازلػػوف وبػػيظموف رغػػـ حياديػػة
مػػولفيـ ،فمػػاذا بػػيكوف شػػكؿ ال قػػاب مػػف الطػػرؼ اآلخػػر فيمػػا لػػو ولف ػوا بجانػػب طػػرؼ فػػي الص ػراع الػػداير؟
الفمبػػطينيوف فػػي بػػوريا يزيػػدوف عػػف  600ألػػؼ ومػػولفيـ كمػػا وض ػ يـ فػػي غايػػة الحبابػػية .ورغػػـ كػػؿ ذلػػؾ
يريػػدوف الػ ّػزج بيػػـ فػػي أتػػوف اقزمػػة .لتػػؿ الفمبػػطينييف فقػػط يصػػب فػػي مصػػمحة ال ػػدو الصػػييوني .كػػذلؾ ىػػي
عممية توريطيـ في الشنف الداخمي البوري .بيظؿ ال ار يالحؽ لتمة الفمبطينييف.
الشرق ،الدوحة1091/7/99 ،
 66سوريا  :حتى ال تسقط سياسة "النأي بالمخيم"؟

عريب الرنتاوي
تح ػ ّػوؿ مخ ػػيـ اليرم ػػوؾ ،إح ػػد ضػ ػواحي دمش ػػؽ ،إلػ ػ ب ػػاحة لمواجي ػػات ب ػػدأت ب ػػممية وانتي ػػت دامي ػػة ،ب ػػيف
متظػػاىريف فمبػػطينييف بػػممييف وأجي ػزة أمػػف بػػورية ،بػػقط بنتيجتيػػا تب ػ ة لتم ػ وعش ػرات الجرح ػ  ،بػػاىمت
الم ارلػة ،فػي رفػع منبػوب الغضػب وا حتقػاف فػي أوبػاط الالجيػيف الفمبػطينييف ،ضػد النظػاـ وب ػض
دماؤىـ ُ
حمفايو مف الفصايؿ الفمبطينية....ومع بقوط ىذه الكوكبة مف الضحايا ،ولبميا مصرع  97جندياً في جػيش
التحريػػر عم ػ أيػػدي مبػػمحيف مػػف الجػػيش البػػوري الحػػر ،يكػػوف عػػدد الفمبػػطينييف الػػذيف فقػػدوا أرواحيػػـ منػػذ
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اند ع اقزمة البورية لد ناىز المية والخمبيف ضحية ،فضػال عػف ميػات الجرحػ وأعػداد غيػر م روفػة مػف
الم تقميف.
ليبت ىذه ىي المرة اقولػ التػي تتح ّػوؿ فييػا المخيمػات إلػ خطػوط تمػاس بػيف الفمبػطينييف وأجيػزة النظػاـ
البوري ،في بداية اقحداث كاف مخيـ درعا باحة أخر متفجرة لمصراع المحتدـ ،ولبميا كاف مخػيـ الالذليػة
“الرمػػؿ الفمبػػطيني” كمػػا ُي ػػرؼ ىنػػاؾ ،لػػد شػػيد مواجيػػات عنيفػػة...لكف مػػا حصػػؿ لبػػؿ أيػػاـ ،كػػاف اقعنػػؼ
واقلو واقوبع نطالاً مف حيث حجـ المشاركة الش بية في التظاىرات الميمية والنيارية الغاضبة.
من ػػذ ب ػػدء اقزم ػػة الب ػػورية ،تبن ػػت الفص ػػايؿ الفمب ػػطينية الرييب ػػة (ف ػػتح ،حم ػػاس ،الجي ػػاد والجبيت ػػاف الشػ ػ بية
والديمقراطية) بيابة “النني بالمخيـ” عف اقحداث ،وصدرت موالؼ عم أرفع المبتويات تدعو “اإلخوة في
ب ػ ػػوريا” ،ب ػ ػػمطة وم ارض ػ ػػة ،إلػ ػ ػ تق ػ ػػدير رغب ػ ػػة الفمب ػ ػػطينييف ب ػ ػػدـ ا ن ػ ػػز ؽ ف ػ ػػي أت ػ ػػوف الصػػ ػراع ال ػ ػػداخمي
المحتدـ...ونجح ىذا المولؼ “ال الؿ” في تجنيب المخيمات ويالت حرب أىمية باتت م منة ربػمياً ب ػد بيػاف
الصميب اقحمر الدولي ،لكف الحاؿ لـ يبتمر عم ىذا المنواؿ ،فمماذا ،وما الذي تغير؟
شػػؾ فػػي أف ارتفػػاع وتػػاير القتػػؿ والقتػػؿ المضػػاد ،وانتقػػاؿ الم ػػارؾ إل ػ لمػػب دمشػػؽ وأطرافيػػا وض ػواحييا
المصػيقة بػػالمخيـ ،كػاف يج ػػؿ ميمػة “النػػني بػالمخيـ” تػػزداد صػ وبة يومػاً ب ػد آخر...فػػالمخيـ مشػتبؾ بػػكانياً
وجغرافياً مع مناطؽ تشيد عنفاً ومواجية دامية مثؿ أحياء الميداف والحجر اقبود والتضامف ،وىو لريب مف
الببػػاتيف التػػي كانػػت مبػػرحاً لمطػػاردات بػػيف الجػػيش النظػػامي والمبػػمحيف ،وبػػكانو لػػـ ي ػػودوا مػػف الالجيػػيف
فقػػط ،ب ػػد أف ابػػتقرت بػػو ميػػات ال ػػايالت الفقي ػرة مػػف بػػورية وعراليػػة وغيرىػػا ،وثمػػة م مومػػات تؤكػػد ىػػروب
مقػػاتميف بػػورييف إلػ المخػػيـ لالحتمػػاء بػػو ،وأخػػر تؤكػػد ىػػروب جيػػيف مػػدنييف إلػ المخػػيـ بحثػاً عػػف مػػنو
آمف في بيوت الفمبطينييف ومدارس اقونروا...لقد اختمطت خطوط التماس ،وأبقطت م يا الخطوط الحمراء
ا فتراضية التي كانت تحيط بالمخيـ وت طيو ىوية فمبطينية خارجية ،أي بم ن محايدة.
النظػػاـ الػػذي ي ػػيش حالػػة نػػزؽ واعيػػاء ،مػػا عػػاد ي ػػرؼ كيػػؼ يتصػػرؼ ،خصوصػاً وحداتػػو اقمنيػػة وال بػػكرية
المقاتمػػة ،لقػػد بػػات يبتبػػيؿ إطػػالؽ النػػار وفػػتح المػػدافع وني ػراف الػػدبابات ضػػد كػػؿ مػػا ي تقػػده ىػػدفاً أو “عػػدواً
محػػتمال” دونمػػا حبػػاب جػػدي لمكمفػػة البشػرية واإلنبػػانية ،والمخػػيـ فػػي نيايػػة المطػػاؼ ،لػػيس أىػػـ مػػف دومػػا أو
حربتا أو كفر بوبػة...في المقابػؿ ،يحػتفظ النظػاـ فػي داخػؿ المخػيـ ب ػ”شػبيحتو” مػف الفمبػطينييف ،المنتمػيف
لفصػ ػػايؿ مواليػ ػػة لدمشػ ػػؽ وتػ ػػنتمر بنوامرىػ ػػا ،فض ػ ػالً عػ ػػف “رىػ ػػط” مػ ػػف المخب ػ ػريف والمت ػ ػػامميف مػ ػػع اقجي ػ ػزة
اقمنية....ىؤ ء كانوا عم الدواـ“ ،رىف اإلشارة” وبانتظار الت ميمات ،ويبدو أنيا صدرت أخي اًر.
لقػد بػػذلت فصػػايؿ منظمػػة التحريػػر وم يػػا حمػػاس والجيػػاد ،جيػػوداً مضػػنية مػػف أجػػؿ تػػدارؾ مػػا يمكػػف إد اركػػو،
واشاعة ضبط النفس وعدـ ا نجرار إل مياديف المواجية...مبػتميمة “الػدرس المنبػاوي” لفمبػطينيي الكويػت
زمف الغزو ال رالي لمكويت والمآ ت التي انتيوا إلييا ،وىي ما زالت تواصؿ ىذه المباعي ،وتنجح غالباً في
تحقيؽ مرامييا ،لكف حجـ ا حتقاف ومبتو الغضب ،يخرج أحياناً كثيرة عف حدود البيطرة والتحكـ.
يجػػروا م ػرة ثانيػػة وثالثػػة إل ػ منف ػ اربػػع وخػػامس...يكفييـ أزيػػد مػػف بػػتة عقػػوـ مػػف
نريػػد لمفمبػػطينييف أف ُي ّ
الشػػتات والمنافي...لػػذا يت ػػيف عم ػ عقالييػػـ وفػػاعمييـ اإلب ػراع فػػي ال ػػودة إلػ بيابػػة “النػػني بػػالمخيـ” عػػف
طرفػ ػػي الص ػ ػراع واقزمة...الفمبػ ػػطينيوف ،بخػ ػػالؼ البػ ػػورييف ،إف ُى ّجػ ػػروا مػ ػػف مخيمػ ػػاتيـ ،فمػ ػػف ي ػ ػػودا إلييػ ػػا
ثانية...وجيتيـ الجديدة لف تختمؼ عف وجية إخوانيـ مف “ جيي ال ػراؽ” الػذي ابػتقر ب ضػيـ عمػ حػواؼ
الطرؼ الثاني مف الكرة اقرضية...واقرجح أف ىؤ ء لف يكوف مرحباً بيـ فػي أي بمػد عربػي لريػب أو ب يػد،
بدليؿ تقارير المنظمات الدولية في ىذا الشنف ،والحكمة تقتضي تبريد الرؤوس الحامية في أوباطيـ.
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ثمة مف يريد جر الفمبطينييف إل خندلو وضد خصػومو فػي الخنػدؽ اآلخر...النظػاـ يم ػب عمػ ىػذه الورلػة
والم ارضػػة تم ػػب عمييػػا أيض ػاً ،وفػػي الحػػالتيف ،مػػف منطمػػؽ ا فت ػراض بػػنف الجريمػػة حػػيف تُقتػػرؼ فػػي لريػػة
بػورية ،تظػؿ جريمػػة ،ولكنيػا تصػػبح جريمػة مركبػػة ،وذات أب ػاد “كونيػػة” تتصػؿ بالصػراع ال ربػي اإلبػراييمي
بكػػؿ طبقاتػػو وأب ػػاده وامتداداتػػو ،حػػيف تقػػع فػػي مخػػيـ فمبػػطيني ،لػػيس قف الػػدـ الفمبػػطيني أغم ػ مػػف الػػدـ
البػػوري ،بػػؿ قف إ ارلػػة الػػدـ الفمبػػطيني يحمػػؿ فػػي طياتػػو ب ػػض الم ػػاني والمؤشػرات المفتوحػػة عم ػ “نظريػػة
المؤامرة”.
ب ػػض الفصػػايؿ والشخصػػيات الفمبػػطينية فػػي دمشػػؽ وراـ اه وغ ػزة ،التػػي تتمتػػع عػػادة بصػػدلية عاليػػة أو
بنفػػوذ فػػي أوبػػاط ش ػ بيا أو فصػػايميا ،ذىبػػت ب يػػداً فػػي ا نحيػػاز ليػػذا الفػػرض ضػػد ذاؾ ،أو ال كس...ىػػذه
أطػراؼ ثانويػػة ت بػػر عػػف التيػػار الػرييس فػػي صػػفوؼ الشػ ب الفمبػػطيني وحركتػػو الوطنيػػة واإلبػػالمية ،و
يجوز بحاؿ أف يؤخذ الش ب الفمبطيني بمجممو ،بجريرة ىذه اقطراؼ اليامشية.
عمان1091/7/98 ،
الدستورّ ،
 67تعممون ما يجري في المجتمع اإلسرائيمي؟

خالد وليد محمود
لراءة متننية لممرالب لموضع ا جتماعي داخؿ (إبراييؿ) يتضح لو بما يدع مجا لمشؾ أف الجريمة باتت
تشػػكؿ تيديػػداً ابػػتراتيجياً ليػػذا الكيػػاف ب ػػدما اصػػبحت الدولػػة ال بريػػة مجتم ػاً متوحشػاً ،وىػػذا بػػاعتراؼ صػػناع
القرار والمحمميف ا براييمييف أنفبيـ.
لبػػؿ عػػدة بػػنوات ت ػػال صػػوت ريػػيس الكنيبػػت "رونػػيف ريفميف"م منػػا لممػػأل أف نبػػبة الجريمػػة وال نصػرية فػػي
(إبػراييؿ) باتػػت عاليػػة جػػدا ،وىنػػا الحػػديث لػػيس عػػف جػرايـ عاديػػة ،بػػؿ عػػف جػرايـ تػػتـ لتصػػفية حبػابات بػػيف
مجموعات الجريمة المنظمة التي تكاد تبيطر عم المدف الرييبة في (إبراييؿ) ،وىو اعتراؼ تقدـ بو رييس
الكنيبػػت عنػػدما اشػػار موجيػاً حديثػػو الػ نػواب البرلمػػاف" :ىػػؿ ت ممػػوف إف النػػاس فػػي إبػراييؿ يػػدف وف المػػاؿ
ليحصموا عم الحماية ..فقد اصبح ذلؾ موضة وأبموب حياة".
وكما ىػو م ػروؼ فإنػو ليبػت ىػذه الموجػة ا ولػ مػف الجػرايـ التػي ت ػـ المجتمػع ا بػراييمي ،غيػر انيػا ىػذه
المرة تجد أرضاً خصبة لتصفية حبابات بيابػية بػالتوازي مػع تصػفية الحبػابات فػي ال ػالـ البػفمي ومافيػات
الجريمة المنظمة.
وثمة مف ير أف أصوؿ الجريمة في المجتمع ا براييمي متجذرة بحيث لػـ ي ػد با مكػاف فصػميا عػف طبي ػة
"المجتمػػع" ا ب ػراييمي .ذلػػؾ اف كيانػػا لػػاـ عم ػ القتػػؿ وا غتصػػاب والتش ػريد ،مػػا ي ػزاؿ ي ػػيش ،ال ػ يومنػػا ىػػذا
عم مواصمة أنماط مختمفة مف الجرايـ نفبيا.
اليػػوـ تتكشػػؼ م مومػػات جديػػدة تقػػدميا المؤببػػات اقمنيػػة ا ب ػراييمية  ،وىػػي أف ا بػػراييمييف الػػذيف ال ػػذي
يبػػتمريوف لتػػؿ الفمبػػطينييف وت ػػذيبيـ ،صػػاروا يقومػػوف بالشػػيء نفبػػو مػػع ب ضػػيـ الب ض.مػػثال باتػػت اليػػوة
تتبع بيف الييود مف أصوؿ غربية (ا شػكناز) المنحػدريف مػف أصػوؿ أوربيػة وأمريكيػة وبػيف الييػود الشػرلييف
(البفارديـ) المنحدريف مف أصوؿ آبيوية وأفريقية وخاصة مف الدوؿ ال ربية أباس الفوارؽ الطبقيػة المتجػذرة
في المجتمع اإلبراييمي والتي تتف ؿ أحياناً وتخمد أحياناً أخر .
حداً لـ ي د ىناؾ مف إمكانية إلخفاييا وانتشرت فضايحيا
أما مؤشرات البقوط ا جتماعي واقخاللي فبمغت ّ
فػػي البػػنوات اقخيػرة عمػ نطػػاؽ وابػػع ،ولػػد نشػػرت صػػحيفة " جيػػروزاليـ بوبػػت" تقريػػر حػػوؿ ىػػذا الموضػػوع
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جػػاء فيػػو :لػػاؿ لاضػػي المحكمػػة اإلب ػراييمية ال ميػػا دوربػػت بنػػيش ( :)DoritBeinischنحػػف ن ػػيش تجربػػة
اليػزايـ وصػراع الطبقػات ا جتماعيػػة والفقػر وفقػداف الثقػػة ال امػة بكػؿ أجػزاء الدولػة ،لكػف مػػع ىػذا كمػو يمكننػػا
القوؿ أنو لـ يفت اقواف ب د.
كما تمنػ بنػيش أف تقػدـ إبػراييؿ نظػاـ ت ميمػي لػادر عمػ أف يوجػد بنيػة وركػايز أفضػؿ لممجتمػع اإلبػراييمي
مجتمػع مؤلػؼ مػف أشػخاص جيػديف ي يشػوف تحػت خػط الفقػر و يت رضػوف لم نػؼ و ي ػانوف مػف أعبػػاء
الحياة ،مجتمع يؤبس عم أبس القيـ ال المية والييودية وي شؽ اإلنبانية.
وم ف المشكالت اقخر التي تواجو (إبراييؿ) اليوـ انتشار أنواع مختمفة مف الفباد وبط اإلبراييمييف بحيث
أنػػو يوجػػد فػػرؽ بػػيف الحاخامػػات والمبػػؤوليف البيابػػييف رفي ػػي المبػػتو وبػػيف اقشػػخاص ال ػػادييف كميػػـ
يتباووف في ىذا اقمػر ،وبػؿ إف انتشػار الفبػاد اقخالليبػيف الحاخامػات والبيابػييف أكبػر بكثيػر مػف بقيػة
المواطنيف ال ادييف.
إل جانب الفباد اقخاللي ينتشر الفباد المالي بيف زعماء ىذا الكيػاف حيػث يػتـ فػي الولػت الػراىف محاكمػة
"اييود أولمرت" رييس الوزراء البابؽ و "أفيدور ليبرماف" وزير الخارجية بتيـ الفباد.
لقػػد ىبطػػت (إبػراييؿ) فػػي جػػدوؿ ترتيػػب الفبػػاد ل ػػاـ  1099إلػ المرتبػػة  .76وكانػػت ت ػػد فػػي  1090الدولػػة
الثالثػػيف فػػي م ػػدؿ الفبػػاد عم ػ مبػػتو ال ػػالـ حيػػث وصػػمت ب ػػد بػػقوطيا  6م ارتػػب إلػ المرتبػػة  .76وىػػي
أدن مرتبة يصؿ إلييػا ىػذا الكيػاف منػذ تػاريخ دخولػو إلػ مؤشػر منظمػة الشػفافية الدوليػة .مؤشػر عػاـ1099
رصػػد  987دولػػة فػػي ال ػػالـ حيػػث انخفضػػت مرتبػػة إب ػراييؿ مػػف م ػػدؿ  6.9فػػي عػػاـ 1090إل ػ  7.8فػػي
 .1099بينما حمت نيوزلندا في المقدمة.
إل جانب المشكالت الرييبية في ىذا الكياف تطفو عم البطح مشكالتو الخارجية داف ة بخطوة إل اقمػاـ
نييار كياف أرض المي اد .وعم ضػوء الثػورات الحاصػمة فػي المنطقػة ،ي مػف أحػد الزعمػاء أف ىػذه الثػورات
تبتيدؼ في المقاـ اقوؿ وجود (إبراييؿ) ويتوجب عم (إبراييؿ) أف تنتظر ا رتدادات الناتجة عنيا.
أخيػ ار ىػػؿ ثمػػة أحػػد يتػػذكر مػػا لالػػو ريػػيس الكنيبػػت البػػابؽ "أب ارىػػاـ بػػورغ" ،حػػيف صػػرح لػػايالً" :إف (إبػراييؿ)
غػػدت دولػػة مػػف المبػػتوطنيف تقودىػػا زم ػرة مػػف الفابػػديف"! وىػػؿ ثمػػة مػػف يتػػذكر صػػرخة رونػػيف ريفمػػيف ،أف
ابراييؿ باتت تشكؿ تيديداً ابتراتيجياً ب دما اصبح المجتمع اإلبراييمي مجتم اً متوحشاً!!
فمسطين أون الين1091/7/98 ،
 68موفاز كشمشون الجبار

الوؼ بف
أنيػ شػػاؤوؿ موفػػاز امػػس حياتػػو البيابػػية ،ببيانػػو عػػف انبػػحاب كػػديما مػػف ايػػتالؼ بنيػػاميف نتنيػػاىو .بػػب يف
يوما مف و يتو كنايػب لػرييس الػوزراء كانػت عديمػة ا ىميػة ،لػـ تػؤثر فػي شػيء عمػ بيابػة حكومػة اليمػيف
وا صولييف .موفاز فيـ ذلؾ وىرب ،في محاولة عديمة ا حتماؿ لتقميص مخابره.
في ا ياـ القريبة القادمة بيحاوؿ موفاز اف يبيع احبولة رجؿ المباد ء الذي لػـ يوافػؽ عمػ تنػاز ت نتنيػاىو
لالصػػولييف .وىػػذا مقنػػع تقريبػػا مثػػؿ الشػػروحات التػػي لػػدميا بػػمفو فػػي ليػػادة كػػديما ،تبػػيبي لفنػػي ،لفشػػميا فػػي
تشػكيؿ حكومػػة بديمػػة ب ػػد ابػػتقالة اييػود اولمػػرت .مثػػؿ موفػػاز اليػػوـ ،لفنػي ايضػػا حاولػػت فػػي حينػػو أف تظيػػر
كمقاتمة ضد ا صولييف لػـ تخضػع لمطالػب شػاس الماليػة والبيابػية .وكػاف ليػذه ا حبولػة ب ػض المشػتريف،
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ولكػػف النتيجػػة كانػػت بش ػ ة .ص ػ ودىا ال ػ القمػػة تولػػؼ ،مػػع أنيػػا لػػادت كػػديما ال ػ ا نتصػػار فػػي صػػناديؽ
ا لتراع ،وأخذت حياتيا البيابية تذوي ال أف خبرتيا لموفاز.
موفػػاز ل ػػـ يػػنجح ف ػػي أف يب ػػد نتني ػػاىو عػػف ش ػػركايو الطبي يػػيف وع ػػف ايديولوجيتػػو اليميني ػػة .ومػػع ك ػػديما ف ػػي
ا يػػتالؼ ايضػػا واصػػمت الحكومػػة وضػػع ت زيػػز المبػػتوطنات فػػي رأس جػػدوؿ اولوياتيػػا ،وابػػتثمرت طالتيػػا
البيابية عم تبويغ البؤر ا بتيطانية في الضفة الغربيػة وا عػالف عػف الجام ػة فػي اريييػؿ .أي ،بيػراء
يحرؾ باكنا بالنببة غمبية مواطني ابراييؿ.
منػػذ انتخػػب موفػػاز لريابػػة كػػديما لػػـ يظيػػر كبػػديؿ جػػدي لبػػمطة نتنيػػاىو .ك ػرييس الم ارضػػة ،كنايػػب
لرييس الوزراء و كرييس الم ارضة مف جديػد .حياتػو البيابػية كػزعيـ بيابػي ضػاي ة ،وو يتػو القصػيرة فػي
الحكومة لـ تنقذه .ولكف انبحابو كفيػؿ بػاف يحػرؾ مبػيرة تػؤدي الػ تغييػر القيػادة .وعميػو ،فانػو يطػرح بػؤا
كبي ار ىؿ في رحيمو بيبقط موفاز ب ده نتنياىو ايضا.
فػػي المنػػاورة الميميػػة لدخولػػو الػ ا يػػتالؼ فػػي  8ايػػار حقػػؽ موفػػاز شػػييا واحػػدا فقػػط :تنجيػػؿ ا نتخابػػات ل ػػدة
اشير .نتنياىو ت ارجػع فػي حينػو وفضػؿ يقػيف ا يػتالؼ الوابػع عمػ خطػر ا نتخابػات المبكػرة ،الػذي ح لػو
فييا انتصار باحؽ.
خصوـ نتنياىو حصموا عم زمػف بػاىظ الػثمف لتنظػيـ أنفبػيـ وجمػع القػو  .ا حتجػاج ا جتمػاعي واحتجػاج
التجنيد يت ززاف في الشوارع .يزاؿ يوجد خصـ واضح يمكنػو أف يتنػافس مػع نتنيػاىو عمػ ليػادة الدولػة،
ولكف رييس الوزراء بات اكثر ىشاشة بكثير.
ىآرتس1091/7/98 ،
القدس العربي ،لندن1091/7/99 ،
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