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 األقصىالمسجد سمطات االحتالل تقرر بناء متحف تيويدي في سموان و"ىيكل توراتي" قبالة .2

إف المجنة الموائية  22/6/1021في بياف عممتو ظير اليوـ االثنيف " مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث"قالت 
قدس أقّرت اليوـ مخططًا إلقامة مبنى تيويدي جديد عمى لمتخطيط والبناء التابعة لمبمدية العبرية في ال

، وذلؾ بمبادرة وتمويؿ "بيت العيف"مساحة ثالثة دونمات وسط بمدة سمواف قريبا مف مسجد عيف سمواف بإسـ 
مطاىر "، وبرؾ مائية تحت األرض و"متحؼ أثري"مف جمعية إلعاد اإلستيطانية، ويتضمف المبنى إقامة 

، إلقامة طط صودؽ عميو قبؿ نحو ثالثة اشيرر ىذا المخطط ىو الجزء المكمؿ لمخ، ويعتبر إقرا"دينية
، قبالة الجية الجنوبية لممسجد عند المدخؿ الشمالي لبمدة سمواف -مبنى تيويدي ضخـ في حي وادي حموة 

، عمى مساحة تسعة دونمات يتضمف إقامة مبنى -عمى بعد أمتار عف باب المغاربة  -األقصى المبارؾ 
 .رار صادر عف الحكومة االسرائيمية، بحسب ق"الييكؿ التوراتي"حت إسـ ت

في بيانيا أف ىناؾ قرار حكومي إسرائيمي صدر قبؿ أياـ معدودة يحمؿ رقـ  "مؤسسة األقصى"وأشارت 
، خاصة في المواقع األثرية التاريخية في القدس "البعد والجذب التوراتي"، يقضي ببناء مواقع تحمؿ 4654
بحسب ما ورد في  -في القدس  "الفترة التوراتية"حوي ىذه المواقع بشكؿ مركزي التواصؿ التاريخي وبحيث ت

مميوف شيكؿ لمرصد والتخطيط األولي لمثؿ ىذه المشاريع ،  1، ورصدت الحكومة مبمغ -القرار الحكومي 
دي الذي المبنى التيويكجزء مف  "الييكؿ التوراتي"وتضمف القرار الحكومي المذكور إقامة ما أطمؽ عميو 

 .لممسجد األقصى المبارؾ الجنوبية ، عمى بعد أمتار مف الجيةسيقاـ في مدخؿ وادي حموة
رة عمى المسجد مف كؿ ىذه المشاريع التيويدية وتبعاتيا الخطي "مؤسسة األقصى"مف جيتيا حّذرت 

وبية والغربية بسبعة ، وأشارت أنيا تأتي ضمف مخطط لتطويؽ المسجد االقصى مف الجية الجناألقصى
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، ومراكز لنشر الرواية التوراتية والتممودية المزعومة "مرافؽ الييكؿ المزعوـ"أبنية تيويدية ضخمة ، ستشكؿ 
 لمقدس المحتمة.

 22/6/1021، مؤسسة األقصى لموقف والتراث
 
 عمى األسئمة الفمسطينية إجابةنتنياىو لم يتضمن  : رد  عباس 

يس محمود عباس، ممثؿ االتحاد األوربي لدى السمطة الوطنية جوف جات روتر، أطمع الرئ :وفا –راـ اهلل 
عمى آخر مستجدات العممية السممية، خاصة بعد تبادؿ الرسائؿ السياسية بيف القيادة الفمسطينية والحكومة 

 اإلسرائيمية.
د نتنياىو لـ يتضمف ، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، إلى أف ر أمسخالؿ استقبالو، الضيؼ  عباسوأشار 

إجابة عمى األسئمة الفمسطينية المتعمقة بالمسيرة السممية. وأكد، التزاـ الجانب الفمسطيني بتحقيؽ السالـ عبر 
المفاوضات الجادة، وأف القيادة الفمسطينية مستعدة الستئناؼ المفاوضات فور وقؼ إسرائيؿ لالستيطاف في 

 .اؼ بمبدأ حؿ الدولتيف عمى حدود عاـ األرض الفمسطينية وخاصة القدس، واالعتر 
نياء االنقساـ الداخمي باعتبارىما  وأشار عباس، إلى تصميـ القيادة عمى تحقيؽ المصالحة الوطنية وا 

وأشاد بمواقؼ أوروبا الداعمة لحؽ الشعب الفمسطيني  مصمحة وطنية عميا لمشعب الفمسطيني يجب تحقيقيا.
قامة دولتو ال ، والدعـ المالي الكبير الذي تقدمو لبناء مستقمة عمى حدود عاـ في تقرير مصيره وا 

 مؤسسات الدولة الفمسطينية.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 الكاممة عن تدمير عممية السالم المسؤوليةتتحمل  "إسرائيل"عريقات:  

مفاوضات الوضع النيائي الدكتور رئيس الوفد الفمسطيني ل "فتح"أكد عضو المجنة المركزية لحركة  :أريحا
صائب عريقات أف الحكومة اإلسرائيمية تتحمؿ المسؤولية الكاممة عف تدمير عممية السالـ، حيث إنيا 

 اختارت االمالءات والمستوطنات بداًل مف السالـ والمفاوضات.
والمبعوث االيطالي  جاء ذلؾ أثناء لقاء د. عريقات مع مبعوث السكرتير العاـ لألمـ المتحدة روبرت سيري،

لعممية السالـ ماوتيسيو مساري، يرافقو القنصؿ االيطالي العاـ، والقنصؿ االميركي العاـ دانياؿ روبنستيف 
 وممثؿ روسيا لدى السمطة الوطنية سيرجي رادكوؼ، كال عمى حدة.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 التخالية من التدخ حقيقيةحمد: نريد مصالحة غازي  

أكد غازي حمد، وكيؿ وزارة الخارجية في الحكومة الفمسطينية ضرورة تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو مف : غزة
لقاءات وحوارات المصالحة لتستقيـ الحالة الفمسطينية بمصالحة حقيقية خالية مف التدخالت والضغوط 

 الصييونية.
 /ط في الحكومة الفمسطينية االثنيف جاءت أقواؿ حمد خالؿ مؤتمر نظمتو وزارتي الخارجية والتخطي

"بشائر النصر" وعدد مف الشخصيات والمسئوليف  في غزة بحضور أعضاء قافمة أمياؿ مف االبتسامات 
 والوزراء. 

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 قدمًا لتنفيذ اتفاق المصالحة المضيكتمة فتح البرلمانية تؤكد  

كتمة فتح البرلمانية ضرورة المضي قدما في تنفيذ اتفاؽ المصالحة الفمسطينية في  أكدت القدس: -راـ اهلل 
ضوء االتفاقات والتفاىمات التي أبرمت نتيجة لمقاءات التي جرت في القاىرة والدوحة، وتذليؿ كافة العقبات 

رئاسة وأشارت، في بياف صحافي عقب اجتماع عقدتو، ب التي يمكف أف تعترض طريؽ إنياء االنقساـ.
النائب عزاـ األحمد وبحضور نواب الكتمة، إلى أف إنجاز الوحدة الوطنية يشكؿ مصمحة فمسطينية عميا في 

 إطار مواجية كافة التحديات التي تيدد قضيتنا الوطنية.
 //القدس، القدس، 

 
 المتحدة لألمملمنعيا من التوجو السمطة تمارس ضغوط عمنية عمى األمريكية  نمر حماد: اإلدارة 

 األمريكيالرئيس  إدارةنمر حماد المستشار السياسي لمرئيس محمود عباس باف  : أكدوليد عوض -راـ اهلل 
المتحدة بما في ذلؾ  لألمـباراؾ اوباما تمارس ضغوط عمنية عمى القيادة الفمسطينية لمنعيا مف التوجو 

القدس "لة غير عضو. وتابع حماد قائال لػالجمعية العامة لمطالبتيا باالعتراؼ بالدولة الفمسطينية كدو 
 وأعمنتالمتحدة،  لألمـتمارس كؿ قواىا ضد التوجو الفمسطيني  األمريكية اإلدارةلـ يعد سرا باف " "العربي
 اإلدارةمنظمة دولية، وىذا موقؼ واضح مف  أليةالمتحدة فقط بؿ  لألمـتعارض ليس ذىابنا  بأنيا

 .األمريكية"
العربي' بأف القيادة الفمسطينية تبني استراتيجيتيا حاليا عمى اساس المعارضة  واوضح حماد لػ'القدس

االمريكية لمتوجو الفمسطيني والتيديد بوقؼ المساعدات االمريكية عف السمطة اذا ما توجيت لالمـ المتحدة 
 مرة اخرى في ظؿ توقؼ المفاوضات ورفض اسرائيؿ لوقؼ االستيطاف الستئناؼ المفاوضات.

حماد بانو ال توجد اتصاالت حاليا مع االدارة االمريكية القناعيا بضرورة الخطوة الفمسطينية النو واوضح 
'يوجد موقؼ امريكي ضد، ويعتبر بوضوح اف ىذه الخطوة الفمسطينية استفزازية وستجعؿ الواليات المتحدة 

 .معزولة' اذا ما عارضت التوجو العالمي بضرورة االعتراؼ بالدولة الفمسطينية
 //القدس العربي، لندن، 

 
 لمجم "إسرائيل" في ظل االنشغال األمريكي باالنتخابات  أوروبيمحمد اشتية يدعو لدور  

محمد اشتية عضو المجنة المركزية لحركة فتح االثنيف الحاجة إلى دور  د. : أكدوليد عوض -راـ اهلل 
وجاءت  .إسرائيؿات الرئاسية وذلؾ لمجـ إجراءات أوروبي فاعؿ لتعويض الدور األمريكي المنشغؿ باالنتخاب

تصريحات اشتية عقب لقاء جمعو بوزير الخارجية اليولندي يوري روزنتاؿ، بحضور سفيرة ىولندا لدى 
 السمطة الوطنية بريجيتا تازيمر.

ر فاعؿ في المنطقة عمى الصعيد السياسي والمادي وليس فقط عب أوروبيإلى لعب دور  أوروباودعا اشتية 
مؿء الفراغ السياسي رغـ أزمتيا االقتصادية، وذلؾ عبر معاقبة  أوروبا، فعمى إلسرائيؿ"سياسة تقديـ الجزر "

 عمى إغالقيا كؿ األبواب أماـ عممية السالـ. إسرائيؿحكومة 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 ينسف حل الدولتينالستبدال فكرة الدولة الفمسطينية بحكم ذاتي  تسعىالبرغوثي: "إسرائيل"  
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حكومة االحتالؿ بالسعي الستبداؿ فكرة الدولة  أمساتيـ النائب مصطفى البرغوثي : وكاالت - الدستور
الفمسطينية المستقمة واستبداليا بحؿ الحكـ الذاتي ما ينسؼ حؿ الدولتيف. وقاؿ األميف العاـ لحركة المبادرة 

عمى أنيا  آخرتصعيد االستيطاف في الضفة ىو دليؿ وتعيدىا ب إسرائيؿتبجح " إفالوطنية الفمسطينية 
 . "حكومة استيطاف ومستوطنيف

 //الدستور، عمان، 
 
 ستطمب اعترافا أمميا بـ"دولة غير عضو" الفمسطينية السمطة 

 قاؿ عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ: نادية سعد الديف -ماف ع
الترتيبات واالتصاالت جارية لمتوجو إلى األمـ المتحدة لنيؿ االعتراؼ "بدولة غير عضو"، رغـ  "الغد" إفلػ

 الرفض األميركي واالبتزاز اإلسرائيمي.
 //الغد، عمان، 

 
 وتحذير من انعكاساتو عمى وضع القدس  "إسرائيل"بين الفاتيكان و مرتقباتساع القمق من اتفاق  

سرائيؿتواصمت ردود الفعؿ المنددة بمسودة اتفاؽ بيف دولة الفاتيكاف : اةالحي – راـ اهلل - غزة تتضمف  وا 
اعترافًا بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضتو إسرائيؿ عمى المناطؽ والكنائس المسيحية التابعة ليا في 

 . مدينة القدس غداة احتالليا في الخامس مف حزيراف )يونيو( عاـ 
نشعر بالقمؽ إزاء "ؽ الفمسطيني لممفاوضات مع الفاتيكاف نبيؿ شعث في بياف أصدره أمس: وقاؿ عضو الفري

نثؽ أف الكرسي "، مضيفًا: "التقارير اإلخبارية عف االتفاؽ المزمع توقيعو بيف إسرائيؿ والكرسي الرسولي
السامية المتعاقدة  الرسولي سيوضح األمور ويؤكد اضطالعو بمسؤوليتو القانونية واألخالقية كأحد األطراؼ

عمى اتفاقية جنيؼ الرابعة، إضافة إلى التأكيد عمى أف أي اتفاؽ سيؤكد موقؼ الكرسي الرسولي الداعـ لحؽ 
، بما فييا الشعب الفمسطيني في تقرير المصير واالستقالؿ عمى األرض التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ 

 ."القدس الشرقية
تنظر بخطورة "والتخطيط االتفاؽ المرتقب، وقالت في بياف أمس أنيا  وفي غزة، استنكرت وزارة الخارجية

البنود الواردة في "، مضيفة أف "االتفاؽ المنوي توقيعو بيف دولة االحتالؿ والفاتيكاف إلىواستنكار شديد 
ت أف . ورأ"محاوالت مستمرة مف االحتالؿ لتثبيت وقائع احتاللية في مدينة القدس المحتمة إلىاالتفاؽ تشير 

الخطورة تكمف في أف االتفاؽ يتضمف اعترافًا بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضتو دولة االحتالؿ "
 ."عمى المناطؽ والكنائس المسيحية التابعة لمفاتيكاف في القدس بعد احتالؿ المدينة عاـ 

 //الحياة، لندن، 
 
 أرضيمر لدفع الفمسطينيين لمتنازل تدريجيا عن كانت بمثابة ستا اتفاقية "أوسمو" ":الجارديان" 

تساءلت صحيفة الجاردياف، البريطانية عف أسباب عدـ ىبوب رياح الربيع عمى فمسطيف عمى  :سما -لندف 
عدد مف الدوؿ العربية مثؿ مصر وتونس وليبيا وسوريا منذ أكثر مف  فيالرغـ مف اندالع الثورات الشعبية 

 عاـ ونصؼ العاـ.
 التيأف اتفاقية أوسمو،  االثنيف اإللكترونيسياؽ تقرير أوردتو عمى موقعيا  في - البريطانيةحيفة ورأت الص

 الفمسطيني، كانت بمثابة ستار لدفع الشعب وقعتيا إسرائيؿ مع منظمة التحرير الفمسطينية عاـ 
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حيث عممت االتفاقية عمى ، اإلسرائيميمواجية مع قوات االحتالؿ  فيلمتنازؿ تدريجًيا عف أراضيو ووضعيـ 
نياء االستعمار   اإلسرائيميتجميد نموذج النضاؿ الفمسطيني الذي يسعى السترداد أراضيو المنيوبة وا 

 لفمسطيف.
وذكرت الجاردياف أف أحد تداعيات اتفاقية أوسمو أيضا كانت تكثيؼ دور المنظمات غير الحكومية الدولية 

ع بعض المنظمات الفمسطينية، فيما عممت عمى تيميش أو الفمسطينية حيث عممت عمى تشجي باألراضي
تتمقى تمويال خارجيا عمى إقصاء الشعب  التينزع الشرعية عف اآلخريف، حيث ساىمت تمؾ المنظمات 

 مف تحديد أولوياتو.  الفمسطيني
قص فمسطيف، ن فيعممت عمى غياب الربيع العربي  التي األخرىوأشارت الجاردياف إلى أنو مف العوامؿ 

، فضال عف عدـ اتحاد القيادة التي نجمت الفمسطينيتمثؿ التطمعات الوطنية لمشعب  التيالبرامج السياسية 
 .فتح وحماس حركتيعف الصراع بيف 

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 عممية إعدام بطيئة بحق األسير السرسك أبو ليمى: االحتالل ينفذالنائب  

ائب قيس عبد الكريـ "أبو ليمى"، عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية حّمؿ الن :القدس -راـ اهلل 
لتحرير فمسطيف، سمطات االحتالؿ ومصمحة سجونيا، المسؤولية الكاممة عف حياة األسير محمود السرسؾ 

وقاؿ: "إف سمطات االحتالؿ تنفذ عممية إعداـ بطيئة بحؽ السرسؾ، مف خالؿ  المضرب عف الطعاـ.
 ي االستجابة لمطالبو، ما أدى إلى تدىور حالتو الصحية جراء مواصمتو اإلضراب".مماطمتيا ف

 //القدس، القدس، 
 
 " حول "الثروة المالية" فورين بوليسي" أوردتوما  يستيجن نجل عباس 

استيجف الميندس ياسر عباس، نجؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس، ما أوردتو مجمة : معا - راـ اهلل
ف بوليسي األمريكية، نقال عما ادعت أنيا أرقاـ مزعومة لوكالة رويترز، في تقريرىا المنشور األسبوع فوري

الفائت، حوؿ ما قالت أنو )ازدياد في ثراء نجمي الرئيس الفمسطيني محمود عباس عمى حساب 
 الفمسطينييف(.

مشيرا إلى أف "ما جاء في  ونفى أف يكوف ما ورد في التقرير قد صادؼ الحقيقة بأي شكؿ مف األشكاؿ،
 التقرير ىو التباس متعمد ومفضوح، لخمط ما ىو عاـ بما ىو خاص، في إشراؾ السياسة بحياتي 

 
قامة الظنوف واالحتماالت، في أمور  االجتزاءاتالشخصية، عف طريؽ  المقصودة، والتعريضات المفتعمة، وا 

 ـ".ال ينفع فييا االحتماؿ، سيما إذا ما تعمقت بمغة األرقا
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 المسافرين عبر معبر رفح إعدادزيادة  مصرل فمسطيني: عمى ومسؤ  

"قدس برس" في تصريحات لػالعامة لممعابر والحدود في غزة  اإلدارةصبحة، مدير  أبوماىر  ادعة: غز 
 أعدادزايد الجانب المصري في معبر رفح الحدودي إلى تقدير ظروؼ الشعب الفمسطيني في ظؿ ت

 أي منيـ الف ذلؾ يتسبب في خمؿ ليـ في برنامج المسافريف. إرجاعالمسافريف في فصؿ الصيؼ، وعدـ 
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مشكمة التسجيؿ  أفشيور تيسر األمور عمى المعبر دوف تأخير أي مسافر "إال  وأشار إلى أنو ومنذ 
ب ذلؾ في تناقص األعداد الحافالت حيث تسب إعادةلمسفر بدأت منذ يوـ السبت الماضي فقط مف خالؿ 

مسافًرا، وأحياًنا كاف  وأوضح أف عدد المسافريف يومًيا في المعبر يبمغ  ليصبح ىناؾ خمؿ في يوميف".
 مسافر "وكاف الجانب المصري يتعامؿ معيـ بشكؿ طيب ويقدر ظروفيـ". يزيد عف 

 //قدس برس، 
 
 سمل إلى نابمسلالحتالل مستوطًنا ت تعيدالشرطة الفمسطينية  

(، مستوطًنا ييودًيا لمجانب اإلسرائيمي، |سممت الشرطة الفمسطينية في مدينة نابمس االثنيف ): نابمس
كاف قد تسمؿ لمنطقة قبر يوسؼ في المدينة، حيث أوقفتو داخؿ المكاف، بسبب دخولو دوف تنسيؽ مسبؽ 

 بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي.
 //قدس برس،                                                                             

 
 يشير إلى احتمالية تأجيل لقاء عباس مشعل صدر في حماس"السبيل": م 16

حبيب أبو محفوظ: كشؼ مصدر قيادي في حركة حماس عف وجود مشاورات مع حركة فتح، لتأجيؿ المقاء 
ي لحركة حماس خالد مشعؿ، ورئيس السمطة الوطنية الفمسطينية محمود المرتقب بيف رئيس المكتب السياس

عباس؛ بسبب المرحمة الثانية مف االنتخابات الرئاسية المصرية، وتوقع المصدر الذي فضؿ عدـ الكشؼ 
 عف اسمو أف يكوف موعد المقاء الجديد مع نياية الشير الجاري.

 12/6/2012السبيل، عمان، 
 

 الصييوني من المشاركة في منتدى دولي لمكيانا يكالرشق يشيد بمنع تر  17
أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ بنجاح تركيا في منع الكياف الصييوني مف 

رغاـ GCTFالمشاركة في المنتدى العالمي لمكافحة اإلرىاب " " الذي افتتح الجمعة الماضية في اسطنبوؿ، وا 
ر عمى الرضوخ لضغوط رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغاف الواليات المتحدة التي ترأس المؤتم

بعدـ دعوة "إسرائيؿ" لممشاركة.. موقؼ تركي مرحب بو وتأكيد عمى الدور التركي المتنامي والميـ في 
 محاصرة الكياف الغاصب إقميميا وعالميا، ودعـ القضية الفمسطينية العادلة".

 11/6/2012صفحة الرشق الرسمية عمى فيس بوك، 
 

  بالقدس عن اتفاق اقتصادي يعترف لالحتالل لمتراجعالجياد تدعو الفاتيكان  18
رفضيا لالتفاؽ االقتصادي الموقع بيف دولة الفاتيكاف  أعمنت حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف: غزة

 والدولة العبرية.
نو يمنح االحتالؿ شرعية وقاؿ القيادي في الحركة خالد البطش في تصريح لو: "إف ىذا االتفاؽ مرفوض أل

في القدس"، واصًفا موقؼ الفاتيكاف بػ "العدائي لمسممي ومسيحيي بالشرؽ األوسط"، مطالًبا 
بالتراجع عف ىذا االتفاؽ والمحافظة عمى عالقات االحتراـ المتبادؿ مع شعوب األمة العربي  الفاتيكاف

 واإلسالمية .
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رفض موقؼ الفاتيكاف، واتخاذ كافة وسائؿ الضغط لثنيو ودعا البطش مجالس الكنيسة في الشرؽ األوسط ل
 عف موقفو المخالؼ لمقوانيف.

 11/6/2012قدس برس، 
 

 أال تكون طرفا في المؤامرة عمى مشروعنا الوطني وقيادتنا "العربية"فتح تدعو قناة  19
دعو محمد رشيد راـ اهلل: أعربت حركة فتح عف استيجانيا واستغرابيا عف مغزى استخداـ قناة العربية لمم

)خالد سالـ( المتآمر عمى قضيتنا الوطنية وقادتنا التاريخييف، ليقوـ بسرد ما سمي بالذاكرة السياسية لثورتنا 
 وقيادتيا.

ورأت الحركة في بياف صحفي، اليوـ اإلثنيف، أف ىذا االستخداـ السيئ لرشيد مف قبؿ العربية يصب في 
، وقيادتو التاريخية المؤتمنة عمى الثوابت الوطنية، خاصة وأف المؤامرة المستمرة عمى الشعب الفمسطيني

 الشعب الفمسطيني يعتبر المذكور واحدا مف أدوات ىذه المؤامرة.
وتساءلت عف مصمحة قناة العربية في اختيارىا ليذا الشخص الطارئ عمى النضاؿ الوطني الفمسطيني 

بالبطوالت والتضحيات، وعف دور القناة في ىذا الوقت ليتحدث عف تاريخ الثورة الفمسطينية المجيدة والزاخر 
بالتحديد حيث تتعرض قيادتنا الوطنية وعمى رأسيا الرئيس محمود عباس لضغوط ىائمة بيدؼ تقديـ تنازالت 
عف حقوقنا الوطنية، والتراجع عف التمسؾ بالثوابت الفمسطينية، وتكريس الحؿ اإلسرائيمي عمى أساس الدولة 

 ؤقتة.ذات الحدود الم
ودعت حركة فتح قناة العربية إلى تحمؿ المسؤولية األخالقية والتدقيؽ في اختياراتيا، وأف تنأى بنفسيا أف 

 تكوف طرفا في المؤامرة عمى شعبنا وقضيتنا وقيادتنا ومشروعنا الوطني.
 11/6/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 دم التوقيع عمى االتفاق االقتصادي مع "إسرائيل"إلى ع الفاتيكانالغول يدعو كايد  20

عضو المجنة المركزية العامة لػ "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" مسؤوؿ فرعيا في قطاع غزة  حذر غزة: 
كايد الغوؿ مف خطورة توقيع االتفاؽ االقتصادي بيف دولة الفاتيكاف ودولة االحتالؿ، ورأى أف التوقيع في 

 حواًل نوعيًا خطيرًا في موقؼ الفاتيكاف مف حقوؽ الشعب الفمسطيني.حاؿ حصولو يعتبر ت
( أف خطورة االتفاؽ، في حاؿ توقيعو، تكمف 6|11وأوضح الغوؿ في تصريحات صحفية لو اليـو االثنيف )

ليس فقط في تراجع الفاتيكاف عف رفضيا احتالؿ إسرائيؿ القدس واألراضي الفمسطينية، بؿ سيعطي اعترافيا 
ات االحتالؿ في القدس بعدًا دينيًا نظرًا لمكانة الفاتيكاف في العالـ، وقاؿ: "إف دواًل أخرى ستتكئ عمى بإجراء

موقؼ الفاتيكاف في االنتقاؿ بموقفيا إلى العمف، بما في ذلؾ بسط السيادة اإلسرائيمية غير الشرعية عمى 
 القدس". 

سؾ بموقفيا الرافض االحتالؿ مف جية والداعـ لحقوؽ ودعا الفاتيكاف إلى "عدـ توقيع االتفاؽ واستمرار التم
 الشعب الفمسطيني وكفاحو مف أجؿ حريتو وحرية وطنو"، كما قاؿ.

 11/6/2012قدس برس، 
 

 معبر رفح من خالل وصول وفد قيادي من جبية النضال الشعبي إلى قطاع غزة  21
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جبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني، (، وفد قيادي رفيع مف 6|11غزة: وصؿ إلى قطاع غزة اليوـ االثنيف )
 قادًما مف سورية والضفة الغربية.

وضـ الوفد عضوي المكتب السياسي لمجبية، سمطاف شعباف مسؤوؿ الجبية بالخارج القادـ مف سورية ورزؽ 
النمورة سكرتير لجنة العالقات الوطنية والسياسية القادـ مف الضفة الغربية، حيث كاف في استقباليـ عمى 

 رفح أعضاء المكتب السياسي والمجنة المركزية وقيادة وكوادر الجبية في قطاع غزة.معبر 
وقاؿ أنور جمعة الناطؽ اإلعالمي لمجبية أف الوفد سيمتقي القوى والفصائؿ الفمسطينية لبحث األوضاع 

نظيمية السياسية ولدفع عممية المصالحة إلى األماـ، ىذا باإلضافة إلى سمسمة اجتماعات مع المجاف الت
 والنقابية لمجبية في كافة محافظات قطاع غزة

 11/6/2012قدس برس، 
 

 تستوجب استعدادنا العسكري سورياباراك: أوضاع إييود  22
قاؿ وزير الدفاع اإلسرائيمي اييود باراؾ إف الحدود السورية غير ىادئة األمر الذي يستوجب أف يكوف جيش 

قمت إذاعة "صوت إسرائيؿ" أمس عف باراؾ قولو: "إف إسرائيؿ ون الدفاع اإلسرائيمي عمى أىبة االستعداد.
 تراقب مف كثب تطورات االحداث خشية نقؿ اسمحة متطورة أو غير تقميدية مف االراضي السورية أو الييا".

 12/6/2012، المستقبل، بيروت
  

  يان تقبل بتوافد أي الجئين سوريين إلى أراضي: "إسرائيل" لاإلسرائيميوزير الداخمية  23
إسرائيؿ لف تقبؿ »أعمف وزير الداخمية اإلسرائيمي إيمي يشاي أف : ، أ ؼ ب، رويترز، أ ش ا(«السفير)»

« جيروزاليـ بوست»قاؿ يشاي في تصريحات أوردتيا صحيفة «. بتوافد أي الجئيف سورييف إلى أراضييا
فيض جديد مف الالجئيف  إف إسرائيؿ لف تسمح بإغراؽ نفسيا في»اإلسرائيمية عمى موقعيا اإللكتروني 

 «.والمتسمميف غير الشرعييف
 12/6/2012، السفير، بيروت

 
 بيا في تخريب سيارات لفمسطينيين بالقدس مشتبو "جباية الثمن"جماعة  24

خرب مف يشتبو أنيـ نشطاء موالوف لممستوطنيف الييود سيارات فمسطينية في القدس يـو  :القدس )رويترز(
اسرة مستوطنة مف منازؿ أقيمت  30ؿ اسبوع ردا فيما يبدو عمى خطط لنقؿ االثنيف في ثاني ىجوـ خال

مسؤولوف عف تمؾ اليجمات  ]جباية الثمف[ بشكؿ غير مشروع. وتشتبو الشرطة في أف نشطاء )بطاقة الثمف(
 وشكمت فريقا لمتحقيؽ لكنيا لـ تمؽ القبض عمى أي أفراد.

 11/6/2012، وكالة رويترز لألنباء
 

  2012 بداية جندًيا إسرائيمًيا دخموا الضفة بالخطأ منذ 12 "إسرائيل" سمَّمت السمطة :موقع "واال" 25
جنديًا  14كشفت إحصائية صادرة عف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، اليـو االثنيف، أف : القدس-راـ اهلل

رضوا لإلختطاؼ، اسرائيميا دخموا منذ بداية العاـ الجاري اراضي السمطة الفمسطينية بالخطأ وكادوا أف يتع
 وذلؾ بعد أف ضموا طريقيـ إلى قواعدىـ العسكرية.
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ونقؿ موقع "واال" اإلخباري العبري عف مسؤوؿ عسكري اسرائيمي قولو إف ىذا العدد يعد كبيرا مقارنًة بالعاـ 
جنود طريقيـ ألراضي السمطة، مشيرًا إلى أف جميع الحاالت كانت تحت  6الماضي الذي ضؿ خاللو 

واكد المصدر أف ىذه  عد تدخؿ رجاؿ األمف الفمسطيني الذيف أعادوا الجنود لمجانب اإلسرائيمي،السيطرة ب
الظاىرة تتسبب بحالة قمؽ حقيقي لدى االوساط االمنية االسرائيمية، ال سيما في ظؿ استمرار التحذيرات 

عدة خاليا خططت  األمنية بشأف نية منظمات فمسطينية تنفيذ عمميات خطؼ لجنود إسرائيمييف واعتقاؿ
 لتنفيذ مثؿ ىذه العمميات.

 11/6/2012، القدس، القدس
 

 وحدة استيطانية 300لوعود نتنياىو باقامة  تطبيقابيوت متنقمة في بيت إيل  26
أفاد موقع "معاريؼ" عمى الشبكة صباح اليوـ الثالثاء، أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بدأت أمس بنصب 

إيؿ، عمى أراضي مصادرة الغراض عسكرية تعتـز الحكومة االسرائيمية نقؿ  بيوت متنقمة في مستوطنة بيت
المستوطنيف مف البيوت الخمسة في حي ىأولبناه الييا ، بعد أف ألزمت المحكمة العميا الحكومة بيدـ البيوت 
 المذكورة بسبب قياميا عمى أراض فمسطينية خاصة. وقاؿ الموقع إنو سيتـ توطيف ثالثيف عائمة مف حي
"اإلولبناه" االستيطاني في ىذه البيوت المتنقمة، في حيف تعيد رئيس حكومة إسرائيؿ األسبوع الماضي بإقامة 

 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت أيؿ، في األراضي الواقعة ضمف القاعدة العسكرية في المكاف. 300
الؿ اإلسرائيمي يعمموف في المكاف وأشار الموقع إلى أف مندوبيف عف قسـ التخطيط والبناء في جيش االحت

نياء بناء الحي االستيطاني الجديد لتسييؿ عممية نقؿ المستوطنيف مف حي األولبناه  إلعداد البنى التحتية وا 
 إلى الموقع الجديد.

 300بالمقابؿ أشار الموقع إلى أف مصادر في النيابة اإلسرائيمية العامة، قالت إف تعيدات نتنياىو ببناء 
نية عمى أراضي القاعدة العسكرية في بيت أيؿ قد ال تتحقؽ ألف األراضي المعدة لمبناء صودرت وحدة سك

ألغراض عسكرية، وتعود ممكيتيا األصمية ايضا لسكاف فمسطينييف صودرت منيـ وال يجوز قانونيا البناء 
 عمييا ألغراض غير عسكرية.

 12/06/2012، 48عرب 
 
 
 

 ليجوم صاروخي "سرائيل"إالسكان في حال تعرض  االف مئاتسرائيمية الخالء إ خطة 27
يديعوت احرونوت" اليوـ االثنيف خطة لمجيش االسرائيمي إلخالء مئات آالؼ "اإلسرائيمييف" نحو “نشر موقع 

يالت في حالة تعرض "إسرائيؿ" ليجوـ صاروخي، أطمؽ عمييا خطة الطوارئ "فندؽ النزالء".  النقب وا 
" تستعد ليوـ الحساب حيث تدربت الجبية الداخمية عمى خطة إلجالء وجاء في التقرير أف "إسرائيؿ

يالت.  "اإلسرائيمييف" القاطنيف شمالي ووسط "إسرائيؿ" إلي جنوبيا في منطقة العرفا وا 
وقد أطمؽ عمى الخطة ) فندؽ النزالء( وتيدؼ الى إخالء مئات آالؼ "اإلسرائيمييف" في إطار تعرض المدف 

 خي كبير تضطر فيو الجبية الداخمية إلخالء مدف كاممة مف سكانيا.الصييونية ليجـو صارو 
ووفقًا ؿ"يديعوت" فسوؼ تطرح خطة االخالء عمى وزراء الحكومة األسبوع المقبؿ في إطار المجنة الوزارية 

 لمشؤوف الجبية الداخمية وتضـ الخطة جعؿ مستوطنة "أرئيؿ" في الضفة الغربية منطقة إخالء مؤقتة.
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خطة اإلجالء ليس فقط تعرض "إسرائيؿ" ليجوـ صاروخي كبير بؿ لمواجية كوارث طبيعة،  كما تحاكي
زالزؿ أو ىزات أرضية ولكف اليدؼ الرئيس مف خطة الجالء االستعداد ألي سناريوىات محتممة عمى ضوء 

 الثورات العربية.
 الخطة ) فندؽ النزالء(. ويقود خطة اإلخالء وزير حماية الجبية الداخمية متاف فمنائي الذي أطمؽ عمي

ووفقا لمخطة فستكوف المدارس والمؤسسات التعميمية والفنادؽ في إيالت و"العرباة" ىي المناطؽ التي سيتـ 
اسكاف آالؼ "اإلسرائيميف" فييا وتتضمف الخطة توفير حافالت نقؿ ومغاسؿ كبيرة لغسؿ المالبس فكؿ أربعة 

شيكؿ لشراء مواد  100سبوع وكؿ تمميذ سيحصؿ عمي كيمو كؿ أ 5أشخاص سيتـ غسؿ مالبسيـ بوزف 
 دراسية مثؿ دفاتر وأقالـ وغيرىا.

وقاؿ فمنائي بأنو اطمع رئيس الوزراء بنيامف نتنياىو عمي بالخطة التي اطمع عمييا أيضا ما يسمى قائد 
يذ مجمس الحرب العميد ) يعكوؼ عميدرور( حيث أعطى نتنياىو الضوء األخضر لتنفيذىا وسيشمؿ تنف

 الخطة أيضا جميع الوزارات "اإلسرائيمية".
مميوف ونصؼ شيكؿ لمبدء بالخطة ولكف الخطة بحاجة إلى مئات مالييف  2وقد خصص مبمغ أولي بقمة 

 الشواكؿ وىذا المبمغ سيحوؿ بالكامؿ مف وزارة المالية بعد أف تـ المصادقة عمى خطة اإلخالء.
 11/6/2012، 48عرب 

 
  بمعسكر إبادة لمييود الشرقيين "إسرائيل"ويصفون  ع نصب "ياد فاشيم"موقلمجيولون يتسممون  28

قالت مصادر أمنية إسرائيمية امس إف مجيوليف تسمموا إلى موقع نصب "ياد فاشيـ" التذكاري : راـ اهلل
لضحايا المحرقة )اليولوكوست( في القدس وكتبوا نحو عشرة شعارات عمى جدراف المجمع إحداىا تقوؿ: 

 شكرا لؾ عمى اليولوكوست"."ىتمر.. 
شعارات بالمغة العبرية عمى جدار المتحؼ الخاص بتخميد ذكرى  10وبحسب مصادر اسرائيمية فقد وجدت 

المذبحة النازية، ووّقعت ىذه الشعارات باسـ "ييود العالـ المتدينيف"، ومف أبرز الشعارات التي كتبت "شكرا 
 ودا لكاف عمى الصياينة أف يخترعوه".ليتمر عمى المحرقة" و"اذا لـ يكف ىتمر موج

كذلؾ كتبت شعارات تمجد قياـ دولة اسرائيؿ ارتباطا بالمحرقة "شكرا ىتمر عمى المحرقة التي قمت بيا ضدنا 
النو بسببؾ حصمنا عمى دولة مف االمـ المتحدة"، و"دولة اسرائيؿ ىي معسكر االبادة الروحاني لمطوائؼ 

 الشرقية".
يـ االسرئيمي جدعوف ساعر عف غضبو، معتبرا أف مف اقدـ عمى كتابة ىذه الشعارات وقد اعرب وزير التعم

ييدؼ الى المس بمشاعر الجميور، وانو يثؽ بقدرة الشرطة االسرائيمية عمى الوصوؿ الى مف كتب ىذه 
 الشعارات وتقديميـ لممحاكمة.

 12/6/2012، المستقبل، بيروت
 

  الجئ أفريقي 4500تبدأ حممة اعتقاالت لترحيل  "إسرائيل" 29
تؿ أبيب: باشرت سمطات اليجرة اإلسرائيمية، أمس، تنفيذ مخططيا لطرد ألوؼ الالجئيف إلييا مف دوؿ 
أفريقيا. فشنت حممة اعتقاالت واسعة، تخممتيا مداىمات فظة ألماكف سكنيـ. وتـ تجميع المعتقميف في 

 معسكر صحراوي تمييدا لترحيميـ إلى جنوب السوداف.
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شخصا فقط، لكنيا أعمنت أنيا ستضاعؼ العدد مرات  20مت الشرطة اإلسرائيمية حتى اآلف نحو وقد اعتق
 عدة في األياـ المقبمة. وشكا الالجئوف مف اعتداءات وأىانات وعنؼ خالؿ ىذه االعتقاالت.

شخص، ىـ باألساس، القادموف مف  4500وتخطط السمطات اإلسرائيمية في المرحمة األولى، العتقاؿ 
ألفا، نصفيـ مف إريتريا وربعيـ مف السوداف.  65وداف، عمما بأف عدد الالجئيف األفارقة يصؿ إلى الس

وىدؼ الحممة ىو زرع الخوؼ في نفوس الالجئيف واستخداـ االعتقاؿ سوطا ضدىـ. وتعرض إسرائيؿ في 
 الوقت نفسو مبمغ ألؼ يورو عمى مف يسمـ نفسو قبؿ االعتقاؿ ويقبؿ بالرحيؿ بإرادتو.

. مف 5000سرير إلى  2000وكانت سمطات اليجرة اإلسرائيمية قد وسعت معسكر االعتقاؿ في النقب مف 
 أجؿ استيعاب المعتقميف الجدد منيـ.

 12/6/2012، الشرق األوسط، لندن
 

 دراسة إسرائيمية: إلغاء اتفاق الغاز المسمار األخير في نعش التطبيع مع مصر 30
راسة إسرائيمّية صادرة عف معيد أبحاث األمف القومّي اإلسرائيمّي في تؿ زىير أندراوس: قالت د الناصرة ػ

أبيب إّف اتفاؽ الغاز بيف الدولة العبرّية وبيف مصر، ىو التعبير الميـ، ال بؿ الوحيد، عف التطبيع بيف 
ـّ بقرار سياسّي واضح، اتخذ  مف قبؿ كبار الدولتيف في المجاؿ االقتصادّي، ورأت الدراسة إّف إلغاء االتفاؽ ت

صّناع القرار في القاىرة، رضوًخا لمطالب الشارع المصرّي، الذي يرى في ىذا االتفاؽ، عمى حد تعبير 
 الدراسة، انبطاًحا مصرًيا أماـ الدولة العبرّية.

سرائيؿ لمتقميؿ مف أىمية ىذا الحدث، ال  كما أشارت الدراسة إلى أّف الجيود التي تبذليا كؿ مف مصر وا 
حقيقة األمر عف الواقع األليـ الذي تمر فيو العالقات الثنائية بيف البمديف، منذ خمع الرئيس  ُتعّبر في

المصرّي، حسني مبارؾ، الفتة إلى أّف عبد اهلل غراب وزير البتروؿ والثروة المعدنية المصري أكد عمى أّف 
فا تجاريا، ال تحكمو أية اإلجراء الذي اتخذ في شأف عقد تصدير الغاز إلسرائيؿ، ال يخرج عف كونو خال

اعتبارات سياسية، كما أنو ال يعكس أي توجيات مف قبؿ الدولة. وقاؿ إف اإلجراء الذي تـ في شأف عقد 
تصدير الغاز الموقع بيف الييئة المصرية العامة لمبتروؿ والشركة المصرية القابضة لمغازات الطبيعية مع 

ى شركة منشأة طبقا لمقانوف المصري، يعد استخداما لما شركة غاز شرؽ البحر المتوسط )أْي اـ جى( وى
تنص عميو بنود التعاقد في حاؿ إخالؿ أحد األطراؼ، وىو ما تحكمو بنود التعاقد كعالقة تجارية بيف 

 شركات.
مف جانبيا سعت إسرائيؿ لتفادي مزيد مف الضرر لعالقاتيا مع مصر وقالت إنيا ترى أف إلغاء اتفاؽ 

 في إطار نزاع تجاري ال نزاع دبموماسي. تصدير الغاز يأتي
وقاؿ وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف إف إلغاء االتفاؽ ليس مؤشرا طيبا، لكنو أضاؼ نريد أف 
نفيمو كنزاع تجاري. أعتقد أف تحويؿ نزاع تجاري إلى نزاع دبموماسي سيكوف خطأ، وأضاؼ أّف الدولة 

 تفاقية السالـ ونعتقد أف ىذا اىتماـ رئيسي لمصر، عمى حد قولو.العبرّية ميتمة بالمحافظة عمى ا
  12/6/2012، القدس العربي، لندن

 
 بوالرد لشكيا بوجود جواسيس آخرين جاسوسالواشنطن ترفض اطالق سفير إسرائيمي سابق:  31
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ات المتحدة القدس ػ ا ؼ ب: اعتبر سفير اسرائيؿ السابؽ في واشنطف ايتمار رابينوفيتش االثنيف اف الوالي
ترفض اطالؽ سراح الجاسوس الييودي االمريكي جوناثاف بوالرد النيا تشؾ بانو ليس الجاسوس االسرائيمي 

 الوحيد عمى اراضييا.
 12/6/2012، القدس العربي، لندن

 
 بمشاركة عرب وييود ثناء مباراة لكرة القدمأربطة الساق أ صابة نتنياىو بتمزق فيإ 32

لوزراء االسرائيمي بنياميف نتانياىو في بياف إنو اصيب بتمزؽ في اربطة ساقو قاؿ مكتب رئيس ا: رويترز
وكاف نتنياىو  اليسرى اثناء لعبو مباراة لكرة القدـ اليـو االثنيف وسيضطر لوضع ساقو في جبيرة لعدة اسابيع.

 يمعب مباراة يشارؾ فييا شباف عرب وييود ضمف أنشطة لمترويج السياحي في القدس. 
 12/6/2012، لندن الحياة،

 
 عن نير األردنالتنازل عدم و يدعو لعدم السماح بدخول الجيش المصري لسيناء  عوزي ديان 33

أّكد نائب رئيس ىيئة األركاف الصييوني السابؽ، عوزي دياف، أّف اتفاقية السالـ مع مصر ستكوف ممغاة، 
قة منزوعة السالح، موضحًا بأف في حاؿ دخوؿ قوات مصرية إلى سيناء، مطالبًا بالحفاظ عمى سيناء منط

جوىر االتفاؽ بيف مصر والكياف الصييوني ىو بقاء شبو جزيرة سيناء منطقة منزوعة السالح، فإذا تـ إلغاء 
ىذا البند مف االتفاقية فال معنى لالتفاقية وىو ما سيمغييا عمى أرض الواقع في المستقبؿ. وفي سياؽ آخر، 

التنازؿ عف تواجد قوات مف الجيش الصييوني عمى نير األردف في أي طالب "داياف" حكومة الكياف بعدـ 
اتفاقيات مقبمة مع الفمسطينييف، معتبرًا أّف تواجد ىذه القوات يضمف حماية العمؿ االستراتيجي لمكياف 

 الصييوني خالؿ السنوات القادمة. 
 موقع مفكرة االسالم

 11/6/2012، 2558 ، العدد،التقرير المعموماتي
 

 مجال األنظمة التقنية وخاصة سالح الجوبعدد المتجندين ب نقصيعاني من  إلسرائيميش االجي 34
أفادت معطيات نشرىا قسـ القوى البشرية التابع لقيادة األركاف في الجيش الصييوني بأّف الجيش ُيعاني مف 

خفاض نقص شديد في عدد المتجنديف في مجاؿ األنظمة التقنية وخاصة في سالح الجو، بسبب االن
المتواصؿ في عدد خريجي المدارس التقنية والذيف يتمقوف تدريبًا تقنيًا أساسيًا قبؿ استيعابيـ في الجيش. 

متدينًأ يعمموف في مياـ تكنولوجية قتالية، الفتًة إلى أف سالح الجو  380وأشارت المعطيات إلى أف 
في ىذه األياـ لالستعانة  يستطيع استيعاب أكثر مف ألؼ شخص خالؿ العاميف المقبميف، وسيضطر

 بأشخاص مف شركات مدنية لتنفيذ المياـ التقنية لمسالح بسبب النقص في القوى البشرية. 
 موقع المجد األمني، فمسطين

 11/6/2012، 2558 ، العدد،التقرير المعموماتي
 

 وتيدد بتصعيد خطواتيا بالمماطمةقيادة األسرى تتيم االحتالل  35
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( 6|22في بياف اليوـ االثنيف )امف الدولي لحقوؽ اإلنساف عف قيادة األسرىنقمت مؤسسة التض: نابمس
دارة السجوف  ،تمقت "قدس برس" نسخة منو تأكيدىـ عمى أف االتفاؽ الذي ُابـر بيف الحركة األسيرة وا 

  اإلسرائيمية في السابع عشر مف الشير الماضي "لـ يترجـ بشكؿ كامؿ حتى المحظة عمى أرض الواقع".
 22/6/1021برس،  قدس

 
 " مجدوسجن "إلى  أسيراً  150تستعد لنقل إدارة السجون  36

 إدارة إف اإلسرائيميسجف مجدو  أسرى، نقال عف اإلنسافمؤسسة التضامف الدولي لحقوؽ  : أكدتراـ اهلل
 السجف المذكور. إلى إسرائيؿمف سجوف في شماؿ وجنوب  أسيرا 150مصمحة السجوف تستعد لنقؿ نحو 

 لألسرى، وىو قسـ الخياـ المخصص 7سجف مجدو بدأت بإعداد القسـ  إدارة إفلمؤسسة ا وأوضحت
 .أشير 3وبعض المعتقميف المتبقي عمى حكميـ اقؿ مف  اإلدارييف لألسرىالمدنييف وتحويمو 

 21/6/1021، المستقبل، بيروت
 

 عن السرسك باإلفراج "الشاباك" ينصح لمصمحة السجون المستشار القضائي 37
در فمسطيني اف المستشار القضائي لمصمحة السجوف اإلسرائيمية وجو نصيحة عاجمة لجياز أكد مص

الفمسطيني محمود السرسؾ  األسيرالشاباؾ ووزير األمف الداخمي اإلسرائيمي بضرورة اإلفراج الفوري عف 
 الذي تدىورت حالتة الصحية بشكؿ خطير.

 21/6/1021، المستقبل، بيروت
 

 طعام تضامنًا واالحتالل يتعنت في تمبية مطالبيماألسرى يضربون عن ال 38
شرع األسرى في معتقالت االحتالؿ اإلسرائيمي بإضراب تضامني مع زمالئيـ الذيف : األراضي المحتمة

يخوضوف إضرابا مفتوحا عف الطعاـ منذ شيور، ما قابمتو سمطات االحتالؿ بتعنت في تنفيذ مطالب 
 األسرى المشروعة.
وزارة األسرى تجري تحركات واسعة بخصوص »ألسرى والمحرريف عيسى قراقع إف وقاؿ وزير شؤوف ا

األسرى المضربيف عف الطعاـ داخؿ السجوف اإلسرائيمية، بيدؼ الضغط عمى الجانب اإلسرائيمي لالستجابة 
 «.لمطالب األسرى

ة لمطالبيـ، في الوقت لـ يتـ إبالغنا بأي شيء مف الجانب اإلسرائيمي، ولـ يتـ االستجاب»وأوضح قراقع أنو 
يرفض مطالب األسرى »وأضاؼ اف الجانب اإلسرائيمي «. الذي مازاؿ األسرى يعانوف ويستمروف باإلضراب

 «.المضربيف عف الطعاـ داخؿ السجوف اإلسرائيمية دوف النظر لمعاناتيـ
 21/6/1021، البيان، دبي

 
 إضرابو عن الطعام  السرسكاألسير قراقع ينفي إنياء  39

نفى وزير األسرى في السمطة الفمسطينية عيسى قراقع، أمس، ما أعمنتو إدارة سجوف االحتالؿ : .أ()د .ب 
 يومًا. 89بشأف وقؼ األسير محمود السرسؾ إضرابو عف الطعاـ المستمر منذ 

حسب المحامي الخاص لمسرسؾ فإنو ما زاؿ مضربًا عف الطعاـ ونتابع االتصاالت "وقاؿ قراقع، في بياف، 
وذكر أف السرسؾ اشترط عمى  ."ع األطراؼ لحؿ قضيتو ألنو متمسؾ بموقفو ويرفض فؾ إضرابومع جمي
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مصمحة سجوف االحتالؿ تقديـ تعيد خطي لو باإلفراج عنو في األوؿ مف الشير المقبؿ مف أجؿ وقؼ 
 إضرابو عف الطعاـ.

 21/6/1021، الخميج، الشارقة
 

 يين لمدة عاميناالحتالل يعرض اإلبعاد عمى خمسة أسرى فمسطين 40
كشفت مصادر حقوقية فمسطينية، النقاب عف مساٍع إسرائيمية إلبعاد عدد مف األسرى الفمسطينييف : راـ اهلل

وقالت لجنة "األسير الفمسطيني" في بياف صحفي تمقت "قدس  عف األراضي المحتمة، عقب اإلفراج عنيـ.
اإلسرائيمي "الشاباؾ" يواصؿ احتجاز خمسة  (، إف جياز المخابرات6|22برس" نسخة عنو اليوـ االثنيف )

أسرى فمسطينييف في زنازيف العزؿ االنفرادي في سجف "الجممة"، رغـ انتياء التحقيؽ معيـ وعدـ إدانتيـ بأي 
وأوضحت المجنة أف المحكمة اإلسرائيمية منحت محققي "الشاباؾ" أسبوعًا واحدًا لتقديـ الئحة اتياـ  تيمة.

ة أو اإلفراج عنيـ، وىو ما دفع بضباط المخابرات اإلسرائيمية إلى تقديـ عرض ليـ بحؽ المعتقميف الخمس
ـّ لإلبعاد  يقضي بإبعادىـ لمدة عاميف بعد إطالؽ سراحيـ. ونقؿ البياف عف األسرى المعنييف رفضيـ التا

ممارسة الضغوط وتمسكيـ بموقفيـ، فيما طالبوا كافة المؤسسات الحقوقية المحمية والدولية التحّرؾ العاجؿ و 
 عمى سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي إلطالؽ سراحيـ بعد مرور شيريف عمى اعتقاليـ.

 22/6/1021قدس برس، 
 

  67 " ضد ربع مميون فمسطيني منذ عاماىادئ اترانسفير نفذت " "إسرائيل""ىآرتس":  42
، الثالثاء أف سمطات االحتالؿ اإلسرا ئيمي منعت منذ العاـ أفاد موقع "ىآرتس" عمى الشبكة صباح اليـو

أكثر مف مائة ألؼ فمسطيني مف قطاع غزة، كانوا قد  2994ولغاية إقامة السمطة الفمسطينية عاـ  2967
 سافروا خارج الوطف، لمتعميـ والعمؿ، مف العودة إلى بيوتيـ،وحرمتيـ مف حقيـ الطبيعي في وطنيـ.

سكاف الضفة الغربية الذيف تـ منع ألؼ فمسطيني مف  240وقاؿ الموقع إف ىذا المعطى يضاؼ إلى 
عودتيـ إلى الوطف بعد مكوثيـ خارج الوطف لمدة تزيد عمى ثالثة أعواـ ونصؼ. مما يعني أف عممية الطرد 
اليادئة ىذه عمى الحدود والمعابر الدولية قد شممت ربع مميوف فمسطيني. وبما أف نسبة التكاثر الطبيعي عند 

% فإف عممية الطرد خفضت عدد السكاف 3.3محتمة تصؿ إلى الشعب الفمسطيني في األراضي ال
% القسـ األكبر منيـ مف طمبة الجامعات والدراسات العميا وأصحاب الميف الحرة 20الفمسطينييف بأكثر مف 

 الذيف سافروا لمعمؿ خارج الوطف وال سيما في دوؿ الخميج العربي.
األراضي المحتمة اضطر إلى الكشؼ عف ىذه  وذكر الموقع أف منسؽ أعماؿ الحكومة اإلسرائيمية في

المعطيات ردا عمى توجو مركز الدفاع عف الفرد بموجب قانوف حرية المعمومات. وقاؿ منسؽ أعماؿ حكومة 
االحتالؿ في رسالة وجييا بيذا الخصوص إف عدد الفمسطينييف الذيف منعت إسرائيؿ عودتيـ وسحبت منيـ 

ممف "نقموا حياتيـ مف القطاع لمدة سبع سنوات فما فوؽ.  مواطف 44730"حؽ اإلقامة" يصؿ إلى 
 المعمومات الخاصة بسكاف غزة.
كما لـ يشارؾ  2982فمسطيني لـ يشاركوا في تعداد السكاف عاـ  54730وادعت السمطات اإلسرائيمية إف 

ت . ويتبيف مف المعطيا2988فمسطيني في تعدادا السكاف الذي أجرتو سمطات االحتالؿ عاـ  7149
 90الؼ فمسطيني مف الذيف طردوا مف الوطف ومنعوا مف العودة إليو يبمغوف مف العمر  25المذكورة أف نحو
 عاما فما فوؽ.
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ولفت الموقع إلى أنو كاف قد كشؼ عف إجراء سري تتخذه إسرائيؿ لمنع الفمسطينييف مف العودة إلى الوطف 
االحتالؿ تمـز كؿ فمسطيني مف األراضي وطردىـ خارجو بحجة فقداف حؽ إقامتيـ. إذ كانت سمطات 

المحتمة يسافر خارج الوطف أف يودع بطاقة ىويتو عند المعبر الحدودي، والحصوؿ عمى وثيقة سفر سارية 
المفعوؿ لمدة ثالث سنوات ويمكف تمديدىا ثالث مرات لعاـ آخر كؿ ثالث سنوات ، وكؿ فمسطيني ال يعود 

السفر ترسؿ أوراقو إلى قسـ تعداد األنفس ويتـ تعريفو عمى أنو لغاية نصؼ عاـ مف انتياء مدة وثيقة 
 "توقؼ عف كونو مقيـ".

ة ينويشير موقع "ىآرتس" إلى أف نفس اإلجراء متبع اآلف بحؽ المقدسييف في محاولة لطردىـ مف المد
منعيـ مف  وترحيميـ عنيا، بحجة أنيـ لـ يعودا سكانا في المدينة وفقدوا حؽ اإلقامة فييا وبالتالي يتـ

الحصوؿ عمى بطاقة إقامة زرقاء ومنعيـ مف السكف في المدينة. وقد وصؿ عدد الفمسطينييف الذيف تـ 
طردىـ عبر ىذا اإلجراء، وبصورة ىادئة تحت ترتيبات بيروقراطية إلى مئات آالؼ الفمسطينييف وىو ما 

 يشكؿ انتياكا لممواثيؽ الدولة.
 21/6/1021، 48عرب 

 
 وأراضي شرق خان يونس منازلقصف ي يالجيش اإلسرائيم 41

يونس جنوب  قصؼ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي صباح أمس منازؿ وأراضي فمسطينييف شرؽ محافظة خاف
قطاع غزة. ونقمت وكالة األنباء الفمسطينية عف شيود قوليـ إف آليات االحتالؿ المتمركزة عمى الشريط 

يا الرشاشة الثقيمة صوب المنازؿ واألراضي الزراعية شرؽ بمدتي عبساف الحدودي فتحت نيراف أسمحت
وخزاعة، ما أدى إلى ىروب المزارعيف مف أراضييـ، دوف أف يبمغ عف إصابات. وعادة ما تقوـ القوات 
اإلسرائيمية باستيداؼ المناطؽ الشرقية لمقطاع، وخاصة القريبة مف الحدود، وىو ما أدى إلى استشياد وجرح 

 ديد.الع
 21/6/1021، البيان، دبي

 
 
 

  لتعديل الرواتب ونرواتجاه إدارة اال تطالب االتحاد بالتحرك  رابطة المعممين الفمسطينيين في لبنان 43
أصدرت رابطة المعمميف الفمسطينييف في لبناف بيانًا وصؿ شبكة "الجئ نت" نسخة منو تطالب فيو اتحاد 

ضح لمبدء بالتحرؾ تجاه إدارة األونروا ولصالح جميع العامميف المعمميف الفمسطينييف بوضع جدوؿ زمني وا
عطاء األسعارالسريعة لتعديؿ الرواتب وذلؾ بما يتماشى مع غالء  اإلجراءاتواتخاذ   األجورالزيادة ورفع  وا 

  .لمقطاع العاـ والخاص
 21/6/1021، الجئ نت

 
 العممياتببرفع مساىمة األونروا  منطقة صور تطالببالمنظمة النسائية الديموقراطية الفمسطينية  44

قاـ وفد مف المنظمة النسائية الديموقراطية الفمسطينية في منطقة صور بزيارة مدير األونروا في : صور
منطقة صور الميندس فوزي كساب، وبحثت معو أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في المنطقة، والمشكالت 

جتماعية وتزايد حاجات الالجئيف، وعدـ تمبية األونروا لمعظـ التي يعاني منيا جراء االزمة االقتصادية واال
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ىذه الحاجات والخدمات وفي المقدمة منيا الخدمات الطبية لممرضى الفمسطينييف مثؿ العمميات الجراحية 
والتالسيميا والصور المغناطيسية والسرطاف وغيرىا. وطالب الوفد برفع مساىمة األونروا في العمميات مف 

 % عمى االقؿ.90% الى 50
وقد سمـ الوفد الذي ضـ ممثميف مف مخيمات البص والبرج الشمالي والرشيدية، الى مدير منطقة صور 

 مذكرة بالمطالب موجية الى المدير العاـ لالنروا في لبناف.
 21/6/1021، الجئ نت

 
 المقر العام لالتحاد العام لطمبة فمسطين في لندن افتتاح 45

د العاـ لطمبة فمسطيف فرع بريطانيا، مقره العاـ في العاصمة البريطانية لندف، بحضور افتتح االتحا :راـ اهلل
السفير الفمسطيني لدى بريطانيا مانويؿ حساسياف، وأميف سر حركة فتح في بريطانيا عدناف العزة، وعدد مف 

 قيادات العمؿ الوطني.
ميما لمحركة الطالبية الفمسطينية داخؿ وذكر االتحاد في بياف صحافي، "أف افتتاح ىذا المقر يعد حدثا 

 بريطانيا، ويأتي بعد استعادة عضوية فمسطيف في االتحاد الوطني البريطاني".
وأضاؼ: "أف ىذا المقر سيمثؿ بيت لكؿ طالب فمسطيني، حيث سيعمؿ عمى مدار األسبوع لخدمة الطالب، 

د فؤاد شعث : "إف االتحاد سيعمؿ عمى وقاؿ رئيس االتحا وسيتوفر مكانا لمتخطيط لمفعاليات الوطنية".
 تفعيؿ القضايا الوطنية الفمسطينية داخؿ الساحة البريطانية، وسيقدـ الدعـ الالـز لكؿ طمبة فمسطيف.

 22/6/1021، القدس، القدس
 

 أمام القنصمية البريطانية بالقدس تضامنا مع األسرى إعتصام 46
، ووفد شبابي اسكتمندي، وبريطاني، مسيرة ووقفة نظمت ىيئة العمؿ الوطني واألىمي في القدس :القدس

احتجاجية اماـ القنصمية البريطانية في القدس، تضامنًا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ، محمود السرسؾ، 
 وأكـر الريخاوي، وسامي البرؽ، في مقر الصميب األحمر بالقدس.

األسرى والمعتقميف، أمجد ابو عصب، وشارؾ في االعتصاـ، المطراف عطااهلل حنا، ورئيس لجنة أىالي 
وعضو المجنة عالء الحداد، ومدير نادي األسير بالقدس، ناصر قوس وعدد مف الناشطيف المقدسييف، وذوي 

وسمـ الوفد الطالبي البريطاني األسكتمندي، رسالة لمقنصمية البريطانية، التي اكد الموظؼ  عدد مف االسرى.
 ، سوؼ ينقميا لوزير الخارجية.الذي تسمميا اف القنصؿ البريطاني

 22/6/1021، القدس، القدس
 

 غزةالمركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان يفند مزاعم االحتالل بتخفيف الحصار المفروض عمى  47
فند تقرير حقوقي، اليوـ االثنيف، مزاعـ االحتالؿ اإلسرائيمي بتخفيؼ الحصار المفروض عمى قطاع  :غزة
ة حالة المعابر في قطاع غزة، التي يصدرىا المركز الفمسطيني لحقوؽ وتناوؿ التقرير مف سمسم غزة.

وحتى  2/5/1021اإلنساف، أوضاع المعابر الحدودية التجارية وتمؾ المتعمقة بمرور األفراد خالؿ الفترة مف 
32/5/1021. 

سكاف  ورصد التقرير أثر استمرار فرض سمطات االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي حصارىا الشامؿ عمى حياة
القطاع المدنييف وعمى أوضاعيـ االقتصادية واالجتماعية، مفندًا مزاعـ سمطات االحتالؿ التي تروجيا حوؿ 
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إدخاؿ تسييالت عمى الحصار المستمر لمعاـ الخامس عمى التوالي، كما رصد أبرز السمات التي ميزت 
 يومًا. 32تمؾ الفترة، والبالغة

 22/6/1021، ة )وفا(وكالة األنباء والمعمومات الفمسطيني
 

 2967عمى أراضي  حذر الفاتيكان من االعتراف بسيادة االحتاللتالفمسطينية  المؤسسات المسيحية 48
أف مسّودة االتفاؽ االقتصادي بيف إسرائيؿ والفاتيكاف، والتي ال تفّرؽ بيف إسرائيؿ « ىآرتس»ذكرت صحيفة 

عة لدى الطوائؼ المسيحية في القدس والضفة ، لقيت أصداًء واس2967السيادية والمناطؽ المحتمة عاـ 
عف جيات فمسطينية قوليا إنو ُيفيـ مف االتفاؽ الذي تجري « ىآرتس»الغربية، إضافة إلى فرنسا. ونقمت 

بمورتو أف ىناؾ اعترافًا مباشرًا بضـ شرؽ القدس إلى إسرائيؿ وتطبيؽ القانوف اإلسرائيمي عمى مناطؽ في 
 الضفة الغربية.

أيضًا، أجرى أعضاء الطوائؼ المسيحية في القدس والضفة لقاءات طارئة، في المدة « تسىآر »وبحسب 
األخيرة، واتصموا بالفاتيكاف، في محاولة لإليضاح ليـ أف االتفاؽ الذي تجري بمورتو ليس تقنيًا فقط، بؿ 

 ستكوف لو آثار شديدة لعدـ وجود تمييز بيف إسرائيؿ والمناطؽ الفمسطينية المحتمة. 
ال يوجد في المسّودة أّي شيء قد يضّر »لرغـ مف ذلؾ، نقمت الصحيفة عف مصدر مّطمع أنو با

بالفمسطينييف، وأف االتفاؽ ىو مع إسرائيؿ السيادية في ىويتيا المعروفة مف جية دولية، وليذا ال حاجة إلى 
إسرائيؿ والفاتيكاف أف أعضاء المجنة الثنائية الدائمة بيف « ىآرتس»وأضافت «. أّي مادة توضيح سابقة

 سيمتقوف في روما لمتباحث في أمور مختمؼ عمييا.
في المقابؿ، أكد قانوني فمسطيني ُيمّثؿ موقؼ الطوائؼ المسيحية الفمسطينية مف االتفاؽ المتبمور، أف في 

كممة وتفّرؽ بيف جانبي الخط األخضر، مشددًا عمى أف ذكر « إسرائيؿ»االتفاقات الثنائية مادة تعرِّؼ كممة 
، مف دوف أي توضيح وتحّفظ، ىو سابقة خطيرة وفيو شيء مف االعتراؼ الضمني بضـ «قانوف إسرائيمي»

 شرؽ القدس وبالسمطة المدنية اإلسرائيمية عمى أراضي الضفة الغربية.
 21/6/1021، ، بيروتاألخبار

 
 

  يال" في مخيمي صبرا وشاتمستشفى غزة"يروي قصصا مروعة عن  فيمم وثائقي بريطاني 49
يحوي ىيكؿ مستشفى غزة وسط مخيمي صبرا وشاتيال في بيروت، ذكريات مف األحداث السياسية  :لندف

في مخيمي صبرا وشاتيال. وىذه  2981األكثر وحشية في تاريخنا المعاصر: المذابح التي وقعت في عاـ 
« لندف فمسطيف»ف ، الذي عرض ضمف برنامج ميرجا«مستشفى غزة»الذكريات ىي موضوع الفيمـ الوثائقي 

ىذا العاـ. وأعقبت الفيمـ فرصة نادرة لمشاىدة المخرج اإليطالي ماركو باسكويني، إلى جانب المخرجة 
 مونيكا ماورير والدكتورة سوي أنغ، المتيف كانتا شاىدتيف عمى األحداث في ىذا الموقع قبؿ ثالثيف عاما. 

، مع الذكرى 1009االنتياء مف تصويره في عاـ تزامف العرض األوؿ ليذا الفيمـ البريطاني، الذي تـ 
المساعدة الطبية »الثالثيف لممذبحة كتذكرة بيذا الحدث المروع. شارؾ في تقديـ عرض الفيمـ منظمة 

، وىي منظمة أسسيا مجموعة مف األطباء، مف بينيـ الدكتورة أنغ فور وقوع مذابح صبرا «لمفمسطينييف
  ومدينة غزة بالدعـ الطبي. وشاتيال بيدؼ تزويد بيروت وراـ اهلل



 
 
 

 

 

           12ص                                    1530العدد:                21/6/1021 الثالثاء التاريخ:

عاما مضت والتي التقطتيا ماورير،  30لقطات الصور األرشيفية التي تعود إلى « مستشفى غزة»يمزج فيمـ 
في توثيؽ عمؿ « أفالـ فمسطيف»مع صور حديثة. عممت ماورير، المخرجة األلمانية المولد، مع وحدة 

 ؾ الفترة. وكفاح منظمة التحرير الفمسطينية الثورية في تم
 21/6/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 سرسكالناشطون عمى "فيسبوك" يستغمون بطولة أمم أوروبا لدعم قضية األسير : انعم   50

الػػتقط شػػباب أردنيػػوف اإلقبػػاؿ الجمػػاىيري المحمػػي واإلقميمػػي والػػدولي عمػػى مباريػػات  :غػػادة الشػػيخ -عمػػاف 
عمػػى قضػػية األسػػير الفمسػػطيني والالعػػب فػػي منتخػػب  كػػأس أمػػـ أوروبػػا التػػي تقػػاـ حاليػػا، لتسػػميط الضػػوء

عامػػا( الػػذي مػػا يػػزاؿ يخػػوض معركػػة األمعػػاء الخاويػػة منػػذ نحػػو  15فمسػػطيف لكػػرة القػػدـ محمػػود السرسػػؾ )
 ثالثة أشير.

وتػػرجـ الشػػباب ذلػػؾ، عػػف طريػػؽ إرسػػاؿ رسػػائؿ قصػػيرة لمقػػائميف عمػػى تنظػػيـ دوري كػػأس أمػػـ أوروبػػا عبػػر 
تماعي "فيسػبوؾ و"تػويتر"، تطػالبيـ بالتضػامف المعنػوي مػع األسػير السرسػؾ، صفحات مواقع التواصؿ االج

 باعتبار قضيتو قضية رأي عاـ، وتتطمب حشد أكبر عدد مف المؤازريف لو.
 21/6/1021، الغد، عم ان

 
 راشد الغنوشي: معركة الربيع العربي بعد تحرير الشعوب ىي تحرير فمسطين 52

ونسية الشيخ راشد الغنوشي أف زيارتو لمصر ولقاءه بالقوى السياسية أكد رئيس حركة النيضة الت :القاىرة
المصرية ومرشحي الرئاسة الذيف خرجوا مف السباؽ الرئاسي استيدؼ "تناوؿ أبعاد القضية الفمسطينية 

  واألخطار المحدقة بيا وتيديدات العدو الصييوني المستمرة".
عمى ىامش لقائو بأعضاء حزب الحرية  ،عالـوقاؿ الغنوشي في تصريح خاص لممركز الفمسطيني لإل

إف "القضية الفمسطينية كانت عمى رأس الممفات التي بحثنيا مع  :22/6مساء االثنيف   ،والعدالة في القاىرة
فضيمة مرشد اإلخواف وأعضاء حزب الحرية والعدالة ومرشحي الرئاسة السابقيف، وكاف ىناؾ توحد حوؿ 

ف معركة الثوار في بالد الربيع العربي الرؤية لمقضية الفمسطينية ود ور دوؿ الربيع العربي تجاه القضية، وا 
، ألف حاؿ األمة يستقيـ بحاؿ فمسطيف ألنيا "ترموميتر" واألقصىبعد تحرير الشعوب ىو تحرير القدس 

عار وأضاؼ الغنوشي أنو وبعد تفجر الثورة في تونس رفع التونسيوف ش وىي بمثابة القمب مف الجسد". األمة
: "الثورات العربية استميمت ثوراتيا مف االنتفاضة الفمسطينية والقدرة الشعب يريد تحرير فمسطيف، مضيفاً 

العالـ  أقطارعمى الصمود ومواجية الظمـ رغـ اختالؿ موازيف القوة وكؿ انتصار لمثورة العربية في قطر مف 
 ىو لمصمحة فمسطيف". إنما واإلسالميالعربي 

 21/6/1021ي لإلعالم، المركز الفمسطين
 

 "إسرائيل"توقيع االتفاق االقتصادي مع  لعدمالجامعة العربية تدعو الفاتيكان  51
القاىرة: دعت األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية دولة الفاتيكاف، إلى عدـ توقيع االتفاؽ االقتصادي 

لالحتالؿ اإلسرائيمي في مدينة  ، باعتباره يعطي شرعية"إسرائيؿ"المزمع توقيعو بيف الكرسي الرسولي و
وقاؿ األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة السفير محمد صبيح في  القدس.

 تصريحات صحافية، إف الجامعة قمقة مف اعتزاـ الفاتيكاف توقيع مثؿ ىذه االتفاقية.
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ء كانت شرقية أو غربية ىي كياف دولي وال وأوضح أف الفاتيكاف ممتـز مثؿ باقي دوؿ العالـ بأف القدس سوا
ووصؼ االتفاؽ بالمجحؼ بحؽ الشعب والقضية  نريد لمفاتيكاف أف يغّير مف موقفو تجاه وضعية القدس.
استغرابو لمحديث عف توقيع االتفاؽ في ىذا الوقت  الفمسطينية والقدس وسكانيا مسمميف ومسيحييف، مبدياً 

ودعا الفاتيكاف إلى ضرورة توفير الحماية لمسكاف  نيا ضد القدس وأىميا.مف عدوا "إسرائيؿ"الذي تمعف فيو 
وأعرب صبيح عف أممو أال تخضع الفاتيكاف ألي  المسيحييف في القدس بداًل مف إعطاء شرعية لالحتالؿ.

 ضغوطات مف أجؿ تغيير موقفيا تجاه القدس.
 21/6/1021الراية، الدوحة، 

 
 مع دولة فمسطين فقط مالك الكاثوليكية في فمسطين يجب بحثوأي اتفاق يتعمق باأل :إحسان أوغمو 53

تتضمف اعترافًا بالوضع القانوني  و"إسرائيؿ"تواصمت ردود الفعؿ المنددة بمسودة اتفاؽ بيف دولة الفاتيكاف 
عمى المناطؽ والكنائس المسيحية التابعة ليا في مدينة القدس غداة  "إسرائيؿ"غير الشرعي الذي فرضتو 

وقالت منظمة التعاوف اإلسالمي أمس إف أمينيا العاـ أكمؿ الديف إحساف أوغمو  .2967 سنةيا في احتالل
تمقى رسالة مف الفاتيكاف تؤكد فييا احتراميا االتفاؽ الذي تـ إبرامو مع منظمة التحرير الفمسطينية، وينص 

 عمى تنظيـ نشاطات الكنيسة الكاثوليكية في فمسطيف.
مارس  /آذار 6مى زيارة قاـ بيا وفد مف سفراء دوؿ أعضاء في التعاوف اإلسالمي في وجاءت الرسالة ردًا ع

الماضي إلى الفاتيكاف، بتكميؼ مف األميف العاـ لممنظمة، بيدؼ لقاء ممبيرتي، وتسميمو رسالة تتعمؽ 
كاثوليكية. في خصوص الحقوؽ القانونية لمكنيسة ال "إسرائيؿ"باالتفاؽ الذي يتفاوض الفاتيكاف في شأنو مع 

أي اتفاؽ يتعمؽ باألمالؾ والحقوؽ الكاثوليكية في فمسطيف يجب أف "وكاف إحساف أوغمو أكد في رسالتو أف 
يتـ بحثو وتوقيعو في شكؿ حصري مع دولة فمسطيف، وأف تتـ مراعاة االتفاؽ األساسي الذي أبرمو الكرسي 

 ."الرسولي مع المنظمة
 21/6/1021الحياة، لندن، 

 
 
 

 تعرقل نقل الوقود القطري لغزة "إسرائيل" :صريةمصادر م 54
، االحتالؿ اإلسرائيمي مسؤولية اإلدخاؿ البطيء لمسوالر القطري إلى 22/6حممت مصادر مصرية االثنيف 

أف أعطاؿ فنية عمى الجانب اإلسرائيمي حالت دوف إدخاؿ الوقود  ،ة المصريوفجريدقطاع غزة. وذكرت 
إف االحتالؿ أبمغ الجانب المصري باف أقصى طاقة استيعابية ليا  القطري. وقاؿ مصدر امني مصري:

 شاحنات فقط في اليـو الواحد. 9بمعبر نتسانا الستقباؿ وتمرير الوقود القطري ىي 
 22/6/1021موقع فمسطين أون الين، 

 
 الشعب الفمسطيني ألبناءلمجمس الشؤون التربوية  اجتماعاً الجامعة العربية تحتضن  55

في مقر جامعة الدوؿ العربية أعماؿ اجتماع مجمس الشؤوف التربوية  6|22طمقت يوـ االثنيف ان :القاىرة
ويستمر أربعة أياـ برئاسة مدير عاـ التعميـ العالي بوزارة التربية  66ألبناء الشعب الفمسطيني في دورتو 
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العربية لمتربية والثقافة  والتعميـ الفمسطيني عمر عنبر، ومشاركة وفود مف عدد مف الدوؿ العربية والمنظمة
 والعمـو واتحاد الجامعات العربية والمنظمة اإلسالمية لمتربية والعموـ والثقافة.

السفير محمد  ،وشدد األميف العاـ المساعد لدى الجامعة العربية لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة
الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة مف خالؿ كممتو عمى أىمية االجتماع "نظرًا لما يتعرض لو  ،صبيح

حدة وشراسة العدواف اإلسرائيمي المتواصؿ عميو وعمى أرضو وكرامتو اإلنسانية، األمر الذي أدى إلى تدىور 
لحاؽ الدمار بكافة  في كافة مناحي حياتو اليومية وتدمير البنى التحتية األساسية لالقتصاد الفمسطيني وا 

لحاؽ المزيد مف األضرار عمى مسيرة التعميـ".مكونات الدولة الفمسطيني  ة المستقمة وا 
 22/6/1021قدس برس، 

 
 عبر نيج المقاومة "إسرائيل"إمكان القضاء عمى  ويرىجبريل أحمد نجاد يمتقي  56

نسبت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية )ارنا(، أمس، إلى الرئيس اإليراني محمود أحمدي : (.)يو.بي.آي
. وأضاؼ خالؿ "باإلمكاف القضاء عمى الكياف الصييوني عبر الحفاظ عمى نيج المقاومة" نجاد، قولو إنو

أف "القيادة العامة، أحمد جبريؿ  -استقبالو الميمة قبؿ الماضية األميف العاـ لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 
ريكا والغرب في الكياف الصييوني أخطر عدو تواجيو دوؿ المنطقة، وأف ىذا الكياف ىو رأس حربة أم

 أمريكا. وقاؿ إف "قاعدة ميمة لمدوؿ الغربية في المنطقة السيما أمريكا"بأنيا  "إسرائيؿ". ووصؼ "المنطقة
إف مكانة ىذا "، لكنو قاؿ "تجيد مف أجؿ الحفاظ عمى ىذا الكياف وديمومتو في المنطقة"والدوؿ الغربية 

عر بو الغرب، األمر الذي يدفعيـ إلى العمؿ الكياف بالمنطقة أصبحت في خطر منذ سنوات وىو ما ش
 ."لمحفاظ عميو

 21/6/1021الخميج، الشارقة، 
 

 اإلسرائيمي بحق الجوالن بات عماًل متكرراً  االحتاللانتياكات  :محافظ القنيطرة 57
في إطار ممارساتيا التعسفية والوحشية "ذكرت وكالة أنباء سانا السورية الرسمية أنو الوكاالت: السفير، 

لمتواصمة بحؽ الجوالف السوري المحتؿ أرضًا وسكانًا افتعمت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية حريقًا كبيرًا في ا
افتعاؿ "وأشار محافظ القنيطرة حسيف عرنوس إلى أف  ."الجزء المحتؿ الواقع غربي بمدة الحميدية المحررة

ات عماًل متكررًا ومخالفًا لمقرارات بحؽ الجوالف ب اإلسرائيميالحرائؽ وغيرىا مف انتياكات االحتالؿ 
واالتفاقيات الدولية ذات الصمة، ويؤكد عمؽ حقد سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية عمى الجوالف السوري المحتؿ 

 ."بكؿ مقوماتو البشرية والبيئية
 21/6/1021السفير، بيروت، 

 
 بتيديده بالقتل إسرائيميمسؤول بناد رياضي مغربي يتيم وسطاء لناد  58

لكرة القدـ، أّف رئيس  المغربي باط: أفاد فؤاد مسكوت، الناطؽ الرسمي باسـ فريؽ الدفاع الحسني الجديديالر 
وأّف النيابة  "،التيديد بالقتؿ"الّنادي قّدـ شكاية قضائّية ضّد وسيطيف لنادي َىابويؿ إيرونَيا اإلسرائيمي بتيـّ 

 الفريؽ الجديدي.العاّمة شرعت في التحقيؽ ضمف الموضوع الذي طاؿ رئيس 
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إخضاع الدفاع الحسني الجديدي لصفقة تيريب اليّداؼ كارؿ ماكس "وقاؿ مسكوت إّف الوسيطيف فشال في 
داني لمعب بإسرائيؿ ليقررا القدوـ إلى مقر الّدفاع، بمعية وفد إسرائيمي، والضغط ماليا في محاولة إلتماـ 

ـّ توجيو تيديدات بالقتؿ وكم  ."مات ساقطة أماـ شيودالعممّية وأماـ الرفض ت
 21/6/1021، لندن، القدس العربي

 
 "إسرائيل"االتفاق االقتصادي مع حذر الفاتيكان من مسودة ت وفرنسيةجيات فمسطينية  :ىآرتس 59

جيات فمسطينية وفرنسية حذرت دولة  إفىآرتس اإلسرائيمية أمس،  جريدةقالت : برىوـ جرايسي -الناصرة 
"بسيادة" االحتالؿ  ضمنياً  ، وتتضمف اعترافاً "إسرائيؿ"التي تجري بمورتو مع  مف مسودة االتفاؽ الفاتيكاف

مف الضفة الغربية. ومف بيف ىذه الجيات ممثموف لطوائؼ  أجزاءاإلسرائيمي عمى القدس المحتمة وبعض 
 مسيحية فمسطينية.

عدة لقاءات طارئة  وقد أجرى أعضاء الطوائؼ المسيحية في القدس وفي الضفة الغربية في المدة األخيرة
في ىذا الشأف وأجروا اتصاالت بالفاتيكاف كي ُيبينوا أف ليس الحديث عف اتفاؽ تقني فقط وانو ستكوف آثار 

يضا بصفتيا أخيرة نقمت فرنسا ة، إنو في اآلونة األجريدوقالت ال شديدة لعدـ وجود تفريؽ في ىذا الشأف.
لى الفاتيكاف. إذ تخشى فرنسا إالتاريخية، رسالة مشابية  ماكف المقدسة" )المسيحية( في فمسطيف"حامية األ

مف أف يكوف لالعتراؼ الضمني بالضـ آثار اقتصادية عمى الطوائؼ المسيحية وعمى مؤسساتيا المسيحية 
 .في البالد والطوائؼ المتصمة بيا

 21/6/1021الغد، عم ان، 
 

 ألونروال ةبريطانيالحزمة جديدة من المساعدات توقيع اتفاق لتقديم  60
قدمت وزارة شؤوف التنمية الدولية البريطانية، ممثمة بالوزير آالف دنكاف، حزمة جديدة مف المساعدات إلى 

 وكالة األونروا، لدعـ الالجئيف الفمسطينييف في المنطقة.
تستمر المساعدات لمدة ثالث سنوات وتسيـ في تأميف الرعاية الصحية والتعميـ وخدمات حيوية أخرى 

وتشمؿ  اآلالؼ مف الالجئيف الفمسطينييف في كؿ مف الضفة الغربّية وغزة وسوريا ولبناف واألردف.لعشرات 
المساعدات تعميـ نحو ستة وثالثيف ألؼ طفؿ في السنة، وتوفير ما ال يقؿ عف أربعة مواعيد طبّية قبؿ 

 ؼ أسرة.الوالدة ألكثر مف ستة آالؼ امرأة، إضافة إلى تحويالت نقدية ألكثر مف عشريف أل
 
 

ألونروا أمس، تخممو توقيع كؿٍّ مف دنكاف، والمفوض العاـ اأعمف ىذا التعاوف خالؿ مؤتمر صحافي عقدتو 
 فيميبو غراندي، االتفاؽ. ااألونرو لوكالة 

 21/6/1021السفير، بيروت، 
 

 قطاع غزة زيارةل ماردونا يعمن استعداده 62
رجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، المدير الفني لفريؽ أعمف أسطورة الكرة األ :فادي أبو سعدى -راـ اهلل 
أتمنى مف اهلل أف تكوف في أقرب وقت، وليزعؿ مف يزعؿ، "، قبولو زيارة لقطاع غزة. وقاؿ: اإلماراتي الوصؿ

. جاء ذلؾ رّدًا عمى دعوة وجييا لمارادونا عضو المجمس األعمى لمشباب والرياضة، "ويتضايؽ مف يتضايؽ
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ارة رابطة الصحفييف الرياضييف الفمسطينييف، عبد السالـ إسماعيؿ ىنية، أثناء حضوره عضو مجمس إد
البحريني والوصؿ اإلماراتي في ذىاب نيائي دوري  المؤتمر الصحافي الذي أعقب لقاء فريقي المحرؽ

 أبطاؿ الخميج.
 21/6/1021األخبار، بيروت، 

 
 في جولة اإلعادة  حذر من تزوير االنتخاباتمرسي ييزم شفيق في الخارج وياالنتخابات المصرية:  61

عالف نتائج جولة اإلعادة في انتخابات الرئاسة   , تواصمت أمس لميـو الثاني عمميات فرز األصوات وا 
  . بالسفارات والقنصميات المصرية بالخارج

صوتا  355ى وأسفر الفرز عف تقدـ المرشح الرئاسي الفريؽ أحمد شفيؽ في نيويورؾ بحصولو عم
لمرسي الذي  740مقابؿ 1404لمنافسو الدكتور محمد مرسي, وتقدـ شفيؽ في لوس أنجموس 2362مقابؿ

 2291 صوتا مقابؿ 2777صوتا لشفيؽ الذي فاز في واشنطف بػ 524 صوتا مقابؿ 567 تقدـ في شيكاغو
% لشفيؽ, وتفوؽ 38 % مف عدد األصوات مقابؿ61ىلمرسي, وفي موريتانيا تقدـ مرسي بحصولو عم

 2769ى مرسي بحصولو عم ىآالؼ صوت, وفي باريس تقدـ شفيؽ عم 6مرسي في دبي بفارؽ بمغ نحو
 لمرسي. 77 مقابؿ 205ى لمرسي, وفي مرسيميا حصؿ شفيؽ عم 2164 صوتا مقابؿ

لشفيؽ وفي أبوجا بنيجيريا حصؿ مرسي  2572 صوتا مقابؿ 2738ى وفي لندف, تقدـ مرسي وحصؿ عم
لشفيؽ, وفي  239 صوتا مقابؿ 266ى فيؽ, وفي الجزائر حصؿ مرسي عملش 34صوتا مقابؿ 84ى عم

لشفيؽ  269 لمرسي, وفي لبناف21صوتا لشفيؽ و 51لشفيؽ, وفي تونس 59أصوات لمرسي و 108 اليمف
لشفيؽ, وفي ىولندا تفوؽ شفيؽ  407 صوتا مقابؿ 856لمرسي, وفي األردف فاز مرسي بنحو 231و

 سي.لمر  343 مقابؿ 767ى بحصولو عم
الدكتور محمد مرسي فاز، في انتخابات اإلعادة في جدة والمنطقة الغربية والجنوبية السعودية  وأضافت أف

 236ألفا و 48صوت، حيث حصؿ عمى  701الؼ و 201% مف عدد األصوات التي بمغت 89بنسبة 
عمف أ % مف عدد األصوات.20.26صوت بنسبة  5444صوًتا وحصؿ منافسو الفريؽ أحمد شفيؽ عمى 

ذلؾ السفير عمي العشيري قنصؿ مصر العاـ بجدة رئيس المجنة الفرعية لالنتخابات، في مؤتمر صحفي 
 بمقر القنصمية العامة.

ناخبا وعدد األصوات  54057وعدد الذيف قاموا بالتصويت  4906وقاؿ: إف عدد المظاريؼ المستبعدة 
 صوتا. 477صوتا وعدد األصوات الباطمة  53580الصحيحية 

 22/6/1021، ىرام، القاىرةاأل
 

 الصييوني..! االحتاللالحممة االميركية ضد  63
 نواؼ الزرو
بينمػػا نتػػابع الحراكػػات المدنيػػة التضػػامنية االوروبيػػة مػػع فمسػػطيف وضػػد االسػػتيطاف والعنصػػرية الصػػييونية، 

رسػػػػػمية ونتػػػػػابع الحػػػػػرب االكاديميػػػػػة البريطانيػػػػػة ضػػػػػد االكاديميػػػػػة الصػػػػػييونية المتحالفػػػػػة مػػػػػع السياسػػػػػات ال
الصييونية، يتساءؿ الكثيروف عف الراي العاـ االميركي والحراكػات المدنيػة التضػامنية االميركيػة اف وجػدت 
ضد السياسات الصييونية، والسؤاؿ الكبير الذي يجوؿ في باؿ الكثيػريف دائمػا: ايػف ىػي يػا تػرى االكاديميػة 
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ء الحريػػػػػة والعدالػػػػػة لػػػػػدى الػػػػػراي العػػػػػاـ االميركيػػػػػة...ي، وايػػػػػف ىػػػػػـ المثقفػػػػػوف االميركػػػػػاف...ي، وايػػػػػف مبػػػػػادى
 االميركي..ي، وجممة مف االسئمة االخرى عمى االجندة االميركية.

الذي ال شؾ فيو في المشيد االميركي اف الموبيات الصييونية تسيطر عمى البيػت االبػيض وسياسػاتو، كمػا 
ة عمػػى الماكينػػة االعالميػػة تسػػيطر عمػػى الكػػونغرس االميركػػي وترسػػـ قراراتػػو، بينمػػا تيػػيمف ىيمنػػة شػػبو كاممػػ

االميركيػػة الجبػػارة، ولكػػف رغػػـ ذلػػؾ، ظيػػرت ىنػػاؾ فػػي المشػػيد حراكػػات مدنيػػة وثقافيػػة مناىضػػة لسياسػػات 
البيت االبيض ولمسياسات االستيطانية والعنصرية الصييونية، بػؿ وتطالػب بمقاطعػة "اسػرائيؿ" ومحاسػبنتيا 

 عمى جرائميا.
سيـ مف فمسطيف او ينزعونيا منيـ، نتػابع ىػؤالء المناضػميف الكبػار ففي الوقت الذي ينتزع بعض العرب انف

الصييونية فػي فمسػطيف، وقػد بػدأ اوؿ حػراؾ واضػح –عمى امتداد اميركا وىـ يتصدوف لمسياسات االميركية 
حيػػث تظػػاىر العشػػرات مػػف االشػػخاص الػػذيف ينتمػػوف الػػى منظمػػة سػػممية  1006ليػػـ فػػي منتصػػؼ حزيػػراف 
اـ مقػػػر مجموعػػػة"كاتر بػػػيالر" لممعػػػدات الثقيمػػػة لممطالبػػػة بوقػػػؼ شػػػحف الجرافػػػات اميركيػػػة فػػػي شػػػيكاغو امػػػ

عامػػا التػػي  13العمالقػة الػػى اسػرائيؿ" وقػػاد التظػاىرة والػػدا "راشػػيؿ كػوري" الناشػػطة االميركيػة لمسػػالـ ابنػة اؿ
فػح"، بينما كانت تحاوؿ االعتراض عمى ىدـ منػازؿ فػي ر  1003سحقتيا جرافة عسكرية اسرائيمية في آذار 

واشارت الوكاالت في ىذا الصدد الى"اف مؤسسات عدة مف بينيا الكنيسة االنجميكانية قامت بحمالت لمنع 
االسػػتثمار فػػي المجموعػػة لػػدفعيا الػػى وقػػؼ بيػػع ىػػذه المعػػدات الثقيمػػة الػػى اسػػرائيؿ مؤكػػدة اف الدولػػة العبريػػة 

قػة"، وفػي السػياؽ ايضػا نػذكر بمػا الؼ منزؿ فمسطيني عمى االقؿ بواسػطة ىػذه الجرافػات العمال 21ىدمت 
 127"اف الجمعية العمومية لمكنيسة البريسباتينية االميركيػة عقػدت مؤتمرىػا اؿ جاء في تقرير مف واشنطف:

مندوب مف جميع الكنائس البريسباتينية في الواليات المتحدة وناقشت  500في مدينة برينغياـ وحضره نحو 
ئس مػػف الشػػركات العاممػػة فػػي اسػػرائيؿ واالراضػػي المحتمػػة التػػي فيػػو مسػػالة سػػحب اسػػتثمارات مجمػػع الكنػػا

تساعد بشكؿ او بآخر عمى ترسيخ االحتالؿ االسرائيمي او توفير ادوات العنؼ والتدمير لو"، واشار التقرير 
حينئذ الى"قمؽ اسرائيمي وييودي مف فتح النقاش حوؿ سحب االستثمارات، واف السفارة االسػرائيمية اسػتقبمت 

مػػف الشخصػػيات البػػارزة مػػف القيػػادات المسػػيحية بالواليػػات المتحػػدة ..كمػػا اداف المجمػػس الييػػودي  مجموعػػة
 االميركي ىذا النشاط المعادي السرائيؿ".

وكانػػت كنيسػػة المسػػيح المتحػػدة قد"صػػادقت عمػػى سػػحب االسػػتثمارات مػػف الشػػركات التػػي تسػػاعد فػػي بنػػاء 
شػجع مجمػس الكنػائس العػالمي وىػو اكبػر ىيئػة عالميػة  جدارالفصؿ او االستيطاف او تدعـ االحػتالؿ"، كمػا

تجمػع المسػػيحييف غيػر الكاثوليػػؾ، اعضػاءه عمى"تصػػفية اسػتثماراتيـ فػػي الشػركات التػػي تتػربح مػػف احػػتالؿ 
اسػػرائيؿ لممنػػاطؽ الفمسػػطينية، الف ىنػػاؾ شػػركات متعػػددة الجنسػػيات متورطػػة فػػي ىػػدـ المنػػازؿ الفمسػػطينية 

ة التحتية لالستيطاف في االرض المحتمة.. وفي بناء سور عازؿ داخؿ االرض وفي بناء المستوطنات والبني
 المحتمة، وفي انتياكات اخرى لمقانوف الدولي.."

والية أميركية بخطاب إلى الكونغرس األميركي تطالػب  31منظمة منتشرة في أكثر مف  280وتقدمت نحو 
قبػػػوؿ إسػػػرائيؿ بمػػػا وصػػػفتو ىػػػذه المنظمػػػات  فيػػػو بتجميػػػد المسػػػاعدات العسػػػكرية إلسػػػرائيؿ أو تعميقيػػػا حتػػػى

بشروط تخدـ مصالح السياسة األميركية، وذكرت المعمومات الواردة مػف أميركػا أف ىػذه المنظمػات تنضػوي 
 تحت لواء ما يسمى "الحممة األميركية إلنياء االحتالؿ اإلسرائيمي".

مػوف درجػة بروفيسػور فػي الواليػات وصدـ اإلسرائيميوف مف نشاط مجموعػة كبيػرة مػف األكػاديمييف الػذيف يحم
المتحدة، يدعوف إلػى مقاطعػة إسػرائيؿ بسػبب ارتكابيػا جػرائـ حػرب فػي العػدواف عمػى قطػاع غػزة، وقػد بػادر 
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 80بروفيسورا أميركيا مف جامعات كاليفورنيا، ولكف بعد أياـ مػف إطالقيػا انضػـ إلػييـ  25إلى ىذه الحممة 
المتحػػدة، وقػػاؿ األكػػاديميوف األميركيػػوف، إف حممػػتيـ تػػدعو إلػػى بروفيسػػورا آخػػر مػػف جميػػع أنحػػاء الواليػػات 

فرض مقاطعة أكاديمية وثقافيػة عمػى إسػرائيؿ، بسػبب ممارسػاتيا الوحشػية فػي الحػرب العدوانيػة التػي شػنتيا 
عمى قطاع غزة واعتبرت تمؾ الحممػة أوؿ تحػرؾ أميركػي مػف نوعػو ضػد السياسػة اإلسػرائيمية، ولػذلؾ جوبػو 

. وشػػف عػػدد مػػف األكػػاديمييف األميػػركييف ىجومػػا الذعػػا عمػػى المػػوبي الييػػودي والصػػييوني بػػذىوؿ إسػػرائيمي
بسبب ما سموه "المحرؾ األساسي لسياسة الكيؿ بمكيػاليف التػي تنتيجيػا الواليػات المتحػدة"، وىػاجـ الػدكتور 

ئال إنو سػبب جوف اسبيسيتو األستاذ بجامعة جورج تاوف األميركية، في مؤتمر صحافي الموبي الييودي، قا
توتر العالقة بيف الغرب والمسػمميف، واعتػرؼ بحػؽ الفمسػطينييف فػي مقاومػة االعتػداءات الصػييونية عمػييـ 
وبضرورة المقاومة المسمحة لكؿ ما ىو إسرائيمي بشرط أال يؤدي ذلػؾ لسػقوط ضػحايا مػف المػدنييف، مؤكػدا 

 أخالقية وترفضيا كافة الشرائع والقوانيف.أف ما ترتكبو إسرائيؿ مف مذابح وممارسات تيويدية، أمور غير 
وتقوؿ صحيفة"ىآرتس في مقاؿ لمصحافية تسفيا غرينفيمػد انػو بالنسػبة الػى ىػؤالء المثقفػيف االميػركييف، فػاف 
نضػػػاؿ الفمسػػػطينييف ضػػػد اسػػػرائيؿ يمثػػػؿ انتفاضػػػة بطوليػػػة لممضػػػطيديف والمحػػػروميف ضػػػد المحتمػػػيف الػػػذيف 

 ية عف تراثيـ المحمي".حرموىـ مف انسانيتيـ ونزعوا الشرع
نحتػػػـر ونقػػػدر ىػػػذه الحراكػػػات االكاديميػػػة والمدنيػػػة االميركيػػػة المناىضػػػة لمسياسػػػات االسػػػتيطانية والعنصػػػرية 
الصييونية، وندعو المثقفيف العرب ىناؾ عمى امتداد مسػاحة الواليػات المتحػدة الػى ضػـ جيػودىـ الػى ىػذه 

حػػدا لسػػيطرة الموبيػػات الصػػييونية عمػػى السياسػػات  الحممػػة االميركيػػة ضػػد االحػػتالؿ الصػػييوني، فمػػف يضػػع
 والقرارات االميركية في نياية االمر سوى الحراكات الشعبية واالكاديمية االميركية الداخمية.
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عديدة، ثمة اثنتاف تحتالف مكانة تأسيسػية فػي تػاريخ ىػذه المنطقػة، العربية ال -مف بيف الحروب اإلسرائيمية 
، وقػد نجػـ عنيػا قيػاـ إسػرائيؿ كدولػة وكمشػكمة، ونشػوء قضػية فمسػطيف، والثانيػة حػرب 2948األولى حػرب 

، التػػػي نػػػتج عنيػػػا احػػػتالؿ بػػػاقي أرض فمسػػػطيف، مػػػع الجػػػوالف السػػػورية وسػػػيناء المصػػػرية، وتدشػػػيف 2967
ية عظمى، وىذا يفيد أف باقي الحروب إنما ىي ىوامش لياتيف الحربيف، ألف أيًا منيا لػـ إسرائيؿ كقّوة إقميم

 تغّير مف واقع وجود إسرائيؿ، وال مف مكانتيا في ىذه المنطقة حتى اآلف.
لنالحْظ أف ثمة صعوبة في الحديث عف تمؾ الحػروب، إذ لػيس ثمػة روايػة رسػمية عنيػا، وال وثػائؽ تعػِرض 

صػػػائيات تشػػػرح مػػػوازيف القػػػوى والخسػػػائر الناجمػػػة عنيػػػا، وكيػػػؼ حصػػػؿ مػػػا حصػػػؿ )ي  (، أحػػػداَثيا، وال إح
إنمػا ىػو تعبيػر مجػازي، وينطػوي عمػى تالعػب « اإلسػرائيمية-الحروب العربية»ولنالحْظ أيضًا أف مصطمح 

 (.2973وتورية، ألف معظـ ىذه الحروب كانت تشّنيا إسرائيؿ مف طرؼ واحد )باستثناء حرب 
و قػد تػـ صػّؾ ىػذا المصػطمح لالسػتيالؾ والتوظيػؼ مػف قبػؿ إسػرائيؿ واألطػراؼ العربيػة، إذ عمى األرجح أن

مف خاللو رّوجت إسرائيؿ لنفسيا أماـ العالـ باعتبارىا ضحّية في وسػط غابػة مػف الػذئاب، لجمػب التعػاطؼ 
نظػػاـ العربػػي، فقػػد والػػدعـ، سياسػػيًا وعسػػكريًا وماليػػًا، وإلظيػػار منعتيػػا وقّوتيػػا عمػػى الصػػعيد الػػداخمي. أمػػا ال

وظّػػؼ ىػػذا المصػػطمح إلثبػػات براءتػػو، وتكػػريس شػػػرعيتو مػػف جيػػة، ولتبريػػر ىيمنتػػو الشػػمولية عمػػى الػػػبالد 
 والعباد مف جية أخرى، بما في ذلؾ مصادرة الحريات، وتأخير عمميات التنمية.
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يثير سػػيبعث عمػػى الدىشػػة بشػػأف حقيقػػة مػػا جػػرى، وسػػ« الحػػروب»والحاصػػؿ أف أي تفّحػػص لمجريػػات تمػػؾ 
( مػثاًل، جػرى 2948الشّؾ في شأف أىمية الػنظـ المعنّيػة وصػدقّية ادعاءاتيػا الوطنيػة، ففػي الحػرب األولػى )

الترويج ليجوـ سبعة جيوش عمى إسرائيؿ، في حيف كانت الدوؿ العربية بالكاد حصمت عمى استقالليا، وال 
ألفػًا، فػي حػيف  30- 15ـ يػزد عػف تمتمؾ جيوشًا حقيقية، وخصوصًا أف ماحشدتو تمؾ الجيوش المزعومة ل

ألػؼ مقاتػؿ. وفػي كػؿ األحػواؿ،  200-60تراَوَح عديػُد القػوات الصػييونية فػي مراحػؿ القتػاؿ المختمفػة، بػيف 
ستقـو عنيـ بتمػؾ الميمػة فػي « الجيوش»فقد ُترؾ الفمسطينيوف لمصيرىـ، مف دوف تسميح، بدعوى أف تمؾ 

بالمئػة مػف أرض فمسػطيف، التػي تػـ تشػريد  77الحػرب ومعيػا غضوف أياـ  وبالنتيجة، ربحػت إسػرائيؿ تمػؾ 
 معظـ شعبيا.

آالؼ  5وما يجب االنتباه إليو أف إسرائيؿ ىذه، التي كانت قامت لمتو، استطاعت فػي تمػؾ الحػرب احػتالؿ 
مػف  -بموجب القػرار المػذكور-(، ما زاد حّصتيا 2947كمـ مربع مف حّصة الفمسطينييف في قرار التقسيـ )

بالمئة مف ارض فمسطيف، والخمسة آالؼ كمـ مربع ىذه تػوازي مسػاحة الضػفة والقطػاع، التػي  77 إلى 55
 ، وتسعى القيادة الفمسطينية منذ عقود إلقامة الدولة المستقمة فييا.2967عادت إسرائيؿ واحتمتيا عاـ 

رية واألردف(، (، فقػػػد شػػػّنتيا إسػػػرائيؿ عمػػػى ثالثػػػة دوؿ )مصػػػر وسػػػو 2967أمػػػا الحػػػرب التأسيسػػػّية األخػػػرى )
اثنتػػػاف منيػػػا ليػػػا مكانػػػة مركزيػػػة فػػػي العػػػالـ العربػػػي، وكػػػاف فػػػي كػػػؿ منيمػػػا قيػػػادة ذات نزعػػػة قوميػػػة )مصػػػر 
وسػػورية(. وقػػد نجػػـ عػػف ىػػذه الحػػرب تػػدمير البنيػػة العسػػكرية لجيػػوش ىػػذه الػػدوؿ، مػػع خسػػارة بشػػرية تقػػّدر 

وفػػي تمػػؾ الحػػرب، ازدادت فػػرد مػػف الجػػيش اإلسػػرائيمي.  800ألػػؼ عسػػكري، فػػي مقابػػؿ  10-25بحػػوالى 
مسػاحة إسػػرائيؿ إلػى خمسػػة أضػعاؼ، مػػع احػتالؿ بػػاقي الضػفة وغػػزة والجػوالف السػػورية وشػبو جزيػػرة سػػيناء 

 المصرية.
مػػا تنبغػػي مالحظتػػو ىنػػا أيضػػًا، أف الحػػربيف الرئيسػػتيف اشػػتغمت إحػػداىما عكػػس األخػػرى بالنسػػبة لألطػػراؼ 

ربيػػة )الناصػػرية والبعثيػػة(، التػػي ُتّوجػػت بػػال منػػازع عمػػى المعنيػػيف، فقػػد نجػػـ عػػف األولػػى صػػعود القوميػػة الع
ـّ لجػػـ الوطنيػػة الفمسػػطينية، بتقػػويض  « حكومػػة عمػػـو فمسػػطيف»عػػرش مصػػر وسػػورية والعػػراؽ، فػػي حػػيف تػػ

( وبحرماف الفمسطينييف إقامَة دولة ليـ في الضفة وغزة، إذ ُضمت األولى إلى األردف، وُأتبعت غزة 2948)
(، فقػد َقّوضػت الفكػرة القوميػة ونزعػت قداسػتيا، فػي حػيف 2967أمػا الحػرب األخػرى )إلى اإلدارة المصرية. 

أنيػا أطمقػػت الوطنيػة الفمسػػطينية، المعطوفػػة عمػى فكػػرة المقاومػة المسػػمحة. والالفػػت أف الحػرب األولػػى التػػي 
در ذاتػو الػذي مّزقت وحدة العالـ العربي، والتي زلزلت أحواؿ الفمسطينييف، لـ تؤّثر عمى الوضع العربي بالقػ

 شّكمتو الحرب األخرى.
أما بالنسبة إلى إسرائيؿ، التي تأّسست في الحرب األولػى، فقػد كػاف لمحػرب الثانيػة تػأثيرات متناقضػة عمييػا 

)بحسػػػػػب التعبيػػػػػرات « شػػػػػعب إسػػػػػرائيؿ»و « أرض إسػػػػػرائيؿ»أيضػػػػػًا، إذ نػػػػػتج عنيػػػػػا تحقيػػػػػؽ التطػػػػػابؽ بػػػػػيف 
زة(. لكف نتج عف ىذا أيضًا المطابقػة بػيف الصػييونية العممانيػة اإلسرائيمية(، باحتالؿ الضفة الغربية )مع غ

والصػػييونية الدينيػػة، مػػا أدى إلػػى صػػعود التيػػارات اليمينيػػة والدينيػػة والشػػرقية فػػي إسػػرائيؿ، وانحسػػار مكانػػة 
 التيارات العممانية واليسارية واألشكنازية، األمر الذي أوصؿ حزب ليكود إلى الحكـ الحقًا.

وائد االحػتالؿ االقتصػادية، لػـ يكػف كمػو ايجابيػًا بالنسػبة إلػى إسػرائيؿ، إذ أنػو وصػميا بطػابع وىكذا، فرغـ ع
الدولػػػة االسػػػتعمارية العنصػػػػرية، وأدى إلػػػى كسػػػر احتكارىػػػػا لمكانػػػة الضػػػحية، وأثػػػػار الشػػػكوؾ حػػػوؿ معنػػػػى 

لمقابػؿ، فػإف ىػذا الديموقراطية فييا، السيما مع االنتفاضة األولى التي حدثت بعد عقديف مف االحػتالؿ. وبا
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، وّحد أيضًا الفمسطينييف عمى جانبي الخط األخضر، وعّزز ىػويتيـ «أرض إسرائيؿ»االحتالؿ، الذي وّحد 
 الوطنية.

ومع أف ىذه الحرب نقمت العرب مف الصراع عمى وجود إسرائيؿ إلػى الصػراع عمػى شػكؿ ىػذا الوجػود، أي 
ؽ مػػف نػػوع جديػػد، فيػػي باتػػت فػػي مواجيػػة مػػا ، إال انػػو وضػػع إسػػرائيؿ فػػي مػػأز 67إلػػى ممػػؼ  48مػػف ممػػؼ 

تسميو الخطر الديموغرافي )الفمسطيني(، الذي ييدد طابعيا كدولة ييودية، ويطرح التساؤالت حوؿ حقيقتيػا 
كدولػػػة ديموقراطيػػػة مػػػف جيػػػة، ومػػػف جيػػػة أخػػػرى وجػػػدت إسػػػرائيؿ نفسػػػيا فػػػي مواجيػػػة دائمػػػة مػػػع الوطنيػػػة 

دولػة فػي الضػفة والقطػاع، واسػتعادة حقػوؽ الفمسػطينييف التػي  الفمسطينية التػي تسػعى إلػى تجسػيد ذاتيػا فػي
أقرىا المجتمع الدولي، وضمنيا حؽ العودة لالجئيف. وفي تمؾ الغضوف، وجدت إسرائيؿ نفسيا في تناقض 

ـل األرض المحتمػػة، التػػي تعتبرىػػا  خاّصػػتيا، وال ىػػي « أرض الميعػػاد»فريػػد فػػي نوعػػو، فيػػي ال تسػػتطيع ضػػ
ا، فػي مػا بػات يشػّكؿ واحػدًا مػف أىػـ التشػّققات فػي المجتمػع اإلسػرائيمي ونخبػو السياسػية راغبة بالتخّمي عني

 والثقافية.
حصػػػػائياتيا  عمػػػػى ذلػػػػؾ، فكػػػػؿ مػػػػا يتعمّػػػػؽ بيػػػػذه الحػػػػروب يثيػػػػر الدىشػػػػة ويبعػػػػث عمػػػػى التسػػػػاؤؿ، وقائعيػػػػا وا 

تالكيػػا جيشػػًا رغػػـ ام-واألسػػاطير التػػي نسػػجت حوليػػا، وكػػؿ ذلػػؾ يؤكػػد بػػأف إسػػرائيؿ إنمػػا تفّوقػػت وتغّمبػػت 
بفضػػػؿ تمّيزىػػػا فػػػي مجػػػالي القيػػػادة واإلدارة واإلرادة السياسػػػية وطريقػػػة صػػػنع القػػػرار فييػػػا ومسػػػتوى  -صػػػغيراً 

 تأىيميا لمواردىا البشرية، وليس فقط بفضؿ مستوى تسّمحيا.
يالمًا وداللًة، تمؾ الفجوة اليائمة بيف حجـ الخسائر البشرية التي تكبدتيا  إسرائيؿ، فػي ولعؿ األشد إدىاشًا وا 

عامػػًا،  64ألفػػًا فػػي  12كػػؿ الحػػروب التػػي خاضػػتيا ومػػع كػػؿ المقاومػػات التػػي واجيتيػػا، وىػػي ال تزيػػد عػػف 
والخسػػػائر البشػػػرية الباىظػػػة التػػػي تكبػػػدىا الفمسػػػطينيوف والمبنػػػانيوف والسػػػوريوف والمصػػػريوف... وغيػػػرىـ فػػػي 

ؾ عف االحتالالت واألكػالؼ السياسػية الحروب مع إسرائيؿ، وفي الحروب األىمية التي قامت بسببيا، ناىي
 واالقتصادية لكؿ ذلؾ.

ىػػذا يعنػػي أف أمػػورًا وسػػمت إدارة األنظمػػة المعنيػػة ألحػػواؿ مجتمعاتيػػا، كػػالنقص فػػي الكفػػاءة وضػػعؼ روح 
المسؤولية وىدر الطاقات والموارد... تنطبؽ أيضًا عمى شكؿ إدارتيػا صػراَعيا مػع إسػرائيؿ وحروبيػا معيػا. 

ذا ليس لو صمة بالتضحيات التي بذليا جنود وضباط فػي خنػادؽ الحػرب، وسػطروا خالليػا وبالطبع، فإف ى
 صفحات مف المجد والبطولة.

اإلسػػػرائيمية ىػػػػي أقػػػرب إلػػػػى أسػػػطورة جػػػرى تصػػػػنيعيا فػػػي اإلذاعػػػػات -قصػػػارى القػػػوؿ أف الحػػػػروب العربيػػػة
لمحػرب قػّط. وفػي الغضػوف، والشعارات، مثؿ أساطير أخرى، فيذه األنظمة لػـ تحػارب حقػًا ولػـ تييػئ ذاتيػا 

اسػتمرت أيامػًا معػدودات فػي حػيف أف الحػروب الحقيقّيػة كانػت تجػري فػي مكػاف آخػر، « الحروب»فإف ىذه 
خراجيػا مػف السياسػة ومػف  ولمواضيع أخرى، وقد نػتج عنيػا تيمػيش المجتمعػات العربيػة، وتبديػد طاقاتيػا، وا 

 التاريخ.
كػؿ شػيء لمفحػص والنقػد والكشػؼ والمسػاءلة، وضػمف ذلػؾ آف األواف، مع ثورات الربيع العربػي، إلخضػاع 

 مع إسرائيؿ، وتوظيفاتيا السمطوية.?« الحروب»أسطورة 
 21/6/1021، الحياة، لندن
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و، لكاَف لو تأخرت الجولة األولى مف االنتخابات الرئاسّية المصرّية أسبوًعا واحًدا عف الموعد الذي جرت في
 المرشح حمديف صّباحي أحد المتنافسيف عمى الرئاسة في الجولة الثانية، وربما فاز في الجولة األولى.

ىذا التقػدير يػردده كثيػٌر مػف المػراقبيف لالنتخابػات المصػرّية، وال يقتصػر االقتنػاع بػو عمػى أنصػار صػّباحي 
لػـ يحصػؿ منػذ أشػير قميمػة فػي االنتخابػات فقط، ال سيما إذا عرفنػا أّف حػزب الكرامػة الػذي أسسػو صػّباحي 

مقعًدا مف المقاعػد المنتخبػة لمجمػس الشػعب المصػري. وبعػد  498مقاعد مف أصؿ  6البرلمانّية سوى عمى 
% قبػػػؿ أسػػػابيع مػػػف إجػػػراء 5معرفػػػة أّف االسػػػتطالعات لػػػـ تكػػػف تعطػػػي لصػػػّباحي سػػػوى نسػػػبة ال تزيػػػد عػػػف 

 4% قبػػػؿ أيػػػاـ عمػػػى إجرائيػػػا؛ ليحصػػػؿ عمػػػى 23لػػػى االنتخابػػػات، وأخػػػذت تكبػػػر بسػػػرعة الصػػػاروخ لتصػػػؿ إ
% مػػف أصػػوات المنتخبػػيف، ولػػو كانػػت النػػاس تعػػرؼ أّف 10.7ألػػَؼ صػػوٍت، أي بمػػا نسػػبتو  810مميػػوف و

 صّباحي مرشٌح منافٌس ألعطوه مف األصوات أكثر مما حصؿ عميو، وىو كثير جًدا. 
د كانػػت حممتػػو األقػػؿ مػػااًل واألفقػػر "أصػػوات حػػالؿ" حصػػؿ عمييػػا صػػّباحي لبعػػدىا عػػف المػػاؿ السياسػػي، فقػػ

دعاية وتنظيًما، وممولة مف األنصار دوف حزب كبير أو جياز دولة أو دعـ رجاؿ األعماؿ الكبار أو دعـ 
 خارجي خميجي أو دولي.

مػػا السػػر وراء حصػػولؾ عمػػى ىػػذه األصػػوات المفاجئػػة لػػؾ ولمجميػػع، ىػػذا ىػػو السػػؤاؿ األوؿ الػػذي بػػدأنا بػػو 
فأجاب: "كـر مف ربنا"، و"توفيؽ مف ربنا"، وأضاؼ: أنا ال أجد جواًبػا شػاماًل وال تفسػيًرا المقاء مع صّباحي، 

متكػػاماًل سػػػوى ذلػػػؾ. فينػػػاؾ مرشػػػح يمثػػػؿ النظػػػاـ القػػديـ، وأنػػػا ضػػػده تماًمػػػا مػػػف منطمػػػؽ أخالقػػػي ووطنػػػي ال 
مػػؾ الشػػراكة سياسػػي فحسػػب، ومرشػػح يمثػػؿ طرفًػػا ال أحػػد ينكػػر أنػػو كػػاف شػػريًكا فػػي الثػػورة، لكنػػو ال يحتػػـر ت

والتنوع المَذْيف كانا أحد أسباب نجاح الثورة، ويريد أف يتغوؿ ويستولي ويييمف، لذا فموقفي الواضح كاف وال 
يزاؿ بأنني ال أساوي بيف االثنيف، إال أنني ضد االستبداد باسـ الدولة، وضد ىيمنة اإلخواف الذيف لـ يكتفوا 

تعيػدىـ بعػدـ السػعي إلػى أغمبّيػة فػي البرلمػاف، ولػـ يكتفػوا  بأغمبيتيـ في مجمس الشعب والشورى بالرغـ مف
بموقفيـ الساعي لمييمنة عمى المجنة التأسيسػّية لمدسػتور، بػؿ ويسػعوف إلػى اسػتكماؿ الييمنػة عمػى مػا تبقػى 
مف مؤسسات الدولة عبر وصوليـ إلى موقع رئاسة الجميورّية بالرغـ مف تعيدىـ السابؽ بعدـ ترشػيح أحػد 

 مقعد.منيـ لذلؾ ال
فعاًل، يبدو أّف الناخَب المصريل وجد ضاّلَتو وأعطى إشارًة أكيػدًة نحػو المسػتقبؿ، وىػذا مفيػوـ ألف صػّباحي 
واضػػػح وضػػػوح الشػػػمس ومتواضػػػع تواضػػػع ابػػػف النيػػػؿ، ولػػػو كاريزمػػػا قيادّيػػػة وخفػػػة دـ تعكػػػس روح الشػػػعب 

اطي، وعدالػػة اجتماعّيػػة تحققيػػا المصػػري، وبرنامجػػو يقػػوـ عمػػى ثػػالث ركػػائز: حرّيػػة يصػػونيا النظػػاـ الػػديمقر 
التنمّية الشاممة، وكرامة إنسانّية يحمييا االستقالؿ الوطني. صّباحي كػاف مرشػًحا شػعر بػو المصػريوف ألنػو 
يمثػؿ الفقػراء والطبقػة الوسػطى، ويواصػؿ العائػد السياسػي واالجتمػاعي لسياسػات العيػد الناصػري مػع أىميػة 

 الديمقراطية وتفادي األخطاء.
يبعػػث الوطنّيػػػة المصػػرّية، ويرفػػػع شػػعار "الحمػػػـ المصػػري"، ويعبػػػر عػػف إرادة الشػػػعب المصػػػري  وىػػو مرشػػػح

باسػػتعادة روحػػو مػػف خػػالؿ تعيػػده بجعػػؿ مصػػر قػػوة اقتصػػادّية صػػناعّية تكنولوجّيػػة ليػػا موقعيػػا فػػي السػػوؽ 
التوجػػو العالمّيػػة خػػالؿ ثمػػاني سػػنوات، والعمػػؿ عمػػى محػػو الفقػػر المػػدقع، وتػػوفير سػػكف مالئػػـ لكػػؿ مػػواطف، و 

إلى الالمركزّية وانتخاب جميع المسؤوليف بدًءا مف رئيس الحي إلى رئػيس الجميورّيػة، وبنػاء تحػالؼ عربػي 
تركي إيراني، وتحالؼ دولي جديد مع الدوؿ النامية، وعالقة ودّية ندّية مع الواليات المتحدة األميركّيػة تقػوـ 

 عمى أساس المصالح واستقالؿ القرار المصري.
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طى نسر مصر المحّمؽ ىػذه األصػوات، ألنػو قػادر عمػى وضػع مصػر عمػى أوؿ طريػؽ النيضػة الناخب أع
الشاممة، وألّنو أحّس بقمبو أّنو يشبو برنامَجو، ألف المرشحيف بالرغـ مف اختالفيـ يطرحوف بػرامَج وشػعاراٍت 

 متشابيًة.
قيف بالفكرة التي بدأت تراوده منذ صّباحي بعد الجولة األولى مف االنتخابات الرئاسّية، بدا أنو مقتنع وعمى ي

أكثػػػر مػػػف عشػػػريف عامػػػا، وتعّمقػػػت اآلف بأنػػػو قػػػادـ كػػػرئيس لمصػػػر، إف لػػػـ يكػػػف اآلف، إذا أخػػػذت المحكمػػػة 
الدسػػتورّية بقػػانوف العػػزؿ يػػوـ الخمػػيس القػػادـ وأخرجػػت أحمػػد شػػفيؽ مػػف المنافسػػة، أو بعػػد عػػاـ أو اثنػػيف إذا 

عنػػدما يحػػيف موعػػد االنتخابػػات الرئاسػػّية القادمػػة، وبالتػػالي ىػػو جػػرت انتخابػػات مبكػػرة، أو بعػػد أربعػػة أعػػواـ 
 يعمؿ منذ اآلف استعداًدا لالنتخابات القادمة عمى كؿ المستويات.

ىؿ ستنتظر أربع سنوات، وأيف المجمػس الرئاسػي الػذي دعػوت إليػوي، ىػذا ىػو السػؤاؿ الػذي طرحنػاه عميػو، 
مؤمف بيا، لكنيا لف تطبؽ إال إذا وجػدت تأييػًدا كاسػًحا  فأجاب: المجمس الرئاسي فكرة الشعب والميداف وأنا

مػػف القػػوى الثورّيػػة المصػػرّية عمػػى اخػػتالؼ أنواعيػػا، وال يسػػتطيع أف يفرضػػيا طػػرؼ لوحػػده عمػػى الشػػعب أو 
عمػػى بقّيػػة قػػوى الثػػورة، وأنػػا ال يمكػػف، بػػالرغـ مػػف طعنػػي باالنتخابػػات الرئاسػػّية، أف أعمػػؿ عمػػى أسػػاس "يػػا 

أسػػيُر فػػي المعبػػػة الديمقراطّيػػة إذا شػػاركت بيػػػا، وألعنيػػا إذا لػػـ أشػػػارؾ فييػػا، فالخيػػػار  لعيػػب يػػا خريػػػب"، أي
 لمشعب.

وأضػاؼ: حتػى لػػو تػـ تشػكيؿ مجمػػس رئاسػي فمػػف أشػارؾ فيػو، وأدعػػو لعػدـ مشػاركة أي مرشػػح رئاسػي فيػػو، 
ف يسػتغؿ مشػاركتو ألنو ال يعقؿ أف يقود المرحمة االنتقالّية مف يريد أف يتنافس عمػى الرئاسػة، كونػو يمكػف أ

 في المجمس الرئاسي لزيادة فرص فوزه، وىذا يمس بحرّية ونزاىة االنتخابات.
فالمجمس الرئاسي يتـ اختياره مف شخصيات اعتبارّية موثوقة، إضافة إلى المجمس العسكري، فال يجػب أف 

الثػػػورة بإزاحػػػة ننسػػػى دور الجػػػيش المصػػػري الػػػذي لػػػوال الحيػػػاد اإليجػػػابي الػػػذي قػػػاـ بػػػو ال يمكػػػف أف تنتصػػػر 
 الرئيس المخموع حسني مبارؾ.

أما عف دعـ شفيؽ أو مرسي في جولة اإلعػادة، فقػاؿ صػّباحي إنػو بػالرغـ مػف أنػو لػيس ضػد اإلخػواف، بػؿ 
مدافع عنيـ وعف حقيـ الكامؿ في التواجد في الحياة السياسّية كطرؼ أصػيؿ فييػا، لكنػو يػرى بػأف اسػتئثار 

خواف والػػوطف، وأضػػاؼ بشػػكؿ قػػاطع بأنػػو لػػف يعطػػي صػػوتو لمرشػػح اإلخػػواف بكافػػة السػػمطات سيضػػر بػػاإل
الجماعػػة ألنيػػا سػػتييمف، وىػػذه الييمنػػة يرفضػػيا تماًمػػا، مثممػػا رفػػض إقصػػاء اإلخػػواف، كمػػا أكػػد بأنػػو سػػيقؼ 

 قبميا وبقوة أكبر ضد إعادة إنتاج نظاـ مبارؾ مف خالؿ انتخاب شفيؽ رئيًسا.
لمرشػػح أو لممقاطعػػة أو إلبطػػاؿ أصػػواتيـ، ألف مػػف انتخبػػو لكنػػو أضػػاؼ بأنػػو لػػف يػػدعو أنصػػاره لمتصػػويت 

 أحرار، واألحرار ال يقبموف أف يممي عمييـ أحد كيؼ يصوتوف.
فعاًل كما رأينا سابًقا وقرأنا أثناء تواجدنا في مصر في ىذه المحظات التاريخّية، فػإف الموقػؼ مػف التصػويت 

ا دوف تػػدخؿ المحكمػة الدسػتورّية بتطبيػؽ قػػانوف فػي انتخابػات اإلعػادة إذا جػرت األمػػور كمػا ىػو مخطػط ليػ
العػػػزؿ عمػػػى شػػػفيؽ وحػػػؿ مجمػػػس الشػػػعب، ييػػػدد بتقسػػػيـ التيػػػار الثالػػػث الػػػذي يعتبػػػر وفػػػؽ نتػػػائج االنتخابػػػات 

 الرئاسّية ىو صاحب األغمبّية.
فينػػاؾ فريػػؽ مػػف الثػػورة يػػدعو لمتصػػويت إلػػى شػػفيؽ، ألف المقاطعػػة أو إبطػػاؿ الصػػوت يمكػػف أال يػػؤثراف أو 

اف مرشًحا عمى حساب اآلخر، أو ألف شفيؽ يمثؿ الدولة المدنّية في حيف يمثؿ مرسي الدولة الدينّية، يخدم
أو ألنو سيكوف رئيًسا يمكف الكفاح ضده بسيولة أكثر بكثير مػف مرسػي، ويمكػف إسػقاطو شػعبيحا، بحيػث ال 

 يكمؿ فترتو الرئاسّية وبما يسمح بتنظيـ انتخابات رئاسّية مبكرة.
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ريػػػؽ آخػػػر، يقػػػوؿ بالتصػػػويت لمرسػػػي إذا وافػػػؽ عمػػػى برنػػػامج وشػػػروط تمنػػػع ىيمنػػػة اإلخػػػواف، ألف وىنػػػاؾ ف
نمػا بػػيف الثػورة والثػػورة المضػادة، والنظػػاـ القػديـ ال يػػزاؿ  الصػراع لػيس بػػيف النظػاـ الػػديني والنظػاـ المػػدني، وا 

ذا نجح شػفيؽ سػيتمكف مػف االنقضػاض عمػى الثػورة بسػرعة، بينمػا اإل خػواف سػيحتاجوف إلػى قويحا وراسًخا، وا 
وقػػت حتػػى يرسػػخوا أقػػداميـ، خصوًصػػا بعػػد أف تحجمػػوا فػػي االنتخابػػات األخيػػرة ولػػـ يحصػػموا سػػوى عمػػى 

% مػػػف األصػػػوات، بخسػػػارة نصػػػؼ األصػػػوات التػػػي حصػػػموا عمييػػػا فػػػي انتخابػػػات مجمػػػس الشػػػعب التػػػي 15
 حصمت قبؿ أشير قميمة مف االنتخابات الرئاسّية.

سرائيؿ، قػاؿ إسػرائيؿ عػدو، ولػف أكػوف رئيًسػا لمصػر يجعميػا كمػا وجواًبا عف سؤاؿ صّباحي عف  فمسطيف وا 
كانػػت كنػػًزا إسػػتراتيجيحا ليػػا، مػػع أننػػي لػػف أدعػػو إلػػى الحػػرب ضػػدىا، ولػػف ألغػػي اتفاقيػػات كامػػب ديفيػػد التػػي 
سػػتحكـ عمييػػا المؤسسػػات الممثمػػة لمشػػعب المصػػري، ولكننػػي سػػألغي اتفاقيػػة الغػػاز احتراًمػػا لمقضػػاء ولكرامػػة 

صر، وسألغي روح كامب ديفيد وأحافظ عمى نصيا، وسأدعـ القضّية الفمسطينّية ومقاومػة االحػتالؿ التػي م
تقرىا جميع األدياف والقانوف الدولي، وسأرفض الحصار، وأنا كنت مف المبادريف إلى زيارة غزة، ولف أكوف 

ؿ سػػػأكوف مػػػع فمسػػػطيف رئيًسػػػا ينحػػػاز لفريػػػؽ فمسػػػطيني عمػػػى فريػػػؽ آخػػػر، بػػػالرغـ مػػػف أننػػػي ضػػػد أوسػػػمو، بػػػ
 والقضّية الفمسطينّية، فيي الوجع والحمـ في نفس الوقت.

وأخيرا عف سؤالنا لو عف صحة ما يشاع عف عروض قدمت لو مف المجمس العسكري وغيره بأف يتـ دعمو 
كنػو إذا لّيف موقفو مف إسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكّية، قاؿ أنػو تمقػى كػؿ أنػواع العػروض والمغريػات ول

رادة شػػػعب مصػػػر  يرفضػػػيا، كمػػػا رفػػػض أف يكػػػوف نائًبػػػا لمػػػرئيس أو رئيًسػػػا لمػػػوزراء احتراًمػػػا لػػػدـ الشػػػيداء وا 
ذا تػػـ اسػػتبعاده فمكػػؿ حػػادث  ومصػػمحتو، مػػع تأكيػػده بػػأف المرشػػح المفضػػؿ لممجمػػس العسػػكري ىػػو شػػفيؽ، وا 

 حديث.
ينػاير، قػد اكتممػت، وىػي زيػارة  15بالمقاء مع صّباحي تكوف زياتي لمصر، وىي السادسة منػذ انػدالع ثػورة 

غنّيػػة جػػًدا، تخمميػػا لقػػاء مػػع موسػػى أبػػو مػػرزوؽ بعػػد لقائػػو مػػع عػػزاـ األحمػػد حػػوؿ تشػػكيؿ حكومػػة الوفػػاؽ 
 الػػػػػوطني وزيػػػػػارة ميػػػػػداف التحريػػػػػر الػػػػػذي شػػػػػيد مميونّيػػػػػة اإلصػػػػػرار، مػػػػػا زادنػػػػػي اقتناًعػػػػػا بػػػػػأف الميػػػػػداف بناسػػػػػو 

 
حيحػػا سػػتبقى الثػػورة المصػػرّية بخيػػر، وسػػتكوف قػػادرة عمػػى والػػروح التػػي أطمقيػػا فػػي السػػماء المصػػرّية مػػا داـ 

 شيًرا عمى اندالعيا. 27تحقيؽ أىدافيا التي لـ تتحقؽ بعد بالرغـ مف مرور أكثر مف 
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لػذي يعتػرؼ بممكيػة الفمسػطينييف الممكنػة لجػزء اف حكـ محكمػة العػدؿ العميػا فػي قضػية جفعػات االولبانػة، ا
منيػػا وربمػػا لقطػػع أرض اخػػرى فػػي "ارض اسػػرائيؿ"، يعػػزز ويقػػوي قانونيػػة ممكيػػة الييػػود التاريخيػػة ألمػػالؾ 
"ارض اسرائيؿ" كميا. ويشتمؿ معنى ىذه القانونية ايضا عمى حؽ آخريف في امتالؾ أمالؾ في البالد التي 

اد القػػادة، وبخاصػػة اذا كانػػت محكمػػة اسػػرائيؿ العميػػا ىػػي التػػي قضػػت بػػذلؾ. أصػػبح فييػػا بنػػو اسػػرائيؿ األسػػي
ىانػة القضػاء يضػر بحػؽ الييػود فػي ارضػيـ فػي نظػر  وكؿ تالعػب احتيػالي آخػر يرمػي الػى ظمػـ األقميػة وا 

 الشعب والعالـ، ويضر بوحدة الصؼ في الداخؿ.
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ة السالح. وبرغـ حقيقػة اف الييػود تمت عودة شعب اسرائيؿ الى ارضو عمى مر السنيف بشراء االرض وبقو 
استعادوا "االرض المباركػة" بػالقوة ايضػا بسػبب الحػروب التػي فرضػيا العػرب عمػييـ، لػـ يكػؼ قػادة اسػرائيؿ 
عف اعالف أف حؽ الييود ال ينبع فقط مف القوة بؿ مف التػاريخ وأمػر اهلل الػذي يظيػر فػي الكتػاب المقػدس. 

دس، بػؿ يتبػيف أنيػـ ال يحترمػوف القػرآف الػذي يقدسػو المسػمموف وىػو بيد اف العرب ال يحترموف الكتاب المقػ
 الذي يورث بني اسرائيؿ "األرض المباركة" ألف "اهلل ال ُيخمؼ الميعاد".

يدعي العرب في اعتراضيـ عمى القاعدة االخالقية والدينية والتاريخية والقانونيػة التػي بنيػت عمييػا الشػرعية 
عؿ احتالؿ "فمسطيف" في القرف السابع الميالدي بسيوفيـ المنحنية. وتذكروف اف االسرائيمية، ممكية البالد بف

ُمخربػػػي "الييكػػػؿ الثػػػاني" اسػػػتبدلوا باسػػػـ القػػػدس القػػػديـ اسػػػـ "إيميػػػا كابيتولينػػػا" واسػػػتبدلوا باسػػػـ "اسػػػرائيؿ" اسػػػـ 
طػؽ بػو(. ولمػا "فمسطيف"، بيد اف ىذه االسماء تشتمؿ عمى حرؼ الفاء المشدد )الذي ال يسػتطيع العػرب الن

كػاف االمػر كػذلؾ حػوؿ المحتمػوف اسػـ القػدس المقدسػػة الػى "إيميػاء" والػى "القػدس" وحولػوا الفػاء المشػددة فػػي 
كممة فمسطيف الى فاء غير مشػددة، ويػزعـ المحتمػوف منػذ ذلػؾ الحػيف ممكيػة ىػذه الػبالد التػي ال يسػتطيعوف 

 حتى النطؽ باسميا المزور الذي تبنوه.
كؿ ما احتمو المسمموف "بالقوة" فيػو ليػـ باعتبػاره "وقفػا". وىػذا ىػو أسػاس شػرعيتيـ فػي يدعي المسمموف اف 

"ارض اسرائيؿ"، وىكذا يتجاىؿ الشيوخ األجالء وحتى رسوليـ بأف شعب اسرائيؿ حظي "باالرض المقدسة" 
كموا بالعدؿ فقط. باعتبارىا ميراثا مف اهلل واف بني اسرائيؿ سيعودوف لمسكف فييا وليحكموىا الى األبد اذا ح

وصادقت المحكمة العميا بحكميا في شأف جفعات االولبانة مرة اخرى اف سمطة الييود عمى ارضػيـ عادلػة 
 وقائمة حتى مف وجية النظر اإلسالمية.

أتػػذكر أنػػو خػػالؿ االنتفاضػػة االولػػى حينمػػا كنػػت أعمػػؿ مػػديرا لموحػػدة القطريػػة لمنػػع نيػػب اآلثػػار فػػي سػػمطة 
اعتمادا عمى بالغ استخباري موجو عمى ناىبي آثار عمى تؿ شرقي بيػت شػيمش. وفػي  اآلثار، أقمنا كمينا

منتصؼ الميؿ برزت خمية تتجو مف الخميؿ الى التؿ المراد. وحينما وصمت الخمية الى قمة التؿ غابػت فػي 
الظػػالـ وقادتنػػا ضػػربات الفػػأس الػػى بئػػر عمقيػػا نحػػو عشػػرة أمتػػار وظيػػر فػػي أعمػػاؽ االرض اربعػػة عػػرب 

وا فػي جػػدار فػي بػػاطف كيػؼ قػديـ. وحينمػػا ضػبطناىـ أقسػػـ قائػدىـ الشػيخ خفيشػػو ذو المحيػة والجمبػػاب حفػر 
قائال: "جئنػا لمبحػث عػف شػاة ضػائعة واهلل". وحينمػا أوضػحنا لمشػيخ ونحػف نحتسػي قػدح قيػوة سػاخنا انػو ال 

عػف قطػع  ُيبحث عف شاة في عمؽ عشرة أمتػار مػع جيػاز كشػؼ عػف المعػادف، اعتػرؼ بػأف الخميػة تبحػث
نقديػػة مػػف عصػػر ثػػورة باركوخبػػا، وقػػاؿ انػػو "يمكػػف بنػػاء فػػيال مػػف قطعػػة نقػػد واحػػدة"، وسػػحب كراسػػة توجيػػو 
تشتمؿ عمى القطع النقدية وفييػا صػور كثيػرة لقطػع نقديػة لممالػؾ اسػرائيؿ. وبشػرت الشػيخ المتفػاجئ بقػولي 

نصؼ ساعة ينيب كنوز الشعب اننا سنضطر الى التوجو الى الشرطة، فأجاب الرجؿ الذي كاف قبؿ ذلؾ ب
الييودي عميقا في باطف جذوره قػائال: "ىػذه فمسػطيف المحتمػة وال حػؽ لكػـ فػي اعتقػالي". اف ىػذا درس مػف 

 أعدائنا ويجب اف نحارب ىذا.
 22/6/1021، "إسرائيل اليوم"
 21/6/1021، األيام، رام اهلل
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