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  مخيمي نير البارد وعين الحموة برصاص الجيش المبناني فيجريحًا فمسطينيًا  77الثة قتمى وث 7
اإلشكال األمني ، أن محمد صالحإبراىيم و عمر ، نقاًل عن مراسمييا 79/6/1071، السفير، بيروتذكرت 

عامًا( وجرح آخرين، قبل ثالثة أيام، ثم  96ل الفتى أحمد قاسم )في مخيم نير البارد، الذي أدى إلى مقت
مقتل آخر وجرح سبعة أشخاص إثر تشييع قاسم أمس، أعاد فتح الجراح بين أبناء المخيم والجيش المبناني 

 بعد خمس سنوات من محاولة عالجيا بالميدئات.
بناني ومئات الشبان الذين كانوا وقد سقط قتيل وسبعة جرحى أمس، خالل مواجيات دارت بين الجيش الم

يشاركون في تشييع الفتى أحمد قاسم بالقرب من "موقع صامد" التابع لمجيش في مخيم نير البارد. وأفادت 
المعمومات "أن مئات الشبان الغاضبين اقتحموا الموقع بعد االنتياء من المشاركة في تشييع قاسم. وقاموا 

وأوضحت المعمومات أن عناصر الجيش ردوا بالقنابل المسيمة  ة لمجيش.بإحراق محتوياتو وآلية عسكرية تابع
لمدموع، بعد تراجعيم من الموقع، لكن الشبان واصموا مياجمتيم بالحجارة وحصل إطالق رصاص من جانب 
الجيش سقط نتيجتو قتيل يدعى فؤاد لوباني وسبعة جرحى. وعمى الفور عمل الجيش المبناني عمى إعادة 

المخيم واستقدم مزيدًا من التعزيزات العسكرية، بعدما كان سحب معظم جنوده من شوارع  إغالق مداخل
المخيم لعدم حصول اية اعمال استفزاز خالل التشييع. وأوضح مصدر فمسطيني أن "الجيش قدم كل 

 منيا". التسييالت خالل عممية التشييع، لكن ىناك طابورًا خامسًا يريد أن يزّج المخيم في صراعات ال طائل
وعممت "السفير" أن الجيش المبناني سحب كل عناصره وآلياتو من داخل طرق المخيم. كما تم تسييل حركة 

 دخول الوفود لممشاركة في التشييع.
في بيان ليا أمس، بـ"ضرورة إجراء تحقيق عاجل  (،شاىد)وطالبت المؤسسة الفمسطينية لحقوق اإلنسان 

حالة مطمقي النار عمى السكان المدنيين إلى القضاء العسكري". كما وسريع لمعرفة مالبسات الحادث، وا  
طالب البيان، بعد سرده لتفاصيل الحادثة، باتخاذ الحكومة المبنانية قرارًا واضحًا بأسرع وقت ممكن، يقضي 

ية بضرورة إلغاء الحالة العسكرية المفروضة عمى المخيم منذ أكثر من خمس سنوات. وأن تتخذ الدولة المبنان
 عبر مؤسساتيا المختمفة )التشريعية، والتنفيذية والقضائية( قرارات سريعة تحسن أوضاع الالجئين".

مخيم عين الحموة مساء أمس توترًا عمى خمفية االحداث في مخيم نير البارد، انتيى إلى إضرام كما شيد 
مير بعد إخالئو. واشارت مصادر بعض الشبان الفمسطينيين النار بـ"الحاجز التحتاني" لمجيش في منطقة التع

عسكرية  نفت مصادرفمسطينية إلى سقوط اربعة جرحى بالرصاص الحي، احدىم في حال خطرة، فيما 
لـ"السفير" قيام الجيش بإطالق النار في المخيم، مؤكدة ان قيادة منطقة الجنوب اتصمت بمسؤولي الفصائل 
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جنب التدىور، مع إعطاء األوامر لعناصر الجيش الفمسطينية طالبة النزول إلى األرض لضبط الوضع وت
 بممارسة ضبط النفس إلى اقصى الحدود. 

، أن رأفت نعيمو  فادي البردانو  زياد منصورعن مراسمييا نقاًل ، 79/6/1071، المستقبل، بيروتوأوردت 
بة التابع تشييع الفتى قاسم في مخيم نير البارد، حصل احتكاك بين بعض المشيعين وعناصر موقع الق دبع

وأكدت مصادر ان ىذه العناصر مندسة وحاولت اليجوم عمى موقع الجيش وقامت باحراق  .المبناني لمجيش
 بزات عسكرية كما حاولت احراق آلية عسكرية.

جريحًا كما اصيب سبعة بحاالت اختناق، وقد توفي الحقًا اثنان، فؤاد محيي  97ادى االحتكاك الى وقوع 
 يني( في مستشفى الخير، وأمين ديب غنيم.الدين الموباني )فمسط

كما قطع اىالي البداوي الطرق ، وضرب الجيش طوقًا أمنيًا حول المخيم ومنع الدخول اليو او الخروج منو
 الداخمية في المخيم احتجاجًا عمى اإلشكال في البارد.

االخوة الفمسطينيين بأن ال  "ان قيادة الجيش تنبوأكد فيو  اً مديرية التوجيو بيان -وصدر عن قيادة الجيش 
يكونوا ضحية االستغالل السياسي من ىنا وىناك، وان تحريضيم عمى الجيش ودفعيم الى مواجيتو ال يؤدي 
الى تنفيذ ما اتفق عميو بين ىذه القيادة والفصائل الفمسطينية، ال بل من شأنو ان يمحق اشد الضرر بأمن 

 المخيم ومصمحة ابنائو جميعًا".
رئيس الخط المعالجة والتيدئة رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس الذي اتصل مساء بودخل عمى 

ميشال سميمان طالبًا "العمل لمعالجة ىذا الوضع الناشئ"، وجدد عباس تأكيد "احترام الفمسطينيين  المبناني
 في كل لبنان". والتزاميم القوانين المبنانية وحرصيم عمى االمن واالستقرار في المخيمات الفمسطينية

وفي صيدا، اجرت النائب بيية الحريري اتصاالت بمسؤولين لبنانيين وقيادات فمسطينية الحتواء التوتر في 
 عين الحموة.

واكد سفير دولة فمسطين في لبنان اشرف دبور "ضرورة الحفاظ عمى جو األخوة والتيدئة واستمرار العالقة 
 -ش المبناني وعدم السماح بالمس بالعالقات األخوية المبنانية الطيبة واألخوية بين أبناء المخيم والجي

واجب العزاء لعائمة ، خالل تقديمو الفمسطينية بما يحفظ كرامة اإلنسان الفمسطيني وعيشو الكريم"، مؤكدا
"ضرورة تفويت الفرصة عمى كل من يحاول ضرب اإلستقرار واألمن في  :بحسب بيان لمسفارة ،الفتى القاسم

 لشقيق وضرورة التحمي بالحكمة والصبر في ىذا الظرف الدقيق الذي يمر بو البمد".لبنان ا
 استنكر مجمس عمماء فمسطين في لبنان "سقوط شيداء وجرحى أثر تشييع جنازة الشييد أحمد عماد قاسم".و 

يم في مخ األىاليوطالب المجمس "بمحاكمة المسؤولين عما حصل ورفع الحصار واإلجراءات األمنية بحق 
 نير البارد".

واستنكر عضو قيادة الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطين اركان بدر "ابو لؤي"، اطالق النار عمى "المدنيين 
 العزل" في المخيم. ودعا الى تشكيل لجنة تحقيق لموقوف عمى ما جرى".

م نير البارد". ودانت قيادة حركة حماس، في لبنان، "إطالق النار عمى الالجئين الفمسطينيين في مخي
واعتبرت أن ما يجري "من حراك جماىيري، ىو نتيجة السياسات األمنية الرسمية التي استخدمت ضد أىمنا 
في المخيم". وطالبت برفع الطوق العسكري المفروض حول مخيم نير البارد منذ خمس سنوات ومن داخمو، 

 منع الفتنة وحجب الدماء".وعن باقي المخيمات، ما سيؤدي إلى معالجة األوضاع وتيدئتيا و 
ذكرت مصادر امنية جنوب صور، ان توترًا سجل في مخيم الرشيدية قرابة التاسعة من مساء امس عند و 

سكرية التابعة لمجيش والمحيطة بالمخيم المذكور، السيما عند المدخل الشرقي، حيث ععدد من النقاط ال



 
 
 

 

 

           6 ص                                   1537العدد:                79/6/1071 الثالثاء التاريخ:

مشيرة الى رشقات نارية من اسمحة مختمفة ىناك  ىناك مركزان متقابالن لمجيش ولفصائل منظمة التحرير،
 من دون االفادة عن وقوع اصابات.

البارد الى ىجوم بالحجارة وبقنابل المولوتوف عمى  أحداثتحولت تظاىرة لشبان فمسطينيين احتجاجًا عمى و 
حى ، ما اسفر عن وقوع قتيل واربعة جر بالقرب من مخيم عين الحموة حاجز الجيش في منطقة التعمير

 فمسطينيين واصابة جندي لمجيش بجروح من جراء الرشق بالحجارة.
فصائل التحالف ومنظمة التحرير ، أن قاسم س. قاسم، عن مراسميا 79/6/1071، ، بيروتاألخبارونشرت 

لبحث تطورات االمور، فأكد أحد  في مخيم عين الحموه تداعت إلى اجتماع في جامع النور والقوى االسالمية
تجاه االحداث التي تجري في « النأي بالنفس»أنيم اتفقوا عمى أن المخيم سيحافظ عمى سياسة الحاضرين 

 «.المخيمات لن تكون ضد الجيش المبناني»لبنان، مشددين عمى أن 
الكفاح المسمح ممسك باالرض وسيمنع التصادم مع الجيش، كما أكد »ويقول مسؤول بارز في فتح إن 

 «.م سيمنعون التصادم مع الجيش في منطقة التعميراإلخوة في عصبة األنصار أني
كان ليم الفضل في »الذين « عصبة االنصار»وأثمرت االتصاالت بين الجيش والفصائل إلى نزول مقاتمي 

 «.الفصل بين الجيش واالىالي في منطقة التعمير
 
 لعيد السعودييؤدي واجب العزاء بوفاة ولي ا.. و غزة عمى قطاع اإلسرائيميبالعدوان ىنية يندد  

أدى رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيل ىنية وعدد من وزرائو واجب العزاء بوفاة : أحمد المصري -غزة
ولي العيد السعودي األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في خيمة العزاء التي أقامتيا وزارة الصحة 

 الطبي بغزة.بمركز "األمير نايف لألورام السرطانية" في مجمع الشفاء 
وفي مؤتمر صحفي، تقدم ىنية بالتعازي من خادم الحرمين الشريفين، الممك عبد اهلل بن عبد العزيز، 
واألسرة الحاكمة والشعب السعودي، بوفاة األمير وولي العيد نايف، داعيًا اهلل أن يميميم الصبر وأن 

سى، خبر وفاة ولي العيد األمير نايف، لما وقال: "لقد تمقينا ببالغ الحزن واأل يصبرىم عمى مصابيم الجمل.
وعد  .لو من دور بارز في قيادة المممكة، ودعم القضية الفمسطينية، ومد يد العون إلى الشعب الفمسطيني"

ولين والنواب بواجب العزاء، بأنيا رسالة وفاء وعرفان لقيادة السعودية، ؤ مشاركتو إلى جانب الوزراء والمس
 عمة لقضايا األمة جمعاء، وفي مقدمتيا القضية الفمسطينية.بمواقفيا األصيمة الدا

وفي سياق آخر، دان رئيس الوزراء، العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، والذي راح ضحيتو شييدان شمال 
القطاع، مؤكدًا أن ىذا العدوان ييدف بصورة واضحة إلى "خمط األوراق"، في ظل ما تشيده المنطقة من 

 الخصوص في مصر، مطالبًا األخيرة بالتحرك العاجل لمجم العدوان.تطورات وعمى وجو 
ووصف ىنية ادعاءات االحتالل بوقوف حركة "حماس" وراء إطالق الصواريخ عمى "ايالت" بأنيا اتيامات 
باطمة، الستجالب عدوان جديد عمى القطاع، مشيرًا إلى أن الشعب الفمسطيني ومقاومتو لديو من الوعي 

 الطريق عمى مثل ىذه السياسات اإلسرائيمية.واليقظة لقطع 
"نتقدم بالتينئة لمصر قياًدة وثوًرة وشعًبا، عمى مشيدين  وبشأن مجريات االنتخابات المصرية، قال ىنية:

عظيمين من خالليا جمبت مصر نحوىا أنظار العالم، مشيد الثورة والثوار، ومشيد العرس الديمقراطي أمام 
إلى أن نجاح االنتخابات "تعكس عراقة ىذا الشعب وأصالتو، وتاريخو، وأنيا أمة  ولفت صندوق االنتخابات".

أنيا ذات أعراق وقيم وتقاليد أعمق بكثير من الديمقراطيات الحديثة"، متابعًا: "نحن كشعب فمسطيني نتابع 
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زز من صمود المشيد المصري ولدينا آمال كبيرة نبنييا عمى مصر قيادة وثورة وجيشا وشعبا ورئاسة لما يع
 ىذا الشعب ولما يعيد مصر إلى الريادة والقيادة كما كانت عبر التاريخ وستبقى".

"الزلنا ننتظر اإلعالن الرسمي عن نتائج  وتمنى ىنية أن يعم األمن واألمان واالستقرار في مصر، فيما قال:
 االنتخابات المصرية التي جرت خالل اليومين الماضيين".

 //فمسطين أون الين، 
 
 يتوقع لقاءًا بين عباس ونتنياىو بعد عودة عريقات من واشنطن أبو ردينة 

يمتقي الرئيس  أن األحدردينة  أبوتوقع الناطق باسم الرئاسة الفمسطينية نبيل : محمد ىواش -رام اهلل 
ني صائب بنيامين نتنياىو بعد عودة المفاوض الفمسطي اإلسرائيميالفمسطيني محمود عباس رئيس الوزراء 

يحدد موعدا لمقاء. وشدد في  أنعريقات من واشنطن ولقائو ىناك وزيرة الخارجية ىيالري كمينتون من غير 
 إسرائيلفمسطينيا اعتقمتيم   إطالققبل لقاء كيذا ىما "الموافقة عمى  أمرين"معا" عمى تحقق ـتصريح ل

الفمسطينية )وفقا لما نص عميو اتفاق  ألمناوموافقتيا عمى تجديد عتاد قوات  عام  أوسموقبل اتفاق 
 مرتبطة بموافقتيا عمى وقف االستيطان".  إسرائيلمعاودة المفاوضات مع  إن: "وأضاف(". أوسمو

 //النيار، بيروت، 
 
 عشراوي: المستوطنون ينفذون عمميات إبادة برعاية دولة االحتالل 

التنفيذية لمنظمة الحرير حنان عشراوي بشدة استشياد أدانت عضو المجنة  الحياة الجديدة -رام اهلل 
إن التركيبة "، االثنين أمسوقالت في بيان صحفي،  مواطنين في الضفة برصاص مستوطن األحد الماضي.

العنصرية الحالية المتمثمة بالحكومة اإلسرائيمية والكنيست وجيش االحتالل، أعطت الضوء األخضر 
إلبادة الجماعية والجريمة المنظمة، واالستيداف المتعمد ألبناء شعبنا العّزل، لممستوطنين لمتمادي بعمميات ا

 ."وفي المقابل حولت شعبيا إلى جيش مسمح من المستوطنين
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 لن تتأثر بحزبية رئيس مصر الجديد المصالحة واصل أبو يوسف: 

ذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصل أبو يوسف، إن ممف قال عضو المجنة التنفي: حامد جاد -غزة 
وأوضح أبو  المصالحة بين حركتي فتح وحماس لن يتأثر باالنتماء الحزبي لشخص الرئيس المصري القادم.

يوسف في تصريحات نشرت أمس، أن ممف المصالحة وجميع األزمات والقضايا الفمسطينية تعد نقطة 
التي تعمل دائما عمى مساندة الحقوق الفمسطينية المشروعة  ،ة المصريةارتكاز رئيسية لمشعب والحكوم

 بغض النظر عن شخص الرئيس المصري وميولو الحزبية.
 //الغد، عمان، 

 
 
 
 دولي في بمغاريا بمؤتمرفمسطين تشارك  
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ة البمغارية شارك سفير فمسطين لدى بمغاريا أحمد المذبوح، في مؤتمر دولي في العاصم :القدس،رام اهلل
 صوفيا بدعوة من اتحاد المناضمين ضد الفاشية، بعنوان: "جورجي ديميتروف والعالم المعاصر".

عاما عمى والدة القائد البمغاري الكبير جورجي ديميتروف الذي  ويأتي انعقاد المؤتمر لمناسبة مرور 
 لمعالم.سخر كل طاقاتو في النضال من أجل دحر الفاشية وضمان مستقبل األفضل 

وقال المذبوح في كممة فمسطين بالمؤتمر: "إن ىذه االحتفالية تأتي والعالم منشغل في أزمة اقتصادية خانقة 
تيدد السالم والتوازن العالمي في ظل استمرار نيضة الشعوب العربية المطالبة بالكرامة اإلنسانية، والحقوق 

 ضد آخر احتالل في العالم". المدنية والحرية واستمرار شعبنا الفمسطيني في نضالو
 //القدس، القدس، 

 
 محمد مرسي بفوزه بانتخابات الرئاسة  في مصر يينئبو مرزوق أ 7

محمد مرسي بفوزه بانتخابات الرئاسة  .مرزوق د أبوىنأ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى 
نتخابات تبعث امصر... مبارك أول  ق عمى صفحتو بالفيسبوك: مبارك لشعبو مرز  أبووكتب  في مصر.

األمل وتعيد الدور لمصر الخير.. التينئة أواًل لشعب مصر ألنو صاحب الفضل وصانع الثورة ومصوب 
التوجيات.. مبارك لمدكتور مرسي ىذه الثقة وىي مسئولية كبيرة تنوء بحمميا الجبال ولكنيا مع شعب 

مرسي في كممتك األولى قمت بأنك لكل مصر ونحن  كالشعب المصري تيون الصعاب والمحن ... الدكتور
الفمسطينية والوقوف بجانب الشعب الفمسطيني ىو موقف الشعب المصري وليس  ةنقول أن تأييد القضي

موقف حزب من أحزابو أو جماعو من جماعاتو.. الشعب المصري كان وال يزال وسيبقى مع قضيتو األولى 
ستعاد بديمقراطية حقيقية دوره كان اإلنتصار )القضية الفمسطينية(. وحين أخذ الشع ب المصري زمام أمره وا 

لقضية الشعب الفمسطيني.. ويجب ان يعمم الجميع بأن موقف الشعب المصري كان معبرًا عنو برفضو 
لمتطبيع مع الكيان الصييوني، فحتى اآلن لم يجد السفير الصييوني مكانًا يقيم فيو بين أبناء ىذا الشعب 

 مبروك لمرسي. عظيم... مبروك لمصر.. مبروك لفمسطين..المصري ال
 18/6/2012صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك، 

 
 عن مخيم نير البارد حماس تطالب بإزالة الطوق العسكري فوراً لبنان:  8

أدانت حركة حماس عممية إطالق عناصر من الجيش المبناني النار بشكل مباشر عمى الالجئين : بيروت
مما أدى إلى وقوع إصابات عّدة في صفوف  6|11ينيين المدنيين في مخيم نير البارد، يوم االثنين الفمسط

واعتبرت الحركة أن "ما جرى ويجري في مخيم نير البارد من حراك جماىيري، عنوانو  الالجئين في المخيم.
مت ضّد أىمنا في المخيم الكرامة والدفاع عن الحقوق، ىو نتيجة السياسات األمنية الرسمية التي اسُتخد

 وأدت إلى فرض طوق أمني وعسكري مشّدد عمى المخيمات، وحرمان أىميا حقوقيم اإلنسانية".
وطالبت في بيان صادر عنيا قيادة الجيش المبناني "برفع الطوق العسكري المفروض حول مخيم نير البارد 

تبرة أن ىذه الخطوة "ستؤدي إلى منذ خمس سنوات ومن داخمو، وعن باقي المخيمات، بشكل فوري"، مع
 معالجة األوضاع وتيدئتيا ومنع الفتنة وحجب الدماء".

 18/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 برىوم: عمى عباس عدم إعطاء غطاء لمعدوان عمى غزة بمقاء موفاز 9
وخرق أكد فوزي برىوم المتحدث باسم حركة حماس أن التصعيد الصييوني عمى غزة غير مبرر : غزة

لتفاىمات التيدئة وتجرؤ عمى الدم الفمسطيني وضرب بعرض الحائط لمجيد المصري الذي بذل لوقف 
لو أن ىذا التصعيد يأتي في ظل  11/6وأكد برىوم في تصريح مكتوب يوم االثنين  العدوان واالغتياالت.

"إن العدو الصييوني  وقال: الترتيبات لمقاء بين رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس وشاؤل موفاز.
غزة والشعب الفمسطيني بحالة من التوتر  إشغالييدف إلى ضرب حالة االستقرار األمني في غزة ومحاولة 

 بعيدًا عما يجري من متغيرات مصرية عربية تتحول بشكل كبير لصالح القضية الفمسطينية".
رئيس  عباس بعدم إعطاء أي غطاء وحمل حكومة االحتالل نتائج وتبعات ىذا التصعيد، داعيا السمطة وال

ومة" التي تضر بمصالح الشعب الفمسطيني ووحدتو ؤ ليذا العدوان عبر ىذه المقاءات التي وصفيا بـ"المش
وأضاف: "األصل أن نعمل ضمن استراتيجية وطنية مقاومة تعمل عمى حماية مصالح شعبنا  المنشودة.

 وتمجم العدوان وترفع الشرعية عن االحتالل".
 18/6/2012كز الفمسطيني لإلعالم، المر 

 
 زيكيم" العسكرية اإلسرائيمية بأربعة صواريخ كتائب القسام تقصف قاعدة " 10

أعمنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس قصف قاعدة زيكيم العسكرية الصييونية : غزة
وقالت الكتائب في بيانيا  زة.بالصواريخ، وفاًء لوعدىا بأن يدفع العدو الصييوني ثمن جرائمو عمى قطاع غ

فجرًا من قصف  02:20إن مجاىدييا تمكنوا في تمام الساعة:  11/6العسكري الصادر فجر اليوم الثالثاء 
وأكدت الكتائب  ممم". 101قاعدة "زيكيم" العسكرية الصييونية شمال قطاع غزة بأربعة صواريخ من عيار "

ائم االحتالل الصييوني المتكررة، والتي كان آخر فصوليا أن ىذا القصف يأتي ذلك في إطار الرد عمى جر 
 فمسطينيين يوم أمس االثنين. 1القصف الجوي عمى قطاعنا الحبيب الذي أسفر عن استشياد 

 19/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 عمى المصالحة إذا فاز مرشح اإلخوان بمصر فتح: ال مخاوف 11
ئة القيادية العميا ومفوض دائرة اإلعالم والثقافة لحركة فتح في قطاع : أكد يحيى رباح، عضو الييرام اهلل

غزة، أن "ال مخاوف في حركتو من وصول الدكتور محمد مرسي مرشح األخوان المسممين في مصر إلى 
أن "أي من المرشحين لو مصمحة قومية في استتباب الوضع الفمسطيني وترتيبو،   الرئاسة، مشيًرا إلى

عادة الوحدة : "ال 6|11إليو". وقال رباح في بيان صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوم الثالثاء  وا 
مخاوف أبًدا في حركة فتح عمى ممف المصالحة، من وصول مرسي لمرئاسة، ألن مصر تتعامل مع ىذا 

 الممف من منظور أمني، لو عالقة بأمنيا القومي".
 19/6/2012قدس برس، 

 
 رئاسة مصري بغزة: حماس تحتفل بفوز مرس 12

عمى مكبرات الصوت وىي تنشد نشيد اإلخوان  6|11غزة: استيقظ سكان مدينة غزة صباح يوم االثنين 
المسممين "ىو الحق يحشد أجناده"، ليعمنوا بأن د. محمد مرسي، مرشح اإلخوان المسممين لمرئاسة المصرية، 

غزة صدحت بالتكبير، في حين أعمنت  قد فاز في االنتخابات، وقال مراسل "قدس برس" في غزة إن مساجد
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ىنية ابتياجًا بفوز مرسي،  عن توجو مسيرات محولة لبيت رئيس الوزراء في غزة إسماعيل حركة حماس
 حيث ستختم أمام مقر الصميب األحمر.

 18/6/2012قدس برس، 
 

 رر مع مصلن يمنع مواصمة بناء الجداعمى الحدود مع سيناء  وقعالذي  نتنياىو: اليجوم 13
. وأضاف ال رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو إن اليجوم لن يمنع مواصمة بناء الجدار الحدوديق

"حدثت اليوم عممية إرىابية عمى حدودنا مع مصر وقتل خالليا مواطن إسرائيمي وخالل ىذا الحدث نتنياىو 
اطني إسرائيل وتم تنفيذىا بشكل تم قتل إرىابيٍيِن اثنين، وعمى ما يبدو كانت ىذه العممية موجية ضد مو 

 مدّبر ضد العّمال الذين يبنون سياجنا األمني عمى الحدود مع مصر".
وأضاف "ىذا لن يوقفنا، وييدف ىذا السياج إلى منع اإلرىاب والى منع دخول المتسممين عمى حد سواء، 

الحكومة قبل سنتين بناء  وفي وجية نظرنا يعتبر بناؤه مصمحة وطنية عميا. إنني أؤمن بأنو إذا لم تقرر
 السياج فكّنا قد نواجو اليوم سياًل من المتسممين وليس أقل من ذلك سيال من العمميات اإلرىابية".  

 18/06/2012، 48عرب 
 

 داللة عمى تدىور في سيطرة مصر عمى األمن في سيناءعمى الحدود  اليجوم يعد  باراك إييود  14
ح اليوم، االثنين، عمى الحدود مع مصر، وأدى إلى مقتل إسرائيمي، في تعقيبو عمى االشتباك الذي وقع صبا

أعمن وزير األمن اإلسرائيمي إييود باراك أن اليجوم الذي شّنو مسمحون جاؤوا من سيناء يدل عمى تصعيد 
ع وقال باراك لإلذاعة العامة اإلسرائيمية إن "اإلعتداء التخريبي الذي وق وتدىور السيطرة المصرية في سيناء.

اليوم في منطقة نيتسانا في النقب الغربي، يدل عمى تصعيد خطير وتدىور في السيطرة المصرية عمى 
وأضاف أن إسرائيل تنتظر نتائج اإلنتخابات في مصر "وتتوقع من أي رئيس  األوضاع األمنية في سيناء".

ة السالم مع إسرائيل منتخب تحّمل المسؤولية عن جميع اإللتزامات الدولية المصرية، بما فييا معاىد
وتابع باراك أن "إسرائيل تتوقع من مصر أن تضع حدًا لإلعتداءات  والترتيبات األمنية المنبثقة عنيا".

 اإلرىابية المنطمقة من أراضييا مثل اإلعتداء الذي وقع اليوم".
 18/06/2012، 48عرب 

 
 
 

  مع سيناء بعد عممية عسكرية وتنشر دبابتين عمى الحدود ديفيد كامبتنتيك اتفاقية  "إسرائيل" 15
أعمن الجيش اإلسرائيمي، أمس، أن مسمحين عبروا الحدود من شبو جزيرة سيناء إلى إسرائيل، وأطمقوا النار 
عمى عمال إسرائيميين يبنون حاجزًا عمى الحدود مع مصر مما أسفر عن مقتل عامل فمسطيني من حيفا، 

من المتسممين، وذلك بعد يومين من اإلعالن عن سقوط صاروخ قبل أن يفتح الجنود النيران ويقتمون اثنين 
 عمى منطقة إيالت، قال الجيش اإلسرائيمي إن مصدره سيناء.

وأعمن الجيش اإلسرائيمي إن ثالثة مسمحين عبروا الحدود من صحراء سيناء إلى إسرائيل. وقال المتحدث 
ران ومن المحتمل أن تكون أطمقت أيضًا قذيفة أطمقت فرقة إرىابية الني»العسكري اإلسرائيمي يؤاف مردخاي 

 «.مضادة لمدبابات عمى منطقة تقوم فييا إسرائيل ببناء السياج الحدودي
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وذكرت وسائل إعالم إسرائيمية إن الجيش اإلسرائيمي نشر دبابتين في موقع اليجوم. ويتعارض نشر 
لمنطقة الحدودية خالية من الدبابات والمدفعية الدبابتين مع اتفاقية كامب ديفيد التي التزمت إسرائيل بإبقاء ا

 والصواريخ المضادة لمطائرات.
 19/6/2012السفير، بيروت، 

 
  لفتح اتصاالت مع اإلسالميين "إسرائيل"إليعيزر يدعو بنيامن بن  16

دعا وزير جيش االحتالل اإلسرائيمي السابق، وعضو الكنيست عن حزب العمل بنيامين بن : وكاالت
حكومة اإلسرائيمية إلى فتح قنوات اتصال مع الجماعات اإلسالمية، في أعقاب انتشار الثورات إليعيزر، ال

وقال إليعيزر خالل مقابمة مع إذاعة جيش  العربية في معظم الدول، وتولي جماعات إسالمية سد الحكم.
ل( أن تنتظر حتى "أواًل إنني أنصح )إسرائي االحتالل في رده عمى نتائج االنتخابات الرئاسية المصرية:

إعالن النتائج الرسمية لالنتخابات وبعدىا التعقيب عمى الموضوع، ثانيًا ال ييم من الذي سيفوز، عمينا أن 
وأضاف:" لقد استيقظنا عمى فجر جديد  نوجد قنوات اتصال مع المعسكر اإلسالمي فال مفر من ذلك".

سالمًا ولألسف زادت الكراىية ومختمف لمنطقة الشرق األوسط، حيث أصبحت المنطقة أكثر تد ينًا وا 
 لـ)إسرائيل(، ولم يصبح لدينا أي خيار سوى إيجاد قنوات اتصال مع اإلسالميين".

وفي رده عمى سؤال حول مستقبل الرئيس المصري الجديد في ظل عدم اعتراف منافسو شفيق باليزيمة 
إليعيزر:" ال شك أن الجيش  الساحقة، وسيطرة المجمس العسكري المصري عمى األوضاع في مصر قال

 عامل رئيس في المشيد المصري ولكن السؤال ىل مصيره سيكون كمصير الجيش التركي".
"ىنالك مشكمة في الحدود بيننا وبين مصر، وعمى النظام المصري الجديد،  وحول األوضاع في سيناء قال:

ال ستؤدي  إلى اشتعال الوضع بين مصر أن يجد حاًل ليذه المعضمة والمتمثمة في منطقة سيناء، وا 
 و)إسرائيل(، ألنو ليس بإمكاننا أن نقف مكتوفي األيدي في ظل االضطرابات التي تأتي من سيناء".

 18/6/2012، فمسطين أون الين
 

 لمصر األسبوع الحالي بسبب األحداث عمى الحدود عودتويمغي  "إسرائيل"سفير  17
، اإلثنين، إن السفير يعقوب أميتاي، سفير إسرائيل لدى قالت مصادر مطمعة بمطار القاىرة الدولي د.ب.أ:

مصر، ألغى عودتو لمصر األسبوع الحالي، بسبب التطورات األخيرة التي تشيدىا مصر، عمى خمفية 
كان من المقرر أن يعود السفير اإلسرائيمي »وقالت المصادر:  تداعيات جولة اإلعادة في انتخابات الرئاسة.

المقبمة، طبقا لما قرره منذ تولي منصبو أواخر العام الماضي، حيث يقضي اإلجازة  لمقاىرة خالل الساعات
األسبوعية في تل أبيب، ثم يعود بداية األسبوع لمقاىرة، لممارسة نشاط السفارة من مقر إقامتو، بإحدي 

 «.ضواحي القاىرة
  18/06/2012، 48عرب

 
 إخالء المساكنستوطني بيت أيل بشأن وادر لمتوصل إلى اتفاق بين الحكومة وبين ممعاريف: ب 18

أن ىناك بوادر لمتوصل إلى اتفاق بين الحكومة اإلسرائيمية، وبين مستوطني ” معاريف“موقع صحيفة  افاد
بيت أيل بشأن إخالء المباني االستيطانية الخمس في حي األولبناه الذي أقيم عمى أراض فمسطينية خاصة.  

رفين عمى وشك الوصول إلى اتفاق نيائي تمت بمورتو من قبل جية في وقال الموقع إن المفاوضات بين الط
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مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيمية، ويحوي خطة لبناء بديل في بيت أيل، تم عرضيا أمس عمى قادة 
المستوطنين في بيت أيل وفي مقدمتيم حاخام المستوطنة زلمان ممميد، الذي طمب من "تالميذه" إرجاء 

 لعدة أيام". خطواتيم االحتجاجية
  19/06/2012، 48عرب

 
 بعد سقوط أربعة صواريخ بالقرب من عسقالن تعمن الطوارئ عمى حدودىا مع غزة "إسرائيل"  19

أعمنت إسرائيل حالة الطوارئ اليوم الثالثاء، في البمدات اإلسرائيمية الواقعة عمى الحدود مع قطاع غزة، : غزة
وذكرت وسائل اإلعالم  ن دون وقوع إصابات أو أضرار.بعد سقوط أربعة 'صواريخ' بالقرب من عسقال

اإلسرائيمية أن الجيش اإلسرائيمي أصدر تعميمات لسكان المنطقة الحدودية بالتواجد قرب المالجئ والغرف 
 الواقية من الصواريخ.

 19/6/2012، وكالة سما اإلخبارية
 

 الغربية فمسطينيين في الضفةالمستوطنات يتم خالليا التدرب عمى قتل ببرامج سياحية : يديعوت 20
أصدر النائب الجبيوي د. دوف حنين أمس االثنين بيانا صحافيا حصمت 'القدس : زىير أندراوس -الناصرة 

العربي' عمى نسخة منو، يعبر بو عن تقززه ويحذر من خاللو من التدىور، ال بل السقوط الحر لممجتمع 
 مياتيا.اإلسرائيمي نحو الفاشية بأسوأ صورىا وبأقذر تج

النائب حنين عقب عمى تقرير نشر أمس في صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية حول الموجة والصرعة 
الجديدة التي بادر إلييا المستوطنون من خالل الدعوة إلى ما أسموىا بالزيارات السياحية إلى مستوطنة 

سياح الذين بغالبيتيم يأتون من 'غوش عتصيون' حيث يتم خالليا عرض كيف تقتل )إرىابيا( ويتم تدريب ال
الواليات المتحدة األمريكية عمى استعمال األسمحة وقتل من ُيطمق عمييم سوائب المستوطنين اإلرىابيين 

 الفمسطينيين.
جدير بالذكر أّن الصحيفة نشرت عمى صدر صفحتيا األولى صورة لفتى ييودي من الواليات المتحّدة 

ويقوم أحد المستوطنين بتدريبو عمى استعماليا لقتل الفمسطينيين في األراضي األمريكّية وىو يحمل البندقية، 
 .1161المحتّمة منذ عدوان يونيو 

 
 
 

النائب حنين كذلك توجو إلى المستشار القضائي لمحكومة برسالة رسمية يدعوه من خالليا إلى وقف فيضان 
ن المستوطنين بالعربدة والتحرش وقتل األسمحة التي تصل إلى المستوطنات والتي يقوم من خالليا قطعا

 الفمسطينيين. 
 19/6/2012، القدس العربي، لندن

 
 شرعنة االستيطان غير قانونية": عدالة"مركز  21

القانوني لحقوق األقمية العربية أن محاوالت الحكومة اإلسرائيمية المتكررة « عدالة»أكد مركز : الناصرة
، أي تمك التي أقيمت من دون إذن 1161لفمسطينية المحتمة عام لشرعنة البؤر االستيطانية في األراضي ا
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عمل غير قانوني بحد ذاتو ألن القانون الدولي يقر في شكل ال يقبل »رسمي من سمطات االحتالل، ىو 
التأويل بأن إقامة مستوطنات في منطقة محتمة ىو غير قانوني، وال يميز بين مستوطنات وبؤر استيطانية 

قدميا المركز لمجنة « ورقة موقف قانونية»جاء ىذا الموقف في  يؤكد وجوب إزالة جميعيا.غير قانونية بل 
 إسرائيمية )لجنة ليفي( التي كمفتيا الحكومة النظر في شرعنة البؤر.

 19/6/2012، الحياة، لندن
 

 الجيش اإلسرائيمي: التخوف ليس من األسد إنما ما ستصل إليو األمور في حال سقوطو 22
اعتبر قائد قسم العمميات في قيادة الشمال، نير بارؤون، الخطر االكثر : آمال شحادة -تمة القدس المح

تحديا لجيشو قادم من الحدود الشمالية مشيرا الى ان االوضاع في سورية باتت الشغل الشاغل لجيشو وجية 
قد تصل الييا "التخوف ليس من بشار االسد نفسو انما من االوضاع التي  المواجية المحتممة واضاف:

 سورية في حال سقوط االسد واحتمال صعود نظام يعمل ضد إسرائيل"، وعمى الجبية المبنانية، اضاف:
والذي تم إقراره بعد حرب لبنان الثانية، واالخطر انو  1101"حزب اهلل مستمر بخرق قرار مجمس األمن 

ممية ضد "إسرائيل"، ستحظى برد يضع يعتبر اليوم عنصرا مركزيا من السمطة في لبنان، وىو يفيم أن كل ع
حزبو في وضع صعب في الدولة". وازاء التقديرات اإلسرائيمية ىذه، اضاف بارؤون يقول:" الجيش يقوم 
بعمميات دفاعية عمى الحدود الشمالية بما في ذلك المناورات المختمفة والتي تشابو سيناريوىات خطف جنود، 

بة االستعداد العالي لدى جنودنا، الننا ممزمون بأن نكون ونحن من خالليا نحاول الحفاظ عمى نس
 مستعدين".

"الحدود الحساسة مع مصر تذكرنا بالجدار اإللكتروني عمى  اما قائد العمميات في قيادة الجنوب فيقول:
الحدود مع غزة، وىذا يمكن أن يكون مشابيا في شكل العمميات التي من الممكن أن تحدث من حيث وضع 

طالق النار، أو محاولة التسمل لممساس بالجنود ، وازاء ذلك، يضيف مشددا "ميمتنا في العبوات  الناسفة وا 
نحن ىادئون ونعرف كيف نرد عمى  ىذا الوقت ىو التنسيق بين العمل والجانب النظري في ىذا الموضوع.

األرض، ما يحدث من عمميات عمى األرض، ولكن ال نستطيع أن نقول الشيء نفسو عما يحدث تحت 
فالعمميات التي تحدث تحت األرض والتي شاىدناىا في عممية الرصاص المصبوب، ىي مجرد طعم لما 

 يمكن توقع مشاىدتو في المواجية المقبمة".
 19/6/2012، الحياة، لندن

 
 

 الحرب المقبمةبازن الطوارئ العسكرية عرضة لتساقط الصواريخ مخ :الجيش اإلسرائيمي 23
المناورة »رفيع المستوى في قيادة المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيمي، إن قال مصدر : يحيى دبوق

األخيرة التي أجراىا الجيش، تعّد مناورة ىامة وأساسية، في الوقت الذي نقدر فيو أن الحرب المقبمة باتت 
الى أنو قد  ، مشيراً «عمى األبواب، رغم أنو ال يمكن تحديد وقت مقدر لنشوبيا، لكنيا قد تنشب في أي لحظة

لكنو أكد في المقابل أن «. جرى إعداد الجنود لالستعداد مع تكتيكات خاصة وجديدة، ناور عمييا المقاتمون
التيديدات الميدانية في لبنان كبيرة، إذ إن قوة حزب اهلل تتجدد وتتعاظم، وبات من الصعب تشخيصيا. »

الجيش أن يكون مستعدًا لكل خطوة من قبميم  كذلك ندرك أن الحزب يستعد لمحرب المقبمة، وبالتالي عمى
 «.)في لبنان(، وأن يواجو أي سيناريو قد يحدث ميدانياً 
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في الجيش اإلسرائيمي يخشون من أن تكون مخازن الطوارئ »الى ذلك، ذكرت صحيفة معاريف أمس أنيم 
الجيش بتغيير خطط  العسكرية عرضة لمقصف وتساقط الصواريخ في الحرب المقبمة، األمر الذي ألزم قيادة

تجنيد االحتياط الى أماكن أخرى، معظميا منشآت مدنية محمية، مثل مواقف لمسيارات تحت األرض في 
الجيش اإلسرائيمي مدرك أن »، ونقمت الصحيفة عن مصادر عسكرية قوليا إن «مختمف المناطق اإلسرائيمية

المخازن العسكرية، كما ىي العادة المتبعة في منظومة االحتياط التابعة لمجيش، والتي سيتم استدعاؤىا الى 
الخطة الجديدة »، مشيرًا الى أن «الحروب، ستستيدف في الحرب، وىي من دون حماية ضد الصواريخ

(، في مستوطنة كفار 2006تيدف الى منع حصول مشاىد قاسية، كما حصل في حرب لبنان الثانية )عام 
 «.اطجنديًا من االحتي 12غمعادي، وأودت بحياة 

إننا ال نحتاج الى الكثير كي ندرك أنو في الحرب المقبمة، وفي مقابل »وقال ضابط رفيع المستوى لمعاريف 
عدو )حزب اهلل( يممك مخزونًا ىائاًل من الصواريخ، سيتم استيداف األماكن التي يوجد فييا الجنود، بما فييا 

لذي يحتم عمينا العمل وفق خطة مغايرة، وأساسيا عدم مراكز التجنيد المنتشرة عمنًا في أنحاء البالد، األمر ا
 «.إبقاء جنود االحتياط مكشوفين

 19/6/2012، االخبار، بيروت
 

 1948 تفرض "تعاليم" مؤسسييا عمى فمسطينيي "إسرائيل" 24
وزارة المعارف اإلسرائيمية اعتراضيم  21أبمغ عدد من مديري مدارس فمسطينيي : برىوم جرايسي - الناصرة
رار وزير التعميم غدعون ساعر، بفرض ما يسمى "تعاليم وميراث" قائدي عصابات الصييونية عمى ق

اإلرىابية دافيد بن غوريون ومناحيم بيغين، عمى جميع طالب المدارس في إسرائيل بمن فييم الطالب 
 العرب.

السنة  وكان ساعر أصدر مرسوما لكافة المدارس يطمب فييا منيا تخصيص ساعات تعميمية عمى طول
الدراسية، عمى قائد العصابة الصييونية "البمماح" اإلرىابية دافيد بن غوريون، الذي بات الحقا أول رئيس 
حكومة إلسرائيل، وأصدر الكثير من قرارات اقتالع القرى الفمسطينية وتيجير أىميا، بما في ذلك ارتكاب 

مناحيم بيغين، مرتكب مجزرة دير ياسين  مجازر ضد الشعب الفمسطيني، وقائد عصابة اإليتسيل اإلرىابية
 رئيسا لحكومة إسرائيل. 1111وغيرىا، ومن بات في العام 

 19/6/2012، الغد، عم ان
 
 

 "اولبانا" إلخالء حي استعداداً  واسعاً  تجري تدريباً  اإلسرائيميةالشرطة  25
دريبا استعدادا الخالء بؤرة ذكرت صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية، ان الشرطة اإلسرائيمية بدأت امس ت : رام اهلل

وقال الموقع ان أكثر من ألف ضابط  "اولبانا" المكونة من خمسة بيوت في مستوطنة بيت ايل قرب رام اهلل.
 وشرطي بدأوا التدريبات في وادي االردن، بمشاركة قوات خاصة ووحدات الخيالة وقوات مكافحة الشغب. 

 19/6/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 قة: وقف ىدم البيوت بالنقب امتحان حقيقي لنوايا الحكومة اإلسرائيمية لمستقبل العربزحال 26
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دعا العضو العربي في الكنيست جمال زحالقة، رئيس كتمة التجمع البرلمانية، إلى وقف فوري ليدم  :القدس
نسبة لمستقبل المواطنين البيوت في النقب، مؤكدًا أن ىذا ىو االمتحان الحقيقي لنوايا الحكومة اإلسرائيمية بال

 العرب في النقب.
 19/6/2012، القدس، القدس

 
  في عدوان جوي وبري عمى غزة جرحى ثمانيةشيداء و  ثمانية 17

 8وأصيب  واستشيد فمسطينيين 4، أن رائد الفيعن مراسميا ، 79/6/1071، الخميج، الشارقة ذكرت
بيت حانون شمالي قطاع غزة. كما استشيد  آخرون بنيران قوات االحتالل التي اجتاحت، أمس، شرق بمدة

عمى بمدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأعمن مصدر ” إسرائيمية“فمسطينيان، مساء أمس، في غارة جوية 
شييدين سقطا في غارة صييونية استيدفت مجموعة من المواطنين في شارع السكة في بمدة بيت “طبي أن 

 ”.مى األقل في الغارة نفسياوقوع ثالث إصابات ع“، وأشار إلى ”حانون
وكانت قوات االحتالل، تساندىا آليات عسكرية ودبابات، وبغطاء جوي من الطيران الحربي، اجتاحت 

الخاضع لسيطرة االحتالل شمال القطاع . ” إيرز“األراضي الزراعية الفمسطينية غرب معبر بيت حانون 
حتالل في عممية االجتياح جرفت وأعادت تسوية وقال مزارعون إن جرافات االحتالل التي رافقت قوات اال

 مساحات من األراضي الزراعية المحاذية لمسياج .
مصادر طبية فمسطينية اعمنت ان طواقم االسعاف ، أن 79/6/1071وكالة سما اإلخبارية، وأضافت 

يداء منذ انتشمت صباح اليوم جثماني شييدين سقطا في منطقة "كيسوفيم" وسط قطاع غزة ليرتفع عدد الش
 امس الى ثمانية.

 
 عمى إطالق سراحو الشير المقبل "إسرائيل"بعد موافقة  إضرابوالسرسك ينيي األسير  18

ا ف ب: توصمت مصمحة السجون االسرائيمية االثنين الى اتفاق مع االسير الفمسطيني محمود  -القدس 
جا عمى اعتقالو اداريا بحسب ما يوما احتجا 90السرسك لوقف اضرابو عن الطعام الذي بدأه منذ اكثر من 

وقال محمد جبارين لوكالة فرانس برس 'تم التوصل الى اتفاق قبل نصف ساعة حيث سينيي  اعمن محاميو.
واضاف 'سيتم تحويل محمود  تموز )يوليو('. 90محمود اضرابو عن الطعام مقابل االفراج عنو مبكرا في 

عاما( بدأ اضرابو عن الطعام  15عالج'. وكان السرسك )الى مستشفى مدني اسرائيمي غدا صباحا لتمقي ال
في اواخر آذار )مارس( الماضي احتجاجا عمى احتجازه 'كمقاتل غير شرعي' دون محاكمة، وىو نوع من 

 من اب )اغسطس( المقبل. 11انواع االعتقال االداري وكان من المفترض ان ينتيي حكمو االداري في 
 79/6/1071، القدس العربي، لندن

 
 تفرض عقوبات عمى األسرى المضربين دعمًا لممصالحة السجونإدارة نادي األسير:  19

رام اهلل: أكد نادي األسير "أن إدارة السجون اإلسرائيمية فرضت عمى عدد من األسرى المضربين عن الطعام 
عيم من زيارة وأوضح بيان لمنادي، أمس، أن العقوبات "تمثمت بمن يومًا عقوبات". 99دعمًا لممصالحة منذ 

شيكاًل كما قامت بنقل  150األىل لمدة شير ووضعيم في الزنازين لمدة أسبوع وفرض غرامة مالية قيمتيا 
األسرى ناصر الشاويش، وصالح البخاري، ومحمد الحمامة من سجن "جمبوع" إلى جية غير معمومة حتى 

 اآلن".
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 79/6/1071، األيام، رام اهلل
 

 يشل" اثر االعتداء عمييم"ا سجنأسيرًا في  40إصابة  30
، اثر 98/6 أصيب نحو أربعين أسيرًا في سجن "ايشل"، في مدينة بئر السبع، يوم االثنينم: بيت لح

 االعتداء عمييم من قبل قوات "نحشون" التابعة لمصمحة السجون االسرائيمية.
افراد ىذه الوحدة، وقال وزير االسرى، عيسى قراقع، "ان البداية كانت حينما قام نحو مئة جندي من 
وعددىم عمى  100مصطحبين الكالب البوليسية، ويحممون اليروات، باجبار االسرى البالغ عددىم نحو 

واوضح قراقع انو تم صمب االسرى، تحت اشعة الشمس  الخروج، لعدة ساعات تحت اشعة الشمس الحارقة".
لضرب المبرح، كما اقدموا عمى تخريب الحارقة، واعتدى افراد الوحدة التابعة لمصمحة السجون عمييم با

وحمل قراقع مصمحة السجون االسرائيمية، المسؤولية عن  محتويات غرف االسرى وصادروا المراوح منيا.
كل ما يمس حياة االسرى، واستنكر ىذه اليجمة الجديدة، مطالبا الجيات الدولية بالتدخل من اجل وقف 

 االعتداءات المتصاعدة ضد االسرى.
 78/6/1071، القدسالقدس، 

 
 سرعة انجاز المصالحة إلىوتدعو  اإلسرائيميتدين التصعيد الدموي  واإلسالميةالقوى الوطنية  37

أدانت القوى الوطنية واإلسالمية التصعيد االحتاللي عمى قطاع غزة، وحممت حكومة  :نائل موسى – رام اهلل
وطالبت  اعيات قد تنجم عن التصعيد الدموي.إسرائيل المسؤولية عن جرائم قواتيا ومستوطنييا وعن أية تد

القوى المجتمع الدولي أمام مسؤولياتو وخاصة المؤسسات الدولية والحقوقية واإلنسانية بإلزام من وصفتيا 
 الحكومة اإلرىابية المتطرفة بوقف تصعيدىا وجرائميا ضد شعبنا وبتوفير حماية دولية مؤقتة لشعبنا.
وتوقعت القوى ان يتصاعد العدوان اإلسرائيمي خالل الفترة المقبمة في ظل عزلة حكومة االحتالل وانغالق 
األفق السياسي الذي قالت ان حكومة نتنياىو تتحمل مسؤوليتو بتعنتيا ومن جراء التصعيد العدواني سواء 

التصفية التي ترتكبيا جيش بمواصمة بناء وتوسيع االستيطان وخاصة في مدينة القدس وسياسة القتل و 
 االحتالل ومستوطنيو ضد أبناء شعبنا في الضفة والقطاع.

 وجاءت اإلدانة عقب االجتماع الدوري لقيادة القوى الوطنية واإلسالمية عقدتو برام اهلل، أمس.
 79/6/1071، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ناء" في بيت أمر و"طوبا" شرق يطاإخطارًا باليدم و"وقف الب 77 تسممقوات االحتالل الخميل:  31

منازل في بمدة بيت أمر و"بوقف العمل"  5اخطارا تقضي بيدم  99الخميل: سممت قوات االحتالل، أمس، 
 ألربعة مساكن وخمية شمسية و"طوربيد" لتوليد الكيرباء في خربة طوبا شرق بمدة يطا.

إلخطارات التي سممت استيدفت منازل وقالت مصادر لجنة مقاومة االستيطان في بيت أمر، أمس، إن ا
مشيرا إلى أن  مأىولة في منطقة "شعب الّسير" القريبة من مستوطنة "كارمي تسور" المقامة جنوب البمدة،

 اإلخطارات أميمت أصحاب المنازل مدة أسبوعين لتقديم اعتراضات قانونية ضد اليدم.
مترا إلى  400ل المستيدفة باليدم، تبعد نحو وأوضح الناشط في المجنة محمد عياد عوض، أمس، أن المناز 

الشمال من المستوطنة اإلسرائيمية، الفتا أن إخطارات الخمسة ترفع عدد المنازل المخطرة باليدم في المنطقة 
 منزال عمى األقل. 35إلى نحو 
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لخيام إخطارات لـ"التوقف عن البناء" لخمسة مساكن من ا 6في سياق متصل، سممت قوات االحتالل، أمس، 
 والعرائش وخاليا شمسية و"طوربيد" ىوائي لتوليد الكيرباء في خربة "طوبا" شرق بمدة يطا.

 79/6/1071، األيام، رام اهلل
 

 غزة: فوضى السياسة تفاقم معاناة أىالي األسرى 33
شيد االعتصام األسبوعي ألىالي األسرى في مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر توترا شديدا  حسن جبر:

واعتبر األىالي أن ىذا العمل مقصود  ي أعقاب اكتشاف األىالي لغياب صور أبنائيم من المكان.ف
 ويستيدف المساس بأبنائيم األسرى، داعين إلى الكشف عن الذي ارتكب ىذا الفعل الذي وصفوه بالمشين.

ية الشعبية، وحصل التوتر بعد أن غابت معظم الصور والشعارات خاصة التي تعود إلى حركة فتح والجب
وفي أعقاب الحادث طالب األىالي  مع بقاء صور وشعارات تابعة لحركتي "حماس" والجياد اإلسالمي.

بوقف التعامل مع لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسالمية، واتيموىا بتفضيل العمل الحزبي عمى العمل من 
 ىذا األمر.أجل األسرى، في الوقت الذي نفت فيو معظم الفصائل مسؤوليتيا عن 

 79/6/1071، األيام، رام اهلل
 

 المستوطنون يحرقون مسجدا في قرية قرب رام اهلل 34
اقدم المستوطنون فجر اليوم الثالثاء، عمى احراق مسجد في قرية فمسطينية تقع بجانب رام اهلل وكتبوا عمى 

تيطاني وتتحدث عن بداية جدرانو شعارات تربط بين العممية االرىابية وبين اخالء بيوت حي اولباناه االس
 الحرب وجباية الثمن.

 79/6/1071، 48عرب 
 

 يرفضون تدريس سيرَتْي بن غوريون وبيغين "إسرائيل"مديرو المدارس العربية في  35
أعمن مدراء مدارس عربية داخل إسرائيل وأكاديميون عرب رفضيم إمالءات جديدة لوزير التعميم : الناصرة

جدعون ساعر بتدريس طالب المدارس العاَم المقبل سيرتي حياة عن  الحاكم« ليكود»القطب في حزب 
بصفتيما اثنين من أبرز الزعماء الصياينة منذ »رئيسي الحكومة السابقين ديفيد بن غوريون ومناحيم بيغين 

قبل إقامة إسرائيل. « ايتسل»، األول مؤسس الدولة العبرية، والثاني قائد عصابات «تأسيس الدولة العبرية
وكان وزير  «.الرواية الصييونية»وضح المدراء في رسالة إلى وزارة التعميم، أنو ال يمكن تمقين الطالب وأ

التعميم أبمغ المدارس بوجوب تعريف الطالب بشكل معمق عمى شخصيات تركت بصماتيا عمى طبيعة 
القرارات »الب عمى ، مضيفًا أنو يجب إطالع الط«أحداث تاريخية في حياة الدولة»الدولة العبرية وعمى 

 «.المصيرية والمعقدة التي اتخذىا بن غوريون وبيغين والقَيم الخالدة التي اعتمداىا
 79/6/1071، الحياة، لندن

 
 صيادًا منذ بداية العام 39: االحتالل اختطف لمدراساتأسر فمسطين  مركز 36

تطاف من قبل بوارج االحتالل أفاد مركز أسرى فمسطين لمدراسات بأن أعداد الصيادين الذين تعرضوا لالخ
صيادين األحد، قبالة شواطئ غزة،  4صيادًا، بعد اختطاف  39الحربية منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 

وأوضح المركز في بيان صحفي، أن االحتالل يستيدف الصيادين سواء  خالل ممارستيم لمينة الصيد.
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ة ممنيجة وليست عشوائية، وذلك لفرض مزيد من باالعتقال أو بإطالق النار وتحطيم المراكب كسياس
 الحصار والخناق عمى قطاع غزة، ولمنع ىذا القطاع الميم من االستمرار في الحياة.

طالق النار  4وأشار إلى أن آخر عممية اختطاف طالت  صيادين بعد مصادرة مركبيم في عرض البحر وا 
 إلى محمود مطر ومحمد السوري.عمييم، وىم الشقيقان أشرف ومحمد سعد اهلل، باإلضافة 

وطالب المركز المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفمسطينيين من قرصنة وممارسات االحتالل التعسفية، 
 والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

 79/6/1071، فمسطين أون الين
 

 بكتيريا قاتمة انتشارتنفي  "صحة غزة" 37
ير الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة صحة األنباء التي نفى مجدي ضيير مد :عالء المشيراوي-غزة 

تحدثت عن انتشار نوع من البكتريا خطيرة مقاومة لممضادات الحيوية في قطاع غزة عمى نطاق واسع. وقال 
ضيير في تصريح صحفي إن دائرة الطب الوقائي لم يتم إبالغيا بانتشار أي نوع من البكتيريا الخطيرة بين 

ر إلى أن ىناك أنواعا من األمراض التي تصيب األطفال وىي مسجمة وغير خطيرة، ويتم وأشا األطفال.
 متابعتيا ومعالجتيا عمى الفور، وما يتم الحديث عنو مجرد شائعات.

اإلسرائيمية بث خبرًا مفاده أن نوعا من البكتيريا الخطيرة المقاومة لممضادات ” ىآرتس“وكان موقع صحيفة 
الخطيرة  MRSAاع غزة بصورة كبيرة، وأن فريقا إسرائيميا فمسطينيا اكتشف بكتيريا الحيوية تنتشر في قط

 من أولياء أمورىم. 100طفل و 100خالل اختبارات أجريت عمى 
 79/6/1071االتحاد، أبوظبي، 

 
 ممك األردن يؤكد عمى مركزية القضية الفمسطينية 38

قاىا في الكميـة الممكيـة البريطانيـة لمدراسـات الدفاعيـة لندن: جدد الممك األردني عبد اهلل الثاني في محاضرة أل
أمس، التأكيد عمى مركزية القضية الفمسطينية، ما يستدعي اسـتمرار المجتمـع الـدولي فـي دعـم عمميـة السـالم 
وتجاوز العقبات التي تعترضـيا، وصـوال إلـى إقامـة الدولـة الفمسـطينية المسـتقمة وفـق حـل الـدولتين، الـذي يعـد 

حيد لتحقيق السالم وتعزيز األمـن واالسـتقرار فـي المنطقـة. وشـدد عمـى "أن ال أمـن وال اسـتقرار فـي السبيل الو 
المنطقــة، حتــى تحــل القضـــية الفمســطينية بشــكل نيـــائي يحقــق تطمعــات الشــعب الفمســـطيني فــي إقامــة دولتـــو 

 المستقمة عمى ترابو الوطني".
79/6/1071الغد، عم ان،   

 
 الجئين الفمسطينييناللتمبية احتياجات  األونروادعم  المانحةناشد الدول ي األردن 39

نيابــة عنــو وزيــر التنميــة  ألقاىــاقــال وزيــر الخارجيــة ناصــر جــودة فــي كممــة : ماجــد القرعــان -البحــر الميــت 
فـي  أمـس بـدأتونـروا التـي االجتماعية وجيو عزايزة في الجمسـة االفتتاحيـة الجتماعـات المجنـة االستشـارية لأل

ن االردن يتابع بقمـق مـا آل اليـو حـال وكالـة األونـروا واسـتمرار الفجـوة الكبيـرة بـين االحتياجـات البحر الميت ا
بتحمــل الــدول المانحــة والمجتمــع الــدولي  طالــبو  مــن جيــة ومواردىــا الماليــة. أىــدافياالماليــة الالزمــة لتحقيــق 

 وسيع نطاق عممياتيا.دورىا الحيوي وت أداءمسؤولياتيم المشتركة لمساعدة الوكالة لالستمرار في 
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الماليــة الضــرورية التــي تكفــل اســتمرار الوكالــة وتعزيــز قــدرتيا عمــى  اإلمكانــاتوناشــد الــدول المانحــة تــوفير 
 األعبـاءاالستجابة لالحتياجات المتزايدة لالجئين الفمسطينيين وبشكل من شأنو ان يساعد فـي تخفيـف بعـض 

ض كـــل المحـــاوالت الراميـــة الـــى تقمـــيص دور األونـــروا مشـــددا عمـــى رفـــ الممقـــاة عمـــى كاىـــل الـــدول المضـــيفة،
 ومسؤولياتيا أوتغيير واليتيا طالما ان قضية الالجئين الفمسطينيين لم تحل بعد.

وصــول الــى حــل الواضــاف ان االردن يواصــل جيــوده الحثيثــة عمــى الصــعيدين األقميمــي والــدولي مــن اجــل 
بوقف جميع االجراءات االحاديـة الجانـب والنشـاطات  ل""إسرائيوقال ان االردن يطالب  وقت. بأسرعالدولتين 

التــي  اإلجــراءاتلوقــف ىــذه  "إســرائيل"الضــغط عمــى  إلــىويــدعو المجتمــع الــدولي  أشــكاليااالســتيطانية بكافــة 
 تقوض فرص تحقيق السالم.

79/6/1071، الدستور، عم ان  
 
 

 م المالي لميزانية األونرواتطالب بزيادة الدع "لمدفاع عن حق العودة العمياالمجنة األردن: " 40
دعــت المجنــة العميــا لمــدفاع عــن حــق العــودة لالجئــين الفمســطينيين فــي األردن الــدول المانحـــة : نجــاة شــناعة

الــى مواصــمة التزاماتيــا الماليــة وزيــادة الــدعم المــالي « األونــروا»لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين الفمســطينيين 
سـكاني لالجئـين الفمسـطينيين، والتطـور الخـدماتي وظـروف االحـتالل بدون قيد او شرط ليا في ضوء النمـو ال

، «األونــروا»والحصــار الجــائر الــذي يمارســو االحــتالل اإلســرائيمي عمــى نحــو يفــاقم مــن األعبــاء الماليــة عمــى 
 ورفضت المجنة محاوالت إنياء عمل الوكالة أو وقف عممياتيا.

79/6/1071، السبيل، عم ان  
 

 فمسطينيةالصول األىيئة محايدة تتولى عممية تصويب أوضاع ذوي لتشكيل  أردنيةدعوة حقوقية  47
دعــا حقوقيــون أردنيــون الــى الغــاء دائــرة المتابعــة والتفتــيش التــي يعــود ليــا ســحب االرقــام الوطنيــة مــن  :عمــان

يـــة بإلغــاء مدير »وطالبــت المبــادرة األردنيــة لمواطنــة متســاوية فــي بيــان  االردنيــين ذوي االصــول الفمســطينية.
 «.المتابعة والتفتيش التي أصبحت مؤسسة متخصصة بتعذيب األردنيين من أصل فمسطيني

بالغـــاء التعميمـــات الســـرية الناظمـــة لعمميـــات ســـحب الـــرقم الـــوطني والجنســـيات مـــن المـــواطنين »كمـــا طالبـــت 
 «.األردنيين قبل إعالن أو اتخاذ أي إجراءات من أي نوع عمى ىذا الصعيد

ة مسـتقمة ومحايـدة مـن خـارج كـوادر وزارة الداخميـة والمؤسسـات التابعـة ليـا تتـولى تشـكيل لجنـ»وحضت عمـى 
عادة الحقوق المسـتمبة فـي الجنسـية ألصـحابيا مـن المـواطنين  عممية تصويب األوضاع ومراجعة التظممات وا 

 «.األردنيين عمى أن تقدم ىذه المجنة توصياتيا لمجمس الوزراء مباشرة
79/6/1071، الراي، الكويت  

 
 لممنطق  االحتكاماألسبق: يكفي سحب جنسيات.. ىذا عيب وال بد من  األردنيرئيس الوزراء  41

فـي اآلونـة األخيـرة  اىتمامـوبسام البدارين: أكد رئـيس الـوزراء األردنـي األسـبق عمـي أبـو الراغـب أن  -عمان 
د وبكــل مســؤولية بممــف ســحب الجنســيات وتطبيقــات فــك االرتبــاط مــع الضــفة الغربيــة نــابع مــن حرصــو الشــدي

وتحدث  أخالقية ووطنية عمى التقدم بخطوة لألمام في ظل الظرف اإلقميمي والداخمي الصعب والمعقد حاليا.
ـــة النـــاس  ـــة القديمـــة والعمـــل عمـــى إســـتعادة ثق ـــو الراغـــب عـــن الحاجـــة الممحـــة إلعـــادة صـــورة األردن الزاىي أب

 اس وغير مقبول.بالمؤسسات الرسمية معترفا بأن ىذه الثقة تدنت إلى حد حس
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79/6/1071، القدس العربي، لندن  
 

 باإلضراب عن الطعام ييددوناألسرى األردنيون  43
 4ىدد األسرى األردنيون باإلضـراب عـن الطعـام بسـبب عـدم السـماح ليـم بزيـارة ذوييـم منـذ أكثـر مـن : جنين

 ىمبـوع" إن عـدد األسـر وقال األسير االردني منير قاسم، خالل زيارة محـامي نـادي األسـير لسـجن "ج سنوات.
أسيرًا وىم يعانون الكثير من اإلىمال"، موضحا أنو "بعد إنياء اإلضراب المركزي في السـجون  98األردنيين 

واضاف "مع ىذا  استمر األسرى األردنيين باإلضراب لمدة يومين ونتيجة لموعود التي تمقوىا أنيوا إضرابيم".
مر في محاولة لمتنصل من التزاماتيا ومدعية بأن الجانـب األردنـي فإن السمطات اإلسرائيمية تماطل بتنفيذ األ

 ىو الذي يعرقل ذلك".
78/6/1071، القدس، القدس  

 
 من يحرك الحوادث المتنقمة من مخيم لالجئين الفمسطينيين إلى آخر ىناك :المبناني قائد الجيش 44

اك مـن يحـرك الحـوادث المتنقمـة مـن أن ىنـ« األخبـار»أكد قائـد الجـيش العمـاد جـان قيـوجي لــ: ىيام القصيفي
ودعــا قيــوجي الجميــع إلــى «. الصــعبة»، واصــفًا المرحمــة بـــآخــرإلــى  مخــيم لالجئــين الفمســطينيين فــي لبنــان

 «.الجيش ال يزال ممتزمًا حدودًا معينة في التعامل مع الحوادث عمى األرض»التيدئة، قائاًل إن 
79/6/1071، ، بيروتاألخبار  

 
 المشرق: القضية الفمسطينية أمانة في عنقنا ائروسبطريرك أنطاكية  45

ـــين الكاثوليـــك : عقـــل ضـــو أنـــور ـــروم الممكي ـــة وســـائر المشـــرق واالســـكندرية وأورشـــميم لم ـــرك أنطاكي أدان بطري
فــي افتتــاح ســينودس أســاقفة كنيســة الــروم الممكيــين الكاثوليــك فــي المقــر الصــيفي ، غريغوريــوس الثالــث لحــام

األعمـال اإلجراميـة وكـل قـوى الشـر المحيطـة بنـا مـن » أمـس،قضـاء عاليـو  -از لمبطريركية في بمـدة عـين تـر 
القضـــية الفمســـطينية أمانـــة فـــي عنقنـــا، وجـــزء جـــوىري مـــن تـــاريخ كنيســـتنا »، مؤكـــدا أن «كـــل حـــدب وصـــوب

 «.ورسالتيا ودورىا االنفتاحي الواسع في العالم العربي
79/6/1071، السفير، بيروت  

 
 األوسط": الوضع عمى الحدود مع "إسرائيل" حساس لـ"الشرق مسؤولمصدر مصري  46

ىيثم التابعي، يسري محمد: وصف مصدر مصري مسؤول الوضع عمى الحدود مع  -القاىرة، العريش 
بالحساس، حيث أشار شيود عيان بالقطاع  9948األراضي الفمسطيني التي تحتميا "إسرائيل" منذ سنة 

وا دبابات ومدرعات إسرائيمية أمس تقف عمى الجانب األوسط الحدودي في سيناء، إللى أنيم شاىد
ن دوريات إسرائيمية نشطت خالل اليومين الماضيين. وقال مصدر أمني  اإلسرائيمي من الحدود مع مصر، وا 
مصري في سيناء إن اإلجراءات األمنية اإلسرائيمية شأن داخمي ال تتدخل فيو مصر طالما أنو ال يمس 

قال مسؤول مصري رفيع المستوى، تحدث لجريدة الشرق األوسط شريطة عدم بسيادة األراضي المصرية. و 
ذكر اسمو: إن "الموقف تتم دراستو عمى أعمى مستوى في مصر"، رافضًا إعطاء المزيد من التفاصيل حول 

 األمر.
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" وقال السفير السيد أمين شمبي، المدير التنفيذي لممجمس المصري لمشؤون الخارجية، إن خبراء "إسرائيل
يصفون الوضع في سيناء بالخطير ويعتبرونو في حجم الخطر اإليراني عمييا، وقال شمبي لمشرق األوسط: 
"ال أستغرب تمك التحركات اإلسرائيمية عمى الحدود في سيناء، ولو تم ربطيا باحتمالية وصول رئيس 

اإلسرائيمية يجب أن إسالمي لسدة الحكم في مصر فسيكون الموقف أكثر خطورة". وأكد شمبي أن الخطوة 
 تكون موضع اىتمام صانع القرار المصري.

 79/6/1071الشرق األوسط، لندن، 
 

 "األخبار المبنانية": وفد تركي يصل إلى "إسرائيل" لممشاركة في مؤتمر دولي 47
ن )األخبار(: رغم الخالفات في المواقف والقطيعة بين "إسرائيل" وتركيا، إال أن وفدًا خاصًا واستثنائيًا م

مربين وأكاديميين أتراك سيصل إلى "إسرائيل" في بداية ىذا األسبوع لممشاركة في مؤتمر دولي ُيعنى بتعميم 
 الكارثة )الشوآة(، ُيفتتح غدًا في ياد فاشم في القدس المحتمة.

 79/6/1071األخبار، بيروت، 
 

 ليند وتايالند وجورجيا"الجارديان": تحقيقات تظير دورًا إيرانيا في عمميات ضد إسرائيميين في ا 48
لندن: كشف محققون أمنيون من عدة دول عن دور إيراني في عمميات استيداف دبموماسيين إسرائيميين في 
تايالند واليند وجورجيا. وقالت جريدة الجارديان التي تحدث إلييا المحققون األمنيون وعرضوا وثائق وأدلة 

حقة الدبموماسيين اإلسرائيميين في اليند وتايالند وجورجيا بداية تتعمق بالتحقيق أن ىناك دورًا إيرانيًا في مال
 شباط/ فبراير. 94و  93ىذا العام في 

وال يستبعد المحققون إمكانية عالقة حزب اهلل بالعمميات ألنيا وقعت في الذكرى الرابعة الغتيال عماد مغنية 
 ه.في دمشق، لكن المحققين ليست لدييم أدلة جازمة في ىذا االتجا

وقد توصل المحققون الينود إلى أن اليجوم الذي أدى إلى إصابة زوجة الممحق العسكري اإلسرائيمي 
إصابات بالغة قد تم التخطيط لو من قبل جياز امني إيراني، لكن السمطات اليندية لم تقم باإلعالن عنو 

ولم تحمل كل من حكومتي  خشية إحراج إيران التي تعتبر المصدر الرئيسي الذي تستورد منو النفط، كما
 تايالند وجورجيا المتين اكتشفتا مؤامرات في يوم التفجير في اليند في شير شباط/ فبراير إيران المسؤولية.

 79/6/1071القدس العربي، لندن، 
 
 

 فرنسا تدين تسمل مجموعة مسمحة إلى "إسرائيل" عن طريق سيناء أو قطاع غزة 49
التابعي، يسري محمد، نظير مجمي: دانت فرنسا بحزم تسمل مجموعة ىيثم  -القاىرة، العريش، تل أبيب 

مسمحة إلى "إسرائيل" عن طريق سيناء المصرية أو عن طريق قطاع غزة، عمى ما أعمنت الخارجية 
الفرنسية. وقال المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو في لقاء مع صحافيين إن: "فرنسا قمقة جدًا حيال 

 جرت مؤخرًا في غزة وجنوب إسرائيل".أعمال العنف التي 
 79/6/1071الشرق األوسط، لندن، 

 
 الخميل: االتحاد األوروبي قمق عمى قرية سويسا من الممارسات اإلسرائيمية 50
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غزة: عبر االتحاد األوروبي عن قمقو إزاء الممارسات اإلسرائيمية األخيرة في قرية سويسا جنوب مدينة 
قال في بيان أمس إن "مجموعة من ديبموماسيي االتحاد األوروبي والدول الخميل جنوب الضفة الغربية. و 

األعضاء في االتحاد زارت الجمعة الماضي قرية سوسيا في جبال الخميل الجنوبية من أجل التعبير عن 
القمق من األثر اإلنساني واالنعكاسات السياسية ألوامر اليدم األخيرة ضد المساكن الخمسين في القرية". 

اف أن "المجموعة التقت ممثمين عن القرية وتسممت موجزًا عن التطورات األخيرة التي زادت من فرص وأض
 اإلخالء القصري لسكان القرية".

 79/6/1071الحياة، لندن، 
 

 الرامية لتغيير تعريف الالجئين تفرض ضغوطًا كبيرة عمى الوكالة الجيودالمفوض العام لألونروا:  57

عامًا عمى  64عد الدين: قال المفوض العام لوكالة األونروا فيميبو جراندي "مضت نادية س -البحر الميت 
الالجئين الفمسطينيين في المنفى، ولم تتغير والية األونروا حتى اليوم، وما تزال واضحة، فأنتم الحاضرون 

حتى يتم تحقيق وغيركم من الدول األعضاء في األمم المتحدة، تطمبون منا االستمرار في مساعدة الالجئين 
 حل عادل".

وقال، خالل اجتماع المجنة االستشارية لألونروا الذي بدأ أمس في البحر الميت ويستمر ثالثة أيام، ويبحث 
في وضع الالجئين الفمسطينيين: إن "األونروا، تواصل القيام بعمميا في ظل المناخ السياسي واالقتصادي 

لالجئين، مثل غيرىا من قضايا الوضع النيائي، محصورة ضمن الذي ينتج تحديات كثيرة، وما تزال قضية ا
عممية سالم راكدة، بما يزيد الضغط حول مسألة الالجئين في المجال العام". ولفت الى أن "الجيود الرامية 
لتغيير وتحريف تعريف الالجئين تفرض ضغوطًا كبيرة عمى األونروا، والبمدان المضيفة والجيات المانحة، 

خاوف لدى الالجئين الذين يعتبر أمنيم واستقرارىم ضروريان لممنطقة التي ما تزال تعاني من وتخمق الم
 التقمبات التي تسيم بدورىا في مناخ من عدم اليقين الذي يعيش بو الالجئون الفمسطينيون".

 100من  ورأى أن "خفض النفقات ال يحل مشكمة العجز"، ولفت في ىذا السياق إلى زيادة التبرع البرازيمي
 1001ألف عام  100حتى اآلن، والتركي من  1091مميون دوالر في عام  7,5إلى  1090ألف دوالر عام 

ماليين دوالر لشراء مواد غذائية لقطاع غزة،  5إلى مبمغ مقارب لمسابق. وأشار إلى تبرع سعودي بقيمة 
 الفتًا إلى المساعدات المقدمة من الكويت والعراق واإلمارات وقطر.

 79/6/1071غد، عم ان، ال
 

 جوبا تستقبل مبعدين من "إسرائيل" 51
من المبعدين الجنوبيين السودانيين من "إسرائيل" من جممة  914مثيانق شريمو: وصل إلى جوبا  -جوبا 

سبعمائة مواطن قالت سمطات جوبا إنيا عقدت اتفاقًا مع الحكومة اإلسرائيمية لعودتيم طوعًا. وقال وزير 
ية بجنوب السودان لوال أشويل في تصريحات صحفية أثناء استقبالو لمعائدين إن حكومتو الشؤون اإلنسان

"تشكر نظيرتيا اإلسرائيمية عمى المساعدة في ترحيل ىذا العدد"، مشيرا إلى أن عودتيم طوعًا، نافيًا "إبعادىم 
 قسرا".

 78/6/1071موقع الجزيرة.نت، 
 
 قيةبل ضرورًة أخال وطنياً السالم ليس واجبًا  
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 شمعون بيريز
 ترجمة: رائد عوض قدورة.

يعاني الشرق األوسط مرضًا شديدًا، ويرجع سبب مرضو إلى تفشي الفقر والبطالة والجيل ونقص فرص 
 الغداء والدواء والتعميم والتمييز ضد النساء، وأبرز األسباب انعدام الحرية.

ن نبني اقتصادا قويًا دون أن نندمج في ال يمكن أن نصنع سالمًا دون توافر الحرية، وكذلك ال يمكن أ
 االقتصاد العالمي الحر. 

يشكل جيل الشباب الغالبية العظمى من سكان دول الشرق األوسط، والذين يطالبون بمساواتيم في الحقوق 
 وتوفير فرص التعميم والعمل والرعاية. وال يمكن لذلك أن يحدث في ظل غياب الحرية.

البشري في الشوق إلى الحرية. حتى اآلن، ال تزال دوٌل كثيرة في العالم تثابر  يكمن جوىر استمرار التاريخ
وتكادح من أجل الحصول عمى الحرية. قمبي وخاطري مع أولئك الشبان والمواطنين السوريين الذي يقاتمون 
ل النظام السوري "من أجل نيل حريتيم." نحن في إسرائيل "نرحب بكل الحكومات المحبة لمسالم والدو 

 المكافحة في سبيل الديمقراطية."
حتى اآلن، ال يمكن لألنظمة التي تبحث عن الحرية أن تحققيا دون أن تخفف من مشكمة الفقر التي 

 تستنزف السكان والمواطنين، باإلضافة إلى تدعيم حق التعميم ورفض التمييز ضد المرأة.
ة وأحيّينا الصحاري اليباب وحولناىا إلى أراٍض في إسرائيل تعممنا أن نبني العقول وننّمي الموارد الطبيعي

 خصبة. نحن حريصون عمى تبادل الخبرات مع جيراننا حتى نفيد ونستفيد من بعضنا البعض.
عمى الرغم من كل إمكانياتنا، إال أننا ال نستطيع تحقيق ذلك من دون السالم. السالم ليس واجبًا وطنيًا بل 

 ضرورة أخالقية. 
عمى الفمسطينيين واإلسرائيميين. لقد التقيت محمود عباس عدة مرات. وأعرف تمامًا أنو ىذا األمر ينطبق 

 يمكن التوصل إلى سالم قائم عمى دولتين لشعبين تعيشان سويًا جنبًا إلى جنب في أمن وسالم دائمين.
يمنع السالم من إن أعداء الحرية في الشرق األوسط ىم أنفسيم أعداء السالم. فالنظام اإليراني يقمع شعبو و 

 خالل رعاية " اإلرىاب" في دول العالم. 
اإلسرائيميون يرفضون تمامًا فكرة تدمير إسرائيل من قبل إيران. فالرئيس األمريكي باراك أوباما يعتبر صديق 
السالم وصديق إسرائيل الذي يعمل بكل جيده من أجل تغيير سياسة إيران، وأعمن بأن كل الخيارات 

 اولة في سبيل القيام بذلك.مطروحة عمى الط
إنني متفائل ألن السنوات الماضية أعطتنا دروسًا عديدة وتعممنا منيا. األمة التي تناضل من أجل الحرية 

 ستنتصر في النياية.
األسبوع الماضي، حصمت نيابًة عن شعب إسرائيل عمى الميدالية الذىبية لمحرية من البيت األبيض. ىذه 

 ًة عمى مدى التزام إسرائيل بالحرية والسالم."الميدالية "تعتبر شياد
يعاني الشرق األوسط من وىن، لذلك يجب أن تكون فرص المساواة سواء بين الجميع. فالطريق إلى 

 االنتعاش يبدأ وينتيي بالحرية.
The Los Angles Times  

 //، مركز الدراسات السياسية والتنموية
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 ىاني المصري
إذا جاءت النتائج الرسمّية النيائّية لتؤكد ما أعمنتو حممة محمد مرسي حتى كتابة ىذه السطور عن تقدمو؛ 
فإن ىذا ُيْحِدُث نوًعا من التوازن الذي لن يتحقق في حال فوز شفيق، خصوًصا بعد حل مجمس الشعب 

اإلخوان المسممين وحمفاءىم المؤسسة التشريعّية التي أعطتيم مركز  عشّية االنتخابات الرئاسّية، الذي أفقد
 قوة ال يمكن تجاىمو.

فوز شفيق بعد حل مجمس الشعب والجمعية التأسيسّية ووضع معظم السمطات في يد المجمس العسكري بعد 
دي إلى تجدد اإلعالن الدستوري المكمل يعنيان عودة النظام القديم بحمة جديدة، األمر الذي يمكن أن يؤ 

 الثورة.
أما فوز مرسي فيعني أن صراًعا سيدور ما بين الرئيس الذي ينتمي إلى اإلخوان المسممين الذين شاركوا 
بالثورة، وبين المجمس العسكري صاحب السمطة الفعمية، ما سيجعل الرئيس أقرب إلى المعارضة منو إلى 

ر لن تتضح معالميا ونيايتيا إاّل بعد إجراء انتخابات الحكم، األمر الذي يفتح الباب لفترة من عدم االستقرا
قرار الدستور، وىذا يعني أن مصر ستدخل في مرحمة انتقالّية جديدة سيتم فييا التنافس  مجمس الشعب وا 
الشديد عمى كل شيء، خصوًصا عمى صياغة الدستور الجديد وانتخاب مجمس شعب جديد، الذي من دون 

 ظام ديمقراطي يؤمن الفصل بين السمطات واستقالليتيا.انتخابو ال يمكن أن يتحقق ن
يناير تاريخي، ال يمكن أن تعود عقارب  22النتائج األولية تؤكد مرة أخرى أن ما جرى في مصر بعد ثورة 

الساعة بعده إلى الوراء بسيولة، فإذا كانت قطاعات واسعة من الشعب والقوى المصرية قد خافت من 
ين عمى قيادة كل السمطات والمؤسسات، فإنيا خافت بعد قرارات المحكمة الدستورية استحواذ اإلخوان المسمم

والمجمس العسكري بحل مجمس الشعب والجمعية التأسيسية لمدستور وبعدم دستورية قانون العزل من 
استحواذ المجمس العسكري عمى كل شيء، وبالتالي صّوتت لصالح مرسي قطاعات كانت قد دعت إلى 

 و إبطال الصوت.المقاطعة أ
لو افترضنا جداًل أن حسني مبارك سيعود إلى سدة الرئاسة المصرّية، فإنو لن يستطيع أن يحكميا مثمما كان 
يفعل في السابق. فبعد الثورة أصبح المواطن المصري الذي خاف من الحاكم عشرات السنين فاعاًل وقادًرا 

 حسابو إرادة الشعب ومطالبو.عمى إخافة الحاكم الذي سيقرر بعد اليوم وسيأخذ في 
يكفي أن مصر ألول مرة تدخل في انتخابات رئاسّية، وىي ال تعرف مسبًقا ىوّية الرئيس القادم، وأنو لن 

% من األصوات، وسيبقى لمدة أربع سنوات فقط قابمة لمتجديد لمرة ثانية فقط إذا فاز في 11يحصل عمى 
 االنتخابات الرئاسّية القادمة.

ما سبق، ال يجب عمى اإلطالق التقميل من تعقيدات ومخاطر الوضع الذي تعيشو مصر،  بالرغم من كل
خصوًصا في ظل وجود رئيس ال ينسجم مع مؤسسات الدولة العميقة، وفي ظل الصراع الحاد بين شرعّية 

 الثورة والشرعّية القائمة حاليًّا.
اسي يشارك فيو العسكر وشخصيات لقد سارت مصر بعد الثورة بالمقموب، فبداًل من تشكيل مجمس رئ

اعتبارّية تحظى بقبول شعبي ال شك فيو، يقوم بوضع دستور توافقي دون ىيمنة أحد عميو تجري عمى 
أساسو االنتخابات التشريعّية والرئاسّية، كما كانت تطالب بعض قوى الثورة وشخصيات اعتبارّية، مثل محمد 

ستفتاء عمى إعالن دستوري بعد عقد صفقة بين المجمس حسنين ىيكل ومحمد البرادعي؛ اختارت إجراء ا
العسكري واإلخوان المسممين، إعالن لم يعالج احتياجات مصر بعد الثورة، وكان جذر كل ما عانتو من 

 أزمات منذ إقراره وحتى اآلن.
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إن فوز مرسي في السباق الرئاسي في ظل الظروف التي تعيشيا مصر؛ يضع جماعتو وحزبو أمام اختبار 
مصيري قد يكون لممرة األخيرة، وذلك بعد سمسمة من األخطاء الفادحة التي ارتكبتيا جماعة اإلخوان 
المسممين، وظيرت من خالل سعييا لالستحواذ بكل شيء، خالًفا الدعاءات سابقة )بعدم الحصول عمى 

شيح رئيس(، إلى أغمبّية في مجمسي الشعب والشورى، وعدم السيطرة عمى الجمعّية التأسيسّية، وعدم تر 
التخمي عن الثورة والميدان ومطالبة الثوار باالنصياع لشرعّية البرلمان والنظام القديم ومغادرة شرعّية الثورة، 

 بالرغم من أنيا لم تحقق أىدافيا. فيناك فرق حاسم بين تغيير رأس النظام وبين تغيير النظام بأكممو.
لجماعة فييا، فعميو أن يؤمن بالتعددّية والمشاركة والمساواة فإذا اختار مرسي أن يكون رئيًسا لمصر وليس 

بين المواطنين، وضرورة إرساء نظام ديمقراطي، وذلك من خالل تكميف رئيس حكومة قادر عمى جمع 
المصريين والدفاع عن مصالحيم وأىدافيم، وال ينتمي إلى حزب الحرّية والعدالة، وتشكيل حكومة ائتالفّية 

قادرة عمى وقف التدىور الحاد في األمن واالقتصاد، وعمى الشروع في طريق قادر عمى  تضم مختمف القوى
إعادة مصر إلى لعب دورىا بوصفيا الدولة المحورّية في المنطقة، التي تقّزم دورىا بعد أن أصبحت دولة 

 ىامشّية بما ال يتناسب مع حجميا وثقميا ومكانتيا وماضييا القريب والبعيد.
ل، لم يسدل الستار عمى المرحمة االنتقالّية التي تعيشيا مصر، بل بدأت مرحمة انتقالّية في كل األحوا

جديدة، سواء إذا تأكد فوز مرسي أو فاز منافسو شفيق، وىذا يعني أن مصر ستكون منشغمة بنفسيا لفترة 
ستعر فييا الصراع بين طويمة، فالديموقراطّية ال تتحقق لمرة واحدة وال بفترة قصيرة، بل عبر مراحل متعددة ي

النظام القديم الذي لم يرحل تماًما، والنظام الجديد الذي لم يرسخ أقدامو، وقد يكون ىناك تقدم إلى األمام أو 
 تراجع إلى الخمف.

ذا انتقمنا إلى تأثير نتائج االنتخابات الرئاسّية المصرّية عمى القضّية الفمسطينّية وعمى ممف المصالحة، فال  وا 
قول إن القضّية الفمسطينّية مسألة أمن قومي مصري، ما يجعل ىناك ثوابت سيمتزم بيا أي رئيس بد من ال

 مصري بغض النظر عمن يكون.
ذا أضفنا إلى ما سبق األعباء الثقيمة التي ترزح تحتيا مصر من اآلن وحتى إشعار آخر، وأن مصر لن  وا 

نما سيكون محصمة لتوازن يشارك فيو تستقر لفترة قد تطول، فالقرار المصري لن يتحكم بو فرد  واحد، وا 
الرئيس والمجمس العسكري والثورة والرأي العام بميل واضح لممجمس العسكري الذي سيحظى بمكانة خاصة 
في المرحمة القادمة، وبالتالي لن يحصل تغيير حاسم سريع في السياسة المصرّية إزاء القضّية الفمسطينّية 

 اسة.بغض النظر عمن سيفوز بالرئ
تأسيًسا عمى ما تقدم، التغيير سيكون محدوًدا، ويظير في أن فوز شفيق سيكون مريًحا لفريق فمسطيني، 
ألنو سيدعم القيادة الفمسطينّية والسمطة، وسيرىما في عممّية السالم، والسعي إلى استئناف المفاوضات، 

الفمسطينّية التي وضعيا الرئيس  واإلشكالّية يمكن أن تظير في أن شفيق ليس مضموًنا أن يدعم الشروط
أبو مازن الستئناف المفاوضات، ولن يكون متحمًسا ال إلى التوجو لألمم المتحدة والمجوء إلى المقاومة 
الشعبّية، وال إلى إتمام المصالحة بين فتح، وحماس التي تعتبر امتداًدا لجماعة اإلخوان المسممين المنافسة 

جاءت المصالحة عمى أساس ترويض حماس وقبوليا لمشروط التي  عمى الرئاسة وحكم مصر، إال إذا
 تطرحيا المجنة الرباعّية الدولّية.

ذا فاز مرسي فيذا سيكون خبًرا مفرحا لحماس، التي عمييا أن تدرك أن أي رئيس، بما في ذلك مرسي، لن  وا 
اع غزة في حضن يستطيع أن يتعامل مع سمطتيا في غزة كدولة مستقمة ويحقق ىدف إسرائيل برمي قط
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قامة دولة فمسطينّية عمى األراضي المحتمة عام  ، 1161مصر، وبما يقطع الطريق عمى إنياء االحتالل وا 
 بما في ذلك القدس.

ن بشكل أقل مما لو كان ىناك مجمس شعب مواٍل لو؛  من المتوقع أن يضغط الرئيس مرسي عمى حماس، وا 
، حتى تكون جزًءا من السمطة الشرعّية الفمسطينّية لتواصل اعتداليا وتواصل طريقيا نحو المصالحة

عادة إعماره، ألن مصر  المعترف بيا عربيًّا ودوليًّا، وبما يفتح الطريق لرفع الحصار عن قطاع غزة وا 
بحاجة ماسة بعدما عانتو إلى أن تكون عنصًرا يساعد عمى االستقرار اإلقميمي، ويحافظ عمى معاىدة السالم 

صل مصر عمى الدعم األميركي واألوروبي والدولي، والعربي الذي بحاجة إلى ضوء مع إسرائيل حتى تح
 أخضر أميركي ودولي.

 19/6/2012السفير، بيروت، 
 
 حماس تبحث عن جذورىا بين دول الربيع العربي 

 إدموند ساندرز
 ترجمة: رائد عوض قدورة.

وا أكثر اعتدااًل لكي تقّل وطأة بضع سنواٍت مضت، ُأرغم فييا قادة حماس في قطاع غزة عمى أن يكون
الحصار االقتصادي ولتجنب المواجية المباشرة مع إسرائيل في الوقت الذي يعيش فيو زعماء الحركة الذين 

 يمتمكون زمام قرار الحركة في دمشق في ىدوٍء تام.
حث عن لكن مفاجآت الربيع العربي قمبت المعادلة رأسًا عمى عقب، وأصبحت قيادة حماس في سوريا تب

خطوط لممصالحة لرأب الصدع بين غزة والضفة الغربية كي ال تخسر الحركة حكمًا لغزة استمر خمسة 
 أعوام. 

فالصراع عمى السمطة أصبح أحد مالمح سياسات حماس خالل األعوام المقبمة وتحديدًا نجاح المصالحة 
 الوطنية مع حركة فتح أو العودة إلى الصراع والعنف مع إسرائيل. 

 ل مايكل برونينغ، الخبير في شئون حركة حماس ومدير معيد فريدريتش آبيرت " تغيرت األدوار". يقو 
من المتوقع أن تفرز انتخابات مجمس الشورى في حماس قيادة جديدة يرأسيا خالد مشعل، عمى الرغم من 

بقوة لتولي المنصب لوالية أنو أعمن مرارًا وتكرارًا عدم نيتو الترشح لوالية جديدة. لكن، يبدو أن مشعل مرشح 
جديدة مدتيا أربعة أعوام. وكان ما ساعد مشعل شعبيتو الجارفة في الشتات والضفة الغربية والتي تفوق عدد 

 مؤيديو في قطاع غزة، باإلضافة إلى توقيعو عمى ورقة المصالحة الفمسطينية مع حركة فتح.
اعيل ىنية الذي يبدو أنو كسب تأييد العديد لكن مشعل يواجو منافسًة شرسة من زعيم حماس في غزة إسم

من األنصار خصوصًا بعد الجوالت المكوكية التي قام بيا لعدٍد من الدول مثل إيران وتركيا ومصر. ناىيك 
عن خطاباتو القوية التي يؤكد فييا عمى مواصمة المقاومة المسمحة وعدم االعتراف بإسرائيل. وعندما قتمت 

 تنظيم القاعدة أسامة بن الدن ترّحم عميو واعتبره من "المقاتمين األبطال".الواليات المتحدة زعيم 
لكن بالمقابل، استخدم مشعل السياسة السممية في خطاباتو. حيث دعا في أكثر من مناسبة لمجوء إلى 
المقاومة السممية ودعم رئيس السمطة محمود عباس في التوصل إلى سالم مع إسرائيل. ووافق أيضًا عمى 

 .ة فمسطينية عمى حدود عام دول
وفي مقابمة ٌأجريت معو في منزلو في غزة، اعترف القيادي في حماس محمود الزىار "بوجود خالفات داخل 

 الحركة، لكنو استيجن في نفس الوقت تضخيم حجم الخالفات الستخداميا لصالح األعداء والخصوم".
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دئ، بل عمى الطرق والوسائل، الجميع يختمفون فيما وأضاف الزىار "الخالفات ليست عمى األفكار والمبا
 بينيم. لكن في النياية، حكم األغمبية يسري عمى الجميع".

إن االختالف في اآلراء وىجوم الزىار عمى مشعل العام الماضي لتوقيعو اتفاق المصالحة مع حركة فتح 
 يا باألسرار وراء أبواٍب موصدة.أمرًا نادر الحدوث في حركة حماس التي ُيعرف عنيا االنضباط واحتفاظ

ويقول المحمل السياسي في جامعة األزىر بغزة مخيمر أبو سعدة بأن " خطاب حماس القديم يجب أن يتغير 
 إذا أرادت أن تبحث ليا عن موطأ قدٍم في األردن أو مصر أو قطر".

قمصت إيران الدعم المالي لحركة وبعد انتقادىا رسميًا النظام السوري بسبب الجرائم التي يرتكبيا في سوريا، 
يران حميفتان، وىو ما يعكس خوف الحركة من تزايد قوة حركة الجياد اإلسالمي  حماس كون سوريا وا 

 المنافسة القوية ليا في غزة.
يقول القيادي في حركة الجياد اإلسالمي خالد البطش "عمى مدى العامين الماضيين، ارتفعت نسبة المنافسة 

اد اإلسالمي، لكن ىذا التنافس إيجابي. يجب عمى حركة حماس أن تيتم أكثر بالمقاومة بين حماس والجي
 المسمحة وأن تتجنب المحادثات السممية الغير مجدية".

قادة حماس في غزة يعممون تمامًا بأن المصالحة مع حركة فتح تعتبر تيديدًا لسمطتيم، وتثبيت عباس رئيسًا 
 لرياح.لموزراء يجعل ىنية يعود أدراج ا

ىناك شيء واحد يتفق عميو الجميع أن مصر ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل حركة حماس وخصوصًا بعد 
 سقوط الخصم األزلي لمحركة: محمد حسني مبارك، وصعود الحميف األول: جماعة اإلخوان المسممين. 

بأنيا ترغب في وضو يرى مشعل في المصالحة بأنيا وسيمة إلرضاء جماعة اإلخوان المسممين التي قالت 
 نياية لالنقسام الفمسطيني.

 ويختم أبو سعدة تصريحو بالقول" الجميع ينظر لمصر باعتبارىا مفتاح الحل".
The Los Angles Times  

 //، مركز الدراسات السياسية والتنموية
 
 األمريكية الجديدة؟! "األفكار"ماذا وراء أكمة  

 عريب الرنتاوي 
أمريكية جديدة الستئناف المفاوضات بين الجانبين الفمسطيني ” أفكار“جري الحديث عن سرًا وعالنية، ي

لعبة تقطيع ”جديدة و” عممية خداع“واإلسرائيمي...سمفًا ومقدمًا نقول، ومن دون تردد لمحظة واحدة، بأننا أمام 
ألفقين الفمسطيني إضافية...المسألة الفمسطينية تشغل أسفل قائمة اىتمامات واشنطن، وليس في ا” وقت

 واإلسرائيمي ما يبرر الثقة المتجددة بأن جولة جديدة من المفاوضات ستأتي بما لم تأت بو الجوالت السابقة.
 لماذا تفعميا واشنطن إذن؟

من خالل بعث ” مسار المصالحة“الجواب باختصار يكمن في أمرين اثنين: األول، قطع الطريق عمى 
لم يستنفد أغراضو بعد...والثاني، قطع الطريق عمى أية ” مفاوضات حياةال“األوىام من جديد بأن خيار 

تطورات غير مرغوب فييا، قد تشوش عمى إدارة الرئيس أوباما حمالتيا االنتخابية أو تعكر صفو حممتيا 
يران، سيما إن لجأت السمطة إلى األمم المتحدة طمبًا لمكانة  ” الدولة غير العضو“المرّكزة عمى سوريا وا 

 ردت إسرائيل بإجراء أحادي الجانب كضم الكتل االستيطانية عمى سبيل المثال ال الحصر.و 
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إنيم يبيعون الوىم من جديد، وسيأتينا ديفيد ىيل ُمحماًل ببضاعتو القديمة الكاسدة، بحثًا عن أسواق 
ولمترويج ليا  ، بل”األوىام“ومتسوقين....والمؤسف حقًا، أن لدينا من ىم عمى أتم االستعداد لشراء ىذه 

وتسويقيا، ىم الذين قرروا أن ال بديل عن المفاوضات إال المزيد منيا...ما يدفعنا لالعتقاد بأننا سندخل من 
جديد في دّوامة عبثية من المقاءات والجوالت واالنقطاعات واالستئنافات، فيما األنياب الحادة لجرافات 

والحصار الجائر عمى غزة، يواصل قصف أعمار االستيطان تواصل قضميا المتدرج لألرض والحقوق، 
 أبنائو وبناتو، وبكل قسوة وىمجية.

بسيناريوىات أكثر سوداوية...فقد اعتدنا في ىذه ” التبشير”وال نريد أن نذىب أن نذىب بعيدًا في التشاؤم و
كمما الحت  المنطقة، وطوال عشرين عامًا من عمر عممية السالم، أن نشيد انتعاشًا لممفاوضات وموائدىا،

وكان مؤتمر مدريد جائزة الترضية  في األفق بوادر حرب كبرى في المنطقة...لقد فعموىا في العام 
وما سبقيا ” خريطة الطريق“لفمسطيني االعتدال...وفعموىا عشية الحرب عمى أفغانسان والعراق، فكانت 

األمريكية الجديدة ” األفكار“أن تكون  ورافقيا وأعقبيا من مبادرات واجتماعات ومفاوضات، وليس مستبعداً 
إلحياء عممية السالم، توطئة لخطوات دراماتيكية )عسكرية بالطبع( عمى المسارين اإليراني والسوري، تنتيي 

 مفاعيميا )األفكار( ما أن تركد غبار المعارك وتنطفئ ألسنة لييبيا.
 عمى مسار المصالحة؟.” األفكار“كيف ستنعكس ىذه 

ي بعد عمى ىذا السؤال اآلن، فثمة مؤشرات متناقضة تصدر عن الطرف الثاني في عممية ال جواب نيائ
المصالحة )حماس(...تارة تشعر بأن الحركة تقيم جدارًا شاىقًا بين مساري التفاوض والمصالحة، فتقرر 

قتضيات التنسيق السير في الثاني وكأن األول ال يعنييا بتاتًا إال ما اختص منو باالعتقاالت المترتبة عمى م
، يربط األمرين )المسارين( معًا، ”لساٍن مقاوٍم مبين”األمني...وتارة أخرى ترى أن الحركة ما زالت تتحدث بـ

مع أن الوجية العامة لمتيار اإلخواني في عموم المنطقة العربية، يميل لنقل البندقية من كتف إلى كتف، من 
ستراتيجية، مرورًا بكتب الضمانات والتطمينات الصادرة بكثافة التي ترتفع أحيانًا إلى مصاف اال” التيدئة“

الذي تأخر بأكثر مما ينبغي في ” الناتو“عمى حمف ” العتب“من القاىرة وتونس، وانتياء بصيحات 
 االستجابة لنداءات التدخل العسكري في األزمة السورية.

دائيا...إن لم يكن من منطمق القناعة ىذه األجواء، سيكون ليا إنعكاساتيا المباشرة عمى خطاب حماس وأ
بجدوى ىذه السياسة الجديدة، التي تعيد التذكير بسياسات الحرب الباردة وتحالفاتيا ضد الخطر الشيوعي 
)ىذه المرة ضد الخطر الشيعي وامتداداتو(، فمن باب رغبة الحركة في تفادي االصطدام مع الوجية العامة 

 لتيار اإلخوان المسممين.
مسطين، ساحة وقضية وفصائل كبرى، تتجمى في شطرىا األول، بكون التيار الممسك بمقاليد القرار مشكمة ف

الرسمي )الخيار التفاوضي( مسكون بياجس انعدام البدائل والخيارات التي يمكنو المجوء إلييا...أما الشطر 
في ” الخيار المقاوم“ما يسمى  الثاني من المشكمة، فيتجمى في إنعدام البدائل الواقعية لدى الممسكين بزمام

مواجية التيار األول...فتكون النتيجة، نحن نفعل ما نشاء وأنتم تقولون ما تشاؤؤن...قد ال نمتقي في 
في منتصف ” مسار المصالحة“السياسة والبرامج في نقطة وسط )لفظيًا عمى األقل(، بيد أننا قد نمتقي في 

، نقيم ”الكعكة المفخخة“رابح(، نتقاسم بموجبيا  –رابح الطريق إن أمكن الوصول إلى صفقة مرضية )
، فيما البنى التحتية ”سيناريو كردستان العراق“تبقي القديم عمى قديمو، عماًل بما وصفناه ” مصالحة فوقية“

 لإلنقسام تبقى عمى حاليا، ولممفاوضات بقية...أو باألحرى لإلنقسام بقية.
 //الدستور، عمان، 
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  ... التحديات والمطموبالفمسطينيةوطنية الحركة ال 

 عبد الرحيم مموح
القضية الوطنية الفمسطينية والشعب الفمسطيني والحركة الوطنية الفمسطينية، حركة التحرر الوطني 
الفمسطيني والكيان السياسي لمشعب الفمسطيني، كميا تعاني مصاعب جمة إن لم نقل أكثر من ذلك، في 

الجميع ىي تجاوز ىذه المرحمة واستمرار الحفاظ عمى جوىر الحقوق الوطنية  ىذه المرحمة؛ ومسؤولية
الفمسطينية وعدم التنازل عمى أي منيا، واستمرار الحفاظ وحماية طبيعة الحركة الوطنية الفمسطينية كحركة 
تحرر وطني لشعب يناضل منذ عقود طويمة من أجل حقو بتقرير المصير واسترداد حقوقو الوطنية 

 تماعية.واالج
ومن الضروري جدًا تجديد انطالقة الثورة الفمسطينية، فالتجديد بمعناه الواسع بات عنصرًا أساسيًا بل 
ضروريًا بالنسبة لحركتنا وشعبنا، عدم حدوثو يصب في خانة التآكل السياسي الذي أصاب المفاصل 

 جميعيا.
قادر الحسيني في نيسان الذي سبقو. استشيد حسن سالمة بعد استشياد عبد ال ففي حزيران من عام 

، واستقال الرئيس الراحل عبد الناصر لشعوره بالمسؤولية عما وفي ىذا الشير وقعت نكبة حزيران 
 حدث.

 وحدث اليجوم عمى المقاومة الفمسطينية والحركة الوطنية المبنانية وعمى الشعب المبناني عام 
 .ة إلسرائيل عام واستشيد عمر القاسم وضمت القدس كعاصم

شير مميء بالمناسبات المؤذية والضارة لشعبنا وحركتو الوطنية، ويمكن القول أن أشير السنة يوجد بيا مثل 
ىذه المناسبات، ورغم ىذا كمو ما زال شعبنا منذ ما يقرب من قرن من الزمان متمسكًا بحقوقو الوطنية 

 العدوان عميو وعمى حقوقو. ومدافعًا عن حقو في تقرير المصير، ضد جميع قوى
 وبمواجية ىذه التحديات الجمة ومحاولة الخروج من مسارىا، تصبح المتطمبات الضرورية :

أواًل : الصمود ثم الصمود عمى أرضنا، فكل متر مربع من األرض الفمسطينية لو قيمة ال تقدر بثمن، فعميو 
تر واحد من أرض فمسطين، وىذا يتطمب عدم وبو سيبنى تقرير مصير شعب بأجيالو. فال مجال لمتفريط بم

" التنازل الذاتي " عن الحق الفمسطيني ميما كانت الظروف السياسية صعبة ومعقدة كما ىي اآلن. 
ومسؤولية القيادة إبقاء األفق السياسي مفتوحًا باستمرار طال الزمن أو قصر. فمثاًل نحن نعيش ظروفًا 

لمواجية ىذا الوضع من مسؤولية القوى والقيادة التمسك  صعبة ومعقدة كشعب وقضية وقوى وقيادة،
بالجوىري أال وىو نحن حركة تحرر وطني وأقرت لنا الشرعية الدولية حقوقًا لم نكن عمى طاولة بحثيا، وفي 
مقدمتيا حقنا بتقرير المصير والعودة والدولة. فال يحق ألحد التنازل عن ىذا من أجل بقائو الذاتي. بل عميو 

 بيذا وعدم التنازل عنو أو الرىان عمى القوى التي ال تقر بو أصاًل. التمسك
ثانيًا : وحدة الشعب بكل مكوناتو الفكرية والسياسية واالجتماعية، أساسي بل أساسي جدًا وبخاصة في 
مرحمة التحرر الوطني والديمقراطي التي نعبرىا. فاالنقسام الحاصل ال يخدم سوى االحتالل، واستمراره تحت 
أي ذريعة ال يخدم سوى االحتالل ولو كانت النوايا غير ذلك، فالبحث عن تبريرات دينية أو سياسية أو 
اجتماعية الستمرار تمتع البعض بكرسي ما، ىو خدمة صافية ألعداء شعبنا ولحقو في تقرير المصير 

 والدولة والعودة أواًل وأخيرًا.
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مجبية الشعبية لتحرير فمسطين األسبق أن ردد مرارًا وتكرارًا، ثالثًا : سبق لمدكتور جورج حبش األمين العام ل
حتى بات ما قالو بيذا الصدد قانونًا، حيث كان يردد : "قد نخسر الجبية السياسية أو غيرىا من الجبيات 
في معركتنا مع االحتالل، ولكن ال يجوز لنا أن نخسر الجبية الثقافية مطمقًا." ىذا قول صحيح جدًا، 

الثقافية تعني استمرار تمسكنا بحقوقنا الوطنية. وىذه ال يجب المساس بيا مطمقًا تحت أي ذريعة أو فالجبية 
 مبرر.

رابعًا: إذا كان أواًل وثانيًا وثالثًا قوانين أساسية تنطبق بيذا القدر أو ذاك عمى كل الشعوب الواقعة تحت 
تواجو الشعب الفمسطيني اآلن، تبقى في االحتالل والمناضمة من أجل التخمص منو، فإن التحديات التي 

 الجوىر ىي ذاتيا في أواًل وثانيًا وثالثًا، مضافًا ليا :
. العمل ميدانيًا وعمى األرض ضد االحتالل ومستوطنيو وكل أشكال تواجده، فاالحتالل الصييوني يعتقد 

بعاد أصحابيا عنيا، وبمساندة العالم لو وبخاصة ا لحركة الصييونية العالمية أن لو كامل الحق باألرض وا 
 وأمريكا؛ فمن مسؤولية وواجب الفمسطيني التمسك بأرضو وعدم التنازل عنيا.

. العمل السياسي في المؤسسات الدولية ومع كل األطراف وبخاصة المؤيدة لشعبنا وحقوقو الوطنية 
اتيا. فالقرارات الخاصة ومقاومتو. وفي ىذا اإلطار من اليام التمسك بالشرعية الدولية ومواثيقيا وقرار 

بالقضية الفمسطينية، لم يشارك الفمسطينيون أو ممثموىم بيا وبإقرارىا، رغم ذلك قبموا بيا، والمطموب ىو 
 االلتزام بإنفاذىا.

. في ظل بقاء االحتالل واستمرار االنقسام واستشراء كمييما في الجسد الفمسطيني وفي جسم حركة التحرر 
ت ممحًا االنتياء من االنقسام من أجل إزالة االحتالل، وىذا يتطمب وحدة وطنية في الوطني الفمسطيني، با

إطار الكيان السياسي م.ت.ف. بيذا نجدد تمسكنا بحقوقنا وبكياننا السياسي، ونجدد انطالقتنا كحركة تحرر 
 وطني.

يحتكر الحقيقة  . عمى الجميع تحمل المسؤولية وعدم رمي المسؤولية عمى غيره، وبذلك يريح نفسو أو
والقرار، فمم يتجاوز قادة ثورتنا المعاصرة عند بدايتيم بيا الثالثين عامًا من العمر في حينو، وعندما واصموا 
دورىم النضالي لعقدين أو أكثر قمياًل كان الجميع يقول أنيم كبروا، ومؤخرًا سمعنا المناضل التونسي يقول: 

عامًا". لقد رفع أبناء وبنات شعبنا  ق بعمره فإنو لم يتجاوز "ىرمنا ونحن ننتظر ىذه المحظة، ومن يدق
شعار " الشعب يريد إنياء االحتالل، الشعب يريد إنياء االنقسام " وعمينا التمسك بيذا ووضع اآلليات إلنفاذه 

 من اجل شعبنا وحقوقو.
 ولقوانا السياسية واالجتماعية. التجديد..... ثم التجديد.... ثم التجديد برنامجيًا ومؤسسيًا لحركتنا الوطنية

 //القدس، القدس، 
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