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 ةالتهدئة استجابة لمجهود المصريتعمن التزامها بو  ..اً صاروخ 86 ـبتقصف المستعمرات  كتائب القسام 2

أعمنت كتائب الشييد عز الديف القساـ، الجناح العسكري لحركة "حماس" استجابتيا وكافة فصائؿ :غزة
المقاومة في قطاع غزة لمجيود المصرية اليادفة إلى وقؼ العدواف الصييوني، مؤكدة عمى أف ذلؾ مرىوف 

 بالتزاـ االحتالؿ بوقؼ عدوانو المتواصؿ.
دت كتائب القساـ أف مواجيتيا لالحتالؿ في ىذه الجولة كانت بالحد األدنى مف النيراف والردود، موضحة وأك

أنيا دخمت "ىذه الجولة مف المواجية مع العدو كواجب طبيعي وحؽ مقّدس في الدفاع عف شعبنا الفمسطيني 
باالغتياالت أو التوغالت أو  بمدنييو ومجاىديو، أماـ االعتداءات الصييونية واالستيداؼ المتكرر سواء

 القصؼ والتدمير".
وقالت في بياف عسكري الميمة إنيا "ستبقى دومًا الدرع الصمب والحارس األميف ألرضنا وشعبنا ومقدساتنا"، 
مشددة عمى أف المقاومة في قطاع غزة "أبدت كفاءة عالية ونجاحًا في ىذه المواجية، وتمكنت مف تمقيف 

 ما سيجعمو يفكر كثيرًا قبؿ تكرار عدوانو عمى قطاعنا الحبيب".العدو درسًا ميمًا، م
ف توّقؼ  وشددت كتائب القساـ عمى أف المقاومة في طريقيا الطويؿ تبقى في حالة مف القتاؿ أو اإلعداد، وا 

 المعركة ال يعني سوى االستعداد لممعركة القادمة ألف العدو غادر ال يعرؼ سوى لغة القوة.
لى كافة فصائؿ المقاومة التي شاركت في الميداف، مثمنًة أيضًا "ما ووجيت تحية إلى أ رواح الشيداء، وا 

أبدوه مف انضباط عاٍؿ ووحدة صؼ وقرار في ىذه المواجية، ونحف في كتائب القساـ ندعو لمزيد مف تعزيز 
 ىذا التنسيؽ والجيد الذي يصّب قطعًا في مصمحة قضية شعبنا العادلة".

عز الديف القساـ، الجناح العسكري لحركة "حماس"، لميوـ الثاني عمى التوالي إمطار  واصمت كتائب الشييد
المغتصبات والمواقع الصييونية بالصواريخ والقذائؼ، ردًا عمى الجرائـ والعدواف الصييوني المتواصؿ عمى 

ح اليـو وقالت كتائب القساـ في بياٍف تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة عنو صبا القطاع.
مف قصؼ المواقع والمغتصبات المحاذية لقطاع غزة  -بفضؿ اهلل  -الخميس:إنيا تمكنت حتى ىذه المحظة 
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 11صييونيػًا بجراح مختمفة، بينيـ   16وأشارت إلى اعتراؼ إعالـ العدو بإصابة  قذيفة صاروخية. 68بػ
 مف جنود ما يسمى بػ " حرس الحدود" جراء القصؼ القسامي.

ؽ ذاتو، قالت جريدة يديعوت أحرنوت الصييونية إف صواريخ المقاومة خمفت أضرارًا مادية وفي السيا
جسيمة، فيما اشتعمت النيراف في عدد مف مواقع تابعة لالحتالؿ، إضافًة إلى وقوع عشرات اإلصابات باليمع 

عسكرية واألمنية وقد أكد مراسؿ إذاعة الجيش الصييوني لمشؤوف ال والخوؼ في صفوؼ الصياينة المحتميف.
 تاؿ إفراـ في تصريحت لو أمس أف رد حركة حماس عمى التصعيد األخير كاف مفاجًئا وأوقع "إسرائيؿ" بفخ.

 21/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 فياض: زمن الفوضى وّلى إلى غير رجعة واالنتخابات المدخل الرئيسي لممصالحة 

 أفأكد  في راـ اهلل، رئيس الوزراء ،سالـ فياض ، أفريحاأمف  //األيام، رام اهلل، نشرت 
وفي رد عمى  المدخؿ الرئيسي لتحقيؽ المصالحة الوطنية يتمثؿ في إجراء االنتخابات المحمية والعامة.

عيد  إفيوـ االنقساـ كعيد لمشرطة قاؿ فياض،  أعمنواالماضي والذيف  األسبوعتصريح عدد مف قادة حماس 
وحدة واالنعتاؽ مف االحتالؿ وليس عيد االنقساـ واالنقالب عمى السمطة والمشروع الشرطة ىو عيد ال

وشدد عمى أف "المؤسسة األمنية قد صمدت وواصمت عمميا رغـ كؿ محاوالت التشكيؾ والتضميؿ،  الوطني.
ويض، وثابرت، وبشجاعة، في تعزيز جيدىا لترسيخ األمف والنظاـ، دوف أي التفات لمحاوالت التشويو والتق

 والتي ال يزاؿ البعض يستمرئيا".
وقاؿ، المدخؿ الرئيسي لتحقيؽ المصالحة يتمثؿ في إجراء االنتخابات المحمية والعامة، باعتبارىا استحقاقًا 
لممواطنيف عمى النظاـ السياسي برمتو، وقاؿ، "إف تعزيز وتعميؽ استكماؿ جاىزيتنا الوطنية إلقامة دولة 

عادة توحيد القدس عمى حدود العاـ  فمسطيف المستقمة وعاصمتيا ، لف يكتمؿ إال بإنياء االنقساـ وا 
الوطف ومؤسساتو، األمر الذي يتطمب إجراء االنتخابات المحمية والعامة، والتي نعتبرىا المدخؿ الرئيس 
لتحقيؽ المصالحة الوطنية، وبما يمثؿ استجابة لتطمعات وطموحات أبناء شعبنا إلعادة الوحدة لموطف 

 ومؤسساتو مف أجؿ ضماف إنياء االحتالؿ".
فياض شدد عمى أف السمطة الوطنية ُمصممة عمى مف راـ اهلل، أف  //القدس، القدس، وذكرت 

توفير كافة أشكاؿ الدعـ والمساندة الُممكنة لتوفير المزيد مف مقومات الصمود شعبنا وتعزيز قدرتو عمى 
وقو الوطنية المشروعة كاممًة وفي المقدمة منيا إنياء االحتالؿ الثبات والبقاء حتى يتمكف مف نيؿ حق

، وتمكيف شعبنا مف تقرير مصيره والعيش بحرية في دولة فمسطيف المستقمة عمى كامؿ حدود عاـ 
 وعاصمتيا القدس الشريؼ.

باالستحقاقات  ودعا فياض األشقاء العرب لتقديـ الدعـ العاجؿ والعوف لمسمطة الوطنية لتمكينيا مف الوفاء
وااللتزامات المطموبة منيا، والتعامؿ مع كافة احتياجات أبناء شعبنا في مختمؼ المجاالت، وفي مقدمتيا 

 تعزيز قدرتو عمى الصمود.
 
 عباسب إسرائيمييحذرون من أي مساس  الفمسطينيةمسؤولون في السمطة  

وقؼ التحريض الذي  إلىس، ودعوا حذر سياسيوف فمسطينيوف مف المساس بالرئيس محمود عبا :راـ اهلل
مازف والقيادة الفمسطينية  أبو، وما يخمقو مف تيديد لحياة الرئيس إسرائيؿيمارسو غالة اليميف المتطرؼ في 
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عدـ  أجواء، وما يخمقو مف إرىابيةبشكؿ عاـ، ويشجع المستوطنيف والمتطرفيف الييود عمى القياـ بعمميات 
 االستقرار.

: "آخر مف يحؽ لو الحديث القدس نفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، في تصريح لػوقاؿ عضو المجنة الت
. ىذه الحممة تشبو تمؾ التي اإلسرائيميعف عقبات في طريؽ السالـ، ىو ليبرماف وغالة اليميف المتطرؼ 

صرؼ النظر عف العقبة الحقيقية في وجو  إلىسبقت حصار الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، والتي تيدؼ 
 ".اإلسرائيميةالسالـ أال وىي الحكومة 

 أيوفي رده عمى سؤاؿ حوؿ تأثير االنتخابات المصرية عمى سير المصالحة، قاؿ خالد: "ليس مف حؽ 
 اإليديولوجية األصوؿجية فمسطينية توظيؼ الوضع الداخمي المصري لخدمة مصالحيا، واف االعتقاد باف 

 الداخمية المصرية". باألوضاعيس القادـ سينشغؿ ستعزز مف مكانة جية معينة ىو "وىـ" فالرئ
: "ىناؾ ثالثة مؤشرات "القدس"وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، د. صائب عريقات لػ

خالؿ الفترة الماضية تثبت خطورة الوضع الحالي، فتشكيؿ لجنة وزارية لدعـ االستيطاف  إسرائيؿفي 
وطنات بشكؿ سريع لمغاية، وتصريحات نائب رئيس الوزراء سيمفاف شالوـ، واالستمرار بتوسيع المست

ليبرماف  أفيجدوردعوات وزير الخارجية اإلسرائيمي  إلى باإلضافةغزو غزة مف جديد،  إعادةبخصوص 
 األماـ إلىتقويض جيود دفع عممية السالـ  إلىلمتخمص مف الرئيس محمود عباس، تيدؼ في مجمميا 

"التيديدات  أف إلىعريقات  وأشار ضرب المصالحة الفمسطينية". إلى باإلضافةياـ دولتيف، وتدمير احتماؿ ق
مازف  أبوبالمس بحياة الرئيس عباس، تذكرنا بما حصؿ مع الشييد ياسر عرفات، وذلؾ لمجرد تمسؾ 

تيطاف، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فمسطيف، وقبوؿ حؿ الدولتيف وعودة الالجئيف، ووقؼ االس بحدود 
انو يحتفظ بنسخة مف الرسالة الخطية التي  إلىمشيرا  ، والمضي بالمصالحة الفمسطينية".األسرىوتحرير 

"افيغدور ليبرماف" لعدد مف دوؿ العالـ، وتضمنت دعوات لشف حممة  اإلسرائيميوجييا وزير الخارجية 
، األمريكيمجمس الشيوخ  مف أعضاءانو تحدث في ىذا الموضوع مع  وأضاؼلمتخمص مف الرئيس عباس، 

وانو سيثير ىذه المسألة خالؿ لقائو مع وزيرة خارجية الواليات المتحدة ىيالري كمينتوف ومساعدتيا الجديدة 
 .األربعاءإليزابيث جونز والمبعوث االميريكي لعممية السالـ ديفيد ىيؿ 

"فدا" صالح رأفت، تصريحات " القدس"واعتبر عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب األمينة العامة لػ
 إللزاـتوجيو ضغط جدي  إلىدعا رأفت  "القدس"ليبرماف "تيديدا لحياة الرئيس عباس"، وفي تصريحو لػ

تنصمو مف قرارات الشرعية الدولية وخارطة  إلى باإلضافةباالتفاقيات التي تنصؿ منيا،  اإلسرائيميالجانب 
تأثير لالنتخابات المصرية  أيواستبعد رأفت  وقؼ االستيطاف".الطريؽ وبشكؿ خاص فيما يتعمؽ بوجوب 

 عمى مسار المصالحة.
 //القدس، القدس، 

 
 في قرارات الكونجرس بشأن قطع المساعدات عن الفمسطينيين النظر إلعادةعريقات يدعو  

النظر في مشاريع القرارات  إعادة األمريكية اإلدارةطمبت القيادة الفمسطينية مف  :المحرر السياسي - راـ اهلل
غالؽ مكتب ُمنظمة  التي أصدرىا الكونجرس األمريكي حوؿ قطع الُمساعدات عف الشعب الفمسطيني وا 
التحرير الفمسطينية في واشنطف في حالة توجو منظمة التحرير إلى الجمعية العامة في األمـ المتحدة لرفع 

 مكانة فمسطيف إلى دولة غير عضو.
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يقات عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس دائرة شؤوف المفاوضات في ُمنظمة صائب عر  .د واكد
التحرير وعضو لجنتيا التنفيذية عمى أف رفع مكانة فمسطيف في األمـ المتحدة ال ُيشكؿ تيديدًا ألحد بؿ 

 .ُيحافظ عمى مبدأ الدولتيف عمى حدود 
شيوخ األمريكي جوف كيري وجوزيؼ ليبرماف جاء ذلؾ في لقاءات عقدىا عريقات مع أعضاء مجمس ال

 األمريكيةوباتريؾ لييي ومساعدة وزير الخارجية األمريكية اليزابث جونز قبيؿ لقاءه مع وزيرة الخارجية 
 ىيالري كمينتوف في واشنطف.

 //القدس، القدس، 
 
 لمتعامل مع تداعيات أي عدوان إسرائيمي جاهزون: في غزة الداخمية 

ة الداخمية واألمف الوطني بغزة عمى جاىزيتيا بكافة كوادرىا وأجيزتيا لمتعامؿ مع أي عدواف أكدت وزار 
 إسرائيمي عمى القطاع، ضمف خطة طوارئ متكاممة.

، التصعيد اإلسرائيمي األخير بحؽ أىالي قطاع //واستنكرت الداخمية في بياف صحفي األربعاء 
ودعت الوزارة أبناء الشعب الفمسطيني إلى  ة النتائج المترتبة عنو.غزة، محممة االحتالؿ وحكومتو مسؤولي

التكاتؼ وعدـ االلتفات إلى التيديدات اإلسرائيمية، أو تناقؿ الشائعات، مشيرة إلى أف أجيزتيا تواصؿ 
 مالحقة عمالء االحتالؿ ورصد تحركاتيـ.

 //فمسطين أون الين، 
 
 التوافق الفمسطينية وضغوطات خارجية إلفشالها حكومة عمىأميركي  "فيتو"البيان": " 

تواجو حكومة الوفاؽ الوطني الفمسطيني التي يجري تشكيميا بيف حركتي فتح وحماس : حمادة حمادة -غزة 
في العاصمة المصرية القاىرة والمتوقع إعالنيا قريبًا عقبات داخمية تتمثؿ بالممؼ األمني وتعييف نائب أو 

، وأخرى خارجية في مدى الرضا والقبوؿ اإلسرائيمي واألميركي لحكومة يشارؾ بيا نائبيف لرئيس الوزراء
وزراء مقربوف مف حركة حماس وخاصة بعد رفض الرئيس الفمسطيني طريؽ المفاوضات مع الجانب 

 اإلسرائيمي والتوجو نحو المصالحة الداخمية.
ممارسة اإلدارة األميركية والجانب عف توقع السمطة  "البياف"وكشفت مصادر فمسطينية في تصريحات لػ

اإلسرائيمي بعض الضغوطات عمى الرئيس عباس لمنع تشكيؿ حكومة تكوف حماس مشاركة فييا مباشرة أو 
 عبر تعييف وزراء مستقميف يكونوا تحت إمرتيا وتوجييا.

ات عف وأوضحت المصادر، أف اإلدارة األميركية قد تمجأ في حاؿ ثبت مشاركة حماس إلى منع المساعد
السمطة ووقؼ تحويؿ الضرائب، مشيرًة إلى أف الرئيس عباس وخالؿ جولتو العربية واألوروبية أبمغ وبشكؿ 
رسمي تمؾ الدوؿ أف الحكومة ستكوف تحت إمرتو وستتبع سياستو. يذكر أف االتفاؽ الذي وقعتو حركتي فتح 

أف تكوف التشكيمة الوزارية مف وحماس عمى تشكيؿ الحكومة والذي جاء تحت الرعاية المصرية نص عمى 
 مستقميف ذوي خبرة وكفاءة عالية, حتى يتمكنوا مف انجاز المياـ المسندة إلييـ خالؿ فترة وجيزة.

 //البيان، دبي، 
 
 األمني مع تل أبيب والتوجه إلى المصالحة التنسيقمموح يطالب السمطة بوقف  
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ير الفمسطينية نائب األميف العاـ لمجبية الشعبية عبد الرحيـ طالب عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحر : غزة
مموح المجتمع الدولي ومنظماتو بتوفير الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني مف بطش االحتالؿ ومستوطنيو 

ودعا مموح السمطة لوقؼ التنسيؽ األمني مع االحتالؿ،  تمييدًا إلعادة القضية الفمسطينية لألمـ المتحدة.
ؼ عف المقاءات السرية والعمنية مع قادة االحتالؿ، والتوجو الحقيقي إلنياء االنقساـ وليس إدارتو بما والتوق

يخدـ أجندات ومصالح فئوية ضيقة، واالتفاؽ عمى إستراتيجية وطنية واحدة وموحدة لمواجية العدواف 
 اإلسرائيمي ومستوطنيو عمى الشعب الفمسطيني وأرضو وىويتو الوطنية.

 //، قدس برس
 
 " حرف قطار المصالحةالصهيوأمريكيالحاليقة: الفيتو "النائب  

أكدت النائب في المجمس التشريعي عف كتمة التغيير واإلصالح سميرة الحاليقة، أف : محمد جاسر - غزة
قطار المصالحة الفمسطينية بيف حركتي حماس وفتح قد انحرؼ عف مساره الطبيعي، نتيجة اصطداميا 

، //وطالبت الحاليقة خالؿ حديثيا لػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء  "الصييوأمريكي". بالفيتو
باإلفراج الفوري عف المعتقميف السياسييف مف سجوف السمطة في راـ اهلل، ووقؼ جميع أشكاؿ االعتقاالت 

 واالستدعاءات السياسية.
 //فمسطين أون الين، 

 
 بالتزاماتهابالوفاء  ونروااأل أبو ليمى يطالب النائب  

ليمى" عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية، وكالة  أبوطالب النائب قيس عبد الكريـ " :راـ اهلل
في إعادة  إياىافي الوطف والشتات، داعيا  فالفمسطينييبالتزاماتيا وتعيداتيا تجاه الالجئيف  اإليفاء، األونروا

 التي تستيدؼ المساعدات اإلغاثية والغذائية والصحية.النظر في سياسة التقميص الممنيجة 
 //القدس، القدس، 

 
 لجهاز االستخبارات عاماً  البموي مديراً  إبراهيم العميدمرسوم رئاسي بتعيين  

البموي مديرا عاما لجياز  إبراىيـعف تعييف العميد  األربعاءمصادر فمسطينية رفيعة مساء  أفادت :راـ اهلل
القرار جاء بمرسوـ رئاسي بتعييف العميد البموي مديرا عاما  إفوقالت المصادر  ت الفمسطينية.االستخبارا

 العميد البموي كاف قد عمؿ مسيرا لجياز االستخبارات. أف إلىالعسكرية الفمسطينية، يشار  لالستخبارات
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ولن نقبل بتهدئة من طرف واحد البردويل: المقاومة جاهزة لمرد عمى االحتالل 11

غزة: أكد القيادي في حركة "حماس" صالح البردويؿ أف المقاومة الفمسطينية تمتمؾ مف األدوات والوسائؿ ما 
 تستطيع أف ترد بو عمى العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، وأنيا لف تقبؿ بتيدئة مف طرؼ واحد.

برس أف التصعيد اإلسرائيمي األخير ضد قطاع غزة يأتي ورأى البردويؿ في تصريحات خاصة لوكالة قدس 
في ظؿ تحوالت إقميمية وعربية عميقة، بيدؼ اختبار المقاومة وفرض إرادة األمر الواقع، لكنو قاؿ: "مف 
المعروؼ لمجميع أف مف يتحمؿ نتيجة العدواف عمى قطاع غزة ىو العدو الصييوني، الذي يحاوؿ في كؿ 

في المنطقة أف يجس نبض المقاومة ويخمط األوراؽ، وىو في المرحمة الراىنة  مفصؿ مف مفاصؿ التغيير
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يستغؿ انشغاؿ القاىرة باالنتخابات الرئاسية واىتماـ الدوؿ العربية بشؤونيا الداخمية لتنفيذ عدوانو عمى قطاع 
ذلؾ كاف غزة، بيدؼ كسر إرادة المقاومة وفرض شروط استسالـ جديدة عمييا في حاؿ صمتت ولـ ترد، ول

 ال بد مف الرد حتى يفيـ العدو أف دماء شعبنا غالية، وأف فرض األمر الواقع غير وارد ميما حاوؿ ذلؾ".
وعما إذا كانت ىناؾ جيود جديدة لمتيدئة بيف المقاومة واالحتالؿ، قاؿ البردويؿ: "نحف ميمتنا الدفاع عف 

ذا كانت ىناؾ مطالب مف العدو أو مف أمريكا لمتي دئة فسنبحثيا لكننا لف نقبؿ بتيدئة مف طرؼ شعبنا، وا 
 واحد، ىذا ىو القانوف الذي نعتمده، فدماء شعبنا غالية ونحف قادروف عمى تحديد زمف المعركة والرد".

 ونفى البردويؿ أف يكوف التصعيد اإلسرائيمي األخير ضد غزة بمثابة إعالف حرب.
 20/6/2012قدس برس، 

 
 كل معادالت االحتالل العسكرية فوزي برهوم: مطموب العمل لكسر 12

كتائب القساـ"، الجناح العسكري لمحركة، التي "أشاد الناطؽ باسـ حركة "حماس" فوزي برىوـ بنجاح : غزة
وصفيا بػ"المظفرة" لتصدييا لمعدواف الصييوني بقصؼ قاعدة "زكيـ" العسكرية الصييونية بعدة صواريخ فجر 

في تصريح صحفي عمى أف "القساـ ردت دفاعًا عف الشعب وشّدد برىوـ  ).8|11اليوـ الثالثاء )
وأضاؼ:"مطموب   ."الفمسطيني، وعممت عمى كسر معادلة القتؿ واالغتياؿ التي أراد أف يفرضيا االحتالؿ

العمؿ لكسر كؿ معادالت االحتالؿ التي يريد أف يفرضيا عمى الشعب الفمسطيني، وعمى أىؿ في غزة"، 
  .ـ الرسالة جيداً ودعا االحتالؿ إلى أف يفي

 21/6/2012فمسطين أون الين، 
 

 من لبنان والمخيماتأالقيادات الفمسطينية لن تسمح بتجاوزات تمس  :المواء صبحي أبو عرب 13
مخيمات »كشؼ قائد األمف الوطني الفمسطيني في لبناف المواء صبحي أبو عرب في رسالة إلى : بيروت

القيادة الفمسطينية وقيادة الجيش المبناني اتفؽ خالليا عمى اتصاالت يومية بيف »عف « الشتات في لبناف
ننا وقيادة الجيش لف نسمح بأية تجاوزات  -لجنة تحقيؽ مشتركة لبنانية  فمسطينية لتظير الحقيقة لمجميع، وا 

المخيمات ستبقى آمنة ومستقرة وعصية عمى الفتنة »وأكد أف «. تمس أمف لبناف والمخيمات وأىميا
أف قيادة األمف الوطني وكؿ القوى الفمسطينية تعمؿ لياًل ونيارًا »وطمأف إلى  «.لمصائبوسنتجاوز كؿ ا

لوضع الحموؿ الجادة في حماية أمف الالجئيف الفمسطينييف وسالمتيـ في لبناف، ولف نسمح بأف تكوف ىناؾ 
تنوع واالستقرار والمحبة أي فتنة بيف الشعب الفمسطيني واإلخوة في الجيش المبناني وستبقى مخيماتنا مثااًل لم

أف ىناؾ اتجاىات لنقؿ ما »منير المقدح مف « كتائب شيداء االقصى»وتخوؼ قائد  «.لمجميع لحيف عودتنا
لى داخؿ المخيمات  عاد إلى »وأكد أف الوضع «. يحصؿ في سورية إلى لبناف وا 

 
نحف في لبناف ضيوؼ : »، وقاؿ«طبيعتو واالتصاالت مستمرة مع السياسييف والمعنييف الستتباب األمف

 «.ونريد الكرامة لشعبنا الفمسطيني.
 21/6/2012الحياة، لندن، 

 
 تريد اإليقاع بين الفصائل الفمسطينية من وراء غاراتها عمى غزة "إسرائيل"محممون:  14
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تعكس اليجمات الصاروخية التي شنتيا حماس ردا عمى سمسمة غارات جوية إسرائيمية تحوال في  لندف:
كة بعد التزاميا ألشير بالتيدئة الميدانية، إذ باتت ترى نفسيا في موقع قوة بفضؿ الصعود موقؼ الحر 

في مصر. ويرى أستاذ الصحافة في الجامعة اإلسالمية أحمد الترؾ « اإلخواف المسمميف»السياسي لحمفائيا 
محتمال  لـ يعد»، وبالتالي «تصب في صالح حماس والفمسطينييف»أف التطورات السياسية في مصر 

يتوجب أف يكوف ىناؾ رد ألف المعادلة فييا تغيير »وتابع «. السكوت فمسطينيا عمى أي تصعيد إسرائيمي
مف جيتو، يعزو آفي سخاروؼ، محرر «. لصالح فمسطيف، وحماس تسعى لتغيير المعادلة لصالح المقاومة

تحسيف »أسباب، أىميا  اإلسرائيمية، ىجمات حماس إلى عدة« ىآرتس»شؤوف الشرؽ األوسط في جريدة 
صورتيا بعد االنتقادات لعدـ انضماـ القساـ لمرد عمى مقتؿ القيسي وأحد عناصرىا )ُقتؿ االثنيف(، إضافة 

 «.لمجو العاـ بصعود )اإلخواف( وانتصار مرسي الذي جاء لصالح حماس
تتناسب مع  يتطمب رؤية فمسطينية موحدة»لكف الترؾ يعتقد أف تغيير المعادلة لحماس ليس سيال و

عف فوز مرشحيـ النتخابات الرئاسة « اإلخواف المسمميف»وبعد إعالف «. التطورات الحاصمة بالمنطقة
محمد مرسي، يرى مخيمر أبو سعدة، أستاذ العمـو السياسية في جامعة األزىر بغزة، أف حماس تسارع 

اختبار نوايا »افؽ الوطني أو إلعادة ترتيب أوراقيا الداخمية سواء بشأف المصالحة وتشكيؿ حكومة التو 
األمور في »وشدد أبو سعدة عمى أف «. إسرائيؿ وىؿ يمكف أف يتورطوا )اإلسرائيميوف( في حرب عمى غزة

وتشعر «. مصر ستكوف لصالح الفمسطينييف وحماس في المستقبؿ القريب، وىذا أمر تدركو حماس جيدا
عنوف، أستاذ العموـ السياسية في جامعة القدس كما يرى سميـ الز « اإلخواف»بعد صعود « بالقوة»حماس 

استراتيجية »المفتوحة بغزة. أما بالنسبة لممحمؿ السياسي مصطفى الصواؼ، فرد حماس السريع ناجـ عف 
أنيت استعداداتيا )العسكرية( بحدود إمكانياتيا، لذا فإف مرحمة »لمحركة تشير إلى أف حماس « جديدة

لكف الصواؼ، وىو رئيس تحرير سابؽ لجريدة «. مي سيقابؿ برد فوريالسكوت انتيت، وأي تصرؼ إسرائي
ألف « تصور ساذج»بأنو « اإلخواف»المحمية، يصؼ الربط بيف رد حماس الصاروخي وصعود « فمسطيف»

بممفات داخمية كبيرة. ويضيؼ أنو عمى الرغـ مف أف ممؼ فمسطيف « مثقال»الرئيس المصري القادـ سيكوف 
وفي المقابؿ، يشير الترؾ «. لكنو لف ينعكس سريعا»اطو بالعمؽ األمني االستراتيجي لمصر الرتب« ساخف»

الستفزاز الفصائؿ »إلى حرص إسرائيؿ عمى التأكيد عمى أنيا ىي التي تتحكـ في المعادلة، لذلؾ تسعى 
الرسالة  ويضيؼ أف«. لقياس إمكانيات المقاومة وخمؽ إرباؾ في المجتمع الفمسطيني واإليقاع بيف الفصائؿ

تريد أف تقوؿ لحماس إف صعود )اإلخواف( ال يوقؼ إسرائيؿ عف اإلقداـ عمى خطوة حرب أو »اإلسرائيمية 
 «.تصعيد )...( تبادؿ رسائؿ واختبار قوى مف الطرفيف

 21/6/2012الشرق األوسط، لندن، 
 
 

 هآرتس: رد حماس الصاروخي مرتبط بصعود جماعة اإلخوان المسممين في مصر  15
ريدة ىآرتس إلى أف إعالف حماس مسؤوليتيا عف إطالؽ الصواريخ، لممرة األولى منذ أكثر مف سنة، لفتت ج

يعكس تغييرًا في الوضع، وبالتالي إف وجية التطورات في األياـ المقبمة ما زالت غير واضحة. وأكدت 
والت السابقة عرؼ الطرفاف الجريدة أف ىذا األمر أثار قمقًا في القيادة اإلسرائيمية، وخصوصًا أنو خالؿ الج
وأوضحت ىآرتس أف الجولة  كيؼ يكبحاف النيراف بسرعة نسبية، بيدؼ منع االنزالؽ إلى مواجية واسعة.
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الحالية مرتبطة عمى ما يبدو، بنحو غير مباشر، بما يحدث عمى الحدود المصرية، وأف كؿ ذلؾ يجري عمى 
 المصرية.خمفية فوز اإلخواف المسمميف في انتخابات الرئاسة 

مف ناحيتيا، رأت جريدة إسرائيؿ اليوـ أّف ما يمّيز الصواريخ األخيرة التي سقطت عمى جنوب إسرائيؿ، ىو 
فال وجود لسمطة مستقرة، والمجمس العسكري ضعيؼ، »أف مصر قد تغّيرت، ولـ تعد كما كانت في السابؽ، 

 «.وحتى اآلف ليس لدييا رئيس جميورية معروؼ ومتفؽ عميو
غير « قواعد المعب»يدة يديعوت أحرونوت، فرأت أف حماس فوجئت بقوة الرد اإلسرائيمي وأف أما جر 

وأّف المكتوب تجيز إلسرائيؿ بأف تجبي ثمف مقتؿ جندي ليا. ولفتت الجريدة إلى أّف الوضع قابؿ لالنفجار، 
 يا العديد مفالساعات القريبة حاسمة مف قبؿ الطرؼ اإلسرائيمي ومف قبؿ حماس التي يوجد في داخم

 الجيات التي تفرح ليذا االشتعاؿ.
 21/6/2012، ، بيروتاألخبار

 
 عمى حدود مصر في حركة الجهاد العالمي "إرهابيْين"سالح الجو استهدف الجيش اإلسرائيمي:  16

سالح الجو اإلسرائيمي استيدؼ إرىابيْيف في »عمف جيش االحتالؿ أف : أ، أ ؼ ب، رويترز، أ ش أالسفير
، «ياد العالمي قاما بدور محوري في اليجوـ اإلرىابي عمى الحدود مع مصر االثنيف الماضيحركة الج

 «.الجريح ىو محمد الرشداف مف حركة التوحيد والجياد»مشيرًا إلى أف 
في مخيـ النصيرات وسط « كتائب القساـ»وشنت الطائرات الحربية غارات عمى مواقع تدريب تابعة لػ

 يا شمالي القطاع، أسفرت عف إصابة طفميف.القطاع، وشرؽ مخيـ جبال
جراء « حرس الحدود»مف عناصر  11إسرائيميًا، بينيـ  16وأشارت وسائؿ إعالـ إسرائيمية إلى إصابة 

 100وقالت مصادر عسكرية إسرائيمية إنو منذ بداية المواجيات سقط حوالي «. كتائب القساـ»صواريخ 
 اذية لمقطاع.صاروخ وقذيفة ىاوف عمى المستوطنات المح

 21/6/2012السفير، بيروت، 
 

 "إسرائيل"صحيفة يسرائيل هيوم: برنامج سّري لمواجهة التحّركات الدولية لنزع الشرعية عن  17
العبرية، النقاب عف برنامج سّري أعدتو وزارة الخارجية  "يسرائيؿ ىيـو"كشفت صحيفة  :الناصرة )فمسطيف(

 ة في مختمؼ أنحاء العالـ لػ "نزع الشرعية عف إسرائيؿ".اإلسرائيمية لمواجية التحّركات األجنبي
(، فإف البرنامج المذكور يتضّمف قياـ 8|20في عددىا الصادر اليـو األربعاء )الصحيفة وبحسب ما أوردتو 

وزارة الخارجية في تؿ أبيب بتدريب مجموعة مف المسؤوليف اإلسرائيمييف الكبار في عدة دوؿ غربية منيا، 
رنسا والواليات المتحدة، ضمف برنامج دبموماسي خاّص، إلى جانب تجنيد شخصيات قانونية بريطانيا وف

موّزعة عمى كاّفة أنحاء العالـ، في محاولة إلحباط تحّركات الجيات المناىضة لالحتالؿ اإلسرائيمي لػ "نزع 
 الشرعية عنو".

ًا في مواجية القوانيف المحمية وأضافت الصحيفة، أف وزارة الخارجية تعكؼ عمى دراسة سبؿ المضي قدم
لمدوؿ األوروبية والغربية، وأنيا تقوـ بعقد تدريبات وتوجييات منظمة لقضاة دولييف تربطيـ عالقات صداقة 

 مع تؿ أبيب ضمف برامج غير معمنة.
 20/6/2012قدس برس، 
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  هايتباحثون في التغيرات العربية: هزة عميقة يمكن االستفادة من فرص "إسرائيل"قادة  18
، الذي ينظمو كؿ عاـ الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز، «مؤتمر الرئيس»في اليوـ الثاني لػ: حممي موسى

ويدعو إليو شخصيات فاعمة في مياديف الحياة العامة في إسرائيؿ، عرض عدد مف القادة السابقيف تصوراتيـ 
ممو في أف ينضـ الرئيس السوري عف الوضع الراىف وآفاقو. وأبدى رئيس الموساد السابؽ مئير داغاف أ

بشار األسد قريبًا إلى قائمة الرؤساء المطاح بيـ في المنطقة. كما شدد رئيس األركاف السابؽ الجنراؿ غابي 
ورأى المستشار السابؽ لمرئيس األميركي باراؾ « ىزة عميقة»يشكؿ « الربيع العربي»أشكنازي عمى أف 

 مييف والفمسطينييف إلى طاولة المفاوضات.أوباما، دينيس روس وجوب عودة اإلسرائي
لدينا اليوـ جامعة عربية »وتحدث داغاف عف الوضع الجيوسياسي في المنطقة وتغييراتو، فأشار إلى أف 

«. اختفت منيا العناصر الراديكالية. فصداـ حسيف قتؿ، والقذافي دفف، وآمؿ أف ينضـ بشار األسد إلى رفاقو
تحدي اإليراني، ومخاطر اإلرىاب، وكمنا يواجو تحديات مشتركة في الميداف أننا جميعًا نواجو ال»وأوضح 

 «.االقتصادي، الذي مف دوف تعاوف إقميمي ال يمكف التوصؿ إلى حموؿ مناسبة لو
لمكثير مف عناصر الجامعة »ودعا داغاف إلى تعزيز العالقات بيف إسرائيؿ ودوؿ الجامعة العربية، قائاًل إف 

وصؿ إلى تعاوف مع إسرائيؿ. وكؿ مف ال يتجرأ ويقترح، فإنو في نياية المطاؼ سيجد العربية مصالح لمت
نفسو محشورًا في الزاوية. ودولة إسرائيؿ يمكنيا أف تحشر في الزاوية، وينبغي ليا أف تفتح تشكيمة مف 

 «.الخيارات والبدائؿ األوسع
سائؿ جدًا ىناؾ. وثمة احتماؿ بأف  ىناؾ وضع»أما بشأف الوضع في مصر بعد االنتخابات فقاؿ داغاف: 

يمسؾ المجمس العسكري بسدة الحكـ، واحتماؿ بأف يسيطر اإلخواف المسمموف عمى السمطة. وأنا ال أتجاىؿ 
المخاطر القائمة، نتيجة فقداف األمف الشخصي، وتعزز قوة الفئات الصغيرة، خصوصًا الجيات السمفية 

عمى المدى القصير، لكف ىذه مخاطر توفر فرصًا جديدة، ىناؾ مخاطر صغيرة »وأضاؼ «. الراديكالية
وآمؿ في أف تتوفر لدينا الشجاعة المتالؾ زماـ المبادرة والتقدـ بيا. ومف جية ثانية، أف نبقى مخمصيف 
ألمف دولة إسرائيؿ وأال ننظر إلى الوضع عبر الشعور اإلسرائيمي بالحصار الدائـ. إف لدى إسرائيؿ قوة 

 «.في نطاقيا أف تسمح لنفسيا بمجازفات مدروسةوقدرات، يمكنيا 
أف « الغد وثمف الربيع العربي»واعتبر المبعوث األميركي السابؽ دينيس روس في افتتاح كممتو في جمسة 

مف لديو إحساس بالمسؤولية ينبغي لو أف يحذر جدًا وأف يدرس كؿ خطوة. ولكف إذا لـ تفعؿ إسرائيؿ »
ذا ظنت إسرائيؿ أف بوسعيا أف تنحني وأف العاصفة ستمّر، فإنيا شيئًا، فإف الفرص أماميا تتقم ص. وا 

إسرائيؿ »ودعا روس حكومة إسرائيؿ إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع الفمسطينييف، وقاؿ إف «. واىمة
ترى العاصفة مف حوليا، فماذا تفعؿ؟ تركيا نموذج مزدىر مف ناحية اقتصادية، ودوؿ أخرى تنظر إلييا 

ج. وإلسرائيؿ مصمحة لرؤية ما إذا كاف بالوسع فعؿ شيء مع الفمسطينييف، ففي ذلؾ مصمحة كنموذ
إلسرائيؿ. وأنتـ ال تمنوف بذلؾ عمى الفمسطينييف، واقتراحي ىو أف تواصموا محاولة إجراء مفاوضات 

 «.سياسية
أف إسرائيؿ لـ تتوقع أما رئيس األركاف السابؽ الجنراؿ غابي أشكنازي فكاف أوؿ مف اعترؼ في محاضرتو ب

ستؤثر عمى إسرائيؿ. وقاؿ أشكنازي إف « ىزة عميقة»التغيير الجاري في العالـ العربي والذي وصفو بأنو 
ىذا التغيير في الطبقات العميقة يحدث مرة في كؿ قرف. وىو ليس انقالبًا آخر عمى نمط انقالبات صغار »

التغيير. قبؿ شير ونصؼ مف بدء الثورة زارنا عمر  الضباط في مصر في الخمسينيات. إننا لـ نتوقع ىذا
 «.سميماف، ودار الحديث عف مف سيخمؼ مبارؾ، وعف ابنو جماؿ
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لقد سألونا لماذا لـ نتوقع ما جرى، ولكف بوسعنا التعزي بواقع أنيـ في مصر أيضًا لـ »وأضاؼ أشكنازي: 
ربي أحد حصيف عف ىذه العممية، حتى في يتوقعوا ذلؾ. والعممية لـ تنتو بعد، وليس ىناؾ في العالـ الع

األردف وفي دوؿ الخميج، وىي دوؿ ذخر اقتصادي لمعالـ العربي ومصدر الطاقة والنفوذ عمى االقتصاد 
العالمي. ينبغي أف نفكر في ما سيحدث إذا وصمت العممية إلى دوؿ أخرى. لقد فضمت إسرائيؿ عمى الدواـ 

ضمنا استقرار النظاـ عمى طبيعة النظاـ. إف أحد المخاوؼ ىو أف تكوف عمى حدودىا أنظمة مستقرة، وف
(، فضعؼ النظاـ المركزي يسمح بتصاعد النشاط اإلرىابي. وينبغي failed countriesالدوؿ الضعيفة )

عاما،  30االعتراؼ بأف مبارؾ أيضًا لـ يكف ديموقراطيًا ولـ يكف صييونيًا، لكنو شكؿ قاعدة استقرار طواؿ 
 «.تطورات في مصر يمكف أف تكوف سيئةلذلؾ فإف ال

ما يجري في مصر ىو ما عممتنا إياه كؿ الثورات في التاريخ: اختطاؼ الحكـ مف »وأشار أشكنازي إلى أف 
جانب الجيات األكثر تنظيمًا. واألنظمة الراديكالية لف تخمؽ االستقرار في المنطقة. وغياب األسد سيضعؼ 

هلل، ولذلؾ ىناؾ فرصة، فدور األسد أكبر بكثير مما يبدو، وىو ليس المحور اإليراني السوري مع حزب ا
مجرد حميؼ إليراف. معظـ عتاد حزب اهلل وأسمحتو تأتي مف مخازف الجيش السوري. ويتعذر التفكير في أف 
حكومة سنية )إذا ما تشكمت( ستتصرؼ ىكذا في المستقبؿ. وىناؾ عناصر كابحة، فاالقتصاد سيمعب لعبة 

ة. وفي المقاءات مع الجيش المصري بعد الثورة قاؿ رئيس األركاف إف المشكمة األصعب أماـ كؿ كبح مركزي
 «.مميوف رغيؼ كؿ صباح 10نظاـ ىي كيؼ تخبز 

 ، 21/6/2012السفير، بيروت، 
 

 باالستعداد لسيناريو دخول قوات مصرية كبيرة لسيناء لمدفاع عن غزة "إسرائيل"ُيطالب  تغاالن 19
قاؿ الجنراؿ المتقاعد، يوآؼ غاالنت، إف السنوات السبع الجيدة لمدولة العبرية في المجاؿ  :القدس المحتمة

وعبر الجنراؿ غاالنت، قائد المنطقة الجنوبية السابؽ في  األمني قد انتيت، أو أنيا اقتربت إلى النياية.
يزات التي تعـ الوطف جيش االحتالؿ، عف تقديره بأف المتغيرات في منطقة الشرؽ األوسط، وفي لبيا، ال

 .العربي، ُتشكؿ خطرا كبيرا عمى أمف إسرائيؿ
وبحسب الجنراؿ غاالنت، فإنو في السنوات القريبة القادمة سيطرأ ارتفاع حاد في قوة الحركات اإلسالمية في 
 الدوؿ المحيطة بإسرائيؿ، قائاًل إنو حتى اآلف كانت حركة اإلخواف المسمميف تجمس عمى الجدار، انتظروا
وتابعوا ما يقـو بو اآلخروف، اآلف، وعمى وجو التحديد في مصر، توصؿ أعضاء الحركة إلى نتيجة بأف 
دورىـ حاف اآلف إلدارة دفة الحكـ في بالد النيؿ، عمى حد قولو، مشدًدا عمى أف ىذا التغيير ال ُيبشر بالخير 

ُيسمى بالربيع العربي سيتحوؿ عاجاًل لمدولة العبرية، بؿ بالعكس ىو نذير خطر وشؤـ، وساؽ قائاًل إف ما 
ـْ أجاًل إلى خريؼ إسالمي، مؤكًدا عمى أف الرئيس السوري، الدكتور بشار األسد، ىو اخر رئيس مف  أ
الطائفة العموية، الذي سيحكـ سورية، وتابع قائاًل: ال أعرؼ كـ مف الوقت سيستغرؽ تغيير الرئيس األسد 

حتى سنوات، ولكف اآلف بات واضًحا وجمًيا لكؿ مف في رأسو عينا في سورية، ربما أسابيع، أو أشير أو 
 بأف النظاـ السوري القادـ سيكوف مف السنة، عمى حد قولو.

وبرأي الجنراؿ غاالنت، فإف منظمة حزب اهلل المبنانية قمقة جًدا، ذلؾ ألف الشيعة ىـ أقمية، وفي لبناف عامة 
 .يتابعوف عف كثب تطور األحداث في سورية

رؽ الجنراؿ اإلسرائيمي إلى مصر ما بعد خمع الرئيس السابؽ حسني مبارؾ، قائاًل إف ما يحدث اآلف في وتط
مصر ىو سمبي لمغاية بالنسبة إلسرائيؿ، ولفت غاالنت إلى أف ىناؾ إمكانية واردة جًدا وىي قياـ مصر في 
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تاد العسكري الثقيؿ، واإلدعاء حاؿ شف إسرائيؿ حربا عمى قطاع غزة، بإدخاؿ قوات كبيرة مف الجيش مع الع
بأف ىذه الخطوة جاءت مف أجؿ حماية الشعب العربي الفمسطيني، معبًرا عف أممو في أْف ال تؤوؿ األوضاع 
إلى ذلؾ، ولكف يتحتـ عمى إسرائيؿ أْف تستعد لحدوث سيناريو مف ىذا القبيؿ، الفتا إلى أف الدولة العبرية 

األوؿ في غزة، والثاني في الضفة الغربية المحتمة، وبالتالي عمييا أف  تتعامؿ اليوـ مع كيانيف فمسطينييف،
تصؿ إلى اتفاؽ حوؿ عالقاتيا مع الفمسطينييف، مشدًدا عمى أف التوصؿ إلى اتفاؽ مع الفمسطينييف ىو أمر 
ميـ لمغاية، وعمى صناع القرار في تؿ أبيب العمؿ عمى الوصوؿ إليو في أقصر زمف ممكف، عمى حد 

 .تعبيره
 20/6/2012وكالة سما، 

 
 نها تعرقل عمل "القبة الحديدية"الجيش اإلسرائيمي يعارض استيراد الهواتف الخموية الذكية أل  20

ذكرت جريدة يديعوت أحرونوت أف الجيش اإلسرائيمي يعارض استيراد اليواتؼ الخموية المتطورة المعروفة 
 ىا دوف رقابة قد يضر بأمف إسرائيؿ.باسـ "سمارتفوف" بحجة أف استيراد ىذه األجيزة وانتشار 

وقمت الجريدة إف رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي، الجنراؿ بني غانتس، طالب وزارة االتصاالت بإرجاء 
وتأجيؿ إصالحات تعتـز الوزارة إدخاليا عمى شروط ومناقصات استيراد اليواتؼ الذكية خوفا مف أف تؤدي 

 ".الى تشويش عمؿ منظومة "القبة الحديدية
وكانت لجنة االقتصاد البرلمانية التابعة لمكنيست أقرت مطمع ىذا األسبوع السماح باستيراد أجيزة خموية 
إلسرائيؿ واإلتجار بيا دوف حاجة لتراخيص معينة، ما يعني أنو مف المتوقع أف تستورد إسرائيؿ في الشيور 

 آلف.القادمة أجيزة ىواتؼ خموية لـ يتـ تسويقيا في إسرائيؿ لغاية ا
وأفادت الجريدة أف ىذا األمر أثار معارضة شديدة مف قبؿ أجيزة األمف اإلسرائيمية، إذ وجو مدير عاـ وزارة 
األمف اإلسرائيمية الجنراؿ أوري شاني رسالة شديدة الميجة لمجنة االقتصاد البرلمانية، طالب فييا باسـ رئيس 

أف تقوـ وزارة األمف بدراسة ىذا األمر وبمورة موقفيا أركاف الجيش بتأجيؿ السماح بإدخاؿ ىذه األجيزة إلى 
 مف ىذه القضية، ألف استيراد ىذه األجيزة دوف رقابة رسمية قد تكوف لو تداعيات خطيرة عمى أمف إسرائيؿ.

وادعى ممثؿ الجيش اإلسرائيمي، خالؿ مداوالت لجنة االقتصاد، أف موجات اإلرساؿ واالستقباؿ الصادرة 
 تشوش عمؿ بطاريات منظومة "القبة الحديدية".عف ىذه األجيزة 

 21/6/2012، 48عرب 
 

 ل نتنياهو ويشاي واهارونوفبتش المسؤولية عن حريق الكرمليحمّ  مراقب الدولةتقرير  21
ونتائجو عمى كاىؿ رئيس  القى تقرير مراقب الدولة ميخا  لندنشطراوس" بالمسؤولية عف حريؽ الكرمؿ

ير األمف الداخمي يتسحاؾ اىارونوفيتش، ووزير المالية يوفاؿ شطاينتس، ووزير الوزراء بنياميف نتنياىو، ووز 
وقد حمؿ مراقب الدولة رئيس الوزراء نتنياىو المسؤولية الكاممة والشاممة لكؿ الثغرات  الداخمية ايمي يشاي.

ـ قضية التي ظيرت خالؿ عممية معالجة حريؽ الكرمؿ، حيث كتب في تقريره أف " نتنياىو امتنع عف حس
 مشكمة سمطة المطافئ في إسرائيؿ".

عنصرًا مف  44اودى بحياة  2010يشار الى اف حريؽ الكرمؿ الذي اندلع في شير كانوف األوؿ عاـ 
 شرطة مصمحة السجوف وعناصر الشرطة.

 20/6/2012، 48عرب 
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 سيناء تحولت إلى قاعدة لمنظمات "إرهابية" صحراء بيني غانتز: 22

أّف المشكمة الرئيسية التي يواجييا الجيش تكمف، أكثر مف  زاإلسرائيمي بني غانت أكد رئيس أركاف الجيش
وشدد «. إرىابية»أي وقت مضى، في األوضاع القائمة في منطقة سيناء جراء تحوليا إلى قاعدة لمنظمات 

ونقمت جريدة «. عبر ممارسة سيادتيا الحقيقية عمييا»عمى ضرورة أف تكبح السمطات المصرية ذلؾ 
أف باراؾ وغانتس تباحثا في السبؿ الكفيمة التي تدفع المسؤوليف المصرييف إلى اتخاذ إجراءات « معاريؼ»

 «.اإلرىابية»أكثر حزمًا إزاء نشطاء المنظمات 
إلى الرّد عمى إطالؽ الصواريخ باتجاه »بدورىا، ذكرت الجريدة أنو برزت في المؤسسة األمنية دعوات 

عف مصدر أمني قولو إف التقدير السائد في الجيش اإلسرائيمي، أف الضغط  ، لكنيا نقمت أيضاً «إسرائيؿ
عمى شاكمة نيراف صاروخية في « التنفيس»الداخمي عمى حماس أعطى مؤشراتو، وبالتالي قررت المنظمة 

المدى القصير باتجاه قواعد الجيش لعدـ إعطاء إسرائيؿ ذريعة لرّد فعؿ قوي. ودعا المصدر إلى ضرورة 
لف نسمح »وأوضح مصدر عسكري إسرائيمي رفيع المستوى أّنو «. اح لحماس بالنزوؿ عف الشجرةالسم»

، وىدد مصدر آخر بأنو في حاؿ تواُصؿ إطالؽ الصواريخ، فإف «باستمرار النيراف عمى بمدات الجنوب
ليا أف سمة األدوات التي تحت تصرفنا كبيرة، وتسمح بضربة أليمة جدًا لحماس، بحيث إّف مف األفضؿ »

 «.تزف خطواتيا
 21/6/2012، االخبار، بيروت

 
  "إسرائيل"موفاز: حدود الدولة الفمسطينية شرق الكتل االستيطانية الكبيرة والقدس عاصمة  23

قاؿ نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي وزعيـ حزب "كاديما" شاؤوؿ موفاز خالؿ ندوة نظميا : القدس المحتمة
نى "إف االولوية الرئيسية بالنسبة إلسرائيؿ تتمثؿ في حؿ النزاع مع معيد واشنطف لسياسة الشرؽ األد

الفمسطينييف عمى أساس اتفاؽ عمى الحدود واألمف والعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة دوف قيد أو 
وأضاؼ موفاز الذي يقوـ بزيارة لمعاصمة األميركية "أف عمى الفمسطينييف أف ال يصروا عمى وقؼ  شرط".
طاف كشرط لمعودة إلى المفاوضات .. نحف ال نرغب في حكميـ واحتالليـ إلى األبد كما أننا نرغب االستي

في قياـ دولة فمسطينية تقـو )حدودىا مع إسرائيؿ( شرؽ الكتؿ االستيطانية الكبيرة مع اإلبقاء عمى القدس 
ف شاء الفمسطينيوف عاصمة إسرائيؿ الموحدة إلى األبد وتنازؿ الفمسطينييف عف ما يسمى بحؽ العو  دة ؛ وا 

العودة إلى الدولة الفمسطينية التي نتفؽ عبر التفاوض عمييا فيذا شأنيـ، وليس ىناؾ إسرائيمي واحد، أكاف 
 يمينيًا أـ يساريًا، يقبؿ بحؽ عودة الفمسطينييف إلى إسرائيؿ تحت أي ظرؼ".

% مف أراضي فمسطيف 86خي عف وفي رد عمى سؤاؿ بخصوص قياـ الفمسطينييف "بتقديـ تنازليـ التاري
% مف مساحة فمسطيف، تكوف 22، أي ما يعادؿ 1188التاريخية والقبوؿ بدولة عمى األراضي المحتمة عاـ 

عاصمتيا القدس الشرقية وحؿ عادؿ لقضية الالجئيف الفمسطينييف وفؽ القرارات الدولية"، أستيجف موفاز 
ألماـ وليس إلى الخمؼ؛ نحف ندعو لمتفاوض واالتفاؽ ىذا الطرح، وقاؿ "أف الشعوب يجب أف تنظر إلى ا

 ضمف المعطيات القائمة دوف اشتراط طرؼ عمى آخر".
ولـ يظير موفاز أي مرونة بشأف تجميد االستيطاف رغـ تالحؽ األسئمة بيذا الخصوص، معتبرًا "أف القضايا 

سرائيؿ ىي الحدود واألمف ليس إال". اصراره عمى أف أي مفاوضات يجب واكد  األساسية بيف الفمسطينييف وا 
سرائيؿ دوف تدخالت خارجية. واشار موفاز في مداخمتو ومف خالؿ  أف تتـ بشكؿ ثنائي بيف الفمسطينييف وا 
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رده عمى أسئمة المشاركيف في الندوة في معيد واشنطف المقرب مف حزب "الميكود"، حيث عمؿ باحثًا ىناؾ 
يف يقوموف بأداء أمني جيد ولدييـ قوات أمف مينية تحافظ عمى في أواسط العقد الماضي إلى "أف الفمسطيني

أمف الضفة الغربية ولكف ليس لمسمطة الفمسطينية اي سيطرة عمى قطاع غزة الذي تحكمو حركة حماس 
اإلرىابية وتطمؽ عمينا الصواريخ" ، مشددا عمى ضرورة "اف تقوـ السمطة الفمسطينية ببسط سيطرتيا عمى 

وذىا ىناؾ كي تتحدث وتتفاوض السمطة الفمسطينية بصوت واحد وتكوف شريكًا حقيقيًا قطاع غزة وتفرض نف
 لمسالـ".

وبشأف الموقؼ مف ايراف، أكد موفاز، وىو ييودي مف اصوؿ إيرانية "يجب وقؼ إيراف عف مساعييا النووية 
ائيؿ أو منطقة الخميج بؿ وعدـ القبوؿ بإيراف كقوة نووية بأي ثمف كوف إيراف النووية ليست فقط تيديدًا إلسر 

واضاؼ "في حاؿ فشؿ العقوبات الشاقة مثؿ تجميد استيراد النفط اإليراني في ردع  خطرًا عمى العالـ أجمع".
 إيراف ال بد مف وقفيا عسكريًا كما يجب عمى الواليات المتحدة قيادة أي جيود عسكرية محتممة ضد إيراف".

ر موفاز أنو بغض النظر عف مف سيفوز باالنتخابات وبخصوص التطورات التي تشيدىا مصر، اعتب
المصرية "سيكوف النظاـ المصري القادـ أكثر راديكالية وتشددًا تجاه إسرائيؿ وما ييمنا ىو الحفاظ عمى 

 اتفاقيات السالـ المبرمة مع مصر واألردف".
 20/6/2012وكالة سما، 

 
 ل عممياته بغزة جاهزون لمرد بصرامة عمى أي تهديد والجيش سيواص :زغانت 24

 باستمرار عممياتو في قطاع غزة. زىدد قائد ىيئة االركاف في جيش االحتالؿ، بيني غانت: القدس المحتمة
وحسب أقوالو التي نقمتيا جريدة يديعوت أحرونوت العبرية، فإف الجيش سيواجو وبقوة كؿ المحاوالت لممساس 

 تعداد ليستمر في الرد عمى كؿ تيديد وفي كؿ وقت".بما أسماه "امف إسرائيؿ". وقاؿ: " إف الجيش عمى اس
 20/6/2012وكالة سما، 

 
 
 

 في قطاع غزة  "2-"سور واقي  إلىشالوم يدعو  25
ذكرت مصادر إسرائيمية اف مصر تبذؿ جيودا لوقؼ اطالؽ النار مع قطاع : اماؿ شحادة - القدس المحتمة

توقعت قيادة الجيش تصعيد االوضاع تجاه غزة غزة ومتوقع اف يثمر الجيود نجاحا خالؿ اليوـ، في وقت 
، اضافة الى اربعيف صاروخا وقذيفة صاروخية سقطت يوـ امس.  بعد سقوط عشرة صواريخ ،صباح اليـو

وتعالت اصوات اليميف اإلسرائيمي الداعية الى عممية عسكرية في غزة بعد اصابة اربعة جنود مف شرطة 
عض الصواريخ في مناطؽ ماىولة بالسكاف. ودعا وزير تطوير حرس الحدود وثالثة مدنييف جراء سقوط ب

النقب والجميؿ سمفاف شالـو الى تنفيذ عممية عسكرية شبيية بعممية "السور الواقي" التي نفذت في الضفة 
الغربية عند حصار المقاطعة وعدـ توقيفيا مف دوف القضاء عمى البنى التحتية لمتنظيمات الفمسطينية وفي 

 .مقدميا حماس
مف جيتو قاؿ المتحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي أنو مف غير المعتاد إعالف حماس عف تبنييا مسؤولية جزء 
مف عمميات إطالؽ الصواريخ. واتيـ حماس باطالؽ الصواريخ مضيفا" رجاؿ حماس قاموا بإطالؽ عشرة 

 طقة".صواريخ غراد في ساعات الظييرة، وىـ يتحمموف مسؤولية التصعيد الحاصؿ في المن
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والوؿ مرة تستخدـ إسرائيؿ لمدفاع مف الصواريخ اربع منظومات قبة حديدية، حيث قاـ الجيش بنصب 
منظومة في منطقة "نتيفوت" التي تعرضت لقصؼ مكثؼ لمصواريخ وفي ثالث مناطؽ في بمدات الجنوب 

 .ىناؾ منظومات قبة حديدية واحدة منيا تقوـ بميمة الدفاع عمى مقرات عسكرية
 21/6/2012، ة، لندنالحيا

 
  ك بعد هجوم إلكترونّي : انهيار مواقع إلكترونية تابعة لمحكومة والموساد والشابا"إسرائيل" 26

تعرض عدد كبير مف المواقع اإلسرائيمية، ومف بينيا مواقع حكومية وأمنية، ظير أمس، ليجـو أدى إلى 
مواقع التي تعرضت لميجـو االلكتروني، مف بيف ال»اإلخباري فإف « غموب»وبحسب موقع  تعطيميا تمامًا.

مواقع وزارة المالية والداخمية، وموقع الحكومة اإلسرائيمية ورئيس الحكومة، وموقع جيش االحتالؿ 
 «.اإلسرائيمي، فضاًل عف موقعي جيازي الشاباؾ والموساد

ا جرى تفعيؿ رسالة ، فيم«الموقع قيد الصيانة»وتعذر الوصوؿ إلى ىذه المواقع لساعات ظيرت فييا عبارة 
وجود عطؿ في نظاـ الدفع ويجري »، وىي شركة تزويد اإلنترنت الحكومية، تفيد بػ«تيييال»صوتية في نظاـ 
وبحسب مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي فإف ىذه المواقع انيارت نتيجة خمؿ تقني لـ  «.العمؿ إلصالحيا
 يذكر تفاصيمو.

 21/6/2012السفير، بيروت، 
 

 ط من مصمحة السجون بشبهة تهريب هواتف لألسرىاعتقال ضاب 27
قامت الشرطة اإلسرائيمية باعتقاؿ ضابط مف مصمحة السجوف اإلسرائيمية باإلضافة إلى إسرائيمي آخر، 

وقالت ناطقة بمساف  وذلؾ بشبية ضموعيما في تيريب ىواتؼ خموية لألسرى الفمسطينييف مقابؿ أمواؿ.
شعبة التحقيؽ مع السجانيف "ياحس"،  -433الىؼ -التحقيقات الدولية الشرطة لإلعالـ العربي إف "وحدة 

قامت باالمس باعتقاؿ ضابط سجوف، وىو ييودي مف سكاف الجنوب برتبة سجاف، والذي يخدـ في سجف 
 "ديكؿ" بشبية إدخاؿ وتيريب ىواتؼ نقالة خميوية ألسرى أمنييف في سجف إيشؿ".

 20/6/2012، 48عرب 
 

 ايرفضون محاكمتهم بسبب زيارتهم سوري "لإسرائي"الدروز في  28
قاطع المشايخ العرب الدروز في إسرائيؿ جمسة محكمة إسرائيمية أمس كاف مفروضًا أف تنظر في تقديـ 

في « بمد عدو»منيـ والنائب الدرزي في الكنيست سعيد نفاع، بداعي قياميـ بزيارة  18لوائح اتياـ ضد 
. ورفض المشايخ 2010و 2008لمدروز في سورية ولبناف في األعواـ إشارة إلى زيارتيـ األماكف المقدسة 

في « مقاـ النبي شعيب»حضور المحكمة، وتوجيوا مع عشرات المشايخ المتضامنيف معيـ إلى « المتيموف»
 حطيف لالعتصاـ، ما اضطر المحكمة إلى إرجاء جمستيا لمشير المقبؿ.

 21/6/2012، الحياة، لندن
 

 أولبانا االستيطاني ًا حول حياتفاق سرائيمية تقرّ المجنة الوزارية اإل 29
كشؼ مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو رسميا تفاصيؿ االتفاؽ حوؿ مستوطنة  :القدس

وقاؿ مكتب نتنياىو في بياف وصؿ القدس، "اجتمعت ظير  "االولبانا" والذي سيشرع في تنفيذه خالؿ اسبوع.
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تي تعني بشؤوف االستيطاف في أوؿ جمسة ليا واستمعت إلى إيجاز حوؿ كيفية تطبيؽ اليوـ المجنة الوزارية ال
حكـ المحكمة في قضية حي األولبانا في بيت ايؿ. ووفقا لمحؿ الذي تـ االتفاؽ عميو مع السكاف سيتـ نقؿ 

ا في خمسة بيوت الحي، وحتى استكماؿ النقؿ سيقطف السكاف في بيوت متنقمة وبمقدورىـ االنتقاؿ إليي
ضافة لذلؾ تمت إحاطة المجنة عمما أف الدولة ستتوجو إلى محكمة العدؿ العميا  ضاؼأو  األسبوع القادـ". "وا 

بطمب اعطاء ميمة ثالثة أشير لنقؿ البيوت مف مكانيا الحالي وأعطي خالؿ الجمسة إيجاز حوؿ النية لبناء 
 وحدات سكنية جديدة في بيت ايؿ". 300

 21/6/2012، القدس، القدس
 

  اً جريح 24وشهداء  في غزة إلى تسعة المواجهاتارتفاع عدد ضحايا  30
واصمت إسرائيؿ أمس شف غاراتيا الجوية عمى قطاع غزة ما أسفر عف استشياد فمسطينييف وجرح : غزة

 آخريف، فيما رد الفمسطينيوف باطالؽ صواريخ وقذائؼ الياوف عمى جنوب إسرائيؿ لميوـ الثالث عمى التوالي.
دىـ أبو سممية المتحدث باسـ المجنة العميا لالسعاؼ والطوارئ في وزارة الصحة التابعة لحكومة وقاؿ أ

الطفؿ مؤمف االضـ استشيد واصيب والده بجروح خطيرة، وأصيبت سيدتاف بجروح متوسطة »حماس اف 
 شرؽ مدينة غزة.« إثر استيداؼ طائرة استطالع الرض خالية في حي الزيتوف

ضـ بعد ساعات قميمة عمى اغتياؿ غالب ارميالت في غارة شنتيا طائرة استطالع عمى وجاء استشياد األ
جريحًا منذ بدء  21دراجة نارية كاف يستقميا شماؿ غربي مدينة رفح، ليرتفع عدد الشيداء إلى تسعة و

 العدواف.
 22/6/2022، الحياة، لندن

 
 بيت اعتبارهم أسرى حربيعّدون الُعّدة لمعركة جديدة لتث االحتاللاألسرى في سجون  32

قاؿ قيادي في الحركة األسيرة، أمس، إف الحركة األسيرة تعد العدة لمعركة جديدة مع إدارة  حساـ عز الديف:
مصمحة السجوف والمستوى السياسي اإلسرائيمي، لممطالبة بالتعامؿ مع المعتقميف األمنييف في سجوف 

 دولية، وتحديدًا مواثيؽ جنيؼ.االحتالؿ كػ"أسرى حرب" تنطبؽ عمييـ المعايير ال
وحسب القيادي الذي تحدث لػ"األياـ" عبر الياتؼ مف أحد سجوف االحتالؿ، والذي طمب عدـ اإلشارة الى 
اسمو، خاصة واف عممية اإلعداد لممعركة ما زالت في اوجيا، فإنو تمت مخاطبة كافة الجيات الفمسطينية 

 تسير في االتجاه الصحيح. المعنية بقضايا األسرى، وأف عممية اإلعداد
ولـ يحدد القيادي، المحكـو بالسجف ألكثر مف عشريف عامًا، موعد بدء ىذه المعركة، إال انو أوضح "اف 

قناع كافة األسرى بالفكرة، وقد تبدأ بعد شيور".  بدء العممية مرىوف بمستوى وآلية اإلعداد ليا، وا 
 ر مسبوؽ، في خوض ىذه المعركة الى النياية".إال أنو أوضح "لكننا جادوف ىذه المرة، وبشكؿ غي

وحوؿ ما إذا كانت المعركة ستشمؿ اضرابًا مفتوحًا عف الطعاـ، او اجراءات اخرى، قاؿ، "كؿ االجراءات 
 مفتوحة، لكف المعركة التي نعد ليا جدية، وبطريقة مختمفة عف مطالباتنا السابقة".

ود نقاش وجدؿ في اوساط الحركة االسيرة حوؿ ىذا مف جيتو، اكد وزير شؤوف االسرى عيسى قراقع وج
 المطمب، اال انو لغاية اآلف ال يوجد توافؽ عاـ في اوساط الحركة عمى المضي في ىذه المعركة.

 22/6/2022، األيام، رام اهلل
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 تسعة أسرى أشبال في سجن الشارون ينهون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد االستجابة لمطالبهم 32
مف األشباؿ القاصريف في سجف الشاروف  5أفادت محامية وزارة األسرى ىبة مصالحة أف  :راـ اهلل

وقالت مصالحة التي زارت  اإلسرائيمي أوقفوا إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ الذي استمر لمدة خمسة أياـ.
ف عددا مف األشباؿ في سجف الشاروف أف تسعة مف األشباؿ خاضوا إضرابا عف الطعاـ مف أجؿ تحسي

وأشارت أنو عمى ضوء ذلؾ  شروط الحياة في السجف، وأنيـ عوقبوا بزجيـ في زنازيف العزؿ االنفرادي.
جرت مفاوضات مع إدارة السجف مف خالؿ عدد مف األسرى البالغيف وىـ محمد سالمة وأمجد السراج الذيف 

إخراج األسرى األشباؿ  نقموا مف سجف عوفر بعد تنسيؽ لمتدخؿ مع إدارة السجوف، حيث جرى االتفاؽ عمى
 مف العزؿ والبدء بحؿ مشاكؿ األسرى بالسجف مقابؿ وقؼ اإلضراب.

وكانت مطالب األشباؿ في سجف الشاروف تتمخص بإغالؽ قسـ األشباؿ في ىذا السجف ونقميـ إلى سجوف 
بائي عوفر ومجدو، بسبب تردي الوضع اإلنساني والمعيشي في سجف الشاروف، ووقؼ انقطاع التيار الكير 

في قسـ األشباؿ بشكؿ متواصؿ وسوء الحمامات ومجاري الصرؼ الصحي التي تفيض عمييـ واحتجاجا 
عمى عدـ وجود أدوات ألغراض الطبيخ في القسـ كالطناجر، وعدـ وجود مراوح كافية، باالضافة الى 

 المعاناة مف مشاكؿ صحية لدى العديد مف األسرى.
 22/6/2022، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 أسرى بينهم نائب ثمانيةاإلداري ل االعتقال يجدد االحتاللمؤسسة التضامن:  33

أفاد محامي مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف بأف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية جددت : الضفة الغربية
أسرى، بينيـ نائب في المجمس التشريعي عف محافظة الخميؿ بالضفة الغربية  8االعتقاؿ اإلداري بحؽ 

 ،وذكر محامي االعتقاؿ اإلداري في مؤسسة التضامف أسامة مقبوؿ أف القائد العسكري اإلسرائيمي لمحتمة.ا
اصدر قرارا بتجديد االعتقاؿ اإلداري لمدة شيريف بحؽ عزاـ نعماف سميب  ،وبطمب مف جياز المخابرات

 النائب في المجمس التشريعي عف كتمة النواب اإلسالمييف.
 22/6/2022، السبيل، عّمان

 
 سوسيا قرية محافظ الخميل: االحتالل ُيسرع عمميات ترحيل أهالي 34

قاؿ محافظ الخميؿ، كامؿ حميد، إف سكاف منطقة سوسيا شرؽ يطا يواجيوف عممية ترحيؿ جماعية،  :الخميؿ
 تيدؼ سمطات االحتالؿ مف خالليا فرض وقائع جديدة عمى األرض وتوسيع المستوطنات.

صحفي حوؿ االنتياكات اإلسرائيمية في الخميؿ، إف "منطقة سوسيا تعرضت وقاؿ حميد، في مؤتمر 
 3خيـ و  1العتداءات إسرائيمية متكررة، كاف آخرىا، أمس، حيث سممت سمطات االحتالؿ، إخطارات ليدـ 

وأشار حميد الى أف ىناؾ تسارعا وتكثيفا في عمميات إصدار  لوحات لمطاقة الشمسية لممواطنيف ىناؾ".
اليدـ، وخمؽ اليجمات المتكررة مف قبؿ المستوطنيف، إليجاد مبررات بتيجير المواطنيف مف  إنذارات
مداىمة إسرائيمية العاـ الماضي، كما قطعت قوات  902وقاؿ إف محافظة الخميؿ" تعرضت لػ المنطقة.
حاجزا  318منزال، عوضا عف وجود  55شجرة مثمرة، إضافة إلى تسميـ إخطارات ىدـ لػ  1110االحتالؿ 

 عسكريا، إلعاقة تحركات السكاف في المحافظة".
 20/6/2022، القدس، القدس
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 الجئ فمسطيني في الضفة وغزة والشتات يونمم 511 االحصاء:  35
ونروا" أعمف الجياز المركزي الفمسطيني لالحصاء أف عدد الالجئيف الفمسطينييف بحسب سجالت وكالة األ

ياز في بياف أصدره بمناسبة اليوـ العالمي لالجئيف امس "اف واضاؼ الج مالييف الجئ. 9,2وصؿ إلى 
ىذه االرقاـ تمثؿ الحد االدنى لعدد الالجئيف الفمسطينييف"، مشيرًا إلى أف نسبة "السكاف الالجئيف في 

 % مف مجمؿ السكاف المقيميف في االرض الفمسطينية".11االراضي الفمسطينية ىو نحو 
% مف السكاف في الضفة الغربية الجئوف، في حيف بمغت نسبة 30أف نحو  وتابع: "أف البيانات تشير إلى
 %".66الالجئيف في قطاع غزة نحو 

مالييف نسمة بحسب االحصاءات  1,1ويبمغ عدد سكاف الضفة الغربية وقطاع غزة ما يقرب مف 
جمالي عدد % مف إ10وبمغت نسبة الالجئيف الفمسطينييف في األردف حسبما أورد البياف  الفمسطينية.

 % في سوريا.20%، و5,2الالجئيف الفمسطينييف في حيف بمغت النسبة في لبناف 
ألؼ عربي فمسطيني  596، فقد ُشرد وُطرد نحو 2590وقاؿ البياف "بناء عمى تقديرات االمـ المتحدة عاـ 

سطينييف % مف الفم66واضاؼ أف " ".2518مف االراضي الفمسطينية التي احتمتيا إسرائيؿ في حرب عاـ 
 تـ تيجيرىـ". 2518الذيف كانوف يقيموف في فمسطيف التاريخية عاـ 

واستعرض البياف مجموعة مف االحصاءات المتعمقة بالالجئيف مف حيث الفقر والتعميـ والعمر، وقاؿ اف 
% العاـ 12,6سنة في االراضي الفمسطينية قد بمغت  29"نسبة االفراد الالجئيف الذيف تقؿ اعمارىـ عف 

"، مشيرًا إلى أف "مخيمات الالجئيف في االراضي الفمسطينية ىي االكثر فقرا مقارنة مع سكاف الريؼ 1022
 والمدف".

 20/6/2022الجهاز المركز لإلحصاء الفمسطيني، 
 

 تحت شعار: القدس تجمعنا "يوم فمسطين الثامن"مهرجان  ينظمونفمسطينيو بريطانيا  36
يطانيا التجمع السنوي الثامف لمجالية الفمسطينية في بريطانيا عمى مدار : ينظـ المنتدى الفمسطيني في بر فلند

مف حزيراف )يونيو( الجاري في العاصمة البريطانية لندف، وفي مانشستر ثاني  11-13يومي السبت واألحد 
ممنتدى أف ىذا التجمع السنوي يعقد ىذا العاـ تحت شعار: القدس وأفاد بياف ل أكبر المدف البريطانية.

رئيس  ،تجمعنا، ويشارؾ فيو عدد مف المحاضريف مف أبرزىـ اإلعالمي الفمسطيني عبد الباري عطواف
عزاـ التميمي مدير معيد الفكر السياسي في بريطانيا. وقاؿ زاىر  د.وكذلؾ  ،تحرير جريدة القدس العربي

ف الرسالة األساسية ليذا التجمع ىي التأكيد عمى إ ،العالقات العامة واإلعالـ في المنتدىمسؤوؿ  ،بيراوي
 عمؽ انتماء الجالية الفمسطينية بكافة أطيافيا لموطف والمقدسات.

 22/6/2022، القدس العربي، لندن
 

 التعدين لمتنمية الصناعية و  فمسطين تنتخب عضوًا في المجمس التنفيذي لممنظمة العربيةالرباط:  37
انتخبت المنظمة العربية لمتنمية الصناعية والتعديف في دورتيا الثانية والعشريف، فمسطيف عضوًا في  :الرباط

 المجمس التنفيذي ليا، واعتمدت برنامجًا خاصًا لدعـ الصناعة في فمسطيف.
عربية لمتنمية وكاف وزير االقتصاد الوطني د.جواد ناجي الذي ترأس الوفد الفمسطيني دعا المنظمة ال

الصناعية والتعديف في الرباط، اليوـ األربعاء، لمعمؿ عمى تصميـ برنامج متكامؿ لدعـ القطاع الصناعي 
 في فمسطيف يساىـ في تنشيطو وتطويره ويحد مف حجـ البطالة.
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 يلأبر  /نشهر نيساخالل  "إسرائيل"صادرات األردن من الخضراوات إلى ارتفاع  38

ارتفعػػػت صػػػادرات األردف مػػػف الخضػػػراوات إلػػػى الكيػػػاف الصػػػييوني شػػػير نيسػػػاف الماضػػػي : عصػػػاـ مبيضػػػيف
طنػػػػًا. بالمقابػػػػؿ، دخمػػػػت المنتجػػػػات اإلسػػػػرائيمية الػػػػى االسػػػػواؽ المحميػػػػة بكميػػػػات كبيػػػػرة بعػػػػد أف  966لتصػػػػؿ 

 انخفضت المستوردات خالؿ األشير الماضية إلى مستويات متدنية. 
إف المقاطعػة الشػعبية والجيػود المسػتمرة لمجنػة مقاومػة التطبيػع ”فػي مقاومػة التطبيػع مف جيتيـ ذكػر نشػطاء 

وبينوا أف المجنة تؤكد أف  النقابية وبعض وسائؿ اإلعالـ ساىمت في انخفاض استيراد المنتجات اإلسرائيمية".
ى أبنػػػاء الشػػػعب األردنيػػيف واعػػػوف بػػػأف شػػراء ىػػػذه السػػػمع يػػدعـ حكومػػػة العػػػدو وآلتػػو العسػػػكرية التػػػي توجػػو إلػػػ

 الفمسطيني األعزؿ.
22/6/2022، السبيل، عّمان  

 
  ومحيطها نبيه بري: هناك تحضيرات الفتعال صدام بين المخيمات الفمسطينية 39

التػػػي شػػػيدتيا المخيمػػػات  األحػػػداثلفػػػت رئػػػيس مجمػػػس النػػػواب نبيػػػو بػػػري الػػػى اف ": سػػػعد اليػػػاس - بيػػػروت
بنػاني، ليسػت بريئػة، وىػي تػدعو الػى القمػؽ والتػوجس"، مبػديًا الفمسطينية، وما رافقيػا مػف اسػتيداؼ لمجػيش الم

خشػػيتو مػػف "وجػػػود مخطػػط لجػػػر المخيمػػات الػػػى فتنػػة عبثيػػػة"، والفتػػًا النتبػػػاه الػػى اف "وقػػػائع االيػػاـ الماضػػػية 
تتطػػابؽ مػػع المعمومػػات التػػي كانػػت قػػد وصػػمتو منػػذ اسػػابيع، حػػوؿ التحضػػير الفتعػػاؿ صػػداـ بػػيف المخيمػػات 

 ومحيطيا".
ف رئػػيس جبيػػة "النضػػاؿ الػػوطني" النائػػب وليػػد جنػػبالط إتصػػؿ بػػالرئيس بػػري وقػػاؿ لػػو " اف التحػػذيرات وأفيػػد أ

التػػػي اطمقتيػػػا حيػػػاؿ المخيمػػػات وسػػػمعتيا منػػػؾ، كانػػػت فػػػي محميػػػا، فضػػػاًل عمػػػا ذكرتػػػو عػػػف طاولػػػة الحػػػوار 
 ".األخيرة

ردًا فػي مواجيػة األحػداث بدوره رأى رئيس حزب القوات المبنانية سمير جعجع 'أف الحكومة تركت الجػيش منفػ
األمنّية، وىي ال سياسة واضػحة ليػا لمواجيػة ىػذه األحػداث. فيمػا يقػوـ الػوزراء بػدفع الجػيش عبػر التصػاريح 
الشػػاعرّية الداعمػػة لػػو'. وأضػػاؼ 'أسػػأؿ لمػػاذا لػػـ يقػػـ أي مػػف الرؤسػػاء باإلتصػػاؿ بػػالرئيس الفمسػػطيني محمػػود 

الجػػيش منفػػردًا فػػي حػػؿ ىػػذه القضػػّية. أمػػا أف كػػانوا  عبػػاس مػػف أجػػؿ حػػؿ أزمػػة المخيمػػات؟ وىػػؿ يجػػوز تػػرؾ
يتكمموف عف الحوار فنحف اتخذنا القرار بنزع السالح الفمسطيني خارج المخيمات ليقوموا باتخاذ القرار بتجريد 

 المواقع الفمسطينّية خارج المخيمات مف السالح'.
بنشر الجيش فػي الناعمػة وجميػع القواعػد آذار "رئيس الجميورية  21طالبت األمانة العامة لقوى  مف ناحيتيا

 تنفيذًا لقرارات طاوالت الحوار السابقة، وعمى كؿ األراضي المبنانية بما فييا المخيمات".
"وعمّػؽ عضػو كتمػة "المسػتقبؿ" النائػب باسػـ الشػاب عمػى تصػريحات رئػيس تكتػؿ "التغييػر واالصػالح" النائػب 

فقػاؿ "انػا اؤيػد الجنػراؿ عػوف فػي اف المشػكمة الفمسػػطينّية  ميشػاؿ عػوف ممػا يجػري فػي المخيمػات الفمسػطينية،
 مؤامرة خارجّية عمى لبناف، إال اني أوضح لو اف مف يحّرؾ ىذه الفصائؿ الفتعاؿ المشكمة ىـ حمفاؤه".

الفمسػػطينييف "المطمػػوب مػػف كػػؿ الفصػػائؿ  إلػػىالمفتػػي الجعفػػري الممتػػاز الشػػيخ احمػػد قػػبالف  قػػاؿمػػف جيتػػو، 
اتيا العمؿ بصدؽ وثبات مع الحكومػة المبنانيػة وكػؿ القيػادات السياسػية والحزبيػة عمػى مسػؾ الفمسطينية وقياد

 األمور وضبطيا عمى النحو الذي يصوف االستقرار ويعزز السمـ األىمي لمجميع".
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22/6/2022، القدس العربي، لندن  
 

 "إسرائيل"إلعدام المتعاممين مع نعم : المبناني وزير الداخمية والبمديات 40
إثػػػر اسػػػتقبالو وفػػػدًا مػػػف ىيئػػػة ممثمػػػي األسػػػرى المحػػػّرريف مػػػف  ،مػػػف وزيػػػر الداخميػػػة والبمػػػديات مػػػرواف شػػػربؿأع

 .اإلسرائيميأنو مع تنفيذ أحكاـ اإلعداـ التي صدرت بحؽ المتعامميف مع العدو  اإلسرائيمية،السجوف 
22/6/2022، ، بيروتاألخبار  

 
 ية لمشعب الفمسطينيدولالتوفير الحماية  إلىتدعو الجامعة العربية  42

دعت جامعة الدوؿ العربية المجتمع الدولي أمس إلى توفير الحماية العاجمة : صالح جمعة - القاىرة
لمشعب الفمسطيني في جميع مناطؽ وجوده في األراضي المحتمة، وبالتدخؿ لوقؼ القصؼ العشوائي وقتؿ 

 ساجد بالضفة الغربية.المدنييف العّزؿ في قطاع غزة، كما نددت بحرؽ المستوطنيف لمم
وقاؿ السفير محمد صبيح، األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة في الجامعة 

في تصريح إعالمي لو، إف التصعيد يأتي في سياؽ حرب شاممة تطاؿ الشعب الفمسطيني في كؿ  ،العربية
يمي الدموي المستمر عمى قطاع غزة، وندد بحرؽ وأداف صبيح ىذا التصعيد اإلسرائ المحافظات الفمسطينية.

وحمؿ  المستوطنيف لممساجد في الضفة الغربية، وآخرىا حرؽ مسجد بمدة جبع بالقرب مف القدس المحتمة.
 الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف ىذه الجرائـ. صبيح

ى عممية السالـ وحؿ الدولتيف، وعمى وجدد صبيح التأكيد عمى مخاطر السياسة االستيطانية اإلسرائيمية عم
 "تنفيذ حرب مفتوحة عمى الفمسطينييف"االستقرار في المنطقة، مشددا عمى أف عنواف السياسة اإلسرائيمية ىو 

 بمعنى الكممة.
 22/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 

 في قطاع غزة "إسرائيل"بين الفصائل الفمسطينية و تهدئةالمصر تتدخل لتثبيت  42
إلعادة  "إسرائيؿ"تبذؿ جيودًا بيف الفصائؿ الفمسطينية و أنياأشرؼ اليور: أعمنت مصر يوـ أمس  -غزة 

بالده تبذؿ  إف ،السفير المصري لدى السمطة الفمسطينية ،حالة اليدوء إلى قطاع غزة، وقاؿ ياسر عثماف
وطالب سفير مصر  مور.جيدا مف أجؿ استعادة حالة التيدئة، وأشار إلى أف بالده ال ترغب في تدىور األ

كي يتسنى لفصائؿ المقاومة الفمسطينية مقابمة ىذا التوقؼ "بأف توقؼ ىجماتيا ضد غزة  "إسرائيؿ"مف 
 ."بتوقؼ آخر

 22/6/2022، لندن، القدس العربي
 

 البمدين إلى أن هوية الرئيس المقبل لن تضر بعالقات"إسرائيل"يطمئن  المصريالجيش  ":معاريف" 43
جريدة معاريؼ كشفت أمس، أف  ، أفيحيى دبوؽنقاًل عف مراسميا ، 22/6/2022بيروت،  األخبار،نشرت 

المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية، طمأف رئيس الحكومة اإلسرائيمية، بنياميف نتنياىو، إلى أف ىوية 
مس العسكري المج"، مشيرة إلى أف "إسرائيؿ"الرئيس المصري المقبؿ، ميما كانت، لف تضر بالعالقات مع 
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في مصر، أكد لممبعوث الخاص لرئيس الحكومة اإلسرائيمية، يتسحاؽ مولخو، أف الجيش المصري سيظؿ 
المسؤوؿ األوؿ عف العالقات بيف إسرائيؿ ومصر، وسيحافظ عمى اتفاقية السالـ، ولف يمحؽ أي أضرار 

افت الجريدة، نقاًل عف مصادر . وأض"بالعالقات األمنية والسياسية واالقتصادية المعقودة بيف الجانبيف
لكف ال "مف الجيش المصري  "إسرائيؿ"سياسية إسرائيمية رفيعة المستوى، أنو رغـ التطمينات التي تمقتيا 

يمكف أحدًا أف يضمف ىذه التعيدات، وخصوصًا أّف مف غير المعموـ ما الذي سيحدث في مصر بعد عدة 
ذا كاف الجيش المصري سيظؿ محافظًا عم  ."ى سيطرتو ونفوذهأشير، وا 

ضياء  ، أفىاني زايد ،القاىرةنقاًل عف مراسميا في  22/6/2022، الوطن أون الين،)السعودية(وأضافت 
في  ،وقاؿ ،شكؾ فيما ذكرتو جريدة معاريؼ ،رئيس مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية ،رشواف

ف خاصة في المحظات التي تكوف فييا مصر تمر "ال أصدؽ ممفات اإلسرائيميي :أمس ،تصريحات لػ"الوطف"
بمرحمة حرجة، كما ىو الحاؿ اآلف بالنسبة لقرب اإلعالف الرسمي عف نتائج انتخابات الرئاسة المصرية، 
حيث تسعى إسرائيؿ لتسريب معمومات تكوف في مجمميا أقرب إلى محاولة الصيد في الماء العكر، في 

 قة بيف المجمس العسكري واإلخواف المسمميف".محاولة لتصدير أزمة استباقية لمعال
 

 غزة بالكهرباءقطاع لضمان تزويد  "القناة"دوالر لشركة  مميون 3.5ل مصر تحوّ  44
مميوف جنيو  12القاىرة: قالت جامعة الدوؿ العربية أمس إف مصر قامت أوؿ مف أمس )الثالثاء( بتحويؿ 

، لتزويد قطاع غزة بالكيرباء. وقاؿ السفير محمد صبيح، "القناة لتوزيع الكيرباء"مميوف دوالر( لشركة  3416)
األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة في الجامعة العربية، إف الجامعة تمقت 

التي تزود قطاع  ،مميوف جنيو لشركة القناة لتوزيع الكيرباء 12خطابا مف الحكومة المصرية يفيد بتحويؿ 
ء. وأوضح صبيح أف الحكومة المصرية سددت ىذا المبمغ لمشركة في وقت ميـ جدا لتمكيف غزة بالكيربا

 الشركة مف مواصمة تزويد قطاع غزة بالكيرباء المصرية.
 22/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"األمني عمى الحدود مع  االستنفاراستمرار مصر:  45

األراضي التي تحتميا ألمني عمى الحدود بيف مصر و يسري محمد: استمرت حالة االستنفار ا -سيناء 
بيف الجانبيف لميوـ الثالث عمى التوالي، في أعقاب قياـ مسمحيف بتنفيذ ىجـو عمى  2518" منذ سنة إسرائيؿ"

دورية إسرائيمية قرب الحدود مع مصر. وقالت مصادر أمنية مصرية إنو تـ رفع درجة االستعداد بيف قوات 
جنوب معبر رفح الحدودي،  6والتي تبدأ مف العالمة  "،إسرائيؿ"تمركزة عمى الحدود مع األمف المركزي الم

فيما عززت قوات حرس الحدود مف وجودىا عمى الحدود مع قطاع غزة، والتي تبدأ مف العالمة رقـ واحد 
 .6عند ساحؿ البحر المتوسط وحتى العالمة الدولية رقـ 

إف حالة االستنفار األمني مف الجانب اإلسرائيمي  "إسرائيؿ"صر ووقاؿ شيود عياف مف سكاف الحدود بيف م
ف آليات عسكرية إسرائيمية  ف الدوريات اإلسرائيمية ما زالت نشطة في منطقة الحدود، وا  ما زالت مستمرة، وا 

 ما زالت متمركزة قرب الحدود بيف البمديف.
 22/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 تصل غزة عبر معبر رفح البري" 2" التضامنيةلوفاء قافمة ا 46
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" التنموية، تحت رعاية 1لى قطاع غزة،  قافمة "الوفاء إربعاء مس األأوصمت مساء : توفيؽ عبد الفتاح
التي يشارؾ فييا متضامنوف  ،"1المنسقة األوروبية لمعمؿ اإلنساني لفمسطيف. وكاف في استقباؿ "قافمة الوفاء 

عند معبر رفح عدد مف الشخصيات الرسمية  ،سعودية وتركيا ومصرمف إيطاليا واألردف وقطر والكويت وال
برعاية الجمعية الخيرية  ، التي تأتيالقافمة ءوسيشارؾ أعضا وممثميف عف مؤسسات المجتمع المدني.

اليوـ الخميس بالعرس الجماعي لخمسيف مف العرساف ذوي  ،إيطاليا –لمناصرة الشعب الفمسطيني 
كما وسينفذ الوفد العديد مف المشاريع التي  رروا مف الحرب األخيرة عمى غزة.االحتياجات الخاصة ومف تض

يجاد فرص عمؿ  تعمؿ عمى تمبية احتياجات القطاعات المختمفة مف أجؿ تعزيز صمود الشعب الفمسطيني وا 
 لمعشرات مف العاطميف في مختمؼ القطاعات.

 22/6/2022، 48موقع عرب 
 

 2982 في سنةجراء قصفها مفاعل تموز النووي التعويضب "إسرائيل"تحرك عراقي لمطالبة  47
 "إسرائيؿ"أكد برلمانيوف عراقيوف أف ىناؾ ممفًا جديدًا لتحريؾ دعوى التعويض ضد : عالء يوسؼ - بغداد

جراء قصفيا مفاعؿ تموز النووي العراقي المخصص لألغراض السممية في السابع مف يوينو/حزيراف 
نت إف أغمب النواب .نونية في البرلماف العراقي النائب عمر الجبوري لمجزيرة. وقاؿ عضو المجنة القا2582

عبر المنظمات الدولية بالتعويضات جراء قياميا بالعدواف العسكري عمى مفاعؿ  "إسرائيؿ"يؤيدوف مطالبة 
 تموز، وأضاؼ أف ىذا العمؿ العدواني تسبب بأضرار مادية كبيرة وشكؿ خطرًا عمى حياة المواطنيف في

 المناطؽ المحيطة بالمفاعؿ.
 20/6/2022موقع الجزيرة.نت، 

 
 مممكة الشيخوخة في عصر التغييرات غير قادرة عمى مواجهة إيران السعوديةدراسة إسرائيمية:  48

زىير أندراوس: رأت دراسة أعدىا الباحث اإلسرائيمي يوئيؿ غوجانسكي، مف معيد أبحاث األمف  -الناصرة 
 -تؿ أبيب، أف شيخوخة العائمة الحاكمة في السعودية تحمؿ في طياتيا أبعادا جيو القومي، التابع لجامعة 

، ووضعو الصحي المتدىور، يجب أْف يضيء الضوء سياسية، ذلؾ أف جيؿ الممؾ، عبد اهلل، المتقدـ جداً 
في إيراف األحمر في ما يتعمؽ بمستقبؿ استقرار أكبر دولة منتجة ومصدرة لمنفط مقابؿ الجميورية اإلسالمية 

 ورغبتيا في االنتقاـ، وأْف تأخذ بعيف االعتبار اليزات السياسية التي تعصؼ في العالـ العربي.
وخمصت الدراسة اإلسرائيمية إلى القوؿ إف قدرة السعودية عمى أْف تكوف ندة لمجميورية اإلسالمية في إيراف، 

رتبطة ارتباًطا كمًيا باستقرار العائمة المالكة، وداعمة لمواليات المتحدة األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط، م
وبالحاجة إلى نقؿ السمطة مف الحكاـ الحالييف إلى األحفاد بصورة سمسمة، ولكف حقيقة مرض الممؾ وعدـ 
استبعاد وفاتو في األمد القريب، مف شأنيما أْف تخمؽ التحديات الجساـ لممحافظة عمى استمرارية الحكـ في 

يؤكد الكاتب، عمى أف الحفاظ عمى السعودية ككمب الحراسة لممصالح األمريكية في السعودية، وعميو، 
المنطقة، ُيحتـ نقؿ السمطة إلى أمير مف الجيؿ الثالث، لكي يعمؿ عمى التكيؼ لألحداث والتغييرات التي 

ف بيف التقاليد تعصؼ بالعالـ العربي، كما أف ميمتو األساسية، برأي الباحث اإلسرائيمي، ستكوف إيجاد التواز 
 اإلسالمية المحافظة جًدا وبيف االحتياجات األخذة بالتوسع لسكاف المممكة الشباب، عمى حد قولو.

 22/6/2022، لندن، القدس العربي
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 : لتحرس مصر حدودها"الشرق األوسط"لـمسؤول أميركي  49
تعرضت ليا  عمى اليجمات التي عقب مسؤوؿ في الخارجية األميركية: محمد عمي صالح - واشنطف

النقطة المنطقية األولى ىي أف تحرس كؿ دولة حدودىا حتى ال "إف  :بقولو "إسرائيؿ" مف سيناء المصرية
الشرؽ األوسط: جريدة ، وأضاؼ ل"يتعدى أحد عمى الدولة المجاورة، سواء كاف ذلؾ اعتداء حكوميا أو فرديا

سيناء بعد سنوات آمنة تمتد إلى اتفاقية كامب ، نحف نفيـ قمؽ اإلسرائيمييف مف أي ىجمات عمييا مف طبعاً "
سرائيؿ.. ونحف نريد أف يستمر اليدوء  ."ديفيد لمسالـ بيف مصر وا 

مف زيادة النفوذ اإلسالمي في مصر بعد إسقاط الرئيس حسني مبارؾ، رفض  "إسرائيؿ"وبالنسبة لقمؽ 
نؤيد  يمقراطية في مصر، وأيضاً نحف نؤيد العممية الد"المسؤوؿ الحديث عف عالقة بيف الحدثيف، وقاؿ: 

سرائيؿ، وال نرى في ذلؾ أي تناقض  "إسرائيؿ"وبالنسبة لتقارير إخبارية بأف  ."اتفاقية السالـ بيف مصر وا 
تريد ضمانات أميركية الستمرار اليدوء عمى الحدود المصرية؛ إذا سيطر اإلسالميوف عمى الحكـ في 

سيا فييا إشارات واضحة إلى مسؤولية الجانبيف، ومسؤولية اتفاقية كامب ديفيد نف"مصر، قاؿ المسؤوؿ: 
. ورفض المسؤوؿ أف يعمف عف "الواليات المتحدة، والمجتمع الدولي، لضماف تنفيذىا واستمرار ذلؾ التنفيذ

ضمانات أميركية جديدة، وقاؿ: إف الرئيس األميركي باراؾ أوباما ووزيرة الخارجية ىيالري كمينتوف كررا 
 ."إسرائيؿ"التزاـ الواليات المتحدة بأمف مرات كثيرة 

وأشار المسؤوؿ إلى بياف الخارجية األميركية، أوؿ مف أمس، بأف الواليات المتحدة تديف أعماؿ العنؼ 
ما زلنا نشعر بالقمؽ إزاء الوضع األمني في شبو جزيرة "واليجمات سواء مف غزة أو مف سيناء. وقاؿ البياف: 

فس مف جميع األطراؼ. وبشكؿ أعـ، نحف نشجع الحكومة المصرية عمى إيجاد سيناء، وندعو إلى ضبط الن
 ."حؿ دائـ لمسألة األمف في سيناء

 22/6/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 لمشروعات بالقدس والضفة لوقف هدم آالف المنازل الفمسطينية مالياً  بريطانيا تقدم دعماً  50
لمشروعات بالقدس والضفة لوقؼ  مالياً  بريطانيا تقدـ دعماً ": قالت وزارة الخارجية البريطانية إف .(ا.ب.د)

نسخة منو في دبي،  األلمانيةوذكرت الوزارة في تقرير تمقت وكالة األنباء  ."ىدـ آالؼ المنازؿ الفمسطينية
إلعداد مخططات ىيكمية لمتطوير والبناء لالستجابة لالحتياجات والنقص الحاد في  مالياً  أنيا قدمت دعماً 

 الفمسطينية. األراضياكف والمباني العامة في المس
عف  ،المقرر نشره عمى المواقع إلكترونية لسفارات بريطانيا بالخميج خالؿ األسبوع الجاري ،ونقؿ التقرير

 رامي نصر اهلل، رئيس مركز التعاوف والسالـ الدولي، الذي يتخذ مف شرقي القدس مقرا لو، قولو إف
ساعدات مالية لمشاريع المركز التي تيدؼ لوقؼ ىدـ بيوت الفمسطينييف في الحكومة البريطانية قدمت م"

القدس الشرقية والضفة الغربية إضافة إلى إعداد مخططات ىيكمية لمتطوير والبناء لالستجابة لالحتياجات 
 اهلل إف تكمفة مشروع تخطيط القدس بمغت قرابة وقاؿ نصر ."والنقص الحاد في المساكف والمباني العامة

مميوف جنيو استرليني دفعتيا بريطانيا خالؿ السنوات الخمس األخيرة، وىناؾ احتياج إلى ثالثة مالييف 
 3610 قرية وتجمعا تضـ 16 مخططا ىيكميا لػ 10إلى أف المركز أعد  مشيراً  إضافية الستمرار ىذا العمؿ.

 تصة.بيتا تـ تجميد أوامر اليدـ بحقيا بعد تقديـ المخططات إلى الجيات المخ
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 1تـ تجميد أوامر اليدـ لما يزيد عف "وبحسب التقرير كانت نتيجة دعـ الحكومة البريطانية والمركز انو 
مبنى وتحديد مناطؽ تطوير قدرتيا االستيعابية تزيد عف خمسة آالؼ وحدة سكنية لتغطي  900و آالؼ

 ."جزءا مف النقص الحاد في الوحدات السكنية
 22/6/2022، لندن، القدس العربي

 
 في "إسرائيل" ألنها دولة تفرقة عنصريةأميركية ترفض ترجمة عبرية لكتابهاكاتبة  52

الموف "رفضت الروائية األفريقية األميركية المشيورة أليس ووكر السماح بإعادة ترجمة روايتيا : حممي موسى
قد نشر بالعبرية لممرة  ألنيا دولة تفرقة عنصرية. وكاف الكتاب "إسرائيؿ"إلى المغة العبرية في  "أرجواني

لمنشر إذنا مف  "يديعوت"األولى في الثمانينيات مف القرف الماضي ولكف مف أجؿ إعادة ترجمتو طمبت دار 
دولة إسرائيؿ متيمة "المؤلفة. وردت ووكر عمى الطمب برسالة ترفض فييا نشر الكتاب بالعبرية بسبب أف 

 ."واء في داخؿ إسرائيؿ أـ في األراضي المحتمةبالتفرقة العنصرية واضطياد الشعب الفمسطيني، س
وأوضحت ووكر في رسالتيا أنيا ترى في السياسة اإلسرائيمية ما ىو أسوأ مف الفصؿ العنصري الذي عانت 
منو كشابة سوداء أميركية. وأضافت أف جنوب أفريقييف أبمغوىا أف السياسة اإلسرائيمية أسوأ مف نظاـ التفرقة 

 قائما في بالدىـ.العنصرية الذي كاف 
 22/6/2022السفير، بيروت، 

 
 إلى الوراء ُدر الفمسطينيةالمصالحة  

قبؿ أكثر مف أسبوع، كانت الماكينة اإلعالمية والصحافية الفمسطينية تنشر األخبار التي تتحدث  :رائد الفي
ر عمى الساحة عف قرب الوصوؿ إلى اتفاؽ وطني يقدـ مشروعًا لمشراكة بيف الفصيميف الرئيسييف واألكب

الفمسطينية فتح وحماس، يتجسد في تشكيؿ حكومة كفاءات وطنية برئاسة رئيس السمطة الفمسطينية زعيـ 
 حركة فتح محمود عباس.

وفي األسبوع الماضي انقطع تيار الماكينة اإلعالمية فجأة، كما تنقطع الكيرباء في قطاع غزة معظـ 
يعود إلى جممة مف العوامؿ مف بينيا، انتظار ما ستؤوؿ إليو  األوقات، وعمى األرجح أف سبب ىذا االنقطاع

انتخابات اإلعادة في مصر الختيار رئيس الجميورية، فضاًل عف تعثرات جوىرية تتعمؽ بمسائؿ تمتيف 
دامة الوفاؽ الوطني .  وا 

حركة  في ممؼ االنتخابات الرئاسية في مصر وقبؿ إعالف النتائج، كاف ثمة قناعة لدى شريحة عريضة في
حماس، أف نتائج االنتخابات وما تقرره تنعكس عمى وضع الحركة الحمساوية بشكؿ عاـ، واألىـ أنيا 
تنعكس بقوة عمى سمطة حماس في قطاع غزة، ونفس ذلؾ التأثير عمى وضع فتح في حاؿ فاز المرشح 

 أحمد شفيؽ، بحسب الكاتب والمحمؿ السياسي ىاني عوكؿ.
ح جماعة اإلخواف المسمميف وذراعيا السياسية حزب الحرية والعدالة الدكتور بمعنى، أنو في حاؿ تسمؽ مرش

محمد مرسي قمة الشجرة في مصر بإرادة الناخبيف، فإف وضع حماس الوجودي سيتعزز، باعتبارىا جزءًا 
ر أصياًل مف جماعة اإلخواف المسمميف، وبالتالي فإنيا ستمتمؾ قوة إضافية قد تؤثر في المزاج العاـ لمحوا

 ” .فتح“الوطني مع حركة 
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سيتأثر ” فتح“أما إذا كاف الفوز بالسمطة مف نصيب أحمد شفيؽ، االبف الشرعي لمنظاـ السابؽ، فإف وضع 
ىو اآلخر، مف ناحية دعـ مصر لمسمطة والحركة الفتحاوية، خصوصًا أف األخيرة عمى مسافة قريبة مف 

 نفذة في السمطة .شفيؽ مف حيث الحساسية تجاه التيارات الدينية المت
في إطار ذلؾ، يقوؿ عوكؿ: صدر تصريح عف الدكتور محمود الزىار أحد أبرز قيادات حماس في الداخؿ 
الفمسطيني، قاؿ فيو صراحًة إف الظروؼ غير ناضجة بعد إلجراء محادثات تتصؿ بتشكيؿ حكومة 

 ع العربي في بعض الدوؿ العربية.فمسطينية بتوافؽ وطني، معماًل ذلؾ باالنتخابات المصرية وتأثيرات الربي
 البرنامج السياسي

ويبدو واضحًا مف حديث الزىار أف الحركة الحمساوية خصوصًا فرعيا في القطاع، ال تريد استعجاؿ 
المصالحة الفمسطينية إلى حيف انتظار نتائج االنتخابات المصرية، في حيف يتبيف مف التصريحات األخيرة 

ة ووزير داخميتو فتحي حماد حوؿ التصدي لمفمتاف وعدـ التصالح مع العممانية، لرئيس الوزراء إسماعيؿ ىني
 في إطار شراكة حقيقية .” فتح“غير متقبمة لمتعايش السممي مع ” حماس“أف 

ىو الدعوة إلجراء انتخابات وترسيـ الحكومة ” الفتحمساوي“ويقوؿ عوكؿ: إف كؿ ما سمعناه عف االتفاؽ 
، لكف لـ نسمع عف ماىية البرنامج ”حماس”و” فتح“ات تحت رعاية ومشورة الجديدة مف أصحاب الكفاء

 السياسي الذي ستحممو الحكومة الجديدة، إال إذا كاف برنامج الرئيس محمود عباس باعتباره أبو الحكومة.
أكثر مف ذلؾ، ىناؾ قضية دمج األجيزة األمنية، وىذه القضية ممغومة ويمكف أف تنفجر في أي لحظة، 

” فتح“ر مف أخطر القضايا التي أدت إلى تعميؽ االنقساـ الفمسطيني ومعو االقتتاؿ واإلطاحة بحركة وتعتب
 . في قطاع غزة، منتصؼ يونيو/ حزيراف  

حماس ترغب في تأجيؿ دمج األجيزة األمنية إلى حيف إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، في حيف ترى 
 ة بيف شطري الوطف مف قبؿ حكومة التوافؽ الوطني برئاسة عباس.ضرورة توحيد تمؾ األجيز ” فتح“

لدييا موقؼ مف ىذا ” إسرائيؿ”أضؼ إلى ذلؾ، أف ىناؾ طبعًا مف يسعى إلى تعطيؿ االتفاؽ الفمسطيني، ؼ
االتفاؽ إذا تـ، وأيضًا تصر الواليات المتحدة األمريكية والرباعية الدولية عمى تحديد ىوية ىذا المولود 

يني، ذلؾ أف الرباعية ظمت حريصة عمى عدـ إسقاط شروطيا الثالثة لدعـ أي حكومة فمسطينية الفمسط
 كؿ الوقت .” حماس“جديدة، وىو ما رفضتو 

ستقؼ صامتة عمى تمرير االتفاؽ الفمسطيني إذا توافرت الرغبة الداخمية في األساس، ” إسرائيؿ“وال نظف أف 
، يوـ اصطدمت ”إسرائيؿ”قدمتيا الفصائؿ الفمسطينية المتقاتمة ؿ إذ يدرؾ الجميع كـ ىي قيمة اليدية التي

المستفيدة أواًل ” إسرائيؿ“في بعضيا البعض، إذ إف ىذا االقتتاؿ أضعؼ الموقؼ الفمسطيني الموحد وخدـ 
 وأخيرًا .

ف كنا نقؼ عمى مقياس التشاؤـ تجاه االتفاؽ الوطني الذي يفترض بو أف يرى النور ف ي وعمى كؿ حاؿ، وا 
تماـ المصالحة، لكف مف الميـ أف نسوؽ  نياية األسبوع، إال أننا ال نتمنى سوى الخير لنصرة قضيتنا وا 

 مجموعة العوامؿ التي قد تؤدي إلى اإلطاحة برأس المصالحة .
أواًل: ثمة استيالؾ كبير لموقت مف حساب المصالحة، وىناؾ قناعة راسخة عند المستفيديف أف إضاعة ىذا 

ضمف ليـ تغيرًا في المعبة السياسية لصالحيـ . التاريخ يعيد نفسو كما ُيقاؿ، ونتذكر مجموع الوقت قد ي
ولـ تحقؽ حكومة توافؽ  الحوارات التي ابتدأت قبؿ وحتى االنتخابات التشريعية التي جرت العاـ ،

 وطنية واقفة عمى أرجميا وصامدة لنصؼ عاـ .
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رادة االتفاقية مسافة طويمة، وعدـ ثقة تعود لسنيف طويمة، والحالة السياسية ثانيًا: بيف القيادات الفمسطينية واإل
مفمسة وال تبشر باتفاؽ صامد وواضح المعالـ . ثمة مف يختصر كؿ المصالحة في ضرورة إجراء 

 ببعضيا .” يمحميا“االنتخابات، ونسمع طرفًا آخر يرغب في المصالحة باعتبارىا محاصصة، دوف أف 
ر الفمسطيني غير مستقؿ ولعمو أسير لمتغيرات الدولية والعربية، فيكفي تأثير مصر وحدىا عمى ثالثًا: القرا

أجواء المصالحة الفمسطينية الداخمية، فما بالكـ بالموقؼ األمريكي والرباعي الدولي واألوروبي، مف دوف 
 ” .اإلسرائيمي“إغفاؿ الموقؼ والدور 

ت تساعد فعاًل عمى مد حباؿ المصالحة، ففي الضفة ىناؾ رابعًا: ال يوجد في الضفة أو غزة مشروعا
 عمى تكريس سمطتيا .” حماس“حكومة جديدة عمرىا أقؿ مف شير، بينما في غزة تعمؿ 

إف حصمت المصالحة فعاًل، فإنيا وعمى األرجح لف تصمد طوياًل وستكوف مصالحة مغشوشة ولمتعايش 
كاف الشعب في مقدمة مف يدفع ثمف االنقساـ، وال المؤقت المبني عمى المصالح والمحاصصات، طالما 

 غيره أحد يدفع ذلؾ الثمف .
 

 أجندات ونفوذ
إف الوصوؿ إلى مصالحة حقيقية بإرادة قوية، يتطمب تضافر كافة الجيود المجتمعية لتشكيؿ قوة ضاغطة 

لى تقوية ، وعدا ذلؾ فإننا نتحدث عف مجرد أصحاب أجندات، يطمحوف إ”حماس”و” فتح“عمى الحركتيف 
 نفوذىـ وزيادة قوتيـ بالماؿ والسمطة، وفقًا لرأي عوكؿ .

ويتفؽ الكاتب الصحفي أشرؼ العجرمي مع عوكؿ في تأثير االنتخابات الرئاسية المصرية عمى المصالحة 
الفمسطينية الداخمية، ويقوؿ: إف المصالحة ليست في وارد التنفيذ في القريب . واالشتراطات التي تطرح في 

، وعمميات التأجيؿ المرتبطة باالنتخابات الرئاسية المصرية تقوؿ إف ىذا الممؼ لـ يحسـ بعد، ولـ كؿ ي ـو
 يتخذ فيو قرار نيائي حتى المحظة .

كانا عمى ما يبدو ينتظراف نتائج االنتخابات المصرية، ليس مف أجؿ تفرغ الجانب ” حماس”و” فتح“الطرفاف 
حة، بؿ لمعرفة َمف الرئيس القادـ وكيؼ ستكوف عالقة غزة بمصر المصري لممساعدة في دفع عجمة المصال

كذلؾ ” إسرائيؿ”في المدى المنظور . وليس فقط الفمسطينيوف كانوا ينتظروف االنتخابات المصرية، بؿ و
 ألنيا تريد معرفة كيؼ سيتـ التعامؿ مع ممؼ العالقة معيا .

ى المصالحة وجيود إنياء االنقساـ، فالتحذيرات عم” اإلسرائيمية“ويشير العجرمي إلى تأثير التدخالت 
مف تشكيؿ حكومة وفاؽ وطني برئاسة الرئيس عباس سخيفة وغير منطقية، فالحكومة التي ” اإلسرائيمية“

يجري الحديث عنيا ستكوف حكومة شخصيات مستقمة ليست تابعة ألي فصيؿ تمامًا مثمما ىي حكومة 
نامج الرئيس، ولف يتغير شيء عمى المستوى السياسي في ظؿ سالـ فياض األولى، وبرنامجيا سيكوف بر 

في موضوع الحكومة، وتقوـ بإرساؿ ” إسرائيؿ“الحكومة الجديدة، وبالتالي فال داعي إطالقًا ألف تتدخؿ 
تيديدات مبطنة باتخاذ مواقؼ عقابية ضد السمطة الوطنية إذا ما نجح مشروع المصالحة الذي لف يتعدى 

 ألحواؿ .الحكومة في أفضؿ ا
في ىذا الممؼ، فاألطراؼ الفمسطينية المعنية ” إسرائيمي“وىناؾ سبب آخر لعدـ وجود ضرورة ألي تدخؿ 

والتي تقع عمييا مسؤولية اتخاذ القرار بيذا الشأف غير معنية وتبحث عف ذرائع ومبررات لمتأجيؿ وعدـ تنفيذ 
يعرفوف الحقيقة . ” اإلسرائيميوف”كة مف جديد . واالتفاؽ، وال توجد حماسة حقيقية إلعادة تقسيـ وتقاسـ الكع

وىـ مرتاحوف جدًا ألف القيادات الفمسطينية لـ تنضج بعد لتحمؿ المسؤولية واتخاذ القرارات الصائبة . وعمميًا 
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التي كتبيا االيرلندي صموئيؿ بيكيت ” في انتظار غودو“نحف نعيش في حالة انتظار مقيتة أشبو بمسرحية 
ال نعرؼ ماذا ننتظر، ىؿ ننتظر انتياء االنتخابات األمريكية لنعرؼ َمف سيكوف الرئيس . وفي الواقع 

األمريكي القادـ، بعد االطمئناف عمى وضع مصر الشقيقة، وكيؼ سيكوف سموؾ ىذا الرئيس تجاه ممؼ 
 التي تبقى ليا أقؿ مف عاميف .” اإلسرائيمية“الصراع، أـ سننتظر االنتخابات 

نا لعبة االنتظار ىذه التي لـ تعد محددة بزمف، فيي ال تكمؼ شيئًا . فميبؽ الوضع عمى ما يبدو أننا استمرأ
ىو عميو لسنة أو لسنتيف أو ألكثر، فاألمف مستتب واليدوء والتيدئة موجوداف، والشعب مغموب عمى أمره 

، فقط األرض يستطيع أف يصبر مدة إضافية، وىكذا يستمر دوراف العجمة، والخسارة ليست شيئًا كبيراً 
الفمسطينية ىي التي تتقمص وتتآكؿ بفعؿ االستيطاف، وفقط حمـ الدولة المستقمة يبعد ويتالشى شيئًا فشيئًا، 

 فمماذا االستعجاؿ؟
 //، الخميج، الشارقة

 
 المخيمات الفمسطينية بند عمى جدول سوريا لتفجير لبنان 

طينييف واجية األوضاع األمنية الميتّزة بعد فشؿ محاوالت تقّدمت ورقة مخيمات الالجئيف الفمس: ربى كّبارة
فمسطينية تسّيميا عميو الظروؼ  -لبنانية فانكفأ الى انتاج فتنة لبنانية  -النظاـ السوري خمؽ فتنة لبنانية 

الحياتية واالمنية السيئة لممخيمات، وفي مقدميا مخيـ نير البارد، بما يشكؿ بيئة خصبة لالستغالؿ 
 السياسي.

وتدرج مصادر فمسطينية المواجيات التي جرت مؤخرا بيف الجيش وأىالي مخيـ نير البارد وأدت إلى سقوط 
قتمى مف سكانو وما تالىا مف مواجيات مماثمة في مخيمات اخرى، في اطار مواصمة نظاـ االسد مساعيو 

راؽ اقميمية قد تدفع الغرب لتصدير أزمتو حرفا لألنظار عما يجري عمى ارضو ولمقوؿ إنو ما زاؿ يتحكـ بأو 
 مجددا نحوه.

القيادة العامة  -وتمفت المصادر الى الزيارة االخيرة التي قاـ بيا رئيس الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 
احمد جبريؿ لبيروت بعد اجتماعو بالرئيس االسد في ىذا التوقيت بالذات. خصوصا اف ىذه المجموعة ىي 

المخيمات مف المقرر بحث مصيرىا في جمسة الحوار الوطني االثنيف التي تممؾ قواعد عسكرية خارج 
 -المقبؿ رغـ اف التوافؽ المحمي عمى االنتياء منيا اقّر قبؿ بضعة اعواـ، اضافة الى مالمح تفاىـ اميركي

 روسي عمى الوضع السوري لـ تتضح تفاصيمو بعد.
لفمسطيني خارج اطار التوتر العاـ الذي فبالنسبة الى نظاـ االسد، مف غير المسموح بو بقاء الوضع ا

 يسيطر عمى لبناف، واال فمماذا ترعى دمشؽ مجموعات فمسطينية ؟ أليس لتخدميا عند الحاجة؟
الفمسطيني عمى تحييد المؤسسة العسكرية عف  -وترى المصادر الفمسطينية نفسيا انو ورغـ االجماع المبناني

بة بتفعيؿ عمميا فإف بعض حمفاء سوريا مثؿ النائب ميشاؿ الخالفات وعدـ المساس بييبتيا بؿ والمطال
عوف، العاجز عف شد عصبية اتباعو، يستغؿ التعديات عمى الجيش باعتباره عصبيتو ويؤدي في الوقت 

 نفسو خدمة جمية لمنظاـ السوري.
صد، وتتحّمؿ بعض العناصر العسكرية او االمنية غير المنضبطة مسؤولية المساىمة عف قصد او غير ق

فمسطينيا، سواء بطريقة توقيفيا شادي المولوي في  -في توتير االجواء الداخمية لبنانيا لبنانيا او لبنانيا
ف فردية، او بتسرعيا في  ظيار اسمحة وا  طرابمس التي سمحت لمجموعات اسالمية بالنزوؿ الى الشوارع وا 
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التعديات التي واجيتيا في المخيمات  اطالؽ النار الذي ادى في عكار الى مقتؿ اثنيف مف المشايخ او مع
 بعد تطويؽ مشاكؿ الشماؿ.

كما ال يؤّمف الجيش مطمب أىالي المناطؽ الحدودية مع سوريا سواء في الشماؿ او الشرؽ باالنتشار عمى 
طوؿ الحدود لمجـ التعديات القادمة مف الطرؼ اآلخر، بسبب مواصمة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اتّباع 

ي بالنفس عف كؿ ما يجري. وكاف مطمب التخمص مف الحكومة لمصمحة اخرى انقاذية سيكوف سياسة النأ
 مطمبا جماىيريا لوال تمسؾ النظاـ السوري وحمفائو بيا رغـ كؿ الشمؿ الذي تعانيو.

مف ناحية اخرى تفصؿ المصادر بيف حوادث مخيـ نير البارد االخيرة وما تالىا مف حوادث في مخيـ عيف 
عت جميعيا مع الجيش. وترى اف الحكومة سّيمت زعزعة امف المخيمات خصوصا بإىماليا لجنة الحموة وق

الفمسطيني التي انشأىا رئيس الحكومة االسبؽ فؤاد السنيورة كإطار جامع لحؿ المشكالت  -الحوار المبناني 
عادة إعمار المخيـ الذي تيدـ في ظؿ الحرب التي جرت بيف تنظيـ "فتح االسالـ" ال ذي تدعمو دمشؽ وا 

 .والجيش المبناني عاـ 
وتمفت المصادر الى ضرورة االنطالؽ مف الخمفية التي عاشيا المخيـ منذ ذلؾ الحيف قبؿ تقويـ المحظة 
السياسية الراىنة. وتذّكر بأف الشرعيتيف المبنانية والفمسطينية ارادتا مخيـ نير البارد نموذجا مدنيا ايجابيا 

ف تالشي لجنة الحوار المذكورة واستمرار المعالجة االمنية وحدىا راكما ردود فعؿ قاسية لممخيمات االخرى لك
بسبب اغالؽ المنافذ والحصار مما قضى عمى السوؽ االقتصادي الذي شكؿ سابقا العمود الفقري لحياة 

لوحيد المخيـ. فيذا المخيـ ما زاؿ يعيش حتى اليوـ في ظؿ حالة طوارئ عسكرية، رغـ كونو المخيـ ا
المنزوع السالح، مما ولد احتقانا اتضح قبؿ االحداث االخيرة عبر الزيارات العبثية التي قاـ بيا مسؤولوه الى 
السمطات الرسمية. وتقوؿ اذا ما زاؿ اليدؼ وضع سياسات ترتكز عمى احتراـ الشرعيات فيجب اتباع سموؾ 

 يؤدي الى االحتراـ.
الحركات االصولية السيمة التوظيؼ وحيث استعاد جبريؿ قاعدة اما في مخيـ عيف الحموة، حيث تتنامى 

ـّ افتعاؿ الحوادث مع الجيش مف قبؿ مجموعات ليا مصمحة في التفجير اضافة الى  تركيا لسنوات، فقد ت
الفمسطينية التي ابعدت حركة حماس عف دمشؽ. وتقوؿ المصادر اف  -ضرب المصالحة الفمسطينية
البارد كاف مطموبا عمى اف يأتي ىادئا وسمميا، لكّف عناصر معروفة االنتماء  التضامف مع اىالي مخيـ نير

 استفزت الجيش.
وبغّض النظر عف نوعية االحداث، سواء األمنية او احتماالت االغتياالت التي توّسع التداوؿ بيا مؤخرا الى 

رىينة قطع طريقو، يبقى  المشيد الحياتي وتحويؿ طريؽ مطار رفيؽ الحريري الدولي، مطار لبناف الوحيد،
 "المايسترو" واحدًا: النظاـ السوري، مما يجعؿ مطمب رحيؿ الحكومة واستبداليا في مصاؼ االولويات.

 //، المستقبل، بيروت
 
 اإلشاعات تكثرفي األزمات  

 د. يوسؼ رزقة
بإرادة شعبية. مصر عمى مفترؽ طرؽ. حالة االحتقاف الداخمي بمغت القمة بحؿ مجمس الشعب المنتخب 

بياف جماعة اإلخواف قاؿ إف قرار الحؿ باطؿ، وليس مف اختصاص المجمس العسكري بحسب اإلعالف 
الدستوري، وما حدث ىو انقالب عمى إرادة الشعب، وطالب سعد الكتاتني رئيس مجمس الشعب بإجراء 
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اد الرد عمى قرار المحكمة استفتاء شعبي حوؿ حكـ المحكمة الدستورية، وكمؼ لجنة القانوف بالمجمس بإعد
 الدستورية.

وفي المقابؿ تولى المجمس العسكري مف خالؿ جياز المخابرات والشرطة العسكرية وظيفة الشرطة وأمف 
الدولة في الضبطية القضائية بقرار مف وزير العدؿ، وفسر ىذا القرار بأنو إعالف غير مباشر لحالة الطوارئ 

 يش المصري الوطني في قضايا ىي ليست مف اختصاصو.واألحكاـ العرفية، وىو إقحاـ لمج
مصر تكتـ أنفاسيا رغمًا عنيا بانتظار انتياء المنافسة الشديدة بيف مرشح اإلخواف ومرشح الثورة )الميندس 
محمد مرسي(، ومرشح الفموؿ والمجمس العسكري )المواء أحمد شفيؽ(. وميما كانت النتيجة فإف االحتقاف 

 مصر عمى مفترؽ، والثورة تستشعر خطرًا قادمًا ربما يعيد البالد إلى نقطة الصفر.واالستقطاب قائـ، و 
في خضـ ىذا المشيد المصري بأبعاده الداخمية المحتقنة تحاوؿ أصابع خفية أف تستغؿ ىذا المشيد لطعف 
حركة حماس مف الخمؼ، وطعف حركة اإلخواف المصرييف معيا، فتختمؽ أخبارًا عارية عف الصحة 

يجيا مف خالؿ وسائؿ إعالـ مجيولة المصدر، ومف ىذه األخبار الفاسدة الزعـ باعتقاؿ أربعة مف وترو 
 الفمسطينييف مف أبناء غزة في العريش واإلسماعيمية يستيدفوف اإلساءة إلى األمف القومي المصري.

ف ونحسب أف األمف القومي المصري ثابت وراسخ، وال يمكف أف يزعزعو أربعة وال أربعوف، و  ال أربعمائة، وا 
حركة حماس وفصائؿ المقاومة األخرى والحكومة في غزة ىـ الذيف يحفظوف أمف مصر ويدافعوف عنو، وال 

 يتدخموف في الشأف الداخمي ال لمصر وال لغيرىا مف الدوؿ العربية.
إف األصابع الخفية التي اختمقت ىذا الخبر، واختمقت مف قبؿ خبر مشاركة حماس في أحداث ثورة 
/يناير وقتؿ الشيداء إنما تخدـ )إسرائيؿ( واالحتالؿ، وتحرض عمى غزة كما تحرض عمى اإلخواف، 
وتستغؿ حالة االحتقاف واالضطراب الداخمي في مصر لبث ىذه الشائعات، التي ربما تحظى ببعض القبوؿ 

 في مثؿ ىذه الظروؼ المضطربة.
رائيمي، وىي أصابع كارىة لحماس ولإلخواف تاريخيًا ىذه األصابع الخفية عمى عالقة نفعية بالموساد اإلس

وتقميديًا، وال تؤمف بالديمقراطية والمنافسة الشريفة، وىي التي شاركت في حصار غزة، وفي تحريض 
اإلسرائيمي عمى ضربيا في الحرب األخيرة، ويكفينا أف نقوؿ لممتمقيف وبالذات في مصر أف معبر رفح مغمؽ 

ف اليدؼ مف األخبار المختمقة ليس منذ يوـ الجمعة، وأف أم ف الحدود عمى الجانبيف يمنع التسمؿ لمصر، وا 
نما األىداؼ التي مف أجميا تـ فبركة ىذه األخبار وصناعتيا، لذا يجدر بالمتمقي أف  األخبار نفسيا، وا 

 ا.يبحث عف المستفيد مف اختالؽ ىذه األخبار، وأف يسأؿ نفسو لماذا اآلف ؟! حفظ اهلل مصر وثورتي
 //، فمسطين أون الين

 
 لمدولة الفمسطينية الشرعيةقوة  

 ناجي صادؽ شراب
الدولة في أبجديات عمـ السياسة والقانوف الدولي تتكوف مف ثالثة أركاف اإلقميـ والشعب والسيادة . والسيادة 

: أيف الدولة الفمسطينية بمفيوـ الفيمسوؼ الفرنسي جاف بوداف مطمقة وكمية وغير قابمة لمتجزئة . والسؤاؿ ىنا
مف ىذه المعايير؟ وىؿ ستطبؽ عمييا خصائص السيادة كما حددىا بوداف؟ وىؿ يكفي أف تتوفر أسس 
 الشرعية الدولية لقياـ الدولة؟ أـ أف شرعية القوة ىي التي ستقرر شكؿ الدولة الفمسطينية وحدود صالحياتيا؟

مف ناحية، وبالمقابؿ الخطاب ” اإلسرائيمي“اب السياسي يبدو مف استقراء الخطاب السياسي األمريكي والخط
السياسي الفمسطيني العربي أف ىناؾ ثالث رؤى لمدولة الفمسطينية، اثنتاف متقاربتاف أو تكاداف تكوناف 
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، ”اإلسرائيمية”متكاممتيف، والثالثة الرؤية الفمسطينية العربية المتعارضة والمتباعدة مع كؿ مف األمريكية و
الرؤى بيف ما يعرؼ بالشرعية الدولية لقياـ الدولة الفمسطينية والتي تتيح قياـ دولة كاممة، وبيف قوة  وتقع ىذه

في احتالليا لألراضي الفمسطينية والتي تحوؿ دوف قياـ دولة كاممة ” إسرائيؿ“الشرعية التي تستند عمييا 
 السيادة.

حظة التالية والتي تتعمؽ بمحاولة ربط قياـ الدولة وقبؿ الولوج إلى ىذه الرؤى وتحميميا، حري أف نسوؽ المال
الفمسطينية بتسوية القضايا التفاوضية األخرى كقضية الالجئيف لحساب قياـ الدولة مف ناحية، بمعنى أنو ال 

، وبعبارة أخرى أف تتـ تسوية قضية الالجئيف في إطار ”اإلسرائيمي“تسوية وال دولة تتعارض مع المفيوـ 
كدولة مف منظور األبعاد األمنية التي تحكـ قياـ الدولة ” إسرائيؿ“نية وليس في إطار الدولة الفمسطي

 الفمسطينية.
” اإلسرائيمييف“لمدولة الفمسطينية مف منظور أمني وديموغرافي، ومف إدراؾ ” اإلسرائيمية“وعميو تنطمؽ الرؤية 

، ومف إدراؾ ”اإلسرائيمي“راع العربي بحتمية قياـ الدولة الفمسطينية كأحد الخيارات الحتمية لتسوية الص
أف قوة الشرعية الدولية ال يمكف تجاىميا أو الوقوؼ في طريقيا، وأف ذىاب الفمسطينييف إلى األمـ ” إسرائيؿ“

في وضع صعب. إال أف ىذه الرؤية ال ترقى إلى مستوى الدولة الكاممة وتعمو ” إسرائيؿ“المتحدة سيضع 
يي مف منظور ىذه الرؤية دولة الالدولة، بمعنى تفريغ الدولة الفمسطينية مف قمياًل مفيوـ الحكـ الذاتي. ف

مضامينيا السياسية والجغرافية والسكانية، وذلؾ مف خالؿ أمور ثالثة: األوؿ خريطة المستوطنات التي 
اؿ أقامتيا عمى حساب اإلقميـ الجغرافي لمدولة الفمسطينية لتقميص مساحتيا مف ناحية وتجزئتيا إلى أوص

متباعدة ومحاصرة جغرافيا، ومف ناحية أخرى إقامة جدار الفصؿ الذي ىو أقرب إلى تعييف الحدود السياسية 
لمدولة الفمسطينية في سابقة ىي األولى مف نوعيا وىي أف تقوـ الدولة المحتمة برسـ ” إسرائيؿ“التي تفرضيا 

ىو أف تكوف الدولة الفمسطينية منزوعة ” ؿإسرائي“حدود الدولة المحتمة، واألمر الثاني الذي تتحكـ فيو 
السالح كاماًل وأف تحتفظ بقوات أمف لحفظ النظاـ واالستقرار وأف تكوف خالية تمامًا مف كؿ أشكاؿ المقاومة، 
وىو ما يعني حرمانيا مف ممارسة سيادتيا وسمطاتيا االعتيادية التي تقوـ بيا الدوؿ األخرى، والتحكـ في 

لمدولة الفمسطينية إلى حد التحكـ في طبيعة ” اإلسرائيمية“البحرية والجوية . وتمتد الرؤية كؿ المنافذ البرية و 
ومف ثـ ” إسرائيؿ“العالقات الخارجية تحت حجج أمنية واىية بأف ىذه الدولة أو تمؾ قد تشكؿ خطرًا عمى 

 يمنع عمى الدولة الفمسطينية أف تقيـ عالقات معيا.
فتنطمؽ مف ” إسرائيؿ“طابقة في مرامييا وأىدافيا القريبة والبعيدة مع رؤية أما الرؤية األمريكية وىي مت

مفاىيـ عامة غير واضحة، فالرئيساف األمريكياف أوباما حاليًا وقبمو بوش تحدثا عف دولة قابمة لمنمو والبقاء 
ية أيضًا عمى واالستقرار وىي مفاىيـ عامة غير محددة، فمثاًل ماذا يقصد بقابمة لمنمو؟ وتؤكد ىذه الرؤ 

” إسرائيؿ“الطابع األمني لمدولة الفمسطينية بأف تجرد مف كؿ مقومات القوة وأال تشكؿ أي خطر عمى 
بتجريدىا ونزعيا مف أي شكؿ مف األسمحة أو القوات المسمحة، إلى جانب التأكيد عمى أف تكوف ديمقراطية 

ية أنيا تتحدث عف الدولة الفمسطينية وصاحبة رسالة أخالقية وىي مجرد دعوة مثالية، مضموف ىذه الرؤ 
كدولة غير واقعية وكمجرد رسالة مثالية في عالـ ال تسوده المثاليات، دولة فارغة مف مضامينيا السياسية 
والسيادية، وكأف الرؤية األمريكية تتحدث عف دولة في الفضاء الخارجي ال تنافسيا دولة أخرى، وىي رؤية 

يد ماىية ىذه الدولة وحدودىا وسمطاتيا ومساحتيا بؿ وحتى المرجعية التي غير واقعية ال تصؿ إلى حد تحد
ستقـو عمييا، وأكثر مف ذلؾ ال تحدد مصادر بقاء ىذه الدولة وكيؼ يستقيـ الحديث عف بقاء الدولة وىي 
 محرومة مف الموارد وىؿ يعقؿ أف توجد دولة تعتمد في بقائيا عمى المساعدات الخارجية إلى األبد؟ أليس
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ذلؾ شكاًل مف التبعية يحـر الدولة مف أي إمكانية لالستقالؿ والحرية الحقيقية؟ نموذج مف الدوؿ ال يصمح 
إال في عالـ مف دوف قوة. واألخطر في ىذه الرؤية ىو ربط قياـ الدولة الفمسطينية بالتنازؿ أو عمى األقؿ 

وطنات وغيرىما مف القضايا، وىنا التطابؽ بإبداء المرونة في القضايا التفاوضية األخرى كالالجئيف والمست
واألمريكية. إلغاء تاـ لألسس الشرعية والتاريخية والديموغرافية والجغرافية لمدولة ” اإلسرائيمية“بيف الرؤيتيف 

عندما قامت كدولة أنشأتيا األمـ المتحدة ” إسرائيؿ“الفمسطينية، والمفارقة العجيبة في ىاتيف الرؤيتيف أف 
كدولة احتالؿ ومف ثـ ىي دولة تتطابؽ ” إسرائيؿ“رعية، أما في الحالة الفمسطينية المنشئة ىي ومنحتيا الش

الحالة  .مع أىداؼ االحتالؿ ولذلؾ بكؿ المعايير ىي دولة ناقصة ممسوخة، وىنا يسود منطؽ شرعية القوة
أف تقوـ عمى شرعية القوة  استندت عمى قوة الشرعية الدولية، وأما الحالة الفمسطينية فمطموب” اإلسرائيمية“

 وقوة االحتالؿ.
واألمريكية ” اإلسرائيمية“وعمى النقيض تمامًا تأتي الرؤية الفمسطينية العربية المتعارضة والمتباعدة مع 

وتتطابؽ ىذه الرؤية مع المفيوـ السياسي والقانوني وقرارات الشرعية الدولية لقياـ الدوؿ، وتنطمؽ مف الواقع 
افي وعالقة الشعب الفمسطيني بيما وحالة التفاعؿ بيف المقومات الثالثة التي أفرزت الشعب التاريخي والجغر 

الفمسطيني كشعب وىوية وحضارة وانتماء تاريخي لألرض الفمسطينية. الفمسطينيوف يريدوف دولة مثؿ بقية 
غرافيًا وشعب يتمتع الدوؿ األخرى المستقمة في العالـ، دولة بمساحة جغرافية معترؼ بيا بحدود متواصمة ج

بيويتو ومواطنيتو بالكامؿ، وبإرادة سياسية سيادية عميا تمارس عمى اإلقميـ والسكاف، وبحرية كاممة في 
قامة عالقاتيـ الخارجية وفقًا لممواثيؽ الدولية. وبكممات بسيطة  امتالؾ مواردىـ الطبيعية واالقتصادية، وا 

اطنييا وزوارىا بحرية كاممة عبر منافذىا البرية والبحرية دولة متحررة مف كؿ قيود االحتالؿ تستقبؿ مو 
والجوية، ال تخضع لوصاية خارجية تحت مسميات وتوصيفات سياسية فاقدة المضموف والجوىر. وفي ضوء 
ذلؾ تقـو الرؤية الفمسطينية ومعيا الرؤية العربية عمى تفعيؿ خيارات الشرعية الدولية، وتحميؿ األمـ المتحدة 

، وعمى أساس أف الشرعية الدولية ال تسقط ”إسرائيؿ“ا في قياـ الدولة الفمسطينية كما أقامت مسؤولياتي
 بالتقادـ.

 //، الخميج، الشارقة

 وحيرة العدو اإلسرائيمي حماسصواريخ  
 د.عصاـ شاور

يجتيا " المقاومة في قطاع غزة وعمى رأسيا حماس لـ ترفع الراية البيضاء استسالما لموحشية التي انت
إسرائيؿ" في حرب " رصاص مصبوب"،ولـ تتعيد يوما بإلقاء سالحيا مقابؿ أي ثمف، وكذلؾ فإف بنود 
المصالحة الداخمية التي توافقت عمييا الفصائؿ ليس فييا ما يمنع مقاومة االحتالؿ، وال يمكف لممقاومة أف 

ولذلؾ نقوؿ بأنو ما مف جديد طرأ  تكوف سببا في تعطيؿ المصالحة طالما كاف التصعيد مع العدو مبررا،
 عمى نيج كتائب عز الديف القساـ، سواء أعمنت أو لـ تعمف عف تفاصيؿ مقاومتيا لالحتالؿ اإلسرائيمي.

"إسرائيؿ" محتارة وتبحث عف األسباب التي دعت حماس إلى إطالؽ صواريخيا عمى المغتصبات اإلسرائيمية 
و، ولماذا تبحث "إسرائيؿ" بيف السطور وال تنظر إلى الشيداء الذيف وكذلؾ تبنييا لتمؾ الضربات المؤلمة لمعد

اغتالتيـ بكؿ وحشية؟،ولماذا يتـ الربط بيف ما يحدث في مصر مف شؤوف انتخابية داخمية وبيف المقاومة 
في قطاع غزة؟، غزة والمقاومة الفمسطينية تحديدا ليست طرفا في أحداث مصر الداخمية ولف تكوف شأنيا 
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شأف باقي فصائمنا المقاومة وغير المقاومة، فالمقاومة واشتدادىا مرتبط فقط باالحتالؿ اإلسرائيمي  في ذلؾ
 واشتداد عدوانو عمى قاعدة " توازف الرعب".

،األوؿ، إعالف أولي لنجاح مرشح  ىناؾ حدثاف استثنائياف وقعا بالتزامف في المنطقة خالؿ األسبوع المنصـر
تخابات الرئاسة المصرية، أما الثاني فيو انتياؾ الدبابات اإلسرائيمية التفاقية اإلخواف د.محمد مرسي في ان

كامب ديفيد البائسة بتقدميا الى مناطؽ محرمة تجاه الحدود المصرية، والحدث األوؿ يفسر الثاني، ألف 
إسرائيؿ صعدت ضد مصر وضد قطاع غزة في المحظات الحرجة لمضغط عمى المجمس العسكري األعمى 

أثير عمى نتائج االنتخابات عند اإلعالف الرسمي ليا والمقرر اليوـ الخميس في حاؿ عدـ تأجيمو بذريعة لمت
الطعوف، "إسرائيؿ" تفعؿ ذلؾ رغـ تطمينات المجمس العسكري المصري بأنو ال مساس باالتفاقيات السياسية 

سرائيؿ، ولكف األخيرة ال يطمئنيا إال تنصيب أحمد شفيؽ خميفة المخموع  واالقتصادية واألمنية بيف مصر وا 
مبارؾ، مع التذكير بأف ما حدث_حسب زعـ دولة االحتالؿ_ عمى الحدود المصرية الفمسطينية لـ يكف فريدا 
مف نوعو حيث شيدت الحدود سواء مع مصر أو األردف عمميات مقاومة أعنؼ مف تمؾ التي انتيكت 

 إسرائيؿ االتفاقية مف أجميا.
يء يذكر فقد "أقحمت" المصالحة الداخمية في بداية مقالي ألختمو بيا، ناصحا الجميع وبما أف الشيء بالش

بعدـ تفسير أعماؿ المقاومة عمى أنيا محاولة لمتممص مف استحقاقات المصالحة الداخمية بعد مؤشرات فوز 
ع مرشح اإلخواف، أو أنيا _ أي المقاومة_ وسيمة ضغط عمى المجمس العسكري المصري بالتوازي م

الضغوط الشعبية التي يتعرض ليا، فتمؾ تفسيرات ال تقؿ سذاجة عف اتياـ المقاومة الفمسطينية بتخفيؼ 
الضغوط عف إيراف وحزب اهلل في أوقات مضت، وىي في الوقت ذاتو تغطية وتبرير لالعتداءات اإلسرائيمية 

 عمى قطاع غزة.
 //، فمسطين أون الين

 
 غزة ضخم" في انفجارقريبون من " 

  اليكس فيشماف
 يجري شيء ما مختمؼ ذو قابمية الشتعاؿ عظيـ في األياـ األخيرة في قطاع غزة.

لـ تتحمؿ "حماس" منذ سنة كاممة المسؤولية عف أي نشاط مف داخؿ القطاع ضد إسرائيؿ، ولـ تنفذ نشاطا 
وىا ىي "حماس" في اليـو كيذا أيضا، بؿ انيا لـ تشارؾ في جولة اطالؽ النار الكبيرة في آذار الماضي. 

األخير ال تطمؽ صواريخ القساـ عمى البمدات اإلسرائيمية فقط بؿ تبادر الى تحمؿ المسؤولية عف إطالقيا 
 في صوت ضخـ جيير.

تعمؿ إسرائيؿ ايضا في االياـ االخيرة عمى مواجية "حماس" بصورة شاذة. فبعد اف قتؿ "مخرب" مف "الجياد 
ؿ الجندي نتاف ايؿ موشياشفيمي في االوؿ مف حزيراف، ىاجـ سالح الجو أىدافا االسالمي" دخؿ إلى إسرائي

لػ "حماس" ردًا عمى ذلؾ. وىاجـ سالح الجو في الماضي ايضا أىدافا كيذه في اشارة الى السمطة المركزية 
ـ أىدافا في غزة تقوؿ: تحمموا المسؤولية. بيد أنو لـ يياجـ أىدافا رمزية ىذه المرة مثؿ األنفاؽ بؿ ىاج

 "صعبة" مثؿ مخازف لمصواريخ والقذائؼ الصاروخية.
لـ تحظ ىذه اليجمات الجوية الشاذة بانتباه خاص. وضبطت "حماس" مف جيتيا نفسيا عف فيـ بأف "قواعد 
المعب" غير المكتوبة تتحدث عف أنو "يجوز" إلسرائيؿ اف تجبي ثمنا عف قتؿ جندي. ومع ذلؾ فوجئت 

 سرائيمي واألىداؼ العسكرية التي ىوجمت."حماس" بقوة الرد اإل
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أعاد اطالؽ صواريخ غراد مف سيناء عمى النقب والعممية العسكرية عمى جدار الحدود مع مصر سالح 
شخصا في غزة.  الجو لمياجمة أىداؼ "حماس" في القطاع. ومنذ مطمع األسبوع قتؿ في ىذه اليجمات 

ألف "حماس" لـ تشعر بأنيا مسؤولة عف العمميات االخيرة مف وىنا ترى "حماس" اف إسرائيؿ نقضت القواعد 
سيناء، بؿ اف إسرائيؿ الرسمية لـ تتيميا بذلؾ، فقد كاف "الجياد العالمي" ىو الذي تحمؿ المسؤولية 

 بصراحة عف العمميات، وبرغـ ذلؾ عاودت إسرائيؿ اليجوـ عمى أىداؼ "صعبة" لػ "حماس" في القطاع.
لضبط أي األىداؼ يياجميا سالح الجو وأي االضرار سببتيا اليجمات، وىذا ىو يعمموف في "حماس" با

 الذي جعميا تخرج عف صوميا مدة سنة، والذي حكمت عمى نفسيا بو.
تطمؽ "حماس" في االثناء صواريخ القساـ وتعمف أنيا تطمؽ عمى منشآت عسكرية فقط ال مدنييف. لكف نشأ 

سواء أكاف نتاج  –" فيو اف تقرر جعؿ موت الطفمة أمس مساء وضع قابؿ لالنفجار جدا تستطيع "حماس
ذريعة  –اطالؽ نار إسرائيمي أـ نتاج اطالؽ النار خطأ مف "حماس" كما يزعـ متحدث الجيش اإلسرائيمي 

اشعاؿ موقد كبير. ومف الجانب اإلسرائيمي ُجرح رجؿ مف حرس الحدود وىو ما يمكف اف يجعؿ إسرائيؿ 
 ؿ الميب.خاصة تزيد في اشتعا

 
يوجد غير قميؿ مف الجيات العسكرية داخؿ "حماس" وفي المنظمات االسالمية التي ىي أشد تطرفا في 

 القطاع، ُيفرحيا أف تشعؿ ىذا الموقد. واحتماؿ االنفجار ضخـ والساعات القريبة حاسمة.
 احرنوت يديعوتجريدة 
 //، األيام، رام اهلل

 
 من سوريا؟ موقفها "إسرائيل"لماذا غيرت  

 عدناف أبو عامر
حافظت إسرائيؿ منذ اندالع الثورة السورية عمى موقؼ "النأي بالنفس" وعدـ التدخؿ، الظاىري عمى األقؿ، 
لكنيا في األياـ األخيرة أجرت انقالبًا في نظرتيا، وبدأت تعمي صوتيا بضرورة التدخؿ إلسقاط النظاـ 

 عاد التي تقؼ خمؼ مثؿ ىذا التغير المفاجئ في الموقؼ.السوري، مما يطرح جممة مف التساؤالت واألب
 انقضاء الحاجة لمنظام

ليس سرًا أف حاجة إسرائيؿ لمنظاـ السوري طواؿ العقود األربعة الماضية لـ تضاىييا حاجتيا ألنظمة عربية 
تؿ أبيب عديدة، وقعت معيا اتفاقيات تسوية، وتبادلت السفراء، ليس بالضرورة ألف حكاـ دمشؽ مرتبطوف ب

وفؽ الصورة النمطية بيف أجيزة استخبارات متبادلة، لكف الطرفيف أقاما بينيما عقدًا غير مكتوب، يقضي 
 بإستراتيجية "البقاء مقابؿ البقاء"!

بمعنى الرضا اإلسرائيمي بػ"بقاء" األقمية الطائفية تحكـ األغمبية السورية، مقابؿ "بقاء" اليدوء مخيما عمى 
يث ال يسمح لطائر أف يغرد في سمائيا دوف أخذ اإلذف مف القصر الجميوري، وقد قرأ ىضبة الجوالف، بح

 الساسة والعسكر في الجانبيف ىذه اإلستراتيجية، وارتضياىا ألنفسيما.
صحيح أف دمشؽ أزعجت تؿ أبيب كثيرًا باحتضانيا حركات المقاومة الفمسطينية، ووفرت ليا ما لـ توفره 

اهلل أنبوب أوكسجيف عّز نظيره، لكف ذلؾ لـ يكف يضاىي أف تعود جبية  عاصمة عربية، ومنحت حزب
الجوالف لتشتعؿ مف جديد، وىو سيناريو يجتيد اإلسرائيميوف في عدـ تخيمو، ألنو حينيا سيصبح كابوسًا ال 

 يطاؽ!
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ا، وال إذف، ما الذي حصؿ: ىؿ أف حاجة إسرائيؿ لدمشؽ تراجعت، أـ أف إستراتيجية البقاء انتيت صالحيتي
بد مف البحث عف إستراتيجية بديمة، أـ إف تغييرات إقميمية ودولية باتت تحتـ الحاجة لنظاـ آخر في سوريا، 
قد ال يكوف بذات الحديدية التي التـز بيا آؿ األسد في حفظ ىدوء الجوالف، لكنو قد يخدـ أغراضًا وترتيبات 

 أخرى يعد ليا أرباب القرار في العالـ؟
حكاـ إسرائيؿ إلبداء قدر "غير مسبوؽ" مف الشفقة عمى الضحايا السورييف، وىـ المذبوحوف وما الذي دعا 

شيرًا، وتؿ أبيب صامتة، كأف عمى رأسيا الطير، وفجأة، وبدوف مقدمات،  مف الوريد إلى الوريد منذ 
 الدـ المسفوح! باتت تدعو جيارًا نيارًا إلى تدخؿ دولي إلسقاط النظاـ السوري، ال لشيء إال لوقؼ نزيؼ

وفي ظؿ التشبث الذي يبديو األسد بالسمطة، تعتقد تؿ أبيب أف الخطوات العربية والغربية بطرد السفراء 
 السورييف ميمة لكنيا غير كافية، ألف الجميع يدرؾ أف األسد لف يألو جيدًا لالحتفاظ بقبضتو عمى النظاـ.

ئر عمى "نار ىادئة"، في سعي منيا الستكشاؼ ما لدى وىنا، يمكف متابعة الحراؾ السياسي اإلسرائيمي السا
العواصـ المساندة لمنظاـ السوري مف تقديرات وتوقعات، حيث أرسمت رئيس مجمس األمف القومي يعقوب 
عميدرور إلى موسكو، الستشراؼ الموقؼ الروسي، وىو ما قاـ بو رئيس ىيئة األركاف العامة بيني غانتس 

 ينييف خالؿ زيارتو األخيرة إلى بكيف.في حديثو مع المسؤوليف الص
رغـ ثقة تؿ أبيب في أف مشاىد الذبح التي تصؿ مف سوريا لف تبعث عمى إجراء ناجع يضائؿ تيار الدـ 
السوري، ألف رئيسًا أميركيًا ضعيفًا مشغواًل بانتخابات داخمية، وأوروبا في تياو، وتناضؿ ضد األزمات 

لصينية تبحثاف عف طرؽ لتعظيـ أرباحيما السياسية واالقتصادية، كؿ ذلؾ االقتصادية، والقيادتيف الروسية وا
 ُيفسد احتماؿ عمؿ حاـز موجو ضد األسد.

 خسارة إيران
في زحمة ىذه التقديرات، يأتي تغير الموقؼ اإلسرائيمي مف األحداث السورية في ضوء اعتبارات 

ستراتيجية غاية في األىمية والخطورة، تتمثؿ بضرب المح ور المعادي ليا، البادئ بطيراف والمنتيي جيوا 
ببيروت مرورًا بدمشؽ، وىو ما اعتبرتو تؿ أبيب مقدمة أساسية لتوجيو الضربة المفترضة لمبرنامج النووي 

 اإليراني.
ويمكف إجماؿ محددات الموقؼ اإلسرائيمي مف الخسارة الفادحة المتوقعة إليراف مف سقوط النظاـ السوري 

 عمى النحو التالي:
ما يجري في سوريا ىو إضعاؼ لممحور اإليراني بالدرجة األولى، ألف األولى "حميؼ وزبوف مركزي"  -

لمثانية، و"رأس جسر" منحيا القدرة عمى وصوؿ البحر المتوسط، وبينما خدـ سقوط مبارؾ وبف عمي طيراف، 
 فإف إضعاؼ األسد مكسب نقي لتؿ أبيب.

 حميؼ سوريا، باعتبار أف األخيرة قناة السالح لألوؿ القادـ مف الوضع السوري الحالي يضر بحزب اهلل -
 طيراف، برًا وبحرًا وجوًا.

األزمة الراىنة في الوقت الذي ستضعؼ فيو سوريا، لكنيا ستؤدي إلى انعداـ االستقرار اإلقميمي،  -
 ـ.واستعداد حكاميا التخاذ خطوات بعيدة المدى محتممة تجاه إسرائيؿ لإلبقاء عمى حكمي

ولذلؾ، فإف القمؽ اإلسرائيمي مف تبعات التطورات السورية عمى الحدود في ىضبة الجوالف، وعدـ معرفة أحد 
بما سيكوف عميو الحاؿ إذا تغير النظاـ، يقابمو قناعة راسخة مفادىا بأف انييار النظاـ السوري سيوجو ضربة 

 إليراف وحمفائيا في المنطقة، السيما حزب اهلل.
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المزاعـ اإلسرائيمية في جزء منيا صحيح، بتوصيؼ أف جزءًا أصياًل مما يحصؿ داخميا ىو  مع العمـ أف
"حرب إقميمية بالوكالة"، بدعـ مباشر يومي عمى األرض مف إيراف والحزب، وىو ما قد تسفر عنو فوضى 

 حقيقية تستمر سنوات.
ا دعا محافؿ سياسية مطمعة في تؿ بعبارة أخرى، ستجد إسرائيؿ نفسيا في آف واحد "رابحة وخاسرة"، وىو م

أبيب لمضغط عمى واشنطف باستغالؿ األزمة السورية لتغيير التوازف، بإخراج دمشؽ مف حمفيا مع الحزب 
يراف، وتقديـ عرض لألسد ال يمكف أف يرفضو، عبر دعـ سياسي واقتصادي يعيد االستقرار لنظامو.  وا 

وريا إلى نياياتيا المفترضة، سواء بسقوط النظاـ أو عقد أكثر مف ذلؾ، ترى إسرائيؿ أف وصوؿ الثورة في س
صفقة غربية معو، مستبعدة حاليًا، فإنو سيوجو ضربة إليراف عمى الصعيد اإلستراتيجي، مما سيمّثؿ تطورًا 

 إيجابيًا، ليس فقط بالنسبة إلسرائيؿ، بؿ لألردف ودوؿ أخرى عربية موالية لمغرب.
سقاطو، مما بؿ إف ذلؾ سيعتبر بمثابة إشارة  لمشعب اإليراني إلى أنو يستطيع فعاًل القياـ ضد نظامو وا 

 يجعؿ طيراف قمقة جدًا مف سقوط حاكـ دمشؽ.
 ما بعد سقوط األسد

ما زالت دوائر صنع القرار، ومراكز البحث والدراسات اإلسرائيمية، منشغمة عمى مدار الساعة بإعداد 
يوـ التالي لسقوط األسد"، بعد أف كاف الموقؼ السائد لدى سيناريوىات وتقديرات موقؼ لما بات يسمى "ال

 أجيزة االستخبارات بصموده طوياًل في مواجية الثورة القائمة ضده.
لكف السؤاؿ المفصمي الذي بات اإلسرائيميوف يبحثوف لو عف إجابة شافية، ليس ىؿ سيسقط أـ ال؟ بؿ متى 

 ا؟ وكيؼ سيتعامموف مع حكاـ سوريا الجدد؟سيسقط األسد؟ وما ىي السيناريوىات التي بانتظارن
وىذا يوصمنا إلى وضع جممة مف التقديرات، والتفضيالت، والسيناريوىات، تطرحيا إسرائيؿ لمثؿ ذلؾ اليوـ، 

 المتمثؿ بسقوط األسد، يمكف تناوليا عمى النحو التالي:
ة، ألنو في حاؿ سقوط السيناريو األفضؿ ىو بقاء الوضع عمى ما ىو عميو اآلف أطوؿ فترة ممكن -

 النظاـ، وصعود اإلسالمييف إلى الحكـ، فمف الواضح ماذا سيكوف تأثيره السمبي عمى إسرائيؿ.
تعتبر إسرائيؿ أف عددًا مف العوامؿ القوية تييئ المسرح السوري الضطرابات ستستمر فترة طويمة، مع  -

، واليجمات االنتحارية التي تشنيا جماعات تزايد وحشية الدولة ووكالئيا، وتحسف تنظيـ وتسميح المعارضة
مسمحة، وتزايد اىتماـ دوؿ مجاورة بتسميح األطراؼ المختمفة، دوف وضوح ما إذا كاف ذلؾ سيترجـ إلى 
صراع عسكري تقميدي بيف أطراؼ متنافسة، تسيطر عمى مناطؽ مختمفة، أـ إلى شكؿ مف أشكاؿ التمرد 

 المكثؼ.
رة، واستمرار القتؿ ألشير طويمة، إال إذا حصؿ اغتياؿ لألسد وشخصيات ازدياد الوضع في سوريا خطو  -

 أخرى، مع أف التقدير يستبعد اضطراره لمتنازؿ عف الحكـ بصورة أو بأخرى.
رغـ تغير الموقؼ اإلسرائيمي مف تطور األحداث السورية، لكنيا في الوقت ذاتو تتخوؼ مف تبعات  -

المبادرة لحممة عسكرية إلسقاط األسد، ألف التجربة المريرة لألميركييف ونتائج التدخؿ العسكري الدولي، أو 
والغرب في العراؽ، حيف نصبوا قادة المعارضة المنفية إلى مناصب أساسية في بغداد، وفككوا الجيش 

 وأجيزة األمف، عممتيـ درسًا ىامًا في تحضير مؤسسة الحكـ السورية لميوـ التالي بعد بشار.
فإف دمشؽ في أياميا وأشيرىا القادمة مقدمة بنظر تؿ أبيب عمى عّدة سيناريوىات محتممة، إلى جانب ذلؾ، 

 أثرت جميعيا في تغيير الموقؼ مف تطور الثورة ىناؾ، ومف بينيا:
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الحفاظ عمى الدولة بقيادة أخرى: بحيث يقـو مسؤوؿ بمستوى رئيس األركاف، أو رئيس المخابرات،  - أ
جميور، باعتقاؿ عائمة األسد، ومحاكمتيا، لمحصوؿ عمى اليدوء، ويعمف عف بػ"إلقاء عظمة سمينة" لم

 تغييرات في الدستور، إصالحات اقتصادية، وانتخابات.
انشقاؽ الحكـ: إذا ما نشبت خالفات في أذرع األمف، بحيث يغير بعضيا والءه مف الحكـ إلى الشارع،  - ب

القسـ المؤيد لمثوار، وذاؾ الموالي لمحكـ، أما إذا تكرر كما حصؿ في ليبيا واليمف، لتبدأ حرب شاممة بيف 
 السيناريو اليمني، فسيشعر الجيش بالشمؿ لوقوؼ جزء منو ضد جزئو اآلخر.

سيناريو بطعـ سوري يمكف أف يؤدي لتقسيـ الدولة إلى قسميف، يعكساف االنقساـ الجغرافي لمقوة،  - ت
ليبيا، مما سيخمؽ عدـ استقرار، ألف كؿ جزء سيواصؿ  ويحتمؿ رؤية حرب بيف الطرفيف كالتي اندلعت في

وقوعو تحت سيطرة نخبة عسكرية، والمشاكؿ األساسية لسوريا لف تحؿ، بؿ ستتفاقـ، وستدعـ إيراف الحكـ، 
 في حيف سيدعـ الغرب الثوار.

سنة انييار الدولة: إذا خسرت المجموعة العموية السيطرة عمى الحكـ، فمف المتوقع أف يبسط ال - ث
سيطرتيـ عمى أجزاء واسعة مف البالد، ويعمف أكراد الشماؿ عف دولة، كإخوانيـ في العراؽ، ويستعيد دروز 
الجنوب الحكـ الذاتي، وبدو الشرؽ سيقيموف كيانًا مستقاًل، ويستغؿ الحمبيوف الفرصة لينفضوا عف أنفسيـ 

 إلى األبد سيطرة الدمشقييف، لتقوـ عمى خرائب سوريا ست دوؿ.
تسخيف الحدود مع إسرائيؿ: وىي ممارسة عادية في كؿ مرة يقؼ فييا الحكـ السوري أماـ مشاكؿ  - ج

داخمية، ليخمؽ وضعًا يسمح لو بالقوؿ لمجماىير الغاضبة: "الصياينة يتصدوف لمقضاء عمينا، وليذا عميكـ 
 أف تدعوا كؿ الخالفات، وتتحدوا تحت عمـ الرئيس المنقذ".

ي تقدير تغير الموقؼ اإلسرائيمي مف األحداث السورية، يمكف استنباطيا بالوصؼ الخالصة، إف قراءة ف
اإلسرائيمي لمحدود السورية بػ"غير اليادئة"، مما يستوجب استعداد الجيش، الذي يراقب عف كثب تطورات 

 األحداث، خشية نقؿ أسمحة متطورة أو غير تقميدية مف األراضي السورية أو إلييا.
أبيب أي تطور يحصؿ في دمشؽ خسارة ليا، ألف سقوط األسد سينشئ حالة مف عدـ  وليذا تعتبر تؿ

ف بقي سيكوف ضعيفًا، وىو ما يعني نشاطًا  االستقرار، رغـ أنو سيحدث شرخًا في المحور المعادي، وا 
 مسمحًا عمى طوؿ الحدود معيا.

 //، الجزيرة نت، الدوحة
 
 

 كاريكاتير: 59
 



 
 
 

 

 

           39ص                                    2539العدد:                22/6/2022 الخميس التاريخ:

 
 22/6/2022فمسطين اون الين، 


