
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 لرفض لقاء موفاز حماس تدعو عباس

  تباين المواقف بين قادة تنظيم فتح في غزةالقدس العربي: 
 ى عممية عسكرية داخل أراضي مصرلإدراسة إسرائيمية: استمرار اليجمات من سيناء سيؤدي 

 في قصف مدفعي عمى مخيم درعا بسوريا أربعة فمسطينييناستشياد وكالة وفا: 
  تعامميا مع أطفال فمسطين فيلمقوانين والمعاىدات الدولية  "إسرائيل"الجارديان ترصد انتياكات 
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 "إسرائيلـ"الدرع الحامي لمحدود الشرقية لمصر وال مستقبل ل ىىنية: فمسطين ستبق .2
ىنأ رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيؿ ىنية الجامعة اإلسالمية في أوؿ احتفاالتيا بتخريج الفوج  :سما –غزة 

وييـ، مشيدًا بالجامعة التي تعد صرحًا تعميميًا متميزًا عمى مستوى الوطف مف طمبتيا، مينئًا الطمبة وذ 13الػ
 العربي.

وأوضح ىنية خالؿ حفؿ تخريج طمبة كمية الطب، أف تخريج الفوج يعكس روح الصمود واإلبداع التي تحمي 
 فييا الشعب الفمسطيني خالؿ السنوات الماضية رغـ ما تعرض لو مف حصار وعدواف.

 اإلنسافأكيد عمى أف إستراتيجية االحتالؿ فشمت في غزة، وتحطمت عمى صخرة قدرة وجدد ىنية الت
"ال مستقبؿ إلسرائيؿ ليس في غزة فقط بؿ في  الفمسطيني عمى انتزاع الحياة مف قمب الحوت، قائاًل:

 فمسطيف كؿ فمسطيف". 
عب المصري ولكؿ وفي إطار منفصؿ؛ جدد ىنية تينئتو لمرئيس المصري المنتخب د. محمد مرسي ولمش

األمة العربية واإلسالمية بنجاح العرس الديمقراطي الحضاري التي أبيرت فيو مصر العالـ، مؤكدًا عمى أنو 
 آف األواف أف تأخذ األمة مكانيا الصحيح في صدارة األمـ.

وجدد رفض ما يشاع عف الوطف البديؿ، أو مشاريع التوطيف أو أي مشاريع تنتقص مف الحؽ الفمسطيني 
 والتي يتـ الترويج ليا إلرباؾ المشيد اإلعالمي والسياسي وتوتير العالقات.

وقاؿ ىنية "خالؿ اتصالي بالرئيس المصري د. مرسي مينئًا إياه بالفوز أكدت لو أف لكـ حراس عمى الحدود 
احة الجنوبية مع مصر، وأننا لـ نكف ولف نكف يوًما مف األياـ سبًبا مف أسباب إحداث أي توتر في الس

 المصرية".
وأوضح أف فمسطيف ستبقى الدرع الحامي لمحدود الشرقية لمصر، وأف أمف غزة مف أمف مصر، معبرًا عف 

 اعتزازه بأف يكوف لمصر رئيسًا يحفظ كتاب اهلل.
 37/6/3103وكالة سما اإلخبارية، 
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 باتعباس يؤكد أن الطريق الوحيد لمسالم ىو المفاوضات ويربط المصالحة بموعد االنتخا .3
مدينة بيت لحـ  إلىالرئيس الروسي فالديمير بوتيف  أداىاخالؿ زيارة مكثفة  وكاالت: - حسف عبد الجواد

 أكد الرئيس محمود عباس "ضرورة عقد مؤتمر دولي لمسالـ" في موسكو.
وقاؿ الرئيس خالؿ المؤتمر الصحافي المشترؾ مع بوتيف في قصر الرئاسة في بيت لحـ: أكدنا لمرئيس 

أف الطريؽ الوحيدة لمسالـ ىي المفاوضات بيننا وبيف اإلسرائيمييف، وما زلنا نقوؿ ونؤكد أنو مف  بوتيف
 الضروري عقد مؤتمر سالـ في موسكو، كما تـ االتفاؽ عميو منذ سنوات.

"جممة مف القضايا التي تيـ البمديف، وعمى رأسيا تطوير العالقات  إلىوقاؿ إف المحادثات بينيما تطرقت 
اطات االستيطانية التي تشكؿ عقبة رئيسة أماـ عممية السالـ، كذلؾ طمبنا مساعدة روسيا في إطالؽ والنش

، حيث تـ االتفاؽ سابقا مع الجانب اإلسرائيمي عمى 3991سراح األسرى، خاصة الذيف اعتقموا قبؿ العاـ 
 إطالقيـ ولـ يفرج عنيـ بعد".

وسيا "لمشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة". مشددا عمى بنظيره الروسي معبرا عف شكره لدعـ ر  عباسورحب 
جانب شعبنا الفمسطيني في جميع محطات نضالو مف أجؿ تطمعاتو  إلىأف "روسيا دأبت عمى وقوفيا 

 الوطنية وقياـ دولتو الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس".
مع الشعب الروسي الشقيؽ، وما يشيد ما يعتز بو شعبنا متانة الروابط الثقافية والدينية  أكثر" أف وأضاؼ

األرثوذكسية الفمسطينية،  اإلمبراطوريةلتأسيس الجمعية  311عمى ذلؾ إحياؤنا ىذا الشير لمذكرى السنوية 
 وافتتاحنا العاـ الماضي مبنى المتحؼ الروسي في أريحا أقدـ المدف".

تـ تحديد موعد لالنتخابات  إذانو لبوتيف المضي في المصالحة الفمسطينية قائال: نؤكد ا أكدنو إوقاؿ 
 الرئاسية والتشريعية فستفتح بوابة المصالحة.

العربية في كثير مف الدوؿ العربية التي تواجو ما يسمى الربيع  األوضاع" أيضاالبحث تناوؿ  أف وأضاؼ
منا يي وأيضامثؿ ىذا الوضع ييـ روسيا  أفكوننا نعرؼ تماما  األوضاعالعربي، وناقشنا تفاصيؿ ىذه 

 كذلؾ".
 37/6/3103األيام، رام اهلل، 

 
 ال يخدم عممية السالم لـ"إسرائيل"عشراوي خالل لقاء القنصل األميركي: التحيز األميركي  .2

قالت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي، إف توفير الغطاء  :فاو  - راـ اهلل
عفائيا مف المسؤولية والمساءلة، القانوني والسياسي إلسرائيؿ مف قبؿ ال واليات المتحدة األمريكية، وا 

 مصداقية أميركا بالمنطقة والعالـ.كما ال يخدـ وانحيازىا المطمؽ لدولة االحتالؿ ال يخدـ متطمبات السالـ، 
إذا كانت أميركا معنية بحماية دورىا ومصالحيا ومصداقيتيا في المنطقة، فالمطموب منيا أف "وأضافت: 

 ."ب دورًا أكثر ايجابية لصالح السالـ، ال ُيخضع اإلرادة السياسية لمخارجية األميركية إلسرائيؿتمع
جاءت تصريحات عشراوي ىذه، خالؿ لقائيا اليوـ الثالثاء، في مقر المنظمة براـ اهلل بالقنصؿ األميركي 

 العاـ دانييؿ روبنستف، الذي جاء مودعا النتياء مياـ عممو.
 36/6/3103والمعمومات الفمسطينية )وفا(، وكالة األنباء 

 
 
 برام اهلل األحدوموفاز  عباسنبأ لقاء بين  اإلسرائيميعريقات ينفي لمتمفزيون  .4
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 األحدالثانية ىذه الميمة حوؿ لقاء مرتقب  ةاإلسرائيميالقناة  أوردتونفى د. صائب عريقات ما  :القدس-راـ اهلل
"القدس" مف مع عريقات في اتصاؿ ىاتفي  وأضاؼاؤوؿ موفاز. المقبؿ في راـ اهلل بيف الرئيس عباس وش

 عمـ لي بمثؿ ىذا المقاء". عماف "ال
الثانية، ذكرت في نشرتيا الميمة إف لقاًء سيجمع الرئيس محمود عباس ونائب رئيس  اإلسرائيميةوكانت القناة 

 الوزراء اإلسرائيمي، شاؤوؿ موفاز في مدينة راـ اهلل يـو األحد المقبؿ.
، عف مصادر وصفتيا بالمقربة مف موفاز قوليا إف "المقاء كاف نتيجة اإلسرائيمية ةالتمفزيونيونقمت القناة 

الكنيست، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء اإلسرائيمي، اسحؽ مولخو،  أعضاءوساطات قاـ بيا، احد 
 وعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات".

 36/6/3103القدس، القدس، 
 
 األسرىتطمب تحقيقا دوليا في ممارسات االحتالل ضد  حكومة ىنية .5

ناشد وزير األسرى في الحكومة بغزة، عطا اهلل أبو السبح، األمـ المتحدة بكافة مؤسساتيا  :القدس –غزة 
اسة التعذيب لتشكيؿ لجنة تقّصي حقائؽ لزيارة السجوف اإلسرائيمية واالطالع عمى أوضاع األسرى ووقؼ سي

 بحقيـ.
جاء ذلؾ خالؿ مؤتمر صحفي، عقده اليوـ الثالثاء، بمناسبة اليوـ العالمي لمناىضة التعذيب، بمشاركة 
مؤسسات حقوقية تيتـ بشؤوف األسرى، حيث اتيـ المشاركوف إسرائيؿ بممارسة سياسة التعذيب الممنيج ضد 

 األسرى في سجونيا.
ـ وسائؿ تعذيب نفسية وجسدية غير تقميدية في التحقيؽ مع األسرى وقاؿ أبو السبح: "إف إسرائيؿ تستخد

المتيميف بقضايا أمنية، وذلؾ لحمميـ عمى تقديـ اعترافات بالقوة، كما تمارس شتى أنواع التعذيب المحرمة 
 دوليًا، كونيا تمس كرامة األسير اإلنسانية".

 36/6/3103القدس، القدس، 
 
 ألف وحدة استيطانية بالقدس 32تدين إقامة غزة: وزارة األشغال  .6

داف وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف في الحكومة المقالة يوسؼ المنسي، الثالثاء، اإلعالف  :القدس - غزة
ألؼ وحدة سكنية عمى أرض مصنع في منطقة رامات ىشاروف  31عف خطة جديدة إلقامة  اإلسرائيمي

 .ألؼ إسرائيمي مستقباًل  311بالقدس المحتمة الستيعاب 
وحذر المنسي في بياف صحافي مف مواصمة إسرائيؿ بناء آالؼ الوحدات السكنية في القدس والضفة 
الغربية، واستمرار تيويد األرض الفمسطينية، ووضع الخطط العنصرية الستيعاب اآلالؼ مف المياجريف 

 الجدد عمى أرض فمسطيف.
 36/6/3103القدس، القدس، 

 
 لألسرى المحررين في غزةص أرض إلنشاء إسكان يتخصغزة:  .7

تخصيص قطعة أرض حكومية، لبناء برج سكني لألسرى المحرريف في غزة قررت الحكومة  :القدس -غزة 
 في قطاع غزة.
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مجمس وزراء الحكومة المقالة "كمؼ وزارة  إفوقاؿ المكتب اإلعالمي لمحكومة في بياف لو اليوـ الثالثاء، 
زارة األسرى والقدس والالجئيف وسمطة األراضي بالعمؿ عمى اتخاذ األشغاؿ العامة واإلسكاف التنسيؽ مع و 

اإلجراءات الالزمة لتخصيص قطعة أرض حكومية لبناء برج سكني لألسرى المحرريف عمى أف يتـ وضع 
 حجر األساس خالؿ أسبوع".

 36/6/3103القدس، القدس، 
 
 العالمي لتسجيل مدينة بيت لحم عمى الئحة التراثتسعى السمطة الفمسطينية  .8

تسعى السمطة الفمسطينية إلى تسجيؿ مدينة بيت لحـ عمى الئحة التراث العالمي الميدد : أ ؼ ب -راـ اهلل 
. وأشار البياف إلى أف السمطة ءالثالثابالخطر كما جاء في بياف صادر عف وزارة الخارجية الفمسطينية 

ستجتمع الجمعة المقبؿ في مدينة سانت الفمسطينية ستقدـ طمبيا ىذا إلى لجنة التراث العالمي التي 
بطرسبوغ الروسية. وسيشارؾ وفد فمسطيني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي 

 في ىذا االجتماع، حسب ما اكد البياف.
ة التراث تود فمسطيف أف تضيفيا إلى الئح"وبحسب وزارة الخارجية فإف لدييا قائمة بعشريف موقعًا فمسطينيًا 
. إال أف مصدرًا في وزارة الخارجية ذكر بأف "العالمي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية

 النية اآلف تتجو فقط لتسجيؿ مدينة بيت لحـ.
 37/6/3103الحياة، لندن، 

 
 والمسيحية حق خالص لمفمسطينيين اإلسالميةاليباش: فمسطين ومقدساتيا  .9

قاؿ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية محمود اليباش إف "فمسطيف ومقدساتيا اإلسالمية  :سالقد –راـ اهلل 
والمسيحية ىي حؽ خالص لمفمسطينييف، ومحاوالت فرض الحقائؽ عمييا باطمة وغير شرعية، واستفزاز 

 ."لمشاعر المسمميف عامة ولمفمسطينييف خاصة
حيط مسجد بالؿ بف رباح، والمقبرة اإلسالمية، إف وأضاؼ اليباش خالؿ تفقده مديرية أوقاؼ بيت لحـ وم

مسؤولية الحفاظ عمى المقدسات وترميميا يقع عمى عاتؽ الوزارة، وكذلؾ التصدي لكافة انتياكات وممارسات 
 االحتالؿ الرامية لالستيالء عمييا المخالفة لمشرائع والقوانيف والمواثيؽ الدولية.

 37/6/3103القدس، القدس، 
 
 عودة األسرى لإلضراب حق طبيعي لممطالبة بالحقوق نواب حماس: .01

، في 33/3شارؾ نواب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف كتمة "التغيير واإلصالح"، الثالثاء : راـ اهلل
االعتصاـ التضامني مع األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، والذي أقيـ أماـ مقر الصميب 

 رة في الضفة الغربية.األحمر بمدينة البي
وقاؿ النواب خالؿ مشاركتيـ في االعتصاـ وفؽ بياف صحفي صدر عف الدائرة اإلعالمية لمنواب تمقت 
"قدس برس" نسخة منو بأف "االحتالؿ الصييوني ومخابراتو واستخبارات سجونو لـ يمتزموا باالتفاؽ الذي 

صمحة سجوف لكافة القرارات واالتفاقيات جرى بعد نجاح إضراب الكرامة الذي خاضو األسرى وتنكرت م
 المبرمة مع قيادة األسرى في سجوف االحتالؿ ومع الجانب المصري".
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واعتبر النواب أف "عودة بعض األسرى لإلضراب حؽ طبيعي يمارسو األسير لممطالبة بحقوقو وكرامتو التي 
 ما أي تيمة".امتينت مف قبؿ السجاف الصييوني وحريتو المسموبة عمى مّر السنيف دون

 36/6/3103قدس برس، 
  
 أنور الزبون: األسرى احتفموا بفوز مرسي برئاسة مصر ويعولون عميو كثيرًا محررالنائب ال .00

أكد أنور الزبوف، النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة حماس، والذي أفرج عنو : بيت لحـ 
لنقب" وباقي السجوف احتفموا بفوز الرئيس المصري ، أف األسرى في سجف "ا32/3االحتالؿ مساء االثنيف 

الجديد محمد مرسي، مشيًرا إلى أنيـ يعمقوف أمااًل كبيرة عميو إلعادة القضية الفمسطينية، وخاصة قضية 
 األسرى، لمصدارة مصرًيا وعربًيا.

بر فوز وأضاؼ في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" أف األسرى في سجف النقب، حيث كاف يتواجد، "تمقوا خ
مرشح الثورة المصرية واإلخواف المسمميف محمد مرسي برئاسة مصر بفرحة عارمة، وشيدت ساحات 
المعتقؿ مظاىر احتفالية متعددة مف التكبير والتيميؿ وتوزيع الحموى، في مظاىر ترفضيا إدارة السجف 

 وتعاقب المخالفيف، إال انو أجبرت عمى الصمت أماـ الفرحة العارمة لألسرى".
 36/6/3103دس برس، ق

 
 االحتالل يفرج عن النائب محمد الطل .03

التابعة لحركة  واإلصالحسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عف النائب عف كتمة التغيير  القدس: أفرجت –راـ اهلل 
 .إدارياشيرا  31داـ  ؿحماس، محمد الطؿ، مف بمدة الظاىرية جنوب الخميؿ بعد اعتقا

، حيث 3113العاـ  أواسطجمعاد شاليط في  اإلسرائيمياختطاؼ الجندي وكاف النائب الطؿ اعتقؿ اثر 
 شيرا. 31ُيفرج عنو وُيعتقؿ لممرة الثانية لمدة  أفسنوات قبؿ  1في االعتقاؿ  أمضى

 37/6/3103القدس، القدس، 
 
 حماس وفتح خالل أيام من ضمنيا لقاء بين عباس ومشعل بينأسامة حمدان: لقاءات  .13

حماس أسامة حمداف: إف األياـ مسؤوؿ العالقات الخارجية في حركة  فة: قاؿ يوسؼ أبو وط -بيروت
القميمة المقبمة ستشيد عقد عدد مف المقاءات بيف حركتي حماس وفتح الستكماؿ جوالت إتماـ المصالحة 

نياء االنقساـ.  الفمسطينية وا 
ع طواؿ الفترة الماضية وأضاؼ حمداف في تصريحات خاصة لػ"فمسطيف أوف اليف": "االتصاالت لـ تنقط

والترتيب جاٍر لعقد لقاء بيف رئيس السمطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ 
 في القاىرة".

وأشار إلى أف المصالحة الفمسطينية مرت بحالة تأثر كبير ناتجة عف التأثر بالضغوط الخارجية مف قبؿ 
 ؿ اإلسرائيمي عمى رئيس السمطة وحركة فتح. الواليات المتحدة األمريكية واالحتال

وأضاؼ: "نتمنى أف يكوف التطور الحاصؿ في الجانب المصري ذا أثر إيجابي عمى المصالحة وأف تعمؿ 
 مصر عمى تذليؿ ومنع الضغوط الخارجية إلنياء الممفات العالقة بيف كمتا الحركتيف".
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ءات أوضح حمداف أنو سيجري التوافؽ عمى القائمة وحوؿ الممفات التي مف المفترض أف تبحثيا ىذه المقا
النيائية ألسماء وزراء الحكومة االنتقالية برئاسة عباس كما ستبحث وقؼ الحمالت األمنية واالعتقاؿ 

 السياسي في الضفة الغربية.
واستيجف حمداف عودة السمطة الفمسطينية التعويؿ عمى خيار المفاوضات و"التسوية" مع االحتالؿ 

ائيمي عمى حساب ممؼ المصالحة الفمسطينية، متابعًا: "اعتماد عباس عمى المفاوضات يقود إلى تدمير اإلسر 
 ونسؼ ممؼ المصالحة بشكؿ كامؿ".

وحوؿ االتيامات التي وجييا مسئوؿ ممؼ المصالحة في حركة فتح لحركة حماس بأنيا تريد تعطيؿ إجراء 
تخابات قاؿ: "حماس لـ تطمب تأجيؿ االنتخابات والنص االنتخابات وتفصؿ بيف ممؼ تشكيؿ الحكومة واالن

 واضح في اتفاؽ القاىرة أف تجرى االنتخابات بعد عاـ واحد عمى تشكيؿ الحكومة".
وتابع: "المطموب تشكيؿ الحكومة بشكؿ عاجؿ كي تعمؿ عمى تييئة األجواء بشكؿ حقيقي إلجراء انتخابات 

ي التوافؽ بيف الفصائؿ الفمسطينية عمى موعد رسمي تجرى شاممة في األراضي الفمسطينية وبعد ذلؾ يجر 
 فيو االنتخابات".

وأوضح حمداف أف المقاء المقبؿ لإلطار المؤقت لممجمس الوطني سيقر مشروع قانوف إعادة تشكيؿ المجمس 
ة الوطني وكافة األمور المترتبة عميو، معتبرًا أف إجراء انتخابات لممجمس في الداخؿ والخارج ىو بمثاب

 التجسيد الحقيقي لمديمقراطية وسيعزز موقع القضية الفمسطينية.
 27/6/2012فمسطين أون الين، 

 
 الروسي في المنطقة وتدعو بوتين لزيارة غزة الدورحماس تؤكد عمى أىمية  .14

أكد المتحدث باسـ حركة "حماس" الدكتور سامي أبو زىري عمى أىمية الدور الروسي في المنطقة : غزة
ستفراد األمريكي، ودعا الرئيس الروسي فالدديمير بوتيف الذي يزور المنطقة إلى زيارة غزة لمواجية اال

 لالطالع عمى أوضاعيا وىي تحت الحصار.
وطالب أبو زىري في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" روسيا باتخاذ خطوات عممية مف أجؿ إلزاـ إسرائيؿ 

ي ىو دور ميـ في المنطقة، ونحف معنيوف بتفعيؿ ىذا باحتراـ الحقوؽ الفمسطينية، وقاؿ: "الدور الروس
الدور لمواجية حالة االستفراد األمريكي، ولضماف ذلؾ فإف روسيا مطالبة باتخاذ خطوات أكثر تقدما عمى 

لزامو باحتراـ الحقوؽ الفمسطينية".  طريؽ مواجية الجرائـ التي يرتكبيا االحتالؿ وا 
ى زيارة قطاع غزة، ألف ىذا سيكوف لو مؤشر ميـ عمى طريؽ وأضاؼ: "نحف في "حماس" ندعو بوتيف إل

 كسر الحصار المفروض عمى قطاع غزة كوف روسيا أحد مكونات الرباعية الدولية".
 26/6/2012قدس برس، 

 
 لرفض لقاء موفاز عباسحماس تدعو  .15

اهلل عمى لقاء  نادر الصفدي: أعربت حركة "حماس" عف رفضيا القاطع لموافقة السمطة في راـ -الرسالة نت
 قادة )إسرائيمييف( شاركوا في قتؿ الفمسطينييف.

وأكد الناطؽ باسـ الحركة سامي أبو زىري، أف تمؾ المقاءات تعطي فرصة مجانية لالحتالؿ لتبييض 
 صفحتو أماـ العالـ وتبرئتو مف جرائمو بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني.
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أف أي لقاءات مع قيادة االحتالؿ، في ظؿ مواصمتيا وأضاؼ في تصريح خاص لػ"الرسالة نت"، األربعاء، 
لسياسية القتؿ واإلجراـ والتيويد سيكوف طوؽ نجاة ليـ لمتغطية عمى جرائميـ، داعيا عباس إلى رفض تمؾ 
المقاءات. وكانت مصادر )إسرائيمية( أعمنت الميمة عف اف النائب األوؿ لرئيس الوزراء )اإلسرائيمي( شؤوؿ 

راـ اهلل يوـ األحد المقبؿ رئيس السمطة محمود عباس، وذلؾ "بعد اتصاالت جرت مف موفاز سيمتقي في 
 وراء الكواليس لترتيب ىذا االجتماع" كما وصفت.

27/6/2012الرسالة، فمسطين،   
 
 " ضد غزة في مجمس األمن تضميل لمرأي العام العالميإسرائيلفتح: شكوى " .16

وى حكومة "إسرائيؿ" لقطاع غزة في مجمس األمف تيدؼ كامؿ إبراىيـ: اعتبرت حركة فتح أف شك -غزة 
 لذر الرماد في العيوف وتضميؿ الرأي العاـ العالمي.

وقاؿ المتحدث باسـ الحركة د. فايز أبو عيطة في تصريح صحفي صادر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة 
حوؿ استمرار إطالؽ  إف الشكوى الرسمية الثانية التي تقدمت بيا أمس حكومة إسرائيؿ لمجمس األمف»

الصواريخ مف قطاع غزة، ما ىي إال لذر الرماد في العيوف وتضميؿ الرأي العاـ العالمي، لمتغطية عمى 
 «.جرائميا البشعة بحؽ شعبنا وقضيتنا

 27/6/2012الرأي، عمان، 
 
 ليا مخاوف من فوز مرسي برئاسة مصر ليسشعث: فتح  نبيل  .17

لحركة "فتح" نبيؿ شعث، أف ال مخاوؼ لدى حركتو بعد فوز الدكتور  راـ اهلل: أكد عضو المجنة المركزية
 محمد مرسي مرشح جماعة اإلخواف المسمميف برئاسة الجميورية المصرية.

وقاؿ شعث في تصريحات خاصة لػ "قدس برس": "إف الرئيس محمود عباس ىنأ مرسي باسمو وباسـ 
لفمسطينية، بفوزه في انتخابات الرئاسة المصرية، الشعب الفمسطيني وحركة" فتح" وباسـ منظمة التحرير ا

 وتمنى لو كؿ الخير والتقدـ".
وأضاؼ أف "ىذه إرادة الشعب المصري، ونحف معو"، مؤكدا أف ليس لحركتو أي مخاوؼ مف فوز الدكتور 
مرسي، "فكؿ مصر مع فمسطيف، وىي بكؿ أطيافيا مع الوحدة الوطنية الفمسطينية ومع المصالحة 

 ة، وال يوجد لنا شؾ بذلؾ وال تشكيؾ، وال نتوقع سمبا".الفمسطيني
 26/6/2012قدس برس، 

 
 ": لقاء الرئيس عباس مع مشعل ينتظر دعوة مصريةالقدسمسؤول في فتح لـ" .18

مف المحرر السياسي: أكد مسؤوؿ كبير في حركة فتح لػ"القدس" عمى أف عقد لقاء جديد بيف  -راـ اهلل
كتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعؿ ينتظر دعوة مف قبؿ جميورية الرئيس محمود عباس ورئيس الم

 مصر العربية.
ورفض المسؤوؿ الفمسطيني التحميالت التي تقوؿ أف مصر الجديدة ستقؼ مع طرؼ ضد طرؼ أخر في 
 جيودىا لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية وقاؿ" مصر حريصة عمى تحقيؽ المصالحة الفمسطينية وقد سمعنا 
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ت مف مختمؼ المستويات بأف مصر ستواصؿ ىذا الجيد لحيف تحقيؽ المصالحة والوحدة الوطنية تأكيدا
 الفمسطينية".

  27/6/2012القدس، القدس، 
 
 صواريخ غراد باتجاه "إسرائيل" أربعةمعاريف: إطالق  .19

، األربعاء، أف جيات فمسطينية أطمقت مساء أمس أربعة صواريخ  ذكرت صحيفة "معاريؼ" صباح اليـو
"غراد" باتجاه بمدة "نتيفوت" في النقب، وذلؾ عمى الرغـ مف اإلعالف عف التوصؿ إلى تيدئة بيف إسرائيؿ 
وحركة حماس بوساطة مصرية. وأشارت الصحيفة إلى ما يسمى بػ"منظومة القبة الحديدية" نجحت في 

 اعتراض صاروخيف مف أصؿ أربعة وسقطت الصواريخ في مناطؽ مفتوحة.
نما سببت أضرارا مادية في بعض وقاؿ موقع "مع اريؼ" إف الصواريخ لـ تسفر عف وقوع إصابات بشرية، وا 

 الممتمكات والمرافؽ الزراعية.
وأشارت الصحيفة إلى أف وزير األدياف يعقوؼ مورجي دعا الحكومة اإلسرائيمية إلى الرد وعدـ السماح 

الحكومة اإلسرائيمية مكبمة األيادي. عمى  لحركة حماس بإطالؽ الصواريخ ضد أىداؼ إسرائيمية، بينما تقؼ
 حد قولو.

 27/6/2012، 48عرب 
 
 المواقف بين قادة تنظيم فتح في غزةتباين القدس العربي:  .20

أشرؼ اليور: عممت 'القدس العربي' مف مصادر مطمعة في حركة فتح اف حالة التبايف في وجيات -غزة 
اجتماعات المجمس الثوري لحركة فتح الذي أنيى  النظر بيف قيادات التنظيـ في قطاع غزة خيمت عمى

اجتماعاتو االثنيف بمدينة راـ اهلل، خاصة عندما تـ التوجو لمتصويت عمى اختيار اثنيف مف بيف ثالثة مف 
 قيادات الحركة في القطاع لعضوية الثوري.

مجنة المركزية لفتح وبحسب المعمومات فإف الرئيس عباس زعيـ التنظيـ طرح ثالثة أسماء توافقت عمييا ال
مف قيادات الصؼ الثاني في الحركة مف قطاع غزة، لمتصويت عمييـ الختيار اثنيف منيـ لشغؿ عضوية 

 الثوري عف حصة القطاع.
ولـ يفمح مف المرشحيف الثالثة وىـ إبراىيـ أبو النجا، وأحمد نصر، وعبد الرحمف حمد، سوى األوؿ في 

عضاء الثوري، حيث حصؿ عمى نسبة نصؼ أعضاء الثوري زائد الفوز مف أوؿ مرة في عممية تصويت أ
واحد، بحسب القانوف الداخمي، فيما تمكف أحمد نصر مف الفوز في اليوـ الثاني في االنتخابات حيف تمكف 

 مف الحصوؿ عمى أصوات إضافية حيف تنافس عمى المنصب مع حمد.
الرئيس عباس، كما أبو النجا، وسط مفاجأة وعممت 'القدس العربي' أف أحمد نصر فاز بالمنصب بدعـ مف 

كبيرة حدثت داخؿ الثوري، إذ يؤكد مطمعوف أف أيا مف مرشحي المركزية الثالثة لـ يحصموا عمى دعـ العدد 
 األكبر مف أعضاء ثوري فتح في غزة الذيف حضروا االجتماعات، إذ أبدوا معارضة لترشيحيـ.
 27/6/2012القدس العربي، لندن، 

 
 
 مؤتمر لمجبية الديموقراطية تضامنًا مع مخيم نير البارلبنان:  .21
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عقدت "الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطيف" مؤتمرًا تضامنيًا مع مخيـ نير البارد، في مخيـ مار الياس 
بيروت. وتحدث عضو قيادة الجبية، عمي فيصؿ، فدعا ىيئة الحوار المبناني "الى مقاربة أوضاع الالجئيف 

لبناف مف زاوية إقرار الحقوؽ اإلنسانية وأبعاد القناة األمنية كعنواف لمعالقات الفمسطينية  الفمسطينييف في
المبنانية. وطالب عضو لجنة المتابعة لمخيـ "البارد"، أركاف بدر، بإلغاء جميع التداعيات التي ترتبت عمى 

 منية.أحداث مخيـ البارد، وفي مقدميا إطالؽ جميع المعتقميف ووقؼ المالحقات األ
 27/6/2012المستقبل، بيروت، 

 
 لبنان: وفد من حماس يزور منسق عام تيار المستقبل في طرابمس ومقر الجماعة االسالمية  .22

طرابمس: زار وفد مف حركة "حماس" في طرابمس عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبؿ" منسؽ عاـ 
مية، وعرض تطورات القضية الفمسطينية طرابمس مصطفى عموش، ومقر االمانة العامة لمجماعة االسال

بشكؿ عاـ، وما جرى في المخيمات. وضـ الوفد مسؤوؿ العالقات المبنانية رأفت مرة، والمسؤوؿ االعالمي 
 محمد أبو طربوش، والمسؤوؿ السياسي في الشماؿ جماؿ الشيابي.

 27/6/2012المستقبل، بيروت، 
 
 يم بالمنطقة""تغيُّر م برئاسة مصر مرسيباراك: فوز إييود  .23

اعتبر وزير الحرب اإلسرائيمي إييود باراؾ، أف فوز مرشح جماعة اإلخواف المسمميف الدكتور محمد مرسي 
 برئاسة مصر بأنو "تغّير ميـ في المنطقة". 

وتوقع باراؾ أف تحافظ القيادة المصرية الجديدة عمى معاىدة )السالـ( مع الجانب اإلسرائيمي، وأف تعمؿ في 
التفاىمات واالتفاقات الدولية، إذ إف ىذه المعاىدة تنطوي عمى أىمية بالغة بالنسبة لمشعبيف"،  نطاؽ جميع
 كما قاؿ. 

ورأى أف نتائج االنتخابات في مصر "ُتعد تغييًرا ميًما في المنطقة، وتحتاج إلى المزيد مف الوقت لمعرفة 
 مف ناحية أخرى". تداعياتيا، إذ إنيا تنطوي عمى الفرص مف ناحية وعمى التحديات 

، أف )إسرائيؿ( 2012-6-25وأكد باراؾ، خالؿ جمسة كتمة "االستقالؿ" البرلمانية التي ترأسيا مساء االثنيف 
ستواصؿ متابعة التطورات في مصر لضماف المصالح اإلسرائيمية عمى المدى البعيد، ولمحفاظ عمى 

 عبيره. االستقرار واليدوء والسالـ في المنطقة بأسرىا"، عمى حد ت
 26/6/2012فمسطين أون الين، 

 
 لمسيطرة عمى جبل الزيتون بالقدس     سرائيميإمشروع قانون  .24

عضوا يمينيًا مف البرلماف االسرائيمي  20ذكرت مصادر إسرائيمية، اليوـ الثالثاء، إف : القدس المحتمة
انوف وصاية عمى 'المقبرة 'الكنيست' تقدموا بمشروع قانوف ييدؼ لمسيطرة عمى جبؿ الزيتوف، مف خالؿ ق

الييودية' في ذلؾ الجبؿ، والتي تقـو قوات االحتالؿ بزرع قبور وىمية فييا خالؿ الفترة الماضية لتيويدىا. 
 وأضافت المصادر بأف أعضاء الكنيست أطمقوا ما أسموه قانوف 'سمطة جبؿ الزيتوف' والذي 

 
في العالـ، متذرعيف بعدـ وجود ىيئة تشرؼ حاليًّا عمى ييدؼ لجعؿ الجبؿ المقبرة الييودية التاريخية األولى 

 مقبرة الجبؿ.
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 26/6/2012، وكالة سما اإلخبارية
 
 عاد إلى القاىرة غداة فوز مرسي بالرئاسةمصر  لدى "إسرائيل"سفير  .25

وصؿ إلى القاىرة اليـو الثالثاء سفير إسرائيؿ لدى مصر يعقوب أميتاي قادما مف تؿ : وكاالت /48عرب
 يوما واكبت جولة اإلعادة في انتخابات الرئاسة المصرية. 13ف طريؽ األردف بعد إجازة استغرقت أبيب ع

والقادمة  720وذكرت مصادر مسؤولة في مطار القاىرة أف "السفير وصؿ عمى الطائرة المصرية رحمة رقـ 
تحركو وسط حراسة مف عماف، وأنيى إجراءات وصولو مف صالة كبار الزوار وتـ تأميف موكب سياراتو قبؿ 

مشددة إلى مقر إقامتو بإحدي ضواحي القاىرة والذي يدير منو شؤوف السفارة لحيف تدبير مقر جديد لمسفارة 
وأضافت المصادر أنو رافؽ السفير طاقـ السفارة الذي أنيى  بدال مف المقر الشيير الذي أخمتو إسرائيؿ".

 .إجراءات وصولو مف صالة الوصوؿ وسط الركاب
 26/6/2012، 48عرب 

 
 % من اإلسرائيميين يؤيدون استئناف االحتجاجات ضد سياسة نتنياىو69 ":ديالوج"معيد  .26

% 69نتائجو في موقعيا عمى الشبكة، أف ” ىآرتس“ونشرت صحيفة ”  ديالوج“بيَّف استطالع أجراه معيد 
جاج االجتماعية في مف اإلسرائيمييف، الذيف شمميـ االستطالع أعمنوا تأييدىـ الستئناؼ خطوات االحت

إسرائيؿ، التي كانت انطمقت السبت الماضي في تؿ أبيب وتخممتيا مواجيات واعتقاالت لعشرات المتظاىريف 
عمى يد الشرطة اإلسرائيمية، التي قمعت التظاىرات بعنؼ أثار موجة سخط واحتجاج دفعت بالمحكمة إلى 

 ة.حد اإلفراج عف المعتقميف وتوجيو انتقادات ألداء الشرط
وقالت الصحيفة إف غالبية الذيف شاركوا في االستطالع حمموا الشرطة اإلسرائيمية مسؤولية العنؼ 
والمواجيات، لكنيـ أعربوا عف رفضيـ لعممية اقتحاـ المصارؼ اإلسرائيمية في قمب تؿ أبيب أو اإلضرار 

 يمكف تفادي ذلؾ.  بالممتمكات العامة، وأف كانت نسبة قميمة منيـ قالت إنو في بعض الحاالت ال
% فقط مف الذيف شاركوا في االستطالع الذي أجري تحت إشراؼ البروفيسور 20وبحسب الصحيفة فإف 

كميؿ فوكس، مف جامعة تؿ أبيب، قالوا إنيـ يرفضوف استئناؼ خطوات االحتجاج االجتماعية كما قاؿ بقية 
 المشاركيف إنيـ لـ يبمورا رأيا حوؿ الموضوع.

لى أنو في ظؿ محاوالت عناصر يمينية وصؼ حركة االحتجاج بأنيا حركة يسارية ، فإف ولفتت الصحيفة إ
% مف جميور المتدينيف الصييونييف، فيما سجؿ 53مف الحريديـ أعمنوا تأييدىـ لالحتجاجات، و 575

 %.79أعمى تأييد لمحركة في صفوؼ العممانييف حيث بمغت النسبة ىناؾ 
 -يور اإلسرائيمي يعتقد أنو لـ يطرأ أي تغيير عمى الوضع االجتماعيوبيف االستطالع أف غالبية الجم

االقتصادي في إسرائيؿ، عمى الرغـ مف موجة االحتجاج في العاـ الماضي وتشكيؿ لجنة تراختينبرغ، 
% منيـ 67والتصريحات التي صدرت عف رئيس الحكومة نتنياىو، ووزير ماليتو، يوفاؿ شطاينتس.  إذ قاؿ 

% فقط إف الوضع في إسرائيؿ 15% إنو ازداد سوءا فيما قاؿ 16إسرائيؿ لـ يتغير ، وقاؿ إف الوضع في 
 قد تحسف.

 26/6/2012، 48عرب 
 
 مدير الشرطة اإلسرائيمية: المظاىرات العنيفة بتل أبيب مدبرة بـ"أجندات" .27
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العنيفة التى حدثت  قاؿ مدير عاـ الشرطة اإلسرائيمية الجنراؿ يوحناف دانينو، إف المظاىرات: محمود محيى
فى تؿ أبيب نياية األسبوع الماضى لـ تأِت تعبيرًا عف احتجاج شعبى بؿ اندرجت فى فعاليات مدبرة لتجاوز 

ف  القانوف. وأضاؼ دانينو أف المتظاىريف مف نشطاء الحركات االجتماعية أرادوا فرض أجندتيـ بأى ثمف، وا 
 ىذا الثمف أكبر مما تستطيع إسرائيؿ تحممو.

مت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية نفى دانينو االدعاءات التى روجت خالؿ األياـ الماضية بأف الشرطة لف ونق
تسمح بإجراء فعاليات احتجاجية، مؤكدًا أنو سيعمؿ كؿ ما فى وسعو لضماف إجرائيا، طالما التزمت بحدود 

 الشرعية، رافضًا تحويؿ حرية التظاىر إلى حالة فوضوية.
 26/6/2012، مصراليوم السابع، 

 
 اعتقال ثالثة ييود متطرفين بتيمة تخريب النصب التذكاري لممحرقة .28

انيا اعتقمت ثالثة ييود ، يوـ الثالثاء ،قالت الشرطة االسرائيمية: احمد صبحي خميفة -القدس )رويترز(
ة قبؿ عمى نصب ياد فاشيـ التذكاري لممحرق ،متطرفيف لالشتباه بكتابتيـ شعارات مناىضة لمصييونية

مؤسسي اسرائيؿ بأنيـ شجعوا  ،والتي خطت كميا بالعبرية ،واتيمت بعض الكتابات عمى الجدراف اسبوعيف.
سرا قتؿ ستة مالييف ييودي عمى يد النازي اثناء الحرب العالمية الثانية لمتعجيؿ بانشاء دولة اسرائيؿ في 

 .1948عاـ 
بأنيا مشينة وقاؿ بعد الحادث انو يصعب  ،عاراتووصؼ رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو الش

 ."تصديؽ "اف يكوف انساف قادرا عمى كتابة مثؿ ىذه االشياء
 26/6/2012، وكالة رويترز لألنباء

 
 مصر مع عمى حدود اً تنشر رادار  "إسرائيل" .29

قرر  ، أف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي2012-6-26ذكرت صحيفة جيروزاليـ بوست اإلسرائيمية، الثالثاء 
 نشر أنظمة رادار عمى طوؿ الحدود المصرية، لتكشؼ وتحذر مف أي قذائؼ صاروخية. 

أف قرار نشر األنظمة يأتي وسط تزايد  وأضافت الصحيفة في تقرير أوردتو عمى موقعيا اإللكتروني،
المخاوؼ مف أف جماعات مسمحة في شبو جزيرة سيناء المصرية قد تشف ىجمات صاروخية ضد 

  )إسرائيؿ(.
وأوضحت الصحيفة أف أنظمة الرادار ستكوف مماثمة لألنظمة المنتشرة عمى طوؿ حدود إسرائيؿ مع لبناف 
وقطاع غزة، وتستخدـ لكشؼ محاولة إطالؽ صواريخ ضد إسرائيؿ وتساعد في تحديد مسارىا، فضاًل عف 

 اليدؼ المقصود. 
 26/6/2012، فمسطين أون الين

 
 
 
 
 بال مقاومة "بيت إيل"حي أولبانا في مستوطنة المستوطنون يخمون بيوتيم في  .30
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، شماؿ راـ «بيت إيؿ»في مستوطنة « أولبانا»عائمة مف المستوطنيف في حي  16وتؿ أبيب: أخمى أفراد 
عاما وانتقموا إلى حي آخر في المستوطنة نفسيا، وذلؾ مف دوف أي  14اهلل، البيوت التي سكنوىا منذ 

 عائمة أخرى( البيوت مع نياية األسبوع. 18ي بقية العائالت )مقاومة تذكر. ومف المقرر أف تخم
وتـ ىذا اإلخالء اليادئ بعد أف توصمت الحكومة اإلسرائيمية إلى صفقة معيـ، بحيث ينفذوف عممية اإلخالء 
ويحصموف بالمقابؿ عمى بيوت مؤقتة في حي مقابؿ وتبنى ليـ بيوت أكبر وأحدث، وباإلضافة إلى ذلؾ 

 «.بيت ايؿ»سكنية جديدة لتوسيع مستوطنة  وحدة 300تبنى 
حركة  15ولكف المراقبيف دعوا الحكومة إلى عدـ االعتماد إلى اليدوء الظاىر في ىذا اإلخالء. وحذرت 

سالـ وجمعيات حقوؽ اإلنساف اإلسرائيمية مف وجود مجموعة مف المستوطنيف المتطرفيف التي قررت أف ال 
نتقاـ مف قرار اإلخالء بواسطة تنفيذ اعتداءات تخريبية وربما إرىابية يمر ىذا اإلخالء بيدوء وتخطط لال

 ضد الفمسطينييف.
 27/6/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 اعتقال جنود إسرائيميين لالشتباه بتيريبيم مخدرات عبر مصر .31

مف  شخصًا، معظميـ 15أعمنت الشرطة اإلسرائيمية الثمثاء اعتقاؿ : أ ؼ ب، رويترز -القدس المحتمة 
وقالت الناطقة باسـ  الجنود اإلسرائيمييف، لالشتباه بتيريبيـ مخدرات عبر الحدود المصرية اإلسرائيمية.

جنديًا  13شخصًا يشتبو بتيريبيـ مخدرات منيـ  15تـ حتى اآلف اعتقاؿ »الشرطة اإلسرائيمية لوبا السمري 
 «.في الجيش اإلسرائيمي وغالبيتيـ ييود

تعتبر ىذه العممية مف اكبر عمميات تيريب »ش اإلسرائيمي لوكالة فرانس برس وقاؿ الناطؽ باسـ الجي
كميات مخدر الييروييف والحشيش وحبوب »وأضاؼ أف قيمة «. المخدرات بيذه الكميات عمى اإلطالؽ
 أالؼ دوالر(. 205)نحو « ألؼ شاقؿ 800اكستاسي التي تـ تيريبيا تساوي نحو 

 27/6/2012، الحياة، لندن
 
 لى عممية عسكرية داخل أراضي مصرإإسرائيمية: استمرار اليجمات من سيناء سيؤدي  دراسة .32

قاؿ الدبموماسي اإلسرائيمي السابؽ وسفير تؿ أبيب األسبؽ في عماف، د. عوديد  :الناصرة ػ زىير أندراوس
اث األياـ عيراف، في دراسة نشرىا عمى موقع مركز أبحاث األمف القومي، التابع لجامعة تؿ أبيب، إف أحد

األخيرة في مصر ىي بداية لفترة ىزات عنيفة، وتدفع الدولة العبرية إلى تحديات أمنية وسياسية خطيرة 
لمغاية، الفًتا إلى أف محمد مرسي انتخب رئيسا لمصر، ولكف ىناؾ بعض المالحظات حوؿ كيفية إدارة دفة 

األمر الذي سيدفع بالمعارضيف إلى مياجمتو  الحكـ في القاىرة، فنسبة المشاركة في االنتخابات كانت قميمة،
 والقوؿ إنو ال ُيمثؿ جميع روافد المجتمع المصري.

قائاًل إف ازدياد التوتر عمى الحدود المصرية اإلسرائيمية ُيحتـ عمى صناع القرار في  وزاد الخبير اإلسرائيمي،
ؿ عسكري إسرائيمي، يشمؿ اجتياز تؿ أبيب تحديد آلية وكيفية الرد عمى ىذه العمميات، ذلؾ أف أي رد فع

الحدود، سيكوف بمثابة الفتيؿ الذي سُيشعؿ المطمب المصري، الذي تبناه جميع المرشحيف لمرئاسة في مصر 
، 1979والقائؿ إنو يجب إعادة النظر في الممحؽ األمني التفاقية السالـ الموقعة بيف البمديف منذ العاـ 

ية عف األمف في مصر، سيؤدي إلى أف تقـو تؿ أبيب بإجراء وساؽ قائاًل إف الضبابية في المسوؤل
المفاوضات واالتصاالت مع الجيش فقط، بدوف التوجو إلى المستوى السياسي، وبالتالي فإف الدولة العبرية. 
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وأضاؼ د. عيراف، ستجد نفسيا أماـ صعوبة بالغة في عممية اتخاذ القرارات العسكرية مع مصر، األمر 
رات سياسية كبيرة لمدولة العبرية عمى صعيد المجتمع الدولي والرأي العاـ العالمي، مع الذي سيؤدي لخسا

 تداعيات خطيرة خارجة عف نطاؽ العالقات الثنائية بيف الدولتيف.
 27/6/2012، القدس العربي، لندن

 
   "إسرائيل" تحظى بمقب الدولة األكثر عنصرية: ميخائيل ساميالروائي اإلسرائيمي  .33

حمؿ األديب والروائي اإلسرائيمي، العراقي األصؿ، سامي ميخائيؿ بشّدة عمى العنصرية : سىحممي مو  
 والتمييز الطائفي في إسرائيؿ التي اعتبرىا الدولة األشّد عنصرية في العالـ المتقدـ.

يني في ولـ يوفر ميخائيؿ، وىو يساري النزعة، اليسار اإلسرائيمي مف ىذه التيمة، محذرًا مف أف التطرؼ الد
وأشار إلى الخطر الذي تتعّرض لو إسرائيؿ إذا لـ تفيـ أنيا ال تعيش في الشماؿ  الدولة الييودية يتعاظـ.
نما   «.في مركز الشرؽ األوسط المعذب»األوروبي اليادئ وا 

« ىآرتس»وفي محاضرة ألقاىا في المؤتمر الدولي لدراسات إسرائيؿ المنعقد في جامعة حيفا، ونشرت 
، بعد أكثر مف »نيا، قاؿ ميخائيؿ مقتطفات م عامًا مف إقامة دولة إسرائيؿ، لـ يمتئـ الجرح  60حتى اليـو

 «.بيف الييودية األوروبية والييودية الشرقية. وعقميًا ناؿ صورة عنصرية فيما يتجمى اجتماعيًا بفجوة طبقية
إلسرائيؿ، فنظرية أرض إسرائيؿ  كارثة محققة بالنسبة»وأوضح ميخائيؿ أف سياسة االحتالؿ اإلسرائيمية ىي 

الكاممة وفرت حماسًا لالحتالؿ لمسيطرة ولالستيطاف في قمب مناطؽ السكف الفمسطينية المكتظة. وىذه 
العقبة الجارفة تّمت تنميتيا تحديدًا في أحضاف الصييونية التي ترى نفسيا متنورة، عممانية واشتراكية. إف 

نما تبمور في كيبوتس تعبير أرض إسرائيؿ الكاممة لـ ينبت  في الميكود، وال في مدارس الييودية الدينية، وا 
 عيف حارود، عمى أيدي شعراء، أدباء ومفكريف، تقريبًا مف أطيار التيار العمماني المعتدؿ.

 26/6/2012السفير، بيروت، ، 
 

 االستيطانية "ريئيل"أضد االعتراف بجامعة  "سرائيل"إ"معاريف": رؤساء الجامعات في  .34
أعمف رؤساء الجامعات في إسرائيؿ عف معارضتيـ الشديدة لتحويؿ كمية 'اريئيؿ' في الضفة : لقدس المحتمةا

 المحتمة إلى جامعة وأنيـ سيقاطعوف الجامعة في حاؿ االعتراؼ بيا، ألسباب سياسية وأكاديمية.
اجتمعوا مؤخرا لبحث  وذكرت صحيفة 'معاريؼ' في عددىا الصادر اليوـ األربعاء أف لجنة رؤساء الجامعات

تحويؿ الكمية إلى جامعة بعد الضغوط التي يتعرضوف ليا مف قبؿ سياسييف مف اليميف لمتوصية بتحويؿ 
 الكمية إلى جامعة.

وقاؿ البروفسور دانيئيؿ زيفمف، رئيس معيد وايتسموف إنو سيقاطع الجامعة في مستوطنة 'اريئيؿ' في حاؿ 
معات أخرى الذيف أعمنوا أنيـ سيناضموف شعبيا ضد االعتراؼ بجامعة االعتراؼ بيا وانضـ إليو رؤساء جا

 اريئيؿ، عمى الرغـ مف دعـ وزير المعارؼ والمالية لالعتراؼ بالكمية كجامعة.
 27/6/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 في قصف مدفعي عمى مخيم درعا بسوريا فمسطينيينأربعة استشياد وكالة وفا:  .35

مف مصادر متقاطعة أف مخيـ درعا في سوريا، الذي يضـ نحو خمسة آالؼ الجئ عممت 'وفا' : راـ اهلل
 فمسطيني، تعرض لقصؼ مدفعي مكثؼ استمر حتى فجر اليـو الثالثاء.
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ساكنا في المخيـ، وىـ أربعة فمسطينييف، وثمانية مف  27وحسب المصادر، أدى القصؼ إلى استشياد 
 آخريف. 75رابات، إضافة إلى جرح السورييف الذي لجأوا لممخيـ ىربا مف االضط

 36/6/3103وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية، وفا، 

 
 وحدة استيطانية جديدة بالقدس  280 لبناءاالحتالل يصادق عمى مخطط  .36

وحدة  280صادقت المجنة الموائية لمتخطيط والبناء اإلسرائيمية، اليوـ الثالثاء، عمى مخطط لبناء : القدس
ديدة في مستوطنة 'تمبيوت' الشرقية 'ارموف ىنتسيؼ'، ضمف المخطط الييكمي الذي يحمؿ الرقـ استيطانية ج
دونما استولت عمييا سمطات االحتالؿ مف صور باىر واألحياء العربية  67ألفا' عمى  7977اليندسي '
 المجاورة.

البناء ىو توسيع وقاؿ الباحث في شؤوف االستيطاف في القدس الشرقية أحمد صب لبف، إف اليدؼ مف 
وتعميؽ السيطرة اإلسرائيمية عمى القدس الشرقية بشكؿ عاـ، وعمى الحدود الجنوبية لمدينة القدس بشكؿ 

وأضاؼ في تقرير أصدره اليوـ أف المخطط يقع جنوب مستوطنة ارمونا ىنتسيؼ وسيعمؿ عمى  خاص.
فة إلى مبنى سادس لالستخداـ مباف ضخمة، إضا 5توسيع المستوطنة باتجاه بمدة صور باىر عبر بناء 

 العاـ، وثالثة مباف أخرى ستخصص لالستخداـ اليندسي لمبنية التحتية لمستوطنة ارمونا نتسيؼ.
 76/6/7027، وكالة سما اإلخبارية

 
 "رض الحرم القدسيأمتحف ضوئي سمعي في جوف األقصى: " المسجد في مشروع جديد لتيويد .37

االسرائيمية عمى اقامة "متحؼ ضوئي سمعي" في مدخؿ وادي صادقت المؤسسة : آماؿ شحادة -القدس 
حموة، يبعد عشرات االمتار عف جنوب المسجد االقصى في القدس ويقع في جوؼ االرض. ووفؽ المخطط 
االسرائيمي يتـ ربط ىذا المتحؼ بشبكة االنفاؽ التي يتـ حفرىا حاليا اسفؿ وفي محيط االقصى. وتبيف اف 

انية تشرؼ عمى ىذا المخطط فيما تساىـ في تنفيذه وتمويمو وزارة السياحة وبمدية منظمة "العاد" االستيط
 القدس.

ابنية تممودية يتـ بناؤىا تحت مسمى  7والمتحؼ الضوئي واحد مف مخطط تيويدي جديد لالقصى يشمؿ 
ليبوسية "مرافؽ الييكؿ". والمتحؼ عبارة عف بئر مائي تاريخي وتجويؼ تحت االرض يرجح انو مف الفترة ا

 مترا. 25العربية عمقيا سبعة امتار وعرضيا 
وحذرت مؤسسة االقصى مف خطر تكثيؼ تنفيذ المخططات التيويدية حوؿ االقصى مشيرة الى اف ىذه 
المخططات ارتفعت بنسبة ممحوظة منذ السنة. وقد منع االسرائيميوف مندوبو المؤسسة مف الدخوؿ الى موقع 

ميور. وذكرت المؤسسة في بياف ليا اف اسرائيؿ تسابؽ الزمف لفرض امر واقع المبادعاء انو مغمؽ اماـ الج
 .عمى االرض اخذة

 77/6/7027، الحياة، لندن
 
 

 عمى حدود األردن قبل نياية العام جداراتبني  "إسرائيلالتفكجي: " .38
د عمى قررت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي الشروع في بناء جدار فاصؿ جدي: نادية سعد الديف –عماف 

 طوؿ الحدود مع األردف قبؿ نياية العاـ الحالي، تحت ذريعة أمنية، تقؼ خمفيا أىداؼ استراتيجية.
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وقاؿ مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرؽ في القدس المحتمة خميؿ التفكجي إف "السمطات 
النتياء مف بناء الجدار اإلسرائيمية اتخذت قرارىا ببناء الجدار الفاصؿ عمى الحدود مع األردف، بعد ا

 الفاصؿ عمى الحدود مصر، والذي تسرع حاليًا مف بنائو لالنتياء منو خالؿ فترة قريبة".
وأضاؼ إلى "الغد" مف األراضي المحتمة إف "الجدار الجديد سيكوف بمحاذاة نير األردف، وضمف منطقة 

مياه نير األردف ناحية الضفة الغربية،  ستقع تحت السيطرة العسكرية اإلسرائيمية، بما يتيح استيالئيا عمى
واألحواض المائية الجوفية، والجوانب الزراعية واالقتصادية في منطقة غنية، ومنع التواصؿ الجغرافي بيف 

 الضفة واألردف، إضافة إلى منع "حؿ الدولتيف".
 77/6/7027، الغد، عّمان

 
 ة الشمسبصمبيم تحت أشع األسرىتعاقب  السجون: مصمحة األسيرنادي  .39

اسيرا في سجف "ايشيؿ"  240ساعات، عمدت ادارة السجوف االسرائيمي إلى صمب نحو  6الكثر مف  :جنيف
 يـو الثالثاء الماضي، تحت اشعة الشمس الحارقة.

وخالؿ زيارة محامي نادي االسير لعدد مف االسرى لمتابعة تطورات االحداث، كشفوا تفاصيؿ الساعات 
عمنوا "قرارىـ الذي ال تراجع عنو ورفضيـ المطمؽ لمخضوع لممارسات ادارة السجوف الرىيبة التي عاشوىا، وا

التعسفية الرامية لفرض التفتيش العاري عمييـ"، مطالبيف كافة المؤسسات والييئات الحقوقية بػ"متابعة 
 القضية".

 76/6/7027، القدس، القدس
 

 في حالة صحية صعبة  الريخاويبولس: األسير جواد  .40
نفى مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس أمس أف يكوف األسير أكـر : راـ اهلل

الريخاوي قد دخؿ في حالة موت سريري. مؤكدا أف الريخاوي في حالة صحية صعبة إال أنيا مستقرة، جاء 
 ».عيادة سجف الرممة«حديث بولس عقب زيارة قاـ بيا أمس إلى 

 77/6/7027، هللالحياة الجديدة، رام ا
 

 المصري المنتخب محمد مرسي لالىتمام بقضية القدس وفمسطين الرئيسصالح يدعو رائد الشيخ  .42
وجو رئيس الحركة اإلسالمية بالداخؿ الفمسطيني الشيخ رائد صالح، برقية تينئة إلى الرئيس : الناصرة

 اـ بقضية القدس وفمسطيف.المصري المنتخب محمد مرسي بفوزه برئاسة مصر، داعًيا إياه إلى االىتم
(، "التوفيؽ والسداد لمرئيس المصري 76/6وتمنى صالح في رسالة التينئة، التي وجييا اليوـ الثالثاء )

الجديد، لتحقيؽ تطمعات الشعب المصري نحو المزيد مف الرخاء واالزدىار والحياة الكريمة، وأف يعـ األمف 
المعيود في محيطيا العربي واإلسالمي والدولي لخدمة قضايا  واالستقرار ربوع مصر الكنانة لمواصمة دورىا

األمة العربية واإلسالمية وفي مقدمتيا القضية الفمسطينية وعمى رأسيا القدس الشريؼ والمسجد األقصى 
كما بعث الشيخ صالح رسالة تينئة إلى المرشد العاـ لجماعة "اإلخواف المسمميف" الدكتور محمد  المبارؾ".
 ا بفوز مرسي باالنتخابات الرئاسية.بديع مينئً 

 76/6/7027، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 تنتقدان زيارة بوتين حائط البراق اإلسالميةمؤسسة األقصى والحركة  .47
انتقدت الحركة االسالمية في الداخؿ الفمسطيني ومؤسسة األقصى لموقؼ والتراث أمس الثالثاء، : القدس

 بوتيف حائط البراؽ وتأدية بعض الشعائر. زيارة الرئيس الروسي فالديمير
وقاؿ المحامي زاىي نجيدات الناطؽ الرسمي باسـ الحركة االسالمية في الداخؿ الفمسطيف: "ىذا موقؼ 
متزلؼ ورخيص نحو المؤسسة االسرائيمية، مف قبؿ الدب الروسي الوالغ بدماء أىمنا في الشاـ، وباعتقادي 

 ىناؾ انسجاـ كبير بيف الموقفيف".
أما مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، فعقبت عمى الزيارة بقوليا: "نقوؿ لبوتيف وأمثالو، إف حائط البراؽ وقؼ 
ومعمـ إسالمي خالص، وىو جزء ال يتجزأ مف المسجد األقصى المبارؾ، وال حؽ لغير المسمميف في ىذا 

الدولية تؤكد إسالمية حائط البراؽ  الحائط أو في المسجد األقصى المبارؾ، وكؿ الحقائؽ التاريخية والوثائؽ
عامًا عند احتاللو  45ومنيا لجنة شو البريطانية، ثـ نذكر بوتيف أف االحتالؿ االسرائيمي قاـ قبؿ نحو 

لشرقي القدس والمسجد االقصى، بيدـ حارة كاممة بعقاراتيا وأبنيتيا وحّوليا الى ساحة لصالة الييود بغير 
ت واسعة مف ضمنيا حفريات بمحاذاة وأسفؿ المسجد األقصى المبارؾ، وجو حؽ، ثـ قاـ بعمميات حفريا

وطمست خالؿ حفرياتيا الكثير مف اآلثار االسالمية والعربية، ناىيؾ عف أف ىذه الحفريات أدت الى حدوث 
تشققات وانييارات في محيط المسجد االقصى وبعض ابنيتو، وقاـ االحتالؿ بتيويد المكاف، وىنا نؤكد أف 

رة المسجد االقصى وعمائره تنطؽ بإسالميتو، وكؿ حجر مف حجارة القدس ينطؽ بإسالمية وعروبة كؿ حجا
 القدس".

 77/6/7027، السبيل، عّمان
 

 تعامميا مع أطفال فمسطين  فيلمقوانين والمعاىدات الدولية  "إسرائيل"الجارديان ترصد انتياكات  .43
ء، الضوء عمى تقرير أعده وفد مف المحاميف البريطانييف سمطت صحيفة "الجاردياف" البريطانية الثالثا: لندف

بالتنسيؽ مع الخارجية البريطانية تـ التأكيد فيو عمى ضرورة تغيير االعتقاد السائد بأف كؿ" طفؿ فمسطينى 
 ىو إرىابى محتمؿ".

العتقاد قد وحذر التقرير الذى أوردتو الصحيفة البريطانية عمى موقعيا اإللكترونى الثالثاء، مف أف ىذا ا
يؤدى إلى "دوامة مف الظمـ" وسط تصعيد إسرائيؿ مف انتياكيا لمقانوف الدولى فى معاممتيا لممعتقميف 

 الفمسطينييف داخؿ السجوف العسكرية اإلسرائيمية.
الذى أعده وفد مكوف مف تسعة محاميف بريطانيف برئاسة القاضى السابؽ فى المحكمة العميا -واتيـ التقرير 

إسرائيؿ بانتياؾ قوانيف حقوؽ الطفؿ التى ينص  -فف سيدلى والمدعى العاـ السابؽ ليدى اسكتمندا السير ستي
 عمييا ميثاؽ األمـ المتحدة فى تعامميا مع األطفاؿ الفمسطينييف المعتقميف.

وأردؼ الوفد البريطانى فى تقريره متيما إسرائيؿ أيضا بخرؽ اتفاقية جنيؼ حوؿ حقوؽ السجناء وذلؾ 
 اكيا حقوؽ نقؿ األطفاؿ الفمسطينييف المعتقميف فى الضفة الغربية إلى السجوف اإلسرائيمية.النتي

واستند التقرير البريطانى الذى صدر )الثالثاء( إلى مقابالت أجراىا الوفد مع مسئوليف حكومييف ومحاميف 
وفر بالقرب مف ومنظمات غير حكومية ووكاالت األمـ المتحدة ومسئولى المحكمة العسكرية فى سجف ع

القدس والذى يتـ نظر قضايا األطفاؿ الفمسطينييف بو فضال عف عدد مف األطفاؿ الفمسطينييف كاف قد تـ 
سجنيـ فى المعتقالت اإلسرائيمية، وذلؾ خالؿ زيارة قاـ بيا الوفد إلسرائيؿ والضفة الغربية فى سبتمبر 

توصية  40فى القدس، حيث قاـ الوفد بإصدار الماضى، بدعـ مف وزارة الخارجية والقنصمية البريطانية 
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محددة بشأف انتياؾ إسرائيؿ حقوؽ المعتقميف الفمسطينييف وخاصة األطفاؿ الذيف يساقوف مكبميف باألغالؿ 
 لعرضيـ أماـ المحكمة وفضال عف تنديدىـ باحتجاز ىؤالء األطفاؿ الفمسطينييف فى حجز انفرادى.

ية إلى أف تقرير الوفد البريطانى يتزامف مع تزايد اإلدانات وعممية وأشارت صحيفة )الجاردياف( البريطان
الشجب الواسعة مف قبؿ منظمات حقوؽ اإلنساف والوفود الزائرة لممعتقميف الفمسطينييف فى السجوف 

 اإلسرائيمية خالؿ العاـ الماضى.
إلنساف وعدـ ممارسة التمييز وشدد التقرير عمى ضرورة التزاـ إسرائيؿ باالتفاقيات الدولية واحتراـ حقوؽ ا

 ضد المواطنيف الفمسطينييف فى الضفة الغربية المحتمة.
كما ألمح التقرير أيضا إلى أنو بموجب القانوف الدولى، ال يحؽ ألية دولة أف تميز فى ممارسة العدالة عمى 

ىا عف وجود أساس العرؽ أو الجنسية، متيما إسرائيؿ بممارسة التمييز ضد األطفاؿ الفمسطينييف منو 
تناقضات صارخة بيف القانوف الذى يحكـ معاممة األطفاؿ الفمسطينييف، والقانوف الذى يحكـ معاممة األطفاؿ 

 اإلسرائيمى.
ويقارف التقرير بيف نظاـ القضاء العسكرى اإلسرائيمى فى الضفة الغربية وبيف النظاـ القانونى اإلسرائيمى 

ة فى معاممة األطفاؿ الفمسطينييف لدى اعتقاليـ مف قبؿ قوات المدنى، مشيرا إلى وجود انتياكات صارخ
 االحتالؿ االسرائيمى.

وتابع التقرير مسمطا الضوء عمى بعض ىذه االنتياكات التى ترتكبيا القوات اإلسرائيمية بحؽ األطفاؿ 
الفمسطينييف ومنيا طوؿ مدة احتجازىـ لألطفاؿ الفمسطينييف المعتقميف قبؿ مثوليـ أماـ المحكمة، حيث إف 

دة احتجاز األطفاؿ ساعة مقارنة مع م 74أقصى مدة يحتجز فييا أى طفؿ إسرائيمى ال تزيد عف 
الفمسطينييف والتى تصؿ لثمانية أياـ، إضافة لمد فترة احتجازىـ دوف إعطائيـ حؽ الحصوؿ عمى محاـ إلى 

يوما، فضال عف قياـ القوات اإلسرائيمية باحتجاز األطفاؿ الفمسطينييف دوف توجيو أى اتياـ لمدة تصؿ  90
 27لألطفاؿ اإلسرائيمييف فى مقابؿ  24الحبس ىو  يوما وأخيرا، أف الحد األدنى لسف عقوبات 288إلى 

 عاما فقط لألطفاؿ الفمسطينييف.
 77/6/7027، اليوم السابع، مصر

 
 اختراع في مجال الطاقة الضوئية براءةباحث فمسطيني يحقق  .44

حقؽ الباحث الفمسطيني، سامي شعت، براءة اختراع عممي جديد، يضاؼ إلى المكتشفات العممية  :بريتوريا
ديثة، في مجاؿ الطاقة الضوئية، في زمف قياسي، قبؿ أياـ، وفؽ ما انتيى إليو عمماء جنوب أفارقة، الح

 بالتعاوف مع عمماء ألماف، ونشرتو مجمة أمريكية.
وقاؿ السفير الفمسطيني،في بريتوريا عمي حميمة، أف الباحث سامي شعت، الذي ينحدر مف مدينة خاف 

ي الفيزياء، بجامعة "فري ستيت"، في مدينة بمومفونتيف بجنوب إفريقيا، قد يونس، ويحضر لدرجة الدكتوراه، ف
حقؽ انجازا عمميا، يميؽ بفمسطيف، بعد أف أثبتت بحوث مختبر إشعاع السينكتروف في مدينة ىامبورغ 
األلمانية، دقة النتائج التي توصؿ إلييا الباحث شعت منذ العاـ الماضي، في الحصوؿ عمى طاقة ضوئية، 

 ستخداـ المنزلي، بتجربة عممية فريدة، تختمؼ عف المتعارؼ عميو، في البحوث العممية السابقة.لال
 76/6/7027، القدس، القدس

 
 من محافظات الضفة  فمسطينياً  29االحتالل يعتقل  .45
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فمسطينيًا في مداىمات بأنحاء في عدد مف  29اعتقؿ جيش االحتالؿ فجر أمس  :كامؿ إبراىيـ -القدس 
 الضفة الغربية المحتمة ووصفيـ الجيش بالمطموبيف.محافظات 

ويكرر  واكد االحتالؿ أنو جرى نقؿ المعتقميف إلى الجيات األمنية المختصة لدى االحتالؿ لمتحقيؽ معيـ.
 االحتالؿ بشكؿ يومي عمميات االعتقاالت الميمية لممواطنيف الفمسطينييف بأنحاء الضفة.

 77/6/7027، الرأي، عّمان
 

 "لجان المخيمات"توزع مخصصات  الفمسطينيةالشؤون دائرة  األردن: .46
وزع مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية الميندس محمود العقرباوي أمس الثالثاء المخصصات " عماف

 المالية السنوية لمجاف الخدمات واألندية الرياضية في المخيمات.
أقيـ في غرفة تجارة عماف اف توزيع ىذه  وقاؿ في حفؿ تسميـ الشيكات لرؤساء المجاف واألندية الذي

المخصصات التي تبمغ قيمتيا اإلجمالية مميونا ومئة ألؼ دينار يأتي انطالقا مف الحرص عمى تطوير 
وتحسيف مستوى الخدمات المقدمة لالجئيف في المخيمات بخاصة مشاريع البنية التحتية وصيانتيا 

الثالثة عشرة محددة بحسب عدد سكاف المخيـ والمشاريع وبيف أف حصة كؿ لجنة مف المجاف  واستدامتيا.
 التي تنفذىا المجنة كما تـ تحديد حصة كؿ ناد بحسب النشاطات الرياضية والثقافية التي ينفذىا.

 77/6/7027، الدستور، عّمان
 

 سنة 27و 5بسجن ستة قاصرين فمسطينيين بين  تصدر أحكاماً  اإلسرائيمية محكمة سالم العسكرية .47
مف بمدة عزوف شرؽ قمقيمية  فمسطينييف ية: أصدرت محكمة إسرائيمية أحكاًما قاسية بحؽ ستة فتيةقمقيم

 بالضفة الغربية، باإلضافة لغرامات مالية باىظة بحؽ كؿ منيـ.
محكمة سالـ  وقاؿ حسف شبيطة، مسؤوؿ ممؼ االعتداءات اإلسرائيمية في عزوف لمراسؿ "قدس برس": "إف

درت مؤخًرا أحكاًما قاسية بالسجف الفعمي تراوحت بيف خمس سنوات واثني العسكرية غرب جنيف أص
سنة عمى ستة فتية مف البمدة أعمارىـ بيف الرابعة عشر والسادسة عشر، كما فرضت غرامات باىظة  عشر

 عمى كؿ واحد منيـ"، الفًتا النظر إلى أف "الفتية الستة كانوا قد اعتقموا في شير نيساف )إبريؿ( مف العاـ
 الماضي وتـ تأجيؿ محاكمتيـ عدة مرات منذ ذلؾ الحيف"، حسب قولو.

 76/6/7027قدس برس، 

 
 
 

 األسرى لمضغط عمييم نفسياً  أىاليتقرير: الشاباك يستخدم  .48
القدس المحتمة: أصدرت المجنة الجماىيرية ضد الظمـ تقريرًا في ذكرى اليوـ الدولي لمتضامف مع ضحايا 

يظير بأف جياز األمف العاـ "الشاباؾ" يواصؿ استخداـ أبناء عائالت األسرى  الظمـ والتعذيب واالضطياد
 الفمسطينييف الذيف يتـ التحقيؽ معيـ بيدؼ الضغط عمييـ نفسيًا.

ويشار إلى أف التقرير نشر بعد أربع سنوات مف نشر تقرير مشابو لو والذي أظير أيضًا سوء تعامؿ الشاباؾ 
ئيس الشاباؾ "يوفاؿ ديسكف" باال يستخدـ تمؾ الطريقة مف إىانة واضطياد مع أىالي األسرى وحينيا وعد ر 

 ألىالي األسرى.
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شكوى قدمت ضد محققي الشاباؾ  54وفي السياؽ ذاتو قالت المجنة وفي معرض لتقريرىا "إنو ومف خالؿ 
أوضحوا ـ، فإف سبع عائالت فمسطينية قد التقت بمحققي الشاباؾ والذيف 7022-7009خالؿ السنوات بيف 

 ليـ أف مصير ابنيـ األسير منوط بمدى تعاونيـ مع المحققيف".
أسيرًا ممف حقؽ معيـ قالوا إنيـ تعرضوا خالؿ التحقيؽ لتيديدات بأف عائالتيـ  72وأشار التقرير إلى أف 

 سيصيبيا األذى في حاؿ لـ يتـ اعترافيـ في األعماؿ التي تنسب إلييـ.
ـ 7020الفمسطينييف مف سكاف قباطية بالضفة الغربية قد اعتقؿ في عاـ  وأوضح التقرير أف أحد المواطنيف

وقد ىدد خالؿ التحقيؽ معو باعتقاؿ أخيو، مشيرًا إلى أف أخاه اعتقؿ لمدة عشريف يومًا كما وقاـ المحقؽ 
 بتيديده باعتقاؿ أمو قائاًل "إنو وبعد اعترافو تـ إطالؽ سراح أخيو".

 77/6/7027وكالة سما اإلخبارية، 
 

 الحالل السالم بالشرق االوسط« حل الدولتين»عبداهلل الثاني وبوتين يشددان عمى  .49
أجرى الممؾ عبداهلل الثاني مباحثات امس الثالثاء مػع الػرئيس الروسػي فالديميػر : بترا –منطقة البحر الميت 

الت، وآخػػػر بػػػوتيف ركػػػزت عمػػػى عالقػػػات التعػػػاوف بػػػيف البمػػػديف وسػػػبؿ تعزيزىػػػا وتطويرىػػػا فػػػي مختمػػػؼ المجػػػا
 التطورات في المنطقة، وجيود تحقيؽ السالـ فييا.

وحوؿ جيود تحقيؽ السػالـ، أكػد الزعيمػاف ضػرورة تكثيػؼ العمػؿ إلحػالؿ السػالـ فػي الشػرؽ األوسػط اسػتنادا 
 إلى حؿ الدولتيف.

 77/6/7027، الدستور، عّمان
 

 التغطية اإلعالمية لعمل الالجئين الفمسطينيين في لبنان بيروت:  .50
عقػد لقػػاء تشػاوري بػػيف صػحافييف وممثمػػيف لعػدد مػػف منظمػات المجتمػػع المػدني، وكػػاف عنوانػػو : نػة برجػػاويزي
، ويػػػأتي ضػػػمف المرحمػػػة الثانيػػػة مػػػف البرنػػػامج «التغطيػػػة اإلعالميػػػة لعمػػػؿ الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي لبنػػػاف»

، «يف الفمسػطينييف فػي لبنػافلجنػة عمػؿ الالجئػ»، بالتعاوف مػع «منظمة العمؿ الدولية»التدريبي الذي أطمقتو 
، «تحسيف فرص العمػؿ والحمايػة االجتماعيػة لالجئػيف الفمسػطينييف المقيمػيف فػي لبنػاف»ضمف إطار مشروع 

 «.االتحاد األوروبي»والممّوؿ مف 
بدوره، أكد رئيس لجنة عمؿ الالجئيف السفير سمير خوري عمى أىمية تعزيز التعاوف مع الوسػائؿ اإلعالميػة 

 -النظػػػػر الداعمػػػػة لحػػػػؽ الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف فػػػػي العمػػػػؿ، لمػػػػا يحقػػػػؽ مصػػػػمحة لبنانيػػػػة  لعػػػػرض وجيػػػػات
 فمسطينية.

أما المستشار اإلعالمي محمد مرساؿ الذي تولى تدريب اإلعالمييف في المرحمػة األولػى، فتوقػؼ عنػد أىميػة 
قضػػية حػػػؽ العمػػػؿ ارتبػػاط عمػػػؿ اإلعػػالـ بمنظومػػػة حقػػوؽ اإلنسػػػاف، وبػػػالتركيز عمػػى النػػػواحي االيجابيػػة فػػػي 

 لالجئيف الفمسطينييف، وتوخي الحرص عمى انتقاء الرسالة والمصطمحات التي ستصؿ إلى الرأي العاـ.
وأعرب المشاركوف عف أسفيـ لحصر صورة الفمسطيني في معظـ وسائؿ اإلعالـ المبنانيػة، بػالعنؼ والسػالح 

تمؾ الوسائؿ ومعيا بعض األحزاب عمى  واالرىاب، والخروج عف القانوف وبوجود دويمة ضمف دولة، إذ تعمؿ
تغذية الذاكرة المبنانية باألحقاد وىواجس التوطيف وعدـ الثقة والخوؼ مف الالجئ الفمسطيني، في حيف تغيب 

 معاناة الالجئ وانجازاتو وطموحاتو.
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 وفػػي نيايػػة المقػػاء، توصػػؿ المشػػاركوف إلػػى التحضػػير لتصػػميـ عمػػؿ صػػحافي مشػػترؾ بػػيف اإلعػػالـ والمجتمػػع
، تحػػت عنػػاويف عػػدة تػػـ االتفػػاؽ عمييػػا خػػالؿ المقػػاء، ومنيػػا «حػػؽ الفمسػػطيني فػػي العمػػؿ»المػػدني فػػي شػػأف 

 «.الحؽ بالعمؿ مش حبر عمى ورؽ»
 77/6/7027، السفير، بيروت

 
 والنظام السوري "إسرائيلـ"ل "سيئ"خبر  يةمصر ال الرئاسة انتخاباتفي  لوموند: نجاح مرسي .52

محمد مرسي  .إف نجاح د ،76/6 الثالثاءيوـ د الفرنسية في عددىا الصادر : قالت جريدة لومون.(أ.ب.د)
ورأت الجريدة  يعد بمثابة خبر سيئ لدولتيف عمى األقؿ في المنطقة. ،في الوصوؿ إلى سدة الحكـ في مصر

التي فقدت )بسقوط نظاـ مبارؾ( وسيطا ميما في " "إسرائيؿ"أف الدولة األولى ىي  ،في مستيؿ تعميقيا
 ،وأشارت الجريدة إلى أف مبارؾ كاف يعقد لقاءات مع ممثمي الحكومة اإلسرائيمية بشكؿ منتظـ ."نطقةالم

ذات ". وقالت الجريدة إف زمف مثؿ ىذه السياسة "إسرائيؿ"وفي الوقت نفسو كاف يسمح لمصحافة بانتقاد 
لتطوير عالقة جديدة مع  مشيرة إلى أف اإلسرائيمييف يمزميـ اآلف الكثير مف الخياؿ ،قد ولى "الوجييف
  القاىرة.

 ىي سورية. ،سيئا بالنسبة ليا التي كاف فوز مرسي خبراً  ،وذكرت الجريدة أف الدولة الثانية
 77/6/7027، لندن، القدس العربي

 
 : لدى مصر خطط لضبط معبر رفحفي رام اهلل السفير المصري .57

ىناؾ خططًا فعمية لدى بالده مف أجؿ  إف ،قاؿ السفير المصري لدى السمطة الفمسطينية ياسر عثماف
تسييؿ سفر الفمسطينييف مف بوابة معبر رفح مع مصر. وأوضح عثماف في تصريحات إلذاعة صوت 

، أنو ال مجاؿ لمحديث عف تغيير لمدور المصري في الشأف الفمسطيني بؿ 76/6فمسطيف الرسمية، الثالثاء 
اتجاه دور خارجي أكثر فاعمية وقوة. واعتبر أنو يجب عمى العكس فإف االستقرار الداخمي في مصر يدفع ب

محمد مرسي "رئيسًا لمصر بكافة طوائفيا وأحزابيا وليس رئيس لجماعة اإلخواف المسمميف  .التعامؿ مع د
 ."فقط

 76/6/7027موقع فمسطين أون الين، 
 
 
 

 يمتئم في جاكرتا األسبوع المقبل "نحو تحرير القدس وفمسطين"المؤتمر الدولي  .53
نحو "دوليًا تحت عنواف  مؤتمراً  ،مطمع األسبوع المقبؿ ،تستضيؼ العاصمة اإلندونيسية جاكرتا :عماف

يحضره أكاديميوف عالميوف وشخصيات رسمية وشعبية وسياسيوف مف مختمؼ دوؿ  "تحرير القدس وفمسطيف
ي القائـ عمى األرض العالـ بيدؼ تدارس الوسائؿ الممحة التي ينبغي اتخاذىا لوضع حد لالحتالؿ الصييون

 الفمسطينية وفي مدينة القدس.
ودعت مجموعة عمؿ قواميا عدد كبير مف األكاديمييف وأساتذة الجامعات اإلندونيسية والنشطاء السياسييف 

وكبار  ويحضره رؤساء البعثات الديبموماسية ألكثر مف ثمانيف بمداً ، الحزبييف والمستقميف لتنظيـ ىذا المؤتمر



 
 
 

 

 

           74ص                                    7545العدد:                77/6/7027 األربعاء التاريخ:

والبرلماف إلى جانب عدد مف الشخصيات البارزة، ويمتد عمى مدى يوميف تتخمميما جمسات رجاؿ الدولة 
 عمؿ يقدـ خالليا عدد مف الباحثيف والمختصيف بالشأف الفمسطيني أوراؽ عمؿ في ىذا الشأف.
 77/6/7027الدستور، عمان، 

 
 يةعممية السممالضر باإلجراءات األحادية تويؤكد أن  في القدس "الييوديالتاريخ "بوتين يكتشف  .54

، وكاالتوالحسف عبد الجواد، ، القدسبيت لحـ، و نقاًل عف مراسميا في  77/6/7027، رام اهلل، األيامنشرت 
الجانب تضر بعممية السالـ في الشرؽ  األحاديةجراءات إلا أف أكدالرئيس الروسي فالديمير بوتيف أف 

 أنامحمود عباس في بيت لحـ: "سمطة الفمسطينية الخالؿ مؤتمر صحافي مشترؾ مع رئيس  ،وقاؿاألوسط، 
حؿ غير بناء وتضر بعممية السالـ في الشرؽ  إلىالجانب تؤدي  أحادية األعماؿكؿ  أفعمى يقيف 

مواقفنا مف أىـ القضايا اإلقميمية والدولية متقاربة، تحدثنا عف التغمب عمى مأزؽ  إف: "وأضاؼ ".األوسط
 إلى المواقؼ المسؤولة التي تتخذىا قيادة السمطة الفمسطينية والرئيس شخصياً العممية التفاوضية، وأشير ىنا 

 الساعية لتوصؿ لحؿ سممي بناء عمى أساس حؿ الدولتيف".
ووصؼ اجتماعو بالرئيس عباس بأنو "بناء، وتناوؿ الحوار الفمسطيني اإلسرائيمي، والشرؽ األوسط، 

أضاؼ: "بالنسبة لنا ال مشكمة لدينا باالعتراؼ بدولة و  ومشاريع الدعـ والتعاوف في مختمؼ المياديف".
 ، ولف نغير موقفنا".عاماً  75فمسطينية مستقمة، حيث قمنا بذلؾ منذ 

وشكر بوتيف الرئيس عباس "عمى دعمو المستمر لمتواجد الروسي في األرض المقدسة، وعمى دعمو الفعاؿ 
ف عمؿ المركز الروسي العممي الثقافي في بيت لحـ، وقاؿ: 'أنا عمى يقيف أ في تنفيذ المشاريع بيذا الصدد".

 سيوسع التعاوف في شتى المجاالت.
بزيارة  بوتيفوقاـ  .أمسفاجأ الرئيس الروسي المصميف في كنيسة القيامة بزيارة غير معمنة لمكنيسة فجر كما 

 القبر المقدس كما زار الجمجمة وجاؿ داخؿ كافة المزارات في كنيسة القيامة.
الرئيس الروسي أنيى زيارتو إلى إسرائيؿ أف نقاًل عف الوكاالت،  77/6/7027السفير، بيروت، وأضافت 

 "التاريخ الييودي"، بجولة في ساحة البراؽ )حائط المبكى( في القدس المحتمة، حيث قاؿ إنو رأى أمس
أف التاريخ ىنا نشاىد كيؼ "لممدينة، وبحسب المصادر اإلسرائيمية، انبير القيصر الروسي، مصرحًا 

 ."الييودي محفور في حجارة القدس
 فوجئنو إالرئيس الروسي قاؿ  (، أفب .ؼ. ا) نقاًل عف وكالة 77/6/7027الحياة، لندن، وأشارت 

في ختاـ جولتو الشرؽ  األردفوجاءت تصريحات بوتيف تمؾ في ، بإطالؽ اسمو عمى شارع في بيت لحـ
 .أوسطية

 
رىاب مخطط لوقدًا استمرار االستيطانمنت البريطانينائب رئيس الوزراء  .55  : المستوطنات تطرف وا 

ببناء المستوطنات في  "إسرائيؿ"، استمرار 76/6انتقد نائب رئيس الوزراء البريطاني نيؾ كميغ، الثالثاء 
رىاباً  إلى أنيا تعد تطرفاً  األراضي الفمسطينية المحتمة، مشيراً  لو؛ بيدؼ منع التوصؿ إلى "اتفاؽ  اً مخطط وا 

ـ بيف إسرائيؿ والشعب الفمسطيني". واتيـ كميغ نتنياىو برغبتو في السيطرة عمى األراضي الفمسطينية سال
المحتمة عبر المستوطنات التي تقاـ بشكؿ مخطط ومدروس، منتقًدا سموؾ نتنياىو بشأف عممية )السالـ(، 

ياىو في السيطرة عمى أف ىذه السياسات ىدفيا القضاء عمى أي فرص لمتسوية؛ بسبب رغبة نتن موضحاً 
 األراضي عبر المستوطنات. 
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 76/6/7027موقع فمسطين أون الين، 
 

 الستشارتيم حول الشرق األوسط إسرائيميينرومني يتواصل مع  .56
يمضي المرشح الجميوري لمرئاسة األميركية ميت رومني في اتجاىات عدة، : جويس كـر -واشنطف 

تأكيده إجراءه محادثات روتينية مع مسؤوليف إسرائيمييف، إليجازه  الستمالة الناخب الييودي األميركي، بينيا
وقاؿ رومني أماـ  في شأف تطورات الشرؽ األوسط، وذلؾ ضمف جيود إلثبات قربو مف الدولة العبرية.

بمسؤوليف  "روتيني"لقيادات جميورية في واليتو يوتاه نياية األسبوع الماضي، إنو عمى اتصاؿ  "نقاىة"تجمع 
وكالة التمغراؼ "مييف يطمعونو عمى آخر التطورات في الشرؽ األوسط. وأضاؼ في تصريحات نقمتيا إسرائي

، أنو التقى أخيرًا السفير اإلسرائيمي في واشنطف مايكؿ أورف، وناقشا ممفات مصر وسورية وجيود "الييودية
بذؿ جيود كافية لتمتيف العالقة  أوباما عف الرئيس باراؾ وانتقد رومني أماـ التجمع ذاتو، امتناع عزؿ إيراف.

 والواليات المتحدة، وتمكؤه في الممؼ النووي اإليراني. "إسرائيؿ"بيف  "المميزة"
ستكوف أوؿ دولة يزورىا، إذا انُتخب رئيسًا. ويضـ فريقو االنتخابي شخصيات  "إسرائيؿ"وكاف رومني أكد أف 

جوف بولتوف، والكاتب المبناني األصؿ وليد فارس يمينية متشددة، مثؿ السفير السابؽ لدى األمـ المتحدة 
 األميركية. -المعروؼ بتشدده في قضايا تتصؿ بحقوؽ المسمميف والعالقات العربية 

 77/6/7027الحياة، لندن، 
 

 مرسي برئاسة مصر.. أبرز ردود األفعال والتصريحات والتحميالت الصييونيةفوز  .57
لػػـ تكػػد نتػػائج االنتخابػػات المصػػرية تحػػط أحماليػػا عمػػى : فيةإعػػداد مركػػز دراسػػات وتحميػػؿ المعمومػػات الصػػح

أبواب مرشػح حػزب الحريػة والعدالػة واإلخػواف المسػمميف، محمػد مرسػي، حتػى جػاء بيػاف الحكومػة الصػييونية 
بداء الرغبة فػي التعػاوف معػو مسػتقباًل لتوطيػد العالقػات المتػوترة بػيف مصػر و"إسػرائيؿ".  "دبموماسيًا" لتينئتو وا 

انتخاب مرسي رئيسا لمصر بتغطية واسعة في الصحؼ العبرية التي أجمعت عمػى أىميػة الحػدث  وقد حظي
بالنسػػبة "إلسػػرائيؿ"، لكنيػػا ذّكػػرت بػػأف الصػػراع فػػي مصػػر لػػـ يحسػػـ وأف الػػرئيس القػػادـ مػػا زاؿ فػػي مواجيػػة 

ت والتحمػيالت مجمس عسكري ال يريد التنازؿ بسيولة عف السمطة. وفيمػا يمػي أبػرز ردود األفعػاؿ والتصػريحا
 الصييونية عمى انتخاب مرسي رئيسًا لمجميورية:

السفير اإلسرائيمي السابؽ لدى القاىرة، ايمي شاكيد، قاؿ: "يبدو أننا كنا عمى صػواب عنػدما قمنػا إف الربيػع * 
العربي سيصبح شتاء إسالميا برغـ أف الدوؿ الغربية سخرت منا آنذاؾ". لكنو أضاؼ أنو يأمؿ مػف الحكومػة 

مصرية أف "تحاوؿ أف تكوف أكثر حنكػة سياسػية بالعمػؿ مػف أجػؿ مصػمحة الػبالد"، متوقعػًا أف يحػد الجػيش ال
 المصري الذي يعتمد عمى المساعدات العسكرية األمريكية مف سمطة مرسي. )صحيفة فمسطيف(

اترة بالفعػػؿ نائػػب رئػػيس الشػػاباؾ السػػابؽ "إسػػرائيؿ حسػػوف": اعتبػػر أف احتمػػاؿ دخػػوؿ العالقػػات الثنائيػػة الفػػ* 
طورا فيو مزيد مف الجمود يعني انػو يتعػيف عمػى "إسػرائيؿ" إحيػاء شػراكة السػالـ مػع الفمسػطينييف بعػد الجمػود 
الدبموماسي المستمر منذ أشير. وقاؿ حسوف "االستنتاج الفوري الذي يمكػف استخالصػو مػف ىػذه االنتخابػات 

الؼ إقميمػػػي سػػػريعا سػػػريعا". وأضػػػاؼ: "إف ىػػػو أف "إسػػػرائيؿ" والسػػػمطة ليمػػػا مصػػػمحة مشػػػتركة فػػػي بنػػػاء تحػػػ
اإلخواف في مصر ال يختمفوف عف حماس في قطاع غزة"، مؤكدًا أف عمى "إسرائيؿ البحث عف طرؽ لتعزيػز 
وتحريؾ المسيرة السممية، وتغيير المفاىيـ التي سيطرت عمى السياسة اإلسرائيمية، إذ إف الدوؿ الػثالث األىػـ 
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معيػػا: إيػػراف ومصػػر وتركيػػا، قػػد أصػػبحت إسػػالمية، وعمينػػا المسػػارعة لفػػتح التػػي حافظنػػا عمػػى عالقػػات جيػػدة 
 حوار مع العالـ العربي". )القناة العبرية الثانية، ترجمة المركز(

عضو الكنيست عف حزب "كاديما"، عتنيئؿ شنممر: قاؿ إف "عمى إسرائيؿ أف تينئ الشعب المصػري عمػى * 
رائيمييف" بػػأف "يخرسػػوا" وال يعمقػػوا عمػػى نتػػائج االنتخابػػات حاليػػا، نشػػوء الديمقراطيػػة"، ونصػػح المسػػؤوليف "اإلسػػ

"ألف ردود الفعػػؿ األولػػى مػػف قبػػؿ "إسػػرائيؿ" يمكػػف أف تكػػوف حاسػػمة فػػي رسػػـ مسػػتقبؿ العالقػػات مػػع جارتنػػا 
ف كانت النتائج غير مرضية لنا". )صحيفة األخبػار،  الجنوبية.. الشعب المصري اختار وعمينا أف نصمت وا 

 لبناف(
الذي تولى مواقع متعددة فػي أجيػزة االسػتخبارات الصػييونية: أكػد أف مرسػي ال يحتػاج -الجنراؿ روف تيرا  *

إلى أف يشف حربًا عمى "إسرائيؿ" حتى يسػبب ليػا أذى كبيػر، بػؿ يكفيػو أف يتخػذ مواقػؼ سياسػية ودبموماسػية 
مسػػبوؽ. )صػػحيفة فمسػػطيف صػػارمة، حتػػى يقمػػص ىػػامش المنػػاورة االسػػتراتيجي أمػػاـ "إسػػرائيؿ" بشػػكؿ غيػػر 

 اآلف(
مصػػدر رفيػػع فػػي المؤسسػػة األمنّيػػة: أوضػػح أّنػػو عمػػى المػػدى الطويػػؿ، سػػتكوف إتفاقّيػػة السػػالـ فػػي مشػػكمة، * 

وسػػُيطمب مػػف الواليػػات المتحػػدة أف تُبػػدي رأييػػا. وقػػد تنتقػػؿ اتفاقيػػة السػػالـ  مػػف مرحمػػة البػػرودة إلػػى التجميػػد. 
ئيسا إسالمّيا ُمتطّرفػا سػيترأس مصػر. ولػذا فػإّف اسػتيعاب الوضػع  مػف وأشار المصدر "إسرائيؿ لـ تعتقد أّف ر 

الناحّيػػػػة السياسػػػػّية، كمػػػػا مػػػػف النػػػػاحيتيف اإلسػػػػتخباراتية والعمالنّيػػػػة سػػػػيتطّمب وقتًا..السػػػػالـ مػػػػع مصػػػػر ذخػػػػٌر 
ريب، استراتيجّي، وعمى المدى الزمنّي البعيد سيمّر بامتحانات غير سيمة". وأوضح أنو "في المدى الزمنّي الق

لف نشيد تغييرا. الجيش المصرّي لـ يقؿ كممتو األخيرة بعد، وىو قادر عمػى كػبح خطػوات ُمرسػي. كػّؿ شػيء 
مػرتبط بالمػدى الػذي سػػُيحاوؿ فيػو إجػراء التغييػر". وُيقػػّدروف فػي المؤسسػة األمنّيػة أّف التغييػػر الػذي سػتمّر بػػو 

ب أردوغػاف وقتػا لمحاربػة الدسػػتور مصػر سػيكوف أسػرع ممػا حػدث فػي تركيػا، حيػث اسػتغرؽ حػزب رجػب طّيػ
العممانّي. "أتاتورؾ، مؤّسس الشعب التركّي، حاوؿ فصؿ الديف عف الدولة فاستمـز التغيير وقتا، لكف وبما أّف 
مصػػر مبنّيػػػة بطريقػػػة مغػػػايرة، وُمرسػػػي مػػػدعوـ مػػػف الشػػػعب، فػػػإّف اإلجػػػراء مػػػف شػػػأنو أف يكػػػوف أسػػػرع بكثيػػػر، 

مػػا ُيمكػػػف لكػػي يأخػػذ السػػمطة بيديػػو ويقػػوـ باإلصػػالحات، لكّنػػػو  سػػيحرص ُمرسػػي عمػػى إدخػػاؿ رجالػػو بأسػػرع
سػػيكوف ُمحتاجػػا لمبنػػؾ الػػدولّي ولمواليػػات المتحػػدة لمواجيػػة المشػػاكؿ اإلقتصػػادّية الصػػعبة فػػي مصػػر". )موقػػع 

 ويمال اإلخباري العبري(
مػف أف اإلخػواف  مصادر أمنية صييونية: قاؿ إف األمر يتعمؽ بػ "انقػالب". ىنالػؾ قمػؽ عمػى المػدى البعيػد* 

المسػػمميف "سيكتسػػحوف المنطقػػة". وبحسػػب ادعػػائيـ، فػػإف الجػػيش المصػػري ىػػو الضػػماف لمنػػع الحػػرب. رغػػـ 
ىػػذا، ىػػـ يطمئنػػوف: "مػػع كػػؿ االحتػػراـ لمرسػػي، فيػػذا لػػف يتحػػوؿ إلػػى دولػػة إسػػالمية متطرفػػة". )القنػػاة العبريػػة 

 العاشرة( 
فحػص حػدود"،  -اف: تحت عنواف "تحػديات إسػرائيؿ المراسؿ العسكري لػ"يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشم* 

أشار إلى أف "وزير مخابرات إسػالميًا، إعػادة نظػر فػي اتفاقيػات السػالـ، انييػار االتفاقيػات االقتصػادية وعػدـ 
كػػؿ شػػيء مفتػػوح والمسػػتقبؿ محفػػوؼ بالضػػباب. عمػػى  –بعػػد صػػعود مرسػػي إلػػى الحكػػـ  -التنسػػيؽ األمنػػي 

ناريو. يحتمػػػؿ أف يكػػػوف قريبػػػا اليػػػـو الػػػذي تنيػػػار فيػػػو مراسػػػي مختمفػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ أف تكػػػوف جػػػاىزة لكػػػؿ سػػػي
منظومة العالقات الحساسة خمؼ الكواليس مع مصر". عموما يتوقع فيشماف أف األمػور فػي مصػر ستتضػح 
خػػػالؿ نصػػػؼ عػػػاـ، وفيػػػو سػػػتتبدى معطيػػػات العالقػػػة مػػػع "إسػػػرائيؿ" والوضػػػع الػػػداخمي المصػػػري. وفػػػي ظػػػؿ 

فػػي المسػػتقبؿ القريػػػب فػػي النيػػوض مػػػف العثػػرات االقتصػػادية، فقػػػد يػػزداد الفقػػر فػػػي  تقػػديرات أال تفمػػح مصػػػر
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مصر، الذي بدوره سيقود إلػى اضػطرابات "اجتماعيػة وأمنيػة ال يمكػف الػتحكـ بيػا، بمػا فػي ذلػؾ عمػى الحػدود 
ولكػف  اإلسرائيمية". ويخمص فيشماف إلى أف مصر قد "ال تغدو ىذا الصػباح دولػة عػدّوة تيػدد حػدود إسػرائيؿ.

مع ذلؾ فالمنظومة االستخبارية والعسكرية في إسرائيؿ ينبغي أف تتعػاطى مػع الصػديقة القديمػة كدولػة ينبغػي 
 دراستيا مف جديد، واالستػعداد بما يتناسب مع ذلؾ". )صحيفة السفير، لبناف(

ليسػػػت  المحمػػػؿ العسػػػكري الصػػػييوني، روف بػػػف يشػػػاي: وفػػػي مقػػػاؿ بعنػػػواف "اهلل أكبػػػر: مرسػػػي رئيسػػػا لكػػػف* 
الصػورة بيػػذا السػػواد"، تحػدث بػػف يشػػاي عػف صػػورة تيػػدد فػػي بعػض جوانبيػػا فػػرص السػالـ، لكنيػػا فػػي جانػػب 
آخر تعني أف خيارات الحرب قد أصبحت مستبعدة أكثر. وكتب أف انتخاب مرسػي حػدث تػاريخي مػف ثػالث 

نػو أنيػى حكػـ الضػباط زوايا: فيي أوؿ مرة في مصر توجػد فيػو فػي الحكػـ سػمطة أيديولوجيػة دينيػة، وثانيػا أل
العممػػانييف الحػػاكميف منػػذ الخمسػػينيات، وثالثػػا ألنيػػا أوؿ مػػرة ينتخػػب فييػػا رئػػيس بصػػورة ديمقراطيػػة حقيقيػػة. 
وقاؿ بف يشاي إف الزاويتيف األوليتيف ال تبشراف "إسرائيؿ" بخير، فنظاـ إسالمي سيكوف عمى ما يبدو معاديػا 

نػػو سػػيرى فػػي الشػػرؽ األوسػػط "دار إسػػالـ" ال مكػػاف فييػػا لمكفػػار. "إلسػػرائيؿ"، بطبعػػو وبنظرتػػو إلػػى العػػالـ، أل
تكمػف فػي أف مصػر دولػة قياديػػة ُتحتػَذى فػي العػالـ العربػي سياسػػيا  -يقػوؿ يشػػاي–نقطػة ثالثػة تيػـ "إسػرائيؿ" 

واقتصاديا، لػذا فػإف أسػممتيا تنػذر بالشػؤـ األنظمػة العممانيػة التػي تسػتند إلػى الجػيش، لػيس فػي لبنػاف وسػوريا 
 ىما بؿ أيضا في األردف والسمطة الفمسطينية.وحد
فإذا استمر سقوط أحجار الدومينو بما يخدـ اإلسػالـ السياسػي، فػإف احتمػاؿ إقامػة سػالـ  -يمضي قائال–لذا 

مػػع الفمسػػطينييف بػػات معػػدوما، وسيصػػبح الخطػػر محيقػػا حتػػى بالسػػالـ الػػذي وقػػع مػػع األردف، وقػػد يعنػػي أف 
 ية "جماعات متطرفة" عمى الحدود مع سوريا واألردف.إسرائيؿ قد تجد نفسيا في مواج

وباختصار، فإف لمجنراالت مصػالح اقتصػادية )تيػـ مصػر كميػا وتيػـ القطػاع االقتصػادي العسػكري الكبيػر(، 
وأيديموجية عممانية تجعميـ يمنعوف اإلخواف مف السيطرة عمى الحكـ بشكؿ مطمؽ، وىـ يممكػوف قػوة عسػكرية 

وبالتػػالي فيػػػـ الحكػػاـ الحقيقيػػوف، رغػػـ نجاحػػات الجماعػػة. لكػػػف  -آلف عمػػى األقػػؿحتػػى ا-يخشػػاىا اإلخػػواف 
يشػػػاي يسػػػتدرؾ بقولػػػو إف الجنػػػراالت يخشػػػوف ىػػػـ اآلخػػػروف الشػػػارع، وىػػػـ بالتػػػالي مسػػػتعدوف لتقػػػديـ تنػػػازالت 
و لإلسالمييف، وىذا مػا جعػؿ طرفػْي المعادلػة يػدخالف األيػاـ الماضػية فػي محادثػات ماراثونيػة انتيػت كمػا يبػد

 باتفاؽ جزئي. )صحيفة يديعوت أحرونوت(
الكاتب الصييوني داف مارغاليت: وفي مقاؿ بعنواف "عمـ السالـ ُيَنّكس أكثر" قاؿ إف االحتفاء الشػديد فػي * 

غػزة بػالرئيس الجديػػد يجػب أف ال يجعػػؿ "إسػرائيؿ" تقػػؼ موقػؼ المعػارض النتخابػػو، بػؿ سػػيكوف مستحسػنا لػػو 
اىو بتينئتػػو، وسػػيكوف مػػف المفيػػد مراقبػػة رده. ويػػرى مارغاليػػت أف مرسػػي رغػػـ أبػػرؽ إليػػو شػػمعوف بيريػػز ونتنيػػ

انتخابو ليس وحده في الحكـ فالمجمس العسكري ما زاؿ قويػا، مضػيفًا أف المشػاكؿ سػتتبدى أمػاـ مرسػي شػيئا 
فشػػيئا، وسػػيحاوؿ ىػػو تجسػػير اليػػوة بػػيف سػػعيو لمعالجػػة القضػػايا السياسػػية االقتصػػادية وسػػعيو ألف ال يخيػػب 
آماؿ الجماىير، وقد يعنػي ذلػؾ اعتمػاد سياسػات شػعبوية، قػائال إف النمػوذج المتبػع عػادة عنػد انػدالع أزمػات 
ف عمػػى  فػػي الشػػرؽ األوسػػط ىػػو التحػػريض عمػػى "إسػػرائيؿ". وخػػتـ بػػالقوؿ إف انتخػػاب مرسػػي موجػػة قاتمػػة، وا 

                  إسرائيؿ أف تصبر حتى تنحسر. )صحيفة إسرائيؿ اليـو العبرية(               
 76/06/7027( 7568رقم العدد )، الممحق اإلخباري 

 
 القضّيُة الفمسطينّيُة والمصالحُة بعَد فوز مرسي .58

 ىاني المصري
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إذا أردنا أف نعرؼ تأثير انتخاب محمد مرسػي رئيًسػا لمصػر عمػى األوضػاع الفمسػطينية؛ عمينػا أف نػرى عػدة 
تباينػة فػي قطػاع غػزة عػػف الضػفة الغربيػة. فبػالرغـ مػف الترحيػػب مسػائؿ ال تقتصػر عمػى رؤيػة ردود الفعػػؿ الم

الجماعي مف الفمسطينييف بسير مصر خطوة جديدة عمى طريؽ الديمقراطية، إال أف االحتفاالت التي شيدتيا 
طػالؽ الرصػاص وتوزيػع الحمػوى والتيػاني التػي بػادر  غزة عبػر المسػيرات التػي شػارؾ فييػا عشػرات اآلالؼ وا 

سماعيؿ ىنية باتصػاليما المباشػر، والتصػريحات التػي صػدرت عػف الزىػار وغيػره إلييا كؿ مف خ الد مشعؿ وا 
مف قيادات "حماس" الذي اعتبػر فػوز مرسػي انتصػاًرا تاريخيًّػا ولحظػة ستصػحح السػنوات األربعػيف الماضػية، 

 وىزيمة لبرنامج التطبيع مع العدو الصييوني.
احتفػػػػاالت وال إطػػػػالؽ الرصػػػػاص، وتػػػػأخرت برقيػػػػة التينئػػػػة  أمػػػػا فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة، فمػػػػـ تشػػػػيد مسػػػػيرات وال

 الرئاسية.
ىػذا التبػػايف فػػي ردود األفعػػاؿ مفيػوـ ألف أىػػؿ غػػزة يتوقػػوف أيًضػا لرفػػع الحصػػار وفػػتح معبػر رفػػح، وىػػذا أمػػر 

 ممكف الحدوث حاليًّا، أي المسألة بالنسبة إلييـ فيما يتعمؽ بمف يحكـ مصر حياتية وليست سياسية فقط.
*** 
أيػػاـ انتظػػار طويمػػة جػػًدا ُحِبَسػػت فييػػا أنفػػاس المصػػرييف والميتمػػيف بمػػا يجػػري فػػي مصػػر، أعمنػػت لجنػػة  بعػػد

 االنتخابات الرئاسّية عف فوز محمد مرسي رئيًسا لمصر، فيما اعتبر نقطة تحوؿ تاريخّية.
خػواف فألوؿ مرة ينتخب الشعب المصػري رئيسػو ويكػوف زعػيـ أكبػر أحػزاب المعارضػة، وىػو يمثػؿ جماعػة اإل

ف متػػأخرة، وحاولػػت أف تسػػتأثر  75عاًمػػا وشػػاركت فػػي ثػػورة  84المسػػمميف التػػي تتػػوؽ لمحكػػـ منػػذ  ينػػاير، وا 
 بالسمطات، ودفعت ثمًنا باىًظا لذلؾ.

لقػػد انتقػػؿ مرسػػي مػػف السػػجف، الػػذي أصػػبح قابًعػػا فيػػو حسػػني مبػػارؾ، إلػػى الرئاسػػة، وىػػذا أمػػر بػػالغ األىمّيػػة، 
وحتػػػى اآلف، بػػػؿ  7022شػػػباط  22فتػػػرة االنتقالّيػػػة التػػػي عاشػػػتيا مصػػػر منػػػذ ولكنػػػو ال يسػػػدؿ السػػػتارة عمػػػى ال

سػػػيكوف بدايػػػة لمرحمػػػة انتقالّيػػػة جديػػػدة يشػػػتد فييػػػا التنػػػافس بػػػيف المجمػػػس العسػػػكري ووراءه قػػػوى النظػػػاـ القػػػديـ 
وبعػػض األحػػزاب والشخصػػيات الميبرالّيػػة، والػػرئيس ووراءه اإلخػػواف المسػػمميف وبعػػض قػػوى الثػػورة، وبػػيف تيػػار 
ثالث يمثؿ بقّية قوى الثورة، التي ال تريد إعادة انتاج النظاـ القديـ، وال استبدالو بدولة دينّية أو ىيمنة جماعة 
سياسػػّية عمػػى مصػػر؛ وتيػػدؼ إلػػى اسػػتكماؿ الثػػورة وتحقيػػؽ أىػػدافيا بنقػػؿ مصػػر مػػف حالػػة االسػػتبداد والتبعّيػػة 

ب المصػػري، ويعيػػد لمصػػر دورىػػا اإلقميمػػي والفسػػاد إلػػى حالػػة مػػف النيػػوض التػػي تحقػػؽ آمػػاؿ ومصػػالح الشػػع
 والدولي الذي تقّزـ خالؿ العقود الماضية.

مػػا ييمنػػا فػػي ىػػذا المقػػاؿ ىػػو تػػأثير فػػوز مرسػػي بالرئاسػػة المصػػرّية عمػػى القضػػّية الفمسػػطينّية بصػػورة عامػػة، 
 آلتية:والمصالحة بشكؿ خاص، حتى نتعرؼ عمى ىذا التأثير يجب أف نأخذ بالحسباف األسباب والعوامؿ ا

أواًل: إف مصر معنّية بالقضّية الفمسطينّية بغض النظر عف الحاكـ فييػا، ألسػباب قومّيػة وبحكػـ الػروابط بػيف 
اإلسػػرائيمّية فػػي ظػػؿ معاىػػدة السػػالـ واتفاقّيػػة كامػػب  –مصػػر وفمسػػطيف، وألسػػباب تتعمػػؽ بالعالقػػة المصػػرّية 

لجػػػارة الكبيػػػرة لفمسػػػطيف تػػػرتبط مػػػع قطػػػاع غػػػزة ديفيػػػد، وألسػػػباب تتعمػػػؽ بالجغرافيػػػا واألمػػػف والقػػػومي، فمصػػػر ا
، ومػػا يجػػري فػػي 2967بعالقػػات متنوعػػة، حيػػث كانػػت وصػػّية عميػػو منػػذ مػػا بعػػد النكبػػة وحتػػى حػػرب حزيػػراف 

 القطاع وخاللو يؤثر بشكؿ مباشر عمى مصر.
المجمس ثانًيا: إف الرئيس المصري الجديد "خالي الدسـ"، كما يقوؿ المصريوف، ألف معظـ صالحياتو في يد 

العسػػكري، مػػا سػػيجعمو لػػيس صػػاحب القػػرار فيمػػا يتعمػػؽ بقضػػايا األمػػف القػػومي والسياسػػة الخارجّيػػة، والموقػػؼ 
المصػػري فيمػػا يتعمػػػؽ بفمسػػطيف والمصػػػالحة الفمسػػطينّية. سػػػيكوف مرسػػي عنصػػػًرا مػػؤثًرا ولكنػػػو لػػيس صػػػاحب 
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قامػػة القػػرار، وسػػيتوقؼ مػػدى تػػأثيره عمػػى قدرتػػو عمػػى تمثيػػؿ المصػػرييف، ولػػيس جماعػػ ة اإلخػػواف المسػػمميف وا 
 تحالؼ بيف مختمؼ قوى الثورة يجعمو قادًرا عمى الصمود والنجاح.

ثالثًا: إف مصر بحكـ التركة الثقيمة التي خمفيا حسني مبارؾ عمى كؿ المستويات واألصعدة، وبحكـ استمرار 
حكػػػػـ التػػػػردي األمنػػػػي التنػػػػافس بػػػػيف المجمػػػػس العسػػػػكري وجماعػػػػة اإلخػػػػواف المسػػػػمميف وبقّيػػػػة قػػػػوى الثػػػػورة، وب

ينػػاير وحتػػى اآلف؛ سػػتكوف منشػػغمة بنفسػػيا أكثػػر مػػف أي  75واالقتصػػادي الػػذي عانػػت منػػو مصػػر منػػذ ثػػورة 
شػػيء آخػػر. صػػحيح أنيػػا ال تسػػتطيع أف تتجاىػػؿ القضػػّية الفمسػػطينّية والمصػػالحة ومػػا يجػػري فػػي غػػزة تماًمػػا، 

 ولكنيا ال تستطيع أف ترمي بكؿ ثقميا في ىذا االتجاه.
ا: ال يمكف إىمػاؿ كيفيػة تصػرؼ إسػرائيؿ بعػد التغييػرات فػي مصػر، سػواء إزاء التسػوية والمفاوضػات، أو رابعً 

إزاء الحصار والعدواف عمى قطاع غزة، وتأثير السموؾ اإلسرائيمي عمى ما يجري في مصر، وعمى العالقػات 
رائيؿ اسػتمرار الحصػار اإلسرائيمية، وعمى مػا يجػري فػي قطػاع غػزة وضػده، فػيمكف أف تختػار إسػ –المصرية 

والعدواف الختبار القيادة المصرية الجديدة، واالستفادة مف انشغاؿ مصر بأوضػاعيا الداخميػة، وتوجيػو ضػربة 
قاصػػمة لسػػمطة "حمػػاس"، حتػػى ال تكػػوف قاعػػدة انطػػالؽ لمصػػر ضػػد إسػػرائيؿ بعػػد أف تقػػؼ عمػػى أقػػداميا بعػػد 

 تجاوز المرحمة االنتقالية.
ف المبالغػػة فػػي تػػأثير التحػػوالت التػػي تجػػري فػػي مصػػر عمػػى فمسػػطيف عمػػى المػػدى تأسيًسػػا عمػػى مػػا تقػػدـ، فػػإ

 المباشر، مبالغة مخمة ال تقرأ الواقع بدقة، بحقائقو الماثمة واحتماالت تطوره.
أمػػا عمػػى المػػدييف المتوسػػط والبعيػػد، فسػػيكوف ىنػػاؾ تػػأثير حاسػػـ لمػػا يجػػري فػػي مصػػر سػػمًبا أو إيجاًبػػا عمػػى 

سػػيبقى مرىوًنػػا باسػػتكماؿ الثػػورة لطريقيػػا وتحقيػػؽ أىػػدافيا الػػذي سػػيعود بالفائػػدة عمػػى فمسػػطيف وغيرىػػا، ولكنػػو 
 القضية الفمسطينية التي عانت كثيًرا في المرحمة التي ُىمِّش فييا دور مصر.

ذا أجيضػػت الثػػورة، سػػتكوف القضػػّية الفمسػػطينّية فػػي وضػػع صػػعب. أمػػا إذا كانػػت مصػػر فػػي مرتبػػة مػػا بػػيف  وا 
 يمتيا، فمف يكوف ىناؾ تأثير حاسـ عمى ما حوليا.انتصار الثورة وىز 

الشيء المؤكد حالًيا أف مصر بعد فوز مرسي لػف تضػغط مثممػا كػاف نظػاـ حسػني مبػارؾ يفعػؿ السػتمرار مػا 
يسمى "عممّية السالـ"، واستئناؼ المفاوضات الثنائّية، ولف توفر الغطاء المصري والعربي ليذه العممّية، وىذا 

جًدا. يمكف أف ال تعارض أو تؤيد، ولكنيا لف تضغط الستئناؼ المفاوضات وفؽ الشروط  بحد ذاتو أمر ىاـ
األميركيػػة واإلسػػرائيمّية، مػػا يجعػػؿ القػػرار بيػػذا الشػػأف قػػراًرا فمسػػطينيًّا أكثػػر مػػف أي فتػػرة سػػابقة، فمػػاذا سػػتختار 

فاوضػات، أـ تجػرؤ عمػى اختيػار القيادة الفمسطينية، استمرار االنتظار لنجاح الجيود الرامية إلى اسػتئناؼ الم
 إستراتيجي جديد؟.

كما أف مصر بمختمؼ مراكز القػوة الرئيسػّية فييػا، خصوًصػا المجمػس العسػكري والػرئيس واإلخػواف المسػمميف 
تمػػػاـ المصػػػالحة حتػػػى ال  سػػػتقدـ النصػػػيحة لػػػػ"حماس" لمواصػػػمة اعتػػػداليا والػػػدخوؿ فػػػي الشػػػرعّية الفمسػػػطينّية وا 

ف يجري في غزة، عبًئا سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا عمى مصر، في مرحمػة ستسػعى تشكؿ "حماس"، وما يمكف أ
فييػػػا مثممػػػا قػػػاؿ الػػػرئيس مرسػػػي لمحفػػػاظ عمػػػى المعاىػػػدات واالتفاقيػػػات، أي عمػػػى االسػػػتقرار اإلقميمػػػي، حتػػػى 

ا مػف تستطيع الحصوؿ عمى الدعـ السياسي واالقتصادي، خصوًصا الواليات المتحدة األميركية، الذي يمكني
تجػػاوز الوضػػع الخطيػػر الػػذي تمػػر بػػو. واألعمػػى فقػػط مػػف ال يػػرى المراىنػػة األميركيػػة عمػػى صػػعود اإلسػػالـ 
السياسػػػي فػػػي المنطقػػػة، الػػػذي وصػػػؿ إلػػػى حػػػد دعػػػوة اإلدارة األميركيػػػة لممجمػػػس العسػػػكري بنقػػػؿ السػػػمطة إلػػػى 

 الرئيس الفائز.
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ة أف المرحمػػػة اآلنّيػػػة ليسػػػت مرحمػػػة اسػػػتئناؼ إف مصػػير المصػػػالحة يتوقػػػؼ أواًل عمػػػى إدراؾ القيػػػادة الفمسػػػطيني
نمػػا مرحمػة ترتيػب البيػت الفمسػطيني والعمػػؿ مػف أجػؿ تغييػر مػوازيف القػػوى  المفاوضػات والتوصػؿ إلػى حػؿ، وا 
حتى تفرض عمى إسرائيؿ تحقيؽ الحد األدنى مف الحقوؽ الفمسطينية، وثانًيا عمػى "حمػاس" ومػا يجػري فييػا، 

صر أصحاب وجية النظر في "حماس" بأف مصر اآلف لـ تعد معادية ليا، خصوًصا في قطاع غزة، فإذا انت
وىػػػذا صػػػحيح، مػػػا يسػػػتدعي تشػػػديد موقفيػػػا وتحسػػػيف موقفيػػػا التفاوضػػػي فػػػي المصػػػالحة أو عمػػػى األقػػػؿ عػػػدـ 

 التراجع عما طرحتو في السابؽ، وىذا يعني أف المصالحة ستتراجع.
مصػر سػتجعؿ "حمػاس" مطمئنػة إلػى صػداقة جارىػا أما إذا انتصر أصحاب وجيػة النظػر بػأف التغييػرات فػي 

العربي، وىذا سيجعميا مسػتعدة إلبػداء المزيػد مػف المرونػة دوف أف تخسػر كثيػًرا، وخصوًصػا أنيػا بحاجػة إلػى 
رفع الحصار وتخفيؼ المعاناة عف الشعب الفمسػطيني فػي قطػاع غػزة، الػذي عػانى فػي ظػؿ سػيطرة "حمػاس" 

 نموذج سمبي في الحكـ، أدى إلى تراجع شعبيتيا.مف الحصار ومف التجويع ومف تقديـ 
يمكف أف تتطمع "حماس" إلى الفرصة التي يوفرىا ليا انتخػاب مرسػي إلنجػاح تجربػة الحكػـ فػي غػزة، لتػذىب 
بعدىا إلى انتخابات، ألنيا تخشى مف الخسارة إذا ذىبت إلى االنتخابات وىػي تعػاني مػف الحصػار والتجويػع 

ف المالحقػػة لعناصػػرىا ومؤسسػػاتيا فػػي الضػػفة، خصوًصػػا أنيػػا لػػف تسػػتطيع أف وأعبػػاء السػػمطة فػػي غػػزة، ومػػ
تحكـ أو تشارؾ في الحكـ في الضفة إال إذا وافقت عمى شروط المجنػة الرباعّيػة، التػي يعنػي الموافقػة عمييػا، 
 خصوًصا االعتراؼ بإسرائيؿ، انتحار سياسي لػ"حماس"، ما يدفع "حماس" إلى عػدـ اإلسػراع نحػو المصػالحة

 أو جعميا مجرد إدارة لالنقساـ وليس إنياؤه.
إف مصر في عيػد مرسػي ال تسػتطيع أف توافػؽ عمػى إقامػة دولػة فمسػطينّية فػي غػزة تمتحػؽ أو ال تمتحػؽ بيػا 
المعػػػػازؿ مقطعػػػػة األوصػػػػاؿ فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة، وال عمػػػػى رمػػػػي غػػػػزة فػػػػي حضػػػػف مصػػػػر تجسػػػػيًدا لمحمػػػػوؿ 

ي الضػػػفة الغربّيػػػة وغػػػزة مصػػػمحة مصػػػرّية حتػػػى تكػػػوف حػػػاجًزا أمػػػاـ اإلسػػػرائيمية، ألف إقامػػػة دولػػػة فمسػػػطينّية فػػػ
التوسع واألطماع اإلسرائيمّية التي تريد أف تجعؿ إسػرائيؿ الدولػة المركزّيػة المييمنػة فػي المنطقػة عمػى حسػاب 
شعوبيا وبمدانيا بصورة عامة، وعمى حسػاب مصػر بصػورة خاصػة، بوصػؼ مصػر الدولػة المحورّيػة والقائػدة 

 كـ التاريخ والجغرافيا والسياسة التي لـ تترجـ خالؿ العقود الثالثة الماضية.لممنطقة بح
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وى والفصػائؿ المختمفػة. مف تداعيات االنقساـ الحػاد بػيف القػ 7007عانى الشعب الفمسطيني منذ صيؼ عاـ 
وعمى الرغـ مف الحػديث المتكػرر عػف قػرب المصػالحة الفمسػطينية بيػد أف المتػابع بػات عمػى يقػيف مػف وجػود 
معوقات أساسية تحوؿ دوف المصالحة المنشودة. وقد يكػوف مػف بػيف تمػؾ المعوقػات محاولػة بعػض أصػحاب 

إلبقاء عمى الجغرافيا السياسػية المسػتحدثة فػي كػؿ المصالح واالمتيازات التي تولدت بفعؿ تداعيات االنقساـ ا
مف الضفة الغربية وقطاع غزة. ويرى محمموف أنػو لػو تػـ تشػكيؿ حكومػة وحػدة وطنيػة فمسػطينية سيفسػر ذلػؾ 

 (.7027-7007عف كونو عممية تكيؼ أو إدارة أزمة لحالة االنقساـ الذي امتد لنحو خمس سنوات )
المػػذكورة حزمػػة مػػف القػػرارات التػػي مػػف شػػأنيا اإلطبػػاؽ عمػػى مدينػػة  لقػػد استصػػدرت إسػػرائيؿ خػػالؿ السػػنوات

في المئة مف  99القدس. وفي ىذا السياؽ تشير تقارير إلى أف المؤسسة اإلسرائيمية استطاعت السيطرة عمى 
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مساحة القدس الشػرقية ناىيػؾ عػف بنػاء طػوقيف مػف المسػتوطنات تحػيط بالمدينػة مػف الجيػات األربػع ويتركػز 
ألؼ مستوطف إسرائيمي. وقد تـ طرد آالؼ المقدسييف بعد قرار تيويد التعميـ فػي المدينػة قبػؿ  285فييا نحو 

عاميف. واستغمت إسرائيؿ حالة االنقساـ لتجعؿ مف النشاط االستيطاني العنواف األبرز في سياساتيا اليومية. 
وطنات اإلسػرائيمية التػي وصػؿ األمر الذي أدى إلى سيطرة كبيرة عمى أراضي الضفة الغربية لمصػمحة المسػت

ألػػػؼ مسػػػتوطف إسػػػرائيمي. وكنتيجػػػة مباشػػػرة لحالػػػة  900مسػػػتوطنة يتركػػػز فييػػػا أكثػػػر مػػػف  252عػػػددىا إلػػػى 
الحصار اإلسرائيمي واالنقساـ الفمسطيني أصػبحت مؤشػرات البػؤس ىػي السػائدة بػيف الفمسػطينييف فػي الضػفة 

ت إلػػى نحػػو سػػتيف فػػي المئػػة فػػي قطػػاع غػػزة فػػي وقطػػاع غػػزة. وتشػػير دراسػػات إلػػى أف معػػدالت البطالػػة وصػػم
مقابؿ ثالثيف في المئة في الضفة الغربية. ونتيجة ذلؾ باتت الخيارات التعميمية والصحية ضعيفة ومف أصؿ 

فػي المئػة مػنيـ تحػت خػط الفقػر. وقػد زاد مػف بػؤس المؤشػرات  60مميوف فمسػطيني فػي قطػاع غػزة ثمػة  2.6
الفمسػػػطيني بػػػيف كماشػػػة التبعيػػػة إلسػػػرائيؿ وأزمػػػة المسػػػاعدات الدوليػػػة فػػػي الضػػػفة والقطػػػاع وقػػػوع االقتصػػػاد 

المشػػػػروطة لمسػػػػمطة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية حيػػػػث ال يتحسػػػػس المػػػػواطف الفمسػػػػطيني فػػػػي كػػػػال المنطقتػػػػيف لتمػػػػؾ 
المساعدات ألنيا تستثمر في مشاريع تخص الدوؿ المانحة في اغمب األحياف. وكانت قضية األسرى بدورىا 

ألؼ فمسطيني خالؿ الفترة  700اغطة عمى المجتمع الفمسطيني أيضًا حيث تـ اعتقاؿ نحو مف القضايا الض
 جميـ مف جيؿ الشباب النشيطيف اقتصاديًا. 7027و  2967الممتدة بيف السنوات 

مصمحتيا الضيقة عمى المصمحة الوطنية العميا وبات واضحًا أف تصريحات قادة « حماس»لقد غمبت حركة 
ترة الماضية مف االنقساـ وبخاصة قبؿ إنياء إضراب األسرى في السػجوف اإلسػرائيمية كانػت الحركة خالؿ الف

تؤكػػد أىميػػة إنيػػاء تمػػؾ الحالػػة والػػذىاب إلػػى المصػػالحة فػػي حػػيف أنيػػا تنتظػػر متغيػػرات سياسػػية فػػي المشػػيد 
ت وفػػػي غالػػػب الظػػػف لػػػو تجػػػاوز «. الحمسػػػاوية»السياسػػػي العربػػػي وبخاصػػػة مصػػػر لإلبقػػػاء عمػػػى دويمػػػة غػػػزة 

« حمػػاس»عقػػدة تشػػكيؿ حكومػػة الوحػػدة فػػإف مػػف شػػبو المؤكػػد أف تحػػاوؿ حركػػة « حمػػاس«و« فػػتح»الحركتػػاف 
إسػػػقاط المصػػػالحة مػػػف خػػػالؿ اخػػػتالؽ أزمػػػات ومعوقػػػات أثنػػػاء التفػػػاوض عمػػػى ممفػػػات االنتخابػػػات سػػػواء فػػػي 

 المجمس التشريعي لمسمطة الفمسطينية أو المجمس الوطني لمنظمة التحرير الفمسطيني.
يد السياسي الفمسطيني يبدو رماديًا مع استمرار حالة االنقساـ وعدـ وجود إرادة سياسية صادقة إلنيائو، المش

وبػػات مػػف الضػػرورة تغميػػب المصػػمحة الوطنيػػة عمػػى المصػػالح الفصػػائمية الضػػيقة بخاصػػة فػػي ظػػؿ انكشػػاؼ 
قميػػػة العربيػػػة فػػػي صػػػورة إسػػػرائيؿ العنصػػػرية ضػػػد الشػػػعب الفمسػػػطيني سػػػواء فػػػي الضػػػفة والقطػػػاع أو إزاء األ

إسػػػرائيؿ. ويمكػػػف تعزيػػػز االعتػػػراؼ بفمسػػػطيف كدولػػػة فػػػي المؤسسػػػات الدوليػػػة إذا اسػػػتطاع الفمسػػػطينيوف إنيػػػاء 
انقسػػاميـ وترسػػيخ المصػػالحة ومػػف ثػػـ التوجػػو بخطػػاب سياسػػي ديبموماسػػي موحػػد وجػػامع بعػػد وضػػع برنػػامج 

مصػػػالحة وتفعيػػػؿ دور منظمػػػة التحريػػػر واسػػػترتيجية مشػػػتركة. وفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ ال يمكػػػف أف تكتمػػػؿ دائػػػرة ال
والسػػػمطة الفمسػػػطينية مػػػف دوف مشػػػاركة واسػػػعة مػػػف األغمبيػػػة الصػػػامتة مػػػف الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي الػػػداخؿ 

 -ونقصد بالقوة الصامتة الفعاليات السياسية واالقتصػادية ومنظمػات المجتمػع المػدني  -الفمسطيني والشتات 
لشػػعب الفمسػػطيني لنيػػؿ حقوقػػو الثابتػػة. وقػػد يكػػوف ذلػػؾ بمثابػػة لجيػػة حمايػػة المشػػروع الػػوطني ورسػػـ مسػػتقبؿ ا

جػػػدار متػػػيف فػػػي مواجيػػػة رؤى المؤسسػػػة اإلسػػػرائيمية التػػػي تسػػػعى لجعػػػؿ السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية مجػػػرد 
نجازاتػػػو عمػػػى األرض الفمسػػػطينية. وقػػػد يؤسػػػس ذلػػػؾ لترسػػػيخ السػػػمطة  شػػػرطي لحمايػػػة المحتػػػؿ اإلسػػػرائيمي وا 

 لمنظمة التحرير الفمسطينية وليس العكس. الفمسطينية ذراعًا قوية
نيػاء  التحديات الجمة التي تواجو المشػروع الػوطني الفمسػطيني تتطمػب اإلسػراع بعقػد المصػالحة الفمسػطينية وا 
حالة االنقساـ عوضًا عف البحث عف تطور كيانيف في قطاع غزة والضفة الغربية بمسميات فمسطينية كئيبة. 
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التفاؽ عمى برنامج سياسي مشترؾ وخيارات سياسية وكفاحية مستقبمية مف شأنيا فتجميع الجيد الفمسطيني وا
أف تحػػد مػػف مخػػاطر السياسػػات اإلسػػرائيمية الجارفػػة وفػػي مقػػدمتيا النشػػاط االسػػتيطاني الػػذي يقضػػـ األرض 

بعػػػد الفمسػػطينية ويحقػػؽ عمميػػػة اإلحػػالؿ الػػديموغرافي. عندئػػػذ يمكػػف القػػػوؿ إف ربيعػػًا فمسػػطينيًا قادمػػػًا سػػيزىر 
 الربيع العربي.

 77/6/7027، الحياة، لندن
 

 فمسطين ليست من العشيرة! .60
 نيمة الشياؿ
مف المحرج دومًا تعداد األسماء، فقد ُينسى أحدىا، وعندىا تكوف النتيجة عكسية. فبإقصػاء مػف ُنسػي، ُتحػَبط 

عالنػػػًا لألىميػػػة والحميميػػػة فػػػي آف. ولكػػػف الػػػرئي س الجديػػػد خػػػاض الغايػػػة مػػػف لفػػػظ كػػػؿ اسػػػـ تخصيصػػػًا لػػػو، وا 
المخػاطرة واسترسػؿ فػػي التعيػيف. فبعػد أف تصػػدرت تشػكراتو رجػاؿ الجػػيش والشػرطة )الػذيف حػػرص عمػى نفػػي 

ليـ، فأكد ليـ أنيـ مشمولوف بأبوتو( والقضاة )مػف عمػؿ عمػى إصػدار النتيجػة العظيمػة ومػف « تقديره األقؿ»
تجاىػػات االربعػػة، شػػمااًل وجنوبػػًا وشػػرقًا لػػـ يعمػػؿ(، التفػػت الػػى فئػػات، وتفرعػػات فئػػات الشػػعب، بادئػػًا مػػف اال

وغربػػًا. ولمػػا خشػػي أف يكػػوف قػػد نسػػي الوسػػط، ذكػػره. وانطمػػؽ بعػػدىا يػػذكر المحافظػػات والمػػدف الكبػػرى اسػػمًا 
أىمػو »اسمًا، كما في أغنية نسػيت عنوانيػا ومػف المػرجح أف سػميرة توفيػؽ غنتيػا فػي الماضػي. ىػؤالء جميعػًا 

أىمػػو »ة، ُيعػػاد إلييػػا كممػػا انتيػػت فقػػرة مػػف الخطػػاب. كػػؿ ابنػػاء الميػػف ىػػـ التعبيػػر كػػاف كالالزمػػ«. وعشػػيرتو
ليػا الػذي « الحػب»، معددًا إياىا ىي األخرى بعناوينيا الكبيرة، ثـ بفئاتيا الفرعية، إليصػاؿ شػعور «وعشيرتو

كػؿ سػائؽ  كرر اإلشارة إليو مرارًا، ويبدو أنو يعوؿ عميو في تحفيز الناس وفي إشػعارىـ بػأنيـ معنيػوف، فيػرى
أف « الػدرب األحمػر»اوتوبيس وقطار وتاكسي وتوؾ توؾ، انتياء بأبو محمديف صاحب الدكاف الصغير في 

، فيشػعر كػؿ رجػؿ فػي «أنػت عمػري»الرئيس خاطبػو شخصػيًا، تمامػًا كمػا كانػت تفعػؿ أـ كمثػوـ حػيف تصػرخ 
مػػى طاقػػة كاريزميػػة تجعميػػا القاعػػة ووراء المػػذياع أنػػو ىػػو شخصػػيًا المقصػػود. سػػوى أف السػػيدة كانػػت تحػػوز ع

 مقنعة، وتجعؿ المعبة ممكنة. والكاريزمية منحة مف اهلل يفتقدىا مرسي بقوة، وىي ستكوف واحدة مف مشاكمو.
يعػػوض الػػرئيس الجديػػد بالتواضػػع. لػػـ يػػرغ ويزبػػد، بػػؿ اخضػػع نفسػػو، كمػػا عمػػر بػػف الخطػػاب ) (، الػػى طاعػػة 

غة بسيطة، لعمػو فييػا صػادقًا غيػر متكمػؼ بقصػد الشػعبوية الناس لو طالما لـ يعص اهلل فييـ. وىو استخدـ ل
ىنػاؾ « أىمو وعشػيرتو»كما قد ُيظف بو. وأبقى عمى ليجتو الجيوية، كابف محافظة الشرقية. ومف المؤكد أف 

أىمػػػو »ُطربػػػوا ليػػػذا التخصػػػيص الخفػػػي. ويػػػذكر لػػػو أنػػػو أدرج المسػػػيحييف،الذيف ذكػػػرىـ باالسػػػـ مػػػرارًا، ضػػػمف 
، «المػرأة واألسػرة والطفػؿ»قيمتػو مػف فػـ قائػد إسػالمي. وىػو أبقػى حقػوؽ النسػاء فػي حيػز ، مما لػو «وعشيرتو

ىويتنػا »كعادة عامة متأصمة، فمـ يأت ىنا بجديد. وأشار في معرض النية بتحقيؽ االنجازات أنيا ستتـ وفؽ 
إضافًة الى القيـ »، )مستدركًا «وفؽ منظومة القيـ المصرية وىويتيا الحضارية»، وفي مرة أخرى «ومرجعيتنا
، حػػػرص عمييػػػا وفػػػاًء «طبيعيػػػة»، مخافػػػة أذنػػػي األخ األكبػػػر الػػػذي كػػػاف يسػػػتمع(. وتمػػػؾ إشػػػارات «االنسػػػانية

المخصوصػيف، أبنػاء التيػارات اإلسػالمية. « أىمػو وعشػيرتو»النتمائو االيديولوجي، ومطمئنػًا مػف طػرؼ خفػي 
عيػػة، ممػػا يستحضػػر فػػي األفػػؽ صػػراعًا حػػوؿ واألخيػػرة متنوعػػة ىػػي نفسػػيا فػػي مقاربتيػػا ألمػػر الضػػوابط المرج

 تحديد معاني وتبعات ذلؾ، بما يتعدى العموميات...ال بأس، وال ييـ 
الدولػػة الدسػػتورية الوطنيػػة »فعػػالوة عمػػى بنػػاء «. المشػػروع الكبيػػر»كمػػا سػػيتعيف خػػوض الصػػراع حػػوؿ تعيػػيف 

، استعادة الػدور الحضػاري «شامؿال»، ُفيـ مف الخطاب أف مف ركائز المشروع ذاؾ، الذي ُوصؼ بػ«الحديثة
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، وىػػػي اإلشػػػارة الوحيػػػدة واليتيمػػػة النتمػػػاء يتعػػػدى المنوفيػػػة والدقيميػػػة. وأف مػػػف ركػػػائزه «قائػػػدة ألمتيػػػا»لمصػػػر 
، وىذا المفيـو األخير كاف يعنػي، كممػا ذكػر وأينمػا ذكػر، مناىضػة «التماسؾ االجتماعي»الوحدة الوطنية، و

ة، والتصػػػػدي لمتحركػػػػات المطمبيػػػػة وكسػػػػر اإلضػػػػرابات باسػػػػـ التماسػػػػؾ المطالػػػػب االجتماعيػػػػة لمفئػػػػات المختمفػػػػ
 االجتماعي... سنرى.

المصرية، وىو شعار/ىتاؼ كؿ االنتفاضػات فػي المنطقػة عمومػًا: « يناير 75»ذكر مرسي محقًا شعار ثورة 
الؼ لمتصدي ، يمخص بحؽ ما دفع ويدفع اآل«العيش الكريـ والعدالة االجتماعية والحرية والكرامة االنسانية»

لسػػمطات فرعنػػت وتجػػاوزت كػػؿ حػػدود، فانقمػػب االمػػر بالضػػرورة الػػى ضػػده، كمػػا تقػػوؿ الحكمػػة القديمػػة. قػػاؿ 
المػػرض والجػػوع والظمػػـ والقيػػر والتيمػػيش »الػػرئيس الجديػػد، أوؿ رئػػيس لمصػػر مػػدني ومنتخػػب، إنػػو سػػيحارب 

شػػكؿ خػػاص، فتوسػػع فيػػو مػػف دوف ولكػػف آخػػر تمػػؾ اآلفػػات ىػػو مػػا بػػدا ييمػػو ب«. وتزويػػر اإلرادة واالنتخابػػات
سػػواه، مسترسػػاًل أف الشػػعب اليػػوـ قػػد أصػػبح مصػػدر السػػمطة. والشػػعب، يػػا لمروعػػة، انتخبػػو ىػػو حػػيف تحػػررت 

الممحمة والمنظومة العظيمة التى نمر بيا بمصرنا إلى الخير والغد األعظـ واألفضؿ إف »إرادتو، وحقؽ ىذه 
اضػػع أف ينزلػػؽ فػػي تمػػؾ المحظػػة الػػى بعػػض المباىػػاة. لكػػف لػػف يسػػتكثر مخمػػوؽ عمػػى الرجػػؿ المتو «. شػػاء اهلل

المرض والجوع والظمـ والقيػر والتيمػيش تنتظػره بعػد ذلػؾ، فػي بمػد ضػيؽ االمكانػات بذاتػو، ُفكِّػؾ عػالوة عمػى 
 ذلؾ اقتصاده االنتاجي، وأحيؿ كؿ شبر فيو الى ممرات لمنيب ليس إال...غدًا أمُر 

راض سػمطة لمرسػي تمّكنػو مػف التصػدي لكػؿ تمػؾ المشػكالت. فػالمجمس الواقع أنو سيكوف مف قبيؿ الظمـ افتػ
العسػػكري يبسػػط ظمػػو خمػػؼ الػػرئيس. وىػػو لػػـ يكتػػؼ بحػػؿ البرلمػػاف حػػيف بػػدا اف انتخابػػات الرئاسػػة قػػد توصػػؿ 

الذي ينزع عف الرئيس كافة صالحياتو « االعالف الدستوري المكمؿ»مرشح اإلخواف الى الرئاسة، بؿ أصدر 
ؿ منصػػبو أقػػرب الػػى الرمػػزي والشػػرفي. وسػيكوف ىنػػا الصػػراع عنيفػػًا. ولعػػؿ اإلخػػواف يتجنبػػوف السػيادية، ويجعػػ

ىذه المرة الخطأ القاتؿ الذي ارتكبوه حتػى اآلف، فيػـ طػواؿ السػنة والنصػؼ المنصػرمة، رفضػوا االنخػراط فػي 
نػة نقػاط قػوة المجمػس بناء تحػالؼ تػوافقي بػيف قػوى التغييػر حػوؿ أىػداؼ تأسيسػية، تحالفػًا توافقيػًا يسػمح بمواز 

العسػػػكري، وبخػػػوض المواجيػػػة معػػػو بكفػػػاءة. وىػػػـ نيجػػػوا وفػػػؽ انتيازيػػػة مشػػػيودة، فنػػػاوروا قػػػدر مػػػا أمكػػػنيـ، 
وتحالفوا مع العسكر حيف أمكنيـ، وكانوا يظنوف ربما أنيػـ بػذلؾ يتسػمموف الػى السػمطة موقعػًا بعػد آخػر. وىػـ 

ت سوى أطر لمسمطة، ال تكفي بػذاتيا. وقػد ادى ىػذا مف فرط اشتياقيـ ليا فاتيـ أف المجالس والمناصب ليس
المسمؾ، بالدرجة االولى، عالوة عمى قصور االطراؼ االخرى وعمميا، الى إشاعة اليػأس والفػزع بػيف النػاس، 
وربمػا القػػرؼ أيضػًا. ولعػػؿ مػػف دالالتػو أال يصػػّوت إال نصػػؼ مػف يحػػؽ ليػـ التصػػويت فػػي الػدورة الثانيػػة مػػف 

يصوت نصؼ النصؼ تقريبًا ػ أو إال قمياًل ػ ألحمد شفيؽ، ال يستياف بو، إذ لـ يخرج  انتخابات الرئاسة، وأف
الرجػػؿ مػػف سػػباؽ الرئاسػػة منبػػوذًا. وىػػذا معطػػى سػػيرخي بظاللػػو عمػػى الفتػػرة الصػػراعية المقبمػػة، حيػػث لػػـ يعػػد 

 يسوي أمر النظاـ القديـ نعت رجالو بالفموؿ 
عيدية المخففة إال مرة واحدة. كاف قد استرسؿ في اإليقاع نفسو لـ يغادر مرسي اثناء إلقاء خطابو ليجتو الص

فذكر احتراـ المعاىدات والمواثيؽ الدولية. قاؿ ذلؾ ثـ توقؼ، وشد حنكو، وأعػاد قػوؿ الجممػة بميجػة فصػيحة 
بػالطبع. كررىػا برسػمية وارتػاح. « كامب دافيد»خالية مف أي شائبة. الجممة الوحيدة التي كررىا، ويقصد بيا 

يغيػػػب مثػػػؿ ىػػػذا « رؤيتػػػو»ؾ مناسػػػبات يعنػػػي فييػػػا التسػػػمر أمػػػاـ التمفػػػاز شػػػيئًا. ففػػػي قػػػراءة الخطػػػاب ولػػػيس تمػػ
 التفصيؿ وىو ىاـ.

كػاف يمكػف أف  أما غياب فمسطيف فسُر مف لـ يصدؽ فبالغ كما ُيقاؿ في وصػؼ ىػؤالء، وىػـ غالبػًا متزلفػوف.
طؼ مػػػع اآلالـ، وىػػػو أقػػػؿ مػػػف الحػػػب تػػػرد عبػػػارة عػػػف الحػػػب مػػػثال الػػػذي اكػػػتظ بػػػو الخطػػػاب، أو عػػػف التعػػػا
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أو بعيػػػدًا عنػػػو. كممػػػة، « كامػػػب ديفيػػػد»المخصػػػص لممصػػػرييف دوف سػػػواىـ. أو مػػػا يشػػػاء. بعػػػد التأكيػػػد عمػػػى 
تممػػيح، بينمػػا غػػزة تػػدفف ضػػحايا اسػػرائيؿ. ولكػػف الحػػذر ىنػػا وصػػؿ الػػى منسػػوبو االعمػػى: ال وجػػود لفمسػػطيف. 

 سانية. والسالـليست مف العشيرة وال مف االىؿ، وال حتى مف االن
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 افرايـ ىميفي
اف طوفاف تصريحات واقواؿ رئيس مصر المنتخب تشيد بأنو لـ يصبح خبيرا بعد لصوغ وبمورة طريقة حديثو 

 الى وسائؿ االعالـ، وليذا ينبغي لنا اف ننتظر زمنا ما قبؿ اف نستنتج استنتاجات مف تصريحاتو.
ة خطبيا حينما ُعممت نتػائج االنتخابػات أعمػف محمػد مرسػي اف ادارتػو سػتحتـر جميػع التزامػات في اوؿ خطب

مصر الدولية ولـ يذكر بصراحة اتفاؽ السالـ مع اسرائيؿ بؿ لـ يػذكر اسػـ اسػرائيؿ، لكػف المحممػيف اسػتنتجوا 
وقػاؿ لجميػور مسػتمعيو  انو قصد ذلؾ بكالمو. ومف الغد ُأجري معو لقاء صػحفي مػع وكالػة االنبػاء االيرانيػة

في طيراف انو يمد يده الى ايراف ويطمح الى اف ينشيء معيا توازنا استراتيجيا جديدا. وكاف ما يػزاؿ يتحػدث 
حينمػا كانػت قػوات رئػػيس سػوريا بشػار االسػد تػػذبح أبنػاء شػعبو السػنييف بمسػػاعدة قػوات ايرانيػة شػيعية أرسػػميا 

ة. وال شؾ في اف مرسي سيتذكر بعد المذبحػة التػي نفػذىا فػي حينػو ليذه الميمة نائب قائد قوة القدس االيراني
 ألفا مف ناس حركة االخواف المسمميف في سوريا. 70حافظ االسد والد بشار في نحو مف 

اف الوضػػع فػػي مصػػر معقػػد ومػػا نػػزاؿ ال نعمػػـ أي تسػػوية سػػُترتب بػػيف قػػادة الجػػيش المصػػري وحركػػة االخػػواف 
قػػرارات الجػػيش عمػػى حػػؿ مجمػػس الشػػعب الػػذي انتخػػب مػػف قريػػب والغػػاء  المسػػمميف. فيػػؿ تظػػؿ نافػػذة الفعػػؿ

صػػالحيات ميزانيػػة وتشػػريعية لمػػرئيس ومجمػػس الشػػعب؟ وىػػؿ يؤلػػؼ الػػرئيس المنتخػػب ىيئػػة حكػػـ تمثػػؿ جممػػة 
التيارات واآلراء في الحمبة الطائفية والسياسية فػي مصػر؟ سنضػطر الػى اف ننتظػر فػي صػبر الػى اف تتبمػور 

 ية الثانية المصرية.صورة حكـ الجميور 
سُتدعى القيادة المصرية الجديدة الى جانػب الحاجػة المصػرية الػى صػوغ سياسػة سػريعة تتعمػؽ بأعمػاؿ القتػؿ 
اليومية في سوريا، الى اف تبت أمر ادارتيا وعالقاتيا باألسرة المالكة السعودية التي دأب االخػواف المسػمموف 

قػادة الحكػـ السػعودي الػى المػدة االخيػرة الكػالـ عمنػا وفػي شػدة منذ سنيف طويمة فػي إنيػاء حكميػا. وقػد أكثػر 
عمػػى االخػػواف المسػػمميف بقػػوليـ انيػػـ مسػػؤولوف عػػف أكثػػر مشػػكالت العػػالـ العربػػي. وسػػيكوف مػػف المثيػػر اف 
نسمع التصريحات االولى لمرئيس لوسائؿ االعالـ السعودية أو تمؾ التي تخضع لتأثيرىا. اف مصػر محتاجػة 

سػػعودي، فيػػؿ تتغمػػب الحاجػػة اليوميػػة عمػػى االيديولوجيػػة وعمػػى الفكػػر الالىػػوتي؟ اف الػػدكتور كثيػػرا الػػى دعػػـ 
 مرسي تنتظره واجبات منزلية كثيرة.

اسػػتقر رأي حكومػػة اسػػرائيؿ فػػي حكمػػة عمػػى االمتنػػاع عػػف تصػػريحات معمنػػة فػػي ىػػذا الوقػػت، ولػػيس لنػػا إال 
الػػريح. اف اسػػرائيؿ تحتػػـر القػػرار الػػديمقراطي ننظػر فػػي اعػػالف ديػػواف رئػػيس الػػوزراء كػػي نػػدرؾ الػػى أيػػف تيػػب 

لمشعب المصري و"تأمؿ باستمرار التعاوف مع االدارة المصػرية عمػى أسػاس اتفػاؽ السػالـ بػيف الػدولتيف الػذي 
 ىو مصمحة لمشعبيف".

اف  يتجاىؿ االعالف المذىب العقائدي لالدارة الجديدة وال ُينقب في مواد الوثائؽ التأسيسػية لمحركػة. وال يػذكر
وانشػأ اوؿ منظمػة  2995شقيؽ مؤسس حركة "االخواف" عبد الرحمف البنا انتقؿ الػى ارض اسػرائيؿ فػي سػنة 

حاربت الصييونية في ثالثينيات القرف الماضي. وىو يغض الطرؼ وبحكمة عػف تػاريخ مفتػي القػدس الحػاج 



 
 
 

 

 

           35ص                                    7545العدد:                77/6/7027 األربعاء التاريخ:

وة الحػػرب العالميػػة أمػػيف الحسػػيني الػػذي كػػاف بػػيف المخمصػػيف لمحركػػة وكػػاف ضػػيؼ ىتمػػر فػػي بػػرليف فػػي ذر 
 الثانية، وحسنا فعؿ رئيس الحكومة بذلؾ.

ينبغػػي اف نػػذكر اف حكػػـ االخػػواف المسػػمميف فػػي مصػػر ىػػو الثػػاني الػػذي نشػػأ عػػف ىػػذه الحركػػة فػػي الشػػرؽ 
 –شػقيقة الحركػة فػي القػاىرة  –االوسط، فػانكـ تعممػوف اف االوؿ ُأنشػيء فػي غػزة حينمػا فػازت حركػة حمػاس 

المجمػػػػس التشػػػػػريعي فػػػػي أكثػػػػر االنتخابػػػػات ديمقراطيػػػػػة ممػػػػا ُأجػػػػري فػػػػي السػػػػػمطة بػػػػأكثر مقاعػػػػد  7006فػػػػي 
الفمسػػطينية. مػػف غػػد جولػػة القتػػاؿ االخيػػرة بػػيف غػػزة واسػػرائيؿ وبعػػد اعػػالف رئػػيس الػػوزراء أمػػس لػػـ يعػػد ىنػػاؾ 
تسويغ أو حكمة في التمسػؾ بسياسػتنا نحػو القسػـ الغػزي مػف حركػة االخػواف المسػمميف، فػنحف ايضػا تنتظرنػا 

 بات منزلية.واج
 76/6/7027يديعوت 
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 دوؼ فايسغالس
عػػدُت قبػػؿ بضػػعة ايػػاـ مػػف زيػػارة أعمػػاؿ فػػي االردف. مػػف تحػػدثت معيػػـ بعضػػيـ مسػػؤولوف كبػػار سػػابقوف فػػي 

فيوف مف كرة الكراىية الحكـ يعرفوف اسرائيؿ واالسرائيمييف جيدا كميـ اناس مثقفوف، عممانيوف وعقالنيوف، مع
العربيػػة السػػرائيؿ. وبالفعػػؿ، السػػالـ االسػػرائيمي االردنػػي المصػػري كػػاف منػػذ البدايػػة سػػالما بػػيف النخػػب، بػػيف 
الحكومات وبيف أجيزة االمف، بيف كبار رجاالت الحكـ وبيف رجاؿ االعماؿ. السالـ لـ يحدث أبدا أف تغمغؿ 

 ردني بقي غارقا في الكراىية السرائيؿ ولالسرائيمييف.في االسفؿ، الى الشعوب، والشارع المصري اال
غيػػػر أف عنػػػد الطبقػػػات ايضػػػا تغيػػػر شػػػيء مػػػا. المعاممػػػة الشخصػػػية بقيػػػت طيبػػػة مثممػػػا فػػػي الماضػػػي، ولكػػػف 
المواقػػؼ التجاريػػة فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ باسػػرائيؿ مجمػػدة ومعاديػػة مثممػػا لػػـ يسػػبؽ ليػػا أف كانػػت ابػػدا: انصػػات 

فػػي اي مبػػادرة تجاريػػة فييػػا عنصػػر اسػػرائيمي وردود فعػػؿ عمػػى نمػػط 'نحػػف  أديػػب، ولكنػػو رفػػض مطمػػؽ لمنظػػر
 قبمناكـ وانتـ ورطمونا'.

لسنوات طويمة وأنا ضالع ومشارؾ في تجربة العالقات بيف اسرائيؿ واالردف، بما شيدتو مػف صػعود وىبػوط. 
غيػروا مػوقفيـ منػا،  واالف، ىكذا شعرت، وصمت الى نيايتيا. وليس الف الناس االخيػار الػذيف تحػدثت معيػـ

ال النيـ يخافوف مف الشارع. أنظمة الحكـ التقميدية، تمؾ التي أقامت السالـ مع اسرائيؿ أو ايدتو، اختفت أو 
 ضعفت. الشارع ىو الذي سيقرر مف ىنا الحقا.

الشارع المصري حطـ حكمو وأحػدث فوضػى سػمطوية تامػة. فػي االردف، بسػبب اخػتالؼ المبنػى الػديمغرافي، 
المصري واالردني  -صؿ االمر بعد، ولكف ىناؾ أيضا يفرض الشارع رعبو عمى الحكـ. وبرأي الشارع لـ يح

عمى حد سواء فاف النزاع االسرائيمي الفمسطيني ىو المبرر االعمى، شبو المطمؽ، لمكراىيػة الشػديدة السػرائيؿ 
 ولمسالـ معيا.

ري واالردنػي دومػا، إال انيمػا امتنعػا عػف المػس ومع أف النزاع االسػرائيمي الفمسػطيني اشػغؿ بػاؿ الحكػـ المصػ
بالسػػالـ. وأذكػػر أنػػو فػػي احػػد المقػػاءات بػػيف رئػػيس الػػوزراء شػػاروف والػػرئيس مبػػارؾ قػػاؿ الػػرئيس انػػو ابػػدا لػػف 
'يضػػحي' بالسػػالـ المصػػري االسػػرائيمي عمػػى مػػذبح النػػزاع مػػع الفمسػػطينييف. ىػػذه االيػػاـ انقضػػت. الجمػػاىير 

ف بػػػاليزة السياسػػػية الداخميػػػة، ولكػػػف مػػػا أف تتفػػػرغ حتػػػى تعػػػود الػػػى كراىيتيػػػا المصػػػرية واف كانػػػت منشػػػغمة اال
السػػرائيؿ، التػػي تتغمػػؼ بػػالقمؽ عمػػػى مصػػير الشػػعب الفمسػػطيني، وعنػػػدىا سػػيرتفع الػػى رأس جػػدوؿ االعمػػػاؿ 
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مطمػػب الغػػاء معػػاداة السػػالـ. انظمػػة الحكػػـ الضػػعيفة قػػد تػػرد بتيديػػد مطمػػؽ السػػرائيؿ كػػي تسػػارع الػػى انيػػاء 
مع الفمسطينييف، االمر الكفيؿ باف يمنح الفمسطينييف تفوقا حاسػما فػي المفاوضػات التػي سػتجري؛ او  خالفيا

ال سمح اهلل، االستجابة لممطمػب الجمػاىيري والمػس باتفاقػات السػالـ. ولػف 'ينتحػر' اي نظػاـ حكػـ عربػي مػف 
الـ لػـ يعػد مخيفػا مثممػا كػاف أجؿ السالـ مع اسرائيؿ. كما أف رد فعػؿ أمريكػي سػمبي عمػى الغػاء اتفاقػات السػ

 في الماضي.
اسرائيؿ مف شأنيا أف تجد نفسيا عالقة بيف بػديميف أليمػيف: مفاوضػات تحػت تيديػد مصػري واردنػي او فقػداف 
معاىدات السالـ. ال حاجة الى االثقػاؿ بالكممػات فػي المعنػى الخطيػر، فػي كػؿ جانػب محتمػؿ، وفػي الحاجػة 

 وقيادة المنطقة الجنوبية. الى اعادة تشكيؿ القيادة المركزية
وكػػؿ مػػف يػػدىش مػػف وىػػف رد فعػػؿ الجػػيش االسػػرائيمي عمػػى اليجػػـو منفمػػت العقػػاؿ مػػف حمػػاس عمػػى بمػػدات 
الجنوب: رد الفعؿ ىذا ال يعكس 'تبطال' او اعتداال لذاتو، بؿ تخوفا مف أف يؤدي عمؿ عسكري اسرائيمي ذو 

الى الرد ضدنا. ىذا بداية ثمف لخوؼ اسػرائيؿ مػف مغزى الى اشتعاؿ الشارع المصري فيجر الحكـ المصري 
 مصر االخرى.

اسرائيؿ فشمت في توقع 'الربيػع' العربػي الفوضػوي. ولكػف مػا أف حصػؿ ىػذا، والشػارع صػعد الػى الحكػـ، فػاف 
اسرائيؿ ممزمة باف تبعد بالسرعة الممكنة السبب االساس لمكراىية ليا: النػزاع االسػرائيمي الفمسػطيني. الشػروع 

في مفاوضات جدية لمسالـ لف يجمب المحبة السرائيؿ، ولكنػو سػيفرغ مػف مضػمونيا الذريعػة الجماىيريػة  فورا
لممطالبػػة بقطػػع العالقػػات. لعمػػو لػػيس متػػأخرا: اسػػتئناؼ المفاوضػػات، حسػػب صػػيغ التسػػويات التػػي بحثػػت فػػي 

 الماضي، كفيؿ النقاذ اتفاؽ السالـ.
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