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  1361في صى قلف سائح أجنبي اقتحموا األأ 193ألف مستوطن وجندي و 66: نحو األقصىمؤسسة  6
ـ 2012ـ اف عاـ 15/1/2012في تقرير صحفي عممتو الثالثاء ” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“قالت 

والجماعات الييودية ومجموعات قوات االحتالؿ بمباسيـ العسكري  شيد زيادة واضحة في عدد المستوطنيف
وعناصر مخابرات االحتالؿ الذيف اقتحموا ودنسوا المسجد االقصى، حيث أشار تقرير احصائي أعدتو 

ألؼ مستوطف  11اف نحو ” مؤسسة عمارة االقصى والمقدسات”و” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“طواقـ 
اقتحموا المسجد االقصى خالؿ  -ضمف برنامج الجوالت االستكشافية العسكرية – وجندي بمباسيـ العسكري

العاـ مقارنة باقتحاـ نحو خمسة آالؼ عنصر أغمبيـ مف المستوطنيف والجماعات الييودية في العاـ 
ـ ، فيما لوحظ تنوع أشكاؿ االقتحامات والتدنيسات، إذ برزت االقتحامات المكثفة خالؿ ما يسمى بػ 2011

والتي تخمميا اقامة صموات وشعائر توراتية وتممودية عمنية في انحاء متفرقة مف ” مواسـ االعياد الييودية“
شيد حضور القتحامات مف قبؿ قيادات دينية وسياسية  2012المسجد االقصى، وذكرت المؤسسة اف العاـ 

وانيف احتاللية ودعوات متتابعة مف وقضائية اسرائيمية، ترافقت مع ارتفاع نبرة التصريحات لتقديـ اقتراحات ق
قبؿ ساسة اسرائيمييف في المؤسسة االسرائيمية االحتاللية لتقسيـ المسجد االقصى بيف المسمميف والييود، 

 خاصة مف الناحية الزمانية، 
دور بارز فيو يتبّيف اف عدد ” مؤسسة عمارة االقصى والمقدسات“وبحسب احصاء ورصد يومي كاف لػ 

مستوطنا،  6881بمغ  2012الجماعات الييودية الذيف اقتحموا ودنسوا االقصى خالؿ المستوطنيف و 
ـ ، أي بما زيادتو نحو ألفي مستوطف ) أي 2011بالمقارنة مع نحو خمسة آالؼ مستوطف خالؿ العاـ 

%( ،  اذا اخذ بعيف االعتبار وجود اقتحمات محدودة مف قبؿ عناصر مخابرات 40بزيادة ما نسبتو نحو 
ـ، الى ذلؾ شيدت عمميات االقتحاـ والتدنيس اساليب جديدة في العاـ الماضي، حيث 2011حتالؿ عاـ اال

اقتحامات جماعية شيرية مف قبؿ قوات االحتالؿ بمباسيـ  2012شيد المسجد االقصى منذ مطمع العاـ 
ت مخابرات االحتالؿ العسكري وقياميـ بجوالت ارشادية واستكشافية يوازييا بشكؿ تقريبي اقتحامات لمجموعا

ـ، 2011االسرائيمي، فيما لـ يشيد المسجد االقصى اال اقتحامات محدودة مف قبؿ عناصر المخابرات عاـ 
عنصرا ،  3950فقد وصؿ عدد المقتحميف مف قوات االحتالؿ بزييـ العسكري ومجموعات المخابرات الى 
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لسياح االجانب فوصؿ عدد السياح الؼ مقتحـ، اما عمى مستوى اقتحامات ا 11أي ما مجموعو نحو 
) أي زيادة  2011الؼ مقتحـ عاـ  210ـ ، مقارنة بنحو 2012الؼ مقتحـ عاـ  290األجانب الى نحو 

 %( .38بنسبة 
 15/1/2013، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
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أكد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، أف وصوؿ الوفود والقوافؿ التضامنية : المصري أحمد - غزة
إلى قطاع غزة، يؤكد مركزية فمسطيف لدى األمتيف العربية واإلسالمية، مشدًدا عمى أف الشعب الفمسطيني 

 ليس وحده في مواجية مشروع االحتالؿ اإلسرائيمي.
ستقبالو وفوًدا تركية وىندية وسورية في منزلو بمخيـ الشاطئ غرب وقاؿ ىنية في كممة لو عمى ىامش ا

غزة، الثالثاء، بحضور عدد مف الوزراء وقيادات مف حركة الجياد اإلسالمي: "إف األمة تتطمع لتحرير 
فمسطيف، والصالة في المسجد األقصى المبارؾ"، مضيًفا أنيا تأتي لمتينئة عبر وفودىا بانتصار المقاومة 

 نية عمى االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ حرب األياـ الثمانية.الفمسطي
وأضاؼ ىنية أف المقاومة الفمسطينية تنوب عف األمة جمعاء في دفاعيا عف أرض فمسطيف، والقدس 
والمسجد األقصى، مشددا عمى عدـ تفريط حكومتو "بالقدس وفمسطيف وحؽ العودة إلى أرض فمسطيف، وأننا 

 ار إستراتيجي لمتحرير".نتمسؾ بخيار المقاومة كخي
وتابع أف حكومتو وحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"؛ تتطمعاف إلى دعـ األمة لمشعب الفمسطيني، وتعزيز 
نياء االنقساـ الفمسطيني، بما  صمود المقاومة، مؤكًدا مف ناحية أخرى التمسؾ بتحقيؽ المصالحة الوطنية وا 

 يمبي تطمعات الجميع.
ىنية عدًدا مف أبناء الشيداء الذيف سيغادروف إلى قطر في إطار مكرمة مف أمير  في شأف منفصؿ، استقبؿ

 دولة قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني لمقائو وعدد مف المسئوليف القطرييف.
وخاطب ىنية األطفاؿ بقولو: "أنتـ خير سفراء لفمسطيف، فأنتـ عنواف المرحمة وسفراء الخير، واليـو نودعكـ 

بنو ووداع األخ ألخيو"، مشيًرا إلى أف ذلؾ ىو وفاء لدماء الشيداء الذيف صبروا وضحوا مف وداع األب ال
 أجؿ ىذا الوطف.

وعبر ىنية عف تقديره ألمير دولة قطر ولمشعب القطري، مؤكًدا عمى العالقات الوطيدة التي تربط الشعبيف 
الفمسطينية، في مختمؼ المراحؿ  الفمسطيني والقطري، فيما أشاد بوقوؼ قطر إلى جانب الشعب والقضية

 خاصة في قطاع غزة.
وقاؿ: "اليوـ نحف نقوـ بواجبنا ومسئولياتنا الشرعية والوطنية واألخالقية نحو أبناء شعبنا ليعيشوا كما يعيش 
أكـر الناس وكما يعيش أبناؤنا وأفضؿ، ألنيـ كراـ الناس"، مشيرا إلى أف أبناء وأسر الشيداء "يمثموف تاريخا 

 را مف تاريخ مقاومتنا وصمودنا ويمثموف حمقة مضيئة مف تاريخ األمة والتي تنظر إليكـ ألنكـ سفراؤىا".مني
، مناقب وزير الداخمية السابؽ  في سياؽ آخر، استحضر ىنية خالؿ اجتماع الحكومة الفمسطينية بغزة، اليـو

ذا السياؽ: إنو "كاف لو فضؿ السبؽ سعيد صياـ والذي وافقت أمس، الذكرى السنوية الستشياده، قائاًل في ى
في تشكيؿ مالمح ىذه الحكومة ومالمح ىذا المشروع في ساحة الحكـ والسياسة.. حمؿ األمانة بصدؽ 
وصدؽ ما عاىد اهلل عميو فقضى نحبو وىو في الميداف يحمؿ الراية ويرفع المواء وىو يتابع شؤوف شعبو 
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ات الشيداء في حرب الفرقاف السابقة ولحؽ بيـ رضي اهلل عنو ووزارتو وأجيزتو األمنية التي ارتقى منيا مئ
 وأرضاه".

وأضاؼ ىنية: "إف مجمس الوزراء وىو يستذكر ىذه القامة العظيمة ويقؼ أماـ ىذا التاريخ المضيء، يعاىد 
اهلل أوال ثـ يعاىد أبا مصعب وكؿ شيداء الشعب الفمسطيني أف يمضي عمى ذات الطريؽ عمى درب 

بناء وعمى طريؽ العودة ألرض فمسطيف وطريؽ العزة والكرامة ليذا الشعب الفمسطيني المستمدة التحرير وال
 مف عزة دينو ومكانة قضيتو والمستمدة أيضا مف أمتو ببعدييا العربي واإلسالمي".

وأكد في ىذه الذكرى التي وصفيا بالمؤلمة عمى نفوسنا ونفوس أبناء شعبنا؛ عمى أف دماء الشيداء "لف 
 ب ىدرا بإذف اهلل سبحانو وتعالى".تذى

وشدد عمى أف الحكومة مف بعد استشياد وزير الداخمية السابؽ "تشؽ طريقيا عاما بعد عاـ رغـ كؿ 
المؤامرات الداخمية والخارجية وثبتت ذاتيا ككياف شرعي يعبر بصدؽ عف آماؿ وطموحات وتطمعات ىذا 

 الشعب الفمسطيني المجاىد".
طينييف: "إننا نذكر بكؿ الفخر واالعتزاز وزير الداخمية وقادة األجيزة األمنية وعناصر وأضاؼ مخاطًبا الفمس

قوى الشرطة واألمف الذيف ارتقوا شيداء في حرب الفرقاف التي نعيش ذكراىا ىذه األياـ، ونقوؿ إلى اهلل في 
 الخالديف مع النبييف والشيداء والصالحيف".
لجارية عمى الساحة الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما وبارؾ ىنية في سياؽ آخر، التطورات ا

نياء  في ذلؾ المباحثات التي جرت في القاىرة بشأف المصالحة الوطنية الفمسطينية واستعادة الوحدة وا 
 االنقساـ.

ا وأعرب عف أممو بأف "تكوف ىناؾ مصالحة حقيقية، تحمي الحقوؽ والثوابت، وتحمي خيار المقاومة، وأيضً 
رادة الشعب الفمسطيني، التي تـ التعبير عنيا في صناديؽ االقتراع"، متمنًيا كذلؾ أف تكوف  تحمي خيارات وا 
ىذه المصالحة مدخاًل لتعزيز شراكة حقيقية في إدارة الشأف الفمسطيني وفي حماية مرجعيات سيادية ناظمة 

 وثوابت ىذا الشعب.لكؿ أبناء شعبنا، وباالتفاؽ عمى برنامج وطني مشترؾ يحمي حقوؽ 
 //فمسطين أون الين، 

 
 يشكل تماديًا خطيرًا في االنتهاكات اإلسرائيميةعمى "باب الشمس" االعتداء فياض:  0

سالـ فياض أداف اقتحاـ قوات  د.رئيس الوزراء ، أف القدسمف  //القدس، القدس، نشرت 
مواطنًا مف سكانيا، ومف  ب الشمس واعتقاؿ االحتالؿ اإلسرائيمي مرًة أخرى عصر اليوـ لقرية با

فياض أف ىذا االعتداء يشكؿ تماديًا خطيرًا في االنتياكات  َعدّ و  ضمنيـ المناضؿ محمد الخطيب.
 اإلسرائيمية ضد شعبنا وحقو الطبيعي في البقاء عمى أرضو.

ب الشمس، داعيًا المجتمع وحذر مف مغبة ىذه الممارسات العدوانية اإلسرائيمية ضد شعبنا وأىالي قرية با
الدولي وخاصًة اإلدارة األمريكية واالتحاد األوروبي واألمـ المتحدة والمفوض السامي لحقوؽ اإلنساف وكافة 
المؤسسات الحقوقية الدولية لتحمؿ مسؤولياتيـ السياسية والقانونية واألخالقية في وقؼ العدوانية اإلسرائيمية 

عمى أىالي قرية بدرس وقتؿ الفتى سمير أحمد  االعتداءافقت اليوـ مع الُمتصاعدة ضد شعبنا، والتي تر 
عوض، كما حذر في نفس الوقت مف أف استمرار ىذه االنتياكات اإلسرائيمية الخطيرة سيؤدي إلى المزيد 

 مف تدىور األوضاع في المنطقة.
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الحكومة أف نقال عف مراسميا أمجد سمحاف  //السفير، بيروت، في نفس السياؽ ذكرت 
في خطوة رمزية لدعـ صمود القرية  "بمدية بيت الشمس"الفمسطينية قررت إنشاء ىيئة بمدية رسمية أسمتيا 

 الحالية.
 

 منظمة التحرير تطالب بوقف سفك الدم الفمسطيني في سوريا  4
فوري. في سوريا بشكؿ  "سفؾ الدـ الفمسطيني"طالبت منظمة التحرير الفمسطينية، أمس، بوقؼ : )د ب أ(

ويالت الصراع "وجددت المجنة التنفيذية لممنظمة في بياف ليا، مطالبتيا بتجنيب المخيمات الفمسطينية 
، وذكرت أف اليجمات عمى المخيمات حصدت أرواح عشرات الفمسطينييف خالؿ الشيريف األخيريف، "الدموي

ية الالجئيف ووقؼ سفؾ الدـ مف بينيـ أكاديميوف ومسعفوف، وأكدت عزميا اتخاذ إجراءات سياسية لحما
في ظؿ استمرار "الفمسطيني، بما فييا التوجو لمجيات العربية والدولية لتوفير الحماية لمفمسطينييف في سوريا 

 .       "االعتداءات
 //الخميج، الشارقة، 

 
 الضميري: لن نسمح بعودة الفوضى والفمتانعدنان  3

األجيزة  أف، المواء عدناف الضميري، األمنية األجيزةالرسمي باسـ أكد الناطؽ  :منتصر حمداف -راـ اهلل 
 .سابؽ عيده إلى األمني الفمتافاألمنية سوؼ تتعامؿ بصرامة مع أية محاولة إلعادة 

ىناؾ سالحًا فمسطينيًا واحدًا ولف يسمح بإعادة  أف أساساالستراتيجية الوطنية تقوـ عمى "وقاؿ الضميري: 
 إلىيرمي  إسرائيميافتعاؿ الفوضى والفمتاف ىو ىدؼ  أف، مشددا عمى الفمتاف"ة وحال األمنيةالفوضى 
 الوطني. األمفالخاضعة لسيطرة قوى  األراضيفي  واألماف األمف أركافتقويض 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 عاما 11منذ  أراضيهاسفير فمسطيني عمى  أولاعتماد  أوراقالكويت تقبل "القدس العربي":  1
سفير  أوؿالكويت ألوراؽ اعتماد  أميرمصادر فمسطينية رسمية الثالثاء تقبؿ  أكدتوليد عوض:  -راـ اهلل 

المصادر الفمسطينية الثالثاء بأف أمير دولة الكويت  وأكدت عاما. الكويت منذ  أراضيفمسطيني عمى 
 دى الكويت رامي إحساف طيبوب.الشيخ صباح األحمد الصباح تقبؿ أوراؽ اعتماد سفير دولة فمسطيف ل

بقبوؿ أوراؽ اعتماد السفير طيبوب مف األمير الصباح "فإنو  "وفا"الفمسطينية الرسمية  األنباءوحسب وكالة 
 ."يكوف طيبوب السفير الفمسطيني األوؿ في الكويت بعد انقطاع داـ أكثر مف اثنيف وعشريف عاما
 //القدس العربي، لندن، 

 
 إياد اعترافات تثبت تورط القذافي في اغتيال أبو ير:منظمة التحر  1

اتيمت منظمة التحرير الفمسطينية النظاـ الميبي السابؽ، بقيادة العقيد معمر القذافي، : البياف –راـ اهلل 
 ."إياد أبو"باغتياؿ عدد مف رموز حركة فتح في تونس، مف بينيـ صالح خمؼ المعروؼ بػ

ظمة التحرير الفمسطينية شريطًا مسجاًل، يشتمؿ عمى اعترافات المسؤوؿ ووزع مركز اإلعالـ التابع لمن
، يؤكد مف خالليا أف النظاـ الميبي بزعامة "أبي نضاؿ"السابؽ في منظمة التحرير صبري البنا، الشيير بػ
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 صالح خمؼ، وصايؿ عبد الحميد "فتح"القذافي كاف يقؼ وراء عممية اغتياؿ الرموز الثالثة في قيادة حركة 
 محمد العمري وىو نائب صالح خمؼ. ، وأبو"اليوؿ أبو"الممقب بػ

بكر، الموجود حاليًا في إسبانيا، إذ  وجاءت االعترافات التي بثتيا المنظمة عمى لساف الشاىد عاطؼ أبو
تمكنت منظمة التحرير مف إرساؿ طاقـ لتصوير شيادتو في الذكرى الثانية والعشريف لعممية االغتياؿ التي 

 .يناير  ، أوؿ مف أمس، حيث وقع االغتياؿ في تونس يـو صادفت
 //البيان، دبي، 

 
 عباس يرفض مميار دوالر مقابل عدم التوجه لمحكمة الجنايات الدوليةقيادي في فتح:  4

كشؼ قيادي فمسطيني كبير في حركة "فتح" أف جيات دولية حممت لمرئيس الفمسطيني مقترحًا لحؿ أزمة 
المالية يقضي بتحويؿ مميار دوالر إلى خزينة الرئاسة الفمسطينية وحؿ األزمة المالية مقابؿ تعيد السمطة 

 عمى جرائـ الحرب.  إسرائيؿالرئيس الفمسطيني بعدـ التوجو لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة 
ارسو العالـ ضد ياسر عرفات أف أسموب االبتزاز المالي الذي م ،وأكد القيادي لقناة المياديف أمس الثالثاء

 ويمارسو اآلف ضد محمود عباس لف يفّت في عضد الشعب الفمسطيني وقيادتو.
 //المستقبل العربي، 

 
 ندوة مجرد المغرب ولقاءات القاهرة في المصالحة اجتماع تأجيل 9

 حركة عف الحةالمص ممؼ مسؤوؿ األحمد عزاـ أف لحـ بيت مف 61/6/3162 اإلخبارية، معاً  وكالة ذكرت
 الى تأجؿ حماس حركة مع القاىرة في االربعاء اليوـ عقده مقررا كاف الذي المقاء اف معا لوكالة صرح فتح
 . بحتة فنية السباب وذلؾ الخميس يوـ
 .  القاىرة في األخير لالجتماع استكمالي ىو المقاء ىذا اف" االحمد وقاؿ
 بعودة,  سابقا عنو أعمف ما لتنفيذ زمنية جداوؿ لوضع فقط سيكوف الجديد المصالحة لقاء أف األحمد وشدد
 الغربية الضفة في الحريات لجاف لعمؿ وموعد,  الحكومة بتشكيؿ لمبدء وموعد لمعمؿ االنتخابات لجنة

 . المجتمعية المصالحة لجنة وعمؿ غزة وقطاع

 .المقبؿ الشير مف العاشر وا التاسع في مبدئيا حدد والذي التحرير منظمة لجنة اجتماع تحديد سيتـ كما

 وانما لقاءات ليست ىذه" بالقوؿ,  فمسطينية فصائؿ بمشاركة المغرب في تجري التي المقاءات االحمد واعتبر
 ". تفاىمات او مخرجات ليا واليوجد المصالحة حوؿ ندوة

 ".اخرى ندوة اي مثؿ ندوة بؿ فصائميا لقاءا يكف لـ":واضاؼ

 عممت« الحياة» أف الحسيني، جيياف مراسمتيا عف نقالً  القاىرة مف 61/6/3162 لندن، الحياة، وأضافت
 .المقبؿ السبت الى القاىرة في اليوـ مقرراً  كاف الذي« حماس«و« فتح» حركتي اجتماع إرجػػػاء تػػػػـ أنو

 السبت لوفدييما اجتماع عقد عمى اتفقتا« حماس«و« فتح» حركتي أف« الحياة«لػ فمسطينية مصادر وكشفت
 السياسي المكتب رئيس ونائب األحمد عزاـ« فتح«لػ المركزية المجنة عضو برئاسة القاىرة في المقبؿ

 أف يفترض التي المصالحة لجاف تفعيؿ أجؿ مف المصري الراعي وبحضور مرزوؽ أبو موسى« حماس«لػ
 .قريباً  عمميا تبدأ
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 لجاف عمؿ إعادة في البحث أبرزىاو  الفمسطينية، المصػالحة انجاز سبؿ سيدرساف الجانبيف اف وأضافت
 ممؼ تعترض التي العقبات ومعالجة المركزية، واالنتخابات المجتمعية المصالحة رأسيا وعمى المصالحة
 .المواطنيف حياة عمى وممموس إيجابي بشكؿ ينعكس أف شأنو مف الذي المصالحة،

 
 األخيرة الحرب خالل نفمسطي تحرير أجل من الواحد كالجسد كانتا وحماس "الجهاد" الهندي: 63

 لو، كممة في اليندي، محمد اإلسالمي الجياد لحركة السياسي المكتب عضو أثنى: المصري أحمد-غزة
 دور عمى الثالثاء اليوـ غزة، غرب الشاطئ مخيـ في وسورية وىندية تركية وفوًدا استقبالو ىامش عمى
 سندنا أنتـ: "الزائرة الوفود مخاطًبا وقاؿ زة،غ قطاع مع خاص وبشكؿ فمسطيف مع التضامنية والقوافؿ الوفود

 ".ورؤيتكـ بوصولكـ الواحد كالجسد أننا نشعر وظيرنا،
 تحرير أجؿ مف الواحدة واليد الواحد كالجسد كانتا" اإلسالميتيف وحماس اإلسالمي الجياد حركتي إف وقاؿ

 الحرب خالؿ القساـ وكتائب القدس سرايا العسكرييف جناحييما بيف كبير تنسيؽ بينيما وجرى فمسطيف،
 .أكبر بصورة المستقبؿ في العالقة ىذه تتطور أف في أممو عف معبرا ،"األخيرة

 61/6/3162 الين، أون فمسطين
 

 بالرباط مؤتمر في االنقسام ضحايا لتعويض صندوقا تشكل فصائل فمسطينية: األوسط" "الشرق 66
 دعما المغرب في عقدت فمسطينية لفصائؿ اعاتاجتم في شارؾ فمسطيني مصدر قاؿ: مقنع لحسف: الرباط
 وطنية، وحدة حكومة لتشكيؿ بدأ قد عكسيا عدا إف وحماس، فتح حركتي لمصالحة تيدؼ مصرية لجيود
 وانتخابات والتشريعية الرئاسية االنتخابات إعداد عمى وتعمؿ الفمسطينية، والقوى الفصائؿ جميع فييا تشارؾ

 .غزة وقطاع الضفة في الفمسطينية تالمؤسسا وتوحد الوطني، المجمس
 في الحالي األسبوع بداية منذ انعقد الذي الفمسطينية الفصائؿ لمؤتمر حماس وفد يقود الذي عبيد، وقاؿ

 الجميد إزالة في ساىمت التي حواراتنا في لمسنا: »مضيفا الماضي، مف أصبحت االنقساـ مرحمة إف الرباط،
 عمى والبناء الماضي نسياف عنوانيا جديدة مرحمة بصدد أننا الوفود، ألعضاء والعقوؿ النفوس بيف وقاربت

 الوطنية الوحدة وتحقيؽ االنقساـ إنياء بوجوب التزاما لمسنا كما. المستقبؿ وضع وتحسيف الحاضر،
 التضحيات وكثرت الطريؽ طالت ميما السعي استمرار ذلؾ بعد ثـ الواقع، أرض عمى الحقيقية والمصالحة

ننا. والحرية والدولة االستقالؿ في حقنا وتحقيؽ أرضنا، يرتحر  أجؿ مف  ال ىذا أف عمى متفقوف جميعا وا 
 «.والمسمحة والسممية الشعبية أشكاليا بكؿ المقاومة واستمرار والتوافؽ، بالتفاىـ إال يكوف
 إال رابح وال الفمسطينية، والقضية الفمسطيني الشعب سوى االنقساـ في خاسر أحد ال: »قائال عبيد وزاد

 فنحف لذلؾ المستوطنات؛ وبناء األرض وسمب والمقدسات القدس تيويد في شراسة ازداد الذي عدونا
 «.وقت أسرع في الوطنية الوحدة وتحقيؽ االنقساـ إنياء عمى عازموف
 المعارض، المغربي والمعاصرة األصالة حزب برعاية الرباط في المنعقد الفمسطينية، الفصائؿ مؤتمر وأنيى

 المرتبطة والتفاىمات والدوحة القاىرة باتفاقيات تشبثيا فيو أكدت الذي الرباط، إعالف بإصدار أمس شغالوأ
 «.الفمسطينية لممصالحة األساسية المرجعية» تشكؿ أنيا واعتبرت كافة، بيا
 جنةل وتشكيؿ الفمسطيني، االنقساـ مف المتضرريف لتعويض صندوؽ تشكيؿ عمى المؤتمر خالؿ االتفاؽ وتـ
 المجتمعية المصالحة دعـ إلى واإلسالمية العربية الحكومات المؤتمر ودعا. المجتمعية المصالحة أجؿ مف
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 كافة رفع أجؿ مف الجيود تضافر إلى دعا كما االنقساـ، ضحايا تعويض صندوؽ في والمساىمة الفمسطينية
 .والمعتقميف سرىاأل وتحرير الفمسطيني، الشعب عمى إسرائيؿ تمارسو الذي الحصار أشكاؿ
 في المتمثمة الميدانية االنتصارات بعد وغزة الضفة في سادت التي األجواء» أف إلى الرباط إعالف وخمص
 الكبير السياسي واإلنجاز غزة، قطاع عمى اإلسرائيمي العدواف وجو في ومقاومتو لشعبنا األسطوري الصمود

 توجب مناسبة وأجواء جيدة أرضية تشكؿ األمـ، يفب مراقب فمسطيف دولة عضوية ونيمنا المتحدة األمـ في
 ىذا في فعاؿ بدور لممساىمة المغرب عمى معقود واألمؿ ممفاتيا، بكؿ المصالحة عجمة دفع في اإلسراع
 «.الميداف

 61/6/3162 لندن، األوسط، الشرق
 

 غزة شرق جهادية مهمة خالل مقاتميها احد استشهاد تعمن القدس سرايا 61
 أحدج استشياد عف الثالثاء، اليوـ مساء اإلسالمي، الجياد لحركة العسكري الجناح دسالق سرايا أعمنت
 .غزة مدينة شرؽ الشجاعية حي مف مقاتمييا
 منطقة سكاف مف" عاماً  32" الحرازيف جميؿ إبراىيـ المجاىد الشييد اف: "ليا بياف في السرايا وقالت

 ".جيادية ميمة خالؿ اليوـ مساء شييداً  ارتقى, الشجاعية بحي التركماف
 61/6/3162 الين، أون فمسطين

 
 المخيمات عمى أمني انعكاس أي لمنع لبنان في موحد فمسطيني موقف هناك: بركة عمي 60

 ردا الحريري بيية النائب مع المقاء، اثر بركة عمي لبناف في حماس حركة ممثؿ أكد": المستقبؿ" - صيدا
 الفمسطينية المخيمات في األمني الوضع عمى سوريا في األوضاع انعكاس مف المخاوؼ عف سؤاؿ عمى
 كافة مع نتواصؿ لكننا المبناني، الوضع مجمؿ عمى ينعكس السوري الوضع قاؿ النازحيف ممؼ بوابة مف

 الى جاءوا فالذيف. المخيمات عمى امني انعكاس أي لمنع لبناف في موحد فمسطيني موقؼ وىناؾ الفصائؿ،
 وىؤالء المخيمات، لو تعرضت الذي والقصؼ جرت التي األوضاع بسبب وفنازح مدنيوف ىـ المخيمات

 عمى حريصوف ونحف المبناني والجيش المبناني العاـ األمف وبعمـ الشرعية الطرؽ عبر لبناف الى دخموا
 المخيمات تستخدـ باف نسمح ولف لبناف سيادة واحتراـ القانوف احتراـ وعمى القانوني الوضع وعمى الحالة
 .لبناف في األىمي السمـ الى اءةلإلس

 61/6/3162 بيروت، المستقبل،
 

 بالضفة األمني والتنسيق السياسي االعتقال بوقف تطالب جرار خالدة 64

 عمى الثالثاء، مساء جرار، خالدة النائب فمسطيف لتحرير الشعبية لمجبية السياسي المكتب عضو طالبت
 المناضميف مف كبير بعدد أضر والذي قدوميا منذ مسطينيةالف السمطة مارستو الذي السياسي اإلعتقاؿ وقؼ
 .اإلسرائيمي االحتالؿ مع األمني بالتنسيؽ ارتباطو بسبب

 أحمد لمسمطة األمنية األجيزة اعتقاؿ عمى عاماً  11 مرور بمناسبة صحفي، تصريح في جرار وأعتبرت
 مف كجزء جاءت االعتقاؿ جريمة أف زئيفي، رحبعاـ( اإلسرائيمي) الوزير قتؿ عممية منفذي ورفاقو سعدات
 .السياسي واالعتقاؿ األمني التنسيؽ سياسات
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 مع األمني والتنسيؽ السياسي االعتقاؿ وجو في يقرع أف يجب" خطر ناقوس" ىذه االعتقاؿ جريمة وعدت
 ".الوطنية الوحدة واستعادة مقترفييا ومحاسبة السياسات ىذه لوقؼ االحتالؿ

 61/6/3162 الين، أون فمسطين
 

 الحدود مع األردن ستبقى تحت السيادة والسيطرة اإلسرائيمية: نتنياهو 63
قالػػت مصػػادر سياسػػية وأمنيػػة إسػػرائيمية اف المصػػير المػػبيـ لفحػػداث الجاريػػة فػػي : ػػػ زىيػػر أنػػدراوس الناصػػرة

ألردف، الوطف العربي دفع نتنياىو لتكميؼ طواقـ أمنية وعسكرية التخطيط لبناء جدار عمى طوؿ الحدود مع ا
أسوة بالجدار الفوالذي الذي يبنى عمى الحدود مع مصر، مشيرًة إلى أف الدولة العبرية تترقب بصورة مستمرة 
تواصػػؿ االحتجاجػػات الشػػعبية بػػاألردف، خصوصػػا فػػي ظػػؿ الفتػػور فػػي العالقػػات مػػا بػػيف عمػػاف وتػػؿ أبيػػب، 

رئػيس الحكومػة  ة ميدانيػة قػاـ بيػاوأردفت المصادر عينيا قائمة إف مخطط الجدار مع األردف جاء عقب جولػ
نتنياىو لغور األردف برفقة كبار الضباط مف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، حيث صرح بأف  اإلسرائيمية بنياميف

المنطقػػة وامتػػػداد الحػػػدود مػػػع األردف سػػتبقى تحػػػت السػػػيادة والسػػػيطرة اإلسػػرائيمية، عمػػػى حػػػد تعبيػػػره، وبحسػػػب 
لجػػػيش اإلسػػػرائيمي عمػػػى الحػػػدود مػػػع األردف بمثابػػػة وسػػػيمة لمنػػػع تسػػػمؿ نتنيػػػاىو فػػػإف إقامػػػة الجػػػدار وسػػػيطرة ا

المقاتميف وتيريب األسمحة. وسيساىـ الجدار وفؽ نظرية نتنياىو في الدفاع عف أمف إسرائيؿ، خصوصػا فػي 
 ظؿ الزالزؿ السياسية التي تعصؼ بالمنطقة والتي ما زالت نتائجيا وتداعياتيا مبيمة.

لفمسطيني في الشأف اإلسرائيمي أنطواف شمحت اعتبر أف تصريحات نتنياىو تيدؼ جدير بالذكر أف الباحث ا
إلػػى تسػػويغ مفيػػـو إسػػتراتيجي فػػي نظريػػة األمػػف اإلسػػرائيمية فحػػواه أف نيػػر األردف يجػػب أف يكػػوف جػػزءا مػػف 

 حدود إسرائيؿ األمنية ألنو يضمف ليا حدودا يمكف الدفاع عنيا. 
 61/6/1360، القدس العربي، لندن

 
  األمني بين تل أبيب والقاهرةتنسيق تنشيط الكية في ير مفشل الجهود األقمق إسرائيمي بعد  :دبكا"" 61

قالػت مصػادر اسػػرائيمية اف قػرار الجػيش االسػرائيمي بمنػع وصػوؿ اسػػرائيمييف : امػاؿ شػحادة -القػدس المحتمػة 
ميركيػة فػي تنسػيؽ النشػاط الى المنطقة الحدودية مع مصر والحزاـ االمني، جػاء فػي اعقػاب فشػؿ الجيػود اال

االسػػرائيمي المشػػترؾ لمواجيػػة مػػا يسػػميو االسػػرائيميوف "ارىػػاب سػػيناء"، ورفػػض المصػػرييف اعػػادة  -المصػػري 
خط االتصاؿ المباشر بيف قصر الرئاسة في القاىرة ومنظومة االمػف االسػرائيمية فػي تػؿ ابيػب، كمػا كػاف فػي 

 عيد نظاـ الرئيس حسني مبارؾ. 
لمقربة مف الموساد، فاف نائب وزير الدفاع االميركي لشؤوف االستخبارات، مايكؿ فيكرز، وبحسب المصادر ا

وصؿ الػى مصػر فػي السػادس مػف الشػير الجػاري فػي محاولػة "لتفعيػؿ الحػرب ضػد االرىػاب"، وفػؽ مػا اتفػؽ 
ة، عنػد بيف إسػرائيؿ ومصػر والواليػات المتحػد 1061عميو في األسبوع الثالث مف شير تشريف الثاني/نوفمبر 

اتخػػاذ قػػرار وقػػؼ اطػػالؽ النػػار بعػػد عمميػػة "عمػػود السػػحاب". واضػػافت المصػػادر االسػػرائيمية اف المسػػتويات 
السياسػػػية والعسػػػكرية واالسػػػتخبارية المصػػػرية تنصػػػمت مػػػف ىػػػذه االلتزامػػػات بحّجػػػة االوضػػػاع السياسػػػة غيػػػر 

 المريحة. 
"دبكػػا" االسػػرائيمي  ف الػػى القػػاىرة فكتػػب موقػػعوربػػط االسػػرائيميوف بػػيف الػػرد المصػػري وزيػػارات قيػػادييف ايػػرانيي

"القمػػؽ فػػػي واشػػنطف وتػػؿ ابيػػػب مػػف التقػػػارب بػػيف القػػاىرة وطيػػػراف نػػابع فػػي األسػػػاس مػػف أف المبػػػادر  يقػػوؿ:
الرئيسي ليػذه الخطػوات ىػي قطػر، التػي أعمنػت، ىػذا األسػبوع، أنيػا عمػى اسػتعداد لمسػاعدة مصػر اقتصػاديا 
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إضػافة إلػى بميػوني دوالر قػدمت إلػى مصػر فػي السػنة الماضػية. والسػؤاؿ بميػوف دوالر  1وتقديـ قػرض بقيمػة 
الذي يطرحونو في واشنطف وتؿ ابيب لماذا تقؼ قطر خمؼ المتمػرديف السػورييف ضػد الػرئيس السػوري بشػار 
األسد وتدعـ وتشجع فجأة التقارب المصري اإليراني؟ ىؿ قطر تتطمع إلى إقامة محور إيراني مصري قطري 

 ور طيراف دمشؽ حزب اهلل في الشرؽ األوسط؟ بدال مف مح
تتساءؿ المصادر االسرائيمية وتجيب: "بالنسبة إلسرائيؿ ىذه التساؤالت ليا أىمية كبيرة نظرا ألف قطر تحاوؿ 
نمػػا  فػػي اآلونػػة األخيػػرة أف تشػػمر عػػف ذراعييػػا مػػف النػػاحيتيف االقتصػػادية والماليػػة لػػيس فقػػط باتجػػاه القػػاىرة وا 

حػاؿ تمػت  رائيمييف، سيكوف فية حماس والسمطة الفمسطينية. اما القمؽ االكبر، حسب االسأيضا باتجاه حرك
ىذه الخطوات القطرية مف خالؿ تنسيؽ مع مصر النيا ستؤدي في نياية األمر إلػى دخػوؿ إيػراف مػف البػاب 

 الخمفي إلى راـ اهلل أيضا. 
 61/6/1360، الحياة، لندن

 
 وتتنصل من اإلرهاب "إسرائيلـ"ماس طالما ال تعترف بحلن تكون هناك مفاوضات مع  ليفني: 61

في أعقاب تصريحات نسبت لمرئيس األميركي، باراؾ أوبامػا، يقػوؿ فييػا إف حكومػة : نظير مجمي -تؿ أبيب
الجديػد ووزيػرة « ىتنوعػا»بنياميف نتنياىو تدير سياسة مضرة بمصػالح إسػرائيؿ، خرجػت رئيسػة حػزب الحركػة 

ي ليفنػػػي، بالػػػدعوة لممػػػواطنيف اإلسػػػرائيمييف أف يفيقػػػوا مػػػف سػػػكرة السػػػير وراء معسػػػكر الخارجيػػػة السػػػابقة، تسػػػيب
 اليميف المتطرؼ بقيادة نتنياىو.

وقالت ليفني، أمس، خالؿ عرضيا برنامجيا السياسي لالنتخابات، التي ستجري يوـ الثالثػاء القػادـ، إنػو فػي 
مرحمػة ظالميػة فػي تاريخيػا، حيػث سػتواجو عزلػة حاؿ انتخاب نتنياىو لوالية أخرى فإف إسرائيؿ سػتقبؿ عمػى 

 دولية غير مسبوقة. وما تصريحات أوباما إال إشارة واحدة عمى المرحمة المقبمة.
وحذرت ليفني مف تبعات سياسة نتنياىو قائمة إف استمراره في الحكـ بسياستو الحالية لف تؤدي إلى أزمػة مػع 

تحػػاد األوروبػػي. وحسػػب اطالعيػػا تػػرى أف األوروبيػػيف واشػػنطف فحسػػب، بػػؿ سػػتفجر أزمػػة كبيػػرة مػػع دوؿ اال
 سيمغوف قرارىـ األخير برفع مستوى العالقات مع إسرائيؿ، ما سيمحؽ ضررا فادحا باالقتصاد اإلسرائيمي.

وقالت ليفني إف برنامجيا السياسي مبني عمى وضع عممية السػالـ مػع الفمسػطينييف فػي رأس سػمـ اىتماميػا، 
رات خارجية، بؿ االنطالؽ ومف البدايػة فػي مبػادرة إسػرائيمية لمسػالـ، مػف خػالؿ دعػوة وذلؾ بعدـ انتظار مباد

الرئيس الفمسطيني، محمود عباس، إلى إجراء مفاوضات مباشرة والعمؿ بتنسيؽ كامػؿ مػع الواليػات المتحػدة. 
عميػا لمالءمػة وقالت: إنو وقبؿ إجراء اتصاالت مع الفمسطينييف يجب أف تؤكد الواليات المتحدة مرة أخػرى د

الحدود لمكتؿ االستيطانية، وحؿ قضية الالجئيف ضمف حدود الدولة الفمسطينية، وأنو عمى إسػرائيؿ أف تبػادر 
 لدعوة االتحاد األوروبي أف يدعـ المفاوضات وأال يعرض مبادرات مف قبمو. 

إيػراف وحػزب اهلل وأضػافت أف إسػرائيؿ سػتعمؿ عمػى تعزيػز الحػوار مػع جيػات معتدلػة فػي العػالـ العربػي ضػد 
وحمػػاس. كمػػا أشػػارت إلػػى أىميػػة تعػػاوف الجامعػػة العربيػػة فػػي العمميػػة السياسػػية، وتغييػػر العالقػػات مػػع تركيػػا 

 وجعميا شريكا استراتيجيا. 
ال تعترؼ األخيرة بإسرائيؿ وتتنصؿ مف »وقالت أيضا إنو لف تكوف ىناؾ مفاوضات مع حركة حماس طالما 

طاع غزة ستتحدد بناء عمػى االلتػزاـ بالشػروط األمنيػة والسػمطوية التػي تتحػدد وأضافت أف مكانة ق«. اإلرىاب
 في المفاوضات.

 61/6/1360، الشرق األوسط، لندن
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 لن يخضع لمضغوط األجنبية همقربون من نتنياهو يؤكدون أن 64

ا أوبامػػا أفػػاد موقػػع "معػػاريؼ" عمػػى الشػػبكة أف مقػػربيف مػػف نتنيػػاىو ردوا عمػػى االنتقػػادات الشػػديدة التػػي وجييػػ
مؤخرا لسياسة نتنياىو، بما فييا تمؾ التي نشػرىا أمػس الصػحافي األمريكػي جفػري جولػدبيرج، إف نتنيػاىو لػف 

 يخضع لمضغوط األمريكية بشأف البناء في المستوطنات.
وقاؿ الموقع إف المقػربيف مػف نتنيػاىو أشػاروا إلػى أف نتنيػاىو "صػمد بشػكؿ كبيػر إزاء الضػغوط الدوليػة، وأنػو 

، وأف 67قدـ أية تنازالت مف شأنيا أف تمػس بػاألمف اإلسػرائيمي، ولػف يقبػؿ باالنسػحاب إلػى حػدود العػاـ لف ي
 القدس ستبقى موحدة تحت السيادة اإلسرائيمية".

 61/6/1360، 44عرب 
 

 وارتفاعها لدى اليهود 44تراجع الوالدات لدى فمسطينيي  ":حصاء المركزية اإلسرائيميةاإل" 69
أشار تقرير صادر عف دائرة االحصاء المركزية اإلسرائيمية، إلى استمرار التراجػع : جرايسيبرىوـ  -الناصرة 

، مقابػؿ اسػتمرار ارتفاعيػا لػدى الييػود، وىػذا عمػى الػرغـ مػف أف نسػبة 48في معدؿ الػوالدات بػيف فمسػطينيي 
كمػػا أف كػػؿ  % بػػيف الييػػود، 6.7% مقابػػؿ  1.4مػػا زالػػت أعمػػى، وىػػي  48التكػػاثر السػػكاف لػػدى فمسػػطينيي 

الزيػػػادة فػػػي معػػػدؿ الػػػوالدات بػػػيف الييػػػود، ىػػػو فػػػي مجتمػػػع المتػػػدينيف االصػػػولييف )الحريػػػديـ( والتيػػػار "الػػػديني 
 الصييوني" الذي يتمركز في المستوطنات.
، إف عػدد السػكاف 1066، ومعمومػات تفصػيمية عػف العػاـ 1061وقالت الدائرة فػي معطيػات أوليػة عػف العػاـ 

الفػا(،  69ماليػيف نسػمة )اقػؿ بػػ  8نحو  1061عطيات الرسمية، بمغ مع نياية العاـ في إسرائيؿ، بموجب الم
الفػا تعػّرفيـ إسػرائيؿ عمػى  369الفػا، ويضػاؼ ليػـ  65ماليػيف و 6مف بينيـ مف الييود المعترؼ بييوديتيـ، 

الى أكثػر مػف أنيـ مف غير الييود، ولكف القسـ األكبر منيـ ىـ مف الييود غير المعترؼ بييوديتيـ، اضافة 
 ألؼ مسيحي أجنبي، مف الذيف ىاجروا مع عائالت ييودية في الماضي القريب. 50

مميػوف نسػمة، إال أف  6.65أما عدد الفمسطينييف، فتقوؿ الدائرة إف عددىـ بمغ مع نيايػة العػاـ الماضػي نحػو 
لمػواطنيف بفعػؿ قػانوف ألػؼ فمسػطيني "مقػيـ" مػف غيػر ا 165ىذا العدد يشمؿ القدس المحتمة، التي فييا نحو 

سػكنوا فػي محػيط القػدس  48ألؼ فمسطيني مواطنيف، ىـ إمػا مػف فمسػطينيي  14االحتالؿ، اضافة الى نحو 
ألؼ سوري في مرتفعات الجوالف  10أو انتقموا مف مناطؽ أخرى لمسكف فييا، ويضاؼ الى المقدسييف، نحو 

لمواطنػػة الكاممػػة" فػػي أسػػرائيؿ، بمػػغ مػػع نيايػػة مػػف ذوي "ا 48السػػورية المحتمػػة، مػػا يعنػػي اف عػػدد فمسػػطينيي 
، نحو   %. 67.8مميوف نسمة، ويشكموف ما نسبتو  6.365العاـ المنصـر

والدة لػفـ العربيػة الواحػدة،  4.5ويقوؿ التقرير ذاتو، إف معدؿ الوالدات لفـ العربية الواحدة، ىػبط مػف معػدؿ 
والدة في العاـ  1.53معدؿ الوالدات لممرأة الييودية مف ، بينما ارتفع 1066لفـ العربية في العاـ  3.56الى 

 .1066والدة في العاـ  1.98الى  6995
 61/6/1360، الغد، عّمان
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ئيمييف وضع % مف اإلسرا 64اشار استطالع جديد نشرت معطياتو أمس الثالثاء الى أف  -الغد  -الناصرة 
ميزانيػػات المسػػتوطنات فػػي المرتبػػة األولػػى مػػف بػػيف الميزانيػػات المرشػػحة لمتقمػػيص لسػػد العجػػز المتنػػامي فػػي 
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ميزانيػػة الدولػػة، وفػػي المرتبػػة الثانيػػة حمػػت ميزانيػػة وزارة الحػػرب كواجػػب تقميصػػيا، وبعػػدىا ميزانيػػة وزارة البنػػى 
 التحتية.

 61/6/1360، الغد، عّمان
 

 في الواليات المتحدة السفير اإلسرائيمي المقبل كونسي باراكمعاريف:  16
ذكػػر الموقػػع االلكترونػػي لصػػحيفة "معػػاريؼ" اإلسػػرائيمية أمػػس الثالثػػاء، أنػػو مػػف المتوقػػع أف يػػتـ تعيػػيف وزيػػر 
الػػدفاع الحػػالي اييػػود بػػاراؾ سػػفيرًا إلسػػرائيؿ فػػي الواليػػات المتحػػدة، وذلػػؾ فػػي إطػػار التشػػكيالت الجديػػدة التػػي 

 بات الكنيست المقبمة.ستعقب انتخا
وأضافت الصحيفة، أنو وقبؿ أسبوع مف االنتخابات اإلسرائيمية، يبدو أف حزب "الميكود" لػـ ينتظػر نتػائج ىػذه 
االنتخابػات، بػؿ سػارع إلػػى توزيػع الحقائػب الوزاريػة عمػػى أعضػائو بشػكؿ ُمسػبؽ، مشػػيرة إلػى أف وزيػر الماليػػة 

وأف أقػػوى المرشػػحيف لخالفتػػو ىػػو وزيػػر المعػػارؼ الحػػالي الحػػالي يوفػػاؿ شػػطاينتس لػػف يسػػتمر فػػي منصػػبو، 
جدعوف ساعر. في حيف أف أقوى المرشحيف لتولي وزارة الجيش في الحكومة المقبمة ىو نائب رئيس الػوزراء 

 الحالي ورئيس األركاف اإلسرائيمي األسبؽ موشيو يعموف.
عػػاد أرداف، يػػاريؼ ليفػػيف( مناصػػب وأشػػارت الصػػحيفة الػػى تسػػّمـ كػػؿ مػػف أعضػػاء الميكػػود )زئيػػؼ آلكػػيف، وجم

حكومية في الحكومػة المقبمػة، وذكػرت أف عمػى ىػؤالء البػدء بتفصػيؿ البػدالت الرسػمية اسػتعدادًا لتػولي مقاليػد 
 الحقائب الوزارية.

وأضػافت أنػو مػف المتوقػع أف يتػولى وزيػر الخارجيػة المسػتقيؿ افيغػدور ليبرمػاف رئاسػة لجنػة الخارجيػة واألمػف 
ع بقػػاء حقيبػػة الخارجيػػة فػػي يػػد رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو إلػػى حػػيف اسػػتبياف الموقػػؼ فػػي الكنيسػػت، مػػ

 القضائي مف التيـ الموجية لميبرماف.
أمػػا رئػػيس الكنيسػػت الحػػالي رؤوبػػيف ريفمػػيف، فمػػف المتوقػػع أف يسػػتمر فػػي شػػغؿ منصػػبو، عمػػى أف يػػتـ التعيػػد 

 فًا لشمعوف بيريس في الدورة المقبمة.بترشيحو مف قبؿ حزب "الميكود" لمنصب رئيس الدولة خم
 61/6/1360، المستقبل، بيروت

 
 ح شرق بيت لحماالحتالل يدّرب المستوطنين عمى السال 11

قػػاؿ شػػيود عيػػاف إف جنػػود االحػػتالؿ وبمباسػػيـ العسػػكري يقومػػوف بتػػدريب عشػػرات المسػػتوطنيف عمػػى : )معػػا(
رب بيػػوت المػػواطنيف الفمسػػطينييف شػػرؽ بيػػت لحػػـ. اسػػتخداـ السػػالح األوتومػػاتيكي والرمايػػة بػػالنيراف الحيػػة قػػ

المقاـ عمى أراضييا معسكر لمجيش وعدد مف ” الفرديس“وأفاد الشيود أف جنود االحتالؿ يمنعوف اىالي قرية 
المستوطنات مف الوصوؿ إلى أراضييـ الزراعية، بينما يقـو بتدريب المستوطنيف عمى السالح وأطػالؽ النػار 

 مف أسمحة مختمفة.
 61/6/1360، ميج، الشارقةالخ

 
 مؤرخ إسرائيمي يتوقع هجوما وشيكا عمى المنشآت النووية اإليرانية 10

الناصرة ػ زىير أندراوس: توقع بيني موريس المؤرخ اإلسرائيمي الشيير مياجمة منشآت الجميوريػة اإلسػالمية 
بة، وما يػزاؿ يوجػد توقػع محتمػؿ اإليرانية النووية، الفتا إلى أف ىذا اليجوـ يوشؾ أف يحدث في األشير القري

ألف تحقػػؽ إسػػرائيؿ و/أو الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة التيديػػد فػػي الربيػػع أو الصػػيؼ القػػادميف، إذا لػػـ تػػنجح 
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العقوبػػات فػػي اإلفضػػاء لوقػػؼ برنػػامج إيػػراف النػػووي، مػػع وجػػود احتمػػاؿ آخػػر عكسػػي، وىػػو أف تيػػاجـ طيػػراف 
، وربمػػػا تيػػػاجـ منشػػػآت إسػػػتراتيجية أخػػػرى، باعتبػػػار ذلػػػؾ ضػػػربة بالصػػػواريخ المطػػػارات اإلسػػػرائيمية العسػػػكرية

 استباقية ردعية، رغـ رفض ىذه اإلمكانية لدى الكثيريف، عمى حد تعبيره.
وزاد المػػؤرخ اإلسػػرائيمي، كمػػػا أفػػادت صػػػحيفة رىػػآرتسر العبريػػػة أمػػس، بأنػػو عمػػػى الػػرغـ مػػػف أف ىػػذا اليجػػػـو 

جاراتيػا، لكػف قػد يعتقػد حكاميػا أف التيديػد كبيػر جػدا، وأف معارض لتراث إيػراف التػي ال تبػادر لحػروب عمػى 
اليجػػـو المبػػادر إليػػو أفضػػؿ مػػف الحفػػاظ عمػػى التػػراث، مػػا يعنػػي أف ضػػربة إيرانيػػة اسػػتباقية، بصػػواريخ شػػياب 
وطائرات قد تشوش عمى قدرة اليجػوـ اإلسػرائيمية، وسػيزعموف سػببًا مسػوغًا ألف قصػدىـ فقػط التشػويش عمػى 

 ، عمى حد تعبيره.ىجوـ محقؽ عمييـ
عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، أوضػػح مػػوريس أف إيػػراف فػػي حػػاؿ اختيارىػػا اليجػػوـ، فمػػف يكػػوف محػػدودا بػػإطالؽ صػػواريخ 
شياب فقط عمى المطارات، بؿ قد تطمؽ آالؼ الصواريخ مف حزب اهلل عمػى شػماؿ الدولػة العبريػة ومركزىػا، 

 ػ األمريكي عقب اليجـو اإليراني. اما جزءا مف اليجـو اإليراني، أو ردا عمى اليجـو اإلسرائيمي
ورغـ الشقاؽ بيف إيراف وحماس، تػابع المػؤرخ اإلسػرائيمي، مػف المحتمػؿ أف تنشػأ صػدامات عمػى طػوؿ حػدود 
قطػػاع غػػزة بمبػػادرة حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي بتنسػػيؽ مػػع إيػػراف، وكػػؿ ذلػػؾ سػػيؤدي إلػػى التشػػويش عمػػى قػػدرة 

 النووية، ألنو سيتجو نحو لبناف وغزة.سالح الجو اإلسرائيمي عمى ضرب منشآت إيراف 
باإلضافة إلى ذلؾ، أشارت صحيفة رىآرتسر حذر موريس مف آثار ىجوـ استباقي إيراني تصاحبو صدامات 
عمى حدود إسرائيؿ، أوسع كثيرا، في غضوف أياـ أو أسابيع، فالعالـ السني المحيط، مصر وسورية واألردف، 

 نبا حساباتو مع الشيعة، وينضـ عمى نحو ما لمحرب.إذا نشأ فييما حكـ إسالمي، سينحي جا
وخمػػص المػػؤرخ مػػوريس إلػػى القػػوؿ إنػػو بمػػا أف اإلسػػالمييف فػػي العػػالـ يتحػػدوف حػػوؿ أمػػر واحػػد وىػػو عػػداوة 
إسػػرائيؿ، وضػػرورة محػػو دولػػة الييػػود عػػف الخريطػػة، مػػا يعنػػي أنيػػا ليسػػت سػػيناريوىات خياليػػة، بػػؿ قػػد تكػػوف 

 يحدثو ىجـو إيراني رادع، عمى حد وصفو. جزءا مف تدىور الوضع الذي قد
 61/6/1360، القدس العربي، لندن
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الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: نقمػػت صػػحيفة رىػػآرتسر العبريػػة أمػػس عػػف مصػػادر أمنيػػة وسياسػػية رفيعػػة فػػي تػػؿ 
اف، ألف سػالح الجػو الػذي يتػدرب منػذ عػدة سػنوات أبيب قوليا إف الدولة العبرية ليست جػاىزة لمحػرب مػع إيػر 

عمى الضربة، ال يثؽ بأنو بات جاىزا إلخراج عممية مف ىذا القبيؿ إلى حيز التنفيذ، كما أف الجبية الداخمية 
بالمئػة مػنيـ ال  50ألؼ إسرائيمي ال يممكوف المالجئ أو المناطؽ اآلمنة، كمػا أف  700ليست جاىزة، إذ أف 

الواقية مف األسمحة غير التقميدية، والمستشفيات غير جاىزة لمواجية ضربة صاروخية مف  يممكوف الكمامات
سػػػنوات، كمػػػا أكػػػدت بشػػػكؿ رسػػػمي وزارة  3قبػػػؿ إيػػػراف، ألف االنتيػػػاء مػػػف تجييػػػز المستشػػػفيات سػػػيكوف بعػػػد 

 الصحة اإلسرائيمية.
ة، البروفيسػػور سػػتانمي فيشػػر، فػػي السػػياؽ ذاتػػو، قالػػت الصػػحيفة إف محػػافظ البنػػؾ المركػػزي فػػي الدولػػة العبريػػ

حذر مف توجيو ضربة إليراف، الفتػا إلػى أنػو سػُتدخؿ االقتصػاد فػي الدولػة العبريػة فػي أزمػة صػعبة، وتوقعػت 
مميػػار  667مجموعػة معمومػػات األعمػػاؿ )بػػي.دي.آي كػػوفيس( أف يتكبػػد اقتصػاد إسػػرائيؿ خسػػائر تصػػؿ الػػى 

مميػار شػيكؿ،  47تصؿ األضرار االقتصادية المباشرة  مميار دوالر( في حاؿ مياجمة إيراف، وأف 41شيكؿ )
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-3مميػار شػيكؿ سػنويا لمػدة  14بالمئة مف الناتج المحمي اإلجمالي، واألضرار غير المباشرة  5.4ما يعادؿ 
 سنوات بسبب انييار األعماؿ، كما قالت الصحيفة. 5

 61/6/1360، القدس العربي، لندن
 

  يكل إلقامة جدار متطور عمى الحدود السوريةمميون ش 033رصدت "إسرائيل" يديعوت:  13
كشػػؼ المحمػػؿ السياسػػي األبػػرز فػػي اإلعػػالـ العبػػري، نػػاحوـ بػػارنيع، فػػي صػػحيفة : الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس

ريديعوت أحرونوتر العبرية، النقاب نقاًل عػف مصػادر سياسػية وأمنيػة موثوقػة ورفيعػة المسػتوى فػي تػؿ أبيػب، 
 300 - 150الدولػة العبريػة اتخػذت قػرارا يػنص عمػى تخصػيص ميزانيػة بقيمػة عف أف المنظومة األمنية في 

شػيكؿ إسػرائيمي( إلقامػة جػدار أمنػي جديػد ومتطػور عمػى طػوؿ  3.80مميوف شيكؿ )الدوالر األمريكي ُيعػادؿ 
 .6973منطقة الحدود مع سورية في ىضبة الجوالف العربية السورية المحتمة منذ العاـ 

 61/6/1360، القدس العربي، لندن
 

 لجنة الكنيست توبخ الطيبي عمى تمزيق صورة كهانا عند دفاعه عن اإلنجيل المقدس 11
تمقى النائب احمد الطيبي، القائمػة الموحػدة والعربيػة لمتغييػر، رئػيس الحركػة العربيػة : ػ زىير أندراوس الناصرة

سػحاؽ فػاكنيف، فػي أعقػاب شػكوى لمتغيير، رسالة مف لجنة السموؾ البرلمانية، التي يرأسيا عضو الكنيسػت يت
 ضده تقدـ بيا عضو الكنيست ميخائيؿ بف أري، عمى أنو مزؽ صورة كيانا أثناء خطابو في الكنيست.

وجػػاء فػػي الرسػػالة أف المجنػػة قػػررت تػػوبيخ النائػػب الطيبػػي عمػػى ذلػػؾ، مػػف منطمػػؽ حظػػر عػػرض أي مػػواد أو 
، 1061ة إلػػى شػػير تمػػوز )يوليػػو( مػػف العػػاـ أغػػراض مػػف عمػػى المنصػػة أثنػػاء الخطابػػة. وتعػػود خمفيػػة الحادثػػ

حيث كاف ميخائيػؿ بػف أري المعػروؼ بآرائػو اليمينيػة المتطرفػة قػاـ بتمزيػؽ اإلنجيػؿ المقػدس، وعػرض صػورة 
 التمزيؽ أماـ الكاميرا في وسائؿ اإلعالـ. 

 61/6/1360، القدس العربي، لندن
 
 
 

 من الجميل األعمى يش اإلسرائيميفي الج تقرير: معظم المجندين لموحدات القتالية الخاصة 11
" العبريػػة مسػػاء اليػػوـ الثالثػػاء اف معظػػـ المجنػػديف News 1ذكػػر تقريػػر نشػػرتو صػػحيفة ": القػػدس المحتمػػة

 لموحدات القتالية الخاصة والمعروفة "مسغاؼ" ىـ مف سكاف الجميؿ االعمى.
السػكاف واف معظػـ المجنػديف  واوضح التقرير اف منطقة الجميؿ االعمى تضـ عدة مدف وقرى كبيرة مف حيػث

والمجندات يسكنوف في تمؾ المدف منيا مقدمات حرموف، قرية الورود، وادي يزرعيؿ، برينر، تؿ مونػد، كفػار 
 يونا، موديعيف عيميت، وناحاؿ سوريؾ.

وبػػػّيف التقريػػػر اف لسػػػكاف ىػػػذه المنػػػاطؽ الحصػػػة االكبػػػر فػػػي الوحػػػدات القتاليػػػة الخاصػػػة واف قيػػػادات الجػػػيش 
 يمي يفضموف انتساب المجنديف والمجندات مف تمؾ المناطؽ دوف معرفة السبب.االسرائ

 63/6/1360، وكالة سما اإلخبارية
 

 استطالع: ميل كبير عند جمهور "اليسار" لمعودة لمتصويت وعدم المقاطعة 14
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قالػػت صػػحيفة "ىػػآرتس" فػػي عػػددىا الصػػادر اليػػوـ، األربعػػا،، إف دراسػػة جديػػة قامػػت بفحػػص أنمػػاط السػػموؾ 
االنتخابية في إسرائيؿ بّينت أف ىناؾ ميال كبيرا عند مواطنيف امتنعوا فػي االنتخابػات السػابقة عػف التصػويت 

 إلى المشاركة في االنتخابات ىذه المرة والتصويت ألحزاب ما يسمى بػ"اليسار والوسط".
الذيف لـ يصوتوا فػي  % مف61وقالت الصحيفة إنو يستدؿ مف الدراسة التي أجراىا د. أريئيؿ ألوف، أف نحو 

 االنتخابات الماضية وقاطعوا االنتخابات يعتزموف ىذه المرة التصويت لصالح أحزاب "اليسار والوسط".
% مػػف المصػػوتيف الجػػدد سيصػػوتوف ألحػػزاب "الوسػػط واليسػػار". فػػي المقابػػؿ أعمػػف 70كمػػا بينػػت الدراسػػة أف 

 نيتيـ مقاطعة االنتخابات ىذه المرة. عف 1009% مف مصوتي اليميف في االنتخابات الماضية عاـ 14
وأشارت الصحيفة إلى أف االستنتاج األساسي مف ىذه الدراسة يفيػد أنػو فػي ظػؿ عػدـ حمػاس جميػور اليمػيف 
لممشاركة في االنتخابات الحالية، مقابؿ عودة مصػوتي "الوسػط واليسػار" إلػى المشػاركة فػي االنتخابػات، فػإف 

 مكنيست بفعؿ نسبة تصويت عالية ىي احتماالت واقعية جدا .احتماالت حسـ نتائج االنتخابات ل
في المقابؿ قالت الصحيفة إف آخر استطالع أجراه معيد "داحاؼ" بإدارة د. مينػا تسػيمح والقنػاة الثانيػة يشػير 
إلى تراجع قوة كتمة اليميف في إسرائيؿ وخسارتو لمقعػد واحػد عمػى األقػؿ إذ تحصػؿ كتمػة أحػزاب اليمػيف عمػى 

مقعدا ألحزاب "اليسار". كما يشير االسػتطالع، ألوؿ مػرة إلػى تراجػع  56دا )بما فييا "شاس"( مقابؿ مقع 64
 مقعدا فقط. 61حزب "البيت الييودي" بقيادة نفتالي بنيت الذي يحصؿ عمى 

ريػو ويشير استطالع القناة الثانيػة وألوؿ مػرة إلػى أف حزبػي كػديما )بقيػادة موفػاز( وعوتسػما ليسػرائيؿ )بقيػادة أ
، 61مقعػدا، البيػت الييػودي  67مقعػدا، والعمػؿ عمػى  33إلداد( يجتازاف نسبة الحسـ. ويحصؿ الميكود عمػى 

والتجمػػػػػع الػػػػػوطني  4، الموحػػػػػدة 4، والجبيػػػػػة 6، ييػػػػػدوت ىتػػػػػوراة 6، ميػػػػػرتس 61، شػػػػػاس 66يػػػػػيش عتيػػػػػد 
 مقاعد. 3الديمقراطي 

 61/6/1360، 44عرب 
 

 الديمقراطي لتجمعلحزب اشطب إعالن انتخابي تمغي قرار  اإلسرائيمية المحكمة العميا 19
، الثالثػػاء، إلغػػاء قػػرار رئػػيس لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة القاضػػي ]أمػػس  قػػررت المحكمػػة العميػػا مسػػاء اليػػوـ

إلياكيـ روبنشطيف، بمنع بث واحد مف إعالنات حزب التجمع الػوطني الػديمقراطي االنتخابيػة، بسػبب سػخرية 
" والتي تفرض عمى المواطنيف العرب التعبير عف والئيـ لمنشيد الوطني اإلسرائيمي اإلعالف مف "قوانيف الوالء

 "التيكفا". وجاء القرار بإجماع قضاة الييئة القضائية الموسعة التي نظرت في االلتماس. 
وقاؿ النائب د. جماؿ زحالقػة معقبػا عمػى قػرار المحكمػة إف "القػرار يثبػت أف شػطب الفيػديو ىػو عمميػة انتقػاـ 
سياسي مف التجمػع، ودليػؿ إضػافي عمػى ضػرورة إلغػاء صػالحيات لجنػة االنتخابػات المركزيػة باتخػاذ قػرارات 

لغاء بث دعاية انتخابية".  ذات طابع قضائي، مثؿ شطب أحزاب ومرشحيف وا 
وأضاؼ زحالقة: "نؤكد عمى حقنػا فػي السػخرية واالسػتيزاء مػف محاولػة فػرض النشػيد الػوطني الييػودي ىتكفػا 

 والء لمدولة". كإعالف
 63/6/1360، 44عرب 

 
 "باب الشمس" إزالة" تنظر في قرار اإلسرائيمية"العميا  03
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تنظػػر المحكمػػة العميػػا االسػػرائيمية، صػػباح اليػػـو االربعػػاء، فػػي طمػػب الحكومػػة االحػػتالؿ  -دوت كػػوـ -القػػدس
دة بالمصػػادرة شػػرقي الغػػاء االمػػر الػػذي يمنػػع ازالػػة قريػػة بػػاب الشػػمس، التػػي اقاميػػا النشػػطاء فػػي منطقػػة ميػػد

 القدس المحتمة.
ونقػػؿ الموقػػع االلكترونػػي لالذاعػػة العامػػة االسػػرائيمية عػػف النيابػػة العامػػة االسػػرائيمية ادعاءىػػا بػػأف ابقػػاء "بػػاب 
الشمس"، مف شأنو اف يمس بالنظاـ العاـ، وذلؾ رغـ اجالء المواطنيف الفمسطينييف الذيف تواجػدوا فيػو وابقػاء 

نيابة االسػرائيمية بػأف "النشػطاء الفمسػطينييف الػذيف تواجػدوا فػي "بػاب الشػمس" لػـ يسػعوا وادعت ال الخياـ فقط.
 لممارسة حؽ الممكية، بؿ الى اثارة االستفزاز".

 61/6/1360، القدس، القدس
 

 ثالث سنوات إضافية  "سرائيل"إلى إ" يؤخر وصولها 03-خمل في طائرة "اف 06
سػرائيمية اف سػالح الجػو لػف يتسػمـ قبػؿ ثػالث سػنوات الطػائرة إكدت مصادر : أماؿ شحادةآ -القدس المحتمة 

، كما اتفؽ مع الواليات المتحدة، بعد الكشؼ عف خمػؿ فػي الطػائرة وعراقيػؿ ومشػاكؿ فػي خطػة F35الحربية 
 تطويرىا.

 61/6/1360، الحياة، لندن
 

 تشديد الحراسة عمى منزل "ادرعي" بعد التهديدات بالقتل 01
رائيمية( أف "افيخاي إدرعي"، الناطؽ باسـ جيش االحػتالؿ، تمقػي تيديػدات بالقتػؿ أفادت مصادر عسكرية )إس

 بسبب دفاعو عف العمميات العسكرية التي تقـو بيا دولة االحتالؿ اإلسرائيمي.
وأوضحت ىذه المصادر أف قوات األمف تحرس منزؿ "إدرعي" المقيـ جنوب )إسرائيؿ(، خاصة مػع تصػاعد، 

ة الصػػادرة صػػباح الثالثػػاء، نبػػرة التيديػػد لػػػ"إدرعي"، وتشػػويو صػػورتو عبػػر اإلنترنػػت مػػا أسػػمتو الصػػحؼ العبريػػ
 وتشبييو بالزعيـ األلماني الراحؿ "أدولؼ ىتمر".

 63/6/1360، فمسطين أون الين
 
 

 شهيدان فمسطينيان بسوريا أحدهما قتل أثناء محاولته حماية طفمه 00
بنفسو أماـ طفمو، ليحميو مف رصاص القناصة الذي استشيد فمسطينياف، احدىما أٌب ألقى : القدس -غزة

استيدؼ سيارتيـ، في مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف جنوب العاصمة السورية دمشؽ، اليوـ الثالثاء، 
 فيما استشيد فمسطيني اخر في مخيـ الحسينية بريؼ دمشؽ.

، إف الفمسطيني معتز جعارة، وطفمو وسيـ أعواـ(، تعرضا إلطالؽ  9) وقالت مصادر خاصة لػ دوت كـو
نار مف قناص استيدؼ سيارتيما بينما كانا في منطقة شارع لوبية، حيث سارع األب لحماية ابنو مف 
الرصاص بدأ يطمؽ نحوىما، فاصيب بو، وبقي ينزؼ نحو ثالث ساعات متواصمة، قبؿ أف يستشيد، فيما 

 أصيب طفمو وسيـ بجروح متوسطة.
خيـ مازاؿ يخضع لمحصار، وانو شيد سقوط عدد كبير مف القذائؼ في وأوضحت ذات المصادر أف الم

 مناطؽ متفرقة منو، فيماُ سمعت أصوات إطالؽ نار كثيؼ، جراء اشتباكات وقعت بالمخيـ.



 
 

 

 

 

           69ص                                    1146العدد:                61/6/1360األربعاء  التاريخ:

واشارت الى اف المحاؿ التجارية عاودت إغالؽ أبوابيا في منطقتي شارع اليرموؾ الرئيسي وشارع المدارس 
 نص واطالؽ النار.جراء اشتداد عمميات الق

وفي مخيـ الحسينية بريؼ دمشؽ استشيد الشاب الفمسطيني سعيد الرز، جراء استيدافو مف قبؿ قناص عمى 
 طريؽ المطار القريب مف المخيـ اليـو الثالثاء. 

 16/1/2013، القدس، القدس
 

  ناشط فمسطيني إلى قرية "باب الشمس" 133صابة العشرات بعد عودة أكثر من ا  اعتقال و  04
أمس إلى  وناشط فمسطيني عاد 200أكثر مف ، أف محمد يونس عف، 16/1/2013، الحياة، لندن ذكرت

قرية باب الشمس التي أقاموىا في أراضي شرؽ القدس المحتمة وتعتـز السمطات اإلسرائيمية إقامة مستوطنة 
مييف الذيف يغمقوف مداخؿ جديدة عمييا بعد أياـ مف إخالئيـ عنيا بالقوة. ولمتمويو عمى الجنود اإلسرائي

القرية، سار النشطاء في موكب زفاؼ كبير، تقدمتو سيارة تقؿ فتاة فمسطينية ترتدي ثوب الزفاؼ األبيض، 
 فيما أطمقت السيارات خمفيا األبواؽ، وصدحت الحناجر باألىازيج.

 400بحوالى وما إف وصؿ الموكب إلى القرية حتى استدعى الجيش اإلسرائيمي تعزيزات عسكرية قدرت 
ورفض النشطاء االنصياع ألوامر الجنود اإلسرائيمييف بإخالء المنطقة،  جندي إلخراج النشطاء مف القرية.

ناشطًا بينيـ الفتاة التي تخفَّت  14فأطمؽ الجنود القنابؿ الصوتية ورشوا الناشطيف بالفمفؿ الحار، واعتقموا 
لمعتقميف. وأعمنت الحكومة الفمسطينية أمس اعترافيا عمى ىيئة عروس، لكنيـ عادوا واطمقوا سراح معظـ ا

وأعمف النشطاء انيـ مصمموف عمى  بباب الشمس قرية قائمة، وأعمنت أنيا ستقدـ ليا كؿ مقومات البقاء.
قامة المزيد مف القرى المماثمة في األراضي التي تعتـز السمطات اإلسرائيمية اقامة  العودة إلى القرية، وا 

 مستوطنات عمييا.
مف اختراؽ  وامئات المتظاىريف استطاع، أف سعيد عموري، عف 16/1/2013، القدس، القدسوأضافت 

متر مف قرية باب الشمس، حيث اصيب العشرات مف  200حاجز الزعيـ شرؽ القدس، واالقتراب لنحو 
المواطنيف والصحفييف بالرصاص المطاطي وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع منيـ مصور صحيفة محمود 

"دوت كوـ أف قوات االحتالؿ اعتقمت ما  وأفاد "مراسؿ القدس عمياف، في حيف اعتقؿ أكثر مف عشريف شابا.
آخروف بجروح متفاوتة، جراء اعتداء قوات االحتالؿ عمى  10مف المتظاىريف، وأصيب  9ال يقؿ عف 

باقيف ميدانيا، كما قالت منيـ إلى مستشفى راـ اهلل الحكومي، فيما تـ عالج ال 4المتظاىريف، وقد تـ نقؿ 
 .500 - 300وذكر مراسؿ دوت كوـ، اف عدد المتظاىريف يتراوح بيف  مصادر طبية.

واضاؼ اف ىناؾ مئات مف الناشطيف منتشريف بالمناطؽ المحيطة بالقرية، كما منعت قوات االحتالؿ 
قامت بتشديدات أمنية وكانت قوات االحتالؿ  الصحفييف ووسائؿ اإلعالـ واالسعاؼ مف الدخوؿ لممنطقة.

عمى حواجز جبع والخاف األحمر، لمنع المتظاىريف مف الوصوؿ لقرية باب الشمس، عقب تصريحات لجاف 
 المقاومة الشعبية، التي نادت باعادة بناء القرية في االراضي الميددة بالمصادرة.

 
 استشهاد فمسطينيين في الضفة وغزة  03

قتؿ جنود اسرائيميوف أمس تمميذًا فمسطينيًا واعتقؿ قيادييف في : بأ ؼ –غزة  - راـ اهلل - القدس المحتمة
 في الضفة الغربية، واستشيد فمسطيني في غزة متأثرًا بجروح أصيب بيا.« حماس»حركة 
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وقاؿ رئيس المجمس القروي في بدرس غرب راـ اهلل في الضفة الغربية إف الجنود االسرائيمييف اعتقموا التمميذ 
عامًا(، اثناء مواجيات جرت في القرية، وعندما أفمت نفسو مف قبضتيـ أطمقوا  17سمير أحمد عوض )

الى ذلؾ، توفي فمسطيني اصيب االثنيف برصاص القوات االسرائيمية  عميو النار مف الخمؼ وأردوه قتيال.
 شماؿ قطاع غزة متأثرًا بجروحو.

دس الشرقية المحتمة بحجة البناء غير والى ذلؾ ىدمت الجرافات االسرائيمية أمس منزليف في مدينة الق
 المرخص.

عمى صعيد آخر، أعمف الجيش االسرائيمي في بياف اكتشاؼ مدخؿ نفؽ في االراضي االسرائيمية خالؿ 
 نشاط اعتيادي لمجيش االثنيف في المنطقة المتاخمة لمسياج االمني عند جنوب قطاع غزة.
 16/1/2013، الحياة، لندن

 
 يعانون من نقص باألغطية الشتوية "مجدو"سجن أسرى  :مؤسسة التضامن 01

قالت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف إف األسرى الفمسطينييف في سجف مجدو يعانوف مف نقص حاد في 
وأفاد الباحث في مؤسسة التضامف أحمد البيتاوي في تصريح صحفي، اليوـ الثالثاء، أف  األغطية الشتوية.

ات مف األغطية والبطانيات والحرمات الشتوية خاصة مع اشتداد أسرى مجدو بحاجة ماسة إلدخاؿ كمي
 موجة البرد وكثرة األسرى في ىذا السجف.

 15/1/2013، فمسطين أون الين
 

 أسيرا 11توتر شديد في سجن "إيشل" ونقل نادي األسير:  01
شؿ" بعد بث فيمـ قاؿ نادي األسير الفمسطيني، اليوـ الثالثاء، إف حالة مف التوتر الشديد يشيدىا سجف "اي

" في السجف وىـ يقدموف التياني ألحد 10عمى أحد مواقع التواصؿ االجتماعي ظير فيو أسرى قسـ "
 زمالئيـ مف األسرى لعقد قرانو.

وأوضح النادي عقب زيارة محاميتو لسجف "ايشؿ" أنو نتيجة لالنتقادات الحادة التي تمقتيا اإلدارة بعد عرض 
را ممف ظيروا بالفيمـ، وحسب أسرى السجف مف المرجح أنو تـ نقميـ إلى عزؿ أسي 26الفيمـ، قامت بنقؿ 

 "أوىميكدار".
"، منيا 10وأضاؼ نادي األسير: "وردا عمى ذلؾ فرضت إدارة السجف مجموعة مف العقوبات عمى قسـ "
ا تـ إخالء منع زيارة األىؿ لمدة شيريف، وزيارة الغرؼ لمدة شير، وكذلؾ حرماف لمدة شير مف الكنتيف، كم

 ثالث غرؼ".
 15/1/2013، فمسطين أون الين

 
 نورا الجعبريسيرة األأشهر عمى  ثمانيةحكم بالسجن محكمة عوفر العسكرية تصدر  04

الجعبري  أصدرت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيمية، اليوـ الثالثاء، حكًما بالسجف عمى األسيرة نورا إبراىيـ
آالؼ شيكؿ، بتيمة تقديـ خدمات لصالح  10شيور ودفع غرامة مالية قدرىا  8مف مدينة الخميؿ، لمدة 

وأوضحت المؤسسة في بياف صحفي،  حركة "حماس"، وفؽ ما ذكرت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف.
ـ عادت وأصدرت وصؿ "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، أف المحكمة قررت في البداية تأجيؿ الجمسة، ث

 الحكـ المذكور.
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أكتوبر الماضي، بعد اقتحاـ منزليا في الخميؿ،  9وكانت قوات االحتالؿ قد اعتقمت األسيرة الجعبري في 
 مرة(. 45عمما بأنيا زوجة األسير محمد أبو وردة الذي يقضي حكما بالسجف المؤبد )

 15/1/2013، فمسطين أون الين
 

 عاماً" 60ميل أغمقه االحتالل منذ "يفتحون طريًقا بالخ فمسطينيون 09
فتح ناشطوف طريقا رئيسيا يفصؿ بيف مدينتي الخميؿ وبيت لحـ جنوب الضفة الغربية، بعد مضي أكثر مف 

 عامًا عمى إغالقو مف قبؿ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي. 13
بريجية، أف مجموعة وأوضح الناطؽ باسـ "المجاف الشعبية لمواجية االستيطاف" في مدينة بيت لحـ، محمد 

مف النشطاء الفمسطينييف تمّكنوا مف كسر أقفاؿ بوابة حديدية تغمؽ المدخؿ الرئيسي لقرية جبعة المحاذية 
وقاؿ بريجية إف مواجيات عنيفة اندلعت بيف جنود االحتالؿ والشباف  لبمدة صوريؼ شمالي مدينة الخميؿ.

الجدير بالذكر أف قوات االحتالؿ  تحوه أماـ سكانيا.الفمسطينييف الذيف تجميروا عمى مدخؿ قرية جبعة وف
أغمقت المدخؿ الرئيسي لقرية جبعة الفاصمة بيف مدينتي الخميؿ وبيت لحـ إباف انتفاضة األقصى الثانية 

نسمة إلى سمؾ  1200، ومنذ ذلؾ الوقت يمجأ سّكاف القرية الفمسطينيوف البالغ عددىـ حوالي 2000عاـ 
 القرية.طرؽ فرعية لمخروج مف 

 15/1/2013، فمسطين أون الين
 

 شمال أم الفحم يمنعون عصابة "مارزل" من دخول قرية مصمص 44فمسطينيو الـ 43
تصدى أىالي قرية مصمص، شماؿ مدينة اـ الفحـ، امس الثالثاء، لمجموعة : حسف مواسي - وادي عارة

القرية بحماية الشرطة والقوات قطعاف اليميف المتطرؼ بقيادة باروخ مارزؿ الذيف حاولوا الدخوؿ إلى 
وتجمع المئات  االسرائيمية الخاصة المدججة بالسالح في ظؿ تحميؽ طائرات عامودية في أجواء المنطقة.

 48مف اىالي قرية مصمص ووادي عارة يتقدميـ قيادات االحزاب واألطر السياسية الفاعمة في اراضي الػ
 رة اليميف المتطرؼ.المحتمة، أماـ مداخؿ القرية تحسبًا لقدوـ زم

وعقب ذلؾ، وبعد مغادرة القوات االسرائيمية المنطقة التي أصبحت منطقة عسكرية مغمقة أماـ الماّريف 
والسكاف وأصحاب البيوت المجاورة، جاب المعتصموف أحياء القرية مردديف ىتافات انتصارىـ عمى اليميف 

الشمالي لػ"الحركة االسالمية" الشيخ رائد صالح  وقاؿ رئيس الشطر المتطرؼ ورافعيف األعالـ الفمسطينية.
"اوال لف نذكر اسمو )في إشارة إلى مارزؿ(، ثانيا ما يقوـ بو ليس زيارة بؿ تسمؿ رخيص مدفوع الثمف، ىو 
أجير رخيص صغير يمثؿ المخططات اإلسرائيمية التي تتردد المؤسسة اإلسرائيمية اف تعمف عنيا أال وىي 

 نا تدريجيا إلى مستقبؿ مجيوؿ".تييئة األجواء لترحيم
واشار إلى أف مارزؿ "يقـو بيذه الميمة كموظؼ نيابة عف إرادات صييونية ال تزاؿ تحمـ بمخططاتيا 
التاريخية السوداء المتمثمة بمقولة: نريد أرضا بال شعب لشعب بال وطف، فيـ يريدوف أرضنا خالية منا ومف 

نواف وآخر مف مدينة اـ الفحـ الى الناصرة والى رىط والى بيوتنا ومقدساتنا، ولذلؾ ىو يتنقؿ بيف ع
مصمص ربما مستقبال الى النقب او الجميؿ او المدف الساحمية، وكأف لساف حالو يقوؿ اف كؿ ىؤالء 

 اصحاب وجوه غير شرعي ويجب اف نسعى الى ترحيميـ".
 16/1/2013، المستقبل، بيروت
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 اإلبراهيمي مفتي القدس يدين جولة ليبرمان في المسجد 46
أداف المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية محمد حسيف، أمس، قياـ وزير الخارجية : )د .ب .أ(

وأضاؼ المفتي، في ”. استفزازية في مدينة الخميؿ ومسجدىا اإلبراىيمي“أفيغدور ليبرماف بجولة ” اإلسرائيمي“
، مشيرًا إلى أف ”ى أحد وذلؾ لكسب أصواتال تخفى عم“بياف، إف زيارة ليبرماف تأتي ألسباب انتخابية 

المسجد اإلبراىيمي ىو مسجد إسالمي وىو مكاف لصالة المسمميف وعباداتيـ وحدىـ . وأف ما قاـ بو 
 ليبرماف ىو تدنيس ليذا المسجد.

 16/1/2013، الخميج، الشارقة
 

 طالبهمانسحاب رؤساء لجان عاممي "األونروا" من مؤتمرهم احتجاجا عمى رفض ماألردن:  41
فشؿ مؤتمر اتحاد العامميف في وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف : نادية سعدالديف -عماف 

الفمسطينييف "األونروا" أمس في عماف غداة انسحاب رؤساء المجاف مف جمستو، احتجاجًا عمى "رفض إدارة 
"األونروا" إف االجتماع، الذي التأـ أمس وقالت مصادر في  الوكالة" تمبية مطالبيـ "العادلة"، بحسب رأييـ.

في عماف بحضور رؤساء لجاف العامميف في مناطؽ الوكالة الخمس )األردف وسورية ولبناف والضفة الغربية 
وقطاع غزة( ونائب المفوض العاـ لػ"األونروا" ومدير دائرة الموارد البشرية، قد "جرى تعميؽ أعمالو ولـ 

 يستكمؿ وفؽ المحدد لو".
ألؼ موظؼ في "األونروا"،  30افت لػ"الغد" أف "أعضاء المؤتمر، الممثميف لرؤساء المجاف ولنحو وأض

 انسحبوا مف الجمسة"، بسبب احتجاجيـ عمى ما اعتبروه "تعنت إدارة الوكالة عف تمبية مطالبيـ".
ض نياية الخدمة مف وأوضحت أف "العامميف في "األونروا" يطالبوف برفع نسبة مساىمة إدارة الوكالة في تعوي

 يوـ عمؿ، أي تعويض عف كؿ سنة خدمة حوالي شير ونصؼ". 45%، بما يساوي  12.5% إلى  11
وأشارت إلى أف "الوكالة لـ تنفذ حتى اآلف ما سبؽ أف أعمنت موافقتيا عميو قبؿ عاـ تقريبًا، برفع نسبة 

 غـ المطالبة المتكررة بذلؾ".%، بر  15.8% إلى  15مساىمتيا في صندوؽ ادخار الموظفيف لدييا مف 
ونوىت إلى "مطالب عمالية أخرى، تتمثؿ في ترفيع درجات الموظفيف، وتعميؽ العمؿ في مشروع تدريب 
لممعمميف داخؿ مدارس الوكالة، تخوفًا مف تبعاتو السمبية عمى إلغاء بعض وظائؼ المعمميف وزيادة العبء 

 الوظيفي عمى الكادر الموجود حاليًا".
 16/1/2013، ّمانالغد، ع

 
 نفق كبير بين صيدا وعين الحموة "الديار":  40

إكتشؼ صيادو األسماؾ نفقًا في ثالث أماكف يظير عمى شاطئ صيدا ولكف مميء بالصخور ولكنو سري، 
ويبدو أف ىذه األنفاؽ تمر تحت مدينة صيدا وتصؿ إلى أمكنة في عيف الحموة وىي محصنة إضافة إلى أف 

مييا إلى حيف وصوليا إلى مخيـ عيف الحموة حيث تصبح جافة وتستعمؿ مف قبؿ الماء في داخميا يح
كمـ بحر بوجود ىذه األنفاؽ البحرية فإف العدو اإلسرائيمي  9المشاة ويعتقد مراقبوف عسكريوف أنو عمى طوؿ 

إلى لف يستطيع أف يفعؿ شيئًا عممًا أف أنفاقًا أخرى موجودة في صور قرب مخيـ البص والرشيدية يصؿ 
متر ويستطيع مف يركب مركب بحري عادي الوصوؿ إلى الرشيدية كذلؾ إلى مخيـ البص  50عمؽ 

وبالعكس كذلؾ بمعنى أف المقاومة الفمسطينية يمكف أف تضرب صواريخ عمى الزوارؽ البحرية اإلسرائيمية 
 دوف أف يدري أحد ألف وعورة المنطقة تعيؽ الجيش اإلسرائيمي البحري. 
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 15/1/2013، تالديار، بيرو 
 

 : استمرار الجمود في عممية السالم سيؤدي إلى مزيد من التوتراألردن وزير خارجية 44
المتحػدة الخػػاص لعمميػة السػػالـ  األمػـمبعػػوث ، خػػالؿ لقائػو كػػد وزيػر الخارجيػػة ناصػر جػودة: أ)بتػرا(- عمػاف

مفاوضػات مباشػرة تػؤدي  إلػى واإلسػرائيميالطػرفيف الفمسػطيني  إعػادة أىميةفي الشرؽ األوسط روبرت سيري 
معني بكافة قضايا الحؿ النيائي بما فييا القػدس واالمػف  األردف أفوأكد  بالنياية الى التوصؿ لحؿ الدولتيف.

مؤكػػدا حػػرص األردف عمػػى  ،حيويػػة أردنيػػةوالحػػدود والميػػاه والالجئػػيف ألنيػػا مرتبطػػة ارتباطػػا مباشػػرا بمصػػالح 
 األمػـاسػتثمار حصػوؿ فمسػطيف عمػى صػفة دولػة مراقػب فػي  وأىميةالرباعية،  استمرار التنسيؽ والتشاور مع

 مزيد مف التوتر. إلىاستمرار الجمود في عممية السالـ سوؼ يؤدي  أفالمتحدة لتحقيؽ السالـ، محذرا مف 
61/6/1360، الغد، عّمان  

 
  والهيئة اإلسالمية المسيحية يدعوان لمواجهة االستيطان "اإلسالمي لبيت المقدساألردن: " 43

دعػػػا المػػػؤتمر اإلسػػػالمي لبيػػػت المقػػػدس والييئػػػة اإلسػػػالمية المسػػػيحية فػػػي األردف، فػػػي بيػػػاف : بتػػػرا –عمػػػاف 
فػػي االسػػتمرار بالعمميػػات  اإلسػػرائيمياتخػػاذ موقػػؼ جػػاد وعممػػي لمتعنػػت  إلػػىأصػػدراه أمػػس، المجتمػػع الػػدولي 

 االستيطانية.
مػػف خػػالؿ إجػػراء اتصػػاالت مكثفػػة مػػع  سػػرائيمياإلوقػػاؿ البيػػاف إف المػػؤتمر والييئػػة تابعػػا اليػػوس االسػػتيطاني 

والسكرتير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة مف اجؿ اتخاذ موقؼ جػاد حػوؿ  األمفالييئات الدولية ورئيس مجمس 
 واألراضػػػػياالسػػػػتيطاف فػػػػي مدينػػػػة القػػػػدس ومحيطيػػػػا  أعمػػػػاؿتكثيػػػػؼ  اإلسػػػػرائيميسػػػػمطات االحػػػػتالؿ  إصػػػػرار

 الفمسطينية بشكؿ عاـ.
المجتمػػع الػػدولي  إلػػىمثػػؿ ىػػذه المحاولػػة فػػي التحػػدي الشػػعبي لالسػػتيطاف ىػػي رسػػالة موجيػػة  أف إلػػى وأشػػار

ليست معنية بعممية السالـ واف تمؾ الجيات مطالبة باف  "إسرائيؿ" أفوالرباعية الراعية لعممية السالـ ليدركوا 
حػدود الرابػع مػف حزيػراف الدولػة الفمسػطينية عمػى  إقامػة إلػىتمارس دورىا فػي تحقيػؽ السػالـ العاجػؿ المػؤدي 

 وعاصمتيا القدس الشرقية.
61/6/1360، الدستور، عّمان  

 
 "إسرائيلـ"بتهمة التجسس ل لبناني طمب اإلعدام لضابط 41

 ،أمػس ،فػي قػرار اتيػامي أصػدره، يو بي اي: طمب قاضػي التحقيػؽ العسػكري المبنػاني عمػاد الػزيف -بيروت 
وذكػػر  ."إسػػرائيؿ"الجػػيش المبنػػاني بتيمػػة التجسػػس لصػػالح  إنػػزاؿ عقوبػػة اإلعػػداـ بحػػؽ ضػػابط برتبػػة مقػػدـ فػػي
 سػػنةىػػو فػػار مػػف الخدمػػة منػػذ  ،اسػػمو بحرفػػي )ض.ج( إلػػىالقػرار أف المقػػدـ فػػي الجػػيش المبنػػاني الػػذي أشػػار 

 ".1006و 1005ويمتقي عمالءه في العاميف  اإلسرائيمينو "كاف يتواصؿ مع العدو أو  ،1009
61/6/1360، السياسة، الكويت  

 
 اإلبراهيمي محرمتدنيس ليبرمان لتدين ة التعاون اإلسالمي منظم 41

دور ليبرماف الحـر جأدانت منظمة التعاوف اإلسالمي اقتحاـ وزير الخارجية اإلسرائيمي أفي: (.)د.ب.أ
البروفيسور أكمؿ الديف إحساف  ،اإلبراىيمي، برفقة جيش االحتالؿ اإلسرائيمي. وقاؿ األميف العاـ لممنظمة



 
 

 

 

 

           14ص                                    1146العدد:                61/6/1360األربعاء  التاريخ:

. وحمؿ سمطات "ىذه الخطوة االستفزازية اعتداء عمى حرمة المقدسات اإلسالمية"إف  :بياف، في وأوغم
 االحتالؿ تبعات استمرار مثؿ ىذه االعتداءات بحؽ المقدسات اإلسالمية.

 61/6/1360الخميج، الشارقة، 
 

 بإبراز أهمية مدينة القدس والمسجد األقصى والمقدساتيطالب وزراء اإلعالم العرب مجمس  44
أعماؿ دورتو الرابعة واألربعيف بعد  65/6بدأ مجمس وزراء اإلعالـ العرب يوـ الثالثاء  :الجزائر ،القاىرة

 غياب أكثر مف عاميف بسبب تطورات أوضاع عدد مف الدوؿ العربية.
في مشروع  ،وكشؼ مصدر جزائري النقاب عف أف المكتب التنفيذي لمجمس وزراء اإلعالـ العرب أوصى

العرب، بإبراز أىمية مدينة القدس والمسجد األقصى والمقدسات  اإلعالـ وزراءتي رفعيا إلى دورة القرارات ال
اإلسالمية والمسيحية بالنسبة لمعرب والمسمميف والمسيحييف وكشؼ المخططات اإلسرائيمية لمرأي العاـ 

السفراء العرب لبعثات العربي والعالمي وتوثيقيا. ودعا مشروع القرار وزارات اإلعالـ العربية ومجالس 
الجامعة العربية في الخارج إلى التحذير مف خطورة األوضاع المأساوية التي يعيشيا المعتقموف واألسرى 
الفمسطينيوف والعرب في السجوف والمعتقالت اإلسرائيمية في ظؿ ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع 

دوؿ العربية لصندوؽ دعـ األسرى الفمسطينييف والعرب وطالب المشروع بضرورة دعـ ال والمواثيؽ الدولية.
 61إلى  66الذي أنشئ في مؤتمر دعـ األسرى الفمسطينييف والعرب الذي عقد ببغداد خالؿ الفترة مف 

 ديسمبر الماضي. /كانوف أوؿ
 63/6/1360قدس برس، 

 
 

 األمم المتحدة تعرب عن قمقها من بناء مستوطنات جديدة في القدس المحتمة 49
إلقامة  اإلسرائيميةعف قمقو إزاء المخططات  ،باف كي موف ،أعرب األميف العاـ لفمـ المتحدة :ويورؾني

بالقوة الناشطيف في قرية  "إسرائيؿ"مستوطنات جديدة شرقي مدينة القدس المحتمة، في الوقت الذي أخمت فيو 
ي، في تصريحات نشرت عمى موقع إدواردو ديؿ بو  ،وقاؿ نائب المتحدث باسـ األمـ المتحدة "باب الشمس".

 اإلعالفإف "األميف العاـ يتابع بقمؽ التطورات المتعمقة بالمخطط الذي تـ  65/6األمـ المتحدة، يوـ الثالثاء 
"، مشيرة إلى أف "المنطقة تمر بظروؼ صعبة، ينبغي 6في المنطقة "إي  إسرائيميةعنو ببناء مستوطنات 

جادة نحو تييئة الظروؼ الستئناؼ مفاوضات سالـ جادة" عمى حد  داً لجميع األطراؼ المعنية أف تبذؿ جيو 
 تعبيره.

 63/6/1360قدس برس، 
 

 واألونروا الفمسطينية مميون يورو لدعم السمطة 633 االتحاد األوروبي يقرّ  33
 600بقيمة  1063قرر االتحاد األوروبي تقديـ الدفعة األولى مف مساعدات الشعب الفمسطيني لعاـ  :راـ اهلل

وأوضح االتحاد األوروبي في بياف  مميوف يورو مع بداية السنة الحالية، لمسمطة الفمسطينية واألونروا.
 "بيغاس"مميوف يورو موجية إلى آلية  60، أف القرار يتألؼ مف عنصريف األوؿ أمسصحفي مساء 

تمويؿ العجز في تنفيذ  األوروبية التي تدعـ خطة التنمية الوطنية الفمسطينية مف خالؿ مساعدة السمطة عمى
والمواطنيف محدودي الدخؿ، ولضماف العمؿ  البرنامج اإلصالحي، وتمبي التزاماتيا نحو الموظفيف المدنييف،
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اإلداري والخدمات العامة األساسية لممواطنيف. وأشار إلى أف ىذا المبمغ سيسيـ في دفع مرتبات الموظفيف 
 .1063لفشير الثالثة األولى مف عاـ 

، مف 1063مميوف يورو لميزانية األونروا العادية لعاـ  40العنصر الثاني مف القرار وىو "البياف إف وقاؿ 
أجؿ دعـ التعميـ والصحة، وبرامج الخدمات االجتماعية واالغاثية، المسؤولة عنيا األونروا في دعـ الجئي 

 ."فمسطيف في الضفة الغربية وغزة واألردف وسوريا ولبناف
، فإف ىناؾ مبمغًا آخر ىو مميونا يورو 1063إلى أنو إضافة إلى ىذيف العنصريف لموازنة  بيافالوأشار 

في مخيـ  عائمة فمسطينية مف األكثر فقراً  600إلعادة بناء مساكف لحوالي  1061خصصت مف أمواؿ 
 جرش في األردف.

كاثريف آشتوف، إف  ،وروبيوفي ىذا السياؽ، قالت المنسقة العميا لمسياسة الخارجية واألمف في االتحاد األ
االتحاد األوربي يفعؿ ما بوسعو لدعـ السمطة واألونروا لتقديـ الخدمات األساسية لمشعب الفمسطيني مف دوف 

 توقؼ.
ستيفاف فولي، إف السمطة الفمسطينية لدييا  ،بدوره، قاؿ مفوض االتحاد األوروبي لسياسة الجوار األوروبي

 المانحيف في بداية ىذا العاـ. مشكالت خاصة في الحصوؿ عمى دعـ
 61/6/1360الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 فرص حل الدولتين تزداد قتامة :مدير تخطيط السياسات في الخارجية األمريكية 36

حذر مسؤوؿ أمريكي مف أف فرص حؿ الدولتيف ستزداد قتامة إذا لـ تقـ األطراؼ  عبد الرؤوؼ أرناؤوط:
 األياـ عمى أف "الوضع القائـ ال يمكف أف يستمر". جريدةل داً بالخطوات المطموبة منيا، مشد

وقاؿ جيؾ سوليفاف، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية األمريكية: "ال اعتقد أف فرص حؿ الدولتيف 
 قد اختفت، ولكنيا ستزداد قتامة إذا لـ تقـ األطراؼ بالخطوات المطموبة".

ر الشبكة االلكترونية في برنامج شارؾ فيو عدد محدود مف الصحافييف وأضاؼ ردا عمى سؤاؿ لػ "األياـ" عب
في العالـ بتنظيـ مف وزارة الخارجية األمريكية: "الواليات المتحدة تبقى ممتزمة بموقفيا الدائـ بشأف النشاط 

أي  االستيطاني فيي ال تقبؿ بشرعية استمرار النشاط االستيطاني، ونقوؿ لمطرفيف كـ ىو ميـ عدـ اتخاذ
ىو أف الوضع القائـ ال يمكف أف يستمر فيو غير قابؿ لالستمرار  خطوات أحادية أو استفزازية، موقفنا حالياً 

، وىو غير قابؿ لالستدامة بالنسبة متغيراً  غرافياً و ديم بالنسبة إلسرائيؿ، التي تواجو تحديات متنامية وميزاناً 
ير مؤسسات الدولة المستقبمية ويحتاجوف لمعمؿ عمى لمفمسطينييف، الذيف يحتاجوف لمواصمة العمؿ في تطو 

مجموعة مف المبادئ التي وضعتيا المجنة الرباعية بحيث تنضـ حماس إلى الخط الذي وافقت عميو السمطة 
الفمسطينية وأيدتو، إف ىذا الوضع يتطمب مف كال الطرفيف العودة إلى طاولة مفاوضات في طريؽ طويؿ 

 لحؿ".المدى مف اجؿ الوصوؿ إلى ا
 61/6/1360، رام اهلل، األيام

 
 تطالب مرسي بـ"االعتذار" لوصفه اليهود بـ"الخنازير"... وتطالبه بالتراجع عنها الواليات المتحدة 31

واشنطف: أداف البيت األبيض بقوة أمس تصريحات أفادت تقارير بأف الرئيس المصري محمد مرسي أدلى 
وقاؿ المتحدث  واعتبرت عمى نطاؽ واسع معادية لمسامية. د،أي قبؿ انتخابو رئيسًا لمبال ،1060بيا عاـ 
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ف المسؤوليف "ميينة بشدة"لمصحافييف إف المغة التي استخدميا مرسي  ،جاي كارني ،باسـ البيت األبيض ، وا 
 األمريكييف عبروا لمحكومة المصرية عف القمؽ في ىذا الشأف.
حث  إسالمياً  سياسياً  الث سنوات بصفتو زعيماً وذكرت جريدة نيويورؾ تايمز أف مرسي ألقى خطبة قبؿ ث
، وأضافت الجريدة أنو في مقابمة "الييود والصياينة"فييا المصرييف عمى تربية أوالدىـ وأحفادىـ عمى كراىية 

مصاصو دماء، ىاجموا الفمسطينييف، ومثيرو حروب "بأنيـ  "الصييونييف"تمفزيونية بعد ذلؾ بشيور وصؼ 
 ."زيروأحفاد القردة والخنا

وحركة  "إسرائيؿ"ساعد في التوسط لوقؼ إطالؽ النار بيف  لكف كارني أشار إلى أف مرسي بصفتو رئيساً 
 ."إسرائيؿ"حماس الفمسطينية في غزة وتعيد بدعـ اتفاقية السالـ بيف مصر و

 ، في سياؽ تقرير بثتو أمس عمى موقعيا اإللكتروني، إلى أف الكشؼ عف ىذا"نيويورؾ تايمز"وأشارت 
العرب غير راغبيف في االلتزاـ  "إسرائيؿ"مف ذلؾ مف موقؼ مف يقولوف إف جيراف  الخطاب قوى بدالً 

 بالسالـ مع الدولة الييودية.
نائب المدير الوطني لرابطة مكافحة التشيير الييودية، وىى إحدى  ،ونسبت الجريدة إلى كنث جاكوبسوف

لدولة لدييا تاريخ مف  عندما يكوف زعيماً "قولو:  كبريات المنظمات الييودية في الواليات المتحدة،
التصريحات التي تصور الييود عمى أنيـ أشرار وال يقـو بشيء لتصحيحو، فإف األمر يوحي لكثير مف 

. وأوضحت الجريدة أف ممثمي "لمسالـ الناس في إسرائيؿ باستنتاج أنو ال يمكف الوثوؽ بو بوصفو شريكاً 
ثالثة أياـ التعميؽ عمى ىذه التصريحات، مشيرة إلى أف أحد األسباب قد الرئيس مرسي رفضوا عمى مدى 

يتعمؽ بأف إلقاء الضوء مف جديد عمييا قد يضعو في مأزؽ سياسي، وأف أي محاولة لمتراجع أو حتى 
توضيح موقفو سوؼ تعرضو ليجـو سياسي مف قبؿ المعارضة التي تتيمو بالفعؿ بتخفيؼ ليجتو تجاه 

 ."إسرائيؿ"و الواليات المتحدة
أمس الثالثاء التصريحات العنيفة المعادية لمسامية التي أطمقيا الرئيس  وزارة الخارجية األمريكية أدانت كما

إف  :فيكتوريا نوالند ،، ودعتو إلى التراجع عنيا. وقالت المتحدثة باسـ الخارجية األمريكية1060مرسي في 
 ."نو يجب أف يتـ التراجع عف ىذه التصريحات وبشكؿ حاـزالمغة التي سمعناىا مسيئة لمغاية.. ونعتقد أ"

 61/6/1360الشرق األوسط، لندن، 
 

 تعميق التعاون بين "إسرائيل" والواليات المتحدة عمى كد... ويؤ هاغل يعتذر لموبي اليهودي 30
" تشاؾ ىاغؿ، يـو أمس االثنيف، عف أسفو عمى "النصوص المسيئة ،عبر وزير الدفاع األمريكي المرتقب

في واشنطف. كما عبر عف "دعمو الجارؼ لمعالقات  "إسرائيؿػ"التي لجأ إلييا في السابؽ تجاه الموبي الداعـ ل
وكتب ىاغؿ في رسالة إلى السناتور الديمقراطية بربارة  اإلستراتيجية واألمنية بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة".
سرائيؿ  مبنية عمى قيـ ومصالح مشتركة ومثؿ ديمقراطية. وأف بوكسر أف "العالقات بيف الواليات المتحدة وا 

الشرؽ األوسط يمر بتغييرات درامية وتاريخية تجعؿ إسرائيؿ في حالة شديدة مف عدـ الوضوح، وبالتالي 
 يجري العمؿ سوية بشكؿ يومي وبطرؽ لـ يسبؽ ليا مثيؿ مف أجؿ العمؿ ضد تيديدات قديمة وجديدة".

 والواليات المتحدة. "إسرائيؿ"أكيد توسيع وتعميؽ التعاوف بيف وشدد ىاغؿ عمى أنو ينوي بالت
وأشارت "ىآرتس" إلى أف أقواؿ ىاغؿ ىي جزء مف حممة، يشارؾ فييا البيت األبيض، إلقناع أعضاء 

 لمدفاع. مجمس السنات، وخاصة الديمقراطييف، بدعـ عممية تعيينو وزيراً 
 متيا كانت مقنعة، وأنيا تنوي دعـ تعيينو.أعمنت بوكسر، يـو أمس، أف أجوبة ىاغؿ عمى أسئو 
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وأشارت "ىآرتس" إلى أف ىاغؿ عبر في رسالتو عف أسفو الستخداـ مصطمح "لوبي ييودي"، والذي تحوؿ 
كما عبر عف دعمو  في السنوات األخيرة إلى مصطمح يعتبره الييود في الواليات المتحدة عمى أنو "السامية".

 في الدفاع عف نفسيا".القاطع لما أسماه "حؽ إسرائيؿ 
في حديثو في رسالتو عف إيراف، حيث عبر عف دعمو  وأضافت "ىآرتس" أف ىاغؿ حاوؿ أف يكوف حذراً 

الصريح لمعقوبات االقتصادية متعددة الجوانب، وعف دعمو لػ"سياسة الرئيس". كما اعتبر حزب اهلل عمى أنو 
 الحكومة المبنانية".عمى  "منظمة إرىابية"، وادعى أف "حزب اهلل يشكؿ خطراً 

في نياية لقاء استمر ساعة ونصؼ الساعة في البيت األبيض، قاؿ السناتور الييودي عمى صمة، 
، إف ىاغؿ قد تعيد ببذؿ كؿ الجيود لمنع طيراف مف حيازة 65/6 الديمقراطي تشارلز شومير، يوـ الثالثاء

إلى عدة  المقاء قاؿ شومير إنو استناداً  وفي أعقاب أسمحة نووية، بما في ذلؾ استخداـ القوة العسكرية.
  التزامات في قضايا أساسية تمقاىا مف ىاغؿ فإنو عمى استعداد اآلف لدعـ تعيينو في منصب وزير الدفاع.

 كما طالب أعضاء مجمس السنات بدعـ التعييف.
بر حمقة مركزية في مجمس السنات، ويعت "إسرائيؿػ"وبحسب "ىآرتس" فإف شومير يعتبر أمد أبرز الداعميف ل
 في المصادقة عمى تعييف ىاغؿ في منصب وزير الدفاع.

 63/6/1360، 44عرب 
 
 
 

 بارتكاب "جريمة جديدة" بحق عائمة السموني بغزة "إسرائيل"تهم يالمرصد األورومتوسطي  34
أشرؼ اليور: أكدت مؤسسة حقوقية أوروبية أف جريمة االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ عائمة السموني  -غزة 

لتي استشيد أكثر مف عشريف مف أفرادىا في حرب "الرصاص المصبوب" ضد قطاع غزة قبؿ أربع سنوات ا
معاناة  أف ىناؾ قصصاً  ،ونقؿ المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف، في بياف لو أمس لـ تنتو بعد.

سرائيمية بحؽ عاما( التي نجت مف المجزرة اإل 65جديدة ليذه العائمة، وذكر أف الطفمة أمؿ السموني )
، تعاني اليوـ مف أعراض خطيرة جراء إصابتيا في الدماغ، بينما تبتز السمطات 1009عائمتيا عاـ 

وأكدت المؤسسة أف الطفمة أمؿ تعاني مف استقرار  اإلسرائيمية أسرتيا مقابؿ العالج، وتمنعيا مف السفر.
وأوضح المرصد أف  ات صحية خطيرة.سبع شظايا في رأسيا خمفتيا صواريخ إسرائيمية، سببت ليا مضاعف

تقارير الطفمة الطبية، تظير أنيا تعاني مف نوبات صداع مزمف ونزيؼ حاّد مف األنؼ واختالؿ بالتوازف، 
تستمـز إجراء عممية جراحية دقيقة تعجز المشافي الفمسطينية التي تمقت فييا العالج بمدينتي راـ اهلل وغزة 

 عف إجرائيا.
لطفمة السموني لممرصد األورومتوسطي، فإف مستشفى راـ اهلل الحكومي أجرى لطفمتيا ووفؽ شيادة والدة ا

تحويمة عاجمة لمعالج في المستشفيات اإلسرائيمية، لكف منعًا أمنيًا حاؿ دوف سفرىا مع ابنتيا مف أجؿ إتماـ 
 موني في غزة.بحؽ عائمة الس "إسرائيؿ"وحذرت المؤسسة الحقوقية مف "جريمة جديدة" ترتكبيا  العالج.

وأبدى المرصد األورومتوسطي قمقو الشديد مف الحالة الصحية المتدىورة التي تعاني منيا الطفمة أمؿ 
 السموني، والتي تحرميا مف ممارسة حياتيا بصورة طبيعية منذ أربعة أعواـ، كما تعرض حياتيا لمخطر.

 61/6/1360، لندن، القدس العربي
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  1361 يميون دوالر األموال المبّيضة عامتقديرات في ندوة بأبو ظبي: تر  33
 2012قّدر الخبػير الدولي في الجرائـ الماليػػػة إيياب حاـز قيمة األمواؿ المبيضة عاـ : الحياة –أبو ظبي 

إلى  500عمى المستوى الدولي بنحو تريميػػػوف دوالر، وقاؿ خالؿ ندوة في مصرؼ اإلمارات المركزي إف 
عمى ىامش الندوة أف « الحياة»األمواؿ كاف مصدرىا تجارة المخدرات. وأكد لػ بميوف دوالر مف ىذه  600

 تبييض األمواؿ يحصؿ في بمداف عربية، مف دوف أف يعطي تقديرات.
عمى « الربيع العربي»وحض الخبير المصري الذي يعمؿ أيضًا مستشارًا في محكمة استئناؼ القاىرة دوؿ 

ستعادة األمواؿ الميربة مف قبؿ الرؤساء عمى غرار ما جرى في وضع قوانيف تنظـ عمميات المطالبة با
 العراؽ بعد سقوط نظاـ الرئيس الراحؿ صداـ حسيف.

عمى رغـ عدـ توافر أرقاـ »ولفت حاـز إلى الترابط الوثيؽ بيف عمميات تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب 
أف كؿ ما ُيقاؿ في »، مشيرًا إلى «لـدقيقة حوؿ عمميات تبييض األمواؿ مف قبؿ ممولي اإلرىاب في العا

ىذا الشأف ىو أرقاـ تقديرية ربما تزيد أضعافًا بسبب عدـ الوصوؿ إلى كشؼ كؿ العمميات التي تقع في 
االتفاقات الدولية المنظمة لمكافحة »وقّدـ ورقة إلى الندوة بعنواف: «. إطار تمويػػػؿ اإلرىاب وتبييض األمواؿ

 ا الجيود واالتفاقات اإلقميمية والدولية التي تنظـ مكافحة عمميات تبييض األمواؿ.تناوؿ فيي« تبييض األمواؿ
وقّدـ المدير التنفيذي مسؤوؿ وحدة مواجية تبييض األمواؿ والحاالت المشبوىة في مصرؼ اإلمارات 

د دور المجنة الوطنية لمواجية تبييض األمواؿ وجيو »المركزي عبد الرحيـ محمد العوضي ورقة بعنواف 
عرض فييا القوانيف والتشريعات التي أصدرتيا « اإلمارات في مواجية غسؿ األمواؿ والحاالت المشبوىة

الدولة لمكافحة تبييض األمواؿ واالتفاقات التي وقعتيا مع الدوؿ والمنظمات اإلقميمية والعالمية في ىذا 
 المجاؿ.

مواؿ اوف مع وحدة مواجية تبييض األبالتعوُعقدت الندوة بتنظيـ مف معيد التدريب والدراسات القضائية 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  رؼ اإلمارات المركزي ومكتب األمـوالحاالت المشبوىة في مص

تخصصوف في قضايا الجرائـ المالية وعدد مف الجيات القضائية والمحاموف المف وشارؾ فييا ممثموف ع
 العامميف في المصارؼ المحمية والعالمية.

 16/1/2013، الحياة، لندن
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 العربي رأي القدس

الرئيس المصري محمد مرسي يتعرض حاليا لحممػة رمكارثيػةر شرسػة يشػنيا المػوبي االسػرائيمي ضػده، وصػمت 
لدرجة البحث عف كؿ تصريحاتو وخطبو السابقة التي تتعرض لمييود، وتوظيفيا بشكؿ سافر لتشويو صػورتو 

امػػا مثممػػا حػػدث ويحػػدث مػػع الكثيػػر مػػف العػػرب والمسػػمميف، والغػػربييف، بػػؿ وبعػػض الييػػود الػػذيف يرفضػػوف تم
 العنصرية والسياسات االسرائيمية البغيضة ضد الفمسطينييف في االرض المحتمة.

، حػيف كػاف احػد القيػادييف 1060باالمس اداف البيػت االبػيض بقػوة تصػريحات ادلػى بيػا الػرئيس مرسػي عػاـ 
 ماعة االخواف المسمميف واعتبرتيا دوائر اسرائيمية وييودية معادية لمسامية.في ج

المتحػدث باسػـ البيػت االبػيض جػاي كػارني قػاؿ لمصػحافييف اف المغػة التػي اسػتخدميا الػدكتور مرسػي رميينػة 
 بشدةر واف المسؤوليف االمريكييف عبروا لمحكومة المصرية عف القمؽ في ىذا الشأف.
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لتي يتحدث عنيا المتحدث باسـ البيت االبيض تتمثؿ في القاء الرئيس مرسي قبؿ ثالثة اعواـ المغة الميينة ا
تقريبا خطابا كزعيـ سياسي اسالمي حث فيو، عمى حد قوؿ صحيفة رنيويورؾ تايمزر، المصرييف عمػى تربيػة 

لصػػياينة ربػػانيـ اوالدىػػـ واحفػػادىـ عمػػى كراىيػػة رالييػػود والصػػياينةر، واضػػافت الصػػحيفة نفسػػيا، انػػو وصػػؼ ا
 مصاصو دماء ىاجموا الفمسطينييف، ومثيرو حروب واحفاد القردة والخنازيرر في مقابمة تمفزيونية.

ما قالو الدكتور مرسػي جػاء صػادما لمييػود والصػياينة دوف ادنػى شػؾ، واالوصػاؼ التػي اطمقيػا غيػر مقبولػة 
د اي مناصػػب رسػػمية، وادانػػة البيػػت فػػي الغػػرب واسػػرائيؿ، حتػػى لػػو صػػدرت عنػػو وىػػو خػػارج السػػمطة وال يتقمػػ

 االبيض ليا متوقعة.
ال نجػػادؿ فػػي حػػؽ البيػػت االبػػيض فػػي اصػػدار مثػػؿ ىػػذه االدانػػة، ولكػػف مػػا نجػػادؿ فيػػو ىػػو عػػدـ تعاطيػػو مػػع 
تصريحات ييودية واسرائيمية اكثر قسوة وعنصرية في حؽ العرب، تصدر عف شخصيات دينية ييودية تحتؿ 

 مكانة بارزة وسط اتباعيا.
بمػػا نفيػػد المتحػػدث باسػػـ البيػػت االبػػيض ورئيسػػو بػػاف الحاخػػاـ عوفاديػػا يوسػػؼ زعػػيـ حػػزب شػػاس الييػػودي ور 

المتشػػدد، وصػػؼ العػػرب بالحشػػرات، وتمنػػى اف يصػػاب الػػرئيس محمػػود عبػػاس والفمسػػطينيوف بوبػػاء يقضػػي 
 ه الصحيفة.عمييـ، عالوة عمى تصريحات اخرى ادلى بيا رجاؿ ديف ييود ال نستطيع ذكرىا لبذاءتيا في ىذ

الحاخاـ عوفاديا يوسؼ يعتبر مف اكثر الشخصيات الييودية نفوذا في اسرائيؿ والعالـ بأسره، وحزبو يحتؿ ما 
 يقرب مف العشرة مقاعد في الكنيست االسرائيمي )البرلماف( ونوابو ممثموف في الحكومة االسرائيمية.

ة لكػػؿ انسػػاف ينتقػػد اسػػرائيؿ وعنصػػريتيا وجػػرائـ اسػػرائيؿ وحمفاؤىػػا فػػي الغػػرب يسػػتخدموف اتيػػاـ معػػاداة السػػامي
حربيا ضد الفمسطينييف، وعدوانيا عمى قطاع غزة وجنوب لبناف. فقبؿ اشير اتيمت االديب االلمػاني الكبيػر 
كػػونتر كػػراس بمعػػاداة السػػامية وشػػنت الجمعيػػات الييوديػػة المواليػػة السػػرائيؿ حممػػة شرسػػة ضػػده، وىػػو الفػػائز 

نػػو قػػاؿ اف اسػػرائيؿ اخطػػر مػػف ايػػراف عنػػدما يتعمػػؽ االمػػر بتيديػػد السػػالـ العػػالمي. بجػػائزة نوبػػؿ فػػي االدب، ال
وقبػػؿ اسػػبوع تعػػرض الكاتػػب والناشػػر االلمػػاني يػػاكوب اوغشػػتايف لحممػػة مماثمػػة تمثمػػت فػػي وضػػع اسػػمو عمػػى 
القائمػػة السػػنوية التػػي تضػػـ اكثػػر عشػػرة اشػػخاص عػػداء لمسػػامية واسػػرائيؿ فػػي العػػالـ، والتػػي يصػػدرىا مركػػز 
سػػػيموف فازنتػػػاؿ الييػػػودي المطػػػارد لمنػػػازييف. واوغشػػػتايف ىػػػذا ىػػػو ابػػػف مؤسػػػس مجمػػػة رديػػػر شػػػبيغؿر االلمانيػػػة 

 المعروفة.
رئػػػيس تحريػػػر ىػػػذه المجمػػػْة يتعػػػرض التيامػػػات وحمػػػالت مماثمػػػة مسػػػتمرة منػػػذ سػػػنوات، تيػػػدؼ الػػػى تحػػػريض 

ية االسػػرائيمية والمجػػازر التػػي محطػػات تمفػػزة بريطانيػػة وعالميػػة بسػػبب مقابالتػػو وكتاباتػػو التػػي تفضػػح العنصػػر 
 ترتكبيا اسرائيؿ في قانا في جنوب لبناف وفي قطاع غزة.

حممػة االبتػػزاز ىػػذه التػػي تشػػنيا منظمػػات ييوديػػة مواليػة السػػرائيؿ يجػػب اال تػػؤثر فػػي الػػرئيس مرسػػي، وتدفعػػو 
اسػػرائيمي اثنػػاء الػػى تقػػديـ تنػػازالت لالسػػرائيمييف، فػػالرئيس مرسػػي ىػػو الػػذي توسػػط لوقػػؼ اطػػالؽ النػػار بطمػػب 

 العدواف االسرائيمي االخير عمى قطاع غزة وتعيد بدعـ اتفاقية السالـ بيف مصر واسرائيؿ.
في الوقت نفسو فاننا نطالب االدارة االمريكية بالنزاىة والمساواة والتصدي لمحمالت الييودية المعاديػة لمعػرب 

ؤمف بالعدالة واالنصاؼ واحتراـ كؿ االجناس ذات الطابع العنصري، فالعرب ايضا ساميوف، اذا كانت فعال ت
 والطوائؼ واالدياف بالقدر نفسو.

 61/6/1360، القدس العربي، لندن
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 نادية سعد الديف
فػػي غضػػوف أيػػاـ قميمػػة؛ خرجػػت مػػف السػػمطة الفمسػػطينية إسػػتراتيجيات متناقضػػة بمنطػػوؽ التيديػػد، تنقمػػت بػػيف 

دولة الواحدة"، ومحاكمة االحتالؿ اإلسرائيمي دوليػًا. ممػا يعكػس مأزقػًا حقيقيػًا حػادًا، سػيظؿ يػراوح "الحؿ"، و"ال
قصاء الخيارات األخرى.  مكانو أماـ االحتكاـ لمسار التفاوض األوحد وا 

وألف كػػؿ مػػا تػػوالى صػػدوره لػػيس جػػديًا مػػف ناحيػػة السػػمطة وال ينسػػجـ مػػع إسػػتراتيجيتيا ونيجيػػا، حيػػث جػػاء 
لتمػويح والتيديػػد أكثػر منػػو تكتيكػًا سياسػيًا إلسػػتراتيجية واضػحة، فإنػػو يشػي بإشػكالية "االنفػػراد" فػي مػػا بصػيغة ا

تعتقػػػده السػػػػمطة مخرجػػػًا مناسػػػػبًا لفزمػػػة الراىنػػػػة، إزاء انسػػػداد األفػػػػؽ السياسػػػي، وتعثػػػػر خطػػػوات المصػػػػالحة، 
"مخرجػػًا" يتيمػػًا دوف بػػدائؿ وبػػال إجمػػاع وحكومػػة إسػػرائيمية قادمػػة أكثػػر غمػػوًا وتطرفػػًا وتمػػددًا اسػػتيطانيًا، فشػػكؿ 

وطني، فضاًل عػف عػدـ اسػتثماره لمػا تحقػؽ مػف انتصػار المقاومػة عمػى عػدواف االحػتالؿ األخيػر ضػد قطػاع 
نوفمبر/تشػػػريف الثػػػاني الماضػػػي، بنيػػػؿ فمسػػػطيف صػػػفة "دولػػػة  19غػػػزة، ومػػػف مكسػػػب دبموماسػػػي سياسػػػي فػػػي 

 مراقب" غير عضو في األمـ المتحدة.
يح بالدولػػة الواحػػدة مػػف جانػػب السػػمطة كخيػػار سػػيئ يقصػػد بػػو التخويػػؼ مػػف مغبػػة االنجػػرار نحػػوه ويػػأتي التمػػو 

نتيجة سياسة االحتالؿ، وليس حاًل جادًا مطروحًا لمبحث، ومف شػأف ذلػؾ االسػتخداـ بتمػؾ الطريقػة أف يمحػؽ 
 أضرارًا جسيمة تجبُّ مطمب المجوء إليو.

حكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة ضػػد مجرمػػي الحػػرب اإلسػػرائيمييف وحيػػاؿ أمػػا إذا كانػػت إقامػػة دعػػاوى جزائيػػة أمػػاـ الم
انتياكػػػاتيـ االسػػػتيطانية فػػػي األراضػػػي المحتمػػػة، تعػػػّد مطمبػػػًا وطنيػػػًا متاحػػػًا بعػػػد نيػػػؿ "الصػػػفة الجديػػػدة" لدولػػػة 

( حينمػػا صػػرح "بعػػدـ التوجػػو إلػػى 30/66/1061فمسػػطيف، فػػإف الػػرئيس محمػػود عبػػاس قػػد حسػػـ أمرىػػا )فػػي 
االعتػػداء اإلسػػرائيمي عمينػػا"، بحسػػب تعبيػػره. وكػػأف سػػجؿ جػػرائـ االحػػتالؿ الحافػػؿ ال يرقػػى  المحكمػػة إال عنػػد

حتى اآلف إلى مستوى العدواف وينتظر المزيد لتحقؽ متطمباتو، مما فػّرغ ىػذا المنجػز مػف مضػمونو الحقيقػي، 
فاقيػات جنيػؼ األربػع، وجّر قمقًا فمسطينيِّا مف انسحابو عمى الشؽ اآلخر مػف المكسػب القػانوني، ممػثال فػي ات

التي تترتب عمييػا آثػار قانونيػة ميمػة بالنسػبة لفسػرى المعتقمػيف فػي سػجوف االحػتالؿ، ولجيػة حػؽ المطالبػة 
 -وفػؽ خبػراء القػانوف الػدولي-بتطبيقيا عمى األراضي الفمسطينية المحتمة والسكاف المدنييف فييػا، ممػا يعنػي 

 زة وحماية سكانيا مف انتياكات االحتالؿ.ترتيب وضع قانوني في الضفة الغربية وقطاع غ
وقد يؤشر ىذا المعطى لما كاف ُيتقد ابتداًء مف الخطوة األممية لـ تكف سوى حؿ لمأزؽ تفاوضي، إذ لـ يكف 
القػػرار بػػديال عػػف التفػػاوض الػػذي لػػـ تغػػادر القيػػادة الفمسػػطينية دائرتػػو قػػط، ولكنيػػا أرادت خمػػؽ بيئػػة تفاوضػػية 

لمركز القانوني عمى المستوى الدولي عبر العضوية في األمـ المتحدة، أي أنيػا لػـ جديدة مف خالؿ تحسيف ا
تضػػع المسػػعى األممػػي ضػػمف إطػػار إسػػتراتيجية بديمػػػة عػػف المفاوضػػات بعػػدما أدركػػت فشػػميا، فيمػػا أرجػػػأت 

 متطمباتو الالحقة إلى ما بعد تحققو في وقت مناسب.
ولػيس بعػدًا، بمػا تجػّره مػف تبعػات جسػيمة عمػى القضػية  وبسبب معاكسة الخطوة لمنطؽ إنياء االحػتالؿ قػبالً 

% مػػف جغرافيػػة فمسػػطيف مػػف حػػؽ المطالبػػة بيػػا، فقػػد خمقػػت إبيامػػًا 78الفمسػػطينية وفػػي مقػػدمتيا إسػػقاط نحػػو 
إلػػى  -فػػي أفضػػؿ الحػػاالت-حػػوؿ مػػا إذا كانػػت معػػواًل حقيقيػػًا لتكػػريس الدولػػة عمػػى األرض، أـ سػػوؼ تتحػػوؿ 

بػداًل -أسػوة بػنمط اقتػراح موفػاز، وىػو مرفػوض فمسػطينيًا، أو "دولػة حكػـ ذاتػي"  دولة محاصرة بحدود مؤقتػة،
منزوعػػة السػػيادة والسػػالح، بحيػػث يكػػوف أقصػػى مػػدى سػػمطتيا اعتمػػاد اسػػـ "دولػػة  -مػػف "سػػمطة حكػػـ ذاتػػي"

فمسػػطيف" وشػػعارىا عمػػى األوراؽ والمعػػامالت الرسػػمية، أي دولػػة عمػػى الػػورؽ فقػػط، شػػريطة عػػدـ الشػػطط فػػي 
 -بنموذجػو الجديػػد-سػألة أيضػًا، حيػػث اضػطرت السػمطة مػػؤخرًا إلػى اسػتثناء جػواز السػػفر الفمسػطيني ىػذه الم
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مػػف مرسػػـو رئاسػػي صػػدر بيػػذا الخصػػوص، بسػػبب سػػيطرة االحػػتالؿ عمػػى المعػػابر والحػػدود وحركػػة التنقػػؿ، 
 وبالتالي عدـ االعتراؼ بو.

سػػػبب غيابيػػػا، أمػػػاـ سياسػػػة االسػػػتيطاف وتسػػػتقيـ ىػػػذه المعادلػػػة أيضػػػًا عمػػػى أّس دعػػػائـ الدولػػػة وشػػػروطيا، ب
% 10% مػف مسػاحة الضػفة الغربيػة، مبقيػة أقػؿ مػف 80واالستالب اإلسرائيمية التي تمكنػت مػف قضػـ زىػاء 

% مػف فمسػطيف التاريخيػة. فيمػا تمتػد "البقعػة" الخارجػة عػف يػد االحػتالؿ ضػمف 61فقط لمفمسػطينييف، تعػادؿ 
-قواـ الكياف الفمسطيني المستقبمي  -مع مساحة قطاع غزة-تشكؿ ثمانية "كانتونات" غير متصمة جغرافيًا، ل

الػػػذي ال يخػػػرج بالنسػػػبة إلييػػػا عػػػف إطػػػار الحكػػػـ الػػػذاتي المعنػػػي بالشػػػؤوف المدنيػػػة  -وفػػػؽ الرؤيػػػة اإلسػػػرائيمية
 لمسكاف، باستثناء السيادة واألمف الموكوليف لالحتالؿ.

األمميػػة لالسػػػتدالؿ عمػػػى نجاعتيػػا أمػػػر يجانػػػب واستشػػياد السػػػمطة "بغضػػب" الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي مػػف الخطػػػوة 
الصػواب، إذ إف موقػؼ االحػتالؿ منيػا يػػدخؿ فػي بػاب درء المخػاطر، والتشػػبث بػالراىف الػذي يسػتطيع تغييػػره 
تبعػػػًا لمصػػػالحو بػػػدوف ضػػػجة إعالميػػػة، إضػػػافة إلػػػى النظػػػرة العنصػػػرية اإلسػػػرائيمية التػػػي ال تريػػػد لمفمسػػػطينييف 

 نويًا.تسجيؿ أي تقدـ حتى ولو كاف مع
ومع ذلؾ؛ لػف يمتػـز االحػتالؿ بنػواتج المسػعى األممػي الػذي ال يغيػر مػوازيف القػوى وال الوقػائع عمػى األرض، 
نمػػا سػػيدعو السػػمطة لمعػػودة إلػػى التفػػاوض برعايػػة أميركيػػة، والػػدخوؿ مجػػددًا فػػي دائػػرة مغمقػػة ال منفػػذ فييػػا،  وا 

 ( ابتداًء.6993استالاًل لمأزؽ ما قاد إليو أوسمو )
-جمى ذلؾ مؤخرًا في تيديد الػرئيس عبػاس بحػؿ السػمطة وتسػميـ مفاتيحيػا لالحػتالؿ، معبػرًا عػف مػأزؽ وقد ت

إزاء سياسة االحتالؿ القاضمة لممساحة المقررة إلقامة الدولة الفمسطينية ضمنيا، بمػا يقػّوض  -وليس مخرجاً 
يمي لوقػػؼ االسػػتيطاف وااللتػػزاـ "حػػؿ الػػدولتيف"، وأمػػاـ جمػػود العمميػػة السػػممية بسػػبب التعنػػت والػػرفض اإلسػػرائ

، وفػؽ المطمػب الفمسػطيني السػتئناؼ المفاوضػات، وجػّراء األزمػة الماليػة الخانقػة التػػي 6967بمرجعيػة حػدود 
تشػػيدىا السػػمطة نتيجػػة الحجػػز اإلسػػرائيمي ألمػػواؿ الضػػرائب المسػػتحقة لمفمسػػطينييف، وتراجػػع الػػدعـ األميركػػي 

ؿ العربيػػة بتعيػػداتيا التػػي أقرتيػػا فػػي قمػػـ عربيػػة سػػابقة بتقػػديـ الػػدعـ بعػػد الخطػػوة األمميػػة، وعػػدـ التػػزاـ الػػدو 
 المالي الالـز لمسمطة.

ولربما كاف "حؿ السمطة" ىو األفضؿ، بالعودة إلى مربع مػا قبػؿ اتفػاؽ أوسػمو، وتحميػؿ االحػتالؿ مسػؤولياتو 
نقاذ المشروع الوطني الفمسطيني، إال أف "العػالـ" ال يػرى فيػو تيديػد ًا أمػاـ متواليػة تكػراره، ولتناقضػو مباشرة، وا 

الصػػػريح مػػػع قػػػدرة السػػػمطة عمػػػى تنفيػػػذه، بسػػػبب الضػػػغط الخػػػدماتي والػػػوظيفي عمػػػى األقػػػؿ، ولمػػػرفض الغربػػػي 
 اإلسرائيمي لو، في ظؿ التنسيؽ األمني مع االحتالؿ، وعدـ قبوؿ األخير العودة لالحتالؿ المباشر.

يع منظمة التحرير اتخاذ قرار فردي بشأنو بدوف أف تترتػب ورغـ أف "حؿ السمطة" مسنود قانونيًا، حيث تستط
عمييػػا أي تبعػػات أو التزامػػات قانونيػػة، فػػإف الوقػػائع عمػػى األرض والمعطيػػات السياسػػية المعاكسػػة تجعػػؿ لػػو 
عادة صياغة العالقة  حسابات أخرى، ومواقؼ فمسطينية متنقمة بيف تأييده مقابؿ الدعوة "لممراجعة الوظيفية" وا 

 الؿ.مع االحت
ويقػػع ىػػذا الخيػػار فريسػػة تجػػاذب فمسػػطيني حػػاد بػػيف األخػػذ بػػو إجػػراًء ورفضػػو بػػدياًل، باعتبػػار السػػمطة معبػػرًا 
لمدولػػػة الموعػػػػودة وجيػػػازًا خػػػػدماتيًا حيويػػػًا. ويفسػػػػر مراقبػػػوف طػػػػرح الخيػػػار رسػػػػميًا بأنػػػو تعبيػػػػر عػػػف االنزعػػػػاج 

ميركي واإلسرائيمي السػتئناؼ المفاوضػات الفمسطيني، أو محاولة لمتيديد والضغط السياسي عمى الجانبيف األ
 وفؽ شرطْي المرجعية ووقؼ االستيطاف.
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ويستند ىؤالء إلى أف الخط الرسمي السػائد فػي القيػادة الفمسػطينية يػرى عػدـ اسػتنفاد الخيػارات األخػرى، بينمػا 
االحػتالؿ  تكتنؼ الضبابية كامؿ المشيد تبعًا لتصريحات متناقضة، وسط أصػوات "فتحاويػة" تنػادي بتفػويض

بعػض صػالحيات السػمطة مػػف دوف حميػا، مقابػؿ تأكيػد المجنػػة التنفيذيػة فػي منظمػة التحريػػر عػدـ وجػود قػػرار 
نمػػا التحػػذير مػػف إجػػراءات إسػػرائيمية تػػؤدي إلػػى إضػػعاؼ السػػمطة أو منعيػػا مػػف العمػػؿ بشػػكؿ سػػميـ  بالحػػؿ، وا 

 وانييارىا تاليًا.
لحػػؿ"، حيػػث صػػدر قػػرار تأسيسػػيا عػػف المنظمػػة بصػػفتيا ويػػّروج مناصػػرو "بقػػاء السػػمطة" لمقػػوالت صػػعوبة "ا

المرجعية الوحيدة، فضاًل عف شبكة واسعة مف المصالح واالرتباطات المالية والسياسية واألمنية المعقدة التػي 
تشػػكمت بػػيف السػػمطة وسػػائر األطػػراؼ الدوليػػة واإلقميميػػة، ومػػع سػػمطات االحػػتالؿ، بينمػػا يتطمػػب حميػػا إيجػػاد 

ساعدات الدولية، ولمخدمات التػي تقػدميا فػي األراضػي المحتمػة، والوظػائؼ التػي تشػمؿ نحػو بدائؿ لممنح والم
ألػػؼ موظػػؼ مػػف مػػدنييف وعسػػكرييف، عػػدا عػػف تبعػػات التشػػييع الرسػػمي لمعمميػػة السػػممية رغػػـ جمودىػػا  671

حالة المياـ لممنظمة التي تعاني إشكاليات ومطالبػات بإعػادة تفعيميػا، وتغييػر المعاد لػة التػي اسػتقر الراىف، وا 
عمييا الصراع العربي/اإلسرائيمي، وخمؽ تداعيات سمبية لف يتمكف الجانب الفمسطيني مػف مواجيتيػا فػي ظػؿ 

 االنقساـ الوطني.
أف "قػػرارًا بيػػذا الخصػػوص يجػػب اتخػػاذه فػػي إطػػار  -مثػػؿ حركػػة حمػػاس-وتجػػد القػػوى والفصػػائؿ الفمسػػطينية 

يجابياتو والتوافؽ بشأنو، مػف دوف أف يعنػي ذلػؾ مسػوغًا التشاور والتنسيؽ الوطني، مف أجؿ دراسة سمب ياتو وا 
 لمتمسؾ بيا".

رأي يأخػػػذ بمراجعػػػة وظػػػائؼ السػػػمطة، باعتبػػػاره مطمبػػػًا مضػػػادًا "لمحػػػؿ"، أمػػػاـ واقػػػع مػػػا  -فػػػي المقابػػػؿ-ويقػػػؼ 
وصػػػمت إليػػػو مػػػف حصػػػر وجودىػػػا فػػػي إطػػػار تقػػػديـ الخػػػدمات لممػػػواطنيف، مػػػف ميػػػاه وطػػػرؽ وصػػػرؼ صػػػحي 

خنقيا االحتالؿ فػي المنػاطؽ الجغرافيػة المسػماة "أ" )وفػؽ تصػنيؼ أوسػمو(، وسػمخ القػدس مػف  وغيرىا، بعدما
% 61إجراءاتيا، وحاصر غزة ومنع تواصميا مع الضفة الغربية، وأغمؽ األغوار، وأفقدىا سمطتيا عمى زىاء 

ني وتضـّ نسػبة تخدـ الشعب الفمسطي -بحسب تمؾ الرؤية-ولكف ألنيا  مف مساحة الضفة والمعابر والقدس.
كبيرة مف موظفيو، وتشكؿ إحدى روافع إنياء االحتالؿ ونواة الدولة، فإف النقاش يجب أف يدور ضمف سػياؽ 
الواقع الخدماتي وغياب السيادة الوطنية، لبحث تغيير وظائفيا بما يسمح باالنتقاؿ إلػى الدولػة، ودراسػة شػكؿ 

 العالقة المستقبمية مع االحتالؿ في ضوئيا.
لوقػػػؼ العمػػػؿ بالتزامػػػات أوسػػػمو، ومراجعػػػة واجبػػػات السػػػمطة تجػػػاه االحػػػتالؿ،  -وفػػػؽ آخػػػريف-يػػػد ذلػػػؾ وقػػد يم

وتحويؿ المياـ السياسية لمنظمة التحريػر بعػد تفعيميػا، بمػا قػد يػؤدي إلػى مواجيػة مػع االحػتالؿ قػد تجػّر إلػى 
 انييار السمطة.

، بعػدما خمػؽ مأزقػًا ناجمػًا عػف عػدـ االتفػاؽ لقد قاد مسار أوسمو إلى ىذا النوع مف اإلسػتراتيجيات المتناقضػة
عمى قضايا الوضع النيػائي، وتأجيميػا إلػى المرحمػة النيائيػة مػف المفاوضػات، لػيس ألف االتفػاؽ يحمػؿ بػذور 
نما أيضًا إلصرار الكيػاف اإلسػرائيمي عمػى تحكػيـ  فشمو أو الختالؿ موازيف القوى لصالح االحتالؿ فحسب، وا 

تسوية مرفوضة ال تحقؽ الحّد األدنى مف حقوؽ الشػعب الفمسػطيني فػي التحريػر ىذا الخمؿ في عممية فرض 
وتقريػػر المصػػير، ممػػا أحػػدث مأزقػػًا حرجػػًا وأوضػػاعًا متػػدىورة فػػي األراضػػي المحتمػػة، ومسػػارًا تفاوضػػيًا متعثػػرًا 

 حينًا وجامدًا أحيانًا، رغـ متوالية المؤتمرات واالتفاقيات التي لـ تفض إلى شيء.
وفػػػي مقػػػدمتيا -ف عمػػػؽ األزمػػػة خاصػػػية "االسػػػتبعاد" ولػػػيس "التػػػزامف"، بنػػػأي الخيػػػارات األخػػػرى ومػػػا يزيػػػد مػػػ

 عف البدائؿ التي تضعيا القيادة الفمسطينية عمى طاولة البحث. -المقاومة
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إف ىػػػذا يتطمػػػب تغييػػػرًا فػػػي اإلسػػػتراتيجية التػػػي قػػػادت إلػػػى المػػػأزؽ، عبػػػر االعتػػػراؼ أواًل بفشػػػؿ مسػػػار أوسػػػمو، 
الوحػػػدة الوطنيػػػة، ووضػػػع برنػػػامج سياسػػػي وطنػػػي موحػػػد وفػػػؽ المقاومػػػة بشػػػتى أشػػػكاليا، وتخمػػػي والعػػػودة إلػػػى 

 السمطة عف التنسيؽ األمني مع االحتالؿ.
 63/6/1360، الجزيرة نت، الدوحة
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 اوكتافيا نصر
ا نوافػؽ عمػى مسػاره العنفػي انطبع النضاؿ الفمسطيني مف أجؿ الدولة بالعنؼ في الجزء األكبر منو. سواء كّنػ

واألىداؼ التي حّققيا أو نرفضيما معًا، ال بد مف أف نتذّكر أف فمسطيف اليوـ ىي عمى وشؾ أف تصػير مػف 
 جديد جزءًا مف المجتمع الدولي بعد سبعة عقود مف حرمانيا ذلؾ الحؽ واالمتياز.

ات االنتحاريػػة والخطػػؼ والقتػػؿ فػػي الغػػرب، يستحضػػر مجػػرد ذكػػر اسػػـ فمسػػطيف أو الفمسػػطينييف صػػور العمميػػ
والفسػػػاد والعنػػػؼ. والسػػػبب ىػػػو البروباغنػػػدا الصػػػييونية العالميػػػة التػػػي تصػػػوهر الفمسػػػطينييف منػػػذ عقػػػود بػػػأنيـ 
إرىػػابيوف خطػػروف ومتشػػّددوف يثيػػروف الخػػوؼ ولػػذلؾ يجػػب عػػزليـ أيػػًا يكػػف الػػثمف. ىػػذه الصػػورة التػػي تػػروهج 

ُتسػػػاىـ فييػػػا ال بػػػؿ ُتعّززىػػػا وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المرتَينػػػة، والرسػػػائؿ بعنايػػػة وتخطػػػيط منيجػػػي ومػػػنظَّـ، غالبػػػًا مػػػا 
رة مف األوساط الييودية واإلسرائيمية األصولية، ولعؿ األىـ ىو أف أعماؿ العنػؼ التػي ينفّػذىا  المركَّزة والمتكره

 .الفمسطينيوف عمى األرض تصّب في إطار السيناريو نفسو وتزّوده ماّدة إضافية عند كؿ فرصة سانحة
يعاني الفمسػطينيوف كمجموعػة مشػكمة فػي صػورتيـ فػي كػؿ مكػاف تقريبػًا مػف العػالـ. تتغّيػر الصػورة مػع تبػّدؿ 
المشيد وأوجو التنّوع في كؿ بمد وقاّرة. لكف الوطػأة األقسػى ىػي تمػؾ التػي يتحّمميػا الفمسػطينيوف مػف إخػوانيـ 

سػية الخاصػة، فيمػا ال ُيقػدهموف لمفمسػطينييف العرب الذيف يتبّنوف القضية الفمسطينية مػف أجػؿ مصػالحيـ السيا
شيئًا جوىريًا أو عمميًا. ووقت ُينَظر إلى الفمسطينييف بعيف اإلعجاب في أميركا الالتينية مثاًل حيػث ُيعتَبػروف 
ميػاجريف نػاجحيف قػّدموا إسػيامات كبيػرة لمجتمعػاتيـ، وارتقػوا إلػى مراتػب عاليػة فػي األعمػاؿ والحكومػػات، ال 

ضػػػػوف لممعاممػػػػة السػػػػّيئة والتعّسػػػػفية فػػػػي مخّيمػػػػات الالجئػػػػيف فػػػػي أنحػػػػاء الشػػػػرؽ األوسػػػػط. كممػػػػة يزالػػػػوف يتعرّ 
ثػػة بالمجػػاري المفتوحػػة، ولإلعاشػػات  "فمسػػطيني" مرادفػػة فػػي نظػػر عػػدد كبيػػر مػػف العػػرب لخػػيـ الالجئػػيف المموَّ

ُينَظػػػر إلػػػى  الغذائيػػػة، والفقػػػر، والشػػػعب غيػػػر المرغػػػوب فيػػػو الػػػذي ال يسػػػتحّؽ التمتّػػػع بػػػأي حقػػػوؽ أو فػػػرص.
الفمسػػطينييف كمجموعػػة، ولػػيس لمػػا ىػػـ عمػػييـ كػػأفراد. إنيػػـ فػػي نظػػر اآلخػػريف شػػعٌب مػػع وقػػؼ التنفيػػذ ينتظػػر 

إلى وطنو األـ. حتػى فػي األمػاكف التػي انػدمج فييػا الفمسػطينيوف تمامػًا، مثػؿ األردف،  -كمجموعة  -العودة 
تموح في األفؽ بوادر عدـ استقرار سياسي في  األردني واضحًا لمعياف ما أف -يصير االستقطاب الفمسطيني 

 المممكة.
كمػػا كتبػػُت مػػرارًا مػػف قبػػؿ، يعنػػي االنتمػػاء الفمسػػطيني اليػػوـ أمػػورًا كثيػػرة لعػػدد كبيػػر مػػف األشػػخاص. يصػػعب 
تحديد ما يريده الفمسطينيوف فعاًل في خضـ الصحوة العربية التاريخية، تمامػًا كمػا يصػعب معرفػة مػف يمػّثميـ 

 تحّدث باسميـ جميعًا.فعاًل ومف ي
ليسػػت ميمػػة سػػيمة، وىػػذا مػػا يشػػيد عميػػو كػػؿ مػػف يعمػػؿ بػػال كمػػؿ لتغييػػر صػػورة الفسػػطينييف فػػي العػػالـ. إنيػػا 
معركػػػة شػػػاّقة. ال يمكػػػف إلغػػػاء سػػػنوات مػػػف البروباغنػػػدا المدروسػػػة فػػػي غضػػػوف أيػػػاـ أو حتػػػى بضػػػع سػػػنوات. 

الفمسػطينيوف لمعػالـ أنيػـ بشػٌر ُسػِمبوا أرضػيـ تحػت  فاألمر يقتضي ثباتًا والكثير مف اإلرادة الطّيبػة كػي ُيظيػر
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العيف الساىرة لمعالـ "المتمدهف". ويتطّمب إقامة الكثير مف القرى المماثمة لقريػة "بػاب الشػمس" مػف أجػؿ تغييػر 
 ىذه النظرة السمبية غير اإلنسانية عف الفمسطينييف الراسخة في أذىاف عدد كبير مف األشخاص حوؿ العالـ.

ي مف أنصار الالعنؼ، ال يسعني سوى أف أصّفؽ لشػجاعة مئػات الفمسػطينييف الػذيف أقػاموا قريػة مػف بما أنن
أجؿ تمييد الطريؽ لقياـ دولة فمسطيف. خػوؼ نتنيػاىو مػف المتظػاىريف السػممييف واضػح لمعيػاف. وخيػر دليػؿ 

غػـ األمػر الصػادر عػف عمى ذلؾ إرسالو قوة أمنية مدّججة بالسػالح تحػت جػنح الظػالـ لطػردىـ بػالقّوة عمػى ر 
 محكمة العدؿ العميا الذي يمنع عمميات اإلجالء.

مػػع أف التحػػّرؾ اإلسػػرائيمي كػػاف سػػريعًا وشػػّكؿ مفاجػػأة لكثيػػريف، ومػػف ىنػػا تقصػػير وسػػائؿ اإلعػػالـ فػػي تغطيػػة 
الخبػػػػر بطريقػػػػة وافيػػػػة، قػػػػّدمت فمسػػػػطيف الػػػػى العػػػػالـ المئػػػػات مػػػػف أمثػػػػاؿ غانػػػػدي. أعمػػػػـ مثػػػػؿ كثػػػػر، أف لػػػػدى 

يف اآلالؼ مػػف أمثػػاؿ غانػػدي، ال بػػؿ عشػػرات اآلالؼ ومئػػات اآلالؼ الػػذيف يتحّينػػوف الفرصػػة لمفػػت الفمسػػطيني
 انتباه العالـ ودفعو إلى اإلصغاء إلييـ. فيؿ يدخموف التاريخ بفتح مزيد مف األبواب التي تقودىـ الى الشمس؟
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دونػػـ، وليػػا تػػاريخ  6155775000عاصػػمة أكبػػر قضػػاء فػػي فمسػػطيف الػػذي تبمػػغ مسػػاحتو مدينػػة بئػػر السػػبع 
عريػػؽ ذكػػر كثيػػرًا فػػي كتػػب األقػػدميف. وىػػذا التػػاريخ عمػػى أىميتػػو ال يقػػارف بتاريخيػػا الحػػديث، الػػذي أدى دورًا 

زاؿ تطبؽ بالطريقة المعيودة التي ال ت 6881كبيرًا في تاريخ فمسطيف. فقد سيطرت بريطانيا عمى مصر عاـ 
في بعض بالدنا العربية حتػى يومنػا ىػذا، وىػى اسػتعانة حػاكـ ظػالـ بقػوة أجنبيػة لتحميػو مػف ثػورة شػعبو ضػد 
الظمػـ. فقػد طمػػب الخػديوي توفيػػؽ مػف بريطانيػا مسػػاعدتو فػي تثبيػػت عرشػو ضػد مطالبػػة الضػباط المصػػرييف، 

والشػركس. فػانتيزت بريطانيػا الفرصػة وعمى رأسيـ أحمػد عرابػي باشػا، بالعػدؿ والمسػاواة مػع الضػباط االتػراؾ 
ودمػػرت االسػػكندرية مػػف البحػػر واسػػتولت عمػػى قنػػاة السػػويس، ووطػػدت أقػػداميا فػػي مصػػر، ولػػـ تخػػرج منيػػا 

عامًا عندما أخرجيا جماؿ عبد الناصر. وىذا التاريخ ميـ ألف بريطانيا أسست في مصر  75نيائيًا، إال بعد 
 ستعمار المشرؽ العربى بعد الحرب العالمية األولى.قاعدة عسكرية وسياسية انطمقت منيا إلى ا

في بداية القرف العشريف، شعر األتراؾ بالتيديػد البريطػاني لػبالد الشػاـ الواقعػة تحػت سػيطرة الدولػة العثمانيػة، 
فبػػدأوا فػػي تحصػػيف حػػدود فمسػػطيف الجنوبيػػة الشػػرقية التػػي كانػػت تمتػػد إلػػى منػػاطؽ واسػػعة فػػي سػػيناء ومػػف 

عمػى أسػاس  6900تد جنوبًا حتى خميج العقبة. وبدأ بنػاء مدينػة بئػر السػبع الحديثػة عػاـ العريش إلى خط يم
لػػى مدرسػػة  تخطػػيط حػػديث عمػػى شػػكؿ مربعػػات، وفػػي كػػؿ مربػػع مبػػاف حكوميػػة ُحػػّوؿ بعضػػيا إلػػى مستشػػفى وا 

دونػـ( مػف أصػحابيا عشػيرة العزازمػة.  15000ومسجد ومحطة سكة حديد وحديقة عامة. واشػتريت األرض ) 
يكػػف موقػػع بئػػر السػػبع موقعػػًا أثريػػًا قػػديمًا فحسػػب، بػػؿ كػػاف النقطػػة التػػي اجتمعػػت عنػػدىا أراضػػي قبائػػؿ  ولػػـ

العزازمػػة والتػػرابيف والتياىػػا. وفػػي ىػػذه المدينػػة الجديػػدة تػػـ تخػػزيف مػػؤف وسػػالح لمػػدفاع عػػف فمسػػطيف. ثػػـ مػػد 
ة أصػبحت فػي مػا بعػد عمػى االتراؾ سكة الحديد مف القدس إلى بئػر السػبع ثػـ إلػى عوجػة الحفيػر، وىػى نقطػ

 حدود مصر وفمسطيف.
 رسم الحدود

إف االىتماـ التركي الكبير ببئر السبع، إلى حػد مػد سػكة حديػد فػي أرض صػحراوية جنػوب بئػر السػبع، )تقػع 
المناطؽ الخصبة شماؿ المدينػة( ىػو أمػر لػو داللتػو، ويػدؿ عمػى بعػد نظػر كبيػر. إذ أف بريطانيػا التػى كانػت 
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اكميػػا الفعمػػي المػػورد كرومػػر، تػػآمرت، بواسػػطة المفػػتش اإلنكميػػزي فػػي سػػيناء جيننغػػز تحكػػـ مصػػر بواسػػطة ح
الػذي يفصػؿ  6906فػي تشػريف األوؿ/ اكتػوبر « الخػط االداري»براممي، كي ترغـ االتراؾ عمى قبوؿ اتفاقيػة 

 ػػػ ولػػـ يكػػف حػػدودًا رسػػمية ػ أوؿ تقسػػيـ فػػي التػػاريخ« الخػػط االداري»مصػػر عػػف فمسػػطيف. وقػػد أصػػبح ىػػذا 
ألراٍض عربيػػة بموجػػب اتفاقيػػة بػػيف دولتػػيف. وتحػػوؿ الخػػط فػػي مػػا بعػػد إلػػى حػػدود دوليػػة عنػػدما وقػػع السػػادات 

. لكػػف تػػدخؿ بريطانيػػا كػػاف ىػػو البدايػػة فقػػط. فقػػد أعمنػػت بريطانيػػا 6979مػػع إسػػرائيؿ عػػاـ « معاىػػدة السػػالـ»
يف الحتالليػػػػا. ومػػػػف دخمػػػػت القػػػػوات البريطانيػػػػة فمسػػػػط 6967، وفػػػػي بدايػػػػة 6964الحػػػػرب عمػػػػى تركيػػػػا عػػػػاـ 

 Egyptian Expeditionary Force«. قوات الحممة المصرية»المفارقات أف ىذه القوات كانت تسمى: 
حػػيف عجػػز قائػػدىا الجنػػراؿ مػػوراي عػػف احػػتالؿ غػػزة  6967توقفػػت ىػػذه القػػوات عنػػد غػػزة فػػي نيسػػاف/ ابريػػؿ 

الجنػػراؿ ألمنبػػي الػػذي اسػػتمع إلػػى  مػػرتيف بعػػد أف دفػػع خسػػائر فادحػػة. لػػذلؾ أقيػػؿ الجنػػراؿ مػػوراي وحػػؿ محمػػو
نصيحة ضباطو االسترالييف في فرقة الخيالة، وىي تقضي التظاىر بمياجمة غػزة لممػرة الثالثػة، والتسػمؿ بقػوة 

تشػػريف  36كبيػػرة إلػػى الشػػرؽ ومياجمػػة حاميػػة بئػػر السػػبع الصػػغيرة. وقػػد تػػـ احػػتالؿ مدينػػة بئػػر السػػبع مسػػاء 
أخػذنا بئػر السػبع. سػتكوف »لي أرسؿ ألمنبي برقية إلى لندف يقػوؿ فييػا: . وفي اليوـ التا6967األوؿ/ أكتوبر 

 «.القدس ىدية عيد الميالد لكـ
، أخرج المورد بمفور وزيػر خارجيػة بريطانيػا ورقػة 6967تشريف الثاني/ نوفمبر  1في اليوـ التالي لو، أي في 

وأعمػف رسػالتو المشػؤومة التػػي مػف درج مكتبػو كػاف قػػد اتفػؽ عمػى صػوغيا مػػع الصػييونييف قبػؿ عػدة شػػيور، 
 دشنت قرنًا مف التشريد والقتؿ والدمار والحروب.

، احتمػػت القػػوات اإلسػػرائيمية بئػػر 6948تشػػريف األوؿ/ أكتػػوبر  16عامػػًا، أي فػػي  36وفػػي الشػػير نفسػػو بعػػد 
 السبع، لتبدأ مرحمة التشريد لسكاف مدينة بئر السبع وقضائيا.

 الخداع البريطاني
ريطانيا مف أجؿ االستقالؿ، ولكف بريطانيا خػدعتيـ. وفػي بئػر السػبع، توجػد مقبػرة لمجنػود حارب العرب مع ب

. وزائػر ىػذه المقبػرة اليػوـ يجػد عمػى بابيػا لوحػة 6967البريطانييف الذيف قتموا في معركة بئر السػبع فػي سػنة 
عمػػػى وعػػػػد  ، ربمػػػػا عرفانػػػًا بحصػػػولو«ىػػػذه األرض ىديػػػػة مػػػف الشػػػعب الفمسػػػطيني»رخاميػػػة مكتػػػوب عمييػػػا: 

 باالستقالؿ والحرية.
، احتفمػت بئػر السػبع اإلسػرائيمية بػدعوة نخبػة مػف الخيالػة 1060أيف المفارقة إذف؟ في تشػريف األوؿ/ أكتػوبر 

يمثػؿ اإليمػاف »االسترالييف لمقياـ بعرض في شوارع المدينػة. وقػاؿ رئػيس البمديػة اإلسػرائيمي اف ىػذا االحتفػاؿ 
، ولػػـ يػػذكر بػػالطبع أف الشػػعب الفمسػػطيني ىػػو الػػذي كػػاف «قالؿ والحريػػةوالنضػػاؿ المسػػتمر مػػف أجػػؿ االسػػت

مقصودًا باالستقالؿ والحرية. وزاد الطيف بمة كالـ الحاخاـ االسترالي الذي جاء مع قوات الخيالة عندما قػاؿ: 
 «.إف إسرائيؿ تستحؽ جائزة نوبؿ لنضاليا الثابت والمستمر مف أجؿ اإلنسانية»

بقػوات قميمػة مػف المتطػوعيف وجنػود الجػيش المصػري، ولػـ  6948وـ اإلسػرائيمي عػاـ قاومت بئػر السػبع اليجػ
يستطع المواء المواوي الفاشؿ، وىو قائد القوات المصرية في تمؾ المنطقة، مدىا بقوات إضافية لمدفاع عنيػا. 

لكبيػر آنػذاؾ. وقػد وعند سقوطيا اقترؼ اإلسرائيميوف مذبحة كبيرة بيف المدنييف الذيف احتمػوا بمسػجد المدينػة ا
معتقؿ إلى معسكر ألعماؿ السخرة. أما الباقوف مف نساء وأطفاؿ وكذلؾ ما  600أخذ الصييونيوف أكثر مف 

تبقى مف الجنود المصرييف األسرى فقد نقميـ الصييونيوف فػي شػاحنات وألقػوا بيػـ عمػى مشػارؼ غػزة، وكػاف 
 السراج. بينيـ طفؿ أصبح طبيبًا مشيورًا في غزة ىو الدكتور إياد

 مدينة لمجميع
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، أصػػبحت موطنػػًا لػػبعض أىػػالي غػػزة والخميػػؿ الػػذيف قػػدموا مػػف 6900منػػذ أف أنشػػئت مدينػػة بئػػر السػػبع عػػاـ 
إحدى ىاتيف المدينتيف إما لمتجارة أو لمعمؿ في الحكومة أو التعميـ في مدرستي الذكور واإلناث. ولـ يسػكنيا 

ع، مػع أنيػا كانػت المركػز اإلداري والتجػاري لمقضػاء. وكػاف بشكؿ منتظـ عدد كبير مف ابنػاء قبائػؿ بئػر السػب
أوؿ رئيس بمدية ليا ىو الشيخ فريح أبو مديف شػيخ قبيمػة الحنػاجرة، ولػو منػزؿ كبيػر ال يػزاؿ قائمػًا إلػى اآلف. 
وآخر رئيس بمدية ىو شفيؽ مشتيى، وأطوؿ مدة خدمة سجمت لمحػاج تػاج الػديف شػعث، وكالىمػا مػف مدينػة 

صػػيات الحكوميػػة البػػارزة عػػارؼ العػػارؼ المػػؤرخ المعػػروؼ الػػذى كػػاف قائمقػػاـ القضػػاء لعشػػر غػػزة. ومػػف الشخ
 سنوات.

كانػت محكمػة العشػػائر تعقػد فػػي المدينػة مػػرة كػؿ أسػػبوع، وتقضػي فػػي جميػع النزاعػػات بمػا فييػػا جػرائـ القتػػؿ، 
طػػاني خدمػػة لكػػف صػػالحياتيا فػػي تسػػجيؿ األراضػػي كانػػت محػػدودة، وبقيػػت فػػي يػػدي المنػػدوب السػػامي البري

لمصػػييونية. أمػػا مدرسػػة الػػذكور فكانػػت تػػدّرس حتػػى الصػػؼ السػػابع االبتػػدائي وفييػػا قسػػماف: القسػػـ الخػػارجي 
لى  لطالب المدينة والقسـ الداخمي ألبناء شيوخ العشائر حيث كانوا يقيموف في المدرسة طواؿ مدة الدراسة. وا 

مالئػػـ ألبنػػاء القبائػػؿ لمقػػدـو إلػػى المدينػػة مػػف جانػػب محكمػػة العشػػائر كانػػت تقػػع سػػوؽ المدينػػة وىػػي المكػػاف ال
كيمػػػومترًا لمتسػػػوؽ أو التقاضػػػي أو لقضػػػاء مصػػػالح أخػػػرى. وقػػػد جنػػػدت حكومػػػة  60مسػػػافات قػػػد تصػػػؿ إلػػػى 

االنتداب شبانًا مف القضاء لمخدمػة فػي شػرطة اليجانػة التػى كانػت موزعػة عمػى تسػعة مراكػز شػرطة وتتصػؿ 
 بواسطة الالسمكي. ىذا المراكز ببعضيا وببئر السبع والقدس

 أرقام ومعمومات
ألفػػًا معظميػػـ الجئػػوف مسػػجموف توزعػػوا اآلف فػػي الشػػتات  53نحػػو  1008بمػػغ عػػدد أىػػالي المدينػػة فػػي عػػاـ 

نحػو  1008وأغمبيـ اليـو في العقبة والزرقػاء فػي األردف. أمػا ابنػاء القبائػؿ فقػد بمػغ عػددىـ فػي الشػتات عػاـ 
فػي غػزة، والبػاقي  1005000مػنيـ فػي األردف و 1005000يش الجئ يعػ 4155000ألؼ نسمة، منيـ  760

نسػمة معظميػـ مػف  6905000في الضفة الغربية، وقميؿ منيـ في سوريا ولبناف. وقد بقي مػنيـ فػي إسػرائيؿ 
قبيمة التياىػا، ويتعرضػوف اليػوـ ألبشػع انػواع التفرقػة العنصػرية واسػتالب االراضػي. وتميػز أىػالي قضػاء بئػر 

بػانخراطيـ فػي سػمؾ المقاومػة، وقػد استشػيد مػف بيػنيـ أعمػى نسػبة مػف الشػيداء بالنسػبة إلػى السبع الالجئػوف 
 عدد السكاف.

 غزة وبئر السبع
نسػػمة معظميػػـ مػػف الييػػود الشػػرقييف،  6705000فػػي مدينػػة بئػػر السػػبع  1008بمػػغ عػػدد المسػػتوطنيف عػػاـ 

ة كبيػػرة سػػميت باسػػـ بػػف غوريػػوف وانضػػـ إلػػييـ عػػدد كبيػػر مػػف الييػػود الػػروس فػػي التسػػعينيات. وفييػػا جامعػػ
المدفوف في مستعمرة سدى بوكير جنوب بئر السبع لتشجيع الييود عمػى اليجػرة إلػى قضػاء بئػر السػبع. لكػف 

مستوطف، عدا مدينة بئر  755000ىذا الحافز لـ يكف لو أثر كبير؛ فال يزاؿ يسكف في القضاء كمو أقؿ مف 
 السبع.

ع وقضػػائيا ال يمكػػف أف ينفصػػؿ عػػف غػػزة. فعمػػى عػػدة قػػروف قبػػؿ عػػاـ إف الوصػؼ التػػاريخي لمدينػػة بئػػر السػػب
قبػػؿ فصػػؿ القضػػاءيف فػػي مطمػػع القػػرف « بػػالد غػػزة»، كانػػت غػػزة وبئػػر السػػبع وقضػػاؤىا تعػػرؼ باسػػـ 6900

 العشريف ألسباب عسكرية.
ظميػا وموقع غزة في ىذا المكاف شبيو بموقع دمشؽ، فكالىما الميناء البري لمسػاحة كبيػرة مػف األراضػي، مع

صحراوي. وتشبو الصحراء بحػرًا والمدينػة مرفػأ يصػؿ إليػو النػاس لقضػاء مصػالحيـ ثػـ يعػودوف إلػى بحػارىـ. 
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مف ىنا كاف قطاع غزة ىو الممجأ األوؿ لمميّجريف مف قضاء بئر السبع. وبصمود غزة وأىميا الالجئيف إلييا 
 ف المحتؿ.، نػأمؿ أف يكوف القطاع نقطة االنطالؽ لمعودة إلى الوط6948عاـ 

 63/6/1360، السفير، بيروت
 
 
 

 إلقامة دولة واحدة بدل الدولتين "إسرائيل"َتَجدد الدعوة في  13
 جعفر ىادي حسف
الػدعوة إلػى إنشػاء دولػة واحػدة بػدؿ دولتػيف فػي فمسػطيف التاريخيػة ليسػت جديػدة بػيف الييػود، وأوؿ ظيػور ليػػا 

اديمييف مػػف الػػذيف ىػػاجروا إلػػى فمسػػطيف فػػي بدايػػة كػػاف فػػي العشػػرينات، عنػػدما أقػػدـ عػػدد مػػف المثقفػػيف واألكػػ
)عيػد السػالـ(. وكػاف مػف المؤسسػيف ليػا الفيمسػوؼ « بريػت شػالوـ»القرف الماضي، عمػى إنشػاء حركػة باسػـ 

مارتف بوبر وغرشوـ شولـ الذي أصبح رئيس األكاديمية اإلسرائيمية في ما بعد وغيرىما، وكػاف مػف النشػطيف 
الذي أصبح في ما بعد رئػيس الجامعػة العبريػة، وحتػى ألبػرت انشػتايف كػاف مػف في ىذه الحركة ييودا مغنس 

 المؤيديف ليا في حينو.
كانػت حػػركتيـ ىػػذه تػػدعو إلػػى رفػػض إقامػػة دولػػة قوميػػة لمييػػود وحػػدىـ، ألنيػػـ رأوىػػا غيػػر عمميػػة. ودعػػوا إلػػى 

عمػػى أف تكػػوف الحقػػوؽ العػػيش السػػممي بػػيف العػػرب والييػػود بإقامػػة دولػػة واحػػدة فػػي فمسػػطيف تكػػوف لمشػػعبيف، 
ليما بالتساوي، حتى أنيـ صوتوا عمى فػرض قيػود عمػى ىجػرة الييػود إلػى فمسػطيف، إرضػاء لمعػرب، وجػاءت 
ىذه الفكرة ردًا عمى األفكار الصييونية المتطرفة التي دعا إلييا جابوتنسكي وغيره. ولقد استمرت الحركة فػي 

بسبب أعماؿ العنػؼ التػي حػدثت بعػد ذلػؾ. بعػد ذاؾ حينو لسنوات وأصدرت مجمة تنطؽ باسميا، ثـ اختفت 
كانػػػت ىنػػػاؾ محػػػاوالت إلحيائيػػػا قامػػػت بيػػػا المنِظػػػرة المعروفػػػة، ىنػػػو أرنػػػت، وغيرىػػػا مػػػف المثقفػػػيف فػػػي نيايػػػة 

)وحػػدة/اتحاد(، واسػػتمرت لبضػػع سػػنوات فػػي « إحػػود»الثالثينػػات وبدايػػة األربعينػػات حيػػث أسسػػت لجنػػة باسػػـ 
حيػث اتخػػذت قضػػية فمسػطيف المسػػار الػذي نعرفػػو، والػػذي نشػيد نتائجػػو اليػػوـ. العمػؿ ولكنيػػا لػـ تحقػػؽ شػػيئًا، 

لكف الدعوة إلى ىػذه الفكػرة لػـ يػتالش تمامػًا، إذ كػاف يظيػر أشػخاص بػيف فتػرة وأخػرى ينػادوف بتبنييػا. وكػاف 
ا مف مف ىؤالء الصحافي المعروؼ حاييـ ىانغبي الذي قاؿ إف الدولة الواحدة ىي وحدىا، التي تنقذنا وتحولن

غرباء إلى أبناء البمد، وميروف بنفنستي نائب رئيس بمدية القدس األسبؽ الذي مػا زاؿ يكتػب فػي مسػاندة ىػذه 
 الفكرة، إذ ىو يرى أف إقامة دولة فمسطينية قابمة لالستمرار قد انعدـ.

لييػود كذلؾ ظيرت بعض الجماعػات التػي تػدعو إلػى دولػة فيديراليػة، وقػد أسسػت مجموعػة مػف اإلسػرائيمييف ا
 العاـ الماضي.« عيد السالـ»أو « بريت شالوـ»مف مختمؼ شرائح المجتمع حركة باسـ 

وىذه الحركة الجديدة التي اسػتعارت االسػـ القػديـ، تػدعو إلػى األفكػار نفسػيا، التػي كانػت تػدعو إلييػا الحركػة 
سية، سواء كاف غالبيػة أـ األولى، وىي إقامة دولة واحدة لمشعبيف، كؿ واحد منيما يتمتع بنفس الحقوؽ السيا

أقميػػة، وعميػػو الواجبػػات نفسػػيا، وىػػـ ال يػػروف مشػػكمة فػػي أف يكػػوف الييػػود أقميػػة، كمػػا يعطػػوف أسػػبابًا لػػدعوتيـ 
ىػػذه، فيػػروف أف فكػػرة الػػدولتيف غيػػر عمميػػة اليػػوـ، وال يمكػػف أف تطبػػؽ، كمػػا يقػػوؿ أسػػتاذ التػػاريخ الييػػودي فػػي 

ؿ يقوؿ إف إنشاء الدولتيف، واالنفصاؿ بيف الشعبيف يعمؽ العداوة جامعة بف غوريوف أمنوف راز كراكوسكف، ب
 بينيما ويؤكد عمى ما يختمفاف عميو ال عمى ما يجمعيما.
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ويقوؿ كركوسكف أيضًا إف ما قاـ بػو الصػياينة مػف مخطػط لفصػؿ العػرب عػف الييػود فػي إسػرائيؿ، نػتج منػو 
ف محاولة جعؿ ىذا المجتمع أوروبيػًا ضػد الشػرؽ قػد حقػؽ، فػي  تشظي المجتمع الييودي اإلسرائيمي نفسو، وا 

كمػا يػرى أف فكػرة الػدولتيف التػي يػروج ليػا النػاس اليػـو تعػيش أزمػة وأف «. فصػمنا عػف أنفسػنا»حقيقة األمر، 
أف »الكثيػػريف مػػف اإلسػػرائيمييف يعرفػػوف أنيػػا لػػـ تعػػد ممكنػػة، وأنيػػـ يػػدعوف إلػػى التخمػػي عنيػػا. وىػػو يضػػيؼ 

زمة، إذ أف ىناؾ شعورًا بأف مجتمعنػا قػد أصػبح مجتمػع غيتػو، مغمقػًا عمػى نفسػو. الوجود الييودي نفسو في أ
 «.ومع وجود السالح الذري، فإنو يشعر بوجود كارثة، ولذلؾ عمينا أف نجد ألنفسنا رؤيا

ويقوؿ بعض أعضاء ىذه الحركة أف ىناؾ أزمة ىوية في إسرائيؿ، وىي ال تحؿ بوجود دولتيف، وينتقد ىؤالء 
سػػرائيمي ويقولػػوف عنػػو إنػػو ال ييػػتـ كثيػػرًا بالقضػػايا العمميػػة التػػي تيػػـ الفػػرد اإلسػػرائيمي، مثػػؿ قضػػية اليسػػار اإل

األمف وظيور األصولية الدينية بيف المجتمعػيف والعالقػة الوثيقػة بػيف االقتصػاديف. فيػـ يركػزوف عمػى قضػايا 
أنػا »ى عػدـ وجػود عػرب فييػا، متخيمة وغير واقعية. ويقوؿ فوغؿ، وىو أحد أعضاء ىػذه الحركػة فػي رده عمػ

 «.أريد أواًل أف أناقش الوجود الييودي ضمف إطار مشترؾ
كذلؾ يعترؼ ىؤالء بأف ىناؾ تحديات تػواجييـ لالعتػراؼ بوجػودىـ، ولكػنيـ يقولػوف إف ميمػتيـ اليػـو أسػيؿ 

 مف ميمة الحركة السابقة، بسبب تقنية وسائؿ االتصاؿ.
يػـو يػزداد مؤيػدوىا، داخػؿ إسػرائيؿ، ويظيػر أحػد االسػتطالعات أف ىنػاؾ والدعوة لخيار حؿ الدولػة الواحػدة ال

في المئة مف الييود اإلسرائيمييف ممف ال يمانعوف في إقامة دولة واحدة لمشعبيف، كما يوجد  65ما يقرب مف 
بأف أنو وصؿ إلى قناعة  6999بيف الفمسطينييف مف يتبنى ىذه الفكرة اليوـ، وكاف إدوارد سعيد قد أعمف في 

الحؿ األمثؿ ىو إقامة دولة واحػدة لمشػعبيف تحػت حكػـ ديمػوقراطي حقيقػي، يحصػؿ فيػو كػؿ مػواطف فػي ىػذه 
 الدولة عمى حقو بالتساوي.

 فيؿ مف حظوظ عممّية ليذه الفكرة؟
 61/6/1360، الحياة، لندن
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