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الحالية  لألوضاعخطر السيناريوىات وعمى احتمال تغييرات خطيرة أتدريباتو عمى ل يواصنتنياىو: الجيش  2
  خ ل لحظات

بنياميف نتنياىو ىدد،  اإلسرائيميةرئيس الحكومة ، أف آماؿ شحادة، عف 77/6/7023، الحياة، لندنذكرت 
تدريبات عسكرية  بالدخوؿ الى سورية وتوجيو ضربات عسكرية اذا اقتضى االمر. وقاؿ خالؿ مشاركتو في

في الجوالف المحتؿ:" نحف ال نبحث كيؼ نتحدى أي طرؼ خمؼ الحدود ولكف لف نسمح الي طرؼ بالمس 
 وندعو جميع االطراؼ الى عدـ خوض التجربة معنا".  بإسرائيؿ

 ويرى نتانياىو اف التدريب الذي يشارؾ فيو يعتبر مف المستوى االعمى لمتدريبات التي يجرييا الجيش. وقاؿ
اف التدريبات التي يجرييا الجيش تتالءـ واالوضاع التي تشيدىا المنطقة والتي قد تؤدي الى تغيير الواقع 

وشارؾ في التدريبات الى جانب نتانياىو وزير دفاعو، موشيو  الموجود الى وضع اخطر وخالؿ لحظات.
 يعالوف، وقائد منطقة الشماؿ، يائير غوالف.

رورة اف يواصؿ الجيش تدريباتو عمى اخطر السيناريوىات وعمى احتماؿ وشدد نتانياىو ويعالوف عمى ض
تغييرات خطيرة لالوضاع الحالية. وكانت قيادة الجيش قد اجرت تعيدالت عمى خططيا الحربية وكثؼ 
الجيش تدريبات عسكرية في في جباؿ الكرمؿ في حيفا، بادعاء اف جغرافيتيا شبية بجغرافية لبناف وسورية. 

ة الجديدة لمجيش سيتـ تزويد الوحدات بمركبات ومدرعات صغيرة الحجـ يمكنيا االنسحاب وضمف الخط
بسرعة مف ارض المعركة في حاؿ احيطت بمخاطر مف قبؿ العناصر المقاتمة. وستجمب كمية مف ىذه 

 المدرعات مف بريطانيا. 

وقاؿ الجيش  .سرائيؿإطرفيف المتحاربيف في سورية مف شف أي ىجوـ عمى النتنياىو حذر وأضافت أف 
نيا جزء مف جدوؿ لمتدريبات. ولـ تذكر متحدثة باسـ  االسرائيمي إف التدريبات كاف مخططا ليا قبؿ عاـ وا 

الجيش االسرائيمي المزيد مف التفاصيؿ عف التدريبات. لكف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عمى 
نيا ستستمر أياما عدة. االنترنت، قاؿ إف عشرات الدبابات وحامالت الجند المدرعة ت  شارؾ في التدريبات وا 

نتنياىو قاؿ: "آمؿ أال يختبرونا ألننا سنواجو كافة الخيارات، ويجب أف ، أف 77/6/7023، 48عربونشرت 
واستغؿ  نكوف مستعديف لتغيير األوضاع والظروؼ لما تممي عمينا التطورات المحيطة في ىذه المنطقة."

ليوجو رسالة لمجانب السوري، قائال: "أريد أف يعرؼ الجانب الثاني أنو إذا لـز  نتنياىو ىذا التدريب العسكري
 األمر فإننا عمى استعداد لالنتقاؿ إلى كؿ جانب، وال ييمني سماع الطرؼ الثاني ىذا الكالـ".
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لواقع نتنياىو قاؿ، "الواقع مف حولنا يتغير بسرعة كبيرة. وىذا ا، أف 77/6/7023، األيام، رام اهللوأوردت 
 متفجر وديناميكي ويجب أف نعد العدة لو بشكؿ مناسب".

وأضاؼ خالؿ تفقده تدريبات لواء المشاة "غوالني" التي تجري في ىضبة الجوالف، حسب انطباعي في ىذه 
الزيارة لتدريبات لواء "غوالني" فنحف نتحرؾ مع الوقت مف خالؿ تحقيؽ انسجاـ متميز بيف القادة والجنود 

ا. وأقوؿ ذلؾ لكؿ مف وزير الدفاع ورئيس ىيئة األركاف العامة لمجيش ولنائبو ولقائد المنطقة والتكنولوجي
العسكرية الشمالية ولقائد المواء ولمقادة ولمجنود، ينبغي أف نكوف مستعديف لمتعامؿ مع التغيرات وحسب 

 انطباعي نحف موجودوف في ىذه المرحمة اآلف.
ناء عمى تجربتي الشخصية، إف ميداف المعركة يعتبر مممكة الغموض. وتابع نتنياىو: أود أف أقوؿ لكـ ب

 وميما كانت تدريباتنا وخططنا فالمعركة تكتنؼ بالغموض.
أف «: غوالني»نتنياىو قاؿ لجنود مف لواء ، أف ا ؼ ب ، عف77/6/7023، السفير، بيروتوأضافت 

التدريبات في الجوالف تحمؿ طابعا  الوضع في سوريا أصبح سيؿ االشتعاؿ إلى الحد الذي لـ تعد فيو»
حتى في ظروؼ وجود التكنولوجيا الحديثة، يبقى تحقيؽ النصر مرتبطا بالحسـ والقدرة »واعتبر انو «.نظرياً 

 «.عمى كسر العدو وترويعو حتى الموت
نقمت، عف ” إسرائيمية“وسائؿ إعالـ ، أف )يو .بي .آي(، عف 77/6/7023،الخميج، الشارقةونشرت 

دخاؿ “و، قولو إف نتنياى ميداف الحرب ىو مممكة انعداـ اليقيف، ويجب أف تكوف ىناؾ إرادة لكسر الخصـ وا 
ذا ما حاولوا تجربتنا فسنعرؼ كيؼ  الرعب لديو في المحظة الحاسمة . . وىكذا سننتصر بالمعركة، وا 

 ”.نيزميـ
إف جميع  شيو يعموف قاؿوزير الدفاع مو  ، أف)د ب أ(، عف 77/6/7023، القدس العربي، لندنوأوردت 

 ”.ألنو قد يتـ استدعاؤىا لممعركة خالؿ مدة قصيرة“الوحدات القتالية جاىزة 
 
 يماً مو  جديداً  المفاوضات ونتمنى أن تحمل زيارة كيري شيئاً  إلىلمعودة  استعدادنانؤكد  عباس: 

رئيس دولة فمسطيف ، أف راـ اهلل مف 26/6/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(،  ذكرت
محمود عباس، أعرب عف أممو بأف يحمؿ وزير الخارجية األميركي جوف كيري شيئا جديدا وىاما، لدى 

 عودتو إلى المنطقة.
وقاؿ عباس في مقابمة مع قناة الجزيرة: 'المقاء المقبؿ مع كيري سيكوف السابع، ونتمنى أف يكوف قد حمؿ 

 نا، وأف تصؿ إلى النياية التي نريدىا'.شيئا ىاما، ألف نجاح عممية السالـ ييم
وأضاؼ: أكدنا ونؤكد استعدادنا لمعودة إلى المفاوضات، ليست المرة األولى، ونحف نعتبر أف الحؿ السممي 
الذي يمكف أف يكوف في المنطقة، وبالذات بيننا وبيف اإلسرائيمييف، يكوف مف خالؿ المفاوضات، وقمنا أكثر 

، فنحف مستعدوف لمعودة 1691اإلسرائيمية تؤمف بحؿ الدولتيف عمى حدود عاـ مف مرة إذا كانت الحكومة 
 إلى طاولة المفاوضات.

وأشار الرئيس عباس إلى أف الوزير كيري يقوـ بجيود كبيرة وىامة، معربا عف أممو بأف يصؿ إلى نقطة 
 تتيح لنا العودة إلى المفاوضات عمى ىذا األساس.

ن ما نقوؿ ما ىو األساس الذي سنعود فيو إلى المفاوضات. إذا كانت وقاؿ: 'نحف ال نضع شروطا، وا 
، التي وافؽ عمييا العالـ في خطة 1691الحكومة اإلسرائيمية موافقة فعال عمى رؤية الدولتيف عمى حدود 

 خارطة الطريؽ، يمكف أف نعود إلى طاولة المفاوضات'.
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لسياسة التي اتبعناىا تجاه األحداث التي تجري وحوؿ األحداث في الدوؿ العربية، قاؿ الرئيس عباس: إف ا
في المنطقة العربية، منذ أحداث تونس ومصر واليمف وليبيا وسوريا واآلف لبناف، واحدة وىي أف يبعد 
الفمسطينيوف أنفسيـ عف أية خالفات عربية داخمية، وال يجوز لنا أف نتدخؿ عندما يكوف الخالؼ داخؿ 

 حد، وىذا ما حصؿ.الدولة الواحدة أو الشعب الوا
وأكد أنو أصدر تعميماتو لكؿ القوى الفمسطينية في لبناف، بعدـ التدخؿ في األحداث الدائرة ىناؾ مطمقا، وأال 

 يكوف ليا أي وجود، وأف نترؾ الشعب والحكومة والجيش المبناني يحموف مشاكميـ، وىذا ما حصؿ.
ؼ في لبناف بالذات، كما أننا ضيوؼ في سوريا، وتمنى سيادتو االزدىار لمبناف الشقيؽ، وقاؿ: 'نحف ضيو 

لذلؾ مف واجبنا أف نتصرؼ كضيوؼ، بمعنى أال نتدخؿ وال نحمؿ السالح مع ىذا أو ذاؾ، وأف تبقى 
 األمور كما ىي حتى يمف اهلل عمينا بحؿ لقضيتنا'.

لوكالة  كدتأمصادر فمسطينية مطمعة ، أف راـ اهللمف  26/6/2013، وكالة سما اإلخبارية وأضافت
"سما" اليوـ اف عباس قرر العودة الى المفاوضات المباشرة بصورة مؤقتة مع اسرائيؿ استجابة لمجيود 

 االمريكية التي يقودىا وزير الخارجية االميركي جوف كيري.
ال يتـ اتياـ الفمسطينييف بافشاؿ ميمة كي واوضحت المصادر"اف موقؼ الرئيس الفمسطيني الجديد ياتي 

 رجية االميركي في ظؿ جدية الجيود التي يبذليا كيري وتعيده بالضغط عمى اسرائيؿ .وزير الخا
واضافت المصادر اف القيادة الفمسطينية عمى ثقة باف جولة المفاوضات ىذه ستفشؿ كما سابقاتيا ولكف 

وات الطرؼ الفمسطيني ال يريد اف يظير كما لو افشؿ ميمة كيري في حيف ستقدـ اسرائيؿ عمى بعض الخط
 مثؿ اطالؽ سراح اسرى وتجميد مؤقت لالستيطاف.

كما روجت لو صحيفة معاريؼ االسرائيمية  1691ونفت المصادر بشدة اي تنازؿ فمسطيني عف حدود دولة 
 امس مؤكدة اف جولة المفاوضات الجديدة لف تستمر اكثر مف جولة او اثنتنيف حسب المصادر.

 
 ت ونحّذر من "أوسمو جديد"يوسف رزقة: ضغوط كيري عمى السمطة أثمر  3

حذر الدكتور يوسؼ رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة مما أسماه "كارثة  :غزة
، 1663جديدة تشبو كارثة اتفاؽ أوسمو"، الموقع بيف منظمة التحرير الفمسطينية والحكومة االسرائيمية عاـ 

 ضات مع الجانب اإلسرائيمي.وذلؾ في ظؿ استعداد السمطة لمعودة لممفاو 
تصريحات خاصة لػ "قدس برس": "نحف ربما نكوف أماـ كارثة جديدة تشبو كارثة أوسمو إلى في وقاؿ رزقة 

 حد ما، ألف المسألة تتعمؽ بقضايا الحؿ النيائي، وبالقدس واألرض والحدود عمى وجو أخص".
مشيًرا إلى ما نشرتو مصادر إسرائيمية  وشدد عمى أف ضغوط كيري عمى الجانب الفمسطيني قد "أثمرت"،

 وفمسطينية عف موافقة رئيس السمطة محمود عباس العودة إلى المفاوضات، 
 26/6/2013قدس برس، 

 
 
 الدعوة لممفاوضات دون شروط يجعميا ميتةو  "كيري".. ستبعد نجاح ميمةأياسر عبد ربو:  4

رير الفمسطينية ياسر عبد ربو إمكانية نجاح جيود استبعد أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التح: راـ اهلل
سرائيؿ.  كيري في استئناؼ المفاوضات بيف الفمسطينييف وا 
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وعزا، في تصريحات لإلذاعة الفمسطينية الرسمية، ذلؾ إلى المواقؼ اإلسرائيمية التي وصفيا بأنيا يحكميا 
 وطنيف اإلرىابية ضد الفمسطينييف.غالة المستوطنيف والمتطرفيف، وضالعة لحد بعيد في كؿ أعماؿ المست

وتابع عبد ربو أنو ليس متفائال بتقدـ خطة كيري ألف إسرائيؿ ستغمؽ الطريؽ أماـ الجيود الدولية، مشيرا إلى 
أنو ال توجد مؤشرات تدؿ عمى تغير بالموقؼ اإلسرائيمي بالنسبة لممطالب الفمسطينية بااللتزاـ بالحدود 

اء االستيطاني، وألف شعار ىذه األخيرة ىو كسب الوقت حتى يتـ اجتياز ووقؼ  البن 1691المحتمة عاـ 
 عاميف مف عمر اإلدارة األميركية وبعد ذلؾ تنتيي العممية السممية برمتيا.

ورفض عبد ربو دعوة إسرائيؿ المتكررة الستئناؼ مفاوضات السالـ دوف شروط مسبقة قائال "الدعوة 
ية واضحة سيجعؿ المفاوضات عديمة الجدوى وميتة ومجرد تضميؿ لممفاوضات بدوف شروط والتزامات دول

 لمتغطية عمى ما تقوـ بو إسرائيؿ مف جرائـ".
 26/6/2013وكالة سما االخبارية، 

 
 القدس العربي: عباس سيزور بيروت لمتشاور في األوضاع المتصمة بالمخيمات الفمسطينية  5

تموز لعقد لقاءات مع  2ني محمود عباس بيروت في يزور المقبؿ الرئيس الفمسطي سعد الياس:  -بيروت 
المسؤوليف المبنانييف والقادة السياسييف والروحييف والتشاور معيـ في المستجدات السيما االمنية منيا 
واالوضاع المتصمة بالمخيمات الفمسطينية وتحديدًا عيف الحموة حيث سيؤكد الضيؼ الفمسطيني سياسة 

 نية الداخمية التي تمتزميا مختمؼ الفصائؿ والقوى الوطنية الفمسطينية في لبناف.الحياد عف الصراعات المبنا
  27/6/2013القدس العربي، لندن، 

 
 الرجوب: مستعدون لمقاء نتنياىو في منتصف الطريق وال حل عسكري لمصراع 6

الوزراء االسرائيمي قاؿ المسؤوؿ الفتحاوي جبريؿ الرجوب اف الفمسطينييف عمى استعداد لمقاء رئيس  :راـ اهلل
بنياميف نتنياىو في منتصؼ الطريؽ واستئناؼ المفاوضات فورا مع اسرائيؿ اذ تبيف ليـ اف نتانياىو ممتـز 

وقاؿ  الرجوب اف الفمسطينييف ال يضعوف شروطا مسبقة لممفاوضات وانما يريدوف معرفة  بحؿ الدولتيف.
لجانبيف وانما حؿ سياسي فقط مؤكدا استعداد اطارىا. واضاؼ انو ليس ىناؾ حؿ عسكري لمنزاع بيف ا

الجانب الفمسطيني لمقياـ بخطوات شجاعة في ىذا االتجاه واعرب عف اممو في اف يطرح الجانب االمريكي 
 خطة واضحة الستئناؼ العممية السياسية.

 27/6/2013وكالة سما االخبارية، 
 

 سميا في الكويت: الجواز الفمسطيني معترف بو ر السفير الفمسطيني بالكويت 7
دعا السفير الفمسطيني لدى الكويت الدكتور رامي طيبوب، أبناء جالية بالده المقيميف لدى : غادة عبدالسالـ

الكويت الى التوجو لمسفارة الفمسطينية لتقديـ طمبات الحصوؿ عمى جوازات السفر الجديدة والتي تـ اعتمادىا 
حة ابناء الجالية ويسيؿ امر مساعدتيـ مف قبؿ السفارة، رسميا في الكويت، مؤكدا اف االمر يصب في مصم

مبينا عمى صعيد اخر الى انو تـ االتفاؽ مع وزارة الداخمية عمى اف يتـ النظر في شؤوف المخالفيف 
ومخالفاتيـ، مف اجؿ تصويب اوضاعيـ، داعيا ابناء الجالية لمراجعة دوائر اليجرة التابعة لوزارة الداخمية 

 .لتصحيح أوضاعيـ
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وتحدث السفير طيبوب خالؿ مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الفمسطينية في بياف ظير امس، عف 
اصدار جوازات السفر الفمسطينية الجديدة، مذكرا بانو تـ االعتراؼ بيا واعتمادىا رسميا مف قبؿ الحكومة 

لى اف جواز السفر الفمسطيني الكويتية، وكذلؾ فاف الجواز الجديد معترؼ بو في جميع دوؿ العالـ، مشيرا ا
 أصبح يتمتع بجميع المزايا الي جواز سفر آخر.

 26/6/2013، الراي، الكويت
 

 تبريرات الستيدافوالضفة ببقيادة مجموعات لممقاومة " لحّماد إسرائيلغزة :اتيامات " فيوزارة الداخمية  8
ؿ اإلسػرائيمي لػوزير الداخميػة واألمػف اعتبرت وزارة الداخمية في حكومة حماس، أف اتيامػات االحػتال: الناصرة

الػػوطني فتحػػي حمػػاد بقيػػادة مجموعػػات لممقاومػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة ىػػي "اتيامػػات تبريريػػة السػػتيداؼ حمػػاد، 
ورد فعػؿ عمػػى النجػاح األمنػػي لػوزارة الداخميػػة بقيادتػو فػػي مواجيػة أجيػػزة اسػتخبارات االحػػتالؿ والقضػاء عمػػى 

 لذي توج مؤخرا بإعداـ العمالء".عمالئو، وحماية ظير المقاومة وا
وتػػػرى داخميػػػة حمػػػاس أف ىػػػذه االتيامػػػات جػػػاءت متزامنػػػة بعػػػد إعػػػداـ متخػػػابريف مػػػع االحػػػتالؿ كمػػػا جػػػاءت 
التيديدات التي سبقتيا متزامنة مع انطالؽ الحممة الوطنية لمواجية التخابر، وىو ما يؤكد أف ىذه االتيامات 

 ألجيزة العدو. تكاؿ لموزير عقب كؿ فشؿ أمني واستخباري
وأكدت الوزارة أف "حماد سيواصؿ أداء واجبو الوطني في حماية وتحصيف المجتمع الفمسػطيني مػف اسػتيداؼ 
مػػػت حكومػػػة حمػػػاس االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي المسػػػؤولية الكاممػػػة عػػػف أي مسػػػاس  أجيػػػزة أمػػػف العػػػدو"، كمػػػا حما

 بالوزير.
 27/6/2013الغد، عمان، 

 
 سجد األقصىالسمطة تدين مخططات تيويد الم 9

دانت وزارة الخارجية الفمسطينية بشدة مخططات االحتالؿ الصييوني الجديدة الرامية الستبداؿ درج : )قنا(
يربط الحي الييودي بساحة البراؽ، بمصعديف أحدىما عمودي واآلخر أفقي، إضافة إلى إقامة منطقة 

يد خطر في عمميات تيويد القدس لمزوار، ومنطقة تجارية . وأكدت الوزارة أف ىذه المخططات ىي تصع
 وىويتيا.وتطيير لمعالميا 

 27/6/2013الخميج، الشارقة، 
 

 الوطنية لمشعب الفمسطينيوالمصمحة الدويك تضر بالقضية الفمسطينية  تصريحاتعريقات:  10
دعا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات الشعب الفمسطيني إلى محاسبة : راـ اهلل 

لئؾ الذيف يمحقوف بتصريحاتيـ وتدخالتيـ بالشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية أفدح األضرار بالقضية أو 
 الفمسطينية والمصمحة الوطنية العميا لمشعب الفمسطيني.

وقاؿ اف تصريحات دويؾ وغيره مف قيادات حركة حماس والتي تضع الجياد في سوريا كأولوية فوؽ أولوية 
جية االحتالؿ واالستيطاف والتيويد ىي تصريحات ومواقؼ خطيرة تضر الشعب الفمسطيني في موا

 بالمصمحة الوطنية.
وأشار عريقات إلى استغالؿ حماس لمديف وشعار "المقاومة"، وقاؿ اف ىذا االستغالؿ وىذا االستخداـ لمديف 

 والمقاومة، إنما يأتي لخدمة اجندات خارجية ال تمت بصمة لألجندة الوطنية الفمسطينية.
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 27/6/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 : قرار المحكمة الفرنسية انتصار لدماء الشييد الدرةفي غزة الحكومة 11
رحبت الحكومة الفمسطينية بقرار المحكمة الفرنسية القاضي ببطالف إدعاء منظمات اليميف اإلسرائيمي حوؿ 

 مفزيوف الفرنسي.يورو تدفع لمت 1000شريط استشياد الطفؿ محمد الدرة، وتغريميـ 
وأكد رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي إيياب الغصيف، في تصريح لو، أف "قرار المحكمة ينتصر لدماء 

 الشييد الدرة التي أراقيا االحتالؿ مرتيف، األولى بقتمو والثانية بمحاولة التنصؿ مف جريمتو النكراء".
متابعة القضية عمى مدار السنوات الماضية، معتبرًا  وأثنى الغصيف عمى القرار ومثابرة التمفزيوف الفرنسي في

 حكـ المحكمة تثبيتًا لمحقوؽ الفمسطينية التي يحاوؿ االحتالؿ تضييعيا بالكذب والتضميؿ.
 26/6/2013فمسطين أون الين، 

 
 المفاوضاتضرورة تجميد بناء المستوطنات قبل استئناف منظمة التحرير تؤكد  12

ر الفمسطينية، امس، التأكيد عمى ضرورة تجميد بناء المستوطنات قبؿ جددت منظمة التحري: راـ اهلل
 استئناؼ المحادثات.

وقالت المنظمة، انيا تدرؾ جيدًا أف أي حؿ نيائي ينبغي التوصؿ إليو عبر تسوية وينبغي اف تعتمد ىذه 
 لسابقة.كنقطة انطالؽ والوفاء بااللتزامات ا 1691التسوية عمى معايير واضحة تشمؿ حدود العاـ 

وقاؿ كيري، إنو ال يريد أف يحدد ميمة لممحادثات الفمسطينية اإلسرائيمية لكنو أكد ضرورة حدوث تقدـ قبؿ 
 اجتماع الجمعية العامة لألمـ المتحدة في أيموؿ.

وقالت منظمة التحرير الفمسطينية في ورقة موقؼ وصمت "األياـ"، إف منظمة التحرير الفمسطينية تدرؾ جيدًا 
حؿ نيائي يجب أف يتـ التوصؿ إليو مف خالؿ تسوية تفاوضية وممتزمة بإيجاد حؿ عادؿ ودائـ ليذا أف أي 

الصراع. ومع ذلؾ فمف األىمية بمكاف، أف تستند ىذه التسوية التفاوضية إلى معايير واضحة، والتي تشمؿ 
 كنقطة انطالؽ والوفاء بااللتزامات السابقة". 1691حدود العاـ 

تئناؼ المفاوضات يتطمب وقؼ كافة األنشطة االستيطانية في الدولة الفمسطينية المحتمة، وأضافت، "إف اس
بما فييا القدس الشرقية، كما جاء في خارطة الطريؽ". إف جميع المستوطنات اإلسرائيمية غير قانونية 

 بموجب القانوف الدولي. 
27/6/2013األيام، رام اهلل،   

 
 ئة ومضيعة لمحقوق: العودة لممفاوضات خطي"الجياد" 23

اعتبػػػرت حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػالمي فػػػي فمسػػػطيف أف عػػػودة الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود : يػػػو بػػػي أي -القػػػدس 
 عباس لممفاوضات مع إسرائيؿ "خطيئة" و"مضيعة" لمحقوؽ.

وقػػاؿ القيػػادي فػػي حركػػة الجيػػاد خضػػر حبيػػب، فػػي تصػػريح، "العػػودة لممفوضػػات بمثابػػة تقػػديـ غطػػاء لمعػػدو 
و جديػػدة لنيػػب ومصػػادره األرض وتيويػػد القػػدس" مشػػيرًا إلػػى وجػػود "موافقػػة مػػف قبػػؿ عبػػاس الصػػييوني فرصػػ

 عمى استئناؼ المفاوضات تحت ضغط اإلدارة األمريكية الشريكة بالعدواف عمى شعبنا ".
وقاؿ "لف نجني اال مزيدا مف ضياع الحقوؽ والمفاوضات مرفوضة ألنيا قائمو عمى قاعدة االعتراؼ المسبؽ 

ىػػذا الكيػػاف الغاصػػب عمػػى ثمػانيف فػػي المائػػة مػػف أرض فمسػػطيف التاريخيػة، فػػي الوقػػت الػػذي يػػرفض  بشػرعيو



 
 

 

 

 

           20ص                                    7903العدد:                77/6/7023الخميس  التاريخ:

وأضػػػػاؼ "نحػػػػف نقػػػػوؿ لعبػػػػاس أف النتيجػػػػة ليػػػػذه الجولػػػػة مػػػػف  العػػػػدو االعتػػػػراؼ بػػػػأي مػػػػف حقنػػػػا فػػػػي أرضػػػػنا".
 المفاوضات الجديدة ستكوف كسابقتيا".

 77/6/7023، الحياة، لندن
 

 بسبب تصريحاتو عن األزمة السوريةطالبون بمحاسبة الدويك ي منظمة التحريرقادة فصائل  24
]لمػا ُنشػر مػف تصػريحات ُنسػبت إلػى  رئػيس المجمػس  واصؿ قادة فصػائؿ منظمػة التحريػر انتقػاداتيـ: راـ اهلل

وضع خالليا الجياد في سوريا كأولوية مسػتعجمة وىػو اىػـ االف التشريعي الفمسطيني عبد العزيز دويؾ التي 
 .ي فمسطيفمف الجياد ف

ودعا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات الشعب الفمسطيني إلى محاسبة أولئؾ الذيف 
يمحقػػػػوف بتصػػػػػريحاتيـ وتػػػػػدخالتيـ بالشػػػػػؤوف الداخميػػػػػة لمػػػػػدوؿ العربيػػػػػة أفػػػػػدح األضػػػػػرار بالقضػػػػػية الفمسػػػػػطينية 

 والمصمحة الوطنية العميا لمشعب الفمسطيني.
ؾ وغيره مف قيادات حركة حماس والتي تضع الجياد في سػوريا كأولويػة فػوؽ أولويػة وقاؿ اف تصريحات دوي

الشػػػػعب الفمسػػػػطيني فػػػػي مواجيػػػػة االحػػػػتالؿ واالسػػػػتيطاف والتيويػػػػد ىػػػػي تصػػػػريحات ومواقػػػػؼ خطيػػػػرة تضػػػػر 
 بالمصمحة الوطنية.

السػتخداـ لمػديف وأشار عريقات إلى استغالؿ حماس لمديف وشعار "المقاومة"، وقاؿ اف ىػذا االسػتغالؿ وىػذا ا
 والمقاومة، إنما يأتي لخدمة اجندات خارجية ال تمت بصمة لألجندة الوطنية الفمسطينية.

وأكػػد عريقػػات أف ىػػدؼ سياسػػة النػػأي بػػالنفس وعػػدـ التػػدخؿ بالشػػؤوف الداخميػػة لمػػدوؿ العربيػػة، ىػػذ السياسػػة 
ير،ىػدفيا حمايػة أبنػاء شػعبنا مػف الحكيمة التي قررىا الرئيس محمود عباس " أبػو مػازف" وقيػادة منظمػة التحر 

 الالجئيف في سوريا والدوؿ العربية األخرى.
وقاؿ عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف كايد الغوؿ، أف تصريحات الػدويؾ غريبػة عػف 
تقاليػػػػد شػػػػعبنا السياسػػػػية، ومػػػػف شػػػػأنيا أف تخمػػػػط األوراؽ وتقحػػػػـ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني وقضػػػػيتو الوطنيػػػػة فػػػػي 

 اعات العربية الداخمية.الصر 
وقاؿ األميف العػاـ لمجبيػة العربيػة لتحريػر فمسػطيف ركػاد سػالـ، اف تصػريحات دويػؾ مضػممة وتخمػط األوراؽ، 
موضػػحًا أف لػػيس ىنػػاؾ أي وجػػو شػػبو بػػيف نضػػاؿ شػػعبنا الفمسػػطيني ضػػد االحػػتالؿ االسػػرائيمي، والػػذي يمثػػؿ 

 الجياد في سوريا. األولوية الوطنية القصوى وبيف ما يحصؿ في سوريا أو
وقاؿ عضو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح د.جمػاؿ محيسػف، اف تصػريحات دويػؾ تػنـ عػف جيػؿ، وىػي خػروج 
فاضح عف برنػام  منظمػة التحريػر ومواقفيػا،ألف األسػاس فػي الموقػؼ الفمسػطيني الػوطني الرسػمي ىػو عػدـ 

 التدخؿ بالشؤوف العربية.
لية االنقسػاـ الحاصػؿ فػي الشػعب الفمسػطيني، بػأال تعكػس وطالب محيسف حركػة حمػاس، التػي تتحمػؿ مسػؤو 

صػػراعاتيا الداخميػػة التػػي تػػدور بػػيف تيػػاريف، واحػػد مػػع ايػػراف وسػػوريا وآخػػر مػػع قطػػر وجماعػػة اإلخػػواف، عمػػى 
شػػعبنا وقضػػيتنا سػػمبيًا. وحػػذر اف لػػـ تضػػع حمػػاس فمسػػطيف والقضػػية كأولويػػة ليػػا، فإنيػػا ستفصػػؿ نفسػػيا عػػف 

 ونحف ال نرغب بذلؾ. الصؼ الوطني الفمسطيني،
وأكػػد عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة الديمقراطيػػة طػػالؿ أبػػو ظريفػػة، اف تصػػريحات دويػػؾ تضػػر بالمشػػروع 
الػػػػوطني الفمسػػػػطيني وبالنضػػػػاؿ الػػػػػوطني الفمسػػػػطيني، وتحديػػػػدًا بالمواجيػػػػة المسػػػػػتمرة لشػػػػعبنا مػػػػع االحػػػػػتالؿ 

 االسرائيمي واالستيطاف والتيويد.
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ب السياسػػػي لجبيػػػة النضػػػاؿ الشػػػعبي حركػػػة حمػػػاس إلػػػى االلتػػػزاـ بػػػالموقؼ ودعػػػا محمػػػود الػػػزؽ عضػػػو المكتػػػ
 الوطني الفمسطيني، وبما أقرتو منظمة التحرير مف قرارات بعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية العربية.

 77/6/7023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 مطافعممية شاليط" لن تكون نياية ال""القسام": .. شاليطلجمعاد  جديدةصور  25

المكتػػػب اإلعالمػػػي لكتائػػػب القسػػػاـ الجنػػػاح العسػػػكري  ، أفغػػػزة، مػػػف 77/6/7023السهههبيل، عّمهههان، ذكػػػرت 
 نشر صورا جديدة لـ تظير مف قبؿ عف الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط خالؿ فترة أسره. حماس لحركة

دي الحػذاء والقمػيص ويظير الشريط الجندي شاليط وىو فػي مكػاف أسػره ومحاطػًا بمجاىػدي القسػاـ، وىػو يرتػ
 .21/20/7022الذي ظير في يـو صفقة وفاء االحرار في 

جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ فيػػديو نشػػره المكتػػب اإلعالمػػي لمقسػػاـ بعنػػواف "بػػدأنا لغايػػة، وسنصػػؿ لمنيايػػة" بمناسػػبة مػػرور 
 سبع سنوات عمى عممية األسر، تعياد فييا بمواصمة الطريؽ لتحرير باقي األسرى.

لكتائب القساـ الفاصميف بجممة "عيدا سنواصؿ، بدأنا لغايػة وسنصػؿ لمنيايػة بػالمغتيف ختـ المكتب اإلعالمي 
 العربية والعبرية".

أبػو عبيػدة النػاطؽ باسػـ كتائػب القسػاـ ، أف غػزةعػف وكالػة قنػا مػف 77/6/7023، الشهرق، الدوحهةوأضافت 
 نا مف سجوف االحتالؿ.أكد أف عممية الوىـ المتبدد لف تكوف نياية المطاؼ وسيتـ تحرير كافة أسرا

وشدد أبو عبيدة خػالؿ تصػريحات لػو فػي ذكػرى عمميػة الػوىـ المتبػدد التػي نفػذت فػي الخػامس والعشػريف مػف 
نجازىا. 7006شير يونيو عاـ   عمى أف الشعب الفمسطيني، كاف شريكًا في العممية ونجاحيا وا 

 
 : ال شأن لممخيمات الفمسطينية بأحداث لبنانممثل حماس في لبنان 26

نفى ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة، أي عالقة لممخيمات والفصائؿ : أحمد المصري -غزة -بيروت
الفمسطينية بأحداث لبناف الجارية، مشددا عمى أف المخيمات ستبقى عمى الحياد ولف تنجر إلى أي اقتتاؿ أو 

 صراع ميما كانت ىويتو أو جيتو.
فمسطينيوف ليسوا طرفا في األزمة المبنانية، وما جرى مػف اقتتػاؿ وقاؿ بركة في تصريح خاص لػ"فمسطيف": "ال

في مدينة صيدا وبعض المناطؽ األخرى يرجع لجماعات لبنانية وجيش الدولة، ال دخؿ لنا فيو مف قريب أو 
 بعيد".

وأوضػػػح أف االقتتػػػاؿ جػػػرى عمػػػى إثػػػر األزمػػػة السػػػورية، مبينػػػا أف الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية الوطنيػػػة واإلسػػػالمية، 
فصائؿ منظمة التحرير تداعت فور حػدوث االشػتباكات فػي صػيدا، لمنػع أي إمكانيػة إلقحػاـ المخيمػات فػي و 

 ما يجري بشكؿ متعمد أو عفوي.
ولفػػت بركػػة إلػػى أف حركتػػو أجػػرت اتصػػاالت موسػػعة مػػع القػػوى السياسػػية المبنانيػػة، مػػف ضػػمنيا حػػزب اهلل، 

صؿ في صيدا، ومحيط المخيمات، الفتا إلى أف رئيس وحركة أمؿ، والجماعة اإلسالمية، لوقؼ التدىور الحا
المكتػػب السياسػػي لمحركػػة خالػػد مشػػعؿ اتصػػؿ فػػي ىػػذا السػػياؽ شخصػػيا بػػرئيس مجمػػس النػػواب المبنػػاني نبيػػو 

 بري.
وكشػػؼ عػػف تشػػكيؿ لجنػػة فمسػػطينية مػػف المخيمػػات الفمسػػطينية لمتواصػػؿ مػػع الجػػيش المبنػػاني، "لتطويػػؽ أي 

كنػػة"، معبػػرا عػػف أسػػفو لمػػا جػػرى مػػف اشػػتباكات، ومتقػػدما باسػػـ "حمػػاس" حادثػػة، ومنػػع حصػػوؿ أي فتنػػة مم
 بخالص العزاء لذوي الضحايا مف العسكرييف والمدنييف.
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 :خيمػػات فػػي مػػا جػػرى مػػف أحػػداث، مضػػيفاورفػػض بركػػة زج بعػػض القػػوى السياسػػية والوسػػائؿ اإلعالميػػة لمم
وواضػح"، مشػددا عمػى عػدـ السػماح  "نتوجو ليػذه الجيػات لوقػؼ التحػريض والتحقػؽ مػف الصػورة بشػكؿ جمػي

 لممخيمات بأف تكوف طرفا في معادلة أي صراع يجري.
وأكػػد عمػػى أف كافػػة الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف، ىػػـ ضػػيوؼ، بوصػػمتيـ فمسػػطيف، ومشػػروعيـ العػػودة إلػػى ديػػارىـ 

 ، ولػػػف يكونػػػوا فريقػػػا فػػػي أي نػػػزاع لبنػػػاني وحتػػػى سػػػوري داخمػػػي، فيمػػػا سػػػتبقى2391التػػػي ىجػػػروا منيػػػا عػػػاـ 
 المخيمات عامؿ أمف واستقرار لبناف ال العكس.

 76/6/7023، فمسطين أون الين
 

 عين الحموةمخيم لبنان: حماس تدعو إلى التيدئة وعدم االىتمام بالشائعات في  27
نفػػػى نائػػػب المسػػػؤوؿ السياسػػػي لحركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػالمية "حمػػػاس" فػػػي لبنػػػاف الػػػدكتور أحمػػػد عبػػػد : بيػػػروت

تي تتردد خاصة بمنطقة التعمير في مخيـ عيف الحموة، والتي كاف آخرىا مػا تػردد اليادي صحة اإلشاعات ال
عف عمميات قنص باتجاه المخيـ، وطمب الجيش مف أصحاب منازؿ في التعمير إخالءىا، وعمميات مداىمة 

 مف قبؿ الجيش لبيوت في التعمير، وغيرىا.
"، قػاؿ بػأف "جيػات مشػبوىة تطمقيػا بيػدؼ ووصؼ عبد اليادي ىذه األنباء بأنيا جػزء مػف "إشػاعات مغرضػة

تػػػوتير الوضػػػع فػػػي التعميػػػر وترويػػػع النػػػاس وتيجيرىػػػا مػػػف منازليػػػا، لصػػػناعة منػػػاخ مناسػػػب ليػػػـ السػػػتدراج 
 األطراؼ في التعمير".

وأكد عبد اليادي في تصريحات لػ "قدس برس" أف "حمػاس" عمػى تواصػؿ دائػـ مػع كػؿ األطػراؼ فػي التعميػر 
تعمير لتبديد الشائعات والمحافظة عمى أجواء التيدئػة، وتفويػت الفرصػة عمػى مطمقػي ومع قيادة الجيش في ال

 ىذه الشائعات.
وأىػػاب عبػػد اليػػادي بكػػؿ مػػف يرتػػادوا أو يكتبػػوا فػػي مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي و"الػػواتس آب"، أف ال يتنػػاقموا 

 ىذه الشائعات، ألف ذلؾ يضر بمصالح الشعب الفمسطيني، كما قاؿ.
 76/6/7023قدس برس، 

 
 حماس وحزب اهلل لمبادرات تنفس االحتقان المذىبيلبنان:  28

« حػزب اهلل»فتحت أحداث صيدا وعبػرا وتعميػر عػيف الحمػوة، صػفحة جديػدة فػي العالقػات بػيف : قاسـ قصير
 ، برغـ اعتراؼ الطرفيف باستمرار الخالؼ حوؿ نظرة كؿ منيما لممؼ األزمة السورية.«حماس»وحركة 

في الداخؿ والخارج وبخاصة رئيس مكتبيا السياسي خالد مشعؿ، عمى خط منػع « حماس» وقد نشطت قيادة
« حمػاس»جرا مخيـ عيف الحموة الى االشتباؾ الذي دار بيف الجيش ومجموعة أحمد األسير، ولعب مسػؤوؿ 

عػػدـ يػػاـ الماضػػية عمػػى خػػط احتػػواء تػػداعيات أحػػداث صػػيدا، مؤكػػدًا فػػي لبنػػاف عمػػي بركػػة دورًا بػػارزًا فػػي األ
مشػػػاركة الفمسػػػطينييف وعػػػزليـ ألي حالػػػة تريػػػد المػػػسا باالسػػػتقرار المبنػػػاني أو االنخػػػراط فػػػي أي خػػػالؼ بػػػيف 

 االطراؼ المبنانييف.
حػزب »وقد عقد بركة في االسبوع الماضي لقاء مطواًل مع مسؤوؿ الممؼ الفمسطيني فػي المجمػس السياسػي لػػ

األخيػر مػف القػاىرة والػذي تضػمف « حمػاس»حركػة الحاج حسف حب اهلل شػرح لػو ظػروؼ صػدور بيػاف « اهلل
وكانػػػت أجػػػواء المقػػػاء إيجابيػػػة »فػػػي المعػػػارؾ الػػػدائرة عمػػػى األرض السػػػورية « حػػػزب اهلل»أوؿ انتقػػػاد لمشػػػاركة 

 ، وفؽ مصادر الطرفيف.«وصريحة
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وجػػرى االتفػػػاؽ عمػػػى التعػػػاوف المشػػػترؾ « أمػػػؿ»وأجػػرى بركػػػة سمسػػػمة اتصػػػاالت بممثمػػيف لمػػػرئيس نبيػػػو بػػػري و
تػواء تػداعيات أحػداث صػيدا وعبػرا، كمػا عقػد فػي صػيدا لقػاءات مكثفػة مػع قيػادات المدينػة واطمػؽ سمسػمة الح

دانتيـ كؿ مف يعمؿ إلشعاؿ الفتنة.  مواقؼ تؤكد وقوؼ الفمسطينييف عمى الحياد، ورفضيـ أي اقتتاؿ وا 
رار الحركة الصدار اف الخالؼ مع حزب اهلل بشأف االزمة السورية واضط»وتؤكد مصادر قيادية في حماس 

موقػػؼ بشػػأف ذلػػؾ ال يعنػػي القطيعػػة مػػع الحػػزب، ال بػػؿ اف ىػػذا البيػػاف سػػاعد الحركػػة عمػػى اطػػالؽ مبػػادرات 
 «.عممية لمواجية الفتنة المذىبية في لبناف والمنطقة، وال سيما بسبب تداعيات الوضع السوري

الجيػود لموصػوؿ الػى حمػوؿ  اف الحركة ترفض اي تدخؿ فػي الشػأف السػوري وىػي تػدعـ»وتضيؼ المصادر 
سياسػػػية وال يجػػػوز توجيػػػو االتيامػػػات لممعارضػػػة السػػػورية بالعمالػػػة إلسػػػرائيؿ ويجػػػب العمػػػؿ لتحقيػػػؽ تطمعػػػات 
الشعب السوري بالحرية والكرامة، ونحف حريصوف عمى المقاومة االسالمية وحزب اهلل وال نريد ليما االنخراط 

ت الحزب حوؿ البيػاف ونحػف سنواصػؿ التواصػؿ معػو مػف اجػؿ في النزاع السوري. ولقد استمعنا الى مالحظا
 «.معالجة االحتقاف المذىبي في لبناف والمنطقة

  77/6/7023، السفير، بيروت
 

 الفمسطينية في لبنان ارتياح لتحييد المخيمات: أمل " وحركةفمسطينية فصائل" لقاء بين 29
لمخيمػات الفمسػػطينية فػػي المدينػػة والجػػوار، أرخػت أحػػداث منطقتػػي عبػػرا وتعميػر عػػيف الحمػػوة، بظالليػػا عمػػى ا

فتحركت فصائميا سريعا في محاولة لمحد مف تداعياتيا وتأثيراتيا عمى العالقة بياف أبناء المخيمات ومنػاطؽ 
 الجوار المحاذية.

فػي لبنػاف، لقػاء مشػتركا « فصائؿ منظمػة التحريػر الفمسػطينية»و« حركة أمؿ»وفي ىذا اإلطار عقدت قيادتا 
رئػػيس مكتبيػا السياسػػي جميػؿ حايػػؾ، وعػف الفصػػائؿ « أمػؿ»ة دولػة فمسػػطيف فػي بيػػروت، ضػـ عػػف فػي سػػفار 

فصػػائؿ »فػػي لبنػػاف فتحػػي ابػػو العػػردات. وأثنػػى حايػػؾ عمػػى موقػػؼ « منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية»أمػػيف سػػر 
اح وتقػػدير عػػف الصػػراعات والتجاذبػػات المبنانيػػة الداخميػػة. ونقػػؿ ارتيػػ« النػػأي بػػالنفس»المنظمػػة وأدائيػػا لجيػػة 

قيػػػادة الحركػػػة وعمػػػى رأسػػػيا الػػػرئيس نبيػػػو بػػػري، لحػػػرص فصػػػائؿ المنظمػػػة وكػػػؿ المكونػػػات الفمسػػػطينية، عمػػػى 
 «.االستقرار والسمـ األىمي في لبناف

مف جيتو، أكد ابػو العػردات التزامػو تعميمػات القيػادة الفمسػطينية وقراراتيػا وعمػى رأسػيا الػرئيس محمػود عبػاس 
تقراره األمنػػي، واالنحيػػاز الػػى مصػػمحة اسػػتدامة السػػمـ األىمػػي، لمػػا فيػػو مصػػمحة لجيػػة دعػػـ وحػػدة لبنػػاف واسػػ

المخيمات الفمسطينية لػـ ولػف تكػوف إال عنصػرا إيجابيػا »مشتركة لمبناف والقضية الفمسطينية، مشددا عمى أف 
 «.سساتوفاعال مدافعا عف لبناف إلى جانب المبنانييف في وجو أي مؤامرة تستيدؼ وحدة أراضيو وشعبو ومؤ 

 77/6/7023، السفير، بيروت
 

 وجود الفمسطيني في لبنان عما يجري من تجاذبات سياسيةتحييد الضرورة : "الشعبية"حماس و 70
عقػػدت قيادتػػا حركػػة حمػػاس و"الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف" لقػػاء مشػػتركا فػػي مركػػز "حمػػاس" فػػي منطقػػة 

اد طػو والمسػؤوؿ االعالمػي فػي منطقػة صػور صور، ضـ عف "حماس" عضو القيادة السياسية في لبناف جيػ
 محمود طو، وعف "الشعبية" مسؤوؿ منطقة صور أحمد مراد، أبو ىيثـ ويحيى عكاوي وأبو العبد الراشدي.

واسػػتعرض المجتمعػػوف آخػػر التطػػورات فػػي لبنػػاف وخاصػػة فػػي مدينػػة صػػيدا، حيػػث قػػدموا التعػػازي بالضػػباط 
جيش، داعيف الجميع لتغميب المصمحة الوطنية لمشػعبيف المبنػاني والجنود مف الجيش. ودانوا االعتداء عمى ال

 والفمسطيني.
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وبحثػػوا االوضػػاع فػػي داخػػؿ مخيمػػات لبنػػاف وصػػور، والعمػػؿ السياسػػي واالمنػػي وعمػػؿ المجػػاف الشػػعبية داخػػؿ 
المخيمات، وأكدوا "ضرورة تحييد الوجود الفمسطيني في لبناف عما يجري مف تجاذبات سياسية، وعدـ التدخؿ 

 في الخالفات الداخمية التي تأخذ البمد الى صراعات مذىبية".
 77/6/7023، المستقبل، بيروت

 
 قوات فصل وشائعات أحداث منطقة عبرا في صيدا:بعد  "عين الحموةمخيم " 72

 كالفطر تنمو الشائعات في مخيـ عيف الحموة. يصػحو أىمػو عمػى واحػدة وينػاموف عمػى أخػرى.: ايمي الفرزلي
اديو الفصائؿ الوطنية واإلسالمية يسعوف لحماية أمف المخيـ مف أي فمتاف أمني، بعدما كادت وبعدما كاف قي

 التطورات تيدده في وجوده، صارت ميمتيـ الجديدة إطفاء مفاعيؿ الشائعات المتناسمة.
واقػع لػـ يعػد باسػتطاعة القيػادات ال المحػاؽ بم«. يػا ليػت التطػور التكنولػوجي لػـ يصػؿ إلينػا»يقوؿ أحد ىػؤالء 

 التواصؿ االجتماعي حيث يتـ تناقؿ األخبار بسرعة قياسية.. وال التحكـ بيا.
العتقػاؿ مػف شػارؾ فػي االشػتباكات « مخػيـ الطػوارئ»فجر أمس، أدت شػائعة تشػير إلػى نيػة الجػيش اقتحػاـ 

ما قؿ  حمؿ الرجاؿ أوالدىـ وحممت النساء«. التعمير»و« الطوارئ»األخيرة إلى موجة نزوح بيف األىالي في 
وزنػػو، وركضػػوا باتجػػاه المنػػاطؽ األكثػػر أمنػػًا. الشػػائعة أرفقػػت بشػػائعة مضػػادة تشػػير إلػػى سػػماع تكبيػػرات فػػي 
مساجد المخيـ تدعو لمجياد ضد الجيش. قبؿ أف يتبيف أف ما حصػؿ ال يعػدو كونػو صػادرًا عػف أحػد الشػباف 

 يفرغ مف سكانو.« التعمير»في المخيـ، في الوقت الذي كاد 
ع الخائفوف أف ال شيء مما سمعوه صحيحًا، أخذ ذلؾ وقتًا وجيدًا كبيػريف مػف المجنػة التػي شػكمتيا وحتى يقتن

 الفصائؿ لحماية المخيـ مف التحوؿ إلى ورقة بيد المتصارعيف عمى ساحة صيدا.
قػػػررا « التنظػػػيـ الشػػػعبي الناصػػػري»و« سػػػرايا المقاومػػػة»موجػػػة الشػػػائعات لػػػـ تقػػػؼ عنػػػد حػػػد. تػػػردد أيضػػػًا أف 

، أو أف فالنػًا وجػد مقطعػًا إربػًا «التعميػر»ة المخيـ. قبؿ ذلؾ قيؿ إف عبد الرحمف شمندور قد قتػؿ فػي مياجم
 أو أف أحمد األسير صار متواريًا في قمب المخيـ...

في منطقة صيدا والمخيمات أبػو أحمػد فضػؿ إلػى أف طرفػًا ثالثػًا « حماس»يخمص المسؤوؿ السياسي لحركة 
المواء منير المقدح ىذا الرأي، إضافة إلى أحد « قائد شيداء األقصى»تستمر. يوافقو  ال يريد ليذه التيدئة أف

 المشايخ العامميف عمى خط الوساطات.
جنػد »و« فػتح اإلسػالـ»يحماؿ أيضًا مسؤولية إطالؽ شرارة المعركة بيف الجيش وبقايا « الطرؼ الثالث»ذلؾ 
 عمى خميفة أحداث عبرا.في التعمير يومي األحد واالثنيف الماضييف « الشاـ

يػػرفض أحػػد القػػادة الميػػدانييف الػػذيف شػػاركوا فػػي االشػػتباؾ اتيػػاميـ بافتعػػاؿ المشػػكمة مػػف خػػالؿ المبػػادرة إلػػى 
«. كنػػػا مجتمعػػػيف مػػػع ممثمػػػي القػػػوى اإلسػػػالمية»إطػػػالؽ النػػػار عمػػػى الجػػػيش. يؤكػػػد أنػػػو حػػػيف بػػػدأت المعركػػػة 

 «.وعف أوالدنابعدىا كاف مف الطبيعي أف ندافع عف أنفسنا »ويضيؼ: 
ال مصمحة لنا بإقحاـ المخػيـ فػي الصػراع »يردد أف «. لجنة التيدئة»يبدو القائد الميداني مقتنعًا بما نقمتو لو 

لػػػو كػػػاف لػػػدينا مشػػػروع قتػػػاؿ أو دعػػػـ عسػػػكري لمشػػػيخ أحمػػػد األسػػػير لخرجنػػػا مػػػف »ويضػػػيؼ: «. الصػػػيداوي
 «.المخيـ

وتوافػػؽ « التعميػػر»ممتشػػقًا سػػالحو عمنػػًا. بعػػد أحػػداث  «حمػػاس»نػػادرًا مػػا شػػاىد أىػػؿ عػػيف الحمػػوة عضػػوًا فػػي 
إلػػى جانػػب مسػػمح مػػف « حمػػاس»عمػػى نشػػر مجموعػػات فصػػؿ، صػػار األمػػر عاديػػًا. مسػػمح مػػف « الفصػػائؿ»
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يقفاف في النقطة العسكرية التي ىجرتيا المجموعات التي اشتبكت مع الجػيش. ىػؤالء لػـ « عصبة األنصار»
 متارًا عدة إلى الخمؼ، حيث تجمع بعضيـ قرب منزؿ ىيثـ الشعبي.يتواروا عف األنظار إنما ابتعدوا أ

في االجتماع الذي عقد ليؿ أمس األوؿ، تقرر وضع نقطة أمنية أخرى في منطقػة البسػاتيف ػ السػكة، يتوالىػا 
 الجيش الشعبي التابع لممقدح.

ة عمػى لجػـ أي حالػة تيػػور عمػى ترسػيخ القػػوة األمنيػة بمػا يحوليػا إلػى قػوة فاعمػػة قػادر « عقػالء المخػيـ»يعػوؿ 
مسػػتقبمية يمكػػف أف تصػػدر مػػف ىنػػا أو ىنػػاؾ. كمػػا يؤكػػد منيػػر المقػػدح أنػػو بػػرغـ الجػػراح، كػػؿ المخػػيـ يػػرفض 

 استدراجو إلى معركة ليست معركتو.
ال يمكػػػف إخفاؤىػػػا فػػػي « التنظػػػيـ الشػػػعبي الناصػػػري»و« سػػػرايا المقاومػػػة»و« حػػػزب اهلل»حالػػػة الغضػػػب عمػػػى 

ت الفصػػػائؿ لػػػـ توقػػػؼ التنسػػػيؽ مػػػع ىػػػذه األطػػػراؼ، إال أف النػػػاس، أو معظميػػػـ، المخػػػيـ. صػػػحيح أف قيػػػادا
 شاركت في اليجـو عمى المخيـ.« السرايا»مقتنعوف أف 

أمس، كاف عيف الحموة عمى موعد مع التعازي بالمدنياْيف المذيف قتال أثناء االشتباؾ. مناسبات كيػذه عػادة مػا 
بػػدت فػػوؽ ردود الفعػػؿ. ظمػػت االنفعػػاالت محصػػورة بالعتػػب ترافقيػػا موجػػات غضػػب، إال أف مصػػمحة المخػػيـ 

 عمى الجيش مع لـو شديد عمى استخدامو األسمحة الثقيمة في قصؼ المخيـ.
أي غريب يدخؿ إلى عيف الحموة سيواجو بأحػد سػؤاليف: ىػؿ شػاىدت الػدمار الػذي لحػؽ باألبنيػة أو ىػؿ أنػت 

 مسؤوؿ عف التعويضات لممتضرريف مف القصؼ؟
الفصػائؿ »عبراف عف احتجاج ضمني عمى النظرة السائدة بأف المخيـ مجرد صػندوؽ بريػد متفجػر. السؤاالف ي
صػػارت حاسػػمة فػػي منػػع تكػػرار مػػا حصػػؿ ليػػؿ األحػػد الماضػػي. لػػذلؾ قػػررت إعػػادة استحضػػار « الفمسػػطينية

ىػؤالء أف  عناويف القضية الفمسطينية كحؽ العػودة والقػدس واألسػرى فػي المقػاءات والحػوارات التػي تعقػد. يريػد
 «.البوصمة تقود إلى فمسطيف وليس إلى أي اتجاه آخر»يذكروا مجددًا أف 

 77/6/7023، السفير، بيروت

 
 وتبحث الحياد الفمسطيني الحزب الديموقراطي الشعبيتمتقي التحرير  جبيةلبنان:  77

"الحػػػزب زار وفػػػد مػػػف "جبيػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية" برئاسػػػة عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي عبػػػاس الجمعػػػة، مقػػػر 
الديمقراطي الشعبي" في بيروت، حيػث التقػى عضػو المكتػب السياسػي محمػد حشيشػو، وبحػث الطرفػاف أبػرز 

 المستجدات عمى الساحتيف المبنانية والفمسطينية وخاصة احداث صيدا.
وأكػػد الجمعػػة بعػػد المقػػاء اف "الموقػػؼ الفمسػػطيني الحيػػادي والفاعػػؿ الػػذي تبنتػػو الفصػػائؿ الفمسػػطينية عمػػى اثػػر 
حوادث صيدا، يأتي في إطار سياسة الحياد اإليجابي الذي تبنيناه ونصر عمى تبنيو في إطار تضػميد جػراح 
لبناف الشقيؽ الذي قدـ اغمى التضحيات مف اجؿ فمسػطيف"، واكػد ادانتػو "لمػا تعػرض لػو الجػيش المبنػاني فػي 

ا مػف اجػؿ درء الفتنػة". ورأى اف مػا صيدا، متقدما باحر التعازي لقيادة الجػيش المبنػاني بالشػيداء الػذيف سػقطو 
 تتعرض لو المنطقة "يتطمب مف كافة القوى التنبو ليذه المخاطر".

 77/6/7023النيار، بيروت، 

 
 "ديموقراطيتيا"عمى  "ييودية الدولة"لتفضيمو  "قانون القومية"ليفني تعارض مشروع  73

القضاء اإلسرائيمية رئيسة المجنة الوسطي وزيرة « الحركة»أعمنت زعيمة حزب : أسعد تمحمي –الناصرة 
الذي قدمو النائباف اليمينياف رئيس االئتالؼ « قانوف القومية»الوزارية لمتشريع تسيبي ليفني معارضتيا اقتراح 
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أييمت شكيد ويراد منو « البيت الييودي»ورئيسة كتمة «( ليكود بيتنا)»الحكومي في الكنيست يريؼ ليفيف 
عمى « ييودية الدولة»عمى نحو يتـ فيو تفضيؿ « دولة ييودية ديموقراطية»ائيؿ تغيير التعريؼ الحالي إلسر 

ما يمنع المحكمة العميا مف التدخؿ في أي قرار حكومي ينتيؾ مبدأ المساواة ويميز ضد « ديموقراطيتيا»
 «.الخط األخضر»المواطنيف العرب، فضاًل عف انعكاسات كبيرة أخرى عمى الفمسطينييف عمى جانبي 

عمى أنيا ستبذؿ ما في وسعيا مف أجؿ منع إقرار اقتراح « الفايسبوؾ»دت ليفني في صفحتيا عمى وشد
القانوف الجديد باعتبار انو يخؿ بالتوازف القائـ منذ سنوات طويمة بيف القَيـ في إسرائيؿ عمى أساس أنيا 

الواقع( بيف ىذا التعريؼ ، وعنت بذلؾ التوازف )غير الموجود أصاًل عمى أرض «دولة ييودية ديموقراطية»
 ومبدأ المساواة.

دولة القومية الييودية لكف تحقيؽ ذلؾ يتـ عبر »وأردفت أف كؿ اإلسرائيمييف يريدوف الحفاظ عمى إسرائيؿ 
إنما ىي »وتابعت أف الديموقراطية ليست مجرد نظاـ حكـ، «. تسوية تحقؽ مبدأ الدولتيف، ييودية وفمسطينية

مع رؤية الييودية. والمساواة مثاًل ىي قيمة ييودية وديموقراطية في آف ويجب أف  منظومة قيـ تعيش بتناغـ
 «.نبقي عمى الرابط بيف الييودية والديموقراطية، وعمى القيـ بيف سائر أجزاء المجتمع اإلسرائيمي
 77/6/7023، الحياة، لندن
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يبحث الكنيست اإلسرائيمي )البرلماف(، وألوؿ مرة، مشروعي قانونيف يثبتاف وضعية : نظير مجمي -تؿ أبيب
، مع تفضيؿ واضح لمييود عمى بقية سكانيا العرب «دولة ييودية ديمقراطية»الدولة العبرية بوصفيا 

 (. 91)فمسطينيو 
، قد طرحت مشروع قانوف بموافقة حزب «البيت الييودي»وكانت النائبة أييمت شكيد، مف حزب المستوطنيف 

الميكود الحاكـ، ينص عمى تثبيت ييودية إسرائيؿ وتفضيؿ سكانيا الييود في الحقوؽ عمى السكاف اآلخريف. 
)يوجد مستقبؿ(، « يش عتيد»وبعد ساعات، طرحت نائبة أخرى في االئتالؼ، ىي روت كمدروف مف كتمة 

، التي وضعت مع إعالف قياـ إسرائيؿ سنة «وثيقة استقالؿ إسرائيؿ»تحويؿ اقتراح قانوف آخر يقضي ب
 ، إلى قانوف أساس، وترسيخ مبادئيا في قرارات القضاء واليوية.2391

وتشدد عضو الكنيست «. دولة إسرائيؿ ىي دولة الشعب الييودي»ويسعى اقتراح القانوف إلى تحديد أف 
نما « دولة ييودية»كمدروف عمى أف المصطمح  دولة القومية والثقافة »ال يعني الييودية بصفتيا دينا، وا 

دولة إسرائيؿ ممتزمة بالحفاظ عمى حقوؽ »وتضيؼ أف «. الييودية التي تعتبر بيت الييود في العالـ كمو
وثيقة االستقالؿ »، وأف «اإلنساف لكؿ مواطنييا وسكانيا، مف دوف أي تمييز في العرؽ والديف والجنس

متزنة، ييودية وديمقراطية، تستند إلى مبدأ العدؿ والمساواة، وال تزاؿ ذات صمة اليوـ مثمما تشكؿ وثيقة 
إذا لـ نحدد المبادئ التي نريد العيش بموجبيا، فإف اآلخريف سيحددونيا. »وتابعت: «. كانت لدى وضعيا

 «.مدستورولذلؾ، مف الميـ أف نرسخ قيـ الدولة الييودية والديمقراطية في التشريع أساسا ل
 77/6/7023، الشرق األوسط، لندن
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قالت نائبة وزير النقؿ تسيبي حوطوفيمي في مؤتمر معيد الحوار االستراتيجي في كمية نتانيا: "يعتقد بعض 
قائـ، أنا شخصيًا أعتقد بأنو ال يمكف ذلؾ، فمع مرور األصدقاء في اليميف بأنو باإلمكاف استمرار الوضع ال

 الوقت ستصبح دولة إسرائيؿ دولة أبارتيايد، وأنا ال ُأريد ذلؾ".
وأضافت حوطوفيمي بأف الثمف الذي ستدفعو إسرائيؿ، وىي اآلف تدفعو حسب قوليا، بسبب استمرار الوضع 

أكتافنا". كما تطراقت حوطوفيمي خالؿ حديثيا إلى  القائـ ىو "نزع الشرعية الدولية والذي سيكوف ثقياًل عمى
التصريحات التي أدلى بيا رئيس الوزراء نتنياىو ونفتيا بشدة، فقالت: "ال يوجد ىناؾ دولة فمسطينية منزوعة 

 السالح، أعتقد بأف مف يؤمف بذلؾ يوىـ نفسو".
 76/6/7023، 7427رصد البث اإلذاعي والتمفزيوني العبري، 
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-زىير أندراوس: صادؽ الكنيست اإلسرائيمي أمس في القراءة األولى عمى اقتراح قانوف برافر -الناصرة 
معارض. وبعد االنتياء مف طرحو، ألقى النائب أحمد  90مؤياد لمقانوف مقابؿ  93بيغيف العنصري بأغمبياة 

بي، القائمة الموحدة والعربية لمتغيير، رئيس الحركة العربية لمتغيير، خطابًا ضد القانوف قائاًل ماذا كنتـ الطي
وقسـ منيـ يتـ  91ستفعموف لو خططوا طردكـ مف بيوتكـ، تمزيقكـ مف بيتكـ الحالي؟ ُطرد السكاف عاـ 

ردونو مف بيتو؟ يصرخ، يعترض، طردىـ مرة أخرى، ماذا يفعؿ اإلنساف العادي عندما يسمبوف أرضو ويط
نما  يثور، يغضب، يرد عمى اليجوـ، ينتفض، وىو ليس فقط حؽ سكاف الجنوب بأف يدافعوا عف بيتيـ وا 
واجب عمييـ الدفاع عنو، وأف يطالبوا بأف يكونوا متساويف، والحديث ىنا عيف بيوت مف الصفيح، بمدات لـ 

عار عميكـ بأثر رجعي، وعار عمى كؿ واحد سيصوت إلى  يصؿ إلييا الماء وال الكيرباء، ووضعيـ ىذا ىو
 جانب ىذا القانوف.

وتابع الطيبي مقتبسًا قصيدة الشاعر محمود درويش قائاًل: لذلؾ آف األواف أف تسمعوا مرة أخرى ما لـ 
يعجبكـ في الماضي، قاؿ الشاعر محمود درويش ألولئؾ الذي قدموا بداًل مف المواطنيف األصمييف 

أييا الماروف بيف الكممات العابرة، احمموا أسماءكـ وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكـ مف وقتنا،  وطردوىـ،
وانصرفوا، وخذوا ما شئتـ مف زرقة البحر ورمؿ الذاكرة، وخذوا ما شئتـ مف صور، كي تعرفوا، إنكـ لف 

 تعرفوا، كيؼ يبني حجر مف أرضنا سقؼ السماء، أييا الماروف بيف الكممات العابرة. 
وتابع: وأقوؿ لكـ باسـ جميع المواطنيف العرب، وليس فقط سكاف النقب، تجاوزتـ جميع الحدود األخالقية، 
والسياسية، نحف ندافع عف أنفسنا مف ىذه السمطة، مف المرائيف الذيف يداعوف بأنيـ في المركز وبأنيـ 

يـ األساسي بواسطة قانوف حقير، ليبراليوف، الذيف يصوتوف مع ىذا القانوف الذي يسمب المرأة، والطفؿ حق
، وىو وصمة عار عمى جبيف ىذه 91وضيع، يطرد الناس مف أراضييـ لممرة الثانية والثالثة بعد نكبة 

 الكنيست وعمى الذيف يطرحونو وعمى جبيف كؿ واحد مف الذيف يصوتوف لو، نحف ال نحتـر ىذا القانوف. 
عميو كوب ماء مختتمًا خطابو: بموه واشربوا ميتو، مما حذا ومزاؽ النائب احمد الطيبي أوراؽ القانوف وسكب 

برئيس الجمسة أف يطمب إخراجو مف القاعة متوعدًا باتخاذ إجراءات ضده. كما قاـ النواب العرب جميعيـ 
 بتمزيؽ اقتراح القانوف العنصريا مف عمى منصة الكنيست.

ت، دوؼ حنيف، عف الجبية الديمقراطية عمى صمة، بعد الجمسة الصاخبة في الكنيست، توجو عضو الكنيس
لمسالـ والمساواة بمياجمة نوايا الحكومة وقانوف برافير قائاًل: عمى الحكومة أف تخجؿ مف نفسيا، ىي تقـو 
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بحرب متطرفة معمنة ضد العرب في النقب. القياـ بتسمية القانوف الذي يدعو إلى اقتالع الناس مف بيوتيا 
 يزلة وتطرؼ عمني. وتيجيرىـ بالػحؿ، ليس سوى م

 77/6/7023، القدس العربي، لندن

 
 ما استجيب لمطالبو األمنية إذاالضفة  أراضي: نتنياىو مستعد ل نسحاب من غالبية "رتسآى" 77

نقمت صحيفة "ىارتس" في موقعيا عمى الشبكة، اليوـ الخميس، عف وزير كبير في الحكومة : رب91ع
داد لالنسحاب مف غالبية اراضي الضفة الغربية واخالء مستوطنات االسرائيمية قولو، اف نتنياىو عمى استع

 في اطار حؿ سياسي يضمف مطالبو األمنية.
وقاؿ الوزير الذي ينتمي الى حزب الميكود، وطمب عدـ الكشؼ عف اسمو بسبب حساسية الموضوع،  اف 

ري تعني اجراء محادثات نتنياىو يعرؼ جيدا اف اسئناؼ المفاوضات في اطار الجيود التي يبذليا جوف كي
معمقة في موضوع حدود الدولة الفمسطينية، واف التوصؿ الى اتفاؽ سالـ سيتطمب منو االنسحاب مف اكثر 

 % مف مساحة الضفة الغربية.30مف 
 77/6/7023، 48عرب 

 
 تنقل شكوى لمصر ضد وزير الداخمية في غزة لتجنيده خ يا ضدىا  "إسرائيل"معاريف":  78

ذكرت صحيفة "معاريؼ" العبرية في عددىا الصادر أمس، أف حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي  :دالغ –الناصرة 
نقمت لمحكومة المصرية شكوى ضد مسؤوؿ داخمية حكومة حماس المقالة في غزة فتحي حماد، التيامو 

 بتشغيؿ خاليا ضد إسرائيؿ.
مف العاـ "الشاباؾ" مؤخرا في الضفة وقالت الصحيفة إنو تـ الكشؼ خالؿ االعتقاالت التي قاـ بيا جياز األ

الغربية، عف خمية تابعة لحركة حماس في قريتي راس كركر وسمواد في محافظة راـ اهلل، تمقت التعميمات 
مف حماد بشكؿ مباشر لمقياـ بعمميات خطؼ إلسرائيمييف، وصمت إلى مراحؿ متقدمة مف التنفيذ، باإلضافة 

 طالقيا، حسب ادعاء الصحيفة.إلى محاولة الخمية إعداد صواريخ وا  
ولفتت "معاريؼ" إلى أف نقؿ الشكوى اإلسرائيمية إلى مصر أصبح نيجا متبعا مف قبؿ الطرفيف )حماس 
سرائيؿ( بعد عممية عمود السحاب حيث يرى الطرفاف في مصر وسيطا يتـ مف خاللو نقؿ الشكاوى  وا 

  .يفوالرسائؿ في محاولة لمنع تطور وتصاعد األمور بيف الجانب
 77/6/7023، الغد، عّمان

 
 لمصمحة الجناح المتشدد "ليكودحزب "تراجع شعبية نتنياىو في  79

كسب نائب وزير الدفاع اإلسرائيمي داني دانوف، وىو احد قادة الجناح المتطرؼ : أ ؼ ب -القدس المحتمة 
ى حساب نتانياىو في اليميني الذي يتزعمو رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو، نقاطًا عم« ليكود»في حزب 

عامًا( مساء الثمثاء عمى رأس مؤتمر الحزب، وىو منصب  97وانتخب دانوف ) انتخابات داخمية لمحزب.
 في المئة مف األصوات. 18شرفي إلى حد كبير بنسبة 

عضو  3600األحد التي تتضمف « ليكود»ومف المتوقع أف يفوز دانوف أيضًا برئاسة المجنة المركزية لحزب 
 مف موشيو كحموف.بداًل 
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، أعرب أخيرًا عف شكوكو إزاء جدية الحكومة في ما يتعمؽ باتفاؽ سالـ مع «متشدداً »ودانوف الذي يعتبر 
 الفمسطينييف يقوـ عمى إقامة دولة فمسطينية ما أحرج نتانياىو.

اديكالي المتشدد ويبدو أف نتانياىو، الذي ما زاؿ رئيسًا لمحزب اليميني، بدأ يفقد شعبيتو لمصمحة الجناح الر 
 وداعمي االستيطاف الذيف يعمف بعضيـ في شكؿ عمني معارضتيـ إلقامة دولة فمسطينية.

يجد نتانياىو نفسو في أسوأ موقؼ »األربعاء « ىآرتس»وكتب المحمؿ السياسي يوسي فيرتير في صحيفة 
 «.لرئيس حزب: إنو ليس جزءًا مف المعبة بعد اآلف، لـ يعد ميماً 

 ألف فوز دانوف كاف مضمونًا.« ليكود»أف نتانياىو لـ يترشح حتى لرئاسة مؤتمر  ورأى المعمقوف
وأشار فيرتير إلى أنو بمواجية ىذه المعارضة الداخمية التي تزداد زخمًا، فإف نتانياىو قد يفكر بترؾ الميكود 

. وأضاؼ 7008 مثمما فعؿ رئيس الوزراء السابؽ أرييؿ شاروف الذي قاـ بتأسيس حزب كاديما الوسطي عاـ
إما أف )نتانياىو( فقد روحو القتالية ويستسمـ، أو أنو يعمـ بأنو في االنتخابات المقبمة لف يترشح كرئيس »

 «.لحزبو

 77/6/7023، الحياة، لندن
 

 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتمة 69 تستقبل كيري بالموافقة عمى بناء "إسرائيل" 30
الحكومة االسرائيمية وزير الخارجية االمريكي جوف كيري الذي يزور  وليد عوض: استقبمت - راـ اهلل

وحدة سكنية  63المنطقة، بإعطاء لجنة تخطيط اسرائيمية تابعة لبمدية القدس موافقتيا النيائية عمى بناء 
استيطانية في مستوطنة ىارحوما )جبؿ ابوغنيـ( في القدس الشرقية المحتمة، بحسب ما اعمف عضو في 

اعطت لجنة التراخيص في بمدية القدس اليـو ‘وقاؿ مئير مرغميت العضو اليساري في البمدية  .البمدية
وحدة سكنية في ىارحوما )جبؿ ابوغنيـ( وعينت الشركة التي ستكوف مسؤولة  63موافقتيا النيائية عمى بناء 

لوزير الخارجية استفزاز واضح ‘وقاؿ مرغميت العضو في حزب ميريتس اليساري اف ىذا  ’.عف تنفيذىا
كؿ ىذا يثبت الى اي درجة ‘ االمريكي جوف كيري الذي يبدأ جولة جديدة في المنطقة الخميس?، معتبرا اف 

 ’.تريد حكومة )بنياميف( نتنياىو السالـ
 77/6/7023، القدس العربي، لندن
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تنافست الصحؼ ووسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية في تناوؿ ما اعتبرتو خفايا االتصاالت التي : حممي موسى
يجرييا وزير الخارجية األميركي جوف كيري بيدؼ استئناؼ المفاوضات بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية. 

لعقد لقاء ىو األوؿ مف نوعو منذ  وكثرت األحاديث عف خطة، ومبادرة كاممة أو جزئية، وعف ترتيبات
 سنوات بيف وفديف إسرائيمي وفمسطيني في العاصمة األردنية عماف.

إلى أف كيري يسعى لعقد لقاء إسرائيمي فمسطيني في العاصمة األردنية األسبوع « يديعوت»وقد أشارت 
ية ليذا االجتماع المقبؿ. وبحسب المراسؿ العسكري لمصحيفة أليكس فيشماف، فإف التحضيرات األميرك

نما قد يقتصر  بدأت، وأف الفمسطينييف واإلسرائيمييف تمقوا إشعارًا بذلؾ. ولكف المقاء ىذا لف يكوف لقاء قمة، وا 
عمى مسؤولة ممؼ المفاوضات مف الجانب اإلسرائيمي تسيبي ليفني ورئيس دائرة المفاوضات الفمسطينية 

 صائب عريقات.
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إلسرائيميوف والفمسطينيوف عمى طمب كيري قبؿ اليوـ الخميس بشكؿ يخمؽ ويفترض في ىذه األثناء أف يرد ا
أجواء إيجابية بيف الطرفيف تسيؿ عقد المقاء. وتستغرب جيات إسرائيمية ما تعتبره تسرعًا مف جانب كيري 

 في السعي لعقد المقاء.
تمطيؼ شروط  إلى أف ضغوط وزير الخارجية األميركي أفمحت في« ىآرتس»ومف جيتيا، لفتت صحيفة 

الرئيس الفمسطيني محمود عباس الستئناؼ المفاوضات مع إسرائيؿ. ونقمت الصحيفة عف مصدر إسرائيمي 
مطمع عمى تفاصيؿ المحاوالت األميركية الستئناؼ المفاوضات قولو إف الرئيس عباس طمب اإلفراج عف 

تستند المفاوضات عمى حدود العاـ معتقاًل فمسطينيًا، فضاًل عف تعيد أميركي  وليس إسرائيمي  بأف  270
 مع تبادؿ أراض. 2362

وكاف التمفزيوف اإلسرائيمي قد أعمف استعداد عباس الستئناؼ المفاوضات مف دوف اإلصرار عمى شروطو، 
كأساس  2362وىو ما نفاه عريقات. وأوضح األخير أف كؿ التقارير عف التخمي عف شرط حدود العاـ 

 ، وأف الفمسطينييف لف يتخموا عف ىذا الشرط.«اختباربالوف »لممفاوضات ليست سوى 
ولكف التقارير اإلسرائيمية حوؿ ىذا التوجو الموىوـ نبعت، بحسب مسؤوليف إسرائيمييف، مف واقع أف وزير 
الخارجية األميركي جوف كيري، مصر جدًا عمى استئناؼ المفاوضات. وأنو أوضح لعباس عدـ استعداده 

قة، وأنو حاليًا يعتبره، وليس نتنياىو، العقبة أماـ المساعي األميركية. وشدد كيري لمتعامؿ مع شروطو المسب
 أماـ الرئيس الفمسطيني عمى أنو إذا فشمت مساعيو، فإنو لف يتردد في تحميمو جزءًا كبيرًا مف مسؤولية ذلؾ.

جانب أنو إثر ىذه الرسائؿ الواضحة مف جانب كيري وبغية نقؿ الضغط عمى ال« ىآرتس»وبينت 
اإلسرائيمي، قرر عباس تمطيؼ شروطو. وقد التقى عباس في األسبوع األخير مع جيات مف مراكز أبحاث 
أميركية وصمت لزيارتو في راـ اهلل، وعرض عمييـ شروطًا مخففة. والحظ مسؤوؿ إسرائيمي أف عباس أشار 

سبؿ استئناؼ المفاوضات. في ىذه المقاءات إلى استعداده لمقابمة نتنياىو مف دوف شروط مسبقة لبحث 
وكاف عباس يشترط في الماضي لعقد اجتماع كيذا باإلفراج عف أسرى فمسطينييف. وأبدى عباس أيضًا 

 استعداده لمعودة إلى المفاوضات لفترة محددة سمفًا لفحص مدى جدية نتنياىو.
بحيث لـ يعد  فإف شروط عباس الممطفة باتت عمى النحو التالي: تجميد االستيطاف« ىآرتس»وبحسب 

يطالب بإعالف صريح مف جانب نتنياىو حوؿ تجميد االستيطاف ومستعد لالكتفاء بكبح البناء اليادئ الذي 
ينتيجو نتنياىو منذ ثالثة أشير. أما بخصوص المفاوضات حوؿ الحدود، فقد تنازؿ عباس عف شرط إعالف 

ع تبادؿ أراض. وقد رفض نتنياىو ذلؾ م 2362نتنياىو مسبقًا قبولو بإدارة المفاوضات عمى أساس خطوط 
 62مطمقًا، فأبدى عباس استعداده لقبوؿ التزاـ أميركي بأف حدود الدولة الفمسطينية ستتأسس عمى خطوط 

 مع تبادؿ أراض.
معتقاًل فمسطينيًا، معظميـ منذ ما قبؿ إبراـ اتفاقيات أوسمو، شرطًا مسبقًا  270وظؿ موضوع اإلفراج عف 

ات. وقد رفض نتنياىو ىذا الشرط، ولكنو بات مستعدًا لإلفراج عف أسرى فقط بعد الستئناؼ المفاوض
 استئناؼ المفاوضات، وبالتدري  عمى قاعدة عشرات كؿ بضعة شيور مع تقدـ المفاوضات.
 77/6/7023، السفير، بيروت
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سيطرت عمى المشيد اإلسرائيمي الرسمي حالة مف الصمت إزاء تنازؿ : محمد محسف وتد -القدس المحتمة 
أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني عف الحكـ لصالح ولي العيد الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثاني، وىي 

 الخطوة التي وصفتيا وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية بغير المسبوقة.
طري ووصفتو بالسابقة غير المتوقعة، "فمـ يسبؽ أف تنازؿ وأشادت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية بالمشيد الق

حاكـ عربي عف السمطة بمؿء إرادتو وىو بكامؿ قواه الذىنية والصحية، بينما يشير إلى تغيير جدي في 
 دولة قطر وىي صاحبة الخطوات المختمفة والمواقؼ غير المتوقعة عادة".

تبارؾ انتقاؿ الحكـ بقطر دوف أزمات قد تنعكس عمى  وقاؿ اإلعالمي اإلسرائيمي يوآؼ شطيرف أف إسرائيؿ
استقرار المنطقة، وعميو تفضؿ عدـ اإلفصاح عف موقفيا الرسمي، مشيرا إلى أف تؿ أبيب ترصد السياسات 
ف بدت العالقات متوترة بيف  والموافؽ التي سيتخذىا األمير الجديد "فيي تفضؿ استقرار حكـ آؿ ثاني وا 

 البمديف".
نبض الشرؽ األوسط"  -عكيفا الدار، وىو محمؿ سياسي وكاتب بالموقع اإللكتروني "المونيتوربدوره، يرى 

أف إسرائيؿ بيذه المرحمة لدييا مشكمة مع قطر، وعميو ليس صدفة أنيا تمتـز الصمت حياؿ انتقاؿ الحكـ، 
ؼ وسياسات قطر وقاؿ إف تؿ أبيب مف ناحية تتطمع لتجديد العالقات الدبموماسية مع الدوحة، لكف مواق

 والجزيرة الداعمة لممقاومة والقضية الفمسطينية مف ناحية أخرى تثير غضبيا.
وأوضح المحمؿ اإلسرائيمي أف تؿ أبيب سترصد وترقب سياسات قطر في عيد األمير تميـ، حياؿ عدة 

مواؿ، والموقؼ قضايا أىميا االستمرارية بدعـ حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( والمقاومة الفمسطينية باأل
مف إيراف في عيد الرئيس الجديد حسف روحاني والتحالؼ اإلستراتيجي معيا و"ىي كميا ممفات مربكة 

 إلسرائيؿ تحدد نظرتيا المستقبمية لقطر".
 76/6/7023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قرب مدينة عكا مقتل إسرائيمي متأثرا بجروحو في انفجار عبوة ناسفة 33

عاما، متأثرا بجروح أصيب بيا جراء  93ت شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي بمقتؿ إسرائيمي أفاد: القدس المحتمة
 .91المكر القريبة مف مدينة "عكا" شماؿ فمسطيف  -انفجار عبوة ناسفة في بمدة الجديدة

 وقالت شرطة االحتالؿ في بياف ليا إنو تـ استالـ بالغ مف المستشفى حوؿ وفاة المصاب متأثرا بجروحو.
 حت أف الشرطة اإلسرائيمية شرعت بأعماؿ البحث والتحري في ىذه الواقعة والتحقيقات ما زالت جارية.وأوض

 77/6/7023، الشرق، الدوحة
 
 

 تعرضوا لمتعذيب الفمسطينيين % من األسرى99في غزة:  األسرى ةر اوز  34
أبػػو السػػبح، أف إدارة  أكػػد وزيػػر األسػػرى والمحػػرريف فػػي حكومػػة غػػزة المقالػػة، عطػػا اهلل: غػػزة ػ ميسػػرة شػػعباف

السجوف صعدت في الفترة األخيرة مف انتياكات حقوؽ اإلنساف بحؽ األسرى منذ لحظة اعتقاليـ مرورًا بفترة 
 التحقيؽ القاسية التي ُيمارس فييا كؿ أصناؼ التعذيب المحرمة دوليًا، مع األسرى واألسيرات.

لػػة "شػػياب" لألنبػػاء األربعػػاء، بمناسػػبة اليػػـو جػػاء ذلػػؾ، خػػالؿ مػػؤتمر صػػحافي عقػػده أبػػو السػػبح فػػي مقػػر وكا
 حزيراف مف كؿ عاـ. 76العالمي لمناىضة التعذيب الذي يصادؼ في 
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أسػير، وصػمت إلػى ذروتيػا، فيػـ يعيشػوف فػي  9200واشار إلى أف سياسة التعذيب الوحشي بحؽ ما يقػارب 
ف حقيػـ فػي الحيػاة، والعػالج ظؿ ظروؼ غاية مف السوء، ويفتقروف إلى أدنى مقومات الحياة، ومحروموف م

الطبي المناسب والطعاـ المقدـ ليـ، و ُيحـر األسرى مف زيارة ذوييـ، وُيفرض عمػييـ غرامػات ماليػة باىظػة، 
 مؤكدًا أنو نادرة ىي الحاالت التي ال يتعرض معتقؿ فمسطيني لمتعذيب.

سػػػدية والنفسػػػية التػػػي يفػػػوؽ وأوضػػػح أف إدارة السػػػجوف تسػػػتخدـ العشػػػرات مػػػف أسػػػاليب التعػػػذيب المحرمػػػة، الج
% مف األسػرى لػدى سػمطات االحػتالؿ تعرضػوا لمتعػذيب والضػرب فػي أقبيػة  33أسموبًا، وأف  30عددىا عف

( أسػػيرا تحػػت التعػػذيب كػػاف آخػػرىـ األسػػيريف عرفػػات جػػرادات، 27التحقيػػؽ، األمػػر الػػذي أدى إلػػى استشػػياد )
 وميسرة أبو حمدية".

ورس بحػػؽ جػػرادات ىػػو السػػبب الرئيسػػي الستشػػياده، فػػي مركػػز تحقيػػؽ وأكػػد أبػػو السػػبح أف التعػػذيب الػػذي مػػ
سػػجف "مجػػػدو" حيػػػث تعػػرض خػػػالؿ فتػػػرة توقيفػػػو ألصػػناؼ مختمفػػػة مػػػف التعػػذيب القاسػػػي باإلضػػػافة لإلىمػػػاؿ 

 .الطبي
 77/6/7023المستقبل، بيروت، 

 
 الممرضو الطبيب شمل  سجون لم يقتصر عمى السجان والمحقق بلالالتعذيب في  "األشقر: 35

"المجنػة العامػة لمكافحػة التعػذيب" اإلسػرائيمية النقػاب عػف اسػتخداـ التعػذيب ضػد  : كشػفتػ ميسرة شػعباف زةغ
المعتقمػػيف الفمسػػطينييف فػػور تػػوقيفيـ أو عنػػد نقميػػـ إلػػى مراكػػز االعتقػػاؿ أو بعػػد السػػجف، واف ىػػؤالء األسػػرى 

ف يفتػػرض أف يتمتعػػوا بالحمايػػة خطػػر، ومػػف بيػػنيـ قاصػػرو  أيكػػانوا مقيػػديف بشػػكؿ عنيػػؼ ومػػؤلـ وال يشػػكموف 
نفسو، وذلؾ بعمـ السمطات القضائية والتشريعية في إسرائيؿ، والتي  اإلسرائيميحسب القانوف الدولي والقانوف 

 .حالة ألسرى تعرضوا لمتعذيب 600ف إجراءات عقابية، واستشيدت بأكثر م أيلـ تتخذ 
صػػػػر عمػػػػى تمػػػؾ الوسػػػػائؿ، بػػػػؿ تتعمػػػػد سػػػػمطات "مركػػػػز أسػػػػرى فمسػػػػطيف لمدراسػػػات" أف التعػػػػذيب ال يقتويؤكػػػد 

مػف اإليػذاء الجسػدي، وىػو اإليػذاء النفسػي مػف خػالؿ العػزؿ االنفػرادي،  أقسػىاالحتالؿ تعذيب األسػرى بنػوع 
ما حدث لألسير قد يصاب بالجنوف وفقداف األىمية ك أووالذي قد يجعؿ األسير مريضًا نفسيًا لفترات طويمة، 

 .عويضو كالب مف غزة
ير اإلعالمػي لممركػز الباحػث ريػاض األشػقر فػي تقريػر لممركػز بمناسػبة اليػـو العػالمي لمناىضػة وكشؼ المػد

التعػػذيب، أف التعػػذيب فػػي سػػجوف االحػػتالؿ لػػـ يقتصػػر عمػػى السػػجاف أو المحقػػؽ بػػؿ امتػػد ليشػػمؿ مػػف يسػػمى 
 نفسو بالطبيب أو الممرض الذي أساس مينتو إنسانية بحتة.

ؽ اإلنساف" اإلسرائيمية عف قياـ األطباء فػي السػجوف بممارسػو التعػذيب وتحدثت جمعية "أطباء مف أجؿ حقو 
ضد األسرى وحرمانيـ مف العالج إلجبارىـ عمى االعتراؼ، وكذلؾ تعمد تجاىؿ األمػراض التػي يعػانى منيػا 
األسرى حيف الكشؼ األولي فور وصوليـ إلػى السػجوف، ويكتبػوف تقريػرًا مػزورًا بػاف األسػير بصػحة جيػدة وال 

نى مػػف أي مػػرض، وىػػذا يشػػكؿ تصػػريحًا طبيػػًا بمواصػػمة تعذيبػػو، حيػػث يػػدفع بػػالمحققيف لممارسػػو ضػػغط يعػػا
 بدني ونفسي اكبر عمى األسير، مما يجعميـ متواطئيف في " تعذيب السجناء".

 77/6/7023المستقبل، بيروت، 
 

 جنين: االحت ل يشن حممة اعتقاالت تطال مائة عامل في برطعة الشرقية 36
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مػػد بػػالص: شػػنت قػػوات االحػػتالؿ، فجػػر أمػػس، حممػػة اعتقػػاالت واسػػعة النطػػاؽ طالػػت أكثػػر مػػف مح -جنػػيف 
عامػػؿ مػػف عػػدة محافظػػات، فػػي قريػػة برطعػػة الشػػرقية المعزولػػة بجػػدار الفصػػؿ العنصػػري جنػػوب غػػرب  200

 جنيف، وذلؾ بذريعة تواجدىـ في القرية بدوف تصاريح تمكنيـ مف التواجد داخؿ الخط األخضر.
شػاركت آلية عسكرية وناقالت جند،  20 المئات مف جنود االحتالؿ ونحوأف  وف مف ىذه القرية،وقاؿ مواطن
عامػػػؿ بعضػػػيـ يحممػػػوف  200وشػػػنت خالليػػػا اعتقػػػاالت واسػػػعة النطػػػاؽ طالػػػت مػػػا ال يقػػػؿ عػػػف فػػػي الحممػػػة 

 تصاريح تمكنيـ مف الدخوؿ والعمؿ داخؿ الخط األخضر وبعضيـ ال يحمموف تمؾ التصاريح.
دياؾ، إف مالحقة العماؿ تأتي في إطار اليجمة الشرسة عمػى  أبونادي األسير في جنيف، راغب  وقاؿ مدير

الشػػػعب بكافػػػة فئاتػػػو وشػػػرائحو، وبعيػػػدة كػػػؿ البعػػػد عػػػف أمػػػف حكومػػػة االحػػػتالؿ المزعػػػوـ، مؤكػػػدا، أف عمميػػػة 
 المالحقة واالعتقاؿ لمعماؿ تمت بصورة ىمجية.

 77/6/7023األيام، رام اهلل، 
 

 عساف شيادة تعيينو سفيرًا لمنوايا الحسنة لمشبابمحمد  الفنان تسّلّممونروا األ  37
سمـ المفوض العاـ لوكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئػيف الفمسػطينييف )أونػروا( : فتحي صبااح -غزة 

لمنوايا  ااألونرو سفيرًا »الفناف الفمسطيني محمد عساؼ شيادة تعيينو « آراب آيدوؿ»فيمبو غراندي نجـ برنام  
وجاء تسميـ الشيادة، الموقعة مف األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف، خالؿ  في غزة.« الحسنة لمشباب

 .احتفاؿ تخممو مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي لممنظمة الدولية
لمنوايػػا الحسػػنة لمشػػباب مػػف أجػػؿ « أونػػروا»وشػػكر غرانػػدي عسػػاؼ عمػػى قبولػػو منصػػب أوؿ سػػفير إقميمػػي لػػػ 

يحػػؽ لنػػا جميعنػػا أف نشػػعر بػػالفخر ألف شػػابًا تمقػػى تعميمػػو الرسػػمي فػػي مدرسػػة »وأضػػاؼ: . الجئػػي فمسػػطيف
، برز عمى الألونرو غزة، ووالدتو كانت معممة في مدارس تابعة بونروا في مخيـ خاف يونس لالجئيف ألتابعة ل

 «. الساحة العالمية وحظي بمثؿ ىذه اإلشادة عالمياً 
اعد األميف العاـ لألمـ المتحدة فرانكو فرنادنديز مجمس األمف بقرار األمـ المتحدة تعييف في األثناء، أبمغ مس

ورحػب أعضػاء «. اعتباره نجمًا غير عػادي فػاز بأغانيػو الراقيػة بقمػوب الماليػيف»بػ « أونروا»عساؼ سفيرًا لػ 
 «.ونروااألف و إضافة نوعية لخدمة قضية الالجئيف الفمسطينيي»مجمس األمف بالقرار، واعتبروه 

والالجئػيف والشػباب وأف « أونػروا»بتعيينػو، متعيػدًا العمػؿ لمصػمحة « بالفخر الشػديد»وقاؿ عساؼ إنو يشعر 
عف الموانع التي تحوؿ دوف إحيائػو حفػالت « الحياة»وتيرب مف اإلجابة عف سؤاؿ لػ  يكوف خير ممثؿ ليـ.

 المقبؿ ثالث حفالت في مدف الضفة الغربية.في قطاع غزة، فيما سيحيي اعتبارًا مف الثامف مف الشير 
 77/6/7023الحياة، لندن، 

 
 وحدة جنوب الخميل 900مخطط استيطاني لبناء  يكشفخبير فمسطيني  38

كشػػؼ خبيػػر شػػؤوف االسػػتيطاف عبػػد اليػػادي حنػػتش أمػػس األربعػػاء، عػػف مخطػػط : السػػبيؿ –الضػػفة الغربيػػة 
وحػػدة  300الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة، يقضػػي ببنػػاء اسػػتيطاني جديػػد فػػي مسػػتوطنات جنػػوب محافظػػة الخميػػؿ ب

 استيطانية.
وحػػػدة اسػػػتيطانية فػػػي  380وأوضػػػح حنػػػتش فػػػي تصػػػريح لوكالػػػة "صػػػفا" أفا المخطػػػط يشػػػمؿ بنػػػاء مػػػا يقػػػرب 

مستوطنة "سنسانا" القريبة مف بمدة الظاىرية جنوب الخميؿ، فيما يسعى المخطط لربط عدد مػف المسػتوطنات 
 دنمات التي يممكيا سكااف فمسطينيوف.معا منتيكا بذلؾ آالؼ ال
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 غير المعمف الذي تقوـ بو جمعيات االستيطاف".
ويشير إلى أفا االستيطاف في منطقة الخميؿ يأتي ضمف قناعات إسرائيمية وأىداؼ إستراتيجية تحقيقػا ألحػالـ 

 رؼ.القيادات اإلسرائيمية بتعزيز تواجدىـ في منطقة الخميؿ ورفض االنسحاب منيا تحت أيا ظ
وقػػاؿ مسػػؤوؿ ممػػؼ االسػػتيطاف فػػي شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة غسػػاف دغمػػس فػػي تصػػريح لوكالػػة األنبػػاء الرسػػمية 

وأفػػادت مصػػادر محميػػة فػػي  لعػػدد مػػف المػػواطنيف. تيػػاتعػػود ممكي "وفػػا" إفا األراضػػي المقػػرر االسػػتيالء عمييػػا
اش مشػجرة، ومنطقػة الطػور القرية أفا جػزءا مػف ىػذه األراضػي يقػع فػي منطقػة بػاب اليػوى، وىػي منطقػة أحػر 

 الشمالي.
 77/6/7023السبيل، عمان، 

 
 الضفةب فمسطينياً  22 واالحت ل يعتقل له"ألقصى"اقتحام جماعي  إلىمستوطنون يدعون  39

اليوـ في وقت سممت فيو « األقصى»اقتحاـ جماعي لػ إلىدعت مجموعة مف المستوطنيف  :وفا -محافظات 
دونمػػًا مػػف أراضػػي كفػػر قميػػؿ بمحافظػػة  310زؿ فػػي سػػمواف وصػػادرت سػػمطات االحػػتالؿ اخطػػارات بيػػدـ منػػا

 مواطنًا مف الضفة واعتقمت أكثر مف مئة عامؿ في قرية برطعة الشرقية. 22نابمس واعتقمت 
موشػيو »إف مجموعػة مػف المسػتوطنيف المؤيػديف لعضػو الكنيسػت « مؤسسة األقصػى لموقػؼ والتػراث»وقالت 
اقتحاـ جماعي وتدنيس المسجد األقصى صبيحة اليوـ، تحت  إلىدعت  -نائب رئيس الكنيست  –« فيجميف
وىػػػػو المسػػػػمى االحتاللػػػي الباطػػػػؿ لممسػػػجد األقصػػػػى، وأكػػػػدت  -«الصػػػػعود الشػػػيري لجبػػػػؿ الييكػػػؿ» عنػػػواف 

ورفده بأكبر عدد مف المصميف  إليوالمؤسسة أف التواجد الدائـ والرباط الباكر في المسجد وتكثيؼ شد الرحاؿ 
 يظؿ ىو صماـ األماف لحمايتو والدفاع عف حرمتو.والمرابطيف س

 77/6/7023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 لمراجعة اتفاقية أوسمو في بريطانيا لمدراسات ينظمان مؤتمرًا دولياً  "اكستر"و "العودة" 40
سػات تتواصؿ استعدادات مركز العودة الفمسطيني في بريطانيػا ومعيػد "اكسػتر" لمدرا: لندف ػ خدمة قدس برس

لمراجعػػػػة اتفاقيػػػػة "أوسػػػػمو" وأثرىػػػػا عمػػػػى الشػػػػعب  دولػػػػيالعربيػػػػة واإلسػػػػالمية التػػػػابع لمجامعػػػػة لتنظػػػػيـ مػػػػؤتمر 
العاصػػمة البريطانيػػة لنػػدف، وذلػػؾ  فػػيسػػبتمبر المقبػػؿ / أيمػػوؿ  1و 2الفمسػػطيني، وذلػػؾ يػػومي السػػبت واألحػػد 

 .اإلسرائيميية ودولة االحتالؿ الذكرى العشريف لتوقيع اتفاقية أوسمو بيف منظمة التحرير الفمسطين في
( عمػػى 6|76وذكػػر مػػدير مركػػز العػػودة الفمسػػطيني فػػي بريطانيػػا ماجػػد الزيػػر فػػي تصػػريح لػػو يػػـو األربعػػاء )

موقعو عمى "فيسبوؾ"، أف مجموعة مػف السياسػييف والخبػراء واألكػاديمييف والنشػطاء سػيراجعوف االتفاقيػة بكػؿ 
يا عمػػػػى الشػػػػعب الفمسػػػػطيني وحقوقػػػػو وثوابتػػػػو وعمػػػػى رأسػػػػيا قضػػػػية جوانبيػػػػا وخمفياتيػػػػا وتطبيقاتيػػػػا وانعكاسػػػػات

 العودة والقدس واألرض ومواردىا المسموبة وقضايا أخرى عديدة. فئالالجئيف وحقيـ 
 76/6/7023قدس، برس، 

 
 تضامنا مع األسرى الفمسطينيين واألردنيين أريحااعتصام في  42

لقػػػوى الوطنيػػػة ونػػػادي األسػػػير فػػػي محافظػػػة أريحػػػا نظمػػػت وزارة شػػػؤوف األسػػػرى وا :الحيػػػاة الجديػػػدة - أريحػػػا
تضػػامنا مػػع األسػػرى األردنيػػيف وأسػػرى محافظػػة أريحػػا  األحمػػرمقػػر الصػػميب  أمػػاـاعتصػػاما  أمػػسواألغػػوار 

واألغػػوار واألسػػرى المضػػربيف عػػف الطعػػاـ والمرضػػى بحضػػور أىػػالي األسػػرى وممثػػؿ محػػافظ أريحػػا خمػػيس 
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ورفع . سسات الرسمية واألىمية ومديري وزارة األسرى ونادي األسيرالقادري وممثميف عف القوى الوطنية والمؤ 
بػػراىيـ أبػػو حجمػػة،  المشػػاركوف فػػي االعتصػػاـ صػػور أسػػرى المحافظػػة وسػػامر العيسػػاوي ومػػرواف البرغػػوثي وا 
ورفعػػوا شػػعارات تطالػػػب بػػاإلفراج عػػف األسػػػرى الفمسػػطينييف واألردنيػػيف دوف قيػػػد أو شػػرط، خاصػػة المرضػػػى 

 طعاـ.والمضربيف عف ال
 77/6/7023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
ريز  فتح معبري تعيد "إسرائيل" 47  مع غزةكرم أبو سالم وا 

إثػػر إطػػالؽ  االثنػػيفأعػػادت إسػػرائيؿ األربعػػاء فػػتح معبػػريف مػػع قطػػاع غػػزة أغمقػػا : أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 
معبػري كػـر »مي في بياف أف . وأعمف الجيش اإلسرائي"إسرائيؿ"صواريخ مف األراضي الفمسطينية عمى جنوب 

ريػػز )المخصػػػص لمػػرور المشػػػاة الفمسػػطينييف( أعيػػػد فتحيمػػػا  شػػالوـ )كػػػـر أبػػو سػػػالـ المخصػػص لمبضػػػائع( وا 
وأطمقت ثالثة صواريخ في وقت متأخر مف مساء األحػد «. األربعاء واستؤنؼ النشاط فييما في شكؿ طبيعي

ع ضػحايا أو أضػرار، بينمػا تمكنػت منظومػة مف قطػاع غػزة عمػى جنػوب إسػرائيؿ مػف دوف أف تػؤدي إلػى وقػو 
 المضادة لمصواريخ مف تدمير صاروخيف آخريف.« القبة الحديد»

 27/6/7026الحياة، لندن، 
 

 قر إنشاء مجمع المغة العربية الفمسطينيت التربيةوزارة  43
عربيػة الفمسػطيني، التربية والتعميـ العالي د.أسامة المزينػي إنشػاء مجمػع المغػة ال أقر وزير: فمسطيف أوف اليف

حػػو خػػالؿ الػػذي سػػيكوف مركػػزه الػػدائـ فػػي مدينػػة القػػدس المحتمػػة، ومقػػره المؤقػػت بمدينػػة غػػزة، مشػػيًرا إلػػى افتتا
وذكر د.المزيني في تصريح صحفي، يوـ األربعاء، أنو أصدر قػراًرا بشػأف نظػاـ مجمػع  األياـ القميمة القادمة.

وعمػػى قػػانوف التعمػػيـ العػػالي رقػػـ  ،ـ7003اسػػي المعػػدؿ لسػػنة المغػػة العربيػػة، بعػػد االطػػالع عمػػى القػػانوف األس
ويتكوف مف رئيس ونائبو وعدة أعضاء في  ،وبيف أف المجمع يتبع مباشرة لوزير التعميـ. ـ2331( لسنة 22)

الفًتا إلى أف المجمع يرمي إلػى االىتمػاـ الكامػؿ بالمغػة العربيػة  ،مجاالت عممية متخصصة في عموـ العربية
ى سالمتيا، وجعميا تواكب متطمبات اآلداب والفنوف الحديثة، وتوحيد مصطمحات العمػـو واآلداب والحفاظ عم

والفنوف، ووضع المعاجـ، والمشاركة في ذلؾ بالتعاوف مػع وزارة التربيػة والتعمػيـ والمؤسسػات العمميػة والمغويػة 
حيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي واإلسػػػػالمي فػػػػي الم غػػػػة العربيػػػػة والعمػػػػـو واآلداب والثقافيػػػػة داخػػػػؿ فمسػػػػطيف وخارجيػػػػا، وا 

والفنػػػػوف، والعنايػػػػة بالدراسػػػػات العربيػػػػة التػػػػي تتنػػػػاوؿ تػػػػاريخ األمػػػػة العربيػػػػة واإلسػػػػالمية وحضػػػػارتيا وصػػػػمتيا 
 بالحضارات األخرى، والعمؿ عمى نشرىا، واالجتياد في الحد مف استفحاؿ العامية في مختمؼ المجاالت.

 76/6/7023، فمسطين أون الين
 

 "رحمة في عاصمة السراب الفمسطينيبه" يصف معالم دولة تحت االحت ل "لوموندمراسل " 44
يقػػػػدـ الصػػػػحافي بػػػػانجميف بػػػػارت صػػػػورة مفصػػػػمة ودقيقػػػػة ومثيػػػػرة وصػػػػادمة لألوضػػػػاع فػػػػي  :القػػػػدس –راـ اهلل 

األراضي الفمسطينية المحتمة، مف خالؿ عمؿ ميداني، ومقابالت، وأرقػاـ. تضػمنيا كتابػو "حمػـ راـ اهلل: رحمػة 
وس برس ناشروف" ) في قمب  (.7023السراب الفمسطيني" الصادر بترجمتو العربية عف "غرا
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، الضػوء عمػى الفتػرة التػي عمػؿ بػارت فييػا مراسػال األربعػاء" نشػر يػـو األوسػطويمقي تقريػر لصػحيفة "الشػرؽ 
 ، وتحػدث فييػا عػف طبقػات اسػتحدثت،7022و 7007لصحيفة "لومونػد" الفرنسػية فػي راـ اهلل مػا بػيف عػامي 

 وخطط لسالـ اقتصادي، إلطالة أمد االحتالؿ، وتحسيف صورتو.
يدرؾ المؤلؼ استحالة بناء اقتصاد في ظؿ احتالؿ، وكذلؾ سمطة، ومؤسسات، ولكف ىذا قد ال يكوف وجيػة 
نظر دوؿ وطبقات وفئات تستفيد مف الوضع الجديد، ومف أمواؿ المانحيف السياسية التي تتدفؽ تحت عنػواف 

ة السػػالـ، وتسػػريع حػػؿ الػػدولتيف، ولكػػف مػػا يحػػدث فػػي الواقػػع، ىػػو قضػػـ المزيػػد مػػف أراضػػي عػػاـ، لػػدعـ مسػػير 
الفمسػػطينييف، وتقػػويض أي أمػػؿ فػػي حػػؿ الػػدولتيف، وىػػو مػػا يدركػػو المػػانحوف، مػػف خػػالؿ التقػػارير العمنيػػة أو 

 .المسربة، ولكنيـ يستمروف في لعبة ال تنتيي
 77/6/7023القدس، القدس، 

 
 دون س م عادل "إسرائيل"مد: ال تسوية مع أمير قطر تميم بن ح 45

أكػػػد أميػػػر قطػػػر الجديػػػد، تمػػػيـ بػػػف حمػػػد آؿ ثػػػاني، فػػػي أوؿ خطػػػاب لػػػو غػػػداة اسػػػتالمو مقاليػػػد الحكػػػـ، اليػػػـو 
وقػػاؿ . األربعػػاء، إف بػػالده تػػرفض الطائفيػػة فػػي العػػالـ العربػػي، وىػػي ال تحسػػب عمػػى تيػػار سياسػػي ضػػد آخػػر

يف، وىػػي تريػػد المحافظػػة عمػػى عالقاتيػػا مػػع جميػػع الػػدوؿ، ودعػػا تمػػيـ إف قطػػر ستسػػتمر فػػي دعػػـ الفمسػػطيني
القطرييف إلى مزيد مف العمؿ والجيد، مؤكدا أنػو سػيكوف ىنػاؾ تػدقيؽ أكبػر فػي نتيجػة االسػتثمارات الضػخمة 

عامػػا(، أف بػػالده "تمتػػـز بالتضػػامف مػػع الشػػعب  33وأكػػد الشػػيخ تمػػيـ ) تػػي تضػػعيا الدولػػة داخميػػا وخارجيػػا.ال
لشػػػقيؽ فػػػي نضػػػالو لنيػػػؿ حقوقػػػو المشػػػروعة، وتعتبػػػر تحقيقيػػػا شػػػرطا لمسػػػالـ العػػػادؿ الػػػذي يشػػػمؿ الفمسػػػطيني ا

، بمػػا فػػي ذلػػؾ القػػدس الشػػرقية، 2362االنسػػحاب اإلسػػرائيمي مػػف جميػػع األراضػػي العربيػػة التػػي احتمػػت فػػي 
قامة الدولة الفمسطينية المستقبمية، وعودة لالجئيف، وال تسوية مف دوف سالـ عادؿ".  وا 

 76/6/7023، 48عرب 
 

 "إسرائيل"لجنايات بتيمة التخابر لصالح محكمة امتيمين ل تسعةمصر: إحالة  46
أمر النائب العػاـ المصػري المستشػار طمعػت عبػد اهلل، اليػـو األربعػاء، بإحالػة تسػعة : خيري حسيف -القاىرة 

ضباط  9مة المتيميف متيميف إلى محكمة الجنايات، التياميـ بالسعي والتخابر لصالح إسرائيؿ، تضمنت قائ
 بجياز المخابرات العسكرية اإلسرائيمية "آماف".

 76/6/7023الشرق، الدوحة، 
 

 "تحريم التعذيب"له الفمسطينية السمطة"العربية لحقوق اإلنسان" تدعو  47
دعػػت المنظمػػة العربيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي بريطانيػػا الػػدوؿ العربيػػة والسػػمطة الفمسػػطينية إلػػى االلتػػزاـ : لنػػدف
لى تحري التعذيب في سجونيا بحؽ المعتقميف.بحق  وؽ اإلنساف وا 

وقالػػػت: "إف حػػػاالت التعػػػذيب فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة واألراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة ليسػػػت معزولػػػة، إنمػػػا مػػػني  
تتبناىا األجيزة األمنية لمحصػوؿ عمػى اعترافػات مػف المتيمػيف فػي كػؿ القضػايا كونػو الطريػؽ  وعقيدةيمارس 

ممػػؼ القضػػية، وتػػزداد أسػػاليب التعػػذيب وحشػػية فػػي حػػاؿ تعمػػؽ القضػػية بػػأمور سياسػػية أو األسػػيؿ إلغػػالؽ 
 أمنية".

 76/6/7023قدس برس، 
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 مشاريع في قطاع غزة ثمانيةينفذان  "الفاخورة"الي ل القطري و 48

مشػػروعا، منيػػا  72مشػػاريع مػػف أصػػؿ  1أعمػػف اليػػالؿ األحمػػر القطػػري والفػػاخورة عػػف انتيػػاء  قنػػا: -الدوحػػة 
مشػػاريع لتطػػوير التعمػػيـ العػػالي فػػي قطػػاع غػػزة، بميزانيػػة إجماليػػة  1مشػػروعا لتطػػوير خػػدمات اإلعاقػػة و 23

 مالييف دوالر.  20قدرىا حوالي 
 77/6/7023الشرق، الدوحة، 

 
 تحقيق تقدم في المفاوضات سيكون صعباً  :كيري 49

ميف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي رويتػػرز: قػػاؿ وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري، امػػس، اف الػػزعي -الكويػػت 
ممتزماف بإحياء محادثات السالـ لكنو أقر بأف تحقيػؽ تقػدـ فػي المفاوضػات المجمػدة منػذ فتػرة طويمػة سػيكوف 

 صعبًا.
وقاؿ كيري الذي أجرى محادثات منفصمة مع الطرفيف في أيار، اف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو 

يرغبػػػاف فػػػي تقػػػدـ المحادثػػػات. وسػػػتكوف ىػػػذه المحاولػػػة الخامسػػػة لكيػػػري والػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس 
 إلحياء المحادثات.

وقػػػاؿ وزيػػػر الخارجيػػػة األميركػػػي فػػػي مػػػؤتمر صػػػحافي فػػػي الكويػػػت مػػػع نظيػػػره الكػػػويتي الشػػػيخ صػػػباح خالػػػد 
يػػة خمالصػػباح، أعتقػػد أنيمػػا يؤمنػػاف بػػأف عمميػػة السػػالـ... ميمػػة بالتأكيػػد لبمػػدييما مػػف بعػػض التحػػديات الدا

 وأضاؼ، ليذا السبب أبدى كالىما جدية ولو لـ أكف مقتنعًا بإمكانية ذلؾ ما كنت ىنا اآلف. الحالية.
والتقى كيري في وقت سابؽ بأمير الكويت وولي العيد ووزير الخارجية في إطار جولة إقميمية. وسافر كيري 

ردنػي الممػؾ عبػد اهلل ونتنيػاىو ، وسيمتقي عمػى نحػو منفصػؿ مػع العاىػؿ األأمساألردف في وقت الحؽ،  إلى
 وعباس خالؿ جولتو التي تستمر يوميف.

 77/6/7023األيام، رام اهلل، 
 

 الجوالن عمى قرار التمديد لمقوات الدولية فيتوافقان روسيا والواليات المتحدة  50
حػػدة عمػػى أعمػػف المنػػدوب الروسػي لػػدى األمػػـ المتحػػدة فيتػالي تشػػوركيف موافقػػة روسػيا والواليػػات المتوكػاالت: 

وكرر نائب وزير الخارجية الروسػي ميخائيػؿ بوغػدانوؼ أف  ."اندوؼ"قرار التمديد لمقوات الدولية في الجوالف 
 بالده مستعدة إلرساؿ وحدة مف قوات حفظ السالـ الروسية إلى الجوالف عند الضرورة.

فػي المستشػفى بعػدما  طفميف سػورييف نقػال لمعػالج"في صفد أف  "زيؼ"إلى ذلؾ، ذكر متحدث باسـ مستشفى 
 ."أصيبا بشظايا جراء القتاؿ الجاري في سوريا

 77/6/7023السفير، بيروت، 
 

  وزيرة فنمندية تندد من غزة بالحصار  52
قالت وزيرة التعاوف الدولي الفنمندية ىايدي ىاتاال، إف الحصار اإلسرائيمي المفػروض عمػى  رائد الفي: -غزة 

، داعيػػػة إلػػػى رفػػػع "ات كبيػػػرة يمتمكيػػػا أىػػػالي غػػػزة لإلعمػػػار والتطػػػويريعيػػػؽ قػػػدر “قطػػػاع غػػػزة منػػػذ سػػػتة أعػػػواـ 
 األصوات الدولية والضغط مف أجؿ إنيائو بأقرب وقت. 
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فػي غػزة، أمػس،  "أونػروا"وذكرت ىاتاال في مؤتمر صحافي مشػترؾ مػع فميبػو غرانػدي المفػوض العػاـ لوكالػة 
غػػزة خالبػػة وتمتمػػؾ قػػدرات ىائمػػة لمتنميػػة  وجػػدت مػػف خػػالؿ زيػػارتي األولػػى لغػػزة ولقػػائي المفػػوض العػػاـ أف"

وىػو الػذي يتسػبب  "غيػر شػرعي". واعتبػرت أف الحصػار "واإلعمار والتطوير في حاؿ تـ رفػع الحصػار عنيػا
بإحبػاط ىػػذه القػػدرات، مشػػيرة إلػػى أنيػػا زارت الضػػفة قبػؿ ىػػذه الزيػػارة ورأت كيػػؼ أف االسػػتيطاف يػػنغص ويقيػػد 

 في غزة.حياة الفمسطينييف ىناؾ كما الحصار 
 77/6/7023الخميج، الشارقة، 

 
 مقتل محمد الدرة فيإدانة محمل إع مي فرنسي بتيمة التشيير لتشكيكو  57

 فػػيبتيمػػة التشػػيير، التيامػػو شػػبكة تمفزيونيػػة رسػػمية بالتالعػػب  فرنسػػي إعالمػػيأديػػف محمػػؿ  :سػػما -بػػاريس 
 ينييف وقوات إسرائيمية.تبادؿ إلطالؽ النار بيف مسمحيف فمسط فيتقرير مصور يظير صبيا يقتؿ 

حشػد الفمسػطينييف وتػأجي  المشػاعر المعاديػة إلسػرائيؿ،  فيتعود ألكثر مف عقد  التيوأسيمت ىذه المقطات 
 وشكمت رمزا لمصراع بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف أثناء االنتفاضة الفمسطينية الثانية.

أظيػػر صػػبيا مػػذعورا، ىػػو  7000مبر عػػاـ الثالثػػيف مػػف سػػبت فػػي" 7-وكػػاف تقريػػر مصػػور بثتػػو قنػػاة "فػػرانس
 فػيبػال حػراؾ  لمصػبيقطػاع غػزة، ثػـ ظيػرت لقطػة  فػيمحمد الدرة، ووالده وسط تبػادؿ كثيػؼ إلطػالؽ النػار 

 مقتؿ الدرة. فيأحضاف والده. وألقى التقرير بالالئمة عمى القوات اإلسرائيمية 
صػػورة مفبركػػة وال يوجػػد دليػػؿ عمػػى أف ، قػػاؿ فيميػػب كارسػػنتى، إف المقطػػات الم7009وفػػى تقريػػر صػػدر عػػاـ 

" مػػف فورىػػا بقاضػػاة كارسػػنتى بتيمػػة التشػػيير، وبعػػد معركػػة قانونيػػة طويمػػة، 7-وقامػػت "فػػرانس قتػػؿ. الصػػبي
بػػاريس بتغػػريـ كارسػػنتى مبمػػغ سػػبعة آالؼ يػػورو اليػػـو األربعػػاء. ووصػػؼ كارسػػنتى حكػػـ  فػػيقضػػت محكمػػة 

 اإلدانة ب"المشيف".
 76/6/7023وكالة سما اإلخبارية، 

 
 شبكة مطاعم "ماكدونالدز" ترفض فتح فرع ليا في مستوطنة "أريئيل" 53

ذكػػػرت وسػػػائؿ إعػػػالـ إسػػػرائيمية أف شػػػبكة مطػػػاعـ "ماكدونالػػػدز" العالميػػػة، رفضػػػت  :الحيػػػاة الجديػػػدة -راـ اهلل 
بػػو مػػؤخرا فػػتح فػػرع ليػػا فػػي مسػػتوطنة "أريئيػػؿ" المقامػػة عمػػى أراضػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة، بعػػد طمػػب تقػػدـ 

 رجؿ أعماؿ إسرائيمي لفتح الفرع في المستوطنة.
وقػػػاؿ تسػػػاحي نحميػػػاس، أحػػػد السماسػػػرة المختصػػػيف بتسػػػويؽ محػػػالت تجاريػػػة فػػػي مجمػػػع كبيػػػر يشػػػيده رجػػػؿ 
األعماؿ رامي ليفي عمى أرض المستوطنة، إف الطمب قدـ لمشركة، إال أنيا رفضت ذلؾ ألف المستوطنة تقع 

 .2362في األراضي المحتمة عاـ 
مػـ أف "ماكدونالػػدز" أوضػػحت أنيػػا ال تنػػوي فػػتح فػػرع فػػي "اريئيػػؿ" لرفضػػيا "المبػػدئي" فػػتح فػػروع فػػي الضػػفة وع

 الغربية المحتمة، وأف ىذا يأتي ضمف السياسة العامة لمشركة.
وأوضػػح نحميػػاس أف ىػػذا لػػيس الػػرفض األوؿ لشػػركة عالميػػة فػػتح فػػروع فػػي المجمػػع التجػػاري، بػػؿ إف ىنػػاؾ 

بالرفض، لكنو امتنع عف تسميتيا، معممة ذلؾ بأف قرارىا جاء لتفادي أي تأثيرات سمبية شركات أخرى سبقتيا 
 عمى عمميا دوليًّا.

 77/6/7023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 استيداف مصالح إسرائيمية" و جرائم إرىاب"بارتكاب  من "حزب اهلل"ث ثة  يمتتنيجيريا  54
الجناح  إلىجرائـ مرتبطة باإلرىاب بعد اعترافيـ باالنتماء "كاب لبنانييف بارت ثالثةاتيمت نيجيريا  :بيروت

 ."العسكري لحزب اهلل
مخزف أسمحة في "وكانت أجيزة االستخبارات النيجيرية كشفت لمصحافة أنيا عثرت الشير الماضي عمى 

رة أمف . وأكد مسؤوؿ محمي في دائ"كانو، أكبر مدف شماؿ البالد، داخؿ منزؿ كاف يؤوي خمية لحزب اهلل
 ."ىذه األسمحة كانت ستستخدـ الستيداؼ مصالح إسرائيمية وغربية في نيجيريا"الدولة أف 

مصطفى  إلى)فرانس برس( واتيـ خمسة لبنانييف بالضموع في ىذه القضية، ووجيت ستة اتيامات اليوـ 
، وأفرج عف مشتبو اهلل طحيني وطالؿ أحمد روضة، عممًا أف الثالثة يحمموف الجنسية النيجيرية فواز وعبد

. واتيموا "لتمقي تدريب بيدؼ التحضير الرتكاب عمؿ إرىابي"والثالثة متيموف بالتآمر  فيو فيما فرا آخر.
مجموعة إرىابية عبر إخفاء أسمحة غايتيا ارتكاب نشاطات إرىابية، وبعقد  إلىتقديـ دعـ مباشر "أيضًا بػ

 ."كبير ومتنزه يعوداف إلييـ في أبوجا داخؿ متجر"اجتماع عمى صمة بأعماؿ إرىابية مقبمة 
مجموعة " إلىنيجيريا ال تستطيع مالحقة المتيميف باالنتماء "وأعمف وكيؿ الدفاع عنيـ أحمد رجي أف 

 ."لكوف حزب اهلل ال يعتبر رسميًا منظمة إرىابية في ىذا البمد "إرىابية

 77/6/7023، الحياة، لندن

 
 ييز ضد زواج المثميينكية تمغي التميالمحكمة العميا األمر  55

فػػػي قػػػرار يعكػػػس النقمػػػة النوعيػػػة فػػػي المجتمػػػع األميركػػػي باتجػػػاه احتضػػػاف حقػػػوؽ : جػػػويس كػػػـر -واشػػػنطف 
المثمييف، أبطمت المحكمة العميا، وىػي السػمطة القضػائية األقػوى فػي الػبالد، قانونػًا يميػز ضػد زواج المثميػيف، 

ؽ الدسػتورية والفيديراليػة المنصػوص عمييػا فػي قػانوف ومنحت انتصارًا لمناصػري الػزواج المثمػي بمنحػو الحقػو 
فػػي مسػػار »الػػزواج األميركػػي. ورحػػب الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا بػػالخطوة والتػػي تضػػع الواليػػات المتحػػدة 

 كما قاؿ.« أفضؿ
الػذي كانػت وضػعتو « الػدفاع عػف الػزواج»وجاء التصػويت التػاريخي مػف المحكمػة العميػا أمػس ليبطػؿ قػانوف 

 ، ولمنع إعطاء الزواج المثمي غطاء دستوريًا وفيديراليًا.2336يؿ كمينتوف في إدارة ب
عنصرية كرسيا القانوف “ورحب الرئيس باراؾ أوباما الذي بدأ جولتو األفريقية أمس، بالقرار، معتبرًا أنو ينيي 

ة السػابقة ىػيالري ، كما جاء الترحيب مف وجوه مرموقػة فػي الحػزب الػديموقراطي بينيػا وزيػرة الخارجيػ”السابؽ
كمينتوف. غير أف الشرخ مستمر بيف األميركييف فػي ىػذا المجػاؿ، فػي ضػوء تحفػظ اليمػيف والقاعػدة اإلنجيميػة 
عمى ىذا األمر، وحصرىـ مفيوـ الزواج بيف الرجؿ والمرأة. وستحمؿ ىػذه القضػية أبعػادًا سياسػية واجتماعيػة 

عػػادة تعريػػؼ القػػوانيف عمػػى أبػػواب االنتخابػػات النصػػفية لمكػػونغرس العػػاـ ال مقبػػؿ، وأيضػػًا فػػي مسػػألة اليجػػرة وا 
 الزوجية وصوغ نصوصيا.

 77/6/7023الحياة، لندن، 
 

 قطع نقدية عربية قد تغّير تاريخ أستراليا! 56
ىػؿ يمكػف لقطػػع نقديػة قديمػة مػػف سػمطنة عربيػة كانػت قائمػػة فػي جزيػرة كيمػػوا، فػي أقصػى شػػرؽ : سػي أف أف

 يا؟أفريقيا، أف تغير تاريخ أسترال
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يعكػػؼ فريػػؽ مػػف عممػػػاء التػػاريخ واآلثػػار عمػػػى دراسػػة خمػػس قطػػع نقػػػود أثريػػة، تػػـ العثػػػور عمييػػا فػػي شػػػماؿ 
أستراليا، وُتَعدا ذات قيمة تاريخية، باعتبار أنيا تحتوي عمى َأْلغاٍز قد تكػوف مثيػرة، وربمػا تكشػؼ عػف وصػوؿ 

 .2606يانسوف في العاـ  التجار العرب إلى أستراليا قبؿ المالح والمستكشؼ اليولندي فيميـ
 وتقع جزيرة كيموا، التي تعرؼ اآلف باسـ كيموا كيسيواني، عمى الساحؿ الشرقي ألفريقيا، وىي تتبع تنزانيا.

 ويفصؿ الجزيرة عف باقي األراضي التنزانية مضيؽ بحري عرضو ثالثة كيمومترات.
نقطػة وسػيطة لمتجػارة بػيف شػبو الجزيػرة ىاجر العرب إلى كيموا خالؿ العصر األموي، واستوطنوىا، واتخذوىا 

 العربية وشرؽ أفريقيا، وخالطوا سكانيا األصمييف وتعمَّموا لغتيـ.
 ومع توافد العرب أخذت المدينة في االزدىار والتطور، وأصبح مرفأىا مف أعظـ مرافئ شرؽ أفريقيا.

ميف فأسػػس مدينػة كيمػوا التػػي وفػي القػرف الحػادي عشػػر بػاع ثػري سػػواحمي جزيػرة كيمػوا إلػى أحػػد التجػار المسػم
 تحولت إلى سمطنة كيموا، ثـ أصبحت واحدة مف أكبر مراكز التجارة عمى الساحؿ الشرقي ألفريقيا.

واشتيرت السمطنة آنذاؾ بتجارة الذىب والحديد مف بالد زمبابوي، والعاج مف بالد تنزانيا، والنسػي  واألحجػار 
 الكريمة والخزؼ والبيارات مف آسيا.

، أصػبحت كيمػوا مػف أقػوى المػدف عمػى طػوؿ السػاحؿ «أسػرة الميػدلي»رف الثػاني عشػر، وتحػت حكػـ وفي القػ
 الشرقي ألفريقيا وأشيرىا، وبمغت ذروة قوتيا في القرف الخامس عشر.

سيطر العرب الُعمانيوف في زنجبار عمى كيموا. وبعد انتياء الحكـ الُعماني بنى الفرنسػيوف  2219وفي العاـ 
 س الشمالي لمجزيرة، أما المدينة فقد أىممت واضمحمت حضارتيا.حصنًا في الرأ

 العالقة مع أستراليا:
 ولكف ما عالقة كؿ ذلؾ بأستراليا؟

عنػدما عثػر جنػدي أسػترالي يػدعى مػاوري إيسػنبرغ كػاف يصػطاد السػمؾ  2399يعود أصؿ القصة إلػى العػاـ 
 في جزر ويسيؿ عمى تسع قطع نقدية مطمورة في الرماؿ.

، عندما ساوره الشػؾ فػي أنيػا ربمػا تكػوف كنػزًا ثمينػًا، فأخضػعيا 2323جندي بتمؾ القطع حتى العاـ احتفظ ال
حداىا تعػود إلػى القػرف السػادس عشػر،  لعممية فحص عممية، وتبيف أف أربع قطع تعود إلى شركة ىولندية، وا 

لى القرف الثاني عشر تحديدًا.  فيما بقية القطع تعود إلى جزيرة كيموا، وا 
فػػي زيمبػػابوي والثانيػػة فػػي  ؿ العممػػاء إنػػو لػػـ يعثػػر عمػػى نقػػود كيمػػوا حتػػى اآلف إال فػػي مناسػػبتيف، األولػػىويقػػو 

 ُعماف.
ويعمؿ فريؽ مػف عممػاء التػاريخ واآلثػار عمػى إعػداد تقريػر مػف المتوقػع إعػالف نتائجػو األوليػة منتصػؼ شػير 

 تموز المقبؿ.
 77/6/7023السفير، بيروت، 
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 د.فايز أبو شمالة
ىػػؿ صػػار المطػػرب محمػػد عسػػاؼ شخصػػية فمسػػطينية أكثػػر أىميػػة مػػف شخصػػية السػػيد محمػػود عبػػاس؟ وىػػؿ 

 توافؽ عمى ترشيح المطرب محمد عساؼ رئيسًا لمشعب الفمسطيني؟
يػا السػؤاليف أقترح عمى أصحاب المواقع اإلخبارية الفمسطينية أف تجري استطالعًا لمرأي، وأف تطرح عمى قرائ

السػػابقيف، وأف تنشػػر النتػػائ  التػػي سػػتؤكد بشػػكؿ مطمػػؽ أف المطػػرب محمػػد عسػػاؼ قػػد صػػار رقػػـ واحػػد لكػػؿ 
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الفمسطينييف، وصار أكثر أىميػة مػف كػؿ السياسػييف، وتحػوؿ حديثػو إلػى مػادة النقػاش فػي كػؿ المجػالس، بػؿ 
ابتسػامتو األثريػاء، ويػرقص عمػى وصار الشخصية التي يتمسح في أطراؼ ثوبيػا كبػار المسػئوليف، ويتبػارؾ ب

 ترددات صوتو المنتشوف الحالموف.
ظػػػاىرة المطػػػرب محمػػػد عسػػػاؼ يجػػػب أف تسػػػتوقؼ جميػػػع الميتمػػػيف والبػػػاحثيف والدارسػػػيف فػػػي كافػػػة مػػػواقعيـ 
القياديػػة والوظيفيػػة، فمػػا الػػذي جػػرى لمنػػاس؟ مػػاذا حػػؿ بعقػػوليـ؟ ىػػؿ ىػػذا التػػدافع لتكحيػػؿ العػػيف برؤيػػة محمػػد 

 ية أـ مرضية؟ وما الذي مس مشاعر الشباب حتى صار صوت المغني ممتقى األماني؟عساؼ ظاىرة صح
ىؿ ىػذا تشػوه فكػري، أـ جػاء منسػجمًا مػع الحالػة السياسػية الفمسػطينية الممزقػة؟ وىػؿ ىػذا التوحػد حػوؿ تػألؽ 
محمػػد عسػػاؼ جػػاء ليعبػػر عػػف جػػوع النػػاس لشخصػػية الرمػػز، وافتقػػادىـ لمقائػػد الحػػؽ القػػادر عمػػى أف يكػػوف 
قدوتيـ؟ أـ أف ما يجري مف لياث عمى أنفاس محمد عساؼ الموسيقية كاف نتاج غياب الوعي السياسػي، أـ 
حاصؿ ضرب عدـ الثقة بالمسار السياسي، فصػار ارتمػاء الشػباب فػي أحضػاف الصػحوة الفنيػة، والتمػرغ فػي 

 تراب الموسيقى أىـ مف النوـ عشريف عامًا في أحضاف المفاوضات العبثية؟.
حـ النػػػاس عمػػػى معبػػػر رفػػػح بيػػػذا الكػػػـ اليائػػػؿص الػػػذي وصػػػؿ إلػػػى حػػػد محاصػػػرة سػػػيارة المطػػػرب محمػػػد إف تػػػزا

عسػػاؼ، ورفعيػػا عػػف األرض مػػف شػػدة الحػػب، ومػػف ثػػـ قػػذفيا بالحجػػارة مػػف شػػدة الغضػػب، يمثػػؿ أكبػػر إىانػػة 
لػػػػوزير خارجيػػػػة أمريكػػػػا العظمػػػػى جػػػػوف كيػػػػري، الػػػػذي يػػػػزور المنطقػػػػة، ويحمػػػػؿ فػػػػي جعبتػػػػو خطػػػػة اسػػػػتئناؼ 

وضػات، وال يجػد فمسػطينيا واحػدا يسػأؿ عنػو، أو ييػتـ بزيارتػو مػا عػدا الػدكتور صػائب عريقػات ومحمػػود المفا
عباس ونمر حماد، وياسر عبد ربو، وبعض المؤيديف، أما عمـو الشػعب الفمسػطيني فقػد اسػتغنى عػف أخبػار 

 المفاوضات، وتغنى بالمطرب المحبوب محمد عساؼ؟.
ينة خاف يونس وفي الفندؽ الذي يقيـ فيو محمد عساؼ، ليفرض عمى إف الذي جرى عمى معبر رفح وفي مد

جميع القوى السياسية والفكرية والثقافية واالجتماعية الفاعمة داخؿ المجتمػع الفمسػطيني بػأف تراجػع حسػاباتيا، 
وأف تسػػأؿ نفسػػيا، وىػػي تقػػؼ أمػػاـ مسػػئوليتيا عػػف مسػػتقبؿ ىػػذا الكػػـ اليائػػؿ مػػف الشػػباب؟ وعػػف أوجػػو تفجيػػر 

 و في عمؿ منت .طاقت
لقػػػد قػػػرع محمػػػػد عسػػػاؼ بانتصػػػاره األجػػػػراس، وعمػػػى الجميػػػع أف يراجعػػػػوا حسػػػاباتيـ، وأف يتنبيػػػوا لممتغيػػػػرات 

 السياسية والحياتية واالجتماعية والنفسية التي رافقت الظاىرة الفنية.
 76/6/7023، فمسطين أون الين
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 ىدى الحسيني
دوؿ تحفػػر لنفسػػيا حفػػرة ال يمكػػف أف تػػتخمص منيػػا الحقػػا. ىػػذه السياسػػة يعتمػػدىا بعػػض حكػػاـ دوؿ بعػػض الػػ

العػػالـ الثالػػػث بحيػػػث يبقػػػوف أبنػػػاء الريػػػؼ يتخبطػػػوف فػػػي الفقػػػر والعزلػػػة واألميػػػة لسػػػيولة السػػػيطرة عمػػػييـ بيػػػذه 
يا ال تستطيع أف تحػدد الحالة. وىذا ما اعتمده ويعتمده حكاـ مصر. إذا راجعنا البيانات عف مصر، يتبيف أن

% عمػى المػواد الغذائيػة المسػتوردة، ناىيػؾ 80قعر الحفرة في ميزاف مدفوعاتيا، حفرة بػدأتيا باالعتمػاد بنسػبة 
 بفاتورة الطاقة التي تستيمؾ ربع الميزانية السنوية.

سػػػمميف يونيػػو )حزيػػػراف( الحػػالي، تعكػػػس مػػرارات كثيػػػرة: رفػػض حكػػػـ اإلخػػواف الم 30المظػػاىرة المتوقعػػة فػػػي 
التعبير عف الظمـ الذي يعيشو فقراء مصر وفالحوىػا.. طػوابير النػاس التػي تقػؼ أمػاـ المخػابز.. الميػاه التػي 
ال تصػؿ إلػػى األراضػػي الزراعيػة، كمػػا أف سػػوء التغذيػػة يصػيب ربػػع المصػػرييفص فػي تقػػديرات منظمػػة الصػػحة 
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لػػػف يصػػػؿ أبػػػدا. وتػػػدرؾ الحكومػػػات العالميػػػة، وحكومػػػة اإلخػػػواف المسػػػمميف تعػػػد بوصػػػوؿ القمػػػح الػػػوفير الػػػذي 
 األخرى الغربية والخميجية أف أي أمواؿ تصب في مصر سيبتمعيا مجرى ال نياية لو.

ومػػع ذلػػؾ، ورغػػـ كػػؿ المعانػػاة المصػػرية، فػػإف اإلخػػواف المسػػمميف يركػػزوف عمػػى دعػػـ حمػػيفيـ فػػي قطػػاع غػػزة 
المصػري، ليخػدـ تطمػع المسػتقبؿ الػذي حركة حماس.. فالبعد الذي تتطمػع إليػو الجماعػة يتجػاوز معانػاة الفػرد 

 تعتقد بأنو آت ال محالة.
أما حماس التي خسرت مموليا األساسي إيراف، فإنيا قررت التعويض بجػوالت يقػوـ بيػا الثنػائي خالػد مشػعؿ 

 إسماعيؿ ىنية إلى قطر وتركيا ومصر. -
لمسػػمميف. وبسػػبب مػػا فػػي مصػػر ىنػػاؾ اآلف المؤسسػػة المصػػرية والجػػيش مػػف جيػػة، وىنػػاؾ قيػػادة اإلخػػواف ا

تعرضت لو سػيناء مػف ىجمػات مػف متطػرفيف إرىػابييف، عمػد الجػيش المصػري إلػى إغػالؽ العػدد الكبيػر مػف 
األنفاؽ بيف سيناء وغزة الشير الماضي، كما أنو ضياؽ عمى محاوالت حماس إعادة التسمح، فصػادر أسػمحة 

ات. لكػف حركػة حمػاس وجماعػة اإلخػواف ومتفجرات بما فييا صواريخ قصػيرة المػدى وصػواريخ مضػادة لمػدباب
، فاليػػدؼ الػػذي يجمعيمػػا يصػػب أحيانػػا فػػي المصػػمحة «التفاصػػيؿ»المسػػمميف فػػي مصػػر، تجاوزتػػا كػػؿ ىػػذه 

 الخاصة.
وعمػى الػػرغـ مػػف اسػتمرار تػػدىور الوضػػع االقتصػادي فػػي مصػػر فػي ظػػؿ رئاسػػة محمػد مرسػػي، فػػإف اإلخػػواف 

 لمفرع الشقيؽ حماس.المسمميف يقدموف المساعدة المالية المباشرة، 
خالؿ الثورة، قدمت حمػاس كثيػرا مػف المسػاعدات السػرية لجماعػة اإلخػواف المسػمميف، وبسػبب األزمػة الماليػة 

وذلػػػؾ عمػػػى شػػػكؿ ماليػػػيف مػػػف « الػػػديف»التعػػػويض عمييػػػا وسػػػداد « اإلخػػػواف»التػػػي تمػػػر بيػػػا حمػػػاس، قػػػرر 
ة والمالييف مف المصػرييف الػذيف يعيشػوف الدوالرات التي ُتيراب إلى قطاع غزة عمى حساب المصالح المصري

 تحت خط الفقر.
تحقيقػا مػذىال، حيػث إف األراضػي « 79فػرانس »في برنام  عػف النشػاط العقػاري فػي غػزة، قػدمت أخيػرا قنػاة 

في غزة يتضاعؼ سعرىا شيريا والمشتريف يتكاثروف. الفيمالت الفخمة ال يقؿ سعر الواحدة منيا عف المميوف 
قبػؿ سػنتيف لػـ »د مف يشغميا. يقػوؿ أحػد أبنػاء غػزة عػف فريػؽ جديػد ال يػتكمـ إال بػالمالييف: دوالر، ودائما تج

 «.يكف معو ثمف عمبة سجائر
األنفػػػػػاؽ ىػػػػػي الطريػػػػػؽ إلػػػػػى الثػػػػػروة، والتيريػػػػػب أولػػػػػى درجػػػػػات سػػػػػمـ الثػػػػػراء، والمقربػػػػػوف مػػػػػف الحكومػػػػػة أكثػػػػػر 

راضػػػي والعقػػػارات سػػػيكوف فػػػي غػػػزة.. مسػػػتقبؿ األ»المحظػػػوظيف. فػػػي نيايػػػة البرنػػػام ، يقػػػوؿ أحػػػد المقػػػاوليف: 
 «.األسعار في كؿ العالـ تنخفض، لكنيا في غزة تزداد ارتفاعا

يقػاؿ إنػو ىػو « اإلخػواف»خيرت الشاطر، أحد كبار رجاؿ األعماؿ، ومف بػيف أىػـ األعضػاء المخططػيف فػي 
كػػر أنػػو قػػاـ وفػػي األشػػير األخيػػرة، ذ 7027المسػػؤوؿ الػػرئيس عػػف تنسػػيؽ تحويػػؿ األمػػواؿ إلػػى حمػػاس. عػػاـ 

فػػي مصػػر، « كتائػػب عػػز الػػديف القسػػاـ»بتحويػػؿ الماليػػيف مػػف الػػدوالرات إلػػى المسػػؤوؿ عػػف الشػػؤوف الماليػػة لػػػ
لػػى المسػػؤوؿ المػػالي لحركػػة حمػػاس فػػي القطػػاع. جػػزء كبيػػر مػػف ىػػذه األمػػواؿ تحػػوؿ إلػػى الجنػػاح العسػػكري  وا 

 لحماس في القطاع، فضال عف استخدامات أخرى لمحركة.
ويالت المالية، فإف كبار الشخصيات في حركة حماس يستثمروف في األصوؿ المصرية مػف إضافة إلى التح

أجػػػؿ تحقيػػػؽ أربػػػاح لمحركػػػة وألنفسػػػيـ أيضػػػا. وفػػػي ىػػػذه الحػػػاالت، تػػػرد أسػػػماء قيػػػادييف فػػػي جماعػػػة اإلخػػػواف 
المسػػػمميف عمػػػى أنيػػػـ يشػػػاركوف مباشػػػرة فػػػي اسػػػتثمارات حمػػػاس فػػػي مصػػػر، بعػػػد لقػػػاءات عقػػػدوىا مػػػع كبػػػار 

 وليف عف الجياز المالي في الحركة، وكاف بينيـ أعضاء في الحركة وجيت إلييـ اتيامات كثيرة.المسؤ 
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مػػػف أنشػػػطة رجػػػاؿ حمػػػاس فػػػي مصػػػر، دخػػػوؿ بعضػػػيـ فػػػي شػػػراكة اسػػػتثمارية مػػػع مسػػػؤوليف كبػػػار فػػػي ماليػػػة 
ي عمػى اإلخواف المسمميف. وأولئؾ يستفيدوف كثيرا مف االستثمارات المدعومة بشكؿ كبير في مصػر، التػي ىػ

 حساب الشعب المصري.
فضػػال عػػف التحػػػويالت الماليػػة واالسػػػتثمارات، ثمػػة مػػػف يػػتيـ حمػػاس بانتياكيػػػا القػػانوف المصػػػري مػػف خػػػالؿ 

آالؼ دوالر أميركػػي مػػف مصػػر إلػػى قطػػاع غػػزة. ووفقػػا لمجمعيػػة  20تيريػػب المبػػالغ غيػػر المعمنػػة، أكثػػر مػػف 
 8آالؼ دوالر و 20مف مصر بأف يحمؿ ما يصؿ إلى الدولية لمنقؿ الجوي )اياتا(، يسمح لمفرد لدى خروجو 

آالؼ جنيػػو مصػػري. لكػػف حمػػاس تغػػادر مصػػر ومعيػػا ماليػػيف مػػف الػػدوالرات فػػي كػػؿ مػػرة مػػف خػػالؿ تبػػديؿ 
 األمواؿ، والمسؤولوف يغادروف إلى غزة عبر رفح.

لػػدى  ويتحػػدثوف فػػي القػػاىرة عػػف قيػػادي فػػي حمػػاس يواصػػؿ نقػػؿ الماليػػيف مػػف اليػػوروات المخصصػػة لمحركػػة
عودتو مف دوؿ شرؽ أوسطية إلى مصر، كما يػرددوف اسػـ مسػؤوؿ كبيػر يسػتمر فػي مػؿء حقائبػو بػالمالييف 
مف الدوالرات أثناء مغادرتو مصػر إلػى غػزة عػف طريػؽ معبػر رفػح، ويقولػوف أيضػا إف ىنػاؾ بعػض النشػطاء 

 ليوروات مف مصر إلى غزة.البارزيف في الذراع العسكرية لحماس في غزة يواصموف نقؿ مالييف الدوالرات وا
مؤسسة الدفاع »األميركية كتب جوناثاف شانزر نائب الرئيس لألبحاث في « أتالنتيؾ»في مقاؿ نشرتو مجمة 

قوف فكػرة تجػذب أغمػب أىػػالي غػزة: «عػف الػديمقراطيات لمػاذا ال نخػرج باقتصػػاد »، أف قػادة حمػاس بػػدأوا يسػوف
. حركة حماس عبر تعاطييا بيذا األسموب مع جماعػة «غزة مف األنفاؽ إلى سطح األرض، بمساعدة مصر

اإلخواف المسمميف بػدأت تحقػؽ ىػذا، وىػو فػي الحقيقػة اقتصػاد ميتػز يعتمػد عمػى التيريػب والفوضػى وحرمػاف 
 المصرييف مف حقيـ، وحرماف أىؿ غزة أيضا.. إنو اقتصاد إثراء المسؤوليف في حماس.

مػػى التخمػػػي عػػف تيريػػػب األسػػمحة، وبقبوليػػػا مثػػؿ ىػػػذا مثػػؿ ىػػػذه الخطػػوة قػػػد تجبػػر حمػػػاس ع»يقػػوؿ شػػػانزر: 
يبػدو أف الحركػة فقػدت »ويضيؼ شػانزر: «. الترتيب، قد تضطر إلى نبذ العنؼ بالفعؿ إف لـ يكف بالقوؿ...

 «.قابمية الصراع، مما يشير إلى أنيا في حالة تغيير مستمر
فػي عمميػة تحػوؿ. )االعتػداؿ(  حمػاس»في المقاؿ يوضح مخيمر أبو سػعدى، أسػتاذ عمػـو سياسػية فػي غػزة: 

 «.ليست الكممة الصحيحة، إنما ىناؾ أمر ما يحدث
األمػػػر الػػػذي يحػػػدث أف فػػػوز اإلخػػػواف المسػػػمميف فػػػي مصػػػر، فػػػتح آفاقػػػا جديػػػدة لقػػػادة حركػػػة حمػػػاس: السػػػمطة 
واألمػواؿ التػػي تتػدفؽ مػػف دوف محاسػػبةص إذ منػذ أف تسػػممت دفػػة األمػور فػػي غػػزة، زاد فقػر الغػػزاوييف وضػػاقت 

فػػي مصػػر، مػػف نػػاحيتيـ، « اإلخػػواف»المقربػػة مػػف السػػمطة. « النخػػب»ؿ الحيػػاة أمػػاميـ.. األنفػػاؽ أثػػرت سػػب
يونيػػو الحػػالي مدعومػػة  30يتصػػرفوف تجػػاه المصػػرييف وكػػأنيـ سػػيحكموف أبػػدا. المظػػاىرة التػػي سػػتنطمؽ فػػي 

المسػػػمميف مميػػػوف مصػػػري يطػػػالبوف مرسػػػي بالرحيػػػؿ، واجييػػػا مرسػػػي بمظػػػاىرة مػػػف قبػػػؿ اإلخػػػواف  28بتوقيػػػع 
بعػػػػد مػػػػرور سػػػػنة عمػػػػى تسػػػػمـ «. اإلخػػػػواف»تحػػػػرض عمػػػػى قتػػػػؿ العممػػػػانييف والميبػػػػرالييف والمسػػػػمميف مػػػػف غيػػػػر 

الحكػػـ، مػػا زاؿ المصػػريوف يتسػػابقوف أمػػاـ المخػػابز وأمػػاـ محطػػات الوقػػود.. السػػياح لػػـ يعػػودوا.. « اإلخػػواف»
يظنػوف أف « اإلخػواف المسػمموف»زاؿ المياه قد تجؼ مع سد إثيوبيا، والبطالة تتصاعد.. بعد مرور سنة، ال يػ

حػػزبيـ المػػنظـ قػػادر عمػػى قمػػع النػػاس وتحػػريكيـ كمػػا يريػػدوف، الميػػـ أف ال يميػػييـ شػػيء عػػف الوصػػوؿ إلػػى 
غراؽ مسؤولييا بالماؿ واالسػتثمارات، بدايػة لطريػؽ يعتقػدوف « األمة» التي يتطمعوف إلييا، ورأوا في حماس وا 

 و دخمت مصر غرفة العناية الفائقة.حتى ول« بر األماف»أنو سيصؿ بيـ إلى 
 77/6/7023، الشرق األوسط، لندن
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 لبنان اتعظوا في "اختبار صيدا" وظّموا خارج كل الحسابات والمشاريع المدّمرة فيالفمسطينيون  59
 ابراىيـ بيـر

الفتنػة  نجح الفمسطينيوف في االختبار األمني االخير في صيدا ومحيطيا عمومًا وحيادوا المخيمات فعميػًا عػف
آذار يػػـو أوؿ مػػف أمػػس،  1التػػي عصػػفت ببوابػػة الجنػػوب. ذلػػؾ ىػػو االسػػتنتاج الجمػػي الػػذي خرجػػت بػػو قػػوى 

وىي ترصد عف كثب لحظة بمحظة الوضع األمني في عبرا، والجيود التي تبذليا وحدات الجيش لتنفيػذ قػرار 
 اىرة تستدعي عناصر الفتنة.القيادة بإنياء ظاىرة الشيخ أحمد األسير بعدما تحولت عبئًا أمنيًا، وظ

 التحدي األكبر أماـ القيادات الفمسطينية في الجنوب كاف عمى مستوييف اثنيف:
االوؿ فػػي أال تجػػد "نػػداءات واسػػتغاثات" الشػػيخ األسػػير صػػداىا لػػدى مجموعػػات معينػػة كامنػػة فػػي مخػػيـ عػػيف 

جػػاه تفجيػػر الوضػػع عمػػى نطػػاؽ الحمػػوة وفػػي تعميػػر عػػيف الحمػػوة، وبالتػػالي إمػػا اف تػػذىب ىػػذه المجموعػػات بات
مػػا أف تخػػرج مجموعػػات مػػف داخػػؿ ىػػذيف التجمعػػيف السػػكانييف المكتظػػيف مػػع سػػالحيا  واسػػع مػػع الجػػيش، وا 
لالنتشػػار فػػي شػػوارع صػػيدا مػػع مػػا يسػػتمـز ذلػػؾ مػػف قطػػع لطػػرؽ رئيسػػية، أو تنظػػيـ زحػػؼ باتجػػاه عبػػرا لنجػػدة 

 عناصر األسير المحاصريف في مربعيـ.
لقيادة الفمسطينية الميداني في تعمير عيف الحمػوة حيػث تقػدمت بمبػادرة لضػبط الوضػع ولقد كاف محؾ نجاح ا

ونجحت في أخذ موافقة قيػادة الجػيش، ثػـ نجحػت فػي الضػغط عمػى المسػمحيف االصػولييف الػذيف كػانوا فتحػوا 
 مواجية مع الجيش وبالتالي اجبارىـ عمى االنكفاء.

ط مقولػة اف الالجئػيف الفمسػطينييف قػد بػاتوا قػوة احتيػاط جػػاىزة الثػاني: اف القيػادة الفمسػطينية نجحػت فػي اسػقا
 لالستخداـ لدى جية لبنانية ذات لوف مذىبي معيف.

فمػػـ يعػػد خافيػػًا اف الػػذيف كػػانوا يعػػدوف العػػدة لفػػتح المواجيػػة فػػي الجنػػوب ضػػد "حػػزب اهلل" كػػانوا يتحػػدثوف فػػي 
لمعنيػػة، عػػف مربػػع قػػوة يمتػػد مػػف الناعمػػة مجالسػػيـ، وفػػؽ معمومػػات وصػػمت الػػى الجيػػات الرسػػمية والحزبيػػة ا

 عمى االوتوستراد المؤدي الى الجنوب الى صيدا نفسيا واستتباعًا تعمير عيف الحموة وأخيرًا المخيـ.
ف لػػػدى ىػػػذه الجيػػػات اسػػػتنتاج ميػػػداني فحػػػواه اف  وفػػػي حصػػػيمة مػػػا جػػػرى خػػػالؿ االيػػػاـ الثالثػػػة الماضػػػية تكػػػوا

جًا، إذ قضى عمى "المربع" الػذي أعػد ليكػوف لغمػًا جػاىزًا لالنفجػار "االنتصار" الذي تحقؽ في عبرا كاف مزدو 
لتتحػوؿ شػظاياه الػى عوامػؿ فتنػة واسػقط مػف حسػابات الحاسػبيف اف الفمسػطينييف فػي الجنػوب بعديػد مقػػاتمييـ 
الػػذي يفػػوؽ الثالثػػة آالؼ ىػػـ االحتيػػاط الػػذي يعتمػػد عميػػو عنػػدما يػػدؽ النفيػػر. وفػػي كػػؿ األحػػواؿ كػػاف أمػػػاـ 

الفػاعمتيف فػي الشػارع الفمسػػطيني، وىمػا حركػة "فػتح" وحركػة "حمػػاس" امتحػاف كبيػر وكػاف عمييمػػا أف  القػوتيف
 تنجحا فيو، وقد نجحتا الى حد بعيد.

فقيػػادة حركػػة "فػػتح" التػػي فػػي لبنػػاف او فػػي راـ اهلل، بػػذلت خػػالؿ االيػػاـ القميمػػة الماضػػية جيػػودًا جبػػارة كػػي ال 
عنػػدما دخػػؿ الفمسػػطينيوف فػػي لبنػػاف  2328يف. الخطػػأ األوؿ عػػاـ يتكػػرر مػػا يعتبػػره الػػبعض خطػػأيف تػػاريخي

عنصرًا اساسيًا في الحرب األىمية التي اندلعت في ذلػؾ التػاريخ فنظػر الػييـ عمػى انيػـ "جػيش السػنة" ودفعػوا 
 ىـ ثمف ذلؾ الدخوؿ والدور وما زالوا حتى اآلف يدفعوف بمفاعيؿ رجعية.

 2330نييف فػػي الكويػػت الػػى جانػػب الغػػزاة العػػراقييف ليػػذا البمػػد عػػاـ والخطػػأ الثػػاني كػػاف خطػػأ انحيػػاز الفمسػػطي
مما افضى بعد خروج الجيش العراقي الى اف يدفع جميع الفمسػطينييف المقيمػيف فػي الكويػت الػثمف البػاىظ اذ 

 طردوا منيا وفقدوا ميزات لـ تكف لسواىـ في ىذا البمد.
الػثمف الكبيػر ايضػًا بعػد سػقوط نظػاـ صػداـ حسػيف اذ  وبمفعوؿ رجعي دفع الفمسطينيوف المقيموف فػي العػراؽ

 طردوا ايضًا جميعًا مف ىناؾ.
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وبناء عمى ىذه التجارب ذات الحصاد المر كاف لمقيادة الرسمية الفمسطينية موقؼ مميز في لبنػاف لػيس وليػد 
بنػاف وانيػا األمس بؿ يرقى الػى زمػف بعيػد اثبتػت فيػو دومػًا انيػا عمػى مسػافة واحػدة مػف جميػع االطػراؼ فػي ل

، وقػد اثبتػت ذلػؾ بشػكؿ حاسػـ وحػاـز بػاالمس فػي صػيدا وعػيف الحمػوة 2320تتحاشى تكػرار تجػارب مػا بعػد 
وتعمير عيف الحموة فبددت كؿ رىانات االسير ودعواتو لجذب متعاطفيف معو الى ميداف المواجية عمى نحو 

لفمسػطينية. امػا حركػة "حمػاس" فقػد يغير المسار عمى رغـ اف ثمث قوتو الضاربة ىو باالصؿ مف العناصػر ا
 انطمقت في خط النأي عف معركة األسير مف حسابات لـ يمر عمييا الزمف.

فمعمػػوـ اف الحركػػة االسػػالمية التوجػػو، تبػػذؿ فػػي اآلونػػة االخيػػرة جيػػودًا كبػػرى لتػػدرأ عػػف نفسػػيا شػػبية الضػػموع 
المعارضة لمنظاـ الذي عاشػت  بشكؿ او بآخر في األحداث في سوريا ومف موقع المتعاطؼ مع المجموعات

 لفترة طويمة في كنفو، فبدت بخروجيا مف ىناؾ وكأنيا ناكرة لمجميؿ.
ولقد تحمؿ الفمسػطينيوف فػي سػوريا )تعػدادىـ ىنػاؾ يقػارب تعػدادىـ فػي لبنػاف( وزر ىػذا الوضػع، وخصوصػا 

لفمسطيني نفسو، تشير الالجئيف في مخيـ اليرموؾ القريب مف العاصمة. وثمة معمومات مستقاة مف الجانب ا
 60آالؼ قتيػؿ وآالؼ الجرحػى، فضػاًل عػف اكثػر مػف  2الى اف فمسطينيي سوريا دفعوا حتى اآلف أكثػر مػف 
 الؼ نازح غالبيتيـ انضموا الى النازحيف في لبناف.

ولـ تفقد "حماس" عالقتيا الوثقى مع دمشػؽ فحسػب، بػؿ اف موقفيػا مػف االحػداث فػي سػوريا تػرؾ انعكاسػات 
عمػػى عالقتيػػا بطيػػراف وبػػػ"حزب اهلل" وبمحورىمػػا، فضػػاًل عػػف ظيػػور ولػػو خجػػواًل لتعارضػػات فػػي داخػػؿ سػػمبية 

قيادة الحركة وجسميا في الداخؿ الفمسطيني وفي الشتات. وعميو أعمنت الحركة اخيرًا مػا يشػبو "النفيػر العػاـ" 
ًا فػػي لبنػػاف، فركػػزت اثػػر اعالنيػػا انيػػا تتعػػرض ليجمػػة شرسػػة واف عمييػػا واجػػب درء ىػػذه اليجمػػة وخصوصػػ

خػػالؿ االشػػير الماضػػية عمػػى مسػػألة اساسػػية وىػػي انيػػا تحػػرص عمػػى اسػػتقالليتيا وعػػدـ ارتباطيػػا بػػأي طػػرؼ 
لبنػػاني وانيػػا لػػػف تكػػوف بػػػأي شػػكؿ مػػػف األشػػكاؿ فػػػي خنػػدؽ واحػػػد مػػع أي جيػػػة لبنانيػػة تريػػػد اف تفػػتح ابػػػواب 

 المواجيات وتصفي الحسابات.
س فػػػي صػػػيدا انيػػػا خػػػارج حسػػػابات او رىانػػػات اي طػػػرؼ، واظيػػػرت وبنػػػاء عمػػػى ذلػػػؾ اثبتػػػت "حمػػػاس" بػػػاألم

اسػػتطرادًا انيػػا تريػػد اسػػترداد مػػا فقدتػػو مػػف دور وسػػمعة وعالقػػات وخصوصػػًا اف قياداتيػػا لػػـ تخػػؼ اف االسػػير 
وسواه اتصموا بعيف الحموة وبمف فيو اكثر مف مرة طالبيف النجدة والمدد فمـ يجدوا االبػواب مفتوحػة وال اآلذاف 

 صاغية.
وىكػػذا اثبػػت الفمسػػطينيوف فػػي لبنػػاف عمػػى اخػػتالؼ انتمػػاءاتيـ وميػػوليـ انيػػـ شػػباوا عػػف الطػػوؽ، ولػػـ يعػػودوا 
احتياطػػػًا ألي جيػػػة، أو لػػػػـ يعػػػودوا حقػػػؿ تجػػػػارب لمشػػػاريع مشػػػػبوىة ومػػػدمرة مثػػػؿ مشػػػػروع شػػػاكر العبسػػػػي.، 

 واستطرادًا لـ يعودوا بندقية لإليجار.
 وس ولو متأخريف!وغالب الظف انيـ اتعظوا مف العبر والدر 

 76/6/7023، النيار، بيروت
 

 نظام فوضى جديد يتشكل في الشرق األوسط 60
 عمانويؿ سيفاف
بينما نغرؽ في جداؿ نظري حوؿ مسألة اذا كانػت توجػد قوميػة ييوديػة، تجػري عمميػة ميمػة فػي واقػع الشػرؽ 

، بػدأت تتشػقؽ. وتكػاد تختفػي 2320األوسط: الدولة القومية العربية، التي كانت االساس لمنظػاـ العربػي منػذ 
 في ستة بمداف، والعممية ال تزاؿ مستمرة.
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كػػاف الميػػؿ السػػائد ىػػو نحػػو الوحػػدة العربيػػة. بػػدايتيا تأسػػيس الجامعػػة العربيػػة،  2320 – 2398فػػي االعػػواـ 
وبعد ذلؾ انتيجتيا مصػر فػي عيػد ناصػر وسػورية والعػراؽ فػي عيػد البعػث. تمقػى الميػؿ نحػو الوحػدة ضػربة 

السورية، التدخؿ المصري في الػيمف، وباالسػاس مػع اليزيمػة العربيػة فػي  –ع تفكؾ الوحدة المصرية شديدة م
 حرب "األياـ الستة".

ترمػػػز وفػػػاة ناصػػػر الػػػى االفػػػوؿ النيػػػائي لموحػػػدة العربيػػػة عػػػف مسػػػرح التػػػاريخ. وحػػػؿ محميػػػا، بمفػػػاىيـ الشػػػرعية 
ولػػػة اقميميػػػة، حػػػدودىا قررتيػػػا االمبرياليػػػة والعمميػػػة عمػػػى حػػػد سػػػواء، الدولػػػة القوميػػػة. ويػػػدور الحػػػديث عػػػف د

تمؾ الحدود التػي شػككت بيػا نزعػة الوحػدة العربيػة. وبػدأت الدولػة االقميميػة  –البريطانية، الفرنسية وااليطالية 
مػػف الحجػػارة األسػػاس  –الجديػػدة تطػػور وعيػػًا ماضػػيًا مشػػتركًا ألبنائيػػا، وعيػػًا ثقافيػػًا خاصػػة وأىػػدافًا جماعيػػة 

الشرقية. في مصر في عيد أنور السادات، في سورية في عيد حافظ األسد، في عػراؽ صػداـ لمدولة القومية 
حسيف، وفي ليبيا معمػر القػذافي بمغػت العمميػة نضػجيا. الحػدود االسػتعمارية أصػبحت شػرعية، مثممػا حصػؿ 

 في افريقيا ايضا.
ة غيػػر مرتقبػػة لػػػ "الربيػػع سػػنة، آخػػذ فػػي االنييػػار، ضػػمف امػػور اخػػرى كنتيجػػ 90ولكػػف ىػػذا النمػػوذج، ابػػف الػػػ 

العربي". تبرز العممية بشكؿ خاص في سورية. يسيطر نظاـ بشار االسد اليوـ عمميا فقػط عمػى نحػو نصػؼ 
االراضػػي ويخػػوض حػػرب ابػػادة ضػػد اولئػػؾ الػػذيف يمسػػكوف بالنصػػؼ الثػػاني. ولكػػف ىػػذه تتكػػوف مػػف سػػتة أو 

الػذي يفتػرض أف يوحػد الجيػوب، لػيس  سبعة جيوب سنية وجيب كردي وجيب درزي. "الجيش السوري الحػر"
سوى وىـص "االئتالؼ الوطني" الذي يتخذ مف اسطنبوؿ مقرا لػو ويػدعي الحػديث باسػـ ىػذه الجيػوب، لػيس لػو 

 اي تأثير عمى ما يجري عمى األرض.
بعد أكثر مف سنتيف مف اندالع الثورة ضد الحكـ المركزي وبعد تسعيف الؼ قتيؿ، ال تبدو أي نياية لمحػرب. 

، ولكػػف االسػػد ال يػػزاؿ حيػػًا 7022السػػد سيسػػقط فػػي غضػػوف بضػػعة أسػػابيع"، أعمػػف اييػػود بػػاراؾ فػػي اذار "ا
فػي الواليػات المتحػدة، فػي اسػبانيا، فػي  -ويذبح رعاياه. ومثمما تفيد التجربة التاريخيػة، فػاف الحػروب األىميػة 

 تميؿ ألف تكوف طويمة ووحشية عمى نحو خاص. –الكونغو وفي يوغسالفيا 
العراؽ بدأت عممية التفتت بعد سقوط صداـ ونالت الػزخـ مػع االنسػحاب األميركػي. فالدولػة تنقسػـ عمميػًا  في

الػػى ذات المقاطعػػات االقميميػػة العثمانيػػة الثالثػػة، التػػي وحػػدىا البريطػػانيوف بشػػكؿ مصػػطنع فػػي نيايػػة الحػػرب 
ذخائر نفطيػة ورعايػة تركيػة، الجنػوب العالمية االولى. فالشػماؿ الكػردي ىػو عمميػا اقمػيـ حكػـ ذاتػي، ويتمتػع بػ

الشيعي، تسيطر عميو حكومة نوري المػالكي بشػكؿ مباشػر، امػا المنطقػة المركزيػة، السػنية فػي معظميػا، مػف 
بغداد حتى الموصؿ، فقد أصبحت فريسة لحرب عصابات وحشية تػديرىا ميميشػيات سػنية تسػعى الػى االبقػاء 

طائفة منذ قػاـ العػراؽ المسػتقؿ. تقاتميػا قػوات الحكػـ المركػزي، عمى بعض مف الييمنة التي تمتعت بيا ىذه ال
 التي تتحكـ بيا االغمبية الشيعية في الدولة.

دىا الحكاـ االستعماريوف االيطاليوف تبدأ باالنفصاؿ.  ثمة عممية مشابية تجري في ليبيا. ثالث مقاطعات وحا
ؿ أكثػػر مػػف شػػير اقمػػيـ حكػػـ ذاتػػي. امػػا برقػػة، حيػػث انػػدلعت االنتفاضػػة ضػػد القػػذافي، أعمنػػت عػػف نفسػػيا قبػػ

طػػرابمس، حيػػث يسػػتقر الحكػػـ المركػػزي بعػػد سػػقوط القػػذافي، وكػػذا فػػي اقمػػيـ بػػازاف، تعربػػد ميميشػػيات قبميػػة فػػي 
الغالػػب، ولكػػؿ واحػػدة منيػػا يوحػػد احتكػػار لمعنػػؼ فػػي أرضػػيا الصػػغيرة. االحتكػػار، حسػػب التعريػػؼ المعػػروؼ 

 لماكس فابر، ىو ميزة السيادة.
لبنػػػاف، الػػػذي كػػػاف وجػػػوده كدولػػػة قوميػػػة ىػػػزيال دومػػػا، منػػػذ فصػػػؿ عػػػف سػػػورية الكبػػػرى )او الشػػػاـ  ومػػػاذا عػػػف

العثمانيػػػة(؟ فػػػي ىػػػذه الدولػػػة، التػػػي اوجػػػدىا الحكػػػـ الفرنسػػػي بضػػػغط المسػػػيحييف المػػػارونييف، بػػػدأ التفتػػػت منػػػذ 
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كػزي واىػف، منػذ الثمانينيات، عندما انتقؿ الجنػوب الػى "حػزب اهلل". وعمػى كػؿ مػا تبقػى تخػيـ مظمػت حكػـ مر 
سػنة. امػا اآلف، عنػدما بػدأت الحػرب االىميػة السػورية تنتقػؿ الػى شػماؿ لبنػاف،  73نيايػة الحػرب االىميػة قبػؿ 

فػي شػػكؿ اضػػطرابات طائفيػػة بػػيف طػػرابمس وبعميػػؾ، فػػاف ىػػذه المظمػػة أيضػػا تبػػدو مثقبػػة، وال سػػيما منػػذ تػػدخؿ 
 عصابات "حزب اهلل" الى جانب قوات األسد.

كفػػػا عػػػف اف يكونػػػا دولتػػػيف تؤديػػػاف مياميمػػػا، وىمػػػا تصػػػنفاف مػػػف قبػػػؿ االمػػػـ المتحػػػدة "دوال  الػػػيمف والصػػػوماؿ
فاشػػمة". عاصػػمتاىما ال تػػزاالف فػػي ايػػدي الحكػػاـ الرسػػمييف، ولكػػف ميميشػػيات متنوعػػة ايديولوجيػػة تسػػيطر فػػي 

د، تقيـ المحاكـ أراضييما. كؿ واحدة مف الميميشيات، مثمما في العراؽ المركزي، تجبي الضرائب، تجند الجنو 
 وتدير االقتصاد المحمي. بتعبير آخر، ىي سيادية.

ولممقارقػػػة، فانػػػو بالػػػذات فػػػي الػػػدولتيف المتػػػيف انػػػدلع فييمػػػا "الربيػػػع العربػػػي" وأدى الػػػى تغييػػػر النظػػػاـ بػػػالطرؽ 
السػػممية، تسػػيطر لػػيس فقػػط نظريػػا بػػؿ وعمميػػا فػػي كػػؿ أراضػػييا تقريبػػا. كػػؿ ىػػذا، ضػػمف أمػػور اخػػرى بسػػبب 

شػػبو جزيػػرة سػػيناء  –ـ الػػديني والعرقػػي فييمػػا. ومػػع ذلػػؾ، فػػي كمتييمػػا أيضػػا توجػػد منػػاطؽ فوضػػوية االنسػػجا
 ويوجد فييما ىياج داخمي ضد النظاـ، ولكف وحدتيما اإلقميمية وسيادتيما ليستا في خطر. –وجنوب تونس 

بسػػػيط  نظػػػاـ جديػػػد، نظػػػاـ فوضػػػى بميػػػؿ مركػػػزي، يتشػػػكؿ فػػػي الشػػػرؽ االوسػػػط. ويطػػػرح االمػػػر تحػػػديا غيػػػر
إلسرائيؿ. رأينا ىذا في بداية حزيراف، في اليـو الذي سػيطرت فيػو قػوات الثػوار عمػى القنيطػرة. لػو لػـ يطردىػا 

لعػدنا الػى الوضػع االشػكالي الػذي كػاف قائمػا  –الجيش النظامي، ولو كانت أقامػت ىنػاؾ فرعػا لجػيش الثػوار 
". ما العمؿ بجيوب أخرى عمى حدود الجػوالف. عمى الحدود المبنانية في منتصؼ السبعينيات بيننا وبيف "فتح

 وماذا ال سمح اهلل إذا ما ظيرت جيوب كيذه عمى الحدود مع االردف؟
يميػػػؿ النػػػاس الػػػى النسػػػياف، بػػػأف حػػػرب "األيػػػاـ السػػػتة" ىػػػي  2323ورغػػػـ ذلػػػؾ، فمػػػف شػػػدة االنشػػػغاؿ بمفاجػػػأة 

؟ سػبقيا عػدـ اكتػراث مػا عمػى مػدى األخرى جاءت عمينػا مفاجػأة. فيػؿ توقعتيػا شػعبة االسػتخبارات العسػكرية
سػػػنوات، والتفكيػػر بػػػاف الوضػػػع الػػراىف سيسػػػتمر بالضػػرورة: سػػػورية كانػػػت تحػػديا احيانػػػا، ولكػػػف  6 – 8نحػػو 

بشػػكؿ عػػاـ "الحػػرب البػػاردة العربيػػة"، كتعبيػػر نػػاجح صػػدر عػػف مػػالكولـ كػػار، التػػي سػػادت منػػذ تفكيػػؾ الوحػػدة 
ي الػػيمف ادت الػى عػدـ اكتػراث فػي السياسػة االسػػرائيمية، السػورية، والتػدخؿ العسػكري المصػري فػ –المصػرية 

 .2366فما بالؾ باف الحدود االردنية كانت ىادئة جدا، باستثناء عممية السموع في تشريف الثاني 
المفاجأة، التي تتشكؿ مف انتفاضة ثالثة في "المناطؽ" وأعماؿ عدائية عمى الحدود المبنانية والسورية مف قبؿ 

اتي )ربما السمفي(، ىي أيضا بمثابة إمكانية يجب أخذىا بالحسباف. طوبى لإلنساف الخائؼ جيوب الحكـ الذ
 دومًا.

 76/6/7023، "ىآرتس"
 77/6/7023، األيام، رام اهلل
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 د.صالح لطفي
زمػػات الحقتػػو منػػذ المحظػػة األولػػى لتأسيسػػو وتكوينػػو الشػػاذ يعػػاني المجتمػػع اإلسػػرائيمي مػػف مجموعػػة مػػف األ

واليجػػػيف عمػػػى أرض فمسػػػطيف بػػػدءًا مػػػف طػػػرد أصػػػحاب األرض الشػػػرعييف عمػػػى مسػػػتوى العالقػػػة مػػػع اآلخػػػر 
الفمسػػػػػطيني، الػػػػػذي ممػػػػػؾ ىػػػػػذه األرض، وانتيػػػػػاًء بالقضػػػػػايا الداخميػػػػػة المتعمقػػػػػة بػػػػػالتكويف السياسػػػػػي واألمنػػػػػي 

مف أىـ ىذه القضايا التي يعتبرىا العديد مف العمماء وصػنااع القػرار وحػرااس  واألخالقيات الضابطة لممجتمع.
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بوابػػػات الدولػػػة وعممػػػاء األخػػػالؽ فػػػي المجتمػػػع اإلسػػػرائيمي مػػػف سياسػػػييف ومفكػػػريف: الفوضػػػى الجنسػػػية التػػػي 
ػػا جعػػؿ الػػبعض يصػػفيا بأنايػػا طػػاعوف يختػػرؽ جسػػد المجتمػػع اإلسػػرائيمي. كيػػؼ ال وقػػد  ضػػربت المجتمػػع مما

ألمػػر فػػي ىػػذا المجتمػػع إلػػى القيػػاـ بعمميػػات اغتصػػاب جمػػاعي ألطفػػاؿ وقاصػػرات تبػػثا عمػػى شػػبكة وصػػؿ ا
اليوتيػػػوب واغتصػػػاب مسػػػناات، كػػػاف آخرىػػػا اغتصػػػاب مسػػػناة تجػػػاوزت الثامنػػػة والثمػػػانيف عامػػػا وقتػػػؿ أطفػػػاؿ 

ؽ ليػا فػي وقاصرات ومتزوجات أثناء اغتصابيف وىو ناقوس خطر لماا تتنباو إليو ىذه الدولػة ألسػباب سػأتطر 
 متف ىذه المقالة. 

اإلحصػػائيات التػػي نشػػرتيا صػػحيفة "ىػػآرتس" مػػؤخرا، عػػدد الجمعػػة األخيػػر، تكشػػؼ عػػف عمػػؽ األزمػػة ودرجػػة 
االنحػدار التػي وصػػؿ إلييػا المجتمػع اإلسػػرائيمي، فعمػى الػرغـ مػػف أفا العالقػات الجنسػية خػػارج إطػار الزوجيػػة 

سػرائيمي بحكػـ احتكػاميـ لممعػايير الغربيػة العممانيػة اإلباحيػة صفة الزمة لمعممانييف والعادييف في المجتمػع اإل
في كافة شؤوف الحياة ذات الصمة بالدولػة، إذ ال يمكػف لمفػرد الناشػئ فػي ىػذه الدولػة أف ال تكػوف لػو صػاحبة 
ترافقػػػو حياتػػػو ويقػػػيـ معيػػػا العالقػػػات الجنسػػػية خػػػارج إطػػػار الزوجيػػػة، إالا أفا التطػػػورات السػػػمبية التػػػي رافقػػػت 

جتمع منذ نشأتو القصرية واليجينة مف عيد الييشوؼ، الفترة التي سبقت قياـ الدولة وكانت بمثابة اإلعداد الم
المػػػادي والموجسػػػتي لمدولػػػة، وحتػػػى ىػػػذه المحظػػػات راكمػػػت أخالقيػػػات وقػػػيـ صػػػار مػػػف المسػػػتحيؿ اجتثاثيػػػا أو 

واألخالقيات التحرش الجنسي  عالجيا ألنيا أضحت جزءا أساسا مف نسي  المجتمع اإلسرائيمي مف ىذه القيـ
مف قبؿ كبار الموظفيف بصغار الموظفات وذلؾ عمى كافة الصعد، والعالقػات الجنسػية بػيف كبػار المػوظفيف 
والقيادات، خاصة في الشرطة، وصغار الشرطيات الطامعػات فػي التقػدـ الػوظيفي. ووصػمت حػاالت االبتػزاز 

سػػابؽ، الثػػامف، موشػػيو كتسػػاب، حيػػث اشػػتكتو عشػػر الجنسػػي فػػي الشػػكاوى التػػي رفعػػت ضػػد رئػػيس الدولػػة ال
موظفػػػات بتيمػػػة التحػػػرش الجنسػػػي، دفعػػػت الػػػرئيس الروسػػػي فالديميػػػر بػػػوتيف فػػػي لقائػػػو مػػػع رئػػػيس الػػػوزراء 
اإلسػػرائيمي آنػػذاؾ اىػػود اولمػػرت لمقػػوؿ: "سػػماـ عمػػى رئػػيس دولتػػؾ. لقػػد فاجػػأني"، ثػػـ أردؼ: "لقػػد ظيػػر كرجػػؿ 

ع منػػو ذلػؾ، لقػػد فاجػػأ الجميػػع"، وقػػد أحػػدثت ىػػذه الكممػػات ردود فعػػؿ قػوي، لقػػد اغتصػػب عشػػرة نسػػاء، لػػـ أتوقاػػ
عالميػػػة اسػػػتدعت الكػػػرمميف لتوضػػػيح األمػػػر، لكػػػف األمػػػر يكشػػػؼ عمػػػى المسػػػتوى العػػػاـ العالقػػػة بػػػيف الجػػػنس 
ف  والسياسة والحالػة الديمقراطيػة فػي كيػاف كػػ"إسرائيؿ"، وىػذا األمػر تحديػدا عمػى أىميتػو لػيس منػاط حػديثنا، وا 

 ـو في تجميات العالقة بيف ىذه الثالثية محط اىتماـ عدد غير قميؿ مف الباحثيف.بدا الي
المجتمع اإلسرائيمي ميدد أمنيًا وقوميًا، ولكف تيديػده مػف الػداخؿ أكبػر بكثيػر مػف الخػارج واإلحصػائيات التػي 

الشػػرطة فقػػط فتحػػت  7027نشػػرت مػػؤخرا تؤكاػػد عمػػؽ األزمػػة التػػي تعصػػؼ بػػالمجتمع اإلسػػرائيمي، ففػػي عػػاـ 
بالمئػػػة عػػػف عػػػاـ  20ممػػػؼ جػػػرائـ جنسػػػية بارتفػػػاع نسػػػبتو  8018اإلسػػػرائيمية، المتعفنػػػة جنسػػػيا مػػػف داخميػػػا، 

ممػؼ بػتيـ التحرشػات الجنسػية،  3000ممفا فتحت بتيـ االغتصػاب و 2310. وتفيد اإلحصائيات أفا 7022
رتكبػػػت فػػػي بيػػػت الضػػػحية، بالمئػػػة مػػػف ىػػػذه الجػػػرائـ ا 72وفػػػي التوزيػػػع اإلحصػػػائي ليػػػذه الممفػػػات يتضػػػح أفا 

بالمئة في المؤسسات التربوية كالمدارس  808بالمئة في بيت الجاني, و 308بالمئة في الشارع العاـ،  7003و
بالمئػة عمػى  202بالمئة ارتكبػت فػي النقػؿ العػاـ،  3بالمئة في الحدائؽ العامة، و 3,9والمعاىد والجامعات، و

بالمئػػة فػػي المرافػػؽ العامػػة  207بالمئػػة فػػي الُكػػُنس، و 008ت، وبالمئػػة فػػي المستشػػفيا 2,7شػػواطئ البحػػار، و
بالمئػة فػي مواقػؼ السػيارات. لقػد قمنػا بيػذا التفصػيؿ اإلحصػائي المقتضػب  2كالحدائؽ العامة والمتنزىات، و

مف أجؿ تبياف أفا األزمة الجنسية طالػت كافػة مرافػؽ الحيػاة، وبالتػالي خمقػت حالػة مػف التسػمـ الشػديد دفعػت 
كنيست عف شاس النائب نيسيـ زئيؼ في نيساف الماضي لتقديـ اقتراح قانوف يقضي بمنع العالقػات عضو ال

الجنسية خارج أسوار الزوجية وبرر ذلؾ بقولو: "يجب وقؼ حالة الفوضى العارمة في العالقات الجنسية بيف 



 
 

 

 

 

           39ص                                    7903العدد:                77/6/7023الخميس  التاريخ:

تـ بيف أبناء الشبيبة في أبناء الشبيبة في المجتمع اإلسرائيمي، فيناؾ عشرات اآلالؼ مف حاالت اإلجياض ت
إسرائيؿ، وقد تحػواؿ ىػذا األمػر إلػى طػاعوف يضػرب الدولػة"، فيمػا كشػفت إحصػائيات أخػرى عػف قيػاـ مميػوف 
ػا يعنػي إحصػائيا أفا  إسرائيمي شيريا بارتياد محالت اليوى والزنا والقياـ بعالقات جنسػية مػع فتيػات اليػوى مما

سػرائيمية التػي مػػف جيػؿ خمسػة عشػرة عامػا فمػا فػوؽ ترتػاد نػػوادي بالمئػة مػف الفئػة العمريػة الذكوريػة اإل 9603
الػػدعارة والمالىػػي الميميػػة اإلباحيػػة، وىػػذا يعنػػي أفا المجتمػػع اإلسػػرائيمي قػػد وصػػؿ حالػػة مػػف التسػػمـ الجنسػػي 
ضربت سمومو كافة مناحي الحياة، والسبب في أفا الدولة لـ تقـ بمحاربة ىػذا الوبػاء حتػى ىػذه المحظػات أفا 

نػػات الشخصػػية اإلسػػرائيمية العممانيػػة الغربيػػة، التػػي تعتبػػر الجػػنس وكػػؿ مػػا ىػػذا ا ف مػػف مكوا ألمػػر يعتبػػر مكػػوا
يتعمؽ بػو مػف األمػور حالػة شخصػية ال يجػوز ألحػد قػطا التطػرؽ إلييػا، إالا إذا أخػذ أبعػاد أخػرى كاالغتصػاب 

لروسػػػية المميونيػػػة عمػػػى والتحػػػرش الجنسػػػي دوف موافقػػػة الضػػػحية، إلػػػى جانػػػب اآلثػػػار التػػػي تركتيػػػا اليجػػػرة ا
المجتمع اإلسرائيمي فأفقدتو التوازف االجتماعي والسياسي وجعمتو أكثر تشػددا سياسػيا وأكثػر انحرافػا اجتماعيػا 
باحيػػة جنسػػية، وىػػو مػػا القػػى ىػػوى لػػدى العديػػد مػػف المكونػػات الشػػبابية فػػي المجتمػػع اإلسػػرائيمي إلػػى جانػػب  وا 

ت عمب الميؿ لمزنا والدعارة. ثالثة األثافي التػي ضػربت المجتمػع تعزيز منظمات الجريمة المنظمة التي امتين
اإلسرائيمي ازدياد أعداد مثميي الجنس مف الذكور واإلناث وتغمغؿ ىذه المجموعة في مختمؼ مرافػؽ المجتمػع 
دفعت الجماعات الدينية اإلسرائيمية إلى التشدد في المواقؼ مع ىذه المجموعة التي باتت تطالب ليا بموطئ 

دـ في ساحات "حائط البراؽ" في تحد مف ىذه المجموعة  لممتدينييف والحاريدييف، وىذه المجموعة ليا لػوبي ق
داخػؿ أروقػػة الكنيسػػت يػػدعميا ويسػفا القػػوانيف لصػػالحيا ويعمػػؿ عمػػى حػرؼ المجتمػػع اإلسػػرائيمي بمػػا يتسػػاوؽ 

والتعامػؿ معيػـ كمكػوف مػف مكونػات والمقررات األممية الصادرة عػف األمػـ المتحػدة والمتعمقػة بمثميػي الجػنس 
 الفيسيولوجية، وثمة حمالت دعائية لقبوليـ بالمجتمع والتعامؿ معيـ.–االجتماعية -المجتمع اإلنسانية

إفا سنف الحضارات تنبائنا أفا األمـ التي امتطت الجنس والسحاؽ والمواط اندثرت بفعؿ عوامؿ داخمية جعمتيا 
 ص والتبدؿ الحضاري، وما "إسرائيؿ" عف ىذه السناة ببعيد.ميترئة مف الداخؿ تنتظر لحظة الخال

 الناصرة -* خبير في الشؤوف اإلسرائيمية 
 77/6/7023، السبيل، عّمان
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