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مشعل يبحث مع أمير الكويت تطورات القضية الفمسطينية
غزة :قاؿ عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عزت الرشؽ ،إف وفد الحركة برئاسة
األخ خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لمحركة ،التقى صباح الثالثاء ( ،)5-22أمير دولة الكويت سمو
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في قصر بياف.
وأضاؼ الرشؽ في تصريحات خاصة بػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" ،صباح اليوـ ،أنو جرى خالؿ المقاء
التداوؿ في تطورات القضية الفمسطينية ،وممؼ المصالحة الوطنية ،وتابع "حيث أطمع األخ مشعؿ سمو
األمير عمى تفاصيؿ االتفاؽ األخير بيف حماس وفتح" .وأردؼ "كما شكر األخ مشعؿ األمير عمى مواقؼ
الكويت ودعميا المتواصؿ لمشعب الفمسطيني سياسيا ومعنويا وماديا بما يعزز صموده".
وذكر الرشؽ أف أمير الكويت شدد عمى أىمية الوحدة الوطنية بيف الفمسطينييف ،وعبر عف ارتياحو لما تـ
التوصؿ إليو مف اتفاؽ لتطبيؽ المصالحة الوطنية ،كما أكد عمى استمرار الكويت بالقياـ بواجبيا في دعـ
القضية الفمسطينية ودعـ الشعب الفمسطيني في سعيو لنيؿ حقوقو المشروعة.
وقد حضر المقاء مع سمو األمير ولي العيد الشيخ نواؼ األحمد الجابر الصباح ومسؤوليف في الديواف
األميري .كما حضره مف وفد حركة حماس أعضاء المكتب السياسي لمحركة د .موسى أبو مرزوؽ وسامي
خاطر وعزت الرشؽ.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/22 ،
عباس :نتنياىو أنكر كل تفاىماتنا مع أولمرت ورد بتكثيف االستيطان
راـ اهلل – وفا :استقبؿ الرئيس محمود عباس ،مساء أمس بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل ،وفدا مف مجمس
القضاء األعمى االيطالي برئاسة رئيس المجمس البروفيسور ميشيؿ فيتي ،وبحضور القنصؿ االيطالي العاـ
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جاف باولو كانتيني ،ورئيس مجمس القضاء األعمى الفمسطيني د.فريد الجالد ،والمستشار السياسي لمرئيس
نمر حماد ،والمستشار القانوني لمرئيس د.حسف العوري .واستقبؿ عباس وفد اإلعالمييف الرياضييف العرب
واستعرض أماميـ الممؼ السياسي وممؼ المصالحة،
وأكد الرئيس محمود عباس ،مساء أمس بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل ،خالؿ استقبالو وفدا مف مجمس
القضاء األعمى االيطالي ،أف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي كانا قريبيف مف التوصؿ إلى تفاىمات كاممة،
في فترة حكـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ أييود اولمرت ،وأوضح أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي الحالي
بنياميف نتنياىو أنكر كؿ ىذه التفاىمات ،ورد بتكثيؼ االستيطاف
وخالؿ لقائو الوفد االيطالي ،أكد عباس أف القضاء ىو األساس لبناء أي دولة ،فيو الذي يضمف العدالة
واألمف واحتراـ القانوف ،ويضمف كذلؾ النمو االقتصادي .وأشار إلى أف استقالؿ القضاء وحياديتو ىما
المقياس لتقدـ الدوؿ واستقرارىا ،مشددا عمى اف السمطة الوطنية الفمسطينية تحاوؿ إعطاء القضاء
الفمسطيني دوره كسمطة مستقمة وثمف عباس ،الدعـ االيطالي لمشعب الفمسطيني في كافة المجاالت ،مشي ار
إلى أف المساعدة في المجاؿ القضائي ليا أىمية خاصة
عمى صعيد آخر ،قاؿ عباس خالؿ استقبالو وفد اإلعالمييف الرياضييف العرب ،مساء أمس" ،إف الرياضة
سبقت السياسة في توحيد الشعوب ،لذلؾ أولينا الرياضة الفمسطينية أىمية خاصة التي نجحت في جعؿ اسـ
فمسطيف متداوال في الرياضة العالمية"
واعتبر "أف زيارة األشقاء العرب لألرض الفمسطينية ىي دعـ حقيقي لصمود الشعب الفمسطيني عمى أرضو،
ونحف بحاجة ال شقائنا ليكونوا قريبيف منا".
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
فياض :شعبنا حسم بشكل قطعي معركة الجدارة إلقامة دولتو
راـ اهلل  -إبراىيـ أبو كامش :ىنأ رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض ،الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،
المدار مف قبؿ صندوؽ
وشعبنا بانضماـ فمسطيف لممعيار الخاص لنشر البيانات اإلحصائية
"ُ ،
الن قد الدولي ،وشدد عمى أف ىذا االنجاز الذي حققو الجياز المركزي لإلحصاء ،وغيره مف المؤسسات
العامة ،يشكؿ عالمةً بارزة عمى قدرة مؤسساتنا وجاىزيتيا ،وىو يعكس درجة عالية مف النضج المؤسسي،
باإلضافة إلى أنو مكوف جوىري في عممية اإلعداد والتييئة لقياـ دولة فمسطيف المستقمة عمى حدود عاـ
في غزة والضفة وفي القمب مف ذلؾ كمو في القدس الشريؼ العاصمة األبدية ليذه الدولة.
وشدد عمى أف االنضماـ ليذا المعيار اإلحصائي الميـ يؤكد أف السمطة الوطنية وصمت ومف خالؿ أداء
مؤسساتيا في مجاؿ تقديـ الخدمات لمواطنييا وفي مجاالت الحكـ واإلدارة المختمفة إلى مصاؼ الدوؿ
المتقدمة ،وقاؿ " لو لـ تبمغ مؤسسات السمطة الوطنية إلى ىذه المرحمة مف النضج في اإلدارة ،لما كاف ىذا
االنجاز ممكناً" ،وأضاؼ "بيذا يكوف شعبنا الفمسطيني قد حسـ وبشكؿ قطعي ونيائي معركة الجدارة لقياـ
دولة فمسطيف« .وتابع فياض "لمف قاؿ بشأف الدولة الفمسطينية ىي لمفمسطينييف وليـ أف يسموىا ما
يشاءوف ،وأنتـ تعمموف عمف أتحدث ،لو ،ولمف شكؾ في جدارة شعبنا الفمسطيني وفي حقو في ىذه الدولة
الفمسطينية المستقمة عمى كامؿ أرضنا المحتمة منذ عاـ
الدولة قادمة بإذف اهلل وستكوف مستقمة وكاممة السيادة".
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الحياة الجديدة ،رام اهلل،

/ /

حكومة فياض ترحب باتفاق المصالحة الجديد
راـ اهلل  -االتحاد :رحبت الحكومة الفمسطينية في بياف أصدره بعد اجتماعو األُسبوعي في راـ اهلل أمس،
باتفاؽ حركتي “فتح” و”حماس” ،مساء األحد الماضي في القاىرة ،عمى تحقيؽ المصالحة الوطنية
الفمسطينية ،بدءاً بالشروع في مشاورات تشكيؿ حكومة مينييف مستقميف برئاسة الرئيس الفمسطيني محمود
عباس ،واستئناؼ عمؿ “لجنة االنتخابات المركزية” الفمسطينية في قطاع غزة يوـ األحد المقبؿ ،مف أجؿ
إجراء انتخابات الرئاسة والمجمسيف التشريعي والوطني والمجالس المحمية الفمسطينية.
االتحاد ،أبو ظبي/ / ،
حكومة ىنية تطالب بإدخال الوقود القطري إلنياء أزمة الكيرباء في القطاع
غزة  -أ ؼ ب :طالب كنعاف عبيد رئيس سمطة الطاقة في قطاع غزة ،الذي تديره حركة حماس ،بإزالة
العقبات التي تحوؿ دوف وصوؿ شحنة الوقود القطري الموجودة في مصر إلى غزة ،لإلسياـ في إنياء أزمة
الكيرباء في القطاع ،فيما اكد مسؤوؿ إسرائيمي أف حكومتو أعطت الضوء األخضر إلدخاؿ الوقود لغزة.
وقاؿ عبيد أمس" ،يجب إنياء كؿ المماطالت والعقبات إلدخاؿ الوقود القطري ،عمى الرغـ مف أف شحنة
الوقود تـ تفريغيا في مخزف مخصص في ميناء السويس بمصر منذ فترة ،وعممنا بوجود موافقة إسرائيمية
شفيية لكف ال جديد عمى األرض".
الحياة ،لندن/ / ،
عبد ربو :أتفاق القاىرة فرصة أخيرة إلنقاذ المصالحة من االنييار
راـ اهلل :وصؼ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر عبد ربو ،اتفاؽ القاىرة بيف
حركتي "فتح" و"حماس" باتفاؽ الفرصة األخيرة إلنقاذ المصالحة قبؿ االنييار والوصوؿ إلى طريؽ مسدود.
وأشار عبد ربو في تصريحات لصوت فمسطيف صباح اليوـ ،إلى أىمية البند الخاص ببدء لجنة االنتخابات
المركزية عمميا في قطاع غزة ،موضحا انو مف المقرر أف يتوجو أعضاء المجنة إلى القطاع يوـ األحد
المقبؿ لمتحضير لعممية تحديث سجؿ الناخبيف ىناؾ .وأضاؼ عبد ربو :إنو رغـ التحفظات مف بعض
األطراؼ ىنا أو ىناؾ عمى بعض بنود االتفاؽ ،إال انو يجب اغتناـ ىذه الفرصة إلنياء االنقساـ.
القدس ،القدس/ / ،

"الفمسطيني لإلعالم" :مخطط صييوني بالتنسيق مع السمطة إلعادة احتالل مناطق بالضفة
الضفة الغربية :كشفت مصادر خاصة لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" عف احتمالية قياـ الكياف الصييوني
بالتنسيؽ مع السمطة الفمسطينية ،بإعادة احتالؿ بعض المناطؽ التابعة لسيطرة وادارة السمطة بالضفة
المحتمة ،لتصبح تحت سيطرة السمطات الصييونية.
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وأكدت مصادر خاصة لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" ،أف أجيزة السمطة شرعت بإزالة بعض النقاط الرئيسية
والثابتة ليا ،مما أثار استغراب المواطنيف ،حيث أزالت األجيزة األمنية الحاجز الذي كانت تقيمو بشكؿ دائـ
وعمى مدار الساعة عمى المدخؿ الشرقي لممدينة قرب وادي الباذاف.
وأكد شيود عياف أنو تـ رفع جميع السواتر والحواجز الحديدية التي كانت موجودة في المكاف وخال الحاجز
مف أي تواجد عسكري فمسطيني.
ولفتت المصادر أف االحتالؿ وبتنسيؽ أمني مع السمطة ،يسعى لضـ المنطقة الشرقية لممناطؽ المصنفة " "
والتابعة لمسيطرة الصييونية حسب اتفاقيات أوسمو ،حيث تشمؿ تمؾ المناطؽ منطقة مخيـ عسكر القديـ
والجديد ومخيـ بالطة امتداد لمنطقة قبر يوسؼ.
وأشارت إلى أف ىدؼ إعادة احتالؿ تمؾ المناطؽ وفرض السيطرة الصييونية عمييا يأتي في سياؽ خطة
إلعادة مقاـ يوسؼ في شارع عماف شرؽ مدينة نابمس لمسيطرة الصييونية مجددا ،وتسييؿ دخوؿ
المغتصبيف الصياينة عميو في أي وقت.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
عدنان الحسيني :دعم نتنياىو لالستيطان "استيتار" بالفمسطينيين
غزة  -أحمد المبابيدي :أكد وزير شئوف القدس في حكومة راـ اهلل عدناف الحسني ،أف دعـ نتنياىو لمشاريع
كبير بالشعب الفمسطيني وبحقو بإقامة دولتو المنشودة وعاصمتيا
استيتار ًا
ًا
البناء في القدس المحتمة ،يمثؿ
القدس الشريؼ ،مشي ار الى أف تصريحات نتنياىو حوؿ دعـ االستيطاف ،تعبر عف مدى اإلفالس السياسي
الذي منيت بو الحكومة اإلسرائيمية في معركتيا مع الشعب الفمسطيني.
وشدد في حديثو لػ"فمسطيف أوف اليف" ،عمى أف ما صرح بو رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،يدلؿ
عمى إنكار دولة االحتالؿ لحؽ الشعب الفمسطيني بالمدينة المقدسة ومقدساتيا وعمى رأسيا المسجد األقصى
المبارؾ وكنيسة القيامة ،مبيناً أف تصريحات نتنياىو بمثابة إعالف رسمي مف الحكومة اإلسرائيمية عف
رفضيا لعممية السالـ .وأكد أف السمطة الفمسطينية تعتبر العبث بالمدينة المقدسة مف قبؿ االحتالؿ ىو
إذكاء لنيراف التوتر والحروب في المنطقة والعالـ ،مشدداً أنو لف يكوف أي اتفاؽ سالـ ال يتضمف إنياء
االحتالؿ اإلسرائيمي لمقدس عاصمة الدولة الفمسطينية.
فمسطين أون الين/ / ،
فمسطين تشارك في الرقابة عمى انتخابات الرئاسة المصرية
القاىرة – وفا :بدأت جامعة الدوؿ العربية بعد ظير اليوـ الثالثاء ،نشر مراقبييا المكمفيف بمتابعة االنتخابات
الرئاسية المصرية عمى مختمؼ المحافظات ،ليشاركوا بقية الوفود العربية والدولية التي ستتابع ىذه
االنتخابات التي تجرى غدا وبعد غد .ويضـ وفد الجامعة العربية لمراقبة االنتخابات الرئاسية في مصر
مراقبا مف بينيـ أربعة فمسطيف ىـ :دواؼ أبو شمالة ،ومحمد شقورة ،وفارس عبد الكريـ ،وأحمد الصباح،
وىـ مف موظفي وكادر الجامعة العربية.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
 10عمي بركة يكشف عن ضمانات من مصر وجامعة الدول العربية لتنفيذ إتفاق المصالحة
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رائد أبو جراد :كشؼ عمي بركة ممثؿ حركة "حماس" في لبناف ،عف ضمانات مف مصر وجامعة الدوؿ
العربية لتنفيذ سير اتفاؽ المصالحة المبرـ مع حركة فتح بنظاـ كامؿ.
وأكد بركة في حديث خاص لػ"الرسالة نت" مساء الثالثاء ،أف االنتخابات العامة المقبمة لف تجري قبؿ انياء
ممؼ االعتقاؿ السياسي وعودة األمور لطبيعتيا بالضفة الغربية المحتمة .وأوضح أف االتفاؽ الموقع بيف
حماس وفتح في القاىرة مطمع األسبوع ،يشمؿ تنفيذ آليات اتفاؽ القاىرة المبرـ مطمع مايو (أيار) مف العاـ
الماضي واتفاؽ الدوحة الذي أبرـ برعاية قطرية في فبراير (شباط).
وأشار بركة إلى أف المشاورات بيف الحركتيف ستستمر  10أياـ تختتـ بمقاء يجمع مشعؿ وعباس ،متوقعاً عقد
االجتماع في السادس مف يونيو (حزيراف) المقبؿ.
وقاؿ" :تـ وضع تواريخ محددة لتنفيذ االتفاؽ ،تبدأ بمشاورات مع فتح برعاية مصرية األحد المقبؿ  22مايو
لتشكيؿ حكومة الكفاءات الوطنية ،برئاسة عباس بالتزامف مع بدء عمؿ لجنة االنتخابات المركزية في قطاع
غزة".
وأكد أف الحكومة المقبمة برئاسة أبو مازف ستُييئ األجواء قبؿ إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية
وانتخابات المجمس الوطني الفمسطيني .وأضاؼ بركة أف االتفاؽ المبرـ برعاية مصرية سيطبؽ رزمة واحدة
وسيكوف ممزماً لمحكومة المقبمة بإشراؼ مصري.
وفيما يتعمؽ بدور الحكومة المقبمة ،قاؿ بركة "في حاؿ مضت ميمة الستة أشير ولـ تستطع حكومة
الكفاءات برئاسة عباس إجراء االنتخابات ،لظروؼ خارجية قد تضغط عمى حماس وفتح ،سيتـ االجتماع
مجدداً لالتفاؽ عمى تشكيؿ حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية مستقمة".
الرسالة ،فمسطين2012/5/22 ،
 11الجياد :ال معنى لممصالحة مع إستمرار السمطة باعتقال المقاومين
غزة :قالت حركة الجياد اإلسالمي ،إف أجيزة أمف السمطة في الضفة الغربية المحتمة أفرجت فجر اليوـ
الثالثاء ( ،)5-22عف معتقميف مف كوادرىا عقب اعتقاليـ صباح أمس.
وأوضحت الحركة في خبر صحفي أذاعو قسميا اإلعالمي اليوـ الثالثاء ( )5-22أف المعنييف باإلفراج ىـ
"شريؼ طحاينة" و"خالد أبو زينة" ،فيما نقمت السمطة كوادر حركة الجياد اإلسالمي الباقيف إلى سجف أريحا.
وقاؿ القيادي في حركة الجياد اإلسالمي أحمد المدلؿ "إنو ال معنى لممصالحة الفمسطينية في ظؿ استمرار
أمف السمطة بالضفة الغربية باعتقاؿ المجاىديف وعناصر المقاومة مف أبناء حركة الجياد اإلسالمي".
وأوضح المدلؿ أف "الفمتاف األمني لو عناويف والسمطة تعمـ جيداً مف يفتعؿ الفمتاف في الضفة الغربية،
والوحدة الفمسطينية تتمحور خمؼ المقاومة الفمسطينية لتحرير األرض والمقدسات".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/22 ،
 12حماس :أمن السمطة تواصل اعتقاالت أنصار الحركة رغم اتفاق القاىرة
غزة (أ.ش.أ) :قالت حركة "حماس" فى بياف ليا ،اليوـ ،الثالثاء ،إف األجيزة األمنية التابعة لمسمطة
الفمسطينية فى الضفة الغربية المحتمة شنت حممة اعتقاالت واستدعاءات جديدة ضد أنصار الحركة فى
محافظات الضفة رغـ اتفاؽ المصالحة األخير ،الذى وقع فى القاىرة مساء األحد الماضى.
اليوم السابع ،القاىرة2012/5/23 ،
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 13جمال محيسن :مستقبل القدس يحدده شعبنا وليس نتنياىو
راـ اهلل  -وليد عوض :قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح جماؿ محيسف الثالثاء إف "مدينة القدس
ومستقبميا ال يحدده نتنياىو أو غيره ،وانما الشعب الفمسطيني ،وتاريخيا وأديانيا ،ىـ مف يحددوف مستقبميا".
اشار محيسف في تصريح صحافي الى اف القانوف الدولي وق اررات الشرعية الدولية ،تؤكد جميعيا أف القدس
أرض فمسطينية محتمة.
واشار محيسف الى إقرار الكنيست االسرائيمية قانوف إعفاء الضريبة ،لمف يتبرع باألمواؿ لممنظمات
االستيطانية ،مؤكدا أف ىذا القرار يأتي في سياؽ سياسية الحكومة االسرائيمية لتيويد القدس ،وكافة األرض
الفمسطينية ،مطالبا بتصعيد المقاومة الشعبية ضد المستوطنات ،وتكثيؼ الجيود عمى الصعيد الدولي.
القدس العربي ،لندن2012/5/23 ،
 14جميل مزىر :المطموب من فتح وحماس إقران إتفاقات المصالحة بخطوات عممية
راـ اهلل :طالب عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف جميؿ مزىر بالبدء ب"خطوات
ممموسة عمى األرض لتجسيد االتفاؽ األخير بيف حركتي "فتح" و"حماس" مف أجؿ إنياء االنقساـ واستعادة
الوحدة الوطنية".
وأكد مزىر في تصريحات صحفية لو اليوـ الثالثاء ( ،)5|22عمى أف "مصداقية الحركتيف عمى المحؾ في
ظؿ حالة مف الحذر الشديد تنتاب الشارع الفمسطيني وتشكؾ في إمكانية تطبيؽ ىذا االتفاؽ ،مما يؤكد عمى
ضرورة إقراف االتفاؽ األخير بخطوات عممية عمى األرض".
قدس برس2012/5/22 ،
 15عزام االحمد :المخيمات الفمسطينية في لبنان لن تكون مصدر إزعاج لمبنانيين
شدد عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرؼ العاـ لمحركة عمى الساحة الفمسطينية في لبناف عزاـ
االحمد ،بعد لقائو رئيس مجمس النواب نبيو بري في مقر الرئاسة الثانية في عيف التينة أمس، ،الى انو
"تمت مناقشة الوضع في لبناف ،خصوصا في المخيمات الفمسطينية ،وأطمعنا دولتو عمى تطورات الوضع
في لبناف ومحاوالت استغالؿ االوضاع في المخيمات الفمسطينية ،بحيث أكدنا اف المخيـ الفمسطيني لف
يكوف مصدر ازعاج لمبنانييف ولمشعب المبناني.
كما التقى وزير الخارجية عدناف منصور وبحث معو التطورات ،والحقا ،التقى المدير العاـ لألمف العاـ
المواء عباس ابراىيـ وعرض معو لألوضاع العامة في المنطقة والوضع الفمسطيني في لبناف.
الى ذلؾ ،عقد االحمد اجتماعا مع ممثمي فصائؿ منظمة "التحرير الفمسطينية" ،في سفارة فمسطيف في
حضور دبور .وجدد االحمد "التأكيد عمى موقؼ عباس والقيادة الفمسطينية باحتراـ سيادة وامف واستقرار
لبناف الشقيؽ ووحدتو" .وشدد المجتمعوف ،بحسب بياف ،عمى اف "الفمسطينييف في لبناف ضيوؼ مؤقتوف
ممتزموف بالقواني ف واألعراؼ المبنانية ،واف المخيمات الفمسطينية في لبناف لف تكوف مصدر توتر وقمؽ
الشقائنا المبنانييف" ،رافضيف "إقحاـ الفمسطينييف في لبناف في التجاذبات والصراعات الداخمية المبنانية".
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وأشاروا الى "عدـ التواني عف رفع الغطاء السياسي واألمني عف كؿ فمسطيني يثبت تورطو في األحداث
األمنية التي شيدتيا العديد مف المدف المبنانية" ،ودعوا االخوة المبنانييف إلى "تغميب لغة العقؿ والحكمة في
معالجة خالفاتيـ الداخمية والى توخي الحيطة والحذر مف مغبة الوقوع في شرؾ الفتنة الداخمية".
المستقبل ،بيروت2012/5/23 ،
 16الفصائل الفمسطينية :نحترم إرادة الشعب المصري والرئيس القادم مساند لقضية فمسطين
غزة :تتفؽ الفصائؿ الفمسطينية عمى أىمية أوؿ انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة  25يناير ،وتأثيراتيا عمى
مستقبؿ القضية الفمسطينية ،وسط ثقة واطمئناف بأف الرئيس القادـ سيكوف داعماً قوياً لحؽ الشعب
الفمسطيني في الحرية واالستقالؿ.
ويقوؿ يحيى موسى القيادي في حركة "حماس" وعضو كتمتيا البرلمانية" :نحف نتابع ىذه العممية الديمقراطية
التي يعبر فييا الشعب المصري عف إرادتو الحرة في اختيار قيادتو وممثميو".
وأضاؼ موسى في تصريحات خاصة لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" "ىذه لحظة تاريخية وفارقة في التاريخ
العربي واإلسالمي ألوؿ مرة في التاريخ المعاصر األمة المصرية تمارس حقيا وحريتيا في اختيار قادتيا".
وأكد تأييد الشعب الفمسطيني واحترامو لما تسفر عنو ىذه اإلرادة المصرية الحرة ،وشدد عمى أننا أماـ بداية
جديدة لتاريخ ىذه األمة وكمنا ثقة وأمؿ بأف يتحمؿ الرئيس المصري القادـ مسئولياتو تجاه القضية
الفمسطينية واعتبارىا القضية المركزية لألمة".
مف جيتو ،يقوؿ الدكتور رمزي رباح ،عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ،إف
االنتخابات المصرية خطوة ميمة لممضي إلنجاز أىداؼ ثورة  25يناير ،وتجري في ظؿ تنافس حاد
ديمقراطي ألوؿ مرة بيذا الشكؿ.
وأشار ،في تصريح لػ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" إلى تطمع الشعب الفمسطيني الستعادة الدور المصري
العظيـ ،واعادة االعتبار لمكانة مصر مف خالؿ ىذا الرئيس المنتخب والمؤيد شعبياً ،خاصة بعد أف جرى
تشويو الدور المصري بعد اتفاقية كامب ديفيد ورضوخ النظاـ السابؽ لمييمنة األمريكية.
وعبر عف أممو أف يعود لمصر دورىا لدعـ القضية الفمسطينية وأف تصبح عامالً مؤث اًر في الضغط عمى
السياسية األمريكية واالحتالؿ الصييوني مف أجؿ تحقيؽ الحقوؽ الفمسطينية وتطمعات شعبنا في الحرية
واالستقالؿ.
بدوره ،يتمنى كايد الغوؿ ،عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،أف تنتيي ىذه االنتخابات
بشكؿ ديمقراطي يعكس إرادة المصري ،معب اًر عف قناعتو بأف اختيار الشعب لمرئيس يحممو أعباء كبيرة
لتحقيؽ تطمعات الشعب نحو استعادة مكانة مصر وتحقيؽ تقدميا.
وقاؿ لػ "المركز الفمسطيني لإلعالـ"" :بغض النظر عف اسـ الرئيس الفائز؛ القضية الفمسطينية ستكوف
حاضرة وليا اىتماـ؛ ألف كؿ المرشحيف عبروا في برامجيـ وتصريحاتيـ عف إسنادىـ لمقضية الفمسطينية
ونضاالت الشعب الفمسطيني وتطمعاتو نحو الحرية واالستقالؿ؛ لذلؾ ىذه القضية ستكوف حاضرة عمى
الدواـ عمى أجندة الرئيس المصري القادـ".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/22 ،
 28رئيس جياز "أمان" :العداء لـ "إسرائيل" يشكل القاسم المشترك بين كل الجيات في مصر
التاريخ :األربعاء 3023/6/34
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حممي موسى :أوضح رئيس وحدة األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية "أماف" الجنراؿ إيتاي
بروف أف االنتخابات في مصر «يتعذر جدا معرفة ما الػذي سػتقود إليػو ،ولكػف مػف الواضػح أف ىنػاؾ تراجعػا
في مكانة مصر اإلقميمية» .وفي نظره لػـ يفمػح مفجػرو الثػورة الشػباب فػي مصػر فػي االنػدماج بشػكؿ مسػتقر
في الحمبة السياسية والرابحوف مف الثورة ىـ «اإلخواف» والسػمفيوف .وأضػاؼ أف «العػداء إلسػرائيؿ بػارز وىػو
يشكؿ القاسـ المشترؾ األدنى بيف كؿ الجيات في مصر».
وأضػػاؼ الضػػابط الكبيػػر أمػػاـ لجنػػة الخارجيػػة واألمػػف فػػي الكنيسػػت اإلس ػرائيمي أنػػو مػػف أجػػؿ معالجػػة ىػػذه
األخطػػار تحػػدث فػػي الجػػيش اإلسػرائيمي ثػػورة اسػػتخبارية« :فاسػػتخباراتنا ال تتعامػػؿ مػػع «صػػورة العػػدو» وانمػػا
تركز عمى أىداؼ ،عمى الكثير مف األىداؼ .والغاية ىي توفير معمومات فورية».
السفير ،بيروت3023/6/34 ،
 29بيني غانتز من بكين :عمى الجيشين اإلسرائيمي والصيني تطوير التعاون بينيما
التقػػى رئػػيس أركػػاف الجػػيش اإلس ػرائيمي الجن ػراؿ بنػػي غػػانتس الػػذي يػػزور الصػػيف رسػػميا حاليػػا نائػػب ال ػرئيس
الصيني تشي جينبينغ .وركز غانتس حديثو مع المسؤوؿ الصيني عمى اليزة اإلقميميػة التػي تشػيدىا المنطقػة
العربية في ظؿ الثورات التي تعيشيا ،كمػا أشػار إلػى المشػروع النػووي اإلي ارنػي .ويعتبػر ىػذا المقػاء األىػـ فػي
إطار زيارة العمؿ التي يقوـ بيا غانتس لمصيف بدعوة مف رئيس أركاف الجيش الصيني.
ونقمػػت وكالػػة «شػػينخوا» الصػػينية عػػف تشػػي تأكيػػده أف عالقػػات «الصػػداقة والتعػػاوف بػػيف الصػػيف واسػرائيؿ ال
تخ ػػدـ المص ػػالح األساس ػػية لم ػػدولتيف فق ػػط ،ب ػػؿ ت ػػدفع الس ػػالـ واالس ػػتقرار اإلقميم ػػي أيض ػػا» .وقال ػػت إف تش ػػي،
المنتظػػر أف يخمػػؼ ال ػرئيس الصػػيني الحػػالي ىػػو جينتػػاو فػػي السػػمطة فػػي نيايػػة العػػاـ الحػػالي ،شػػدد عمػػى أف
العالقات بيف جيشي الدولتيف تعتبر عامال ميماً فػي الػروابط التػي تنامػت خػالؿ السػنوات الماضػية .وأضػاؼ
أنو «ينبغي عمى جيشي الدولتيف بذؿ جيود كبيرة لمتعاوف والتعمـ مف بعضيما البعض».
وبحسػػب مكتػػب المتحػػدث باسػػـ الجػػيش اإلسػرائيمي ،فػػإف غػػانتس ركػػز فػػي المقػػاءات مػػع المسػػؤوليف الصػػينييف
عمػػى أىميػػة النفػػوذ الصػػيني فػػي الشػػرؽ األوسػػط عمومػػا ،وفػػي إي ػراف عمػػى وجػػو الخصػػوص .ومعػػروؼ أف
الصيف ىي بيف الػدوؿ السػت العظمػى التػي تػدير المفاوضػات مػع إيػراف؛ بشػأف مشػروعيا النػووي وىػي تتخػذ
مع روسيا خطا مستقال عف الخط الذي تقوده أميركا ضد إيراف.
وكاف غانتس قد اجتمع إلى نظيره رئيس األركاف الصيني الجنراؿ تشف بينغادا .وينظر إلػى الزيػارة عمػى أنيػا
زيارة مجاممة ردا عمى استضافة غانتس لرئيس األركاف الصيني ،في آب مف العاـ الماضي.
وقد تباحث رئيسا األركاف في التحديات الراىنػة التػي تواجييػا إسػرائيؿ أمنيػا واسػتراتيجيا ،وفػي صػورة الوضػع
اإلقميمػػي األمنػػي فػػي الشػػرؽ األوسػػط والعالقػػات بػػيف الجيشػػيف .وبحسػػب وسػػائؿ اإلعػػالـ اإلس ػرائيمية أعػػرب
غانتس عف تقديره لنفوذ الجيش الصيني عمى المنطقة.
وأثنى رئيسا األركاف وأبديا رضاىما عف التعاوف بيف الجيشيف وشددا عمى التزاميما بتطػوير العالقػات أكثػر.
وذكػػر غػػانتس فػػي كالمػػو الزيػػارات المتبادلػػة لكبػػار الضػػباط مػػف الجػػانبيف وخصوصػػا الػػدورات المشػػتركة التػػي
تقرر إقامتيا في المستقبؿ القريب.
السفير ،بيروت3023/6/34 ،
 2:الكينست :زحالقة يستجوب وزير الطاقة اإلسرائيمي حول التنقيب في الجوالن
التاريخ :األربعاء 3023/6/34
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استجوب النائب جماؿ زحالقة ،رئيس كتمة التجمع البرلمانية ،وزير الطاقػة اإلسػرائيمي عػوزي النػداو حػوؿ مػا
نشر في الصحافة اإلسرائيمية عف ق ارره القياـ بالتنقيػب عػف الػنفط والغػاز فػي الجػوالف السػوري المحتػؿ .وجػاء
في االستجواب أف الػوزير اتخػذ قػ ار اًر سػرياً بالسػماح بعمميػات التنقيػب بعػد مضػي  40عامػاً مػف منعيػا بسػبب
الموقؼ السوري المعارض ليا .وسأؿ زحالقة في استجوابو عف سر سرّية القرار ،وجاء في االسػتجواب أيضػاً
أف اسػػتغالؿ المصػػادر الطبيعيػػة فػػي المنػػاطؽ المحتمػػة محػػرـ دولي ػاً بشػػكؿ قػػاطع ،وال يسػػمح بػػو إال إذا كػػاف
لخدمػػة أىػػالي ىػػذه المن ػاطؽ .وأكػػد زحالقػػة أف حفريػػات التنقيػػب ىػػي بالكامػػؿ لخدمػػة مصػػالح واقتصػػاد دولػػة
االحػػتالؿ ولػػيس الشػػعب الواقػػع تحػػت االحػػتالؿ ،وأف اسػػتغالؿ مصػػادر الػػنفط والغػػاز فػػي الج ػوالف ىػػو س ػرقة
مفضوحة.
عرب 3023/6/33 ،59
 30رئيس جياز "أمان" :حماس وحزب اهلل وسوريا ينتجون أسمحة تقوض التفوق اإلسرائيمي
كشؼ رئيس وحدة األبحػاث فػي شػعبة االسػتخبارات العسػكرية اإلسػرائيمية "أمػاف" الجنػراؿ إيتػاي بػروف النقػاب
ع ػػف أف «ح ػػزب اهلل» ،و«حم ػػاس» ،وس ػػوريا يح ػػاولوف إنت ػػاج أس ػػمحة تق ػػوض التف ػػوؽ العس ػػكري والتكنول ػػوجي
اإلسرائيمي وتصيب نقاط الضعؼ اإلسرائيمية فػي الجبيػة الخمفيػة .وأشػار إلػى أف ىػذه الجيػات الػثالث تطػور
آليات تعمؿ عمى استنزاؼ الجبية الداخمية ،وتبنػي لنفسػيا قػدرة امتصػاص عػف طريػؽ التػزود بكميػات واسػعة
مػف الصػواريخ ،واسػتيعاب صػواريخ أرض ػ بحػر مػف جانػب «حػزب اهلل» ،وبنػاء قػدرات لوسػائؿ طيػراف غيػر
مأىولػػة ألغ ػراض ىجوميػػة ،وكميػػات كبي ػرة مػػف الص ػواريخ المضػػادة لمػػدروع وأيضػػا العب ػوات الناسػػفة ووسػػائؿ
التمويو.
وذكػر بػػروف أف «حػػزب اهلل» يعكػػؼ عمػى تطػػوير طػػائرات ىجوميػػة مػػف دوف طيػار وصػواريخ أرض ػ بحػػر.
وأضاؼ بروف في لقائو مع لجنة الخارجية واألمف في الكنيست أف لدى سوريا وايراف  4600صاروخ موجية
ض ػػد إسػ ػرائيؿ .وأض ػػاؼ ب ػػروف أف إيػ ػراف تمتم ػػؾ حت ػػى ااف ف ػػي ترس ػػانتيا  560ص ػػاروخا يص ػػؿ م ػػداىا ال ػػى
إسػػرائيؿ .وق ػػاؿ إف س ػػوريا تمم ػػؾ م ػػا ال يق ػػؿ ع ػػف ثالث ػػة آالؼ ص ػػاروخ يتػػراوح م ػػداىا م ػػا ب ػػيف  80إل ػػى 800
كيمػػومتر تصػػؿ إلػػى إسػرائيؿ .ولكػػف المقػػوـ اإلشػػكالي فػػي ىػػذه الصػواريخ ىػػو دقتيػػا .وتممػػؾ سػػوريا منظومػػات
دفاع جوي متقدمة جدا مف انتاج روسي.
وأشار بروف إلى أف إيراف ستمتمؾ في نياية العاـ  3023يورانيوـ مخصبا بنسػبة  30فػي المئػة تكفػي النتػاج
قنبمػػة نوويػػة إذا تػػـ تخصػػيبيا إضػػافيا لمسػػتوى  :4فػػي المئػػة .وشػػدد عمػػى أف إيػراف ال تممػػؾ يورانيػػوـ مخصػػبا
بالدرجػػة العسػػكرية ولكػػف حػػاؿ امػػتالكيـ كميػػة كافيػػة مػػف اليورانيػػوـ المخصػػب بدرجػػة  30فػػي المئػػة يمكػػنيـ
االنتقاؿ بسرعة لمتخصيب العسكري خالؿ عاـ إلى عاـ ونصؼ.
السفير ،بيروت3023/6/34 ،
 32يائير نافيو :حزب اهلل يممك عشرة أضعاف الصواريخ التي كان يممكيا في حرب لبنان الثانية
أشػار نائػب رئػيس األركػاف اإلسػرائيمي الجنػراؿ يػائير نافيػو أمػاـ مشػػاركيف أجانػب فػي «مػؤتمر النػار الػػدولي»
إلى أف «حزب اهلل» يممؾ ااف عشرة أضعاؼ الصواريخ التي كاف يممكيا في حرب لبناف الثانية.
وعرض نائب رئيس األركاف ،الجنراؿ يائير نافيو أماـ «مؤتمر النار الػدولي» ،الػذي يحضػره ضػباط أجانػب،
اتجاىػػات التطػػوير الرئيسػػية فػػي تفعيػػؿ القػػوة اإلسػرائيمية وفقػػا لمتغييػرات فػػي البيئػػة الحربيػػة المعقػػدة فػػي الشػػرؽ
التاريخ :األربعاء 3023/6/34
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األوسط .وقاؿ إف «عمينا تقصير أمد الحرب قدر اإلمكاف بسبب اليجمات عمػى الجبيػة الداخميػة .ومػف أجػؿ
فعؿ ذلؾ ينبغي األمر منػا توجيػو ضػربات ناريػة أوليػة ،تصػؿ إلػى كػؿ المػدايات ويمكػف أف تػؤدي تقريبػا إلػى
الحسػػـ .واسػػتنادا إلػػى ني ػراف دقيقػػة وص ػواريخ مػػف البػػر ،فيمػػا نسػػتخدـ عش ػرات آالؼ القػػذائؼ .واليػػدؼ ىػػو
ضػػرب منظومػػات إطػػالؽ النػػار المعاديػػة ،ومق ارتػػو القياديػػة ومنظومػػات سػػيطرتو وبنػػاه التحتيػػة الداعمػػة بشػػكؿ
بالغ التركيز».
وبعػػد ذلػػؾ أشػػار نافيػػو إلػػى أف النظػػاـ السػػوري المزعػػزع ،يحػػرص عمػػى المحافظػػة بشػػكؿ وثيػػؽ عمػػى قد ارتػػو
الكيميائيػػة والصػػاروخية ،التػػي تحػػوي «مئػػات الص ػواريخ الدقيقػػة» .وقػػاؿ إف سػػوريا اسػػتثمرت ثالثػػة مميػػارات
دوالر في مجاؿ تطوير منظومة الدفاع الجوي فييا .وحسب نافيو فإف ذلؾ ارتبط بتسميح واستثمار اقتصػادي
شػػبو وحيػػد لمجػػيش السػػوري ،محػذ ار مػػف أف «ىػػذا يجػػب أال يعنػػي الجػػيش اإلسػرائيمي وحسػػب وانمػػا كػػؿ العػػالـ
الغرب ػػي أيض ػػا» .وأش ػػار إل ػػى أف س ػػوريا تواص ػػؿ تس ػػميح «ح ػػزب اهلل» ،ال ػػذي يمم ػػؾ حالي ػػا «عشػ ػرة أض ػػعاؼ
الصواريخ التي كاف يممكيا في حرب لبناف الثانية» .وقاؿ نافيو إف لدى «حزب اهلل» اليوـ  70ألػؼ صػاروخ
معتب ار أف وتيرة تسميح «حزب اهلل» السريعة في السػنوات السػت األخيػرة ،كانػت جػزءا مػف محاولتػو «التوصػؿ
إلى وضع يغدو فييا الكـ جزءا مف النوع ،وبضربة قصيرة عمى الجبية الداخمية سيكوف بالوسع تػوفير صػورة
انتصار».
السفير ،بيروت3023/6/34 ،
 33يدلين :اليجوم عمى إيران بحاجة إلى غطاء أمريكي
في محاضرة لو في ىرتسميا صباح اليوـ ،الثالثاء ،قاؿ رئيس المخابرات العسكرية اإلسرائيمية سابقا ،عاموس
يدليف ،إف القيادة السياسية والعسكرية اإلسرائيمية فعمت الصواب عندما أعدت خيا ار عسكريا لمياجمة إيراف.
وفي مؤتمر تنػاوؿ تحػديات سػالح الجػو اإلسػرائيمي عمػى ضػوء التغييػرات فػي الشػرؽ األوسػط ،قػاؿ يػدليف إف
اسػػتخداـ الخيػػار العسػػكري ىػػذا يمػػزـ إس ػرائيؿ باألخػػذ بعػػيف االعتبػػار لػػيس مػػا يحصػػؿ عمػػى المػػدى الفػػوري
فحسب ،وانما بعد عشر سنوات.
وأضػػاؼ أف إي ػراف تسػػتطيع أف تجػػدد تطػػوير البرنػػامج النػػووي ،ولػػذلؾ ولػػدى د ارسػػة إمكانيػػة شػػف ىجػػوـ عمػػى
إيراف أـ ال يجب أخذ رأي الواليات المتحدة وتعامؿ المجتمع الدولي مع اليجػوـ بالحسػباف ،حيػث أف إسػرائيؿ
ستكوف بحاجة ليـ في ضوء التطورات التي ستحصؿ في المنطقة بعد شف اليجوـ ،في حاؿ تقرر ذلؾ.
وقاؿ يدليف إف شف اليجوـ عمى إيراف سيؤخر البرنامج النووي  6-4سنوات ،وبعد ذلؾ سيكوف ىناؾ ضرورة
لمواصمة الضغوط عمى إيراف ،األمر الذي ال تستطيع أف تقوـ بو إسرائيؿ لوحدىا.
إلى ذلػؾ ،نقػؿ عػف يػدليف قولػو إنػو عمػى إسػرائيؿ أف تسػتخدـ كػؿ قوتيػا وكامػؿ قػدراتيا فػي الحػروب القادمػة.
وبحسبو فإف "حقيقة عدـ قياـ سالح الجو في الحرب الثانية عمى لبناف بضرب البنى التحية الوطنية المبنانية
بسبب الضغوط األمريكية عمى الحكومة اإلسرائيمية كاف خطأ ،فاألمريكيوف الذيف ضغطوا عمػى إسػرائيؿ مػف
أجؿ سالمة حكومة فؤاد السنيورة لـ ييتموا لسالمة حكومة أولمرت".
عرب 3023/6/33 ،59
 34وزي ار المالية والتعميم يسعيان لمنح كمية مستوطنة أريئيل مكانة جامعة
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أفاد موقع "معاريؼ" ،أف وزير المالية اإلسرائيمي ،يوفاؿ شطاينتس يسعى لإلعالف عف كمية مستوطنة أريئيؿ
كجامعػػة رسػػمية فػػي إسػرائيؿ ،عمػػى الػػرغـ مػػف معارضػػة جيػػات مينيػػة فػػي الػػو ازرة وعمػػى الػػرغـ مػػف معارضػػة
رؤساء الجامعات في إسرائيؿ.
وقاؿ الموقع إف ىذا األمػر أثػار خالفػات شػديدة بػيف الػوزير شػطاينتس وجيػات مينيػة فػي الػو ازرة اعتبػرت أف
خطػػوة شػػطاينتس تػػأتي ألسػػباب سياسػػة ولضػػماف تأييػػد أعضػػاء مركػػز الميكػػود وقطاعػػات واسػػعة فػػي اليمػػيف
اإلسرائيمي ،عمى الرغـ مف أف رئيس قسـ التخطيط وتمويؿ الجامعػات فػي و ازرة الماليػة البروفيسػور عمانويػؿ
طراخطنبي ػرج وجيػػات أخػػرى فػػي الػػو ازرة تعػػارض تحويػػؿ المركػػز األكػػاديمي فػػي أريئيػػؿ إلػػى جامعػػة رسػػمية،
خاصة وأف الفترة الزمنية التي أعمػف بموجبيػا عػف كميػة أريئيػؿ مركػز أكػاديمي ينتيػي فػي الخػامس عشػر مػف
تموز القادـ.
ونقؿ الموقع عف مكتػب وزيػر التربيػة والتعمػيـ غػدعوف سػاعر قولػو إف سػاعر يؤيػد تحويػؿ المركػز األكػاديمي
في أريئيؿ إلػى جامعػة وفقػا لقػرار الحكومػة وبموجػب اسػتيفاء المركػز لمشػروط األكاديميػة التػي حػددىا مجمػس
التعميـ العالي ودوف المس بميزانيات الجامعات القائمة.
عرب 3023/6/33 ،59
" 35إسرائيل" تسمح لمصر بنقل النفط القطري لغزة لتشغيل محطة توليد الكيرباء
راـ اهلل ػ مػػف وليػػد عػػوض :اكػػد موقػػع زقضػػايا مركزيػػةز االسػرائيمي الثالثػػاء أف وزيػػر الػػدفاع االسػرائيمي اييػػود
باراؾ ابمغ وزير حماية البيئة جمعاد اراداف موافقة رئيس الحكومة االسرائيمية بنياميف نتنياىو عمى ادخػاؿ 40
مميوف لتر مف السوالر القطري الى قطاع غزة.
واضاؼ الموقع اف الحكومػة االسػرائيمية وافقػت عمػى الطمػب المصػري والقطػري بالسػماح لػدوؿ الخمػيج ادخػاؿ
السوالر عبر االراضي المصرية الى قطاع غزة ،وذلؾ بيدؼ استخدامو النتاج الكيرباء في قطاع غزة.
وكانػت قطػػر ارسػمت بػػاخرة نفػػط قبػؿ اسػػابيع لغػزة لتشػغيؿ محطػػة الكيربػاء ىنػػاؾ بعػػد اف توقفػت اسػرائيؿ عػػف
تزويد القطاع بالوقود لتشػغيؿ تمػؾ المحطػة ،اال اف تمػؾ الحمولػة لػـ تصػؿ لمقطػاع لغايػة االف عبػر اال ارضػي
المص ػرية وكانػػت تنتظػػر الموافقػػة االس ػرائيمية لمرورىػػا عبػػر المعػػابر الحدوديػػة المسػػموح بيػػا اس ػرائيميا بشػػكؿ
قانوني.
القدس العربي ،لندن3023/6/34 ،
 36مسؤول إسرائيمي :محادثات الغرب مع إيران لن تمنع ىجوماً ضد منشآتيا نووية
عواصـ ػ وكاالت :اعتبر مسؤوؿ إسرائيمي رفيع المستوى أف المحادثات التػي تجرييػا الػدوؿ ال ػ  7الكبػرى مػع
إيراف حوؿ برنامجيا النووي لف تمنع إسرائيؿ مف شف ىجوـ عسكري ضد المنشآت النووية اإليرانية.
ونقمت صحيفة زمعاريؼز ،امس الثالثاء ،عف المسؤوؿ اإلسرائيمي قولو إنو زعمى الرغـ مف أف المسؤوليف في
اإلدارة االمريكيػة والػدوؿ الكبػرى ،التػي تشػارؾ بالمحادثػات مػع إيػراف ،يقػدروف أف اسػتمرار المحادثػات سػيمنع
ىجوماً إسرائيمياًز .وأشار الى أف زرئيس الوزراء (اإلسػرائيمي) بنيػاميف نتنيػاىو لػف يسػمح بػأف تػؤثر المحادثػات
عمى حرية العمؿ اإلسرائيميز.
وأضافت الصحيفة أف رئيس مجمس األمف القػومي اإلسػرائيمي يعقػوؼ عميػدرور مػرر رسػالة بيػذه الػروح إلػى
موسكو خالؿ اجتماعو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ مؤخرا.
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القدس العربي ،لندن3023/6/34 ،
" 37حركة إم ترتسو" تطمق حممة لحث اإلسرائيميين عمى التمسك بالقدس كاممة
وكاالت :أطمقت "حركة إـ ترتسو" الصييونية في دولة االحتالؿ حممة ،في ااونة ،األخيرة تحت اسـ "تحرير
القدس  ،"3023تيدؼ مف خالليا إلػى حػث اإلسػرائيمييف عمػى التمسػؾ بالقػدس كاممػة ،وعمػى التفاعػؿ معيػا،
وتنفي وجود أي حؽ لمفمسطينييف أو لغيرىـ فييا.
وتح ّذر الحممة مف تقسيـ المدينة المقدسة ،ومف أي طرح لتقسيميا ،سواء كاف مقدما مف قبؿ جيات دولية أو
مف قبؿ جمعيات يسارية إسرائيمية أو غيرىا ،ألف ذلؾ سيعني منح الحرـ القدسي لمفمسطينييف "وضياع الحمـ
الصييوني".
ولمفػػت نظػػر اإلسػرائيمييف "لمخطػػر الػػداىـ" المت ػربص بيػػـ عنػػد عتبػػة "ديػػارىـ" قػػاموا بفبركػػة صػػورة يظيػػر فييػػا
رئيس السمطة ال ارحػؿ ياسػر عرفػات ،ورئػيس الحكومػة بغػزة إسػماعيؿ ىنيػة والنائػب المقدسػي محمػد أبػو طيػر
يقفػػوف عنػػد بػػاب األسػػباط فػػي البمػػدة القديمػػة فػػي "يػػوـ تحريػػر القػػدس" ،ليعيػػدوا بػػذلؾ إلػػى ذاك ػرة اإلس ػرائيمييف
الصػورة األصػمية التػي التقطػت فػي العػاـ  ،2:78وىػي أشػير صػورة عمػى اإلطػالؽ لجنػراالت (إسػرائيؿ) يػوـ
سقوط القدس ،أو وفؽ مػا يسػميو اإلسػرائيميوف "تحريػر القػدس" ،وتعتبػر مػف أبػرز الرمػوز اإلسػرائيمية المتعمقػة
بذلؾ اليوـ وأحداثو.
فمسطين أون الين3023/6/33 ،

 38معاريف 30 :ألف متسمل سيدخمون "إسرائيل" عبر مصر خالل 3023
محمود محيى :كشفت صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية النقاب عف محادثػات سػرية كػاف قػد أج ارىػا مػدير سػمطة
اليج ػرة واإلسػػكاف اإلس ػرائيمى ،أمنػػوف بػػف عػػامى ،مػػع مسػػئوليف إس ػرائيمييف بػػارزيف حػػوؿ كيفيػػة التعامػػؿ مػػع
المتسمميف األفارقة إلسرائيؿ.
وقالت معاريؼ إف بف عامى توقع خالؿ المحادثات ،إف ما يقارب  30ألؼ متسمؿ أفريقى قد يتسمموف لداخؿ
إسػرائيؿ مػػف دوؿ أفريقيػػا غػػالبيتيـ مػػف دولػػة إريتريػػا وجنػػوب السػػوداف عبػػر مصػػر خػػالؿ النصػػؼ الحػػالى مػػف
العاـ الجارى ،معرباً عف قمقو إزاء تزايد أعداد المتسمميف.
وأوضحت الصحيفة العبرية أف سمطة اإلسكاف واليجرة اإلسرائيمية نشػرت مػؤخ ار بيانػات جديػدة جػاء فييػا أنػو
منػذ بدايػػة العػػاـ الجػارى طػ أر ارتفػػاع مقمػؽ ،حيػػث وصػػمت نسػبة النسػػاء الالتػػى وصػمف إلسػرائيؿ  %26مقابػػؿ
 %94مف الرجاؿ بينما وصؿ عدد األطفاؿ الذيف تحت  29عاماً قد تجاوز نسبة .%4
وعمى خمفية ىذه التقديرات فإف مسئوليف فى سمطة اليجرة قد طالبوا الحكومة اإلسرائيمية بإيجػاد حمػوؿ تشػمؿ
موضوع المتسمميف الذى وصفوه بالمعقد ،داعيف لإلسراع فى بنػاء الجػدار عمػى الحػدود المصػرية األمػر الػذى
سيقمؿ مف تسمؿ األفارقة داخؿ إسرائيؿ.
اليوم السابع ،مصر3023/6/33 ،
" 39إسرائيل" تجند آالف المتطوعين استعدادا ألى حرب أو طوارئ
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محمػػود محيػػى :كشػػفت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" اإلس ػرائيمية أنػػو خػػالؿ األشػػير القميمػػة المقبمػػة سػػتعمؿ
الجبيػػة الداخميػػة التابعػػة لمجػػيش اإلسػرائيمى عمػػى تجنيػػد وتأىيػػؿ ااالؼ مػػف المتطػػوعيف الػػذيف سػػيتولوف ميػػاـ
بدائية فى حالة نشوب أى حرب أو أى حالة الطوارئ.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أف بعض ميػاـ المتطػوعيف ىػو تخمػيص العػالقيف وانقػاذ حيػاتيـ والوصػوؿ إلػى
مكػػاف الحػػادث فػػى أسػػرع وقػػت ممكػػف ،فػػى حػػاؿ تػػـ ىجػػوـ صػػاروخى أو حػػدوث ى ػزات أرضػػية وفػػى حالػػة
الطوارئ بشكؿ عاـ ،كما أنيـ سيساعدوف فى عمميات اإلنقاذ عمى مدار الػ 35ساعة األولى.
وأضافت يديعوت أف تجنيد المتطوعيف سيشمؿ ثالث دوائر بحيث تكوف الدائرة األولػى التػى سػيتـ تجنيػد 60
متطوعػ ػاً ف ػػى ك ػػؿ ح ػػى وس ػػط الس ػػكاف أنفس ػػيـ ،أم ػػا ال ػػدائرة الثاني ػػة فس ػػوؼ تس ػػتند عم ػػى عم ػػاؿ البمدي ػػة ال ػػذيف
سيتخصصوف فى مياـ معينػة خػالؿ سػاعات الطػوارئ كعمػاؿ الصػرؼ الصػحى مػثالً ،كمػا أف الػدائرة الثالثػة
ستعمؿ فى وسط عماؿ المصانع الكبيرة.
وأوض ػػحت الص ػػحيفة العبري ػػة أف ى ػػذا الع ػػاـ س ػػيتـ التجني ػػد ف ػػى  8م ػػدف إسػ ػرائيمية م ػػف بيني ػػا مدين ػػة "ريش ػػتوف
ليتسػػتوف" ومدينػػة "رحوفػػوت" ومدينػػة "معاليػػو أدومػػيـ" ،بحيػػث سينضػػـ كػػؿ عػػاـ لممشػػروع أكثػػر مػػف  60مدينػػة
ومجمسا محميا.
اليوم السابع ،مصر3023/6/33 ،
 3:رئيس الكنيست يرفض إجبار عرب  59المتدينين عمى الخدمة العسكرية
محم ػػود محي ػػى :ق ػػاؿ رئ ػػيس الكنيس ػػت اإلسػ ػرائيمى رؤوب ػػيف ريفم ػػيف ،إف شػ ػريحتى مػ ػواطنى ع ػػرب  59واليي ػػود
المتشػدديف دينيػػا "الحريػديـ" لػػـ يعػػد تعبيػر األقميػػات ينطبػػؽ عمييمػا ،كونيمػػا يشػػكالف معػاً  % 40مػػف مجمػػوع
سكاف إسرائيؿ .وأضاؼ ريفميف فى كممة لو خالؿ مؤتمر بنقابة المحاميف اإلسرائيمية فػى مدينػة إيػالت مسػاء
أمس ،أنو يجب عمى أبناء تمؾ الشريحتيف تحمؿ أعباء الخدمة العسكرية ،رافضا فى الوقت نفسو فكرة فرض
أى تسوية تمزـ الشباب العرب والحريديـ أداء الخدمة العسكرية أو بدائميا بالقوة.
اليوم السابع ،مصر3023/6/33 ،
 40جمعاد :إيران النووية ستسعى لتدمير السمطة الفمسطينية خالل تأييدىا لحماس
تؿ ابيب -ماىر الشيخ :قاؿ رئيس القسـ األمنػي السياسػي فػي و ازرة الجػيش اإلسػرائيمي عػاموس جمعػاد اليػوـ
الثالثاء ،أف الحكومة اإليرانية تعاني مف ضغوطات دولية كبيرة بسبب تمسكيا ببرنامجيا النووي ،مؤكداً أنيا
مستعدة لػ"عمؿ أي شيء" إلزالة الضغط الدولي عنيا عمى حد قولو.
وأضػػاؼ جمعػػاد خػػالؿ مقابمػػة مػػع إذاعػػة الجػػيش اإلسػرائيمي :فػػي حػػاؿ امػػتالؾ إيػراف أسػػمحة نوويػػة فإنػػو يجػػب
عمى جميع الػدوؿ أف تقمػؽ ولػيس إسػرائيؿ وحػدىا ،حيػث أف المشػكمة ال تكمػف فػي امػتالكيـ السػالح النػووي،
بػػؿ تكمػػف فػػي مػػاذا سػػيفعموف فػػي حػػاؿ امػػتالكيـ ىػػذا السػػالح ،حيػػث أف اي ػراف ستسػػعى الػػى تػػدمير السػػمطة
الفمسطينية ،مف خالؿ تأييػدىا لحركػة حمػاس ،كمػا سػتعمؿ عمػى زعزعػة أنظمػة الحكػـ فػي كػؿ مػف السػعودية
والبحريف ،باإلضافة إلى أنيا ستسيطر عمى مصادر الطاقة في لبناف.
القدس ،القدس3023/6/34 ،
" 42بيتسيمم" :الجيش اإلسرائيمي متورط مع المستوطنين في اعتداءاتيم ضد الفمسطينيين
التاريخ :األربعاء 3023/6/34

العدد3620 :

ص 27

الناص ػرة  -برىػػوـ جرايسػػي :أكػػد تقريػػر حقػػوقي صػػادر عػػف مركػػز "بيتسػػيمـ" اإلس ػ ارئيمي الػػذي يعنػػى بحقػػوؽ
الفمس ػػطينييف ف ػػي الض ػػفة الغربي ػػة المحتم ػػة ،أم ػػس الثالث ػػاء ،اس ػػتمرار تواط ػػؤ جن ػػود االح ػػتالؿ م ػػع عص ػػابات
المستوطنيف اإلرىابية لدى ارتكابيـ الجرائـ ضد الفمسطينييف.
وجاء التقرير الجديد عمى خمفية اليجوـ اإلرىابي الذي شنتو عصابة كبيرة مف المستوطنيف اإلرىػابييف ،عمػى
أىػػالي قريػػة عصػػيرة القبميػػة فػػي منطقػػة نػػابمس ،حينمػػا أطمػػؽ اإلرىػػابيوف النػػار عمػػى الفمسػػطينييف ،تحػػت سػػمع
وبصر جنود االحتالؿ الذيف لـ يحركوا ساكنا.
وقػػاؿ التقريػػر ،إف الجريمػػة التػػي وقعػػت يػػوـ السػػبت الماضػػي فػػي قريػػة عصػػيرة القبميػػة ،وأصػػيب فييػػا أحػػد
الفمسػػطينييف بإصػػابات خطي ػرة ،لػػـ تكػػف الجريمػػة الوحيػػدة التػػي لػػـ تتػػدخؿ ق ػوات االحػػتالؿ لمنعيػػا ،وحسػػب
معطيات النيابة العسكرية ،التي حصؿ عمييا مركز "بيتسيمـ" فإف سمطات القضػاء العسػكري تعػالج اليػوـ 26
شػػكوى ،تتعمػػؽ بشػػأف حياديػػة وتواطػػؤ جنػػود االحػػتالؿ حينمػػا يشػػف اإلرىػػابيوف المسػػتوطنوف اعتػػداءات دمويػػة
عمى الفمسطينييف.
وتمقت النيابة العسكرية شكاوى مف منظمات حقوقية ،منذ بداية االنتفاضة الثانية في أيموؿ (سبتمبر) 3000
وحتى كانوف األوؿ (ديسمبر)  ،3022حيث ارسؿ مركز بيتسيمـ الى النيابة العسكرية العامة  68شكوى عف
حاالت فييػا اشػتباه بػأف قػوات االحػتالؿ لػـ تمنػع العنػؼ تجػاه الفمسػطينييف اواإلضػرار بػأمالكيـ فػتح التحقيػؽ
بػػاربع حػػاالت فقػػط منيػػا بينمػػا أغمػػؽ التحقيػػؽ بػػدوف اتخػػاذ أي إجػراءات ضػػد الجنػػود المشػػاركيف فػػي الجريمػػة.
ومػػف اسػػتعراض لألحػػداث فػػي السػػنوات الخمػػس األخي ػرة يتبػػيف أنػػو فقػػط فػػي واحػػدة مػػف الحػػاالت فػػتح تحقيػػؽ
جنائي.
أما حركة "يوجد حد" فقدمت منذ العاـ  3006أكثر مف عشريف شكوى الى النيابة العسكرية.
الغد ،عمان3023/6/34 ،
" 43معاريف" :تصريحات أولمرت الداعية لتقسيم القدس تُثير عاصفة سياسية في "إسرائيل"
القػػدس :قالػػت صػػحيفة "معاريؼ"العبريػػة فػػي عػػددىا الصػػادر اليػػوـ الثالثػػاء :اف التص ػريحات التػػي ادلػػى بيػػا
اييود اولمرت رئيس الحكومة االسرائيمية السابؽ ،في مقابمة نشرت اوؿ مف امس اثارت عاصفة سياسػية فػي
االوساط االسرائيمية ،خاصة بكؿ ما لو عالقة بدعوتو الى تخمي اسرائيؿ عف أجزاء واسعة مػف القػدس مقابػؿ
التوصؿ التفاقية سالـ.
ووصػؼ جػدعوف سػػاعر وزيػر المعػػارؼ االسػرائيمي أقػواؿ أولمػػرت ب ػ "اليػػذياف" ،فيمػا قػاؿ روبػػي ريبمػيف رئػػيس
الكنيست" :اف اولمرت اعتاد استخداـ تعبيرات تيديدية كػَ "بيػريس سيقسػـ القػدس" ،امػا بنيػاميف نتنيػاىو رئػيس
الحكومة فقد قاؿ مف عمى منصة ميرجاف رسمي حوؿ مػا يسػمى "يػوـ القػدس" :اسػرائيؿ بػدوف القػدس َكجسػـ
بدوف قمب ،ولف يقسـ قمبنا ثانية والى االبد.
وقاؿ ساعر" :ىؿ التنػازالت السياسػية فػي القػدس حتميػةن التنػازالت السياسػية تجػري عنػدما تنيػي خػدمتؾ فػي
رئاسة الحكومة .القدس لـ تكف عاصمة ألي شعب آخر غير الشعب الييودي".
وتوجو الوزير لمجميور متسائالً" :ىؿ توافقوف عمى وقوؼ مخربيف فمسطينييف عمى اسوار القدسن لف يحػدث
ىػذا الننػػا لػػف نسػػمح لػػو بالحػػدوث ،سػػتكوف سػػيادة واحػػدة فػػي القػػدس ،وفػػي البمػػدة القديمػػة ،وفػػي الحػػرـ القدسػػي
(جبؿ الييكؿ) وفي جبؿ الزيتوف وفي مدينة داود  -سمواف".
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وقػاؿ رونػي ريبمػيف رئػيس الكنيسػت فػي مقابمػة اجرتيػا معػو االذاعػة العبريػة" :كنػت انظػر وبصػورة دائمػة الػى
اولمػػرت كشػػخص مختمػػؼ كمي ػاً ،عنػػدما وقػػع بػػيغف عمػػى اتفاقيػػة السػػالـ مػػع مصػػر ،كػػاف اولمػػرت احػػد كبػػار
المعارضيف وكما قيؿ فقد استخدـ كثي ار عبارة "بيريس يقسـ القدس".
القدس ،القدس3023/6/33 ،
 44يديعوت :ىبوط حاد في االقتصاد "اإلسرائيمي"
القدس المحتمة  -الرسالة نت :نشرت صػحيفة "يػديعوت أحرنػوت" اليػوـ الثالثػاء معطيػات اقتصػادية وصػفتيا
بالمقمقة وتمس باستقرار االقتصاد "اإلسرائيمي".
وأوض ػػحت الص ػػحيفة أف ىبوطػ ػاً ح ػػاداً س ػػجؿ ف ػػي مس ػػتوى الص ػػادرات اإلسػ ػرائيمية وم ػػدخوالت جمي ػػع الف ػػروع
االقتصادية واإلنتاج الصناعي خالؿ األشير األولى مف عاـ .3023
وأشػػارت الصػػحيفة نق ػالً عػػف مركػػز اإلحصػػاء المركػػزي "اإلس ػرائيمي" أف الصػػادرات اإلس ػرائيمية ىبطػػت خػػالؿ
شير مارس األخير بنسبة  ،%7مقابؿ الشير الذي سبقو ووصمت إلى قيمة  3.3مميار دوالر.
وبين ػػت أن ػػو فيم ػػا يتعم ػػؽ بص ػػادرات الخ ػػدمات التجاري ػػة فق ػػد ىبط ػػت حػ ػوالي  %9خ ػػالؿ ش ػػير م ػػارس األخي ػػر
ّ
ووصمت إلى  2.5مميار دوالر ،وفي مقياس أخر ىبطت المدخوالت العائػدة مػف قطػاع السػياحة إلػى ،%2.6
بينما سجمت صادرات خدمات المواصالت انخفاضاً خالؿ شير مارس الماضي بقيمة .%4
وباإلجماؿ سجمت جميع أفرع االقتصاد ىبوطػاً فػي مػدخوالتيا بنسػبة  %2.3خػالؿ شػيري ينػاير ومػارس مػف
عاـ  ،3023حيث ىبط اإلنتاج الصػناعي فػي الربػع األوؿ مػف ىػذا العػاـ بمسػتوى  ،%6.6باإلضػافة ليبػوط
عدد الخادميف في الصناعات بنسبة .%8
وقالػػت مصػػادر فػػي بنػػؾ (إس ػرائيؿ) تعميق ػاً عمػػى ىػػذه المعطيػػات ،إف المعطيػػات تشػػير إلػػى اسػػتمرار توسػػع
العمميات في االقتصاد بشكؿ متدني مقابؿ عاـ  3022الماضي.
الرسالة ،فمسطين3023/6/34 ،
 45تقدير إسرائيمي بصعود موسى وأبو الفتوح لمجولة الثانية من االنتخابات المصرية
قدر الخبير اإلسػرائيمي فػي الشػؤوف العربيػة ،آفػي يسسػخاروؼ ،أف يصػعد "عمػرو موسػى" لمجولػة الثانيػة مػف
ّ
االنتخابات الرئاسية المصرية مع المرشح اإلسالمي ،عبد المنعـ أبو الفتوح ،الفتاً إلى أف "أبو الفتوح" يحظى
بتأييد عممانييف كثيريف ،ويصنؼ نفسو كمرشح إسالمي معتػدؿ يمكنػو التوفيػؽ بػيف العممػانييف والمتػدينيف فػي
مصػػر ،وقػػد ضػػمف أص ػوات السػػمفييف لصػػالحو ،وأص ػوات "حػػزب الوسػػط" .وزعػػـ "يسػػخاروؼ" أف إحػػدى أىػػـ
المصاعب التي تؤثر عمى تقـ مرشػح "اإلخػواف المسػمميف" ،محمػد مرسػي" ،أنػو يوصػؼ بالمرشػح االحتيػاطي
بعد استبعاد "خيرت الشاطر" ،وأنػو يعتبػر كاريزماتيػاً أقػؿ مػف خيػرت الشػاطر ،ولػيس معروفػاً كخطيػب المػع،
ووضعو في االستطالعات سيئاً.
القناة الثانية (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي 3023/6/33 ،3653
 46تحذير إسرائيمي من بقاء القطيعة مع تركيا بسبب األضرار عمى العالقة مع "الناتو"
حػػذر الخبيػػر العسػػكري اإلس ػرائيمي ،أميػػر أورف ،مػػف نتػػائج القطيعػػة القائمػػة مػػع تركيػػا عمػػى مسػػتقبؿ عالقػػات
"إسرائيؿ" مع حمؼ "الناتو" بعد عدـ دعوتيا لقمة الحمؼ ىذه األياـ ،رغـ عالقاتيا األمنيػة والعسػكرية الوثيقػة
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معػػو ،بسػػبب "الفيتػػو" الػػذي تضػػعو أنقػرة حػػوؿ حضور"إسػرائيؿ" .وطالػػب "أورف" صػػناع القػرار فػػي "تػػؿ أبيػػب"
باالستجابة لمطمب "أردوغاف" ،واسماعو كممة االعتذار التي يريدىا ،كي تعود األمور لما كانػت عميػو سػابقاً،
وموصياً باالستجابة لعدة نصائح قدميا خبراء قانونيوف صياينة إليجاد مخرج قضائي ليػذا المطمػب التركػي،
بحيث تعتذر "إسرائيؿ" عف أخطاء عممياتية اعترفت بيا عمناً ،فػي ظػؿ اسػتعداد وزيػر الحػرب "اييػود بػاراؾ"،
وموافقػػة رئػػيس األركػػاف "بينػػي غػػانتس" وقائػػد سػػالح البحريػػة "راـ روتبػػرغ" ،وتوصػػية رئػػيس "الموسػػاد" "تػػامير
بػػاردو" .وفػػي السػػياؽ نفسػػو ،أعػػادت "إس ػرائيؿ" لتركيػػا  6طػػائرات بػػدوف طيػػار س ػ اًر ،أرسػػمتيا قبػػؿ عػػاـ إلج ػراء
تعديالت عمييا ،وذلؾ بغرض اختبار إذا ما حاف الوقت إلصالح العالقات مع أنقرة.
القناة السابعة لممستوطنين  +موقع الجيش اإلسرائيمي (ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي 3023/6/33 ،3653
 47قمق إسرائيمي من تنامي ظاىرة مقاطعة "إسرائيل" عالمياً
عبػػرت أوسػػاط سياسػػية إس ػرائيمية عػػف تخوفيػػا مػػف خطػػوة جنػػوب أفريقيػػا بمقاطعتيػػا لمنتجػػات المسػػتوطنات،
وامكانيػػة أف تمحػػؽ بيػػا دوؿ أخػػرى ،لمػػا تحممػػو مػػف رمزيػػة بصػػفتيا عانػػت سػػابقاً مػػف نظػػاـ "األبارتيايػػد" .مػػف
جانػ ػػب آخػ ػػر ،ىػ ػػدد وزيػ ػػر الخارجيػ ػػة األيرلنػ ػػدي ،أيمػ ػػوف غيممػ ػػور ،بمقاطعػ ػػة المنتجػ ػػات اإلس ػ ػرائيمية ،ومنػ ػػع
المستوطنيف المتورطيف في أعماؿ عنػؼ ضػد الفمسػطينييف مػف دخػوؿ دوؿ اإلتحػاد األوروبػي ،فػي حػاؿ فػوز
بػالده برئاسػة االتحػاد مطمػع شػػير كػانوف الثػاني المقبػؿ ،مػع العمػػـ أف الػرئيس االيرلنػدي "مايكػؿ ىيغينػز" مػػف
أكبر المؤيديف لمقضية الفمسطينية ،ووصؼ الجدار الفاصؿ بالضفة الغربية بػ"العنصري"،
ورفػض وصػػؼ حمػاس بأنيػػا "إرىابيػة" .وفػي سػػياؽ متصػػؿ ،أعمػف رئػػيس معيػػد الصػادرات اإلسػرائيمي ،رمػػزى
غب ػػاي ،تس ػػجيؿ ىب ػػوط بنس ػػبة  %27بحج ػػـ الص ػػادرات ل ػػدوؿ االتح ػػاد األوروب ػػي ف ػػي الرب ػػع األوؿ م ػػف الع ػػاـ
الحالي ،بقيمة  4.7مميار دوالر ،مقابؿ ارتفاعيا ألمريكا بػ %4لتبمغ  20مميار دوالر.
القناة األولى (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي 3023/6/33 ،3653
" 48إسرائيل" تراقب عمل مشروع "غوغل" لتصوير الشوارع في الدولة العبرية
كشػػفت محافػػؿ أمنيػػة إس ػرائيمية عػػف مراقبتيػػا لمشػػروع شػػركة "غوغػػؿ" المعػػروؼ باسػػـ "سػػتريت فيػػو" لتصػػوير
الشوارع في "إسػرائيؿ" ،باالتفػاؽ مػع قسػـ أمػف المعمومػات التػابع لشػعبة االسػتخبارات فػي الجػيش ،وذلػؾ لمنػع
نشر الصور التي تكشؼ معمومات سرّية وأماكف منشآت أمنية فاعمة ،واالكتفاء بتصػوير المدينػة القديمػة فػي
القػدس ،وسػػوؽ "محانيػو ييػػودا" وعػيف كػػرـ ،مطػار يافػػا ،المسػتوطنة األلمانيػػة ،متن ّػزه لػػويس فػي حيفػػا ،المدينػػة
البيضػػاء فػػي تػػؿ أبيػػب ،وبحي ػرة طبريػػا .وقػػد أعمػػف مػػدير عػػاـ "غوغػػؿ إس ػرائيؿ" ،مػػائير ب ارنػػد ،أف العمميػػة تػػتـ
بحساسػػية وبالتنسػػيؽ مػػع توجييػػات قػػوى األمػػف ،حيػػث قػػدمت الشػػركة مسػػبقاً مسػػارات سػػير السػػيارات التػػي
َّ
ستركب عمييا كاميرات خاصة توثّؽ صور شوارع المدف ،لمنعيا مف تصوير شوارع يحظر لمسػيارات المػرور
فييا.
موقع ويمال اإلخباري (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي 3023/6/33 ،3653
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 49قمق في "إسرائيل" بعد تحطم الطائرة العسكرية "إيتان" األكثر تقدما في سالح الجو
تعػػيش المؤسسػػة األمنيػػة اإلس ػرائيمية صػػدمة بعػػد تحطّػػـ الطػػائرة غيػػر المأىولػػة مػػف نػػوع "إيتػػاف" مػػؤخ اًر ،ألنيػػا
ألف المسػػألة تتعمػػؽ بضػػرر
األكثػػر تقػػدماً فػػي سػػالح الجػػو ،حيػػث لػػـ ترجػػع الطػػائرة لنشػػاطيا منػػذ أوائػػؿ العػػاـّ ،
لعممية تطوير عناصر السرب ،والطائرة نفسيا.
(موقع الجيش اإلسرائيمي ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي 3023/6/33 ،3653
 4:روسيا تشتري شحنة كبيرة من طائرات بدون طيار إسرائيمية
كشػ ػػفت محافػ ػػؿ عسػ ػػكرية إس ػ ػرائيمية أف روسػ ػػيا ستشػ ػػتري شػػػحنة كبي ػ ػرة جديػ ػػدة م ػػف ط ػػائرات دوف طيػ ػػار مػ ػػف
"إس ػرائيؿ" ،و 35مػػف أنظمػػة القيػػادة بقيمػػة  60مميػػوف دوالر فػػي المسػػتقبؿ القريػػب ،وامكانيػػة ش ػراء  4ط ػ ارزات
ألنظمة التحكـ مف شركة المالحة الجوية ،بمعدؿ  9أنظمة مف كؿ طراز.
(صحيفة الديار ،لبنان)
التقرير المعموماتي 3023/6/33 ،3653
 50أسرى العزل االنفرادي يؤدون الصالة جماعة ألول مرة منذ سنين
غزة -صالح النعامي :ذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أف األسرى الفمسطينييف الذيف عاشوا لسنوات في
العزؿ االنفرادي ،يشعروف بحجـ التحوؿ الكبير الذي ط أر عمى حياتيـ داخؿ السجوف اإلسرائيمية في أعقاب
بدء تطبيؽ ما جاء في االتفاؽ مع مصمحة السجوف ،الذي أنيى اإلضراب المفتوح عف الطعاـ الذي خاضو
األسرى ،لمدة  39يوما عمى التوالي لممطالبة بإنياء مأساة العزؿ االنفرادي وما يعرؼ بقانوف شاليط،
والسماح ألىالي أسرى القطاع بزيارة أبنائيـ.
وحسب المصادر التي تستند إلى شيادات محامي األسرى الذيف زاروىـ مؤخرا ،فإف أىـ حدث أظير الفرؽ
بيف الحياة في زنازيف انفرادية والعيش في أقساـ السجف الجماعية ،ىو تمكف األسرى الذيف كانوا معزوليف
انفراديا مف أداء صالة الجمعة األخيرة بشكؿ جماعي مع بقية األسرى ،وىو ما حرموا منو منذ عدة سنوات.
وحسب الشيادة التي أدلى بيا األسير محمد عرماف ،الذي يقضي حكما بالسجف  47مؤبدا في السجف بعد
إدانتو بالمسؤولية عف قتؿ وجرح العشرات مف الجنود والمستوطنيف ،لممحامي الذي التقاه أوؿ مف أمس ،فإنو
وبقية األسرى يشعروف كما لو أنيـ كانوا في قبر وخرجوا منو.
الشرق األوسط ،لندن3023/6/34 ،
 52قدورة فارس يطالب السمطة بوضع ممف األسرى عمى رأس أولويات المفاوضات في حال استئنافيا
جنيف  -محمد بالص :أكد رئيس نادي األسير ،قدورة فارس ،ضرورة وضع ممؼ األسرى في سجوف
االحتالؿ ،عمى رأس سمـ أولويات مفاوضات السالـ الفمسطينية-اإلسرائيمية في حاؿ استئنافيا ،وصوالً إلى
تحررىـ جميعاً مف األسر .وكاف فارس ،يتحدث خالؿ ندوة سياسية نظمت في قاعة غرفة تجارة جنيف،
أمس ،تحت عنواف "األسرى الفمسطينيوف في السجوف اإلسرائيمية" ،بدعوة مف تحالؼ السالـ الفمسطيني،
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وبالتعاوف مع جمعية رعاية وتأىيؿ الطمبة ،ونادي األسير ،وو ازرة شؤوف األسرى والمحرريف ،والمؤسسات
العاممة في مجاؿ األسرى.
وأشار في ورقة عمؿ قدميا بعنواف "سبؿ تصدر قضية األسرى ألجندة المفاوضات السياسية" ،إلى ضرورة
بدء التفاوض مع الجانب اإلسرائيمية في حاؿ استئنافو ،بممؼ األسرى ،وذلؾ كترجمة حقيقية ألىمية ىذه
الشريحة بالنسبة لمشعب الفمسطيني.
األيام ،رام اهلل3023/6/34 ،
 53محررو صفقة شاليط يطالبون عباس وفياض بتوفير حياة كريمة ليم
جنيف –عمي سمودي :قاؿ أسرى تـ االفراج عنيـ ضمف صفقة شاليط ،انيـ يعتزموف البدء بخطوات
احتجاجية ،اذا لـ تنفذ بعض الو ازرات ،ق اررات الرئيس محمود عباس التي اصدرىا عقب االفراج عنيـ لتوفير
حياة كريمة ليـ .وقاؿ ناشطوف في لجنة االسرى المحرريف "لمقدس" ،اف "المحرريف سواء في الضفة او غزة
او الذيف ابعدوا لغزة والخارج يعانوف مف التيميش واالىماؿ وعدـ المباالة اضافة لممماطمة في تنفيذ وعود
الرئيس محمود عباس التي اعمنيا اماـ المجنة خالؿ لقاءيف عقدا معو بعد تحررىـ والتي تشمؿ منحة الرئيس
لزواج المحرريف ،وبناء اسكاف وتوفير مسكف لكؿ اسير في منطقة سكناه" ،مضيفا "انو رغـ قياـ رئيس
الوزراء الدكتور سالـ فياض بالتوقيع لصرفيا خالؿ توليو و ازرة المالية لكف لـ تنفذ".
واوضح بياف صدر عف لجنة االسرى المحرريف وصمت نسخة منو "لمقدس" ،انو ومنذ االفراج عف االسرى
ذوي االحكاـ العالية والذيف افنوا حياتيـ في سبيؿ شعبيـ وقضيتيـ استمرت معاناتيـ بسبب عدـ حصوليـ
عمى حقوقيـ .واشار المحرروف الى انيـ طرقوا كافة االبواب لحؿ القضية ولكنيـ اصطدموا بعراقيؿ وعقبات
مفتعمو وغير مفيومو ليـ خاصة رغـ مرور  8شيور عف اطالؽ سراحيـ في شير تشريف اوؿ مف العاـ
الماضي ،موضحيف انيـ يشعروف بالـ وحسرة النيـ يطرحوف ىذه القضايا عبر وسائؿ االعالـ ولكف بعد
االنتظار والمماطمة والف المسالة تتعمؽ بحياة كريمة وبسبب الظروؼ لـ يكف اماميـ خيار سوى ايصاليا
لمرئيس عبر االعالـ .وطالب المحرروف الرئيس ورئيس الوزراء التدخؿ شخصيا ومتابعة ىذه القضية
واصدار تعميماتيـ لمجيات المعنية لضماف حقوقيـ فو ار الف غالبتيـ يعيشوف ظروؼ صعبة وقاسية وارىقتيـ
الديوف وحولت حياتيـ لمعاناة ورىينة لمبنوؾ.
واكدت المجنة ،انيا ستواصؿ الحث والمطالبة والحوار مف اجؿ انصاؼ ىذه الفئة المناضمة ولكنيا ستبدا
بخطوات احتجاجية اذا لـ يتـ تنفيذ الوعود والق اررات مف قبؿ بعض الموظفيف والوزارت والمسؤوليف خالؿ
االياـ القريبة القادمة.
القدس ،القدس3023/6/34 ،
 54االحتالل يعتقل عشرة فمسطينيين في القدس والخميل
القدس  -كامؿ ابراىيـ :اعتقمت قوات االحتالؿ فجر امس ثالثة أطفاؿ يبمغوف مف العمر ( 25عاماً) في
بمدة بيت أمر جنوب الخميؿ .فيما اعتقؿ االحتالؿ  8مواطنيف فمسطينييف بالقدس.
ال ى ذلؾ شنت قوات االحتالؿ حمالت دىـ وتفتيش في أكثر مف موقع بمحافظتي جنيف وطوباس فجر
امس ،تخمميا مواجيات واطالؽ نار ونصب لمكمائف واعتداء عمى المواطنيف .وقالت مصادر محمية إف
جنود االحتالؿ اقتحموا قرية زبوبة عرب جنيف وسمموا مواطنيف مف عائمة عبيدي بالغات لمراجعة مخابراتيا
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مـ أدى إلى اندلع مواجيات واسعة بيف المواطنيف وجنود االحتالؿ تخمميا إطالؽ كثيؼ لألعيرة النارية
والقنابؿ الغازية والصوتية.
كما داىمت قوات االحتالؿ بمدات وقرى يعبد ،وجبع ،وميثموف ،وصانور ،ومسمية ،وسيريس ،جنوب جنيف،
ونصبت الكمائف وسيرت آلياتيا في أزقة وشوارع تمؾ التجمعات.
الرأي ،عمان3023/6/34 ،
 55أكاديميون يطالبون بدعم مادي لألسرى المحررين
غزة -حامد جاد :طالب أكاديميوف بتوفير الدعـ المادي والنفسي الالزـ لدمج األسرى المحرريف في المجتمع
وتعزيز مقومات تكيفيـ مع الحياة خارج أسوار معتقالت االحتالؿ التي أثرت عمييـ نفسياً وصحياً وأصابت
البعض منيـ بأمراض نفسية كالوسواس القيري واالكتئاب.
وأوصى مختصوف بضرورة توحيد جيود المؤسسات الحكومية واألىمية ذات العالقة لتمكيف األسرى
المحرريف مف االنخراط في المجتمع الفمسطيني عبر وضع برنامج مؤسساتي موحد لتأىيميـ وحؿ مشاكميـ.
الغد ،عمان3023/6/34 ،

 56استطالع لمعيد "أوراد" %95 :من الفمسطينيين يؤيدون إجراء االنتخابات اآلن
راـ اهلل :أظيرت نتائج أحدث استطالع لمرأي العاـ الفمسطيني ،والذي نفذه معيد العالـ العربي لمبحوث
والتنمية زأورادز ،أف  %65مف المستطمعيف يعتقدوف أف حركة حماس غير جدية في إنياء االنقساـ.
وبينت نتائج االستطالع الذي نفذ في الفترة ما بيف  24-22أيار  3023ضمف عينة عشوائية مكونة مف
ّ
 2300مواطف في الضفة وغزة ،أف ىناؾ تراجعا بنسبة المتفائميف مف إمكانية توصؿ الفصائؿ إلى اتفاؽ
مصالحة حقيقي بيف حركتي فتح وحماس يمكف تنفيذه عمى األرض ،حيث تراجعت النسبة مف  %72في
استطالع آذار الماضي في غزة ،إلى  %60في ىذا االستطالع.
وأشارت النتائج إلى أف نسبة المتفائميف عامة تراجعت  5نقاط مف  %67في آذار إلى  %63مقابؿ %5:
متشائميف مف فرص إتماـ اتفاؽ مصالحة حقيقي.
وأوضحت النتائج أف ثقة الفمسطينييف بنوايا حركة فتح أكبر مف ثقتيـ بنوايا حركة حماس ،حيث صرح
 % 66مف المستطمعيف أف حركة فتح جادة في قضية إنياء االنقساـ ،في حيف صرح  %44أف حركة
حماس جادة في ىذا الشأف ،أي بتراجع  9نقاط عف استطالع آذار الماضي.
وبيف االستطالع أف  %95مف الفمسطينييف يرغبوف بإجراء االنتخابات العامة فورا ،واف ىناؾ تزايدا في
التقييـ السمبي لمظروؼ المعيشية العامة ،حيث صرح  %73مف المستطمعيف أف المجتمع الفمسطيني يسير
في االتجاه الخاطئ وقد ارتفعت ىذه النسبة مف  %56في تشريف الثاني  3022إلى  %66في أيار .3023
وفي االتجاه المقابؿ ،صرح  %46مف المستطمعيف أف المجتمع الفمسطيني يسير في االتجاه الصحيح وقد
انخفضت ىذه النسبة مف  %5:في استطالع تشريف األوؿ  3022و %50في استطالع أذار.3023
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وفيما يتعمؽ بتأييد األحزاب ،أظيرت نتائج االستطالع أف حركة فتح األعمى شعبية بنسبة  %53وجاءت
النسب لتأييدىا متساوية بيف الضفة وغزة ،فيما حصمت حركة حماس عمى  %23 ،%24في الضفة%27 ،
في غزة ،كما حصمت كؿ مف المبادرة والجبية الشعبية عمى نسب متقاربة ما بيف .%4-%3
وأظير االستطالع أف  %66مف الفمسطينييف يؤيدوف العودة لممفاوضات مقابؿ  %55يعارضوف ذلؾ ،كما
صرح  %35مف المستطمعيف أف وضع القضية الفمسطينية قد تحسف مف خالؿ التوجو إلى األمـ المتحدة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)3023/6/33 ،
 57رابطة شباب ألجل القدس تدين اقتحام الييود المتطرفين منطقة رباط الكرد قرب المسجد األقصى
أصدرت رابطة شباب ألجؿ القدس ،بياناً أداف بشدة قياـ قطعاف كبيرة مف الييود المتطرفيف ومعيـ عضواف
مف الكنيست الصييوني باقتحاـ منطقة الوقؼ اإلسالمي المعروفة باسـ رباط الكرد قرب "باب الحديد" أحد
أبواب المسجد األقصى المبارؾ.
3023/6/33
 58جودة :الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية مصمحة وطنية أردنية
عماف  -استعرض وزير الخارجية ناصر جودة الجيود األردنية بقيادة جاللة الممؾ عبداهلل الثاني لدفع عممية
السػػالـ ،مؤكػػدا أف األردف يعتبػػر إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة وعاصػػمتيا القػػدس الشػرقية ،عمػػى خطػػوط
الرابع مػف حزيػراف العػاـ  2:78مصػمحة وطنيػة أردنيػة عميػا ،كمػا ىػي مصػمحة فمسػطينية ،واف جميػع قضػايا
الحؿ النيائي بما فييا القدس واالمف والحدود والمياه والالجئيف ليا ارتباط مباشر بمصالح أردنية حيوية.
جػػاء ذلػػؾ ،خػػالؿ اسػػتقباؿ جػػودة أمػػس ،نائػػب وزي ػرة الخارجيػػة االميركيػػة لمشػػؤوف السياسػػية وينػػدي شػػيرماف،
حيث تـ بحث العالقات الثنائية القائمة بيف البمديف ،والتطورات التي تشيدىا المنطقة وعممية السالـ.
الدستور ،عمان3023/6/34 ،
 59الروابدة يؤكد أىمية دور الصين بدعم إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة
عم ػػاف :اس ػػتقبؿ رئ ػػيس مجم ػػس األعي ػػاف باإلناب ػػة الع ػػيف عب ػػد ال ػػرؤوؼ الرواب ػػدة ،أم ػػس الثالث ػػاء ،وف ػػد الح ػػزب
الشػػيوعي الصػػيني ،برئاسػػة نائػػب رئػػيس المجمػػس الػػوطني لممػػؤتمر االستشػػاري السياسػػي لمشػػعب الصػػيني،
عضو المكتب السياسي لمجنة المركزية لمحزب وانغ جانغ.
وأشاد الروابدة بمواقؼ الصيف الداعمة لالردف وقضايا المنطقػة ،وبتجربتيػا الفريػدة فػي التنميػة لمػا حققتػو مػف
تحػ ػوالت كبيػ ػرة ف ػػي االقتص ػػاد الص ػػيني ،مؤكػ ػدا ح ػػرص االردف عم ػػى تط ػػوير العالق ػػات القائم ػػة ب ػػيف البم ػػديف
الصديقيف في مختمؼ المجاالت ال سيما البرلمانية.
واكد اىميػة دور الصػيف السياسػي فػي المنطقػة خصوصػا فيمػا يتعمػؽ بػدعـ اقامػة الدولػة الفمسػطينية المسػتقمة
عمى التراب الفمسطيني وعاصمتيا القدس ،وفؽ حؿ الدولتيف واستنادا الى مبػادرة السػالـ العربيػة والمرجعيػات
الدولية المعتمدة.
الدستور ،عمان3023/6/34 ،
 5:األردن :استقالة "لجنة فمسطين" في نقابة الصحفيين
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عمػػاف  -غػػادة الشػػيخ :تقػػدـ أعضػػاء "لجنػػة فمسػػطيف" فػػي نقابػػة الصػػحفييف أمػػس باسػػتقالة جماعيػػة ،احتجاجػػا
ّ
عمى "تجاىؿ" النقابة ليـ فيما يتعمؽ بمشاركتيا ضمف وفد قافمة أنصار  3التي تزور قطاع غزة حاليا .ووفؽ
المجنة تأتي االستقالة أيضاً ،احتجاجاً عمى رفض النقابة التعاوف معيا فيما يتعمؽ بترتيب زيارة لوفػد صػحفي
أردني لألراضي الفمسطينية المحتمة رغـ المطالبات المستمرة مف قبميا بذلؾ.
الغد ،عمان3023/6/34 ،
 60الجامعة العربية تحذر من مخاطر استمرار الصمت الدولي عمى ممارسات "إسرائيل" االستيطانية
عواصـ -برىوـ جرايسي( ،بترا) :حذرت جامعة الدوؿ العربية أمس ،مف مخاطر استمرار الصمت الدولي
عمى ممارسات "إسرائيؿ" االستيطانية في األراضي المحتمة وفي مدينة القدس ،مطالبة المجتمع الدولي
وبرلمانات العالـ والمنظمات الدولية ورجاؿ القانوف وكؿ مف يعمموف لصالح السالـ واالستقرار في المنطقة،
بوقفة جادة في وجو اإلجراءات أحادية الجانب التي تمارسيا "إسرائيؿ" ،والمنافية ألبسط القوانيف واألعراؼ
الدولية.
وداف السفير محمد صبيح ،األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي المحتمة بالجامعة ،بيذا الصدد
إقرار الكنيست اإلسرائيمي الميمة الماضية لقانوف إعفاء مف الضريبة بنسبة  %46لمف يتبرع باألمواؿ
لممنظمات االستيطانية الصييونية .ونبو صبيح إلى أف خطورة الوضع في مدينة القدس المحتمة ناجـ عف
وجود ما ال يقؿ عف %90مف المقدسييف العرب يعيشوف تحت خط الفقر ،وأف ما ال يقؿ عف %60منيـ
تطالبيـ سمطات االحتالؿ بغرامات تعسفية وضرائب باىظة تترافؽ مع إغالؽ ما ال يقؿ عف 53مؤسسة
خدمية واجتماعية فمسطينية في المدينة المقدسة.
الغد ،عمان3023/6/34 ،
 62المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تطالب السمطات البريطانية باعتقال ليبرمان
لندف :رأت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا ،أف مجرد السماح لوزير الخارجية اإلسرائيمي
أفيجدور ليبرماف بدخوؿ المممكة المتحدة "خطأ جسيـ يخالؼ القوانيف البريطانية" .ودعت الحكومة البريطانية
إلى "إصالح ىذا الخطأ واالستجابة لدعوى المطالبة بمحاكمة ليبرماف عمى جريمة قتؿ الناشطيف في أسطوؿ
الحرية ،الذيف كانوا عمى متف سفينة "مرمرة" ،وذلؾ بتوجيو النائب العاـ البريطاني بإعطاء إذف العتقاؿ
ليبرماف تنفيذا لمقوانيف الدولية الخاصة في ىذا الشأف" .ودعت المنظمة العربية في بياف ليا يوـ الثالثاء
 6|33أرسمت نسخة منو لوكالة قدس برس سمطة الييئات الخيرية في بريطانيا إلى "شطب الصندوؽ القومي
الصييوني مف سجالتيا لمشاركتو الفاعمة في ارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية".
قدس برس3023/6/33 ،
 63السودان تتيم "إسرائيل" باغتيال رجل أعمال سوداني بتفجير سيارتو
نشر المركز الفمسطيني لإلعالم 3023/6/33 ،مف الخرطوـ ،أف وزير خارجية السوداف عمي كرتي ،قاؿ
الثالثاء :إف "إسرائيؿ قصفت مركبة سودانية عمى مدخؿ مدينة بورسوداف ما أدى إلى مقتؿ رجؿ أعماؿ
سوداني" .وبحسب الوزير ،فإف الطريقة التي حصؿ بيا االنفجار "مماثمة ج َدا لمطريقة التي عممت فييا
"إسرائيؿ" في منطقة البحر األحمر سابقًا" في نيساف /أبريؿ  ،30222ونقمت وكاالت األنباء عف شيود
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عياف قوليـ إف حفرة نشأت في المكاف ،ما يشير إلى أنو تـ قصؼ المركبة مف الجو .وقاؿ مصدر في
الشرطة السودانية إف القتيؿ ىو رجؿ أعماؿ يدعى ناصر عوض اهلل .وزعمت جريدة يديعوت أحرونوت
اإلسرائيمية  ،أف القتيؿ ىو تاجر أسمحة ،وأف شرؽ السوداف يستخدـ منذ مدة طويمة لتيريب األسمحة إلى
قطاع غزة عف طريؽ سيناء.
وأضافت وكالة رويترز 3023/6/33 ،نقالً عف مراسمييا مصطفى صالح ،ومحمد ىميمي ،أف ايجاؿ
بالمور ،المتحدث باسـ و ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،رفض التعميؽ بشأف االنفجار في مدينة بورسوداف ،وقاؿ
لرويترز" :لف أعمؽ عمى مزاعـ مرسمة".
 64وزير الداخمية السوداني :عدد السودانيين الذين عبروا إلى "إسرائيل" بمغوا  9249شخصاً
الخرطوـ  -النور أحمد النور :كشؼ وزير الداخمية السوداني إبراىيـ محمود في تقرير أماـ مجمس الواليات
"الغرفة الثانية لمبرلماف" أف عدد السودانييف الذيف عبروا إلى "إسرائيؿ" بمغوا  9249شخصاً ،وأكد أنيـ
يستغموف استغالالً سيئاً ىناؾ .ولفت إلى أف الغالبية مف الالجئيف في "إسرائيؿ" ىـ مف دولة جنوب
السوداف ،كما أف بعض الالجئيف األفارقة يستغؿ تشابو سحنتو مع السودانييف ويدعي أماـ معتمديات المجوء
اإلسرائيمية أنو مف السوداف.
الحياة ،لندن3023/6/34 ،
 65الجزائر :جدل حول زيارة رئيس حكومة "القبائل" المؤقتة لـ"إسرائيل"
نشرت الشرق األوسط ،لندن 3023/6/34 ،نقالً عف مراسميا في الجزائر ،بوعالـ غمراسة ،أف وفداً مف
"حكومة القبائؿ" المؤقتة يزور "إسرائيؿ" منذ األحد الماضي ،بقيادة فرحات ميني رئيس "حكومة القبائؿ
المؤقتة .والتقى أفراد مف "الحكومة القبائمية" بنائب رئيس البرلماف اإلسرائيمي ،وقيادييف مف حزب الميكود،
لشرح األفكار االنفصالية التي يسعوف إلى تجسيدىا.
وأجرى الموقع اإللكتروني اإلخباري "آخر األخبار عف الجزائر" ،أمس مقابمة مع ميني عبر الياتؼ تناولت
دوافع زيارة "إسرائيؿ" ،فقاؿ :إف لقاءاتو مع اإلسرائيمييف "كانت فرصة لشرح أف شعب القبائؿ ليس عدوا ألي
شعب ،وبأنو يتوؽ لمحرية أكثر مف أي أمر آخر .إف منطقة القبائؿ ىي فرصة لكؿ الحوض المتوسط ولكؿ
العالـ الحر" .أي إف سكاف منطقة القبائؿ ال يعادوف "إسرائيؿ" .وأضاؼ حوؿ ما إذا كانت مباحثاتو تناولت
العالقات بيف الجزائر و"إسرائيؿ"" :ىذه ليست مشكمتنا ،فإذا كانت الجزائر تريد الدفاع عف قضيتيا مع
إسرائيؿ ما عمى مس ؤولييا إال إجراء مباحثات مع اإلسرائيمييف .نحف ىنا سفراء شعب القبائؿ وليس سفراء
الجزائر" .وحوؿ سؤاؿ يتعمؽ بموقفو مف حرماف الفمسطينييف مف إقامة دولتيـ عمى أرضيـ ،فقاؿ" :أنا ىنا
في إسرائيؿ لمدفاع عف مصالح القضية القبائمية .ومف يشعر بالصدمة مف ىذا األمر ،أقوؿ ليـ لماذا ال
يصدمكـ مصير شعب القبائؿ عمى يدي الدولة الجزائريةن لقد تجولت في القدس فوجدت عرباً سعداء
بالعيش فييا" .وتابع ميني حوؿ اإلدانة الشديدة التي لقيتيا زيارتو إلى "إسرائيؿ"" :لـ أسمع أبداً تنديداً ضد
المصافحة التي تمت بيف الرئيس بوتفميقة ورئيس وزراء إسرائيؿ إييود باراؾ عاـ ."2:::
وقاؿ محمد حديبي ،القيادي في حزب حركة النيضة لمصحافة إف الدولة مطالبة بسحب الجنسية الجزائرية
مف ىذا الشخص.
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وأضافت القدس العربي ،لندن 3023/6/34 ،نقالً عف وكالة (يو.بي.اي ،).أف الموقع اإلخباري الجزائري
الخاص "كؿ شيء عف الجزائر" نقؿ عف الناطؽ باسـ حزب جبية التحرير الوطني الحاكـ قاسة عيسي
قولو :إف زيارة ميني لػ"إسرائيؿ" "ال يمزـ سوى شخص ومجموعة صغيرة ،ليس لدييا أي قاعدة سواء بمنطقة
القبائؿ أو بيف القبائؿ الذيف ىـ جزء ال يتج أز مف الشعب الجزائري".
مف جيتو قاؿ رئيس جبية العدالة والتنمية اإلسالمي عبد اهلل جاب اهلل "إننا نديف تصرؼ ىذا الشخص الذي
يريد القضاء عمى وحدة البالد".
أما حركة مجتمع السمـ (اإلخواف المسمموف) فقد أعمنت رفضيا وادانتيا ليذه الزيارة.
 66أحد أعيان الييود في اليمن يتعرض لمطعن في صنعاء
(أ.ؼ.ب :).أصيب رجؿ مف الييود القالئؿ الذيف ال يزالوف يعيشوف في اليمف ،بجروح بالغة جراء تعرضو
ليجوـ بخنجر في سوؽ في صنعاء .والرجؿ ىو ىاروف يوسؼ زنداني ،وىو مف أعياف الييود في اليمف
ومف النازحيف مف محافظة صعدة الشمالية والمقيميف في صنعاء عمى نفقة الدولة.
الشرق األوسط ،لندن3023/6/34 ،
 67إدخال  43سيارة تابعة لقافمة "أميال من االبتسامات  23 -إلى غزة عبر معبر رفح
رفح  -عبد الحميـ سالـ :قاؿ مصدر بمعبر رفح البري ،اليوـ ،إنو تـ إدخاؿ  43سيارة تابعة لقافمة "أمياؿ
مف االبتسامات  "23 -إلى قطاع غزة ،وذلؾ عف طريؽ المعبر.
اليوم السابع ،القاىرة3023/6/34 ،
 68أوباما يطالب تركيا بتحسين عالقاتيا مع "إسرائيل"
أنقرة  -سيد عبد المجيد ،ووكاالت األنباء :طالب الرئيس األمريكي باراؾ أوباما نظيره التركي عبد اهلل جوؿ
بتحسيف عالقات بالده مع "إسرائيؿ" ،جاء ذلؾ خالؿ لقائيما عمي ىامش قمة حمؼ شماؿ األطمنطي الناتو
التي اختتمت أعماليا في مدينة شيكاغو األمريكية .وذكرت جريدة صباح التركية أف أوباما أكد حرص بالده
عمي عودة األجواء االيجابية بيف تركيا و"إسرائيؿ" ،مشي ار إلى أف العالقات الجيدة بيف البمديف ستساىـ في
االستقرار اإلقميمي ،خاصة في ظؿ ما تعيشو المنطقة مف أجواء ما يعرؼ بالربيع العربي.
األىرام ،القاىرة3023/6/34 ،
 69واشنطن تميد لالتفاق مع إيران بأضخم مساعدات عسكرية لـ"إسرائيل"
كتب محرر الشؤوف اإلسرائيمية :كشفت مجمة "ديفنس نيوز" العسكرية األميركية ،أمس ،النقاب عف أف
مجمس الشيوخ األميركي يناقش مشروع قانوف يمنح "إسرائيؿ" إحدى أكبر رزـ المساعدات العسكرية السخية
في تاريخيا.
وقد بدأت لجنة العالقات الخارجية في مجمس الشيوخ ببحث "قانوف التعاوف األمني المعزز بيف إسرائيؿ
والواليات المتحدة لمعاـ  ."3023وأشارت المجمة إلى أف مشروع القانوف ،الذي مف المؤكد أنو سيقر كقانوف،
سيمنح "إسرائيؿ" طائرات تزويد بالوقود وذخائر "خاصة" ،وسيوفر ليا صو اًر مف أقمار تجسس أميركية ،كما
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سيفتح األجواء األميركية أماـ تدريبات سالح الجو اإلسرائيمي .وكذلؾ ستمدد واشنطف الضمانات األميركية
لمقروض اإلسرائيمية إلى العاـ  .3026وكؿ ذلؾ ضمف تفكير أميركي بالتعويض عمى "إسرائيؿ" جراء أي
اتفاؽ نووي مع إيراف.
ووصفت "ديفنس نيوز" حجـ مكونات القانوف بأنو "لـ يسبؽ لو مثيؿ".
ونقمت جريدة "غموبس" االقتصادية اإلسرائيمية عف مصدر مواؿ لمدولة العبرية قولو إف المبادرة ليذا القانوف
تأتي عمى خمفية االتفاؽ المتوقع مع إيراف حوؿ مشروعيا النووي .وحسب ىذا المصدر فإف "مشروع القانوف
يمقى مباركة إدارة (الرئيس باراؾ) أوباما ،التي ترى فيو بادرة مصالحة إلسرائيؿ قبيؿ االتفاؽ مع إيراف ،وىو
االتفاؽ الذي تراه إسرائيؿ إشكاليا وتتحفظ عميو" .وأضاؼ أف األجزاء العسكرية مف مشروع القانوف نوقشت
مؤخ ار في لقاء وزير الدفاع اإلسرائيمي إييود باراؾ مع نظيره األميركي ليوف بانيتا األسبوع الماضي.
وبيف المزايا اإلضافية التي يمنحيا القانوف الجديد لػ"إسرائيؿ":
 توسيع التعاوف االستخباري بيف إسرائيؿ وأميركا ،وخصوصا في مجاؿ نقؿ معمومات مستخمصة مفصور أقمار اصطناعية تجسسية.
 تمقّي إسرائيؿ أسمحة وأعتدة عسكرية ،خصوصا طائرات تزويد بالوقود ،وقدرات لمدفاع في مواجيةالصواريخ و"ذخائر خاصة" عبر ترتيبات "إقراض إيجار" (.)lend – lease agreements
 إجراءات محسنة لشراء طائرات "اؼ  "46توفر إلسرائيؿ تفوقا جويا أكبر ،وتضمف تسميـ الدولة العبريةالطائرات في الوقت المحدد.
 توسيع المناورات العسكرية بيف الدولتيف واالستعداد المشترؾ لمواجية المخاطر. فتح المجاؿ الجوي األميركي أماـ طمعات التدريب اإلسرائيمية. تشجيع وتوسيع نشاط إسرائيؿ داخؿ حمؼ شماؿ األطمسي (الناتو) ،خصوصا التواجد اإلسرائيمي في مقرالحمؼ والمشاركة في مناوراتو.
 كما ستضع الواليات المتحدة تحت تصرؼ إسرائيؿ أعتدة فائضة ،خصوصا مف تمؾ التي بقيت بعداالنسحاب مف العراؽ.
 تسعى الواليات المتحدة لتعزيز جيودىا لمنع تيريب األسمحة إلى قطاع غزة ،واحباط مخاطر التسمؿ إلىسيناء.
 تخصص الواليات المتحدة إلسرائيؿ ذخائر وأسمحة إضافية لتخزينيا في مخازف الجيش األميركي فيإسرائيؿ ،والتي تستطيع إسرائيؿ استخداميا في حاالت الطوارئ.
 توسيع التعاوف بيف الدولتيف في مجاؿ حماية الحدود ،مكافحة اإلرىاب ،األمف البحري ،الطاقة وأمفالمعمومات.
 اتخاذ خطوات لضـ إسرائيؿ إلى شبكة الدفاع األميركية في الشرؽ األوسط.السفير ،بيروت3023/6/34 ،
" 6:ىآرتس" :وفد أمريكي لتنسيق المواقف مع "إسرائيل" بشأن إيران
ذكرت جريدة ىآرتس ،عمى صفحتيا األولى اليوـ األربعاء ،أف اإلدارة األمريكية ستوجو إلى "إسرائيؿ" وفداً
سياسياً وأمنياً رفيع المستوى لتنسيؽ المواقؼ بيف البمديف؛ في المفاوضات مع إيراف حوؿ الممؼ النووي.
وقالت الجريدة إف نائب الرئيس األمريكي جو بايدف أبمغ رؤساء المنظمات الييودية في الواليات المتحدة
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بشأف ىذا الوفد ،فيما أعربت مصادر في الواليات المتحدة عف تقديراتيا بأف اليدؼ مف الوفد المذكور ىو
تيدئة "إسرائيؿ" وطمأنتيا بشأف طبيعة التسويات التي يمكف التوصؿ إلييا مع إيراف .وقالت المصادر إف
الواليات المتحدة ستطمب مف "إسرائيؿ" تخفيؼ حدة االنتقادات التي توجييا لالتفاؽ المراقب بيف إيراف
والدوؿ الغربية ،خاصة وأف المحادثات بيف الطرفيف لـ تقترب بعد مف التوصؿ إلى اتفاؽ بيذا الخصوص.
موقع عرب 3023/6/34 ،59
 70االتحاد األوروبي يعرب عن قمقو إلدانة الفمسطيني باسم التميمي
(ا.ؼ.ب :).أعربت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف الثالثاء عف "قمقيا الشديد" إلدانة محكمة
عسكرية إسرائيمية الناشط الفمسطيني باسـ التميمي ،وقاؿ المتحدث باسـ آشتوف فى بياف إف "االتحاد
األوروبي يعتبر أف باسـ التميمي مدافع عف حقوؽ اإلنساف.
واحتج االتحاد األوروبي أيضاً عمى كوف إدانة التميمي تستند إلى شيادة قاصر في الخامسة عشرة مف
عمره.
اليوم السابع ،القاىرة3023/6/33 ،
 72محادثات صينية  -إسرائيمية في بكين لتعزيز التعاون العسكري
نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 3023/6/34 ،مف بكيف ،أف نائب الرئيس الصيني شي جيف
بينغ التقى برئيس ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي الزائر بني جانتس يوـ الثالثاء ،ودعا الجيشيف إلى تعزيز
التعاوف وتدعيـ العالقات الثنائية .وأضاؼ شي أف العالقات الودية والتعاونية بيف الصيف و"إسرائيؿ" لف
تصب فقط في المصالح األساسية لمبمديف والشعبيف ،ولكنيا أيضاً تخدـ السالـ واالستقرار .وقاؿ شي إف
العالقة بيف القوات المسمحة لمبمديف ،تعد عنص اًر ىاماً لمعالقات الثنائية ،وحافظت عمى النمو المستقر في
األياـ األخيرة .ويجب عمى الجيشيف أف يبذال مزيداً مف الجيود لمتعاوف والتعمـ مف بعضيما البعض.
ومف ناحيتو قاؿ المسؤوؿ اإلسرائيمي إف القوات المسمحة اإلسرائيمية ستبذؿ جيوداً مضنية مع الجانب
الصيني لتعزيز العالقات بيف الجيشيف والبمديف.
وأضافت السفير ،بيروت ،3023/6/34 ،أف رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ بني جانتس التقى
نظيره رئيس األركاف الصيني الجنراؿ تشف بينغادا .وأثنى بينغادا عمى الضيافة التي تمقاىا في "إسرائيؿ"،
وقاؿ إنيا تركت لديو انطباعا قويا بأف الجيش اإلسرائيمي قوي ووطني .وامتدح رئيس األركاف الصيني
التعاوف الذي يزداد توثيقا بيف الجيشيف الصيني واإلسرائيمي في المجاؿ العسكري.
وبحسب وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية أعرب جانتس عف تقديره لنفوذ الجيش الصيني عمى المنطقة .وأثنى
رئيسا األركاف وأبديا رضاىما عف التعاوف بيف الجيشيف وشددا عمى التزاميما بتطوير العالقات أكثر .وذكر
جانتس ف ي كالمو الزيارات المتبادلة لكبار الضباط مف الجانبيف وخصوصا الدورات المشتركة التي تقرر
إقامتيا في المستقبؿ القريب.
 73تل أبيب تقرر طرد  800عائمة سودانية إلى دولة جنوب السودان
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الناصرة :ذكرت اإلذاعة العبرية أف وزير الداخمية اإلسرائيمي إيمي يشاي أوعز إلى "سمطة اليجرة" بإجراء
االستعدادات الفورية لطرد سبعمائة عائمة سودانية وابعادىا إلى دولة جنوب السوداف ،بسبب دخوليا عف
طريؽ التيريب عبر شبو جزيرة سيناء المصرية.
قدس برس3023/6/34 ،
 74انتصار جنوب أفريقيا لممقاطعة يثير غضب "إسرائيل"
حممي موسى :أثار قرار أصدرتو حكومة جنوب أفريقيا يفرض عمى منتجات المستوطنات في الضفة الغربيػة
ػتفز كالعػػادة
المصػػدرة إلييػػا أف تحمػػؿ إشػػارة خاصػػة ،غضػػب األوسػػاط اليمينيػػة فػػي إسػرائيؿ .بػػؿ إف األمػػر اسػ ّ
حماة «االنتصاب القومي» في و ازرة الخارجية اإلسرائيمية مف أنصار حػزب «إسػرائيؿ بيتنػا» بزعامػة أفيغػدور
ليبرماف .وقد استدعت الخارجية السفير الجنوب أفريقي في إسرائيؿ لتوبيخو عمػى تجػرؤ حكومتػو عمػى اتخػاذ
مثػػؿ ىػػذا الق ػرار .ولكػػف ىػػذا الق ػرار فػػي أساسػػو ىػػو تتػػويج لق ػرار سػػبؽ واتخذتػػو شػػركات تسػػويؽ أوروبيػػة عػػدة
أفمحػػت فييػػا حمػػالت مقاطعػػة البضػػائع اإلس ػرائيمية فػػي تشػػكيؿ عنصػػر ضػػغط دفػػع حكومػػات إس ػرائيؿ لمقبػػوؿ
بوضع شارة تمييز لبضائع منتجة في المستوطنات.
وكػػاف وزيػػر التجػػارة والصػػناعة الجنػػوب أفريقػػي روب ديفػػيس قػػد أعمػػف قبػػؿ أيػػاـ أف المسػػتيمكيف فػػي بػػالده ال
ينبغػػي أف يبق ػوا مضػػمميف عنػػد ش ػرائيـ بضػػائع تنػػتج فػػي األ ارضػػي المحتمػػة ويظنػػوف أنيػػا بضػػائع تنػػتج فػػي
إسرائيؿ .وبحسب البالغ ،باتت مفروضة عمى التجار في جنوب أفريقيا مسؤولية وضع شارات عمى منتجات
المستوطنات وعدـ قبوؿ وضع شارة «انتاج إسرائيؿ» عمييا.
وأثار ىذا القرار غضب الحكومة اإلسرائيمية التي سارعت الستدعاء سفير جنوب أفريقيا في تؿ أبيب وتوبيخ
بالده عمى ىػذا الموقػؼ .وأعمػف المتحػدث باسػـ و ازرة الخارجيػة اإلسػرائيمية يغػاؿ بػالمور أف «األمػر ال يتعمػؽ
بمعارضة سياسة لممستوطنات ،وانما خصوصاً إساءة لمدولة عبر إشارة خاصة وفؽ معايير قومية ،سياسػية.
وبناء عميو فػإف ىػذه خطػوة عنصػرية فػي جوىرىػا .ومػا يصػدمنا ىػو التفكيػر تحديػداً بػأف جنػوب أفريقيػا تبػدي
وتتحرؾ بعمى في منزلؽ عنصري شديد».
انعداـ إحساس
ّ
ومف الواضح أف أكثر ما استفز إسػرائيؿ فػي الخطػوة الجنػوب أفريقيػة لػيس فقػط أنيػا تصػدر عػف الدولػة التػي
رمزت أكثر مف غيرىا لمنضاؿ ضد التفرقة العنصرية وانما أيضاً حقيقة أف الوزير الذي اتخذ القرار ىو وزير
ييودي .وقد أشار رئيس مجمس المسػتوطنات فػي الضػفة الغربيػة دانػي ديػاف إلػى ىػذا الجانػب عنػدما قػاؿ إف
«المفاجئ ىو أف متخذ القرار ،وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي روب ديفيس ،ييودي .وىذا يثبػت مػرة
أخرى أف الييود مف اليسار المتطرؼ يقودوف بشدة أكبر الحممة الدعائية ضد دولة إسرائيؿ .ىذا حاؿ «جاي
ستريت» في أميركا وديفيس وغولدستوف في جنوب أفريقيػا .ونحػف سػنثبت أف االسػتيطاف فػي ييػودا والسػامرة
أقوى مف كؿ األعداء».
وكػػاف وزيػػر الخارجيػػة الػػدنماركي ،فيمػػي سػػوفنداؿ ،قػػد دعػػا لتمكػػيف سػػمطات التسػػويؽ فػػي الػػدنمارؾ النتيػػاج
أسموب وضع شارات خاصػة عمػى منتجػات المسػتوطنات .وحسػب قولػو فػإف ىػذه خطػوة تظيػر بشػكؿ واضػح
أف ىػػذه المنتجػػات أنتجػػت فػػي ظػػروؼ ليسػػت مقبولػػة عمػػى حكومػػة الػػدنمارؾ وال عمػػى الحكومػػات األوروبيػػة.
وأعرب عف أممو في «أف نظير بذلؾ لمفمسطينييف في أرجاء العالـ أننا نؤمف بأف المستوطنات ليست قانونية
ومحظور استمرار البناء فييا».
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ومف الواضح أف خشية إسرائيؿ مف الخطوة الجنوب أفريقية ليست اقتصادية محضة وانمػا سياسػية ومعنويػة.
فحجـ الصادرات اإلسرائيمية لجنوب أفريقيا يصػؿ إلػى  649مميػوف دوالر سػنوياً .وتصػدر إسػرائيؿ إلػى ىنػاؾ
أساساً األلماس ،كيماويات ،آالت ،أدوات حفر ،بالستيؾ ومعادف ومعدات اتصاؿ .أما الدنمارؾ فتستورد مف
إسرائيؿ ما يصؿ إلى  447مميوف دوالر سنويا وتتركز وارداتيا عمى منتجات صناعية وزراعية.
وتعتب ػػر إسػ ػرائيؿ أف انض ػػماـ ك ػػؿ م ػػف جن ػػوب أفريقي ػػا وال ػػدنمارؾ لحمم ػػة مقاطع ػػة البض ػػائع اإلسػػرائيمية يش ػػكؿ
انتصػ ػػا اًر لحركػ ػػة  BDSالدوليػ ػػة (والتػ ػػي أخػ ػػذا اسػ ػػميا مػ ػػف األحػ ػػرؼ األولػ ػػى لكممػ ػػات «مقاطعػ ػػة»« ،صػ ػػرؼ
اس ػػتثمارات» و«عقوب ػػات») الس ػػاعية لف ػػرض العزل ػػة عم ػػى إسػ ػرائيؿ ف ػػي ك ػػؿ النػ ػواحي االقتص ػػادية ،السياس ػػية
واألكاديمية ،بقصد تحويميا إلى دولة منبػوذة .وتنظػر إسػرائيؿ إلػى األمػر عمػى أنػو سػابقة ألف ىػذه ىػي المػرة
األولى التي تتخذ فييا دولة ذات سيادة ،وليس شركة تجارية أو جمعية ،ق ار اًر بفرض عقوبات كيذه.
وكانػػت المػرة األولػػى التػػي طػػرح فييػػا أمػػر وضػػع إشػػارات عمػػى منتجػػات المسػػتوطنات فػػي العػػاـ  .2:::وفػػي
العػػاـ  3006وقػػع إييػػود أولمػػرت ،بصػػفتو وزيػػر الصػػناعة والتجػػارة عمػػى اتفػػاؽ لترتيػػب األمػػر مػػع مفوضػػية
االتحػاد األوروبػػي .وبحسػػب االتفػػاؽ تضػػع إسػرائيؿ إشػػارة عمػػى بضػػائع تنػػتج فػػي الضػػفة الغربيػػة ،وباتػػت ىػػذه
البضائع ال تناؿ أفضميات ضريبية مف االتحاد كاف يمنحيا لمنتجات إسرائيمية .ومنحػت الحكومػة اإلسػرائيمية
لممنتجيف في المستوطنات تعويضات تناسب ما حرموا منو مف امتيازات ضريبية في أوروبا.
عموماً ىذا ى و الحاؿ مع االتحاد األوروبي ،وىناؾ توصية مف و ازرة الزراعة البريطانية بوضع إشػارات عمػى
منتجات المستوطنات ،لكنيا حتػى ااف ليسػت توصػية ممزمػة .وكمػا سػمؼ فػإف إسػرائيؿ تخشػى مػف نجاحػات
حرك ػ ػػة المقاطع ػ ػػة وامت ػ ػػدادىا م ػ ػػف مقاطع ػ ػػة بض ػ ػػائع المس ػ ػػتوطنات إل ػ ػػى مقاطع ػ ػػة البض ػ ػػائع اإلسػ ػ ػرائيمية .وال
يق ػ ّؿ عػػف ذلػػؾ أىميػػة أف جنػػوب أفريقيػػا افتتحػػت خػػط الػػدوؿ التػػي توصػػي بأشػػكاؿ مػػف المقاطعػػة لممنتجػػات
اإلسرائيمية والتي ينظر ليا عمى أنيا خطوة في طريؽ نزع الشرعية عف إسرائيؿ.
السفير ،بيروت3023/6/34 ،
 75عين "إسرائيل" عمى ثورة مصر يوماً بيوم

عاطؼ الغمري
ابتداء مف يوـ  36يناير  3022،واظب الوزير “اإلسرائيمي” بنياميف بف أليعازر عمى التحدث يوميػاً باليػاتؼ
مع الرئيس السابؽ مبارؾ ،في مكالمات تراوح مػدتيا بػيف  30و 40دقيقػة ،ويقػوؿ بػف أليعػازر :إنػو شػعر فػي
أثناء ىذه المكالمات بأف صديقو مبارؾ ،قمػؿ مػف تقػدير أىميػة التظػاىرات ضػده ،والتػي أرغمتػو عمػى التنحػي
في  22فبراير.
ٍ
 . .بف أليعازر الذي يتكمـ العربية بطالقة ،فيو مولود بالعراؽ وتعمـ فييا ،وكػاف اسػمو عندئػذ فػؤاد ،قبػؿ أف
يياجر إلى “إسرائيؿ” ،يقوؿ“ :إنو حيف شعرت باالتجاه الذي تسير فيو األحداث في مصر قمت لمبارؾ ،إنؾ
أحس ػػنت بال ػػذىاب إل ػػى ش ػػرـ الش ػػيخ ،ألن ػػؾ س ػػتكوف قريبػ ػاً م ػػف إي ػػالت ،وم ػػف ىن ػػاؾ نس ػػتطيع متابع ػػة حالت ػػؾ
الصحية”.
ثـ يقوؿ إف الشرؽ األوسط سوؼ يكوف مختمفاً بعد مبارؾ ،وسيصبح منطقة أسوأ.
فما الذي تخشاه “إسرائيؿ” مف اختالؼ الوضع ،عما كاف عميون
إف التقديرات “اإلسرائيمية” المنشورة ،تتحدث بوضوح تاـ عما كاف قائماً في مصػمحتيـ ،وأيضػاً عػف مخػاوفيـ
مما ىو قادـ في مصر.
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 أوالً :بالنسػ ػػبة إلػ ػػى مػ ػػا كػ ػػاف ،فػ ػػإف المؤسسػ ػػة األمنيػ ػػة “اإلس ػ ػرائيمية” ،وزعمػ ػػاء “إس ػ ػرائيؿ” ،والبػ ػػاحثيف فػ ػػيالجامعات ،والصحافييف وخبراء الشػؤوف العربيػة وأغمبيػتيـ عسػكريوف أعضػاء فػي الموسػاد ،كرسػوا أكبػر قػدر
مف اىتماميـ لدراسة نتػائج الثػورة فػي مصػر عمػى “إسػرائيؿ” ،ومػا سػيترتب عمييػا مػف تػأثير فػي ميػزاف القػوى
بيف العرب و”إسرائيؿ” ،وتطوير العسكرية “اإلسرائيمية” ،والوضع الداخمي فييا سياسياً واقتصادياً ،ودورىا في
المنطقػة ،والمشػكمة الفمسػػطينية ،وذلػؾ إذا اكتممػػت أىػداؼ الثػػورة التػي أعمنيػا الشػػباب فػي ميػػداف التحريػر يػػوـ
 36يناير.
 ثانياً :ظؿ مكتب رئيس الوزراء ،ومكتب وزير الخارجية ،يتابعاف األحداث في مصر أوالً بأوؿ.وحرص مسؤولو و ازرة الخارجيػة عمػى عقػد اجتمػاع كػؿ عػدة سػاعات لمناقشػة وتقيػيـ الموقػؼ ،خصوصػاً بعػد
رحيؿ مبارؾ.
 ثالثػاً :الصػػحفي “اإلسػرائيمي” ألػػوؼ بػػف ،كػػاف قػػد نشػػر ،قبػػؿ عػػاـ ونصػػؼ العػػاـ مػػف إطاحػػة مبػػارؾ ،مقػػاالًبعنواف صمّوا مف أجؿ الريس  ،RAISيصؼ فيو بدقة عالقة مبارؾ ب “إسرائيؿ” ،وقػاؿ إف مبػارؾ مػف بػيف
كؿ قادة الدوؿ في العالـ ،ىو الذي يعد وثيؽ الصػمة بنتنيػاىو ونقػؿ عػف مصػدر رفيػع المسػتوى تأكيػداً لػذلؾ،
بقولو :إف العالقة بيف مبارؾ ونتنياىو أكثر مف وثيقة.
ثـ يضيؼ ،نقوؿ شك اًر لمبارؾ الذي صار حميفاً استراتيجياً “إلسرائيؿ” ،والمورد الرئيس ليا مػف الطاقػة ،ومػف
أجؿ ىذا يمكف أف تكوف أمنية قادة “إسرائيؿ” ىي أف يدعوا لمبارؾ بالخمود .!!IMMORALITY
 . .أم ػػا بالنس ػػبة إل ػػى االحتم ػػاالت المتوقع ػػة ،فق ػػد ب ػػدأت مواق ػػؼ “إسػػرائيؿ” تتخ ػػذ ش ػػكالً مح ػػدداً ،تعبيػ ػ اًر ع ػػف
مخاوفيا عمى النحو ااتي:
بعد أياـ مف ثورة  36يناير ،أرسمت و ازرة الخارجية “اإلسرائيمية” ،مذكرات سػرية لسػفرائيا فػي أكثػر مػف عشػر
دوؿ رئيسة منيا أمريكا وروسيا ،والصيف ،وكنػدا ،ودوؿ أوروبيػة ميمػة ،تطمػب مػنيـ حػث رؤسػاء ىػذه الػدوؿ
عمى التوقؼ عف انتقػاد مبػارؾ ،وأف يؤكػدوا أف اسػتقرار الوضػع فػي مصػر ،سػيؤثر فػي األوضػاع فػي الشػرؽ
األوسط كمو.
ومف ناحيتيا ،ذكرت صحيفة “ىاآرتس” أف االستياء يتصاعد في “إسرائيؿ” مف ترحيب أمريكا وأوروبا بالثورة
عمى نظاـ مبارؾ ،وأف مسؤوالً كبي اًر قاؿ لمصحيفة ،إف التخمي عف مبارؾ ستكوف لو عواقب شديدة.
كانت “إسرائيؿ” قد سعت في السنوات األخيرة ،إلى تقميص مكانة مصػر ،وتيمػيش دورىػا فػي العػالـ العربػي،
وفي منطقة الشرؽ األوسط.
وفي ىذا الشأف قاؿ البروفيسور إيييتزؿ دروا ،خبيػر الشػؤوف االسػتراتيجية ،وأسػتاذ العمػوـ السياسػية بالجامعػة
العبرية ،إف ثورة مصر ،واكتماؿ موجات الربيع سوؼ تغير المنطقة تماماً.
وقد شيدت “إسرائيؿ” مؤتمرات عديدة ،اتفؽ المتحدثوف فييػا عمػى أف قيػاـ ثػورة تنيػي حكػـ الطغيػاف والفسػاد،
وتسػتبدؿ بػو حكمػاً ديمقراطيػاً ،ومػا يػؤدي إليػو ذلػػؾ مػف سياسػات مسػتقمة وتػػأثيره فػي األوضػاع اإلقميميػة ،ىػػو
شيء ال تريده “إسرائيؿ”.
وفي االتجاه نفسو كتب الصحافي أوفر شيالح مقاالً بعنواف “الديمقراطية ليسػت لمعػرب” ،وقػاؿ فيػو :ال يوجػد
عاقؿ في “إسرائيؿ” ال يخاؼ مف عواقب ثورة مصر ،وقد سمعت كثي اًر مف المتحدثيف في الدولة ،ومف قطاع
كبيػػر مػػف الػرأي العػػاـ أف الديمقراطيػػة ليسػػت لمعػػرب ،فيػػـ ال يسػػتحقونيا  .وأف مػػا تحتػػاج إليػػو “إس ػرائيؿ” ىػػو
نظػػاـ عربػػي ،لػػيس ديمقراطي ػاً ،وباختصػػار نريػػد حكام ػاً عرب ػاً ديكتػػاتورييف ،ومػػف مصػػمحتنا أف بعػػض الػػدوؿ
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العربية متخمفّة تحت حكـ ديكتاتوري  .واعتبر كثير مف الساسة في “إسرائيؿ” أف قياـ ديمقراطيػة مكتممػة فػي
مصر ىو ما يخيفيـ.
في األسبوع األوؿ مف الثورة في مصر كتب أموس ىاريؿ تحميالً عف تأثيرات الثورة في “إسرائيؿ” فقػاؿ :لػو
أطيح مبارؾ فسيكوف لذلؾ تأثيرات أمنية كبيرة في المدى القصير والطويؿ.
كذلؾ ألقى الجنراؿ أموس ياديف محاضرة في مؤتمر في ىيرتزيميا قاؿ فيو :لو تحقؽ االحتمػاؿ األسػوأ وسػقط
مبارؾ فسيؤدي ذلؾ إلى دخوؿ “إسرائيؿ” في مناقشات عف ميزانية عسكرية مختمفة.
ىػػذه صػػورة دقيقػػة لمكيفيػػة التػػي سػػيطرت عمػػى نظ ػرة “إس ػرائيؿ” إلػػى مصػػر ،منػػذ محػػاوالت دفػػع دوؿ العػػالـ -
خاصة أمريكا -إلى اإلبقاء عمى مبػارؾ ،ونظرتيػا إلػى نتػائج نجػاح الثػورة واكتمػاؿ أىػدافيا ،ألف حػدوث ذلػؾ
يعني كسر القاعدة األساسية االستراتيجية “إسرائيؿ” تجاه العالـ العربي ،التي أقامت فكرىا االستراتيجي عمػى
أف العالـ العربي ،عالـ ساكف ال يمكف أف تتغير أوضاعو ،وليذا فإف ثورة مصر ،وتأثيرىا في موجات الربيع
العربػػي ،يمكػػف أف تػػؤدي إلػػى إيجػػاد اسػػتراتيجية أمػػف قػػومي عربيػػة ،وىػػو مػػا لػػيس لػػو وجػػود حتػػى ااف عندئػ ٍػذ
يعدؿ ميزاف القوى بينيا وبيف العرب الذي ظؿ يميؿ لمصمحتيا منذ قياميا العاـ .59
لكػػف ذلػػؾ رىػػف بقيػػاـ ديمقراطيػػة توافقيػػة حقيقيػػة فػػي مصػػر ،تػوازف بػػيف أدوار كػػؿ القػػوى والتوجيػػات فػػي توافػػؽ
سياسػػي وطنػػي أخالقػػي ،دوف أي محاولػػة مػػف فريػػؽ لتيمػػيش ااخ ػريف ،واال كػػاف ذلػػؾ ض ػربة لمديمقراطيػػة،
تصب في مصمحة مف يتربصوف بمصر ،حتى ولو كاف ذلؾ عف غير وعي.
الخميج ،الشارقة3023/6/34 ،
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د.أحمد جميؿ عزـ
تقػػوؿ سػيدة فمسػػطينية تعػػيش فػػي قبػػرص منػػذ نحػػو عشػريف عامػاًّ ،إنيػػا تمحػػظ مػػؤخ ار عػػددا مت ازيػػداً مػػف الشػ ّػباف
المجمع ػػات التجاري ػػة ومح ػػالت الس ػػوبرماركت ف ػػي قب ػػرص،
اإلسػ ػرائيمييف يبيع ػػوف منتج ػػات البح ػػر المي ػػت ف ػػي
ّ
إف ىنػاؾ جػيالً جديػداً
وتمتمئ في الوقت نفسو فنادقيا ومتاجرىا بالعامميف القادميف مف أوروبا الشرقية ،ال بؿ ّ
مف القبارصة يمثؿ نتاج موجة زواجيـ مع القادميف مف االتحاد السوفياتي السابؽ في التسعينيات.ىذه خمفيػة
اجتماعية اقتصادية سياحية تُالحظ عمى ىامش تحالؼ عسكري وخريطة سياسية تتشكؿ ،وأحد سػيناريوىاتيا
الممكنػة قيػػاـ تحػػالؼ روسػػي-يونػػاني-قبرصػػي-إسػػرائيمي ضػػد تركيػػا ،وربمػػا لبنػػاف .والسػػبب ااف ىػػو الخػػالؼ
وتدعي كػؿ مػف قبػرص واسػرائيؿ ممكيتيػا،
حوؿ ثروات غاز ونفط ضخمة ،اكتُشفت في مياه شرؽ المتوسطّ ،
مػػع مطالػػب لبنانيػػة بنصػػيبيا ،وربمػػا كػػذلؾ فمسػػطيف ،وتحديػػدا قطػػاع غػزة .ولػوال الوضػػع السػػوري ،فمربمػػا كػػاف
.تقدر كميػػات مصػػادر الطاقػػة المكتشػػفة حػػديثاً فػػي ميػػاه
تحػ ٌ
ػالؼ تركػػي-سػػوري-لبنػػاني-فمسػػطيني أمػ اًر متصػ ّػو اًر ّ
شػػرؽ المتوسػػط بنحػػو  2.8مميػػار برميػػؿ بتػػروؿ ،و 233ترليػػوف قػػدـ مكعػػب مػػف الغػػاز الطبيعػػي .وأوؿ مػػف
أمػػس ،بػػدا أف المنطقػػة تػػدخؿ مرحمػػة جديػػدة بخبػػر نش ػرتو وسػػائؿ إعػػالـ تركيػػة ،وأنكرتػػو إس ػرائيؿ ،عػػف عػػزـ
األخيػرة نشػػر قػوات عسػػكرية فػػي اليونػػاف لحمايػػة عمميػػات التنقيػػب واالسػػتخراج القبرصػػية لمغػػاز .ويعكػػس ىػػذا
الخبر حالة االستقطاب المتزايدة في المنطقة ،خاصة أف قبػرص واسػرائيؿ وقعتػا العػاـ  3020اتفاقيػة تأسػيس
منطقػػة اقتص ػػادية مغمق ػػة عمييم ػػا .ونتيج ػػة لي ػػذه االتفاقي ػػة ،وقّعػػت ال ػػدولتاف اتفاقي ػػات م ػػع ش ػػركة واح ػػدة ،ى ػػي
األميركية "نوبؿ" ،لالستكشاؼ في مياىيما اإلقميمية .والباب مفتوح لمتوقيع مع شػركات أخػرى ،ال ُيسػتبعد أف
تكػػوف روسػػية وصػػينية.تريد تركيػػا الحفػػاظ عمػػى مصػػالح ،ومػػا ت ػراه حصػػة لقبػػرص التركيػػة ،أي الجػػزء الػػذي
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احتمتو قواتيا العػاـ  .2:85وتبػدو قبػرص ومعيػا اليونػاف ،عمػى اتفػاؽ وتحػالؼ مػع إسرائيؿ.وتصػطؼ روسػيا
إلى جانب اليوناف ،بيدؼ زيادة احتماؿ دخوؿ شركة "غاز بروـ" الروسية ،كجزء مف التحالؼ لتصدير الغاز
إل ػػى أوروب ػػا ،والحص ػػوؿ عم ػػى حص ػػة ف ػػي الث ػػروة الجدي ػػدة .وم ػػف ىن ػػا نفي ػػـ انتق ػػاد موس ػػكو م ػػؤخ اًر ني ػػة تركي ػػا
استكشاؼ الغاز حوؿ جزيرة قبرص المقسمة.في األثناء ،يعتقد لبناف أنو شريؾ فػي الثػروة الغازيػة ،خصوصػا
في مساحة تقدر بنحو  960كيمومت ار مربعا مف الحدود البحريػة ،وتتنػازع عمييػا مػع إسػرائيؿ ،ويتوقػع أف فييػا
مصػػادر غػ ٍ
إف األخيػرة
ػاز ونفػػط كبيػرة .وبينمػػا تحػػاوؿ الحكومػػة المبنانيػػة الوصػػوؿ إلػػى اتفاقيػػات مػػع قبػػرص ،فػ ّ
إف نقاش المطالب المبنانية يجب أف يكوف ضمف إطار ثالثػي يضػـ إسػرائيؿ ،التػي تس ّػرب رسػائؿ أشػبو
تقوؿ ّ
باالبتزاز لبيروت ،فتطالب بمفاوضات مباشرة حوؿ الثروة ،في حيف ييدد حزب اهلل بمواجية لمنػع االنفػراد أو
المكتشػػفة فػػي
االنتفػاع اإلسػرائيمي مػػف ثػروة لبنانيػػة .وكػػاف يمكػػف تخيػؿ دور سػػوري يطالػػب بحصػػة فػي الثػػروة ُ
البحػػر ،ل ػوال المػػأزؽ ال ػراىف .ولكػػف صػػعود اإلسػػالمييف المحتمػػؿ لمحكػػـ فػػي مصػػر وتػػونس وغيرىمػػا ،يعطػػي
المحظػػة التاريخيػػة معػػاني مختمفػػة ومعقػػدة .وحتػػى إيػراف يمكػػف أف تػػدخؿ المشػػيد ،خصوصػػا لػػدعـ حػػزب اهلل،
وألف تحالف ػػا يوناني ػػا إسػ ػرائيميا ق ػػد ي ػػدخؿ ض ػػمف خط ػػط ضػ ػربيا عسكرّيا.مس ػػاحيؽ تجمي ػػؿ البح ػػر المي ػػت ف ػػي
المجمعػػات التجاريػػة القبرصػػية ،والعمالػػة األوروبيػػة الش ػرقية ،عمػػى ضػػآلة أىميتيػػا ،ربمػػا تعنػػي كيػػؼ تحولػػت
قب ػػرص إل ػػى ممج ػػأ س ػػياحي وتج ػػاري لإلسػ ػرائيمييف ،بع ػػد ت ػػدىور العالق ػػات م ػػع تركي ػػا .وحقيق ػػة التم ػػايز ال ػػديني
والثقافي في االنقساـ حوؿ الغاز المكتشؼ ،وصعود اإلسالمييف ،يعزز فرضيات القائميف بصداـ الحضارات.
لكػػف سػػيناريوىات أخػػرى ممكنػػة؛ فقػػد نمػػا التبػػادؿ التجػػاري بػػيف إس ػرائيؿ وتركيػػا رغػػـ تػػوتر العالقػػات ،وزادت
صػػادراتيا إلػػى إسػرائيؿ العػػاـ  3022بنسػػبة  ،% 30لتبمػػغ  3.28مميػػار دوالر ،مقابػػؿ  2.9مميػػار دوالر العػػاـ
 .3020وارتفعت الصادرات اإلسرائيمية إلى تركيا بنسبة  2.96( % 53مميػار دوالر) .ومػف الميػـ تػذكر أف
إسرائيؿ دخمت مع تركيا في حوار العاـ  3008لمد خط أنابيب طولو  570كيمومت اًر ،مف جيياف التركية إلػى
اتيجيا
أف خط اًر استر ّ
حيفا ،ولكف تحوؿ إسرائيؿ إلى اليوناف لـ يعف فقط أف فرصة اقتصادية قد ضاعت ،بؿ و ّ
ػإف أولويػات اإلسػالمييف القُطريػة قػد تحػد مػف احتمػاالت سػيناريو يتحػالفوف فيػو
يتشكؿ ضد أنقرة .إلػى ذلػؾ ،ف ّ
مع تركيا ،وعالقات روسيا وايراف عميقة أيضاً واستراتيجية.
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أودي ديكؿ واوريت برلوؼ
مسػػألة اض ػراب السػػجناء الفمسػػطينييف عػػف الطعػػاـ أغرقػػت العنػػاويف الرئيسػػية فػػي االسػػابيع االخي ػرة ووصػػمت
القضية ،زعما ،الى منتياىا مع التوقيع عمى اتفاؽ تفاىـ مع السجناء بوساطة المخابرات المصرية .كخمفيػة،
حسػب تقريػر  Middle East Monitor Fact Sheetيمكػث نحػو  7االؼ سػجيف فمسػطيني فػي السػجوف
وفػػي المعػػتقالت فػػي اسػرائيؿ .مػػنيـ نحػػو  430يحتجػػزوف قيػػد االعتقػػاؿ االداري الػػذي بنظػػرىـ وبنظػػر االسػرة
الدولية ليس شرعيا .االعتقاؿ االداري ىو اجراء ينبع مف قوانيف الحػرب فػي القػانوف الػدولي ويسػتيدؼ ،عمػى
أساس مادة أدلة سرية ،احباط أعماؿ ارىابية مستقبمية ،مف شأنيا أف تعرض سالمة الجميور لمخطر .وذلػؾ
خالفا لالجراء القضائي الجنائي المعروؼ ،حيث مادة االدلة الكاممة تنكشؼ لممػتيـ واالجػراء ينتيػي باالدانػة
(او التبرئة) وفي اعقاب ذلػؾ باصػدار بػالحكـ بالعقػاب .االجػراء الجنػائي زالكامػؿز يعتبػر زشػرعياز بينمػا اجػراء
االعتقاؿ االداري ال يعتبر زشرعياز.
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االضراب عف الطعاـ ىو عمميا اداة اخرى في صػندوؽ االدوات الفمسػطيني ضػد اسػرائيؿ ،والػذي ال يتضػمف
الكفاح العنيؼ مف االرىاب والعنؼ ،بؿ ممارسة الضغط عمػى اسػرائيؿ فػي بعػد الػوعي ،فػي ظػؿ التوجػو الػى
امكانيػػة فقػػداف السػػيطرة عمػػى الوضػػع ،فػػي حالػػة وفػػاة احػػد السػػجناء جوعػػا .ىػػذا بعػػد يتبنػػى فيػػو الفمسػػطينيوف
اساليب الكفاح المتبعة في العػالـ العربػي ،منػذ نشػوء الربيػع العربػي .اختيػار الوسػائؿ غيػر العنيفػة تػـ انطالقػا
مف الفيـ باف نجاعتيػا اكبػر بكثيػر وال سػيما فػي المسػائؿ المتعمقػة بحقػوؽ االنسػاف .اليػدؼ االساسػي لمكفػاح
غير العنيؼ ىو تغيير سياسة دولة اسرائيؿ بادوات جديدة .يمكف اف نالحظ بانو يوجد تأثير مباشر لمنشطاء
ف ػػي الش ػػبكات االجتماعي ػػة ،ف ػػي ال ػػدوؿ العربي ػػة (مص ػػر ،البحػ ػريف ،الكوي ػػت ،ال ػػيمف ،االردف ،لبن ػػاف ،س ػػوريا
والسعودية) عمى زعماء الرأي العاـ في الشبكات االجتماعية في غزة وفي الضفة .في ضوء نجاح المضربيف
عػػف الطعػػاـ فػػي الػػدوؿ العربيػػة ،قػػرر فػػي كػػانوف االوؿ  3022معػػتقالف اداريػػاف فمسػػطينياف ،خضػػر عػػدناف
وىنػػاء الشػػمبي الشػػروع فػػي اضػراب عػػف الطعػػاـ بيػػدؼ وقػػؼ ظػػاىرة االعتقػػاالت االداريػػة ،غيػػر الشػػرعية فػػي
نظرىما .وقد حظي الفعؿ بعطػؼ شػديد فػي الشػارع الفمسػطيني .يبػدو أف التخػوؼ مػف أف تػؤدي وفاتيمػا الػى
اندالع العنؼ ،داخؿ السجوف وفي المناطؽ ىو الذي أدى في النياية الى القرار االسرائيمي لتحريرىما.
في أعقاب نجاح االضراب عف الطعاـ ليذيف المعتقميف ،بدأ قبؿ نحو شيريف ونصؼ الشير خمسة معتقمػيف
اداريػػيف فمسػػطينييف آخ ػريف االض ػراب عػػف الطعػػاـ وفػػي  28نيسػػاف انضػػـ الػػييـ نحػػو  2.600سػػجيف آخػػر.
معظميـ سجناء جنائيوف وامنيوف وبعضيـ معتقموف اداريوف .ىػدؼ االضػراب الجمػاىيري ،االوؿ فػي حجمػو
في العالـ العربي ،كاف وضع حػد لالعتقػاالت االداريػة ،او كبػديؿ تحسػيف الشػروط االعتقاليػة لمسػكاف ،والتػي
ساءت في اعقاب اختطاؼ جمعاد شميط.
المطالب التػي نشػرىا السػجناء عبػر الشػبكات االجتماعيػة تضػمنت :وقػؼ االعتقػاالت االداريػة؛ وقػؼ سياسػة
حجػػز السػػجواء فػػي العػػزؿ؛ وقػػؼ التفتيشػػات المفاجئػػة لمزنػػازيف؛ اعطػػاء عػػالج طبػػي مناسػػب؛ اعطػػاء مكانيػػة
زيارة عائالت السجناء (والمقصود اساسا السجناء مف غزة ممف تمنع عائالتيـ مف زياراتيـ)؛ وقؼ االىانػات
والتوقيفات البناء عائالت السجناء مف والى السجوف.
في الشبكات االجتماعية يبدو تأييد جارؼ لممعتقميف االدارييف وبقدر أقػؿ لمسػجناء االمنيػيف /الجنػائييف الػذيف
انضػموا الػػى االضػراب .وحظيػػت الخطػػوة أيضػػا بالتغطيػة االعالميػػة ،باالسػػناد ،بالتأييػػد مػػف نشػػطاء الشػػبكات
االجتماعيػة فػي بػاقي الػدوؿ العربيػة ممػف انضػموا لتحقيػؽ اليػدؼ .وتجػدر االشػارة الػى أف ىػذا التأييػد الوسػػع
فػػي الشػػبكة لػػـ يتضػػمف ،عمػػى طػػوؿ الطريػػؽ ،الػػدعوة لمتوجػػو الػػى العنػػؼ .بفيميػػـ ،االثػػر والمنفعػػة لمكفػػاح
سيكوناف أوسع طالما لـ يحمؿ ىذا الكفاح طابعا عنيفا.
واضػػح أنػػو فػػي السػػمطة ايضػػا لػػـ تكػػف ىنػػاؾ أدوات مناسػػبة لمتصػػدي ليػػذه الظػػاىرة الجديػػدة .محمػػود عبػػاس،
طرح تخوفا مف اف تفقد السمطة السيطرة عمى االحداث في حالة وقوع ضرر الحػد مػف السػجناء .وذلػؾ عمػى
ما يبدو ،لممارسة الضغط عمى اسرائيؿ كي تبػدي مرونػة فػي معالجػة المسػألة .السػمطة الفمسػطينية وأجيزتيػا
االمنية وقفت أماـ ٍ
تحد مركب .مف جية ،تضػمنت االحػداث مظػاىرات فػي المػدف المركزيػة ،مػا فػي ذلػؾ فػي
الخمي ػػؿ وف ػػي ن ػػابمس ،المت ػػيف تش ػػكالف معقم ػػيف لحم ػػاس .وى ػػذه االخيػ ػرة اس ػػتغمت الفرص ػػة ال ػػى جان ػػب الجي ػػاد
االسػالمي لالعػراب عػف االحتجػػاج عمػػى السػمطة الفمسػػطينية التػػي تعتقػؿ ىػػي ايضػػا نشػطاء حمػػاس والجيػػاد،
دوف اجراء قضائي مناسب في نظرىما .مف جية اخرى يوجد عطؼ اساس مف السمطة الفمسطينية وأجيزتيا
االمنيػة لقضػػية السػػجناء .وقػػد اضػػطرت اجيػزة أمػػف السػػمطة الفمسػػطينية الػػى اتخػاذ اعمػػاؿ خفيػػة فقػػط ،كػػي ال
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تمف ػػت انتب ػػاه االحتج ػػاج تجاىي ػػا وامتنع ػػت ع ػػف اداء دورى ػػا بنجاع ػػة ض ػػد اعم ػػاؿ االحتج ػػاج والتض ػػامف م ػػع
السجناء .بالتوازي ،جرت مسيرات سرية اماـ دوائر السجناء لحمميـ عمى عدـ تشديد االضراب والمطالب.
المفاوضػػات لوقػػؼ االض ػراب ادارتػػو المخػػابرات مػػع كبػػار السػػجناء مػػف حمػػاس وفػػتح وبوسػػاطة المخػػابرات
المصرية .فػي بيػاف نشػرتو المخػابرات جػاء اف زعمػاء السػجناء زوقعػوا عمػى تعيػد بوقػؼ تػاـ لمنشػاط االرىػابي
مف داخؿ السجوفز واف االتفاؽ وقع زبعد أف اعطى قادة المنظمات خارج السجف الضوء االخضر لمسجناءز.
فور التوقيع عمى اتفاؽ التفاىـ نشرت في الشبكات االجتماعية سمسمة التسييالت التي وافقت عمييا اسرائيؿ:
إنياء العزؿ الطويؿ لمسػجناء العتبػارات زاالمػفز ،خػروج  2:سػجف مػف العػزؿ فػي غضػوف  83سػاعة؛ االذف
بالزيارات العائمة لالقارب مػف الدرجػة االولػى لمسػجناء مػف قطػاع غػزة ،والتػي توقفػت فػي  ،3008بعػد سػيطرة
حمػػاس عمػػى القطػػاع وردا عمػػى اختطػػاؼ جمعػػاد شػػميط؛ االذف بزيػػارات عائميػػة لمسػػجناء مػػف الضػػفة الغربيػػة،
والتي ردت طمباتيـ السػباب زامنيػةز غامضػة؛ تشػكيؿ لجنػة مشػتركة مػف مصػمحة السػجوف والسػجناء لتحسػيف
الش ػػروط االعتقالي ػػة؛ ع ػػدـ تجدي ػػد أوام ػػر االعتق ػػاؿ االداري ل ػ ػ  409س ػػجيف فمس ػػطيني يمكث ػػوف قي ػػد االعتق ػػاؿ
االداري ،اال اذا طرحت ضدىـ معمومات أمنية ذات مغزى.
الػػى جانػػب الكفػػاح العنيػػؼ ،يتطػػور كمػػا أسػػمفنا نمػػط كفػػاح ذو طػػابع غيػػر عنيػػؼ ،ىدفػػو احػػداث تغييػػر فػػي
سياسػ ػػة دولػ ػػة اس ػ ػرائيؿ ،مثممػ ػػا وجػ ػػد االمػ ػػر تعبي ػ ػره فػ ػػي احػ ػػداث االض ػ ػراب عػ ػػف الطعػ ػػاـ الجمػ ػػاعي لمسػ ػػجناء
الفمسػػطينييف .لػػيس لػػدى الحكومػػات اليػػوـ االدوات لمتصػػدي لحجػػـ كبيػػر مػػف ظػػاىرة الكفػػاح غيػػر العنيػػؼ مػػف
ىذا النوع وليذا فثمة حاجة لبمورة استراتيجية جديدة لمتصدي ليذه الظاىرة التػي تفػرض التحػدي عمػى حكومػة
اسرائيؿ المرة تمو االخرى.
اضافة الى ذلؾ ،يشير الحدث الى ميؿ آخػر وىػو التػأثير المتبػادؿ بػيف الشػارع المصػري والشػارع الفمسػطيني
بواسطة الشبكات االجتماعية .مف جية نسخ الفمسطينيوف النموذج واالدوات لالضراب عف الطعاـ مف مصر
بؿ وحظوا بريح اسناد مػف جانػب الشػبكات االجتماعيػة .ومػف جيػة اخػرى مػف شػأف تطػور االحػداث فػي غػزة
وفي الضفة اف يؤثر عمى التصعيد في الشارع المصري ضد اسرائيؿ.
تخوؼ مشابو مف القيادات السياسية في اسرائيؿ ،في مصر وفي السمطة الفمسطينية ادى ،أغمب الظػف ،الػى
تدخؿ محافؿ االستخبارات في اسرائيؿ ،في السمطة ،في غزة وفي مصر ،اليجاد حؿ مناسب لالزمة.
نظرة عميا 3023/6/33
القدس العربي ،لندن3023/6/34 ،
 78كاريكاتير:
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الحياة الجديدة ،رام اهلل3023/6/34 ،
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