السبت 6026/5/62

6525

ىنية :غزة ستكوف أقصر
الطرؽ لمقدس وستكوف لمصر
"مياـ عظيمة" بعد االنتخابات
 ...ص 4

خالد مشعؿ لػ"الراي" :ما يجري في مصر لحظة تاريخية أبناء فمسطيف األكثر إحساساً بيا
الشاباؾ :حماس فتحت حربا شعبية لتنفيذ عمميات أسر لجنود ومستوطنيف بالضفة
وزير الداخمية اإلسرائيمية إيمي يشاي يدعو لسجف المياجريف األفارقة
بحث قانوني 433 :التماسا عمى األحكاـ اإلدارية لـ تقبؿ العميا اإلسرائيمية أي منيا
منظمة الصحة العالمية تتبنى ق ار ارً يديف إجراءات "إسرائيؿ" بحؽ المرضى الفمسطينييف
نصر اهلل :االنسحاب مف لبناف دؽ المسمار األخير في نعش "إسرائيؿ الكبرى"

السمطة:
" 2صفا" :تصاعد ممحوظ باعتقاالت الحممة األمنية بجنيف
" 3حزب التحرير" :ال نرى في السمطة ممثال ألىؿ فمسطيف واالنقساـ ىو مف صنع أياد آثمة

4
4

المقاومة:
 4مشعؿ يمتقي كارتر في القاىرة ويشدد عمى وقؼ "العراقيؿ" االميركية أماـ المصالحة
 5البردويؿ :حماس جاىزة لمشاورات تشكيؿ حكومة
 6ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة :لجنة االنتخابات تبدأ عمميا في غزة بعد غد
 7محمد اليندي :السمطة مفرطة تجاه القدس و"لقاءات المصالحة شكمية"
كتابا عف تجربتو "بالتعذيب والعزؿ"
 8األسير القسامي إبراىيـ حامد يصدر ً
 9الشاباؾ :حماس فتحت حربا شعبية لتنفيذ عمميات أسر لجنود ومستوطنيف بالضفة

5
6
6
7
7
8

الكياف اإلسرائيمي:
 01نتنياىو :المقاطعة الدولية لمنتجات المستوطنات سيضر بالعماؿ الفمسطينييف
 00وزير الداخمية اإلسرائيمية إيمي يشاي يدعو لسجف المياجريف األفارقة
 02بحث قانوني 433 :التماسا عمى األحكاـ اإلدارية لـ تقبؿ العميا اإلسرائيمية أي منيا
 03المستشار القضائي لمحكومة اإلسرائيمية يغمؽ ممؼ التحقيؽ ضد مؤلفي كتاب "توراة الممؾ"
 04قمؽ إسرائيمي حياؿ "الفراغ األمني" في سيناء
" 05يديعوت" :المستوطنوف يستغموف قرار "المناطؽ العسكرية المغمقة" لمبقاء بالبؤر العشوائية
 06تظاىرات أماـ بيت نتنياىو تطالب بوقؼ االعتداءات العنصرية عمى األفارقة
 07مجمة "فوريف بوليسي" :االنتخابات الرئاسية في مصر تقض مضاجع قادة "إسرائيؿ"
" 08إسرائيؿ" قمقة مف مقاطعة البضائع اإلسرائيمية في العالـ
 09تقرير" :الكاميرا" ..موقع عسكري صييوني يزرع الموت في غزة

9
9
01
01
01
00
00
00
02
03

األرض ،الشعب:
 21االحتالؿ يقمع مسيرات الجمعة السممية في الضفة ويجرح العشرات
 20مؤسسة الضمير :األسيراف حالحمة وذياب ييدداف بالعودة لإلضراب إذا حدث أي خمؿ باالتفاؽ
 22مؤسسة الضمير :اإلضراب الطويؿ ترؾ آثا ارً صحية بالغة عمى األسرى
 23قوات االحتالؿ تقتحـ مخيـ الدىيشة وتشتبؾ مع المواطنيف الفمسطينييف
 24مستوطف يدىس طفالً فمسطينياً قرب راـ اهلل
 25الخميؿ :فمسطينيوف يؤدوف صالة الجمعة قرب مسجد يغمقو االحتالؿ منذ  39سنة
 26الخنازير البرية ..سالح المستوطنيف بمواجية الفمسطينييف
 27تحقيؽ -نقص الوقود والقيود اإلسرائيمية تخنؽ أنشطة الصيد في غزة

04
05
05
06
06
07
07
07

التاريخ :السبت 3023/6/37

العدد3624 :

ص3

اقتصاد:
 28وزير االقتصاد في راـ اهلل :االقتصاد الفمسطيني بمنأى عف االنييار رغـ التراجع في معدالت نموه

09

لبناف:
 29نصر اهلل :االنسحاب مف لبناف دؽ المسمار األخير في نعش "إسرائيؿ الكبرى"
 31لبناف :جعجع يطالب بمعالجة قضية السالح الفمسطيني خارج المخيمات

09
21

عربي ،إسالمي:
 30جامعة الدوؿ العربية :القبور الوىمية ببمدة سمواف كذب مفضوح وتزوير لمتاريخ ومشروع شاذ
 32أستاذ الفمسفة بجامعة محمد الخامس :الثورات العربية استميمت روح االنتفاضة الفمسطينية

21
21

دولي:
 33منظمة الصحة العالمية تتبنى ق ار ارً يديف إجراءات "إسرائيؿ" بحؽ المرضى الفمسطينييف
 34الكونجرس األمريكي يقر قانوناً يتيح إلسرائيمييف الحصوؿ عمى تأشيرات عمؿ
 35الرئيس األلماني يزور "إسرائيؿ" "في رسالة تضامف"
 36تقرير لوزارة الخارجية األمريكية ينتقد سياسة "إسرائيؿ" مع الالجئيف األفارقة
" 37ىيئة الشكاوى الصحافية" تؤيد "الغاردياف" في رفضيا االعتراؼ بالقدس عاصمة لػ"إس ارئيؿ"
 38ناشط بريطاني :األفالـ الوثائقية كشفت جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي لمرأي العاـ العالمي

20
20
20
22
23
23

حوارات ومقاالت:
 39خالد مشعؿ لػ"الراي" :ما يجري في مصر لحظة تاريخية أبناء فمسطيف األكثر إحساساً بيا
 41تأىيؿ انتخابي الستئناؼ التفاوض الفمسطيني ...نقوال ناصر
 40كارتر والشعب الفمسطيني ...أمجد عرار
 42ىؿ مف ربيع خاص بطبعة فمسطينية؟ ...عمي بدواف

24
31
33
34

كاريكاتير:

36
***

 2ىنية :غزة ستكوف أقصر الطرؽ لمقدس وستكوف لمصر "مياـ عظيمة" بعد االنتخابات
غزة  -أشرؼ اليور :أكد رئيس الػوز ار إسػماعيؿ ىنيػ أمػس أف غػزة سػككوف أصصػر الطػرؽ لكرريػر مدينػ
القػػدسو وصػػاؿ طػػي الطب ػ صػػاة الجمق ػ الكػػي ألقاىػػا طػػي المسػػجد ال ربػػي ب ػزة برضػػور أعضػػا صاطم ػ شػػد
الرراؿ الكضامني الكي وصمت القطاع صبؿ أياـ إف االكيار غزة مم اًر نرو القدس كأكيد عمى أف غزة سػككوف
أصصػػر الطػػرؽ لمقػػدس وذلػػؾ بقػػدرة شػػقبيا عمػػى الصػػمود والمقاومػ ومواجيػ الكرػػديات و وأشػػار ىنيػ إلػػى أف
رسػػال القاطمػ ال كقػػؼ عنػػد رػػدود غػزة بػػؿ كصػػؿ إلػػى المػرابطيف طػػي المسػػجد ا صصػػى المبػػارؾ وأكنػػاؼ بيػػت
المقدس أنكـ لسكـ وردكـ طي ميداف المواجي مع االركاؿ و
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وأشاد بدور وجيود االئكاؼ القالمي لػ شػد الررػاؿ نرػو القػدس وا صصػى ال سػيما طيمػا يالػص مواجيػ مػا
يمارسػو االرػػكاؿ مػػف كزييػؼ لمرقػػائؽ وطمػػس لميويػ ا،سػامي لمقػػدس مؤكػػداً أف ىػذا يقكػػس زيػػادة الػػوعي
لدى ا م واسكقادة دورىا طي صضيكيا المركزي وىي صضي طمسطيف بقد ك ييب لسنوات و
وررػب ىنيػ بأعضػػا القاطمػ الػػذيف صػػدموا مػػف  21دولػ عربيػ مواسػػامي الكػػي رممػت مسػػاعدات إلػػى سػػكاف
صطاع غزةو
وصػاؿ اف وصػوؿ القاطمػ ل ػزة يقػد جيػدا مباركػا مػف القػػائميف عمييػا الطكػاً إلػى أنيػا كػأكي ممػرة لممػؤكمر الػػذي
عقػػد طػػي كركيػػا طػػي وصػػت الرػػؽ والػػذي كػػاف مػػف مقر اركػػو إعػػادة الػػوىي لمقضػػي ال مسػػطيني وكنظػػيـ زيػػارات
كضامني ل زة وكسيير مسيرات طي ذكرى النكب و
وأكد أف زيارة الوطود الكي كريد شد الرراؿ لمقدس إلى غزة يقد وطا لمقدس وعػدـ الكطبيػع مػع االرػكاؿ كمػا
وصع بقض الذيف اجكيدوا اجكياداً الاطئا بزيارة القدس أو ا،طكا بمشروعي زيارة القدس وىي كرت االرػكاؿ
إرضا لمف يريد الك اوض مع االركاؿ بشأف القدس و
ودعػ ػػا ىني ػ ػ إلػ ػػى ككػ ػػاكؼ الجيػ ػػود ومواصػ ػػم الػ ػػدعـ والنص ػ ػرة لمشػ ػػقب ال مسػ ػػطيني مؤكػ ػػداً عمػ ػػى أف الشػ ػػقب
ال مسػػطيني لػػف يكنػػازؿ عػػف رقوصػػو وموابكػػو ومي ػراث ا م ػ و وأوضػػأ أنػػو عقػػب االنكالابػػات الرئاسػػي بمصػػر
سيكوف أماميا مياـ عظيم عمى الصقيديف الداالمي مف ريػث كركيػب البيػت الػداالمي والارجيػاً مػف الػاؿ
االىكماـ بقضايا ا م ال سيما صضي طمسطيفو
القدس العربي ،لندف3023/6/37 ،
" 3صفا" :تصاعد ممحوظ باعتقاالت الحممة األمنية بجنيف
جنيف :كش ت مصادر مطمق لوكالػ "صػ ا" أف السػاعات ال ػ 61الماضػي شػيدت كطػورات كبيػرة عمػى صػقيد
الكرقيػؽ واالعكقػػاالت طػػي صػ وؼ عناصػػر بػػا جيزة ا منيػ وكػوادر طػػي رركػ طػػكأ طػي جنػػيف شػػماؿ الضػ
ال ربي و
وأشارت المصادر لػػص ا إلػى أف نرػو  50مػف كػوادر طػكأ وا جيػزة ا منيػ بجنػيف اعكقمػوا طػي رممػ مسػكمرة
منذ الميم الماضي طي وصت كوصع طيو كميروف أف ا مور صد ىدأتو
وذكرت أف أبرز مقكقمي اليوـ ىو عامر السقدي الرائد طي ا مف الوصػائي وأمػيف سػر مرجقيػ رركػ طػكأ طػي
مدينػ ػ جن ػػيف وى ػػو صي ػػادي ب ػػارز ط ػػي الرركػ ػ ومرس ػػوب عم ػػى القي ػػادي الس ػػابؽ ب ػػكأ مرم ػػد در ػػافو أك ػػدت
المصادر أف الميم الماضي شيدت مصادرة كميات كبيرة مف ا سػمر طػي أكمػر مػف موصػع كمػا أف عمميػات
اسكجواب كمت لشالصيات كبيرة نكر ظ عمى ذكر اسمياو
ونوىػػت إلػػى أف "الرػػديث يػػدور عػػف شػػبكات واسػػق مركبطػ بالقيػػادي السػػابؽ درػػاف كانػػت كالطػػط لرمػػات
واسق مف ال مكاف ا مني كؤسس لقودة دراف إلى السار مف جديد وأف المالططات صطقت مرارؿ مكقدم
جدا"و
ً
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)3023/6/36 ،
" 4حزب التحرير" :ال نرى في السمطة ممثال ألىؿ فمسطيف واالنقساـ ىو مف صنع أياد آثمة
راـ اهلل -ولي ػػد عػػػوض :واصػ ػػؿ رػ ػػزب الكرري ػػر االسػ ػػامي طػ ػػي طمسػ ػػطيف الجمقػ ػ كصػ ػػقيد انكقاداكػػػو لمسػ ػػمط
ال مسػػطيني وصػػاؿ لػ ػ القدس القربػػي نرػػف طػػي طمسػػطيف نرػػرص عمػػى أف ال كػػكمكف السػػمط ومػػف مقيػػا مػػف
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كصػ ي صضػػي طمسػػطيف ومسػػكيجنا كشػػكيؿ ركوم ػ جديػػدة برئاس ػ الػػدككور سػػاـ طي ػاض بالض ػ ال ربي ػ او
ركى كشكيؿ ركوم برئاس الرئيس مرمود عباس واص ا ركوم طياض بالركوم الباليػ ومنكقػدا كوصػيؼ
رماس لرال االنقساـ الذي ربطكو بشالص طياض ومقكب ار أف ال طرؽ بيف ركوم برئاسػ طيػاض أو برئاسػ
عباس رسب مطمب المصالر ال مسطيني واعاف الدور و
وكػػاف رػػزب الكرريػػر وجػػو النصػػير لررك ػ رمػػاس مػػؤال ار ولكػػؿ المالمصػػيف بػػأف كرريػػر طمسػػطيف وركوم ػ
السػػمط ىمػػا الطػػاف مكوازيػػاف ال يمكقيػػاف وال يصػػأ مػػد جسػػور االلكقػػا بػػيف المشػػروعيف ومضػػي ا طػػي بيػػاف
صراطي أف مف يقبؿ النصير طنرف مقو لمرؽ وعمى الرؽ ومف يرطضيا نقوؿ لػو :لػف كم ّػروا ولػف نسػمأ
لكـ بكمرير مشروع الكنازؿ والكالاذؿ و
وبيف رزب الكررير :أف االنقساـ ىو بيف رجاالت السمطكيف ال بيف الناس عمى ا رض وأف المصالر ىػي
ّ
برث عف كواطؽ سياسي عمى ما وص و بمشروع الركـ الذاكي الذي ال يالرج ولـ يالرج عف إرادة إسرائيؿ و
وأكد رزب الكررير أف ال مجاؿ لالكقا مع مف صاد مسيرة الم اوضػات واالكصػاالت السػري مػع الييػود ومػف
روؿ القضي مف مشروع كررر إلى مشروع الدماكي يق ي االركاؿ مػف مسػؤولياكو ويرػرس ذلػؾ االرػكاؿ
ّ
داعيا لمكاصي مع ا م طي موركيا موالى إعادة القضي لرضف ا م المائرة و
ومػػف ناريػ مانيػ انكقػد رػػزب الكرريػػر طػػي بيػػاف صػػراطي اسكضػػاط السػػمط ال مسػػطيني طرصػػا رياضػػي عربيػ
واسامي جا ت ل مسطيف بكأشيرة دالوؿ اسرائيمي مقكب ار أف دالوؿ ىذه ال رؽ كرػت رػراب االرػكاؿ وبػ ذف
منػػو ىػػو كطبيػػع مػػع االرػػكاؿ وىػػو بػػديؿ عػػف إرسػػاؿ الجيػػوش لكرريػػر طمسػػطيف مػػف ىػػذا االرػػكاؿ الييػػودي
المجرـ و
واض ػػاؼ ر ػػزب الكرري ػػر ص ػػائا أف م ػػا رص ػػؿ ط ػػي النكبػ ػ ي ػػرض عم ػػى الس ػػمط أف كس ػػكن ر جي ػػوش الق ػػالـ
ا،سػػامي ومنػػو القربػػي لكرريػػر طمسػػطيف كميػػا الكػػي اركمػػت طػػي النكب ػ والكػػي بقػػدىا ال أف كسػػكن ر ال ػػرؽ
الرياضي لدالوؿ طمسطيف كرت رراب االركاؿ وب ذف منو طيرصؿ الكطبيػع مػع االرػكاؿ وكرصػر طمسػطيف
طي ا راضي الكي اركمت عاـ  2321و
ولاطاع عمى نص المقا الذي اجركو مقو القدس القربي :
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\25qpt954.htm&arc=data\2012\0
5\05-25\25qpt954.htm
القدس العربي ،لندف3023/6/37 ،
 5مشعؿ يمتقي كارتر في القاىرة ويشدد عمى وقؼ "العراقيؿ" االميركية أماـ المصالحة
ذكر المركز الفمسطيني لإلعالـ مف القاىرة أف عضو المككب السياسي لررك المقاوم ا،سامي "رماس"
عػػزت الرشػػؽ صػػاؿ إف وطػػدا صياديػػا مػػف الررك ػ برئاس ػ الالػػد مشػػقؿ الكقػػى بػػالرئيس ا مريكػػي ا سػػبؽ جيمػػي
كػػاركر والوطػػد الم ارطػػؽ لػػو طػػي القاصػػم المص ػري القػػاىرةو وأضػػاؼ الرشػػؽ طػػي كص ػريأ ل ػػ"المركز ال مسػػطيني
لإلعػػاـ" أف المقػػا الػػذي جػػرى مسػػا الجمقػ  )5/62وصػػد جػػرى الكبارػػث رػػوؿ دالػػر مسػػكجدات القضػػي
ال مس ػػطيني وكط ػػورات مم ػػؼ المص ػػالر الوطنيػ ػ و وط ػػي ذات الس ػػياؽ نق ػػؿ م ارس ػػمنا ط ػػي الق ػػاىرة ع ػػف مص ػػادر
طمسطيني صوليا إف لقا مشقؿ -كاركر كناوؿ أيضا صضي ا سرى طي سجوف االركاؿ الصييونيو
وأض ػػاطت الحيػػػاة ،لنػػػدف ،3023/6/37 ،م ػػف غػ ػزة ع ػػف وكالػػػة ا ؼ ب ،أف إس ػػماعيؿ رضػ ػواف القي ػػادي ط ػػي
الررك أكد أنو جرى الكأكيد عمى ضرورة عدـ وضع القراصيؿ مف صبؿ االدارة االميركي اماـ المصالر "و
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 6البردويؿ :حماس جاىزة لمشاورات تشكيؿ حكومة
غ ػزة -أرمػػد المبابيػػدي :أكػػدت ررك ػ المقاوم ػ ا،سػػامي "رمػػاس" جاىزيكيػػا لمبػػد ال ػػوري بمشػػاورات كشػػكيؿ
ركومػ ػ الكواط ػػؽ ال ػػوطني المزم ػػع الب ػػد بي ػػا ي ػػوـ ا ر ػػد  6026-5-61رس ػػب اك ػػاؽ الق ػػاىرة ال ػػذي وصقك ػػو
الررككاف طي القاصم المصري ا رد الماضيو
وصػ ػػاؿ القيػػػادي طػػػي "رم ػػاس" دو صػػػاح البردويػ ػػؿ ل ػ ػػ"طمسطيف" :إف رركك ػػو ممكزم ػ ػ بكن ي ػػذ كاط ػ ػ بنػػػود اك ػ ػػاؽ
المص ػػالر ال ػػذي وص ػػع ط ػػي الق ػػاىرة برعايػ ػ مصػ ػري ا ر ػػد الماض ػػي مش ػػي اًر إل ػػى أف رركك ػػو س ػػمرت لمجنػ ػ
االنكالابػػات المركزي ػ بمباش ػرة عمميػػا طػػي صطػػاع غ ػزة رسػػب االك ػػاؽ مػػع "طػػكأ"و وأوضػػأ أف اك ػػاؽ ررككػػو
ا اليػػر مػػع رركػ "طػػكأ" يظيػػر مرونػ "رمػػاس" كجػػاه المصػػالر وأنيػػا كػػدطع باكجػػاه كجسػػيد الورػػدة والشػراك
ال مس ػػطيني بش ػػكؿ عمم ػػي وطاع ػػؿ مش ػػي اًر إل ػػى أف مص ػػر س ػػكقوـ بالمراصبػ ػ وا،شػ ػراؼ عم ػػى كن ي ػػذ ك ػػؿ ط ػػرؼ
اللكزاماكو بما طي ذلؾ صضايا الرريات القام و
وع از شكوؾ "رماس" روؿ جدي "طكأ" إلى وصػوؿ جميػع اك اصػات المصػالر الكػي جػرت بػيف الرػرككيف "إلػى
طريػػؽ مسػػدود" نكيجػ لك ارجػػع الموصػػؼ ال كرػػاوي مػػف المصػػالر عقػػب كقػػرض رركػ "طػػكأ" لضػ وط إسػرائيمي
وأمريكيػ و ول ػػت القيػػادي ال مسػػطيني إلػػى أف المطمػػوب مػػف "طػػكأ" ا ف عػػدـ االلك ػػات لكمػػؾ الضػ وط لكػػكمكف
مف كن يذ بنود اك اؽ المصالر وكشكيؿ ركوم الكواطؽو
وأشار إلى أف اسكمرار سياس االسكدعا ات ا مني برؽ أبنا الككم ا،سامي طي جامقات وكميػات الضػ
ال ربي ػ عمػػى الم ي ػ انكمػػائيـ السياسػػي "مؤشػػر سػػمبي" عمػػى جدي ػ "طػػكأ" طػػي كن يػػذ اك ػػاؽ المصػػالر مؤكػػداً
وجود أطراؼ طي "طكأ" ال كرغب ب نيا االنقساـ ال مسطيني وكشكيؿ ركوم وردة مع "رماس"و
ونوه البردويؿ إلػى أف "طػكأ" وأجيزكيػا ا منيػ طػي الضػ ال ربيػ مػدعوة لانكبػاه لرقيقػ االرػكاؿ ا،سػرائيمي
والقودة لمبرنامي ا ساسػي لمشػقب ال مسػطيني القػائـ عمػى أسػاس مقاومػ االرػكاؿ وكرريػر ا رض وا،نسػاف
وليس عمى رماي االركاؿ وم كصبيو طي إشارة إلى كصريرات مدير جياز ا مف الوصائي زياد ىػب الػريأ
الكي أكد طييا أنو يجب "القمؿ بكؿ صوة لردع وصمع أي مراول لمقيػاـ بانك اضػ مالمػ طػي ا شػير المقبمػ مػف
أي طرؼ كاف"و
وطالب "طكأ" أف كبرىف عممياً عمػى صػدؽ كوجييػا نرػو إكمػاـ المصػالر وكشػكيؿ ركومػ ورػدة وطنيػ كمبػي
طمورات المػواطف ال مسػطيني مؤكػداً أف المصػالر ممكنػ إذا كرػررت "طػكأ" مػف إرادة االرػكاؿ ا،سػرائيمي
وابكقدت عف طريؽ الم اوضات مقوو
فمسطيف أوف اليف3023/6/37 ،
 7ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة :لجنة االنتخابات تبدأ عمميا في غزة بعد غد
عمػػاف – نادي ػ سػػقد الػػديف :صػػاؿ مممػػؿ ررك ػ المقاوم ػ ا،سػػامي "رمػػاس" طػػي لبنػػاف عمػػي برك ػ إف لجن ػ
االنكالابػػات المركزيػ سػػكبدأ عمميػػا طػػي غػزة بقػػد غػػد االمنػػيف ولػػيس غػػداً ا رػػد كمػػا كػػاف مقػػر اًر طػػي االك ػػاؽ
الذي وصقكو ررككا طػكأ ورمػاس ا سػبوع الماضػي طػي القػاىرةو وأرجػع بركػ السػبب إلػى "كقػذر مجػي المجنػ
مف الض إلػى القطػاع غػداً نظػ اًر لقيػاـ القػدو الصػييوني بػ غاؽ مقبػر بيػت رػانوف إيريػز) طػي ذلػؾ اليػوـ
طكقػػرر الكأجيػػؿ ليػػوـ وارػػد"و وأضػػاؼ إلػػى "ال ػػد" مػػف بيػػروت إف "المجنػ سػػكمكقي رئػػيس الركومػ المقالػ ) طػػي
غزة إسماعيؿ ىني يوـ االمنيف المواطؽ  62الشير الرالي وكقمف بد القمؿ طي ن س اليوـ"و

التاريخ :السبت 3023/6/37

العدد3624 :

ص7

وأوضػأ بركػ أف "عمػؿ المجنػ سػػيكزامف مػع بػػد وطػديف مػػف طػػكأ ورمػاس المشػػاورات لكشػكيؿ ركومػ الوطػػاؽ
الػػوطني طػػي القػػاىرة طػػي غضػػوف عش ػرة أيػػاـ ككػػوج بمقػػا ال ػرئيس مرمػػود عبػػاس ورئػػيس المككػػب السياسػػي
لرماس الالد مشقؿ طي القاىرة وا،عاف عنيا"و
عماف3023/6/37 ،
الغدّ ،
 8محمد اليندي :السمطة مفرطة تجاه القدس و"لقاءات المصالحة شكمية"
َّ
أف السػمط ال مسػطيني م رطػ
أكد عضو المككب السياسػي لرركػ الجيػاد ا،سػامي الػدككور مرمػد الينػدي ّ
بمػػا ككقػػرض لػػو القػػدس مػػف اعكػػدا ات ورشػػي واصكرامػػات مكواصػػم مػػف صبػػؿ المسػػكوطنيف لبارػػات المسػػجد
ا صصى والمقدسات وكدنيسياو
أف االعكػدا ات المكواصػم طػي مدينػ
وجزـ اليندي طػي كصػريرات صػر ي نشػرت الالمػيس ّ 6026-5-61
بكرمػػؿ مسػػؤولياكيا كجػػاه مػػا ككقػػرض لػػو المدين ػ المقدس ػ وبوصػػؼ
القػػدس لػػف كمػػر بصػػمت مطالب ػاً السػػمط
ّ
الم اوضػات طػػي ظػػؿ اسػػكمرار ال طرسػ ا،سػرائيمي صػائاً" :ال داعػػي ي م اوضػػات سػوا كانػػت مباشػرة أو
غيػػر مباش ػرة أو رك ػػى عبػػر الرس ػػائؿ وغيرىػػا"و ول ػػت الينػػدي إلػػى أف ك ػػؿ ىػػذه االعك ػػدا ات "كؤىػػؿ الن ػػدالع
انك اض مالمػ " سػيقودىا شػقبنا ويكػوف جػدي اًر بيػا ولػذلؾ عمػى السػمط ال مسػطيني أف كنيػي "سياسػ ا وىػاـ"
طي المسيرة السياسي "و
أف السمط طي راـ اهلل ال زالت ككرجي برجي واىيػ "وال زاؿ الكنسػيؽ ا منػي مػع
واعكبر القيادي ال مسطيني ّ
االركاؿ موجوداً طيو االالكبار الرقيقي لمسمط نرو كرقيؽ المصالر ال مسطيني مف الاؿ وص يػا لمكنسػيؽ
ا منػي"و وكػػابع" :لػػيس ىنػػاؾ أجػوا مصػػالر طمسػػطيني والقضػي ليسػػت مسػػأل ك ػػاؤؿ أو كشػػاؤـ إنمػػا رقػػائؽ
عمى ا رض وكؿ ما يردث مف لقا ات لممصالر ىو شكمي"و
فمسطيف أوف اليف3023/6/36 ،
كتابا عف تجربتو "بالتعذيب والعزؿ"
 9األسير القسامي إبراىيـ حامد يصدر ً
الض ال ربي  :أصدر صائد ككائب القساـ الجناح القسكري لررك رماس) طي الض ال ربي ا سير إبراىيـ
جديدا يومؽ طيو كجربكو بالقزؿ االن رادي بقنواف "الكقذيب والقزؿ" وىو دراس عممي كومؽ بشػكؿ
ككابا
رامد
ً
ً
دصيؽ أساليب االركاؿ وممارساكو بالكقذيب والقزؿو
وصاؿ ا سير رامد لمراميو لؤي القك  :إنو "عكؼ الاؿ ال كػرة الماضػي عمػى كوميػؽ واصػع القػزؿ وكمكػف مػف
دراس مطول بقنواف "الكقذيب والقزؿ" كركوي عمى مادة عممي واسكقصائي وككاد كقكبر كرال الاص كونيا
الرجػػت مػػف داالػػؿ القػػزؿ"و وأضػػاؼ "أف ا سػػير المقػػزوؿ يقػػيش طػػي عػػزؿ م كػػوح والػػارج رػػدود الػػزمف وكنػػا
نكممس أي طرص لكسر ىذا القيد المقيؿ الذي أرىقنا"و
وشػػدد رامػػد عمػػى أىمي ػ أالػػذ الػػدروس والقبػػر والبنػػا عمػػى ايجابيػػات الالطػػوة ا الي ػرة ود ارس ػ الر ػػاظ عمػػى
نضػػالي الررك ػ ا سػػيرةو وأردؼ "كػػاف مػػف أىػػـ الػػدروس كمػػؾ دوائػػر الكضػػامف الكػػي المقيػػا مقرك ػ ا مقػػا
موضرا أف ىذه الدوائر المكضامن والمؤمرة كانت الوجو ا الر لنجاح
الالاوي طي القواصـ القربي والبقيدة"
ً
ا،ضرابو
وكانػػت صػ ػوات االرػػكاؿ اعكقم ػػت إب ػراىيـ رام ػػد بك ػػاري  65مػػايو  6002ط ػػي عممي ػ الاصػ ػ بمدينػػ راـ اهلل
واعكقمو االركاؿ بالقزؿ االن رادي وذلؾ ركى ا سبوع الماضيو وككيـ "إسػرائيؿ" ا سػير رامػد بكػزعـ ككائػب
التاريخ :السبت 3023/6/37

العدد3624 :

ص8

القساـ طي الض ال ربي والمسؤولي عف عشرات القمميات واليجمات الكي ن ذكيا الككائب وأس رت عف مقكؿ
مواصاب عشرات الجنود وا،سرائيمييفو
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)3023/6/36 ،
 :الشاباؾ :حماس فتحت حربا شعبية لتنفيذ عمميات أسر لجنود ومستوطنيف بالضفة
القدس المركم  :كش ت صري "مقاريؼ" القبري عمػى موصقيػا االلككرونػي أف جيػاز ا مػف القػاـ ا،سػرائيمي
"الشاباؾ" رصد طي ال كرة ا اليرة ما أسمكيا المصادر ا مني طي كػؿ أبيػب بػالررب ا،رىابيػ الشػقبي والكػي
ظمػػيف بمرػػاوالت لكن يػػذ عمميػػات أسػػر لجنػػود
ككممػػؿ بقيػػاـ مجموعػػات مػػف المقػػاوميف ال مسػػطينييف غيػػر المن و
ومسكوطنيف إسرائيمييف طي الض ال ربي عمى رد صوؿ المصادرو
وكابقػت الصػري القبريػ صائمػ ً نقػاً عػف جيػاز الشػػاباؾ إف شػابيف طمسػطينييف مػف الالميػؿ رػاوال طػي ال كػرة
طا
ا الي ػرة االكطػػاؼ مسػػكوطن مػػف كريػػات أربػػع المكاالم ػ لمدين ػ الالميػػؿ المركم ػ وأف الجيػػاز رصػػد نشػػا ً
لالايا وصؼ نشاط بقضيا بأنو شػقبي وىػو ينطػوي برسػب الشػاباؾ ا،سػرائيمي عمػى الطػر كبيػر الاصػ
عمى ضو نوايا أعضا الالايا كن يذ عمميات االكطاؼ مالكم و
أيضػػا الموصػػع نق ػاً عػػف مصػػادر أمني ػ إسػػرائيمي ُوص ػ ت بأنيػػا عالي ػ المسػػكوى أف ررك ػ
ول كػػت الصػػري
ً
رماس ككمؼ طي ا ون ا اليػرة مػف نشػاطيا لبنػا صاعػدة صويػ وبنيػ كركيػ طػي منطقػ الالميػؿ وأف ا جيػزة
ا مني ػ ا،س ػرائيمي اككش ػ ت مػػؤال ار الميكػػيف إضػػاطيكيف إرػػداىما طػػي بمػػدة يطػػا والماني ػ طػػي رمرػػوؿ وصامػػت
المالابرات ا،سرائيمي باعكقاؿ أطراد الالميكيف بقد أف راولوا زرع عبوات ناس وكن يذ عمميات االكطاؼ جديدة
لمسكوطنيف طي الض ،براـ ص ق جديدة لكبادؿ ا سرى عمى رد كقبير المصادر عينياو
طػػي سػػياؽ ذي صػػم صػػاؿ كقريػػر ،ذاع ػ الجػػيش ا،سػرائيمي إنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف اليػػدو الػػذي يسػػود المنطق ػ
الردودي مع صطاع غزة ط ف الجيش ا،سرائيمي بدأ ب ج ار اسكقدادات عمى طوؿ الردود مع القطاع طي ظؿ
رالػ ػ اس ػػكن ار دائمػ ػ ،رب ػػاط عممي ػػات أس ػػر مركممػ ػ لجن ػػود إسػ ػرائيمييف وك كي ػػؾ عبػ ػوات ومواجيػ ػ الكم ػػائف
المسمر و بدوره صاؿ م ارسػؿ الشػؤوف القسػكري االسػرائيمي لإلذاعػ "طػاؿ أطػراـ" الػذي صػاـ بجولػ طػي المنطقػ
اطمع الاليا عمى الكدريبات الكي كجرييا الوردات القسكري المنكشرة عمى طوؿ الرػدود مػع صطػاع غػزة صػاؿ
إف أوؿ مػػا ل ػػت نظ ػره ىػػو أف سػػاع وارػػدة طقػػط ك صػػؿ بػػيف ا ج ػوا اليادئ ػ طػػي وسػػط إس ػرائيؿ وبػػيف الواصػػع
المكػػوكر طػػي المنطق ػ الكػػي ُيطمػػؽ عمييػػا غػػاؼ غ ػزةو ونقػػؿ الم ارسػػؿ عػػف أرػػد الضػػباط صولػػو :إف جنػػوده ال
يراربوف طقط الطرؼ ا الر موانما يراولوف عدـ االسكساـ لمروكيف والكراالي واصػ اً طبيقػ القمميػات بأنيػا
منيك جداًو
ول ت المراسؿ إلى أف الالوؼ مف عممي ا سر القادمػ كرػوـ طػي ا جػوا طػي منطقػ غػاؼ غػزة وأف القػادة
القسكرييف يرموف جنودىـ طواؿ الوصت عمى القياـ بكؿ ما طي وسقيـ مف أجؿ منع عمميات ا سر ركى لػو
أدى ذلؾ إلى إطاؽ النار عمى زميميـ وصكمو مع الاط يػوو وأشػار إلػى أف الجنػود المكمركػزيف ضػمف الكمػائف
بيف ا شػجار يكمنػوف أف ينقضػي الشػير المكبقػي ليػـ ،نيػا الػدمكيـ بسػاـ والمػص الم ارسػؿ إلػى القػوؿ إف
عبا لمجنود ا،سرائيمييف عمى الردود مع صطاع غزة عمى رد وص وو
الالوؼ مف ا سر أصبأ
كابوسا مر ً
ً
جدير بالذكر أف رئيس أركاف الجيش ا،سرائيمي الجنراؿ "بيني غانكس" أجرى الاؿ ا ياـ الماضي لقا ً مع
عػػدد مػػف صيػػادات جػػيش االرػػكاؿ لكرديػػد كي يػ الكقامػػؿ مػػع الرػػاالت الكػػي يػػكـ طييػػا أسػػر جنػػود إسػرائيمييف
وبقيت ىذه المقمومات سري ولـ ككشؼ لوسائؿ ا،عاـو
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وبػ ػػالرغـ مػ ػػف ىػ ػػذه المقمومػ ػػات إال أف ىنػ ػػاؾ كضػ ػػارباً طػ ػػي الكقميمػ ػػات الكػ ػػي وجييػ ػػا صيػ ػػادات الجػ ػػيش لمجنػ ػػود
ا،سرائيمييف بقد االجكماع ريث نقمت صري "مقاريؼ" عف أرد الضابط طي الجيش صولو إف ا وامر الكػي
أعطيكيا لمجنود كقضي بمنع عممي ا سر بأي ممف مواف أدى ا مر إلى صكؿ الجندي ا،سػرائيمي عمػى رػد
كقبيرهو
وكالة سما اإلخبارية3023/6/37 ،
 20نتنياىو :المقاطعة الدولية لمنتجات المستوطنات سيضر بالعماؿ الفمسطينييف
راـ اهلل :لػػوح رئػػيس الػػوز ار ا،سػرائيمي بنيػػاميف نكنيػػاىو أمػػس بكضػػرر القمػػاؿ ال مسػػطينييف طػػي المسػػكوطنات
الييودي بالض ال ربي المركم إذا اسكمرت رمم المقاطق الدولي لمنكجات المسكوطناتو
وصاؿ نكنياىو طي بياف أصدره مككبو طي القػدس المركمػ رداً إلػزاـ الكجػار طػي جنػوب أطريقيػا بوضػع ديباجػات
الاصػ ػ ػ عم ػ ػػى منكج ػ ػػات المس ػ ػػكوطنات لكمييزى ػ ػػا ع ػ ػػف بقيػ ػ ػ الس ػ ػػمع ا،س ػ ػرائيمي “إف الكميي ػ ػػز ض ػ ػػد منكج ػ ػػات
عمػػاالً طمس ػػطينييف صػػد يالسػػروف نكيج ػ لػػذلؾ مصػػدر رزصي ػػـ”و
المسػػكوطنات سيضػ ّػر بالمصػػانع الكػػي كش ػ ّ ؿ ّ
وأضاؼ “ ُيقكبر القماؿ ال مسطينيوف طي شركات ومصانع إسػرائيمي طػي الضػ ال ربيػ جػز اً ممموسػاً طػي صػوة
القمؿ ال مسطيني نرو )%1و والاؿ السنوات ا ربع ا اليرة أصدرت إسرائيؿ نرو ماث وعشػريف رالصػ
عمؿ سنوياً ل مسطينييف طمبوا القمؿ طييا “و وكابع “رسب مقطيات دائرة ا،رصا ال مسطيني يػربأ القامػؿ
ال مسػػطيني طػػي شػػركات إسػرائيمي طػػي الضػ القربيػ  11دوال اًر يوميػاً أي ضػػق ي راكبػػو طػػي أ ارضػػي السػػمط
ال مسػػطيني ومام ػ أضػػقاؼ اركػػب القامػػؿ ال مسػػطيني طػػي صطػػاع غ ػزةو كمػػا ينػػاؿ رقوص ػاً اجكماعي ػ الاط ػاً
لزمائو طي أراضي السمط ال مسطيني ”و
والمػص إلػػى القػػوؿ “إف القمػؿ طػػي المصػػانع والشػركات ا،سػرائيمي أنشػػأ شػركات طمسػػطيني لنقميػػات والػػدمات
كضرر الكصدير مف المسكوطنات”و
القماؿ وغيرىا وكؿ ىذه الشركات صد ككضرر اصكصادياً إذا ّ
االتحاد ،ابوظبي3023/6/37 ،
 22وزير الداخمية اإلسرائيمية إيمي يشاي يدعو لسجف المياجريف األفارقة
صاؿ وزير الداالمي ا،سرائيمي ايمي يشاي لإلذاعػ القسػكري الالمػيس " :6026-5-61بأنػو يجػب وضػع كػؿ
المياجريف ا طارص غير الشرعييف و ار القضباف طي مراكز اعكقاؿ ورجز وبقدىا إرسػاليـ إلػى بادىػـ نيػـ
يػػأكوف الػػذ عمػػؿ ا،سػرائيمييف ويجػػب رمايػ الطػػابع الييػػودي ل ػ إسرائيؿ)"و وبرسػػب يشػػاي طانػػو طػػي رػػاؿ لػػـ
ككصرؼ الركوم ط ف المياجريف غير الشرعييف "سيصبروف نصؼ مميوف أو ركى مميوف ولف نقبػؿ بالسػارة
بمدنا"و
وبدأت إسرائيؿ ببنا سياج بطوؿ  650كيمومك ار عمى الردود مع مصر بيدؼ وصؼ كسػمؿ الميػاجريفو ولكػف
يشاي راى بأف ىذا السػياج ال يك ػي وصػاؿ انػو "ركػى لػو كػاف طولػو  26مكػ ار سػيكوف ىنػاؾ سػالـ بطػوؿ 25
مكراو يجب منقيـ مف القمؿ"و
وكاف وزير الداالمي صاؿ الماما الماضي لمكنيست انو "طي راؿ اعطكني الركومػ الوسػائؿ طمػف يكػوف ىنػاؾ
أي مياجر غير شرعي القاـ المقبؿ"و
فمسطيف أوف اليف3023/6/35 ،
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 23بحث قانوني 433 :التماسا عمى األحكاـ اإلدارية لـ تقبؿ العميا اإلسرائيمية أي منيا
كشػػؼ برػػث أجركػػو شػػيري كػػاربس الكػػي عممػػت مسػػاعدة صانوني ػ لػػدى الرئيس ػ السػػابق لممركم ػ االس ػرائيمي
القميا دوريت بينػيش وىػي طالبػ دككػوراة طػي جامقػ سػكان ورد اف القميػا لػـ كقبػؿ أي الكمػاس مػف بػيف 566
الكماسا عمى االركاـ االداري الاؿ السنوات القشر االاليرةو
كػػاربس صالػػت لصػػري "ىػػاركس" اليػػوـ الجمقػ انيػػا شػػاىدت الػػاؿ طكػرة عمميػػا كيػػؼ يػػكـ شػػطب االلكماسػػات
بقد كقديميا ب كرة صصيرة طيما انكيػت المم ػات الكػي كػـ البرػث طييػا طػي القميػا بػالرطض بقػ اررارت مقكضػب لػـ
ككق ػػدى يض ػػق اس ػػطر ط ػػي الكمي ػػر م ػػف االري ػػافو وكس ػػكدرؾ ب ػػالقوؿ اف القمي ػػا صبم ػػت ال ػػاؿ الس ػػنوات القش ػػر
الماضي الكماسيف طقطو
االرسػػاس ىػػو اف صسػػما كبي ػ ار مػػف المم ػػات كػػـ شػػطبيا بقػػد الكوصػػؿ الػػى ك ػػاىـ بػػيف ممممػػي االدعػػا وبػػيف
المكيميف ريث جرى شطب  %52مف المم ات بقد الكوصؿ الػى ك اىمػات مػع "الشػاباؾ" صبػؿ موعػد الجمسػ
و %23كـ شطبيا بقد الكوصؿ الى ىذه الك اىمات بقد الجمس بينما كـ رطقػض  %11مػف المم ػاتو وكشػير
كاربس الى اف مقدؿ مدة البرث طي الممؼ االداري ىو  60دصيق طقطو
عرب 3023/6/36 ،59
 24المستشار القضائي لمحكومة اإلسرائيمية يغمؽ ممؼ التحقيؽ ضد مؤلفي كتاب "توراة الممؾ"
كػؿ أبيػب :كشػ ت مصػػادر صضػائي طػي كػػؿ أبيػب أمػس أف المسكشػار القضػػائي لمركومػ ا،سػرائيمي ييػػودا
طاينش ػػكايف ال ين ػػوي أف يق ػػدـ الئرػ ػ اكي ػػاـ ض ػػد م ػػؤل ي كك ػػاب «ك ػػوراة المم ػػؾ» ال ػػذي يب ػػث أطك ػػا ار عنصػ ػري
مسموم ضد القرب كصؿ إلى رد إجازة صكميـ ويكجو نرو إغاؽ ممػؼ الكرقيػؽو ويميػر ىػذا الكوجػو غضػبا
وصمقا طي صػ وؼ أنصػار الديمقراطيػ وسػمط القػانوف الػذيف يقكبػروف كمريػر ىػذا الككػاب بػا عقػاب كشػجيقا
مباش ار عمى كن يذ عمميات اعكدا دامي ضد القرب طي إسرائيؿ ن سيا أو طي الض ال ربي المركم و
الشرؽ األوسط ،لندف3023/6/37 ،
 25قمؽ إسرائيمي حياؿ "الفراغ األمني" في سيناء
القدس  -ا ؼ ب :إ از الوضع المضطرب طي شبو جزيرة سينا والذي يزيد مف رركػ اليجػرة غيػر الشػرعي
ومالاطر وصػوع ىجمػات إرىابيػ كامػؿ إسػرائيؿ طػي اف كسػكقيد السػمطات المصػري السػيطرة عمػى الوضػع طػي
ىػػذه المنطقػ عمػػى وجػػو السػػرع ايػػا كانػػت نكػػائي االنكالابػػات الرئاسػػي طييػػاو وأكػػد وزيػػر الالارجيػ االسػرائيمي
اط ي دور ليبرماف طي مػذكرة موجيػ الػى رئػيس الػوز ار بنيػاميف نكنيػاىو صبػؿ ايػاـ ونشػركيا صػري ىػ ركس اف
«المسػػأل المصػري اكمػػر اشػػكالي مػػف االزمػ مػػع ايػراف»و ويالشػػى المسػػؤولوف االسػرائيميوف اسػػكمرار «ال ػراغ
االمني» طي سينا و
عماف3023/6/37 ،
الدستورّ ،
" 26يديعوت" :المستوطنوف يستغموف قرار "المناطؽ العسكرية المغمقة" لمبقاء بالبؤر العشوائية
الق ػػدس -وك ػػاالت :كشػ ػ ت ص ػػري "ي ػػديقوت أررون ػػوت" النق ػػاب ع ػػف اس ػػك اؿ المس ػػكوطنيف صػ ػرار المنطقػ ػ
القسكري الم مق الذي يصدره الجيش ا،سرائيمي لمبقا داالؿ البػؤر االسػكيطاني غيػر القانونيػ ريػث يسػمأ
القرار برري الكررؾ داالؿ ىذه المناطؽو
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وأطػػادت الصػػري بػػأف ىػػذا الموضػػوع يشػػكؿ مصػػدر إزعػػاج ومشػػكم كبي ػرة لمشػػرط ا،س ػرائيمي طيمػػا يكقمػػؽ
بقمميػػات إالػػا النقػػاط االسػػكيطاني القش ػوائي مشػػيرة إلػػى أنػػو طػػي ا سػػابيع ا الي ػرة اكالػػذت المركم ػ عػػدة
ص اررات كسمأ لممسكوطنيف باالسكمرار طي البقا بالنقاط االسكيطاني القشوائي عمػى الػرغـ مػف سػرياف م قػوؿ
صرار المنطق القسكري الم مق عمى كمؾ المناطؽو
مػػف جيكيػػا انكقػػدت الشػػرط القسػػكري صػرار المركم ػ بشػػدة وأكػػدت عبػػر ممممييػػا أف القػ اررات الكػػي أصػػدركيا
المركم ا،سػرائيمي كػنظـ االسػكيطاف وكشػرعنو طػي النقػاط االسػكيطاني القشػوائي ويشػار إلػى أف البنػد الػذي
ينص عميو صرار المنطق القسػكري الم مقػ أعػد مػف أجػؿ السػماح لم مسػطينييف برريػ الكنقػؿ ولكػف المركمػ
أوضرت لقوات ا مف ا،سرائيمي أنو وبن س القياس يجب أف يشمؿ القانوف المسكوطنيفو
األياـ ،راـ اهلل3023/6/37 ،
 27تظاىرات أماـ بيت نتنياىو تطالب بوقؼ االعتداءات العنصرية عمى األفارقة
كػػؿ أبيػػب -نظيػػر مجمػػي :بقػػد يػػوـ مػػف االعكػػدا ات القنصػري طػػي كػػؿ أبيػػب عمػػى الاجئػػيف ا طارصػ كظػػاىر
المئػػات م ػػف ا،سػ ػرائيمييف ومقي ػػـ مجموع ػ م ػػف ا طارصػ ػ ط ػػي مظ ػػاىركيف إرػػداىما أم ػػاـ بي ػػت رئ ػػيس ال ػػوز ار
ا،سرائيمي بنياميف نكنياىو طي القدس ال ربي والماني طي ري شبي ار طي جنػوب كػؿ أبيػب راطقػيف شػقارات
كطالبو بوصؼ الكرريض عمى ا طارص ووصؼ االعكدا ات الدامي الكي ن ذت برؽ ىؤال الاجئيفو
وىكؼ المكظاىروف ضد نكنياىو مكيمينو بأنو أوؿ المررضيفو ورطقوا شقارات كقوؿ« :القنصري مك شي طي
الكنيسػػت الدول ػ انيػػارت» و«ك ػػى لمقنصػري » و«نرػػف جميقػػا الجئػػوف»و وىػػاجموا رئػػيس بمديػ كػػؿ أبيػػب
روف الولدائي الذي يقود الرمم لطرد ا طارص طنقكوه بػ«الرقير»و
الشرؽ األوسط ،لندف3023/6/37 ،
 28مجمة "فوريف بوليسي" :االنتخابات الرئاسية في مصر تقض مضاجع قادة "إسرائيؿ"
وكاالت :نشرت مجم "طوريف بوليسي" االميركي عمى موصقيا طي االنكرنػت اليػوـ الجمقػ كرقيقػاً مػف اسػرائيؿ
ككنػػاوؿ طيػػو اسػػباب صمػػؽ االسػرائيمييف مػػف االنكالابػػات الرئاسػػي طػػي مصػػر واركمػػاؿ ك يػػر سياسػػات ىػػذه الدولػ
القربي ػ الكبػػرى الكػػي كانػػت اوؿ دول ػ عربي ػ كوصػػع مقاىػػدة سػػاـ مػػع اس ػرائيؿ كجػػاه ىػػذه الدول ػ و ويقػػوؿ مقػػد
الكرقي ػػؽ اوري ػػف كيس ػػمر اف االنكالاب ػػات الرئاس ػػي المصػ ػري كبق ػػي المس ػػؤوليف االسػ ػرائيمييف س ػػاىريف ط ػػي المي ػػؿ
ويكسا ؿ :ىؿ سكصبأ الدول القربي االصرب الييـ عدواً عما صريب؟ وىنا نص الكرقيؽ:
"انكيت الجول االولى النكالابات الرئاس المصري يوـ الالميس بانال اض المرشريف المركمميف الى عدد مف
المرشريف يقدوف عمى اصابع اليدو اما النكائي النيائي طمف غيػر المنكظػر اف كقمػف صبػؿ يػوـ المامػا وعمػى
الجانب االالر مف الردود طي اسرائيؿ يقمؿ النواب طكرىـ لكصنيؼ الاليارات السيئ عف االكمر سو او
ويقػػوؿ ي ػوراـ ميكػػاؿ رئػػيس د ارسػػات الشػػرؽ االوسػػط طػػي جامق ػ بػػف غويػػوف طػػي بئػػر السػػبع اف "الك ييػػر طػػي
القاص ػػات المصػ ػري االسػ ػرائيمي س ػػككوف واس ػػق وعميقػ ػ و ذل ػػؾ اف مص ػػر عم ػػى وش ػػؾ اف كُج ػػري ع ػػددا م ػػف
الكقػػديات عمػػى سياسػػاكيا االمني ػ واالجنبي ػ ينظػػر الييػػا الكميػػر طػػي اس ػرائيؿ والاص ػ نوابنػػا طػػي الكنيس ػ
باركياب"و ولدى اسرائيؿ سبب مشروع لمقمؽ  -طمف بيف المرشريف الالمسػ المكقػدميف ىنػاؾ اربقػ دعػوا الػى
مراجق ػ اك اصي ػ "كامػػب دي يػػد"و ورمػػى موسػػى اك ػػاؽ السػػاـ واعكبػػاره "ميكػػا ومػػدطونا"و امػػا مرسػػي طرػػض عمػػى
عرض المقاىدة عمى اسك كا بينما سماىا ابو ال كوح "الط ار عمى االمف القومي" ورذر صباري بأف مصر
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كرت صيادكو لف كقود "عراب " اسرائيؿ طي المنطق و وبدأ ش يؽ يقرض مؤىاكو طي مقػاداة إسػرائيؿ :اذ عنػدما
اكيمو عضو برلماف إسامي طي االون االاليرة بال ساد طي عيد مبارؾ رد عميو صائد السػاح الجػوي السػابؽ
بأنو كطيار طي سكينات القرف القشريف اسقط طائركيف إسرائيميكيفو
وأالبرنػػي مسػػؤولوف أمنيػػوف إس ػرائيميوف كبػػار أف القاصػػات مػػع نظ ػرائيـ المص ػرييف لػػـ كك يػػر كمي ػ اًر منػػذ عيػػد
مبارؾو إال أف القدا يزداد عندما كقؿ الركب :طالاؿ جول ردودي طي االون االاليػرة مػع زمػا إسػرائيمييف
أشار لنا رجاؿ شرط مصريوف عبر السياج المكيرب بكري االصبع الواردو
وصاؿ بنياميف بف اليقزر النائب عف رزب القمؿ وزير الدطاع ا،سػرائيمي السػابؽ وىػو مػف أصػدصا مبػارؾ
لققود" :سينا اليوـ ممؿ برميؿ البارود مم طوضى ىناؾ" السارة مصر "سككوف ضرب كبيرة لنػاو يجػب أف
نكوف مسكقديف الركماؿ المواجي "و
سػػألت البروطيسػػور ميكػػاؿ مػػف جامقػ بػػف غوريػػوف عمػػا اذا كػػاف يقكقػػد اف ممػػؿ ىػػذه الركميػ ممكنػ و طقػػاؿ إف
أرداث القاـ الماضػي كبػرر صمقػاً مقينػاً لكػف ا،سػرائيمييف لػف يجقمػوا مػف يكوصقػوف المصػائب ينكصػروف بقػد
وصػػاؿ" :كميػػر مػػف الجميػػور ا،س ػرائيمي وبػػالطبع صػػناع الق ػرار يقكقػػدوف أف سػػقوط نظػػاـ مبػػارؾ أدى إلػػى
طوضى عارم و بالنسػب الػي ط نػو طيػـ مبسػط لانكقػاؿ المػوري الػذي يشػيده المجكمػع المصػري الكػاري يظيػر
أف ممػػؿ ىػػذه الم اررػػؿ كقػػود أوالً إلػػى عػػدـ االسػػكقرار لكػػف النجػػاح يقػػاس مػػف الػػاؿ نظ ػرة عبػػر ا ع ػواـ ال
الشيورو إنيا سن طقط منذ سقوط النظاـ واالنكالابات الررة كققد طقاً"و
لكف بالنسب لمكميريف طي إسرائيؿ ط ف المشيد عبر الردود ال يمكف أف يكػوف أكمػر ك بػ وصػاؿ مازيػؿ" :مػف
الصػػقب أف كقػػرؼ مػػا إذا يجػػب أف نػػككمـ عػػف القاصػػات بػػيف مصػػر مواس ػرائيؿ أو غيابيػػا أي ػاً كػػاف ال ػرئيس
المنكالب ط ف الشقور ىو أف ما سيأكي الرقاً ليس با مر الجيد
عرب 3023/6/36 ،59
" 29إسرائيؿ" قمقة مف مقاطعة البضائع اإلسرائيمية في العالـ
راـ اهلل  -ك ػػاح زبػػوف« :إذا انكقػػؿ ىػػذا إلػػى أمػػاكف أالػػرى طػػي القػػالـ طسػػنواجو مكاعػػب كبي ػرة»و ىػػذا مػػا صالػػو
ا سػػبوع الماضػػي شػػالوـ سػػمروف وزيػػر الصػػناع والكجػػارة ا،س ػرائيمي كققيبػػا عمػػى س ػؤاؿ رػػوؿ إمكانيػ ػ
مقاطق ػ بضػػائع المسػػكوطنات ا،س ػرائيمي طػػي منػػاطؽ أالػػرى طػػي القػػالـ عمػػى غ ػرار مػػا يرػػدث طػػي ا ارضػػي
ال مسطيني و ولـ يكف سمروف يقمـ أف جنوب أطريقيا والدنمارؾ وكػذلؾ ديرلنػدا صػررت أالػذ الطػوات عمػى ىػذا
الطريؽو
وا ف بقد عاميف مف بد السمط رربػا عمػى بضػائع المسػكوطنات أالػذت دوؿ أالػرى طػي القػالـ كرػذو رػذو
ال مسػػطينييف لكػػف مػػع طػػارؽ ميػػـ وىػػو أف رمم ػ مقاطق ػ البضػػائع ا،س ػرائيمي بمػػا طييػػا المسػػكوطنات طػػي
ا راضي ال مسطيني ن سيا نصؼ ناجر و
وبقيدا عف ا ارضػي ال مسػطيني ككالػذ بػاد أالػرى إجػ ار ات صػارم لمرػد مػف انكشػار بضػائع المسػكوطنات
ممممػػا طقمػػت جنػػوب أطريقيػػا ومػػا كنػػوي الػػدنمارؾ وديرلنػػدا عممػػو رػػيف طمبػػت وضػػع كقريػػؼ الػػاص ببضػػائع
المسػػكوطنات بينمػػا صػػررت شػػركات بريطاني ػ كبي ػرة المقاطق ػ وىػػو كنػػاصض يميػػر الدىش ػ و وكنبيػػت صػػري
«يػػديقوت أررونػػوت» ا،س ػرائيمي لػػذلؾ وصارنػػت كيػػؼ أف دوال ممػػؿ جن ػوب أطريقيػػا والػػدنمارؾ كقػػاطع بضػػائع
المسكوطنات بينما المنكجػات ا،سػرائيمي مػا ازلػت موجػودة طػي أ ارضػي السػمط ال مسػطيني والنػاس ال يػروف
أي سبب لوص ياو
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أما طي الض ال ربي طيمكف أف كشاىد عمػى واجيػات المرػات إعانػات كبيػرة لشػركات إسػرائيمي مقروطػ
ممؿ شكراوس) و أوسـ) و كنوطا)»و
ويق ػػاطع طمس ػػطينيوف ك ػػؿ م ػػا ى ػػو إسػ ػرائيميو ويطم ػػؽ نش ػػطا ى ػػذه ا ي ػػاـ رممػ ػ «ب ػػادر» لمقاطقػ ػ البض ػػائع
ا،سرائيمي واسكيدطوا ىذا ا سبوع عصائر ذائق الصيت كدعى «كوبوزينا» وصاموا ب رراؽ مئات الصػناديؽ
منياو وبينما كانػت السػوؽ ال مسػطيني كسػكيمؾ مػا صيمكػو  500مميػوف دوالر سػنويا مػف بضػائع المسػكوطنات
كسكورد السمط بضائع مف إسرائيؿ بما يزيد عمى  5مميارات دوالر سنوياو وال كنوي السمط مقاطق البضػائع
نيا مكبم باك اصات اصكصادي طي ىذا المجاؿو
ا،سرائيمي
الشرؽ األوسط ،لندف3023/6/37 ،
 2:تقرير" :الكامي ار" ..موقع عسكري صييوني يزرع الموت في غزة
غزة" :الكػاميرا" ىػو موصػع عسػكري صػييوني اسػكراكيجي كبيػر يقػع جنػوب شػرؽ مدينػ غػزة وبالكرديػد شػرؽ
ػر لنش ػره مئػػات الكػػاميرات الرديم ػ
"جرػػر الػػديؾ" وكقػػود كسػػميكو مػػف صبػػؿ ال مسػػطينييف بيػػذا االسػػـ نظػ ًا
بمػػدة ُ
والمكطورة ك طي مسػاطات بقيػدة طػي القطػاع وربمػا كاطػ أرجػا القطػاع وعػدة كػاميرات كبيػرة بأرجػاـ مالكم ػ
عمى ردوده ال ربي و
رماي الردود
وأصامت صوات االركاؿ موصع "الكاميرا" مع بداي انك اض ا صصى طي أيموؿ سبكمبر)  6000وكػاف اليػدؼ
مف إنشائو طي البداي رماي الردود مف االالكراؽ ومف كيريب المركبات وا سمر إلى صطاع غزةو وطي بداي
وميمػا لكبمػس مسػاركو بقػد الكطػوير
ػر
موصقا كبي ًا
عاـ  6006صاـ جيش االركاؿ بكطوير ىذا الموصع ليصبأ
ً
ً
والكوسػػيع مامػ دونمػػاتو ومػػزود بالقديػػد مػػف كػػاميرات المراصبػ وجميػػع الكػػاميرات الردوديػ المقػػدة مػػف أجػػؿ
مراصبػ الرػػدود وا جيػزة االسكشػػقاري والسػػياج ا،لككرونػػي طػػي المسػػار الػػذي ي طييػػا ىػػذا الموصػػع يػػكـ الػػكركـ
بيا مف داالؿ ىذا الموصعو
ويقػػع الموصػػع طػػي مكػػاف اسػػكراكيجي ريػػث أنػػو ي صػػؿ القطػػاع إلػػى صسػػميف شػػماؿ وجنػػوب ويكمركػػز عمػػى كمػ
مرك ق ليصبأ مسكوى النظر منو أعمى مف صطاع غزة وبذلؾ ط ف صطاع غزة بكاممو يكوف كرت أنظار ىػذا
الموصع وطي مكناوؿ مسأ كاميراكوو
مؤالر الجدار ال ربي لمموصع ِ
بشباؾ ر ارري ال ككػاد
ًا
وبرسب روايات شيود عياف ط ف صوات االركاؿ دعمت
كرى بالقيف المجػردة السػيما بقػد رػديث صػوات االرػكاؿ عػف دالػوؿ أسػمر مكطػورة لممقاومػ ال مسػطيني طػي
غزةو
ويقمؿ ىذا الجدار الشبكي عمى رماي الموصع مػف أي ىجمػات مػف القػذائؼ الرديمػ والموجػو وذلػؾ ىميػ
ىػػذا الموصػػع وبمػػا يركويػػو مػػف مقمومػػات وأجيػزة ومقػػدات عسػػكري ريػػث كانػػت صػوات الجػػيش كنشػػر كػػؿ ليمػ
جنودىػػا الػػارج الرػػدود طػػي داالػػؿ أ ارضػػي صطػػاع غ ػزة مػػف أجػػؿ كػػأميف الموصػػع مػػف ض ػربات رجػػاؿ المقاوم ػ
سيا لرجاؿ المقاوم الذيف كمكنوا مف صكؿ وجرح عدد منيـو
صيدا ً
ال مسطيني ريث كانت ىذه القوات ً
وصػػاؿ الشػػيود إف ىػػذا الجػػدار الشػػبكي الجديػػد كمكػػف مػػف الكصػػدي لمقػػذائؼ الكػػي كانػػت كطمػػؽ باكجػػاه الموصػػع
وك جيرى ػػا صب ػػؿ وص ػػوليا ل ػػو واالك ارص ػػو وذل ػػؾ م ػػف ال ػػاؿ ذب ػػذبات اسكش ػػقار ر ارريػ ػ يكمك ػػع بي ػػا ى ػػذا الج ػػدار
جداو
االلككروني المكطور ً
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ويكركـ ىذا الموصع بقوكيف أساسيكيف طي ساح الجيش الصييوني وىف "ساح ا،سناد والمػدرعات" و"سػاح
الطيراف " وبما أف موصع "الكػاميرا" ي طػي مسػارات واسػق مػف القطػاع طػ ف الموصػع يػكركـ بػ طاؽ الصػواري
مػػف نػػوع "أرض أرض" عمػػى شػػماؿ ووسػػط وجنػػوب صطػػاع غػزة وكػػذلؾ يػػكركـ طػػي المدطقيػ المكمركػزة بداالمػػو
عمى مدار الساع ريث كانت كطمؽ المدطقي صذائ يا عمى مناطؽ كرددىا كاميرات وأجيزة الموصع بدص و
وي طي موصع الكامي ار مسار كزيػد عػف أربقػيف كيمػو مكػر والمسػار الكػي يػكركـ بيػا الموصػع مػف موصػع "نػاح
القوز" شرؽ مدين غزة شماال) " إلػى موصػع "كيسػوطيـ" شػرؽ الػاف يػونس جنػوب صطػاع غػزة جنوبػا) بريػث
يكوف الموصع طي الوسط بيف ىذيف الموصقيف الذيف ال يقاف أىمي عف موصع "الكاميرا"و
وطػػي بداي ػ الرػػرب البري ػ عمػػى القطػػاع مطمػػع عػػاـ  6003كػػاف أوؿ انطػػاؽ لتليػػات القسػػكري الصػػييوني
ودالوليا صطاع غزة مف ىػذا الموصػع ريػث إف ا ليػات صطقػت السػياج الرػدودي وكمركػزت طػي منطقػ "جرػر
الػديؾ" ومػف مػـ انطمقػت ا ليػات لشػطر صطػاع غػزة إلػى شػطريف شػماؿ وجنػوب مػف الػاؿ كمركػز ا ليػػات
عم ػػى طري ػػؽ ص ػػاح ال ػػديف "م ػػرؽ الش ػػيدا " وط ػػي م كص ػػب "نكس ػػاريـ" س ػػابقًا والك ػػي انس ػػربت مني ػػا القػ ػوات
الصػػييوني وعمػػى الطريػػؽ السػػارمي لمقطػػاعو وكانػػت لموص ػػع "الكػػاميرا" أىمي ػ بالنسػػب لجػػيش االرػػكاؿ ط ػػي
الررب عمى غزة ريث اعكبر بمماب غرط القمميات لمجيش طي الشماؿ والوسط والجنوبو
قدس برس3023/6/36 ،
 30االحتالؿ يقمع مسيرات الجمعة السممية في الضفة ويجرح العشرات
مراطظات  -نائؿ موسى -اسام القيس  :صمقت صوات االركاؿ أمس مسيرات الجمقػ السػممي ضػد الجػدار
واالسكيطاف وجررت القشراتو
طقد أصيب ا ط اؿ مرمد باؿ الكميمي ومرمود شاكر الكميمػي مواسػاـ الكميمػي بجػروح ط ي ػ نجمػت عػف
إصػػابات مباش ػرة بػػا عيرة الم م ػ طػػي مواجيػػات بػػيف مكظػػاىريف وص ػوات االرػػكاؿ انػػدلقت طػػي النبػػي صػػالأ
شماؿ غرب راـ اهلل امر صمع مسيرة القري ا سبوعي السممي ضد االسكيطافو
ونظمت المجاف الشقبي المرمي طي القرى والبمدات المنك ض ضد االسكيطاف وجدار الضػـ والكوسػع وال صػؿ
القنصػػري طػػي ريػػؼ راـ اهلل ال ربػػي مسػػيرات راشػػدة بمش ػارك مكضػػامنيف دوليػػيف ونشػػطا سػػاـ إس ػرائيمييف
الرجت أيضا كدعو الى وضع اك اؽ المصالر صيد الكطبيؽ ال وريو
وكظاىر رشد مف أىالي صػرى بيػت نوبػا وبيػت لقيػا والقػرى المجػاورة طػوؽ أ ارضػييـ بمشػارك نشػطا المقاومػ
الشقبي طي المنطق ونشطا ساـ إسرائيمييفو
وكرولت المسيرات واالركجاجات السممي طي صرى نقميف وبمقػيف والنبػي صػالأ وبيػت لقيػا إلػى مواجيػات بػيف
المكظاىريف وصوات االركاؿ الكي ىرعت لك ريقيـ بالقوة مسكالدم الرصػاص الم مػؼ وصنابػؿ الصػوت وال ػاز
والراطيـ المياه القادم و وكسببت صذائؼ االركاؿ طي اشقاؿ ر ارئػؽ اكػت عمػى عشػرات االشػجار والمسػارات
المزروع طي بمقيف والنبي صالأ وبيت نوبا ريث كمكف المكظاىروف مف االماد الررائؽ بجيودىـو
وأصػػيب عش ػرات الم ػواطنيف برػػاالت االكنػػاؽ مواغمػػا إمػػر صمػػع ص ػوات االرػػكاؿ لمسػػيرة ك ػػر صػػدوـ ا سػػبوعي
السممي الكي كطالب ب كأ الطريؽ الرئيس لمقري الم مؽ منذ ما يزيد عمى  20سنواتو
كما أصيب مامػ مشػاركيف طػي مسػيرة المقصػرة االسػبوعي جنػوب بيػت لرػـو وشػارؾ مواطنػوف ومكضػامنوف
اجانػػب مػػف اسػػكككمندا وايطاليػػا واميركػػا وغيرىػػا طػػي المسػػيرة الكػػي اريػػت الػػذكرى الالامس ػ واالربقػػيف الرػػكاؿ
الض وصطاع غزة واراض عربي االرى طي رزيراف 2321و
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الحياة الجديدة ،راـ اهلل3023/6/37 ،
 32مؤسسة الضمير :األسيراف حالحمة وذياب ييدداف بالعودة لإلضراب إذا حدث أي خمؿ باالتفاؽ
راـ اهلل – مرمد يونس :ىدد ا سيراف مائر رارم وباؿ ذيػاب بػالقودة إلػى ا،ضػراب الم كػوح عػف الطقػاـ
يومػػا
إذا رػػدث المػػؿ باالك ػػاؽ الػػذي كضػػمف طػػؾ إض ػرابيـ السػػابؽ ع ػف الطقػػاـ الػػذي اسػػكمر سػػبق وسػػبقيف ً
مقابؿ ا،طراج عنيـ وعدـ كمديد اعكقاليـ ا،داريو
عامػػا) يقػػاني
وصالػت مراميػ مؤسسػ "الضػػمير لرعايػ ا سػػير ورقػوؽ ا،نسػػاف" إف ا سػير بػػاؿ ذيػاب ً 61
مف دالـ طػي المقػدة وصػداع ويكنػاوؿ طقػط المػبف والرسػا والرميػب ويأالػذ القػاج كػؿ يػوـ لكػف جسػمو ال
يسكقبؿ كؿ شيو
عامػػا) المرامي ػ أنػػو يشػػقر ب ػ الـ رػػادة طػػي المقػػدة والبنكريػػاس
مػػف جانبػػو أبمػػس ا سػػير مػػائر رارم ػ ً 55
وصػػقوب طػػي ا،ال ػراج ودالـ طػػي الظيػػرو وأضػػاؼ ا سػػير أنػػو طػػي يػػوـ القش ػريف مػػف أيػػار مػػايو) الماضػػي
كق ػػرض لاس ػػكجواب ط ػػي مقكق ػػؿ "ع ػػوطر" وأمنػ ػا نق ػػؿ ا س ػػير م ػػف "ع ػػوطر" إل ػػى المسكشػ ػ ى كوص ػػت س ػػيارة
البوسط بشكؿ م اجئ مما أدى الى ضربات صوي طي رأسو وصدميو ويديوو
الحياة ،لندف3023/6/37 ،
 33مؤسسة الضمير :اإلضراب الطويؿ ترؾ آثا ارً صحية بالغة عمى األسرى
غزة ػ أشرؼ اليور :ذكرت مؤسس الضمير لرقوؽ ا،نساف أف أوضاع ا سرى الاص الذيف أضربوا ل كػرات
طويم وأنيوا إضرابيـ صبؿ أياـ بنا عمى اك اؽ كوسطت طيو مصر أف أوضػاعيـ الصػري ال كػزؿ مكرديػ
وأف عػػددا مػػنيـ يرطضػػوف نقميػػـ إلػػى المشػػاطي طػػي إسػرائيؿ لقيػػاـ إدارة السػػجوف بككبػػيميـ مػػف أيػػدييـ وأرجميػػـ
عمى سرير القاجو
وصالت مرامي المؤسس منى نداؼ عقب صياميا بزيارة عدد مػف ا سػرى أف ا سػير مرمػد الكػاج  10عامػا)
أبم يا أنو أضرب عف الطقاـ لمدة  21يوما وطؾ إضرابو بنا عمى االك اؽ المبرـ مع إدارة السػجف يقضػي
بالكقامػػؿ مقػػو كأسػػير رػػرب وصػػاؿ أنػػو عنػػدما أعمػػف كمسػػكو با،ضػراب عػػف الطقػػاـ ركػػى كرقيػػؽ مطمبػػو طػػي
مقاممكو كأسير ررب نقؿ إلى سجف دالر وىناؾ كقرض لإلغما ج ار رطضو كناوؿ الما لميوـ المالث عمى
الكػ ػواليو وأبم ػػت المراميػ ػ ك ػػذلؾ أف ا س ػػير أك ػػرـ الريال ػػاوي  53عام ػػا) م ػػف صط ػػاع غػ ػزة م ػػا زاؿ مس ػػكم ار
ب ضرابو الم كوح عف الطقاـ منذ  15يوماو
وصالت المرامي أف ا،ضراب سبب لو أمراضا بسبب ا،ىماؿ الطبي الاص وأنو يقاني مػف مػرض السػكر
وىشاش ػ القظػػاـ ومشػػاكؿ طػػي الكم ػػىو ولقػػدـ كطبيػػؽ إس ػرائيؿ لبنػػود االك ػػاؽ أبقػػى عػػدد مػػف ا سػػرى عم ػػى
إضرابيـ ورطضوا إنيا ه ك البي ا سرىو
ومػػف بػػيف المض ػربيف ا سػػير مرمػػود السرسػػؾ  65عامػػا) مػػف غ ػزة المضػػرب عػػف الطقػػاـ منػػذ  21يومػػا)
وصالت المرامي الكي الكقكو لوصت صصير انو لـ يكمكف مف االسكمرار طي الزيارة نكيج لكدىور رالكو الصري
ج ار ا،ضرابو ولـ يكمؽ ىذا ا سير أي زيارة مف صبؿ طبيب الاص مف طرطو ولـ يكـ نقمػو إلػى المسكشػ ى
عمى الرغـ مف كدىور رالكو الصري و
وصالػت المراميػ اف ا سػػيريف بػػاؿ ذيػػاب ومػػائر رارمػ المػػذيف أضػربا لمػػدة  12يومػاً يقانيػػاف مػػف أوضػػاع
صري سيئ ويشقراف ب الـ طي الظير والمقدةو
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وطالبػػت مؤسس ػ الضػػمير الكػػي كيػػكـ بوضػػع ا سػػرى مػػف المؤسسػػات الرقوصي ػ والمجكمػػع الػػدولي بػ ػ كرميػػؿ
االركاؿ مسؤولي اركراـ االك اؽ الذي وصع مع لجن ا،ضراب موانيا كاط االنكياكات الممنيج و
القدس العربي ،لندف3023/6/37 ،
 34قوات االحتالؿ تقتحـ مخيـ الدىيشة وتشتبؾ مع المواطنيف الفمسطينييف
القدس  -كامػؿ ابػراىيـ :اصكرمػت صػوات االرػكاؿ ا،سػرائيمي صػباح امػس مالػيـ الدىيشػ طػي مراطظػ بيػت
لرـ وأشكبكت مع المواطنيف ال مسطينييفو
وكصدى عشرات الشباف لمجنود الذيف كوغموا إلى عدة مناطؽ بالمراطظػ ووصػموا إلػى شػارع القػدس-الالميػؿ
المراذي لمماليـ وألقوا الرجارة والزجاجات ال ارغ عمييـ وأطمقت القوات بدورىا صنابؿ ال از المسيؿ لمدموع
والرصاص المطاطي دوف وصوع إصاباتو
عددا مف البمدات ال مسطيني طي مراطظ الالميؿ بالض المركم و
وداىمت صوات االركاؿ طجر امس ً
وصػػاؿ شػػيود عي ػػاف أف ص ػوات اس ػرائيمي اصكرم ػػت مالػػيـ ال ػوار جن ػػوب الالميػػؿ وسػػيرت المركب ػػات طػػي الش ػػارع
ػددا مػف المػواطنيف ودصقػت طػي
الرئيسي طي الماليـ وأطمقت ا عيرة الناري بػيف ال ينػ وا الػرى واسػكوص ت ع ً
بطاصاكيـ الشالصي و
عماف3023/6/37 ،
الرأيّ ،
 35مستوطف يدىس طفالً فمسطينياً قرب راـ اهلل
راـ اهلل :دىس مسكوطف إسرائيمي ظير اليوـ الجمق الط ؿ راغب مرمد الكميمي  2سنوات) مػف صريػ ديػر
ائيميا دى ػػس الط ػػؿ
نظ ػػاـ ش ػػماؿ غ ػػرب راـ اهلل بالضػ ػ المركمػ ػ و وأط ػػادت مص ػػادر مرميػ ػ أف مس ػ ً
ػكوطنا إسػ ػر ً
الكميمي عمى الطريؽ الرئيسي الواصع بيف صري دير نظاـ والنبي صالأو
ونقػػؿ الط ػػؿ إلػػى مسكشػ ى ىداسػػا عػػيف كػػارـ داالػػؿ ا ارضػػي المركمػ دوف مقرطػ ك اصػػيؿ أكمػػر عػػف رالكػػو
الصري و
الرسالة نت3023/6/36 ،
 36الخميؿ :فمسطينيوف يؤدوف صالة الجمعة قرب مسجد يغمقو االحتالؿ منذ  39سنة
الالميػػؿ :أدى عش ػرات الم ػواطنيف ال مسػػطينييف صػػاة الجمق ػ اليػػوـ  )5|65عمػػى مسػػاط صريب ػ مػػف مسػػجد
ا ربقيف طي مدين الالميؿ شماؿ الضػ ال ربيػ والػذي ك مقػو سػمطات االرػكاؿ ا،سػرائيمي وكرظػر الصػاة
طيػػو منػػذ ممانيػ وعشػريف عامػاًو وكانػت "لجنػ الػػدطاع عػػف الالميػػؿ" صػػد دعػػت المػواطنيف ال مسػػطينييف إلػػى أدا
الصاة بمراذاة مسجد ا ربقيف الواصع جنوبي البؤرة االسكيطاني "رامات يشاي" المقام عمى أراضي ري كؿ
كم ػػت مص ػػادرة أ ارض ػػيو لص ػػالأ مش ػػاريع البن ػػا
الرمي ػػدة مؤك ػػديف ع ػػزميـ مواص ػػم الص ػػاة ط ػػي الر ػػي ال ػػذي ّ
االسكيطانيو
قدس برس3023/6/36 ،
 37الخنازير البرية ..سالح المستوطنيف بمواجية الفمسطينييف
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مػػع دالػػوؿ طصػػؿ الصػػيؼ كك ازيػػد مقانػػاة الم ػزارعيف ال مسػػطينييف طػػي منػػاطؽ مك رص ػ مػػف ريػػؼ الضػ ال ربي ػ
ج ار إطاؽ المسكوطنيف صطقاف الالنازير البري باكجاه المزارع والرقوؿ وأصبرت ا راضي الالض ار الاؿ
أمر بقد عيف بسبب صطقاف الالنازيرو
الصيؼ ًا
ومػػع إطالػ طصػػؿ الصػػيؼ شػػرعت صطقػػاف الالنػػازير طػػي كالريػػب مزروعػػات مػػف كجػ أر مػػف المػزارعيف بز ارعػ
أرضو والصوصا مناطؽ ا غوار والمناطؽ الش ا غوري والمناطؽ المراذي لممسكوطناتو
ويػػرى مزارعػػو الض ػ ال ربي ػ أف إطػػاؽ الالنػػازير عمػػى أ ارضػػييـ يقكبػػر سػػاح شػػيطاني رىيػػب ومضػػموف
ال قالي وصد بدأ المسكوطنوف باسكالدامو بيدو وبقيدا عف ا ضوا منذ سنوات وىػو سػاح موجػو ال يمرػؽ
الضرر بالمسكوطنيف وال بػ إسرائيؿ) نظ ار لوجود ا ساؾ الشائك الكي كريط بالمسكوطنات مف كؿ الجياتو
وكقكبػػر مش ػػكم الالن ػػازير البريػ ػ الك ػػي يطمقي ػػا المسػػكوطنوف سياس ػػي بالدرجػػ ا ول ػػى رغ ػػـ كأميراكي ػػا الص ػػري
واالصكصادي والزراعي والوبائي و
ويرجع الرقوصي باؿ طاىر مف راـ اهلل ظاىرة إطاؽ الالنازير طي منػاطؽ الضػ إلػى طكػرة "أرض ا غيػار"
الكي يرى المسكوطنوف أنيـ أرؽ بيػا مػف أصػرابيا الشػرعييف منػذ دالؼ السػنيف وورموىػا عػف ا جػدادو وعػف
كقاعس السمط طي مرارب ىذه الظاىرة او عدـ صػدركيا عمػى الرػد منيػا كمػا يقػوؿ المزارعػوف يؤكػد المينػدس
الز ارع ػػي ط ػػي و ازرة الز ارعػ ػ ط ػػي راـ اهلل ع ػػا أب ػػو ال ػػرب" :نظػ ػ ار لض ػػقؼ إمكاني ػػات الس ػػمط الوطنيػ ػ وو ازرة
الزراع ونظ ار لمقيود الكي ك رضػيا سػمطات االرػكاؿ عمػى كرػرؾ السػمط طػي المنػاطؽ المسػماة سػي) ط نػو
مف المنكظر أف ككروؿ ىذه الريوانات الالطيرة وطي غضوف سنوات صميم إلى وبا كبير ييػدد ريػاة السػكاف
وييدد ا،نكاج الزراعي ال مسطيني برمكو"و
فمسطيف أوف اليف3023/6/35 ،
 38تحقيؽ -نقص الوقود والقيود اإلسرائيمية تخنؽ أنشطة الصيد في غزة
غزة  -نضاؿ الم ربي :كالنؽ الزوارؽ الرربي االسرائيمي والرمات الكي كشنيا السمطات المصري عمى
كيريب الوصود الى صطاع غزة اسطوؿ الصيد الص ير لمقطاع مما يروؿ جيا مف الصياديف كدريجيا الى
كجار أسماؾو ومنذ عاـ  6003لـ يسكطيقوا ا،برار بقد مف نرو المس كيمومكرات بسبب الرصار الذي
ك رضو اسرائيؿ بصرام و وطي القاـ الرالي يالرجوف بالكاد بسبب وصوؿ سقر الديزؿ الى مام أممالوو
وىناؾ نرو  5100صياد يقمموف بدواـ كامؿ طي صطاع غزة ولدييـ اسكقداد لالدم سوؽ كككوف مف 2.1
مميوف طمسطينيو وكانوا يصدروف ا سماؾ ،سرائيؿو ا ف كسكورد غزة نرو  20طي المئ مف اركياجاكيا
مف المصرييف واالسرائيمييفو
ولـ كجرؤ اي زوارؽ عمى الالروج الى البرر ريف صامت اسرائيؿ ب زو غزة طي ديسمبر كانوف ا وؿ 6002
وشنت رربا عمى رماس وغيرىا مف الجماعات ا،سامي الناشط صائم إف ىذا ىدطو وصؼ إطاؽ
الصواري مف القطاع عمى أراضييا واسكمرت الررب مام اسابيعو
وبدأت أزم الوصود طي طبراير شباط الرالي ريف شنت مصر رمم عمى كيريب الوصود مف الاؿ شبك
ان اؽ عمى الردود كمد سكاف غزة بكؿ ما يركاجونو بد ا مف السيارات وانكيا بالماشي و وكاف كيريب الوصود
يررـ المصرييف طي سينا مف الوصود المدعوـ ركومياو وطاصمت رماس ا مر ريف طرضت ضريب عميوو
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ووصؿ سقر الديزؿ طي السوؽ السودا ب زة ا ف الى مام اممالو منذ بضق اشيرو ويسكورد بقض البنزيف
والديزؿ وكذلؾ غاز الطيي مف اسرائيؿ لمقطاع الالاص لكف اسقار الديزؿ والبنزيف ا،سرائيمي كقكبر اكبر
مف إمكانيات المسكالدميف الكجارييفو
وليس صطاع الصيد القطاع الوريد الذي كضرر مف ج ار أزم الوصود والقيود االسرائيمي و
لقد زاد االرك اع الكبير طي ا سقار مف ككم كش يؿ مضالات الري طي موسـ الزراع مما يقمص مف الدالؿ
الزراعي ال مسطيني طيما كاف يمكف أف يصبأ موسما جيداو واضطر مزارعو القرن ؿ الذيف يقكمدوف عمى
الشارنات طي نقؿ ازىارىـ الى كرؾ الكمير مف الزىور طي الماجات دوف كيربا لمر اظ عمى رالكياو وبيع
نرو  6.5مميوف زىرة ذابم بسقر بالسو
وكقوؿ منظم اوكس اـ الاليري إف غزة صدرت مميوني زىرة اصؿ مف  22مميونا باعكيا عاـ  6022مقابؿ
 50مميوف زىرة صرن ؿ طي المكوسط كؿ عاـ صبؿ طرض الرصار عاـ  6001و
ويقوؿ صيادوف إف إدارة رماس كمدىـ بالوصود مرة اسبوعيا مما يضطرىـ الى البرث عف بقي اركياجاكيـ
طي السوؽ السودا بسقر اكبر مف إمكاناكيـو
وصاؿ جياد صاح مدير دائرة الالدمات با،دارة القام لممروة السمكي طي و ازرة الزراع "طقط يوـ امس
اسكقدنا مماني رسكات صيد مركب صيد ص ير) كانت صد صودرت طي طكرات مالكم بقضيا يرجع الى
عاميفو" واعكرؼ بأف رص الوصود غير كاطي ليوـ صيد وارد لكنو صاؿ إف ىذا ىو اصصى ما كسكطيقو
ا،دارة لمساعدة بقض الصياديف عمى ا صؿ عمى كسب صوت يوميـو
وصاؿ صاح إف القوات البرري االسرائيمي كرركت ضد زوارؽ مف غزة سبع مرات طي ا شير المام
الماضي واسكالدمت طمقات كرذيري وصادرت زوارؽو ومف الممكف أف ي قد الصيادوف زوارصيـ اذا وجدت
البرري االسرائيمي أف صدرة المررؾ ككجاوز  65رصاناو
(إعداد :دينا عادؿ لمنشرة العربية  -تحرير محمد ىميمي)
وكالة رويترز لألنباء3023/6/36 ،
 39وزير االقتصاد في راـ اهلل :االقتصاد الفمسطيني بمنأى عف االنييار رغـ التراجع في معدالت نموه
راـ اهلل :اسػػكبقد وزيػػر االصكصػػاد الجديػػد طػػي السػػمط ال مسػػطيني جػواد النػػاجي طػػي مقابمػ الاصػ مػػع وكالػ
أنب ػػا "ش ػػينالوا" كق ػػرض االصكص ػػاد ال مس ػػطيني لانيي ػػار رغ ػػـ الك ارج ػػع ط ػػي مق ػػدالت نم ػػوه جػ ػ ار أزمػ ػ نق ػػص
المساعدات الالارجي واسكمرار القراصيؿ ا،سرائيمي الكي كقكرض كاط مجاالكوو
وذك ػػر الن ػػاجي أف الجي ػػود ال مس ػػطيني كنص ػػب ط ػػي ى ػػذه المررمػ ػ عم ػػى كقمي ػػؿ مس ػػكوى الك ارج ػػع المكوص ػػع ط ػػي
مقدالت النمو االصكصادي و ورقػؽ االصكصػاد ال مسػطيني القػاـ الماضػي مقػدؿ نمػو بنسػب  3طػي المائػ لكنػو
يكوصع أف يسجؿ انال اضا مع نيايػ ىػذا القػاـ مػع كصػاعد القجػز المػالي طػي موازنػ السػمط ال مسػطيني إلػى
أكمر مف مميار دوالر بقد أف اشككت لقدة شيور مف نقص المساعدات الالارجي ال سيما مف الدوؿ القربيػ و
وصاؿ الناجي نريد أف نكمؼ جيػود إالػراج االصكصػاد الػوطني مػف المررمػ الصػقب الكػي يقانييػا وكشػيد كراكمػا
الطي ار»و وبرر ىذا الوضع بما ك رضو إسرائيؿ مف صيود أماـ كقدـ االصكصاد ال مسطيني أبرزىػا السػيطرة عمػى
الموارد الطبيقي ال مسطيني مواعاص ررك البضائع وا شالاص مف موالى ا ارضػي ال مسػطيني وداالػؿ المػدف
والقرى إلى جانب كشديد إج ار ات عرصم االسكيراد والكصديرو
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ول ت الناجي كذلؾ إلػى كقمػد إسػرائيؿ المككػرر رجػز أمػواؿ المسػكرقات الضػريبي مشػددا عمػى الراجػ إلػى
الكزاـ الدوؿ المانرػ بالوطػا بكقيػداكيا الماليػ كجػاه السػمط ال مسػطيني مػف جيػ وممارسػ الضػ وط الجديػ
عمى إسرائيؿ لمكوصؼ عف ممارساكيا مواج ار اكيا الكقس ي برؽ االصكصاد ال مسطيني مف جي أالرىو
عماف3023/6/37 ،
الرأيّ ،
 3:نصر اهلل :االنسحاب مف لبناف دؽ المسمار األخير في نعش "إسرائيؿ الكبرى"
بيروت :صاؿ ا ميف القاـ لرزب اهلل المبناني السيد رسف نصر اهلل بالذكرى الماني عشرة "لمكررير والمقاوم "
بانك ا االركاؿ ا،سرائيمي عف جنوب لبناف طي " :6000/5/65ا،سرائيمي لـ يدالؿ إلى لبناف ليالرج منو
بؿ كاف لديو مطامعووو لكف مسارع المبناني إلى مقاوم االركاؿ كانت الضرب النوعي وعادت ا رض
وسيادكيا"و وكابع نصر اهلل:
الدول
موالى سمط
مف دوف شروط إلى أصرابيا
" اليوـ ا،سرائيمي ال يجرؤ عمى االعكدا عمى صرانا ومف يرمي ىذه المقادل ال ا مـ المكردة وال الدوؿ
القربي بؿ الجيش والشقب والمقاوم والجدار ىو مؤشر عمى كؿ ما صمناه"و
وأكد أف  65أيار " 6000دؽ المسامير ا اليرة طي نقش إسرائيؿ الكبرىووو واليوـ عمى الردود ىناؾ أناس
ال يرموف رجارة ورصاصاً عمى الصياين بؿ يكوعدونيـ بكؿ الصواري عمى كؿ النقاط طي طمسطيف
المركم "و
وداطع نصر اهلل عف ساح المقاوم واسكقاد ا رداث الدامي ا اليرة طي شماؿ لبناف ودعا إلى الكمييز بيف
مقادل رماي البمد طي مواجي "إسرائيؿ" ومؤكداً أف "سارنا ليس لرماي طائ بؿ لمواجي إسرائيؿ
ونرف لسنا بدياً مف السمط ولسنا مشروع سمط "و
واعكبر أف ركوم الوردة الكي شكمت طي "إسرائيؿ" "يجب الكوصؼ عندىا ودراسكنا كقوؿ إف أسبابيا داالمي
وال عاص ليا بموضوع ررب طي المنطق لكف يجب أف يبقى طي الباؿ الدعـ الكامؿ مف الكنيست لمركوم
ي مشروع عدواني"و
الحياة ،لندف3023/6/37 ،
 40لبناف :جعجع يطالب بمعالجة قضية السالح الفمسطيني خارج المخيمات
رطض سمير جقجع رئيس رزب القوات المبناني أمس دعوة الروار الوطني الكي دعا إلييا الرئيس
المبناني ميشيؿ سميماف طي ظؿ ا جوا والظروؼ الراىن و وصاؿ جقجع" :اطيـ كماماً دعوة الرئيس سميماف
لمروار نو رأى رجـ المالاطر الكي كريط بمبناف ولكنو سأؿ لماذا ال كقدـ الركوم عمى كن يذ صرار سرب
الساح ال مسطيني؟"و ورأى أف المقومات ال قمي لروار جدي غير مكوطرة طي الوصت الراضر واصكرح أف
كقدـ الركوم عمى كن يذ البند المكقمؽ بالساح ال مسطيني الارج الماليمات داعياً رزب اهلل إلى كقديـ أي
طرح لديو روؿ الساحو
االتحاد ،أبو ظبي3023/6/37 ،
 42جامعة الدوؿ العربية :القبور الوىمية ببمدة سمواف كذب مفضوح وتزوير لمتاريخ ومشروع شاذ
دوبوأو) :أعربت جامق الدوؿ القربي أمس مجدداً عف صمقيا البالس إ از كصاعد وكيرة السياسات
القدواني ا،سرائيمي برؽ مدين القدس المركم وأىمياو وأكد ا ميف القاـ المساعد لشؤوف طمسطيف وا راضي
القربي المركم بالجامق مرمد صبيأ الطورة ما صامت بو سمطات االركاؿ الاؿ اليوميف الماضييف مف
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زرع عشرات القبور الوىمي طي المناطؽ القريب مف المسجد ا صصى المبارؾو وصاؿ صبيأ طي كصريرات
بمقر الجامق إف "إسرائيؿ" بيذه ا عماؿ إنما كن ذ مشروعاً "شاذاً وغريباً" وما يجري مف زرع لمقبور
الوىمي الييودي طي منطق وادي الرباب ببمدة سمواف جنوب المسجد ا صصى ىو "كذب م ضوح والداع
ومراول كزوير لوصائع الكاري "و وأضاؼ أف "إسرائيؿ" كقكقد بأنيا مف الاؿ زرع ىذه القبور كسكطيع أف
"كضرؾ عمى عقوؿ الناس"و
وأشار صبيأ إلى أف سمطات االركاؿ كقوـ برمم واسق طي ال رب لالداع بقض السذج مف أكباع الديان
الييودي مواصناعيـ بأىمي أف يدطنوا طي القدس وىذا أمر مف شأنو أف ينشر ال وضىو
وذكر أف منطق وادي الرباب الكي يكـ وضع القبور الوىمي بيا كؤدي إلى منطق ري البسكاف الذي أصدرت
بمدي االركاؿ طي القدس برؽ كؿ منازلو أوامر ىدـ ل رض إنشا مشاريع اسكيطاني كالدـ الراط الييكؿ
المزعوـو
الخميج ،الشارقة3023/6/37 ،
 43أستاذ الفمسفة بجامعة محمد الخامس :الثورات العربية استميمت روح االنتفاضة الفمسطينية
الرباط :دعا أسكاذ ال مس وال كر ا،سامي بجامق مرمد الالامس بالقاصم الم ربي الرباط دو سقيد
كيمنا باالنك اض ال مسطيني
بنسقيد القموي إلى إطاؽ مصطمأ "االنك اض " عمى مورات الربيع القربي ً
وصاؿ بأف "ما يبرر ذلؾ أف المورات القربي اسكميمت الروح الرقيقي لانك اض ال مسطيني "و ورأى القموي طي
كصريرات الاص لوكال "صدس برس" أف كؿ ما ك رزه االنكالابات الكي كشيدىا دوؿ االنك اضات القربي
يجب االعكراؼ بو والكقامؿ مقو باعكباره انقكاسا لاليارات شقبي رقيقي وصاؿ" :بالنسب لي ط نني أميؿ إلى
اسكالداـ مصطمرات االنك اض طي وصؼ ما يجري طي الدوؿ القربي مف مورات شقبي كيمنا باالنك اض
ال مسطيني و ف ىذه المورات اسكميمت روح االنك اض ال مسطيني الرقيقي وأنا ىنا أعني أف االنك اض
ىي اس اص مف إغما ة طويم ا مد"و
قدس برس3023/6/36 ،
 44منظمة الصحة العالمية تتبنى ق ار ارً يديف إجراءات "إسرائيؿ" بحؽ المرضى الفمسطينييف
القاىرة – الوكاالت :كبنت الجمقي القام لمصر القالمي يوـ الجمق  5/65ص ار اًر يديف الرصار الذي
ك رضو "إسرائيؿ" عمى المرضى ال مسطينييف كانت كقدمت بو المممك القربي السقودي وعدة دوؿ عربي
روؿ ا وضاع الصري طي ا راضي ال مسطيني المركم بما طييا شرصي القدس والجوالف السوري المركؿو
وصد واطقت الجمقي القام لمصر القالمي عمى القرار بأغمبي  52ومقارض  2وامكناع  12دول عف
الكصويت وغياب ممممو  16دول و
ووطؽ وكال أنبا الشرؽ ا وسط ط ف القرار يطالب "إسرائيؿ" با،نيا ال وري لإلغاؽ طي ا رض
ال مسطيني المركم الاص مقابر صطاع غزة المركؿ الذي يكسبب طي النقص الشديد طي ا دوي وا،مدادات
الطبي داالؿ صطاع غزة والقدوؿ عف سياساكيا وكدابيرىا الكي أدت إلى كدىور ا وضاع الصري لممرضى
ال مسطينييف ما أدى إلى وطاة القديد مف المرضىو
كما يدعو القرار إسرائيؿ لمكقيد بقرار مركم القدؿ الدولي الصادر طي كموز /يوليو  6001بشأف الجدار
الذي يالمؼ جمم مف ا مار الواليم طيما يالص إكار وجودة الالدمات الطبي الكي يكمقاىا السكاف
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ال مسطينيوف طي ا راضي ال مسطيني المركم بما طييا شرصي القدسو ورث القرار سمطات االركاؿ
ا،سرائيمي عمى كيسير وصوؿ وكنقؿ المرضى والموظ يف الطبييف ال مسطينييف وسيارات ا،سقاؼ
ال مسطيني إلى المراطؽ الصري ال مسطيني طي شرصي القدس المركم وطي الالارج وكذلؾ كرسيف الظروؼ
الصري والمقيشي والطبي لمسجنا ال مسطينييف الاص ا ط اؿ والنسا والمرضى وكقديـ القاج الطبي
الضروري لألسرى المرضى والذيف كك اصـ رالكيـ بشكؿ يوميو كما طالب بكيسير عبور ودالوؿ ا دوي
والمقدات الطبي إلى كاط ا رض ال مسطيني المركم و

وكالة سما اإلخبارية3023/6/36 ،

 45الكونجرس األمريكي يقر قانوناً يتيح إلسرائيمييف الحصوؿ عمى تأشيرات عمؿ
بيت لرـ :أصر الكونجرس طي واشنطف أمس صانوناً يكيأ لمسكممريف إسرائيمييف الرصوؿ عمى كأشيرات عمؿ
طي راؿ صياميـ باالسكممار طي صطاع ا عماؿ طي الواليات المكردةو وأكد عضو الكونجرس ىاورلد برمف
الذي طرح مشروع ىذا القانوف أف "إسرائيؿ" ىي دول رائدة طي صطاعات ممؿ الككنولوجيا القسكري والطب
والزراع والطاص النقي واف االسكممارات ا،سرائيمي مف شأنيا أف كالمؽ طرص عمؿ جديدة طي بادهو وأشار
إلى أف االسكممارات المباشرة مف "إسرائيؿ" بم ت طي الققد الماضي مماني والمسيف مميا اًر والمسمائ مميوف
دوالر و
وكالة معاً اإلخبارية3023/6/37 ،
 46الرئيس األلماني يزور "إسرائيؿ" "في رسالة تضامف"
دوبوأو) :يكوجو الرئيس ا لماني الجديد يوااليـ جاوؾ بقد غد االمنيف) إلى "إسرائيؿ" والمناطؽ
ال مسطيني وىي أوؿ زيارة رسمي منذ كوليو رئاس الباد وأوؿ زيارة لو الارج االكراد ا وروبيو وأعمف
المككب الرئاسي أمس طي برليف أف جاوؾ ييدؼ مف زياركو إلى إرساؿ "إشارة كضامف" مع "إسرائيؿ"
وبقث رسال ليا م ادىا" :نرف نقؼ بجانبكـ"و
ومف المقرر أف يمكقي الرئيس ا لماني الاؿ زياركو الكي سكسك رؽ مام أياـ نظيره ا،سرائيمي شيموف
بيريز ورئيس وزرائو بنياميف نكنياىو كما يقكزـ االلكقا بالكاكب وناشط الساـ ا،سرائيمي دي يد جروسمافو
كما يقكزـ جاوؾ إج ار مرادمات مع ناجيف مف مررص النازي ومياجريف ييود مف دوؿ ككردث الم
ا لماني و ويمكقي جاوؾ طي اليوـ ا الير مف جولكو الرئيس ال مسطيني مرمود عباس ورئيس وزرائو ساـ
طياض با،ضاط إلى رضور كدشيف مدرس لمبنات طي نابمسو
طي غضوف ذلؾ يقمؽ وزير الالارجي ا لماني جيدو طيسكرطيمو دماالً كبيرة عمى زيارة جاوؾ لػ"إسرائيؿ"و
وصاؿ مقمقاً عمى القصيدة الكي ككبيا ا ديب ا لماني الرائز عمى جائزة نوبؿ لمساـ غونكر غراس والكي
أمارت اسكيا كبي اًر طي "إسرائيؿ" بسبب انكقاده سياسي "إسرائيؿ" كجاه إيراف" :لـ يزعي غونكر غراس الذي
أصدره أديباً المواطنيف طي إسرائيؿ طقط بقصيدكو بؿ أيضاً المواطنيف طي ألمانياو إمارة االنطباع بأف إيراف
ليست ىي مف كيدد أمف إسرائيؿ بؿ إسرائيؿ ىي الكي كيدد أمف إيراف يقد الطأ طي الركـ عمى ا سباب
والكأمير"و
الخميج ،الشارقة3023/6/37 ،
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 47تقرير لوزارة الخارجية األمريكية ينتقد سياسة "إسرائيؿ" مع الالجئيف األفارقة
صالت وسائؿ إعاـ عبري مالكم إف الكقرير السنوي لو ازرة الالارجي ا مريكي روؿ رقوؽ ا،نساف طي القالـ
انكقد بشدة سياس "إسرائيؿ" طي كقامميا مع الاجئيف ا طارص وصاؿ موصع "والا" ا،الباري إف الكقرير السنوي
الذي نشركو الالارجي ا مريكي يوـ الالميس  5/61صاؿ إف "إسرائيؿ" ال كقامؿ كما يجب مف المياجريف
ا طارص الذيف يطمبوف رؽ المجو و
وبيف الكقرير أف المياجريف ا طارص والاص الذيف جاؤوا مف السوداف مواريكريا يشكموف  %25مف مجمؿ
طالبي رؽ المجو طي "إسرائيؿ" إال أنو لـ يكـ الكقامؿ مقيـ بالشكؿ الائؽ ولـ يرظوا بالرصوؿ عمى
ومائؽ رسمي كبيف رالكيـ ومكانكيـ القانوني وبدالً مف ذلؾ منروا كصاريأ "إطاؽ سراح مع وصؼ الكن يذ"و
وبيف الكقرير أنو طي القاـ الماضي  6022كمقت إسرائيؿ  1205طمبات بالرصوؿ عمى مكان الجئ
لكنيا رطضت  5236طمبا وواطقت عمى طمب وارد طقطو وبيف الكقرير أيضا أف نرو  2126طمبا ظؿ
م كورا بدوف أف جواب أو رد رسميو كما صاؿ الكقرير ا مريكي إف بقض المياجريف ا طارص الذيف كـ
اعكقاليـ واركجازىـ طي مقكقات ومراكز اعكقاؿ مالكم صبقوا طي االعكقاؿ طي راالت كميرة لشيور طويم و
وكطرؽ الكقرير إلى كصريرات عدد مف كبار السياسييف طي "إسرائيؿ" الذيف ربطوا بيف الاجئيف وبيف ارك اع
مسكوى القنؼ والجريم وا مراض طي "إسرائيؿ" وكصريرات وزير الداالمي إيمي يشاي بأنو "سيقمؿ عمى
المراطظ عمى ا غمبي الييودي طي الدول ولضماف إعادة السودانييف وا،ركرييف وباصي المكسمميف إلى
دوليـ"و ول ت الكقرير إلى أف "إسرائيؿ" كسكالدـ طي الطابيا ل وباغ كصـ الاجئيف ا طارص بأنيـ
"مكسمموف" عمى الرغـ مف ال رؽ الكبير طي القانوف الدولي ورقوؽ ا،نساف بيف الاجئيف والمكسمميفو
موقع عرب 3023/6/36 ،59
" 48ىيئة الشكاوى الصحافية" تؤيد "الغاردياف" في رفضيا االعتراؼ بالقدس عاصمة لػ"إسرائيؿ"
لندف :دعمت لجن الشكاوى الصراطي طي بريطانيا موصؼ جريدة ال اردياف اليومي طي رطضيا ا،صرار
بالقدس عاصم لػ"دول إسرائيؿ"و
وكانت ال اردياف صد اعكذرت عف نشر صورة طي نسالكيا الورصي وأيضاً عمى موصقيا ا،لككروني طي أبريؿ/
نيساف الماضي كظير ركاب صطار المكرو طي مدين القدس المركم يق وف دصيق رداد وذلؾ طي ذكرى
المررص النازي ضد الييود ويشير الكقميؽ "الكابشف" إلى الصورة إلى القدس كقاصم "إسرائيؿ"و
واضطرت الجريدة إلى كصريأ الالطأ الرقاًو وصالت ال اردياف إف الكابشف "أشار الطأ إلى المدين كقاصم
،سرائيؿوو والدليؿ الكرريري لػ ال اردياف) ينص عمى أف إسرائيؿ ليست عاصم إسرائيؿ بؿ كؿ أبيب"و
واشككت مجموع "النقؿ الصراطي ا ميف" وىي مجموع كداطع عف إسرائيؿ ضد االنرياز ا،عامي كما
ذكرت جريدة الجويش كرونيكاؿ ا سبوعي الناطق باسـ غالبي الييود طي بريطانيا أف لجن الشكاوي
الصراطي كزعـ أف ال اردياف انكيكت البند الالاص بالدص طي "الييئ الكنظيمي " لمجن و
لكف المجن رطضت ىذا االدعا و وجا طي صرار الرطض أف دليؿ و ازرة الالارجي البريطاني طي ىذا
الالصوص الذي يقكرؼ بأف "إسرائيؿ" كقكبر القدس عاصم ليا وىذا ادعا ال كقكرؼ بو المممك المكردة
والمنظوم الدولي وو لكف الدليؿ ال ينص عمى أف كؿ أبيب ىي عاصم "إسرائيؿ"و وصالت المجن إنيا مع
وجي النظر "إف مف رؽ الجريدة أف كشير إلى كؿ أبيب كقاصم ،سرائيؿو موانيا طي موص يا ذلؾ ال كالرؽ
الكود الصراطي"و
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واعكبرت مجموع "النقؿ الصراطي ا ميف" ىذا الركـ "مذىاً وشائناً"و ونقمت الجويش كرونيكؿ عف مكردث
باسـ المنظم "إلى جانب رؽ الدول ذات السيادة أف كقرر عاصمكيا ط ف المواميؽ الدولي كؤكد أف عاصم
أي دول ىي طي القادة المدين الكي ككورد طييا المؤسسات السياسي المركزي "و وأضاطت" :نرف نقكقد أف
ىذا الركـ المشيف مف شأنو أف يضقؼ شرعي وضع القدس كقاصم ،سرائيؿ وسي كأ الباب أماـ وسائؿ
ا،عاـ البريطاني ا الرى لكي كرذو رذو ال اردياف)"و وصاؿ جو ىايمز الرئيس الكن يذي لمجموع "النقؿ
الصراطي ا ميف"" :إف ىذا الركـ مشيف بكؿ المسكوياتو إف دور لجن الشكاوي الصراطي ىو الر اظ عمى
مسكويات الدص طي وسائؿ ا،عاـ ال أف كصدر أركاما سياسي "و
الشرؽ األوسط ،لندف3023/6/37 ،
 49ناشط بريطاني :األفالـ الوثائقية كشفت جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي لمرأي العاـ العالمي
غزة :أكد ناشط بريطاني أف ا طاـ الومائقي أطادت القضي ال مسطيني وال مسطينييف طي كشؼ الممارسات
مشير إلى أنو "لوال ىذا النوع مف ا،نكاج ا،عامي لما اسكطاع القالـ أف يقرؼ
واالعكدا ات ا،سرائيمي
اً
الكمير مف رقيق ا رداث الكي كقع مف رولو"و جا ذلؾ الاؿ مراضرة لمناشط ىاري طير بقنواف" :أىمي
ا طاـ الومائقي القصيرة" والكي نظميا مركز الدراسات السياسي والكنموي بمدين غزة الالميس )5|61
كبير مف جانب جميور الشبابو
رضور ًا
ًا
والكي شيدت
قدس برس3023/6/36 ،
 4:خالد مشعؿ لػ"الراي" :ما يجري في مصر لحظة تاريخية أبناء فمسطيف األكثر إحساساً بيا
إعداد عمي القاس :أشاد رئيس المككب السياسي لررك المقاوم ا،سػامي «رمػاس» الالػد مشػقؿ بكػاري
الكويت الراطؿ بدعـ القضي ال مسطيني المادي أو السياسي أو االعامي والجماىيري ورأى مشقؿ طي لقا
مع كم زيوف «الراي» الميم صبؿ الماضي أف ما يجري طي مصر لرظ كاريالي وأبنا طمسػطيف أكمػر النػاس
إرساسػا بيػا مقكبػ ار أف مصػر عنػػدما كك يػر إيجابيػا شػػي ي ررنػا ويالػػدـ القضػي ويقربنػا مػػف لرظػ النصػػر
مسػػك ربا كالػػوؼ الػػبقض مػػف صػػدوـ ا،سػػامييف إلػػى السػػمط طيمػػا ا،سػػاميوف جػػز مػػف المشػػروع الػػوطني
ا،سامي طي ا م مشددا عمى أف ىذا ال يقني أف أل ي ا الر وأرككر الرقيقػ أف ىنػاؾ أالػوة مسػيرييف
وكنوعا لكف ىوي ا م القربي القام إسامي مقمنا انريازه لإلساـ الوسطي المقكدؿو
وأعمػف مشػقؿ رطضػو لزيػػارة المسػؤوليف القػرب إلػػى القػدس المركمػ طػػي الوصػت الػراىف مقكبػ ار أنػو طػي المرظػ
الكػػي سػػمرت طييػػا إسػرائيؿ لػػبقض القػػرب بزيػػارة المدينػ كػػـ منػػع الشػػي ارئػػد صػػاح وم كػػي المدينػ عكرمػ
صبري مف زياركيا مشي ار طي الوصت عينو إلى أف ما يجري طي سػوري مػف أرػداث داميػ اسػكن ر القصػبيات
واالصط اطات الطائ ي المقيك وأردث إرباكا طي عاصات بقض ا طراؼ ا،صميمي و
وطي ما يمي نص المقا :
• كمر مصر بمنقطؼ كاريالي ماذا ككوصع اف يكوف الوضع طي مصر بقد االنكالابات وىؿ ككوصػع اف كػؤمر
عمى مسار القضي ال مسطيني ؟
 ما يجري طي مصر ي ػرح أبنػا ا مػ القربيػ ويػزعي أعػدا ىا الصوصػا القػدو الصػييوني اف مػا يجػريف مصر أكبر دول
طي مصر يقرر أشيا كميرة سوا بالنسب لمقضي ال مسطيني أو مسكقبؿ ا م القربي
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عربي وليا دور صيادي ومروري وبالكالي ال يوجد شؾ اف االنكالابات المصري طي ظؿ الك يير الكبير الػذي
جرى وطي ظؿ كمكف الشقب المصري مف االكيار رئيسو طي أجوا ديموصراطي ورريػ لػـ ككػواطر منػذ سػنيف
ال شػػؾ انيػػا لرظ ػ كاريالي ػ يشػػقر بيػػا القػػرب والمص ػريوف ونرػػف أبنػػا طمسػػطيف أكمػػر النػػاس إرساسػػا بيػػذه
ف مصر عندما كك ير إيجابيا ىذا شي ي ررنا ويالدـ القضي ويقربنػا مػف لرظػ النصػر ونشػقر
ا جوا
بأنػػو أص ػػبأ ل ػػدينا س ػػند كبي ػػر يق ػػؼ بجوارن ػػا إض ػػاط ال ػػى الس ػػند القرب ػػي وا،س ػػامي ط ػػي مقرككن ػػا ض ػػد الق ػػدو
الصييونيو
• ركى ولو كاف عمى الاؼ كوجياككـ؟
 أيا كانت ىذه الكوجيات طالما جػا ت بػ رادة شػقبي لقمػـ ىػذه ا،رادة أنػو القائػد الػذي يسػكطيع اف يقكػسرؤيكيا وضػميرىا ويممػؾ رؤيػ جػادة لصػالأ ا مػ مػف ناريػ ومػف ناريػ أالػرى يشػقر كػؿ صائػد انكالػب مػف
شقبو بأنو البد اف يركرـ كطمقات شػقبو أمػا مػف يػأكي ىكػذا دوف أف يكػوف لمشػقب دور طػي االكيػاره ربمػا ال
يبالي بالمزاج القاـ السػائد طػي الشػارع الػوطني أو القربػي بصػورة عامػ نرػف اليػوـ طػي مررمػ الشػقوب ىػي
الكي كقرر وكالكار ومف يأكي باالكيػار الشػقب لػف يكػوف إال مػع الػرأي القػاـ السػائد طػي ا مػ والػرأي السػائد
طي ا م مع القدال والديموصراطي ومع الرؽ والمقاوم ومع اسكقالي القرار السياسي وا مني واالصكصادي
ومع نيض ا م والمؽ مكان ليا سوا عمى المسكوى ا،صميمي او القػالمي يكػوف طييػا كػوازف مػع ا الػريف
ال اف ككوف طػي موضػع الكبقيػ وال ككػوف طػي رػروب وصػراعات موانمػا ككػوف طػي وضػقي كسػمأ ليػا بكبػادؿ
المصالأ القائـ عمى االركراـ المكبادؿ ىذا الشي كنا ن كقػده طػي الققػود الماضػي اليػوـ نشػقر اف ا مػ إف
شا اهلل كقكرب مف نيض داالمي والارجي كجقؿ لألم كينون مركرم بيف دوؿ القالـو
• أشقر بشي مف نظرة ك اؤؿ طي كامؾ ىؿ أنت مك ائؿ؟
 أنا مك ائؿ جدا ورغـ ص ار كي لكراكمات واصع القالـ القربي الصقب عمى مػدى الققػود الماضػي مػف الػاؿوأشكاؿ ال سػاد واالسػكبداد وضػياع اليويػ القربيػ وا،سػامي وسػنوات مػف الكبقيػ واالالػكاؼ والشػرذم ال
شؾ اننا لدينا إرما مقيا ولكف ورغـ كؿ ىذا أنا مك ا ؿ بيذا الك يير واف كنا طي راج لوصت كاؼ مف أجؿ
ىذا الكروؿ وأرب أف أشير ىنا الى اف ىناؾ طرصا بيف اف أك ا ؿ بما سيردث غػدا طػي كػؿ شػي وبػيف اف
نجكػػاز ىػػذا المالػػاض طػػي لرظػػات الكرػػوؿ إلػػى وصػػت مققػػوؿ وانػػا أصػػوؿ إذا ككاك ػػت جيودنػػا سػػوؼ نالكصػػر
الزمفو
• واضأ مف كامؾ انؾ من كأ عمى جميع ا طراؼ المصري لكف الكصور والمنطؽ يقوؿ لنػا انػو طػي رػاؿ
طوز مرشأ االال واف المسمميف القريب منكـ ربما يممؿ لكـ دعما طي موضوع المصػالر الوطنيػ عمػى سػبيؿ
المماؿ وطي المقابؿ ربما يضع الطرؼ االالر طي مأزؽ؟
 أوالً ال بػػد اف يسػػمـ الجميػػع اف المررم ػ الراىن ػ عنػػدما سػػمأ بانكالابػػات ال شػػؾ اف ا،سػػامييف كػػاف ليػػـنصػػيب كبيػػر س ػوا كػػونيـ ظمم ػوا وررم ػوا لسػػنوات طويم ػ ممػػؿ غيػػرىـ ريػػث لػػـ يكػػف الظمػػـ مقكص ػ ار عمػػى
ا،سامييف وردىـ ربما كاف ليـ نصيب لكف ا رض القربي ىويكيا إسػامي نقػـ ىنػاؾ االػوة مسػيريوف
ىناؾ كنوع مقروؼ طي الباد القربي لكف ا م القربيػ اليويػ القامػ ليػا إسػامي وال البيػ مسػمم ونرػف
مع ا،ساـ الوسػطي المقكػدؿ طمػف الطبيقػي اف صػناديؽ االصكػراع طػي الػباد القربيػ اف كػأكي بػالرأي السػائد
طػػي ا م ػ طالمػػا ىػػي انكالابػػات نزيي ػ وش ػ اط وطػػي أوروبػػا عمػػى سػػبيؿ الممػػاؿ أوروبػػا المسػػيري اف صػػأ
الكقبير لو أكػت بقػوى لػدييا مرجقيػ مسػيري ولكػف مػع ال ػارؽ بيننػا وبػيف ال ػرب مػف ريػث صيمػ المرجقيػ
الديني طي السياس والمقاط السائدة وطي الممارس القممي لكف عمميا ال أرد يسك رب االطراز الذي يأكي مػف
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أوروبػػا ومػػف أميركػػا أو طػػي أي بمػػد دالػػر ىػػذه المنطقػ ليػػا كػػاري وليػػا مرجقيػ كارياليػ وليػػا ىويػ إسػػامي
وبالكػػالي مػػف الطبيقػػي اف يكػػوف لإلسػػامييف نصػػيب طػػي ذلػػؾ وبالكػػالي طػػاف االال ػواف المسػػمميف وغيػػرىـ مػػف
القوى السياسي بكنوعيا وطي يا الواسع ىـ جز مف ىذه ا م اليوـ نرف مركاجوف الى الكقامؿ مع كؿ ىذا
الكنوع بروح وردوي ال رصر الن س مع ا،سامييف أو اصصائيـ وانا أسك رب مف كالوؼ البقض مػف صػدوـ
ا،سامييف لماذا؟
• ىؿ لديؾ كالوؼ طي راؿ عدـ طوز ا،سامييف؟
 نرػػف طػػي رمػػاس رركػ الكرػػرر الػػوطني لػػدينا مرجقيػ إسػػامي ونقكػػز بيػػا ولنػػا كاريالنػػا المقػػروؼ ولكػػفنرف من كروف عمى كؿ ا طكار والكيارات وبالكأكيد نرف ن رح عندما ينجأ ا،ساميوف ونقكقد اف ىذا اطراز
طبيقػػي وا،سػػاميوف جػػز مػػف المشػػروع الػػوطني ا،سػػامي طػػي ا مػ وىػػـ ناضػػموا وصػػابروا ولكػػف ىػػذا ال
يقني أف أل ي ا الر وأرككر الرقيق نرف وبقي القوى شركا طي المشروع كأم لكف مؽ كماما انني لسػت
صمقػػا ممػػا سػػكأكي بػػو صػػناديؽ االصك ػراع طػػي أي بمػػد عربػػي أو إسػػامي الميػػـ اف كػػكمكف الشػػقوب مػػف رري ػ
االالكيػػار وأنػػا وامػػؽ اف كػػؿ انسػػاف كنكجػػو الجمػػاىير بصػػورة رػرة ونزييػ سػػيكوف شالصػػا طػػي المجمػػؿ مقبػ ار
عف ارادة شقبو واف االكم ت البرامي مواذا كردمت عف الزاويػ ال مسػطيني المرضػ اف شالصػا أنػكي مػف ارادة
شقبي لف يكوف كما ذكرت سال ا اال مع طمسطيف والمقاوم ضد االركاؿ الصييوني وضد الكبقي و
• مػػاذا عػػف المصػػالر الوطنيػ ىػػؿ كقكقػػد اف اي طػػرؼ سيصػػؿ سكنصػػب جيػػوده عمػػى المصػػالر وكرضػػي
الطرطيف؟
 بالكأكيد وركى صبؿ مجي الربيع القربي طواؿ طكرة االنقساـ ال مسطيني الذي طرض عمينػا ولػـ نالكػره مػاذىبػػت لبمػػد عربػػي أو إسػػامي اال ووجػػدت الجميػػع رريصػػا عمػػى موضػػوع المصػػالر طػػالجميع منػػزعي مػػف
االنقساـ ال مسطيني وما وجدت طي المزاج الرسمي أو الشقبي اال الررص عمى المصالر طممػاذا أنػا أكوصػع
اف نكػػائي االنكالابػػات المص ػري أو غيرىػػا بصػػرؼ النظػػر عػػف النكػػائي بموصػػؼ م ػػاير بػػالقكس أنػػا وامػػؽ اف
الجميع سيشجقوف عمى المصالر و
• ىناؾ الاؼ عمى زيارة القدس الشريؼ مف صبؿ الوطود والشالصيات عمى ممػؿ ىػذه الزيػارات بدايػ لمكطبيػع
مع الكيػاف الصػييوني لدرجػ اف ممػ طكػاوى صػدرت بقضػيا يجيػز الزيػارة وبقػض يررميػا كيػؼ كقمػؽ عمػى
الموضوع؟
 أوال طػػي القصػػر الرػػديث ال كػػوى ليسػػت مجػػرد اجكيػػاد مػػع الػػنص الػػديني ورسػػب بػػؿ ال بػػد مػػف د ارس ػالقضػػي مػػف كػػؿ جوانبيػػا واعكباراكيػػا ف اسػػقاط النصػػوص عمػػى الرادم ػ وطيػػـ كػػؿ كػػداعياكيا بمػػا يسػػمى
السياس الشرعي ودراس كؿ ما يكركب عمى كؿ رأي طقيي طي ىذا االكجاه أو غيره ىذه مسأل ميم يشكرؾ
طييا القمما مع رجاؿ السياس مع المالكصيف طي القضي موضع الدراس طيػذا ا مػر يركػاج رؤيػ جماعيػ
وىي الكي كقرر أيف المصمر ريث ربما ككوف ىناؾ طروصات دصيق وأنا ا ف لست طي موضع ال كوى طأنا
لست عالـ ديف طكي ولكف أصوؿ لؾ بكؿ أمان مع اركرامي لمف ذىب باكجاه االطكا بجواز الزيارة أنا أصػوؿ
ان و غابت عنو اعكبارات كميرة ال شػؾ اف الزيػارة كرقػؽ بقػض المصػالأ لكػف م اسػدىا اكبػر بكقػديـ الرالػ
طػػي القػػدس والمسػػجد ا صصػػى عمػػى انيػػا كبػػدو طبيقي ػ واس ػرائيؿ كسػػمأ برري ػ لمنػػاس أف كػػأكي وكػػأف رػػاؿ
القػػدس طبيقػػي وىػػذا مػػا يجػػاطي الرقيقػ ويرسػػف صػػورة اسػرائيؿ مػػف ناريػ ويقمػػؿ االرسػػاس لػػدى الجميػػور
القربي وا،سامي برال الالطر الذي كقيشو القدس ىذه م سدة كبرى أكبػر مػف كػؿ المصػالأ الجزئيػ ىػذه
زاوي واردة طضا عف عدة زوايا أالرى وبالكالي أنا أصوؿ ال لزيػارة القػدس طػي الوصػت الػراىف ىػذه مسػأل ال
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ينب ي أف ين رد بيػا س) أو ص) مػف النػاس نرػف لسػنا مػع االطكػا طػي أي اكجػاه أنػا أدرسػيا مػف الناريػ
السياس ومف ريث الكػداعيات المكركبػ عمييػا ومػف ريػث رؤيكػي أنػا كقائػد طمسػطيني طالمسػأل ليسػت مجػرد
كقامػػؿ مػػع الػػنص وشػواىد كارياليػ كركػػاج أف كقػ أر طػػي سػػياصاكيا الطبيقيػ أكبػػر الطػػأ اف نسػػمأ السػرائيؿ اف
كوظػػؼ بقػػض اجكياداكنػػا أو بقػػض المبػػادرات ركػػى ولػػو كانػػت برسػػف نوايػػا لكرسػػيف صػػوركيا امػػاـ المجكمػػع
الػػدولي والكضػػميؿ برقيق ػ مػػا كقيشػػو القػػدس ط ػػي المرظ ػ الكػػي سػػمأ طييػػا لػػبقض المسػػؤوليف القػػرب بزيػػارة
القػدس منػع مػػف زياركيػا الشػػي ارئػد صػػاح وم كػي القػدس الشػػي عكرمػ صػػبري وكاليػؿ اف ىػػذه الرادمػ لػػـ
ينظر إلييا أرد وانما ركز االعاـ عمى زيارة القربي ال انيو
• اليػػوـ صػػدمناؾ طػػي الرمقػ بمسػػمى رئػػيس المككػػب السياسػػي لرركػ رمػػاس ىػػؿ مػػا زلػػت رئيسػػا لممككػػب ومػػا
نكائي انكالابات «رماس» لماذا لـ نسمع شيئا عنيا ركى ا ف؟
 «رماس» وهلل الرمد لدييا نظاميا الداالمي القائـ عمى الشورى والديموصراطي وىذا الشي ن الر بو نرػفنقػػيش ىػػذا الموسػػـ انكالابػػات داالمي ػ وىػػي مققػػدة الننػػا مبقمػػروف ج راطيػػا رمػػاس موجػػودة طػػي الض ػ وغ ػزة
والالارج وبالكػالي عمميػ االنكالػاب كجػرى طػي كمػؾ المواصػع الم صػول عػف بقضػيا الػبقض العكبػارات أمنيػ
نرف صطقنا شوطاً طي ىذه االنكالابات وانكيينا مف صطاع غزة وما زاؿ أمامنا شوط الض والالارجو
• ىؿ مف مم مؤشرات؟
 لس ػػنا ط ػػي صػ ػراع أو كن ػػاطس عم ػػى الكرس ػػي طمن ػػذ اف نش ػػأت الرركػ ػ ط ػػي  21ونر ػػف نم ػػارس ى ػػذه القمميػ ػالشوري الديموصراطي بكؿ ساس و
• انت كقوؿ اننا لسػنا طػي الػاؼ عمػى الك ارسػي لكػف ومػع ىػذا نسػمع اف ممػ الاطػات بػيف أعضػا المككػب
السياسي ما رقيق ىذه الالاطات؟
 أوال الجزئي الكي ك ضمت بيا ليست صرير ريث لـ يكـ اصصا أو كقييف أرد طي ا الير االنكالابػاتىػػي الكػػي ك ػػرز القيػػادات والجميػػع لػػو دوره ومكانػػو نرػػف داالػػؿ الرركػ لػػدينا كنػػوع طػػي ا ار وأريانػػا صػػد كنشػػأ
االكاطات وكباينات طي بقض االجكيادات مممما ردث طي ال كرة الماضي وال شػؾ كانػت مزعجػ ولكػف ىػذا
يردث طي كؿ المجاميع البشري أريانا يصيبوف وأريانا يالطئوف ال أرد مقصوـ مف الالطأ وميمػا كانػت
الررك منضبط كبقى ىناؾ بقض الكباينات ولكنيػا كقػالي ضػمف نظػاـ الرركػ والػى صػادة والمؤسسػ ونرػف
اعكدنا عمى ذلؾ ولكف الشي الذي أرب اف أؤكده اف الررك بالير ونرف مطمئنوف لوضقنا الداالميو
• ركى ا ف لـ كقمنوا عف وجي اسكقراركـ المقبم ىؿ سيكوف طي صطر أـ طي سوري أـ طي لبناف؟
 لدينا كقميد جميؿ يقوؿ اف مقر االسكقرار الدائـ والرقيقي بقد ىػذا الشػكات اف شػا اهلل سػيكوف طػي القػدسمع اننػا سػقدا طػي جميػع البمػداف القربيػ الكػي اسكضػاطكنا ال شػؾ اف القػدر الػذي يقيشػو الشػقب ال مسػطيني
انو مشكت وبالكالي صيادة الررك الكي ىي جز مف الشػقب ال مسػطيني موزعػ عمػى أكمػر مػف ج راطيػا ط ػي
السنوات الماضي كاف يقيش عدد كبيػر مػف صيػادة الرركػ طػي دمشػؽ واليػوـ ولظػروؼ مػا كجػري طػي سػوري
انكشرنا طي أكمر مف بمػد وىػذا شػي طبيقػي نرػف نػدرس طػي كػؿ مررمػ الواصػع القربػي المرػيط بنػا وطػي أي
المواصع الكي نمارس طييا دورنا بصورة أطضؿ كؿ البمداف القربي عزيزة عمينا ولكف طي ا اليػر نرػف نػدرس
أيف نمارس دورنا القيادي بصورة أطضؿو
• ىؿ ما زلكـ طي طكرة الدراس ؟
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 نرف موجودوف راليا طي أصطار مكقددة وركى طي ال كرات الماضي لـ نكف طقط طي عاصػم وارػدة لكػفانا صمت اف ا كمري كانت موجودة طي دمشؽ وجز طي الض وجز طي غزة وجز طي بمداف أالرى أما طيما
يكقمؽ بالوجي المقبم طيي غير مرددة ركى ا فو
• وصمت الكويت طي زيارة عمى رأس وطد رطيع لمررك بقد يوـ وارد عمى كوصيع االك ػاؽ المبػرـ لػدطع مشػروع
المصالر الوطني ماذا كناولكـ الاؿ لقائكـ مع صارب السمو أمير الباد؟
 انا واالواني طي الوطد كنا لمرقيق سقدا بمقا صارب السمو وشقرنا اف المقػا كػاف وديػا ورميمػا ونرػفب ض النظر عف ىذا المقا نرف عمى اسكمرار وكواصؿ دائـ مع القيادة الكويكي لمكشاور طي بقض ا مور
طالكويػػت وكمػػا صمػػت ليػػا كػػاري مقػػروؼ طػػي القضػػي ال مسػػطيني س ػوا بالنسػػب لمػػدعـ المػػادي أو السياسػػي أو
االعامػي والجمػػاىيري واسػػك اؿ المنػػابر طػػي المراطػػؿ الدوليػ لطػػرح القضػػي كناولنػػا الػػاؿ المقػػا موضػػوع
المصالر ال مسطيني واطمقنا سموه عمى الالطوات الكي نرف بصددىا مف أجؿ سرع كشػكيؿ ركومػ كواطػؽ
وطنػػي والكرضػػير لممررم ػ المقبم ػ س ػوا لانكالابػػات وكركيػػب البيػػت ال مسػػطيني طػػي اطػػار السػػمط واطػػار
منظم الكررير ومقالج كؿ الرواسب واالشكاالت الكي نكجت عف االنقساـ والرقيق اف سػموه كػاف مسػرو ار
جدا طيو بذؿ جيدا كبي ار طي الماضي والكؿ يشيد بذلؾ وكاف رريصػا دائمػا بموضػوع المصػالر والرمػد
هلل طالن س الطيب الذي وجدناه مف القيادة السياسػي الكويكيػ ومػف بقيػ الزعمػا القػرب نبشػر الجميػع انػو ال
يوجد أمامنا اليار سوى اليار المصالر طا الوة المصريوف وزعما دالروف بػذلوا جيػدا يشػكروف عميػو مػف
أجؿ اكماـ عممي المصالر و كذلؾ كناولنا الوضع طي المنطق والكطورات الراصم و
• الكقيػػكـ أيضػػا الػػاؿ ىػػذه الزيػػارة بػػوزير الداالمي ػ الشػػي أرمػػد الرمػػود ىػػؿ كػػاف لكػػـ مطالػػب مرػػددة ككقمػػؽ
بالجالي ؟
 ال نرػػف لنػػا عاصػػات ومكابقػػات مرػػددة طػػي اطػػار صنػوات مك ػػؽ عمييػػا مػػع الركومػ الكويكيػ اضػػاط الػػىالكشاور القيادي مع صارب السػمو وبقػض المسػؤوليف سػوا طػي الداالميػ او الالارجيػ وال شػؾ كنشػأ أريانػا
صضػايا كركػاج الػػى مكابقػ ومقالجػ ولكػػف هلل الرمػد جاليكنػا الموجػػودة طػي الكويػت كرظػػى برػب واركػراـ مػػف
صبؿ أبنا الشقب الكويكي وصيادكوو
• موضػػوع المصػػالر مكقمػػر لسػػنوات طويم ػ ىػػؿ كقكقػػد اف الجيػػود ىػػذه الم ػرة صػػد ككػػوف مالكم ػ ويرػػدث مػػا
يكمناه ويرمـ بو أي عربي؟
 ال شؾ اف ىذه نقط جوىري وجػوابي وبكػؿ وضػوح نقػـ طػي السػار ال مسػطيني كباينػات واالكاطػات طػيالبرامي والمواصؼ ولكف ىذا شي وكيؼ لنا اف نكقايش طي الوطف الوارد شي أالر ال أرد يريد اف يم ي
ا الر انما المطموب اف يقيش الجميع طي وطػف وارػد وبنظػاـ سياسػي وارػد وسػمط وارػدة ورئاسػ ومرجقيػ
واردة ىذا ىو الشي الطبيقيو
• ولكف انكـ راولكـ أكمر مف مرة؟
 يقولوف كيؼ كك ؽ أطراؼ مكقارضػ طػي برامجيػا مػف صػاؿ اف المصػالر واالك اصيػات والورػدة كقكضػي افككطػابؽ برامجيػػا نقػػـ ال بػد اف نكصػػالأ ونورػػد صػ نا الػوطني ونقمػػؿ طػػي المسػار المشػػكرك ويقػػذر بقضػػنا
الػبقض طػي المسػار المالكمػؼ عمييػا لػذا أصػوؿ اف مصػمركنا نرػف اف ن مػب المصػمر الوطنيػ القامػ عمػى
المصمر ال صائمي لكف كبقي لنا مشػكم الكػدالات الالارجيػ الكػي كممػي عمينػا شػروطيا ويرػاولوف ابك اززنػا
لذا أصوؿ اف الكػدالات الالارجيػ ليػا كػأمير كبيػر عمػى اعاصػ المصػالر مػع عوامػؿ أالػرى نكرمػؿ جػز اً منيػا
نرف ال مسطينييفو
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• مػػاذا كقػػوؿ لمػػف يػػرى انكػػـ كررك ػ رمػػاس كمقبػػوف عمػػى عامػػؿ الوصػػت وكراىنػػوف عمػػى مػػا كجمبػػو الك يي ػرات
الدولي طي المنطق وطي المقابؿ ىؿ يكرصب الطرؼ االالر رصاد اليجم عمى مرػور الممانقػ المكممػؿ طػي
سوري وايراف؟
 انا كشالص ونرف كقيادة ىذا االعكبار ليس لو رسابات طي المصالر واعكقد اف االواننػا طػي رركػ طػكأال يقنييـ ىػذا ا مػر وىػـ يقولػوف اننػا مػع المصػالر دوف أي رسػابات ونرػف طػي صيػادة رمػاس ص اررنػا جػاد
وصاطع وال اركباط لو بأي كطورات الف المصالر ضرورة وطني و
• ماذا كوصمكـ طي االك اؽ الذي كـ طي لقا المصالر الذي جمقكـ طي القاىرة مع ررك طكأ؟
 رممنا الققد الكي كانت كقطؿ كن يذ اعاف الدور ا الير ونكي عف االجكماع المص ر بيف وطػدي رمػاسوطكأ رؿ ذكي المص الى ا كي :طي يوـ  61مػايو كبػدأ مشػاورات كشػكيؿ الركومػ وكجديػد وكرػديث كشػوؼ
االنكالابات الاص طي غزة واف كقمؿ المجن المكم ػ بوضػع صػانوف مجمػس االنكالابػات الػوطني وبقػد عشػرة
اياـ مف ذلؾ الكاري الكقي االخ أبومازف العاف الركوم ال مسطيني و
• مف المصالر الى الشاف السوري لـ نسمع مف الالد مشقؿ الموصؼ الصػريأ كجػاه المػورة السػوري مػا ىػو
موص ؾ ىؿ يكساوى النظاـ والشقب لديكـ؟
 ىذا الموضوع كردمت طيو كميػ ار الػبقض يريػد منػا اف نكرػدث ونػككمـ عػف كػؿ الك اصػيؿ نرػف لػدينا رؤيػواضر ودعنػا نالػرج طػي رػديمنا ىػذه المػرة عػف نطػاؽ الج راطيػا ال اريػد اف اكرػدث عػف الرالػ السػوري أو
أي رال عربي ولكف نرػف مػع رػؽ الشػقوب طػي االصػاح والديموصراطيػ والرريػ طػي اف كالكػار لن سػيا مػا
كشػػا طالشػػقوب ىػػي مصػػدر الش ػريق س ػوا طػػي طمسػػطيف أو طػػي كػػؿ البمػػداف وأي رػػاكـ ىػػو الػػادـ لشػػقبو
طنرف مع اليارات الشػقوب وانػا رركػ نبكػت مػف الشػقب طمػف الطبيقػي اف أصبػؿ ىػذه الرالػ لتالػريف سػوا
طػػي سػػوريا أو مصػػر أو طػػي أي مكػػاف ىػػذه ىػػي القاعػػدة القام ػ ونكمنػػى اف يكرقػػؽ ذلػػؾ بقيػػدا عػػف الص ػراع
الػدموي واف ككرقػػؽ مطالػػب الشػػقوب بنػػوع مػػف الك اىمػػات والرمػػوؿ السياسػػي الكػػي كرقػػؽ المػراد دوف اف نػػدطع
الممف مف الدما والصراعات نرف نرب الالير مكنا ولكػف انػا ك مسػطيني لسػت مقنيػا اف ادالػؿ طرطػا طػي
ىذه القضي واال سأكوف راكما وانا لست كذلؾو
• انت غير مقني لكف مقني بالدما وبقذابات الشقوب واسكقرار ا م ؟
 طبقا كؿ دـ عربي يسقط يؤلمني وكؿ مقاناة كؤلمني وكؿ كمزؽ وكؿ الاؼ عربي بالكأكيد انا ىنا لسترياديا انا مع المصمر القربي انا ضد الرموؿ القسكري وضد الصراع الطائ يو
• باالكصار كيؼ يكوف الرؿ بنظرؾ طي موضوع سوري ؟
 اسمأ لي اف أالرج مف الج راطيا اف ما أدعػو اليػو ىػو الكػالي :ىػو اف كقطػى الشػقوب رقوصيػا واف كركػبأوضػاعيا الداالميػ مػػف الػاؿ وضػػع رمػوؿ سياسػػي واف كركػرـ كطمقػػات الشػقوب واف ككػػوف لػدينا اصػػارات
طقمي كالكارىا الشقوب وكمارسيا بكؿ مكوناكيا سوا بالنسب لمراكـ أو المركوـ بقيدا عف القنؼ الداالميو
• كيػػؼ ىػػي عاصػػككـ ا ف مػػع المقاوم ػ طػػي لبنػػاف رػػزب اهلل المبنػػاني) وايػراف ىػػؿ كػػأمرت ىػػذه القاصػ بقػػد
اعاف اسماعيؿ ىني كأييده لممورة السوري ؟
 بكػؿ وضػػوح ودوف دالػػوؿ طػػي الك اصػيؿ ال شػػؾ اف الرػػدث السػػوري بكػؿ ك اصػػيمو المؤلمػ ارػػدث اركباكػػاطػػي كميػػر مػػف عاصػػات المنطق ػ واسػػكدعى لألسػػؼ مشػػاكؿ الكػػأجيي واالصػػط اؼ والطائ ي ػ المقيك ػ ونرػػف
مركػاجوف اف نالػرج منيػا وال بػد اف ككػوف رسػابات الجميػع سػوا كانػت رركػات أو دوؿ نابقػ مػف مصػػمر
ا مػ ػ واركػ ػراـ ارادة الش ػػقوب وع ػػدـ الس ػػماح لكم ػػؾ االص ػػط اؼ والطائ يػ ػ ال ش ػػؾ اف الر ػػدث الس ػػوري ألق ػػى
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بظالو عمى كمير مف الكشابكات بما طييا عاص رماس مع ا طراؼ الكي ذكركيا ومع ذلؾ رماس رريص
عمػى اف ككصػرؼ بققانيػ وبمسػؤولي رطيقػ جػدا ورمػاس صػد كالكمػؼ ىنػػا أو ىنػاؾ لكنيػا ال يمكػف اف كقػػع
طي دكوف االسكقطابات والصراعات الكي كنشأ بيف أطػراؼ ا مػ طرمػاس كقػرؼ جيػدا اكجػاه البوصػم ولػدييا
رؤيػ واضػر طػػي االنريػاز لمكطمبػػات الشػقوب والػػدعوة السػكقرار المنطقػ بمػػا يالػدـ كطمقػػات الشػقوب وطػػي
ذات الوصت نرػف لنػا سياسػ الارجيػ صائمػ عمػى رطػض الكػدالؿ الالػارجي وصائمػ أيضػا عمػى كوريػد صػ وطنا
اسكقدادا لمقرككنا مع القدو طيذه ىي المقرك الكي كسكرؽ اف كقاكؿ مف أجميا عمى الجبي القسكري و
• عاصكػػؾ جيػػدة مػػع اي ػراف ودوؿ الالمػػيي أيػػف كجػػد رمػػاس ن سػػيا طػػي ظػػؿ الص ػراع القػػائـ بػػيف دوؿ الالمػػيي
القربي وايراف؟
 ىػػذه منظومػػات وال يصػػأ اف كط ػػى منظومػ عمػػى أالػػرى ولتسػػؼ نرػػف نقػػاني مػػف رالػ ضػػقؼ عربػػيي ػػري القػػوى ا الػػرى طػػي الكوسػػع عمػػى رسػػاب أوضػػاعنا القربيػ ولكػػف ىػػذه المػرة يمكػػف مقالجكػػو مػػف الػػاؿ
نيوضػػنا وكوازننػػا مػػع القػػوى االصميميػ طػػي المنطقػ دوف الػػدالوؿ طػػي صػراعات طائ يػ انػػا ضػػد الصػراع مػػع
ايراف طيي ليست عدوا لنا لكف دوف شؾ ىناؾ كباينات وكناصضػات مكقمقػ بػالالميي القربػي وصضػايا الجػزر
ىذه ا مػور يمكػف مقالجكيػا مػف الػاؿ ر ػظ المصػالأ وىػذه مسػؤولي البمػداف القربيػ وايػراف ولكػف لألسػؼ
ىنػػاؾ بقػػض الػػدوؿ ال ربيػ كرػػوؿ كػػأجيي ىػػذه الصػراعاتو باالكصػػار انػػا لسػػت مػػع الصػراعات وطػػي المقابػػؿ
لست مع الط ياف لرساب طرؼ عمى دالرو
• ىؿ ما زلكـ كصروف عمى اف اليار المقاوم ىو الاليار ا ورد لقودة طمسطيف؟
 المقاوم ػ رػػؽ لكػػؿ الشػػقوب ولكػػؿ ا م ػ س ػوا كػػانوا اسػػامييف أو غيػػر اسػػامييف ال يوجػػد طػػي الكػػاريار ػػكاؿ كػ ػػـ اني ػػاؤه طواعي ػ ػ وانمػ ػػا ك ػػاف يالػ ػػرج مض ػػط ار كرػػػت ض ػ ػ ط الق ػػوةو وامػػػا طيم ػػا يكقم ػػؽ بػػػاالركاؿ
الصػييوني انػػا سػػبؽ واف صمػػت لمػرئيس الروسػػي السػػابؽ اف الصػراع القربػػي االسػرائيمي ال يمكػػف رمػػو اال مػػف
ال ػػاؿ أمػ ػريف أم ػػا اف ككش ػػكؿ ارادة دوليػ ػ كجب ػػر الكي ػػاف عم ػػى االنس ػػراب وى ػػذه غي ػػر مك ػػوطرة وام ػػا الي ػػار
المقاوم ومنذ انققاد مؤكمر مدريد عاـ  2332وركى ا ف طشمت جميػع أمػور الكسػوي طمػف دوف أوراؽ صػوة
يكرػػوؿ موص ػػؾ ط ػػي الم اوض ػػات ال ػػى اس ػػكجدا الاليػػار الوري ػػد ى ػػو المقاومػ ػ الم ػػكاؾ أوراؽ الق ػػوى والق ػػرب
وال مسطينيوف يممكوف ذلؾو
الراي ،الكويت3023/6/36 ،
 50تأىيؿ انتخابي الستئناؼ التفاوض الفمسطيني

نقوال ناصر
كوجت النقاط المماني الكي وصقيا السيداف عزاـ ا رمد عف طكأ وموسػى ابػو مػرزوؽ عػف رمػاس طػي القػاىرة
ا رد الماضي باك اؽ عمى إج ار انكالابات طمسطيني رئاسي وكشػريقي سػك أشػير بقػد الكوصيػع أي بػالكزامف
مع االنكالابات ا ميركي الكي صػاد انشػ اؿ إدارة الػرئيس بػاراؾ أوبامػا بيػا إلػى كأجيػؿ أي دور أميركػي طاعػؿ
مف أجؿ اسكئناؼ "عممي الساـ" بانكظار نكائجياو
وذلؾ يذكر بما صالو وزير الارجيػ السػمط ال مسػطيني بػراـ اهلل دو ريػاض المػالكي لألسوشػيكدبرس طػي الكاسػع
مػػف دذار  /مػػارس الماضػػي إف أوبامػػا طمػػب مػػنيـ أال يررك ػوا سػػاكنا الػػاؿ السػػن االنكالابي ػ ا ميركي ػ مواف
إداركػػو أبم ػػكيـ بػػأف أوبامػػا سػػوؼ يػػدطع بقػػوة السػػكئناؼ الم اوضػػات مػػع دول ػ االرػػكاؿ االس ػرائيمي إذا أعيػػد
انكالابوو
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واالنكالاب ػػات إف ص ػػدر الكن ي ػػذ لاك ػػاؽ الجدي ػػد س ػػوؼ كؤى ػػؿ الرئاسػ ػ ال مس ػػطيني بش ػػرعي ك كق ػػدىا ا ف ك ػػؿ
المؤسسػػات ال مسػػطيني وكجيػػز ليػػا مواصػػم عمميػ الك ػػاوض وىػػي عمميػ لػػـ يكػػف م ػػاوض منظمػ الكرريػػر
عمػػى كػػؿ رػػاؿ براجػ إلػػى كجديػػد شػػرعي كمميمػػو لشػػقبو كػػي يواصػػميا ولػػـ يمنقػػو مػػف مواصػػمكيا سػػوى عػػدـ
وجود شريؾ إسرائيمي ليا وانش اؿ الراعي ا ميركي ليا باالنكالاباتو
ومػػف ىنػػا كأكيػػد ال ػرئيس مرمػػود عبػػاس المككػػرر عمػػى أنػػو مػػف دوف انكالابػػات لػػف يكػػوف ىنػػاؾ أي مصػػالر
طمسػػطيني وكأكيػػده عمػػى أف كػػؿ مػػف يكػػوف طػػي ركوم ػ السػػمط يجػػب أف يقكػػرؼ باس ػرائيؿ وينبػػذ االرىػػاب
ويشػػمؿ ذلػػؾ ركوم ػ "الككنػػوصراط والمسػػكقميف االنكقالي ػ " الكػػي سكشػػرؼ عمػػى كنظػػيـ االنكالابػػات المك ػػؽ عمييػػا
بالقاىرة ا سبوع الماضيو
إف االنكالابػػات طػػي ظػػؿ االرػػكاؿ لػػف ك يػػر شػػيئا ال ط ػي واصػػع االرػػكاؿ وال طػػي الواصػػع ال مسػػطيني بػػؿ كمػػنأ
شرعي "انكالابي " طمسطيني طقط السػكمرار الوضػع الػراىف كجمػؿ وجػو االرػكاؿ طانكالابػات عػاـ  2332ذات
الموف الوارد  - -الكي كناطس طييا المك قوف عمى اسكراكيجي منظمػ الكرريػر المسػكمرة ركػى ا ف مػع نمػاذج
مسكنسال سياسيا منيـ لكف بوجوه "يساري "  - -صد أطالت طي عمر ىذه االسكراكيجي الققيم طرسبو
لقد "مط" ال ائزوف طي انكالابات  2332شرعيكيـ لمدة عشر سنوات وكاف يمكنيـ مدىا لسنوات أالرى ال كقػد
ل ػوال أف كص ػ ي ال اررػػؿ ياسػػر عرطػػات واسػػكراكيجي "غصػػف الزيكػػوف بيػػد والبندصي ػ طػػي اليػػد ا الػػرى" الكػػي كػػاف
ينكيجيا طرضت عمييـ الرصوؿ عمى شرعي انكالابي السكراكيجي "الرياة م اوضات" كما صاؿ عنواف ككػاب
لكبير م اوضي المنظمػ دو صػائب عريقػات) الكػي طرضػوىا بػديا السػكراكيجيكو طاضػطروا لكنظػيـ انكالابػات
عاـ  6002وىي الماني طقط الاؿ عقديف مف الزمف كقريبا ىي عمر سمط الركـ الذاكي ال مسطيني المنبمق
عف اك اؽ أوسمو مع دول االركاؿو
وعن ػػدما أص ػػبرت اس ػػكراكيجي "الري ػػاة م اوض ػػات" مي ػػددة بنك ػػائي انكالاب ػػات ع ػػاـ  6002ذات الم ػػونيف ج ػػرى
االنقاب عمى كمؾ النكائي مما صاد إلى االنقساـ الوطني الراىف وبالكالي ط ف أي انكالابات جديدة كجػري إف
لػػـ كجػػدد شػػرعي م ػػاوض المنظم ػ ط نػػو سػػوؼ يجػػري االنقػػاب عمييػػا مجػػددا عمػػى ا رجػػأ ليػػزداد االنقسػػاـ
ال مسطيني عمقػا واكسػاعا وسػرطاف االسػكقمار االسػكيطاني الييػودي اسػك راال كرػت مظمػ شػرعي انكالابيػ
طمسطيني طي ظؿ اركاؿ إسرائيمي غير شرعيو
إف م ػػنأ ا ولويػ ػ ط ػػي اك ػػاؽ القػ ػاىرة ا الي ػػر لكجدي ػػد ش ػػرعي س ػػمط الرك ػػـ ال ػػذاكي عب ػػر انكالاب ػػات ط ػػي ظ ػػؿ
االركاؿ بدال مف منريا لك قيؿ منظم الكررير ال مسطيني ك طار وطني جامع يقكمد عمى الشػراك الوطنيػ
ىو وضع لمقرب أماـ الرصافو
لقػػد مضػػت سػػبع سػػنوات كقريبػػا عمػػى اك ػػاؽ القػػاىرة ال مسػػطيني ا وؿ عػػاـ  6005عنػػدما اك ػػؽ عمػػى ك قيػػؿ
المنظمػ لكػػف المنظمػ اليػػوـ أكمػػر كيميشػػا ممػػا كانػػت عميػػو دنػػذاؾ وصػػد كراجقػػت أولويػ ك قيميػػا ا ف وكمػػا
يسكدؿ مف اك اؽ القاىرة ا اليػر طػ ف ا ولويػ طيػو ىػي لكػأليؼ ركومػ انكقاليػ كشػرؼ عمػى كنظػيـ انكالابػات
لس ػػمط الرك ػػـ ال ػػذاكي وص ػػد ك ػػاف ى ػػذا ى ػػو المطم ػػب ال ػػذي أص ػػر عمي ػػو عب ػػاس طػ ػواؿ الوص ػػت كش ػػرط مس ػػبؽ
لممصالر وكاف ىذا ىو ىدطو المقمف طي كؿ اك اصيات المصالر الكي وصقتو
إف اشػكراط االنكالابػات كممػر إجبػاري إلػػى المصػالر الوطنيػ الكػي يمكػف الكواطػػؽ عمييػا كمػدالؿ إلػى ك قيػػؿ
المنظمػ ػ ػ أوال دوف انكالاب ػ ػػات لمس ػ ػػمط ودوف اعكػ ػ ػراض ش ػ ػػقبي بالكأكي ػ ػػد يش ػ ػػير بص ػ ػػورة واض ػ ػػر إل ػ ػػى أف
االنكالابات ال كسكيدؼ المصالر وال ك قيؿ المنظم و
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وىدؼ االنكالابات واضأ طقد أرمت اسكراكيجي "الرياة م اوضات" الشرعي االنكالابي مرؿ الشػرعي الموريػ
الكػػي أوصػػمت منظم ػ الكرريػػر إلػػى موصػػع "المممػػؿ الشػػرعي والوريػػد لمشػػقب ال مسػػطيني" المقكػػرؼ بػػو دوليػػا
ورولػت سػمط الركػػـ الػذاكي ال مسػػطيني ا،داري المنقػوص إلػػى مرجقيػ سياسػػي وماليػ بػػدؿ مرجقيػ منظمػ
الكررير وىذه الشرعي الجديدة مطموب لكأىيؿ الم اوض ال مسطيني السكئناؼ الم اوضات باسـ المنظم و
لقػػد اسػػكالدمت الشػػرعي االنكالابي ػ لمسػػمط كمرجقي ػ لمشػػرعي طػػي المنظم ػ ومػػف ىنػػا الرػػرص عمػػى إج ػ ار
انكالابات رئاسي وكشريقي لمسمط مف أجؿ منأ شرعي لممنظم كي كسكمر طي الك اوضو
وكيمػػيش المنظم ػ ومؤسسػػاكيا ودورىػػا وعػػدـ ك قيميػػا السػػكيقاب شػػركا جػػدد ك وص ػوا عمػػى مجمػػوع ال صػػائؿ
ا عضا طييا ركى طي انكالابات سمط الركـ الذاكي الكشريقي عاـ  6002كاف شرطا السكمرار الك اوض
ركى لو أضقؼ كيميشيا شرعي كمميؿ منظم الكررير لشقبيا وبالكالي شرعي الك اوض باسمياو
طك قيميػػا بيػػذا المقنػػى يكنػػاصض مػػع اسػػكراكيجي "الريػػاة م اوضػػات" الكػػي يقارضػػيا الشػػركا الجػػدد المركممػػوف
ممػػؿ ررككػػي رمػػاس والجيػػاد االسػػامي طيػؤال الشػػركا لػػف يسػػمأ ليػػـ أبػػدا بػػأف يصػػبروا جػػز ا مػػف "المممػػؿ
الشرعي والوريد لمشقب ال مسطيني" نػو إف سػمأ ليػـ بػذلؾ طػ ف ىػذه االسػكراكيجي سػوؼ كصػبأ طػي ميػب
الريأ لذلؾ يسمأ ليـ بالشراك طي سمط الركـ الذاكي برج أف الم اوضات مف االكصاص المنظم وليس
مف االكصاصياو
بقد عودكو "لمكو" مف زيارة لدول االركاؿ اجكمػع الاليػا مػع مسػؤوليف ركػومييف مػنيـ م اوضػوف سػابقوف
ككب مؤلؼ "الالمس طي المائ  :إيجاد رموؿ لمصراعات الكي كبدو مسكريم " دو بيكػر كػيو كولمػاف ا سػكاذ
بجامق كولومبيا ا ميركي ما يمي طي الرابع عشر مف الشير الجاري:
"أمػػر وارػػد يبػػدو واضػػرا :السػػاـ مػػع ال مسػػطينييف يبػػدو مسػػكرياو والرسػػال الكػػي سػػمقكيا كانػػت أف الركومػ
ا،سرائيمي عالق وموجي ومر زة وممأسس لمررب ومقيدة اليديف سياسيا باالركراب الرزبي الداالمي وغير
مطمقػ عمػػى كارياليػا ىػػي ذاكيػا طػػي الم اوضػات مػػع ال مسػطينييف بسػػبب ىػذا االركػراب وال طكػرة لػػدييا كيػػؼ
ككػػابع طػػي صضػػايا الالػػاؼ الرئيسػػي و ويبػػدو ا مػػر ببسػػاط أف ركوم ػ رئػػيس الػػوز ار بنيػػاميف) نكيػػاىو لػػف
كك اوض عمى الساـ طرسب بؿ إنيا ال كسكطيع ذلؾو طالساـ لػيس طقػط غيػر موجػود عمػى الطاولػ بػؿ ال
كوجد أي طاول " لمساـو
لكػف ىػذا الرػاؿ طػي دولػ االرػكاؿ ال يقكصػر عمػػى ركومػ نكنيػاىو الراليػ طيػو ديػدف كػؿ الركومػات الكػػي
سػػبقكو الصوصػػا منػػذ واليكػػو ا ولػػى عػػاـ  2335بقػػد اغكيػػاؿ نظيػره اسػػرؽ اربػػيف الػػذي كػػاف يجػػب أف يكػػوف
اغكيالو نذي ار لمم اوض باسـ المنظم كي يدرؾ بأف كص ي "شريكو" طي "أوسمو" صد أطمقت ضو ا أرمػر بأنػو
وصع طي ط عميو أف يالرج منو طي أسرع وصت ممكف غير أنو ال يزاؿ مص ار عمى أف يسكمر أسير ىذا ال
باالكيارهو
مػػع ذلػػؾ ال ي ػزاؿ ال ػرئيس عبػػاس يأمػػؿ طػػي مقجػزة كرقػػؽ "المسػػكريؿ" ويقكمػػد "الك ػػاوض" اسػػكراكيجي وريػػدة
،نيا االركاؿ وكقرير المصير ال مسطيني لذا "يكوصع" أف يكقدـ ا ميركيوف ب"أطكار جديدة" ،ريا "عممي
الساـ" كما صاؿ لمنيار المبناني الالميس الماضي ويقكبر مما اصكراح أالف جوبيو وزير الالارجيػ ال رنسػي
السػابؽ أوائػؿ الشػير الماضػي الػذي أطارػت االنكالابػات ا اليػرة بركومكػو باسكضػاط بػاريس لمػؤكمر سػاـ
طي كموز  /يوليو المقبؿ "طرص " السكئناؼ الم اوضاتو
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طػػي ىػػذه ا منػػا عمػػى ك قيػػؿ المنظم ػ أف ينكظػػر وكػػذلؾ إنيػػا االنقسػػاـ والورػػدة الوطني ػ والبرػػث عػػف
اسكراكيجي بديم ال كمنأ االركاؿ طي ا صؿ شرعي طمسطيني كجمؿ وجيو البشع بػ ج ار انكالابػات طػي ظمػو
إف لـ كسكطع إنيا ه إلى غير رجق و
المستقبؿ العربي3023/6/36 ،

 52كارتر والشعب الفمسطيني

أمجد عرار
يبدو أف الرئيس ا مريكي ا سبؽ جيمي كاركر كجاوز الردود الكقميدي الكي رسميا سياسيوف كمر طي ال ػرب
ن سيـ كأشالاص “يصػرو ضػميرىـ” بقػد أف ي ػادروا مناصػبيـ ويصػبروا الػارج دائػرة القػرار وصميمػي الكػأمير
عمػػا
طػػي سياسػ بمػػدانيـ و طػػي كصػريرو ا اليػػر الػػذي أعقػػب لقػػا ه مػػع شػػي ا زىػػر طػػي القػػاىرة ّ
عبػػر كػػاركر ّ
يبقده الطوات جديدة واسق بقيداً عف الالط الكقميدي المشار إليو ط ي ىذا الكصريأ لػـ يككػؼ كػاركر بانكقػاد
السياس “ا،سرائيمي ” بؿ انكقد انرياز أمريكػا ا عمػى ودعميػا المطمػؽ ليػا بػؿ وأطصػأ عػف الػدور الرقيقػي
لموبي الصييوني طي الواليات المكردة عندما صاؿ إف ىذا الموبي لف يسمأ لباراؾ أوبامػا بواليػ رئاسػي جديػدة
و لكن ػػو طال ػػب أوبام ػػا طيم ػػا ل ػػو أعي ػػد انكالاب ػػو ب ػػأف يص ػػرأ مس ػػاره كج ػػاه القض ػػي ال مس ػػطيني الك ػػي ص ػػاؿ إني ػػا
كؤنػ ػػب الضػ ػػمير ا،نسػ ػػاني” ف ال ػ ػػرب وأمريكػ ػػا يػ ػػدعماف أكمػ ػػر مػ ػػف الػ ػػازـ سياس ػ ػ “إس ػ ػرائيؿ”
“أصػ ػػبرت ّ
االسكقماري الكي كقوـ عمى القير وا،ذالؿ وال طرس كما صدر عمى لسانوو
صد ال يكوف كاـ الرئيس ا مريكي ا سبؽ ىذا طي القاىرة أكمر باغ ودصّ مما صالو طي ككابو الذي ألّ و صبؿ
س ػػت س ػػنوات بقنػ ػواف “طمس ػػطيف و و س ػػاـ ال أباركياي ػػد” ط ػػي ذل ػػؾ الكك ػػاب ل ػػـ يش ػ ّػبو الكميي ػػز القنص ػػري ط ػػي
“إسرائيؿ” بنظيره الذي كاف سائداً طػي جنػوب إطريقيػا بػؿ وصػؼ الكمييػز القنصػري طػي “إسػرائيؿ” بأنػو أسػوأ
وأرد أوجو الك وؽ الكي أوردىا أف جنوب إطريقيا لـ كمنع المػواطنيف السػود مػف اسػكالداـ الطرصػات ممممػا ك قػؿ
“إسرائيؿ” مع ال مسطينييفو
صػػد ال يكػػوف كصػريأ كػػاركر طػػي القػػاىرة أعمػػى سػػق اً مػػف مضػػموف كامػػو لكنػػو لػػيس مطالبػاً بػػأف ينشػػئ مػزاداً
لكصػريراكو لكػي ي ػ ّػرد الػارج السػػرب ا مريكػي وال ربػػي كجػاه القضػػي ال مسػطيني والقضػػايا القربيػ وا،نسػػاني
القادل طي القالـ و وبيػذا المقنػى طػ ف إعػادة إصػدار المواصػؼ ذاكيػا مػف رجػؿ برجػـ رئػيس أمريكػي سػابؽ أو
أسبؽ لو دالالكو وانقكاساكو الكراكمي لدى الرأي القاـ ا مريكيو مواذا عدنا إلى الككاب طػ ف مػف الميػـ الكأمػؿ
طػي مػػا صالػػو عػف طكركػػو منػػو دنػػذاؾ ريػث صػػاؿ إف ككابػػو “ييػدؼ إلػػى كشػػجيع الجػػدؿ طػي الواليػػات المكرػػدة عػػف
“إس ػرائيؿ” ريػػث نػػاد اًر مػػا ككػػوف السياسػػات “ا،س ػرائيمي ” موضػػع جػػدؿ”و ىػػذا كػػاـ ميػػـ بشػػرط أال يضػػقو
الجانػػب ال مسػػطيني والقربػػي وأي رركػ كررريػ عالميػ طػػي الانػ االعكمػػاد الكمػػي عمػػى القامػػؿ الالػػارجي طػػي
كرقيؽ ا ىداؼ الوطني و الصراعات الرئيس طي ريػاة ا مػـ كسػك يد مػف الكناصضػات وركػى رالػ الجػدؿ طػي
ص وؼ أعدائيا والقوى المكرال والداعمػ ليػـ لكػف ىػذه الكناصضػات ال كرصػى إلػى مسػكوى القػدرة عمػى رسػـ
صضايا الصراع طيذه مسأل كقررىا أوالً القوامؿ الذاكي وبقد ذلؾ ما ينضي مف عوامؿ الارجي مساعدةو
عمػػى ىػػذا النرػػو الػػذي أراه عمميػاً يجػػب النظػػر بقػػيف ا،يجابيػ إلػػى موصػػؼ كػػؿ مسػػؤوؿ دولػػي وبالاص ػ طػػي
ال ػػرب ييجػػر مواص ػػو المنرػػازة لارػػكاؿ والقػػدواف واالسػػكيطاف ويكبنػػى مواصػػؼ جديػػدة منرػػازة إلػػى القضػػايا
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القادل ػ والمرق ػ انطاص ػاً مػػف صناعػػات ك ػواطرت أو ناكج ػ عػػف اككشػػاؼ مػػا لػػـ يكػػف مقروط ػاً بالنسػػب إلػػييـ
وانطاص ػاً م ػف جػػدؿ الك ّيػػر المطمػػوب لمسػػؤوؿ يريػػد أف ينيػػي رياكػػو بشػػرؼ كابقنػػا المنرػػى المطّػػرد لمواصػػؼ
وسموكيات جيمي كاركر الذي رعى اك اصي “كامب دي يد” المجر بػيف “إسػرائيؿ” ومصػر صبػؿ مػاث ومامػيف
سػػن وىػػا ىػػو اليػػوـ طػػي القػػاىرة يبػػوح بػػأف النظػػاـ المصػػري السػػابؽ كػػاف يسػػكجيب أكمػػر مػػف الػػازـ لطمبػػات
“إسػ ػرائيؿ” وأمريك ػػا ويطال ػػب الػ ػرئيس المقب ػػؿ ب ػػأف ينظ ػػر بق ػػيف الق ػػدؿ وا،نص ػػاؼ إل ػػى الش ػػقب ال مس ػػطيني
ولينشػػي كامػاً صمبيػاً عػػف ىػػذا الشػػقب بػػالقوؿ “ك ػػاه مػ اررة وعػػذاباً” وىػػي عبػػارة أصػػبأ الشػػقب ال مسػػطيني ال
يجد جدوى مف صوليا طي وجو إالوكو القربو
الخميج ،الشارقة3023/6/37 ،
 53ىؿ مف ربيع خاص بطبعة فمسطينية؟

عمي بدواف
ال ػرادة الكػػي ميػػزت القضػػي ال مسػػطيني ورػػاؿ الشػػكات لمشػػقب ال مسػػطيني والكػػداالؿ السػػمبي مػػع إشػػكاليات
الرال ػ القربي ػ كمػػا وصػػع طػػي المررم ػ ا ردني ػ والمررم ػ المبناني ػ مػػف القمػػؿ الػػوطني ال مسػػطيني) سػػاىمت
بشكؿ أو دالر طي إدام بقا واسكمرار "مقػادالت سػمبي " كػاف مػف كػداعياكيا ونكائجيػا غيػاب روح ا،صػاح
الجػػدي والرقيقػػي طػػي عمػػوـ البيػػت ال مسػػطيني وطػػي عمػػوـ المؤسسػػات الوطني ػ لمشػػقب ال مسػػطيني عمػػى
مس ػػكوى منظم ػ ػ الكرري ػػر ال مسػ ػػطيني وعم ػػى مسػػػكوى مجم ػػوع الق ػػوى وال ص ػػائؿ بمالكم ػػؼ مش ػػاربيا ال كري ػ ػ
ا يديولوجي والسياسي و
طكيػػؼ نػػرى رالنػػا ال مسػػطيني ا ف؟ وىػػؿ مػػف ربيػػع جديػػد رقيقػػي) بنسػػال طمسػػطيني الالص ػ نقػػوؿ نسػػال
طمسطيني الالص ) م ايرة لما جرى ويجري طي بادنا القربي مف ل ط بات يريط بكؿ ربيع مف كمؾ "الربوع"؟
وىػػؿ مػػف ربيػػع طمسػػطيني يقيػػد طيػػو ال مسػػطينيوف الكأسػػيس النطاص ػ جدي ػ لمقمػػؿ الػػوطني والسياسػػي ربيػػع
طمسطيني رقيقي وم اير لما يجري طي بقض بمداننا الكي االكمط طييا الرابؿ بالنابؿ وضاعت أىداؼ الناس
ومطالبيـ القادل طي لج الكداالات والكدالات الدولي وو؟
إف الكجديػػد المػراد طػػي البيػػت ال مسػػطيني عبػػر ربيػػع صػػادـ ال يقنػػي البكػ القيػػاـ بػػانقاب كقميػػدي مباشػػر لنسػػؼ
القديـ وكدميره واجكمامو بالمقنى ال كري والسياسي وركى بالمقنى المامس لمقيادات الكػي كقكقػت طػي ميػداف
المواصع الكي كأبدت باسميا طي عمػوـ القػوىو بػؿ إف المقصػود بػالربيع ال مسػطيني المنشػود ىػو القيػاـ بقمميػ
نقدي جدي ورقيقي لرالنا ال مسطينيو
مواعػادة الكأسػيس لرالػ جديػدة ال كن ػي القػػديـ وال كقدمػو بػؿ كقمػػؿ عمػى ككػريس مقادلػ عنوانيػا "الكػزاوج بػػيف
البرة القديـ وروح الجديد" مواعػادة كرقيػؽ جممػ مػف ا،صػارات الجديػ والرقيقيػ الكػي كأالػذ بقػيف االعكبػار
موصؼ الناس وصوكيـ وكق ز عف الالطاب ا،صاري الكقميدي الكقبوي وا،نشائي الذي طالما سيطر عمى
أدبيات مجموع ال صائؿ ال مسطيني منذ سبقينات القرف الماضيو
طػػالربيع ال مسػػطيني المنشػػود يقنػػي بالدرجػ ا ولػػى إصػػارا سياسػػيا أوالً مواصػػارا إداريػػا ومؤسسػػاكيا مانيػاً
مواصارا لمبنى الكنظيمي لقموـ القوى وا رزاب مالماً وطي المقدم منيا منظم الكررير الكي كشػكؿ ا،طػار
االئكاطػػي الجػػامع لكػػؿ الشػػقب ال مسػػطيني بمايينػػو ا رػػد عشػػر المنكش ػريف طػػي الػػداالؿ ال مسػػطيني وعمػػى
امكداد دياسبو ار الشكات والمناطيو
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إف ا،صػػاح السياسػػي الجػػدي ي كػػرض كمػػا يػػكـ ا ف الرػػديث عنػػو طػػي ر ػوارات كطبيػػؽ اك ػػاؽ المصػػالر
الوطني ال مسطيني و إف ىذا ا،صػاح ي كػرض طيػو أف يق ػز عػف المواصػؼ الشػقاراكي وعػف اسػكيراد المبػررات
والشقارات الكي كدغػدغ المشػاعر مػف "نيػو سػوبر ماركػت الشػقارات" ليػكـ طػكأ الطريػؽ أمػاـ إصػاح سياسػي
يقي ػػد االعكب ػػار لور ػػدة الص ػػؼ والش ػػقب ال مس ػػطيني ب ػػيف ال ػػداالؿ والش ػػكات بق ػػد س ػػنوات طويمػ ػ م ػػف الكم ػػزؽ
السياسي والكياني المؤسساكي طي ظؿ الكيميش الذي كقانيو منظم الكررير ال مسطيني و
أمػػا ا،صػػاح ا،داري والمؤسسػػاكي طػػالم كرض أف يطػػاوؿ كػػؿ المؤسسػػات الوطني ػ ال مسػػطيني المكواضػػق
الرضور طي صياغ القرار وأف يقيد ليا االعكبار بقد ك ييب مسكديـ منذ أكمر مف عقديف مف الزمفو
ريث غياب المؤسسات والمرجقيات القانوني المسكقم وسطوة ال رد وككريس السمطات القائمػ عمػى ىياكػؿ
مؤسسػػات ىػػي أصػػرب ليياكػػؿ ومؤسسػػات أنظمػ القػػوى الشػػمولي ا ولي اركيػ االسػػكبدادي الكػػي كقػػاني منيػػا
شقوبنا القربي وشقوب القالـ المالث الممسوع بكرابيي القمعو
وعمي ػػو وط ػػي س ػػياؽ ا،ص ػػاح ا،داري والمؤسس ػػاكي طػ ػ ف عنوان ػػا إش ػػكاليا كبيػ ػ ار م ػػا زاؿ يم ػػؼ ك ػػؿ الرػ ػوارات
ال مسطيني الكي كمت الاؿ ال كرات الماضي والكي كوجت بكوصيع اك اؽ المصالر طي القاىرة منكصؼ القاـ
 6022ومػػا كػػاه مػػف كوصيػػع ،عػػاف الدور ػ و والقن ػواف ا،شػػكالي المقصػػود يكقمػػؽ بممػػؼ المؤسس ػ الوطني ػ
الشػػامم لمشػػقب ال مسػػطيني وىػػي منظمػ الكرريػػر الكػػي يكصػػدر موضػػوع إعػػادة بنائيػػا أبػػرز المم ػػات المققػػدة
طي سياؽ عممي المصالر ال مسطيني و
إف إشكاليات المنظم الداالمي كبيرة ومكقددة وكمالص عند أصرابيا المالمصيف ليا موالػى رػد بقيػد مقنػى
الرغبػ طػػي كرقيػػؽ ا،صػػاح المؤسسػػاكي المطمػػوب ووضػػع رػػد لمكيمػػيش الػػذي كقانيػػو المنظمػ ومؤسسػػاكيا
موانيا رال الط ياف واالسكرواذ ال ردي والشالصي والوصػوؿ إلػى ذىنيػ كريػد لمشػقب ال مسػطيني أف يػؤطر
بناه ومجكمقو المدني عمى أساس مف مأسس الرياة الداالمي مواراؿ وسيادة القانوفو
ط ػػي مواجيػ ػ "عقميػ ػ كري ػػد أف كر ػػاطظ عم ػػى ا،رث الس ػػمبي ال ػػذي م ػػا زاؿ يقش ػػقش وي ق ػػؿ طقم ػػو ط ػػي الس ػػار
ال مسطيني " داالؿ البنى والمؤسسات وداالؿ عموـ القوى وا رػزاب وال صػائؿ ال مسػطيني والاصػ ال صػائؿ
اليساري منيا المكورط طي مسكنقع ا زمات طي الرال ال مسطيني وعمى درجات مف الك اوتو
ومػػف ىنػػا القػػوؿ بػػأف المسػػائؿ الممػػارة طػػي الر ػوارات ال مسػػطيني لكرقيػػؽ المصػػالر كػػاف يجػػدر بيػػا أف ككػػوف
أكبر مف كوزيع الصاريات أو المناصب والرصص عمى عموـ المؤسسات وا طر القيادي لممنظم وأكبر
مف أسموب النيي االسكالدامي االسكياكي عمى يد مموؾ "المقب الداالمي "و
وبػػالطبع ط ػ ف الرػػديث عػػف المنظم ػ أي منظم ػ الكرريػػر الكػػي كش ػ ّكؿ االئػػكاؼ الػػوطني الق ػريض لمشػػقب
ال مسػػطيني ال يق ينػػا مػػف الرػػديث عػػف الرالػ ال صػػائمي ال مسػػطيني مواشػػكالياكيا الكبيػرة الناجمػ عػػف بنيكيػػا
الاديمقراطي ػ وسػػطوة ال ػػرد طييػػا وغػػرؽ مجموعػػات منيػػا طػػي أزمػػات ال سػػاد وا،طسػػاد المسػػك رؿ طػػي البيػػت
ال مسطيني والمسؤول بشكؿ أو ب الر عف الكمير مف مظاىر الكردي طي المقادل ال مسطيني و
إف إرالػ ا مػػور السػػمبي طػػي جوانػػب كميػرة منيػػا لم صػػائؿ والرػػديث عػػف ضػػرورة إصػػاح بناىػػا ومؤسسػػاكيا
إداري ػاً وكنظيميػ ػاً ل ػػيس "ك ػػاـ رػػؽ يػ ػراد ب ػػو باط ػػؿ" أو كص ػ ي لرس ػػابات مقينػ ػ كم ػػا صػػد يال ػػرج عمين ػػا بق ػػض
المكسػػرعيف بػػؿ ىػػو الرقيق ػ بقينيػػا طػػي السػػقي الجػػاد والمالمػػص لمرػػديث بش ػ اطي وديمقراطي ػ عػػف أوضػػاع
البيت ال مسطينيو
طيؿ كسكقيـ الديمقراطي مع وجود أميف عاـ عمى رأس الكنظيـ منذ أكمر مف  11عاماً عمى سػبيؿ الممػاؿ ال
الرصر؟ وىؿ كسكقيـ الديمقراطي مع وجود صيادات كأبدت طي مواصقيا القيادي طي المككب السياسي منذ أكمر
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مف  11عاماً ركى ا ف؟ طمػف غيػر المنطقػي أف يبقػى ىػذا القضػو طػي المككػب السياسػي وصػد رضػر اليػزائـ
والػوالئـ وارككػػب ا الطػػا والالطايػػا ولػػـ كك بػػر أصدامػػو بكػراب الماليمػػات أو ركػػى المناوشػػات ومػػع ىػػذا طيػػو
عمى مققد ومير مف الميد إلى المرد!
البياف ،دبي3023/6/36 ،
 54كاريكاتير:

الخميج ،الشارقة3023/6/37 ،
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