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 2نتنياهو :تأجيل الموضوع الفمسطيني والتركيز في الوقت الراهن عمى إزالة الخطر اإليراني
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت ،اليوم االثنين ،أن رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيامين نتنياىو أعمن أنو إذا
فشمت المفاوضات الجارية بين الغرب وايران فسوف "تتصرف إسرائيل بشكل مستقل".
ونقمتتت الصتتحيفة عتتن نتنيتتاىو فولتتو "أفضتتل أن يقتتوم المريكيتتون بالعمتتل ،ولكتتن إذا اتضت لنتتا أنتتو لتتن تكتتون
ىناك نتائج لمجيود الدولية ،فمن يكون أمامنا مفر إال أن نقوم بما يمزم لحمايتة الشتعب الييتودي وستكان دولتة
إسرائيل" .عمى حد تعبيره.
وفالت الصحيفة إن نتنياىو كان يتحدث في لقاء عقد في مقتر إفامتتو ،وأن بعتض المشتاركين فتي المقتاء فتالوا
إن نتنياىو شكك بقدرة الواليات المتحدة وممثمتي التدول العظمتى عمتى التوصتل إلتى اتفتاع متر إيتران يستتجيب
لمشروط اإلسرائيمية.
ورد مكتتتب نتنيتتاىو بتعقيتتب رستتمي فتتال فيتتو إن إس ترائيل تحتتتفظ لنفستتيا بحتتع العمتتل ضتتد ال طتتر اإلي ارنتتي،
لكنني لم أت ذ ف ار ار بعد".
وتطتترع نتنيتتاىو إلتتى الممتتف الفمستتطيني ،فقتتال إنتتو يجتتب فتتي الوفتتت ال تراىن التركيتتز بدايتتة عمتتى إ ازلتتة ال طتتر
اإليراني ،وفقط بعد ذلتك االلتفتات لحتل النتزاع ،مؤكتدا فتي الوفتت ذاتتو أن االتفتاع المستتقبمي متر الفمستطينيين
يجتتب أن يتتنص عمتتى إبقتتاء نتتور الردن بييتتدي إس ترائيل ،وذلتتك لمنتتر نصتتب ص تواري فمستتطينية فتتادرة عمتتى
تيديد وسط إسرائيل .بحسبو.
عرب 3123/6/39 ،59
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 3عباس يؤكد العزم عمى تنفيذ اتفاق المصالحة الفمسطينية
من رام اهلل ،أن الرئيس محمود عباس
نشرت وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
أكد أن نيج القيادة ىو تكريس النظام الديمقراطي الفمسطيني من الل إجراء االنت ابات ،التي شيد العالم
كمو بنزاىتيا وشفافيتيا .جاء ذلك لدى استقبالو ،الحد ،بمقر الرئاسة في مدينة رام اهلل ،الوزراء الجدد في
الحكومة ،بحضور أمين عام مجمس الوزراء نعيم أبو الحمص .وشدد عباس عمى تصميم القيادة عمى
تحقيع المصالحة الوطنية باعتبارىا ىدفا أساسيا إلنياء االنقسام الفمسطيني وتحقيع الوحدة الوطنية ،وتذليل
كافة العقبات التي تعترض طريع إتماميا.
إلى ذلك أكد عباس عزمو عمى تنفيذ اتفاع المصالحة الوطنية ،وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذه،
وضرورة االلتزام بما تم االتفاع عميو مؤ ار بين حركتي فت وحماس في القاىرة .جاء ذلك الل استقبالو
بمقر الرئاسة في مدينة رام اهلل ،الحد ،رئيس الجبية الديمقراطية لمسالم والمساواة النائب محمد بركة،
ورئيس بمدية الناصرة رامز جرايسة ،بحضور عضو المجنة المركزية لحركة فت عزام الحمد.
وأطمر عباس الوفد الضيف ،عمى آ ر مستجدات العممية السممية ،والميزع الذي تعاني منو جراء سياسة
الحكومة اإلسرائيمية ورفضيا االلتزام بوفف االستيطان واالعتراف بمبدأ حل الدولتين.
بدورىما ،أكد بركة وجرايسة ،دعميما الكامل التفاع المصالحة الوطنية وانياء االنقسام الفمسطيني ،مشددين
 ،ولكل أبناء الشعب الفمسطيني.
عمى أنو مطمب لمجماىير الفمسطينية دا ل أراضي
نقال عن وكالة د ب ا ،أن الرئيس عباس بحث أمس ،بمقر رئاسة
وذكرت الخميج ،الشارقة/ / ،
السمطة الفمسطينية في مدينة رام اهلل مر السفير المصري لدى السمطة ياسر عثمان ووفد من أعضاء السفارة
المصرية تطورات ممف المصالحة بين حركتي فت وحماس الفمسطينيتين.
 4هنية يبحث مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة مع وفد قطري
نزة  -أ ش أ بحث إسماعيل ىنية رئيس وزراء الحكومة في نزة ،الل لقائو الحد وفدا فطريا يضم عددا
من مسئولي العمل التنموي والعالفات الدولية في و ازرة ال ارجية ،المشارير التي ستبدأ فطر المساىمة في
تنفيذىا بالقطاع الل المرحمة المقبمة.
وذكر بيان مقتضب صدر عن حكومة نزة ،أن ىنية رحب بالوفد القطري ووجو الشكر لمير دولة فطر،
وفال إنيا وففت إلى جانب الشعب الفمسطيني والقضية الفمسطينية بم تمف المراحل اصة في فطاع نزة.
وأكد ىنية متانة العالفات بين فمسطين وفطر وأىمية الدور القطري في م تمف المجاالت السياسية
والتنموية ،مشي ار إلى أن فطر منحازة لمشعب الفمسطيني.
وفال طاىر النونو الناطع باسم حكومة حماس بغزة ،في تصري لمراسل وكالة أنباء الشرع الوسط في
نزة ،إن زيارة الوفد القطري لمقطاع ستمتد لمدة أسبوع ويبحث الليا أولويات مشروعات إعادة اإلعمار في
القطاع والدعم القطري ليا ،مشي ار إلى ىذه الزيارة تيتى تنفيذا لقرار أمير فطر بالمساىمة في إعادة إعمار
القطاع.
وحول منافشة الوفد القطري لممف المصالحة الفمسطينية الل لقائو مر ىنية ،فال النونو إن الوفد لم يتطرع
إلى ذلك ،موضحا أن الوفد ركز عمى مشروعات إعادة اإلعمار في القطاع وسيمتقي الل زيارتو عددا من
الوزراء في حكومة نزة.
اليوم السابع ،القاهرة/ / ،
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 5فياض يشدد عمى أهمية إجراء االنتخابات التشريعية والمحمية
البيرة  -اليام أكد د .سالم فياض رئيس الوزراء أىمية إجراء االنت ابات العامة ،وبما يشمل انت ابات
الييئات المحمية .وفال فياض آمل أن تسن لنا الفرصة فريبا بدفر مسيرة العمل في مجال منظومة الحكم
المحمي فدما من الل إجراء االنت ابات المحمية التي طال انتظارىا ،والتي ىي في المقام الول استحقاع
لممواطن عمى النظام السياسي برمتو .وأضاف آمل أيضاً أن ال يكون ىناك أي تي ير إضافي في ىذا
المجال .فنحن بحاجة لتفعيل كافة حمقات منظومة الحكم واإلدارة ،وبما يشمل عمى وجو ال صوص ىيئات
الحكم المحمي لمدور الميم والحيوي الذي تمعبو ىذه المؤسسات.
األيام ،رام اهلل/ / ،
 6االحتالل يجدد االعتقال اإلداري ألربعة نواب خالل الشهر الجاري
نزة  -القدس أفاد الباحث الم تص في شؤون الحركة السيرة رياض الشقر بين سمطات االحتالل جددت
االعتقال اإلداري لربعة نواب عن كتمة التغيير واإلصالح الل شير أيار الجاري.
جدد االعتقال اإلداري لمنائب عن مدينة ال ميل محمد جمال النتشة ،لربعة
وأوض الشقر "أن االحتالل ّ
أشير لممرة الرابعة عمى التوالي ،والنائب الشي نايف محمود الرجوب لمدة ستة أشير ،لممرة الرابعة عمى
التوالي .كما تم تجديد االعتقال اإلداري لمنائب عن محافظة بيت لحم الد طافش لمدة ثالثة أشير لممرة
الثانية ،ولمنائب عن رام اهلل حسن يوسف لممرة الثانية عمى التوالي لمدة ستة أشير.
القدس ،القدس/ / ،
 7عطا اهلل أبو السبح" :إسرائيل" تصر عمى مواصمة خرق اتفاق األسرى
نزة  -جمال نيث أكد وزير السرى والمحررين د .عطا اهلل أبو السب  ،أن تجديد االعتقال اإلداري بحع
السرى اإلداريين ونواب المجمس التشريعي يمثل رفاً فاضحاً التفاع إنياء إضراب السرى ،الموفر بين
المجنة القيادية العميا إلضراب السرى ومصمحة السجون اإلسرائيمية برعاية مصرية.
وأوض أبو السب في تصري صحفي ،أن االحتالل يصر عمى مواصمة رع االتفاع باستمرار سياسة
التجديد اإلداري مباشرةً دون تقديم السرى إلى محاكمات عادلة ،كما نصت االتفافية "بعدم تجديد الحكم
اإلداري وا راج كافة المعتقمين اإلداريين بمجرد انتياء محكومياتيم".
وبين أن االحتالل ُمصر عمى عزل كل من السير الميندس ضرار أبو سيسي والسير عوض الصعيدي
مشددا عمى أن االحتالل لن يفوت أي فرصة لنكث االتفاع كما فعل في صفقة تبادل
وكالىما من نزة،
ً
السرى ،ما فد يدفر السرى إلى العودة لإلضراب المفتوح عن الطعام.
وطالب أبو السب الشقاء في جميورية مصر العربية وفيادة جياز الم ابرات المصري بالتد ل العاجل
والفوري ،من أجل وضر حد لم روفات اإلسرائيمية المتواصمة وانياء معاناة السير محمود السرسك والسير
أكرم الري اوي المضربين عن الطعام ،وا راج السرى المعزولين.
فمسطين أون الين/ / ،
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تحمل االحتالل المسؤولية الكاممة عن حياة األسرى
 8كتمة حماس البرلمانية ّ
نزة  -جمال نيث حمل الناطع باسم كتمة التغيير واإلصالح البرلمانية النائب مشير المصري ،االحتالل
المسئولية الكاممة عن حياة السرى القابعين مف القضبان وتداعيات فرار تمديد االعتقال اإلداري لعدد من
السرى ،وعودة اإلضراب المفتوح عن الطعام.
وأوض المصري في تصري لت"فمسطين أون الين" ،أن تجديد االعتقال اإلداري ليؤالء السرى يؤكد عمى
عدم احترام سمطات االحتالل اإلسرائيمية ،لما تم التوصل إليو مؤ ًار مر الجانب المصري لوفف االعتقال
اإلداري واالستجابة لمطالب السرى المضربين".
وفال "سنتواصل مر العديد من البرلمانات الدولية لفض جرائم االحتالل اإلسرائيمي بحع السرى" ،مضيفًا
"االحتالل يحاول حفظ ماء وجيو بعد أن شعر ب يبة أمل عند انيزامو واستجابتو لمطالب السرى".
نائبا من حماس ،في سجونو ،ويعمل عمى تجديد
وأضاف "إن االحتالل أعاد اعتقال نحو ( ) ً
محكومياتيم اإلدارية ومنيم من جدد اعتقالو اإلداري لممرة الرابعة عمى التوالي" ،مبيناً أن ذلك ييدف إلى
ضرب النمبية البرلمانية وافصاء فيادة "حماس" عن المشيد السياسي.
فمسطين أون الين/ / ،
 9وزارة األسرى بالضفة :اعتقال النواب أكبر حممة قرصنة في تاريخ الديمقراطيات المعاصرة
رام اهلل  -اليام سمطت و ازرة شؤون السرى الضوء عمى استمرار اعتقال نواب المجمس التشريعي البالغ
نائبا منت با يحتجزون في سجون االحتالل اإلسرائيمي ،منذ سنوات عديدة الغالبية منيم معتقمون
عددىم
إداريا دون تيمة ومحاكمة.
وأوضحت الو ازرة في بيان ،أمس ،أن "السنوات العشر ال يرة شيدت حممة اعتقاالت متواصمة في صفوف
نواب المجمس التشريعي ،الذين ا تطفوا من منازليم أو من مقرات الصميب الحمر الدولي ،وسحبت من
بعضيم ىوياتيم المقدسية كحالة النائب محمد أبو طير ،وال يكاد يفرج عن نائب إال وسرعان ما يتم اعتقالو
بعد حين وفع سياسة ممنيجة تستيدف البعد الدستوري والشرعي لممجمس التشريعي".
وبين البيان أن "إسرائيل التي تتغنى بالديمقراطية ،تحارب الديمقراطية الفمسطينية بكل فسوة وعنف ،وت نع
الشعب الفمسطيني ومؤسساتو ،وتضر العرافيل أمام أي حراك سياسي ومدني ومجتمعي لمشعب الفمسطيني
الذي اثبت جدارتو في إجراء تحوالت ديمقراطية نوعية عمى م تمف المستويات النقابية والسياسية رنم وجود
االحتالل واجراءاتو التعسفية".
األيام ،رام اهلل/ / ،
 :رياض المالكي :الخارجية في حراك دائم لتدويل قضية األسرى
رام اهلل  -وفا فال وزير الشؤون ال ارجية رياض المالكي ،إن و ازرة الشؤون ال ارجية سواء في المقر أو
عبر سفراتيا بعثاتيا ،مجندة بالكامل لمدفاع عن فضية أسرى الحرية وانيا في حراك دائم عمى كافة
المحافل العربية والدولية لمعمل عمى تدويل فضية السرى وصوال إلطالع سراحيم جميعا .جاء ذلك الل
اجتماعو الحد ،مر ممثمي الييئات الوطنية والشعبية العاممة في مجال الدفاع عن السرى.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
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 21عريقات :عمى حماس السماح لمجنة االنتخابات بالعمل إلنهاء انقالبها عبر صناديق االقتراع
رام اهلل  -المستقبل فال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات ،انو ال يوجد
تيكيد حتى المحظة عمى زيارة المبعوث الميركي لمسالم ديفيد ىيل لممنطقة ،نافيا انتقادات صدرت عن
بعض فادة حماس؛ زعموا بان التحركات المريكية في المنطقة فد تؤدي إلى ت ريب جيود المصالحة.
وأوض عريقات في تصريحات صحافية أمس أن حماس تحاول التغطية عمى استمرار انقساميا وانقالبيا،
وأنيا إذا أرادت المصالحة الوطنية فعمييا حماية لجنة االنت ابات المركزية ،والسماح ليا بالعمل كي تكون
صناديع االفتراع ىي الحكم والفيصل وال روج من حالة االنقالب الحاصمة.
المستقبل ،بيروت/ / ،
 22تحقيق فمسطيني بشأن تورط جهاز المخابرات في استهداف مؤسسات حقوقية
رام اهلل  -د ب أ أثارت وثيقة أمنية نشرتيا موافر إلكترونية محمية جدال في الوساط الفمسطينية ،لما
تضمنتو من اتيامات لجياز الم ابرات الفمسطيني في مشروع است باراتي يستيدف مؤسسات حقوفية محمية
ودولية ،ما دفر الرئاسة الفمسطينية الحد إلى إعالن عدم عالفتيا بما تضمنتو وفت تحقيع في صحتيا.
ساعة ال يرة ،وثيقة تحمل اسم (الذراع الفمسطيني الضارب)،
وتداولت موافر إ بارية محمية الل
ادعت أنيا معدة كدراسة است بارية ومالية وسياسية ،تيدف إلنشاء كيان مسيطر عميو من الم ابرات
الفمسطينية.
وذكرت الوثيقة أن المشروع سيتم تنفيذه من الل عشرات المكاتب المزمر افتتاحيا وتمويميا في كل العالم،
بيدف ا تراع المؤسسات الحقوفية الوطنية والدولية دمة لجياز الم ابرات الفمسطيني ،وات اذ الشبكة
الدولية لمحقوع والتنمية كواجية لممشروع المزعوم.
وبحسب الوثيقة المنشورة فان جياز الم ابرات الفمسطيني أشرف عمى إعداد الوثيقة ،من الل عدد من فادة
الجياز وذلك بالتعاون مر رئيس الشبكة الدولية في جنيف لؤي ديب ،عمى أن تقوم الم ابرات الفمسطينية
بتوفير التمويل الالزم النطالع المؤسسة بما في ذلك لألعوام الولى من عمميا ونشاطيا.
وتقترح الوثيقة إنشاء كيان منافس لمؤسسات حقوفية دولية مثل (ىيومن اريتس ووش) ومنظمة (العفو
الدولية) ونيرىا ،وذلك بعد أن تصنف الوثيقة ىذه المؤسسات التي تحظى باحترام دولي كبير عمى أنيا
(أدوات) بييدي سمطات أمنية وسياسية أمريكية وبريطانية وأوروبية.
وتؤكد الوثيقة عمى أىمية إنشاء الكيان المزعوم عمى نفس النمط المسيطر عميو ،عمى أن يعتمد العمل من
الراضي السويسرية "ما يكسب الكيان مكانة واحتراما ويجعمو فريبا جدا من مراكز المنظمات الحقوفية
المحترمة" ،وذلك بإشراف مباشر من مدير جياز الم ابرات الفمسطيني المواء ماجد فرج.
من جيتو أعمن أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم أن الرئيس الفمسطيني محمود عباس ،فرر تشكيل لجنة
تحقيع عميا في الوثيقة بعد تمقيو عشرات الطمبات والم اطبات من فبل مؤسسات حقوفية دولية وش صيات
وطنية مستقمة تناشده سرعة ذلك.
وفال عبد الرحيم في بيان نشرتو وكالة النباء والمعمومات الفمسطينية الرسمية (وفا) ،إن "ف امة الرئيس ال
عالفة ل و بمثل ىذه الق اررات الفردية من فبل فيادات الجيزة المنية ،ولم يكن يوما ممن يعممون عمى ضرب
مصدافية مؤسسات حقوع اإلنسان التي وففت مساندا ومدافعا صادفا عن حقوع شعبنا الفمسطيني ،ووففت
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فاضحا لكافة أشكال القمر والتعذيب واإلرىاب التي يتعرض ليا شعبنا العظيم عمى أيدي االحتالل وفواتو
وفطعان مستوطنيو الذين يشنون ىجوما بربريا عمى أبناء شعبنا المنيين".
القدس العربي ،لندن/ / ،
غدا
 23ياسر الوادية :رئيس لجنة االنتخابات المركزية يمتقي هنية ً
ندا االثنين
اء سيعقد ً
رام اهلل أكد عضو المجنة العميا لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر الوادية ،أن لق ً
(  ) /بين رئيس الحكومة الفمسطينية في نزة إسماعيل ىنية ورئيس لجنة االنت ابات المركزية حنا
ناصر.
وبين الوادية في تصريحات اصة لت "فدس برس" أنو "وبالتزامن مر ىذا المقاء وبدء عمل لجنة االنت ابات
بغزة ،سيباشر رئيس السمطة محمود عباس بمشاورات لتشكيل حكومة الوفاع الوطني" .وأوض أن عدة
ندا لبدء تطبيع عممي لبنود المصالحة
لقاءات ستجمر رئيس لجنة االنت ابات لدى وصولو إلى نزة ً
واجتماع القاىرة ال ير.
قدس برس/ / ،
 24انسحاب العديد من قيادة تجمع الشخصيات المستقمة
 ،انسحابيا من التجمر
/ /
أعمنت مجموعة جديدة من فيادة تجمر الش صيات المستقمة ،الحد
الذي يرأسو ياسر الوادية .وفي بيان مقتضب ،أعمن عضو فيادة ومنسع لجنة الزراعة محمد عبد الرحمن
بدر وعضو فيادة ومنسع لجنة الحريات وحقوع اإلنسان زاىر عصام الشاويش وعضو فيادة ومنسع لجنة
النقابات والمين الميندس حسين ميل الفي انسحابيم من التجمر بصورة فطعية .وبرروا ذلك بسبب ما
وصفوه بالممارسات نير المنضبطة من فبل الوادية واستغاللو لمتجمر بشكل فردي وش صي.
وجاء في البيان "نعمن لمعموم انسحابنا من موافعنا في فيادة تجمر الش صيات الفمسطينية المستقمة برئاسة
الوادية ،حيث لم تعد تربطنا أي عالفة بالتجمر ال من فريب وال من بعيد ،مر التيكيد عمى االحتفاظ بعالفاتنا
الش صية مر كافة اإل وة العضاء والذين نكن ليم كل االحترام والتقدير" .وأضاف المنسحبون أن "ف اررنا
ىذا جاء نتيجة إلتباع سياسة التفرد في ات اذ ف اررات التجمر رنم كل المحاوالت التي بذلناىا لمعمل بالوسائل
الديمقراطية وتصويب مسيرة التجمر والتي باءت بالفشل رنم أنيا كانت لممصمحة العامة".
فمسطين أون الين/ / ،
 25النائب أبو ليمى يدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية
رام اهلل  -القدس فال النائب فيس عبد الكريم "أبو ليمى" عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية "إن
الرد عمى ما يقوم بو فطعان المستوطنين والتصعيد ال طير لما يرتكبونو من جرائم بحع الشعب الفمسطيني،
يتطمب تصعيد المقاومة الشعبية لردعيم ووفف انفالتيم.
وأضاف "أن تصاعد ىجمات المستوطنين واعتداءاتيم في السابير ال يرة عمى المواطنين وأراضييم
ومزروعاتيم وأماكن عبادتيم ،ىي جزء من م طط إسرائيمي شامل ،يتقاسم تنفيذه جيات عدة من بينيا
جيش االحتالل وأذرعو المنية".
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 26محافظ نابمس يطمب حماية دولية من اعتداءات المستوطنين
د ب أ طالب محافظ نابمس جبرين البكري ،الميمة فبل الماضية ،بتوفير حماية دولية لمشعب الفمسطيني
وارسال فوة حماية دولية بشكل عاجل تكون فادرة عمى وفف ىجمات المستوطنين عمى الضفة الغربية.
وحذر البكري في تصري صحافي مكتوب ،من أن استمرار عدوان ىجمات المستوطنين "سيولد عنفاً في
عموم المنطقة ال أحد يستطير التكين بنتائجو" ،وفال إنو "ال يار أمام الشعب الفمسطيني وسمطتو الوطنية
سوى المطالبة من المجتمر الدولي والمم المتحدة بحماية دولية" .واتيم البكري مجموعات المستوطنين
بتوسير دائرة ىجماتيم الل فصل الصيف وموسم الحصاد بشكل متعمد بيدف إيقاع أكبر فدر ممكن من
ال سائر المادية في أوساط المزارعين الفمسطينيين.
الخميج ،الشارقة/ / ،
 27الضفة :الداخمية مستعدة إلصدار مئات اآلالف من وثائق السفر والوثائق الثبوتية خالل الصيف
رام اهلل  -نائل موسى توفر وكيل و ازرة الدا مية حسن عموي أن تتمقى و ازرتو طمبات الستصدار نحو
وثيقة سفر فمسطينية ،وعددا مماثال من بطافات اليوية الش صية ووثائع ثبوتية أ رى الل
موسم الصيف الحالي ،وفال إن الدا مية فادرة عمى تمبيتيا بسالسة ودون تي ير أيا كانت ضغوط العمل
والمعيقات.
وفال عموي إن الو ازرة ألغت إجازات موظفييا الل الصيف ،وتستنفر أسرتيا لتمبية احتياجات طمبة الثانوية
العامة وحجاج بيت اهلل الحرام والمعتمرين والعائدين وزوار الصيف اليائمة من الوثائع ،مطمئنا بان معاممتيم
ستجري في زمن فياسي مقارنة مر الدول ال رى بعد أعادت الو ازرة تيىيل مديرياتيا وتدريب كوادرىا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
 28مشعل يمتقي عمرو موسى ويبحث معه المصالحة الفمسطينية
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الد مشعل بالمين العام السابع لجامعة الدول العربية عمرو
موسى ،الحد  ،2012-5-22في القاىرة ،لبحث ٍ
عدد من الممفات الفمسطينية .وبحث مشعل مر موسى
عدداً من الممفات الفمسطينية وعمى رأسيا ممف المصالحة الفمسطينية والجيود التي تبذل من أجميا.
كما تطرفا إلى الحديث عن كيفية التصدي النتياكات االحتالل اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني ،في
أماكن تواجده و صوصاً في فطاع نزة المحاصر.
فمسطين اون الين2012/5/22 ،
 29أسامة حمدان :لقاء حماس مع كارتر لتحديد مطالب شعبنا في ظل التغيرات االستراتيجية بالمنطقة
بيروت أكد مسؤول العالفات ال ارجية في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أسامة حمدان ،أن المقاء الذي
جمر بين وفد الحركة بقيادة رئيس مكتبيا السياسي الد مشعل والرئيس المريكي السبع جيمي كارتر في
ال قاىرة ،لم يكن لبحث سبل إشراك "حماس" في العممية السياسية ،التي فال بينيا "ماتت منذ زمن طويل"،
وانما لتحديد مطالب الشعب الفمسطيني وفوى المقاومة في ظل التغيرات االستراتيجية التي تشيدىا المنطقة.
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وأوض حمدان في تصريحات اصة لت "فدس برس" أن لقاءات "حماس" مر القيادات الغربية تندرج في
سياع تعريفيا بمطالب الشعب الفمسطيني ،وتيتي في سياع إدراك دولي بموفر "حماس" في المشيد السياسي
الفمسطيني ،وفال "لقاء فادة "حماس" في القاىرة بالرئيس المريكي السبع جيمي كارتر ليس ىو المقاء
الول لحركة "حماس" مر كارتر وال مر عدد من فادة الدول الغربية ،فيناك العديد من المقاءات التي جرت
في السنوات ال يرة في ىذا اإلطار ،وىي لقاءات عكست إدراكا كبي ار لدى القوى الدولية لمكانة "حماس"،
وأن المستقبل الفمسطيني يقر بين يدي "حماس" وفوى المقاومة".
وأضاف نحن في "حماس" أكدنا أننا منفتحون عمى كل القوى الدولية دون أن يعني ذلك أننا سننسحب إلى
موافر مغايرة لقناعاتنا السياسية ،وفد كانت رسالتنا واضحة لمجمير ،أن رىان "حماس" عمى الصمود والثبات
ىو الفدر عمى االستمرار ،وأن من يريد إفامة عالفات مر المنطقة عميو أن يحترم إرادة الشعوب ويتعامل
معيا".
وجوابا عمى سؤال وجيتو لو "فدس برس" إذا كان من المتوفر تحت أي ظرف أن تجمس "حماس" إلى
إسرائيل عمى طاولة واحدة لممفاوضات ،فال حمدان "ال أظن أن عافالً يمكنو أن يتصور ىذا المشيد".
عمى صعيد آ ر؛ أعرب حمدان عن ثقتو بامكانية إحراز تقدم حقيقي في عممية المصالحة وانياء االنقسام،
وفال "لألسف حتى اآلن ال نممس اإلرادة الحقيقية لدى حركة "فت " التمام المصالحة ،والدليل عمى ذلك ىو
أنيا أفدمت مؤ ار عمى تشكيل حكومة جديدة برئاسة سالم فياض ،وأن الرئيس محمود عباس لم يباشر
مياتو كرئيس حكومة مكمف كما جرى في اتفاع الدوحة ،اليوم الحد ( )5|22سيكون ىناك لقاء لتشكيل
الحكومة ،بوساطة مصرية ،نحن نرى ذلك نقطة إيجابية لصال الوسطاء وآمل أن يكون المقاء مد ال
لمصالحة حقيقية".
وأضاف "إذا توفرت اإلرادة السياسية نستطير الل عشرة أيام اتمام ىذا البرنامج ،إذا لم تحرر السمطة من
االمالءات اإلسرائيمية والمريكية".
وعما إذا كان من الوارد أن تواصل "حماس" مسيرتيا نحو المصالحة بمعزل عن اعتقال أنصارىا وكوادرىا
في الضفة الغربية ،فال حمدان "حركة "حماس" حركة مؤسسية وأبناء الحركة يمتزمون ف ارراتيا ،ىذا ال يعني
أننا
أننا سنقبل أن يتواصل اعتقال وتعذيب كوادرنا وفياداتنا في الضفة ،صحي
سنبحث اليوم في القاىرة تشكيل الحكومة ،ولكن ىذا ال يعني أننا لن نبحث بقية بنود االتفاع وعمى رأسيا
الممف المني".
قدس برس2012/5/22 ،
 2:القدس العربي :فتح وضعت قائمة بأسماء شخصيات مستقمة لحكومة التوافق
رام اهلل -وليد عوض أكده مسؤول رفير في حركة فت لت'القدس العربي' أن حركتو التي يتزعميا الرئيس
محمود عباس ،وضعت تصو اًر بيسماء ش صيات مستقمة لطرحيا الل المباحثات التي ستنطمع في
العاصمة المصرية القاىرة اليوم االثنين ،لشغل مناصب و ازرية في حكومة التوافع.
وبحسب المعمومات التي أكدىا ىذا المسؤول فإن السماء التي يحمميا وفد فت تضم وزراء حاليين من
الش صيات المستقمة ،يحظون بثقة الرئيس عباس.
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وشكمت فبل أيام حكومة جديدة في برئاسة الدكتور سالم فياضن تضم ش صيات فيادية بارزة في أحزاب
فمسطينية ،وفي مقدمتيا ش صيات من حركة فت  ،إضافة إلى ش صيات مستقمة ،تشرف عمى بعض
الوزرات السيادية وال دماتية ،وتالفي فبوال من المجتمر الدولي ،اصة وزراء ال ارجية رياض المالكي،
ا
المقرب من الرئيس عباس ،والمالية الجديد نبيل فسيس .ويتوفر أن تعيد فت طرح ىذه السماء لمعمل في
حكومة التوافع ،التي سيرأسيا الرئيس عباس.
وذكر المصدر الفتحاوي أنو سيتم الل المباحثات طرح ىذه السماء عمى طاولة البحث مر حركة حماس،
التي ىي ال رى ستطرح من جانبيا أسماء أ رى لشغل مناصب و ازرية ،لكنو أكد أن فت سترفض بشدة أي
مرش ال تنطبع عميو شروط 'االستقاللية الكاممة وعدم تبعيتو لي تنظيم ال من فريب أو بعيد'.
القدس العربي ،لندن2012/5/22 ،
 31صخر بسيسو :ال يوجد اتفاق عمى تعيين نائب لرئيس حكومة التوافق المرتقب تشكيمها
رام اهلل  -وليد عوض أكد ص ر بسيسو عضو وفد حركة فت في حوار المصالحة الفمسطينية لت'القدس
العربي' ،أنو لم يجر الل الحوارات السابقة التي جرى فييا توفير اتفاع المصالحة مر حماس عمى أن
يكون ىناك منصب نائب لرئيس الوزراء ،الفتاً إلى أن ما اتفع عميو فقط ىو أن يكون الرئيس عباس ىو
رئيس الحكومة .وكذلك أوض أن تمك المقاءات لم يتم الليا تحديد عدد أعضاء الحكومة المرتقب
تشكيميا.
لكنو أشار إلى أن كل الممفات ستكون مطروحة عمى طاولة البحث مر حركة حماس ،بيدف إنياء االنقسام،
مؤكداً عمى أن حركة فت 'ستمضي في كل الطرع التي من شينيا أن تسيل الوصول إلى تشكيل الحكومة'.
وعاد بسيسو وأكد الل حديثو لت'القدس العربي' عمى أن فت تطمب بين يكون الوزراء في حكومة التوافع من
'المستقمين والتكنوفراط ،وأن يكونوا وطنيين فادرين عمى العمل'.
ورفض بسيسو الحديث عن إن كان وفد حركة فت يحمل فائمة بيسماء الوزراء المقترحين لمعمل في حكومة
التوافع ،واكتفى بالقول أن حركتو 'جاىزة إلنياء الممف'.
القدس العربي ،لندن2012/5/22 ،
 32الجبهة الشعبية :اتفاق القاهرة األخير بين حركتي فتح وحماس ولد ميتا
نزة  -حامد جاد فممت الجبية الشعبية عمى لسان عضو مكتبيا السياسي رباح مينا من جدية حركتي فت
وحماس تجاه تنفيذ اتفاع المصالحة وانياء االنقسام ،مؤكدة أنو ليس ىناك أي طوات ممموسة عمى أرض
الوافر ،تشير إلى الشروع في تطبيع ما تم االتفاع عميو أ ي ار في القاىرة بين الحركتين.
وفال مينا "إن ما تم الحديث عنو حول تفعيل عمل لجان المصالحة الوطنية المنبثقة عن لقاءات الفصائل
الفمسطينية في القاىرة ،في االتفاع ال ير بين حماس وفت  ،لم يتم تطبيقو عمى أرض الوافر أو تحريك أي
لجنة من ىذه المجان".
وذىب مينا لمقول "اتفاع القاىرة ال ير ولد ميتاً ،لنو اتفاع نير جدي ،ولم تتوفر لدى حركتي فت وحماس
اإلرادة السياسية الجدية ولو لمحظة واحدة لتطبيع اتفاع المصالحة وانياء االنقسام وبالتالي فإن ىذا االتفاع
لن يرى النور أبداً ،وسيكون أمامو الكثير من العرافيل التي ستعيع تقدمو".
الغد ،عمان2012/5/22 ،
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 33البردويل :حماس وفتح تبدآن مشاورات الحكومة في القاهرة اليوم
عمان – نادية سعد الدين فال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" صالح البردويل إن وفداً
فيادياً من حركتو سيمتقي اليوم االثنين في القاىرة وفداً فيادياً من فت لبدء مشاورات تشكيل الحكومة .ويميد
ذلك ،بحسب البردويل ،لمقاء فريب بين رئيس المكتب السياسي لحماس الد مشعل والرئيس محمود عباس.
الغد ،عمان2012/5/22 ،
 34الرشق :منح الواليات المتحدة "وسام الحرية" لشمعون بيريز انحياز تام لالحتالل االسرائيمي
الرشع فرار الرئيس المريكي باراك أوباما إفامة حفل
انتقد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ّ
عزت ّ
اص في البيت البيض لمن "وسام الحرية" لرئيس الدولة العبرية شمعون بيريز؛ ورأى أنو موفف يؤكد
سياسة االنحياز المريكي التام لصال االحتالل الصييوني.
وأكد الرشع رفضو ليذا القرار ،وفال بين ىذا القرار "يؤكد مجدداً التزام الواليات المتحدة بيمن إسرائيل".
وأضاف "القرار محاولة من الرئيس المريكي باراك أوباما لكسب الدعم الصييوني عمى حساب شعبنا
وحقوفو المشروعة"،
صفحة الرشق الرسمية عمى فيس بوك2012/5/22 ،
 35برهوم :اعتقال االحتالل األسرى المحررين في صفقة وفاء األحرار محاولة لالنتقام
اعتبر فوزي برىوم ،المتحدث باسم حركة "حماس" استمرار االحتالل في اعتقال السرى المحررين والذي
طال مؤ ًار السير المحرر في صفقة وفاء الحرار سامر العيساوي ،استيداف متعمد ومباشر ليم ولرموز
الشعب الفمسطيني.
وتحديدا بعد نجاح شعبنا والسرى في إجبار العدو
وفال برىوم ،إن ىذا االعتقال "محاولة صييونية لالنتقام
ً
وتحديدا السرى المعزولين".
عمى إنياء معاناة السرى
ً
وحذر برىوم العدو الصييوني من المساس بالسرى ،مطالباً بإطالع سراحيم فو ار "لن ذلك رع واض
لمصفقة وتبييت لمجيد المصري وتحدي لمشاعر الشعب الفمسطيني" .وأكد "أننا مستمرون في معركتنا مر
االحتالل حتى إنياء معاناة االسرى واطالع سراحيم فيذا واجب عمينا وعيد فطعناه عمى انفسنا".
وتابر "ليعمم العدو الصييوني أن إبداعات المقاومة لن تتوفف ،ومستمرون في كسر كل معادالت االحتالل
بكل فوة وبكل ما نممك وسنفرض معادالت التوازن النوعي عميو ميما بمغت التضحيات" ،مطالباً مصر
بالعمل عمى متابعة ىذه القضية واجبار االحتالل عمى احترام بنود الصفقة والزامو بتطبيقيا واإلسراع في
تدويل فضيتيم.
صفحة فوزي برهوم الرسمية عمى فيس بوك2012/5/22 ،
 36معتقل من حماس بسجون السمطة يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام
فالت حركة "حماس" إن عبد اهلل سالم العكر من مدينة نابمس شمال الضفة الغربية ،والمعتقل لدى أجيزة
المن التابعة لمسمطة الفمسطينية ،بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام لممطالبة باإلفراج الفوري عنو.
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ونقمت الحركة عن مصادر مقربة من عائمة العكر ،وفع بيان صادر عنيا الحد  ،2012-5-22أن العكر
المعتقل لدى جياز المن الوفائي والمحتجز في سجن الجنيد " بدأ اليوم إضراباً مفتوحاً عن الطعام لممطالبة
باإلفراج عنو".
وأوضحت "حماس" أن "العكر ( 22عاماً) أبمغ إدارة السجن ب طوتو االحتجاجية واإلضراب عن الطعام،
اصة بعد وعود متكررة باإلفراج عنو دون أن تصل إلى حيز التنفيذ".
فمسطين اون الين2012/5/22 ،
 37لبنان :مسعى إليجاد مرجعية فمسطينية لن نكون وقوداً ألي فتنة لبنانية
محمد صال عاد موضوع تشكيل المرجعية الموحدة لمفمسطينيين في لبنان نقطة أساسية عمى جدول أعمال
القوى والفصائل .حيث تؤكد مصادر فمسطينية في م يم عين الحموة ان االحداث التي عصفت في لبنان
مؤ ار ،وال شية من اد ال العامل الفمسطيني في التداعيات المبنانية ىي التي اعادت طرح "بند" تشكيل
المرجعية الموحدة من اجل المحافظة عمى الوجود الفمسطيني في لبنان ،وعدم است دام الفمسطينيين في أي
معركة لبنانية دا مية ،والتيكيد أن معركتنا الساسية مر العدو الصييوني ،وأن الفمسطينيين في لبنان
مشروعيم العودة إلى فمسطين".
وييتي ،في ىذا االطار ،المقاء الذي عقد أمس بين القوى اإلسالمية في م يم عين الحموة وفيادة فوى
التحالف الفمسطينية في ل بنان .وشارك عن القوى االسالمية أمين سرىا أمير الحركة اإلسالمية المجاىدة
الشي جمال طاب وممثمو عصبة النصار اإلسالمية الشي أبو طارع السعدي ،الشي أبو شريف عقل،
الشي إبراىيم حوراني وطارع دىشة.
وعن فيادة تحالف القوى الفمسطينية في لبنان كل من عمي بركة وأبو العبد مشيور وفيادة حركة "حماس" في
الم يم ،وأبو عماد رامز واشرف أبو العينين وأبو العبد جبر عن الجبية الشعبية القيادة العامة ،أبو الد
الشمال جبية النضال الشعبي الفمسطيني ،محمد ياسين ووليد جمعة جبية التحرير الفمسطينية ،شكيب العين
وعمار حوران حركة الجياد اإلسالمي ،أبو بسام المقدح منظمة الصاعقة ،أبو ىاني رميض وأبو الد
شريدة حركة فت االنتفاضة .
وأشارت المصادر الى ان النقاشات الل المقاء شممت كل النقاط التي يمكن أن تثير ىواجس وتباينات بين
القوى والفصائل كافة ،عمى طريع إيجاد المرجعية الموحدة لمفمسطينيين في لبنان .وفد تم التوافع عمى
تشكيل لجنة اتصال مؤلفة من أمين سر القوى اإلسالمية الشي جمال طاب وأمين سر تحالف القوى
الفمسطينية عمي بركة لالتصال بفصائل منظمة التحرير الفمسطينية وبت"أنصار اهلل" عمى الساحة الفمسطينية
لمتشاور معيم في ىذه المسيلة والتواصل مر الجيات الرسمية المعنية وكافة القوى السياسية المبنانية.
وصدر عن المقاء بيان جدد التيكيد عمى "أن الفمسطينيين في لبنان ىم عامل استقرار ولن يكونوا طرفاً في
أي نزاعات دا مية لبنانية" .كما دعا إلى "عدم المراىنة عمييم بيي فتنة دا مية ،إن حصمت والتيكيد عمى أن
السالح الفمسط يني لم ولن يوجو إال نحو العدو الصييوني لتحرير فمسطين ،وىذا السالح ىو الضامن
لعودتنا إلى أرضنا فمسطين الحبيبة ومانعاً لتوطيننا في لبنان أو نيرىا من الدول" .وفد شدد طاب عمى ان
اليدف من إيجاد مرجعية فمسطينية ىو تحصين الم يمات والمحافظة عمييا وكذلك العمل عمى تطوير
العالفات مر الطراف كافة عمى الساحة المبنانية.
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من جيتو ،أشار بركة إلى أن "المقاء ليس موجياً ضد أحد ،وأيدينا ممدودة ومفتوحة لكافة الفصائل
الفمسطينية من أجل أن نعمل لحماية الوجود الفمسطيني وحع العودة.
السفير ،بيروت2012/5/22 ،
 38نتنياهو يتهم إيران وحزب اهلل بالتورط فى مجزرة "الحولة" في سوريا
نت تزة (أ ش أ) ف تتال رئ تتيس وزراء إست ترائيل بني تتامين نتني تتاىو ،الي تتوم ،إن إيت تران وح تتزب اهلل ج تتزء ال يتجت ت أز م تتن
المجزرة التى ارتكبيا النظام السورى فى مدينة "الحولة" السورية والتى أدت إلى مقتل  220أش اص واصتابة
 000آ ترين .وطالتتب نتنيتتاىو ،فتتى بيتتان أصتتدره مكتبتتو الحتتد ونقمتتتو صتتحيفة "جيتتروزاليم بوستتت" اإلسترائيمية
عمى موفعيا اإللكترونى الميمة ،المجتمر الدولى بالتحرك ضد إيران وحزب اهلل لمساندتيما النظام السورى فتى
فمعو لمثورة المناىضة لو.
اليوم السابع ،مصر3123/6/39 ،
 39هآرتس :ال تزال هناك فجوة في المواقف بين "إسرائيل" والواليات المتحدة ِبشان إيران
الف تتا لمتصت تريحات الت تتي أدل تتت بي تتا ف تتي نياي تتة الس تتبوع الماض تتي ،نائب تتة وزيت ترة ال ارجي تتة المريكي تتة وين تتدي
شيرمان ،الجمعة ،حول عدم وجود فجتوة بتين موافتف إسترائيل وموافتف الواليتات المتحتدة فتي الممتف اإلي ارنتي،
نقل موفر "ىآرتس" صباح اليوم ،االثنين ،عن مصادر إسرائيمية رفيعة المستوى فوليا إن ىنتاك الفتات بتين
إستترائيل والوالي تتات المتح تتدة ف تتي ك تتل م تتا يتعم تتع بالش تتروط الت تتي وض تتعتيا ال تتدول الغربي تتة إليت تران تتالل جول تتة
المفاوضتتات بتتين الطترفين الربعتتاء الماضتتي فتتي بغتتداد .وفتتال المصتتدر اإلسترائيمي "لقتتد جتتاء اإليرانيتتون إلتتى
بغداد لكسب المزيد من الوفت ،وفد فمنا ذلك استنادا عمى معمومات وليس كتقديرات".
عرب 3123/6/38 ،59
 3:إجراء هنيبال في الجيش اإلسرائيمي :جندي قتيل خير من جندي أسير
الناصرة  -من زىير أندراوس يحتدم النقاش دا ل دوائر صنر القرار في الدولتة العبريتة حتول كيفيتة التعامتل
اإلسترائيمي فتتي حتتال تمكتتن المقاومتتة الفمستتطينية متتن أستتر جنتتود إسترائيميين بيتتدف المقايضتتة وتحريتتر الستترى
السياسيين الذين يقبعون في سجون االحتالل ،وحتتى اليتوم لتم تتتمكن الحكومتة اإلسترائيمية الحاليتة متن تحديتد
سياستيا في ىذا الشين ،وفد تيجج النقاش بعد إعادة الجندي نمعاد شميط ،والزعم اإلسرائيمي بين الثمن الذي
ُدفر لحركة حماس كان باىظًا ،ومرة أ رى عاد إلى الضواء ما ُيطمتع عميتو فتي تتل أبيتب استم أمتر ىنيبتال،
والقاضي بقتل الجندي الم تطف مر أسريو.
وينقسم فادة الجيش اإلسرائيمي في ىذه اليام ،بين مؤيد لتطبيتع ىتذا اإلجتراء ،وبتين متن يترى ضترورة التميتز
بين الجندي اإلسرائيمي وآسريو ،عبر إطالع النار فقط عمى اآلسرين.
وفتتي ىتتذا الستتياع نقمتتت القنتتاة العاشترة فتتي التمفزيتتون اإلسترائيمي عتتن أحتتد الضتتابط اإلسترائيميين التتتابعين لمتواء
نتوالني فولتتو ال يجتتوز لي عضتتو متتن المتواء أن يتعتترض لال تطتتاف ميمتتا كتتان التتثمن ،حتتتى لتتو كتتان ذلتتك
يعني أن ُيفجر فنبمتو اليدوية في آ ر لحظة ،فيقتل نفسو ،ويقتل أولئك الذين يحاولون ا تطافو ،لن نقبتل أن
يكون لدينا أسير أ ر ،وفقاً لما جاء في التقرير.
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وذكترت صتتحيفة (معتاريف) ،أن رئتتيس أركتان الجتتيش اإلسترائيمي بينتتي نتانتس أجتترى تالل اليتتام الماضتتية،
لقتتاء متتر عتتدد متتن فيتتادات الجتتيش اإلسترائيمي ،لتحديتتد كيفيتتة التعامتتل متتر الحتتاالت التتتي يتتتم فييتتا أستتر جنتتود
إسترائيميين ،وبقيتت ىتذه المعمومتات سترية ،ولتم تكشتتف لوستائل اإلعتالم .وبتالرنم متن ىتذه المعمومتتات ،إال أن
ىنتتاك تضتتارباً فتتي التعميمتتات التتتي وجييتتا فيتتادات الجتتيش لمجنتتود اإلس ترائيميين بعتتد االجتمتتاع ،حيتتث نقمتتت
الصحيفة عن أحد الضباط العاممين في الجيش اإلسرائيمي فولو الوامر التي أعطيتيا لمجنتود ،تقضتي بمنتر
عممية السر بيي ثمن ،وان أدى المر إلى فتل الجندي اإلسرائيمي.
أما الناطع الرسمي بمسان الجيش اإلسرائيمي فعقب بالقول إن الحديث حول إجراء ىنيبال يجري في الجيش
اإلسرائيمي بشكل متواتر ومستمر ،وكيفية است دام إجراء ىنيبال يتم تحديدىا بوسائل م تمفة ،من فبل رئتيس
ىيئة أركان الجيش اإلسرائيمي بني نانتس ،عمى حد فولو.
القدس العربي ،لندن3123/6/39 ،
 41مخاوف من تفشي داء الكمب في صفوف الجنود اإلسرائيميين عمى الحدود مع مصر
فالتتت "يتتديعوت أحرونتتوت" فتتي موفعيتتا عمتتى الشتتبكة ،صتتباح اليتتوم االثنتتين ،إن جنتتود احتيتتاط ممتتن ي تتدمون
عمى الحدود اإلسرائيمية مر مصتر ،فتد اشتتكوا متؤ ار متن وجتود عشترات الكتالب الستائبة المنتشترة فتي منطقتة
تتدمتيم ،وأن تتم ي ش تتون م تتن تفش تتي داء الكم تتب بس تتبب وج تتود ع تتدد كبي تتر م تتن الحيوان تتات الميت تتة ف تتي المك تتان.
وأضافت الصحيفة أنو عمى الرنم من رفعيم شكاوى بيذا ال صوص لقائد المنطقة إال أن أحدا لم يعالج ىذه
القضية.
عرب 3123/6/38 ،59

 42زحالقة :في النكبة احتمت "إسرائيل" األرض بقوة السالح واليوم بقوة "القانون"
فتتدم النائتتب العربتتي فتتي الكنيستتت اإلس ترائيمي جمتتال زحالقتتة مدا متتة فتتي نتتدوة بكفتتر فتترع دا تتل أ ارضتتي ،82
السبت  ،8028-5-80بعنوان "السرار القذرة لمديمقراطية اإلسرائيمية ،وشرح كيف أدى اإلصرار عمى إفامتة
ما يسمى "دولة ييودية وديمقراطية" في فمسطين التاري ية إلى تيجير أىل البالد الصميين.
وفال زحالقة "أدركت القيادة الصييونية أن مشروعيا مشروط باستبعاد أىل التبالد الفمستطينيين عتن بالدىتم،
ل م تتع أكثري تتة ييودي تتة مص تتطنعة ،تق تتيم نظ تتام الديمقراطي تتة اإلست ترائيمية ،يعتم تتد حك تتم النمبي تتة ،فم تتو ل تتم ييج تتر
الفمسطينيون لكانوا النمبية ولما فامت أصال الدولة الييودية الديمقراطية".
وبتين أن "الستتر القتذر لمديمقراطيتتة اإلسترائيمية أنيتا تعتمتتد عمتتى الترانستفير ،وىتتو شتترط مستبع لوجودىتتا ،ولكتتن
وبعد أن فامت ،استعممت الديمقراطيتة اإلسترائيمية كتيداة لمستيطرة عمتى الجغرافيتا متن تالل سمستمة متن فتوانين
المصتتادرة ،التتتي متترت متتن تتالل إج تراءات ديمقراطيتتة فتتي الكنيستتت ،وطبقتتت كميتتا باتجتتاه واحتتد وىتتو نقتتل
الرض من العرب إلى الييود".
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وتطتترع زحالقتتة إلتتى سمستتمة الق توانين العنص ترية التتتي متترت فتتي الكنيستتت فتتي عيتتد حكومتتة بنيتتامين نتنيتتاىو،
مؤكتتداً أن أ طتتر وأىتتم ىتتذه الق توانين ىتتي ف توانين الرض "فتتانون لجتتان القبتتول ،وفتتانون مستتتوطنات الف تراد،
وفانون بير أراضي الالجئين والراضي المصادرة ،وفانون حرمان العرب من استعادة الراضي المصادرة".
وفال "عبر العشرات من فوانين المصادرة وعبر م ططات ستمطوية مثتل طتة ب ارفتر ،تستتمر (إسترائيل) فتي
الحترب التتتي بتدأتيا عتتام  82لستمب الرض والتتوطن ،فتتي الماضتي بقتتوة الستالح واليتتوم بواستطة القتوانين التتتي
تنتجيا ما تسمى بالديمقراطية اإلسرائيمية".
المصدر فمسطين أون الين
عرب 3123/6/38 ،59
 43ارتياح إسرائيمي لوصول شفيق إلى جولة اإلعادة باالنتخابات الرئاسية المصرية
القاىرة سادت حالة من االرتياح الشديد دا ل أروفة الحكومة اإلسرائيمية عقب نجاح الفريع أحمد شتفيع فتي
تتوض جولتتة اإلعتتادة متتر مرش ت جماعتتة اإل توان المستتممين د .محمتتد مرستتي ،و اصتتة متتر توفتتر أن يستتير
شتتفيع فتتي نفتتس طريتتع الستتالم البتتارد التتذي اتبعتتو ستتابقو حستتني مبتتارك فتتي التعامتتل متتر تتتل أبيتتب ،فتتي الوفتتت
المتوفتر فيتو أن يستيم مرشت اإل توان فتي إحتداث جممتة متن التغييترات فتي معاىتدة الستالم والعالفتة
الذي متن ُ
بين الطرفين ،بما يعمل عمى تغيير موازين القوى في المنطقة ،المر الذي فد يؤدي إلى حالة من االحتقتان،
مستقبميا.
فد يكون ليا تيثيرات و يمة
ً
وعمت تتى الرن ت تتم مت تتن ذلت تتك االرتيت تتاح ،إال أنت تتو ارتيت تتاح مصت تتحوب بنت تتوع مت تتن الت ت تتوف والترفت تتب دا ت تتل الحكومت تتة
إسالميا في مصر فد يؤثر
ئيسا
ً
اإلسرائيمية ،التي تدعم وصول مرش محسوب عمى النظام السابع وال تريد ر ً
في طبيعة العالفة بين البمدين الل المرحمة المقبمة.
تمامتتا لمتتا يتتدور دا تتل أروفتتة حكومتتة االحتتتالل ،و اصتتة أن شتتفيع
وحتتال المص تريين فتتي إس ترائيل متشتتابو ً
استطاع أن يحجز أصوات المصريين في ال ارج فتي تتل أبيتب لصتالحو تالل االنت ابتات الرئاستية ،بعتد أن
حصل عمى  82صوتًا وعمرو موستى تستعة أصتوات وحمتدين صتباحي ثالثتة أصتوات ،وعبتدالمنعم أبوالفتتوح
صوتين ،ومحمد سميم العوا صوت واحد ،ومحمد مرسي صتوت واحتد ،و التد عمتي صتوت واحتد ..وبمتغ عتدد
الصوات الصحيحة في إسرائيل  05صوتًا والباطمة  25صوتًا.
البيان ،دبي3123/6/39 ،
ضيعت  668ألف يوم عمل
 44وزارة التجارة والتشغيل اإلسرائيمية :إضرابات ّ 3122
يس تتتدل م تتن معطي تتات و ازرة التج تتارة والص تتناعة والتش تتغيل ان االضت ترابات الت تتي ش تتيدتيا الم ارف تتع االفتص تتادية
االسرائيمية العام الماضي  8022فد أدت الى ضياع واىدار  555ألف يوم عمل ،أي اكثر من العام السبع
8020بحوالي ثالثة أضعاف ( 201ألف يوم عمل).
وفتتال المحتتامي شتتمومو يتستتحاكي ،المستتؤول عتتن ممتتف عالفتتات العمتتل فتتي التتو ازرة ،ان ت ازيتتد االضترابات يتتدل
عم تتى تف تتافم وت تتردي منظوم تتة عالف تتات العم تتل ،بع تتد س تتنوات م تتن الي تتدوء واالس تتتقرار النس تتبيين ،الم تتذين وض تتعا
"اسرائيل" في حينو فتي أستفل ستمّم دول منظمتة ( OECDالمتطتورة) متن حيتث عتدد االضترابات والتشويشتات
وما شابو من اجراءات نقابية.
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ويستتتفاد متتن تقتتارير التتو ازرة انتتو جتترى عتتام  8022فتتي اس ترائيل"  85اض ترًابا كتتامالً فتتي الم ارفتتع االفتصتتادية
الم تمفة ،شارك فييا  812ألف عامل وموظف ،مقابل  88اضترًابا كتامالً عتام  ،8020شتارك فييتا  55ألتف
عامل.
وبينتت التقتتارير انتتو جتترى العتام الماضتتي  28اضترًابا جز ًئيتتا تشويشتتات واجتراءات تبتتاطؤ شتتارك فييتتا  52التتف
عمل ،مقابل  25اضرًابا من ىذا النوع عام  ،8020شارك فييا  55الف عامل.
وفال"يتسحاكي" ان  %50من اضرابات العام الماضي جرى عمى مفية مطالب تتعمتع بتالجور المستتحقة ،
بينما جرى  % 58من االضرابات عمى مفية نزاعات حول التوفير عمى اتفافية أجتور جماعيتة جديتدة ،وجتاء
ردا متتن اليستتتدروت ولجتتان العمتتال ونقابتتاتيم عمتتى فصتتل عمتتال ومتتوظفين – بينمتتا جتترى بتتافي
 %20منيتتا ً
االضت ترابات عم تتى مفي تتات أ تترى مث تتل الح تتع ف تتي تمثي تتل العم تتال وتجمي تتد الج تتور وتغييتترات ىيكمي تتة وبنيوي تتة
وتنظيمية فامت بيا االدارات في اماكن العمل.
عكا اون الين3123/6/38 ،
 45مصادر :ارتفاع وتيرة ونوعية الدعم العسكري واالستخباري األمريكي لـ"إسرائيل"
عددت محافل عسكرية إسرائيمية جممة المساعدات المريكية المقدمة لمكيان الل الفترة ال يرة ،مثتل تمويتل
بناء نظام مضتاد لمصتواري  ،ومنحتو معتدات دفتاع متطتورة متن بينيتا طتائرات إعتادة التتزود بتالوفود ،واعطائتو
ذ ائر اصة كقنابل ا تراع المالجئ ،ومن سالح الج ّتو مزيتداً متن التتدريب والم ارفتع فتي الواليتات المتحتدة،
وزيادة التعاون المشترك فتي برنتامج المتن والتكنولوجيتا المتطتورة ،وتقتديم ضتمانات القتروض ،وتوستير تقاستم
المعمومات االست بارية ،بما فييا صور الفمار الصناعية الشديدة الحساسية .وفي ىتذا الجانتب ،أكتد الكاتتب
المريكتتي ،فيميتتب جي ارلتتدي ،أن أشتتد بنتتود التتدعم المريكتي لتت"إسرائيل" يتمثتتل بتتدعوتيا إلتتى دور موستتر ضتتمن
حمت ت ت ت ت ت ت ت تتف "النت ت ت ت ت ت ت ت تتاتو" ،عبت ت ت ت ت ت ت ت تتر تعزيت ت ت ت ت ت ت ت تتز وجودىت ت ت ت ت ت ت ت تتا فت ت ت ت ت ت ت ت تتي مقت ت ت ت ت ت ت ت تتر فيادتت ت ت ت ت ت ت ت تتو وتدريباتت ت ت ت ت ت ت ت تتو ،تمييت ت ت ت ت ت ت ت تتداً
لجعميا جزءاً منو ،بتالتزامن متر االستتمرار فتي مستاعدة "إسترائيل" عستكرياً ودعتم البحتاث والتطتوير العستكري
فييا.
القناة العاشرة (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي ،العدد 3123/6/37 ،3657
 46خبراء إسرائيميون :ثالثة سيناريوهات لموضع في مصر بعد االنتخابات الرئاسية
طرح براء السياسة الصياينة جممة من السيناريوىات المحتممة لمستقبل الوضر في مصر ،مشيرين إلتى أن
الوضر الجديد الذي تحياه مصر لتن ينتيتي فتي المستتقبل القريتب ،وأن احتمتال التد ول فتي حترب متر مصتر
يجت تتب أن يؤ ت تتذ فت تتي الحست تتبان .واست تتتعرض ال ب ت تراء  5ست تتيناريوىات ،ىت تتي الول تست تتارع الست تتممة ونجت تتاح
اإلستالميين فتتي صتتيانة دستتتور جديتتد يجعتتل الشتريعة مصتتدر التشترير الترئيس ،ويحتتول النظتتام المصتتري إلتتى
برلماني ،وينزع القوة من أيدي فادة الجيش ،ويسن فوانين إسالمية في المراحل الولى ،بحيتث يتد ل اإلستالم
في كل مجاالت الحيتاة ،وىتذا احتمتال ع ٍ
تال .الثتاني أن يفشتل الجتيش فتي محاوالتتو صتد صتعود اإلستالميين
لمحك تتم ،ويعم تتن إلغ تتاء االنت اب تتات ،كم تتا حص تتل ف تتي الج ازئ تتر ،في تترج اإلس تتالميون لمشت توارع؛ ل تتيقمعيم الج تتيش
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والشرطة بعنف متعتاظم ،ممتا يتؤدي إلتى انشتقاع فتي صتفوفو ،وفتي نيايتة المطتاف نشتوب حترب أىميتة ،وىتو
احتمال من فض .أما السيناريو الثالث ،وىتو التذي يزيتد متن احتمتاالت الت توف والقمتع الصتييوني ،أن تستفر
نتائج االنت ابات المصرية عن "تحول إستراتيجي" لألسوأ ،لن جمير عالفات "إسرائيل" بمصر تقريبتاً ،فائمتة
مر الجيزة العسكرية واالست باراتية ،بينما ال تمتمك عالفات مر المؤسسات السياسية المعادية.
صحيفة الرياض ،السعودية
التقرير المعموماتي ،العدد 3123/6/37 ،3657
 47وزارة شؤون األسرى في رام اهلل :مصمحة السجون تمارس إجراءات عقابية بحق األسرى
رام اهلل أوض تقرير صادر عن و ازرة شؤون السرى والمحررين "أن مصمحة السجون اإلسرائيمية ال تزال
تمارس إجراءات عقابية بحع السرى والمعتقمين ،وذلك الفاً لما تم االتفاع عميو عشية موافقة فيادة
اإلضراب عمى وفف اإلضراب عن الطعام في منتصف الشير الحالي".
وبين التقرير أنو "تم تجديد االعتقال اإلداري لعدة معتقمين ،عدا مواصمة تنفيذ العقوبات المتمثمة بفرض
الغرامات المالية عمى أسرى شاركوا في اإلضراب المفتوح عن الطعام ،باإلضافة إلى استمرار منعيم من
الزيارة وحرمانيم من االستفادة من شراء حاجياتيم من الكانتينا ،وكان يفترض أن يتم إلغاء تمك اإلجراءات
تضيع ال ناع عمى السرى الذين
العقابية بمجرد وفف اإلضراب" .وأشار التقرير إلى أن "مصمحة السجون ّ
كانوا في العزل االنفرادي ،وأفاد تقرير الو ازرة بين "مصمحة السجون تواصل انتياج سياسة اإلىمال الطبي
لألسرى و اصة أولئك الذين اضوا اإلضراب عن الطعام ،حيث أصبحوا يعانون من حاالت الصداع
الشديد و دران بعض الطراف وآالم في المعدة وال اصرة باإلضافة لحاالت التقيؤ".
األيام ،رام اهلل3123/6/39 ،
 48نادي األسير :األسيران الريخاوي و سرسك يواصالن اإلضراب عن الطعام
نزة أعمنت منظمة حقوفية فمسطينية تعنى بشؤون السرى الفمسطينيين في سجون االحتالل ،أن أسيرين
من فطاع نزة ،ال يزاالن يواصالن اإلضراب المفتوح عن الطعام .وذكر «نادي السير الفمسطيني» ،أن
السيرين أكرم الري اوي ومحمود سرسك ،الموجودين في مستشفى سجن الرممة ،يعانيان من أوضاع صحية
صعبة وفي ناية ال طورة ،مطالبا بتحرك عاجل لوضر حد لمعاناتيما.
الشرق األوسط ،لندن3123/6/39 ،
 49نادي األسير :األسير أبو سيسي يهدد باستئناف اإلضراب عن الطعام إذا استمر عزله
نزة ىدد السير ضرار موسى أبو سيسي ( 88عاما) ،باستئناف إضرابو المفتوح عن الطعام إذا استمرت
إدارة السجون بعزلو في الزنازين االنفرادية في سجن «عسقالن» ،ونقمو لألفسام العامة فورا ،وفقا االتفاع
الذي جرى توفيعو بين فيادة المجنة العميا إلضراب السرى وادارة السجون .و الل زيارة محامي نادي السير
لو ،عبر أبو سيسي عن تيثره وحزنو الشديد لبقائو وحده في العزل ،مؤكدا ضرورة متابعة فضيتو عمى كل
المستويات.
الشرق األوسط ،لندن3123/6/39 ،
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 4:مؤسسة "مانديال" تدعو المؤسسات لوضع قضية األسرى المرضى عمى رأس األولويات
رام اهلل دعت مؤسسة "مانديال" ،كافة المؤسسات العمل بشكل مستمر لوضر فضية السرى المرضى عمى
رأس الولويات ،باعتبار أن ىناك ط ار يتيدد الكثيرين منيم ،في ظل سياسة اإلىمال الطبي التي تنتيجيا
سمطات االحتالل اإلسرائيمي بحقيم.
وأشارت المؤسسة في بيان صادر عنيا ،أمس ،إلى أوضاع عدد من السرى المرضى القابعين فيما يعرف
بت "مستشفى سجن الرممة" ،ومن ضمنيم السير أشرف أبو ذرير ،المعتقل منذ ال امس عشر من حزيران
العام  ،8000والمحكوم بالسجن ست سنوات ونصف السنة.
األيام ،رام اهلل3123/6/39 ،
 51مؤسسة التضامن :الوضع الصحي لألسيرة لينا الجربوني في غاية الخطورة
الضفة الغربية ذكرت مؤسسة التضامن لحقوع اإلنسان ،أن السيرة الفمسطينية في سجن ىشارون
اإلسرائيمي لينا احمد الجربوني تعاني من التياب حاد في الم اررة يسبب ليا أوجاع شديدة طوال الوفت.
وأفاد احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن أن السيرة الجربوني ( )55عاما ُنقمت فبل أيام إلى احد
المستشفيات اإلسرائيمية إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة ،ومن ثم أعيدت إلى السجن ،إال أن أوجاعيا
استمرت دون أي تحسن يذكر في حالتيا الصحية.
عمان3123/6/39 ،
السبيلّ ،
 52االحتالل يمارس سياسة التجويع عمى أسرى القاصرين في سجن "هشارون"
كشف محامي نادي االسير الفمسطيني أنور أبوالفي ،عقب زيارتو االسرى القاصرين في معتقل ىشارون ،أن
سمطات المعتقل تمارس بحقيم سياسة التجوير ،بعدما فمصت وجبات الطعام لمرتين يوميا ..وفال أبوالفي إن
«أوضاع القاصرين سيئة جداً جراء سياسات واجراءات إدارة السجن ،التي تتعمد التضييع عمييم وحرمانيم
من أبسط حقوفيم ،حيث تقوم بتوزير وجبتي طعام يومياً رنم أن فانون إدارة السجون يمزميا بتزويدىم بثالث
وجبات يومياً ،ما يؤدي إلى تجويعيم».
كما اشتكى السرى من عدم توفر أدوات طيي لتس ين المياه ،وأشاروا إلى استمرار حمالت التنكيل بيم،
التي كان آ رىا اعتداء فوات الن شون عمى المعتقل داود أبو سبيتان ،الذي أكد االعتداء عميو بالضرب
المبرح أثناء نقمو إلى المحكمة المركزية في القدس يوم الثالثاء الماضي.
البيان ،دبي3123/6/39 ،
 53فروانة :أكثر من  911ألف حالة اعتقال سجمت منذ سنة 2:59
نزة فال الباحث الم تص بشؤون السرى عبد الناصر فروانة بين أكثر من (  ) 200ألف حالة اعتقال فد
ُسجمت منذ العام  ،2182وأن تمك االعتقاالت لم تقتصر عمى فئة محددة أو شريحة معينة ،بل طالت كافة
شرائ وفئات المجتمر الفمسطيني بما فييم عشرات آالف الطفال ،كما لم تقتصر عمى الذكور بل طالت
اإلناث أيضاً حيث اعتقمت أكثر من  25ألف مواطنة.
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وبين الباحث الفمسطيني بالمعطيات العددية ،بين معدل االعتقاالت كان متذبذباً ،فيما سنوات االنتفاضة
ّ
الولى شيدت أعمى نسبة من االعتقاالت ،حيث ُسجل الل الفترة الممتدة مابين سنتي 2105 –2182
أكثر من 200ألف حالة اعتقال ،وأن فرابة  880ألف حالة اعتقال منذ سنة  2105وحتى االنتفاضة
ثم الليا (كانون الول) ديسمبر  2125ولغاية منتصف )2118
الشعبية الولى ديسمبر عام ّ ،2125
ُس ِّجمت فرابة  820ألف حالة اعتقال بمعدل(  ) 50ألف حالة سنوياً.
أن االعتقاالت فد تراجعت بعد توفير اتفاع أوسمو وفيام السمطة
ومضى فروانة إلى القول «واض ّ
سجل سوى عشرة آالف حالة اعتقال منذ ذلك
الفمسطينية في الرابر من أيار (مايو)  ،2118حيث لم تُ ّ
ولكن معدل االعتقاالت
التاري ولغاية  82أيمول (سبتمبر)  ،8000وىو موعد اندالع انتفاضة الفصى،
ّ
عاد وارتفر بشكل كبير منذ ذلك الوفت ،حتى وصل إجمالي عدد حاالت االعتقال الل انتفاضة الفصى
(أيمول ) سبتمبر  8000ولغاية منتصف ( أيار ) مايو عام  8028إلى أكثر من ( )55ألف حالة اعتقال.
وأضاف بين فرابة  8500أسير ال زالوا فابعين في سجون االحتالل اإلسرائيمي من بينيم  05أسي اًر
معتقمين منذ ما يزيد عن عشرين عاماً  ،وأن من بين ىؤالء  85أسي اًر مضى عمى اعتقاليم أكثر من مسة
وعشرين عاماً وىؤالء ُيطمع عمييم الفمسطينيون مصطم "جنراالت الصبر".
عمان3123/6/39 ،
السبيلّ ،
 54المستوطنون يشنون حممة اعتداءات عمى المزارعين الفمسطينيين في حقولهم
رام اهلل شن المستوطنون في اليومين الماضيين سمسمة اعتداءات عمى الفمسطينيين في حقوليم تركزت في
منطقة جنوب نابمس وبيت لحم .وفال مواطنون في فرية عوريف جنوب نابمس إن مئة مستوطن من
مستوطنة «يتسيار» ىاجموا القرية وأضرموا النار في الحقول واعتدوا عمى المواطنين.
وأكد شيود أن المستوطنين فيدوا الشاب ناج الصفدي ( 80سنة) واعتدوا عميو بالضرب المبرح ،ثم أطمقوا
النار عمى بطنو ،وتركوه في حقمو .وفال مدير مستشفى رفيديا في نابمس الدكتور الد الصال إن الصفدي
أصيب بعيار ناري في البطن أحدث أض ار اًر بالغة في الحشاء وفي أحد فقرات العمود الفقري ،مضيفاً أن
إصابتو بالغة ال طورة.
وكان عدد مماثل من المستوطنين ىاجم السبوع الماضي فرية عصيرة القبمية جنوب نابمس ،وأعتدى عمى
المواطنين ،وأضرم النار في الحقول .ويقول المواطنون في منطقة نابمس إن المستوطنين يشنون سنوياً
ىجمات عمى الحقول ويضرمون النار في المزروعات بيدف التضييع عمى المواطنين ودفعيم لمتوفف عن
زراعة أراضييم وىجرتيا كي يقومون باالستيالء عمييا.
الحياة ،لندن3123/6/39 ،
 55لجنة المرابطين الفمسطينيين في القدس الشرقية تعمن عن بدء حممة فمسطينية لدعم صمود القدس
رام اهلل أعمنت “لجنة المرابطين الفمسطينيين” في القدس الشرفية المحتمة أمس ،أنيا بدأت حممة وسط
الجاليات الفمسطينية واإلسالمية والعربية في دول العالم ،لحشد الدعم لممدينة والمسجد الفصى المبارك
فييا ،رداً عمى تشجير الحكومة اإلسرائيمية ،بقيادة رئيسيا بنيامين نتنياىو ووزيري ارجيتيا ودفاعيا أفيجدور
ليبرمان وشاؤول موفاز ،الييود عمى االستيطان في الراضي الفمسطينية ،اصة محيط القدس.
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وفال رئيس المجنة يوسف م يمر ،في تصري صحفي ،إن الحممة تستيدف توفير الدعم المعنوي واإلعالمي
لفض المجازر اإلسرائيمية بحع الرض والمنشآت الفمسطينية في الراضي المحتمة ،في ظل نياب الضغط
الدولي ،اصة الميركي ،الفاعل عمى إسرائيل لوفف عدوانيا المحموم.
وأضاف أن الدفاع عن الرض الفمسطينية عامة والقدس اصة ىو “فرض عين” عمى كل عربي ومسمم
حيثما وجد ،لن القضية الفمسطينية ذات عمع عربي واسالمي “استراتيجي”.
تحمل مغبة أفعال االحتالل ضد الشعب الفمسطيني ،كونو ساىم بشكل فعمي
وتابر “عمى المجتمر الدولي ُّ
في ترسي وجود ىذا االحتالل عمى الرض”.
االتحاد ،ابوظبي3123/6/39 ،
 56القدس :مائدة فمسطينية تدخل موسوعة "غينيس لألرقام القياسية"
القدس أعمن رسميا مساء اول من امس في مدينة القدس ،عن تسجيل أطول مائدة (بوفيو) لمغذاء الطبيعي
العضوي ،ال الي من الكيمياويات ،في موسوعة نينيس لالرفام القياسية ،ويبمغ طول المائدة المقدسية 808
متر .وافتت رئيس الوزراء الفمسطيني الدكتور سالم فياض البوفيو ،الل ميرجان «القدس لممحبة
والسالم» ،الذي نظمتو جمعية التنمية والثقافة العربية في القدس ،بمشاركة رئيس ديوان الرئاسة الفمسطيني
الدكتور حسين العرج ،ورئيس الييئة اإلسالمية العميا في القدس ،الشي عكرمة صبري ،وحشد من
الش صيات ،ومئات المواطنين.
الراي ،الكويت3123/6/39 ،
 57رواية "يافا تعد قهوة الصباح" ..لإلعالمي أنور حامد
إصدار روائي جديد عن المؤسسة العربية لمدراسات ،لإلعالمي الفمسطيني أنور حامد ،المقيم في لندن،
والذي صدرت لو أ ي ار رواية «يافا تعد فيوة الصباح» ،وىي الرواية الثالثة لو بعد رواية «جسور وشروخ
وطيور ال تحمع» ،ورواية «شيرزاد تقطف الزعتر في عنبتا» ،وجميعيا صدرت ايضاً عن المؤسسة العربية
لمدراسات والنشر.
الراي ،الكويت3123/6/39 ،
" 58السياسة الخارجية األردنية" في إصدار جديد لمدكتور ناصر طهبوب
عمان" يغطي الجزء الثاني من كتاب "السياسة ال ارجية الردنية" ،الصادر حديثا لمؤلفو الدكتور ناصر
طيبوب ،فترة الحراك السياسي منذ العام  2120ولغاية االنت ابات الردنية العام .8020
ويبحث اإلصدار بشكل توثيقي في العالفة التاري ية والجغرافية مر فمسطين والقضية الفمسطينية؛ بسبب فربو
من بؤرة االحداث في الراضي المحتمة.
عمان3123/6/39 ،
الغدّ ،
 59جمعية البيارة الثقافية 24: :مبدعا يشارك في جوائز فمسطين الثقافية
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عمان – نابمس أعمنت مؤسسة فمسطين الدولية وجمعية البيارة الثقافية في بيان مشترك ،انتياء حصر
المشا ركات بجوائز فمسطين الثقافية "الدورة االولى" ،حيث بمغ عدد المشاركات المستوفية لشروط االشتراك
( )251عمال جاءت من ( )80دولة وجنسية م تمفة.
وفال د .أسعد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي عضو مجمس االمناء لمؤسسة فمسطين الدولية ،أنو فد تم
ت صيص مبمغا وفدره عشرون الف دوالر امريكي لمفائزين في ىذه الدورة ،تم تقديميا من بعض اصدفاء
المؤسسة وذلك في طوة تيدف الى الحفاظ عمى فمسطين حاضرة في الوجدان االنساني ،وزيادة الوعي
بالقضية الفمسطينية ،وتسميط الضوء عمى المكانة الفنية واالدبية لممبدعين الفمسطينيين الذين تحمل الجوائز
اسماءىم ،وتشجير االبداع وحث المبدعين عمى تقديم ما يساىم بنشر ثقافة الصمود والعودة .واضاف أنو
سيتم االعالن عن نتائج جوائز فمسطين الثقافية "الدورة االولى" في حفل رسمي بداية شير تموز/يوليو القادم
بحضور أعضاء لجان التحكيم ،ومن المتوفر أن يتم االعالن عن فت المجال لجوائز أ رى الل الدورة
الثانية من جوائز فمسطين الثقافية.
3123/6/38
 5:العاهل األردني :المفاوضات مسئولية المجتمع الدولي
عم تتان – بتت ت ار أك تتد المم تتك عب تتداهلل الث تتاني أم تتس ،تتالل اس تتتقبالو الم تتين الع تتام لمجم تتس أوروب تتا ثوربي تتورن
جانالن تتد ،مس تتؤولية المجتمتتتر ال تتدولي ف تتي مست تتاعدة الج تتانبين الفمس تتطيني واإلس ت ترائيمي لمع تتودة إل تتى طاولتتتة
المفاوضتتات لبحتتث جميتتر فضتتايا الوضتتر النيتتائي ،بمتتا يتتؤدي إلتتى إفامتتة الدولتتة الفمستتطينية المستتتقمة عمتتى
طوط الرابر من حزيران عام 2105وعاصمتيا القدس الشرفية.
عمان3123/6/39 ،
الدستورّ ،
 61لجنة أردنية شعبية لمقاطعة "إسرائيل" تجدد دعوتها إللغاء عرض سيرك في تل أبيب
عمتتان  -نتتادة الشتتي أعمنتتت المجنتتة الشتتعبية الردنيتتة لمقاطعتتة "الكيتتان الصتتييوني" عتتن عزميتتا عتتدم
التوفف عن أنشطتيا ومبادراتيا ،باتجاه الضغط عمى السيرك الكندي العالمي "دي سوليو" ،إللغاء عرضو
المقتترر إفامتتتو فتتي تتتل أبيتتب شتتير آب (أنستتطس) المقبتتل ضتتمن جولتتة لتتو فتتي المنطقتتة العربيتتة ،تتضتتمن
عرضا في العاصمة عمان أوا ر الشير المقبل.
بتدورىا أشتارت عضتتو المجنتة ردن وىبتتة ( 80عامتا) ،إلتتى أن المجنتة أطمقتتت أمتس عريضتتة توافيتر تطالتتب
الجيتتات الداعمتتة والمنظمتتة لستتيرك دي ستتوليو ،بالضتتغط عمتتى إدارة الستتيرك بإلغتتاء عرضتتيا فتتي تتتل أبيتب
واذا ما أصرت عميو فعمييا أن تمغي دعميا.
عمان3123/6/39 ،
الغدّ ،
" 62إسرائيل" ترفض طمبين لمحامي األسير األردني الدباس لزيارته
عمان رفضت سمطات االحتالل االسرائيمية طمبين لمحامي السير االردني حمزة عثمتان التدباس لزيارتتو
واالطمئنان عمى وضعو الصتحي وفقتا لوالتد االستير ،التذي فتال ان ابنتو الموفتوف فتي ستجن شتطا بعتد ان
نقتتل اليتتو متتن ستتجن مجتتدول عقتتب اض ترابو عتتن الطعتتام سي ضتتر لجمستتتي محاكمتتة فتتي  85و 85الشتتير
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المقبتتل ،وان عتتدم الستتماح لممحتتامي بزيارتتتو متتن شتتينو إعافتتة ميتتام المحتتامي فتتي التتدفاع عتتن ابنتتو .وناشتتد
الدباس الحكومة وو ازرة ال ارجية بالتد ل والسماح لممحامي بزيارة ابنو والذي يعمل في نقابة الميندسين.
يتتذكر ان االستتير التتدباس كتتان فتتد اوفتتف فتتي العاشتتر متتن تمتتوز الماضتتي لتتدى توجيتتو بصتتحبة اف تراد متتن
عائمتتتو التتى فريتتة نوبتتا فضتتاء ال ميتتل التمتتام م ارستتم زفتتاف شتتقيقتو.وكان االدعتتاء العتتام االسترائيمي فتتد وجتتو
لمدباس تيمة الت طيط لتفجير السفارة االسرائيمية في عمان و طف دبموماسيين في السفارة.
عمان3123/6/39 ،
الدستورّ ،
 63مجمس الشعب المصري يحذر من حرب إسرائيمية قريبة
القاىرة  -عماد حمدي حذر مجمس الشعب المصري في جمستو المنعقدة يوم الحد ،والم صصة لمنافشة
تنمية شبو جزيرة سيناء ،من احتمال فيام دولة الكيان الصييوني "إسرائيل" بشن حرب عمى مصر في وفت
فريب ،واستعدادىا إلى الد ول في حرب مر أي من دول المنطقة ،مستنداً في ذلك إلى تشكيل حكومة
وطنية التي نالباً ما يقترن تشكيميا بيوفات الحروب في "إسرائيل".
تقدم النائب المستقل بمجمس الشعب ياسر القاضي بطمب إحاطة عاجل لرئيس مجمس الشعب بشين فيام
"إسرائيل" بتشكيل حكومة وحدة وطنية ،وفال القاضي إنو بد ول شاؤول موفاز ستضم الحكومة أكبر عدد
من الوزراء العسكريين أمثال ييود بارك وموفاز وموشيو يمعون ،مما يعزز احتمالية أن تكون حكومة الكيان
الصييوني مقبمة عمى حرب في المنطقة ،مشي اًر إلى أن "إسرائيل" ال تنوى تشكيل حكومة وحدة وطنية إال
فبل اإلعداد لمحرب ،المر الذي يؤدى إلى تيديد طير لقطاع نزه ولمصر والوضر العربي واإلفميمي
وبتحميميا النفسي والتاري ي نجد أنيم يميمون كمياً لنيج التطرف والقتل والحروب.
الشرق ،الدوحة3123/6/39 ،
 64داوود أوغمو :ال يمكن إحالل السالم في الشرق األوسط من دون حل القضية الفمسطينية
اسطنبول ( -يو.بي.آي ).فال وزير ال ارجية التركية أحمد داوود أونمو الحد إنو ال يمكن إحالل السالم
في الشرع الوسط من دون حل القضية الفمسطينية ،ونقمت وكالة أنباء الناضول التركية عن أونمو فولو
في افتتاح مؤتمر إسطنبول العالمي الواحد والعشرين التحاد المجتمعات اإلسالمية ،إنو "من دون حل
القضية الفمسطينية ،ال يمكن ضمان إحالل السالم في الشرع الوسط" ،مضيفاً أن است دام حع النقض
(الفيتو) من فبل الواليات المتحدة ضد عضوية فمسطين في المم المتحدة يمنر السالم في المنطقة.
القدس العربي ،لندن3123/6/39 ،
 65خطة خمسية عربية لمحد من الفقر ودعم المؤسسات الفمسطينية
القاىرة تعقد اليوم (االثنين) الدورة الموضوعية الثانية لوزراء الشؤون االجتماعية العرب ،التي من المنتظر
أن تعتمد ال طة ال مسية لسنة  8028حتى  ،8020لتحقيع العدالة االجتماعية واالىتمام بالفئات الفقيرة
والميمشة ،ودعم المؤسسات الفمسطينية .وفالت رئيسة فطاع الشؤون االجتماعية بالجامعة العربية ،سيما
بحوث إن "ال طة ال مسية لممجمس " ،"8020/8028تيدف إلى بمورة دوره في ىذه المرحمة الدفيقة والفارفة
في تاري الدول العربية".
الخميج ،الشارقة3123/6/39 ،
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 66الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي ومنظمات رجال األعمال بدعم مؤتمر األسرى الفمسطينيين
القاىرة واصمت جامعة الدول العربية ،أمس ،التحضيرات لممؤتمر الدولي لألسرى الفمسطينيين المقرر عقده
أوا ر نوفمبر /تشرين المقبل .وطالب المين العام المساعد لشؤون فمسطين بالجامعة العربية ،السفير محمد
صبي  ،في تصريحات صحافية ،أمس ،المجتمر الدولي ومنظمات رجال العمال بدعم المؤتمر وانجاحو.
الخميج ،الشارقة3123/6/39 ،
 67الخرطوم :ندوة بعنوان "زيارة القدس بين كسر الحصار وجدلية التطبيع"
ال رطوم -عادل أحمد صديع وصف المتحدثون في ندوة "زيارة القدس بين كسر الحصار وجدلية التطبير"،
والتي نظميا المؤتمر العام لنصرة القضية الفمسطينية بال رطوم الصمت العربي عمى أفعال االحتالل
اإلسرائيمي في فمسطين بينو الشريك الكبر لتيويد القدس ومحاصرة المقدسيين وتغيير طبيعتيا الديمونرافية
والسكانية ،وأكدوا أن القدس ستظل المركز الطبيعي لدولة فمسطين المستقبمية ميما كان الحصار والتضييع،
وناشدوا الدول العربية بالتكاتف وكسر الحصار ،وتوفر المتحدثون أن يؤثر الدور الشعبي في المعادالت
السياسية في المنطقة العربية ،وفالوا إن الشعوب التي كانت نائبة أصبحت حاضرة بعد ثورات الربير العربي
وأصبحت تشكل الرأي العام ،وفالوا إن أ طر شيء نتحسب لو في الفترة المقبمة أنو ابتداء من الموسم القادم
سيصب تدريس المنيج الصييوني إلزامياً لممقدسيين العرب.
من جيتو ،فال إمام النصار ورئيس حزب المة القومي السوداني الصادع الميدي ،إن السماح بزيارة
الفصى والسياحة الدينية لمقدس من شينو أن يدعم صمود المقدسيين ،ويضيف لدراسة ىذا ال يار يرجى
عقد ثالثة مؤتمرات مؤتمر مقدسي ،ومؤتمر فمسطيني ،ومؤتمر عربي إسالمي.
وناشد القائم بيعمال السفارة الفمسطينية في السودان سمير عبد الجبار ،الدول العربية بالتكاتف وكسر
الحصار بزيارة القدس كواجب ديني لحمايتيا من التيويد فبل فوات الوان.
نير أن د .أسامة الشقر ،سب عكس التيار الذي يدعو إلى زيارة القدس باعتبارىا واحدة من أدوات فك
الحصار ،وفال لنا رأي في أن ىذه الزيارات التي تعرف "بالزيارات الدينية" في ظل وجود االحتالل الكامل
لمقدس الشريف تصب في صال الدولة اإلسرائيمية أكثر من دعم القضية الفمسطينية ،وتساءل ىل من
المعقول أن تزور السجين بينما يمنر أىل السجين من زيارتو.
وتحدثت عضو مؤسسة القدس الدولية د .مريم الصادع ،عن ضرورة التفكير بصورة م تمفة في أبعاد
القضية الفمسطينية ،وفالت يجب التفكير في القضية بصورة بعيدة عن التجريم والت وين ،والبحث عن
زيارات ممنيجة لمقدس لكسر الحصار ،وأشارت إلى أن التسميم بالمبدأ دون أ ذ الرأي ال يجدي اصة وأن
التسميم التام بين زيارة القدس تقر في تقوية الكيان اإلسرائيمي يحتاج إلى مراجعة.
الراية ،الدوحة3123/6/37 ،
 68تقرير أوروبي :سيطرة "إسرائيل" المطمقة عمى شواطئ غزة مخالفة لمقانون الدولي
كشف تقرير حقوفي ،صادر عن المكتب اإلفميمي لممرصد الورومتوسطي لحقوع اإلنسان في نزة ،أمس،
عن أن سمطات االحتالل اإلسرائيمي ترتكب ممارسات ميينة بحع الصيادين في فطاع نزة ،تتمثل في
اعتقاليم وابتزازىم من أجل التعاون االست باري ،ب الف إجبارىم عمى التعري الكامل ،والنزول إلى مياه
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البحر في ظروف جوية فاسية ،والتيديد بالتنكيل بيفاربيم .وأكد التقرير أن سيطرة "إسرائيل" المطمقة عمى
شواطئ نزة ومياىيا اإلفميمية ،م الفة لمقانون الدولي واتفافية المم المتحدة لقانون البحار .وأوض أن
سمطات االحتالل سعت في السنوات القميمة الماضية إلى فتل مينة الصيد بغزة التي يعيش منيا ما يزيد
عمى  50ألف مواطن ،من الل التقميص المتدرج لمساحات الصيد التي تسم لمصيادين الفمسطينيين
وبين التقرير أن "إسرائيل" فمصت المسافة إلى  20أميال بحرية من الشاطئ ،ثم إلى ستة
باإلبحار اللياّ .
عقب أسر الجندي جمعاد شاليط ،وأ ي اًر إلى  5أميال بعد الحرب عمى فطاع نزة ،التي انتيت في كانون
الثاني /يناير  8001وحتى اآلن.
البيان ،دبي3123/6/39 ،
 69مسؤول أمريكي لـ"هآرتس" :ال توجد فجوة بين موقفنا و"إسرائيل" فيما يتعمق بالممف اإليراني
الناصرة  -زىير أندراوس كشف المراسل السياسي في جريدة ىآرتس العبرية أمس الحد ،عمى موفر
الجريدة االلكتروني ،نقالً عن مسؤول وصفو بينو رفير المستوى في اإلدارة المريكية ،فولو إنو ال توجد فجوة
بين الموفف المريكي والموفف اإلسرائيمي في كل ما يتعمع بالمفاوضات الجارية بين إيران والدول العظمى
الغربية ( مسة  +واحد) بشين مشروع النووي اإليراني .وفال المسؤول إن اإلدارة المريكية ال تشعر بين
رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنيامين نتنياىو ،حاول ممارسة ضغوط عمى اإلدارة المريكية في المفاوضات.
القدس العربي ،لندن3123/6/39 ،
 6:تقرير منظمة العمل العربية حول المستوطنات وآثارها االقتصادية واالجتماعية
طارع الشي تستتعد منظمتة العمتل العربيتة لحتد المتؤتمرات اليامتة لمنظمتة العمتل الدوليتة والتذي ستينعقد
في جنيف " الدورة  202لمؤتمر العمل الدولي يونيو ." 8028
وفتتي حتتديث تتاص لت ت ال اريتتة كشتتف الستتيد أحمتتد محمتتد لقمتتان متتديرعام منظمتتة العمتتل العربيتتة عتتن أن
ير حول تيثير المستوطنات اإلسرائيمية.
المنظمة العربية فد أعدت تقر ًا
وتنفرد الراية اليوم بنشتر التقريتر العربتي التذي أعدتتو منظمتة العمتل العربيتة حتول المستتوطنات اإلسترائيمية
وآثارىتتا االفتصتتادية واالجتماعيتتة عمتتى أصتتحاب العمتتل والعمتتال فتتي فمستتطين وال ارضتتي العربيتتة المحتمتتة
ال رى .وفيما يمي نتص تقريتر المتدير العتام لمنظمتة العمتل العربيتة لعتام  8028مقتدم إلتى التدورة ()202
لمؤتمر العمل الدولي "جنيف ،يونيو ."8028
وحسب التقرير فتإن جتدار الفصتل العنصتري يعتزل المتزارعين الفمستطينيين ويميتد لمصتادرة أ ارضتييم .كمتا
أن  %58من العمال الفمسطينيين بيجر في المستوطنات يتعرضون لمعنف المعنتوي .و  %85يتعرضتون
الضتتطياد عنصتتري و  %5لعنتتف جستتدي و  %58لمتيديتتد بمصتتادرة تص تري العمتتل .باإلضتتافة لت ت 55
عمميتتة انتيتتاك واعتتتداء ضتتد الصتتيادين الفمستتطينيين فتتي نتزة متتن القتوات البحريتتة اإلسترائيمية .عتتالوة عمتتى
التمييز بين العمال العرب ونيرىم من عمال من جنسيات أ رى والعمال اإلسرائيميين .كما أن  %88متن
العمتتال الفمستتطينيين فتتي المستتتوطنات يتعرضتتون لالنتياكتتات متتن فبتتل جتتيش االحتتتالل  .وشتتيدت ستتمطات
االح تتتالل  288مس تتتوطنة ف تتي الض تتفة الغربي تتة وتق تتر بن تتاء  20851بالق تتدس الشت ترفية .و تنش تتر تفاص تتيل
التقرير عمى حمقتين الولى منيا اليوم.
القسم األول
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تيثيرات االستيطان اإلسرائيمية عمتى الوضتاع االفتصتادية واالجتماعيتة وعمتى فطتاع العمتل فتي فمستطين.
المستوطنات اإلسترائيمية وآثارىتا االفتصتادية واالجتماعيتة عمتى ال ارضتي الفمستطينية وفطتاع العمتل تالل
العام  . 8022تعمل م تمف الجيزة والمؤسسات والمنظمات اإلسرائيمية بتوجيو مباشر ودعتم رستمي متن
الحكومة اإلسرائيمية عمى تنفيذ برنامج منيجي لمتوسر االستيطاني في م تمف المناطع الفمسطينية بحيث
تتحول شبكة االستيطان وما يرافقيا من تغيرات طبونرافية وديمغرافية الى عائع حقيقي أمام إمكانيتة فيتام
دولة فمسطين ذات تواصل جغرافي.
كمتتا أث تترت مجم تتل السياس تتات اإلست ترائيمية واإلجت تراءات القمعي تتة الحالي تتة والمتمثم تتة ف تتي الحص تتار واإلن تتالع
والعتتدوان وتتتدمير الممتمك تات وستتمب الميتتاه والم توارد الطبيعيتتة وتمويتتث البيئتتة ،عمتتى االفتصتتاد الفمستتطيني
بصفة عامة وفطاع العمل بصفة اصة حيث يتيثر ىذا القطاع بشكل مباشر بكافة اإلجتراءات التعستفية
اإلست ترائيمية بح تتع الش تتعب الفمس تتطيني وكاف تتة نت تواحي حيات تتو االفتص تتادية واالجتماعي تتة والص تتحية والنفس تتية
ونيرىتتا متتا أدى التتى تتتدني المستتتوى المعيشتتي لألستتر الفمستتطينية وارتفتتاع طيتتر فتتي معتتدالت البطالتتة فتتي
السنوات الماضية في الراضي الفمسطينية لتصل الى  %8062في الربر الثالث من العام .8022
ويمك ت تتن التع ت تترض ال ت تتى أى ت تتم الت ت تتيثيرات الس ت تتمبية لممس ت تتتوطنات االست ت ترائيمية عم ت تتى الوض ت تتاع االفتص ت تتادية
واالجتماعية لصحاب العمل والعمال وعمى الشعب الفمسطيني عامة عمى النحو التالي
وافر االستيطان اإلسرائيمي في الراضي الفمسطينية  .تشير البيانات الى أن عدد المستوطنات في الضفة
الغربيتة فتتد بمتتغ  288مستتتوطنة وذلتتك فتتي نيايتتة العتتام  8022منيتتا  80مستتتوطنة فتتي محافظتتة القتتدس ،و
 88مستتتوطنة فتتي محافظتتة رام اهلل والبي ترة ،و  21مستتتوطنة فتتي محافظتتة ال ميتتل ،و  25مستتتوطنة فتتي
محافظة أريحا والنوار ،و  25مستوطنة في محافظتة بيتت لحتم و  28مستتوطنة فتي محافظتة ستمفيت و
 22مس تتتوطنة ف تتي مافظ تتة ن تتابمس و  5مس تتتوطنات ف تتي محافظ تتة فمقيمي تتة و  5مس تتتوطنات ف تتي محافظ تتة
طوباس و  5مستوطنات في محافظة جنين و  5مستوطنات في محافظة طولكرم.
وف ت تتد م ت تترت عممي ت تتات االس ت تتتيطان ب ت تتيربر م ارح ت تتل حت ت تتى -2125/2120-2155/2150-2105( 8022
تتوطنا متر نيايتة
 .)8022-2112/2110ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنحو  522158مس ً
العتتام  8022ويتضت متتن البيانتتات أن معظتتم المستتتوطنين يستتكنون فتتي محافظتتة القتتدس بوافتتر 808815
مستوطنا يمييا محافظة رام اهلل والبيرة بوافر  10508مستوطنا و  50808مستوطنا في محافظة بيت لحم
ً
و  55251مستوطنا في محافظة سمفيت و  2858مستوطنا بمحافظة طوباس.
المستوطنات وتأثيرها عمى قطاع العمل:
 بتتالرنم متتن أن الموافتتر االستتتيطانية تمتتتد عمتتى مستتاحة  %5فقتتط متتن الضتتفة الغربيتتة إال أنيتتا تستتيطربشكل فعمي عمى أكثر من  %88منيا (بسبب الطرع االلتفافيتة التتي تصتل المستتوطنات بعضتيا بتبعض
وبالمنتتاطع دا تتل ال تتط ال ض تتر وبستتبب المستتاحات الشاستتعة الت تتي تستتيطر عمييتتا المجتتالس اإلفميمي تتة
لممستوطنات وىذه بدورىا تضعيا تحت تصرف المستوطنات).
 تصتتاعد وتيترة االستتتيطان وتوستتير المستتتوطنات فتتي بدايتتة العتتام الحتتالي بمصتتادرة المزيتتد متتن ال ارضتتيالفمستتطينية واستصتتدار ف ت اررات ببنتتاء اآلالف متتن الوحتتدات االستتتيطانية بتركيتتز كبيتتر دا تتل وفتتي محتتيط
القدس الشرفية المحمية.
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 صادرت سمطات االحتالل نحو  8280دونما عتام  8020فتي موافتر م تمفتة متن ال ارضتي الفمستطينيةالمحتمتتة (محافظتتة القتتدس  550دونمتتا) متتن أ ارضتتي فريتتة العيستتوية وبيتتت اكستتا وعناتتتا (محافظتتة نتتابمس
 2000دونم) (محافظة ال ميل  2520دونما) وفي محافظات أ رى.
 أفتترت ستتمطات االحتتتالل بنتتاء  20851وحتتدة استتتيطانية معظميتتا دا تتل وفتتي محتتيط القتتدس الش ترفيةوباشرت فعميا أعمال البناء في  2500وحدة سكنية.
 يتتتوزع العمتتال الفمستتطينيون بتتيجر فتتي المستتتوطنات حستتب القطاعتتات االفتصتتادية فطتتاع اإلنشتتاءات -%5061فطتتاع ال تتدمات  - %21فطتتاع الصتتناعة  - %2065فطتتاع الز ارعتتة  %161و  %565لتتيس
ليم فطاع افتصادي محدد.
 حست تتب الجت تتنس يتركت تتز الرجت تتال فت تتي فطت تتاع اإلنشت تتاءات  %5168وتقت تتدر نست تتبة النست تتاء العت تتامالت فت تتيالمستوطنات في فطاع ال دمات بنحو  %0262وفي الزراعة  %8561وفي الصناعة .%2065
 متتا يقتتارب  %22متتن العمتتال الفمستتطينيين بتتيجر فتتي المستتتوطنات يعممتتون فتتي أراض مصتتادرة ىتتي فتتيالصل ممك لسرىم أو لحد أفاربيم.
مبمغتا
  %55من العمال الفمسطينيين بيجر الذين يعممون في المستوطنات بموجب تصري عمتل دفعتوا ًمن المال مقابل الحصول عمى تصري العمل!.
نالبيتتة العمتتال الفمستتطينيين بتتيجر  %55يعممتتون عتتن طريتتع مقتتاولين (سماسترة) عمتتل فمستتطينيين بينمتتا %85منيم يعممون عن طريع التعافد المباشر مر المشغل اإلسرائيمي.
 معظم العمال الفمسطينيين بيجر في المستوطنات يعممون بتدون عقتود عمتل مكتوبتة حيتث  %265فقتطيعممون بموجب عقد عمل ش صي مكتوب مر المشغل اإلسرائيمي و  %268لدييم عقد عمل مكتوب مر
المقاول (سمسار) العمل الفمسطيني بينما  %82يعممون في المستوطنات بموجتب اتفتاع عمتل شتفيي متر
سمستتار العمتتل الفمستتطيني و  %5565بموجتتب اتفتتاع عمتتل شتتفيي متتر المشتتغل اإلس ترائيمي وىنتتاك %0
يعمم تتون بموج تتب اتف تتاع عم تتل ش تتفيي ولك تتن دون أن يح تتددوا فيم تتا إذا ك تتان االتف تتاع م تتر سمس تتار العم تتل
الفمسطيني أم المشغل اإلسرائيمي.
  %15متتن العمتتال الفمستتطينيين بتتيجر فتتي المستتتوطنات يعممتتون فتتي موافتتر عمتتل ال يوجتتد فييتتا لجتتانعمالية تمثميم وتدافر عنم حقوفيم لدى المشغل اإلسرائيمي ومقاول (سمسار) العمل الفمسطيني بينما %0
منيم يعممون في موافر عمل في المستوطنات يوجد فييا لجان عمالية.
شروط وظروف العمل:
تشير التقارير والبيانات المتوفرة الى أن شروط وظروف العمل في المستوطنات كانت عمى النحو التالي
 %82متتن العمتتال الفمستتطينيين بتتيجر فتتي المستتتوطنات يقتطتتر متتن أجتتورىم ض تريبة د تتل و %2565يقتطر تيمين صحي و  %068تيمين وطني إسرائيمي و  %2561يقتطر لنراض مكافية نيايتة ال دمتة و
 %88بدل مواصالت و  %25بدل حراسة أثناء العمل في المستوطنة وىناك  %5من العمال يقتطر من
أجورىم رسوم نقابية (ىستدروت)!.
 نسبة فميمة من العمال يحصمون عمى تيمينات اجتماعية و  %22فقط من العمال الذين يعممون  5أيامفي السبوع و  %5865من العمال الذين يعممون  0أيام في السبوع يحصمون عمى إجازة سنوية مدفوعة
الجر.
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 %81متتن إجمتتالي العمتتال الفمستتطينيين بتتيجر فتتي المستتتوطنات لتتدييم تتتيمين ضتتد إصتتابات العمتتل و %25لدييم تيمين صحي.
 %25يحصمون عمى إجازة أعياد دينية مدفوعة الجر. %55متتن العمتتال الفمستتطينيين بتتيجر فتتي المستتتوطنات يعممتتون فتتي مواف تر عمتتل ال يتتتوفر فييتتا مالبتتسومعدات وافية لالست دام.
 ما يزيد عمتى  %52متن العمتال حستب النشتاط االفتصتادي معرضتون لشتعة الشتمس فتي أمتاكن عمتلمكشوفة.
  %88من العمال أو اكثر حسب الموافر معرضون لحساسية مواد كيماوية ومبيدات حشرية.  %88من العمال الفمسطينيين فتي المستتوطنات معرضتون بشتكل مستتمر لم تاطر متواد كيماويتة فابمتةلالشتعال وىناك نسبة مرتفعة من العمال معرضون بشكل مستمر أو متكرر لم تاطر االنزالفتات واآلالت
الدوارة والصعقات الكيربائية.
 ح توالي  %82متتن العمتتال الفمستتطينيين بتتيجر تعرض توا إلصتتابات عمتتل أثنتتاء عمميتتم فتتي المستتتوطناتالل السنوات الربر ال يرة.
 %50متتن إجمتتالي عتتدد العمتتال الفمستتطينيين التتذين تعرض توا إلصتتابات عمتتل فتتي المستتتوطنات تحمم توابينفست تتيم وعمت تتى حست تتابيم تكت تتاليف العت تتالج الطبت تتي و  %2265تحمميت تتا الىت تتل و  %2التت تتيمين الصت تتحي
الفمسطيني.
الراية ،الدوحة3123/6/39 ،

 71بعد تحطيم زند ألسطورة «الشعب اليهودي» يهدم بمعاوله أسطورة «أرض إسرائيل»
حممي موسى أثار البروفيسور شمومو زند في السنوات ال يرة حنع الكثير جتداً متن اإلسترائيميين والييتود
فتتي العتتالم عميتتو .فيتتو فتتي نظتترىم يحطتتم الوثتتان التتتي نشتتيوا عمييتتا وآبتتاءىم ،والتتتي ستتعوا لترستتي يا عمتتى
متتدى القتترن الماضتتي وكينيتتا أبديتتة ال تتالف عمييتتا .وبتتدييي أن كتتتاب زنتتد الول المثيتتر لمجتتدل« ،متتتى
وكيف ا ترع الشعب الييودي؟» أنضب اإلسرائيميين الذين يعيشون نشوة االنتصار واالزدىار .وىو أعاد
إلى الواجية ذلك السجال الذي نشي في أوا ر القرن التاسر عشر وأوائل القرن العشترين عتن متدى اعتبتار
الييتتود فومي تتة وشتتعباً .فق تتد تتالف كثيتتر م تتن اليي تتود الصتتييونية الت تتي ادع تتت أن الييتتود ش تتعب «يت ط تتى
الجغرافيتتا» و«الوافتتر االفتصتتادي» بتتل والمغتتة والثقافتتة .ورأى كثيتترون منتتذ زمتتن طويتتل أن الييوديتتة مجتترد
دين.
ولكتتن الصتتييونية ،لمصتتالحيا ،ستتعت إلعتتادة إنتتتاج الستتطورة الدينيتتة ،ولكتتن فتتي وافتتر سياس تي وعتتالمي
جديتتد .ولتتم يغيتتر متتن المتتر شتتيئاً وافتتر أن الصتتييونية كانتتت عممانيتتة وأن رجتتال التتدين الييتتود ،بتتينمبيتيم
ومؤسستيم الدينية ،كانوا ضد أطروحاتيا التي أروا فييا م الفة لمدين وشترائعو .ومتر ذلتك تحقتع اال تتراع
الصتييوني لمتتدين الييتتودي بنشتتوء الصتتييونية الدينيتتة التتي رأت فتي «العتتودة» و«فيتتام الدولتتة» ىتتدفاً دينيتاً.
وفي كل ذلك وعبره جرى تطوير التدين ورواياتتو ليتذا الغترض وتتم تحتوير الوافتر بمتا يتناستب متر الروايتة.
وربما كان ما نشيده حالياً من «زرع فبور موىومة» في القدس تيكيداً عمى فرض السطورة عمى الوافر.
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وردت البروفيستتورة أنيتتتا شتتابي ار عمتتى كتتتاب زنتتد بالتعتتابير نفستتيا التتتي جتترى النقتتاش فييتتا فتتي مطمتتر القتترن
ّ
الماضي .وكتبت أن الييود شعب يت طى اإلفمتيم .وعنتدما ييتتم ييتودي أوروبتي بييتودي يمنتي فإنتو يفعتل
ذلك ،لنو يش صو كابن لشعبو .وعندما وفعتت فريتة دمشتع وتتداعى ييتود فرنستا وبريطانيتا ،وىتم ظاىريتاً
فرنسيون وانجميز عمى دين موسى ،كتان ذلتك بستبب تمتاثميم متر القوميتة الييوديتة .ىتذه ىويتة فوميتة ،فمتم
أر حرصاً بين الكاثوليتك عمتى أبنتاء ديتنيم فتي دولتة أ ترى .كانتت ىويتة دينيتة وىويتة فوميتة إنيمتا التتوأم
الييودي الذي ولد أيام الييكل الثاني عندما فال عز ار لمسامريين «ليس لكم ولنا ،وانما نبني بيتاً إللينا».
لماذا؟ لنيم كانوا من فومية واحدة».
ويتترد البروفيستتور إسترائيل برتتتل المحاضتتر فتتي التتتاري الييتتودي فتتي الجامعتتة العبريتتة بتتالقول «إننتتي عنتتدما
أف أر زند أتذكر لسبب متا االتحتاد الستوفياتي فتي الثالثينيتات والربعينيتات .وفتد كتبتت انتقتاداً لكتابتو الول،
وأ شى أنو لم يفيم عمع انتقادي ،لن زند يي ذ معظم حججو من التاري الوصفي الصييوني وبعد ذلتك
يزعم أن ما يفعمونو في ىذه التدوائر فتي الجامعتات عتديم الىميتة .إن أحتد أول البتاحثين فتي تتاري أرض
إسرائيل وأبحاث تاري القومية الييودية ،الذي فتال بتين الصتييونية أعتادت متع الشتعب الييتودي كمفيتوم
ف تتومي ،ى تتو إست ترائيل برت تتل» .وأض تتاف إن «ك تتل باح تتث ص تتييوني يع تترف أن الص تتييونية أح تتدثت ث تتورة،
والصتتييونية لتتم تكتتن فريتتدة .فقتتد كانتتت ىنتتاك حركتتات فوميتتة ييوديتتة أ تترى .الحركتتة الصتتييونية أ تتذت
مجموعة ما فبل الحداثة وأعادت تعريفيتا كشتعب وكقوميتة .وكتتابي الترئيس عتن تتاري ييتود شترع أوروبتا
ُسمي «من المة إلى القومية» وىو يصف كيف تبمتورت المجموعتة الييوديتة متا فبتل الحداثتة إلتى فوميتة.
إذن ما الجديد ولماذا يقول إن ىذا ىو عكس ما يقولو المؤر ون الصياينة؟».
وم تتن المؤك تتد أن كت تتاب زن تتد الجدي تتد« ،مت تتى وكي تتف ا ترع تتت أرض إست ترائيل؟» يثي تتر نض تتباً أكبت تر ل تتدى
اإلسرائيميين الذين يرون كيف يحطم زند أوثانيم الرضية .فيو يثبت أن مفيتوم «أرض إسترائيل» ا تتراع
مستتيحي وأن البروتستتتانت فتتي ستتعييم لم تتالص أعتتادوا ض ت محتتتوى فتتي ىتتذا التعبيتتر ،وأن الصتتييونية
الييودية أ ذتو عنيم وأحالتو إلى مقدس .ويمكن ىنا مالحظة أن الدولة العبرية عنتد إنشتائيا ركتزت عمتى
الرض ومصادر الثروة أكثر مما ركزت عمى «الماكن الدينية» .ولكن الحال ي تمف حالياً بعدما لم تعتد
الصتييونية الدينيتتة مجتترد ا تتراع فتي التيتتار التتديني وانمتتا صتارت دينتتا بتتذاتيا .وىتتذا متا يممستتو الجميتتر فتتي
الموفتف متتن المستتتوطنين فتتي الضتتفة الغربيتتة ممتتن بتاتوا يضتتفون عمتتى القبتتور مكانتتة مقدستتة بغتتض النظتتر
عن حقيقة وأسطورة المدفون فييا .وىذا ما جرى في ال ميل وبيت لحم والقدس ونابمس وأماكن أ رى.
والوافر أن مشكمة الصييونية ال تكمن فقط في تنمية أساطير دينية حول القومية والرض وانما أيضتاً فتي
تنمية أساطير حول «العرع» الييودي و«الصل الواحد» .وفتد فنتد زنتد وكثيترون ىتذه النظريتات ولكتن ال
يزال في إسرائيل من يعرض ىذه الساطير ليس فقط بمبررات دينية وانما أيضاً بحجج «عممية» .ومؤ اًر
صتتدر فتتي أميركتتا كتتتاب باستتم «الت تراث تتتاري جينتتي لمشتتعب الييتتودي» يكتترس نظريتتة «العتترع الواحتتد».
ويرى مؤلف الكتاب ىاري أوسترر من كميتة ألبترت آينشتتاين لمطتب فتي نيويتورك أنتو رنتم ا تتالف الييتود
ظاىرياً إال أن لدييم «بصمة جينية واحدة».
عموما وطوال تاري يمتتد عمتى متدى ثالثتة آالف عتام عرفتت فييتا الييوديتة بيشتكال م تمفتة وفتي منتاطع
م تمفتتة ولتتدى شتتعوب م تمفتتة وعبتتر تتزاوج وتتتدا ل ثمتتة متتن يتترى أن فصتتة العتترع الواحتتد ليستتت أكثتتر متتن
كذبة .ولكن الصييونية وفي سعييا لتيكيد الفارع ال تتتورع حتتى عتن اعتبتار الفتارع اإلحصتائي فتي نستبة
المصابين بسرطان الثدي أو أمراض أ رى دليالً عمى ا تالف الييود عن نيرىم .وىناك من يشتدد كثيت اًر
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عمتتى الفتتارع فتتي «التفتتوع العقمتتي» لمييتتود وينستتبو إلتتى أستتباب جينيتتة .وثمتتة بتتين الصتتياينة المحتتدثين متتن
يعتبر أن أسطورة العرع الواحد كان ليا شين فتي البتدايات الولتى لمصتييونية التتي حاولتت ا تتراع روابتط
وتيكيد ىوية .ويعتقد ىؤالء أن اندفاعة كيذه توفر أيضاً لعداء الييود فرصة لتيكيد عزلتيم ومحاربتيم.
ولكن أوسترر ي شدد في أبحاثو عمى أن الييتود ي تمفتون ستيكولوجيا وبتدنيا وجينيتا عتن نيترىم متن النتاس.
وى تتو ي تترى أن ال تتوف م تتن الالس تتامية ال ينبغ تتي أن يحج تتب واف تتر ا تتتالف «الس تتاس البيول تتوجي لميي تتود
والجينات الييودية» .ويعتقد أن ىناك براىين فاطعة عمى ذلك .وال أحد يعرف الساطير التتي ستنشتي بعتد
ذلك.
السفير ،بيروت3123/6/39 ،
 72نحو تخفيض سن الترشح لصالح نظام سياسي متنور

د.حنان عشراوي
يمعتتب الشتتباب الفمستتطيني دو اًر حيوي تاً فتتي بمتتورة وحمايتتة اليويتتة الوطنيتتة ،ويظيتتر ذلتتك بشتتكل عممتتي فتتي
عمميتتة النضتتال التتوطني والبنتتاء التتديمقراطي لدولتتة فمستتطين ومؤسستتاتيا وبنيتيتتا التحتيتتة عمتتى التترنم متتن
محتتاوالت الحرمتتان والتيمتتيش واإلفصتتاء المفروضتتة عميتتو بستتبب االحتتتالل وممارستتاتو القمعيتتة وارىتتاب
مستتتوطنيو متتن جيتتة ،وبس تتبب الظتتروف االفتصتتادية والسياستتية واالجتماعي تتة التتتي تفتتتك بوافتتر المجتم تتر
الفمسطيني من جية أ رى.
لقتتد وضتتعت الحتتداث ال ي ترة ،صوصتتا فتتي البمتتدان العربيتتة ،العتتالم عمتتى مفتتترع طتترع تتتاري ي باتجتتاه
التقدم نحو الحريات والديمقراطية ،وتحقيع التنمية والسالم والرفتاه االجتمتاعي وتطتوير التعمتيم ،وأثبتتت أن
الشتتباب ىتتم أداة التغييتتر الجتتاري فتتي المنطقتتة والعتتالم .ويشتتارك شتتبابنا اليتتوم العتتالم فتتي تطمعاتتتو لمحريتتة
والك ارمتة والمشتتاركة السياستتية .ومتتن ىتتذا المنطمتتع ،تكمتتن أىميتتة التتتد ل االيجتتابي لمشتتباب لتحقيتتع الوحتتدة
الوطنيتتة وانيتتاء االنقستتام ،وحمايتتة المنج تزات الديمقراطيتتة متتن تتالل االستتتجابة إلج تراء االنت ابتتات التتتي
تعتبر متن أىتم مقومتات الحيتاة الديمقراطيتة ،وتكتريس الحتع السياستي فتي الترشت واالنت تاب وفقتا لمواثيتع
حقوع االنسان.
لق تتد أف تتر االع تتالن الع تتالمي لحق تتوع االنس تتان ،والعي تتد ال تتدولي ال تتاص ب تتالحقوع االفتص تتادية واالجتماعي تتة
والثقافي تتة ،والعي تتد ال تتدولي لمحق تتوع المدني تتة والسياس تتية عم تتى أن 'لك تتل مت تواطن ،دون أي وج تتو م تتن وج تتوه
التمييز (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ،إما مباشترة وامتا بواستطة ممثمتين ي تارونتو فتي حريتة' ،و
وينت ب ،في انت ابات نزيية تجرى دورياً باالفتراع العام وعمى فدم المساواة بين النا بين
(ب) أن ينت ب ُ
وبالتصويت السري ،تضمن التعبير الحر عن إرادة النا بين و(ج) أن تُتاح لو ،عمى فدم المستاواة عمومتاً
مر سواه ،فرصة تقمّد الوظائف العامة في بمده'.
وباالستتتناد التتى توفيتتر الستتمطة الوطنيتتة عمتتى االعتتالن العتتالمي لحقتتوع االنستتان ،والعيتتدين التتدوليين بشتتين
الحقتتوع المدنيتتة والسياستتية واالفتصتتادية واالجتماعهتتة ،ونيرىتتا متتن البروتوك توالت الدوليتتة ،وباالستتتناد التتى
طة الحكومة انياء االحتالل وبناء مؤسسات الدولة التي اشارت الى المساىمة في بنتاء فيتادات شتبابية
مؤىمة وفادرة عمتى تعميتع الجاىزيتة الوطنيتة إلفامتة الدولتة متن تالل توستير نطتاع مشتاركة الشتباب فتي
مي تتادين الحي تتاة االجتماعي تتة واالفتص تتادية والثقافي تتة والسياس تتية ،فق تتد ح تتان الوف تتت الفت ترار وس تتن التشت تريعات
الالزمة التي تضتمن تحقيتع واحتترام حقتوع االنستان ،وتعكتس االنتقتال إلتى مرحمتة التطبيتع الفعمتي وات تاذ
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االجراءات الكفيمة بتحقيع درجة عالية من االلتزام بتمك العيود واالتفافيات باعتبارىا احتد استمى االىتداف
التتتي يستتعى شتتعبنا لتحقيقيتتا فتتي اطتتار تحتترره متتن االحتتتالل االسترائيمي ،وفيتتام دولتتتو الفمستتطينية المستتتقمة
وعاصتتمتيا القتتدس  ،وبمتتا يستتاىم متتن تعزيتتز مكانتنتتا الدوليتتة ودورنتتا بتحقيتتع الحريتتات التتتي تستتعى الييتتا
البشرية.
إن مسؤولية اشراك الشباب ودمجيتم فتي الحيتاة السياستية ( كمتا ىتو الحتال بالنستبة الشتراك المترأة الشتابة
ومنتر جميتتر انتواع التمييتتز ضتدىا) تقتتر عمتى عتتاتع مكونتات المجتمتتر كافتة بمتتا فتي ذلتتك المجتمتر المتتدني
والفصتتائل السياستتية والحكومتتة الفمستتطينية والمجمتتس التشتريعي ،و ضتترورة تضتتافر جيتتود ىتتذه المؤسستتات
وتوحيتتدىا متتن أجتتل ال تتروج ب طتتة فاعمتتة تضتتر بالشتتباب فتتي م اركتتز صتتنر الق ترار وتزويتتدىا بتتال برة،
الستتثمار طافتاتيم وانتدماجيم فتتي مجتتمعيم  ،والبحتث عتتن وستائل وبتدائل لتطتتوير معتارفيم و بتراتيم ممتتا
يؤىميم لمقيادة ،اصة وأن العموم واالبحاث االنسانية والتطورات العممية والتكنولوجيا ووسائط المعرفة فتي
اطار النظام العالمي الجديد أوضحت ان ال صمة لمعمر في امتالك المعرفة والعموم.
تصل نسبة الشباب من تركيبة المجتمر الفمسطيني الى ]2 %50من اجمتالي عتدد الستكان فتي ال ارضتي
الفمستتطينية ،وتعتبتتر ىتتذه الفئتتة ىتتي االكثتتر معرفتتة ود اريتتة باحتياجاتيتتا عمتتى مستتتوى التحتتديث والتطتتوير
والتنمي تتة ،وبالت تتالي يج تتب إعطاؤى تتا الفرص تتة الحقيقي تتة ف تتي التعبي تتر ع تتن نفس تتيا ،وأن ال يس تتتمر ف تترض
الوصاية عمييا تحت ذرائر نقص ال برة او المعرفة ،لكي ال يعتبر ذلك أحد أوجو التمييز العنصري القائم
تس بمفيتوم المواطنتتة
عمتى تستمط واستتبداد فئتتات عمريتة أ ترى تحتتت مظتالت سياستية ىتدفيا االفصتتاء والم ّ
باعتباره عالفة فانونية بين الفرد والدولة.
وبناء عمى ما ستبع ،أصتب متن اليتام والعاجتل أن يبتادر صتانعو القترار التى تعتديل ستن الترشت لمستمطة
التشريعية الى  82عتام وح ٍتد وستط التى  85عتام ،وت فتيض ستن الترشت لمرئاستة التى  50عتام ،عممتاً
أن التتدول المتقدمتتة ،ونالبيتتة التتدول العربيتتة مثتتل التتيمن ،ولبنتتان ،والردن ونيرىتتا تقت ّتر ىتتذا الستتن لمترش ت
النت اب تتات البرلمت تتان والرئاس تتة ،باإلضت تتافة إل تتى أن اكثت تتر م تتن  %10متتتن ال تتدول االوروبي تتة مث تتل ايطاليتتتا
والدنمارك وألمانيا واشتونيا فد منحت حع الترش واالنت اب لمواطنييا اعتبا اًر من  22عام فما فوع.
إن تجستتيد حقتتوع شتتبابنا وشتتاباتنا فتتي المواطنتتة كتتان واضتتحا متتن تتالل االلتتزام بوثيقتتة اعتتالن االستتتقالل
التي نصت ع مى 'ان فمسطين لمفمسطينيين' بغض النظر عن ألوانيم وأطيافيم وأعمتارىم ،وكتذلك االلتتزام
ب طتتة بنتتاء الدولتتة ،وباستتتحقافات حقتتوع االنستتان ومتطمبتتات العصتتر ،والستتير ب طتتى ثابتتتة نحتتو الحريتتة
والديمقراطية وب طى متسارعة النصاف ىذا الشريحة الواسعة من أبناء شتعبنا ،وافترار حقيتم فتي الترشت
أسوة ببافي الدول الطامحة لمتطور والتقتدم االجتمتاعي والسياستي ،ولبنتاء مجتمتر ديمق ارطتي متنتور مبنتي
عمى سيادة القانون ومنصف لجمير مكوناتو.
ان النظتتام السياستتي بحاجتتة التتى روح االبتتداع والجترأة واالستكشتتاف التتتي يتحمتتى بيتتا الشتتباب ،ومتتن دونيتتا
يصب النظام والمجتمر منغمع عمى نفسو ويكرر ذاتو.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)3123/6/38 ،
 73دوافع القمق اإلسرائيمي من االنتخابات الرئاسية المصرية
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تسود حالة من القمع والترفب وسط المسئولين والمحممين اإلسرائيميين بعد إعالن نتائج الجولتة الولتى متن
انت ابتتات الرئاستتة المصترية ،حيتتث يتعتتاممون بحتتذر شتتديد فتتي ىتتذا الموضتتوع ،ويتجنبتتون مياجمتتة أي متتن
الطراف المتنافسة وفاً عمى اتفافية السالم التي تقف عمى المحك.
ومر ذلك يبدون شتية كبيترة متن صتعود اإل توان المستممين ،وانقتالب المعتادالت اإلفميميتة ،كمتا يحتاولون
فتترز عتتدة يتتارات تتتتدرج متتن ستتيئ إلتتى أس توأ ،ولتتذلك فيتتم يتطمعتتون ل تت"أحمد شتتفيع" التتذي يتمتتتر بستتمعة
برانماتية ،ويعرف تماماً تكمفة حرب مر (إسرائيل) ،و الفاً لبافي المرشحين فإنو مستتعد لزيارتيتا إلظيتار
أن لديو نوايا طيبة.
وفتد بتدا واضتحاً أن ىنتاك اطمئنانتاً ولتتو مزعومتاً ،متن فبتل محافتل مطمعتة فتتي تتل أبيتب إلتى مصتير اتفتتاع
"كامب ديفيد" مر مصر ،لن المشاكل االفتصادية كبيرة جداً ،وسيكون من الصعب مواجيتيتا ،والتعتاطي
معيا من فبل أي رئتيس ستيقودىا فتي المرحمتة القادمتة ،دون أن تستتمر الشتركات الجنبيتة الكبترى بالعمتل
فييتتا ،ودون أن تعمتتل فنتتاة الستتويس والستتياحة ،وكتتل ىتتذه المتتور تتتتم متتن تتالل االتفافتتات الدوليتتة ،ومنيتتا
"كامب ديفيد".
فتتي المقابتتل ،وزعتتت تتتل أبيتتب متتا يمكتتن أن يستتمى "شتتيادات حستتن ستتير وستتموك" لمرشت النظتتام الستتابع،
أحمتتد شتتفيع ،عمتتى اعتبتتار أن مصتتر تحتتت حكمتتو ستتتنطمع نحتتو إعتتادة البنتتاء ،ومتتر أنتتو لتتيس كاريزماتيتتا،
فإنو بال شك زعيم مجرب بير في إدارة المنظومتة الستمطوية ،وسياستتو ستتكون مستئولة ومتوازنتة ،ويفيتم
معنى است دام القوة وفيودىا ،وأىمية التقرب من دول المنطقة والتدول الغربيتة ،متر التشتديد عمتى الواليتات
المتحدة.
وبالنسبة لمعالفات متر (إسترائيل) ،متن المتوفتر ليتا أن تعتود لتكتون كمتا كانتت عميتو حتتى اليتوم ،وستيعمل
حياليتتا عمتتى مستتتويين المطالبتتة بالتجريتتد النتتووي لممنطقتتة ،واعتتادة طتترح الجنتتدة الفمستتطينية عمتتى جتتدول
العمال ،وفد يعمل عمى منر التدىور.
أمتتا بزعامتتة د .محمتتد مرستتي ،مرشت اإل توان المستتممين ،والتحميتتل لإلسترائيميين ،فقتتد تتحتتول مصتتر مكانتاً
إضافياً إليران ،وستد ل في "معمعان" وفوضى عارمة ،ليا تبعتات إفميميتة واستعة لمغايتة ،بفعتل أنتو عتديم
كل تجربة سمطوية ،ليس لو فيم افتصادي وسياسي دولي ،وفي ظل نياب فدرتو عمى بمورة أجندة سريعة
لالنتعاش االفتصادي والدولي ،فإن من شينو أن يي ذ مصر إلى مطارح إيديولوجية وكراىية نربية.
• ترجيح الجيش
ومتن شتين ذلتك ربتط مصتر بميتول التعتاظم اإلستالمي فتي المنطقتة ،بحتل مركتز القتوة العستكرية المركزيتتة،
وتستتمل ميميشتتيات المنظمتتات المستتمحة المنتش ترة فتتي وستتط وشتتمال وشتترع أفريقيتتا ،لن مصتتر "الضتتعيفة"
ستشكل تيديداً عمى (إسرائيل) أيضاً.
ومر ذلك ،تكاد تجمر المحافل المنية واالست بارية اإلسرائيمية المواكبتة لموضتر المصتري المتالحتع ،بتين
مصتتر متتا بعتتد االنت ابتتات يمكتتن أن تتبتتر سياستتة جديتتدة ،وت تترج متتن التتدائرة التتتي وفعتتت فييتتا متتن تتالل
سياسة مبارك ،واآلثار السمبية التي رافقت الثورة والتغيير ،ويبقتى االحتمتال الثتاني بتين تقودىتا االنت ابتات
إل تتى انكفائي تتا لألوض تتاع الدا مي تتة ،مم تتا س تتيجعل المنطق تتة تت تتيثر بش تتكل كبي تتر بنتيج تتة الجول تتة الثاني تتة م تتن
االنت ابات.
في ذات الوفتت ،لتم تستتبعد المحافتل حصتول انقتالب عستكري بعتد االنتيتاء متن االنت ابتات ،لن انت تاب
رئتتيس نيتتر إستتالمي ،ستتيؤدي إلتتى حتتدوث شتترخ فتتي العالفتتات متتر البرلمتتان ،التتذي تُستتيطر عميتتو الحركتتات
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اإلستتالمية ،الفًتتا لفت ترة حكتتم ال ترئيس الم متتوع ،حيتتث يت تتذ الق ت اررات بصتتورة ح ترة ،وبعيت ًتدا عتتن إمتتالءات
مطاطيا بيده.
تما
ً
الرئيس ،ولم يعد ً
وكل ذلك مدعاة لمقمع الذي تحياه (تل أبيب) حالياً ،جراء التحول الذي تشيده مصر ،اصة وأن النتتائج
فتتد ال تصتتب فتتي دمتتة المصتتال اإلفميميتتة لمريكتتا و(إسترائيل) ،وان معاىتتدة الستتالم فتتد ال تستتتمر طتتويالً
الل المرحمة المقبمة ،وستكون مفاجية سارة إذا ظمت في حيز التنفيذ لسنوات فميمة فادمة.
ال طر مما تقدم ،أن (إسرائيل) لن تستطير أن تفعل الكثير لتغيير االتجتاه التذي فتد تستمكو مصتر تالل
الستتنوات القادمتتة ،وس تتمجي كعادتيتتا لمواليتتات المتحتتدة ،التتتي لتتم يعتتد ليتتا نفتتوذ كبيتتر بعتتد ستتقوط مبتتارك ،متتا
يعنتتي أنيتتا ستتتواجو استتتف اززات عديتتدة متتن جانبيتتا ،س تواء متتن تتالل طابتتات عدائيتتة ستتتتبناىا الحكومتتة
القادمتتة ،أو ىجمتتات متتن ستتيناء ،ممتتا يتطمتتب متتن تتتل أبيتتب الحفتتاظ عمتتى معاىتتدة الستتالم ،وايجتتاد وستتيمة
لمحفاظ عمييا ،وابقاء العالفة مستقرة مر مصر بيي ثمن ،حتى لو كانت برئاسة زعيم إسالمي.
فمسطين أون الين3123/6/38 ،
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د .عايدة النجار
تموح في الفع نغمة جديتدة تتعمتع بالفمستطينيين .يطمتر عمينتا بيتا الستناتور الجميتوري فتي مجمتس الشتيوخ
في وان بدى متن بتاب
المريكي (مارك كيرك )المتعصب والمنحاز إلسرائيل  .يد ل المتاىات من باب ّ
موازنة و ازرة ال ارجية المريكية والم صصات المرصودة (لألنروا )  .وىتذا الستموب طيتر لعتدة أستباب
.
بتحي تزه إلس ترائيل ال يعمتتل لوحتتده ولمصتتمحة أمريكتتا بقتتدر متتا يقتتوم بالعمتتل
الحقيقتتة أن الستتناتور المعتتروف ّ
لممصتتال االس ترائيمية .يبحتتث عتتن “ نستتل الفمستتطينيين “  ,أو عتتدد الفمستتطينيين التتذي تجتتاوز ال مستتة
مميون إنسان وىم في تزايد مستمر كبافي البشتر .وىتذا بتالطبر ي يتف استرائيل التتي حاولتت بشتتى الطترع
أن تتتتحكم بكيفيتتة “ إنقتتاص” مواليتتد الميتتات الفمستتطينيات متتثال فتتي” الجميتتل” دا تل ال تتط ال ضتتر وفقتتا
لمش تتاريعيا العنصت ترية الت تتي حاولتي تتا و ل تتم ت تتنج من تتذ س تتنين وف تتا م تتن ت ازي تتد الع تتدد واال تتالل بالعام تتل “
الديمونرافي “ الذي يقمقيا سواء في الدا ل أو في الشتات.
اسرائيل اليوم وىي تواصل سرفة الرض وبناء المستتوطنات وجمتب ييتود العتالم وطترد الفمستطينيين تعبتث
بالتتتاري والجغرافيتتا  .مشتتغولة بشتتكل دائتتم بتتالتعريف متتن ىتتو الفمستتطيني ومتتن ىتتو الالجتتئ ومتتن ىتتو نيتتر
الالج تتئ ست تواء ف تتي الم يم تتات الت تتي تعتب تتر افام تتات مؤفت تتة وض تتيوفا عم تتى البم تتدان المستض تتيفة أو نيرى تتا.
المش تتروع الجدي تتد لمريك تتا المتعص تتبة ف تتي مجم تتس الش تتيوخ المريك تتي  ،ال يي تتدف لت تتوفير بع تتض عشت ت ارت
الماليين لمستاعدة” النتروا “ المعيمتة لالجئتين  ،فيتي تعمتل عمتى تجديتد البحتث عتن أعتداد الفمستطينيين “
ونسميم “ في كل مكان لتتالعب بالرفام والحقائع عندما “تستتطير “ الجمتوس عمتى طاولتة المفاوضتات “
االسطورية ”.باالضافة فان معارضة ال ارجية المريكية لمشروع القرارىو وف عمى المصال المريكيتة
ولتتيس عمتتى تتتوفير المستتاىمات االجتماعيتتة واالنستتانية لالجئتتين التتتي تتبتترع بيتتا كبتتافي دول العتتالم الغنيتتة
والبقائيا في جيوب دافعي الضرائب .إذا ما أفر مشروع كيرك فستضطر أمريكا لقطر بعتض المعونتات و
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ىذا سيزيد مع صورة أبشر مما ىي عميو عند الفمسطينيين والعرب والمسممين وأنصارىم في العالم الذين
يؤمنون بحع الفمسطينيين بالعودة.
يريتتد الكتتونجرس متتن ال ارجيتتة فتتي أول ستؤال البحتتث عمتتن يتمقتتى المستتاعدات متتن النتتروا  ،ورفتتم تقريبتتي
لنستتل أو أحفتتاد الالجئتتين عتتام  . 2182كممتتة الستتر فتتي البحتتث عتتن “ نستتل الفمستتطينيين “ىتتي لنيتتم ال
ي ازلتتون مثتتل أجتتدادىم التتذين رحمتوا وىتتم يطتتالبون “ بحتتع العتتودة “ بصتتوت عتتال  .وحتتتى لتتو ستتقط مجمتتس
الشيوخ وحامل مشروع القرار كيرك في “ الحساب “  .فسيظل حع العودة لمصغار من “ نستميم “ حاضت ار
ولتيس كمتتا فتال بتتن نوريتون مؤستتس الدولتتة المرعوبتة دومتتا  “ ،الكبتار يموتتتون والصتغار ينستتون “  .نستتل
الفمسطينيين يكبر كل يوم ونرجو أن ال تنسى اسرائيل وأمريكا ذلك في المفاوضات القادمة.
أما “ الحباء العرب “ فمعميم يقولون ليتم متن اليتوم  ,أننتا لتن نستم بايقتاف المستاعدات لالجئتين وسنستد
العجتتز ال تتذي ستص تتنعو أمريكتتا ليظ تتل الفمس تتطينيون ونستتميم يط تتالبون بحقي تتم المشتتروع ب تتالعودة إل تتى دول تتة
فمسطينية حرة مستقمة لألجيال القادمة.
عمان3123/6/39 ،
الدستورّ ،
 75كاريكاتير:

الخميج ،الشارقة3123/6/39 ،
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