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 2عباس يعمن من باريس التخمي عن «العضوية الكاممة» لمدولة الفمسطينية
باريس :قاؿ الرئيس محمود عباس 'إنه إذا وافقت إسػرائيؿ عمػإ إطػسؽ سػراح ا،سػرمح وسػمحت لنػا باسػتيراد
أسػػمحل لمطػػرطلح فينػػه يمكػػف أف نلمػػس مػػا السػػيد نتنيػػا و' .وأضػػاؼح فػػي مػػحتمر صػػحافي مطػػترؾ مػػا نظيػػر
الفرنسي فرانسوا والندح اليوـ اللمعلح إف تلميد االستيطاف ليس طػرطا مسػبقا موانمػا ػو التػزاـ ورد فػي أك ػر
مف و يقل دوليل وفي أك ر مف اتفاؽ بأف تتوقؼ لميا ا،عماؿ ا،حاديل.
وتابا' :نحف نقوؿ تلميد النطاط االستيطاني حتإ يتيح لنا الفرصل لنعود لممفاوضاتح وأنا قمت إنه إذا وافؽ
نتنيا و عمإ إطسؽ سراح ا،سرم والسماح باستيراد سسح الطرطلح سنتحاور وليس معنإ ذا أف نتفاوضح
و ذا ما اقترحه و أنه في ػذ اللمسػات التػي نلمػس فيتػا نتحػاور حػوؿ مقتمػؼ القضػاياح لكػف المفاوضػات
تحتاج ذيف البنديف (وقؼ االستيطاف وحدود الدولتيف) المػذيف نصػر عمػإ أنتمػا ليسػا طػرطيف مسػبقيف موانمػا
ما التزامات التزمت بتا الحكومل اإلسرائيميل وألزمت نفستا بتا'.
وأطار إلإ أنه إذا لـ تنلح كؿ المساعي لمعودة لممفاوضاتح فبالتأكيد سنذ ب لملمعيل العامل لنحصؿ عمػإ
ما يطمؽ عميه اسـ دولػل ييػر عضػوح ريػـ إننػا سنصػادؼ عقبػات ك يػرة مػف أطػراؼ مقتمفػل' .وقػاؿ إف الكػرة
في ممعب نتنيا وح ففي المحظل التي يوافؽ فيتا عمإ وقؼ االستيطاف وعمإ حدود الدولتيفح سنذ ب مباطػرة
لممفاوضات لنناقش بقيل قضايا الحؿ النتائي'.
وأضػػاؼ أنػػه أطمػػا ال ػرئيس الفرنسػػي عمػػإ االتصػػاالت مػػا الحكومػػل اإلس ػرائيميلح موالػػإ أيػػف وصػػمت ا،مػػورح
مط ػػي ار إل ػػإ أن ػػه 'مع ػػروؼ ل ػػدم اللمي ػػا إنن ػػا نقت ػػار وأف قيارن ػػا ا،وؿ ػػو المفاوض ػػاتح ول ػػذلؾ نرك ػػز عم ػػإ
المفاوضات بيننا وبيف اإلسرائيمييف'.
وقػػاؿ أف 'مسػػألل ا،سػػرم بالنسػػبل لنػػا حساسػػل لػػدا ونحػػف ننتظػػر مػػف الحكومػػل اإلس ػرائيميل أف تقػػوـ بوالبتػػا
تلا تـ'.
وقاؿ' :تحد نا أيضا ما فقامل الرئيس حوؿ موضوع ا،مـ المتحدة وقمنا إنػه إذا لػـ نػتمكف مػف تقػديـ أو تقػدـ
المفاوضػػات إلػػإ ا،مػػاـح فسػػنذ ب إلػػإ ا،مػػـ المتحػػدة لنحصػػؿ عمػػإ عضػػويل فيتػػا أو مػػا نسػػميه دولػػل ييػػر
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عضو' .وأطار إلإ أنه اتفؽ ما الػرئيس الفرنسػي عمػإ تنسػيؽ المواقػؼ بطػكؿ ليػد مػف ااف وحتػإ الوصػوؿ
لتمؾ المرحمل.
وأضاؼ 'ال نريد أف نعزؿ دولػل إسػرائيؿ وال نريػد أف ننػزع طػرعيتتاح نحػف نريػد أف نتعػايش معتػاح ونحػف نريػد
أف نحاص ػػر السياس ػػل التوس ػػعيلح سياس ػػل المس ػػتوطنات التوس ػػعيلح ال نري ػػد أف نع ػػزؿ إسػ ػرائيؿ ،نن ػػا بالنتيل ػػل
مصمموف و ذا ق اررنا أف نعيش ما إسرائيؿ لنبا إلإ لنب بأمف واستقرار في المستقبؿح ونأتي بعد ذلؾ بكؿ
الدوؿ العربيل واإلسسميل لتعترؼ بتذ الدولل حسب المبادرة العربيل لمسسـ'.
وأعػرب عػػف طػكر لمػرئيس الفرنسػػي عمػإ المواقػػؼ السياسػػيل والػدعـ االقتصػػادي الملػػزيح وقػاؿ' :وقعنػػا أمػػس
اتفاقا بتقديـ مبمغ  20مسييف يورو دعما لمميزانيل الفمسطينيل كلزء مف التزامات الحكومل الفرنسيل و ػذا أمػر
نقدر ونحترمه ونطكر الحكومل الفرنسيل عميهح وأيضا نطكر ا عمإ أنتا دائما وأبدا تقػوؿ إف االسػتيطاف ييػر
طرعي ويلب أف يتوقؼ مف ألؿ الوصوؿ إلإ حؿ سسـ بيف الطعبيف الفمسطيني واإلسرائيمي'.
بدور ح أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا والند 'أف العسقل بيف فرنسا والسمطل الفمسطينيل قػد تعػززت فػي السػنوات
ا،قي ػرةح كم ػػا أف فرنس ػػا تس ػػا ـ بالتنمي ػػل االقتص ػػاديلح قاص ػػل ف ػػي الض ػػفل المربي ػػلح و ػػذا م ػػا يس ػػمح بتحقي ػػؽ
النتػائ،ح و ػذ المسػػاعدة تأكػدت أمػس عمػػإ لسػاف وزيػػر القارليػل' .ولفػت إلػػإ أنػه عمػإ فرنسػػا أف تعمػؿ لكػػي
تقدـ تأمينات لمطػرفيفح لطمأنػل اإلسػرائيمييف بػأنتـ يعيطػوف فػي حػدود عمنػل ومعتػرؼ بتػاح كػذلؾ طمأنػه وأمػف
الفمسطينييف ليعرفوا أف االعتراؼ و في نتايل طريؽ المفاوضات'.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1021/6/8 ،
 1مركز الزيتونة يصدر ممحقاً خاصاً عن الموقف اإلسرائيمي من التحركات واالحتجاجات في األردن
بيروت :قصص قسـ ا،رطيؼ والمعمومات في مركز الزيتونل لمدراسات واالستطاراتح ممحقاً قاصاً عف
الموقؼ اإلسرائيمي مف التطورات عمإ الساحل ا،ردنيلح يعرض المواقؼ اإلسرائيميل بكافل لوانبتا مف بدايل
الحراؾ حتإ تاريخ صدور الممحؽح كما يستعرض الممقص الذي يقا في  201صفحل أبرز التحميست
والمقاالت حوؿ تأ يرات ذا الحراؾ عمإ "إسرائيؿ".
أف اندالع ال ورات في عدد مف الدوؿ العربيلح قصوصاً تمؾ التي طالت الدوؿ
وأطار م ّ
عد الممحؽ إلإ ّ
الملاورة لػ"إسرائيؿ"ح م ؿ مصر وسورياح والتي توقّا بعض المحمميف أف تصؿ ا،ردفح قصوصاً بعد
التحركات الداعيل لإلصسحات السياسيل في المممكلح لعؿ نسبل ا،مف التي كانت تطعر بتا "إسرائيؿ"
تقتمؼ عف النسبل التي كانت تعيطتا في ظؿ الحكومات العربيل السابقل.
صناع
أف ّ
وتبرز في ذا اإلطار أ ميل رصد المواقؼ اإلسرائيميل مف الحراؾ السياسي في ا،ردفح ذلؾ ّ
القرار في "إسرائيؿ" يرقبوف التحركات الداعيل لإلصسحات السياسيل في ا،ردفح ويحبسوف أنفاستـ انتظا اًر
لنتائلتاح ويبدوف قمقتـ مف التطورات في المطتد ا،ردني باعتبار تحدياً لػ"إسرائيؿ"ح ،نه يفضي إلإ تميير
طابا العسقات التي ظمّت تربط "إسرائيؿ" با،ردف منذ توقيا اتفاقيل وادي عربل.
ولسطسع عمإ الممحؽ عمإ الرابط التاليhttp://www.alzaytouna.net/permalink/17514.html#.T9MZ31IoyDc :
السبيل،عمان1021/6/9 ،
 3ىنية :اعتقمنا شخصاً ىدد باستيداف لجنة االنتخابات
التاريخ :السبت 1021/6/9

العدد1517 :

ص5

قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء إسػػماعيؿ نيػػل إف حركػػل "حمػػاس" قػػدمت مرونػػل عاليػػل مػػف ألػػؿ اسػػتعادة الوحػػدة حتػػإ
وصمت المصالحل إلإ " ذ النقطل برعايل مصريل"ح مطي اًر إلإ اعتقػاؿ ألتػزة ا،مػف طقصػاً ػدد باسػتتداؼ
للنل االنتقابات المركزيل في يزة.
وقػاؿ نيػل فػي قطبػل اللمعػل التػي ألقا ػا بمسػلد "النػور واإليمػاف" بمػزة" :ال زلنػا نقػوؿ إف المصػالحل تحتػػاج
إلرادة قويل وتحرير اإلرادة والقرار السياسيح ونحف ال نزاؿ نتابا ولود االعتقاالت السياسيل في الضفل والتي
استمرت حتإ صبيحل اليوـ اللمعل 1021-6-1ح و نا نلد أف ناؾ عراقيؿ يضعتا مف ال يريػدوف الوحػدة
والمصالحل ويريدوف ربط ا،مف الفمسطيني با،مف الصتيوني وال يريدوف المصمحل لمطعب الفمسطيني".
وأطار إلإ استقباله لوفد للنل االنتقابات المركزيل الذي يعد دليسً عمإ التمسؾ بالمصالحلح كاطفاً أف الملنل
تعرضػػت لمتتديػػد مػػف قبػػؿ طػػقص فػػي حػػاؿ قػػدومتا لمػزةح ولكػػف ا،لتػزة ا،منيػػل تمكنػػت مػػف حمايػػل أعضػػاء
الملنل مف قسؿ تعميمات قويل لألمف.
وأكد أف ا،مف الفمسطيني في يزة تمكف مف القبض عمإ مرسؿ التتديدات والذي اعترؼ أنه تمقإ التعميمات
مف طقص مولػود بػراـ ا ح وحػاوؿ إقفػاء نفسػه باسػتقداـ أرقػاـ واتػؼ لمػرة واحػدة ولكػف ا،مػف الفمسػطيني
استطاع القبض عميه بعد عمميل أمنيل معقدة.
كسر الحصار
وأطػػار نيػػل إلػػإ االقتػراؽ الػػذي حصػػؿ العػػاـ الماضػػي فػػي ممػػؼ الحصػػار الػػذي بػػدأ يتتػػاوم بصػػمود الطػػعب
الفمسطيني و باتهح مطي اًر إلإ بدء انطسؽ المطاريا في كؿ مكػاف فػي قطػاع يػزة الحكوميػل وييػر الحكوميػلح
"فالعػػدو انتػػزـ عمػػإ أرض ي ػزة وتحطػػـ لػػدار االحػػتسؿ"ح داعي ػاً ا،مػػل العربيػػل واإلسػػسميل إلػػإ الوقػػوؼ عنػػد
مسئولياتتا ووالباتتا بدعـ الطعب الفمسطيني وتعزيز صمود .
ولفػػت إلػػإ عػػدد مػػف المطػػاريا المتمػػل فػػي قطاعػػات الصػػناعل والز ارعػػل والبنيػػل التحتيػػل التػػي أنلػػزت أو قيػػد
اإلنطاء بمزة ومنتا طارع البحر الرئيسي الذي وصمت تكمفته إلإ  3مسييف وربا المميوف دوالرح موضػحاً أف
النػات ،القػػومي بمػزة عػػاـ  1020كػػاف مميػػا اًر وربػا المميػػار دوالرح بينمػػا العػػاـ الماضػػي  1022وصػػؿ لمميػػاريف
وربا المميار دوالر.
وطدد نيل عمإ أف المواقؼ لـ تتبدؿ والتي أعمنت قبؿ  6سنوات "فمـ تسقط القسع ولـ تقترؽ الحصوف ولـ
ينتزعوا المواقؼ ولـ نعترؼ بيسػرائيؿ وسػتبقإ المقاومػل الطريػؽ الوحيػد وا،نلػا لتحريػر ا،رض والمقدسػات"ح
داعياً لمتفكر والتعمـ والتدبر لتقطيط أفضؿ لممستقبؿ.
وتنػػاوؿ نيػػل قػػسؿ القطبػػل الػػذكرم السػػنويل ا،ولػػإ لوفػػاة محمػػد طػػمعلح وأطػػار إلػػإ مناقػػب ال ارحػػؿ الػػذي
أصدرت محسسل "إبداع" كتاباً عنه في الذكرم ا،ولإ لوفاته.
فمسطين أون الين1021/6/8 ،
" 4يديعوت" :الفمسطينيون سيعودون لالمم المتحدة لالعتراف بفمسطين كعضو مراقب
اوردت صػػحيفل "ي ػػديعوت احرونػػوت" اس ػػتنادا الػػإ مص ػػادر دبموماسػػيل ف ػػي مقػػر االم ػػـ المتحػػدةح اف الس ػػمطل
الفمسطينيل تعتزـ العودة الإ االمـ المتحدة لمحصوؿ عمإ اعتراؼ المنظمل الدوليػل بفمسػطيف كعضػو م ارقػبح
وانتا ستطمب مف اللمعيل العامل التصويت عمإ طمبتا قسؿ التماع اللمعيل العامل في طتر ايموؿ القادـ.
ونقمػت "يػديعوت احرونػػوت" عػف المنػػدوب الفمسػطيني فػػي االمػـ المتحػدة ريػػاض منصػور تاكيػػد الػذ اب نحػػو
قطػػوة االعتػ ػراؼ بفمس ػػطيف كعضػػو م ارق ػػبح ف ػػي حػػيف اوردت اف المن ػػدوب الفمس ػػطيني فػػي واط ػػنطفح مع ػػف
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عريقات قد باطر بحممل اعسميل مف قسؿ مقاؿ في الػ "ووؿ سػتريت لورنػاؿ" تحػت عنػواف " ػذا اواف الدولػل
الفمسػػطينيل"ح بينمػػا يقطػػط الفمسػػطينيوف تنظػػيـ زيػػارة لمنػػدوبي الػػدوؿ االعضػػاء فػػي ملمػػس االمػػف الػػإ الضػػفل
المربيل.
عرب 1021/6/8 ،48
 5أبو ردينو يطالب "الرباعية" وواشنطن بالرد عمى بناء  1500وحدة استيطانية جديدة بالضفة
القػػدس ػ ا ؼ ب :قػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ الرئاسػػل نبيػػؿ ابػػو ردينػػه لوكالػػل فػرانس بػػرس فػػي بػػاريس 'نطالػػب االدارة
االمريكيل والملنل الرباعيل بالرد عمإ قطوة اسرائيؿ بنػاء  1700وحػدة اسػتيطانيل لديػدة فػي مسػتوطنل ليمػو
في الضفل المربيل' .وطمػب ابػو ردينػه مػف 'الرباعيػل وواطػنطف تحميػؿ اسػرائيؿ مسػحوليل تػدمير عمميػل السػسـ
حيث لـ يعد مقبوال السماح اف تبقإ اسرائيؿ قارج القانوف الػدولي والطػرعيل الدوليػل' .وقػاؿ 'اننػا نعتبػر لميػا
االستيطاف يير طػرعي ولػف نقبػؿ اف تبقػإ مسػتوطنل او اي مسػتوطف فػي اال ارضػي الفمسػطينيل المحتمػل منػذ
عاـ  2965بما فيتا القدس الطرقيل'.
القدس العربي ،لندن1021/6/9 ،
 6فمسطين تشارك ألول مرة بصفة دولة باجتماع ىيئة دولية
نيويػػورؾ – بت ػ ار :طػػارؾ الم ارقػػب الفمسػػطيني لػػدم ا،مػػـ المتحػػدة ريػػاض منصػػور امػػس فػػي التمػػاع الػػدوؿ
الموقعل عمإ الموا يؽ البحريل الدوليل في مقر ا،مـ المتحدة بنيويورؾ بصفل مم ؿ دولل و،وؿ مرة.
واعتبػػر منصػػور لمصػػحفييف المطػػاركل انتصػػا اًر دبموماسػػياً لػػدم حيػػث كانػػت الم ػرة االولػػإ التػػي يحضػػر فيتػػا
المراقب الفمسطيني مداوالت يئل كتذ بصفل مم ؿ دولل ريـ معارضل إسرائيؿ والواليات المتحدة.
الرأي ،عمان1021/6/9 ،
 7محمد رشيد :عباس تسمم الحكومة لتطويق "أبو عمار"
كطؼ محمد رطيدح المستطار السابؽ لمرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات في الحمقل القامسل مف برنام،
الذاكرة السياسيلح الذي عرض عمإ قناة العربيل الفضائيل مساء اللمعل 1021-6-1ح تفاصيؿ القسؼ بيف
تعمػ ػػؽ عن ػػدما تسػ ػمّـ ا،قي ػػر رئاسػ ػػل الحكوم ػػل بض ػػمط مػ ػػف
عرف ػػات ورئ ػػيس الس ػػمطل محمػ ػػود عب ػػاسح ال ػػذي ّ
ا،مريكييفح لتطويؽ عرفاتح عمإ حد قوله.
وقاؿ رطيد إف العمؿ عمإ قسفػل عرفػات بػدأ مػف واطػنطف مػف قطػاب بػوشح الػذي أعمػف فيػه أف عرفػات لػـ
يعػد ذا أ ميػلح حتػإ إف بعػض الفمسػػطينييف كػانوا مطمعػيف عمػإ مضػػموف القطػابح بحسػب قولػه .وأعمػػف أف
مسػػحوالً فمسػػطينياً زار واطػػنطف فػػي ذلػػؾ الوقػػت برفقػػل وزيػػر قارليػػل عربػػيح لمبحػػث فػػي تكميػػؼ رئػػيس حكومػػل
فمسػػطيني يقمػػؼ عرفػػات .ولفػػت النظػػر إلػػإ أف أبػػو عمػػار لػػـ يتقبػػؿ فكػرة أف تكػػوف الصػػسحيات بيػػد طػػقص
عقر يير ح ما عمؽ القسؼ ما "أبو مازف"ح السيما أف عرفات ألبر عمإ الموافقل عمإ أبو مازف.
وقػػتـ الحمقػػل متنػػاوالً الطػػأف الميبػػي والمحاد ػػات التػػي أل ار ػػا مػػا سػػيؼ اإلسػػسـ القػػذافي وعبػػد ا السنوسػػي
بالتنسػػيؽ مػػا دوؿ يربيػػل فػػي محاولػػل إليلػػاد مقػػرج ُمطػ ّػرؼ لتنحػػي "القػػذافي"ح عػػف السػػمطل إال أنتػػا بػػاءت
بالفطؿح إلإ ذلؾ نفإ أف يكوف أدقؿ أسمحل إلإ ليبيا.
فمسطين أون الين1021/6/9 ،
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 8مصطفى البرغوثي :حكومة نتنياىو تشن حربا مدمرة ضد شعبنا
راـ ا  :اعرب االميف العاـ لحركل المبادرة الوطنيل النائب الدكتور مصطفإ البريو ي عف ادانته لقرار بمديػل
االحػػتسؿ فػػي القػػدس بنػػاء  1700وحػػدة سػػكنيل بمسػػتوطنل «ليمػػو» فػػي لبػػؿ أبػػو ينػػيـ .وقػػاؿ البريػػو ي اف
حكومل نتنيا و تطف حربا مدمرة عمإ طعبنا وارضه ومستقبمه مف قسؿ نتب ما تبقإ مف اال ارضػي المحتمػل
وتسريا وتيرة االستيطاف وتتويد القدس وااليوار.
واضاؼ اف القضيل الوطنيل تمر باقطر مراحمتا بفعؿ ما تقوـ بػه حكومػل اليمػيف المتطػرؼ فػي اسػرائيؿ مػف
تكريس لسستيطاف ومنظومل الفصؿ العنصري والعدواف عمإ طعبنا.
ودعا الإ اوسا حممل دوليل لفرض المقاطعل والعقوبػات عمػإ اسػرائيؿ بػالتوازي مػا تصػعيد المقاومػل الطػعبيل
الباسمل لتعريل االحتسؿ ومطاريعه التوسعيل.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/6/9 ،
 9حماس :بناء  850وحدة استيطانية ٍ
تماد بسرقة األرض
يزة  -عبد ا التركماني :قاؿ عضو المكتب السياسي في حركل المقاومل اإلسسميل حماسح عػزت الرطػؽح
ف ػػي تصػ ػريح عم ػػإ ص ػػفحته الطقص ػػيل ف ػػي موق ػػا التواص ػػؿ االلتم ػػاعي "الفيس ػػبوؾ"" :إف مص ػػادقل حكوم ػػل
االح ػػتسؿ عم ػػإ بن ػػاء  170وح ػػدة اس ػػتيطانيل لدي ػػدة ف ػػي أرب ػػا مس ػػتوطناتح مقام ػػل عم ػػإ أ ارض ػػي المػ ػواطنيف
تماديا في سياسل االستيطاف وسرقل ا،راضي الفمسطينيل".
الفمسطينييف بالضفل المربيلح يعد
ً
وأكد أف قرار ما يسمإ بػ"المحكمل اإلسرائيميل العميا" في القدس المحتمل إبعاد لميا متالري لنوبي السػوداف
وطرد ـ فو اًرح كقطوة أولإ لطرد المتالريف ا،فارقل ااقريفح "تأكيد عمإ العنصريل المستطريل في الملتما
اإلسرائيمي المضطرب بالقوؼ والعنصريل والمقدرات".
فمسطين أون الين1021/6/9 ،
 20رباح مينا :المصالحة في غزة بحاجة الى  60مميون دوالر لتعويض ضحايا االقتتال الداخمي
ػ وليػػد عػػوض :أكػػد ربػػاح متنػػا رئػػيس للنػػل المصػػالحل الملتمعيػػلح المنب قػػل عػػف اتفػػاؽ المصػػالحل
راـ ا
الفمسطينيل الموقا في القػا رة العػاـ الماضػيح اف عمػؿ الملنػل مػا زاؿ معطػس بانتظػار مػا تسػفر عنػه لقػاءات
حركتي فتح وحماس المتواصمل في القا رةح لتطكيؿ حكومل التوافؽ الوطني.
وكطػؼ متنػػا لػػ'القدس العربػػي' اللمعػػلح بػػأف المصػػالحل الملتمعيػػل فػػي قطػػاع يػزة تحتػػاج الػػإ اك ػػر مػػف 70
مميػػوف دوالر لتعػػويض ا ػػالي ضػػحايا االقتتػػاؿ الػػداقميح الػػذي انػػدلا عػػاـ  1005بػػيف فػػتح وحمػػاسح مقمفػػا
العطرات مف القتمإ والمئات مف اللرحإ والمتضرريف.
واضاؼ متنا قائس لػ'القدس العربي'ح 'انػا اعتقػد باننػا بحالػل مػف  70ػ  60مميػوف دوالرح والحػديث يػدور عػف
ولود  36مميوف دوالر مولودة حاليا في لامعل الدوؿ العربيل لذلؾ الممؼ'ح مطي ار الػإ اف نػاؾ اسػتعدادات
عربيل ودوليل لممسا مل في دعـ المصالحل الملتمعيل وايػسؽ ذلػؾ الممػؼح الػذي سػيعال ،قضػيل الػذيف قتمػوا
قسؿ عمميات االقتتاؿ الداقمي.
وبطأف عدد ضحايا االقتتاؿ الداقميح اوضح متنا باف الملنل لـ تبدأ بعد بحصر عدد القتمإح مقد ار بػاف اوؿ
اعماؿ الملنل 'حصر اعداد القتمإ واللرحإ وتعويضتـ سواء الماديل او المعنويل'.
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واطار الإ اف المصالحل اذا اريد لتا اف تطبؽ عمػإ ارض الواقػاح فػس بػد اف تتػوفر لتػا 'االرادة الحقيقيػل مػف
قبؿ فتح وحماس التمػاـ المصػالحل و ػذا لػـ يحصػؿ لمايػل اافح النتمػا مػا زاال يبح ػا عػف مصػالحتـ الفئويػل
والحزبيلح وذلؾ اضافل لضرورة االتفاؽ عمإ برنام ،سياسي واحدة وعقيدة امنيػل واحػدة تقتػار مػا بػيف عقيػدة
امنيػػل تػػدعـ المقاومػػل وعقيػػدة امنيػػل تقػػوـ عمػػإ التنسػػيؽ االمنػػي'ح فػػي اطػػارة الػػإ التنسػػيؽ االمنػػي بػػيف السػػمطل
واسرائيؿ في الضفل المربيل.
القدس العربي ،لندن1021/6/9 ،
 22عضو لجنة الحريات خميل عساف يحمل فتح وحماس مسؤولية االعتقاالت بالضفة
يزة -أحمد المبابيدي :حمؿ عضو للنل الحريات في الضفل المربيػل ـ .قميػؿ عسػاؼح حركػل "فػتح" مسػئوليل
تزايد االعتقاؿ السياسي بحؽ عناصر حركل "حماس" في الضفل المربيلح عمإ قمفيل االنتماء السياسيح ممقياً
بالموـ في ذات الوقت عمإ ا،قيرة لعدـ ضمطتا بالطكؿ المطموب عمإ حركل "فتح" إليسؽ ذا الممؼ.
وقػػاؿ عسػػاؼ لػػ"فمسطيف أوف اليػػف"" :إف المػواطف الفمسػػطيني لػػـ يطػػعر بػػأف نػػاؾ ألػواء مصػػالحل فمسػػطينيل
ػر اسػتمرار
إيلابيل بيف الحركتيفح نتيلل لعدـ توافؽ ا،وضاع الميدانيل ما ما يصرح عنه في اإلعسـ"ح معتب ًا
حممػػل االعتقػػاالت واالسػػتدعاءات ا،منيػػل والمسحقػػات فػػي الضػػفل المربيػػل بحػػؽ أبنػػاء "حمػػاس"ح محطػ اًر سػػمبياً
بكؿ ما تحممه الكممل مف معنإ.
وعػػد ط ػػف ألتػ ػزة أمػػف الس ػػمطل حم ػػست اعتق ػػاؿ فػػي ص ػػفوؼ عناص ػػر حرك ػػل حمػػاسح عم ػػإ قمفي ػػل نط ػػاطتـ
الطسبي والسياسػيح دلػيسً عمػإ ولػود أطػراؼ ال تريػب بيتمػاـ المصػالحل وتحويمتػا إلػإ أرض الواقػاح محكػداً
أف الطعب الفمسطيني لف يمفر لتحالء وسيمعنتـ التاريخ.
وبيف أف للنل الحريات ستطير بأصبا االتتػاـ لملتػل التػي تحػاوؿ تعكيػر ألػواء المصػالحلح وسػتعمف لملميػا
مػػف يقػػؼ وراء إفطػػاؿ المصػػالحل الفمسػػطينيلح الفت ػاً إلػػإ أف الملنػػل رفعػػت توصػػيات إلػػإ الوسػػيط المصػػري
أوضحت فيتا تلاوزات ا،لتزة أمف السمطل في الضفل المربيل.
بػدورح قػاؿ النػاطؽ باسػـ حركػل المقاومػل اإلسػسميل "حمػػاس" فػوزي بر ػوـ" :إف وفػد الحركػل الػذي يطػارؾ فػػي
حػوارات المصػالحل فػػي القػا رة لػـ يتلا ػػؿ سػاعلً ممػؼ االعتقػػاؿ السياسػي بحػؽ عناصػػر الحركػل"ح محكػػداً أف
حركتػػه تضػػا إنتػػاء ممػػؼ االعتقػػاؿ السياسػػي عمػػإ سػػمـ أولوياتتػػا .وأكػػد بر ػػوـ أف ألت ػزة أمػػف السػػمطل تقػػوـ
بيرباؾ الساحل الفمسطينيلح مف قسؿ طف حمست اعتقاؿ في صفوؼ عناصػر ومحيػدي حركػل حمػاس عقػب
كػػؿ تقػػدـ يػػتـ إح ػراز فػػي ح ػوارات المصػػالحلح مبين ػاً أف قيػػادة ػػذ ا،لت ػزة "تقطػػإ المصػػالحل وتعمػػؿ عمػػإ
إفطالتا بطتإ السبؿ"ح عمإ حد قوله.
وطػػدد عمػػإ أف مسػػتقبؿ المصػػالحل فػػي ظػػؿ الحمػػست ا،منيػػل فػػي قطػػرح "وأف الضػػفل المربيػػل لػػـ تممػػس أي
طيء مػف تطبيػؽ اتفػاؽ المصػالحل عمػإ ا،رضح منو ػاً إلػإ أف المػواطف الفمسػطيني فػي حالػل لػدالئؿ تحكػد
لديل لميا ا،طراؼ بالوصوؿ إلإ مصالحل حقيقيل.
فمسطين أون الين1021/6/9 ،
 21فتح و"عصبة األنصار" تزيال ن الدشم في مخيم عين الحموة
صيدا :في المكػاف الػذي كػاف قبػؿ عقػد مػف الػزمف مسػرحا الطػتباكات وقػنص وقتػؿ متبػادؿ بػيف فػتح وعصػبل
ا،نصػػارح عنػػد المػػدقؿ الطػػمالي لمقػػيـ عػػيف الحمػػوةح كػػاف المطػػتد معاكسػاً تمامػػا ػػذ المػرة .لقػػاء ومصػػالحل
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بيف الطرفيفح حيث تمت ازالل دطـ وتحصينات مواقا الطرفيف المتقابمل في البركسات وحي الطوارئ والطارع
الفوقانيح قبالل حالز الليش المبناني عند المدقؿ الرئيسي الطمالي لممقيـ.
المبػػادرة انطمقػػت مػػف المقػػاء الطػػبابي الفمسػػطيني فػػي عػػيف الحمػػوة وتلػػاوب معتػػا كػػؿ مػػف قيػػادة ا،مػػف الػػوطني
الفمسطيني والقوم االسسميلح مم مل بعصبل ا،نصار والحركل االسسميل الملا دة.
وحضر تنفيذ ذ القطوة :قائد قوات ا،مف الوطني الفمسطيني المػواء صػبحي أبػو عػرب و"المينػو"ح ومسػحولو
عصبل ا،نصارح ومم موف عف الفصائؿ والتحالؼ والقوم االسسميل والملاف الطعبيل.
وتحدث الناطؽ بيسـ عصػبل ا،نصػار ابػو الطػريؼ عقػؿ متولتػا بعػدة رسػائؿح اولتػا الػإ ا ػؿ المقػيـ فقػاؿ:
كؿ القيادات الفمسطينيل اسسميل ووطنيل تحمؿ عمإ عاتقتا ّـ امنكـ وامانكـ ولقمل عيطكـ .وأضػاؼح نقػوؿ
اف مػػا مضػػإ مػػف حػوادث سػػحابل صػػيؼ لػػف تعػػود ابػػدا .والرسػػالل ال انيػػل الػػإ اللػوار المبنػػانيح اننػػا طػػعب لػػف
يػػأتيتـ منػػا اال كػػؿ قيػػرح واف بنادقنػػا لػػف تولػػه اال باتلػػا العػػدو الصػػتيوني فقػػط .ونقػػوؿ اف عسقتنػػا مػػا 21
عذار او مػػا  1عذار ػػي بقػػدر عسقػػتتـ بفمسػػطيف وقضػػيل فمسػػطيف وطػػعب فمسػػطيف وبقػػدر مػػا يحفػػظ انسػػانيل
االنساف الفمسطيني .و الث الرسائؿ اف كاف عمإ مستوم سػوريا أو عمػإ مسػتوم طػماؿ لبنػاف او عكػارح اننػا
نتمنإ لسوريا اإلستقرارح ونتمنػإ لمطػعب السػوري االزد ػار والرفا يػلح ولػف يكػوف لنػا اي تػدقؿ سػمبي فػي مػا
يحصؿ في سورياح وعسقتنا ما كؿ مكونات ذا الطعب بقدر عسقل ذا الطعب بنا وبقضيتنا فمسػطيف التػي
ي القضيل ا،ـ.
وقاؿ المواء ابو عربح "بدءا مف ذ المحظلح ال تولد دطـ وال اكياس رمؿ .ػذا المقػيـ سػيكوف فػي اسػتقرار
واماف ،طفالنا ونسائنا واوالدنا واللميا .ال يولد بيننا طيء منذ ذ المحظلح بيوتتـ بيوتنا وبيوتنا بيوتتـ.
المستقبل ،بيروت1021/6/9 ،
 23فتح :إقامة ما يسمى بعيد النور في باحات األقصى جريمة تيويدية خطيرة
راـ ا  :اعتبرت حركل فتح تنظيـ بمديػل االحػتسؿ اإلسػرائيمي فػي القػدس المحتمػل لمػا يسػمإ بعيػد ا،نػوار فػي
باحػ ػػات المسػ ػػلد ا،قصػ ػػإ وداقػ ػػؿ أس ػ ػوار القػ ػػدس لريمػ ػػل تتويديػ ػػل وتزويػ ػػر لمحقػ ػػائؽح ومسػ ػػاس بالمقدسػ ػػات
اإلسسميل والمسيحيلح وانتتاؾ قطير لقدسيل المكاف وضرب لكؿ المحسسات الدوليل وموا يقتا.
وقػػاؿ المتحػػدث باسػػـ حركػػل فػػتح أسػػامل القػوا سػػميح فػػي بيػػاف صػػحفي صػػدر عػػف مفوضػػيل اإلعػػسـ وال قافػػلح
الي ػػوـ اللمع ػػلح 'إف حكوم ػػل نتاني ػػا و تل ػػاوزت ك ػػؿ القط ػػوط الحمػ ػراء ول ػػـ ت ػػدع مل ػػاال لمح ػػديث ع ػػف الس ػػسـ
واالستقرار في المنطقلح ولديتا برنام ،وحيد يرتكز عمإ االستيطاف والتتويد وطمس التويل السياسيل وال قافيل
والدينيل في ا،راضي الفمسطينيل وقاصل في القدس الطريؼ'.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1021/6/8 ،
" 24لجان المقاومة" تؤكد تمسكيا بخيار المقاومة في ذكرى استشياد أمينيا العام
أكدت للاف المقاومل الطعبيل تمسكتا بقيار المقاومل في وله االحتسؿ وذلؾ في الذكرم السادسل الستطتاد
محسستا وأمينتا العاـ لماؿ أبو سمتدانل "أبو عطايا" .وقػاؿ أبػو ملا ػدح النػاطؽ اإلعسمػي لملػاف فػي بي ٍ
ػاف
صػػحفيح اللمعػػل " :1021-6-1بعػػد مػػرور سػػتل أع ػواـ عمػػإ استطػػتاد الطػػيخ أبػػو عطايػػا نحكػػد أف الػػدماء
الماليل التي قدمتا قادتنا ا،بطاؿ وطتداحنا ا،برار في موالتل العدو الصتيوني تعبير عف التزامتـ العقائػدي
اتلا فمسطيف ووالب اللتاد فيتاح إال أنه ال يمكف فصمتا عف قيارنا االستراتيلي في التعامؿ ما االحتسؿ
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فػػس نقبػػؿ بػػالحموؿ اللزئيػػل وال نقبػػؿ إال بفمسػػطيف كاممػػل مػػف بحر ػػا إلػػإ نتر ػػا وتطتي ػر مقدسػػاتتا مػػف دنػػس
التتويد".
وتػػابا أبػػو ملا ػػد" :وبعػػد سػػتل أع ػواـ عمػػإ رحيػػؿ الطػػيخ المحسػػس أبػػو عطايػػاح لقػػد زادت الملػػاف ولناحتػػا
العسكري ألويل الناصر صسح الديف قػوة بالتفػاؼ اللمػا ير حػوؿ قيار ػا المقػاوـ واسػتم ارريل أدائتػا اللتػادي
المتميػػز والػػذي فػػرض قواعػػد فػػي التعامػػؿ مػػا العػػدو الصػػتيوني لعمتػػه ال يقػػوم عمػػإ الصػػمود فػػي الموالتػػل
طالباً لمتتدئل مرات ومرات".
المصدر :فمسطين أون الين
 25وفاة القيادي بحماس فتحي عمرو في دو ار الخميل
القميػػؿ :تػػوفي مسػػاء اللمعػػل الطػػيخ فتحػػي عمػػرو  61عامػػاح أحػػد محسسػػي حركػػل حمػػاس بمدينػػل دو ار لنػػوب
القميؿ وأحد قيادات الحركلح وأفادت مصادر محميل "أف الطيخ عمرو قضإ بعػد إصػابته بأزمػل حػادة" مطػيرة
إلػإ أنػه مػف ولػو اإلصػسح البػارزة وأحػد رمػػوز الحركػل فػي محافظػل القميػؿ .وأوضػحت بػأف الطػيخ المتػػوفإ
تكػػرر اعتقالػػه بسػػلوف االحػػتسؿ قػػسؿ أع ػواـ االنتفاضػػتيف بتتمػػل االنتمػػاء لحركػػل حمػػاسح وأبعػػد إلػػإ مػػرج
الز ور ما قيػادات حمػاس واللتػاد اإلسػسمي بالعػاـ 2991ح كمػا كػررت ا،لتػزة ا،منيػل الفمسػطينيل اعتقالػه
واستدعاء بتتمل االنتماء لحركل حماس قسؿ الطتور وا،عواـ الماضيل.
وكالة سما اإلخبارية1021/6/9 ،
 16بن آري يقر بأن "إسرائيل" تشجع صناعة القتل والدمار في العالم عن طريق بيع األسمحة
أف
الناصرة ػ ز ير أندراوس :كطفت صحيفل 'معاريؼ' العبريلح في عدد ا الصادر أمس اللمعل النقاب عف ّ
عضو الكنيست الفاطيح ميقائيؿ بف عري (مف حزب االتحاد القومي) دعا الحكومل اإلسرائيميل إلإ إيسؽ
الصناعات العسكريل اإلس ارئيميلح واعترؼ بأنتا تقؼ وراء تطليا المذابح والقتؿ في أنحاء مقتمفل في العالـ
مقابؿ الطما بالمكاسب الماليل.
وأضافت صحيفل 'معاريؼ' العبريل إف أقواؿ النائب الفاطي بف عري ذ لاءت في طريط مصور تـ ب ه
عمإ موقا اليوتيوب العالمي عمإ الطبكلح وتمت ترلمته إلإ اإلنلميزيلح حيث يزعـ بف أرييه أف ما يحلمه
أف دولل إسرائيؿ تحولت إلإ مصدرة لمسسح .ويضيؼ لو كنت رئيس الوزراء في إسرائيؿ لمنعت كميا
تصدير السسح مف دولل إسرائيؿ ولـ أسمح بتصدير ولو حتإ رصاصل واحدة أو ما يطبتتا ال الحتيالات
السسـ وال الحتيالات الحرب.
ويقر بف عري ف ي الطريط المصور أف الصناعات العسكريل اإلسرائيميل وتصدير السسحح يقوداف إلإ القتؿ
والحروب في العالـ .فيقوؿ ما و عدد المرات التي صدرنا فيتا السسح ،يراض السسـح وحد ت لرائـ
القتؿ  -سوء في أفريقيا أـ إيراف  -قسؿ حرب إيراف  -العراؽ؟ لقد تسببنا بذبح الناس طمعا بالماؿح ذا
أمر ال يمكف لدولل يتوديل أف تقبؿ بهح عمإ حد وصفه .وفي الطريط ذاته يتتـ بف عري قادة إسرائيؿ
بػالتموفح ويقر بأنه إلإ لانب تصريحاتتـ بطأف السسـ فتـ يعمموف عمإ تطوير الصناعات العسكريل .ونقؿ
عنه قوله إف الدولل اليتوديل يلب 'أف تنير العالـ'ح وأف 'تعمـ العالـ التوقؼ عف القتؿ وعف الحروب .وتابا
أف الصناعات العسكريل ي الصناعات المفضمل في إسرائيؿ .وبحسبه فينه كاف سيعمؿ عمإ إيسؽ
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الصناعات العسكريل وقصر ا عمإ االحتيالات المحميلح مدعيا أنه 'مف يير المعقوؿ أف تصدر الدولل
اليتوديل القتؿ.
وقاؿ أيضا إف مف يعرؼ التاريخ ويعرؼ إلإ أيف وصمت ذ ا،سمحل يعرؼ مدم قطورة ا،مرح ويتـ
التكتـ عمإ ذلؾ وأطار إلإ أف إسرائيؿ ليست لوحد ا في تلارة السسح حيث أف صناعل القتؿ والحروب
تحرؾ أيضا الدوؿ العظمإ .وتعقيبا عمإ الطريط المنطورح ادعإ بف عري أنه يقلؿ مف حقيقل أف إحدم
صناعات التصدير إلسرائيؿ ي صناعل السسحح وبضمف ذلؾ السسح التلومي .وقاؿ ّإنه مف يير
المعقوؿ أف يقوـ الطعب اليتودي بتصدير صناعل القتؿ التي تقدـ ا،نظمل الظسميل مقابؿ الربح الماليح
عمإ حد تعبير
القدس العربي ،لندن2012/6/9 ،
 17ىآرتس :ليبرمان أمام القضاء اإلسرائيمي والخارجية تستعد لوزير جديد
الناصرة :قالت مصادر قضائيل إسرائيميل أمسح إف المستطار القضائي لمحكومل اإلسرائيميلح بصفته المدعي
العاـ ا،عمإ قد اتقذ في ااونل ا،قيرة ق ار ار نتائيا بتقديـ الئحل اتتاـ بالفساد ضد وزير القارليل أفيمدور
ليبرماف.
وقالت صحيفل " آرتس" في تقرير مطوؿ لتاح إف القرار النتائي والرسمي سيعمف عنه المستطار القضائي
لمحكومل يتودا فاينطتايف في يضوف أسابيا قميملح و ناؾ مف توقا حتإ نتايل الطتر المقبؿح بتزامف ما
انتتاء الدورة الصيفيل لمكنيست اإلسرائيمي (البرلماف) وفي ذ الحاؿ سيكوف ليبرماف ممزما باالستقالل مف
منصبه كوزيرح ولكف ليس مف عضويل الكنيست.
وتتتـ النيابل العاـ ليبرماف بأنه عمإ مدم سنوات وحينما كاف يتولإ حقائب و ازريلح أقاـ طركات و ميل
بأسماء اصدقاء لهح ومف بينتـ سائقه الطقصي السابؽ الذي تحوؿ فلأ إلإ واحد مف اصحاب المسييفح
وأيضا باسـ ابنل ليبرمافح وكانت ذ الطركات قنوات لتمقي أموال يير مطروعلح أو محلوبل عف سمطل
الضرائبح كونتا طركات مسلمل في دوؿ أقرمح م ؿ قبرص و"اللزر العذراء" ويير اح وحسب الطبتات
أيضاح فيف أطراؼ ذ القضيل تصؿ إلإ اطقاص متورطيف بلرائـ لنائيل قطيرة ولتاز متورطل باللرائـ
الماليل الكبيرة في دوؿ مقتمفل.
الغد ،عمان2012/6/9 ،
 18ليبرمان :إيران تحاول امتالك قدرة عمى إنتاج قنبمة نووية خالل خمسة أسابيع
القدس  -أماؿ طحادة :صعدت اسرائيؿ حممتتا الدوليل ضد ايراف وك فت لتود ا القناع الملتما الدولي
بضرورة اتقاذ قطوات سريعل وحاسمل لمنا ايراف مف استمسؿ الوقت والوصوؿ الإ قنبمل نوويل .واعتبر
وزير القارليل افيمدور ليبرماف اف ايراف تقطط لموصوؿ الإ نفس مستوم المانيا والياباف القادرتيف عمإ
انتاج قنبمل نوويل قسؿ قمسل اسابيا منذ لحظل اتقاذ القرارح وعميه"ح يضيؼ ليبرماف محذرا ":فاف عدـ
اتقاذ ق اررات حاسمل ومطددة ضد ايراف سيتيح لتا استمسؿ الوقت وتك يؼ لتود ا لتقصيب اليورانيوـ
حتإ تصؿ الإ وضا تكوف فيه قادرة في يضوف قمسل اسابيا عمإ انتائ ،القنبملح اذا ما قررت ذلؾ.
ووصؼ ليبرماف ايراف بػ"الدولل االر ابيل"ح عمإ عكس المانيا والياباف الديموقراطيتيف الممتزمتيف بالموا يؽ
الدوليلح كما قاؿ.
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الحياة ،لندن2012/6/9 ،
 19وزراء إسرائيميون :حكومة نتنياىو قضت عمى حل الدولتين
السياسيل في صحيفل 'يديعوت أحرونوت'ح طيمعوف طيفرحعف
الناصرة ػ ز ير أندراوس :نقؿ المحمؿ لمطحوف
ّ
وزراء كبار في حكومل نتنيا و قولتـ إف سبب إسقاط مطروع قانوف طرعنل البحر االستيطانيل يعود إلإ
عوامؿ سياسيل محضل مرتبطل بأوضاع إسرائيؿ في الساحل الدوليل.
عمإ الريـ مف أف المبادر إلإ مطروع القانوف ذاح و و عضو الكنيست زفولوف أورليؼح مف حزب البيت
اليتودي المتطرؼح أكد أف إسقاط مطروع قانونه يعني إعسف رئيس الحكومل بنياميف نتنيا و طسقه مف
المستوطنيفح إالّ إنه ال بد مف القوؿ إف أورليؼ عمإ قطأ .فسياسل حكومل نتنيا و إزاء المستوطنيف كانت
ليدة لممايلح ومنذ أف انتتت عمميل تلميد أعماؿ البناء في المستوطنات بادرت ذ الحكومل إلإ بناء عالؼ
الوحدات السكنيل اللديدة في المستوطناتح ولـ يقدـ رئيس الوزراء أي تنازؿ سياسي إلإ الفمسطينييف.
وأضاؼ الوزراء في حدي تـ لمصحيفل العبرّيلح إنه في ظؿ ذ الحكومل لفظ حؿ الدولتيف أنفاسه ا،قيرةح
ولـ يعد في اإلمكاف تقسيـ الضفل المربيل بحيث تبقإ لمفمسطينييف أراض تتيح لتـ إمكاف إقامل دولل ذات
تواصؿ لمرافي ع ميتا .بناء عمإ ذلؾح يلب القوؿ إف نتنيا و لـ يقف المستوطنيفح يير أنتـ دفعو إلإ
وضا لـ يكف أمامه قيار سوم أف يتحرؾ ضد ـح عمإ حد تعبير الوزراء عينتـ.
القدس العربي ،لندن2012/6/9 ،
 20دبموماسي إسرائيمي :وضع "إسرائيل" بات كارثياً في أوروبا والفمسطينيون يسيطرون عمى الرأي العام
الناصرة ػ ز ير أندراوس :قاؿ دبموماسي إسرائيمي في أوروباح رفض اإلفصاح عف اسمهح لصحيفل "يدعوت
أحرونوت"ح إف وضا إسرائيؿ كار ي مواف الفمسطينييف يسيطروف عمإ الرأي العاـ ولديتـ رسالل إلإ الرأي
العاـ لمساعدتتـ في إقامل دولتتـ المستقمل .وزاد قائسً :الرأي العاـ في أوروبا يحيد القضيل الفمسطينيلح ولف
يتأقر اليوـ الذي ستفرض فيه الدوؿ ا،وروبيل عقوبات عمإ إسرائيؿح عمإ حد تعبير .
القدس العربي ،لندن2012/6/9 ،
صعقت من نتائج استطالع لمرأي في النرويج وألمانيا حول "إسرائيل"
 21يديعوت :الخارجية اإلسرائيمية ُ
صعقت مف
الناصرة ػ ز ير أندراوس :قالت صحيفل 'يديعوت أحرونوت' العبريل إف القارليل اإلسرائيميل ُ
نتائ ،االستطسع لمرأي في النروي ،وألمانيا حوؿ إسرائيؿح أف ا،يمبيل ترم في إسرائيؿ دولل عدائيل ورافضل
لمسسـح وأف اإلسرائيمييف متطرفوفح وقررت اتقذا عدة قطوات مف ألؿ تحسيف صورتتا في الرأي العاـ
النرويليح عمإ وله التحديد.
ولفتت الصحيفلح نقسً عف مصادر رفيعل المستوم في القارليل اإلسرائيميلح إلإ أف وضا الدولل العبريل في
أوروبا كار يح وتد ور بطكؿ يير مسبوؽ .وبينت الصحيفل أف القارليل اإلسرائيميل تحاوؿ تحسيف الوضا
باالستعانل بمكتب لمدعايل والعسقات العامل في أوروبا لتحسيف صورتتا أماـ الرأي العاـ .وقصصت
القارليل اإلسرائيميل لمحممل مبمغ  12مميوف دوالر في السنلح وستطمؿ الحممل الدوؿ ا،وروبيل المتمل
والمح رة م ؿ إنكمتراح وفرنساح وألمانياح مواسبانيا و ولنداح ودوؿ اسكندينافيا .وتبيف مف المعطيات التي تصؿ
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إلإ القارليل اإلسرائيميل مف السفارات في أوروباح كما قالت المصادر عينتاح أف وضا إسرائيؿ سيئ لممايلح
وأف ا،يمبيل الساحقل مف الطعوب ا،وروبيل تحيد الطعب الفمسطيني الضحيلح وأف إسرائيؿ تعتبر دولل
متطرفل عدوانيل دينيل متطرفل .وتبيف أيضا أف دوال م ؿ إنكمت ار والدوؿ االسكندينافيل تقاطا البضائا
اإلسرائيميل في ا،سواؽح وأف طبكات تسويؽ في ذ الدوؿ تمنا إدقاؿ منتلات المستوطنات إلإ طبكاتتا.
القدس العربي ،لندن2012/6/9 ،
 11وزارة الخارجية اإلسرائيمية تعين البرفسور الدرزي نعيم عرايدي سفي ار لتل أبيب في أوسمو
فرؽ
الناصرة ػ ز ير أندراوس :ضمف السياسل اإلسرائيميل المتبعل منذ إقامل الدولل العبرّيلح والقائمل عمإ مبدأ ّ
تسدح والتي ترم بفمسطينيي الداقؿ ملموعل مف ا،قميات الطائفيل والمذ ّبيلح فقد قالت صحيفل 'يديعوت
ليل اإلسرائيميح أفيمدور ليبرمافح قرر تعييف الطاعر والبروفسور الدرزيح نعيـ
أحرونوت' إف وزير القار ّ
القارليل قررت تعييف دبموماسي عربي مسيحي ليكوف نائبهح
عرايديح سفي ار لتؿ أبيب في أوسموح كما أف
ّ
أف تساعد ذ القطوة عمإ تحسيف صورة دولل االحتسؿ في
وقالت المصادر إف القار ّ
ليل تأمؿ في ّ
النروي.،
القدس العربي ،لندن2012/6/9 ،
 23نتنياىو يفاوض مستوطني "أولباناه" :الجالء بيدوء لقاء عدم ىدم المباني الخمسة
الناصرة :كطفت صحيفل « آرتس» اإلسرائيميل أمس عف اتصاالت تلريتا أوساط قريبل مف رئيس الحكومل
اإلسرائيميل بنياميف نتانيا و وأقطاب المستوطنيف لمتوصؿ إلإ صفقل تقضي بيقسء المستوطنيف مف حي
«أولبانا » في مستوطنل «بيت إيؿ» (طماؿ راـ ا ) مف دوف دـ المباني القمسل التي تطمؿ  30طقل
سكنيل يقيموف فيتاح وذلؾ في مقابؿ أال يتصدم المستوطنوف بعنؼ لقوات الليش لدم إلسئتـ أو يقوـ
المستوطنوف بيقسء المباني طوعاً.
الحياة ،لندن2012/6/9 ،
 24مبعوث نتنياىو يطالب الرئيس الفرنسي ىوالند بـ"موقف حازم" تجاه إيران
(يو .بي .عي) :أوفد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنيا و مستطار لطحوف ا،مف القومي يعقوب
عميدرور لمقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا والندح ومطالبته باتقاذ “موقؼ حازـ” ضد إيرافح قسؿ لولل
المحاد ات التي ستلري بيف ا،قيرة والدوؿ الكبرم في موسكو في  18يوليو /تموز المقبؿ .
وقالت وسائؿ إعسـ إسرائيميل أمسح إف عميدرور التقإ بصورة است نائيل والند ا،ربعاءح وسممه رسالل مف
نتنيا و تتعمؽ بالموضوع النووي اإليراني .ورافؽ المبعوث مسحولوف رفيعو المستوم بينتـ رئيس الدائرة
اإلستراتيليل في و ازرة القارليل ليرمي سقاروؼ الذي يعتبر المسحوؿ ا،رفا مستوم في و ازرة القارليل
الذي يعمؿ في الموضوع اإليراني .ونقمت صحيفل معاريؼ عف دبموماسي أوروبي مطما عمإ المقاءح قوله
إف إسرائيؿ طددت عمإ استمرار التعامؿ بحزـ في ما يتعمؽ بالمفاوضات ما اإليرانييف .وأضاؼ أف
المحاد ل تناولت قضايا أقرم بينتا لمود المفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف.
الخميج ،الشارقة2012/6/9 ،
التاريخ :السبت 1021/6/9

العدد1517 :

ص 24

 25المواء "جفعاتي" يجري تدريبات عسكرية استعدادا لمحرب المقبمة مع لبنان
ذكرت صحيفل « آرتس» االسرائيميلح أمسح أف لنود المواء «لفعاتي» يتدربوف عمإ القتاؿ تحضي اًر لمدقوؿ
إلإ «الوحؿ المبناني» .وبحسب الصحيفلح فقد لرم تدريب موسا لمواء «لفعاتي» الذي تـ تطكيمه في العاـ
 1983أي بعد مرور عاـ واحد عمإ االلتياح اإلسرائيمي .ويتدؼ التدريب إلإ إعداد لنود المواء لمدقوؿ
إلإ ا،راضي المبنانيل واالستعداد لمحرب القادملح قصوصاً أف يالبيتتـ ليست لديتـ معرفل حقيقيل بطبيعل
ا،رض المبنانيل.
وأضافت الصحيفلح أنه تـ تلتيز معسكر «الكياـ» في وسط فمسطيف المحتمل وفقاً لمتصور المولود لدم
الليش اإلسرائيمي عف مواقا «حزب ا » وكيفيل انتطار عمإ ا،رض في القرم اللنوبيل.
وتضمف التدريب الدقوؿ في تضاريس ،راض تطبه إلإ حد كبير القرم المبنانيلح كذلؾ لرم إعداد القنادؽ
والمقابئ ا،رضيل التي يفترض أنتا طبيتل بتمؾ التي ينطئتا «حزب ا »ح كما تـ نطر قوات مف القناصل
ووحدات صواريخ باإلضافل إلإ الصواريخ المضادة لمدروع باعتبار ا أسمحل «حزب ا » المولتل نحو
ا،راضي المحتمل .وأطارت الصحيفل إلإ أف اللنود طاركوا في محاكاة معركل قتاليل بعد قرار مف قبؿ قيادة
الليش بالتحرؾ البري نحو لبناف وتقطي الحدودح موضحل أف التدؼ الرئيسي مف ذا التدريب و القضاء
عمإ مواقا إطسؽ الصواريخ .وأضافت الصحيفلح أنه في حاؿ دقؿ ليش االحتسؿ في حرب لديدة ما
لبنافح فسيواله  60ألؼ صاروخح تتدد ااالؼ منتا منطقل تؿ أبيبح ولذلؾ فيف متمل لواء »لفعاتي» ي
السيطرة عمإ مناطؽ ولود تمؾ الصواريخ.
ونقمت الصحيفل عف مصادر في لواء «لفعاتي» إف «سنوات التدوء عمإ الحدود المبنانيل يلب أال تُفتـ
قطأ» ح فيما أوضحت مصادر أقرم أف أي عمميل لديدة في لبناف ستكوف أقصر في المدة ولكنتا
ستتضمف انتطا اًر كبي اًر عمإ ا،رضح و ذا ما كاف قائد المنطقل الطماليل يائير لوالف أكد في وقت سابؽ
معتب اًر أنه سيكوف مف يير الواقعي االعتماد عمإ القوة اللويل فقط في أي نزاع مستقبمي ما لبناف.
السفير ،بيروت2012/6/9 ،
قريبا
 26لواء "الناحال" اإلسرائيمي يعمل في الضفة ً
كطؼ مسحوؿ لواء "الناحاؿ" في ليش االحتسؿ العقيد يتودا فوكسح أف المواء سيتوله قريباً لمعمؿ في
حاليا في منطقل ضبل اللوالف السوريل المحتمل.
الضفل المربيلح وذلؾ بعد إنتائه تدريبات مك فل يلريتا ً
حاليا والذي أنتإ قبؿ أطتر قدمته عمإ الحدود ما قطاع يزة تدريبات مك فل في اللوالت
ويلري المواء ً
لمتدريب عمإ نماذج متنيل ,وتدريبات ليميل إلطسؽ النار ,وتدريبات رطبل ,ودبابات مدفعيل وتعاوف ما
عاما عمإ
سسح اللوح بحسب موقا ليش االحتسؿ .وطارؾ في التدريب الذي تـ بمناسبل مرور ً 30
تأسيس المواء رئيس يئل ا،ركاف العامل لليش االحتسؿ اللنراؿ بني يانتس ,وقائد المواءح حيث تـ التدرب
عمإ "أسابيا حرب" .وأوضح فوكس أنه "منذ فترة طويمل لـ يكف ناؾ تدريب بتذا الحلـ ,والطوؿ ,والك افل,
وبالمتطمبات العقميل".
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مستعدا وذا مرونل ميدانيل فس يمكف المعرفل أيف
وقاؿ" :إف التحدي الذي أ ار كقائد لمواء و أف يكوف
ً
سنعمؿ ومتإ وبأيل قوةح لذلؾ ,مف المتـ أف نقوـ بتطوير قدرات ميدانيل بالمستوم ا،عمإ مف ألؿ توفير
الرد الميداني لكؿ حاد ل ستتطمب تدقمنا".
وأطار فوكس إلإ أف المواء قاـ بينتاء نطاطات ميدانيل في قطاع يزة ,ولراء ذلؾ حصؿ "عمإ الك ير مف
لدا مف القدمل في القطاع اللنوبي".
قويا ً
المديحح فقد قرج المواء ً
ومف المتاـ الرئيسيل لمواء "الناحاؿ" تنفيذ عمميات الليش الكبرم والحروبح وحمايل المستوطنات اإلسرائيميل
والزراعيل قاصلح واالنتطار في المناطؽ الساقنل والمناطؽ التي توصؼ بأنتا تطكؿ تتديداً ،مف
(إسرائيؿ)ح والقياـ بالعمميات الروتينيل لمليش.
فمسطين أون الين2012/6/8 ،
 27ىآرتس :المستوطنون أقاموا شركات وىمية بواسطة عمالء لشراء وبيع األراضي بالضفة والقدس
الناصرة  -بر وـ لرايسي :كطؼ تحقيؽ نطرته صحيفل " آرتس" اإلسرائيميل أمس اللمعلح أف عصابات
المستوطنيف أقامت بواسطل عمسء طركل و ميل في محاولل لطراء عقارات وأراض فمسطينيل في الضفل
المربيل والقدس المحتملح ومف ـ يتـ "بيعتا" لعصابات المستوطنيفح وقد أطمؽ عمإ ذ الطركل اسـ
"الوطف" التي كما يبدو نفذت بعض صفقات ا،راضي في عدة أماكف مف بينتا القدس المحتمل.
الغد ،عمان2012/6/9 ،
 28مصرع جندي إسرائيمي واصابة ثالثة لدى انقالب مركبتيم العسكرية عمى الشريط الحدودي بالجوالن
لقي لندي اسرائيمي (  19عاما) مصرعه نتيلل انقسب سيارة ليب عسكريلح عمإ طارع  98في ضبل
اللوالف المحتؿ قرب الحدود ما سورياح واصيب س ل لنودي عقريف اصابات بعضتـ قطيرة في الحادثح
تـ نقمتـ الإ المستطفيات لتمقي العسج.
عرب 2012/6/8 ،48

 29استمرار إيقاف طائرات "ىيرون" اإلسرائيمية عن العمل
المولتل عف بعد " يروف" التابعل لسسح اللو اإلسرائيمي متوقفل عف العمؿح
ال تزاؿ الطائرات االسرائيميل
ّ
وذلؾ بعد أربعل أطتر مف تعرض إحدم الطائرات مف ذا الطراز لتحطـ أحد لناحيتا عقب إقسعتا بدقائؽ
قميمل مف قاعدة "تؿ نوؼ" في لنوب إسرائيؿ .وحتإ اافح لـ تتوصؿ الملنتاف المنفصمتافح المتاف تـ
تطكيمتما مف سسح اللو اإلسرائيمي وطركل "تي بي" المصنعل لمطائرة وطركل الصناعات اللويل في إسرائيؿ
إلإ أسباب مقبولل لوقوع الحادث.
البيان ،دبي2012/6/9 ،
" 30إسرائيل" تبدأ رسمياً بإبعاد المتسممين لبالدىم
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أعطت المحكمل العميا فترة ال تتلاوز مدتتا أسبوع واحد مف ألؿ تنفيذ قطل وزير الداقميل "إيمي يطاي"
القاضيل بيبعاد حوالي ألؼ مواطف مف لنوب السودافح بينما رفضت المحكمل ذاتتا إلتماساً قدمته عدد مف
المنظمات االلتماعيل ضد القطل .ويعتبر قرار المحكمل بيبعاد المئات مف المتسمميف أحد الق اررات المركزيل
الذي تعتمد عميه الحكومل بالدرلل ا،ولإ في صراعتا ما مولل المتسمميف ا،فارقل إلإ الكياف اإلسرائيمي
منذ عاـ  2006ـ .وبحسب صحيفل "معاريؼ" العبريلح فيف مف ال يترؾ (إسرائيؿ) بيرادته فينه سيعرض
نفسه لسعتقاؿ والطرد بالقوة.
بدور ح بارؾ وزير داقميل االحتسؿ القطوة قائسً" :إنتا قطوة أولإ مف ألؿ إبعاد المتسمميف"ح معرباً عف أممه
في أف تكوف القطوة التاليل إبعاد المتسمميف القادميف مف السوداف و"أرتيريا".
مف لانبهح قاؿ مسئوؿ اللاليل اللنوب سودانيل المتوالد في (إسرائيؿ)" :إنه ال يولد نيل لدينا بالوقوؼ ضد
إبعاد المتسمميف"ح مطي اًر إلإ أنتـ بدأوا التحضير لقائمل تضـ كافل المواطنيف مف لنوب السوداف مف ألؿ
القياـ بيبعاد ـ بطريقل منظمل.
فمسطين أون الين2012/6/8 ،
 31شركة الخطوط الجوية اإلسرائيمية "العال" تمغي رحالتيا بين القاىرة وتل أبيب
القا رة -د ب أ :ألمت طركل القطوط اللويل اإلسرائيميل (العاؿ) رحستتا بيف القا رة وتؿ أبيبح قسؿ طتر
حزيراف اللاريح بسبب عدـ لدوي تطميمتا اقتصاديا النقفاض حلـ حركل السفر والركاب بيف مصر
مواسرائيؿ .وصرحت مصادر مسحيل بمطار القا رة بتمقيتا امس اللمعل إقطا ار مف مكتب طركل العاؿ
اإلسرائيميل بذلؾح وقالت إف العاؿ كانت قد قررت قفض رحستتا بيف تؿ أبيب والقا رةح عقب ورة يناير مف
سث رحست أسبوعيا إلي رحمل طترياح بعد توقؼ عدة طتور السباب اقتصاديل.
الرأي ،عمان2012/6/9 ،
" 32إسرائيل" رابع مصدر لمسالح في العالم بما يقارب  8مميارات دوالر في السنة
تؿ أبيب :تعتبر إسرائيؿ رابا أكبر دولل في تصدير السسح لمعالـح بعد الواليات المتحدة وروسيا والصيف.
فتي تسيطر عمإ  7في المائل مف سوؽ تلارة السسح في العالـ .ففي سنل  2011وحد اح أصدرت و ازرة
الدفاع اإلسرائيميل  8000ترقيص لتصدير أسمحل وصناعات أمنيل أقرم إلإ القارجح سلمت فيتا أسماء
 130دولل.
وتصدير ا،سمحل و أضقـ مصدر دقؿ إلسرائيؿح وأ ـ عنصر لمنمو االقتصادي .ففي سنل 2005ح
بممت أرباحه  3.5مميار دوالرح ارتفعت في السنل التاليل إلإ  4.4مميارح وفي سنل  2007ارتفعت إلإ
 5.9مميار ـ إلإ  6.3مميار دوالر في سنل 2008ح و 6.9مميار في سنل  .2009ويواصؿ ذا التصدير
ارتفاعه ليصؿ في سنل  2010إلإ  7مميارات دوالرح وفي سنل  2011إلإ  8مميارات .ويعمؿ في
الصناعات العسكريل بطكؿ مباطر  43ألؼ عامؿح وبطكؿ يير مباطر  140ألؼ عامؿ.
وتعتبر أكبر طركل تصنا السسح في إسرائيؿ الصناعات اللويلح كونتا تصنا وتصدر الطائرات بس طيار
عمإ أنواعتا وتبيا أسمحتتا ل س يف دولل .تميتا «ألبيت معرقوت»ح و ي التي تصنا ا،لتزة إلكترونيل
والراداراتح ـ «رفائيؿ»ح ـ الصناعات العسكريل التابعل لمليش .والطركات ا،ربا المذكورة قاضعل لو ازرة
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الدفاعح لكف ناؾ مئات الطركات ا،قرم القاصلح التي تعمؿ مباطرة ما ذ الطركات ا،ربا أو بطكؿ
مستقؿ.
ويقوؿ القبير اإلسرائيمي في صناعل ا،سمحل في العالـح إيتي ميؾح إف إسرائيؿ تمعب دو ار قطي ار في
الساحل الدوليل اليوـ .فبعد أف كانت تحاوؿ في الماضي وضا ترتيبات دوليل لتقميص وتقييد بيا ا،سمحل
في العالـح وكاف لتا دور كبير في المبادرة إلإ المعا دة الدوليل لبيا ا،سمحلح أصبحت اليوـ واحدة مف
الدوؿ المبادرة إلإ فؾ القيود وتقفيفتا عف صناعل السسح وتلارتهح ،ف ا،مر يقدـ مصالح طركاتتا.
وأضاؼ ميؾ« :نحف في إسرائيؿ نك ر مف التباكي والصراخ بأف أسمحل دمار قد تصؿ إلإ أيدي تنظيمات
اإلر ابح لكننا نمارس أكبر فوضإ في بيا السسحح وقد يصؿ سسحنا نحف إلإ أيدي اإلر اب».
الشرق األوسط ،لندن2012/6/9 ،
 33يديعوت :التقارير اإلسرائيمية السرية تؤكد أن الرئيس السوري األسد باق في منصبو
القس المحتمل :أطار أليكس فيطماف المحرر العسكري لصحيفل يديعوت أحرونوتح إلإ أف التقديرات
اإلسرائيميل حتإ ااف تحكد أف نظاـ الرئيس السوري بطار ا،سد سيحافظ عمإ بقائه ولفترة طويمل.
وأوضح فيطماف في تقرير له نطر موقا الصحيفل عبر اإلنترنت أف التقارير السريل التي وضعتتا مراكز
ا،بحاث السياسيل التابعل لو ازرة القارليل اإلسرائيميل تحكد أف مكانل نظاـ ا،سد في سوريا التزاؿ كما ي
ولـ يمسستا طيءح وذلؾ ريـ أعماؿ القتاؿ التي ارتكبتا ا،سد منذ ذلؾ الوقتح وا ،ـ مف كؿ ذا أف
لميا ذ التقارير السريل ألمعت عمإ عدـ ظتور أي إطارات توحي باحتماؿ انتيار نظاـ ا،سد قريبا ريـ
كا ما تتداوله وسائؿ اإلعسـ سواء العالميل أو العربيل مف قطورة وبطاعل أعماؿ القتؿ التي يرتكبتا نظاـ
ا،سد ضد المدنييف السورييف.
واقتتـ فيطماف حدي ه عف ذ النقطل بالتأكيد عمإ أف التقارير اإلسرائيميل أ بتت أنه وماداـ ا،سد يحظإ
بدعـ روسيا والصيف ولبناف موايراف وا ،ـ مف ذا دعـ الك ير مف قطاعات الملتما السوري فينه سيبقإ في
منصبه حتإ إطعار عقر.
مف ناحيل أقرم أوضح فيطماف أف يعقوب عميدور مستطار ا،مف القومي لمحكومل اإلسرائيميل فطؿ أ ناء
زيارته ا،قيرة إلإ موسكو في إقناع المسئوليف الروس بوقؼ تأييد ـ لنظاـ ا،سدح كاطفا عف أف الروس
أبمموا عميدور أنتـ ال يفكروف في وقؼ ذا التأييد بأي حاؿ مف ا،حواؿ في الوقت الحالي.
وقاؿ فيطماف إف المسئوليف الروس أبمموا عميدور أيضا أنتـ مف الممكف أف يوقفوا ذا التأييد ولكف بطرط
أف يحؿ رئيس لديد محؿ بطار ا،سد يحافظ عمإ المصالح السياسي لموسكو في الطرؽ ا،وسط م مما
يحافظ ا،سد عميتا.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/9 ،
 34قوات االحتالل تعتدي عمى المسيرات األسبوعية في الضفة واصابة العشرات باالختناق
مندوبو "ا،ياـ" :أصيبح أمسح عطرات المواطنيف إلإ لانب متضامنيف ألانبح بحاالت اقتناؽ بالماز
المسيؿ لمدموعح واحترقت مساحات مف ا،راضي الزراعيلح في قريل بمعيفح يرب راـ ا ح لراء قما قوات
االحتسؿ لمسيرة القريل ا،سبوعيل المنا ضل لسستيطاف ولدار الفصؿ العنصري.
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كما قما لنود االحتسؿ المسيرة االسبوعيل  ،الي بمدة نعميف يرب راـ ا بعطرات مف قنابؿ الماز المسيؿ
لمدموع .وكاف ا الي بمدة نعميف اقاموا صسة اللمعل عمإ اراضيتـ بالقرب مف اللدار الفاصؿح وقسؿ
قطبل اللمعل طدد القطيب عمإ ضرورة الوقوؼ الإ لانب االسرم وانتاء عزلتـ االنفرادي وتحقيؽ
مطالبتـ.
وفي قريل النبي صالحح قرلت ظتر امس المسيرة االسبوعيل المنا ضل لسحتسؿ والتي انطمقت بعنواف
"لمعل المضب عمإ نتنيا و" رداً عمإ قرار حكومته ببناء  157وحدة استيطانيل لديدةح وبعد وصوؿ
المسيرة الإ مدقؿ القريل باطرت قوات االحتسؿ بقمعتا المعتاد لممسيرة السمميل التي يتقدمتا االطفاؿ
والنساء مستقدمل الرصاص المطاطي والمعدني والقنابؿ الصوتيل وقنابؿ المسيؿ لمدموع بك افل اضافل لمميا
الكيميائيل العادمل ما ادم الإ اصابل العطرات بحاالت االقتناؽ الطديدح كما اعتقمت قوات االحتسؿ
متضامنتيف اسكتمنديتيف ومتضامف الماني واحد واقتداتتـ الإ لتل ملتولل.
وفي قريل كفر قدوـح طرؽ قمقيميل ,أصيبح أمسح عطرات المواطنيف بحاالت إيماء واقتناؽح لراء إطسؽ
قوا ت االحتسؿ قنابؿ الماز المسيؿ لمدموع والصوتيل لقما المطاركيف في مسيرة القريل السمميل ا،سبوعيلح
المطالبل بفتح الطريؽ الطرقيل الرئيسل لمقريل التي أيمقتا االحتسؿ قبؿ  20سنوات لصالح مستوطنل
"قدوميـ".
كما قمعت قوات االحتسؿح أمسح في قريل المعصرةح لنوب بيت لحـح المطاركيف في المسيرة اللما يريل
ضد لدار الفصؿ العنصري ومصادرة ا،راضي في الريؼ اللنوبي لبيت لحـح التي نظمتتا الملنل الطعبيل
لمقاومل اللدار واالستيطاف في القريلح تضامناً ما ا،سير محمود السرسؾح الذي يقوض معركل ا،معاء
القاويل في سلوف االحتسؿ منذ  17يوماً.
األيام ،رام اهلل1021/6/9 ،
 35المستوطنون يعتدون عمى قرية "واحة السالم" غربي القدس انتقاماً لقرار ىدم مستوطنة "األولبانا"
الناصرة  -بر وـ لرايسي :طرعت عصابات المستوطنيف اإلر ابيل في اليوميف الماضييف بسمسمل اعتداءات
إر ابيل تستتدؼ الفمسطينييفح و ذا كما كاف متوقعاح عمإ قمفيل قرار حكومل االحتسؿ إقسء قمسل مباف
مف بحرة استيطانيلح ولـ يتدأ المستوطنوف حياؿ ذا القرارح ريـ انه رافقه قرار عقر ببناء  172بيتا
استيطانيا في مستوطنات الضفل المربيل المحتمل.
وقد استيقظ سكاف قريل "واحل السسـ" العربيل اليتوديل يربيل القدس (مناطؽ  )2911عمإ اعتداءات طالت
أمسكتـ وقاصل السياراتح التي تـ قب إطاراتتاح وتكسير نوافذ بعضتاح وطميتا بطعارات تتديد ووعيد منتا
"الموت لمعرب" و" ذ ديل مف ا،ولبانا" بقصد البحرة التي سيتـ اقسء قمسل مباف منتا.
الغد ،عمان1021/6/9 ،
 36االحتالل يقطع الكيرباء عن قرية أبو غوش في القدس
قطعت طركل الكترباء اإلسرائيميلح دوف سابؽ إنذارح التيار الكتربائي عف نصؼ سكاف قريل أبو يوش
الفمسطينيل القريبل مف القدسح وبات أك ر مف  1700مف سكاف القريل دوف كترباء بسبب نزاع بيف الطركل
وأحد سكاف القريل .وادعت الطركل أف مواطف فمسطيني قاـ بتوصيؿ منزله بقط لمضمط العالي يمر بالقرب
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منه «ما مف طأنه أف يطكؿ قط اًر عمإ ليرانه»ح فيما رد المواطف بأنه حذر الطركل منذ العاـ  1007مف
قطورة القط الكتربائي الذي يمر بالقرب مف منزلهح وطمب منتا نقمه لمكاف عقر.
البيان ،دبي 1021/6/9 ،
 37رائد فتوح :تواصل عممية إدخال الوقود القطري إلى غزة لتشغيل محطة توليد الكيرباء
يزة ػ اطرؼ التور :فتحت السمطات اإلسرائيميل اللمعل وبطكؿ است نائي معبر كرـ أبو سالـ التلاريح
لمرور طاحنات محممل بالوقود القطري المقصص لتطميؿ محطل توليد الكترباءح بعد أف بدأ اللانب
المصري بتعميمات مف المطير محمد حسيف طنطاوي بييصاؿ طحنات مف ذا الوقود المقزف في ميناء
السويس .و ذ ي المرة ال انيل التي تدقؿ فيتا طاحنات محممل بالوقود القطري إلإ يزةح بعد أف دقمت
أولإ الطحنات مساء القميس.
وذكر المتندس رائد فتوح رئيس للنل تنسيؽ إدقاؿ البضائا إلإ يزة أف السمطات اإلسرائيميل فتحت صباح
اللمعل معبر كرـ أبو سالـ بطكؿ است نائيح حيث أدقمت دفعل لديدة مف الوقود القطري.
القدس العربي ،لندن1021/6/9 ،
 38عمان :األونروا تطمق مشروع المدرسة الخضراء
عماف  -مالد القرعاف :أطمقت وكالل ا،ونروا أوؿ أمس مطروع المدرسل القضراء في مدرسل لبؿ الحسيف
اإلعداديل المقتمطل .ويأتي احتفاؿ ا،ونروا بمناسبل يوـ البيئل العالمي حيث يعتبر ذا المطروع لزءا مف
مبادرة تقضير الكرة ا،رضيل وتقضير منطآت ا،مـ المتحدة في ا،ونروا لمحد مف اا ار السمبيل في
المدارس وللعؿ البيئل المدرسيل بيئل صحيل.
الدستور ،عمان1021/6/9 ،
 39جامعة الدول العربية تتيم أوباما بالسعي لمصالح انتخابية عمى حساب فمسطين
القا رة :رفضت لامعل الدوؿ العربيل أمسح محاوالت الرئيس ا،مريكي باراؾ أوباماح تحميؿ الرئيس
الفمسطيني محمود عباسح مسحوليل تع ر عمميل السسـ وتبرئل رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنيا وح
واتتمته بالتقرب مف الموبي الصتيوني عمإ حساب فمسطيف ،يراض انتقابيل بحتل.
وقاؿ ا،ميف العاـ المساعد لطحوف فمسطيف محمد صبيح إف االنحياز ا،مريكي والتعنت اإلسرائيمي ما
السبب المباطر لفطؿ المفاوضات وتوقفتا بيف اللانبيف.
الخميج ،الشارقة1021/6/9 ،
" 40الحياة" :مساع مصرية الستئناف المفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية
القا رة – ليتاف الحسيني :قاؿ مصدر مصري رفيا إف القا رة لف تتقمإ عف دور ا في دعـ الطعب
الفمسطيني مف ألؿ إعسف دولتهح مطدداً عمإ أف ذا موقؼ ابت لف يتزحزح بمض النظر عف الطقصيل
التي سترأس مصر قريباًح وكطؼ المصدر للريدة الحياة أف ناؾ اتصاالت مصريل تلرم ما الحكومل
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اإلسرائيميل مف ألؿ استئناؼ المفاوضات الفمسطينيل  -اإلسرائيميلح وقاؿ" :لف ننتظر إلإ حيف إنلاز
االنتقابات الرئاسيل ا،ميركيل كي نتحرؾ عمإ المسار السياسيح ،ف الوقت ليس في صالحناح فا،راضي
الفمسطينيل تتآكؿ نتيلل البناء الذي ال يتوقؼ في المستوطنات".
كما أكد أف "معبر رفح لف يممؽ في وله الفمسطينييفح ولف نسمح بحصار قطاع يزة"ح مطي اًر إلإ أف
"اإللراءات التي قمنا بتا لتستيؿ المرور مف قطاع يزة مواليه مف قسؿ معبر رفحح لف يتـ الترالا عنتا".
وأوضح" :نسعإ إلإ اتقاذ إلراءاتح ندرستا حالياًح مف طأنتا أف توفر المزيد مف التستيست لمفمسطينييف
المسافريف عبر معبر رفح" .وأضاؼ أف لدم مصر نيل إقامل مركز تلاري عمإ الحدود بيف مدينتي رفح
المصريل والفمسطينيل لبيا السما والمنتلات المصريل بكمفتتا.
وعبر عف استيائه البالغ مف تصريحات صدرت عف حكومل يزة برئاسل إسماعيؿ نيل اتتمت مصر
بتعطيؿ وصوؿ الوقود القطري إلإ يزةح ودعا حكومل يزة إلإ تقدير الظروؼ والتماس ا،عذار لمصر .كما
دعا ا إلإ عدـ توريط مصر في قضايا أمنيل مف قسؿ إدقاؿ أسمحل ومتفل ارت إلإ يزة عبر سيناءح
محذ اًر مف أف "حدوث انتيار أمني في سيناء قد يلعؿ إسرائيؿ تفكر في عمؿ ما ضد سيناء ...و و أمر
قطعاً لف نقبمه".
الحياة ،لندن1021/6/9 ،
 42وزير الخارجية المصري :جيود مصرية لإلفراج عن مزيد من األسرى الفمسطينيين
الوكاالت :كطؼ وزير القارليل المصري محمد كامؿ عمرو قياـ مصر بمفاوضات تتدؼ لحث اللانب
اإلسرائيمي عمإ اإلفراج عف دفعل لديدة مف ا،سرم الفمسطينييف في السلوف اإلسرائيميل .وأكد عمروح في
تصريحات صحفيل يوـ اللمعلح أف لتود مصر لتحقيؽ المصالحل الفمسطينيل ال تتوقؼح مطي اًر إلإ أف
مصر تولي ا تماماً بالماً لقضيل ا،سرم ،نتا قضيل إنسانيل عادلل .وأوضح أف مصر تسعإ لتدويؿ قضيل
ا،سرم في المحافؿ الدوليل أقر ا قسؿ محتمر "عدـ االنحياز".
الشرق ،الدوحة1021/6/9 ،

 41تونس تنفي اعتزام رئيس الحكومة حمادي الجبالي زيارة رام اهلل
نطرت القدس العربي ،لندن 1021/6/9 ،نقسً عف وكالل (يو.بي.اي).ح أف تونس نفت اللمعلح ا،نباء
حوؿ اعتزاـ رئيس الحكومل التونسيل المحقتل حمادي اللبالي زيارة مدينل راـ ا الفمسطينيل قسؿ الطتر
المقبؿ .وذكرت دائرة االتصاؿ التابعل لرئاسل الحكومل التونسيل في بياف وزعته اللمعل أف "المقاء القاص
الذي ل ما رئيس الحكومل التونسيل ما الرئيس الفمسطيني محمود عباس قسؿ منتدم دافوس اإلقميمي في
مدينل اسطنبوؿ في تركياح قد استعرض العسقات التونسيل  -الفمسطينيل وعفاؽ دعمتا وتطوير ا عمإ إ ر
الزيارة التي أدا ا الرئيس الفمسطيني محق اًر إلإ تونس" .وأضافت أف اللبالي أعرب قسؿ ذا المقاء عف
تطمعه إلإ زيارة ا،راضي الفمسطينيل "بعد أف تتحرر مف التيمنل واستعمار اإلسرائيمييف"ح و و تطما "تتطارؾ
فيه كؿ القيادات والطعوب العربيل واإلسسميل".
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وأضافت قدس برس 1021/6/8 ،مف تونسح أف عضو المكتب السياسي في حزب النتضل التونسي السيد
الفرلاني نفإ ا،نباء التي تحد ت عف زيارة مرتقبل لحمادي اللبالي إلإ راـ ا ح وأكدح في تصريحات
قاصل لوكالل قدس برسح أنتا "معمومات عاريل عف الصحل تماماًح وأنه ال تولد في ألندة رئيس الحكومل
التونسيل أي إطارة إلإ ذ الزيارة حتإ ااف".
كـ استبعد رئيس التيئل الوطنيل لدعـ المقاومل العربيل في العراؽ وفمسطيفح أحمد الكحسويح صحل ا،نباء
التي تحد ت عف زيارة مرتقبل لحمادي اللبالي إلإ راـ ا ح ووصؼ ذلؾ بأنتا "إطاعات إعسميل ال عسقل
لتا بالواقاح قاؿ بأف لتات مقربل مف رئيس السمطل الفمسطينيل محمود عباس تقؼ وراء ا قدمل لمطروع
لر النظاـ العربي إلإ مربا التطبيا ما إسرائيؿ".
وكطؼ الكحسوي النقابح في تصريحات قاصل لوكالل قدس برسح عف أف رئيس السمطل الفمسطينيل
محمود عباس وفريقه يقودوف حممل للر النظاـ العربي الرسمي اللديد إلإ مربا التطبيا ما "إسرائيؿ" مف
قسؿ دعـ مطروع التسويلح الذي وصفه بأنه "مات وولإ عتد ".
 43تونس :قياديون في "النيضة" يبحثون مع القيادي في حماس محمد نزال الواقع الفمسطيني
تونس :استقبؿ عضو المكتب التنفيذي لحزب حركل النتضل التونسيل محمد نليب المربيح وعضو الملمس
الوطني التأسيسي التونسي الحبيب الموزح في المقر الرئيسي لحزب حركل النتضل في تونس العاصمل
القيادي في حركل حماس محمد نزاؿح الذي يقوـ بزيارة إلإ تونس ذ ا،ياـ .وذكر القسـ اإلعسمي
تطرؽ إلإ مستقبؿ ال ورة في تونس إلإ لانب الحديث عف الوضا في ا،راضي
لػ"النتضل" أف المقاء ّ
الفمسطينيل المحتمّل وال سيما منتا ما يتصؿ بالقدس واالستيطاف ومصير المصالحل في ظؿ التصريحات
ّ
المتتاليل عف ولود تقدـ في لتود تطكيؿ الحكومل برعايل مصريل.
قدس برس1021/6/8 ،
 44تركيا :قوانين االستيطان ال تعطييا الشرعية وال تغير حقيقة خرقيا لممواثيق الدولية
أنقرة :أصدرت و ازرة القارليل التركيل اللمعل  6/1بياناً طديد المتلل دانت فيه المقططات الصتيونيل
الراميل إلقامل  772وحدة سكنيل لديدة في الضفل الفمسطينيل المحتمل .وقالت القارليل التركيل في بياف وزع
عمإ وسائؿ اإلعسـ :إف استمرار الكياف في إقامل ممتصبات ضمف ا،راضي الفمسطينيل يعد "قرقًا لمقوانيف
يمير
الدوليل"ح مواف محاوالتتا (حكومل االحتسؿ) إلضفاء الطرعيل عمإ ذ المطاريا مف قسؿ قوانينتا "ال ّ
مف حقيقل ا،مر طيئا" .وأوضحت القارليل أف ذ السياسات االستيطانيل المتلا مل لردود فعؿ الرأي
تحقيؽ السسـ وحؿ القضيل الفمسطينيل"ح وطالب البياف
العاـ العالميح "تطكؿ عائقًا أماـ
الحكومل الصتيونيل "الترالا فو اًر عف ذ السياسات التي تتدد فرص إقامل سسـ دائـ في منطقل الطرؽ
ا،وسطح وااللتزاـ بالقوانيف الدوليل".
المركز الفمسطيني لإلعالم1021/6/9 ،
 45فرانسوا ىوالند :نفعل كل ما بوسعنا لتسييل االعتراف بالدولة الفمسطينية عن طريق المفاوضات
باريس :أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا والند "أف العسقل بيف فرنسا والسمطل الفمسطينيل قد تعززت في
السنوات ا،قيرة" .وطدد والندح قسؿ محتمر صحافي ما رئيس السمطل الفمسطينيل محمود عباس في
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قصر االليزيه في باريسح عمإ ضرورة أف تحدي المفاوضات إلإ السسـ واالعتراؼ بالدولل الفمسطينيل في
حدود 2965ح لذلؾ عمينا أف نزيؿ ذ العقباتح كما أف الطروط المفروضل معروفل ناح و ي ليست قادرة
عمإ الححوؿ دوف استئناؼ الحوار.
وقاؿ" :نفعؿ كؿ ما بوسعنا لتستيؿ االعتراؼ بالدولل الفمسطينيل عف طريؽ عمميل التفاوض ...ونحف ليس
لنا أي درب عقر سوم أف نستؿ ذ المفاوضاتح و ي العمميل التي يلب إف تحدي إلإ االعتراؼ وناقطنا
ذا الموضوع ما الرئيس محمود عباس".
وأطار والند إلإ أنه عمإ الفمسطينييف أف يروا إف كانوا يريدوف أف يفتحوا نقاطا حوؿ ذا الموضوع في
اللمعيل العامل لألمـ المتحدةح ويقدموا مطروع ق ار اًر و ذا قيار لمفمسطينييفح و ـ أحرار بذلؾح ونحف نعتبر
أف المفاوضات ي التي تسمح بالوصوؿ إلإ النتيلل التي ننتظر ا منذ سنوات طويمل.
وأضاؼ " :عسقاتنا ما اإلسرائيمييف ليدة وكذلؾ ما السمطل الوطنيل الفمسطينيلح و ذا يسمح لنا باف نمرر
بعض الرسائؿح ونستؿ استئناؼ الحوارح و ذا ممزم لقاءنا اليوـح حيث كاف لي منذ بضعل أياـ اتصاؿ ما
مستطار مقرب مف رئيس الوزراء اإلسرائيميح وأنا عمإ اتصاؿ بنتنيا و أيضاً."...
ولفت إلإ أنه عمإ فرنسا أف تعمؿ لكي تقدـ تأمينات لمطرفيفح لطمأنل اإلسرائيمييف بأنتـ يعيطوف في حدود
عمنل ومعترؼ بتاح كذلؾ طمأنه وأمف الفمسطينييف ليعرفوا أف االعتراؼ و في نتايل طريؽ المفاوضات.
وقاؿ" :فرنسا طمبت دائماً تلميد المستوطناتح ليس فرنسا منذ  6أيارح ولكف قبؿ ذلؾح كما أف الفمسطينييف
لـ يلعموا مف تلميد المستوطنات طرطاً قاطعاًح وقالوا إنتـ عمإ استعداد الستئناؼ المناقطات إذا ما
استكمؿ طرطافح و ما في الواقا تأكيداً اللتزامات سابقلح وأقذنا عمماً بتذا وعمينا أف نقنا اإلسرائيمييف بذلؾح
ومف الطبيعي أيضاً أف يطمبوا ضماناتح ويكوف واضحاً أف المحاد ات تستأنؼ عمإ ذا ا،ساسح وعندما
يكوف ناؾ حديث عف ا،سمحل ذا قد يقمؽ البعضح ومف الطبيعي أف يتـ درس كؿ ذ المسائؿ.
وحوؿ تأ ير الوضا في سوريا عمإ القضيل الفمسطينيلح أطار والند "إلإ أف كؿ ما يحدي إلإ زعزعل
الطرؽ ا،وسط ليس في مصمحل حؿ القضيل."...
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1021/6/8 ،
 46وزارة الدفاع األمريكية تعين منسقاً أمنياً جديداً لتدريب أجيزة السمطة الفمسطينية
أعمنت و ازرة الدفاع ا،مريكيل عف تعيينتا منسقاً أمنياً لديداً بيف "إسرائيؿ" والسمطل الفمسطينيل .وقالت و ازرة
الدفاع ا،مريكيل إف المنسؽ اللديد و ا،ميراؿ بوؿ بوطونغح والذي سيحؿ محؿ اللنراؿ مايكؿ مولر.
وأطارت إلإ أف بوطونغ سيكوف مسحوالً عف بناء القوات ا،منيل التابعل لمسمطل الفمسطينيلح وسيزاوؿ عممه
مف مقر القنصميل ا،مريكيل العامل في مدينل القدس المحتمل.
موقع فمسطين أون الين1021/6/9 ،
 47االتحاد األوروبي :المستوطنات "تيدد بجعل حل الدولتين مستحيل التنفيذ"
(ا.ؼ.ب :).أعرب االتحاد ا،وروبيح أمسح عف ا،سؼ لما تعتد به رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف
نتنيا وح ا،ربعاء ح بالسماح ببناء المئات مف الوحدات السكنيل في مستوطنات الضفل المربيل وح ه عمإ
العدوؿ عف مطروعه .وأكدت وزيرة قارليل االتحاد ا،وروبي كاتريف عطتوف في بيافح عمإ أف المستوطنات
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"تتدد بلعؿ حؿ الدولتيف مستحيؿ التنفيذ"ح وطددت عمإ أف االستيطاف في ا،راضي الفمسطينيل "يضر"
بلتود السسـ .ودعت الحكومل اإلسرائيميل إلإ التحمي بروح "المسحوليل" و"تميير ذ الق اررات إلظتار
التزامتا بعمميل السسـ في إطار االحتراـ التاـ لمقانوف الدولي".
األيام ،رام اهلل1021/6/9 ،
 48وزير الخارجية البريطاني :مواصمة النشاط االستيطاني عمل استفزازي ويقوض فرص السالم
تؿ أبيب  -نظير ملمي :أداف وزير القارليل البريطاني ويمياـ يغح أمس مواصمل البناء بالمستوطنات.
وقاؿ يغح في بياف صحافي" :بينما ن مف لتود الحكومل اإلسرائيميل لتسفي طرعنل االستيطاف في الكنيستح
فيف قرار نقؿ المستوطنيف مف البحر العطوائيل وبناء وحدات إسكاف لديدة لتـ في المستوطنات في مكاف
عقر يطكؿ سابقل قطيرة كوف ذ البحر يير طرعيل وفؽ القانوف اإلسرائيمي والدولي ويلب إزالتتا فو اًر".
وتابا أف "مواصمل النطاط االستيطاني وقرؽ الحكومل اإلسرائيميل لمقانوف الدولي و عمؿ استفزازي ويقوض
فرص السسـ بيف إسرائيؿ وفمسطيفح ويلعؿ مف تحقيؽ حؿ الدولتيف صعبا كما يلعؿ مف الصعب عمإ
أصدقاء إسرائيؿ الدولييف الدفاع عف أعماؿ الحكومل اإلسرائيميل".
الشرق األوسط ،لندن1021/6/9 ،
 49الحكومة النرويجية تعبر عن قمقيا البالغ جراء التصعيد االستيطاني اإلسرائيمي
بروكسؿ( -ا.ؼ.ب :).عبرت الحكومل النرويليلح أمسح عف قمقتا البالغ لراء التصعيد االستيطاني
اإلسرائيمي عمإ حساب ا،راضي الفمسطينيل في الضفل المربيل .فقد أداف وزير قارليل النروي ،يوناس لار
ستوريهح في تصريحات نطرتتا وكالل أنباء الطرؽ ا،وسطح قرار الحكومل اإلسرائيميل ببناء  172وحدة سكنيل
لديدة داقؿ المستوطنات في الضفل المربيلح مطي ار إلإ أف توسيا المستوطنات داقؿ ا،راضي المحتمل
يعتبر أم اًر يير مطروع .وطدد عمإ أف اإللراءات اإلسرائيميل ا،حاديل تقوض ا،سس الكفيمل لقياـ دولل
فمسطينيل مستقمل لتعيش لنباً إلإ لنب الدولل اإلسرائيميل.
وحث الوزير النرويلي "إسرائيؿ "عمإ االمتناع عف تنفيذ قرار ا ببناء ذ الوحدات السكنيل اللديدة.
األيام ،رام اهلل1021/6/9 ،
 50ريتشارد فولك يطالب إسرائيل" باإلفراج فو ارً عن سجينين فمسطينيين
(أ.ؼ.ب :).طالب المقرر القاص لألمـ المتحدة لوضا حقوؽ اإلنساف في ا،راضي الفمسطينيل المحتملح
ريتطارد فولؾح أمسح "إسرائيؿ" باإلفراج فو اًر عف السلينيف الفمسطينييف محمود السرسؾ وأكرـ رقاويح
المعتقميف إدارياًح والمضربيف عف الطعاـ منذ أك ر مف  10يوماً لألوؿح و 60يوماً لم اني .وقاؿ فولؾ في
بياف :إف " ذيف الطقصيف يحتلاف عمإ اعتقالتما مف دوف تتمل و ما في معاناة طديدة" .وأضاؼ" :ال
يولد أساس مقبوؿ لمواصمل اعتقاؿ ذيف السلينيف وستكوف إسرائيؿ مسحولل عف أي تبعات دائمل" تترتب
عف إضرابتما عف الطعاـ.
الشرق األوسط ،لندن1021/6/9 ،
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 52بوتين يزور تل أبيب وعمان ويفتتح "شارع بوتين" في بيت لحم
موسكو  -سامي عمارة :عممت لريدة الطرؽ ا،وسط أف الرئيس الروسي فسديمير سيزور في الفترة -17
 16حزيراف /يونيو اللاري تؿ أبيب وبيت لحـ وعماف .وقالت مصادر روسيل إف بوتيف سيمتقي القيادة
اإلسرائيميل ويطارؾ في افتتاح نصب طتداء الليش ا،حمر في  17يونيوح بينما مف المقرر أف يزور بيت
لحـ في اليوـ التالي حيث يمتقي الرئيس الفمسطيني محمود عباس ويطارؾ في مراسـ إطسؽ اسمه عمإ أحد
طوارع المدينل .ومف ناؾ ينتقؿ الرئيس الروسي إلإ العاصمل ا،ردنيل حيث يمتقي الممؾ عبد ا ال اني
ويفتتح المركز ال قافي الروسي في عماف.
الشرق األوسط ،لندن1021/6/9 ،
 51البيت األبيض يكرم الرئيس اإلسرائيمي بحضور ما يزيد عمى  240شخصاً
واطنطف  -حناف البدري :وله البيت ا،بيض الدعوة إلإ ما يزيد عمإ  210طقصاً لحضور حفؿ عطاء
ضقـ في ال الث عطر مف الطتر اللاري تكريماً لمرئيس اإلسرائيمي طمعوف بيريز الذي سيمنحه الرئيس
ا،مريكي باراؾ أوباما الوساـ الرئاسي المعروؼ باسـ "ميداليل الحريل".
وسوؼ يقدـ بيريز دايا إلإ الرئيس ا،مريكي عبارة عف و ائؽ يرلا تاريقتا إلإ عتد الرئيس ا،سبؽ اري
تروماف تطتد عمإ اعترافه بدولل "إسرائيؿ" .كما سيقدـ بيريز أيضاً ديل إلإ السيدة ا،ولإ ميطيؿ أوباما
منتا قسدة تقوؿ "إسرائيؿ" إنتا صنعت بأيدي "إسرائيمييف مف ذوي االحتيالات القاصل"ح وأنتا مصنوعل
بالكامؿ مف مواد إسرائيميل.
وقد اعتبر ك يروف في واطنطف أف ديل بيريز تحمؿ ضمطاً إسرائيمياً لديداً عمإ أوباما قسؿ عاـ
االنتقابات الرئاسيل لتطليعه عمي تنفيذ قرار سابؽ مف الكونمرس بنقؿ السفارة ا،مريكيل إلإ القدس
المحتمل .ومف المتوقا أيضاً أف يناقش بيريز مسألل اإلفراج عف أقطر لواسيس "إسرائيؿ" المسلوف في
الواليات المتحدة لونا اف بوالرد.
الخميج ،الشارقة1021/6/9 ،
 53سمسمة متاجر نرويجية توقف كافة تعامالتيا التجارية مع منتجات المستوطنات اإلسرائيمية
الناصرة  -ز ير أندراوس :قامت سمسمل متالر نرويليل تدعإ فيتا Vitaح بوقؼ كافل تعامستتا التلاريل
واستيراد كافل المنتلات التي تصنا في المستوطنات المقامل عمإ أراضي الضفل المربيل.
ذا ورحبت طبكل المنظمات ا ،ميل الفمسطينيل في بياف لتا بتذا القرارح قائملً إف ذا القرار يم ؿ طلاعل
مف إدارة سمسمل المتالر.
القدس العربي ،لندن1021/6/9 ،
 54استطالع :األغمبية في النرويج وألمانيا ترى أن "إسرائيل" عدائية ومتطرفة ورافضة لمسالم
الناصرة  -ز ير أندراوس :بيف استطسع لمرأي في النروي ،وألمانيا حوؿ "إسرائيؿ"ح أف ا،يمبيل ترم في
"إسرائيؿ" دولل عدائيل ورافضل لمسسـح وأف اإلسرائيمييف متطرفوف.
صعقت مف نتائ ،االستطسعح وقررت اتقذاً
وقالت لريدة يديعوت أحرونوت العبريل إف القارليل اإلسرائيميل ُ
عدة قطوات مف ألؿ تحسيف صورتتا في الرأي العاـ النرويليح عمإ وله التحديد.
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وحسب نتائ ،االستطسع فيف  %61مف المستطمعيف في النروي ،يصفوف اإلسرائيمييف بالمتدينيفح %79
يصفونتـ كمتطرفيفح و %77قالوا إف "إسرائيؿ" ال تريد السسـح و %13يحيدوف الفمسطينييفح في حيف يحيد
"إسرائيؿ"  .%12وفي ألمانيا قاؿ  %77إنتـ عمإ قناعل بأف اإلسرائيمييف مسحولوف عف العنؼ في الطرؽ
ا،وسطح و %16ألابوا أف "إسرائيؿ" تقوـ بلرائـ حربح وذكر  %11منتـ أف "إسرائيؿ" دولل متطرفلح وأيد
 %15الفمسطينييفح و %27قالوا إنتـ يحيدوف "إسرائيؿ".
وبينت اللريدة أف القارليل اإلسرائيميل تحاوؿ تحسيف الوضا باالستعانل بمكتب لمدعايل والعسقات العامل
في أوروبا لتحسيف صورتتا أماـ الرأي العاـ .وقصصت القارليل اإلسرائيميل لمحممل مبمغ  21مميوف دوالر
في السنلح وستطمؿ الحممل الدوؿ ا،وروبيل المتمل والمح رة م ؿ إنكمتراح وفرنساح وألمانياح مواسبانيا و ولنداح
ودوؿ اسكندينافيا.
القدس العربي ،لندن1021/6/9 ،
 55ىل العالقة بين ألمانيا و"إسرائيل" خاصة؟
ذكرت لريدة كريستياف ساينس مونيتور أف صفقل المواصات ا،لمانيل لػ"إسرائيؿ" أ ارت اللدؿ ملدداً بطأف
"العسقل القاصل" بيف تؿ أبيب وبرليفح و ي العسقل التي دفعت المستطارة أنليس ميركؿ إلإ الترديد أف
ا،مف اإلسرائيمي مسحوليل ألمانيلح يير أف القميؿ في ألمانيا يوافؽ عمإ ذا التوصيؼ لمعسقل بيف البمديف.
وأطارت إلإ أف قادة ألمانيا حرصوا بعد ما يسمإ بالتولوكست (المحرقل اليتوديل) عمإ تقديـ الدعـ لألمف
اإلسرائيمي كلزء مف سياستتـ القارليل.
ولكف اللريدة تقوؿ إنه ليس لميا ا،لمانييف يوافقوف عمإ وصؼ تمؾ العسقل بالقاصلح وال سيما أف ق اررات
المستطارة أنليس ميركؿ ت ير قمقا متناميا في أوساط ا،لمانييف.
وكانت ململ دير طبيمؿ كطفت ذا ا،سبوع عف بيا يواصات ألمانيل لػ"إسرائيؿ"ح ونقمت عف مسحوليف
ألمانييف سابقيف مف و ازرة الدفاع ا،لمانيل زعمتـ أف "إسرائيؿ" تسمح ذ المواصاتح التي حصمت عميتا
بطروط سقيلح برحوس نوويلح وأف الحكومل ا،لمانيل كانت عمإ عمـ بتذا التعديؿ.
وريـ أف المسحوليف ا،لمانييف واإلسرائيمييف لـ يعمقوا عمإ ذ ا،نباءح فيف القبراء يروف أف ذلؾ سر عمني.
وقالت اللريدة إف رفض برليف حتإ اإلنكار دفا المعارضل السياسيل وحتإ المعمقيف إلإ إ ارة اللدؿ ملددا
بطأف طبيعل العسقات بيف البمديف.
وكاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنيا و قاؿ في تصريحات صحفيل إف المواصات تعد إضافل حيويل
،مف إسرائيؿ القوميح وأضاؼ أنتا تحكد عمإ التزاـ ألمانيا تلا ا،مف اإلسرائيمي.
منتقدون
يير أف اللريدة تقوؿ إف االنتقادات لـ تكف ضئيملح مسترطدة بالمحلؼ ا،لماني الحاصؿ عمإ لائزة نوبؿ
يونتر يراس الذي ولد نفسه في قمب فضيحل عندما نطر قصيدة قبؿ أسابيا ينتقد فيتا أي ضربل عسكريل
تقوـ بتا إسرائيؿ ضد إيراف.
وتمفت كريستياف ساينس مونيتور النظر إلإ أف أيمبيل الطبقل السياسيل تقؼ إلإ اللانب الرسميح ولكف
بطكؿ أقؿ حدة.
أما عمإ المستوم الطعبيح فقد كطؼ استطسع لمرأي أل ار معتد فورسا الذي يحظإ باالحتراـح عف أف
 % 60مف ا،لمانييف يعتقدوف بأف بسد ـ ال تتحمؿ مسحوليل قاصل تلا "إسرائيؿ" بسبب التولوكوستح
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مقابؿ  .%33وأطار االستطسع إلإ أف  %50مف ا،لمانييف يعتقدوف بأف "إسرائيؿ" تلري وراء مصالحتا
بمض النظر عف مصالح ااقريفح مقابؿ  %79في استطسع طبيه ألري قبؿ سث سنوات.
كما أف نسبل الذيف يروف أف إسرائيؿ "عدائيل" ارتفعت مف  %19إلإ .%79
يير أف كريستياف ساينس مونيتور تستدرؾ قائمل إف اإلنصاؼ يتطمب القوؿ إف ألمانيا لـ تدعـ "إسرائيؿ"
بطكؿ أعمإ في كؿ القضاياح مستدلل عمإ ذلؾ بانتقاد ميركؿ لسياسل االستيطافح وبأف ألمانيا تعد أكبر
مست مر يربي في ا،راضي الفمسطينيل.
المصدر :كريستيان ساينس مونيتور
موقع الجزيرة.نت1021/6/8 ،
 56مجموعات "الشبيحة" تبث الرعب في االنتفاضة
عماف  -رويترز  -يتبط طباف يمطي الوطـ أذرعتتـ ويحمموف بنادؽ أيه كيه  15-مف عمإ التسؿ إلإ
القرم المحاصرة بالمدفعيل السوريل ويقتحموف المنازؿ ويذبحوف النساء وا،طفاؿ أو يضربونتـ حتإ الموت.
ـ يمادروف القرم حامميف معتـ الل ث إلقفاء ع ار مذبحتتـ.
تسما روايات كتذ مف طتود عياف ومعارضيف بوتيرة متصاعدة في طماؿ ووسط سوريل معقؿ انتفاضل
عمر ا  27طت اًر ضد حكـ الرئيس السوري بطار ا،سد .وفي العادة يمقي النططاء بالسئمل عمإ «الطبيحل»
و ـ أك ر معارضي االنتفاضل ضراوة.
وقالت «الطبكل السوريل لحقوؽ اإلنساف» و ي لماعل معارضل تقوـ بتو يؽ حممل ا،سد العنيفل ضد
االنتفاضل أف «عناصر الطبيحل دقموا قريل مزرعل القبير السنيل الصميرة يوـ ا،ربعاء بعد أف قصفت
الدبابات منازؿ القريل وقطعت قطوط التاتؼ.
وذكرت الطبكل أف قوات ا،مف استعانت بطبيحل مف قرم عمويل ملاورة و و النمط نفسه الذي طو د في
بمدة الحولل السنيل التي تقا عمإ أطراؼ حمص الث أكبر المدف السوريل قبؿ أسبوعيف عمإ نطاؽ أقؼ
مواف لـ يقؿ وحطيل.
وألقت السمطات السوريل بالسئمل عمإ «لماعات إر ابيل» تدعمتا قوم ألنبيل في أعماؿ القتؿ.
ومنذ البدايات المتواضعل لطبكات التتريب واالبتزاز التي طكمتا أقارب ا،سد في مدينل السذقيل الساحميل
تحوؿ الطبيحل إلإ فرؽ موت ر يبل تحمؿ مسحوليل أبطا ا،عماؿ الوحطيل التي طتدتتا االنتفاضل.
ويواكب االحتلالات ااف تمرد مسمح ضد حكـ عائمل ا،سد المستمر منذ  11عاماً في موالتل بيف ا،قميل
العمويل التي ينتمي إليتا الرئيس والمالبيل السنيل التي قادت حركل االحتلاج.
واستعاف ا،سد في طكؿ متزايد بأقاربه في تقويل قبضته عمإ حكـ سوريل ذات المالبيل السنيل بعدما ورث
السمطل عف أبيه عاـ  .1000وبدأ ظتور الطبيحل في السذقيل وفي اللباؿ العمويل القريبل.
ويقود أقارب ا،سد سيارات مرسيدس زلالتا معتـ مف طراز معروؼ باسـ (الطبح) بتا ترسانل متحركل مف
ا،سمحل يقتحموف بتا االقتناقات المروريل في الطوارع .وتبعتـ مسمحوف أعلبتتـ التسميل التي تصفتـ
بالطبيحل.
وتطور الطبيحل بدعـ مف الدولل ليتحولوا إلإ ميميطيات حقيقيل بعد االنتفاضل .واستقدموا بتوليه مف
مسحوليف في حزب البعث أو مف لانب قوات ا،مف في إقماد االحتلالات في مدف سوريل يالباً عف
طريؽ إطسؽ الرصاص الحي عمإ المتظا ريف.
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وحمؿ الطبيحل في تظا رات مواليل لمحكومل في دمطؽ ومدف أقرم في وقت سابؽ مف السنل الفتات تقوؿ:
«يا أسد إحنا طبيحتؾ لألبد» ويير ا مف السفتات التي تحكد والء ـ لمرئيس السوري.
وفي بدايل االنتفاضل لندت قوات ا،مف عالؼ مف السنل لدعـ القمب العموي لمطبيحل قصوصاً بعدما أفرج
ا،سد عف ااالؼ مف السلوف في عفو عاـ العاـ الماضي.
لكف الطبيحل أصبحوا أك ر اعتماداً عمإ التلنيد مف صفوؼ العموييف بعدما تحولت االنتفاضل إلإ تمرد
مسمح وبدأ المعارضوف المسمحوف في استتداؼ قوات ا،سد بحسب ما تقوله مصادر بالمعارضل
وديبموماسيوف يتابعوف االنتفاضل.
كما أدت المذابح وتزايد مقاطر التعرض لسيتياؿ عمإ أيدي المعارضل المسمحل إلإ انسحاب ك ير مف
السنل مف ميميطيات الطبيحل عمإ ريـ أف راتب الواحد منتـ بمغ مئل دوالر يومياً و و مبمغ كبير في بمد يبمغ
متوسط الراتب الطتري فيه بيف  100و 300دوالر.
وقاؿ مصدر ديبموماسي« :تحوؿ الطبيحل إلإ ميميطيا عمويل تولد يالباً في المناطؽ المقتمطل .متمتتـ
ي إر اب السكاف المدنييف والقياـ بالتطتير العرقي».
وقاؿ نططاء إف االتلا إلإ تلنيد وتسميح وتدريب الطبيحل مف القرم العمويلح وبعضتـ عمر  27سنل فقط
قد تزايد ما انسحاب مزيد مف السنل مف الميميطيا.
وقاؿ فواز تممو الناطط المعارض المقضرـ الذي فر مف سوريل العاـ الماضي أف لدم الطبيحل طعو اًر
بالحصانل بأنتـ يمكنتـ قتؿ أكبر عدد ممكف مف السنل بينما يحدي دعـ روسيا لمنظاـ السوري إلإ القضاء
عمإ أي إمكانيل لمتدقؿ الدولي.
لكف الميميطيا تتمقإ بعض الضربات .فقد أدم نقص الدعـ السني لتا إلإ إلبار ا عمإ القروج مف مدينل
دير الزور التي طاركوا بقوة في إقماد االحتلالات ضد ا،سد فيتا العاـ الماضي.
وفي دمطؽ قاؿ سكاف ونططاء إف نسبل السنل في الطبيحل ترالعت بعد ايتياؿ  22مف عناصر الطبيحل
في حي الميداف المحافظ قسؿ الطتريف الماضييف.
وقاؿ الناطط المعارض في مدينل دير الزور أبو قحطاف« :أصبح الطبيحل تقريباً مستبعديف مف دير الزور.
تقمص عدد ـ مف عالؼ إلإ بضا مئات».
وأضاؼ« :حتإ العناصر اإللراميل بينتـ ييرت انتماء ا ولـ تسمح الطبيعل القبميل لدير الزور بمرور القتؿ
الذي تقوـ به قوات النظاـ مف دوف محاسبل ومف دوف انتقاـ لدي».
وقاؿ الناطط الذي يستقدـ اسماً مستعا اًر قوفاً عمإ نفسه مف االعتقاؿ إف القمب العموي لقوات الطبيحل
«تسوقه أيديولوليل أف قتؿ السنل يصحح قطأ تاريقياً» و تتميش ا،قميل العمويل.
وأضاؼ« :كاف العمويوف بطكؿ ما أدنإ درلات السمـ االلتماعي في سوريل لكف ذلؾ لـ يعد صحيحاً بعدما
سيطروا عمإ السمطل منذ قمسل عقود وال أعرؼ ما القطأ الذي ارتكبه السنل الحاليوف في حؽ العموييف».
الحياة ،لندن1021/6/9 ،
فضــل المستشــرقون المطــابع المصــرية لنشــر
 57حســن البنــا أول مــن حقــق ديـوان "صــريع الغـواني" ...لمــاذا َّ
نتاجيم الفكري؟
القا رة  -صسح حسف رطيد :في مطما القرف العطريفح أحد ت المطابا المصريل نقمل نوعيل في ال قافل
والمعرفلح فعندما أنطئت المطابا ذ اكتسبت -عمإ الصعيد العالمي -ذيوعاً وطترة في القرف التاسا عطر
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وما بعد ح وقصوصاً لدم كبار المستطرقيفح الذيف ع رو ا عمإ يير ا مف مطابا أوروباح فطبعوا فيتا
تحقيقاتتـح وبقاصل في مطالا القرف العطريفح م ؿ «مطبعل نديل» في الموسكيح فقد طبا فيتا المستطرؽ
اإلنكميزي الطتير مريميوث «معلـ ا،دباء» لياقوت الحموي مف تحقيقهح بدايلً مف سنل  2909وحتإ سنل
2926ح عمإ نفقل تذكار للنل المستطرؽ ِلبح وكذلؾ طبا فيتا المستطرؽ ا،لماني بولس برونمه ملمديف
متميف تحت عنواف «ع ار الممل العربيل»ح الملمد ا،وؿ «طرح يريب السيرة النبويل» البف طاـ المصريح
تأليؼ أبي ذر القطنيح سنل 2922ح وااقر «نظاـ المريب» ،بي محمد الربعيح سنل 2921ح كما يقوؿ
الدكتور محمود الطناحي في كتابه «الكتاب المطبوع في مصر في القرف التاسا عطرح تاريخ وتحميؿ».
و ناؾ مطبعل «الرحمانيل» في القرنفش في القا رةح وصاحبتا عبدالرحمف موسإ طريؼح طبا فيتا
المستطرؽ اإلنكميزي عر ر لفري كتاب «المصاحؼ» ،بي بكر عبدا بف أبي داود السلستانيح سنل
2936ح عمإ نفقل مطبعل «بريؿ» في مدينل ليدفح عمإ ريـ طترة مطبعل «بريؿ» في ذلؾ الزمافح
مواقرالتا نفائس المقطوطات العربيلح إال أنتا فضمت الطبا في القا رة عمإ الطبا في ولندا.
ومنطئتا و محمد
و ناؾ مطبعل «السعادة» إلإ لوار مبنإ محافظل القا رة في ميداف باب القمؽح
ُ
إسماعيؿح وكانت مف أطتر المطابا في ذلؾ الوقتح وطبا فيتا المستطرؽ ا،لماني ج .برالستراسر كتاب
«طبقات القراء» البف اللزريح المعروؼ بػ «يايل النتايل» سنل 2931ح بمطاركل مكتبل القانلي .ومات
برالستراسر قبؿ إتمامهح فأتمه المستطرؽ برتزؿ.
وعف أ ميل مطابا القا رة وطترتتاح يقوؿ يوسؼ إلياف سركيس في مقدمل كتابه «معلـ المطبوعات العربيل
والمعربل» « :ـ اعتنإ أ ؿ الطرؽ بتحسيف الطباعل مواتقاف أطكاؿ الحروؼح حتإ أصبح المستطرقوف
المربيوف يح روف طبا الكتب العربيل في المطابا الطرقيلح عمإ مطابعتـ في المرب».
موالإ لانب طترة المطابا المصريلح اكتسب الطابا المصري أيضاً طترة في الطرؽ والمربح فقد طمبه
المموؾح وأ ؿ ا،دب والعمـح واستعاف به أ ؿ الممرب العربي في منتصؼ القرف التاسا عطرح ذكر ذلؾ
عسمل الممرب الطيخ محمد المنونيح عندما قص حدي اً عف كيفيل دقوؿ المطبعل الحلريل بسد الممربح
فقاؿ« :وصمت المطبعل الحلريل الممربح في طعباف سنل ( 2112ػ2161 /ـ)ح وكاف دقولتا بطكؿ فرديح
حيث لاء عمإ يد قاضي تارودانت محمد الطيب بف محمد السوسي التممي الرودانيح الذي اطت ار ا مف
الطرؽ لما ح،ح ـ أتإ بتا لمممرب ومعه طبِّيا مصري ليطتمؿ بتا» .ويقوؿ الدكتور الطناحي« :وكانت
ذ المطبعل التي أدار ا الطبيا المصري نواةً لمير ا مف المطاباح التي تدرب عمالتا عمإ يد ذلؾ المصري
في مدينل فاس» .وما انتطار ذ المطابا الحلريل في الممربح ولدنا السمطاف الممربي محمد الرابا
يحاوؿ تطوير الطباعل الممربيلح وتأسيس مطبعل عصريل بالحروؼ .وأرسؿ لذلؾ أحد الطمبل المماربل إلإ
مصرح ليتدرب عمإ الطباعل العصريل فيتا .وتولد رسالل بتذا الطأف مف القديوي إسماعيؿ ترحب بتذا
الطالب الممربي في القا رةح و ي بتاريخ طواؿ سنل  2113ػ (طباط  /فبراير 2166ـ)ح وتوفر له سبؿ
المعيطل الكريمل والعنايل بتعميمه .ومف يرائب قصص طبا الكتب في مصرح قصل المحامي أحمد أحمد
الحسيني الذي باع « ِعزبل» مف ألود ا،راضي الزراعيل لينفؽ عمإ طبا كتاب «ا،ـ» لإلماـ الطافعي.
و ناؾ التالر محمد حسف عيدح الذي طبا عمإ نفقته القاصل أصح طبعل مف «صحيح البقاري»ح
والمسيحي رفائيؿ عبيدح الذي طبا عمإ نفقته «قطط المقريزي».
في القرف التاسا عطرح أصبحت مصر قبملً لمرايبيف في اإلنفاؽ عمإ طبا الكتبح مف التندي إلإ
فتكوف تلما إسسمي طامخ قبؿ أف تكوف لمعرب لامعلح
الحلازي والتونسي والممربي والطامي والمصريح ّ
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وقبؿ أف يولد لإلسسـ محتمرح حيث طتدت القا رة َم ْق َد َـ الناطريف وأ ؿ الطباعل عميتا مف كؿ ف ،وصوبح
وأصبحت بحرة اال تماـح ومحط ا،نظارح وعاصمل النطر في الطرؽ.
ومف الطريؼح أننا ع رنا عمإ ديواف «صريا المواني» لمسمـ بف الوليد ا،مويح بتصحيح وتنقيح وتعميؽ
حسف البنا -محسس لماعل اإلقواف المسمميف .-و ي الطبعل التي أنفؽ عميتا محمد أحمد رمضاف المدني
صاحب مكتبل المعا د العمميل في الصنادقيل في القا رةح ما يدؿ عمإ أف البنا كاف في سبيؿ االطتماؿ
بطبا الكتب ونطر ا وتصحيحتاح ويدؿ أيضاً عمإ أف الطيخ حسف البنا كاف ذا نزعل فطريل إلإ حب ا،دب
والفف الرفياح وعمإ أف الدي ف كاف ال يتعارض ما ااداب والفنوف مف ولتل نظر ح ال كما يظف البعض
ااف .ولننظر إلإ حاؿ مرطد اإلقواف المسمميف حسف البنا في ذلؾ الزمف اللميؿ وتعاطيه ما ال قافل
بمفتومتا العاـح وحاؿ مرطد اإلقواف اليوـ بالنسبل إلإ أمور ال قافل والفنوفح وكيؼ ضاقت المساحل حتإ
اتسا القرؽ عمإ الراقا .الح بؿ قد أ نإ الدكتور سامي الد اف -محقؽ ديواف مسمـ بف الوليد بعد ذلؾ-
عمإ صنيا الطيخ حسف البنا قائسً في مقدمته ...« :ولكننا نرم في عممه عميه وسعيه وراء نطر ح حباً
بالطاعر وحدباً عميهح وتعمقاً بالطعر الصحيح اللزؿ الفصيحح قدملً لمناطقيف بالضاد والمسمميف» .وأطار
إلإ أنه ُذ ِكر عمإ الورقل ا،ولإ مف الديواف« :نقحه وصححه وعمؽ عميه ا،ستاذ اللميؿ حسف أفندي أحمد
المدرس بالمدارس ا،ميريل».
البناح ّ
وقد ُذكر عمإ الورقل ا،قيرة منه« :تـ طبا ديواف صريا الموانيح وقد قاـ بتصحيح بعض أصوله قبؿ
تقديم ه لمطباح ا،ستاذ اللميؿ حسف أفندي أحمد البناح المدرس بالمدارس ا،ميريلح ورئيس لمعيل «اإلقواف
المسمميف»».
ويتتكـ الد اف قائسً« :ولعؿ ا،ستاذ اللميؿ قد طممته الدعوةح فانصرؼ عف (مسمِـ) إلإ المسمميفح وتعمؽ
بطرح الديف وتقويـ النفوسح فترؾ تقويـ الديواف لمير يق ِرله عمإ ذا الطكؿ في مصر» .ويير معروؼ
للمتور اإلقواف أف لمطيخ حسف البنا كتابات أدبيل ونقديل في مقتبؿ حياته كانت تدؿ عمإ انفتاحه الواضح
عمإ تيارات الفكر وال قافل في ذلؾ الوقت .و ي ترسـ له صورةً يبدو فيتا أك ر تسامحاً ما ااقر المقتمِؼ
معهح م مما نق أر له في ململ «الفتح» لمحب الديف القطيب .وليت الطيخ البنا استمر في ذا الميدافح
واكتفإ باستقراج الئ ت ار نا الملتوؿح فيصير قدوةً لمريديه في ذا اللانبح بدالً مما نطا د اليوـ مف
حرب معمنل عمإ ال قافل والم قفيف باسـ الديفح ومف سعار لنوني نحو السيطرة واالستحواذ عمإ مفاصؿ
الحياة السياسيل في مصر .والسحاؿ المتـ :لماذا أدار اإلقواف المسمموف ظتور ـ لتذا اللانب المضيء مف
حياة البنا؟ و ؿ صحيح أنتـ انقمبوا عمإ تعاليمه وقالفوا مبادئه في أقريات حياتهح كما يحكد أقمص
تسميذ ح مف أم اؿ الطعراويح والمزاليح والباقوريح فأصبح حاؿ اللماعل معمقاًح وحائ اًر بيف السماء وا،رض؟
وأصبحوا ال يعرفوف سوم كتب التحريـ والتلريـ والتكفير وترديد طعارات وفتاوم صداميلح وينسوف كتابات
البنا المتسامحل.
الحياة ،لندن1021/6/9 ،
 58فمسطينيو الشتات والمجمس الوطني المنتخب؟!

عريب الرنتاوي
يقضي القرار الفمسطيني باستبعاد الملوء الفمسطيني في ا،ردف مف كطوؼ الناقبيف لمملمس الوطني
الفمسطيني القادـح و مل إلماع عمإ ذلؾ (عمإ ما نعرؼ)ح أقمه مل توافؽ بيف القوم الرئيسيل في العمؿ
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الوطني واإلسسمي عمإ حد سواء عمإ أمر كتذاح والسبب الوحيد الذي ُيساؽ لتبرير ذا القرارح و
“حساسيل الوضا ا،ردني وأسئمته المتطابكلح قصوصا سحاؿ مف و ا،ردني ومف و الفمسطيني؟”.
و مل معمومات ما زالت في إطار التداوؿ (وليس القرار النتائي بعد) تست ني دوال ومناطؽ أقرم عديدة مف
الممطؼ عف “المحاصصل والكوتات
فضاء االنتقابح ُليصار إلإ تم يمتا عبر “التوافؽ” و و التعبير ُ
الفصائميل” :سوريا حيث يتوالد قرابل الػ 600ألؼ فمسطينيح بحلل أف أوضاعتا ا،منيل ال تسمح بذلؾح ما
أنتا سمحت بيلراء انتقابات تطريعيل سوريل...ولبناف أيضاًح حيث ما زاؿ يقيـ فيه قرابل الربا مميوف
فمسطيني بعد سياسل التتلير و”التطفيش” المنظمل التي اتبعت ضد ـ منذ 2911ح قد يقرج مف معادلل
االنتقاب إلإ معادلل التعييفح والسبب حساسيل الوضا السياسي وا،مني...دوؿ القمي ،حيث يتوالد أك ر
مف نصؼ مميوف فمسطينيح بسبب “حرج” الوضا ناؾح حيث ال تمارس معظـ طعوب ذ المنطقل حقوقتا
االنتقابيل .و مل قائمل أقرم مف الدوؿ التي قد تترؾ ،سبوع “السحب واإلضافل” ا،قيرح بناء عمإ تقديرات
اللتات ذات االقتصاصح لننته إلإ حقيقل أف الملمس العتيدح قد يقتصر أعضاح المنتقبوف عمإ الداقؿ
ونسبل ضئيمل مف طتات القارج.
مرلح بالمناسبلح فيف الفمسطينييف يكونوف قد دقموا في قريؼ
إف سار ا،مر عمإ ذا النحوح و و أمر
ٌ
يطرعوا نوافذ ـ
مستداـح أقمه لسنوات عديدة قادملح و ـ الذي لـ يبرحوا قريؼ االنقساـ والفرقل بعدح ولـ ّ
وأبوابتـ لرياح الربيا والتميير العربييف...وأحسب أف كؿ ما يساؽ مف تبريرات لتعطيؿ االنتقابات القادمل
في عدد مف الدوؿح وبالذات في مناطؽ الطتات الرئيسلح ليس مقعناً ،حدح وال ينـ إال عف ريبل القوم
الفاعمل في اإلبقاء عمإ نظاـ المحاصصل والكوتات الفصائميل وتفادي االنتقابات الطامملح الكفيمل وحد ا
بتلديد طباب الحركل الوطنيل الفمسطينيل وضخ دماء لديدة في عروقتاح وتوديا حقبل “التيمنل الفصائميل
المأزومل” في العمؿ الوطني الفمسطيني.
عما يمكف
في ا،ردفح مل “أردنيوف مف أصوؿ فمسطينيل”ح مواطنوف مكتممو المواطنلح بصرؼ النظر ّ
تسليمه مف مسحظات عمإ “حقوقتـ وتم يمتـ ومطاركتتـ” ...حالء ليسوا لزءا مف “التيئل الناقبل” لمملمس
الوطني ...حالء ينتقبوف مم ميتـ في ملمس النواب ا،ردنيح كمواطنيف أردنييف يتميزوف عف إقوانتـ في
الوطف والمواطنل بحؽ العودة...لكف في ا،ردف ناؾ أزيد مف مميوف فمسطيني ليسوا أردنييفح وال يتمتعوف
بالمواطنل واللنسيل والرقـ الوطنيح وال يمارسوف حقوقاً سياسيل في ا،ردف ...حالء فمسطينيوف مف ولتل
النظر السياسيل والحقوقيل ا،ردنيلح رسمياً وطعبياًح حالء لزء مف التيئل الناقبل لمملمس الوطنيح ال يضير
ا،ردفح بؿ يقدـ مصالحه العميا أك ر مف أي طيء عقرح إف ـ مارسوا حقتـ في اقتيار مم ميتـ إلإ
الملمس الوطنيح فمماذا ال يقا التفا ـ بيف المنظمل والحكومل ا،ردنيل مف ألؿ تمكينتـ مف ممارسل حقتـ
االنتقابيح توطئل لتكريس حقتـ في العودة إلإ الضفل والقدس والقطاعح ولميعتـ في ا،صؿ يتحدروف مف
ذ المناطؽ المحتمل عاـ .2965
في سورياح أحسب أف سياسل “النأي بالنفس” التي اتبعتتا مقتمؼ فصائؿ العمؿ الوطني واإلسسمي
الفمسطيني ا،ساسيل حياؿ ا،زمل السوريلح ووقوؼ المقيمات قارج حمبل الصراع الدامي الدائر ناؾح
تسمح بيلراء االنتقاباتح عمإ أف يتـ االتصاؿ بالسمطات السوريلح مف ألؿ تستيؿ ذلؾح وفي ظني أنتا
بحالل ،مر كتذا تستطيا بهح تسويؽ قطابه “اإلصسحي” و”المقاوـ” محمياً ودولياً مف قسؿ القوؿ أف
سوريا ما زالت عمإ موقفتا الداعـ لمنظمل التحرير (و ي اعترفت بالدولل الفمسطينيل) وأنتا ما “القيار
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الديمقراطي الفمسطيني”...و مل أطراؼ إقميميل ودوليل يمكف أف تساعد في إقناع السورييف عمإ تقديـ كؿ
التستيست السزمل إلنلاز ذ القطوة...المتـ أف تكوف ناؾ محاوللح وأف تكوف محاولل لديل ونزيتل.
في لبنافح ال عوائؽ سياسيل عمإ اإلطسؽ تحوؿ دوف إلراء االنتقابات ...ذا أمر يمكف أف ُيرتب بستولل
في إطار التوافؽ الفمسطيني البالغ حد اإللماع...يمكف أف تلري االنتقابات بالتنسيؽ ما السمطات الرسميل
والتطاور ما الفاعميف عمإ ا،رض في مقتمؼ مناطؽ االنتطار الفمسطيني ...ناؾ عوائؽ أمنيل ُمحتمملح
أحسب أف اإللماع الفمسطيني عمإ إلراء االنتقابات كفيؿ بتبديد ا.
في دوؿ القمي ،يمكف لمسفارات الفمسطينيل وبعض القنصميات والبع ات الصديقلح أف تحمف دعماً لولستياً
لعمميل انتقابيل بأقؿ قدر مف الدعايل االنتقابيلح حتإ ال نعكر صفو “الركود” السائد في بعضتا...في
بعضتا ااقرح يمكف أف تكوف ناؾ انتقابات وحمست كذلؾح المتـ أف تأقذ القيادة الفمسطينيل ا،مر عمإ
محمؿ اللدح وأف تسعإ مبك اًر إلإ إلراء االتصاالت الضروريلح ،ف عمميات الحصر والتسليؿ والوصوؿ
إلإ اللمتور العريض المب وث في ذ الممتربات والمتالر يحتاج إلإ وقتح بؿ موالإ وقت كبير.
وفؽ رزنامل المصالحل يلب أف تتـ االنتقابات في وقت ال يتعدم الستل أطتر ...ذ فترة ليست كافيل
لحصر الطتات الفمسطينيح مواعداد كطوؼ الناقبيفح والوصوؿ إلإ أوسا عدد ممكف مف “التيئل
الناقبل”...المتـ إال إذا كاف ناؾ مف يريد أف يلري االنتقابات لملتما النقب وأنصار الفصائؿ وناططي
اللاليات ...حالء ال تتعدم نسبتتـ القمسل بالمائل في أحسف ا،حواؿح مف الطتات الفمسطيني ...حالء ليسوا
الطعب الفمسطيني المتالرح حالء لزء مف “العمميل الفصائميل” بحساباتتا موانلازاتتا مواقفاقاتتا وأمراضتا
وكوتاتتا ومحصاصاتتا...المطموب القروج مف ذ الحمقل الضيقل وتوسيا “فتحل الفرلار” لتمطي أوسا
مساحل مف الطتات والمتلريف...المطموب أف نتحرؾ مف اافح وليس في ربا الساعل ا،قيرح لنقوؿ أف
ليس في الوقت متساح دعونا نملأ لمتعييفح أو نلري االنتقابات “بمف حضر”.
سلؿ أنا
في أوروبا وا،مريكيتيف وبعض دوؿ الطتات في المنطقلح بدأت حركل مدنيل تحت عنواف “ ّ
فمسطيني”ح دفتا تسليؿ الفمسطينييف في مقتمؼ منافيتـ ومتالر ـ وممترباتتـح استعدادا لسنتقابات
المقبمل ...ذ المبادرة يلب أف تمقإ الدعـ والتطليا واإلسناد مف قبؿ كؿ مف يتمه إلراء انتقابات وتلديد
الحركل الوطنيل الفمسطينيل...االستلابل ا،ولإ لملتما الملوء الفمسطيني كانت رائعل ومطلعل ...ذ
االستلابل يلب أف تحفزنا لمقروج مف حالل الركود والموات ...ذا الحاؿ ال يلوز أف يستمرح الفمسطينيوف
يستحقوف أف يكوف لتـ ربيعتـ القاصح وربيعتـ يبدأ بانتزاع حقتـ في انتقاب قياداتتـ ومم ميتـ داقؿ
الوطف المحتؿ وعمإ امتداد الطتات وقاراته القمس.
الدستور ،عمان1021/6/9 ،
 59القمق الصييوني عمى مستقبل "إسرائيل"

عوني فرسخ
كتب نواؼ الزروح القبير بالطحوف “اإلسرائيميل”ح في “العرب اليوـ” ا،ردنيل في 1021-7-32ح متسائسً:
سما “نبوءات النتايل” التي
ؿ تصبح “إسرائيؿ” مطروعاً عاب اًر في التاريخ؟ واستعرض في مقاله بعض ما ّ
تعكستا ا،دبيات الصتيونيل متزايدة القمؽ عمإ استمرار ولود “إسرائيؿ” والحركل الصتيونيل  .مستطتداً بما
كتبه كؿ مف :إب ار اـ بورغح رئيس الكنيست السابؽح في ممحؽ “ آرتس”ح وناحوـ برنباغ في “يديعوت
أحرونوت”ح مواب ار اـ تيروش في “معاريؼ”ح وما حذر منه إسرائيؿ أدمافح الحائز لائزة نوبؿ في االقتصادح
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ومضيفاً أنه ،وؿ مرة في تاريخ “إسرائيؿ” لـ تعد محاطل بلدار فوالذي ال يقترؽح وأف قياداتتا العسكريل
وا،منيل لـ تعد تحظإ ب قل “اإلسرائيمييف” الذيف فقد أك ر مف  %50منتـ قتتـ المطمقل بصورة الكياف
السياسيل وا،منيلح بحيث إف الكياف لـ يعد مسذاً عمناً ومصوناً ليتود العالـ  .كما أطار في مقاله إلإ تقرير
صادر عف وكالل المقابرات المركزيل ا،مريكيل تضمف القوؿ إف أك ر مف مميوني “إسرائيمي”ح بينتـ نصؼ
مميوف يحمموف “البطاقل القضراء” ولوازات سفر سوؼ يتولتوف إلإ أمريكا قسؿ القمس عطرة سنل
المقبملح مواف مميوناً وستمئل ألؼ يستعدوف لمعودة إلإ أوطانتـ في روسيا وأوروبا الطرقيل والمرب .
وأالحظ بدايل أف مظا ر القمؽ الطائعل لدم النقب الصتيونيل ال تعود إلإ ما استلد عمإ التلما
االستيطاني الصتيوني وأدم إلإ ترالا الدور القيادي لمتحالؼ الذي كاف يقود حزب العمؿ لمصمحل
تحالؼ الميكود بزعامل مناحيـ بيميف سنل ح 2955وانما إلإ ما استلد عمإ صعيد قوم الممانعل والمقاومل
العربيل وا،قميل العربيل في ا،رض المحتمل سنل . 2911
لقد فطؿ العدو الصتيونيح ورعاته عمإ لانبي ا،طمسيح في تتوي ،انتصار العسكري في حرب 2965
بنصر سياسيح وأستـ في ذا الفطؿ انتفاضل لما ير مصر وأمتتا العربيل رافضل تنحي عبدالناصرح
ومباطرة مصر بقيادته حرب االستنزاؼ في ا،سبوع التالي لمنكسلح و ي الحرب التي كانت أوؿ حرب
تقسر ا “إسرائيؿ”  .وأي قراءة موضوعيل لمسنوات التاليل توضح أف فعاليل القوم العربيل الممتزمل بالممانعل
والمقاومل قيا اًر استراتيلياً مضت في قط صاعدح بحيث إف المقاومل في لنوبي لبناف وقطاع يزة فرضت
عمإ الكياف ردعاً متبادالًح وأسقطت أساطير تفوقهح وبالذات أسطورة “الليش الذي ال يقتر” .
ولـ يعد قافياً تنامي وعي وفعاليل وقدرات الصامديف في ا،رض العربيل المحتمل سنل  2911وتحولتـ ليس
فقط إلإ قطر ديمويرافي يتدد في الصميـ طعار “الدولل اليتوديل”ح موانما أيضاً طبيعتتا بتحولتا المتسارع
إلإ دولل تمييز عنصري عمإ يرار ما كانت عميه لنوب إفريقيا قبؿ سقوط نظاـ الفصؿ العنصريح كما لـ
يعد قافياً انسداد عفاؽ ما يسمإ “عمميل السسـ” بريـ كؿ التنازالت الرسميل العربيلح بسبب عدـ استعداد
الصتاينل قادة وتلمعاً استيطانياً لمتنازؿ ولو عف  %2مف المفا يـ الصتيونيلح واندفاعتـ يير المنضبط في
استيطاف الضفل المربيل وتتويد القدسح و ذا يتدد بسقوط ما يسمإ “حؿ الدولتيف” ووضا التلما
االستيطاني الصتيوني في موالتل قياريف ال الث لتما :إما حؿ الدولل الواحدة المرطحل ،ف تمدو ذات
أك ريل عربيلح مواما التصفيل التاريقيل في زمف يير بعيدح كما حدث ما عقر الدويست الصميبيل .
صحيح أف الكياف الصتيوني و اليوـ عمإ عتبل التحوؿ مف رصيد استراتيلي لرعاته عمإ لانبي ا،طمسي
إلإ عبء تاريقي عميتـح إال أف القوم التي صنعته وأبرزته لمولود ورعته منذ أف كاف فكرةح لف تفرط فيه
ما داـ قاد اًر عمإ أداء دور الوظيفيح ،ف “إسرائيؿ” ليست بالدولل طبيعيل النطأة والدورح موانما ي مطروع
استعمار استيطاني عنصريح لعبت قوم الرأسماليل العالميل الدور ا،وؿ وا ،ـ في إقامته وتمكينهح ليكوف
أداتتا االستراتيليل في اإلبقاء عمإ واقا التلزئل والتقمؼ والتبعيل العربيح كي يتواصؿ استمسلتا لموطف
العربي موقعاً وموارد وأسواقاً وقدرات بطريل  .وال ابت تاريقياً أنه عمإ مدم القرف التاسا عطر كاف صناع
القرار ا،وروبيح قاصل البريطانيح ـ المعنيوف بيقامل المطروع الصتيونيح فيما كانت أيمبيل اليتودح
وبالذات الذيف حققوا اندمالاً في أوروبا المربيلح يعارضوف الدعوة الصتيونيل التي يروف فيتا قط اًر مصيرياً
يتدد استقرار ـ وأمنتـ ومكاسبتـ المتحققل  .ويقيناً أف القوم التي أقامت “إسرائيؿ”ح ومكنتتا مف أف تمدو
دولل إقميميل الدور كونيل االعتبارح لف تفرط با،داة التي حرصت عميتا منذ كانت فكرة طرحتا نابميوف بعد
فطمه أماـ أسوار عكا في ربيا . 2599
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وال ابت في كؿ الصراعات عبر التاريخ أف مراحمتا ا،قيرة ي ا،طد قسوة عمإ قوم المقاوملح وأف قوم
العدواف عندما تقوض معركتتا ا،قيرة ال تتورع عف اقتراؼ أبطا اللرائـح إذ ترم أنتا تقوض معركل
الولود والسولود  .وعميه فالمرلح أف تواله قوم المقاومل المولودة عمإ أرض فمسطيف المحتمل مف النتر
إلإ البحرح وفي محيطتا القوميح أطد وأقسإ الحمستح إذ سوؼ تواله تحالفاًح تقود اإلدارة ا،مريكيل يضـ
سائر القوم الدوليل واإلقميميل المستفيدة مف واقا التلزئل العربيح والتي ال تطعر بتناقض مصالحتا تناقضاً
عدائياً ما الكياف الصتيوني  .ومف ذ الزاويل تق أر محاوالت احتواء حراؾ “الربيا العربي”ح ومارطح عف
عقد صفقل بيف لماعات اإلسسـ السياسي الصاعدة لمسمطل واإلدارة ا،مريكيل .

وفي ضوء معطيات الواقا ال ار فح عربياً مواقميمياً ودولياً يتوقا ليس فقط صمود قوم المقاومل في موالتل
الحمؼ المضادح موانما أيضاً تقدمتا عمإ طريؽ امتسؾ المبادرة االستراتيليل في الصراعح كقطوة أولإ عمإ
درب تصفيل الولود االستعماري االستيطاني الصتيوني .
الخميج ،الشارقة1021/6/9 ،
 60مرجعية التطبيع

نقوال ناصر
احتفاء باليوـ العالمي لحريل الصحافل في ال الث مف مايو الماضيح استلابت ملموعل مف الصحفييف
الفمسطينييفح قيؿ إف عدد ـ عطرةح لدعوة لممطاركل في تلما دولي استضافته العاصمل النرويليل أوسموح
حيث طاركوا في يوـ دراسي ما صحفييف "إسرائيمييف"ح مما أ ار حممل عميتـ مف نقابل الصحفييف واتحاد
الكتاب الفمسطينييف براـ ا تتتمتـ بػ"التطبيا" ما دولل االحتسؿ اإلسرائيميح فدافعوا عف أنفستـ بالقوؿ:
"نحف لدينا مرلعيل سياسيل ي منظمل التحرير الفمسطينيل .المنظمل ي مرلعيتنا" (محمد ضرايملح وكالل
"معا" في .)1021/7/23
وفي السلاؿ الذي تبادؿ فيه الطرفاف اتتاـ بعضتما بػ"التطبيا" ياب عف كميتما أف "المطروع الوطني" الذي
تتبنا منظمل التحرير أساسه االعتراؼ بدولل المطروع الصتيوني والتطبيا معتاح وأف المنظمل ممزمل
بالتطبيا بمولب االتفاقيات التي وقعتتا ما دولل االحتسؿح وبالتالي فينتـ لميعاح كممتزميف بالمنظمل
وبمطروعتا "الوطني"ح "في التـ طرؽ" كما قاؿ الطاعر العربي المصري أحمد طوقي في قصيدته "نكبل
دمطؽ" فذ ب قوله م س عربيا.
ويكطؼ ذاؾ السلاؿ صراعا بيف الضمير الوطني الراسخ في ولداف كؿ منتـح الرافض لمتطبياح وبيف
البرايماتيل السياسيل التي تستدرلتـ إليتا قيادة سياسيل لقدمل مطروعتا القائـ أصسً عمإ التطبياح ليتقمإ
بعضتـ عف دور الصحفي كباحث عف الحقيقلح ودور الكاتب كقائد لمرأي في ملتمعهح بحيث ال يعود
المواطف يميز بيف لمل السياسي وبيف لمل الصحفي أو الكاتب الذي سقط في فخ السياسي.
ويستدعي ذا السلاؿ إلإ الذاكرة كتابا لمحلفه العراقي محمد اللزائري نطرته دار الوراؽ في لندف وبيروت
عاـ  2991بعنواف "احتسؿ العقؿ :التطبياح الحصارح صراع المد"ح لمتذكير بأف رفض احتسؿ العقؿ العربي

التاريخ :السبت 1021/6/9

العدد1517 :

ص 34

والفمسطيني بقاصل و طرط مسبؽ لعدـ ترسيخ االحتسؿ العسكري ولمنعه مف تحقيؽ أ دافه السياسيل
ولمقاومتهح ولمتذكير كذلؾ بأف الممل ي الطريؽ والوسيمل الحتسؿ العقؿ و"يسمه".
فعمإ سبيؿ الم اؿح في يوـ الذكرم القامسل وا،ربعيف لمتزيمل العربيل في القامس مف حزيراف /يونيو عاـ
2965ح التي أدقمتا السياسي العربي المتزوـ في القاموس العربي باسـ "النكسل"ح كاف الرئيس محمود
عباس يوله قطابه إلإ "ليراننا اإلسرائيمييف" في المنتدم االقتصادي العالمي المنعقد في اسطنبوؿ التركيلح
ويناطد ـ القبوؿ ب"مبادرة السسـ العربيل"ح ولو ر ا مبادلل االعتراؼ بدولل فمسطينيل عمإ حدود ما قبؿ
زيمل عاـ  2965ب"التطبيا" العربي الطامؿ ما دولل االحتسؿح وكاف يلدد دعوته لكؿ المطاركيف في
المنتدم "لزيارة فمسطيف" تحت االحتسؿح ولدعـ "حؿ الدولتيف" الذي يقوـ بدور عمإ االعتراؼ بدولل
االحتسؿ والتطبيا معتاح ولدعـ اعتراؼ ا،مـ المتحدة بدولل فمسطيف "عمإ أقؿ مف ربا مساحل فمسطيف
التاريقيل"ح كما قاؿح وبعضويتتا فيتا عمإ أساس حدود ما قبؿ زيمل  2965التي "تعتبر مف الولتل
القانونيل حدود دنل" بينما "حدود الدولل الفمسطينيل ي ما حدد قرار التقسيـ (الصادر عف اللمعيل العامل
لألمـ المتحدة عاـ  )2915رقـ "212ح و و القرار الذي اعتمدته دوؿ عديدة أساسا العترافتا بػ"دولل
إسرائيؿ"ح كما يرم أستاذ القانوف الدولي كماؿ قبعل (الحياة اللديدة في .)1021/6/6
إف الممل السياسيل لقيادة منظمل التحرير تحكد اعترافتا باحتسؿ س ل أرباع "فمسطيف التاريقيل" وبالتطبيا ما
ذا االحتسؿ كأمر واقاح و ي لمل تحكد بأف "القرار السياسي" الفمسطيني قد أصبح محتسً أيضاً وليس
ا،رض الفمسطينيل فقط .إنه "احتسؿ العقؿ" الفمسطيني الذي يصنا ق ار اًر كتذا.
ومف يرالا مسيرة سمطل الحكـ الذاتي الفمسطينيل منذ إنطائتا عاـ  2991يلد بأنتا في مرلعياتتا وحركتتا
وصسحياتتا قائمل عمإ أساس تعزيز التطبيا ما االحتسؿ ودولتهح فتمويؿ "المانحيف" لمطاريعتا مطروط
سياسيا باستمرار التنسيؽ ا،منيح واالست مارات المطتركلح وقد نطأ ليش مف وكسء الطركات وموزعي
المنتلات اإلسرائيميلح وطبكل واسعل مف التبادؿ التلاري دفعت إلإ العمؿ عمإ إنطاء "للنل تحكيـ" في
المنازعات التلاريل مقر ا القدس المحتملح وطبكل أقرم مف "المناطؽ الصناعيل" المطتركل يزيد عدد ا عمإ
( ) 21منطقل عمإ ذمل معتد ا،بحاث التطبيقيل (أري)،ح بحيث ألتض ذا الواقا النامي باضطراد لمتطبيا
االقتصادي كؿ الدعوات الطعبيل والرسميل إلإ "مقاطعل" االحتسؿ والعمؿ في مستعمراته االستيطانيلح و ي
مقاطعل نلحت فيتا االنتفاضل الفمسطينيل ا،ولإ عاـ  2915وبفضؿ نلاحتا دقمت منظمل التحرير إلإ
الوطف كي تنقمب سمطل الحكـ الذاتي التي أقامتتا عمإ تمؾ المقاطعل بعد بضا سنوات.
اليوـ م س تفتقر السمطل بمدينل "روابي" التي يلري بناح ا عمإ مساحل ( )6.3كيمومتر مربا بلوار
مستعمرة "عطيريت" االستيطانيل بتمويؿ قاص مدعوـ مف قطر عمإ بعد تسعل كيمومترات إلإ الطماؿ مف
راـ ا بالضفل المربيل باعتبار ا أوؿ مدينل فمسطينيل لديدة تبنإ ربما منذ بنإ ا،مير ا،موي سميماف بف
عبد الممؾ (القميفل في ما بعد) مدينل الرمملح المحتمل عاـ 2911ح في بدايل القرف ال امف الميسدي لتصبح
عاصمل فمسطيف ا،ولإح لكف أصحاب مطروع روابي ولتوا في عدة مناسبات دعوات "لإلسرائيمييف لطراء
طقؽ ومنازؿ" فيتاح وقاـ ليش االحتسؿ بحمايتتا مف مستوطني "عطيريت" الذيف حاولوا تقريب المطروعح
وفي مقابمل ما القناة العاطرة في تمفزيوف دولل االحتسؿ قاؿ المست مر الفمسطيني ا،كبر في "روابي" إنه زار
مستعمرة "مودعيف" ليتعمـ مف طراز بنائتاح وسا مت المواد والقبرات االسرائيميل في بنائتاح وولتت دعوات
عمنيل لرئيس وزراء دولل االحتسؿ بنياميف نتنيا و ووزير حربه ايتود باراؾ لحضور حفؿ تدطينتا (عمإ ذمل
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عباد يحيإح ا،قبار في )1021/6/2ح لتتحوؿ المدينل اللديدة بذلؾ إلإ رمز لمتطبيا الفمسطيني –
اإلسرائيمي المستمر عمإ قدـ وساؽ.
والمفارقل أف ذا التتافت الفمسطيني عمإ التطبيا يقابؿ بالحوالز وا،سوار والقوانيف التي يقيمتا االحتسؿ
لمفصؿ بيف اللانبيفح بينما يستمر في حث الفمسطينييف عمإ التطبيا مف لانب واحد لمتعايش ما حقائؽ
التتويد المتسارع لمرافيا وديمويرافيا في كؿ فمسطيف التاريقيل.
وقد تحوؿ التطبيا الفمسطيني بحكـ ا،مر الواقا إلإ لسر لمتطبيا العربي واإلسسمي ما دولل االحتسؿح
و"قميص ع ماف" لهح قاد إلإ "مبادرة السسـ العربيل" كمرلعيل انيل أعـ وأطمؿ لمتطبيا بعد مرلعيل منظمل
التحرير .فعمإ سبيؿ الم اؿ لـ يلد ملمس السفراء العرب في العاصمل الفرنسيل باريس أي ضير في منح
لائزة الروايل "العربيل" لملزائري الذي يكتب بالممل الفرنسيل بو عسـ صنصاؿ بعد مطاركته في محتمر أدباء
عالمي نظمته دولل االحتسؿ في القدس محقراح والذي منعت اللزائر توزيا أعماله وترلماتتا فيتا.
وقد طذ أصحاب المرلعيتيف عما و متعارؼ عميه عالميا بأف التطبيا والمصالحل بيف أطراؼ أي صراع
إنما يبدعف بعد حؿ الصراع ال قبمه.
مواذا كاف "يلوز لدال" لمسياسي الفمسطيني أف يستقدـ لمل ي ار ا مناسبل لقدراته عمإ الفعؿح و و "لواز" ال
يليز الطعب بدليؿ االنقساـ الوطني ال ار ف عمإ "مطروع التطبيا" المعموؿ به حالياح فيف الصحفي الباحث
عف الحقيقل والكاتب الذي يقود الرأي العاـ ال يلوز لتما استقداـ الممل ذاتتا أو التصرؼ عمإ أساستاح أو
يتركاف الصحافل والكتابل  ،متما ويتحوالف إلإ أبواؽ إعسميل تردد كالببماوات لمل السياسييفح إذ ال يلوز
أبدا لمعقؿ ال قافي والفكري أف يسمح لسحتسؿ بالتياحه مواال أصبح االحتسؿ محبدا إذا قدر له أف يحتؿ
العقؿ بعد أف احتؿ ا،رض والقرار السياسي.
موقع فمسطين أون الين1021/6/8 ،
 62مقدمات حرب إسرائيمية أخرى

يوئيؿ ماركوس
فيروم انه كاف بعضتـ
بممحل يتوديل عف الحكمل السوقيلُ .
تُذكرنا فكرة نطر البيوت في لفعات االولبانه ُ
يمر في الصباح الباكر ينبه الناس الإ أنه قد حاف وقت صسة الفلر .وفي ذات يوـ أعمف منطد الكنيس
انه يتوقا مف المد م ،واف المنبه قد ُيفسد حسف المطاء ال ملي .فالتما حكماء المحمل في لمسل عالمل
واستقر رأيتـ عمإ اف يحمؿ اربعل رلاؿ مف المد المنبه الإ الصسة عمإ أكتافتـ.
في ذ الفترة قاصل وقد صارت دولل كاممل قمقل عمإ بيوت االولبانه وفاز رئيس الحكومل في التصويت
في حكومتهح وقعت الدولل عمإ "احتفاليف" ما :مرور  30سنل عمإ حرب لبناف و 17سنل عمإ حرب
االياـ الستل .وقد سبؽ حرب االياـ الستل اياـ قوؼ في البسد وبيف يتود العالـ في أعقاب تتديدات صريحل
مف حكاـ مصر في المذياع ممف كانوا يروف انه يلب ذبح اليتود .وكنت مولودا في باريس في مظا رة
مف المظا رات الصاقبل حوؿ سفارة اسرائيؿ .ويصعب اف ننسإ منظر عر ر روبنطتايفح و و طبه ممطي
عميه يبكي ويصرخ قائس "سيقتموننا لميعا" .أما الرئيس ديموؿح الرلؿ الصارـ فحذرنا مف اف نطمؽ الطمقل
االولإح وفضس عف أننا لـ نقبؿ نصيحته كانت الطائرات الفرنسيل ي التي قضت عمإ سسح اللو
المصريح فكاف رد ديموؿ الماضب حظر بيعنا السسح ولعؿ سياسل فرنسا مناصرة لمعرب.

التاريخ :السبت 1021/6/9

العدد1517 :

ص 36

كانت الدولل منتطيل بقوتتا العسكريل .ولـ يبذؿ قادتتا الذيف لـ يدركوا اف ما احتممنا ليس لناح أي لتد
لترلمل النصر العسكري الإ انلاز سياسي .وقاؿ موطيه دياف انه ينتظر متاتفلح وأعمنت يولدا مئير انه
"ال يولد طعب فمسط يني" .وكاف مباي قاصل و الذي بدأ البناء في المناطؽ .وفي حيف كانت اسرائيؿ
تنتظر متاتفل ُدفعت مف ال قل المفرطل بالنفس الإ حرب االستنزاؼ.
وولدت حرب لبناف في الواليل ال انيل لبيمف بعد االنقسب .وكاف طاروف وزير الدفاع ورفوؿ رئيس يئل
االركاف عينه عيزر وايزمف باعتبار رلؿ عمؿ "ال ي ر ر م ؿ سمفه" (والقصد الإ موتي يور)؛ وقد اطتممت
قطبل تنصيبه في الحقيقل عمإ  21كممل لكنه لـ يممؽ فمه منذ ذلؾ الحيف .وقد طبخ و وطاروف حرب
لبناف و ما يضمسف الحكومل واللمتور معا.
اف لواب سحاؿ ؿ عرؼ بيمف أـ لـ يعرؼ في أي ورطل ُيدقؿ الدولل ليس واضحا الإ اليوـ .وعمإ كؿ
حاؿ حينما توله لزيارة البوفورح زيارته المطتورةح ظتر بأنه يافؿ عف االمور وسأؿ أحد الضباط "أكانت
معتـ عالت اطسؽ نار"؟ وألاب الضابط الحائر بنعـ .وكاف سحاؿ عقر و " ؿ وقعت معركل ولتا الإ
وله" .وقد قوم ظتور ذاؾ الطؾ في اف بيمف قد يكوف وقا ضحيل تحديد طاروف لتدؼ الحرب.
استدعإ بيمف رابيف وبيريسح رئيسي المعارضلح وأوضح لتما اف الحديث عف تطتير طريط يبمغ  10كـ
مف لبناف البعاد اطسؽ المقربيف النار مف ناؾ عمإ بمدات الطماؿح وقاؿ اف االمر يحتاج الإ  11ساعل
أو "ربما  11ساعل"ح أضاؼ طاروف الذي حضر أحد المقاءات .وألازت الكنيست العمميل وعارضتا
بتصويته عضو واحد فقط و يوسي سريد .و كذا انتقمت دباباتنا سريعا مف الدفاع عف بمدات الطماؿ الإ
ولود ا في باحل ملمس النواب المبناني في بيروت .وكاف التدؼ احسؿ عائمل اللميؿ المارونيل في
السمطل؛ و ذا ال ُيصدؽ ببساطل.
ؿ عمـ بيمف بذلؾ؟ و ؿ ألازت الحكومل ذلؾ أـ كانت تمؾ حرب تضميؿ كما يزعـ ك يروف؟ في العطريف
مف حزيراف  2911في زيارة بيمف لواطنطف لمقاء الرئيس ريماف أعمف رئيس الوزراء في محتمر يتودي قوله:
"لف نقرج مف لبناف بس سسـ متما فعموا" .وبقينا ناؾ ال نبتما وال نتقيأح وعمقنا نحوا مف عطريف سنل الإ
اف قرلنا تحت لنح الميؿ.
كاف يلب عمينا اف نفتـ في حرب لبناف االولإ وال انيل انه ال يكفي اف يكوف الليش االسرائيمي قويا وقاد ار
عمإ الوصوؿ الإ كؿ مكافح وانه قد حاف وقت اف نستيقظ مف حمـ انه ال يمكف بناء طرؽ اوسط لديد بقوة
ال ذراع .و ذا موضا نتحدث فيه عف حديث قصير بيف السادات وبيمف في لقائتما االقيرح فقد نظر الرئيس
المصري في ساعته وقاؿ" :يا مناحيـح في ذ المحظل ولد قمسوف ألؼ فـ في مصر" .ونحف نفتـ ااف
فقط ما الذي قصد .
احتفمنا بمرور  17سنل عمإ حرب االياـ الستل ومرور  30سنل عمإ حرب لبناف .وفي عالمنا المتميرح ما
حكومل ال تعرؼ طريقتا لكنتا تستعد لحرب اقرمح ؿ يستطيا أحد اف ُيقمف ما الذي "سنحتفؿ" به ال
سمح ا في قسؿ سنوات االلفيف؟.
عن "ىآرتس"
األيام ،رام اهلل1021/6/9 ،
 61كاريكاتير:
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فمسطين اون الين1021/6/9 ،
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