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 5وزارة الداخمية في غزة تتيم فتح بمحاولة إفشال المصالحة
اتيمت و ازرة الداخمية واألمف الوطني بغزة ،حركة فتح ،بوجود نية مبيتو لدييا إلفشاؿ جيود المصالحة.
وقالت الو ازرة في بياف ليا وصؿ "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو" :إف ّنية إفشاؿ جيود المصالحة الفمسطينية
مبيتة لدى حركة فتح وقياداتيا ،وما تصريحات اليوـ وتيديدات لجنة االنتخابات باألمس وقبميا الحممة
ّ
اإلعالمية التي تشنيا مواقع حركة فتح الصفراء في ذكرى الحسـ العسكري ،إال أكبر دليؿ عمى ذلؾ".
وأوضحت الو ازرة أنو لـ يكف في تصريحات رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية ووزير داخميتو فتحي حماد ،أوؿ
مف أمس ،ما تتيميـ بو حركة فتح بإفشاؿ المصالحة" ،وانما ىي محاولة فاشمة مف حركة فتح وأجيزتيا
األمنية ومواقعيا الصفراء التي أغاظيا االنجاز الوطني الكبير لو ازرة الداخمية بتخريج الدفعة األولى لدرجة
البكالوريوس مف كمية الشرطة".
وبينت الو ازرة أف تصريحات رئيس الوزراء "كانت واضحة صريحة أننا نريد المصالحة الفمسطينية لكنيا لف
ّ
تكوف وسيمة لعودة الفمتاف األمني الذي تسعى إليو قيادات متنفذة في أجيزة سمطة راـ اهلل".
وأضافت" :إف حالة الفمتاف األمني التي تعيشيا مدف الضفة الغربية كما نرى اليوـ في مدينة جنيف،
وتيديدات لجنة االنتخابات ،تشير إلى أف ىدؼ حركة فتح وأجيزة التنسيؽ األمني مف المصالحة ىو "إعادة
الفمتاف األمني إلى غزة وزعزعة حالة االستقرار التي يعيشيا أبناء شعبنا في قطاع غزة وىو ما لف يكوف".
وطالبت الو ازرة رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس "إف صدقت نواياه تجاه المصالحة الفمسطينية" بمجـ
الثمة المتنفذة في حركة فتح وقيادات أجيزتو األمنية "التي تدبر ليؿ نيار محاولة إفشاؿ جيود الحوار
المصالحة".
فمسطين أون الين/ / ،
التاريخ :الجمعة 1551/6/50

العدد1055 :

ص4

عبد ربو يعمن عن أفكار لترتيب لقاء بين عباس ونتنياىو ..وعريقات ينفي
مف راـ اهلل أف أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد
نشرت القدس ،القدس/ / ،
ربو أعمف أف "ىناؾ أفكا ار لترتيب لقاء بيف الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو"
لكنو شدد عمى أف اإلسرائيمييف ال يقدموف أي شيء عمى المستوى السياسي والعممي لترتيب عقد مثؿ ىذا
المقاء.
وأشار عبد ربو إلى موقؼ الرئيس عباس بأنو"إذا كاف ىناؾ لقاء فال بد مف اشتراطات تسبقو وغيره مف
الخطوات العممية" قاصدا مف جانب إسرائيؿ ،موضحا أف "االتصاالت قائمة ومستمرة وىناؾ محاوالت تجري
باستمرار مف أجؿ تييئة األجواء وتخفيؼ التوتر لكف ما نخشاه أف كؿ ىذه العممية تأتي في سبيؿ احتواء
أية أزمة يمكف أف تقع وليس مف أجؿ دفع العممية السياسية قدما".
وقاؿ عبد ربو لصوت فمسطيف إف "الواليات المتحدة حريصة عمى عدـ ذىاب الجانب الفمسطيني إلى األمـ
المتحدة لمحصوؿ عمى حقنا".
نقال عف مراسميا مف راـ اهلل كفاح زبوف ،أف صائب
/ /
وذكرت الشرق األوسط ،لندن،
عريقات ،عضو المجنتيف التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية والمركزية لحركة فتح ،أكد أف ال ترتيبات لعقد
لقاء بيف الرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،قائال إنو مف الممكف
عقد لقاء مع نائب نتنياىو ،شاؤوؿ موفاز ،بناء عمى طمب األخير.
ولـ يعط عريقات موعدا لمقاء أبو مازف بموفاز المحتمؿ ،الذي يمكف أف يتـ في العاصمة األردنية عماف،
موضحا أف طمب موفاز لقاء الرئيس ال يزاؿ قيد الدراسة .وأضاؼ في تصريحات لػ"الشرؽ األوسط"" :موفاز
طمب لقاء الرئيس ،وطمبو ال يزاؿ قيد الدراسة بصراحة".
ونفى عريقات ما أشيع عف وصوؿ المبعوث األميركي الخاص لعممية السالـ في الشرؽ األوسط ديفيد ىيؿ،
إلى راـ اهلل ىذا األسبوع .وقاؿ« :ال ترتيبات في ىذا الصدد" ،مضيفا أف "التركيز اآلف منصب عمى العودة
إلى األمـ المتحدة" .وقاؿ" :لقد أخذنا موافقة مف الدوؿ العربية ومف منظمة التعاوف سالمية ومف دوؿ عدـ
االنحياز ،والمشاورات اآلف جارية مع الدوؿ األوروبية".
نقال عف مراسميا مف راـ اهلل ،محمد ىواش ،أف
في السياؽ نفسو جاء في النيار ،بيروت/ / ،
مصادر فمسطينية رفيعة كشفت لػ"النيار" أمس أف اتصاالت فمسطينية  -إسرائيمية عمى مستوى المفاوضيف
الفمسطيني صائب عريقات واسحؽ مولخو فشمت في تنظيـ لقاء لمرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس
الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو.
أسي ار
وأوضحت أف عريقات ومولخو عقدا لقاءات عدة طالب خالليا الفمسطينيوف بإطالؽ نحو
 ،ووافقت إسرائيؿ عمى إطالؽ ثالثة منيـ فقط في المقاء
فمسطينيا اعتقموا قبؿ اتفاؽ أوسمو عاـ
فقط ،األمر الذي اعتبره الفمسطينيوف إشارة
األوؿ ،وأربعة في المقاء الثاني ،عمى أف ال يتجاوز العدد
إلى عدـ رغبة إسرائيؿ في إجراء أي مفاوضات .وأنيا تريد لقاءات ال تقدـ فييا شيئا لمفمسطينييف وتحمميـ
نتائج موت عممية السالـ.
"المستقبل" :عريقات إلى واشنطن االثنين لتذليل العقبات أمام المفاوضات
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راـ اهلل  -أحمد رمضاف :كشفت مصادر فمسطينية مطمعة لػ"المستقبؿ" أف رئيس دائرة المفاوضات في
منظمة التحرير الفمسطينية الدكتور صائب عريقات سيتوجو يوـ االثنيف المقبؿ إلى العاصمة األميركية
واشنطف ،في حيف أرجئت زيارة دافيد ىيؿ مساعد وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف إلى األراضي
الفمسطينية واسرائيؿ والتي كانت مقررة يوـ األحد المقبؿ.
وقالت المصادر لػ"المستقبؿ" إف اإلدارة األميركية طمبت إيفاد عريقات إلى واشنطف لبحث تذليؿ العقبات التي
ما زالت تعترض استئناؼ المفاوضات.
وقالت المصادر انو عمى الرغـ مف طمب اإلدارة األميركية إيفاد عريقات لبحث أزمة عممية السالـ ،إال انو
ليس مرجحاً أف يكوف لدييا أي أفكار جديدة لمخروج مف ىذه األزمة ،إذ ما زالت اإلدارة تحض الطرفيف
الفمسطيني واإلسرائيمي العودة إلى مائدة المفاوضات وبحث سائر الممفات ،كما تحض الطرفيف عمى
االمتناع عف اتخاذ أي إجراءات أحادية تقطع الطريؽ عمى احتماؿ استئناؼ المفاوضات.
المستقبل ،بيروت/ / ،
مقبول :العودة لممفاوضات دخمت طريقا مسدودا في ضوء التعنت اإلسرائيمي
راـ اهلل  -القدس :قاؿ عضو المجمس الثوري لحركة "فتح" أميف مقبوؿ ،أف المبعوث األميركي الخاص
لعممية السالـ في الشرؽ األوسط ديفيد ىيؿ ،مف المتوقع أف يزور راـ اهلل األسبوع المقبؿ.
وأوضح مقبوؿ في حديث لػ"القدس" الخميس ،أف "اإلدارة األميركية أبمغت الرئيس محمود عباس أنو في حاؿ
فشمت المحاوالت مع الجانب اإلسرائيمي يتوجب ضرورة إبالغيا ،ألنو قد يكوف لدييـ أفكار جديدة لعممية
السالـ" ،مضيفا أف "القيادة الفمسطينية أبمغت األميركييف بفشؿ التوصؿ لحؿ مع نتنياىو ،وعميو مف المرجح
أف تحمؿ زيارة ىيؿ لممنطقة أفكا ار أميركية جديدة".
وذكر مقبوؿ أف "احتماؿ العودة لممفاوضات دخمت طريقا مسدودا في ضوء التعنت اإلسرائيمي" ،مشي ار إلى
أنو "مف الواضح أف كؿ المحاوالت والمرونة الفمسطينية لـ تأت بحؿ ولـ تستطع اختراؽ التعنت اإلسرائيمي،
وال حموؿ سوى التوجو لمجمعية العامة لألمـ المتحدة لطمب العضوية فييا".
القدس ،القدس/ / ،
عشراوي ترحب بموقف الفاتيكان من األراضي الفمسطينية المحتمة
راـ اهلل – القدس :رحبت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حناف عشراوي بموقؼ الفاتيكاف مف وضع
القدس الشرقية واأل راضي الفمسطينية المحتمة الذي أكده رئيس األساقفة وسكرتير حاضرة الفاتيكاف مونسينور
اتوري باليستيرو إثر اجتماع المجنة الثنائية بيف الفاتيكاف واسرائيؿ بشأف االتفاقية االقتصادية المزمع توقيعيا
بيف البمديف.
وقالت عشراوي في بياف صحافي" :إف منظمة التحرير بانتظار تأكيدات قاطعة حوؿ ىذا االتفاؽ ،حيث أف
دولة الفاتيكاف تعي خطورة االعتراؼ بالوضع القانوني اإلسرائيمي غير الشرعي في القدس المحتمة ،وتطبيؽ
إسرائيؿ لتشريعاتيا وصالحياتيا عمى مواقع القدس الشرقية المحتمة الذي يشكؿ انتياكا صريحاً لمقانوف
الدولي وق اررات األـ المتحدة".
القدس ،القدس/ / ،
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قريع" :إسرائيل" ترى بالمواقف الدولية الصامتة ضوءا أخضر لبرنامجيا االستيطاني
القدس المحتمة" حذر عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس دائرة شؤوف القدس أحمد قريع
(أبو عالء) مف عواقب استمرار الوضع القائـ في المسار السياسي وعمى األرض الذي يتمثؿ باستعار
الحممة االستيطانية في الضفة وتحديدا في القدس الشريؼ التي تقودىا الحكومة اإلسرائيمية مستغمة االنشغاؿ
الدولي وتحديدا الواليات المتحدة في األحداث الجارية في المنطقة إلى جانب انشغاليا في االنتخابات
الرئاسية .وأشار قريع خالؿ لقائو أمس القنصؿ األميركي العاـ في القدس دانييؿ روبنستف إلى أف حكومة
بنياميف نتنياىو ترى في المواقؼ الدولية الصامتة إزاء انتياكاتيا المستمرة لمحقوؽ الفمسطينية ضوءا أخضر
لممضي في البرنامج االستيطاني اإلسرائيمي وبرنامج تيويد القدس ،باتجاه ترسيـ حؿ أحادي تفرضو بقوة
السالح ويشجعو سكوت المجتمع الدولي والراعي األميركي.
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
نائبان عن حماس يطالبان بحل لقضية المفصولين عمى خمفية سياسية
راـ اهلل :طالب نائباف عف حركة حماس بالضفة الغربية بػ "حؿ عادؿ وسريع لقضية الموظفيف المفصوليف
عمى خمفية انتمائيـ السياسي ،بإعادتيـ إلى وظائفيـ وتعويضيـ عف سنوات فصميـ".
وشارؾ النائباف عف القدس وراـ اهلل إبراىيـ أبو سالـ ومريـ صالح ،الخميس ( | ) المعمميف المفصوليف
اعتصاميـ االحتجاجي أماـ مقر المحكمة العميا الفمسطينية في مدينة البيرة ،معبريف عف تضامنيـ وكافة
النواب اإلسالمييف مع المفصوليف كافة.
قدس برس/ / ،
النائب القرعاوي :أطراف في السمطة تعيق المصالحة
خاص :انتقد العضو في المجمس التشريعي الفمسطيني الشيخ فتحي القرعاوي تصعيد األجيزة األمنية في
الضفة الغربية االعتقاالت السياسية ،ال سيما في محافظة طولكرـ.
وقاؿ القرعاوي ،لػ"فمسطيف"" :إف ىذه االعتقاالت تأتي متزامنة مع الحديث المتواصؿ عف وجود تفاؤؿ في
موضوع المصالحة ،وىذا يؤكد أف ىناؾ أطرافا في السمطة تريد أف تعيؽ موضوع المصالحة ،وال تريد
لممصالحة أف تتـ".
وناشد جميع األطراؼ الفمسطينية بذؿ كؿ ما في وسعيا لوقؼ االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية،
وانياء الممفات العالقة ،ألجؿ المضي قدما نحو المصالحة ،رغـ الظروؼ الصعبة والعراقيؿ التي يضعيا
البعض.

وأشار القرعاوي إلى أف االعتقاالت السياسية في الضفة لـ تتوقؼ منذ االنقساـ ،واف كانت بوتيرة متفاوتة،
مؤكدا أف اال عتقاالت السياسية تشكؿ إعاقة حقيقية لممصالحة وليا ثثار سمبية عمى الوضع الداخمي
الفمسطيني.
فمسطين أون الين/ / ،
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"الشرق األوسط" :الخالف عمى شخص وزير الداخمية يعوق تشكيل حكومة التوافق الفمسطينية
غزة  -صالح النعامي :عممت «الشرؽ األوسط» أف ممثمي حركتي فتح وحماس أخفقوا في التوصؿ التفاؽ
بشأف تسمية وزير الداخمية في حكومة الوفاؽ الوطني .وذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أف ممثمي
الحركتيف رفضوا قبوؿ المرشحيف الذيف تقدمت بيـ كؿ حركة لتولي ىذا المنصب.
وأشارت المصادر إلى أف حركة حماس رفضت مرشحي فتح وىما أكرـ عوض ومحمد شاللدة ،في حيف
رفضت فتح تعييف ىاني القواسمي ،الذي اقترحتو حركة حماس لتولي المنصب.
وأضافت المصادر أف ممثمي فتح أبمغوا بأف الرئيس الفمسطيني محمود عباس (أبو مازف) يصر عمى أف
يكوف لو تحديد ىوية وزير الداخمية في الحكومة الجديدة نظ ار لألىمية الخاصة التي يحظى بيا ىذا الموقع،
وأف المرشح الذي تقدمت بو حماس ال يمكف أف يحظى بتعاوف األجيزة األمنية في الضفة الغربية.
مف ناحيتيـ ،قاؿ ممثمو حركة حماس إف أيا مف مرشحي فتح غير مقبوؿ لدى حماس ،وانيما ال يمكف أف
يحظيا بتعاوف مف قبؿ األجيزة األمنية في قطاع غزة .واستدركت المصادر أف ممثمي الحركتيف اتفقوا عمى
يونيو (حزيراف)
أف يتـ ترحيؿ البت في تحديد ىوية وزير الداخمية خالؿ اجتماع القمة الذي سيجمع في
الحالي كال مف أبو مازف ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ .وحذرت المصادر مف أنو حتى لو
تـ التوافؽ في النياية عمى وزير الداخمية فإنو مف الصعب جدا عمى الوزير الجديد أف يقوـ بعممو في ظؿ
التناقضات الكبيرة في عمؿ األجيزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الشرق األوسط ،لندن/ / ،
االحتالل يفرج عن النائب أيمن دراغمة واستمرار اعتقال
نائباً
جنيف – القدس :أفرجت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية ،الخميس ،عف النائب في المجمس التشريعي عف كتمة
التغيير واإلصالح ،أيمف دراغمة ،بعد اعتقالو إداريا شيور قضاىا في سجف "ىداريـ".
نائباً ثخر.
وبينما تـ اليوـ اإلفراج عف النائب دراغمة ،فاف سمطات االحتالؿ تواصؿ اعتقاؿ
القدس ،القدس/ / ،
تنديد فمسطيني برأي خبراء اليونسكو "المنحاز" حول كنيسة الميد
باريس – القدس  -ا ؼ ب :أعمف مسؤوؿ فمسطيني الخميس ،انو سيطالب في جمسة "اليونيسكو" المقبمة
بإدراج كنيسة الميد في بيت لحـ عمى الئحة التراث العالمي بالرغـ مف رأي مخالؼ لخبراء المنظمة ،مؤكدا
أف ىذا الرأي "مسيس" لمصمحة الواليات المتحدة واسرائيؿ.
وقاؿ مندوب فمسطيف في "اليونيسكو" الياس صنبر لوكالة (فرانس برس) "سنبقي ممفنا وسنأخذه الى
بمدا والتي ستجتمع في ساف بطرسبورغ (روسيا) بيف
تصويت" لجنة التراث العالمي المؤلفة مف ممثمي
حزيراف (يونيو) و تموز (يوليو).
ورأى صنبر اف ىذا الرأي "منحاز" و"مسيس" .وقاؿ إف "الخاسريف في معركة انضماـ فمسطيف إلى
(اليونيسكو) يريدوف منعنا مف ممارسة حقوقنا".
القدس ،القدس/ / ،
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"لجنة الرقابة" في "التشريعي" تناقش األبعاد اإلنسانية لتراجع خدمات األونروا
غزة – لقدس :نظمت لجنة الرقابة العامة وحقوؽ اإلنساف والحريات العامة في المجمس التشريعي في قطاع
غزة ،ورشة عمؿ لمناقشة تراجع خدمات وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف وأثرىا عمى القضية الفمسطينية
وعمى المستوى الحياتي لالجئيف في مخيمات القطاع.
وأوضحت النائب ىدى نعيـ "التراجع الحاصؿ في خدمات االونروا في مجاالت أساسية تمس عصب حياة
الالجئ الفمسطيني تحت ذريعة نقص التمويؿ المقدـ لموكالة أو عدـ مسؤوليتيا عف التمدد الجغرافي
لممخيمات" ،مضيفة أف" ىذه األعذار غير مقبولة ال تعفي الوكالة مف مسؤولياتيا تجاه الالجئيف السيما أنيا
تنفؽ أمواال طائمة وتزيد مف نشاطاتيا في مجاالت غير أساسية في حياة الالجئ الفمسطيني".
وأشار وزير الصحة في الحكومة المقالة الدكتور باسـ نعيـ ،إلى أف تراجع "األونروا" في تقديـ خدماتيا
لالجئيف لو طابع سياسي بامتياز.
القدس ،القدس/ / ،
"التشريعي" يتسمم تقري ار :تراجع بحاالت التعسف بحقوق اإل نسان في غزة
الصادر عف الييئة
غزة  -صفا :تسمـ المجمس التشريعي الفمسطيني الخميس التقرير السنوي لعاـ
الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف والذي يستعرض حالة حقوؽ المواطف في فمسطيف .وتسممت النائب
ىدى نعيـ التقرير مف نائب المفوض العاـ في الييئة المستقمة زينب الغنيمي .وأكدت الغنيمي أف تقرير عاـ
لوحظ فيو تراجع كبير في حاالت التعسؼ في حقوؽ اإلنساف عف األعواـ السابقة ،وكذلؾ تحسف
حالة حقوؽ اإلنساف في قطاع غزة.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)/ / ،
نابمس :اشتباكات مسمحة بين أمن السمطة وعناصر من فتح في مخيم بالطة
نابمس :اندلعت في ساعة متأخرة مف الميمة الماضية ،اشتباكات مسمحة بيف قوات األمف الفمسطينية
ومجموعة مسمحيف في مخيـ بالطة شرؽ مدينة نابمس (شماؿ الضفة الغربية المحتمة) ،لدى محاولتيا تنفيذ
ممف قالت إنيـ مطموبوف.
حممة أمنية العتقاؿ عدد ّ
وذكرت مصادر محمية في مخيـ بالطة ،أف االشتباكات اندلعت بعد منتصؼ الميمة الماضية إثر محاولة قوة
ممف
أمنية تابعة لمسمطة الفمسطينية تنفيذ حممة اعتقاالت في المخيـ العتقاؿ عدد مف المطموبيف لدييا ّ
يرفضوف المبادرة إلى تسميـ أنفسيـ.
وأضافت أف مجموعة مف المسمحيف المحسوبيف عمى حركة "فتح" وكتائب "شيداء األقصى" قاموا بإطالؽ
النار عمى عناصر األمف الفمسطينييف لدى محاولتيا اقتحاـ المخيـ مف عدة محاور ،األمر الذي أدى إلى
اندالع اشتباكات متفرقة في عدد مف الحارات واألزقة داخؿ المخيـ.
وفي السياؽ ذاتو ،شيد مخيـ بالطة الخميس ( | ) ،توزيع بياف موقّع باسـ "الدرع الواقي لحركة فتح"
تضمف اتياماً ألجيزة األمف بػ "حرؼ بوصمة عمميا تجاه الشرفاء مف األجيزة األمنية والمقاوميف طيمة
ّ
سنوات االنتفاضة" ،عمى حد تعبير البياف.
قدس برس/ / ،
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نائب فمسطيني يطالب السمطة باإلفراج عن معتقل سياسي مضرب عن الطعام
نابمس :ناشد النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف محافظة نابمس ياسر منصور المؤسسات
الحقوقية واإلنسانية "بضرورة التدخؿ إلنقاذ حياة المعتقؿ السياسي المضرب عف الطعاـ في سجوف السمطة
الفمسطينية عبد اهلل العكر لميوـ التاسع عشر عمى التوالي".
قدس برس/ / ،
سجي ًنا
"داخمية غزة" تفرج عن
غزة :أفرجت و ازرة الداخمية واألمف الوطني في غزة ،الخميس ( | ) ،عف واحد وأربعيف نزيالً مف مراكز
اإلصالح والتأىيؿ بحضور وفد مف "قافمة أمياؿ مف االبتسامات ".
وحضر فعاليات اإلفراج التي عقدت في مركز إصالح وتأىيؿ أنصار غرب غزة عدد مف أركاف و ازرة
الداخمية ووفد مف ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي ومنسؽ قوافؿ أمياؿ مف االبتسامات الدكتور عصاـ
يوسؼ.
وأعمف المقدـ ناصر سميماف مدير عاـ المديرية العامة لمراكز اإلصالح والتأىيؿ عف قرار وزير الداخمية
نزيالً "لمتخفيؼ عف أبناء الشعب الفمسطيني ومساىمة في دعـ واصالح
فتحي حماد اإلفراج عف
وتأىيؿ النزالء لمعودة ألىميـ ليعودوا عناصر فاعمة في المجتمع".
قدس برس/ / ،
 17أبو مرزوق يطالب بعدم الزج باسم حماس في المعركة االنتخابية بمصر
قاطعا لما أثارتو مؤخ اًر
نفيا
نفى الدكتور موسى أبو مرزوؽ ،نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"ً ،
ً
وسائؿ إعالمية مصرية مختمفة عف تسمؿ عناصر فمسطينية تنتمي إلى حركة "حماس" إلى األراضي
مطالبا بعدـ الزج باسميا ضمف المعارؾ االنتخابية في
المصرية في مدينتي رفح المصرية والشيخ زويد،
ً
مصر.
وقاؿ أبو مرزوؽ ،عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"" :أما ما يتـ تداولو مف أف
"حماس" سوؼ تحتؿ سيناء ،نقوؿ :سياسة "حماس" ىي حصر الصراع مع العدو الصييوني ،وليس ىناؾ
أى تفكير مف ىذا القبيؿ ،وىذا غريب حاض اًر ومستقبالً .ورأى القيادي في "حماس" أف "ما يروج مف
اتيامات كاذبة عف اغتياالت قامت بيا "حماس" لمثوار المصرييف في ميداف التحرير ،نرى بأف ىذا االتياـ
شبيو باالتياـ بتفجير كنيسة القديسيف في اإلسكندرية قبؿ أكثر مف عاـ ونرى أف كالىما ناتج عف حممة
دعائية قديمة ضد "حماس".
وتابع" :أما ما يشاع عف أف "حماس" ىدمت السجوف خالؿ الثورة المصرية وأخرجت المعتقميف ،فيو كالـ
يفتقد لممصداقية ،كما أف عدد معتقمي "حماس" في السجوف المصرية كاف خمسة معتقميف ،كانوا محتجزيف
كأناس غير محكوميف ودوف توجيو أية تيمة ليـ ،خرجوا شأنيـ شأف باقي المعتقميف المصرييف حيف فتحت
بوابات السجوف خالؿ ثورة  25يناير".
صفحة ابو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك2012/6/14 ،
 18فتح تصف تاريخ سيطرة حماس عمى غزة بـ "اليوم األسود" وترفض اعتباره يوماً لعيد الشرطة
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غزة  -أشرؼ اليور :وصفت حركة فتح تاريخ سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة الذي حمت يوـ أمس
ذكراه الخامسة بػ'اليوـ األسود ،ونددت بإعالف إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرىا حركة
حماس ،ىذه الذكرى كيوـ لعيد الشرطة الفمسطينية في غزة ،في مشيد أعاد حالة االحتقاف والتوتر بيف
الحركتيف رغـ جيود المصالحة اليادفة لتشكيؿ حكومة التوافؽ.
وقاؿ الناطؽ باسـ فتح أحمد عساؼ في تصريح صحافي ردًا عمى إعالف ىنية ،أف ىذا األمر يعد 'انقالبا
جديدا عمى التقدـ الحاصؿ في ممؼ المصالحة الفمسطينية وتراجعا عف اتفاقات القاىرة واعالف الدوحة'.
وأضاؼ المتحدث باسـ فتح في تصريح صحافي يرد عمى ىنية 'إف قرار إسماعيؿ ىنية باعتبار ذكرى
االنقالب عيدا وطنيا لمشرطة ،وىو اليوـ الذي انقمبت فيو حماس عمى الوحدة الوطنية وانتيكت حرمة الوطف
وحرمة الدـ الفمسطيني ،خاصة مف منتسبي الشرطة وقوات األمف الوطني خروجا عمى الشرع والقانوف والقيـ
األخالقية والوطنية ،ونسؼ لمبادئ المصالحة االجتماعية'.
وأشار الناطؽ باسـ حركة فتح إلى أف حركتو ال يمكنيا تفسير احتفاؿ حماس بيذا اليوـ 'إال تعبي ار عف
تمسؾ قياداتيا في غزة باالنقالب واالنتقاـ واالنقساـ وتكريسو كأمر واقع' ،وطالبت الشعب الفمسطيني لػ
'محاسبة ىؤالء المتنفذيف والمستفيديف مف االنقالب ،المذيف أفزعيـ التقدـ الحاصؿ في ممؼ المصالحة خشية
عمى مواقعيـ ومصالحيـ الشخصية التي جاءت عمى حساب معاناة شعبنا في غزة'.
وانتقد عساؼ تصريحات منسوبة لمزىار قاؿ فييا أف غزة ومقر المجمس التشريعي فييا ستكوف عاصمة
لمدولة اإلسالمية ،متسائالً 'ىؿ تنازؿ الزىار وقيادة حماس في غزة عف القدس كعاصمة لمدولة أـ أف الزىار
يعتبر إمارة حماس في غزة ىي القضية األوحد المتنا'.
وكذلؾ انتقد التصريحات التي نسبت لوزير الداخمية في الحكومة المقالة فتحي حماس ،التي قاؿ فييا أنو ال
صمح مع العممانييف بالقوؿ 'إف ىذه الفئة مف حماس قد أصابيا اليمع مف قرب تحقيؽ المصالحة وانياء
االنقساـ ،وانيا ال تؤمف بالشراكة وال بالديمقراطية كمبدأ لمتداوؿ السممي لمسمطة وال ترى في المرثة إال نفسيا
وباف خالفيا ليس مع فتح بؿ مع الكؿ الفمسطيني'.
وجدد عساؼ التأكيد عمى أف قيادة فتح لف تفقد األمؿ ولف تتراجع عف مسار المصالحة ،وأنيا ستراقب سير
عمؿ لجنة االنتخابات المركزية بغزة ،وتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني برئاسة الرئيس عباس بيدؼ الذىاب
لالنتخابات العامة واالحتفاؿ بيوـ الحسـ الديمقراطي ،وقاؿ أف فتح 'ستواصؿ نضاليا الدؤوب مف اجؿ إنياء
االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الوطنية'.
القدس العربي ،لندن2012/6/15 ،
 19البردويل :ال يوجد في برنامج حماس توجو لالحتفال بـ"يوم الحسم في غزة"
القاىرة :نفى القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" األنباء التي تحدثت عف وجود برنامج لدى
الحركة لالحتفاؿ بػ "يوـ الحسـ" في قطاع غزة ،وأكد أف األمر يتعمؽ بتخريج دفعة مف ضباط الشرطة
المدنييف ليس إال.
واعتبر أف تصوير قيادات في "فتح" ليذا الحدث بأنو احتفاؿ بػ "يوـ الحسـ" ىدفو "التشويش عمى األجواء
االيجابية ،التي تجرييا فييا مشاورات تشكيؿ الحكومة وانجاز المصالحة وانياء االنقساـ".
خيار
ًا
وجدد البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" تمسؾ حركة "حماس" بالمصالحة الوطنية
اتيجيا ،وقاؿ" :ال يوجد لدى "حماس" برنامج لالحتفاؿ بيوـ الحسـ في غزة ،وانما ىناؾ احتفاؿ بتخريج
إستر ً
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دفعة جديدة مف ضباط الشرطة تصادؼ ذلؾ مع يوـ الحسـ ،ونعتقد أف تفسير البعض لذلؾ عمى غير
معناه يشوش عمى أجواء المصالحة التي تجري ىذه األياـ لتشكيؿ الحكومة ،إذ ما معنى اتياـ "حماس"
باالنقالب ،وىـ يعمموف مف بدأ بإطالؽ الرصاص عمى الشعب الفمسطيني ومف أراد أف يحوؿ غزة إلى
جحيـ ال يطاؽ مف خالؿ الحصار وتشديد الخناؽ ومحاولة إشاعة الفتاف األمني؟ ىذه كميا تفسيرات ال تفيد
الشعب الفمسطيني وال المصالحة في شيء".
اتيجيا ،ومستمروف فييا عمى الرغـ مف
وأضاؼ" :نحف في حركة "حماس" متمسكوف بالمصالحة ًا
خيار استر ً
عدـ توقؼ االعتقاالت ،وعمى الرغـ مف أف بعضا مف قياداتنا وكوادرنا يضربوف عمى الطعاـ في سجوف
السمطة براـ اهلل".
وانتقد البردويؿ تجديد بعض قيادات "فتح" الحديث عف ظروؼ الحسـ في غزة ،وقاؿ" :نحف في ىذه الذكرى
نعبر عف حزننا الشديد عمى حالة الفزع التي أصابت حركة "فتح" عندما فازت "حماس" باالنتخابات ،وردة
فعميا السيئة ومحاولتيا قمب الوضع السياسي بالقوة ،فيـ الذيف بادروا بإطالؽ الرصاص وحاولوا تحويؿ غزة
إلى جحيـ ال يطاؽ مف خالؿ تشديد الحصار ،وما يتـ الحديث عنو مف بعض المتحدثيف باسـ "فتح" في
ىذه المناسبة محاولة لنكئ الجراح وعودة لألمور القديمة التي تسمي األشياء بغير مسمياتيا" ،عمى حد
تعبيره.
قدس برس2012/6/14 ،
 20حماس تدعو اليونسكو لرفض مساعي االحتالل ضد كنيسة الميد
بيروت :دعت حركة "حماس" ،في بياف صحفي صادر عف مكتبيا اإلعالمي ،وصؿ "المركز الفمسطيني
لإلعالـ" نسخة منو الخميس الخميس ( ،)6-14لجنة التراث العالمي التابعة لمػيونسكو إلى عدـ االستجابة
لمساعي االحتالؿ الصييوني بمنع إدراج كنيسة الميد عمى قائمة التراث العالمي تحت اسـ دولة فمسطيف
في اجتماع لميونسكو بروسيا.
وىذه المحاوالت تسفر عف الوجو الحقيقي لالحتالؿ الغاشـ الذي يمعف في تيويد وطمس المعالـ اإلسالمية
والمسيحية في مدينة القدس المحتمة ،ويمارس حصاره عمى كنيسة الميد مف خالؿ جدار الفصؿ العنصري
وسياسة العزؿ".
وتابع البياف َّ
"إف ىذه االنتياكات تتطمب وقفة جادة مف قبؿ منظمة اليونسكو مف خالؿ رفض مساعي
االحتالؿ العنصرية ،وادراج كنيسة الميد ضمف التراث الفمسطيني".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/14 ،
 21فتح :ال عالقة لمحركة بما يسمى "جيش العاصفة" في غزة وال نعترف بو
راـ اهلل :قالت حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح ،اليوـ الخميس ،أنو ال عالقة لمحركة بالتشكيؿ المسمى
(جيش العاصفة) في قطاع غزة وال تعترؼ بو.
وطالبت الحركة قواعدىا وأنصارىا وجماىيرىا بااللتزاـ بما يصدر مف ق اررات مركزية حوؿ شؤوف الحركة
وأطرىا ،وعدـ التعامؿ مع أي تشكيالت أيا كاف مضمونيا ما لـ تكف مقررة مف القيادة المركزية حتى ولو
حممت أسماء ورمو از فتحاوية.
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وأوضحت قيادة الحركة أف ال عمـ ليا بما جاء في البياف الصادر اليوـ الخميس وحمؿ اسـ كتائب
شيداء األقصى جيش العاصفة ،وأكدت عدـ عالقتيا بالتشكيؿ وعدـ اعترافيا بو.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/6/15 ،
 22غزة :فصائل ترفض تصريحات قادة حماس وتعدىا محاولة إلفشال المصالحة وتعكير األجواء
حسف جبر :أعمف ممثموف عف عدة فصائؿ وطنية رفضيـ لمتصريحات التي أطمقيا مسؤولوف مف حركة
حماس ،مؤخرا ،وخصوصا تمؾ المتعمقة بالمصالحة المتعثرة ،واعتبروا أف تصريحات وزير الداخمية في غزة،
فتحي حماد ،عف استحالة التصالح مع مف أسماىـ العممانييف ،تعكي ار ألجواء المصالحة التي سادت مؤخرا،
داعيف حماس لتوضيح ىذه المواقؼ واعالف موقؼ واضح منيا.
وقالوا في أحاديث منفصمة مع "األياـ" :إف ىذه التصريحات تسعى إلفشاؿ المصالحة وتأبيد االنقساـ ،
وأكدوا ارتفاع حالة القمؽ عمى استمرار األجواء االيجابية التي سادت مؤخ ار حوؿ المصالحة.
وقاؿ عضو المجمس الثوري لحركة فتح ،الدكتور فيصؿ أبو شيال :إف األصوات التي ترتفع مف مسؤوليف
عمى مستوى عاؿ داخؿ حماس تسعى إلفشاؿ المصالحة واستمرار االنقساـ ،وتساءؿ عف مصير المصالحة
إف لـ يتصالح قادة حماس مع فتح والسمطة الوطنية ،مع وجود محاوالت الختالؽ أشياء غير موجودة
والصاقيا بحركة فتح.
وأضاؼ أف التصريحات تعبر عف الموقؼ الرافض لممصالحة مف قيادات داخؿ حماس ،مستيجنا ما قالو
حماد بحضور رئيس الوزراء المقاؿ إسماعيؿ ىنية الذي لـ يعترض إطالقا.
,مف جيتو ،قاؿ عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية صالح زيداف  :إف تصريحات قادة حماس غير
مناسبة وال تخدـ الدفع باتجاه المصالحة وانياء االنقساـ ،وأعمف رفضو تقسيـ الشعب الفمسطيني ما بيف
عمماني وغير عمماني ،مؤكدا أف ذلؾ ال يخدـ كفاح الشعب الفمسطيني في مواجية االحتالؿ ويدخمو في
صراعات جانبية تخمؽ مزيدا مف االنقساـ.
وقاؿ عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض أف تصريحات قادة حماس ال تساعد عمى استمرار
المناخ االيجابي الذي ساد خالؿ األسابيع األخيرة ومثمت إشارات ايجابية باقتراب إنياء االنقساـ.
وقاؿ :إف تصريحات قادة حماس أعادت مجددا نشر كتمة مف الغيوـ فوؽ مسيرة المصالحة ،معربا عف
خشيتو مف استمرار ىذه األجواء والعودة إلى المربع األوؿ مف االنقساـ ،واعتبر أف تصريحات قادة حماس
في الداخؿ متناقضة بشكؿ كبير مع تصريحات قادة حماس في الخارج ،معتب ار أف ىذا التناقض يؤشر إلى
عدـ وجود رؤية موحدة تجاه ممؼ المصالحة.
األيام ،رام اهلل2012/6/15 ،
 23قناص محترف يثير قمق جيش االحتالل في محيط غزة
غزة :أعربت مصادر عسكرية إسرائيمية ،مساء اليوـ الخميس ،عف قمقيا الكبير إزاء تعرض  3جنود،
لعمميات قنص ،خالؿ األياـ القميمة الماضية ،مف داخؿ حدود قطاع غزة.
ونقؿ موقع "وا ال" اإلخباري العبري ،عف مصادر فيما يسمى" ،فرقة غزة القتالية" أف مف يقؼ خمؼ عمميات
القنص األخيرة ىذه" ،قناص محترؼ ،قادر عمى إصابة اليدؼ بدقة ،عف بعد مئات األمتار".
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وقالت اف ىناؾ إشارات عمى "وجود قناص وصؿ غزة عبر االنفاؽ ،وممارسة ىوايتو بقنص الجنود،
والمستوطنيف عمى الحدود".
وتعتقد المصادر االسرائيمية ،أف عمميات إطالؽ النار الثالث األخيرة ،التي أدت إلصابة جندييف ،وأحدثت
أض ار ار بسيارات عسكرية ومدنية ،عمى طوؿ السياج األمني جنوب القطاع ،نفذىا قناص واحد ،يحاوؿ
أيضاً ،خداع رجاؿ أمف حماس ،الذيف يقوموف بدوريات في المنطقة ،لمعثور عميو ومعرفة ىويتو.
وأكدت المصادر ،اف عمميات القنص التي وقعت" ،تدؿ عمى دقة تصويبو ،ونجاحو في تحقيؽ ىدفو مف
مسافة مئات األمتار" ،مشددةً عمى ضرورة اليقظة ،والحذر في صفوؼ الجنود ،مع استمرار العمميات التي
باتت مقمقة ،فيما انخفضت بالمقابؿ ،عمميات إطالؽ قذائؼ الياوف.
القدس ،القدس2012/6/14 ،
 24حزب كاديما يدرج االنسحاب إلى حدود  1967في برنامجو السياسي
تؿ أبيب  -نظير مجمي :طرح حزب «كديما» برنامجا سياسيا جديدا يستند إلى إقامة دولة فمسطينية إلى
جانب إسرائيؿ عمى أساس حدود  1967وتبادؿ أراض بنسبة  1-1في إطار التسوية السياسية لمصراع.
وعقد الحزب مؤتم ار ثيديولوجيا ،أمس ،إلقرار برنامجو السياسي واالقتصادي واالجتماعي .وجاء في البند
الخامس مف ىذا البرنامج ،الذي أعده النائب ثفي ديختر ،رئيس جياز المخابرات العامة (الشاباؾ) األسبؽ
وزير األمف الداخمي السابؽ ،وخصص لمقضية السياسية ،أف حدود دولة إسرائيؿ ستكوف بعد التوصؿ إلى
تسوية سممية مع الفمسطينييف الحدود نفسيا التي كانت قائمة قبؿ حرب  1967مع إضافة الكتؿ
االستيطانية في الضفة الغربية ،عمى أف يتـ تعويض الفمسطينييف بمساحة مف األرض مقابؿ أرض
المستوطنات التي تضـ إلسرائيؿ .وفي نياية ىذه المسيرة ،تعمف دولة فمسطينية عمى أراضي الضفة الغربية
واألراضي التي يتـ تعويضيا بالتبادؿ االستيطاني .ويتجاىؿ ىذا البرنامج موضوع الالجئيف الفمسطينييف،
كما يشير إلى أف القدس لف تعود إلى ما كانت عميو قبؿ حرب .1967

وقاؿ عضو ثخر في لجنة صياغة ىذا البرنامج ،ىو رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي األسبؽ ،داف حالوتس،
إف إسرائيؿ ليست بحاجة إلى األحياء العربية في القدس الشرقية ويمكف أف تكوف عاصمة لمدولة الفمسطينية،
شرط أف تبقى مدينة موحدة بشقييا الشرقي والغربي.
الشرق األوسط ،لندن2012/6/15 ،
 25المتحدث باسم نتنياىو :يجب فحص كل الشحنات التي تدخل قطاع غزة ألنو تحت سيطرة حماس
غزة ( -رويترز) :قاؿ مارؾ ريجيؼ المتحدث باسـ رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو ،في تبريره
فرض الحصار عمى قطاع غزة" ،يجب فحص كؿ الشحنات التي تدخؿ قطاع غزة ألنو تحت سيطرة حركة
حماس وىي منظمة إرىابية معروفة عمى المستوى الدولي" .وأضاؼ "ىذا الصباح أطمقت رصاصة مف غزة
عمى مزارع اسرائيمي كاف يحرث ارضو .ىؿ مف العدؿ أف نتوقع مف اسرائيؿ إزالة القيود عمى االشياء التي
ليا استخدامات عسكرية بينما النظاـ في غزة بيذا القدر مف العداء والعدوانية مع اسرائيؿ؟".
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وكالة رويترز لألنباء2012/6/14 ،
 26الجيش اإلسرائيمي يخمي قواعد في الضفة ويسمميا لممستوطنين
الناصرة  -برىوـ جرايسي :شرعت و ازرة الحرب اإلسرائيمية ىذا األسبوع ،في اإلجراءات إلخالء قاعدتيف
لجيش االحتالؿ في وسط الضفة الغربية ،مف أجؿ تسميميا لعصابات المستوطنيف اإلرىابية لغرض
االستيطاف فييا ،وىذا في إطار مخطط رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو األخير ،لبناء  850بيتا
استيطانيا ،مف بينيا  300بيت في مستوطنة بيت إيؿ.
وقالت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية أمس ،إف و ازرة الحرب أصدرت أوامرىا لجيش االحتالؿ ليخمي قاعدة لو
في منطقة راـ اهلل ،وأخرى تابعة لما يسمى "قوات حرس الحدود" المنبثقة أيضا عف جيش االحتالؿ ،لغرض
تسميـ القاعدتيف لعصابات المستوطنيف اإلرىابية في مستوطنة بيت إيؿ ،كخطوة أولى لتنفيذ مخطط بناء
 300بيت استيطاني في المستوطنة ذاتيا ،وىذا مقابؿ إخالء خمسة مباف استيطانية في بؤرة استيطانية
مجاورة لممستوطنة.
وحسب تقارير وردت أمس ،فإف سمطات االحتالؿ شرعت في إجراءات تستند إلى قوانينيا ىي ،إلطباؽ
السيطرة عمى نحو  185دونما مصادرة في مستوطنة بيت إيؿ" ،كي يتسنى" مف ناحية االحتالؿ الشروع في
بناء مئات البيوت في المستوطنة.
عمان2012/6/15 ،
الغدّ ،
" 27إسرائيل" تستكمل السياج الحدودي مع مصر نياية العام
طمبت و ازرة الدفاع اإلسرائيمية بتسريع وتيرة العمؿ في السياج الحدودي بيف مصر واسرائيؿ بيدؼ االنتياء
كيمومتر.
ا
مف بنائو نياية العاـ الحالي ,وتـ االنتياء مف مد السياج لمسافة 180كيمومت ار مف بيف229
وييدؼ السياج إلي منع تسمؿ األفارقة إلي إسرائيؿ عبر شبو جزيرة سيناء ,وتقدر السمطات اإلسرائيمية أف ما
ال يقؿ عف  60ألؼ مياجر إفريقي يعيشوف في إسرائيؿ دوف تصاريح إقامة أو عمؿ.
األىرام ،القاىرة2012/6/15 ،
تطور أخطر جياز لمتجسس اإللكتروني :أجيزة الكومبيوتر والخموي أصبحت مكشوفة
" 28إسرائيل" ّ
حممي موسى :كشفت شركة «سيمبرايت» اإلسرائيمية النقاب عف جياز كومبيوتر لوحي «تابميت» جديد معد
ألجيزة االستخبارات وألذرع األمف والشرطة في العالـ .ويرتكز ىذا الحاسوب المسمى  UFED Touchعمى
تقنية تسمح بتحميؿ المعطيات وفؾ الشيف ارت مف كؿ أجيزة الياتؼ الخميوي أو الحاسوب الموحي ،إذا كانت
المعطيات مشفرة أو محمية بكممة سر واستعادة المعمومات حتى بعد شطبيا مف الجياز.
ويحوي الجياز برنامجا خاصا مف انتاج الشركة لفؾ شيفرة كؿ األجيزة المحمولة .وبسبب حساسيتو الخاصة
فإف ىذا الجياز ال يباع إال ألجيزة حفظ القانوف في إسرائيؿ وفي العالـ .وقبؿ يومػػيف أعمنػػت الشركة عف
تزويد «جياز أمني كبير» في اليػػاباف بمئات األجيزة في إطار صفقة كبيرة بمالييف الدوالرات .وبحسب
اإلعالف فإنو إضافة إلى مئات األجيزة توفر الشركة لمياباف حوالي  200ترخيص لبرامج فؾ شيفرة
المعمومات.
السفير ،بيروت2012/6/15 ،
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" 29إسرائيل" تتيم أربعة مشتبياً بيم بينيم إفريقيان بتمويل "اإلرىاب"
(ا .ؼ .ب) :أعمف المتحدث باسـ شرطة االحتالؿ ميكي روزنفيمد ،الميمة قبؿ الماضية ،أف أربعة رجاؿ
بينيـ إريتري وسوداني ،اعتقموا في “إسرائيؿ” وأودعوا السجف بشبية “تمويؿ اإلرىاب ونقؿ أمواؿ لحساب
منظمات “إرىابية” ناشطة في صحراء سيناء المصري” .كما يشتبو في ضموع فمسطيني مف الضفة الغربية
وييودي “إسرائيمي” بالتواطؤ في ىذه القضية .وأوضح المتحدث “اإلسرائيمي” أف الرجاؿ االربعة اعتقموا “قبؿ
أياـ عدة بعد تحقيؽ استمر اسابيع عدة” ،مضيفاً أف محكمة “إسرائيمية” مددت األربعاء توقيفيـ تسعة أياـ.
الخميج ،الشارقة2012/6/15 ،
 30جندي إسرائيمي سابق يريد الجنسية الفمسطينية
راـ اهلل  -أ ب :قاؿ جندي إسرائيمي سابؽ اعتقمو الجيش اإلسرائيمي بينما كاف يقيـ في شكؿ غير قانوني في
مخيـ الدىيشة قرب بيت لحـ في الضفة الغربية ،إنو يريد التنازؿ عف مواطنتو اإلسرائيمية واالنتقاؿ لمعيش
في مخيـ لالجئيف الفمسطينييف في الضفة.
وأبمغ أندريو بشينيكنيكوؼ ( 23سنة) ،وىو مياجر ييودي انتقؿ عندما كاف في الثالثة عشرة مف عمره مع
عائمتو مف طاجكستاف إلى إسرائيؿ ،الجيش أنو يريد أف يقطع كؿ صالتو بإسرائيؿ وأف يتنازؿ عف جنسيتيا
وأف يحصؿ عمى الجنسية الفمسطينية.
الحياة ،لندن2012/6/15 ،
 31استطالع رأي 85 :بالمائة من اإلسرائيميين ال يصدقون أقوال قادتيم السياسيين
تؿ أبيب :دلت نتائج استطالع رأي جديد نشر في القدس ،الميمة قبؿ الماضية ،عمى أف  85في المائة مف
اإلسرائيمييف ال يثقوف بقادتيـ السياسييف وال يصدقوف أقواليـ.
وجاء ىذا االستطالع بمبادرة «قناة الكنيست» ،التمفزيونية ،وذلؾ في أعقاب تراجع أعضاء الكنيست مف
حزب الميكود الحاكـ ورفضيـ خطة إخالء حي «أولبانا» في مستوطنة بيت ايؿ .ففي األسبوع الماضي
أعمف رئيس الوزراء ،بنياميف نتنياىو ،أنو سيقيؿ الوزير الذي يصوت في الكنيست مع القانوف اليادؼ إلى
إجياض قرار محكمة العدؿ العميا ىدـ ىذا الحي .وبعد إعالنو ىذا ،تراجع نواب الميكود والوزراء فصوتوا
إلى جانب نتنياىو وضد المستوطنيف .وسأؿ االستطالع عف موقؼ الجميور مف ظاىرة التصويت في
الكنيست بما يتناقض مع البرامج السياسية التي يطرحيا السياسيوف قبيؿ االنتخابات .فأجاب  72في المائة
أف عمى النائب الذي يصطدـ بموقؼ يخالؼ برنامج الحزب الذي تقرر قبيؿ االنتخابات ،يجب أف يستقيؿ
قبؿ أف يقاؿ عمى انعطافو السياسي.
الشرق األوسط ،لندن2012/6/15 ،
" 32إسرائيل" تخشى من تسميم سوريا صواريخ "سكود دي" إلى حزب اهلل
يحيى دبوؽ :أكدت مصادر عسكرية اسرائيمية اف الخشية تتعاظـ في اسرائيؿ حياؿ «محاولة حزب اهلل نقؿ
اسمحة متطورة مف سوريا الى لبناف ،مف بينيا صواريخ سكود مف طراز دي ،االكثر تطو ار في منظومة
الصواريخ السورية» ،مشيرة الى اف «الخشية االسرائيمية تتزايد ،في ظؿ تقارير تفيد بأف (الرئيس السوري
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بشار) االسد قد يخسر السيطرة عمى قدرات عسكرية محددة ،مف بينيا قاعدة لمدفاع الجوي ،كانت قد
سقطت اخي ار بيد المتمرديف في سوريا».
ونقمت صحيفة جيروزاليـ بوست عف المصادر االسرائيمية نفسيا اف «سوريا كانت قد خصصت حزب اهلل
بعدد مف صواريخ سكود دي ،اال انيا خزنتيا في قواعد عسكرية داخؿ االراضي السورية ،وكاف مف المقرر
اف تنقؿ الى لبناف ،بحسب التقديرات االستخبارية ،في حاؿ نشبت مواجية عسكرية بيف الحزب واسرائيؿ»،
مشيرة الى اف «اسرائيؿ باتت اكثر خشية حياؿ نقؿ ىذه الصواريخ الى لبناف ،في ظؿ نشوب الثورة في
سوريا ،لمنعيا مف الوقوع في ايدي المتمرديف ،او اي جيات اخرى».
وذكرت الصحيفة اف «محاولة نقؿ ىذه الصواريخ الى لبناف ستدفع بالحكومة االسرائيمية الى اتخاذ قرار
حوؿ ما يجب فعمو ،سواء باتجاه مياجمتيا مف اجؿ منع وصوليا الى حزب اهلل ،او تجاىميا كي ال تؤدي
الضربة الى تصعيد ينتيي بحرب شاممة مع حزب اهلل وسوريا».
االخبار ،بيروت2012/6/15 ،
 33رجال أعمال إسرائيميون ينشطون في جنوب السودان
أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى تواجد رجاؿ أعماؿ إسرائيمييف في جوبا عاصمة جنوب السوداف.
وأشارت في ىذا السياؽ إلى أف  4مسؤوليف سودانييف وصموا البالد لتنسيؽ عودة المياجريف ،في حيف أف
اإلسرائيمييف الذيف يمكثوف في جوبا يشيروف إلى أنو مف الصعب عمى نحو  1500مياجر يتوقع إعادتيـ
إلى جنوب السوداف إيجاد عمؿ في بالدىـ .وكتبت "يديعوت أحرونوت" أف المدعو ميخاؿ ماف يعمؿ
كمستشار لكبار المسؤوليف في جنوب السوداف ،ويعمؿ عمى إنجاز مشاريع ذات صمة بالصناعة والتجارة
والزراعة والتعميـ.
وبحسب ماف فإف اليدؼ مف وصوؿ المسؤوليف السودانييف إلى البالد ىو إلقناع المياجريف السودانييف
بالعودة إلى بالدىـ ،مع اإلشارة إلى أنو ال يوجد أماكف عمؿ ليـ ىناؾ.
ونقمت "يديعوت أحرونوت" عف رجمي األعماؿ اإلسرائيمييف قوليما إف الحكومة اإلسرائيمية تستطيع مساعدة
المياجريف عمى إيجاد أماكف عمؿ في بالدىـ.
وزرة الخارجية اإلسرائيمية بطمب
وقاؿ ميخاؿ ماف إنو اقترح عمى السمطات المحمية ىناؾ التوجو إلى ا
المساعدة عمى توفير أماكف عمؿ ،في الزراعة عمى سبيؿ المثاؿ .ويقوؿ رجؿ األعماؿ الثاني أف إسرائيؿ
ومف خالؿ استثمار مالي صغير تستطيع إقامة قرية أو قريتيف وتأىيؿ السكاف لمعمؿ في الزراعة.
ومف جيتو يركز ماف عمى أف غالبية اإلسرائيمييف ال يعرفوف جنوب السوداف ،وأف السكاف أفارقة وليسوا
عربا .عمى حد قولو.
عرب 2012/6/15 ،48
جدا
 34معيد األمن
ائيمية لضرب إيران باتت وشيكة ً
القومي يؤكد في دراسة ّ
أن ساعة الصفر اإلسر ّ
ّ
القومي ،التابع لجامعة تؿ
الناصرة ػ زىير أندراوس :قاؿ البروفيسور زاكي شالوـ ،مف معيد دراسات األمف
ّ
إف ك ّؿ مف شارؾ وتابع أعماؿ المؤتمر الذي ُنظـ أواخر الشير الماضي مف قبؿ المعيد ساد لديو
أبيب ّ
ي في الممؼ
االنطباع ّ
أي وقت في الماضي إلى اتخاذ القرار المصير ّ
بأف الدولة العبرّية تقترب أكثر مف ّ
أف تصريحات رئيس الوزراء ،بنياميف
أف ساعة الصفر تدور بسرعة فائقة لمغاية ،الفتًا إلى ّ
اني ،و ّ
ّ
النووي اإلير ّ
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نتنياىو والوزير موشيو يعالوف ووزير األمف إييود باراؾ ،وحركة أجساميـ عند الحديث ال تترؾ مجاالً لمشؾ
جدا ،عمى حد قولو.
بأف ساعة الصفر ،باتت قريبة ً
ّ
إف مف خالؿ تصريحات المسؤوليف
وأضاؼ شالوـ في الدراسة التي ُنشرت عمى الموقع االلكتروني لممعيد ّ
ائيمية ،وساؽ قائالً
الثالثة ُيستشؼ ما ىي االعتبارات المركزّية التي تدور خمؼ الكواليس لدى الحكومة اإلسر ّ
النووي بواسطة
أف الجيود المبذولة في السنة األخيرة لثني إيراف عف مواصمة برنامجيا
إف االعتبار األوؿ ّ
ّ
ّ
أف المفاوضات بيف طيراف والدوؿ العظمى فشمت،
المزيد مف العقوبات
ّ
االقتصادية باءت بالفشؿ ،كما ّ
أف
أف األعماؿ السرّية التي تُنفذ ّ
ضد إيراف لـ تعود بالفائدة ،إذ ّ
باإلضافة إلى ذلؾ ،أشارت الدراسة ،إلى ّ
عولوف عمى
ًا
النووي،
انية واصمت مشروعيا
أف ّ
القيادة اإلير ّ
مشير إلى ّ
ّ
صناع القرار في تؿ أبيب ال ُي ّ
وطنية مف الدرجة
النووي مصمحة
أف القيادة في طيراف ترى بالمشروع
ّ
المفاوضات وال عمى العقوبات ،ذلؾ ّ
ّ
فإف النظاـ الحاكـ ىناؾ عمى استعداد لدفع ثمف باىظ مف أجؿ إكماؿ المشروع.
العميا ،وبالتالي ّ
بأف المفاوضات الجارية
أما االعتبار الثاني ،بحسب البروفيسور شالوـ ،فيؤكد ّ
لصناع القرار في تؿ أبيب ّ
ّ
دولي يضـ روسيا والصيف ،مف الصعب،
طاقـ
أي
ألف
ة،
ر
الصو
ر
غي
ت
لف
ا
يب
ر
ق
ى
جر
ست
التي
وتمؾ
اف،
ر
إي
مع
ُ
ُّ
ً
ّ ّ
ّ
الزمني
فإف الجدوؿ
أف يتخذ ق اررات بعيدة المدى ّ
إف لـ يكف مستحيالًْ ،
ْ
ضد إيراف ،باإلضافة إلى ذلؾّ ،
ّ
يكي باراؾ أوباما ،أضافت الدراسة ،واقتراب موعد االنتخابات ،يدفعانو إلى عدـ تأجيؿ اتخاذ
ر
األم
ئيس
ر
لم
ّ
النووي ،ال بؿ
القضية ،مشيرةً إلى ّأنو تحت غطاء المفاوضات تواصؿ طيراف برنامجا
النيائي لحسـ
القرار
ّ
ّ
ّ
كمية ىائمة مف الثقة بالنفس
عبر الدوؿ المشاركة في المفاوضات ،وتعرض أماميـ ّ
أكثر مف ذلؾّ ،إنيا ال تُ ّ
وعدـ اكتراث ،بؿ ازدراء ،عمى حد قوؿ الدراسة.
ائيمية ىو خيبة األمؿ في تؿ
حرؾ الحكومة اإلسر ّ
وساؽ البروفيسور شالوـ قائالً ّ
إف االعتبار الثالث الذي ُي ّ
شاسعا ،بحسبيا،
بونا
أبيب مف إدارة األزمة مف قبؿ البيت األبيض،
ً
وتحديدا الرئيس أوباما ،ذلؾ ّأنو ىناؾ ً
ً
يكية وبيف ما يجري خالؿ المفاوضات.
بيف التصريحات المتشددة لإلدارة األمر ّ
ميما
فإف االعتبار الرابع لدى الحكومة اإلسر ّ
ائيمية ،ىو ّ
وبرأي البروفيسور شالوـّ ،
أف عامؿ الزمف بات ً
اني،
أف مرور الوقت الطويؿ دوف المجوء إلى الضربة العسكرّية لتدمير البرنامج
لمغاية ،ذلؾ ّ
ّ
النووي اإلير ّ
يجعؿ مف التأخير ميمة صعبة لمغاية في حاؿ اتخاذ القرار بتوجيو الضربة،
يكية،
بأي حاؿ مف األحواؿ االعتماد عمى التعيدات األمر ّ
وخمصت الدراسة إلى القوؿ ّ
إف إسرائيؿ ال يمكنيا ّ
كميا عف عامؿ الوقت في واشنطف ،وخمص إلى القوؿ ّإنو عمى
ذلؾ ّ
ألف عامؿ القوت في تؿ أبيب يختمؼ ً
أي عدـ المجوء
فإف الدولة العبرّية ستستصعب االنصياع لممطالب األمر ّ
ضوء المعطيات التي ساقياّ ،
يكيةْ ،
ي ،عمى حد قولو.
إلى الخيار العسكر ّ
القدس العربي ،لندن2012/6/15 ،
 50المحكمة العميا اإلسرائيمية تقضي بإعادة  095دونما من أراضي رام اهلل ألصحابيا
راـ اهلل :أبمغت النيابة العامة اإلسرائيمية ،المحكمة العميا اإلسرائيمية انو سيتـ إعادة  190دونما مف األراضي
الفمسطينية الى أصحابيا الفمسطينييف في خطوة غير مسبوقة.
وكانت سمطات االحتالؿ قد صادرت األراضي عاـ  5990مف اجؿ شؽ شارع يربط الكتؿ االستيطانية
'ميتموف' بشارع رقـ ( )445لتقصير المسافة بيف الكتمة االستيطانية والقدس ،غير أنو لـ يتـ شؽ الشارع.
وكاف أصحاب األراضي وىـ مف قرى :دير ابزيع ،وعيف عريؾ وبيتونيا ،قد توجيوا بواسطة منظمة 'يش
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ديف' الى المحكمة العميا إلعادة أراضييـ بعد اف تبيف اف القيادة العسكرية في المنطقة قد ألغت شؽ الشارع،
وأمس الخميس أعمنت النيابة أماـ المحكمة العميا انو سيتـ إعادة األراضي كاممة ألصحابيا.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1551/6/50 ،
 56مؤسسة األقصى :االحتالل يبدأ بتنفيذ حفريات جديدة بأقصى الجية الجنوبية الغربية لساحة البراق
ذكرت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث في بياف ليا اليوـ الخميس 1051/6/54ـ أف االحتالؿ اإلسرائيمي
بدأ منذ يوـ أمس االربعاء بتنفيذ أعماؿ حفر وتجريؼ في أقصى الجية الجنوبية الغربية لساحة البراؽ  ،مف
الجية الجنوبية لممسجد األقصى  ،وبحسب المعمومات األولية المتوفرة لدى “مؤسسة األقصى” فإف ىذه
األعماؿ ىي لتييئة المكاف وبناء وحدات صحية “حمامات” لمييود والسياح األجانب.
وقد اطمعت “مؤسسة األقصى” عمى ىذه الحفريات التي بدأت لمتو لدى زيارتيا الميدانية لمنطقة حي
المغاربة غربي المسجد األقصى ،حيث شرعت ج ارفة كبيرة بعد ظير يوـ أمس بأعماؿ جرؼ وحفر في
الموقع المذكور ،بوجود أحد المتعيديف الييود في الموقع.
وقالت “مؤسسة األقصى” انيا ستقوـ برصد ىذه الحفريات ومعرفة تفاصيؿ أكثر  ،إالّ انيا ترجح أف تكوف
ىذه األعماؿ ضمف مشروع التيويد الشامؿ لساحة البراؽ  ،والتي يسمييا اإلحتالؿ زو اًر وبيتاناً “ساحة
المبكى” ،والتي أقيمت عمى أنقاض حي المغاربة الذي ىدمو االحتالؿ مطمع حزيراف  ،5961وحوؿ المنطقة
الى ساحة كبيرة لػ “صالة الييود” ،واقامة مراسيـ رسمية لممؤسسة اإلسرائيمية اإلحتاللية.
مؤسسة األقصى لموقف والتراث1551/6/54 ،
 57الجيش اإلسرائيمي يجرف عشرات الدونمات الزراعية إلقامة منطقة عازلة عمى حدود غزة
القدس  -ثماؿ شحادة :توغمت جرافات الجيش االسرائيمي في عشرات الدونمات مف االراضي المزروعة
بالزيتوف والنخيؿ والحمضيات والخضروات ،القامة منطقة عازلة عمى طوؿ الحدود مع غزة .وبيذه
الحفريات تن تيؾ اسرائيؿ القانوف الدولي وقوانيف حقوؽ االنساف وطالب مركز الميزاف المجتمع الدولي
بالتدخؿ لضماف وقؼ ىذه االنتياكات واحتراـ قواعد القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف
في األراضي الفمسطينية المحتمة وفي قطاع غزة عمى وجو الخصوص.
وكانت عشر جراف ات وثماني دبابات توغمت سبعمئة متر الى المنطقة الشرقية مف قرية وادي السقا يرافقيا
اطالؽ متقطع لمنيراف وشرعت الجرافات في تجريؼ أراضي زراعية تقع عمى ضفتي مجرى وادي السمقا مف
الناحية الشرقية والغربية ،فيما قامت الدبابات بإطالؽ النيراف والقذائؼ الحارقة حيث تسببت في إشعاؿ
النيراف في المزروعات.
وحذر مركز "الميزاف" مف اآلثار الكارثية لمحاوالت قوات االحتالؿ تكريس منطقة عازلة وحرماف المزارعيف
الفمسطينييف مف رعاية أراضييـ ومزروعاتيـ ،كما ذكر في بياف لو حوؿ الموضوع معب ار عف استنكاره
الشديد الستمرار االعتداءات اليومية مف قبؿ قوات االحتالؿ في المناطؽ الحدودية أو ما يعرؼ بالمناطؽ
مقيدة الوصوؿ ،التي يفضح ىذا التوغؿ أىداؼ
الحياة ،لندن1551/6/50 ،
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 58األسير أبو سيسي ييدد باإلضراب مجدداً إذا استمرت مصمحة السجون بعزلو
جنيف  -عمي سمودي :ىدد االسير ضرار موسى يوسؼ أبو سيسي ( 41عاما ) ،باعالف االضراب المفتوح
عف الطعاـ والدواء اذا استمرت مصمحة السجوف بعزلو واحتجازه في زنازيف انفرادية.
مف جانبو ،اكد رئيس النادي قدورة فارس لػ ،اف الوحدة القانونية تتابع بشكؿ مستمر قضية االسير ابو
السيسي بيدؼ تنفيذ اتفاؽ وقؼ عزلو وتوفير العالج الطبي لو .
القدس ،القدس1551/6/54 ،
 59شبكة المنظمات األىمية تطالب بضرورة العمل الفوري إلنياء االنقسام
غزة :طالبت شبكة المنظمات األىمية االطراؼ الفمسطينية بالعمؿ الفوري مف اجؿ تطبيؽ اتفاؽ المصالحة
الذي تـ التوقيع عميو بالقاىرة في الرابع مف ايار مف العاـ الماضي واالسراع بتشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني
تحضي اًر لالنتخابات العامة لكؿ مف المجمس الوطني والتشريعي والرئاسة باالستناد إلى نظاـ التمثيؿ النسبي
الكامؿ الذي يضمف مشاركة الجميع في بنية المؤسسة الوطنية الفمسطينية.
واكدت الشبكة في بياف صدر أمس بمناسبة مرور خمس سنوات عمى االنقساـ السياسي الذي نتج عف
أحداث  54حزيراف عاـ  1001ضرورة العمؿ عمى وقؼ الحمالت االعالمية وتوفير مناخات مف الحريات
العامة تعيد الثقة بيف األطراؼ وتنيى سنوات مف التشاحف الذي عمؿ عمى استنزاؼ الجسـ الفمسطيني
الداخمي.
عمان1551/6/50 ،
الدستورّ ،
 45نادي األسير :االحتال ل يعتقل فمسطينيا عمره  90عاماً!
ذكر نادي األسير الفمسطيني أف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي اعتقؿ فجر الخميس  ،1051-6-54فمسطينياً
يبمغ مف العمر  91عاما مف منزلو في بمدة السموع القريبة مف مف الخميؿ في الضفة الغربية المحتمة.
فمسطين أون الين1551/6/54 ،
 45أزمـة "حريـة رأي" فـي جامعـة بيرزيـت
امجد سمحاف :بدأت حالة الجدؿ داخؿ جامعة بيرزيت التي تعتبر تقميديا مف مراكز التنوير في المجتمع
الفمسطيني ،بالخمود بعدما شيدت تفاقماً ممحوظاً خالؿ األسابيع الماضية عمى خمفية أزمة «حرية رأي»،
في أعقاب قضية الرسوـ الكاريكاتورية التي عمقيا األستاذ في قسـ «الفمسفة والدراسات الثقافية» في الجامعة
موسى البديري عمى جدراف مكتبو واعتبرتيا جماعات إسالمية مسيئة إلى الديف اإلسالمي.
وقاؿ األستاذ المحاضر في جامعة بيرزيت زياد عزت ،وأحد أعضاء لجنة النظاـ التي تتابع الموضوع إف
«األمور ىدأت عممياً ،وربما تكوف في طريقيا إلى الحؿ ،بالرغـ مف أنيا تسببت بخمؽ أزمة حوؿ حدود
حرية الرأي».
وعمؽ البديري رسوما اعتبرىا في رسالة وجييا إلى «أسرة جامعة بيرزيت» ،أنيا «كانت بالتأكيد حوؿ
ممارسات بعض المسمميف ،وليست ،إطالقاً ،حوؿ الديف اإلسالمي» ،فيما نظمت «كتمة الوعي» التابعة
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لػ«حزب التحرير» اإلسالمي تظاىرات داخؿ الجامعة تطالب بطرد البديري بحجة أف رسومو مسيئة لإلسالـ،
وانضمت مجموعات طالبية غيرىا الى الحممة ضده.
السفير1551/6/50 ،
 41طالبة فمسطينية تفوز بمسابقة رسم نظمتيا منظمة الصحة العالمية
راـ اهلل :فازت الطالبة سندس حممي مف مخيـ العروب في الخميؿ ،بمسابقة رسـ نظمتيا منظمة الصحة
العالمية عمى مستوى الشرؽ األوسط ،لمناسبة يوـ الصحة العالمي.
وتمثمت الموحة الفائزة برسـ أحد كبار السف عمى شكؿ شجرة زيتوف يبرز منيا الفروع والغصوف والتي تعبر
عف دور المسف في إنتاج األجياؿ واستم اررية الحياة.
وأقاـ برنامج الصحة في وكالة الغوث ،بالتعاوف مع منظمة الصحة العالمية ،حفال ،في مخيـ عايدة لالجئيف
لمناسبة يوـ الصحة العالمي ،بعنواف" :الصحة الجيدة تضيؼ حياة إلى السني" ،وكذلؾ لتكريـ الطالبة
سندس لمناسبة فوزىا بمسابقة الصحة العالمية.
القدس ،القدس1551/6/54 ،
 45األردن :رؤساء لجان مخيمات الالجئين الفمسطينيين يؤكدون دعميم لممشروع اإلصالحي الممكي
عماف :أكد رؤساء لجاف خدمات مخيمات الالجئيف الفمسطينييف دعميـ وتأييدىـ المطمؽ لممشروع
اإلصالحي الذي يقوده الممؾ عبداهلل الثاني لرفعة شأف الوطف والشعب األردني المعطاء.
وأكدوا في البياف الذي صدر عقب لقائيـ في مقر لجنة خدمات مخيـ الحسيف بحضور مدير عاـ دائرة
الشؤوف الفمسطينية الميندس محمود العقرباوي أمس ،رفضيـ المطمؽ لجميع دعوات الفتنة ولكؿ مف يريد
استغالؿ المخيمات لمصالحو الضيفة عمى حساب الوطف وأمنو واستق ارره ومنجزاتو.
عمان1551/6/50 ،
الغدّ ،
 44بذكراه العاشرة ..جدار الفصل "أفعى" تخنق الضفة
قمقيمية-عبد الحميد مصطفى :يعيش الفمسطينيوف في عدد مف مدف الضفة الغربية في "كنتونات معزولة"،
جراء جدار الفصؿ العنصري الذي مضى عمى بنائو عشرة أعواـ.
الباحث في الحممة الشعبية لمقاومة الجدار ناصر جودة قاؿ لػ"فمسطيف"  ":بتاريخ 1001\4\55ـ اتخذ
مجمس وزراء دولة االحتالؿ ق ار ار بإقامة جدار الفصؿ العنصري حوؿ الضفة الغربية  ،وبدأ التنفيذ في
حزيراف مف عاـ 1001ـ  ،والتيـ  %55مف مساحة الضفة الغربية  ،أي سبعة مالييف ونصؼ المميوف دونـ
مف األراضي  ،وعزؿ  510تجمعاً سكنياً بشكؿ مباشر منيا  91تجمعاً معزولة مف جميع الجيات".
وأضاؼ ":لمجدار ثثار تدميرية عمى صعد :الصحة والتعميـ والمواصالت  ،وتسبب بكوارث إنسانية ،
فتحويؿ تجمع سكني إلى "كانتوف" معزوؿ يعني شؿ الحياة داخؿ ىذا التجمع  ،والحكـ عمى مف يقطنو
بالسجف الفعمي  ،وىذا السجف يضـ أطفاال ونساء ومرضى وكبار سف".
بدوره قاؿ مدير عاـ مؤسسة الحؽ شعواف جباريف  ":ىناؾ حممة في الذكرى العاشرة لبناء الجدار العنصري
تيدؼ عمى التذكير بالقرار االستشاري الذي صدر عف محكمة العدؿ لدولية في التاسع مف شير تموز عاـ
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 1004ـ  ،والمتضمف إدانة إقامة الجدار لما لو مف ثثار تدميرية  ،وتقوـ مؤسسة الحؽ بفعاليات عديدة
منيا :معارض لمصور وكتابات تتعمؽ بإقامة الجدار العنصري لمتذكير بجريمة االحتالؿ وتقاعس المجتمع
الدولي ".
ويعيش عرب الرماضيف الجنوبي ،جنوب قمقيمية ،حياة صعبة تعود لمعصور الوسطى مف البدائية والتخمؼ،
وقاؿ المختار حسف شعور " أبو كساب " " :منذ عشر سنوات ونحف نعاني مف قمة المياه والكيرباء ،
والحرماف مف البناء والتعميـ  ،فنحف نعيش بيف أسالؾ شائكة وجدراف مستوطنة (الفيو منشو) ،وال يوجد أي
تطور في حياتنا بفعؿ الجدار العنصري ".
فمسطين أون الين1551/6/54 ،
 40معبر رفح يتحدى الحصار ليضاىي المعابر العالمية
غزة :بدت عالمات االرتياح واإلعجاب عمى وجوه العائديف مف مصر لدى مرورىـ بصالة الوصوؿ في
معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ،ولفت انتباىيـ التطور الكبير في مرافؽ المعبر .وبمجرد دخوؿ عائديف
إلى القطاع صالة الوصوؿ في معبر رفح ،بادر عماؿ إلى نقؿ أمتعتيـ ووضعيا عمى جياز شريط متحرؾ
ىو األوؿ مف نوعو في المعبر البري ،حيث يحمؿ األمتعة بطريقة ثلية لتمر عبر جياز فحص متطور قبؿ
طويال بإجراءات العبور.
أف تصؿ إلى يد صاحبيا الذي لـ يستغرؽ وقتًا
ً
موؿ برنامج دوؿ مجمس التعاوف إلعادة إعمار غػزة تنفيذ مشروع تطػوير معػبر «رفػح الػبري» مف خالؿ
و َّ
البنؾ اإلسالمي لمتنمية وتنفيذ مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية عبر العالـ ،بمبمغ قدره (مميوف وستوف ألؼ دوالر
المنفذ الوحيد الذي ّيربط أكثر مف مميوف ونصؼ مميوف فمسطيني يعيشوف
وي ّ
أميركي)ُ .
عد معبر رفح البري ّ
عمى مساحة ال تتعدى الػ  560كيمو مت ار مربعا مع العالـ الخارجي.
ويفيد استشاري البنؾ اإلسالمي لمتنمية في غزة الميندس رفعت دياب بأف المشروع تضمف الحفاظ عمى ما
المستػقبمية ،وتشمؿ إنشاء البوابة
ىو قائـ مف خالؿ التأىيؿ والصيانة والتجديد وتحقػيؽ ماتػتطمبو االحتياجات ُ
المغادرة.
الرئيسية لممعبر ،والصيانة الداخمية لصاالت الوصوؿ الفرعية وفحص األمتعة وصالة ُ
وشممت الصيانة الخارجية تأىيؿ واجيات صاالت الوصوؿ الرئيسية والفرعية والمغادرة ،وتزويد الصاالت
بعد تجييزىا باألثاث الالزـ (الكراسي الطاوالت وممحقات أخرى) ،واعادة تأىيؿ م ارفػؽ المعبر لضماف عمميا
المتعػطمة ،كأنظمة الحريؽ واإلنذار
المتطمبات الفنية ،واعادة تػفعػيؿ أنظمة المعػبر ُ
وتػشغيميا حسب األصوؿ و ُ
والمراقبة والصوت واإلنارة والتكيػيؼ ،وتوريد وتركيب أجيزة فحص األمتعة باألشعة السينية (.)X Rays
ويؤكد مدير عاـ بييئة المعابر والحدود بشير أبوالنجا أف المعبر انتقؿ نقمة نوعية ووصؿ إلى مستوى عالمي
الخدمات،مشيدا باىتماـ الطاقـ الفني المشرؼ عمى المشروع بأدؽ التفاصيؿ
ودولي مف حيث التصميـ و
ً
حتى في التشطيبات النيا ئية .ويقوؿ أبو النجا إف تطوير المعبر انعكس عمى نفسية المواطنيف المسافريف،
مشير إلى ثنائيـ الكبير عمى الجيات المنفذة لمتطور الحاصؿ .ويعرب أبو النجا عف تقديره وشكره العميؽ
ًا
لمبنؾ اإلسالمي لمتنمية واإلغاثة اإلسالمية والشركة المنفذة لممشروع؛ لتحويمو مف حمـ إلى واقع يتممسو
سكاف القطاع والزائروف لو.
البيان ،دبي1551/6/50 ،
 46تفجير سيارة رئيس "لجنة السمم األىمي" في مخيم عين الحموة
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صيدا :خرؽ ىدوء مخيـ عيف الحموة فجر الخميس ،دوي انفجار تبيف انو ناجـ عف عبوة ناسفة استيدفت
سيارة رباعية الدفع مف نوع  GMCسوداء الموف تعود لرجؿ االعماؿ الفمسطيني منصور عزاـ الذي يرأس
لجنة محمية في المخيـ يطمؽ عمييا اسـ "لجنة السمـ األىمي" .ووقع االنفجار عندما كانت السيارة متوقفة في
مرثب لمسيارات يممكو عزاـ في حي حطيف داخؿ المخيـ ،حيث اسفر عف تضرر السيارة بشكؿ جزئي .وتفقد
مكاف االنفجار قائد قوات األمف الوطني الفمسطيني المواء صبحي ابوعرب ورئيس الحركة االسالمية
المجاىدة الشيخ جماؿ خطاب وعدد مف اعضاء لجنة المتابعة لمقوى الفمسطينية ،بحضور عزاـ .وبوشرت
التحقيقات لكشؼ مالبسات الحادث.
المستقبل ،بيروت1551/6/50 ،
 47المركز العربي لمتخطيط البديل :مخطط إسرائيمي لتوسيع الكسارات في النقب
ح ّذر المركز العربي لمتخطيط البديؿ البمدات العربية في النقب والمجمس اإلقميمي لمقرى غير المعترؼ فييا
يتـ تداولو اليوـ في دائرة التخطيط في و ازرة الداخمية ضمف مشروع "تاما  54ب"
مف مخطّط مقترح جديد ّ
لمكسارات.
كسارة "درغوت-كحؿ" المحاذية لقرية الدريجات التابعة
وكشؼ المركز عف ّنية دائرة التخطيط توسيع ّ
لممجمس اإلقميمي "أبو بسمة" وقرية كحمة غير المعترؼ فييا.
وبحسب الفحص الذي قاـ بو المركز لممخطط أعاله والذي ال يزاؿ غير نيائي ،تبيف أف مساحة منطقة
الكسارة المصادؽ عمييا اليوـ تصؿ إلى  5066دونـ في حيف ينوي المخطط الجديد توسيعيا إلى 4195
دونـ مف ضمنيا  010دونما في منطقة نفوذ المجمس اإلقميمي أبو بسمة و 110 -دونما إضافية في منطقة
نفوذ "أبو بسمة" ستصبح مقيدة مف ناحية امكانيات التطوير المستقبمي ،نتيجة وقوعيا ضمف "منطقة تأثير"
الكسارة الموسعة .بالتالي يقوـ المخطط الجديد إذا ما تمت المصادقة عميو بمحاصرة بمدات المجمس
اإلقميمي "أبو بسمة" مف جية الشماؿ والشماؿ الغربي ليمنع وليحد مف تطورىا( .شاىد الخريطة رقـ )5
كما كشؼ المركز مف خالؿ متابعتو لمخطط "تاما  54ب" لمكسارات عف نية دائرة التخطيط إقامة كسارة
جديدة تحت اسـ كسارة "عروعر" فوؽ أراضي وبيوت قرية قطمات /مطاىر غير المعترؼ فييا شرقي
عرعرة-النقب ( .خريطة رقـ )1
وأظيرت دراسة المركز أف مساحة كسارة "عروعر" عمى أراضي قرية مطاىر /قطمات ستصؿ إلى 4010
دونما فيما تصؿ المساحة الكمية لمكسارة مع "منطقة تأثيرىا" والتي يمنع فييا البناء أو التطوير إلى 9161
دونما.
عرب 1551/6/54 ،48
 48منظمات خيرية تحذر من مخاطر تموث المياه في غزة
حذرت العديد مف المنظمات الخيرية مف مخاطر تموث مياه الشرب في قطاع غزة ،مضيفة اف المياه غير
صالحة لالستخداـ اآلدمي الحتوائيا عمى السماد الكيمائي والفضالت البشرية.
وقالت منظمتا "انقذوا الطفولة" و"ميديكؿ اييد" اف اعداد االطفاؿ الذيف يعالجوف مف اعراض االسياؿ
تضاعؼ في السنوات الخمس االخيرة.
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وتقوؿ ىذه المنظمات اف نظاـ الصرؼ الصحي في غزة دمر جراء القصؼ االسرائيمي،مما ادى الى تموث
المياه في القطاع.
مف جيتيا ،تقوؿ اسرائيؿ انيا خففت مف ثثار الحصار المفروض عمى غزة وذلؾ بالسماح بإدخاؿ العديد
مف البضائع والمواد الضرورية الصالح البنية التحتية لمقطاع.
ىيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)1551/6/54 ،
 49األردن :الحكومة و«اإلخوان» يتنافسون عمى الكتمة الفمسطينية
عماف  -تامر الصمادي :بدأ استنكاؼ األردنييف مف أصؿ فمسطيني عف الحراؾ الشعبي منػذ أكثػر مػف عػاـ
يت ارج ػػع ت ػػدريجياً عم ػػى وق ػػع التص ػػعيد المتب ػػادؿ ب ػػيف الحكوم ػػة وأجيزتي ػػا م ػػف جي ػػة ،وب ػػيف جماع ػػة اإلخػ ػواف
المسمميف ،التي يتحدر الكثير مف أعضائيا مف أصوؿ فمسطينية ،مف جية أخرى.
ورصػد مراقبػػوف ومحممػػوف سياسػػيوف حػػاورتيـ «الحيػػاة» فػػي عمػػاف ،مػػا سػ ّػموه حػػاالً مػػف التنػػافس بػػيف الحكومػػة
والجماعػة عمػػى مػػا تعػػارؼ عميػػو األردنيػػوف بالكتمػػة الفمسػػطينية التػػي يتجػػاوز عػػدد المنصػػيريف فييػػا مػػف حممػػة
األرقاـ الوطنية  % 45مف مجمؿ عدد السكاف الذي يتجاوز  6مالييف نسمة.
والم ارقػػب لحػػاؿ التجػػاذب عمػػى السػػاحة األردنيػػة ،يػػرى بوضػػوح أف التجمعػػات الفمسػػطينية التػػي طالمػػا اعتبػػرت
بمثابػة «الحػػدائؽ الخمفيػػة» لنشػػاط الجماعػة وخزانيػػا التصػػويتي فػػي االنتخابػات البرلمانيػػة ،وقفػػت عمػػى الحيػػاد
بيدوء في ظؿ االحتجاجات التي انطمقت منذ كانوف الثاني (يناير) .1055
ي مػػف الفمسػػطينييف ،سػػوى أنصػػار
وطيمػػة الفت ػرة الماضػػية لػػـ يػػدخؿ عمػػى خػػط الح ػراؾ المطالػػب باإلصػػالح أ ،
المعارضػػة اإلسػػالمية والمنخػػرطيف فػػي صػػفوفيا ،إضػػافة إلػػى بعػػض القػػوى الصػػغيرة المحسػػوبة تاريخي ػاً عمػػى
التيارات القومية واليسارية.
لك ػػف الكتم ػػة األكب ػػر م ػػف أبن ػػاء المخيم ػػات والتجمع ػػات الت ػػي نتج ػػت منيػ ػا ،بقي ػػت مت ػػرددة ع ػػف المح ػػاؽ بعرب ػػة
المتظػػاىريف ،والسػػبب فػػي ذلػػؾ -وفػػؽ م ػراقبيف -تخوفيػػا عمػػى مكتسػػبات اقتصػػادية سػػعت إلػػى تحقيقيػػا طيمػػة
العقود الماضية ،عبر االنخراط في أعماؿ التجارة والميف الحرة.
وتنظر الدولة إلى الفمسطينييف في األردف باعتبارىـ الشرياف االقتصادي لبمد تتنازعو الديوف الخارجية وعجز
في الموازنة يصؿ إلى أكثر مف  15بميوف دوالر.
كمػ ػػا تتخػ ػػوؼ ىػ ػػذه الكتمػ ػػة مػ ػػف أف تػ ػػدفع االحتجاجػ ػػات إلػ ػػى صػ ػػدارة المشػ ػػيد السياسػ ػػي بتيػ ػػار يمينػ ػػي كػ ػػاره
لمفمسػػطينييف ،وىػػو مػػا قػػد يكػػوف عػػامالً فػػي دفعيػػـ لمنكػػوص عػػف االنػػدماج فػػي الحػراؾ الػػذي اقتصػػر إلػػى حػػد
كبير عمى الشرؽ أردنييف.
لك ػػف ع ػػدـ وص ػػوؿ اإلخػ ػواف إل ػػى اتف ػػاؽ م ػػع الحكوم ػػة األردني ػػة ح ػػوؿ ق ػػانوف االنتخ ػػاب وبع ػػض التع ػػديالت
الدسػػتورية ،دفػػع الجماعػػة ،عمػػى مػػا يبػػدو ،إلػػى التمػػويح بورقػػة المخيمػػات ،التػػي ظمػػت لسػػنوات طويمػػة خػػارج
حسابات الدولة والمعارضة عمى حد سواء.
ومػػا تسػػبب فػػي خمػػط األوراؽ داخػػؿ أروقػػة الحكومػػة وأجيزتيػػا المعنيػػة ،تو لجػػو اإلخ ػواف قبػػؿ أيػػاـ إلػػى مخػػيـ
الحسيف (وسط عمػاف) الػذي يعتبػر األقػدـ فػي الػبالد ،حيػث نفػذت الجماعػة فعاليػات إصػالحية مشػابية لتمػؾ
التي وجدت طريقيا إلى مدف الجنوب والشماؿ.
ىذا التوجو دفع قيادات بارزة فػي الدولػة إلػى تنظػيـ اجتماعػات مغمقػة ،وفػؽ مصػادر سياسػية مطمعػة ،لمبحػث
في كيفية الرد المناسب عمى حراؾ اإلخواف الجديد.
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والػػرد الرسػػمي كػػاف أسػػرع ممػػا توقعتػػو الجماعػػة ،فعقػػب تمػػؾ الفعاليػػات سػػارعت المواقػػع والصػػحؼ المحسػػوبة
عمى السمطات ،إلى التنديد بدخوؿ اإلخواف عمى خط المخيمات.
لػػـ تكتػػؼ أجي ػزة الدولػػة بػػذلؾ ،إذ سػػعت إلػػى توجيػػو رسػػائؿ تحذيريػػة الػػى اإلسػػالمييف عبػػر وسػػطاء سياسػػييف
واعالمييف ،تضمنت تصريحاً واضحاً« :إف دخولكـ المخيمات سيتبعو دخوؿ قوى سياسية أخرى» ،في إشارة
إلى حركة «فتح الفمسطينية» التي تعتبر «العدو المدود» لجماعة اإلخواف المسمميف في األردف.
ووفؽ المعمومات المسربة مف داخؿ الدوائر الرسمية ،فإف الدولة دفعت ببعض الشخصيات السمفية المحسوبة
عمى التيار التقميدي إلى داخؿ المخيمات ،لتشكيؿ جبية وطنية تحت شعار «واعتصموا» ،سعت مف خالليا
الى كسر «النفوذ اإلخواني» في تمؾ األماكف.
ويرى سياسيوف أف اجتماعات الفصائؿ الفمسطينية التي احتضنتيا عماف أخي اًر لبحث قانوف انتخاب المجمس
الػػوطني الفمسػػطيني ،عكسػػت عػػدـ رغبػػة لػػدى الحكومػػة األردنيػػة فػػي أف يشػػارؾ األردنػػي مػػف أصػػؿ فمسػػطيني
بانتخابات المجمس .وىو ما عبرت عنو مصادر فمسطينية حضرت االجتماعات ،وقالت لػ «الحياة»« :نممس
رغبػة أردنيػػة فػي عػػدـ إشػراؾ الفمسػطينييف المقيمػػيف فػػي عمػاف بانتخابػػات المجمػس ،مػػا قػػد يػدفعنا إلػػى اختيػػار
ممثميف عنيـ مف طريؽ التعييف».
ع ػػدـ الرغب ػػة األردني ػػة ى ػػذه ،في ػػـ مني ػػا بع ػػض المػ ػراقبيف أف المممك ػػة ال تري ػػد لمواطنيي ػػا م ػػف ذوي األص ػػوؿ
الفمسػػطينية المشػػاركة فػػي أي عمميػػة سياسػػية ،مػػف شػػأنيا أف تعيػػد الجػدؿ حػػوؿ «مػػف ىػػو فمسػػطيني ومػػف ىػػو
أردني».
لك ػػف الكات ػػب ياس ػػر أب ػػو ىالل ػػة وص ػػؼ ع ػػدـ الرغب ػػة الم ػػذكورة ،بأني ػػا «محاول ػػة م ػػف قب ػػؿ الحكوم ػػة لمغازل ػػة
الفمسطينييف ،مف خالؿ التأكيد عمى مواطَنتيـ الكاممػة فػي األردف ،وأف مجمػس النػواب األردنػي ىػو المؤسسػة
التشريعية التي تمثميـ».
عمى الجية األخرى ،يتمسػؾ اإلخػواف بقػراءة مغػايرة تقضػي بعػدـ قبػوؿ المشػاركة السياسػية وفػؽ قواعػد المعبػة
الحالية ،فأي مشاركة لمجماعػة ال بػد مػف أف تقػوـ ،وفػؽ النخبػة القياديػة الجديػدة التػي أفرزىػا التيػار المتشػدد،
عمى إعادة تصميـ قواعد المعبة ،لتنتقؿ فييا الجماعة وفؽ تصنيؼ القيادي البارز زكي بني ارشيد ،مف دور
المشاركة السياسية إلى الشراكة الكاممة في المعبة السياسية ،وصوال إلى تشكيؿ الحكومػة المقبمػة .ويقػوؿ بنػي
ارشػػيد« :نريػػد قػػانوف انتخػػاب محترم ػاً ،وتعػػديالت دسػػتورية تمكػػف الشػػارع مػػف اختيػػار حكومتػػو ،وبغيػػر ذلػػؾ
سندخؿ إلى كؿ بقعة مف بقاع األردف بما فييا المخيمات».
الحياة ،لندن1551/6/50 ،
 05جودة :االردن معني بكافة قضايا الحل النيائي لمقضية الفمسطينية
واشػػنطف – بت ػ ار :التقػػى وزيػػر الخارجيػػة ناصػػر جػػودة فػػي واشػػنطف امػػس رئػػيس لجنػػة الشػػؤوف الخارجيػػة فػػي
مجمػػس الشػػيوخ االميركػػي السػػيناتور جػػوف كيػػري وبحػػث معػػو العالقػػات الثنائيػػة وثخػػر المسػػتجدات والتطػػورات
التي تشيدىا منطقة الشرؽ االوسط ال سيما عممية السالـ.
واسػػتعرض الطرفػػاف الجيػػود االردنيػػة المبذولػػة بقيػػادة الممػػؾ عبػػداهلل الثػػاني لتحريػػؾ عمميػػة السػػالـ وصػوال الػػى
اليدؼ المنشود المتمثؿ بتجسيد حػؿ الػدولتيف مػف خػالؿ إقامػة الدولػة الفمسػطينية المسػتقمة ذات السػيادة عمػى
خطػػوط ال اربػػع مػػف حزي ػراف عػػاـ  5961وعاصػػمتيا القػػدس الش ػرقية اسػػتنادا الػػى المرجعيػػات الدوليػػة المعتمػػدة
ومبادرة السالـ العربية.
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وأكػػد جػػودة اىميػػة الػػدور األمريكػػي فػػي دفػػع جيػػود عمميػػة السػػالـ ،معربػػا عػػف تقػػديره اللتػزاـ االدارة االمريكيػػة
بدعـ عممية السالـ  ،مشي ار الى اف االردف معني بكافة قضػايا الحػؿ النيػائي وىػي القػدس والالجئػوف واالمػف
والمياه والحدود والتي ترتبط بمصالح اردنية حيوية.
عمان1551/6/50 ،
الدستورّ ،
 05بيروت :ورش عمل لتغيير الصورة السائدة عن الالجئ الفمسطيني في لبنان
ال يحػػؽ لػػو العمػػؿ .ال يحػػؽ لػػو التممّ ػؾ .ال يحػػؽ لػػو التمتػػع بحقوقػػو اإلنسػػانية والمدنيػػة .ال يحػػؽ لػػو العػػيش
بكرامة .ال يحؽ لو العػيش خػارج المخػيـ ،وببسػاطة ال يحػؽ لػو مػا يحػؽ ألي إنسػاف .إنػو الالجػئ الفمسػطيني
الذي يعاني منذ نكبتو في العاـ  ،5940حرماناً وبؤساً وىو يعيش ىواجس التوطيف وحؽ العودة ،في انتظار
أف تتحمؿ السمطات المبنانية مسؤولية مباشرة عمى المستوى االجتماعي والحياتي لالجئيف الفمسطينييف.
ىذه ىي الصورة السائدة عف الالجئ الفمسطيني بشكؿ عاـ .وىػي سػيدة الموقػؼ حػيف تنقػؿ واقعػو مػف خػالؿ
وسػػائؿ اإلعػػالـ ،فتػػارة تكػػوف متضػػامنة مػػع واقعػػو المريػػر ،وطػػو اًر تتحػػوؿ إلػػى صػػورة نمطيػػة تُمصػػؽ بػػو ،لنػراه
مجحفاً إعالمياً.
وفي حيف تمثؿ القوانيف المبنانية المتعمقة بعمالة الفمسطينييف أحد األشكاؿ الصارخة لحالة االستثناء ،وتمنعػو
مف مزاولة الميف األساسية واالنتساب إلى النقابات ،بادرت «منظمػة العمػؿ الدوليػة ػ المكتػب اإلقميمػي لمػدوؿ
العربيػػة» ،بالش ػراكة مػػع «لجنػػة عمػػؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف» ،الػػى تنفيػػذ «مشػػروع تحسػػيف فػػرص
العمؿ والحماية االجتماعية لالجئيف الفمسطينييف في لبناف» ،المموؿ مف االتحاد األوروبي.
تضمف المشروع ثالث ورش عمؿُ ،خصصػت إحػداىا لإلعالميػيف تحػت عنػواف «التوثيػؽ والتقريػر الصػحافي
حػػوؿ عم ػؿ الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف» ،وأشػػرؼ عمييػػا اإلعالمػػي محمػػد مرسػػاؿ ،بمشػػاركة رئػػيس لجنػػة «عمػػؿ
الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف» سػػمير خػػوري ،والمستشػػارة اإلعالميػػة فػػي لجنػػة الحػوار الفمسػػطيني المبنػػاني
لينا حمداف ،وسوسف المصري عف «منظمة العمؿ الدولية».
ألقػت ورشػة العمػػؿ الضػوء عمػى أىميػػة وعػي اإلعػػالـ ومعرفػة الحقػائؽ فػػي شػأف عمػؿ الفمسػػطينييف فػي لبنػػاف
وسػػبؿ جمػػع المعمومػػات والتوثيػػؽ والتغطيػػة اإلعالميػػة لممسػػائؿ المرتبطػػة بعمػػؿ الفمسػػطينييف ،بأسػػموب عممػػي
وعادؿ وغير منحاز.
استمرت الورشة يوماً واحداً ،عمى أف تقاـ الحقاً ورشة مشتركة تجمع ممثمي منظمات المجتمع المػدني التػي
و ّ
ش ػػاركت ف ػػي ورش عم ػػؿ ض ػػمف المش ػػروع ذات ػػو ،م ػػع اإلعالمي ػػيف .وتخمم ػػت ع ػػرض لمح ػػة ع ػػف «ح ػػؽ عم ػػؿ
الفمس ػػطيني والقػ ػوانيف الت ػػي تحمي ػػو» ،إض ػػافة إل ػػى مناقش ػػة موض ػػوع «اإلع ػػالـ التنم ػػوي واإلع ػػالـ الحق ػػوقي»،
و«دور اإلعالـ في خدمة المجتمع ومناصرة حقوؽ اإلنسػاف» ،و«التركيػز عمػى ضػرورة العمػؿ المشػترؾ بػيف
اإلعالمييف ومنظمات المجتمع المدني».
وف ػػي نياي ػػة الورش ػػة ،توق ػػؼ الحاض ػػروف عن ػػد «ص ػػورة الفمس ػػطيني ف ػػي اإلع ػػالـ المبن ػػاني والمغ ػػة والتعقي ػػدات
السياسية ودورىا في تكريس ىذه الصورة».
وييدؼ ىػذا المشػروع ،وفػؽ البيػاف التعريفػي لػو ،إلػى «تعزيػز النقػاش حػوؿ حػؽ الفمسػطينييف بالعمػؿ ،واتاحػة
الفػػرص أمػػاـ صػػالحيات قانونيػػة تسػػاىـ فػػي تحسػػيف فػػرص العمالػػة ،وتشػػغيؿ الفمسػػطينييف ،وتػػوفير الحمايػػة
االجتماعية ليـ».
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يتـ إال مف خالؿ بناء قاعدة معمومات موثوقة وموضوعية عف عمؿ الالجئيف في
واعتبر البياف أف ذلؾ «ال ّ
لبنػػاف ،إضػػافة إلػػى اعتمػػاد ثلي ػات الحمايػػة االجتماعيػػة الخاصػػة بيػػـ مػػف جوانبيػػا المختمفػػة ،والحػػث والتػػرويج
لبنػػاء ح ػوار عمػػى مسػػتوى السياسػػات والقواعػػد الشػػعبية ،مػػف أجػػؿ تغيي ػرات تش ػريعية وسياسػػية فػػي مػػا يتعمػػؽ
بفرصيـ في الحصوؿ عمى العمؿ والحماية واالجتماعية».
السفير ،بيروت1551/6/50 ،
 01إيران تعمن اعتقال عمالء لـ"إسرائيل" والواليات المتحدة اتيموا باغتيال عمماء نوويين
طيراف  -ستار ناصر :أعمنت و ازرة األمف اإليرانية اعتقاؿ عمالء لمموساد الصييوني واالستخبارات
األمريكية في إيراف ،وقالت في بياف إنيـ متيموف بالتورط في تخطيط وتنفيذ عممية اغتياؿ العمماء النووييف
الثال ثة مجيد شيرياري وأحمدي روشف ورضا قشقايي .وجاء في البياف أف "األمف اإليراني تمكف مف اختراؽ
األجيزة االستخباراتية لمعدو الصييوني حيث استطاع تسجيؿ نجاح كبير في مجاؿ العمؿ االستخباراتي".
وأضاؼ أف و ازرة األمف تمكنت مف التعرؼ إلى عمالء الموساد المتورطيف في اغتياؿ العمماء النووييف،
وتمت مالحقتيـ والقاء القبض عمييـ داخؿ البالد.
الخميج ،الشارقة1551/6/50 ،
 05أجيزة األمن المصرية :توقيف ضابط فمسطيني تسمل إلى مصر
القاىرة  -محمد سميـ سالـ :أوقفت أجيزة األمف المصرية ضابطاً بالسمطة الفمسطينية ،بعد دخولو إلى
األراضي المصرية متسمالً عبر األنفاؽ الحدودية بمدينة رفح الحدودية .وأعمف مصدر أمني أنو تمت إحالة
الضابط إلى الجيات المعنية لمتحقيؽ معو لمعرفة أسباب تسممو إلى البالد بطريقة غير شرعية عف طريؽ
األنفاؽ الحدودية.
الخميج ،الشارقة1551/6/50 ،
 04البرلمان المصري يتعرض لمحل أربع م ارت ...األولى كانت بسبب "كامب ديفيد"
القاىرة :تعرض البرلماف المصري لمحؿ أربع مرات ،األولى في عيد الرئيس األسبؽ أنور السادات ،وقد قاـ
بحؿ برلماف العاـ  16بعد عاميف مف التئامو حتى يتخمص مف النواب المعارضيف التفاقية
"كامب ديفيد" ،التي وقعيا منفرداً مع الكياف الصييوني .وأصدر مبارؾ ق ارريف بحؿ البرلماف األوؿ في
 ،5904والثاني لبرلماف  01وقد استند في الق ارريف إلى أحكاـ بعدـ الدستورية لنظاـ القائمة التي جرت عمى
أساسيا االنتخابات في ىذيف البرلمانيف .وجرى حؿ برلماف  1050بعد ثورة يناير وثبوت عمميات تزوير
فاضحة.
الخميج ،الشارقة1551/6/50 ،
 00خمسون منظمة دولية تطالب برفع الحصار عن غزة ...واألونروا تشدد عمى أنو نتاج فشل سياسي
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غزة  -حامد جاد :طالبت عشرات المنظمات األممية ،وفي مقدمتيا وكالة األونروا ،المجتمع الدولي بالتدخؿ
العاجؿ لرفع الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة داعية لممارسة الضغط الالزـ عمى االحتالؿ
لرفع الحصار وتجنيب أىالي غزة اآلثار الكارثية المترتبة عمى استم ارره.
واعتبر مفوض عاـ األونروا فيميبو جراندي ،في مؤتمر عقد أمس في مقر األونروا في غزة بمناسبة الذكرى
الخامسة لتشديد الحصار ،بحضور ممثميف عف أكثر مف خمسيف منظمة أممية ودولية ،أف الحصار يعد
أحد أسباب استمرار االحتالؿ في غزة ونتيجة لفشؿ سياسي كبير جعؿ أكثر مف  5.6مميوف فمسطيني بينيـ
أكثر مف مميوف الجئ يعيشوف أوضاعاً مزرية .وأشار إلى أف الحصار أدى إلى قياـ األونروا بمساعدة أكثر
مف  110ألؼ الجئ فيما ييدد نقص التمويؿ برامج األونروا الطارئة ،وعمى رأسيا برنامج تشغيؿ المتعطميف
عف العمؿ الذي خفض إلى  ،%10فيما تحتاج األونروا إلى  10مميوف دوالر حتى نياية العاـ لضماف
استمرار برنامج توزيع المواد التموينية.
وحوؿ عالقة األونروا بالحكومة في غزة قاؿ جراندي" :إف األونروا تتعامؿ في كافة أماكف مناطؽ تواجد
الالجئيف معيـ مباشرة كما في لبناف وسورية وغزة والضفة واألردف ،موضحاً" :في األمور التقنية والفنية يتـ
التعاوف إليجاد حؿ لممشاكؿ التي تواجو األونروا" .وأشار إلى أف منظمتو تعاني عج اًز يقدر بػ  10مميوف
دوالر في ميزانيتيا العامة ،وعج اًز كبي اًر ثخر ييدد البرامج الطارئة.
كما طالب منسؽ الشؤوف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية ماكسويؿ جيرالد برفع الحصار عف غزة محذ ار
مف استمرار األوضاع الخطيرة وازدياد نسبة الفقر والعوز في المجتمع الغزي ،مشدداً عمى أنو
ينبغي أف يعود الناس في غزة لحياة ممؤىا الكرامة .وبيف أف اإلحصائيات تشير إلى أف  %90مف المياه في
القطاع ذات تموث ومموحة عالية جداً ،والكيرباء مشكمة لـ تحؿ وما تزاؿ تشكؿ عقبة.
عمان1551/6/50 ،
الغدّ ،
 06تشومسكي وكانتونا وشخصيات عالمية تطالب بإطالق الرياضي األسير محمود السرسك
غزة :طالب المفكر الييودي األميركي الشيير نعوـ تشومسكي ،والعب كرة القدـ الفرنسي السابؽ ايريؾ
كانتونا ،ومجموعة مف الشخصيات االجتماعية والفنية واألكاديمية العالمية بالعمؿ عمى إطالؽ العب نادي
خدمات رفح والمنتخب الفمسطيني لكرة القدـ محمود السرسؾ المضرب عف الطعاـ منذ  95يوماً في أحد
سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.
جاء ذلؾ في رسالة وجييا تشومسكي واآلخروف إلى كؿ مف وزير الرياضة البريطاني ىيغ روبنستوف،
ورئيس االتحاد األوروبي لكرة القدـ الفرنسي ميشيؿ بالتيني .ومف بيف الموقعيف عمى الرسالة العب كرة
القدـ المالي فريدريؾ عمر كانوتيو ،والمقرر الخاص السابؽ لحقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة الجنوب
إفريقي جوف دوغارد...
الحياة ،لندن1551/6/50 ،
 07إريتريا تطالب "إسرائيل" بتسميميا اآلالف من مواطنييا الياربين من الخدمة العسكرية
تؿ أبيب :توجيت حكومة إريتريا بطمب رسمي إلى الحكومة اإلسرائيمية لتسميميا "ثالؼ الياربيف مف الخدمة
العسكرية اإلجبارية المتسمميف إلى إسرائيؿ" .وتمقت رداً إيجابياً مف تؿ أبيب ،ولكنيا أرفقتو باعتذار أف "األمر
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منوط بق اررات وأنظمة األمـ المتحدة ،التي قررت أف الوضع في إريتريا ال يسمح بإعادة الالجئيف ألنيـ
يتعرضوف لممالحقة وىناؾ خوؼ عمى حياتيـ".
الشرق األوسط ،لندن1551/6/50 ،
 08الناتج المحمي اإلماراتي قفز إلى  541بميون دوالر
أبو ظبي  -شفيؽ األسدي :أعمف «المركز الوطني لإلحصاء» في اإلمارات في تقرير أصدره أمس أف
الناتج المحمي اإلجمالي لمدولة سجؿ باألسعار الجارية نمواً بمعدؿ  59.5في المئة العاـ الماضي عف
مستواه نياية عاـ  ،1050إلى  5144بميوف درىـ إماراتي ( 541بميوف دوالر).
وتنوع
وع از المركز في تقرير شامؿ عف االقتصاد اإلماراتي ،النمو إلى زيادات متراكمة في الموارد النفطية ّ
في النشاطات والقطاعات االقتصادية غير النفطية ،الفتاً إلى أف أسعار النفط العالمية تحسنت العاـ
الماضي بنسبة تجاوزت  51.1في المئة عف عاـ .1050
ولفت المركز إلى أف قيمة الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الحقيقية بمغت نحو  901بميوف درىـ العاـ
الماضي ،مقارنة بػ  941.4بميوف عاـ  .1050وأشار التقرير إلى استقرار األىمية النسبية لمنشاطات
االقتصادية مف ضمف ىيكؿ االقتصاد في شكؿ عاـ ،إذ بمغت مساىمة القطاعات والنشاطات غير النفطية
باألسعار الثابتة نحو  69في المئة مف الناتج المحمي اإلجمالي لمسنوات الثالث الماضية ،عمى رغـ تذبذبيا
باألسعار الجارية لمفترة ذاتيا ،بسبب ارتفاع العائدات النفطية نتيجة الرتفاع أسعار النفط خالؿ عامي
 1050و.1055
ولفت إلى أف بعض النشاطات االقتصادية سجمت تحسناً ،وشيد البعض اآلخر استق ار اًر نسبياً .وساىـ ارتفاع
أسعار النفط الخاـ في األسواؽ العالمية في التأثير اإليجابي في الصناعات االستخراجية في صفة عامة
والنشاطات المتصمة المستفيدة منيا.
التكيؼ اإليجابي مع الظروؼ االقتصادية العالمية ،ويحقؽ تحسناً عمى صعيد
ويواصؿ اقتصاد اإلمارات ّ
التعافي مف ثثار األزمة االقتصادية العالمية ،عبر اىتماـ الدولة بتعزيز سياسات التنويع االقتصادي
لقواعدىا اإلنتاجية ،إذ بمغت مساىمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الحقيقية
ما نسبتو  65.6في المئة عاـ  ،1055مقارنة بػ  69.5في المئة عاـ .1050
وأظيرت بيانات «المركز الوطني لإلحصاء» أف معدالت التضخـ شيدت استق ار اًر نسبياً العاـ الماضي،
مقارنة بمستواىا نياية عاـ  ،1050إذ بمغ متوسط الرقـ القياسي ألسعار التجزئة عمى مستوى الدولة 556
نقطة ،مقارنة بػ  551نقطة نياية عاـ  ،1050وعميو يكوف معدؿ التضخـ العاـ ألسعار المستيمؾ بمغ
 0.00في المئة العاـ الماضي .وارتفع سعر معظـ المجموعات الرئيسة المكونة لسمة المستيمؾ العاميف
الماضييف ،في مقابؿ انخفاض في مجموعتيف رئيستيف في السمّة ،ىما مجموعة السكف التي تشكؿ نحو 50
في المئة مف سمة المستيمؾ وتمعب دو اًر محورياً في التأثير عمى حركة المؤشر.
الحياة ،لندن1551/6/50 ،
 09عودة إلى "الدولة الناقصة"
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الحػػدث :زيػػارة ال ػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس إلػػى فرنسػػا لمقػػاء ال ػرئيس الفرنسػػي الجديػػد ف ارنس ػوا ىوالنػػد .
الغايػػة :محاولػػة إقنػػاع بػػاريس بتأييػػد المسػػعى الفمسػػطيني بػػالعودة إلػػى األمػػـ المتحػػدة لنيػػؿ االعت ػراؼ بالدولػػة
الفمسطينية خالؿ اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر/أيموؿ المقبػؿ  .النتيجػة :نجػاح فرنسػا بإقنػاع الػرئيس
الفمسطيني بقبوؿ دولة غير مكتممة العضوية في األمـ المتحدة.
يمكػػف اعتبػػار ىػػذا ممخصػاً لتطػوارت مسػػار القضػػية الفمسػػطينية فػػي مسػػارىا التفاوضػػي ،أو مػػا يسػػمى عمميػػة
التسوية المتوقفة منذ أكثر مف عاـ ،وتحديداً منذ ما قبػؿ المحاولػة الفاشػمة لمػرئيس الفمسػطيني لنيػؿ االعتػراؼ
بالدولة الفمسطينية في األمـ المتحدة خػالؿ افتتػاح أعمػاؿ الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة ،أو مػا يسػمى “قمػة
العػػالـ” ،فػػي سػػبتبمر/أيموؿ الماضػػي  .المحاولػػة حينيػػا اصػػطدمت بػػالتمويح األمريكػػي باسػػتخداـ حػػؽ الػػنقض
“الفيتػػو” مػػف جانػػب الواليػػات المتحػػدة ،إضػػافة إلػػى العجػػز فػػي الحصػػوؿ عمػػى األص ػوات التسػػعة الالزمػػة فػػي
مجمس األمف ،وبالتالي انتيت إلى ما انتيى إليو عباس اليوـ.
كيؼ ذلؾ؟
لمتذكير ،فإنو بعد فشؿ القيادة الفمسطينية في إقناع تسعة أعضاء في مجمس األمف بالتصويت لمدولة ،ومنيـ
محيػرة بػػيف فمسػػطيف و”إسػرائيؿ” ،صػػعد الػرئيس الفرنسػػي السػػابؽ ،نيكػوال سػػاركوزي ،إلػػى
دولػػة أوروبيػػة كانػػت ّ
منبػػر األمػػـ المتحػػدة ليطمػػؽ مبادرتػػو القائمػػة عمػػى نيػػؿ فمسػػطيف عضػػوية غيػػر كاممػػة فػػي األمػػـ المتحػػدة ،فػػي
مقاب ػ ػػؿ ال ػ ػػدخوؿ ف ػ ػػي خريط ػ ػػة طري ػ ػػؽ تفاوض ػ ػػية تمت ػ ػػد إل ػ ػػى ع ػ ػػاـ م ػ ػػف ال ػ ػػزمف ،يق ػ ػػوـ خاللي ػ ػػا الفمس ػ ػػطينيوف
و”اإلسػرائيميوف” باالتفػاؽ عمػى نقػاط الحػدود واألمػف ،وتعمػف فػي نيايتيػا الدولػة الفمسػطينية  .ولمتػذكير أيضػاً،
ف ػػإف القي ػػادة الفمس ػػطينية رفض ػػت اقتػ ػراح الدول ػػة غي ػػر مكتمم ػػة العض ػػوية ،وقبم ػػت ف ػػي ال ػػدخوؿ ف ػػي مفاوض ػػات
تمييدية لثالثة أشير مع الطرؼ “اإلسرائيمي”  .مفاوضات أطمؽ عمييا مسمى المقاءات االستكشافية ،انتيػت
إلى ال شيء ،إذ لػـ يػتمكف الطرفػاف ،رغػـ األوراؽ والػرؤى المقدمػة مػف االنتقػاؿ إلػى الخطػوة الثانيػة ،وبالتػالي
عػػاد التمػػويح الفمسػػطيني بالتوجػػو إلػػى األمػػـ المتحػػدة لنيػػؿ االعت ػراؼ ،ع ػ ّؿ السػػمطة تسػػتطيع ىػػذه الم ػرة تػػأميف
األصوات التسعة المطموبة ،وتحرج الواليات المتحدة وتدفعيا إلى الفيتو.
لكػػف المحاولػػة الجديػػدة سػػقطت فػػي ميػػدىا ،وعػػدنا إلػػى “الدولػػة الناقصػػة” ،التػػي كانػػت مرفوضػػة قبػػؿ عػػاـ مػػف
اآلف  .فػػالرئيس محمػػود عبػػاس أعمنيػػا ص ػراحة فػػي مػػؤتمره الصػػحفي المشػػترؾ مػػع ال ػرئيس الفرنسػػي الجديػػد
فرانسوا ىوالند ،حيف قاؿ“ :سنتوجو إلى الجمعية العامػة ألننػا لألسػؼ لػـ نحصػؿ عمػى األصػوات الالزمػة فػي
مجمس األمف”  .وأضاؼ “أنو إذا لـ تنجح كؿ المساعي لمعػودة لممفاوضػات ،فبالتأكيػد سػنذىب إلػى الجمعيػة
العامػػة لنحصػػؿ عمػػى مػػا يطمػػؽ عميػػو اسػػـ دولػػة غيػػر عضػػو ،رغػػـ أننػػا سنصػػادؼ عقبػػات كثيػرة مػػف أط ػراؼ
مختمفة” .
وختـ :إف “سويس ار والفاتيكاف قاما بذلؾ”.
الحديث في مثؿ ىذا األمر كاف بمنزلة شتيمة في السابؽ.
الخميج ،الشارقة1551/6/50 ،
الفمسطينية؟
القضية
 65بعد  64عاماً عمى قياميا  :كيف تنظر "إسرائيل" إلى
ّ
ّ

ىاني المصري
عامػػا عمػػى
إذا أردنػػا أف نعػػرؼ بشػػكؿ سػريع ومختصػػر كيػػؼ تنظػػر إسػرائيؿ إلػػى القضػ ّػية الفمسػ ّ
ػطينية بعػػد ً 64
قياميا ،عمينا أف نعرؼ ما ىي الحموؿ التي تعرضيا لحؿ الصراع الفمسطيني ػ اإلسرائيمي؟
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الفمسطينية ،وكيؼ تنظر إسرائيؿ إلييا اآلف ،فسنجد
القضية
الصييونية إلى
أما إذا قارّنا كيؼ نظرت الحركة
ّ
ّ
ّ
ػييونية األساسػ ّػية
أف ىنػػاؾ تغيي ػرات كبي ػرة قػػد حػػدثت ،ولكػػف فػػي الشػػكؿ ولػػيس فػػي المضػػموف ،فالمقولػػة الصػ ّ
كانت ىي «شعب بال أرض ألرض بال شعب» ،واليدؼ كاف إقامة إسرائيؿ الصػغرى مػف النيػر إلػى البحػر،
تغيرا ،فقد اعترفت إسػرائيؿ فػي أوسػمو ،ولػو مػف حيػث الشػكؿ ،بوجػود الشػعب الفمسػطيني ،عنػدما اعترفػت
قد ّ
بالمنظّمػػة كممثػػؿ شػػرعي لػػو ،لكػػف مػػف دوف االعت ػراؼ بحقوقػػو ،مػػا أفقػػد ىػػذا االعت ػراؼ معنػػاه ،وعنػػدما أقػػرت
يخية ،ولكػف مػع تجريػد ىػذه
بمبدأ قياـ دولة
فمسطينية ،وكسرت بذلؾ مبدأ قياـ إسرائيؿ عمى كؿ فمسطيف التار ّ
ّ
ائيمية .فاالعتراؼ بالشعب
«الدولة» مف مقوماتيا ،وجعميا محؿ تفاوض مع إسرائيؿ ،وخاضعة لمشروط اإلسر ّ
والمنظّمػػة والدولػػة يػػدؿ عمػػى أف إسػرائيؿ بػػدأت تعتػػرؼ بأنيػػا ال تسػػتطيع تحقيػػؽ كػػؿ مػػا تريػػده ،أو ال تسػػتطيع
تحقيقو حتى اآلف.
إف األسباب الكامنة وراء ىذا التراجع اإلسرائيمي اإلستراتيجي ىي:
ِ
ػي
أوالً :إف الشعب الفمسطيني مػف خاللػو نضػالو وتضػحياتو وبطوالتػو والػدعـ العربػي والػدولي اسػتطاع أف ُي ْبق َ
ػطينية
حيػة بػالرغـ مػف كػؿ األخطػاء والخطايػا والتنػازالت الصػغرى والكبػرى التػي ارتكبتيػا القيػادة الفمس ّ
قضيتو ّ
والفصػائؿ المختمفػة ،التػي وصػػمت إلػى الػذروة باالنقسػػاـ السياسػي والجغ ارفػي المػػدمر .فإسػرائيؿ لػـ تسػػتطع أف
وحدانيػػة تمثيػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني وعمػػى
تتجاىػػؿ أف منظمػػة التحريػػر فرضػػت نفسػػيا بعػػد أف حصػػمت عمػػى
ّ
الدولية.
عية العر ّبية و ّ
الشر ّ
ييوديػػة ،أصػػبحت تفضػػؿ مبػػدأ «بقػػاء الشػػعب» عمػػى
ثانيػػا :إف إس ػرائيؿ مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى كونيػػا دولػػة
ّ
ً
أغمبيػة فػي إسػرائيؿ ،مػا
ػزمف
ل
ا
مف
قميمة
عقود
بعد
الفمسطينيوف
يصبح
أف
مف
ة
خشي
؛
»
ائيؿ
ر
إس
أرض
وحدة
«
ّ
ّ
ػطينية مػػف االنتصػػار
ػاجال أـ ثجػ ًػال إلػػى تمكػػف
سػػيجعميا دولػػة أبرتيايػػد بامتيػػاز ،ومػػا سػػيؤدي عػ ً
األغمبيػػة الفمسػ ّ
ّ
الييودية ،التي ستعزؿ وستحاصر وتقاطع وتعاقب دوليًّا عمى غرار ما حصؿ في جنوب أفريقيا.
األقمية
عمى
ّ
ّ
أكبػػر دليػػؿ عمػػى مػػا سػػبؽ أف أريئيػػؿ شػػاروف ،ممػػؾ التطػػرؼ واالسػػتيطاف ،والػػذي سػػبؽ أف قػػاؿ إف مسػػتوطنة
األىميػػة نفسػػيا التػػي تممكيػػا تػػؿ أبيػػب ،اضػػطر إلػػى إعػػادة انتشػػار القػوات
نتسػػاريـ المقامػػة سػػابقًا فػػي غػزة ليػػا
ّ
ػر
ائيمية ،بحيػث «انسػحبت» مػف غػزة وفككػت المسػتوطنات المقامػة فييػا ،واكتفػت بمحاصػرتيا ب ًا
المحتمة اإلسػر ّ
وجوا ،وواصمت العدواف واالقتحامات واالغتياالت كمما أرادت ذلؾ.
ًا
وبحر ً
لقد برر شاروف تراجعو عف مواقفو بأف ما ُي َرى مف طاولة رئيس الوزراء ال ُي َػرى مػف فػوؽ طاولػة المعارضػة.
عمميػػة
ػؤخرا ،أنػػو تجػػب د ارسػػة ّ
ولػػيس مػػف قبيػػؿ الصػػدفة أف يصػػرح أييػػود بػػاراؾ – وزيػػر جػػيش االحػػتالؿ  -مػ ً
االنسحاب أحػادي الجانػب مػف الضػفة فػي حػاؿ فشػؿ المفاوضػات (وكػأف المفاوضػات قائمػة وقابمػة لمنجػاح)،
ائيمية التي شارؾ فييػا وزراء زمػالء لبػاراؾ ،إال أف نتنيػاىو التػزـ الصػمت،
وبالرغـ مف موجة االنتقادات اإلسر ّ
خصوصػػا فػػي ظػػؿ
مػػا فسػرتو صػػحيفة «ىػػآرتس» بأنػػو دليػػؿ عمػػى أف مػػا قالػػو بػػاراؾ جػػرى تنسػػيقو سػػمفًا معػػو،
ً
اتيجية.
التوافؽ الكبير بيف الرجميف حوؿ مختمؼ القضايا اإلستر ّ
ائيمية «ألف استمرار الوضع الحالي مف حيث أف المفاوضات مجمدة،
طالب باراؾ بضرورة إطالؽ مبادرة إسر ّ
متفجر في كؿ لحظػة ،وىػذا لػيس وض ًػعا ًّ
مثاليػا كمػا يػرى
ًا
وضعا
وأف المستوطنيف يوسعوف االستيطاف؛ يخمؽ
ً
ثمنػػا باىظًػػا،
الػػبعض ،ألننػػا إذا واصػػمنا الجمػػوس ىكػػذا مكتػػوفي األيػػدي؛ ستصػػطدـ رؤوسػػنا بالحػػائط ،وسػػندفع ً
وأنا أقوؿ ىذا الكالـ في إطار اإلنذار والتحذير» ،بحسب قولو.
ائيمية
ولتفسير تصػريحات بػاراؾ ال بػد أف نػورد مػا قالػو يػوراـ كػوىيف ،رئػيس جيػاز االسػتخبارات العامػة اإلسػر ّ
الحالية في الشرؽ األوسط يمكف وصفيا بفترة عدـ اليقيف بشيء ،والبركاف
(الشاباؾ) ،الذي اعتبر «أف الفترة
ّ
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المتفجػػر الػػذي ييػػدد بمواصػػمة االنفجػػار فػػي المسػػتقبؿ ،حيػػث تتسػػـ المنطقػػة بانعػػداـ األمػػف والحكػػـ المركػػزي
القتالية ،وكؿ ىذه أنماط جديدة لإلرىاب».
اإلسالمية ،وتيريب الوسائؿ
األصولية
وتعاظـ
ّ
ّ
ّ
القوة والقمق
ما سبؽ يوضح أف إسرائيؿ بػالرغـ مػف تفوقيػا العسػكري واالقتصػادي والسياسػي واإلسػتراتيجي بصػورة عامػة،
وما تممكو مف قوة ودعـ أميركي مطمؽ ،تشعر بالقمؽ بسػبب ت ارجػع الػدور اإلسػرائيمي واألميركػي فػي المنطقػة
العالميػة ،والثػورات
ػادية
ّ
والعالـ بعد صعود إيراف وتركيا ،وبعػد اليػزائـ فػي العػراؽ وأفغانسػتاف ،واألزمػة االقتص ّ
والمتغيرات العر ّبية ،وبعد وقؼ المفاوضات ،وبحث الفمسطينييف عف بدائؿ أخرى.
إف ىػػذا القمػػؽ ال يػػؤدي إلػػى فػػزع ،وانمػػا إلػػى اسػػتعدادات إس ػرائيمية لكػػؿ الخيػػارات ،وعمػػؿ حثيػػث السػػتيعاب
المتغي ػرات والثػػورات والسػػعي إلػػى احتوائيػػا ،والسػػيطرة عمييػػا ،واالسػػتعداد لمتعامػػؿ مػػع األخطػػار والتيديػػدات
المتولػ ػدة عني ػػا ع ػػف طري ػػؽ االحتف ػػاظ بق ػػوة ال ػػردع وزيادتي ػػا ،ول ػػو اقتض ػػى األم ػػر إل ػػى الح ػػرب مثمم ػػا يظي ػػر
النووية.
ائيمية والتحريض اإلسرائيمي لضرب إيراف؛ لمنعيا مف الحصوؿ عمى القنبمة
ّ
بالتيديدات اإلسر ّ
ػطينية ،تش ػػمؿ إس ػػرائيؿ الكب ػػرى،
إف إسػ ػرائيؿ تض ػػع ع ػػدة خي ػػارات مفض ػػمة ل ػػدييا لمتعام ػػؿ م ػػع القض ػ ّػية الفمس ػ ّ
أحاديػػة الجانػػب ،والدولػػة ذات
والتيجيػػر ،والػػوطف البػػديؿ ،والخيػػار األردنػػي والوصػػاية المص ػرية ،والخط ػوات
ّ
بحػا
الحدود المؤقتة .لكف الخيار األكثر
ً
تفضيال ىو بقاء الوضػع الػراىف ،ألنػو يجعػؿ االحػتالؿ اإلسػرائيمي مر ً
الدولية لو محػدودة يمكػف العػيش معيػا ،كمػا يمكػف إسػرائيؿ مػف اسػتخداـ
«احتالؿ خمس نجوـ» ،واالنتقادات
ّ
عممي ػػة الس ػػالـ» ،واس ػػتعدادىا الس ػػتئناؼ المفاوض ػػات كغط ػػاء لالس ػػتمرار ف ػػي تنفي ػػذ مخططاتي ػػا
م ػػا يس ػػمى « ّ
خصوصا في القدس،
انية ،التي تيدؼ إلى استكماؿ خمؽ أمر واقع،
التوسعية و
االستيطانية والعنصرّية والعدو ّ
ّ
ّ
ً
ائيمية ىي الحموؿ الوحيدة المعروضة والقابمة لمتنفيذ.
يجعؿ الحموؿ اإلسر ّ
ائيمية متزايدةً تعرؼ أف ىذا الوضع الراىف ال يمكف أف يستمر إلى األبد ،بؿ يمكػف
ًا
ونظر إلى أف أوسا ً
طا إسر ّ
ًّ
ودوليػػا قػػد يفػػرض مبػػادرات ال
ػدخال عر ًّبيػػا
ػطينية جديػػدة ،تسػػتدعي تػ ً
أف يػػؤدي إلػػى ثػػورات أو انتفاضػػات فمسػ ّ
خصوصا في ظؿ ىذه الفترة مف عدـ اليقيف والبركاف المتفجر الذي تعيشو المنطقة.
تناسب إسرائيؿ،
ً
أحاديػػة الجانػػب كمحاولػػة لمقضػػاء عمػػى الجمػػود الػػذي
فػػي ىػػذا السػػياؽ ،تػػأتي تص ػريحات بػػاراؾ عػػف التسػػوية
ّ
ائيمية ،فػػي حػػاؿ إقرارىػػا ،المعبػػة الوحيػػدة فػػي المدينػػة التػػي سػػيتنافس
تعيشػػو المفاوضػػات ،ولجعػػؿ الخطػػة اإلسػر ّ
ػدال مػف أف يضػغطوا عمػى إسػرائيؿ لقبػوؿ المبػادرة العر ّبيػة
األوروبيوف واألميركيوف وغيرىـ عمى اإلشػادة بيػا ب ً
أو أي مبػػادرة أخػػرى ال تالئػػـ إس ػرائيؿ ،مػػع أنيػػا محاولػػة لبيػػع البضػػاعة القديمػػة (الحكػػـ الػػذاتي) بثػػوب جديػػد
(الدولة المؤقتة).
باراؾ يحاوؿ أف يواصؿ ما بدأه شاروف فػي غػزة ،حيػث اسػتطاع مػف خػالؿ خطػة الفصػؿ التػي نفػذىا ىنػاؾ،
والتي مثّمت خطوة إلى الوراء في غزة مف أجؿ التقدـ عشر خطوات فػي الضػفة وبػث الفتنػة بػيف الفمسػطينييف
مػػف خػػالؿ عػػدـ التنسػػيؽ مػػع السػػمطة ،مػػا أدى إلػػى المسػػاىمة فػػي صػػعود «حمػػاس» وص ػوًال إلػػى االقتتػػاؿ
واالنقساـ؛ حتى يمكف استعادة زماـ المبادرة وقطع الطريؽ عمى الخيارات والمبادرات األخرى.
أحاديػػة الجانػػب ،فحججيػػـ
زمػػالء بػػاراؾ الػػوزراء الػػذيف انتقػػدوا تصػريحاتو ال يػػدركوف م ازيػػا المبػػادرة والخطػوات
ّ
تستند إلى الفشؿ الذريع لخطة الفصؿ في قطاع غزة (جدعوف سػاعر) ،أو أف النػزاع لػف ينتيػي إلػى حػؿ لمػا
حصػػؿ عػػاـ  ،5961وأف عمينػػا أف نتحػػدث عػػف طريػػؽ المفاوضػػات ،ولػػيس عػػف حػػؿ (موشػػيو يعمػػوف) ،أو أف
حالة باراؾ ميئوس منيا ،ألنو ال يرى وال يفيـ ما يجػري ىنػا منػذ االنسػحاب اإلج ارمػي مػف قطػاع غػزة (دانػي
دياف رئيس مجمس المستوطنات).
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النيائيػة متعػذرة ،مػع أنيػا سػالح ذو حػديف كمػا يقػوؿ
األحادية قػد تكػوف مجديػة مػا دامػت التسػوية
إف الخطوة
ّ
ّ
الصحافي اإلسرائيمي داف مرغميت ،وعمينا كما أرى أف نستعد الحتمػاؿ أف تصػبح مطروحػة فػي العػاـ القػادـ،
ئاسية ثانية.
خصوصا إذا فاز باراؾ أوباما بفترة ر ّ
ً
أحاديػة ،مثػؿ الػذىاب إلػى
ما يعزز ىذا االحتماؿ طمب أوباما مف الرئيس «أبو مػازف» أال يتخػذ أي خطػوات
ّ
ػامي جديػد يقضػي بػأف يعطػي
األمـ المتحدة ،أو إلى مصالحة ال تمبي شػروط المجنػة الر ّ
باعيػة مقابػؿ وعػد أوب ّ
األولويػػة فػػي فتػرة رئاسػػتو الثانيػػة السػػتئناؼ المفاوضػػات والتوصػػؿ إلػػى حػػؿ .واذا صػػدقت توقعػػات «ىػػآرتس»
ّ
استباقية إلجيػاض أي تحػرؾ فمسػطيني عربػي
بأف تصريحات باراؾ منسقة مع نتنياىو ،فيذا يدؿ عمى خطة
ّ
أو أميركػػي أو دولػػي يضػػع الجميػػع أمػػاـ أمػػر واقػػع سػػيتبارى الجميػػع عمػػى مدحػػو ،بػػالرغـ مػػف أنػػو ال يمبػػي مػػا
يطالبوف بو ،ألنو سيكوف أفضؿ مف استمرار الوضع الحالي.
لبقيػػة
ػييونية األولػػى لفمسػػطيف وبعػػد قيػػاـ إس ػرائيؿ واح ػ ػػتالليا ّ
األىػػـ ممػػا سػػبؽ ،أف إسرائي ػ ػػؿ م ػ ػػنذ اليج ػرة الصػ ّ
ػتيطانية عم ػػى
االحتالليػػة واالسػ
فمسػػطيف والجػوالف وسػػيناء فػػي حػػرب  ،5961اعتم ػ ػػدت سياسػػة خمػػؽ الحقػػائؽ
ّ
ّ
أحاديػػة الجانػػب ،ح ػ ػػتى بعػػد توقيػػع اتفػػاؽ أوسػػمو الػػذي يػػنص عمػػى
األرض التػػي يمكػػف تسػػميتيا بػػالخطوات
ّ
القويػػة ،وعػػدـ وجػػود رد
االمتنػػاع عػػف الق ػ ػػياـ بمثػػؿ ىػػذه الخط ػوات ،ألنيػػا تعتمػػد عمػػى أنيػػا الدولػػة المػ ػػحتمة ّ
عية ل ػػيا ثػػـ
فمسطػ ػػيني أو عرب ػػي أو دول ػػي رادع ليػػا ،بحيػػث تفػػرض الوقػػائع ثػػـ تػ ػػحاوؿ أف تحصػػؿ عمػػى الشػػر ّ
تػػبدأ بخمػؽ حقػائؽ جػديدة ...وىكذا.
فػػي ظػػؿ اليػػوة الواسػػعة والمت ازيػػدة بػػيف المػػوقفيف الفمسػػطيني واإلس ػرائيمي بعػػد اتجػػاه اس ػرائيؿ نحػػو المزيػػد مػػف
ييوديػػة،
التطػػرؼ والتوسػػع والعنص ػرّية لدرجػػة وضػػع شػػروط تعجيزّيػػة جديػػدة ،مثػػؿ االعت ػراؼ بإس ػرائيؿ كدولػػة
ّ
تصػػر عمػػى تضػػمينيا بػػأي اتفػػاؽ سػػالـ مػػع الفمسػػطينييف ،وبعػػد الثػػورات والمتغيػرات العر ّبيػػة وصػػعود اإلسػػالـ
السياسي ،التي تُ َحسف الوضع اإلستراتيجي الفمسػطيني عمػى المػدى البعيػد؛ لػف يسػتطيع الػرئيس «أبػو مػازف»
أو أكثر الفمسػطينييف اعتػداال أف يقبػؿ مػا قبمػو ىػو أو سػمفو ياسػر عرفػات سػابقًا ،أكػاف فػي مفاوضػات كامػب
ديفيد عاـ  1000ومباحثات طابا عاـ  ،1005أو أثناء المفاوضات مػع حكومػة أييػود أولمػرت عػاـ ،1000
فكيؼ سيقبؿ أقصى ما يمكػف أف تعرضػو إسػرائيؿ ًّ
حاليػا ،وىػو دولػة ذات حػدود مؤقتػة أقػؿ ممػا كػاف مطػروٌح
األحادية إحدى المبادرات التي ستقدـ عمييا إسػرائيؿ إذا اسػتمر
سابقًا؟! لذا مف المحتمؿ أف تصبح الخطوات
ّ
وقؼ المفاوضات.
وىنػػا يجػب أال تخػػدعنا تصػريحات وزيػرة الخارجيػػة األميركيػػة التػػي رفضػػت تصػريحات بػػاراؾ حػػوؿ الخطػوات
األحاديػة ،ودعػػت إلػػى اسػػتئناؼ المفاوضػػات ،ألف ىػػذا الػرفض قابػػؿ لمتبخػػر ،مثممػػا تبخػػرت الوعػػود األميركيػػة
ّ
األحادية اإلسرائيمية القادمػة خشػبةَ الخػالص التػي تمنػع «دفػف عمميػة السػالـ»
السابقة ،بحيث تصبح الخطوة
ّ
الميتػػة منػػذ زمػػف .يجػػب أال ننسػػى أف خارطػػة الطريػػؽ الدوليػػة تضػ ّػمنت خيػػار الدولػػة المؤقتػػة ،ولكنيػػا طرحتػػو
كاختيار وليس كالتزاـ.
الدولة الموقتة
صػػحيح إف وضػػع الضػػفة الغر ّبيػػة أكثػػر تعقيػ ًػدا بكثيػػر مػػف قطػػاع غ ػزة ،ولكػػف ال يمكػػف إىمػػاؿ أف مػػا تقػػوـ بػػو
إس ػرائيؿ عمػػى األرض يشػػؽ الطريػػؽ لحػػؿ انتقػػالي جديػػد عنوانػػو الدولػػة الموقتػػة ،وال مغػػزى الخطػػوة التػػي أقػػدـ
عمييا نتنياىو بضـ حزب كاديما بزعامة شاؤوؿ موفاز ،صاحب الخطة المعمنة بالحؿ عمى مرحمتيف :األولى
فمسطينية ذات حػدود مؤقتػة عمػى  %60مػف الضػفة الغر ّبيػة ،والثانيػة (التػي تػدؿ التجربػة بأنيػا لػف
بقياـ دولة
ّ
أبدا) بعد خمس سنوات والتوصؿ إلى اتفاؽ نيائي يشمؿ جميع قضايا الصراع.
تأتي ً
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مػػا يجعػػؿ خيػػار الدولػػة ذات الحػػدود المؤقتػػة مفضػػال إلس ػرائيؿ ،أنػػو يمبػػي كػػؿ مطالبيػػا بعػػدـ االنسػػحاب مػػف
ػتيطانية ومعظػـ المسػتوطنات األخػرى ،ويمكنيػا مػف االحتفػاظ بالسػيطرة
القدس واألغػوار والجػدار والكتػؿ االس
ّ
اتيجية والسػػيادة عمػػى األج ػواء والميػػاه
الدينيػػة واألثرّيػػة والنقػػاط
عمػػى أح ػواض الميػػاه واألمػػاكف
األمنيػػة واإلسػػتر ّ
ّ
ّ
قضية الالجئيف ،ويظير إسرائيؿ عمى غير حقيقتيا ،وكأنيا تريد السالـ ومستعدة لتقػديـ
والحدود ،والقفز عف ّ
«تنازالت مؤلمة» مف أجمو!
أحاديػػة الجانػػب أو باتفػػاؽ فمسػػطيني ػ إسػرائيمي،
الدولػػة ذات الحػػدود المؤقتػػة ،سػواء إذا طُّبقػػت عبػػر خطػوات
ّ
فإنيا قد تصبح خطوة «واقعية» في ظؿ تغييب الخيارات التي يمكف تبنييا فمسطينيا ،وبالتالي تُ َمكػف إسػرائيؿ
طينية وسػػمخ القػػدس واأل ارضػػي التػػي تريػػد
ػفية القضػ ّػية الفمس ػ ّ
مػػف تحقيػػؽ أطماعيػػا وأىػػدافيا ومصػػالحيا بتصػ ّ
ػطينية جديػػدة فػػي الضػػفة،
بقيػػة األ ارضػػي المحتمػػة ،وتفػػتح الطريػػؽ أمػػاـ «نشػػوء كيانػػات» فمسػ ّ
ضػػميا ليػػا عػػف ّ
المحمية مف أجؿ اعتمادىا مف إسرائيؿ أو بقاء الفمسطينييف مشغوليف
وتنافس بيف القوى والقيادات والفعاليات
ّ
يعية والرئاسػ ّػية وانتخابػػات المجمػػس
كيفيػػة إج ػراء االنتخابػػات
البمديػػة والتش ػر ّ
ّ
فػػي إدارة االنقسػػاـ أو التنػػافس فػػي ّ
الوطني.
بالرغـ مف ذلؾ ،ال يمكف مرور ىذا الخيار بسيولة في الحكومة اإلسرائيمية الحاليػة ،واذا م ّػر فيػو أقصػى مػا
تقدمو إسرائيؿ.
يمكف أف ّ
أف المشػ ػػروع
أف إس ػ ػرائيؿ ،فػ ػػي االتجػ ػػاه الغالػ ػػب ولػ ػػيس الحكومػ ػػة فقػ ػػط ،معاديػ ػػة لمسػ ػػالـ ،و ّ
عمينػ ػػا أف نعػ ػػرؼ ّ
الصييوني لـ يغمؽ ،بمػا فػي ذلػؾ عػدـ إسػقاط الخيػارات اإلسػرائيمية األكثػر تطرفًػا ،التػي يمكػف أف تػرى النػور
إذا شػػيدت المنطقػػة متغيػرات إسػػتراتيجية ،مثػػؿ حػػرب منتصػرة إسػرائيمية أميركيػػة عمػػى إيػراف ،أو تعمػػيـ تقسػػيـ
البمداف العربية وشعوبيا ودخوليا في الفوضى وحروب أىمية ال تنتيي.
تأسيسا عمى ما سبؽ ،ال يوجد حؿ وطني فمسطيني عمى األبواب ،ومثػؿ ىػذا الحػؿ ال يمكػف مػف دوف تغييػر
ً
موازيف القػوى ونشػوء وضػع عربػي مختمػؼ داعػـ ،يػرى أف القضػية الفمسػطينية قضػية عربيػة ولػيس فمسػطينية
فقط.
السفير ،بيروت1551/6/50 ،
 65تسمل المتدينين لألحزاب العممانية في "إسرائيل"

صالح النعامي
تكاد إسرائيؿ تكوف الدولة الوحيدة في العالـ التي يبادر المتدينوف فييا الختراؽ األحزاب العممانية في مسعى
واضح لزيادة النفوذ واحكاـ القبضة عمى مفاصؿ الكياف الصييوني .وقد باتت ىذه الظاىرة الطارئة تجذب
االنتباه في األعواـ الثالثة الماضية ،لما ليا مف تأثيرات ثنية كفيمة بإعادة صياغة المشيد الحزبي اإلسرائيمي
الداخمي برمتو ،وما قد تسفر عنو مف تداعيات عمى مستقبؿ الصراع العربي اإلسرائيمي.
ولعؿ أكثر ما يعكس التأثير المتعاظـ لممتدينيف في األحزاب العممانية اإلسرائيمية ىو ما شيده االجتماع التي
عقدتو قبؿ شيريف المجنة التنفيذية لحزب الميكود الحاكـ ،الذي يتزعمو رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف
نتنياىو .فقد أحرج نتنياىو في ىذا االجتماع أيما إحراج عندما تمكف أعضاء المجنة التنفيذية لمحزب مف
المتدينيف مف حشد أغمبية داخؿ المجنة لرفض مبادرتو بتعييف شخصية موالية لو في رئاسة المجنة التنفيذية،
حيث كاف األعضاء المتدينوف يرغبوف في تعييف شخصية متدينة أكثر تطرفًا مف مرشح نتنياىو.
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وكما نقؿ بعض مراسمي الشؤوف الحزبية في الصحؼ اإلسرائيمية فقد ذىؿ نتنياىو عندما جمس عمى منصة
كبير مف أعضاء المجنة التنفيذية ،الذيف يفوؽ عددىـ ألفي عضو ،ىـ مف
عددا ًا
المتحدثيف وشاىد أف ً
أصحاب المحى ومعتمري القبعات الدينية المزركشة ،الذيف ينتموف بشكؿ خاص لمتيار الديني الصييوني،
الذي يحمؿ لواء االستيطاف والتيويد.
عزوف عن األحزاب الدينية
عمى الرغـ مف أف اختراؽ المتدينيف لألحزاب العممانية قد أصبح مالحظًا بشكؿ كبير في األعواـ الثالثة
الماضية ،فإنو بدأ بصمت وبيدوء قبؿ أكثر مف عقد مف الزماف ،وبشكؿ يوحي بأنو يأتي ضمف مخطط
ييدؼ لممارسة أكبر قدر مف التأثير عمى دائرة صنع القرار في الكياف الصييوني مف خالؿ اختراؽ
وتحديدا ذات التوجيات اليمينية ،ألنيا باتت المرشحة لتولي الحكـ لفترة طويمة في
األحزاب العممانية،
ً
إسرائيؿ.
ومما يدؿ عمى ىذا التوجو أف الحرص عمى اختراؽ األحزاب العممانية مف قبؿ المتدينيف قد ترافؽ مع
عزوؼ واضح ألتباع التيار الديني الصييوني عف االنضماـ لألحزاب التي تمثؿ ىذا التيار .وىذا الذي
يفسر انخفاض تمثيؿ األحزاب التي تمثؿ التيار الديني الصييوني في البرلماف اإلسرائيمي ،حيث انيار حزب
المفداؿ ،وتقمصت قوة حزب "االتحاد الوطني " ،في حيف حافظت األحزاب التي تمثؿ التيار الديني الحريدي
مثؿ حركة "شاس" عمى قوتيا .واذا كانت نخب التيار الديني الصييوني تخترؽ أحزاب اليميف ويميف الوسط
المشاركة في االئتالؼ الحاكـ :الميكود ،و"إسرائيؿ بيتنا" ،و"كاديما" ،فإف كؿ الدالئؿ تؤكد أف أتباع التيار
الديني الصييوني يركزوف بشكؿ خاص عمى اختراؽ "الميكود" عمى اعتبار أنو الحزب الذي تؤكد كؿ
الشواىد أنو سيواصؿ إدارة دفة الحكـ في الكياف الصييوني لفترة طويمة.
أىداف االختراق
عمى الرغـ مف أف األحزاب الدينية لعبت دور بيضة القباف في معظـ االئتالفات الحاكمة التي تشكمت في
إسرائيؿ بعد االنقالب السياسي الذي شيدتو إسرائيؿ عاـ  ،5911بصعود الميكود لمحكـ ،فإف ىذه األحزاب
لـ تتمكف مف إمالء مواقفيا في بعض األحياف عمى الحكومات التي شاركت فييا ،وال سيما عمى صعيد
التسوية مع الفمسطينييف وحؿ الصراع مع العرب.
فقد جاء التوقيع عمى اتفاقية "كامب ديفد" مع مصر و"أوسمو" مع منظمة التحرير الفمسطيني بخالؼ رغبة
ونظر ألف المتدينيف يشكموف حوالي  %50مف اإلسرائيمييف ،وبسبب تناقضات األحزاب
ًا
ىذه األحزاب.
الدينية الداخمية واختالفاتيا "الفقيية" ،فقد أدركت النخب المتدينة أنو ليس بوسع ىذه األحزاب الوصوؿ لسدة
الحكـ ،وبالتالي التأثير بشكؿ حاسـ عمى دائرة صنع القرار في الكياف الصييوني.
وىذا بالضبط ما دفع النخب الشابة في التيار الديني الصييوني لمتسمؿ إلى األحزاب العممانية اليمينية
الكبيرة ،وعمى وجو الخصوص الميكود بغرض التأثير عمى مواقؼ الحزب وبرنامجو السياسي واإلسياـ في
صياغة ىيئاتو القيادية بشكؿ يضمف إمالء مواقفيا األيدولوجية والسياسية ،وذلؾ بشكؿ يفوؽ الثقؿ
الديموغرافي لممتدينيف وتمثيؿ أحزابيـ في البرلماف.
ومف نافمة القوؿ ،أف الذي سيؿ ميمة اختراؽ المتدينيف األحزاب العممانية اليمينية ىو التقارب بيف اليميف
العمماني والتيارات الدينية ،حيث إف اليميف العمماني يحرص عمى استدعاء المسوغات الدينية لتبرير
منطمقاتو األيدولوجية ومواقفو السياسية.
مجموعة "القيادة الييودية"
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ومما يدؿ عمى أف اختراؽ األحزاب العممانية مف قبؿ المتدينيف يأتي ضمف جيد تنظيمي مبمور ،وليس مجرد
مبادرة فردية ،حقيقة وجود مجموعات مف الشباب الييودي المتديف تعمؿ بشكؿ منظـ عمى اختراؽ األحزاب
العممانية.
ويمكف القوؿ إف مجموعة "القيادة الييودية" ،ىي أكثر المجموعات المتدينة التي حققت نجاحات واضحة في
اختراقيا حزب الميكود الحاكـ .وقد أسس ىذه المجموعة موشيو فايغميف ،الذي كاف أحد الكوادر الشابة في
حركة "كاخ" الييودية اإلرىابية التي كاف يتزعميا الحاخاـ مئير كيانا ،والتي كانت تنادي بطرد الفمسطينييف
إلى الدوؿ العربية.
وبعيد التوقيع عمى اتفاقية "أوسمو" أسس فايغميف منظمة "ىذه أرضنا" ،التي كانت تنظـ عمميات احتجاج
ىدفت لمنع تطبيؽ "أوسمو" .وكاف فايغميف أوؿ مف فطف إلى أىمية اختراؽ األحزاب العممانية ،وال سيما
حزب الميكود ،حيث نجح في تأسيس مجموعة أيدولوجية مف الشباب المتديف ،أطمؽ عمييا "القيادة الييودية"،
وتحديدا المستوطنيف باالنتساب لحزب الميكود ،وذلؾ مف أجؿ
تعمؿ عمى إقناع أكبر عدد مف المتدينيف،
ً
الدفع بأكبر عدد مف المتدينيف إلى المجنة التنفيذية لمحزب التي تتولى اختيار قائمة مرشحي الحزب في
االنتخابات التشريعية ،كما أف مرشح الحزب لرئاسة الوزراء يتـ اختياره في انتخابات تمييدية يشارؾ فييا
المنتسبوف إلى الحزب ،مما يعني أنو كمما زاد عدد المنتسبيف مف تيار أيدولوجي معيف ،زاد ذلؾ مف قدرتو
عمى تحديد ىوية رئيس الوزراء اإلسرائيمي.
وبالفعؿ فقد نجح مخطط "القيادة الييودية" ،وتمكنت مف إيصاؿ عدد كبير مف أعضائيا إلى المجنة التنفيذية
لحزب الميكود ،مما جعؿ ساسة الميكود الراغبيف في التنافس عمى مقعد في قائمة مرشحي الميكود لالنتخابات
التشريعية يخرجوف عف طورىـ في مسعاىـ السترضاء أعضاء "القيادة الييودية".
ومف أجؿ أف يضمف كؿ سياسي في الميكود أف يكوف نائبا أو وزي ار في المستقبؿ فعميو أف يعمف التزامو
بسمسمة مف التعيدات أماـ أعضاء "القيادة الييودية" يتمحور معظميا حوؿ سبؿ دعـ المشروع االستيطاني
والتيويدي في الضفة الغربية والقدس ،إلى جانب االلتزاـ بعدـ منح أية فرصة لمشاريع التسوية اليادفة لحؿ
الصراع مع الشعب الفمسطيني.
وقد وصؿ األمر بعدد مف الساسة العممانييف في حزب الميكود إلى حد "ترؼ التطرؼ" في تبنييـ المواقؼ
استرضاء ألعضاء القيادة الييودية .ولعؿ المواقؼ التي تعبر عنيا عضو الكنيست عف
الصقرية المتطرفة
ً
حزب الميكود العممانية ميري ريغؼ ،التي كانت ناطقة باسـ الجيش اإلسرائيمي تصمح مثاالً لممسافة التي
استعدادا لقطعيا في التزلؼ ألعضاء "القيادة الييودية".
تبدي النخب العممانية في الميكود
ً
فريغؼ ال تتورع عف اتياـ نتنياىو بػ"التفريط" في حقوؽ الييود في الضفة الغربية ،مع أنو ال خالؼ عمى أف
نتنياىو ىو أكثر وزراء إسرائيؿ تطرفًا في كؿ ما يتعمؽ بالتسوية مع الفمسطينييف ،وذلؾ ألنيا تدرؾ أف
أعضاء "القيادة الييودية" معنيوف بمحاصرة نتنياىو وزجره عف الرضوخ ألي ضغط خارجي بإبداء مرونة
عمى صعيد المفاوضات مع السمطة الفمسطينية.
من التأثير إلى القيادة
ولقد أغرت النجاحات التي حققتيا "القيادة الييودية" قيادتيا بعدـ االكتفاء بالتأثير عمى مجريات األمور في
مؤخر تسعى ألف تكوف جزًءا أصيالً مف قيادة الميكود .ومما يدؿ عمى ىذا التوجو
ًا
حزب الميكود ،بؿ أخذت
حقيقة أف فايغميف أصبح السياسي الوحيد الذي يتج أر عمى منافسة نتنياىو عمى زعامة حزب الميكود.
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وقد خاض فايغميف معركتيف في مواجية نتنياىو ،حصؿ فييما عمى  %11و %50مف أصوات المنتسبيف
وميما .وقد أعمنت "القيادة الييودية" أف قادتيا سينافسوف عمى مواقع في
كبير
إلى الحزب ،وىذا يعد إنجا از ًا
ًّ
قائمة مرشحي "الميكود" لمبرلماف قبيؿ االنتخابات التشريعية القادمة ،بحيث أنيـ لـ يعودوا يكتفوف بمنح
أصواتيـ لساسة عممانييف مقابؿ الحصوؿ عمى تعيدات منيـ بشأف دعـ االستيطاف والتيويد ونبذ التسوية،
بؿ باتوا يستعدوف ألف يكونوا ضمف كتمة الميكود البرلمانية في الكنيست القادـ.
مؤخرا ،فإنو مف المتوقع أف تتمكف "القيادة الييودية" مف إيصاؿ
وحسب استطالعات الرأي العاـ التي أجريت
ً
عشرة مف قادتيا وكوادرىا إلى أماكف مضمونة في قائمة مرشحي الميكود في االنتخابات التشريعية ،أي أنيـ
سيحصموف عمى ثمث عدد المقاعد.
والمفارقة أف الجيات التي انبرت لدعـ "القيادة الييودية" ماليًّا كانت جماعات اليميف المسيحي في الواليات
المتحدة .لكف ازدياد نفوذ فايغميف في الحمبة الحزبية اإلسرائيمية دفع الكثيريف مف رجاؿ األعماؿ اإلسرائيمييف
إلى دعمو والتبرع لحمالتو االنتخابية ،وعمى رأس ىؤالء رجؿ األعماؿ شمومو بف تسفي ،الذي يممؾ معظـ
أسيـ قناة التمفزة العاشرة ،التي تعتبر إحدى أىـ قناتي تمفزة في إسرائيؿ.
ونظر إلى اإلقباؿ الكثيؼ عمى دعمو ،فقد أعمف فايغميف أنو لـ يعد يتحمس لقبوؿ المزيد مف عروض الدعـ
ًا
بسبب كثرتيا .واذا كانت عمميات التسمؿ لحزب الميكود ىي األوضح واألكبر ،فإف العممانييف تمكنوا مف
إيصاؿ عدد مف النواب المتدينيف إلى قائمتي حزبي "إسرائيؿ بيتنا" و"كاديما" العممانييف.
تداعيات االختراق
لقد بات في حكـ المؤكد أف تسمؿ المتدينيف إلى األحزاب العممانية الكبيرة سيقود إلى ىذه التداعيات:
أوالً :إشعاؿ جذوة الصراع مع العالـ العربي واسداؿ الستار عمى التسوية السياسية .فالبرنامج السياسي
لفايغميف يدعو صراحة إلى فرض السيادة الييودية عمى المسجد األقصى وتدميره واقامة الييكؿ الثالث عمى
أنقاضو.
ويرى فايغميف أنو يمكف أف يقبؿ ببقاء الفمسطينييف في الضفة الغربية وفي فمسطيف  40فقط إذا قبموا بالسيادة
الييودية عمى فمسطيف وقبموا بتجريدىـ مف حقوؽ "المواطنة" ،مع أنو يجاىر بأف ىدفو األسمى ىو طرد
الفمسطينييف إلى الدوؿ العربية .ويبدي فايغميف حماسو لنظرية صراع الحضارات ،ويقوؿ" :كؿ طفؿ يولد في
القاىرة ىو ابف الدف جديد".
ثانيا :تشجيع التعاطي العنصري مع العرب ،حيث أف فايغميف يتبنى موقفًا عنصريا بالغ القتامة تجاه العرب،
فيو يقوؿ" :العربي ال يعيش في صحراء ،بؿ ىو يوجدىا" ،ويصؼ اإلسالـ بأنو ديف "إجرامي".
ثالثا :إدخاؿ تحوالت كبيرة عمى النظاـ السياسي اإلسرائيمي ،ففايغميف الذي يستغؿ أدوات الديمقراطية يجاىر
برفضو ليا ،وىو ال يتردد في تفضيؿ حكـ التوراة عمى القوانيف الوضعية .ومف المفارقة أف فايغميف قد عبر
في أكثر مف مناسبة عف إعجابو بالزعيـ النازي ىتمر بسبب توظيفو لمديمقراطية في خدمة أىدافو
األيدولوجية.
ما تقدـ يشكؿ دليالً إضافيًّا عمى مدى انزياح المجتمع اإلسرائيمي نحو التطرؼ العنصري والشوفينية بشكؿ
يجعؿ مف السخؼ مواصمة الرىاف عمى تحقيؽ تسوية سياسية لمصراع مع الكياف الصييوني.
الجزيرة نت ،الدوحة1551/6/54 ،
 61اإلسرائيميون يخشون فوز أوباما بوالية ثانية
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يعقوب احيمئير
في حيف يناضؿ الرئيس اوباما مف اجؿ والية ثانية ،تزداد الشكوؾ في أف يفوز بيػا ،تسػتطيع سػفارة الواليػات
المتحػػدة فػػي إس ػرائيؿ اف تُبمغػػو الحقيقػػة غيػػر المفاجئػػة وىػػي اف م ػواطني إس ػرائيؿ غيػػر ارضػػيف عػػف سياسػػتو،
ويتوقعوف تحسف العالقات مع الواليات المتحدة اذا تـ انتخاب ميت روماني خميفة لو في البيت االبيض.
ُجمعت المعطيات تمييداً لمؤتمر في جامعة بار ايالف يتناوؿ عالقات الواليات المتحدة بإسرائيؿ ،سػيعقد فػي
بدايػػة األسػػبوع القػػادـ .ويتبػػيف أف الجميػػور اإلسػرائيمي ينظػػر إلػػى أوبامػػا بشػػؾ .إف  51فػػي المائػػة فقػػط يرونػػو
عامال إيجابيا في مقابػؿ  14فػي المائػة فػي بدايػة واليتػو .وسيتحسػف الوضػع كمػا يقػوؿ المسػتطمعة ث ارؤىػـ اذا
تـ انتخػاب رومػاني رئيسػاً فقػط .أجػؿ سػيكوف مػف اإلسػرائيمييف مػف يقولػوف :مػاذا ييػـ أقػوى قػوة فػي العػالـ أف
يكشؼ استطالع رأي في إسرائيؿ عف ىػذه الحقػائؽ غيػر المطريػة؟ ىػؿ يتػأثر أحػد فػي البيػت االبػيض أصػالً
بي ػػذه المعطي ػػات أو غيرى ػػا؟ بي ػػد أف مق ػػرري السياس ػػة ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة ت ػػؤثر ف ػػييـ ى ػػذه النت ػػائج بيق ػػيف.
فالواليات المتحدة – ميما يبدو ىذا األمر عجيباً – تريد أف تكوف محبوبة ال في إسرائيؿ وحدىا بػؿ فػي دوؿ
العالـ كمو.
حينما يجد ممثمو الواليات المتحدة أنفسيـ في عزلة مع إسرائيؿ وميكرونيزيا وجزر المارشاؿ في االقتػراع فػي
المنظمات الدولية ،يشعروف بعدـ االرتيػاح .واسػتقرار الػرأي عمػى اسػتعماؿ الػنقض لمػدفاع عػف شػأف إسػرائيمي
م ػػا ف ػػي مجم ػػس االم ػػف ى ػػو قػ ػرار ص ػػعب اليض ػػـ ج ػػدا ف ػػي البي ػػت االب ػػيض أو ف ػػي و ازرة الخارجي ػػة .وال تح ػػب
الواليات المتحدة مثؿ دوؿ أقؿ منيا قوة اف تجد نفسيا في عزلة أو غير محبوبة فػي ىػذا المكػاف أو ذاؾ فػي
العػػالـ .وليػػذا مػػف المؤكػػد أال تُسػػعد نتػػائج ىػػذا البحػػث ميمػػا تكػػف مفاجئػػة مػػف يشػػتغؿ بالشػػأف اإلس ػرائيمي فػػي
واشنطف .ومع ذلؾ فاف أكثر المسػتطمعة ثراؤىػـ ،وىػـ نحػو  10فػي المائػة يعتقػدوف اف الواليػات المتحػدة ىػي
حميفػػة ثقػػة إلس ػرائيؿ ،ويعتقػػد  90فػػي المائػػة أف الواليػػات المتحػػدة ستسػػاعد إس ػرائيؿ زمػػف ازمػػة شػػديدة تيػػدد
وجودىا.
ُيبيف ذلؾ اف إسرائيمييف كثيػريف يتحفظػوف مػف الػرئيس اوبامػا وسياسػتو ،لكػف ىنػاؾ مػف ىػـ أكثػر مػنيـ يػروف
الوالي ػػات المتح ػػدة حميف ػػة ثق ػػة كم ػػا قمن ػػا ثنف ػػا .ويمك ػػف أف نق ػػوؿ ببس ػػاطة اف ك ػػؿ ش ػػيء شخص ػػي ف ػػي نظ ػػر
اإلسػرائيمييف .فأوبامػػا فػػي جيػة والواليػػات المتحػػدة فػػي جيػػة اخػػرى .ولمػػاذا؟ ال شػػؾ فػػي اف العالقػػات االمنيػػة
بإسػرائيؿ قويػػت جػػدا فػػي أيػػاـ واليػػة اوبامػػا االولػػى .وفػػي مقابػػؿ ىػػذا مػػف الممكػػف جػػدا اف يعتقػػد إس ػرائيمي مػػف
اوسػػاط النػػاس اف اوبامػػا ربمػػا يكػػوف مسػػمما أصػػال ،وربمػػا يتػػذكر اإلسػرائيمي مػػف االوسػػاط أيضػػا اف اوبامػػا لػػـ
يعامؿ رئيس الوزراء نتنياىو باحتراـ دائما ،وذات مرة تـ ادخاؿ نتنياىو في تسمؿ الى لقاء في البيت االبيض
وكأنو مبعوث سري مف كوريا الشمالية ،ال رئيس وزراء إسرائيؿ الحميفة.
ومػػف الممكػػف جػػدا اف إس ػرائيمييف كثي ػريف مػػف مؤيػػدي نتنيػػاىو يخشػػوف واليػػة ثانيػػة الوبامػػا ،ربم ػا تجمػػب عمػػى
إسرائيؿ سيال مف الضغوط السياسية .ألنو اذا انتُخب فال يجب عميو اف يأخذ فػي حسػابو االصػوات الييوديػة
بػؿ يجػب اف ييػتـ بتػرؾ أثػره السياسػي بصػفتو رئيسػا لمواليػات المتحػػدة ،ويوجػد بػالطبع إسػرائيميوف يرجػوف ثلػػة
ضػػغط ثقيمػػة فػػي فت ػرة واليػػة اوبامػػا الثانيػػة ،فبحسػػب المجمػػة الميمػػة "نيػػو يػػوركر" ،يعػػد مقربػػو اوبامػػا بأنػػو إذا
فسيخمص جداً لمسياسة الخارجية ،وىي ميػداف العمػؿ فيػو كثيػر جػدا بقػدر ال يقػؿ عػف االقتصػاد
انتُخب ثانية ُ
المتعثػػر .لكػػف إذا عفػػا أوبامػػا مػػثال عػػف ب ػوالرد أو زار القػػدس قبػػؿ تش ػريف الثػػاني القريػػب ،فسػػتنقمب المشػػاعر
نحوه بالطبع.
"إسرائيل اليوم"1551/6/54 ،
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