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 8مقتل ثالثة مسمحين واسرائيمي باشتباك عمى حدود مصر
القدس المحتمة :أعميت اإلذاعة اإلسرائنمنة العامة صباح االنثينف عف مقتؿ نثالنثة مسمحنف وعامؿ إسرائنمي
في اشتباؾ مسمح عمى الحدود المصرنة  -اإلسرائنمنة
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وادعت اإلذاعة أف مجموعة مف المسمحنف مكوية مف نثالنثة عياصر تسممت فج اًر مف قطاع غزة إلى
األراضي المصرنة ،حنث تصدت قوات مف جنش االحتالؿ إلى المجموعة وقتمت المسمحنف النثالنثة
ولفتت إلى أف عبوة ياسفة وضعها المسمحوف عمى جايب الطرنؽ في موقع قرنب مف السناج االميي الفاصؿ
بنف مصر و"إسرائنؿ" في ميطقة "كادنش باريناع" جيوب ميطقة اليقب ،ما أدى إلى مقتؿ إسرائنمي واصابة
انثينف آخرنف بجروح
مف جهتها ،ذكرت إذاعة جنش االحتالؿ أف المجموعة المسمحة استهدفت عماؿ و ازرة الجنش اإلسرائنمي،
حنث أطمقت قذنفة صاروخنة باتجاه مركبتنف لعماؿ الجدار التابعنف لمو ازرة
كما زعمت أف المجموعة المسمحة المكوية مف أربعة أشخاص تسمموا عبر الحدود المصرنة ،وقاموا بإطالؽ
القذنفة ،مما أدى إلى مقتؿ أحد العماؿ اإلسرائنمننف واصابة انثينف آخرنف بجراح متفاوتة
وأشارت إلى أيه تـ استدعاء قوة عسكرنة مف الجنش اإلسرائنمي ،واشتبكت مع المجموعة المسمحة مما أدى
إلى مقتؿ نثالنثة مسمحنف ،الفتة إلى أف قوات مف الجنش ال زالت تقوـ بعممنات تمشنط لمبحث عف عياصر
أخرى في المكاف
وفي السناؽ ،أعمف جنش االحتالؿ عف رفع حالة التأهب في جمنع المستوطيات المحاذنة لميطقة الحادث،
وطمب مف المستوطينف عدـ الخروج مف الميازؿ
ويقمت اإلذاعة عف أحد سكاف مستوطية "كندش بر نيع" القرنبة مف مكاف الحادث قوله "8في تماـ الساعة
السادسة سمع نثالنثة ايفجارات قونة ،وبعدها تـ سماع إطالؽ كنثنؼ لميار"
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2012/6/18 ،
 1عباس :المقدسات تستغيث وعممية السالم تعاني من حالة موت سريري
راـ اهلل  -الحناة الجدندة  -يائؿ موسى 8اعتبر الرئنس محمود عباس امس اف عممنة السالـ تعايي مف
"حالة موت سرنري" ،محمال اسرائنؿ مسؤولنة ذلؾ
وقاؿ عباس في كممة له أماـ مؤتمر بنت المقدس االسالمي الدولي النثالث ،الذي بدأ اعماله في راـ اهلل
امس" ،اف عممنة السالـ تعايي مف حالة موت سرنري والجايب اإلسرائنمي هو المسؤوؿ حتما عف ذلؾ،
والكرة في ممعبهـ ،بعد أف يفذيا ما ترتب عمنيا مف التزامات باعتراؼ مختمؼ دوؿ العالـ"
واوضح "اف المقدسات اإلسالمنة والمسنحنة تستغنث اهلل كؿ نوـ أف نبعد عيها االحتالؿ الذي نديسها كؿ
لحظة ونحمي مستوطينه الذنف نعبنثوف بكؿ ركف فنها"
وأكد "ايه لوال صمود أهؿ القدس وما نقوموف به مف دفاع عف هونتها العربنة لصريا إلى واقع صعب
ومؤلـ" وأضاؼ "مف هيا نأتي سعنيا الدائـ ،وتأكنديا في كؿ مرة عمى ضرورة مؤازرة أهميا الصابرنف في
مدنية القدس ،مف خالؿ زنارتهـ أو دعمهـ لنكويوا أكنثر قدرة عمى المواجهة والحفاظ عمى األرض والصمود
وبذؿ التضحنات"
وأردؼ "اف االحتالؿ اإلسرائنمي نهدؼ إلى رفض الوجود الفمسطنيي عمى أرضه ،ولذا فهو نحارب هذا
الوجود بكؿ ما أوتي مف قوة وصمؼ ،نحاربه في هونته وترانثه وأماكيه النثقافنة ،كما نحاربه في إيسايه مف
خالؿ قتمه واعتقاله ،بؿ وحتى احتجاز جنثته في أسموب بشع قد نمتد إلى عشرات السينف ،امعايا في
التعذنب واإلساءة" وعمؽ عباس عمى يبأ استشهاد مواطينف برصاص مستوطف في الخمنؿ امس قائال اف
هذا "ما نؤكد أف المستوطينف نعننثوف فسادا في األرض الفمسطنينة"
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وعف المصالحة الوطينة ،قاؿ عباس "لقد قطعيا اآلف شوطاً طونالً فنما نتعمؽ بالمصالحة الداخمنة ،ويحف
اآلف بصدد إغالؽ ممؼ حكومة التوافؽ الوطيي مف المستقمنف ،خالؿ األناـ المقبمة ،أي بعد فترة ،كما أييا
أيجزيا الكنثنر مف األمور عمى صعند العممنة االيتخابنة ،حنث بدأت لجية االيتخابات المركزنة عممها ،في
تحدنث السجؿ االيتخابي ،كما تـ االتفاؽ عمنه ميذ أناـ في قطاع غزة"
مضنفا "يحف يقوؿ اف األساس في المصالحة الوطينة هو االيتخابات ،ألسيا جمنعا يؤمف بالدنمقراطنة
وبصيدوؽ االقتراع ،ألـ يأت ونأتوف إلى السمطة والمجمس التشرنعي والرئاسة مف خالؿ صيدوؽ االقتراع؟،
يحف يرند صيدوؽ االقتراع ومعروؼ عف ايتخاباتيا عمى مدى  86عاما أو نزند بأيها ايتخابات يزنهة حرة
ودنمقراطنة ،فإذا رفضت االيتخابات فمع األسؼ فاف هياؾ مف نضع الدوالنب في عجمة المصالحة"
الحياة الجديدة ،رام اهلل1081/6/81 ،
 3ىنية يدين مقتل فمسطيني بنيران الجيش المبناني في مخيم نير البارد
بحث رئنس الوزراء الفمسطنيي إسماعنؿ هينة في اتصاؿ هاتفي مع ممنثؿ حركة المقاومة اإلسالمنة
"حماس" في لبياف عمي بركة ،أوضاع الالجئنف الفمسطنيننف في لبياف وخصوصاً في مخنـ يهر البارد
وجاءت المحادنثة الهاتفنة في أعقاب الحادث المؤسؼ الذي أدى إلى استشهاد الفتى الفمسطنيي أحمد قاسـ
وجرح آخرنف برصاص عياصر الجنش المبيايي
وداف هينة إطالؽ اليار غنر المبرر عمى أهميا في مخنـ يهر البارد ،مطالباً الحكومة المبياينة بالتحقنؽ في
الحادث ورفع الحالة العسكرنة المفروضة عمى المخنـ واإلسراع في إعادة إعماره وعودة سكايه إلنه باعتباره
رم اًز لقضنة الالجئنف الفمسطنيننف ومحطة عمى طرنؽ العودة إلى فمسطنف
وأكد هينة حرصه الشدند عمى المحافظة عمى أمف المخنمات واستقرارها وعمى السمـ األهمي في لبياف
وصوف دماء أهميا في المخنمات والمحافظة عمى كرامتهـ وتأمنف العنش الكرنـ لهـ رننثما نتمكيوف مف
العودة إلى دنارهـ في فمسطنف
وتميى الشفاء العاجؿ لمجرحى ،مؤكدةً عمى ضرورة تمتنف
وقدـ هينة التعازي باستشهاد الفتى أحمد قاسـ ّ
العالقات األخونة بنف الشعبنف المبيايي والفمسطنيي ،محذ اًر مف اإلنقاع بنف الجنش المبيايي والمخنمات
الفمسطنينة في لبياف
فمسطين أون الين1081/6/81 ،
 8عريقات ينفي تحديد عمان مكاناً لمقاء عباس  -موفاز
عماف  -هال العدواف 8قاؿ كبنر المفاوضنف الفمسطنيننف الدكتور صائب عرنقات ،اف يائب رئنس الوزراء
االسرائنمي شاؤوؿ موفاز طمب لقاء الرئنس الفمسطنيي محمود عباس ،يافنا اف نكوف الطمب تضمف تحدند
عماف مكايا لهذا المقاء ،الذي ال نزاؿ قند الدراسة لدى القنادة الفمسطنينة بحسبه
واشار عرنقات في تصرنحات الى «الرأي« الى ايه سنمتقي بعد غد االربعاء وزنرة الخارجنة االمنركنة
هنالري كمنيتوف ،لمبحث في االوضاع التي وصؿ النها المسار التفاوضي الفمسطنيي االسرائنمي ،الفتا الى
اف الموقؼ الفمسطنيي نثابت الستئياؼ المفاوضات شرنطة وقؼ االستنطاف في االراضي الفمسطنينة بما
فنها القدس ،واالفراج عف االسرى الفمسطنيننف خاصة قبؿ العاـ  ،8991محمال الحكومة االسرائنمنة كامؿ
المسؤولنة عف توقؼ المفاوضات وتعنثرها
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وعف امكاينة موافقة القنادة الفمسطنينة عمى طمب لقاء موفاز ،قاؿ عرنقات «الطمب ال نزاؿ قند الدراسة ولـ
نتـ اتخاذ قرار بشايه بعد» ،مستطردا ايه ال نوجد اي ترتنبات لمقاء الرئنس الفمسطنيي محمود عباس مع
رئنس الحكومة االسرائنمنة بنيامنف يتيناهو
فنما اعميت الخارجنة االمنركنة امس عمى لساف الياطؽ باسـ و ازرة الخارجنة االمنركنة اف كمنيتوف ،ستمتقي
عرنقات في إطار المساعي األمنركنة إلحناء عممنة السالـ اإلسرائنمنة الفمسطنينة وتحسنف األجواء بنف
الجايبنف
ْ
إلى ذلؾ اشار بناف الخارجنة االمنركنة أف كمنيتوف كايت قد التقت المبعوث اإلسرائنمي نتسحاؽ مولخو كما
أيها اتصمت هاتفناً مع رئنس الوزراء بينامنف يتايناهو والرئنس الفمسطنيي محمود عباس
فنما اشارت مصادر اف المبعوث االمنركي دنفند هنؿ سوؼ نصؿ الى اسرائنؿ في غضوف أناـ لبحث
استئياؼ المفاوضات
الرأي ،عمان1081/6/81 ،
 6حكومة ىنية تتابع احتجاز مصر عشرات الفمسطينيين
عماف – يادنة سعد الدنف 8قالت حكومة هينة في قطاع غزة إف االتصاالت مستمرة مع الجايب المصري
لمتابعة قضنة احتجاز فمسطنيننف لدنها مؤخ اًر مف أجؿ إخالء سبنمهـ ،ميهـ  60فمسطنيناً محتجزوف في
مطار القاهرة
وأوضح مستشار رئنس الحكومة نوسؼ رزقة ،إف "بعض الفمسطنيننف الذنف تـ احتجازهـ موجودوف ميذ فترة
في مصر ألسباب مختمفة ،وبعضهـ نحمؿ اإلقامة المصرنة وآخرنف ال نحممويها"
وأضاؼ إلى "الغد" مف األراضي المحتمة "لقد تـ اختنار التوقنت الحالي إلدعاء البعض بتدخؿ غزة لصالح
اإلخواف المسممنف في مصر وسط حالة اإلضطراب الشدند التي عمت البالد عقب قرار إلغاء مجمس
الشعب وتيامي حالة االحتقاف بنف تناري اإلخواف والمرشح أحمد شفنؽ"
وألمح إلى "صمة أطراؼ ،ميها صهنوينة ،بمساعي تضخنـ تمؾ المسألة اآلف بتردند معمومات مختمقة
ومفبركة" ،داحضاً "صحة أيباء اعتقاؿ فمسطنيننف توجهوا إلى مصر حدننثاً أو قبؿ بضعة أناـ"
وبنف أف بعض المحتجزنف "موجودوف ميذ فترة طونمة في مصر ،وبسبب إغالؽ معبر رفح ،ميذ األسبوع
الماضي ،لـ نتكميوا مف العودة إلى غزة"
وأكد بأيه "لـ ندخؿ أي فمسطنيي إلى مصر ألي غرض خالؿ األناـ السابقة ،وهياؾ الكنثنر مف الفمسطنيننف
موجودوف ميذ العاـ  8961في ميطقتي العرنش واإلسماعنمنة"
القدس ،عمان1081/6/81 ،
 6حكومة ىنية تطالب السمطة بوقف التنسيق األمني وعدم إعادة المستوطنين لالحتالل
غزة 8دعت الحكومة الفمسطنينة في غزة ،السمطة بالضفة الغربنة إلى وقؼ التيسنؽ األميي مع االحتالؿ،
وعدـ إعادة المستوطينف الذنف ندخموف مياطقها ،ومحاكمتهـ بدالً مف ذلؾ
واستيكر طاهر اليويو ،الياطؽ باسـ الحكومة ،في تصرنح مكتوب له تمقت "قدس برس" يسخة عيه ،بشدة
"الجرنمة التي أقدـ عمنها المستوطيوف النوـ بقتؿ الشابنف يعنـ سالمة اليجار ،وأيو عبد ربه ،جيوب محافظة
الخمنؿ"
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ودعا إلى محاكمة المستوطينف الذنف يفذوا عممنة القتؿ والتي "تضاؼ إلى سمسمة جرائـ هؤالء المتطرفنف مف
هدـ المبايي وحرؽ المزروعات وارهاب المواطينف الفمسطنيننف عمى مدار الساعة" ،حسب قوله
وأكد أف االستنطاف نعتبر حسب القايوف الدولي "جرنمة حرب" نجب أف تيتهي وفو اًر وأف عمى أطراؼ
المجتمع الدولي التحرؾ الفوري بهذا الخصوص ،ووقؼ ازدواجنة التعامؿ مع قضانا الميطقة
قدس برس1081/6/81 ،
 1عباس يشارك في تشييع جنازة االمير نايف بن عبدالعزيز
راـ اهلل 8أعمف في ارـ اهلل أف الرئنس الفمسطنيي محمود عباس سنتوجه األحد ( ،)6|81إلى السعودنة،
لممشاركة في تشننع جيازة ولي العهد ،يائب رئنس مجمس الوزراء ،وزنر الداخمنة ،فى المممكة العربنة
السعودنة األمنر يانؼ بف عبد العزنز آؿ سعود ،الذي أعمف عف وفاته أمس السبت ( )6|86في سونس ار
وكاف الدنواف الممكي السعودي ،قد أعمف أيه ستتـ الصالة عمى جنثماف الراحؿ األمنر يانؼ بف عبد العزنز
بعد صالة المغرب األحد ( )6|81فى المسجد الحراـ بمكة المكرمة
قدس برس1081/6/81 ،
 1حنا عميرة يؤكد عمى العالقات بين الفاتيكان وفمسطين
راـ اهلل -القدس  -أكد عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر حيا عمنرة أف زنارة الوفد الفمسطنيي لمفاتنكاف
تهدؼ إلى استجالء األمور حوؿ االتفاؽ الميوي توقنعه بنف الحكومة اإلسرائنمنة والفاتنكاف ،الذي نتضمف
عدـ التمننز بنف القدس الشرقنة المحتمة والغربنة فنما نتعمؽ بالمؤسسات الدنينة والترانثنة
وأشار عمنرة إلى أف هدؼ الزنارة أنضاً هو تأكند العالقات مع الفاتنكاف عمى مختمؼ الصعد ،خاصة قبؿ
الزنارة التي نيوي الرئنس محمود عباس القناـ بها لمفاتنكاف في السابع عشر مف الشهر المقبؿ
القدس ،القدس1081/6/81 ،
 9المدير التنفيذي لمجنة االنتخابات يصل غزة لبحث تحديث السجل االنتخابي
راـ اهلل -القدس  -أكدت مصادر مطمعة في لجية االيتخابات المركزنة في تصرنحات خاصة لػالقدس اف
المدنر التيفنذي لمجية هشاـ كحنؿ سنصؿ قطاع غزة مساء النوـ ،عبر معبر إنرز
واضافت المصادر  " 8تهدؼ الزنارة الى متابعة لجاف االيتخابات في قطاع غزة وتحدنث السجؿ االيتخابي
تطبنقاً لبيود اتفاؽ المصالحة"
القدس ،القدس1081/6/81 ،

 80رئيس أركان جيش التحرير الفمسطيني في سوريا ينفي انشقاقو

التاريخ :اإلثنين 1081/6/81

العدد1636 :

ص1

دمشؽ 8يفى رئنس هنئة أركاف جنش التحرنر الفمسطنيي في سورنا المواء محمد طارؽ الخضراء ،أمس،
بشكؿ قاطع األيباء التي بنثتها بعض القيوات في األناـ الماضنة ،عف ايشقاقه مع قسـ مف مقاتمي جنش
التحرنر
وأكد أف هذه األخبار “عارنة تماماً عف الصحة جممة وتفصنالً” ،مستيك اًر “بأشد العبارات هذه الفبركات
اإلعالمنة التي تقع في خاية التآمر عمى سورنا” وفمسطنف
الخميج ،الشارقة1081/6/81 ،
 88أبو زىري :اتيام حماس بإطالق صواريخ "غراد" عمى النقب محاولة صييونية لخمط األوراق
غزة :أكد الياطؽ الرسمي باسـ حركة حماس الدكتور سامي أبو زهريَّ ،
أف اتهاـ االحتالؿ اإلسرائنمي لحركة
"حماس" بإطالؽ صوارنخ "غراد" ،عمى اليقب بطمب مف جماعة اإلخواف المسممنف المصرنة ،هي "محاولة
صهنوينة فاشمة لخمط األوراؽ"
ورأى أبو زهري في تصرنحات صحفنة له النوـ األحد ( ،)6|81يشرها المكتب اإلعالمي لحركة
"مجرد مزاعـ صهنوينة تهدؼ لمتحرنض عمى "حماس"،
"حماس" ،أف الحدنث عف إطالؽ صوارنخ لنس إال
ّ
واإلخواف المسممنف في مصر"
و َّ
أكد أبو زهري َّ
أف استهداؼ اإلخواف المسممنف مف قبؿ االحتالؿ نأتي في ظؿ "التقدـ الكبنر الذي أحرزته
الجماعة في المشهد السناسي المصري" ولفت االيتباه إلى َّ
أف حركته تقود العمؿ المقاوـ ضد االحتالؿ
داخؿ الساحة الفمسطنينة فقط
وكايت تؿ أبنب قد اتهمت جماعات بدونة في سنياء بالمسؤولنة عف إطالؽ صاروخنف ،لنؿ الجمعة ػ
ٍ
أهداؼ في اليقب المحتؿ بتوجنه مف حركة "حماس" وبطمب مف اإلخواف المسممنف
السبت ،عمى
قدس برس2012/6/17 ،
 81صالح البردويل :حماس ال تتدخل في االنتخابات المصرية لصالح أي طرف
القاهرة 8أكد القنادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردونؿ أف حركته ال تتدخؿ في الشؤوف السناسنة
الداخمنة في مصر ،وأف عالقاتها مع أي دولة عربنة بما في ذلؾ مصر نحددها موقؼ قناداتها مف دعـ
القضنة الفمسطنينة
وأكد البردونؿ في تصرنحات خاصة لػ "قدس برس" أف ما نعيي حركة "حماس" باليسبة لاليتخابات الرئاسنة
هو موقؼ لنس مف نفوز بها وايما موقؼ الفائز مف القضنة الفمسطنينة ،وقاؿ" 8يحف في "حماس" ال يخشى
مف أي فائز بيتائج االيتخابات الرئاسنة في مصر ،وال نعينيا مف سنفوز بها بقدر ما نعينيا موقفه مف
القضنة الفمسطنيي ،وعالقاتيا مع أي دولة نحددها مدى التزاـ تمؾ الدولة بالقضنة الفمسطنينة ودعمها"
ويفى البردونؿ أف تكوف "حماس" محسوبة عمى أي طرؼ سناسي في مصر ضد آخر ،وقاؿ" 8يحف لسيا
محسوبنف عمى أحد ويقنـ عالقات مع كافة األطراؼ السناسنة المصرنة ،أما الحدنث عف مياصرتيا لإلخواف
ودخوؿ عياصر مف كتائب القساـ إلى التراب المصري ،فهذه كمها محض أكاذنب ووقاحة إعالمنة الهدؼ
ميها تشونه حركة "حماس" مف بعض المغرضنف المرتبطنف باالحتالؿ ويوع مف الدعانة السناسنة السمبنة
ضد اإلخواف في مصر لنس إال"
قدس برس2012/6/17 ،
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 13عزت الرشق :أىمنا بالضفة لن يبقوا مكتوفي األيدي مع تصاعد الجرائم الصييونية
عزت الرشؽ عضو المكتب السناسي لحركة حماس َّ
بنروت 8استيكر َّ
بشدة االعتداءات الخطنرة التي نقوـ بها
المغتصبوف الصهانية ضد المواطينف الفمسطنيننف وممتمكاتهـ في مدف وقرى الضفة المحتمة
الرشؽ في تصرنح صحفي له  -وصؿ المركز الفمسطنيي لإلعالـ يسخة عيه  -اال) حد
ووصؼ ّ
(4/75حادنثة إطالؽ ا ّليار التي استشهد خاللها مواطياف فمسطنيناف وأصنب آخر بجراح بػ "الجرنمة
وحمؿ االحتالؿ المسؤولنة الكاممة عيها مف خالؿ إطالؽ ند
المميهجة"" ،والعمؿ العيصري المشنف"ّ ،
مستوطينه في عربدتهـ ضد الفمسطنيننف وممتمكاتهـ
وحذر القنادس في حماس االحتالؿ الصهنويي مف تداعنات استم ارره في حمانة المستوطينف وعدـ محاسبتهـ
عمى جرائمهـ ضد شعبيا"
الرشؽ َّ
أف أهميا في الضفة لف نبقوا مكتوفي األندي في ظؿ ارتفاع وتنرة اعتداءات المستوطينف،
وأوضح ّ
وسندافعوف عف أيفسهـ وممتمكاتهـ بكؿ ٍّ
تحد وصمود
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/18 ،
 14خميل الحيَّة :التنسيق األمني والعودة لممفاوضات تمقيان بظالل سمبية عمى المصالحة
غزةَّ :
أكد عضو المكتب السناسي لحركة "حماس" الدكتور خمنؿ الحنةَّ ،
أف حركته جادة في السنر قدماً يحو
مشدداً عمى ضرورة إزالة العقبات مف أجؿ ذلؾ
إيهاء االيقساـ وتحقنؽ المصالحة الوطينةّ ،
ورأى الحنَّة في تصرنحات صحفنة في غزة َّ
أف عدـ توفر األجواء المياسبة إليهاء االيقساـ "نعرقؿ
المصالحة" ،وقاؿ" 8المصالحة فكرة ومبدأ وممارسة وتطبنؽ وشروط ما لـ تتوفر جمنعها مع بنئة مياسبة؛
فالمصالحة صعبة"
وأكد أف حركة "حماس" تعمؿ عمى تذلنؿ الصعاب مف أجؿ المصالحة ،مشددا َّ
أف "كافة ممفات المصالحة
التي اتفؽ عمنها مؤخ اًر "اتفاؽ الرزمة" نجب أف نسنر بشكؿ متزامف ومتالزـ مع بعضهـ البعض
وأضاؼ" 8إذا ما تحقّقت هذه الشروط وهذه الممفات وسارت مع بعضها البعض دوف عوائؽ ،وخاصة
جند وما لـ تسر تمؾ الممفات مع بعضها بالتوازف
العوائؽ الخارجنة باعتقادي المصالحة ستسنر بشكؿ ّ
والتالزـ باعتقادي َّ
أف المصالحة سنكوف أمامها عقبات كبنرة"
وفي ِّ
رده عمى استعداد الرئنس الفمسطنيي محمود عباس العودة لممفاوضات مع الجايب الصهنويي ،قاؿ
الحنةَّ 8
"إف إيتاج الفشؿ مف جدند نمقي بظالله غنر المرضنة عمى المصالحة"
وأضاؼَّ 8
"إف التيسنؽ األميي وعدـ إعطاء الحرنات في الضفة الغربنة ومسنرة المفاوضات المتعنثرة التي
اعترؼ أصحابها م ار اًر َّأيها طرنؽ مسدود ،فإحنائها مف جدند ،وايتاج الفشؿ مف جدند نمقي بظالله غنر
المرضنة عمى المصالحة" ،عمى حد تعبنره
قدس برس2012/6/17 ،
 86إسماعيل رضوان :يجب وقف التنسيق األمني واطالق يد المقاومة في الضفة
غزة 8دعت حركة المقاومة االسالمنة "حماس" إلى إطالؽ ند المقاومة الفمسطنينة في الضفة الغربنة مف
أجؿ الرد عمى جرائـ المستوطينف واالحتالؿ
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واعتبر الدكتور إسماعنؿ رضواف القنادي في حركة "حماس" ،استشهاد الفمسطنيننف في مدنية الخمنؿ المحتمة
عمى اندي المستوطينف بأيه اعتداء إجرامي ،وجرنمة جدندة ضد ابياء الشعب الفمسطنيي
وقاؿ رضواف في تصرنحات لػ "قدس برس"" 8يترحـ عمى أرواح الشهداء ،ويدعو المقاومة في الضفة الغربنة
الى الرد عمى هذه الجرنمة البشعة ،كما يدعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوؽ االيساف لمقناـ بدورها في
لجـ اعتداءات قطعاف المستوطينف واالحتالؿ الصهنويي ضد ابياء شعبيا في الضفة والقدس ضرورة
محاسبة االحتالؿ عمى جرائمه المتواصمة عمى شعبيا"
وأضاؼ" 8أف مواصمة تكبنؿ ند المقاومة في الضفة الغربنة ندلؿ عمى اف شعبيا الفمسطنيي نتعرض لحممة
مزدوجة ما بنف التيسنؽ األميي ،وما بنف جرائـ الصهنوينة ضد شعبيا ،وبالتالي يدعو إلى وقؼ التيسنؽ
االميي واطالؽ ند المقاومة لمدفاع عف شعبيا الفمسطنيي في الضفة الغربنة"
قدس برس2012/6/17 ،
 16قيادي في فتح" :إسرائيل" تمنع السمطة من التزود بالسالح الخاص بحفظ األمن
المتحدث بإسـ الحركة في أوروبا محمد يزاؿ ،إصرار
راـ اهلل 8شجب عضو المجمس النثوري لحركة "فتح"،
ّ
قوات السمطة الوطينة مف التزود بالذخنرة والسالح لتأدنة واجبها في حفظ األمف وتطبنؽ
اإلحتالؿ عمى ميع ّ
بالقوة في وقت المزوـ وأعرب ،عف استناء الحركة مما أسماه بػ "سناسة المحاصرة العسكرنة" التي
القايوف ّ
قاؿ بأف إسرائنؿ تفرضها عمى الكناف الفمسطنيي الوطيي في تكرار لممشهد الذي فرضه اإلحتالؿ بغزة أناـ
شاروف"
قدس برس2012/6/17 ،
 17الحكومة اإلسرائيمية تقر تشكيل لجنة وزارية لشؤون االستيطان
ذكر موقع عرب  ،2012/6/17 ،48أن الحكومة اإلسرائنمنة أقرت النوـ تشكنؿ لجية و ازرنة لشؤوف
االستنطاف ،ونعتبر القرار ضربة لوزنر األمف إنهود باراؾ الذي نتيازؿ بموجب القرار عف صالحناته في
الشؤوف االستنطاينة لمجية الو ازرنة الجدندة
ونرأس المجية رئنس الحكومة بينامنف يتيناهو ،وتتشكؿ مف وزنر األمف الداخمي دائيئنؿ هرشكوفنتش ،ووزنر
الداخمنة إنمي نشاي ،ويائب رئنس الوزراء بوغي نعموف ،والوزنر بنيي بنغف ،ووزنر التربنة غدعوف ساعر،
وغمعاد إرداف ،ونولي أدلشتانف ،وشاؤوؿ موفاز ،وكمهـ مف أشد المدافعنف عف التوسع االستنطايي
وعارض تشكنؿ هذه المجية الوزراء انهود براؾ وشاؤوؿ موفاز وشالوـ سمحوف ومنخائنؿ انتاف ،وقاؿ باراؾ
خالؿ الجمسة إف تركنبة المجية ال تعكس موقؼ الحكومة مف موضوع االستنطاف
وسنعمؿ اعضاء المجية الو ازرنة عمى بمورة سناسنة الحكومة في شؤوف البياء في المستوطيات وفي شؤوف
مبدئنة قد تيظر فنها المحاكـ وستكوف ق اررات المجية بمنثابة ق اررات حكومنة ولف نكوف بامكاف وزراء
االعتراض عمنها
ويشر المركز الفمسطيني لإلعالم ،20112/6/17 ،مف الياصرة ،أف رئنس دائرة الخرائط واالستنطاف ،في
جمعنة الدراسات العربنة ،خمنؿ التفكجي ،اوضح اف تشكنؿ هذه المجية نهدؼ الى قضنتنف رئنسنتف" ،تسونغ
االستنطاف في الضفة الغربنة (قايويناً) وتجيب المواجهة مع المحاكـ الصهنوينة وخاصة المحكمة العمنا
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ونثاينا ،تيفنذ ما لـ نيفذ مف المشروع االستنطايي ،الذي وضع عاـ  7757مف قبؿ رئنس الوكالة الصهنوينة،
برئاسة منتد ناهو دروبمس ،في ذلؾ الوقت ،والذي مف اهـ بيوده ،الزج بممنوف مستوطف في الضفة الغربنة"
واوضح التفكجي في تصرنح يشر له مساء النوـ أف "الجدند في هذه المجية الو ازرنة لالستنطاف ،ارتباطها
برئنس الوزراء الصهنويي دوف وزنر الجنش ،الذي كاف نأخذ الق اررات سابقاً ،وصاحب الكممة الفصؿ"
" 18إسرائيل" 21 :حاخاما يوقعون رسالة يعدون فييا ىدم البيوت االستيطانية مخالفا لمتوراة
أفاد موقع صحنفة معارنؼ ،أف أكنثر مف  27حاخاما نهودنا نمنثموف كافة التنارات الدنينة النهودنة في
إسرائنؿ ،سنيشروف النوـ رسالة تدعو إلى رفض إخالء البنوت االستنطاينة في جفعات هأولبياه ،والتحرؾ
شعبنا مف أجؿ إطالؽ حركة احتجاج واسعة شدندة تميع هدـ البنوت المذكورة
وجاء في الرسالة التي يشرها موقع معارنؼ  8إلى إخواييا أبياء إسرائنؿ ،إييا يدعو إلى إلغاء األمر بهدـ
المبايي في حي األولبياه في بنت أنؿ هذا أمر ال نمكف لمجمهور أف نتحممه فهو مياقض لمتوراة ولمعرؼ
اإليسايي ،هذا هو هدـ مف أجؿ الهدـ"
ودعت الرسالة الجمهور عمى االحتجاج بشدة وبشكؿ ممموس نؤدي إلى تغننر قرار الحكومة الذي نهدد
آالؼ البنوت التي تـ بياؤها وأشارت الصحنفة إلى أف الرسالة موقعة مف حاخامات نترأسوف معاهد دنينة
نهودنة هامة ،وحاخامات مدف وأحناء ،قاموا بضـ توقنعهـ لهذه الرسالة
عرب 2012/6/17 ،48
 19نائب المستشار القضائي لحكومة نتنياىو :القانون البديل لـ "قانون طال" لن يشمل العرب
كشؼ صحنفة "هآرتس" في موقها عمى الشبكة ،النوـ األحد [أمس] أف يائب المستشار القضائي لمحكومة،
المحامي مانؾ بالص ،قاؿ في رسالة رسمنة وجهت لمجية بالسير ،أف القايوف المقترح في "لجية بالسينر"،
بدال عف قايوف طاؿ فنما نتعمؽ بالخدمة العسكرنة نتطرؽ فقط لمشباف النهود الحرندنـ ،ونجب أال نطبؽ أو
نفرض عمى الشباف العرب وقالت الصحنفة إيه مف المقرر أف تقدـ لجية بالسير التي شكمها يتيناهو
عمى خمفنة إلغاء قايوف طاؿ بشأف الخدمة العسكرنة لمشباف الحرندنـ ،توصناتها في مطمع الشهر القادـ،
تحت عيواف تقاسـ العبء ،وأف رئنس الحكومة يتيناهو أعمف مسبقا أف القايوف الجدند  "8سنزند تدرنجنا يسبة
الميخرطنف الحرندنـ والعرب في الخدمة العسكرنة لمجنش اإلسرائنمي"
وقالت الصحنفة إف الرسالة المذكورة التي حممت عيواف " خطوط موجهة واعتبارات قايوينة في عمؿ المجية"
تستعرض الجوايب القايوينة لمترتنبات الجدندة وتحمؿ قرار المحكمة العمنا في إلغاء قايوف طاؿ ،وأيه تـ
تسمنـ يسخة ميها ألعضاء لجية البالسينر الحرندنـ مما أنثار غضبهـ بسبب مضمويها
عرب 2012/6/17 ،48
 20الجيش اإلسرائيمي :حتى حمفاء سورية مقتنعين بأن أيام األسد باتت معدودة
الياصرة ػ زهنر أيدراوس 8قاؿ الياطؽ الرسمي بمساف جنش االحتالؿ اإلسرائنمي ،الجيراؿ نواؼ مردخاي ،إف
يظاـ الرئنس األسد سنسقط قر ًنبا وهذه حتمنة ،عمى حد تعبنره
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وقالت إذاعة الجنش اإلسرائنمي ،إف الجيراؿ مردخاي كتب هذا األمر عمى صفحته الشخصنة في موقع
التواصؿ االجتماعي (فنسبوؾ) ،نوـ أمس األحد ،وبحسب الياطؽ العسكري اإلسرائنمي ،فإف حمفاء الرئنس
حتمنا،
األسد ،منثؿ روسنا والصنف الشعبنة وانراف وحزب اهلل ،عمى عمـ وعمى درانة بأف سقوط األسد بات
ً
وأف القضنة هي مسألة وقت ،لنس إال ،عمى حد تعبنره
وأضاؼ قائالً إيه مف خالؿ متابعة األحداث في األسبوع األخنر نالحظ أف كالً مف الجمهورنة اإلسالمنة
اإلنراينة وحزب اهلل تكنثفاف جهودهما المبذولة مف أجؿ تقدنـ المساعدة لمرئنس السوري ،عالوة عمى ذلؾ،
أي مع سورنة
قاؿ إف الجنش اإلسرائنمي بات
ً
مستعدا لمواجهة كؿ سنيارنو قد نيشأ عمى الحدود الشمالنةْ ،
ومع حزب اهلل ،عمى حد قوله
في السناؽ ذاته ،توقعت الدوائر األمينة اإلسرائنمنة أف يظاـ الرئنس السوري بشار األسد لف نصمد وأيه
سنيهار في يهانة المطاؼ رضوخا لضغوط المتظاهرنف في مختمؼ أيحاء سورنة
أما يائب رئنس الوزراء موشنه نعالوف ،فقاؿ إف ايضماـ سورنة إلى الحرب مع إنراف في حاؿ توجنه ضربة
عسكرنة لمبريامج اليووي هي إمكاينة ضئنمة ،ولكف نجب االستعداد لها ،ولكف حزب اهلل ،أضاؼ نعالوف،
وسنهاجـ العمؽ اإلسرائنمي ،ولكف يحف عمى قدرة لضرب حزب اهلل أكنثر
سنضـ بشكؿ أوتوماتنكي لمحربُ ،
بػ 731مرة مما سنضربه هو
أما يائب رئنس الوزراء اإلسرائنمي ووزنر الشؤوف اإلستراتنجنة ،فقاؿ إيه ال توجد احتماالت كبنرة بأف نقوـ
الرئنس السوري بتسخنف الحدود الشمالنة بهدؼ صرؼ األيظار عف ما نحدث في بالده مف اضطرابات،
مضنفاً أف ما نحدث في الميطقة مف تطورات ال نيطوي عمى تهدندات فقط ،وايما أنضاً عمى يافذة فرص
جدندة مف الممكف تفتح أماـ إسرائنؿ في حاؿ سقوط يظاـ األسد
في السناؽ ذاته ،يقمت صحنفة 'معارنؼ' عف مصادر أمينة في تؿ أبنب قولها إف االستخبارات اإلسرائنمنة
تتابع عف كنثب األحداث الجارنة في األناـ األخنرة في سورنة ،وأيه خالفاً لمتقدنرات السابقة تحدنثت عف
استقرار اليظاـ السوري في دمشؽ ،إال أيه بعد األناـ األخنرة نبدو أيه سنكوف مف الصعب عمى الرئنس
السوري إعادة الوضع إلى ما كاف عمنه سابقاً
أم ا في ما نتعمؽ بالمتضررنف مف سقوط الرئنس األسد ،فقد أعد أستاذ تارنخ الشرؽ األوسط المتخصص في
الشؤوف السورنة في جامعة تؿ أبنب ،السفنر اإلسرائنمي السابؽ في واشيطف البروفنسور إنتمار رابنيوفنتش
دراسة جاء فنها أيه إذا سقط اليظاـ في سورنة فإف المتضررنف األساسننف هـ إنراف وحماس وحزب اهلل
القدس العربي ،لندن،2012/6/18 ،
" 21إسرائيل" :الناشطون السوريون ضد بشار األسد قد يوجيون أسمحتيم إلينا
القدس 8حذر قائد الميطقة الشمالنة في الجنش اإلسرائنمي الجيراؿ نائنر غوالف مف أف «الياشطنف الذنف
نعمموف النوـ ضد اليظاـ السوري ،قد نعمموف ضديا بعد سقوط اليظاـ» ،موضحا أف «سورنة لدنها ترساية
مف أسمحة الدمار الشامؿ وترساية نثقنمة مف صوارنخ أرض  -أرض ،وصوارنخ أرض  -جو ،وبر -بحر،
ونجب أف يدرؾ أيها أحد مستودعات األسمحة التي تغذي العياصر المعادنة التي تزعجيا في شكؿ كبنر»
الراي ،الكويت،2012/6/18 ،
" 22إسرائيل" :قصف منطقة قريبة من مفاعل ديمونة بصاروخين من سيناء المصرية
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ذكرت الشرق األوسط ،لندن ،2012/6/18 ،عف المواء محمد إبراهنـ مف القاهرة ،أف السمطات اإلسرائنمنة
أعميت أيها ترى بخطورة بالغة قذؼ صاروخنف مف طراز «غراد» يحو ميطقة اليقب مف سنياء المصرنة،
فجر السبت واعتبرتها «قفزة خطنرة في العممنات العدائنة» ،خصوصا وأيها وصمت ألوؿ مرة إلى ميطقة
«متسبنه راموف» ،القرنبة مف المفاعؿ اليووي في دنموية
كبنر
وأضافت القدس العربي ،لندن ،2012/6/18 ،عف زهنر أيدراوس مف الياصرة ،أف مسؤو ًؿ اسرائنمناً اً
أعمف االحد اف م يفذي هذا العمؿ 'ارادوا التأنثنر عمى مجرنات االيتخابات الرئاسنة في مصر' ،مف دوف اي
توضنحات اخرى
وأوردت الغد ،عمان ،2012/6/18 ،عف برهوـ جرانسي مف الياصرة ،أف المخابرات اإلسرائنمنة اتهمت
أمس ،حركة حماس وحركة اإلخواف المسممنف في مصر ،بالوقوؼ وراء إطالؽ صاروخنف عمى وسط
صحراء اليقب (جيوب فمسطنف المحتمة) أواخر األسبوع الماضي ،زاعمة اف الخمنة المصرنة التي أطمقت
الصاروخنف ،تحركها حماس ،وأف العممنة جاءت بطمب مف اإلخواف
ويشرت الحياة ،لندن ،2012/6/18 ،عف ا ؼ ب مف القدس المحتمة ،ومف غزة ،أف عاموس غمعاد،
المستشار السنا سي في و ازرة الدفاع االسرائنمنة ،استبعد اف تكوف وراء اطالؽ الصاروخنف جماعة «االخواف
المسممنف» في مصر
 23يعمون" :إسرائيل" قمقة من تراجع ىيمنة الواليات المتحدة في المنطقة
اعتبر يائب رئنس الوزراء اإلسرائنمي ،ووزنر الشؤوف االستراتنجنة ،موشي نعموف تراجع الهنمية األمرنكنة
في الميطقة ننثر القمؽ في إسرائنؿ ،مشن ار إلى أف إسرائنؿ تعتبر الوالنات المتحدة مركبا هاما مف مركبات
أميها القومي
وقاؿ نعموف في مؤتمر حوؿ العالقات اإلسرئنمنة األمرنكنة ،نيظمه مركز "بنغنف-السادات" ،في جامعة
"با ارنالف" ،إف الوالنات المتحدة تعتبر أحد أهـ مركبات األمف القومي اإلسرائنمي ،لذلؾ فإسرائنؿ قمقة مف
تآكؿ مكايتها
واضاؼ" 8إف هذا التآكؿ نتجسد في في الصعوبات التي تواجهها واشيطف في كبح ميافسنها في الميطقة،
والحفاظ عمى نثقة حمنفاتها"
وقاؿ نعموف إف قوة الوالنات المتحدة حاجة ضرورنة إلسرائنؿ ،لهذا السبب ال تفضؿ إسرائنؿ أف تقود
بيفسها حممة عسكرنة ضد إنراف ،بؿ تسعة ألف تضطمع الوالنات المتحدة بهذه المهمة وأف تمارس ضغوطا
صارمة لحمؿ اإلنرايننف عمى التخمي عف مشروعهـ اليووي العسكري

وبحسب نعموف فإف أنة ضربة عسكرنة إلنراف ،حتى قادها الغرب ستؤدي إلى رد فعؿ مف إنراف وتوقع أف
تتعرض إسرائنؿ لقصؼ صاروخي مف إنراف وحزب اهلل وغزة أما البيسبة لسورنا فقاؿ إف موقفها ميوط
بالتطورات
عرب 2012/6/17 ،48
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 24إسرائيمي رافض لمخدمة العسكرية يضرب عن الطعام تضامنا مع األسرى الفمسطينيين
أعمف رافض خدمة في قوات االحتناط اإلسرائنمنة الذي نقضي عقوبة بالسجف الفعمي إضرابا عف الطعاـ
تضاميا مع األسرى الفمسطنيننف وبحسب صحنفة هآرتس ،اعتقؿ ناينؼ مازور( 17عاـ) مف القدس ،بعد
أف رفض االستجابة لالستدعاءات المتكررة لمخدمة في جنش االحتناط ،وحكـ عمنه نوـ األحد الماضي
بالسجف لمدة  21نوما ،ويقؿ إلى معتقؿ "تسرنفنف" لقضاء المدة
وقاؿ مازور لمحامنه في مكالمة هاتفنة أيه بدأ نوـ النثالنثاء الماضي إضرابا عف الطعاـ تضاميا مع
األسرى الفمسطنيننف وأضاؼ مازور أيه أصنب بالصدمة مف أوضاع األسرى الفمسطنيننف واضرابهـ
عف الطعاـ قبؿ أسابنع
عرب 2012/6/17 ،48
 25جيروزاليم بوست :الجيش اإلسرائيمي يدرس استخدام منظومة مجسات لمكشف عن أنفاق غزة
المصدر 8كشفت صحنفة «جنروزالنـ بوست» اف الجنش اإلسرائنمي ندرس استخداـ ميظومة جدندة مف
المجسات في الطائرات بدوف طنار ستساعد في الكشؼ عف األيفاؽ والممرات السرنة عمى حدود غزة
ونستخدـ اليظاـ تكيولوجنا التصونر الطنفي ونظهر طوؿ الموجة لممواد المستهدفة ،ما سنمكف غرفة المراقبة
مف التعرؼ عمى األهداؼ التي نكوف لها بصمة أو مواصفات مختمفة وقاؿ مسؤوؿ في سالح الطنراف إف
«هذه التقينة تعيي أيه إذا وجدت شجرة ال تتطابؽ مواصفاتها مع مواصفات اليباتات الطبنعنة في ميطقة ما،
فسنكوف باإلمكاف تمننزها»
البيان ،دبي،2012/6/18 ،
 26الصحافة اإلسرائيمية :نصف ييود "إسرائيل" يمتمكون جوازات بمدانيم األصمية
الياصرة 8أظهرت معطنات يشرت الصحافة اإلسرائنمنة أمس ،أف يحو  % 31مف نهود إسرائنؿ نمتمكوف
جوازات سفر مف الدوؿ التي هاجروا ميها وقالت المعطنات إف يحو  71آالؼ إسرائنمنة مف أصوؿ بوليدنة
استعدف جوازات سفرهف البوليدنة ،بعد ايضماـ وارسو إلى االتحاد األوروبي
الغد ،عمان،2012/6/18 ،
 27اختناق  14جندياً إسرائيمياً بقاعدة عسكرية بالقدس جراء مفرقعات نارية قذفيا فمسطينيون
أصنب أربعة عشر جيدناً إسرائنمناً بحاالت اختياؽ ،األحد  ،2172-4-75جراء استيشاقهـ الدخاف في
حرنؽ شب بالقرب مف إحدى القواعد العسكرنة التابعة لمجبهة الداخمنة في جبؿ المكبر بمدنية القدس
وذكرت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" العبرنة وفقاً لطواقـ اإلسعاؼ الطبنة بأف جيدناً أصنب بجراح متوسطة
فنما أصنب  71جيدناً آخرنف بجراح طفنفة ،مشنرة إلى أيه وميذ بدانة الشهر الجاري فقد سجؿ في مدنية
القدس فقط أكنثر مف 262حادنثة مشابهة تحت عيواف "حرائؽ في المياطؽ المفتوحة"
ووفقاً لمصحنفة فإف الشرطة اإلسرائنمنة ادعت مف خالؿ التحقنقات األولنة التي أجرتها حوؿ الحادث أف
شباياً فمسطنيننف قد ألقوا ألعاب يارنة مشتعمة داخؿ القاعدة العسكرنة مما تسبب في إشعاؿ الحرنؽ
فمسطين أون الين2012/6/17 ،
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 11استشياد فمسطينيين واصابة ثالث األحد برصاص مستوطن إسرائيمي في مدينة الخميل
الخمنؿ ػ د ب أ 8أعميت مصادر فمسطنينة عف استشهاد فمسطنيننف واصابة نثالث األحد برصاص مستوطف
إسرائنمي في مدنية الخمنؿ جيوب الضفة الغربنة
وذكرت المصادر أف المستوطف فتح اليار عمى نثالنثة فمسطنيننف عمى حدود بمدة السموع قضاء الخمنؿ ،ما
أسفر عف استشهاد انثينف ميهـ واصابة النثالث بجروح لـ تعرؼ درجة خطورتها ويقؿ الشهنداف إلى المشفى
بعد إصابتهما بشكؿ مباشر في الرأس والصدر
وهرعت قوات كبنرة مف الجنش اإلسرائنمي إلى ميطقة الحادث وأعميتها ميطقة عسكرنة مغمقة بعد احتجازها
الشخص المصاب لمتحقنؽ معه وقالت مصادر إسرائنمنة إف المستوطف فتح اليار عمى الفمسطنيننف النثالنثة
لدى محاولتهـ خطفه مف شاحيته التي كاف نقودها بالقرب مف مستوطية (سوسنا) قرب الميطقة
القدس العربي ،لندن1081/6/81 ،
 19إصابة خمسة فمسطينيين وأضرار ىائمة جراء قصف جوي إسرائيمي لعدة مواقع في قطاع غزة
غزة 8شف الطنراف الحربي اإلسرائنمي ،عيد حوالي الحادنة عشرة والربع مف لنمة االحد-االنثينف ،عدة غارات
جونة ميفصمة طالت أهدافا مختمفة في قطاع غزة ،ما اسفر عف اصابة خمسة مواطينف ،والحؽ اض ار ار
هائمة بعدة مواقع واستهدؼ طنراف االحتالؿ الحربي في احدى غاراته موقع "بدر" التابع لكتائب القساـ
الجياح العسكري لحركة حماس جيوب مدنية غزة
وأفاد مراسميا ،يقالً عف مصادر أمينة بالقطاع ،أف الطائرات الحربنة االسرائنمنة ،أطمقت صاروخنف عمى
األقؿ باتجاه موقع "بدر" المقاـ جيوبي حي الزنتوف ،إلى الجيوب مف مدنية غزة ،ما أحدث أض ار اًر هائمة في
المكاف واستهدفت طائرات االحتالؿ في غارة اخرى ،ورشة حدادة في رفح ،ما اسفر عف اصابة خمسة
مواطينف بنيهـ سندة وطفؿ
وجاءت غارات طنراف االحتالؿ هذه ،بعد اتهامات وجهتها إسرائنؿ ،لحركة حماس ،صباح النوـ االحد،
بالوقوؼ خمؼ إطالؽ صاروخنف مف يوع غراد عمى جيوب إسرائنؿ خالؿ النثماينة واالربعنف ساعة
الماضنة
القدس ،القدس1081/6/81 ،
 30إدارة السجون اإلسرائيمية تقمع  100أسير في معتقل "مجدو"
جينف 8قمعت مصمحة السجوف اإلسرائنمنة ،النوـ األحد ،أكنثر مف  100أسنر في سجف مجدو ،بعزلهـ بعد
خوضهـ إضرابا مفتوحا عف الطعاـ لممطالبة بتحسنف ظروفهـ ،وايهاء ما نسمى بػ'االعتقاؿ اإلداري' وذكر
أسرى حركة فتح في رسالة وصمت لػ'وفا' ،أف 'مصمحة السجوف صعدت مف سناستها القمعنة بحؽ األسرى،
بعد أف أقدمت النوـ عمى قمع ويقؿ  100أسنر كعقاب جماعي في غرؼ العزؿ بالمعتقؿ القدنـ ،الذي ال
نصمح لالستخداـ اآلدمي ،عقابا لهـ عمى إضرابهـ عف الطعاـ مؤخرا'
وأوضح األسرى في رسالتهـ ،أف 'حالة مف الغمناف والتوتر تسود أوساط المعتقمنف ،في ظؿ التهدند المستمر
مف قبؿ إدارة المعتقؿ ،مياشدنف كافة المؤسسات اإليساينة والحقوقنة الوقوؼ إلى جايبهـ
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1081/6/81 ،
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 38معتقل فمسطيني بالمغرب متيم بنشاطات إرىابية يضرب عن الطعام منذ أيار/مايو الماضي
الرباط 8نخوض معتقؿ فمسطنيي بالمغرب بعد ادايته بيشاطات ارهابنة اضرابا عف الطعاـ ميذ االسبوع
النثايي مف انار /مانو الماضي
وقاؿ نحنى الهيدي المعتقؿ بسجف سال  1في إطار ممؼ السمفنة الجهادنة والمحكوـ عمنه ب  1سيوات
سجيا يافذا ،ايه نخوض إضرابا عف الطعاـ ميذ  80مانو الماضي ،وذلؾ احتجاجا عمى وضعنته داخؿ
السجف التي وصفها بالمزرنة وذكر هذا المعتقؿ في بناف يشره له موقع لكـ أف ق ارره جاء بعد تعرضه
اليتهاكات الإيساينة ميذ أوؿ نوـ مف اعتقاله داخؿ سجف سال الذي سماه 'غوايتيامو المغرب' ،حنث تعرض
لمختمؼ أسالنب التعذنب داخؿ السجف ،وقاؿ كيت عمى أمؿ الخروج مف السجف الييي أومف ببرائتي نثاينا
ألييي كيت أعتقد أف جيسنتي الفمسطنينة ستشفع لي وأخرج في العفو  ،فما كاف مف القضاء إال الظمـ فقد
حكـ عمي بسبع سيوات'
القدس العربي ،لندن1081/6/81 ،
 31وثيقة حقوقية فمسطينية-إسرائيمية مشتركة" :إسرائيل" مستمرة بتعذيب األسرى
كشفت ونثنقة حقوقنة فمسطنينة-إسرائنمنة مشتركة ،قدمت لهنئة األمـ المتحدة ،أف (إسرائنؿ) مستمرة في
استخداـ التعذنب والمعاممة القاسنة بحؽ السجياء الفمسطنيننف وتواصؿ خرقها لمقواينف واليظـ الدولنة
وقدمت مؤسسات حقوؽ اإليساف ،المجية العامة لمياهضة التعذنب في (إسرائنؿ) "عدالة" ،مركز المنزاف
لحقوؽ اإليساف-غزة ،وجمعنة أطباء لحقوؽ اإليساف(-إسرائنؿ) ،إلى لجية األمـ المتحدة لحقوؽ اإليساف،
ونثنقة إجمالنة لمساعدة المجية في تحضنر "قائمة القضانا" التي ستوجهها إلى (إسرائنؿ)
ووفؽ بناف صحفي أصدرته هذه المؤسسات ،األحد  ،1081-6-81فإف هذه المجية تتابع مدى امتنثاؿ الدوؿ
صدقت (إسرائنؿ) هذه المعاهدة عاـ ،8998
لتعمنمات المعاهدة الدولنة لمحقوؽ المدينة والسناسنة ،وقد ّ
وكايت المراجعة األخنرة مف قبؿ المجية لػ(إسرائنؿ) عاـ  ،1080حنث يشرت المجية ممخصاتها اإلجمالنة
ومف بنف المواضنع الواردة في التقرنر اإلجمالي الذي قدمته الميظمات ،أف التصينؼ القايويي اإلسرائنمي
لمتعذنب في حاالت "القيبمة الموقوتة" عمى أيه "أهوف الشر" وبالتالي شرعية ممارسة التعذنب بذرنعة "دفاع
الضرورة" ،والسماح بخرؽ الحظر المطمؽ لمتعذنب كما جاء في العهد الدولي لمحقوؽ المدينة والسناسنة
وقالت 8إف مف المواضنع الواردة في التقرنر التقنند بشكؿ غنر قايويي ،والحبس االيفرادي لفترات طونمة،
والعزؿ خالؿ التحقنؽ ،وظروؼ السجف غنر اإليساينة ،والتقنندات الجسنمة عمى "األسرى األميننف"
وبحسب المعمومات التي حصمت عمنها المجية العامة لمياهضة التعذنب مف و ازرة العدؿ اإلسرائنمنة ،فقد
قدمت ما بنف األعواـ  1008و  1088ما نزند عف  100شكوى عف ممارسة التعذنب وغنره مف ضروب
المعاممة القاسنة ضد محققي جهاز األمف العاـ اإلسرائنمي "الشاباؾ" ،وقد ألغنت جمنع هذه الشكاوى ،ولـ
نتـ تقدنـ أي شخص لمحاكمة جيائنة جراء ذلؾ حتى النوـ ،مما خمؽ حالة مف اإلفالت المستمر مف العقاب
وتشجنع ممارسة التعذنب دوف خوؼ مف أي عواقب
كذلؾ تحدث التقرنر عف معاقبة المضربنف عف الطعاـ ،بما في ذلؾ وضع قنادة المعتقمنف في العزؿ
االيفرادي ،وفرض غرامات نومنة عمى السجياء تصؿ إلى  600شنقؿ ،ومصادرة الممح ،وفرض التعتنـ
الكامؿ عمنهـ ،والقناـ بحمالت تفتنش عينفة وهمجنة في غرؼ السجياء ،وخمؽ عقبات غنر قايوينة أماـ
لقاء المضربنف عف الطعاـ مع محامنهـ
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وتياوؿ التقرنر أنضا وبإسهاب المعاممة القاسنة والمهنية لممديننف الفمسطنيننف في قطاع غزة بما في ذلؾ
اإلغالؽ غنر القايويي وتقنند حركة السكاف والتجارة ،ومضانقة واعتقاؿ الصنادنف
وشممت الونثنقة اإلجمالنة قائمة بػ  11توصنة لمجية لدعوة (إسرائنؿ) إلى تبينها مف أجؿ تطبنؽ االمتنثاؿ
الكامؿ لالتفاقنة واحتراـ إسرائنؿ لمتعهدات والواجبات التي أخذتها عمى عاتقها لدى ايضمامها لهذه االتفاقنة
ومف ضمف هذه التوصنات 8إزالة تحفظ (إسرائنؿ) عمى البيد  ،9الذي نحظر االعتقاؿ التعسفي ،وتونثنؽ
التحقنقات مع المشتبهنف بتهـ أمينة بالصوت والصورة ،والتوقؼ عف محاكمة األطفاؿ في المحاكـ العسكرنة
وخصوصا األسرى المضربنف عف
وضماف تقدنـ عالج طبي لمسجياء عف طرنؽ أطباء يزنهنف ومستقمنف
ً
الطعاـ
فمسطين أون الين1081/6/81 ،
 33صحافيون فمسطينيون :اإلعالم الفمسطيني مقصر في دعم األسرى
اتهـ عدد مف الصحافننف وسائؿ اإلعالـ الفمسطنينة بالتقصنر في تغطنة قضانا األسرى بما فنها األسرى
المضربوف عف الطعاـ وباألخص األسنر محمود السرسؾ الذي دخؿ النوـ اؿ 96مف اإلضراب عف الطعاـ
وهو أطوؿ إضراب في التارنخ
الخميج ،الشارقة1081/6/81 ،
 38فمسطينيو 81يحتجون ضد إذاعة إسرائيمية وصفت المسممين بأنيم "فيروس"
طولكرـ 8تسود بنف المواطينف العرب في مدنية نافا وسط فمسطنف المحتمة عاـ  ،11حالة مف الغضب بعد
تصرن حات عيصرنة أطمقها أحد الصحفننف اإلسرائنمننف العاممنف في إذاعة جنش االحتالؿ ،ضد المسممنف
واصفا إناهـ بػ"فنروس خطنر"
ويظّـ العشرات مف اليشطاء وسكاف مدنية نافا شماؿ فمسطنف المحتمة ،وقفة احتجاجنة النوـ األحد ()6/81
مقابؿ مبيى محطة إذاعة الجنش التي تتمركز في مدنيتهـ ،حنث جاءت هذه الوقفة احتجاجا عمى العبارات
العيصرنة ضد اإلسالـ التي أطمقها أحد المذنعنف العاممنف في المحطة ،والتي وصؼ خاللها المسممنف بأيهـ
فنروس مضر بالبنئة ،وأف اإلسالـ أكنثر األمراض ايتشا اًر وخطورة في العالـ
ورفع المتظاهروف الفتات وشعارات ميددة بهذه "التفوهات العيصرنة" وطالبوا بطرد المذنع مف المحطة
قدس برس1081/6/81 ،
" 36ىارتس" :فريق فمسطيني إسرائيمي يكتشف بكتريا قاتمة من نوع  MRSAتنتشر في قطاع غزة
القدس 8ذكرت صحنفة هارتس االسرائنمنة اف يوع مف البكترنا الخطنرة المقاومة لممضادات الحنونة تيتشر
في قطاع غزة بصورة كبنرة
ويقؿ الموقع عف فرنؽ اسرائنمي فمسطنيي ايه قد لوحظ اف البكترنا مف يوع  MRSA bacteriaالخطنرة
اكتشفت لدى اختبارات اجرنت عمى  100طفؿ و 100مف اولناء امورهـ مشنرة الى اف العدند مف الذنف
خضعوا لالختبار نثبت وجود البكترنا لدنهـ موضحا ايه نرجح اف االيتقاؿ نتـ عف طرنؽ القطط او ايه اتى
عف طرنؽ بعض المتطوعنف االوروبننف
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واوضح الموقع اف الفرنؽ الطبي الذي نشارؾ فنه اطباء فمسطنيننف ميهـ الدكتور عز الدنف ابو العوؼ مف
غزة ندرس االف مدى خطورة الفنروس المذكور وتشنر الدراسات الى ايه اصنب في العاـ 881000 1009
مواطف بهذا اليوع مف البكترنا القاتمة توفي ميهـ  9000مواطف
وكالة سما اإلخبارية1081/6/81 ،
 36وزير الطاقة األردني يبحث مع نظيره الفمسطيني الربط الكيربائي بين بمدييما
عماف  -محمد الدعمة 8بحث وزنر الطاقة والنثروة المعدينة األرديي ،عالء البطانية ،مع يظنره الفمسػطنيي،
عمر كتاية ،لدى لقائهما في عماف أمس تعزنز التعاوف في مجاؿ الطاقة والربط الكهربائي
وأبدى استعداد األردف تمبنة احتناجات الشعب الفمسطنيي وفؽ إمكاياته ،مشن ار إلى لقاء سنجمع الخبراء مف
البمػػدنف قرنبػػا لمبحػػث فػػي التعػػاوف فػػي مجػػاؿ النثػػروة المعدينػػة والطاقػػة المتجػػددة والػربط الكهربػػائي ،باإلضػػافة
إلى أي مشارنع مف شأيها زنادة التعاوف بنف البمدنف
وردا عمػػى س ػؤاؿ حػػوؿ موعػػد ربػػط شػػبكة الكهربػػاء الفمسػػطنينة بشػػبكة ال ػربط الكهربػػائي النثمػػايي العربػػي قػػاؿ
كتاية إف مجمس وزراء الكهرباء العرب الذي عقد في القاهرة مؤخ ار أقر إجػراء د ارسػة حػوؿ الػربط الكهربػائي
العربي والربط مف خػالؿ شػبكة الغػاز وأضػاؼ أف الجػايبنف اتفقػا عمػى اسػتكماؿ الد ارسػات الخاصػة بػالربط
النثمايي الستقطاب التمونؿ وتيفنذ المشروع ،داعنا إلى أف نكوف الجايب الفمسطنيي مهنأ لعممنة الربط
وقػػاؿ إف الجايػػب الفمسػػطنيي بػػدأ ببيػػاء محطػػات التحونػػؿ عمػػى خطػػوط الضػػغط العػػالي ،كمػػا تمػػت معالجػػة
الشػبكات وتحسػنف جودتهػػا واعػادة تأهنمهػا لموصػػوؿ إلػى يظػاـ كهربػػائي صػحي قػادر عمػػى الػربط مػع الػػدوؿ
الشػػقنقة نشػػار إلػػى األردف نػػزود ميطقػػة أرنحػػا الفمسػػطنينة بالكهربػػاء ميػػذ أكنثػػر مػػف نثػػالث سػػيوات بقػػوة 1.6
منغاواط
الشرق األوسط ،لندن1081/6/81 ،
 31إحسان أوغمو يدعو منظمة التعاون اإلسالمي لدعم خطة القدس
دعا األمنف العاـ لميظمة التعاوف اإلسالمي البروفنسور أكمؿ الدنف إحساف أوغمو ،أجهزة الميظمة لالستيارة
بالخطة القطاعنة الخاصة بمدنية القدس المحتمة التي كاف تبياها وزراء خارجنة دولها ،وجرى االتفاؽ مع
رئنس السمطة الفمسطنينة محمود عباس عمى ضرورة دعـ الدوؿ األعضاء لها
وقاؿ أوغمو ،في كممته خالؿ اجتماع التيسنؽ السادس لمؤسسات ميظمة التعاوف اإلسالمي في جدة ،السبت
 ،1081-6-86إف الخطة تدعو إلى دعـ القطاعات الحنونة المختمفة في المدنية مف صحة وتعمنـ واسكاف
وغنرها في مواجهة محاوالت االحتالؿ اإلسرائنمي تهوندها وتهجنر سكايها
موقع فمسطين أون الين1081/6/81 ،
 31مصر" :الداخمية" تنفي القبض عمى مجموعات فمسطينية وأردنية كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية
القاهرة  -أحمد نوسؼ وأحمد إمبابي 8يفى وزنر الداخمنة المصري المواء محمد إبراهنـ ما تردد حوؿ قناـ
قوات الشرطة بإلقاء القبض عمى مجموعات إرهابنة عبرت إلى البالد خالؿ العممنة االيتخابنة لتيفنذ أعماؿ
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عدائنة في البالد ،مؤكداً ،لجرندة الشرؽ األوسط خالؿ جولة تفقدنة له لعدد مف المجاف االيتخابنة بمحافظتي
القاهرة والجنزة ،أف تمؾ األيباء لنس لها أي أساس مف الصحة
وكايت وكالة رونترز قد بنثت أمس يبأ يقال عف مصادر أمينة مصرنة بقناـ أجهزة األمف بإلقاء القبض عمى
 11شخصا نحمموف الجيسنتنف الفمسطنينة واألردينة بالقاهرة ،وضبط كمنة مف األسمحة اآللنة المتطورة
بحوزتهـ؛ بعد ورود معمومات حوؿ اعتزامهـ القناـ بعممنات إرهابنة في القاهرة خالؿ جولة اإلعادة مف
ايتخابات الرئاسة ،وأيه تـ تحونمهـ جمنعاً إلى ينابة أمف الدولة العمنا
الشرق األوسط ،لندن1081/6/81 ،
 39األمن المصري يعتقل عشرات الفمسطينيين بسيناء واإلسماعيمية
العرنش 8اشتكى عشرات الفمسطنيننف مف حممة اعتقاالت مصرنة تطاؿ الفمسطنيننف الذنف نتيقموف عمى
طرنؽ اإلسماعنمنة وصوالً إلى معبر رفح ومرو ار بسنياء وقاؿ هؤالء في اتصاالت مع "معا" ،إف المعتقمنف
نحتجزوف في ظروؼ غنر إيساينة في عدة مراكز لالعتقاؿ
مف جهة نثاينة ،أكد مصدر أميي مصري لوكالة معاً أف حممة اعتقاالت عمى مستوى سنياء وخط السونس
تطاؿ أي فمسطنيي متسمؿ عبر األيفاؽ بعد ورود معمومات عف إمكاينة عبور عياصر فمسطنينة قد تساهـ
في توتنر األوضاع في مصر في حاؿ فوز المرشح احمد شفنؽ وقاؿ المصدر ايه جرى اعتقاؿ 81
فمسطنينا في سنياء تسمموا عبر اإليفاؽ فنما جرى اعتقاؿ يحو  60فمسطنينا إقاماتهـ في مصر غنر شرعنة
وكالة معاً اإلخبارية1081/6/81 ،
 80الدول المضيفة لالجئين ترفض تقميص خدمات األونروا وتحمميا أعباء جديدة
عماف – ماجد القرعاف 8ياقش رؤساء وفود الدوؿ المضنفة لالجئنف الفمسطنيننف خالؿ اجتماع تيسنقي تـ
عقده أمس في دائرة الشؤوف الفمسطنينة بحضور ممنثؿ عف الجامعة العربنة مستوى الخدمات التي تقدمها
وكالة األويروا في مياطؽ عممناتها الخمس في ضوء عجز موازيتها لمعاـ الحالي الذي تجاوز مبمغ 10
ممنوف دوالر أمرنكي مف إجمالي موازيتها العامة البالغة  660ممنوف دوالر أمرنكي
وجدد رؤساء الوفد رفضهـ ألي تقمنص أو تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها لالجئنف ورفض الدوؿ
العربنة تحمؿ أنة أعباء إضافنة يتنجة لعجز موازية األويروا مؤكدنف أف وجود الوكالة نمنثؿ التزاـ األسرة
الدولنة بقضنة الالجئنف لحنف حمها وفقا لق اررات األمـ المتحدة ذات الصمة
الدستور ،عمان1081/6/81 ،
 88إيران تعتقل  10متيماً باغتيال عممائيا النوويين تدعي أن الغرب و"إسرائيل" ورائيم
أعمف وزنر األمف اإلنرايي حندر مصمحي اعتقاؿ  10شخصاً مف المتهمنف باغتناؿ العمماء اليووننف
اإلنرايننف ،متهمة أجهزة مخابرات غربنة واسرائنمنة بالوقوؼ وراء تيفنذ تمؾ العممنات وجددت طهراف ضمينا
اتهاماتها إلقمنـ كردستاف العراؽ بإنواء عياصر تمؾ المخابرات التي تستغؿ أراضي اإلقمنـ لتحقنؽ أهدافها،
وحذرت مف أيها "لف تحتمؿ هذا الوضع بعد اآلف"
واتهـ وزنر األمف اإلنرايي جهاز الموساد باستخداـ إمكايات ومعمومات بدعـ مف جهازي المخابرات
األمنركنة والبرنطاينة لمحصوؿ عمى معمومات استخبارنة مف داخؿ البالد لتيفنذ عممنات االغتناؿ
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العدد1636 :

ص 89

الشرق األوسط ،لندن1081/6/81 ،
 81الشبكة األوروبية  -المتوسطية لحقوق اإلنسان تعتبر حصار غزة عقاباً جماعياً وتدعو إلى رفعو
صباح 8قالت "الشبكة األوروبنة  -المتوسطنة لحقوؽ اإليساف" ،في بناف أمس ،إف "التدابنر
غزة  -فتحي ّ
المتخذة لتخفنؼ اإلغالؽ (الحصار) أخفقت في معالجة القضنة الجذرنة التي تمس حقوؽ اإليساف واألزمة
اإليساينة عموماً في القطاع ،أال وهي اإلغالؽ بحد ذاته واالحتالؿ اإلسرائنمي لألراضي الفمسطنينة عمى
يطاؽ أوسع" وشددت عمى أف رفع اإلغالؽ الكامؿ "نظؿ أم ًار حتمناً وممحاً ،قايويناً واقتصادناً وسناسناً،
لمف نسعوف إلى إنجاد حؿ دائـ شامؿ لمصراع الفمسطنيي -اإلسرائنمي" ودعت الشبكة إلى "إطالؽ مبادرة
دنبموماسنة متشعبة جدندة مف أجؿ رفع اإلغالؽ في شكؿ كامؿ وفوري وغنر مشروط ،بما في ذلؾ السماح
بحركة تيقؿ الياس ،وبما نشمؿ التيقؿ بنف غزه والضفة الغربنة ،والسماح بالصادرات مف غزة ،بما في ذلؾ
إلى الضفة ،والسماح بدخوؿ مواد البياء والمواد الخاـ ،بما في ذلؾ المواد التي نحتاجها القطاع الخاص،
وتوسنع عممنات المعابر ،ورفع القنود المفروضة عمى واردات الوقود ،وضماف إمكاف الوصوؿ لألراضي
الزراعنة ومصائد األسماؾ في غزه وحمانة المديننف في تمؾ المياطؽ" وحضت "إسرائنؿ" عمى "تسمنـ
تصارنح خروج لممرضى الذنف هـ بحاجة لتمقي العالج خارج غزه فو اًر"
وقالت إف "مدة ايقطاع الكهرباء في غزة تصؿ إلى  81ساعة نومناً ،ما نعطؿ تقدنـ الخدمات األساسنة
ونعوؽ الحناة النومنة" وأضافت أف "عدد الصنادنف في غزة ايخفض مف  80آالؼ صناد عاـ  1000إلى
 3800صناد حالناً ،كما تراجعت إيتاجنة الصند إلى  131طياً عاـ  1088مقارية مع  8.181طياً عاـ
 "1006ونعتبر  %90مف صنادي غزة فقراء ،إذ نتراوح دخمهـ الشهري بنف  800إلى  890دوال اًر ،ونرزح
البقنة تحت خط الفقر ،ونصؿ دخمهـ الشهري إلى أقؿ مف  80دوالرات وأوضحت أف " %36مف أراضي
غزة الزراعنة ،و %16مف مناه الصند ال نمكف الوصوؿ إلنها كمناً أو جزئناً ،بسبب الميطقة العازلة التي
فرضتها إسرائنؿ"
وأشارت إلى "تضرر قطاع الرعانة الصحنة ،فوفقاً لتقارنر وردت مف ميظمة الصحة العالمنة ،قامت و ازرة
الصحة الفمسطنينة عاـ  1080بإحالة ما نربو عمى  81ألؼ مرنض مف غزة لتمقي عالج متخصص في
الضفة ،بما في ذلؾ القدس الشرقنة ،وفي مصر واسرائنؿ واألردف" وقالت إف " %38مف السكاف مف دوف
عمؿ ،و %16نعتمدوف عمى المساعدات ،وفقط نثمايي شاحيات محممة بالبضائع تغادر غزة أسبوعناً ،مقارية
بػ  110شاحية قبؿ الحصار"
الحياة ،لندن1081/6/81 ،
 83أكثر من  88مميون دوالر منحة سعودية قطرية إضافية لألونروا
عماف  -يادنة سعد الدنف 8نبدأ النوـ في البحر المنت برعانة وزنر الخارجنة األرديي ياصر جودة اجتماع
المجية االستشارنة لوكالة األويروا ومف الميتظر أف تعمف السعودنة خالؿ اجتماع المجية عف تبرع لألويروا
بقنمة خمسة مالننف دنيار (أكنثر مف سبعة مالننف دوالر أمرنكي) ،كما مف المتوقع أف تعمف قطر عف تبرع
مالي جدند قد نقدر بحوالي نثالنثة مالننف دوالر ( 113 368 6دوالر أمرنكي)
الغد ،عمان1081/6/81 ،
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 88آخر سمم التنازالت

الناس سحاب
لػػو كيػػت رسػػاماً لمكارنكػػاتنر ،وطمػػب إلػػي رئػػنس تحرنػػر الصػػحنفة التػػي أعمػػؿ بهػػا ،أف أجسػػد الوضػػع الحػػالي
لمقضػػنة الفمسػػطنينة ،فػػي أعقػػاب التصػرنح الػػذي أدلػػى بػػه مػػؤخ اًر فػػي بػػارنس السػند رئػػنس السػػمطة الفمسػػطنينة
محمود عباس ،لرسػمت سػمماً لحقػوؽ الشػعب الفمسػطنيي ،وكتبػت عمػى كػؿ درجػة مػف هػذا السػمـ مػف األعمػى
إلى األسفؿ الحقوؽ األساسنة لشعب فمسػطنف ،درجػة درجػة ،ورسػمت السػند عبػاس يػازالً درجػات السػمـ درجػة
إنثر درجة ،حتى وصؿ إلى الدرجة األخنرة التي لـ نعد أمامه بعدها سوى اليزوؿ إلى األرض
ففي مجاؿ إبداء نأسه حتى مف استئياؼ المفاوضات العقنمة مع “إسرائنؿ” التي تيعقد ميذ سيوات وتدور في
حمقة مفرغة ،ال تػؤدي إال إلػى مزنػد مػف تػدهور األوضػاع السناسػنة فػي األ ارضػي المحتمػة فػي العػاـ 8961،
وت ازنػػد ال نتوقػػؼ فػػي بيػػاء المسػػتعمرات “اإلس ػرائنمنة” ،وتػػدهور نبػػدو بػػال حضػػنض لمسػػتوى المعنشػػة النومنػػة
لمفمس ػػطنيننف ،ف ػػي ك ػػؿ م ػػف قط ػػاع غػ ػزة والض ػػفة الغربن ػػة ،ف ػػي مج ػػاؿ إب ػػداء نأس ػػه حت ػػى م ػػف مواص ػػمة ه ػػذه
المفاوضات التعسة ،أكد أبو مازف أيه ذاهب إلى األمـ المتحدة ،لنطمب مػف الجمعنػة العمومنػة (ولػنس طبعػاً
مف مجمس األمف الذي تتسمح فنه “إسرائنؿ” بسالح الفنتو األمرنكي الخالد) ،إعػالف دولػة فمسػطنف ،حتػى لػو
كايت ياقصة العضونة ،أي أيها ال تتمتع في الجمعنة العامة بأكنثر مف صفة العضو المراقب فقط
إييا عيد هذا الحد ،يجد أيفسيا فعالً ويحف يتأمؿ رسـ سمـ التيازالت المتدرجة عف حقوؽ شعب فمسطنف ،وقد
وصميا إلى الدرجة األخنرة مف التيازالت ،أو قبؿ األخنػرة التػي ال نبقػى معهػا مػف حقػوؽ نمكػف التيػازؿ عيهػا،
سػػوى حػػؽ الفمسػػطنيننف فػػي العػػنش حنػػث هػػـ تحػػت ينػػر االحػػتالؿ ،إلػػى أف نصػػؿ هػػذا االحػػتالؿ فػػي نػػوـ مػػف
شف حممة تطهنر عرقي جدند ،نستكمؿ فنها طػرد مػا تبقػى
األناـ ،إذا استمرت حالة االستسالـ والتيازؿ ،إلى ّ
مػػف عػػرب فمسػػطنف ،مػػف الضػػفة الغربنػػة وقطػػاع غ ػزة اسػػتكماالً لحممػػة التطهنػػر العرقػػي األولػػى التػػي تأسسػػت
عمنها دولة “إسرائنؿ” في العاـ  8911،والتي لـ نؤرخها أحد بأدؽ تفاصنمها كما أرخها المفكر النهودي الحر
فر مف جحنـ الصهنوينة “اإلسرائنمنة” ،لنواصؿ حناته في برنطاينا
إنالف بابنه الذي ّ
نمكػػف رصػػد تسمسػػؿ درجػػات سػػمـ التيػػازؿ عػػف الحقػػوؽ األساسػػنة لشػػعب فمسػػطنف ميػػذ الػػدورة التػػي قػػاد فنهػػا
الرئنس الراحؿ ناسػر عرفػات حممػة التغننػر الجػذري فػي المننثػاؽ الػوطيي الفمسػطنيي ،نثػـ شػطب هػدؼ تحرنػر
كامؿ التراب الفمسطنيي
بعد ذلؾ تسارعت التيازالت واحداً إنثر اآلخر ،حتى الوصوؿ إلى اتفاقنات أوسمو التي أصر البعض ذات نوـ
عمػػى اعتبارهػػا ذروة المكاسػػب الوطينػػة الفمسػػطنينة ،أو عمػػى األقػػؿ المػػدخؿ المؤكػػد والمضػػموف لموصػػوؿ إلػػى
درجة أعمى مف الحقوؽ األساسنة لشعب فمسطنف
النوـ ،لـ نعد مطموباً لتقننـ يهائي التفاقنات أوسمو ،العودة إلى مياقشة يصوصها المكتوبة ،نكفي اليظر إلػى
يقط ػػة الت ارج ػػع الت ػػي وص ػػمت إلنه ػػا األوض ػػاع الفمس ػػطنينة ،ويقط ػػة الن ػػأس الت ػػي وص ػػؿ إلنه ػػا رئ ػػنس الس ػػمطة
الفمسطنينة ،والتي عبر عيها بصراحة نحسد عمنها في تصرنحه األخنر في العاصمة الفريسنة
نحسب لمزعامة التارنخنػة لناسػر عرفػات ،أيػه عيػدما وصػؿ فػي تيازالتػه عػف بعػض الحقػوؽ األساسػنة لشػعب
فمسػػطنف ،أدرؾ بحسػػه السناسػػي أيػػه إذا واصػػؿ التيػػازؿ درجػػة أخػػرى ،فإيػػه سػػنفقد شػػعب فمسػػطنف كػػؿ حقوقػػه
األساسنة ،فكاف مػا كػاف مػف أمػر الحصػار األمرنكػي “اإلسػرائنمي” لناسػر عرفػات فػي سػيواته األخنػرة ،حتػى
وفاته المشبوهة
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لػنس السػػند محمػػود عبػاس مضػػط اًر لتصػػحنح أوضػػاع البوصػمة السناسػػنة التػػي نهتػػدي بهػا ،إلػػى اسػػتذكار كػػؿ
دروس اليضػػاؿ الفمسػػطنيي ميػػذ مطمػػع القػػرف العش ػرنف ،ووالدة المشػػروع الصػػهنويي ،نكفنػػه أف نسػػتذكر فقػػط
الدرس األخنر لناسر عرفات ،لندرؾ أف التيازؿ عف حؽ العودة منثالً ،لف نؤدي إال إلى فقداف عرب فمسطنف
حقهـ في العنش حتى تحت ينر االحتالؿ في الضفة وغزة ،وأيه إذا لـ ندخؿ قاعة المفاوضات مزوداً بوحػدة
كاممػػة ألبيػػاء شػػعبه ،ومسػػمحاً باسػػتعادة سػػائر أسػػالنب المقاومػػة ،فػػإف أحػػداً ال فػػي قاعػػة المفاوضػػات وال مػػف
خارج هذه القاعة سنحسف إلنه بشيء مف فتات ما تبقى مف حقوؽ ال تذكر لشعب فمسطنف
الخميج ،الشارقة1081/6/81 ،
 86إبعاد الفمسطينيين واخالء اإلسرائيميين

عصاـ يعماف
في مفارقة الفتة حدنثت في أقؿ مف  11ساعة ،كشفت مصادر إسرائنمنة ،أهمنة وعسكرنة وسناسنة ،حقنقتػنف
خطن ػرتنف تتيػػاوالف الفمسػػطنيننف واإلس ػرائنمننف حكومػػة يتينػػاهو لػػـ تيػ ع
ػؼ الحقنقتػػنف المعميتػػنف ،ألف مصػػدر
الحقنقة األولى مونثوؽ ،ومصدر النثاينة هو قائد الميطقة المركزنة في جنش االحتالؿ اإلسرائنمي
الحقنقة األولى كشفتها مؤسسة “موكند” لحمانة الفرد في إسرائنؿ ،مفادها أف سمطات االحتالؿ سحبت حقوؽ
اإلقامة مف يحو ربع ممنوف فمسطنيي مف قطاع غزة والضفة الغربنة مػف العػاـ  8961ولغانػة العػاـ 8991
ٍ
لقايوف نفرض التفرقػة بػنف الالجئػنف
كشؼ هذه الحقنقة جاء متزامياً مع إقرار مجمس الشنوخ األمرنكي تعدنالً
الفمسطنيننف مف العاـ  8911والجنمنف النثالػث وال اربػع ،تمهنػداً لتبدنػد حػؽ العػودة كػؿ ذلػؾ فػي وقػت أوغمػت
سمطات االحتالؿ في توسنع سناسػة االسػتنطاف بهػدـ بنػوت الفمسػطنيننف فػي القػدس المحتمػة والضػفة الغربنػة
بدعوى افتقارها إلى تراخنص
العدد الفعمي لمفمسطنيننف المتضررنف مف إجراءات اإلبعػاد أعمػى مػف الػرقـ المعمػف عيػه رسػمناً ،ألف عػائالت
بكاممها أجبرت عمى مغادرة بنوتها بعػد سػحب اإلقامػة مػف أحػد أفرادهػا رئػنس الفرنػؽ القػايويي فػي “موكنػد”
إندو بموـ قاؿ إف السناسة التي ايتهجت طواؿ  11عاماً تش ّكؿ ايتهاكاً لمقايوف الدولي عبر “قناـ القوة المحتمة
بتقمنؿ عدد السكاف المحمننف بسحب حقوؽ إقامتهـ عبر إجراء إداري”
في سناؽ مػو ٍاز ،أقػرت لجيػة المنزاينػة فػي مجمػس الشػنوخ األمرنكػي تعػدنالً عمػى قػايوف المسػاعدات الخارجنػة
تجاوباً مع الجهد اإلسرائنمي لتبدند حؽ العودة لالجئنف الفمسطنيننف التعػدنؿ نػيص عمػى تصػينؼ الالجئػنف
الذنف نتمقوف مساعدات مػف وكالػة غػوث وتشػغنؿ الالجئػنف (األيػروا) ،إضػافة إلػى تحدنػد أعػدادهـ السػبب؟
أليه “إذا أراد الفمسطنينوف حؿ الدولتنف ،فال نمكف لأليروا مواصمة تضخنـ عددهـ”
السػػبب المعمػػف غنػػر صػػحنح وغنػػر ميطقػػي ،مػػاداـ الفمسػػطنينوف قػػد “اختػػاروا” حػػؿ الػػدولتنف ،فمػػاذا نضػػنر
إس ػرائنؿ إذا مػػا كػػاف الالجئػػوف المشػػكو مػػف “تضػػخنـ” تياسػػمهـ نسػػكيوف أو نرغبػػوف فػػي العػػودة إلػػى أمػػاكف
إقامتهـ األصمنة في قطاع غزة والضفة؟
الحقنقػػة أف إس ػرائنؿ ت ػرفض “حػػؿ الػػدولتنف” وال ترنػػد بالتػػالي عػػودة الفمسػػطنيننف إلػػى القػػدس والضػػفة الغربنػػة
المتنف تتعرضاف لبريامج استنطاف واسع ،ترفض حكومة يتيناهو وقفه رغـ مطالبات المجية الرباعنة الدولنة
الجاي ػػب األخط ػػر ف ػػي الموض ػػوع نتعم ػػؽ بتوقنت ػػه ،فمم ػػاذا اتخ ػػذ مجم ػػس الش ػػنوخ األمرنك ػػي اآلف قػ ػ ارره الخط ػػر
بتصػػينؼ الالجئػػنف قبػػؿ موعػػد االيتخابػػات الرئاسػػنة فػػي مطمػػع تشػرنف النثػػايي المقبػػؿ؟ مػػف المعمػػوـ أف مجمػػس
الشنوخ نسنطر عمنه الػدنمقراطنوف ،أي حػزب الػرئنس أوبامػا ،فهػؿ نعقػؿ أف نتخػذوا منثػؿ هػذا القػرار مػف دوف
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موافقتػػه؟ مػػا دامػوا قػػد فعمػوا ،وبموافقػػة أوبامػػا ،فمعيػػى ذلػػؾ أف األخبػػار التػػي تػػرددت مػػؤخ اًر عػػف تأكنػػد الػرئنس
األمرنكػػي لزعمػػاء المػػوبي النهػػودي “إنبػػاؾ” ،أف “حػػؿ الػػدولتنف” قػػد ايتهػػى ،صػػحنحة ،وأف ذلػػؾ كػػاف شػػرطاً
لضماف تأنند النهود األمرنكننف له في ايتخابات الرئاسة
المفارقػػة الالفتػػة أف الترتنبػػات القائم ػػة إلبعػػاد الفمسػػطنيننف ع ػػف وطػػيهـ تزاميػػت م ػػع ترتنبػػات جارنػػة إلخ ػػالء
اإلس ػرائنمننف مػػف ت ػػؿ أبنػػب ،فق ػػد أعمػػف قائ ػػد الميطقػػة المركزنػػة ف ػػي جػػنش االح ػػتالؿ اإلس ػرائنمي الجيػػراؿ آدـ
زوسماف ،أف إسرائنؿ قد تخمي جمنع سػكاف مدنيػة تػؿ أبنػب فػي حػاؿ ضػربها بالصػوارنخ ،ال سػنما إذا كايػت
هذه الصوارنخ مجهزة بػرؤوس حربنػة غنػر تقمندنػة ومػف المعمػوـ أف الجيػراؿ زوسػماف هػو أنضػاً قائػد الجبهػة
الداخمنة في ميطقة “غوش داف” التي تشمؿ تؿ أبنب وضواحنها ،كما تشمؿ السهؿ السػاحمي بػنف نافػا وحنفػا
بطوؿ يحو  90كنمومت اًر وعرض يحو  80كنمومترات
تصرنحات الجيػراؿ زوسػماف تزاميػت بػدورها مػع ازدنػاد المخػاوؼ اإلسػرائنمنة ،وقبمهػا األمرنكنػة ،مػف “احتمػاؿ
وقػػوع أسػػمحة كنماونػػة فػػي قبضػػة المتمػػردنف فػػي سػػورنا وايتقالهػػا إلػػى نػػد ميظمػػات إرهابنػػة” بحسػػب صػػحنفة
“معارنؼ” ( ،)1081-6-88خصوصاً بعد إعالف المعارضػة “سػنطرتها األحػد الماضػي عمػى قاعػدة لسػالح
الجو السوري في مدنية حمص تشمؿ صوارنخ مضادة لمطائرات ووسائؿ قتالنة أخرى”
تكذنب خبر السنطرة عمى القاعدة الجونة الحقػاً لػـ نميػع يائػب رئػنس هنئػة األركػاف العامػة المػواء نػائنر يافنػه
مف التعقنب قائالً ،إف سورنا تممؾ أكبر ترساية لألسمحة الكنماونة في ميطقة الشرؽ األوسط ،وايه “ال نجػوز
إلسرائنؿ إف تغمض عنينها عيها ولو لمحظة واحدة”
مخ ػػاوؼ الق ػػادة العس ػػكرننف اإلسػ ػرائنمننف م ػػف تسػ ػرنب صػ ػوارنخ كنماون ػػة س ػػورنة إل ػػى “ميظم ػػات ” ،المقروي ػػة
بتسػرنب ترتنبػػات عػػف إخػػالء تػػؿ أبنػػب مػػف سػكايها فػػي حػػاؿ قصػفها بصػوارنخ ذات رؤوس غنػػر تقمندنػػة ،أي
كنماونة أو جرنثومنة ،وجدت أصداء لها في عواصـ القرار ،وأنثارت بدورها مخػاوؼ مضػادة ذلػؾ أف بعػض
تخوف ػوا مػػف أف نكػػوف وراء تس ػرنب هػػذه األخبػػار والترتنبػػات خطػػة لػػدى إس ػرائنؿ لتسػػدند
المحممػػنف العسػػكرننف ّ
تنسػر مػف قواعػدها ومخازيهػا ووسػائؿ قوتهػا الجونػة
ضربة جونة وصاروخنة خاطفػة لسػورنا هػدفها تػدمنر مػا ّ
والصاروخنة بدعوى الحؤوؿ دوف سقوطها بأندي الميظمات اإلرهابنة
محمموف سناسنوف لـ نشاطروا المحممنف العسكرننف تشاؤمهـ ،إذ استبعدوا قناـ إسرائنؿ بضرب سورنا فػي هػذه
اآلويػػة لسػػببنف 8األوؿ ،معارضػػة إدارة أوبامػػا لخطػػوة بالغػػة الخطػػورة والتػػداعنات عشػػنة ايتخابػػات الرئاسػػة
النثايي ،التخوؼ مف ردود الفعؿ النثأرنة التي قد تصدر عف سورنا وانراف والمقاومة المبياينة
الػرأي الغالػػب لػػدى المحممػػنف السناسػػننف أف إعػػالف إسػرائنؿ عػػف ترتنباتهػػا األمينػػة بشػػأف إخػػالء تػػؿ أبنػػب مػػف
إف هػو إالّ لػوف مػف ألػواف ضػغوط إسػرائنؿ
سكايها ،والخوؼ مف تسػرنب صػوارنخ كنماونػة إلػى “ميظمػات ”ْ ،
المتصػػاعدة عمػػى الوالنػػات المتحػػدة لمحصػػوؿ عمػػى مزنػػد مػػف األسػػمحة المتطػػورة مػػف جهػػة ،وتقرنػػر مزنػػد مػػف
العقوبات عمى سورنا وانراف مف جهة أخرى
هذه التفسنرات السناسنة ال تبدد تمؾ المخاوؼ واالحتماالت العسكرنة
القدس ،القدس1081/6/81 ،
" 86إسرائيل" والجبيات الممتيبة
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عكػػا أوف النػػف -تتحػػدث الد ارسػػة عػػف التهدنػػدات التػػي تواجػػه إسػرائنؿ مػػف مختمػػؼ الميػػاطؽ ابتػػداء مػػف إنػراف
ايتهاء بميطقة الجوالف ولبياف ،وتيقؿ الدراسة أقواؿ أربعة قادة
والضفة الغربنة ،ومرو اًر بالقطاع غزة ومصر ،و ً
إسرائنمننف كبار ممف نعتبروف الذراع األنمف لرئنس األركاف اإلسرائنمي "بنيي غايتس"
سباؽ التسمح اليووي اإلنرايي تحوؿ دوف شؾ لموضوع هاـ جداً في األعواـ األخنرة ،وباتت تطرح العدند مػف
األسئمة فمنثالً هؿ ستتـ المهاجمة اآلف أـ خنار االيتظػار هػو األفضػؿ ،وهػؿ سػتهاجـ "إسػرائنؿ" وحػدها إنػراف
أـ ستشارؾ الوالنات المتحدة في الهجوـ ،وكـ سنكوف النثمف الذي ستدفعه "إسػرائنؿ" مقابػؿ هػذا الهجػوـ؟ هػذه
فقػػط أسػػئمة بسػػنطة مػػف مسػػألة كبن ػرة كهػػذه وذات وزف كبنػػر كهػػذه ،والتػػي تبػػدوا أيهػػا تحولػػت الشػػغؿ الشػػاغؿ
لممستوى العسكري اإلسرائنمي
ولكف الواقع النومي الذي تعنشه معظـ قوات الجنش اإلسرائنمي مختمؼ كمنػاً ،فهػي ال تفكػر بػإنراف التػي تبعػد
عيها يحػو  8600كنمػو متػر ،بػؿ تفكػر فػي الخطػر الػذي قػد نكػوف قرنبػاً جػداً جػداً ،وهػي حػدود غػزة ومصػر،
ويابمس ،ومحور  ، 60وميطقة "أفنفنـ" ولنس بعنداً عف معبر القينطرة في هضبة الجوالف
فػػػي هػػػذا السػػػناؽ نتحػػػدث ضػػػباط العممنػ ػػات لألربػػػع قنػ ػػادات فػ ػػي الج ػػنش اإلس ػ ػرائنمي ،ونفسػ ػػروف التهدنػػػدات
والتحدنات التي نمكف أف تظهر في كؿ لحظة ،لعبة العقوؿ التي ندنرويها لميع عممنة قادمة ضد "إسرائنؿ"
هؤالء الضباط في النثالنثنيات مف أعمارهـ ،وجمنعهـ كايوا قادة كتائب في ماضػنهـ وشػغموا مياصػب إضػافنة
قبؿ أف نيتقموا إلى الذراع المهـ والضالع في كؿ عممنة تيفنذنة في مياطقهـ
الض ػػباط األربع ػػة ه ػػـ المق ػػدـ "غ ػػاي بنت ػػوف" قائ ػػد قس ػػـ العممن ػػات ف ػػي قن ػػادة ميطق ػػة الجي ػػوب ،والمق ػػدـ "إن ػػالف
دنكشػػتانف " قػػادة كتنبػػة الدورنػػة فػػي لػواء جنفعػػاتي ،والمقػػدـ "ينػػر بػػروف" قائػػد قسػػـ العممنػػات فػػي قنػػادة الشػػماؿ
وكاف كقائد لكتنبة الخروب ،وكاف قائد كتنبة ياحشوف ،و"بار أوف" قائد قسػـ العممنػات فػي الجبهػة الداخمنػة،
وقػػد قػػاد كتنبػػة " يتنسػػح نهػػودات ،والمشػػهورة داخػػؿ لػواء ياحػػاؿ المتػػدنف ،قػػادة أقسػػاـ العممنػػات نعتبػػروا الػػذراع
األنمف لقائد الميطقة
الضفة الغربية
المقدـ "بار أوف" نتحدث عػف الواقػع األميػي فػي ميػاطؽ الضػفة الغربنػة ونقػوؿ "8المػدف الفمسػطنينة فػي جمنػع
أيحػاء الضػفة هػادئ بصػورة يسػبنة ،حنػث أيػه ال نوجػػد أي عممنػات ،وحتػى اإلغػالؽ الػذي كػاف نفػرض عمػػى
الميػػاطؽ المحتمػػة ،تحػػوؿ إلػػى أداة غنػػر مسػػتعممة ،ومسػػتوى القػوات اإلسػرائنمنة فػػي الميطقػػة ،هػػو متػػديي جػػداً
ميذ عقد مف الزمف ،وذلؾ عمػى ضػوء عممنػات الجػنش اإلسػرائنمي ضػد البينػة التحتنػة لإلرهػاب وبيػاء الجػدار
األميي ،باإلضافة إلى التيسنؽ مع أجهزة األمػف الفمسػطنينة ،ويحػف موجػودوف فػي وقػائع أمينػة مختمفػة تمامػاً
بالمقارية مع بدانة العاـ  ،1000ولكف ال نمكييا االعتماد عمى هذا الهدوء ،ففي كؿ لحظة تحاوؿ الميظمات
اإلرهابنة تطونر بنيتها التحتنة"
وأضػػاؼ "8يحػػف يعمػػؿ جاهػػدنف خػػالؿ الفت ػرة األخن ػرة ،بخصػػوص موضػػوع ميػػع خطػػؼ الجيػػود ،وهػػذا موجػػود
عمػػى جػػدوؿ أعماليػػا ،وفػػي يهانػػة األمػػر المسػػئولنة ممقػػاة عمػػى عػػاتؽ الجيػػدي ،وفػػي الفت ػرة الحالنػػة ،أحػػداث
الخطؼ وحوادث إطالؽ اليار عمى الخطػوط ،هػي المعضػمة الكبػرى فػي الميطقػة ،ويحػف مػف خػالؿ عممنػات
االعتقاؿ النومنة يحاوؿ أف يميع العممنات ضد إسرائنؿ"
وتػػابع قػػائالً "8فػػي المقابػػؿ تواجػػه الميطقػػة أعمػػاؿ شػػغب مػػف يػػوع آخػػر ،وهػػو قنػػاـ المسػػتوطينف اإلس ػرائنمننف
بعممنػػات باتػػت تعػػرؼ باسػػـ عممنػػات "تػػدفنع الػػنثمف" ضػػد الفمسػػطنيننف والجػػنش اإلس ػرائنمي ،وهػػذا اليػػوع مػػف
األعمػػاؿ آخػػذ بااليخفػػاض ،حنػػث أف الجػػنش اإلسػرائنمي نيػػوي التصػػدي لمنثػػؿ هػػذه األفعػػاؿ ،يحػػف ال يسػػتطنع
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الوقػػوؼ ،دوف عمػػؿ حػػازـ ضػػدهـ ،فاالعتػػداءات موجهػػة ضػػد الجػنش اإلسػرائنمي و الفمسػػطنينوف و األمػػالؾ،
وأيػػا أتوقػػع أف نحػػدث فػػي المسػػتقبؿ القرنػػب القػػادـ ،وعمػػى ضػػوء اإلخػػالءات منثػػؿ مغػػروف ،ألبايػػا عمػػى سػػبنؿ
المنثاؿ ارتفاع في مستوى أحداث " تدفنع النثمف "
الجنوب الساخن
المقػػدـ "بػػار أوف" أيتقػػؿ فػػي حدننثػػة إلػػى ميطقػػة أخػػرى تمام ػاً حػػدود "إس ػرائنؿ" الجيوبنػػة – مصػػر -الحػػاجز
األرضػي الػػذي نبمػػغ طولػػه  130كنمػػو متػر بمػػا فنهػػا غػػالؼ إنػػالت ،والػذي نمكػػف أف نحػػرؼ أيظػػار العياصػػر
"اإلرهابنة" مف يونبع إلى العقبة
وبػػدوره أكمػػؿ المقػػدـ " بنتػػوف" قائػػد قسػػـ العممنػػات فػػي قنػػادة الجيػػوب الحػػدنث حنػػث ايتهػػى المقػػدـ "بػػار أوف"
وقاؿ "8نمكييا أف يشاهد الحدود الحساسة مع مصر كحمبة تذكريا بالجدار اإللكترويي عمػى الحػدود مػع غػزة،
وهػػذا نمكػػف أف نكػػوف مشػػابهة فػػي شػػكؿ العممنػػات اإلرهابنػػة التػػي مػػف الممكػػف أف تحػػدث مػػف حنػػث وضػػع
العبوات الياسفة واطالؽ اليار ،أو محاولة التسمؿ لممسػاس بجيػود الجػنش اإلسػرائنمي ،وعمػى هػذا فػأف مهمتيػا
في هذا الوقت هو التيسنؽ بنف العمؿ والجايب اليظري في هذا الموضوع"
وأضاؼ "8التغننرات عمى الحدود الغربنة لـ تبدأ فػي  81أغسػطس زمػف الحػادث الصػعب بػالقرب مػف ميطقػة
يطػػافنـ وايمػػا قبػػؿ عػػامنف مػػف هػػذا ،واشػػتد فػػي أعقػػاب الخط ػوات المختمفػػة وميهػػا سػػقوط اليظػػاـ فػػي مصػػر،
والنػػوـ كػػؿ ميظمػػة إرهابنػػة ترنػػد أف توطػػد يفسػػها عبػػر فػػتح لهػػا فػػرع فػػي سػػنياء والعمػػؿ باإلرهػػاب مػػف هيػػاؾ،
والتقػػدنرات هػػي أييػػا سػػيرى فػػي المسػػتقبؿ أوضػػاع منثػػؿ قطػػاع غػزة ،ولكػػف عزائيػػا فػػي هػػذه الميطقػػة هػػو اتفػػاؽ
السػالـ مػػع مصػػر ،حنػػث أييػػا يالحػظ أيهػػـ نقومػػوف بعمػػؿ جهػػود ،وحتػػى إف كػاف لػػنس كمػػا يرنػػد ،ولكيػػه نبقػػى
جهد جند"
قطاع غزة
وتط ػػرؽ "بنت ػػوف" خ ػػالؿ حدننث ػػة ع ػػف قط ػػاع غػ ػزة ب ػػالقوؿ "8إف حرك ػػة الجه ػػاد اإلس ػػالمي والت ػػي أطمق ػػت معظ ػػـ
الصوارنخ في الجولة األخنرة ،تقوي يفسها ،وهياؾ مف نقػدر بػأف قػوتهـ تضػاهي حمػاس سػواء فػي الجػودة أو
الكمنات"
وأضػػاؼ "8يحػػف هػػادئوف ويعػػرؼ كنػػؼ يػػرد عمػػى مػػا نحػػدث مػػف عممنػػات عمػػى األرض ،ولكػػف ال يسػػتطنع أف
يقوؿ الشيء يفسه عما نحدث تحت األرض ،فالعممنات التي تحدث تحت األرض والتي شاهدياها في عممنة
الرصاص المصبوب ،هي مجرد طعـ لما نمكف توقع مشاهدته في المواجهة القادمة"
الحدود الشمالية
وفػػي الطػػرؼ النثػػايي مػف "إسػرائنؿ" وهػػي الحمبػػة األكنثػػر تحػػدناً لمجػػنش اإلسػرائنمي فػػي حالػػة مواجهػػة عسػػكرنة،
ففي الفترة األخنرة لـ نعد الجنش نقمؽ لما نمكف أف نحدث مف لبياف ،وايما بات شغمه الشػاغؿ هػو األوضػاع
في سورنا ،والتي تحولت إلى جهة مواجهة محتممة ،ولنس التخوؼ مف أف ألونػة بشػار األسػد ،إيمػا فػي حػاؿ
سقوط اليظاـ السوري والذي نتهاوى بشكؿ تدرنجي ،مف الممكف أف نظهر يظاـ نعمؿ ضد "إسرائنؿ"
وبدوره تطرؽ المقدـ "دنكشتاي" قائد قسـ العممنات في الميطقة الشمالنة إلى الحدنث عف األوضاع عف لبياف
بالقوؿ "8عمى الحمبة المبياينة ،حزب اهلل مسػتمر بخػرؽ قػرار مجمػس األمػف  8108والػذي تػـ إقػ ارره بعػد حػرب
لبياف النثاينة ،واف حزب اهلل نعتبر اآلف جزًء مف السمطة فػي لبيػاف ،وهػو نفهػـ أف كػؿ عممنػة ضػد "إسػرائنؿ"،
سػػتحظى بػػرد نضػػعهـ فػػي وضػػع صػػعب فػػي الدولػػة ،ومػػع ذلػػؾ فػػإف الجػػنش نقػػوـ بعممنػػات أمػػف عمػػى الحػػدود
الشػػمالنة بمػػا فػػي ذلػػؾ الميػػاورات المختمفػة والتػػي تشػػابه سػػنيارنوهات خطػػؼ جيػػود ،ويحػػف مػػف خاللهػػا يحػػاوؿ
التاريخ :اإلثنين 1081/6/81

العدد1636 :

ص 16

الحفػػاظ عمػػى يسػػبة االسػػتعداد العػػالي لػػدى جيوديػػا ،يحػػف لػػنس لػػدنيا أي ينػػة لحػػرب ،ولكػػف يحػػف ممزمػػوف بػػأف
يكوف مستعدنف"
الجبية الداخمية
وفي ذات السناؽ قاؿ المقدـ "غاي" قائد قسـ العممنات في قنادة الجبهة الداخمنة "8يحف ييتظر طػواؿ الوقػت،
كنؼ سيعد السكاف لوضع المواجهة ،وكنؼ سيوجد الوسائؿ الجندة ،وييقمها لممواطينف عف طرنؽ اإلرشػادات
في المدارس والتدرنبات والتوجنهات"
وأضاؼ "8إف الطرنقة الوحندة لفحص كنفنة التصرؼ الجند سػاعات الطػوارئ ،هػو التػدرب عمػى سػنيارنوهات
بالتياسؽ مع السمطات المحمنة ،واف التيسنؽ الجند له أهمنة كبنرة في زمػف الطػوارئ ،ويحػف يػرى بالتأكنػد أف
رؤسػاء المجػػالس نفهمػػوف هػذا األمػػر ونسػػتعدوف لػػذلؾ ،وعمػى سػػبنؿ المنثػػاؿ هػػـ نيشػئوف وحػػدات إيقػػاذ محمنػػة،
وجمنع االستعدادات المسبقة ستساعد جداً في الوقت الحقنقي"
وأضػػاؼ "8إف قنػػادة الجبه ػة الداخمنػػة تسػػتعد فػػي األع ػواـ األخن ػرة وبشػػكؿ متياسػػؽ مػػع الواقػػع ،وعمػػى سػػبنؿ
المنثػػاؿ ،فإيػػه تػػـ تيظػػنـ ق ػوات االحتنػػاط التابعػػة لهػػا ،واقامػػة كتنبتػػنف يظػػامنتنف جدنػػدتنف مػػف أربػػع كتائػػب تػػـ
إيشاؤها"
عكا اون الين1081/6/81 ،

 81القوة الثالثة

عاموس هرئنؿ وآفي نسسخروؼ
الخالؼ الذي ال نزاؿ نػدور بػنف الخبػراء ،فػي مسػألة اذا كػاف مػا نجػري االف فػي سػورنا هػو حػرب أهمنػة بكػؿ
معيػػى الكممػػة أـ يػزاع دمػػوي ال نػزاؿ ال نمكػػف وصػػفه بػػالحرب االهمنػػة الكاممػػة نبػػدو ميقطعػػا عػػف الواقػػع عمػػى
االرض فما معيى مواصػمة الجػداؿ منثػؿ رجػاؿ الػدنف المسػنحننف اولئػؾ الػذنف نتػرددوف كػـ شػنطاف نمكػف أف
نحمػؿ رأس الػدبوس ،بنيمػا كػؿ نػػوـ تيشػر صػور جدنػدة الطفػاؿ مػػذبوحنف؟ الصػورة الداخمنػة فػي سػورنا بعنػػدة
عف أف تكوف واضحة والتقدنرات عف طوؿ اليفس المتبقي لمرئنس بشار االسد تبػدو أقػؿ فأقػؿ قطعػا الحقنقػة
ه ػػي كم ػػا نعت ػػرؼ الن ػػوـ االك ػػادنمنوف وض ػػباط االس ػػتخبارات عم ػػى حػ ػد سػ ػواء ،ه ػػي أي ػػه نص ػػعب اكنث ػػر ف ػػأكنثر
المعرفة
بالمقابػػؿ ،كممػػا احتػػدمت االزمػػة فػػي سػػورنا ،تكػػانثرت السػػنيارنوهات المقمقػػة عػػف آنثارهػػا عمػػى الػػدوؿ المجػػاورة
القمػػؽ رقػػـ  8الجهػزة االسػػتخبارات الغربنػػة تتعمػػؽ بالمخزويػػات الهائمػػة مػػف السػػالح الكنمػػاوي والبنولػػوجي التػػي
جمعها جهاز االمف السوري في عهد حكـ ساللة االسد االيصات االسرائنمي نتركز بما في ذلؾ استيادا الى
حروقات الماضي ،عمى قياة التعاوف التي بػنف سػورنا وحػزب اهلل ،ولكػف التخػوؼ الغربػي نختمػؼ فػي جػوهره
الخطر الفوري نحدؽ مف ميظمػات سػينة متطرفػة ،تعمػؿ بالهػاـ مػف القاعػدة (االسػتخبارات االسػرائنمنة درجػت
عمى وصفها كميظمات "الجهاد العالمي")
ف ػػي الغ ػػرب الص ػػقت به ػػا م ػػؤخ ار اس ػػما جدن ػػدا ،ف ػػي الس ػػناؽ الس ػػوري 8الق ػػوة النثالنث ػػة والمقص ػػود ه ػػو أف ه ػػذه
الميظمػػات الجهادنػػة ،مػػع أف عػػدوها الواضػػح هػػو االسػػد ،تعمػػؿ بشػػكؿ مسػػتقؿ ،دوف التعمػػؽ بقػػوى المعارضػػة
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السػػورنة ال ارئػػدة هػػدفها المباشػػر هػػو ارتكػػاب مجػػازر دوف تمننػػز ضػػد االقمنػػة العمونػػة ،طائفػػة ال ػرئنس ،ولكػػف
لمنثؿ هػذه الميظمػات كفنمػة انضػا بػاف تكػوف أهػداؼ فرعنػة احػدها هػو اسػتخداـ مخزويػات السػالح الكنمػاوي
في اليظاـ ،منثال ،في عممنات في دوؿ اخرى
االيتباه االستخباري ارتفع درجة قبؿ بضعة أسابنع بعد أف يشر أنمف الظواهري ،خمنفػة اسػامة بػف الدف يػداء
عمينا ليشطائه لممبادرة الى أعماؿ "جهاد شخصي" ضد العموننف في سورنا في العقود النثالنثة االخنرة وجهت
يداءات مشابهة لمتطرفنف مسممنف لمتطوع فػي افغايسػتاف (ضػد الػروس والحقػا ضػد االمػرنكننف) ،فػي حػروب
البمقػػاف ،فػػي الشنشػػاف وفػػي الع ػراؽ والتفكنػػر فػػي أف خمنػػة كهػػذه تيفػػذ اختطافػػا موضػػعنا ،لم ػواد منثػػؿ ج ػرانثنـ
ايتراكس او غاز في – أكس ،تقض مضػاجع خبػراء االسػتخبارات فػي بعػض الحػاالت ال حاجػة الػى تركنػب
المادة الفتاكة عمػى رأس متفجػر واطػالؽ صػاروخ (وهػي مهمػات تحتػاج الػى خبػرات مركبػة) برمنػؿ مػف منثػؿ
هػػذه الم ػواد أنضػػا فػػي االنػػدي غنػػر السػػمنمة نكفػػي اللحػػاؽ ضػػرر ذي مغػػزى فػػي اس ػرائنؿ كمػػا اسػػمفيا قمقػػوف
انضا مف امكاينة اليقؿ المرتب 8االسد ،تحت ضغط مشتد مف الداخؿ ومف الخارج ،سػنختار اليقػؿ المقصػود
لمسالح الكنماوي ،الصوارنخ المتطورة المضادة لمطائرات أو الصػوارنخ البالنسػتنة بعنػدة المػدى الػى حػزب اهلل
– روح ما فعمه الرئنس العراقي صداـ حسنف الذي يقؿ طائراته القتالنة الى انراف عشنة حػرب الخمػنج االولػى
(فػػي اسػرائنؿ ال نػزاؿ نوجػػد مػػف نػػدعي بػػاف صػػداـ يقػػؿ انضػػا السػػالح غنػػر التقمنػػدي الػػذي كػػاف نػػزعـ ايػػه فػػي
حوزته الى بشػار االسػد ،عشػنة الهجػوـ االمرنكػي النثػايي فػي  )1003فػي ضػوء هػذا التخػوؼ نجػري االبقػاء
عمػػى جػػاهزة عممناتنػػة اس ػرائنمنة فػػي حالػػة أف تكػػوف حاجػػة لمهجػػوـ مػػف الجػػو عمػػى قوافػػؿ سػػالح بػػنف سػػورنا
ولبياف
سنيارنو آخػر نيبػع مػف تعقػد الوضػع فػي سػورنا ،الػذي لػه صػمة باسػرائنؿ ،وال نعتبػر فػي هػذه المرحمػة واقعنػا
عمػػى يحػػو خ ػػاص والمقص ػود ه ػػو االمكاينػػة الت ػػي ألمػػح بهػػا رئ ػػنس االركػػاف بني ػػي غػػايتس ف ػػي كممتػػه ام ػػاـ
الكينست قبؿ بضعة اشهر 8فرار جماعي لالجئنف مػف سػورنا الػى اسػرائنؿ عبػر الحػدود فػي هضػبة الجػوالف
فػػي الجػػنش االس ػرائنمي توجػػد خطػػة اسػػتعداد لمنثػػؿ هػػذا السػػنيارنو ،ولكػػف االيطبػػاع هػػو أف الالجئػػنف – نػػدور
الحدنث عػف ُسػية ،ولكػف اذا مػا ايقمبػت االمػور ،فػاف هػؤالء قػد نصػبحوف عمػوننف نفػروف يجػاة لحنػاتهـ – لػف
نختاروا اسرائنؿ كممجأ مفضؿ
اذا كايت هياؾ امكاينة كامية لوصوؿ الجئنف الى اسرائنؿ ،نخنؿ أيها تتعمؽ اساسا بالدروز الذنف لهـ أقرباء
كنثنروف في الجوالف وفي الجمنؿ لتركنا واالردف توجد أسباب اكنثر لالستعداد الستنعاب جموع الالجئنف ،مف
كػػؿ الطوائػػؼ فػػي سػػورنا فػػي االردف مػػنثال ،تجمػػع ق اربػػة  800الػػؼ الجػػيء سػػوري فػػي غضػػوف اقػػؿ مػػف سػػية
ويصػػؼ االردينػػوف نمتيعػػوف عػػف االعػػالف عػػيهـ كالجئػػنف ،والسػػورنوف ،معظمهػػـ مػػف ابيػػاء االغمبنػػة السػػينة
الذنف فروا مف وجه قتؿ قوات االسد ،دخموا الى الدولة مع تأشنرة سائح
وزنرة الخارجنة االمرنكنة هنالري كمنيتوف اتهمت روسنا بتورند مروحػات قتالنػة ليظػاـ االسػد ،فػي تصػرنحات
اصػػدرتها فػػي واشػػيطف نػػوـ النثالنثػػاء مػػف االسػػبوع الماضػػي وهكػػذا ،ادعػػت كمنيتػػوف ،بػػاف روسػػنا تػػدفع يحػػو
التصعند في الحرب الجارنة في الدولة ولنس هذا تورندا أوؿ أو استنثياء في االشهر االخنرة
الحمؼ االميي بػنف روسػنا ودمشػؽ ونثنػؽ وحػرج مػف ياحنػة الصػياعة العسػكرنة الروسػنة ونمكػف التخمػنف بايػه
سنستمر حتى سقوط االسد ومع ذلؾ ،نخنؿ أف الروس الذنف اتخذوا فػي البدانػة خطػا رسػمنا نػرفض التػدخؿ
في ما نجػري فػي سػورنا ،اصػبحوا االف العبػا مركزنػا فػي مػا نحصػؿ هيػاؾ روسػنا تمػيح حصػاية دبموماسػنة
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لسورنا ،كي تميع كؿ قرار معاد ضد دمشؽ في مجمس االمف في االمـ المتحدة ،وفي يفس الوقػت تتأكػد مػف
اف تتمكف قوات االسد مف مواصمة ضرب المعارضة باسمحة اضافنة
هذه السناسة تجر ردود فعؿ معادنة جدا ضد موسكو مف جايب معارضي يظاـ االسد ،في سورنا وفي العالـ
العربػػي فػػي صػػفحة الفػػنس بػػوؾ الحػػدى ميظمػػات المعارضػػة السػػورنة زعػػـ اف "روسػػنا هػػي العػػدو الحقنقػػي
لمشعب السوري"
فػػي الخمفنػػة عرضػػت صػػورة وزنػػر الخارجنػػة الروسػػي سػػنرجنه الفػػروؼ ،نتصػػبب دمػػا مػػف وجهػػه الػػى جايػػب
ال ػػدور الفاع ػػؿ النػ ػراف وح ػػزب اهلل ف ػػي مس ػػاعدة اليظ ػػاـ ،نب ػػدو اف روس ػػنا والص ػػنف شػ ػرنكتاف االف ع ػػف وع ػػي
بالمذبحة النومنة في ارجاء سورنا
االعمػػاؿ الفظنعػػة تتكػػانثر فقػػط والجػػنش السػػوري ال نتػػردد فػػي اسػػخداـ الوسػػائؿ والمػرة تمػػو االخػػرى تصػػؿ مػػف
سورنا صور القصؼ مف الجو او المدفعنة عمى أحناء سكينة 8في الروسػتاف ،فػي حمػص ،فػي الالذقنػة ،فػي
معرة اليعماف ،في ادلب ،في درعا والقائمة ال تزاؿ طونمة
معظـ السالح الذي استخدـ في االعماؿ الفظنعة هو سالح روسي وال تػزاؿ ،دوؿ اليػاتو وال سػنما الوالنػات
المتحػػدة ت ػرفض بشػػدة تسػػمنح المعارضػػة ولػػدنها مبػػر ارت ميطقنػػة 8مػػف الصػػعب أف يعػػرؼ الػػى أنػػف سنصػػؿ
السالح الذي نيقػؿ الػى منمنشػنات مسػمحة ،والتػي نػيقص بعضػها قنػادة بنيمػا اخػرى تػرتبط بميظمػات اسػالمنة
متطرفة اهماؿ الغرب الذي نرفض الصداـ مع بشار االسد نميح الرئنس السوري ندا حرة لمواصمة افعاله
االيباء السنئة مف ياحنة معارضي اليظاـ ال تيحصر بالمساعدة الروسػنة لمػرئنس فمعظػـ الجػنش السػوري ال
نزاؿ موالنا لبشار ونيفذ اوامره في قصؼ االحناء المدينة المكتظة حجـ الفػرار مػف صػفوفه لػنس حرجػا بعػد
في قسـ االيباء الطنبة لممعارضة ،لنس لبشار النوـ سنطرة حقنقنة في الدولة وميػاطؽ واسػعة تخػرج بالتػدرنج
مف قبضته
المظػػاهرات ايتشػػرت ميػػذ االف الػػى المػػدف الكبػػرى ،دمشػػؽ وحمػػب ،رغػػـ مسػػاعي اليظػػاـ ميػػع الظػػاهرة مسػػألة
الػػزمف تبقػػى كمػػا اسػػمفيا ،مفتوحػػة 8االسػػد عمػػى مػػا نبػػدو سنسػػقط فػػي اليهانػػة الس ػؤاؿ هػػو كػػـ مػػف الم ػواطينف
السورننف االخرنف سنموتوف ،سنجرحوف او سنفقدوف ميازلهـ حتى نحصؿ هذا
الحسم
سػػية ويصػػؼ فػػي مػػا ال ن ػزاؿ نتػػردد خب ػراء عػػرب اذا كػػايوا سػػنعرفويه بػػالربنع العربػػي ،الصػػورة االجمالنػػة فػػي
الشػػرؽ االوسػػط مشػػوهة فػػي لنبنػػا تأجمػػت االيتخابػػات لشػػهر عمػػى خمفنػػة ايعػػداـ االسػػتقرار والسػػفنر البرنطػػايي
يجػػا مػػف محاولػػة اغتنػػاؿ بيػػار صػػاروخ مضػػاد لمػػدبابات اصػػنب بػػه بج ػراح خطن ػرة انثيػػاف مػػف ح ارسػػه مصػػر
تس ػػتعد لمجول ػػة النثاين ػػة لاليتخاب ػػات الرئاس ػػنة ،الت ػػي ف ػػي يهانته ػػا س ػػنحظى الميتص ػػر بالمتع ػػة المش ػػكوؾ فنه ػػا
لمتصدي لالزمة االقتصادنة والدستورنة غنر المسبوقة في الدولة
هػػذه االنػػاـ تجػػري الجولػػة النثاينػػة يتػػائج اولنػػة ستصػػدر فػػي لنػػؿ النػػوـ النثػػايي فػػي ضػػوء الجمبػػة حػػوؿ ق ػرار
المحكمػػة بحػػؽ الػرئنس السػػابؽ حسػػيي مبػػارؾ ويتػػائج االيتخابػػات لمبرلمػػاف ،سػػنكوف رهايػػا معقػوال التقػػدنر بػػاف
مرشح االخواف المسممنف ،محمد مرسي ،سنيتصر (عمػى فػرض أف قػوات االمػف لػف تخػاطر بتزننػؼ فػظ جػدا
ليتائج االيتخابات) ولكف نخنؿ ايه اذا كاف نمكف أف يتعمـ شنئا ما مما جرى في مصر فػي السػية واليصػؼ
االخنرة ،فهو أف مف االفضؿ اال يراهف
ايتصػػار مرسػػي قػػد نغنػػر وجػػه مصػػر رئػػنس اسػػالمي وبرلمػػاف تسػػنطر عمنػػه الحركػػات االسػػالمنة سػػنحاوالف
قنادة البمد يحو تشرنع دنيي متعاظـ صحنح ،مف ياحنة اسرائنؿ التخوؼ لنس فورنا ومشكوؾ جدا أف نسارع
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االخواف المسمموف الى الغاء اتفاقات السالـ معهػا ولكػف مػع ذلػؾ نبػدو أف مػف نحتػاج الػى اف نتخػوؼ أكنثػر
هـ المواطيوف العمماينوف واالقمنات غنر المسممنف في مصر
مظػػاهرات االحتجػػاج العينفػػة لمميظمػػات االسػػالمنة المتطرفػػة هػػذا اسػػبوع فػػي تػػويس ،احتجاجػػا عمػػى معػػرض
فيوف عرضت فنه صورة امرأة عارنة الى جايب رسـ لمدنية مكة المقدسػة ،تطػرح افكػا ار عػف مسػتقبؿ الحركػة
العمماينة في الدولػة فػي تػويس ،كمػا نجػدر بالػذكر ،ايتصػر فػي االيتخابػات لمبرلمػاف حػزب اسػالمي معتػدؿ
بالمقابؿ مف المتوقع أف ننثنر ايتصار احمد شفنؽ ،رجؿ اليظاـ القدنـ ،عمى مرسي في االيتخابات في مصر
موجة مف المظاهرات واالضطرابات التػي نصػعب معرفػة كنػؼ سػتيتهي فػي كػؿ االحػواؿ ،سػيعرؼ قرنبػا اذا
كايت مصر ستصحو مف يشوى  16نيانر  81088هػؿ الػرئنس القػادـ سػنكوف مقػرب مبػارؾ أـ كبػدنؿ ممنثػؿ
الحركة التي لـ تكف عمى االطالؽ جزء مف االحتجاج عيدما بدأ هذا
والنياية معروفة
في الوقت الذي نمكف فنه تقرنبا االحساس بارتعاد الدوؿ المجػاورة حوليػا ،القنػادة هيػا مشػغولة البػاؿ بصػعوبة
حقنقنػػة تيبػػع مػػف موجػػة الهج ػرة مػػف افرنقنػػا السػػوداء ،والتػػي نضػػخمها جػػزء مػػف وسػػائؿ االعػػالـ والي ػواب مػػف
الهوامش المجيوية مف النمنف ،وكأف لب االمر هو خطر فوري عمى سػالمة بيػات اسػرائنؿ وعػذرنتهف ولكػف
اذا مػا كشػػؼ م ارقػػب الدولػػة فػي تقرنػره الػػذي يشػػر أوؿ امػس عػػف قضػػنة االسػػطوؿ التركػي الػػى غػزة نمكػػف أف
يتعرؼ عمى شيء ما عف جودة اتخاذ الق اررات في القنادة االسرائنمنة ،نخنػؿ أيػه ال نوجػد سػبب خػاص نػدعو
الى التفاؤؿ في قضنة المهاجرنف انضا
تقرنر االسطوؿ نظهػر فػي بعػض فصػوله كتكػرار لعهػد حػرب لبيػاف النثاينػة فالسػنطرة عمػى مرمػرة ،كمػا نفهػـ
ميه عكست الرقابة الهزنمة لمحكومػة عمػى السػموؾ العممنػاتي لمجػنش تبػادؿ الحػدنث بػنف الػوزنر داف مرنػدور
ورئػػنس االركػػاف فػػي حنيػػه غػػابي اشػػكيازي فػػي جمسػػة السػػباعنة الوحنػػدة التػػي كرسػػت لالسػػطوؿ ،وهػػذا انضػػا
بشػػكؿ عاجػػؿ وس ػرنع – منثنػػر لمحفنظػػة مرنػػدور وضػػع االصػػبع عمػػى المسػػألة الجوهرنػػة 8خطػػر يشػػوء عيػػؽ
زجاجة نبقي مقاتمي الكومايدو البحرنة في حالة دوف عددنا عمى يحو عسنر في انثياء السنطرة "هػؿ سػنكوف
لػػدنؾ مػػا نكفػػي مػػف الرجػػاؿ؟" سػػأؿ مرنػػدور واشػػكيازي أجػػاب بارتنػػاح" 8لػػف نكػػوف فػػي البدانػػة إذف سػػنكوف
بالتدرنج" والوزراء نكتفوف بذلؾ ،بعضػهـ ايطالقػا مػف نثقػة ازئػدة بقػدرة الجػنش وبعضػهـ االخػر بسػبب الرغبػة
في ابقاء المشكمة (والمسؤولنة) في ند هنئة االركاف
اليهانة معروفة 8لـ نكف ما نكفي مف رجاؿ البحرنػة عمػى دكػة مرمػة فػي المرحمػة االولػى اولئػؾ الػذنف يزلػوا
الى هياؾ هوجموا بشكؿ عينؼ جدا بحنث اضطروا الى أف نقتموا تسعة يشطاء أتراؾ وأدوا الػى تفػاقـ االزمػة
مع تركنا ،التي لـ تحؿ حتى االف
اشػػكيازي ،بػػالطبع كػػاف خبن ػ ار وضػػالعا بػػال قنػػاس اكنثػػر مػػف سػػمفه ،داف حمػػوتس ،فػػي منثػػؿ هػػذه االمػػور منثمػػه
انض ػػا وزن ػػر ال ػػدفاع انه ػػود ب ػػاراؾ بالقن ػػاس ال ػػى عمن ػػر نػ ػرتس وال نػ ػزاؿ ،نخن ػػؿ أف اوج ػػه الش ػػبه عدن ػػدة ب ػػنف
القضػػنتنف فػػي قصػػة االسػػطوؿ القنػػادة السناسػػنة ميقطعػػة عػػف الواقػػع العممنػػاتي ،القنػػادة العسػػكرنة العمنػػا غنػػر
عالمة بما فنه الكفانة بحجـ االمكاينة الكامية لمخمؿ (اشكيازي ،بشكؿ غنر يموذجي عمػى االطػالؽ ،لػـ نكػف
فػػي مقػػر القنػػادة عيػػدما بػػدأت العممنػػة الم ػواء نػػوآؼ غاليػػت ،فػػي الماضػػي قائػػد الوحػػدة البحرنػػة ،ابعػػد عػػف
مداوالت االستعداد لمعممنة)
كؿ المعالجة لالسطوؿ ،قاؿ هذا االسبوع شخص كاف فػي موقػؼ طنػب لميظػر فػي قػ اررات القنػادة االسػرائنمنة
في القضنة ،نذكر بمجموعة تعبنف متيازعنف نجروف ايفسهـ بصعوبة يحو الهدؼ هيا أنضا نكمف درس ذو
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صػػمة بالمعالجػػة االس ػرائنمنة لمتهدنػػد اليػػووي االن اريػػي رئػػنس المخػػابرات السػػابؽ ،نوفػػاؿ دنسػػكف ،ادعػػى بػػاف
رئػنس الػػوزراء بينػامنف يتينػػاهو ووزنػػر الػدفاع انهػػود بػاراؾ "مسػػنحايننف" فػػي مػا نتعمػػؽ بػانراف ولكػػف نخنػػؿ أف
هػػذا االدعػػاء نيبغػػي اف ننثنػػر قمقػػا اقػػؿ بكنثنػػر ممػػف نمكػػف اف تنثنػره امكاينػػة أف تظهػػر القنػػادة االسػرائنمنة يزعػػة
هواة
مشابهة في الموضوع االنرايي انضا
ىآرتس 1081/6/81
وكالة سما اإلخبارية1081/6/81 ،
 81كاريكاتير:

الراية ،الدوحة1081/6/81 ،
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