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 2شيمون بيريز :حل الدولتين مصمحة إسرائيمية
قاؿ الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز في مستيؿ المؤتمر الذي يحمؿ اسـ "مؤتمر الرئيس" وبدأ أمس،
الثبلثاء ،أعمالو في القدس ،إنو لو لـ يكف مقتنعا بقوة إسرائيؿ لما عمؿ مف أجؿ الدفع باتجاه مصالحة
تاريخ ية مع العالـ العربي ،مؤكدا عمى أف مبدأ حؿ الدولتيف ىو مصمحة إسرائيمية صرفة ،فيذه ىي الطريقة
لممحافظة عمى إسرائيؿ كػ"دولة ييودية وديمقراطية وجذابة".
وقاؿ بيريز إف "الشرؽ األوسط عاصؼ اآلف ،وال تتوقؼ المسيرات التي تحصؿ أماـ أعيننا ،والشباف الذيف
حركوا الثورة لـ يحققوا ىدفيـ بعد وىـ يشكموف  %00مف السكاف في المنطقة" .وأضاؼ أف "الربيع العربي
ليس بالضرورة شتاء إسرائيميا" .وقاؿ أيضا "إف السبلـ اإلسرائيمي الفمسطيني ىو أكبر كابوس يخيؼ نظاـ
آيات اهلل في إيراف ،وىو أسوأ حمـ يخيؼ أشد أعداء إسرائيؿ .أعتقد أنو يمكف استئناؼ المفاوضات مع
القيادة الفمسطينية الحالية" .وأضاؼ أنو اجتمع في الشيور األخيرة عدة مرات مع رئيس السمطة الفمسطينية
محمود عباس وعدد مف المسؤوليف الفمسطينييف ،وأنو تولد لديو انطباع بأنيـ "يريدوف السبلـ ويحتاجوه
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مثمنا" .وادعى بيريز أنو يوجد لمسبلـ بطبيعة الحاؿ أعداء ،وعمى رأس ىؤالء إيراف التي وصفيا بأنيا "تشكؿ
الخطر األكبر لمسبلـ في المنطقة واألمف العالمي".
وتطرؽ بيريز إلى الممؼ اإليراني والحممة األمريكية التي يقودىا الرئيس األمريكي باراؾ أوباما فقاؿ :إف
الرئيس أوباما يقود اآلف حممة دولية مركبة وشائكة وحكيمة لمنع ىذا الخطر عبر خطوات سياسية
وعقوبات اقتصادية .إننا نأمؿ بأف تؤتي ىذه الخطوات ثمارىا .لقد التقيت قبؿ أياـ في الواليات المتحدة
بالرئيس أوباما ،وخرجت مف المقاء بانطباع أنو سيمنع إيراف مف امتبلؾ قوة ذرية ،واف كافة الخيارات
مطروحة عمى الطاولة".
عرب2012/6/20 ،48 ،
مستشار ىنية :فوز مرسي بالرئاسة في مصر انتصار كبير لمقضية الفمسطينية
يو بي أي :اعتبر يوسؼ رزقة ،المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية ،الثبلثاء ،في
تصريح تمقت يونايتد برس إنترناشوناؿ نسخة منو ،إف "فوز محمد مرسي بالرئاسة المصرية سيسيـ بتخفيؼ
الحصار وفكو عف قطاع غزة في أقرب اآلجاؿ" ،معتب اًر أف فوز مرشح اإلخواف المسمميف في مصر "سيشكؿ
انتصا ار كبي اًر لمقضية الفمسطينية" .وأشار إلى أف مرسي "وعد بنفسو وكذلؾ حممتو االنتخابية بتأييد الحقوؽ
الفمسطينية الثابتة وبرفع الحصار عف قطاع غزة باعتباره إجراء غير قانوني ويمثؿ حمقة مف حمقات
الحصار التي تورط بيا نظاـ (الرئيس المصري المخموع حسني) مبارؾ القديـ".
وأعرب عف أممو في أف يسفر ىذا التطور عف "مراجعة كاممة لممؼ العبلقة مع قطاع غزة بما يسمح بفتح
طبيعي لممعابر وتدفؽ عممية االستيراد والتصدير واألمواؿ البلزمة إلعادة اإلعمار لمقطاع وتحقيؽ تنمية
حقيقية تعزز صمود الشعب الفمسطيني" .وطالب الرئيس المصري المنتخب بػ"العناية الخاصة بممؼ القدس
بوصفيا عاصمة عربية إسبلمية محتمة تعاني مف االستيطاف والتيويد ونزع اليوية اإلسبلمية عف ىذه
المدينة المقدسة".
وقاؿ إنو "مف المؤكد أف لفوز مرسي بصفتو ممثبلً لتيار الثورة ولمتيار اإلسبلمي ولمرافضيف لنظاـ االستبداد
القديمػ أف يكوف لو تأثير واضح عمى الثورات العربية في البمداف الثائرة وعمى مجمؿ القضية العربية بأبعادىا
الوطنية ،حيث أف العرب تعترؼ بدور مصر القيادي والريادي في ىذه المسألة" .غير أنو توقع أف "ال
تتحقؽ ىذه الطموحات في الوقت القريب بسبب تعقيدات السياسة الداخمية" ،معتب اًر في نفس الوقت أف "فوز
مرسي خطوة عمى الطريؽ الصحيح وىي تأتي استجابة لروح الثورة المصرية".
الحياة ،لندن/ / ،
أبو ردينة يدين حرق مسجد جبع ويطالب نتنياىو بمحاسبة المعتدين
راـ اهلل :أداف الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،اليوـ الثبلثاء ،إشعاؿ المستوطنيف النار في مسجد جبع
بالقرب مف القدس .وعمؽ أبو ردينة عمى إدانة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ليذا الحريؽ بالقوؿ
"إف ىذه اإلدانة ال تكفي ،إذ أف عميو وقؼ ىذه االعتداءات عمى دور العبادة والمواطنيف ومحاسبة الذيف
يقوموف بيذه األعماؿ.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
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كتمة حماس النيابية تستنكر حرق مسجد جبع
غزة :استنكرت كتمة التغيير واإلصبلح في المجمس التشريعي ،إقداـ المستوطنيف عمى إضراـ النار في
مسجد قرية جبع شماؿ القدس ،وكتابة شعارات معادية لمفمسطينييف .واعتبرت الكتمة ،في بياف وصؿ،
االعتداء بأنو جريمة تأتي في سياؽ الحرب التدميرية التي يخوضيا االحتبلؿ ضد المقدسات والمعالـ
اإلسبلمية ،وسط غفمة األمة وسبات المجتمع.
القدس ،القدس/ / ،
الخارجية في غزة تندد بالعدوان اإلسرائيمي عمى القطاع
غزة :نددت و ازرة الخارجية التابعة لمحكومة بغزة ،الثبلثاء ،بالعدواف اإلسرائيمي عمى القطاع ،والذي أسفر
عف سقوط عدد مف الشيداء .وجاء في بياف لمخارجية" ،إف ىذه اليجمات تعزز القناعة بأف قوات االحتبلؿ
تجعؿ مف القطا ع سمة أىداؼ وتستغؿ أية مناسبة لقتؿ مزيد مف األبرياء وىدـ المنشآت واستيداؼ المناطؽ
السكنية ،ما يدؿ عمى النية المبيتة دوماً لخمؽ حالة مف اإلرباؾ والفوضى".
القدس ،القدس/ / ،
خالد :المغتربون الفمسطينيون تشكل لدييم رأي عام بأن منظمة التحرير تخمت عن دورىا بعد أوسمو
راـ اهلل  -ممكي سميماف :قاؿ تيسير خالد عضو المجنة التنفيذية لػ"ـ.ت.ؼ" ،رئيس دائرة شؤوف المغتربيف
في سياؽ مقابمة خاصة مع جريدة الحياة الجديدة :إف الدائرة تستعد لعقد العديد مف المؤتمرات والمقاءات
الخاصة بوضع وظروؼ المغتربيف ومف بينيا التحضير لعقد مؤتمر أكاديمي لممغتربيف بالتعاوف مع جامعة
النجاح الوطنية في نياية العاـ الجاري باإلضافة إلى عقد مؤتمر لنصرة القدس لبرلمانييف مف الدوؿ
األوروبية واالسكندينافية وذلؾ خبلؿ شير سبتمبر /أيموؿ المقبؿ وكذلؾ المشاركة في مؤتمر المغتربيف
الذي يتمحور حوؿ دور
العرب الثاني الذي ستعقده جامعة الدوؿ العربية في مطمع العاـ المقبؿ
الجاليات العربية في االستثمار والتنمية.
لـ يكف عمميا سيبل في
وأشار إلى أف الدائرة التي شكمت بقرار مف الرئيس محمود عباس عاـ
البداية وذلؾ بعد أف تشكؿ رأي عاـ في صفوؼ أبناء الجالية الفمسطينية بأف "ـ ت ؼ" بعد توقيع اتفاؽ
أوسمو قد تخمت عف دورىا ورىنت ىذا الدور لييئات ومؤسسات وادارة السمطة الوطنية منوىا إلى أف ىذا
الرأي لـ يكف مفتعبل أو مبرمجا بقدر ما كاف مجرد تعبير عف غضب في صفوؼ ابناي الجالية مضيفا إف
الدائرة واجيت العديد مف التحديات والعقبات ومنيا محاوالت بعض الجيات بيف أبناء الجاليات إيجاد حالة
تناقض بيف مصطمح الجئ ومغترب بؿ ذىب البعض إلى اتياـ المجنة التنفيذية بأنيا أي المجنة أسست
الدائرة في سياؽ مؤامرة خاصة تستيدؼ تصفية قضية البلجئيف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
مطموباً ومصادرة أسمحة في الضفة
السمطة الفمسطينية تعمن اعتقال
(أ ؼ ب) :كشؼ وزير الداخمية الفمسطيني سعيد أبو عمي ،أمس ،أف األجيزة األمنية الفمسطينية اعتقمت
خبلؿ الفترة الماضية أكثر مف
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الخميج ،الشارقة،

/ /

مرسوم رئاسي بتكميف رياض الحسن برئاسة مجمس أمناء ىيئة اإلذاعة والتمفزيون
راـ اهلل :أصدر الرئيس محمود عباس ،يوـ الثبلثاء ،مرسوما بتكميؼ رئيس وكالة األنباء والمعمومات
الفمسطينية "وفا" رياض الحسف ،برئاسة مجمس أمناء ىيئة اإلذاعة والتمفزيوف عمى أف ينسب الحسف لمرئيس
تشكيمة ىذا المجمس خبلؿ شير .وتضمف المرسوـ تكميفا ألحمد الحزوري بوظيفة مسير أعماؿ الييئة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
النائب أبو سير يطالب بمحاسبة االحتالل حول االعتداءات بحق دور العبادة
نابمس :استنكر النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني داود أبو سير االعتداء الذي قاـ بو مستوطنوف،
فجر الثبلثاء ،عمى مسجد جبع قرب مدينة راـ اهلل بالضفة الغربية ،حيث أضرـ متطرفوف ييود النار في
مسجد القرية وخطوا شعارات معادية لمفمسطينييف متوعديف خبلليا بمزيد مف "العمميات االنتقامية" .ودعا
النائب عف كتمة "التغيير واإلصبلح" المجتمع الدولي ومؤسساتو إلى "توضيح موقفيا مف ىذه االنتياكات
ووضع حد ليا ومحاسبة االحتبلؿ".
قدس برس/ / ،
لجنة االنتخابات الفمسطينية :عممية تحديث سجل الناخبين في غزة تسير وفق المخططات
راـ اهلل :قاؿ ىشاـ كحيؿ المدير التنفيذي لمجنة االنتخابات المركزية ،إف عممية تحديث سجؿ الناخبيف في
غزة تسير وفؽ المخططات دوف معيقات بالتعاوف مع كافة الجيات المعنية .وأوضح كحيؿ في حديثو
لػ"صوت فمسطيف" اليوـ ،أنو تـ إجراء لقاء مع وكيؿ و ازرة التربية والتعميـ في غزة وتـ التوقيع عمى اتفاقية
بشأف استخداـ المدارس كمراكز لمتسجيؿ ،باإلضافة إلى لقاء مع القوى واألحزاب لممساىمة في حشد
المواطنيف وحثيـ عمى التسجيؿ ،ووضعيـ في صورة متطمبات العممية االنتخابية.
القدس ،القدس/ / ،
 11وفد من حماس برئاسة مشعل يعزي بولي العيد السعودي
الرياض :قاـ وفد رفيع مف قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعؿ بزيارة لمسعودية،
ألداء واجب العزاء بوفاة ولي العيد األمير نايؼ بف عبد العزيز .وعبَّر الوفد عف عميؽ حزف الشعب
الفمسطيني وأسفو لرحيؿ األمير نايؼ لما لو مف أياد بيضاء في نصرة الشعب الفمسطيني وقضاياه.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/19 ،
 12جماعة مجيولة تتبنى عممية "كرم أبو سالم" وتيدييا البن الدن
غزة :أعمنت جماعة غير معروفة تطمؽ عمى نفسيا «مجمس شورى المجاىديف  -أكناؼ بيت المقدس»،
مسؤوليتيا عف اليجوـ الذي أسفر عف مقتؿ جندي إسرائيمي واثنيف مف المياجميف ،بالقرب مف معبر «كرـ
أبو سالـ»  ،أقصى جنوب شرقي قطاع غزة .وقالت الجماعة في بياف بثتو عمى موقع إلكتروني ،إف
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عناصرىا نفذت ما سمتو بػ«غزوة النصرة لؤلقصى واألسرى» ،مدعية أف منفذي اليجوـ ،ىما :خالد صبلح
عبد اليادي جاد اهلل «أبو صبلح المصري» مف محافظة مرسى مطروح (مصر) وعدي صالح عبد اهلل
الفضيمي اليذلي «أبو حذيفة اليذلي مف مدينة جدة (السعودية)» .وأضاؼ البياف أف اليجوـ ميدى لبف الدف
و«أسود السمفية الجيادية المظموميف في أرض غزة العزة» ،عمى حد تعبيره.
مف ناحيتو اعتبر يحيى موسى ،القيادي في حركة حماس ،ونائب رئيس كتمتيا المجمس التشريعي
الفمسطيني ،أف ىذا اإلعبلف يسيـ في منح االحتبلؿ المسوغات لفرض الحصار عمى قطاع غزة ،واضفاء
شرعية عمى عمميات االعتداء التي تنفذ عمى القطاع .وفي تصريحات لػ«الشرؽ األوسط» ،قاؿ موسى« :لقد
نجحت غزة في أف تكوف مرك از لمتعاطؼ اإلنساني ومثمت رم از لممظمومية في الوقت الذي انكشؼ فيو ظمـ
االحتبلؿ وغطرستو ،وبالتالي فإف مثؿ ىذا السموؾ يسيـ في تغيير الصورة المتبمورة لدى العالـ ،وىذا يمس
بالقضية الوطنية الفمسطينية» .وشدد موسى أنو «عمى الرغـ مف أف حركتو تؤيد أي عمؿ يسيـ في إيذاء
االحتبلؿ وتحديدا جيشو ،فإنو يتوجب إبداء أقصى درجات الحذر وعدـ توظيؼ القضية الفمسطينية ألجندات
عالمية ال تخدـ فمسطيف وقضيتيا العادلة» .ونوه موسى إلى أف المقاومة الفمسطينية تمثؿ رمز االعتداؿ
ألنيا متسمحة بتعاطؼ دولي يتفيـ دوافعيا وأىدافيا ،محذ ار مف أف مثؿ ىذا اإلعبلف يعيد ألذىاف الكثيريف
في العالـ أصداء تفجيرات الحادي عشر مف سبتمبر التي استفادت منيا إسرائيؿ كثيرا.
الشرق األوسط ،لندن2012/6/20 ،
 13شخصيات فمسطينية تصدر "النداء الوطني" لمتسجيل النتخابات المجمس الوطني
لندف :أصدرت شخصيات فمسطينية 'النداء الوطني لمتسجيؿ النتخابات المجمس الوطني الفمسطيني' ويستند
ىذا النداء إلى التوافؽ الوطني ،وما نصت عميو اتفاقات المصالحة التي أكدت عمى أىمية عقد انتخابات
المجمس الوطني الفمسطيني .شارؾ في ىذا النداء شخصيات مف كافة أطياؼ الموف السياسي الفمسطيني
والمستقميف والشخصيات االعتبارية في الوطف والشتات .ويشجع النداء عمى توسيع المشاركة الديمقراطية في
المؤسسات الوطنية الفمسطينية ويحث الفمسطينييف في كافة أماكف تواجدىـ عمى المشاركة في الحممة المدنية
لتسجيؿ الناخبيف الفمسطينييف .واكد انداء إف المساىمة في حممة التسجيؿ ستعيد التأكيد عمى وحدة الشعب
الفمسطيني وحقو بالمشاركة في الشأف الوطني انطبلقا مف مبادئ الديمقراطية وسيادة الشعب .وشدد النداء
عمى رص الصفوؼ وجمع الكممة وتفعيؿ المشاركة الديمقراطية في الوطف المحتؿ والشتات في الذكرى
الرابعة والستيف لنكبة فمسطيف.
القدس العربي ،لندن2012/6/20 ،

 14فاعميات مخيم نير البارد :ال إلقحام المخيم في التجاذبات المبنانية
أوردت الحياة ،لندن 2012/6/20 ،أف الفصائؿ الفمسطينية والمجاف الشعبية ومجمس الخطباء وأئمة
المساجد والمؤسسات وفاعميات مخيـ نير البارد عقدت سمسمة اجتماعات أمس ،ناقشت فييا التداعيات التي
رافقت تشييع أحمد القاسـ عصر أوؿ مف أمس ،وأدت إلى مقتؿ فؤاد محي الديف لوباني وسقوط عدد مف
الجرحى .وأكد المجتمعوف في بياف« :الحرص الشديد عمى أفضؿ العبلقات األخوية بيف الشعبيف الشقيقيف
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المبناني والفمسطيني وعدـ وجود حاؿ عداء مع الجيش المبناني ،والمخيـ ليس جزءاً مف التجاذبات المبنانية
الداخمية ويرفض إقحامو فييا» .وشددوا عمى أف «الحادث المؤسؼ ال مصمحة ألحد فيو ،ويتعارض مع
أىداؼ ومطالب أبناء المخيـ ،أسيـ فيو بعض المنفعميف والغاضبيف ،نتيجة االحتقاف الشعبي ،بسبب
استمرار الحالة األمنية وعمقيا وطريقة استشياد الشاب القاسـ».
ودعا المجتمعوف قيادة الجيش إلى «اإلسراع في تشكيؿ لجنة تحقيؽ في الحادثيف والغاء التصاريح حتى
نياية تموز (يوليو) المقبؿ ،خطوة عمى طريؽ إنياء الحالة العسكرية عف المخيـ في أقرب وقت واطبلؽ
سراح جميع الموقوفيف» .وشددوا عمى «استمرار التحرؾ الجماىيري بعيداً مف إغبلؽ شوارع المخيـ واحراؽ
اإلطارات ،حتى تحقيؽ المطالب».
وداف ممثؿ حركة «الجياد اإلسبلمي في فمسطيف» في لبناف أبو عماد الرفاعي «عمميات القتؿ واستسياؿ
إطبلؽ النار عمى شعبنا األعزؿ» ،وحمؿ «الحكومة المبنانية كامؿ المسؤولية عف دماء أبناء شعبنا وأىمنا
التي سالت بسبب السياسات الخاطئة لمحكومات المبنانية المتعاقبة واصرارىا عمى التعاطي األمني البحت
مع المخيمات والتنكر لحقوقو المشروعة وفي مقدمتيا إيفاء الحكومة بتعيداتيا في إعادة إعمار مخيـ نير
البارد واقرار الحقوؽ اإلنسانية واالجتماعية والمدنية لشعبنا في لبناف» .ورفض في تصريح «الحالة العسكرية
في مخيـ نير البارد» .وطالب بإنيائيا «كما نطالب بإلغاء نظاـ التصاريح البلإنساني».
وأضافت الشرق األوسط ،لندن 2012/2/27 ،مف بيروت نقبلً عف مراسميا بوال أسطيح ،أف أميف سر
الساحة المبنانية لفصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية وحركة فتح ،المواء فتحي أبو العردات ،أعرب عف
خشيتو مف أف يكوف ما حصؿ في اليوميف الماضييف محاولة مف قبؿ البعض لقطع الطريؽ عمى ما تـ
التفاىـ عميو مع الجيش المبناني حوؿ إرساء تفاىمات أساسية لترتيب األمور وتخفيؼ اإلجراءات حوؿ مخيـ
نير البارد ،وقاؿ لػ«الشرؽ األوسط»« :ىناؾ مف يسعى إلى زج الفمسطينييف في آتوف المشكبلت المبنانية
واإلقميمية ،إال أننا نعمؿ عمى معالجات جذرية لمتطورات سياسيا وميدانيا» ،مؤكدا أف الوضع في المخيمات
كافة تحت السيطرة ،عمى أف يتـ إنياء الحالة العسكرية حوؿ «نير البارد» تدريجيا.
بدوره ،رد مسؤوؿ الجبية الشعبية – القيادة العامة ،أبو عماد رامز مصطفى ،ما حصؿ في نير البارد لحالة
االحتقاف التي يعيشيا الفمسطينيوف منذ  5سنوات نتيجة فرض حالة عسكرية عمى المخيـ ،معتب ار أف
اإلشكاؿ األخير الذي وقع بيف أىؿ المخيـ والجيش لـ يكف يستدعي إطبلؽ النار ،خصوصا أف الجيش كاف
يتعاطى بكثير مف المرونة مع األحداث التي وقعت مؤخ ار شماؿ لبناف .وقاؿ لػ«الشرؽ األوسط»:
« المحتجوف الفمسطينيوف لـ يطمقوا النار ليبادر الجيش إلطبلؽ الرصاص وكؿ ما فعموه ىو إحراؽ الدواليب
احتجاجا كما يفعؿ المبنانيوف يوميا».
وأعرب أبو عماد عف تخوفو مف أف ىناؾ مندسيف ومتضرريف يسعوف إلقحاـ مخيمات الشماؿ بالتحديد في
التوتر األمني الحاصؿ شماؿ الببلد منذ فترة قائبل« :ىناؾ مف يصب الزيت عمى النار ويسعى إلى اإليقاع
بيف الجيش المبناني والفمسطينييف» ،مؤكدا في الوقت عينو التوافؽ بيف كؿ الفصائؿ الفمسطينية عمى عدـ
السماح الستدراج الفمسطينييف إلى األزمة السورية أو الحوادث المبنانية والتمسؾ بسياسة النأي بالنفس.
 15مكتب شؤون الالجئين بحماس يدين إطالق النار ويدعو إل زالة الحالة العسكرية عن مخيم نير البارد
خاص الجئ نت :يعتبرمكتب شؤوف البلجئيف في حماس أف األحداث الدامية التي شيدىا مخيـ نير البارد
مؤخ اًر والتي أسفرت عف ثبلثة شيداء مف أبناء المخيـ وعشرات اإلصابات ،مؤش اًر خطي اًر وخطوة تصعيدية
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ال تخدـ العبلقات المبنانية الفمسطينية .إف عممية استيداؼ المدنييف خبلؿ االحتجاجات السممية ُمدانة بشدة
مف قبمنا ونعتبرىا غير مبررة وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ استخداـ السبلح لمنع التظاىر وحرية التعبير
عف الرأي.
إف ىذه الخطوات التصعيدية تُساىـ في زيادة الضغط األمني واالجتماعي واإلنساني عمى البلجئيف
الفمسطينييف داخؿ المخيـ ،ومف شأنو أف ُيزعزع العبلقة األخوية بيف الشعبيف الفمسطيني والمبناني.
إف ىذه األحداث تؤكد حجـ الواقع اإلنساني المأساوي الذي يعيشو أىالي مخيـ نير البارد وخصوصاً
المشددة التي تحاصر المخيـ وأىمو عمى مداخؿ ومخارج المخيـ ،نتيجتيا الطبيعية ىي
اإلجراءات األمنية
ّ
الرفض ألنيا تعبر عف نوع مف اإلذالؿ واإلىانة لكرامة أىمنا في ىذا المخيـ.
مف ىنا ،وبعد خمس سنوات ،نقوؿ إنو مف المعيب أف يبقى المخيـ محاص اًر ومعتب اًر منطقة عسكرية،
ويدعوالمكتب الدولة المبنانية وقيادة الجيش إلى خطوات سريعة وجادة باتجاه رفع الطوؽ األمني والعسكري
عف مخيـ نير البارد والعمؿ عمى تسييؿ حياة البلجئيف داخؿ المخيـ ،وأيضاً رفع الحصار عف باقي
المخيمات وخصوصاً مخيمات جنوب لبناف ،والدفع باتجاه إقرار الحقوؽ المدنية واالجتماعية واإلنسانية
لبلجئيف الفمسطينييف في لبناف كي يعيشوا بكرامة لحيف عودتيـ.
ويتوجو المكتب إلى أىالي الشيداء والجرحى وأىمنا في مخيـ نير البارد بخالص العزاء والمواساة.
موقع الجئ نت2012/6/19 ،
صاروخا الثالثاء
 16كتائب القسام أمطرت االحتالل بـ 43
ً
غزة :أعمنت "كتائب القساـ" ،الذراع العسكري لحركة المقاومة االسبلمية "حماس" أنيا أطمقت الثبلثاء
صاروخا تجاه مواقع عسكرية صييونية ومستوطنات في داخؿ األراضي المحتمة
 ،0|11أكثر مف أربعيف
ً
عاـ  .1191وذكرت الكتائب ،في ببلغ عسكري ،أنيا أطمقت حتى الساعة الحادية عشرة مف مساء الثبلثاء
"ردا عمى جرائـ
بحسب التوقيت المحمي لمدينة غزة ،ثبلثة وأربعيف
صاروخا تجاه أىداؼ إسرائيميةً ،
ً
االحتبلؿ" .وأضاؼ الببلغ" :إننا في كتائب القساـ إذ نعمف مسؤوليتنا عف ىذه الميمة الجيادية المباركة
لنؤكد جاىزية مجاىدينا لمرد عمى العدواف الصييوني والتصدي ألي حماقة يقدـ عمييا االحتبلؿ الغاصب
بكؿ ما بحوزتنا مف وسائؿ".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/19 ،
" 17سرايا القدس" تعمن حالة النفير العام في صفوف مقاتمييا لمرد عمى العدوان
غزة :أعمنت "سرايا القدس" ،الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسبلمي ،حالة النفير العاـ في صفوؼ مقاتمييا
في كافة المواقع والثغور .ودعت السرايا في بياف ليا مقاتمييا لمبقاء عمى الجيوزية التامة.
وجاء إعبلف "سرايا القدس" حالة االستنفار القصوى في صفوؼ مقاتمييا ،بعد تصاعد العدواف عمى قطاع
غزة ،حيث استشيد منذ االثنيف ( )0|11سبعة فمسطينييف وأصيب عدد اخر بجراح في سمسمة غارات
وقصؼ مدفعي عمى قطاع غزة ،فيما قتؿ اسرائيمي وثبلثة مسمحيف عمى الحدود المصرية االسرائيمية خبلؿ
اشتباؾ مسمح .وحذر "أبو أحمد" الناطؽ باسـ "سرايا القدس" في تصريح وزعو موقع "اإلعبلـ الحربي"
التابع لمسرايا االحتبلؿ مف االستمرار في ارتكاب المزيد مف الجرائـ بحؽ الشعب الفمسطيني ومقاتميو .وقاؿ
أبو احمد " :سرايا القدس عمى جيوزية مطمقة لمرد بكؿ قوة عمى العدواف الصييوني ،واف صمتيا لف يطوؿ
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وكافة الخيارات مفتوحة أماميا في ظؿ عمميات القتؿ واالستيداؼ لؤلطفاؿ والمواطنيف العزؿ في قطاع
غزة".
قدس برس2012/6/19 ،
 18الجياد اإلسالمي :جرائم االحتالل لن يوقفيا سوى المقاومة
غزة :اعتبرت حركة الجياد اإلسبلمي إقداـ المستوطنيف عمى حرؽ المساجد ،واستمرارىـ في شف االعتداءات
عمى المواطنيف بالضفة الغربية حمقة جديدة في مسمسؿ العدواف ضد الشعب الفمسطيني ومقدساتو .وقالت
منحى تصعيدياً تمثّ َؿ بالجرائـ التي ارتكبيا
الحركة في بياف ليا ،اليوـ الثبلثاء" ،إف ىذا العمؿ أخذ
ً
ٍ
بغطاء
المستوطنوف وجيش االحتبلؿ في الخميؿ وغزة خبلؿ اليوميف الماضييف ،وأف استيداؼ المساجد يأتي
رسمي وحماية جيش االحتبلؿ لمجموعات المستوطنيف ،وبتحريض مف حاخاماتيـ وعقائدىـ "التممودية".
وحممت الحركة ،حكومة االحتبلؿ المسؤولية الكاممة عف تبعات ىذا العدواف ،داعية أىالي الضفة الغربية
واألراضي المحتمة عاـ 1191ـ لتشكيؿ لجاف حماية شعبية لممساجد ،التي تشتد اليجمة العدوانية عمييا في
ظؿ ما يعرؼ بػ" العممية السممية".
القدس ،القدس2012/6/20 ،
 19حماس تدين إحراق مسجد جبع وتحمل االحتالل المسؤولية الكاممة
غزة :أدانت حركة "حماس" إحراؽ المستوطنيف اإلسرائيمييف مسجد قرية جبع الكبير شماؿ القدس وكتابة
شعارات عنصرية عمى جدرانو ،فجر اليوـ الثبلثاء ( ،)0|11وحممت سمطات االحتبلؿ المسؤولية الكاممة
عمى ما أسمتو باستمرارىا في "النيج اإلجرامي" .وقاؿ بياف لحركة حماس أرسمت نسخة منو لػ "قدس برس":
َّ
"إف مطالبة قوات االحتبلؿ التي ىرعت إلى القرية عدـ استدعاء الصحافة واإلعبلـ وتطويؽ الجريمة ،يدلؿ
عمى أنيـ شركاء في ىذا العمؿ الجباف ورعاة لو مف خبلؿ حماية المستوطنيف ،فمسجد جبع ىو سادس
مسجد يتـ إحراقو مف قبؿ المغتصبيف خبلؿ العاميف الماضييف".
وأضاؼ البياف" :إننا إذ نديف حرؽ مسجد جبع ،لندعو شعبنا الفمسطيني إلى التكاتؼ والوقوؼ في وجو
جرائـ االحتبلؿ ومستوطنيو ،كما ندعو جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسبلمي والمنظمات الحقوقية
كافة إلى العمؿ مف أجؿ وقؼ جرائـ االحتبلؿ العنصرية" ،عمى حد تعبير البياف.
قدس برس2012/6/19 ،

موحدة لمواجية العدوان اإلسرائيمي عمى غزة
 20فتح تدعو الستراتيجية ّ
موحدة "لمواجية ج ارئـ اإلحتبلؿ اإلسرائيمي المتواصمة
راـ اهلل  :دعت حركة "فتح" إلى إستراتيجية وطنية ّ
بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني في قطاع غزة" ،والتي كاف آخرىا استشياد أربعة مواطنيف في بيت حانوف،
محممة الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية عف النتائج المترتبة عمى ىذا العدواف.
ّ
ٍ
مفوضية اإلعبلـ والثقافة،
عف
صادر
ي
صحف
بياف
في
عيطة،
أبو
فايز
د.
الحركة،
باسـ
ث
المتحد
وقاؿ
ّ
ّ
الرد عمى العدواف اإلسرائيمي فو اًر ،بتنفيذ اتفاؽ المصالحة واإلتفاؽ عمى رؤية
اليوـ الثبلثاء (" :)0|11يجب ّ
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موحدة لمواجية العدواف اإلسرائيمي المتواصؿ والمتصاعد بحؽ شعبنا في غزة" .واعتبر أبو عطية
إستراتيجية ّ
وجر المنطقة إلى مربع العنؼ لتبرير جرائميا وارىابيا
ّ
"أف الحكومة اإلسرائيمية تسعى إلى خمط األوراؽ ّ
المنظـ ضد شعبنا ،سيما في ىذه الظروؼ التي ينشغؿ فييا محيطنا العربي في قضاياه الداخمية".
وحمؿ أبو عيطة حكومة تؿ أبيب المسؤولية عف "جرائـ القتؿ التي ترتكبيا ٍ
بدـ بارد غير مكترثة بما يترتب
ّ
عمييا مف نتائج خطيرة عمى اإلستقرار والسمـ الدولييف" ،عمى حد تعبيره.
قدس برس2012/6/19 ،
 21معاريف:الجيش اإلسرائيمي يقرر نشر أربع بطاريات من منظومة القبة لحماية مناطق غالف غزة
القدس المحتمة" :الجنوب يشتعؿ" ..تحت ىذا العنواف كتبت صحيفة معاريؼ في موقعيا االلكتروني صباح
اليوـ األربعاء ،أف الجيش اإلسرائيمي قرر نشر أربعة بطاريات مف منظومة القبة الحديدية خبلؿ الميؿ
لحماية مناطؽ الجنوب مف اليجمات الصاروخية المنطمقة مف قطاع غزة .وذكرت الصحيفة أنو رغـ
محاوالت تيدئة الوضع إال أف عمميات إطبلؽ الصواريخ مف قطاع غزة مازالت مستمرة ،مشيرة أف قرار نشر
المنظومة جاء باألمس بعد النقاشات األمنية التي جرت بمشاركة وزير الجيش "إييود باراؾ" ورئيس ىيئة
أركاف الجيش الجنراؿ "بيني غانتس" ،موضحة أف ىذه المرة األولى التي يتـ فييا نشر أربع بطاريات مف
المنظومة في مناطؽ الجنوب.
وكالة سما2012/6/20 ،
 22الجيش اإلسرائيمي ينفى األ نباء التي تحدثت عن نيتو استيداف قادة حماس
القدس المحتمة :نفت إذاعة جيش االحتبلؿ االسرائيمي األنباء التي تحدثت ونقمتيا عدة وسائؿ إعبلـ
إسرائيمية ودولية عف نيتو استيداؼ قادة حركة حماس في قطاع غزة في الوقت التي يشيد فيو القطاع
تصعيداً اسرائيميا راح ضحيتو حتى المحظة سبعة شيداء وعدد مف الجرحى .وقالت االذاعة اف الجيش
سيركز عمى استيداؼ مطمقي الصواريخ عمى البمدات االسرائيمية الواقعة في غبلؼ غزة.
وكالة سما2012/6/20 ،
 23رئيس الكنيست :السالم بين "إسرائيل" ومصر مصمحة إستراتيجية لمصر
راـ اهلل :قاؿ رئيس الكنيست اإلسرائيمي روفيف ريفميف ،ظير يوـ الثبلثاء ،إف السبلـ بيف إسرائيؿ ومصر
سيبقى مصمحة إستراتيجية مصرية ميما كانت شخصية الرئيس القادـ .وأضاؼ في لقاء لو مع سفير
إسرائيؿ في البرتغاؿ "أنا متفائؿ جداً بشأف مستقبؿ العبلقات بيف مصر واسرائيؿ" ،مضيفاً أف رئيس مصر
المنتخب القادـ "ستقع عميو مسؤولية كبيرة في حؿ المشاكؿ الداخمية واستعادة االقتصاد المصري والعبلقات
مع أوروبا والواليات المتحدة ،والحفاظ عمى السبلـ واالستقرار في المنطقة".
القدس ،القدس2012/6/19 ،
 24القيادات اإلسرائيمية تدين إحراق مسجد قرية جبع بالضفة الغربية عمى أيدي مستوطنين
ذكرت الحياة ،لندن ،2012/6/20 ،عف أسعد تمحمي مف الناصرة ،أف أوساط أمنية إسرائيمية أبدت
تحسبيا مف أف يكوف إشعاؿ النار في مسجد قرية جبع الفمسطينية شرؽ راـ اهلل فجر أمس ،بداية سمسمة
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«عمميات إرىابية» جديدة لممستوطنيف المتطرفيف عمى خمفية امتثاؿ الحكومة لقرار المحكمة العميا إخبلء
خمسة مباف استيطانية في حي «ىأولباناه» شماؿ راـ اهلل حتى موعد أقصاه نياية الشير الجاري.
وأشارت وسائؿ اإلعبلـ العبرية إلى أف اعتداء أمس عمى المسجد ىو األوؿ منذ ستة أشير ،ونقمت عف
جيش االحتبلؿ اشتباىو بمستوطنيف متطرفيف نفذوا االعتداء ،وكتبوا شعارات عمى جدراف المسجد توعدوا
فييا بمزيد مف العمميات االنتقامية ،مثؿ «الحرب بدأت» و«جباية الثمف».
وداف رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو في بياف االعتداء عمى المسجد ،وقاؿ إف «الحديث ىو عف خارجيف
عف القانوف مف عديمي الصبر الذيف ال يتحموف بالمسؤولية ،وسنتحرؾ ضدىـ ونبلحقيـ لتقديميـ
لممحاكمة».
ووصؼ وزير الدفاع إييود باراؾ االعتداء بػ«العمؿ الخطير واإلجرامي الذي يبغي إثارة المشاكؿ والتوتر في
الضفة الغربية وصرؼ نظر الجيش وقوات األمف عف االىتمامات اليومية ،ضمنيا حماية المستوطنيف في
الضفة .وأضاؼ أنو أصدر تعميماتو لمجيش بالتحرؾ بكؿ الوسائؿ العتقاؿ الفَ َعمة وتقديميـ إلى المحاكمة.
وأضافت الشرق األوسط ،لندن ،2012/6/20 ،عف كفاح زبوف مف راـ اهلل ،أف وزير األمف الداخمي،
يتسحاؽ أىارونوفيتش ،استنكر االعتداء ،وصؼ االعتداء عمى المسجد بأنو عمؿ آثـ وحقير.
 25القناة اإلسرائيمية العاشرة تكشف تفاصيل العممية العسكرية قرب معبر كرم أبو سالم
غزة ،الناصرة :كشؼ تقرير لمقناة اإلسرائيمية العاشرة ليؿ االثنيف  -الثبلثاء تفاصيؿ العممية العسكرية التي
نفذت فجر أوؿ مف أمس قرب معبر كرـ أبو سالـ عمى الحدود المصرية  -اإلسرائيمية .وقاؿ إف «منفذي
العممية فجروا عبوة ناسفة عمى السياج األمني وكانوا يخططوف لزرع عبوة أكبر حتى تأتي وحدة مف الجيش
اإلسرائيمي وتفجيرىا ،كي تكوف عممية ذات أىمية كبيرة» .وأضاؼ أف «منفذي العممية عمى األرجح مف بدو
سيناء ،وليست لحركة الجياد اإلسبلمي أو حماس يد في العممية ،ومف المستحيؿ ربط العممية بقطاع غزة»،
مشي اًر إلى أف «أوساطاً في الحركات اإلسبلمية المصرية تسعى إلى توتير الوضع بيف إسرائيؿ ومصر».
ونفت مصادر عسكرية إسرائيمية أف يكوف ىدؼ العممية أسر جندي إسرائيمي لمبادلتو بأسرى فمسطينييف في
سجوف االحتبلؿ.
الحياة ،لندن2012/6/20 ،

" 26إسرائيل" تطالب مصر بتطبيق السيادة المصرية عمى سيناء بعد عممية معبر كرم أبو سالم
غزة ،الناصرة :كررت إسرائيؿ مطالبتيا مصر بػ«تطبيؽ السيادة المصرية عمى سيناء» في أعقاب العممية
لعسكرية التي نفذت فجر أوؿ مف أمس قرب معبر كرـ أبو سالـ عمى الحدود المصرية ،وقاؿ رئيس ىيئة
أركاف الجيش الجنراؿ بيني غانتس خبلؿ جولو لو أمس عمى الحدود مع مصر ،إف أعماؿ بناء الجدار عمى
الحدود الجنوبية إلسرائيؿ مع مصر تتواصؿ بوتيرة جيدة عمى رغـ حوادث إطبلؽ النار عمى إسرائيمييف مف
سيناء» .وأضاؼ أف ثمة مشكمة أكبر مف «المشكمة العمبلنية ...تتمثؿ في حقيقة ما يجري داخؿ سيناء
حيث تتزايد عمميات إطبلؽ النار وحيث يتـ بناء قاعدة إرىابية ...وعميو ،فإننا نتوخى مف مصر فرض
سيادتيا في سيناء».
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ونقمت صحيفة «معاريؼ» عف أوساط عسكرية رفيعة المستوى توصيفيا لمنطقة سيناء بأنيا «تتحوؿ تدريجاً
إلى جنوب لبناف آخر ...لكف مع فارؽ جوىري واحد ىو أف إسرائيؿ تتعامؿ مع المشكمة في منطقة الحدود
الجنوبية مع دولة يربطيا بيا اتفاؽ سبلـ (مصر) ،بينما تتعامؿ في منطقة الحدود الشمالية في غياب دولة،
في مقابؿ حزب اهلل» .وتابعت أف «المداوالت التي شيدتيا المؤسسة األمنية في األياـ األخيرة خمصت إلى
تقديرات مفادىا أف سيطرة «اإلخواف المسمميف» عمى الحكـ في مصر «مف شأنيا أف تؤدي إلى تصعيد
التوتر في منطقة الحدود الجنوبية» ،مضيفة أنيا ال ترى النظاـ المصري الجديد يسارع إلى معالجة
األوضاع المتدىورة في سيناء حياؿ انشغالو بقضايا داخمية.
الحياة ،لندن2012/6/20 ،
تعد خطة لمواجية تدىور جديد في سيناء وتحذر من تصعيد عمى الحدود األ ردنية
" 27إسرائيل" ّ
القدس المحتمة  -اماؿ شحادة :كشفت مصادر عسكرية اسرائيمية اف الجيش يعد خطة لمواجية تصعيد
امني في سيناء ووصوؿ تنظيمات معادية الييا تشكؿ ما اسموىا "قاعدة ارىاب ضد اسرائيؿ" .وبحسب
المصادر فاف االوضاع عند الحدود مع سيناء تغيرت وباتت مرتعا الكبر قواعد المافيا واالرىاب" .ورفعت
اسرائيؿ حاؿ التاىب الى اقصى درجاتيا عمى طوؿ الحدود الجنوبية ،تجاه غزة ومصر ،ونشرت قوات منيا
ودبابات فيما دعت السكاف الى البقاء في اماكف امنة.
الى ذلؾ حذر تسفيكا فوغؿ ،القيادي في المنطقة الجنوبية ،مف اف ينتقؿ التصعيد االمني الى الحدود
االردنية .ودعا الحكومة اإلسرائيمية لمرد عمى أي تيديد وشيؾ عمى الحدود األردنية وذلؾ مف خبلؿ بناء
جدار شبيو بالجدار الذي يقاـ عمى الحدود المصرية .ووصؼ فوغؿ قطاع غزة ب "لبناف ثانية" ،مدعيا اف
الفصائؿ الفمسطينية مف خبلؿ استفادتيا مف حاؿ عدـ االستقرار في المنطقة استطاعت إشعاؿ المنطقة
بعيداً عف قطاع غزة وبالتالي تتجنب المواجية في القطاع .وبحسب توقعات فوغؿ فاف اسرائيؿ ستكوف
مضطرة لمعمؿ داخؿ سيناء في حاؿ تزايدت وتيرة اليجمات في سيناء.
الحياة ،لندن2012/6/20 ،
 28كتب المدنيات في "إسرائيل" :عالقة الفتاة الييودية بشاب عربي تشكل خط ار عمى حياتيا وأمنيا
الناصرة  -زىير أندراوس :أرسمت النائبة حنيف زعبي إلى المستشار القانوني لمدولة رسالة تطالبو فييا
التوجييي) المدنيات والتي تحتوي
بالتحقيؽ وبمعاقبة كؿ مف يقؼ خمؼ الكتب التحضيرية لبجروت (امتحاف
ّ
القومي.
عمى جمؿ بالغة العنصرية ،تحرض ضد الفمسطينييف بسبب انتمائيـ
ّ
وجاءت الرسالة في أعقاب النشر في صحيفة 'ىآرتس' حوؿ قياـ شركة (رخس) وىي شركة مختصة
بإصدار مواد مسا عدة لبجروت المدنيات ،بإصدار كتيب يحوي سؤاال حوؿ موقؼ التبلميذ مف رسالة رجاؿ
ديف ييود يدعوف فييا الفتيات الييوديات لبلبتعاد عف الشباب العرب .وكانت مف بيف األجوبة أف الشباب
العرب يشكموف خط ار عمى حياة وأمف الفتيات الييوديات.
القدس العربي ،لندن2012/6/20 ،
يقر قانوناً يفرض عقوبات عمى كل من يتعامل مع المشروع النووي اإليراني
 29الكنيست ّ
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الناصرة  -زىير أندراوس :أكد النائباف محمد بركة ود .دوؼ حنيف في كممتيف ليما باسـ كتمة الجبية
الديمقراطية لمسبلـ والمساواة ،أماـ الييئة العامة لمكنيست أمس ،أكدا عمى أف مشروع القانوف الحكومي الذي
يفرض عقوبات عمى كؿ مف يتعامؿ اقتصاديا مع إيراف ،بزعـ أف تعاقده مرتبط بالمشروع النووي اإليراني،
ىو سعي لحجب النظر عف قضية الصراع األساس في المنطقة ،كما أف إسرائيؿ آخر مف يحؽ ليا الحديث
عف األخطار النووية.
وكاف ىذا لدى مناقشة مشروع قانوف الحكومة اإلسرائيمية مساء االثنيف ،القاضي بفرض عقوبات عمى كؿ
جية محمية أو خارجية يتضح أنيا تتعامؿ مع المشروع النووي اإليراني بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،مثؿ
بيع قطع أو مواد ليا ارتباط مباشر أو غير مباشر بالمشروع النووي في إيراف ،وقد تـ إقرار القانوف بالقراءة
األولى بأغمبية  21نائبا ،ومعارضة ثبلثة نواب فقط ،ىو نواب كتمة الجبية الديمقراطية لمسبلـ والمساواة،
محمد بركة ود .دوؼ حنيف ود .عفو اغبارية.
القدس العربي ،لندن2012/6/20 ،
 30الطيبي يطالب بإلغاء إطالق اسم الطيار رامون عمى مركز الفضاء في الطيبة
الناصرة  -زىير أندراوس :وجو النائب احمد الطيبي رسالة الى وزير العموـ دانياؿ ىرشكوبيتس مطالباً إياه
بإلغاء قرار الو ازرة إطبلؽ اسـ الطيار اإلسرائيمي ايبلف راموف (الذي نفذ عممية قصؼ المفاعؿ النووي في
الجنوبي ،داخؿ ما ُيسمى بالخط األخضر،
العراؽ) عمى مركز الفضاء في مدينة الطيبة ،الواقعة في المثمث
ّ
والذي مف المفروض أف يتـ افتتاحو األسبوع القادـ بمشاركة الوزير وأرممة الطيار السيدة رونا راموف
ومندوبي مكتب رئيس الوزراء.
القدس العربي ،لندن2012/6/20 ،
" 31إسرائيل" تتخوف من حصول سورية عمى أسمحة متطورة من روسيا
الناصرة  -زىير أندراوس :قالت مصادر س ياسية رفيعة المستوى في تؿ أبيب إف الدولة العبرية تتخوؼ مف
حصوؿ سورية عمى أسمحة متطورة مف روسيا ،التي تعتزـ زيادة وجود أسطوليا في البحر المتوسط وارساء
سفنو في ميناء طرطوس السوري .ونقمت صحيفة معاريؼ عف مسؤوؿ في جياز األمف اإلسرائيمي قولو إف
فيكسر بذلؾ التوازف
التخوؼ األساسي في إسرائيؿ ىو أف تسمـ روسيا منظومات أسمحة متطورة إلى سوريةُ ،
في الشرؽ األوسط ،وىذا األمر ال يقمؽ إسرائيؿ فقط بؿ مصر واألردف أيضاً .وأضاؼ أنو ليس س اًر أف
ىناؾ صحوة في ما يتعمؽ بالموضوع البحري في الشرؽ األوسط ،والروس يدركوف جيداً أف العودة إلى المياه
(أي البحر المتوسط) في منطقتنا ستمنحيـ قوة ،والسوريوف يساعدونيـ في ذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى دعـ
روسي في المستقبؿ وسبلح متطور ومحو ديوف الماضي ،عمى حد تعبيره.
القدس العربي ،لندن2012/6/20 ،
 32إصابة خمسة إسرائيميين أحدىم بحالة خطرة جراء قصف عسقالن بصاروخ أطمق من غزة
غزة :ذكرت االذاعة العبرية ومصادر اعبلمية اسرائيمية اف  5اسرائيمييف اصيبوا بجروح محتمفة ،جراء
سقوط صاروخ عمى مدينة عسقبلف ىذه الميمة (الثبلثاء) .ووصفت القناة االسرائيمية العاشرة اصابة احد
االسرائيمييف الخمسة بانيا خطيرة جدا ،في حيف وصفت اصابة الباقيف بانيا طفيفة .واشارت الى اف
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الصاروخ سقط في منطقة "ياد مردخاي" في عسقبلف ،واصاب منطقة (ىدفا) حساسا دوف اف تفصح عنو.
وقالت صحيفة يدعوت احرنوت عمى موقعيا االلكتروني اف المصابيف الخمسة ىـ مف رجاؿ شرطة الحدود
االسرائيمية.
القدس ،القدس2012/6/19 ،
 33محممون :عالقات "إسرائيل" مع مصر ستكون مع المجمس العسكري بحال فوز مرسي بالرئاسة
(يو بي اي) :أجمع محمموف إسرائيميوف في مقاالت نشرت في الصحؼ الصادرة الثبلثاء عمى التحسب مف
تبعات احتماؿ فوز مرشح اإلخواف المسمميف محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية وتوقعوا أنو في
ىذه الحالة ستكوف عبلقات إسرائيؿ بمصر مف خبلؿ المجمس العسكري والمخابرات العامة.
القدس العربي ،لندن2012/6/20 ،
" 34السالم اآلن" حرق مسجد جبع ىو مسؤولية الحكومة اإلسرائيمية
تؿ ابيب :قاؿ السكرتير العاـ لحركة "السبلـ اآلف" يريؼ اوبنيايمر ،ردا عمى حرؽ المسجد في جبع صباح
اليوـ الثبلثاء "إف المسؤولية عف ىذا العمؿ تقع عمى عاتؽ الحكومة ،التي تستمر في رحمة الخنوع اماـ
المستوطنيف.
القدس ،القدس2012/6/19 ،
 35نادي األسير :فيروس مجيول يصيب األسير السرسك
أكد مدير الوحدة القانونية في نادي األسير الفمسطيني جواد بولس ،أف األسير محمود السرسؾ نقؿ مف
غرفة األسرى المضربيف عف الطعاـ إلى األقساـ العادية ،حيث يقبع ىناؾ مف أجؿ إجراء بعض الفحوصات
الطبية الحثيثة والشاممة ،وخاصة بعد ما تبيف ألطباء السجف بأنو مصاب بفيروس لـ يشخص بعد األطباء
طبيعتو ،األمر الذي كاف سببا في عدـ خروج األسير ألي مف المحاميف.
وعبر بعض األطباء المسؤوليف عف قمقيـ جراء ما اكتشفوه ،وأكدوا ىناؾ بأنو ستجرى فحوصات مستعجمة
لموقوؼ عمى نوعية الفيروس.
فمسطين أون الين0220/6/29 ،
 36أسرى سجن "ايشل" يضربون عن الطعام احتجاجاً عمى اقتحام السجن واالعتداء عمييم
غزة :قرر األسرى في سجني ايشؿ ببئر السبع يوـ الثبلثاء االضراب عف الطعاـ ليوـ واحد احتجاجاً عمى
اقتحاـ وحدات الناحشوف الخاصة لمسجف باألمس ،واالعتداء عمى األسرى بالضرب واغبلؽ القسـ بالكامؿ.
وأوضح المدير اإلعبلمى لممركز الباحث رياض األشقر" ،اف األسرى في السجف سيعيدوف  3وجبات اليوـ
لمتضامف مع األسرى في قسـ  ،22الذيف تعرضوا باألمس لعممية تنكيؿ وقمع وحشية مف قبؿ الوحدات
الخاصة ،التي اقتحمت القسـ واعتدت عمى األسرى بعد رفضيـ الخضوع لمتفتيش العاري المذؿ ،والذي
اصاب  28أسير منيـ برضوض واختناقات نتيجة رش الغاز الساـ في غرفيـ ،ومصادرة جميع مقتنيات
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األسرى مف األدوات الكيربائية والكنتينا وأدوات الطعاـ ،وأعمنت إدارة السجف اف السجف مغمؽ ومعاقب إلى
إشعار أخر .
القدس ،القدس0220/6/02 ،
 37أسير مريض يعمن إضرابو عن الطعام
الضفة الغربية :أعمف األسير المريض رياض العمور مف مدينة بيت لحـ جنوب الضفة الغربية إضرابو
المفتوح عف الطعاـ رغـ خطورة وضعو الصحي؛ حيث يعاني مف مرض القمب وأمراض أخرى ويعيش عمى
جياز لمقمب معطؿ ،ويطالب بتغييره مف سنتيف.
وقاؿ ممثؿ األسرى في عيادة سجف الرممة إسماعيؿ ردايده لمدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي
جواد بولس خبلؿ زيارة لمسجف أمس الثبلثاء" :إف العمور قرر الشروع بيذه الخطوة ،بعدما وصؿ إلى درجة
مف اليأس الواضح؛ نتيجة تعنت مصمحة السجوف وعدـ توفيرىا عبلج طبي مناسب لوضعو المتردي" .وقاؿ
إف األسير العمور منذ فترة طويمة يصاب بحاالت إغماء متكررة ،أدت بأكثر مف مناسبة إلى
المحامي بولس ّ
وقوعو؛ مما سبب لو إصابات مختمفة في أنحاء جسده.
عمان0220/6/02 ،
السبيلّ ،
 38إصابة فمسطينيي بجراح وطائرات االحتالل تستأنف غاراتيا عمى قطاع غزة
غزة :استأنؼ الطيراف الحربي االسرائيمي في ساعة مبكرة مف فجر اليوـ األربعاء ( ،)6|02شف غارتو عمى
موقعا
قطاع غزة باستيداؼ موقعيف لممقاومة ولمشرطة البحرية شماؿ القطاع ،وأرض فارغة في مدينة غزة،
ً
إصابة واحدة .وقاؿ راصد ميداني لػ "قدس برس" إف طائرات االحتبلؿ مف نوع اؼ  26اطمقت صاروخيف
تجاه موقع لكتائب القساـ الذراع العسكري لحركة المقاومة االسبلمية "حماس" في مدينة الشيخ زايد شماؿ
قطاع غزة ،حيث أصيب أحد الفمسطينييف بجراح جراء القصؼ وتـ نقمو إلى المشفى لتمقي العبلج .وأضاؼ
أف أض ار ار كبيرة وقعت في الموقع المستيدؼ ،وكذلؾ منازؿ المواطنيف القريبة منو.
موقعا لمشرطة البحرية شماؿ غرب مدينة غزة دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات
كما قصفت طائرات االحتبلؿ
ً
في األرواح .كما قصؼ الطيراف الحربي االسرائيمي أرض فارغة في حي الزيتوف جنوب شرؽ مدينة غزة
بصاروخ واحد دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات او أضرار.
قدس برس0220/6/02 ،
 39وكالة وفا :استشياد الجئ فمسطيني واصابة اثنين آخرين برصاص مسمحين سوريين في حماه
حماه :استشيد في ساعة متأخرة مف الميمة الماضية ،الجئ فمسطيني وأصيب اثناف آخراف بجراح خطيرة
برصاص مسمحيف سورييف .وأفادت مصادر محمية مطمعة لوكالة وفا أف الشاب خالد عطية (30عاماً)
استشيد وأصيب الشاباف خمدوف كبلغة ،وأيمف بستوني بجراح خطيرة وثبلثتيـ مف مخيـ حماه لبلجئيف
الفمسطينييف وسط سوريا .وقد وقع الحادث عندما باغتيـ مسمّحوف مجيولوف قرب مسجد عمر بف عبد
العزيز في حي الحاضر وسط المدينة أثناء عودتيـ مف عمميـ في طريقيـ إلى منازليـ في المخيـ.
وباستشياد البلجئ عطية يرتفع عدد الشيداء مف مخيـ حماه خبلؿ ىذا الشير إلى ثبلثة بعد أف كاف
استشيد في وقت سابؽ الشاباف ماىر الخطيب ،ومحمود قاسـ.
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وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)0220/6/02 ،
 42عودة الحياة الطبيعية إلى مخيم نير البارد وجيود لمحاصرة التداعيات
عكار  -زياد منصور :عادت الحياة الطبيعية الى مخيـ نير البارد ،بعد االشكاالت التي حصمت مع
الجيش المبناني اثر تشييع الفتى أحمد القاسـ أوؿ مف امس ،وما تبلىا مف تصادـ بيف عناصر الجيش في
مركز القبة بالقرب مف أرض صامد ،وبعض المشيعيف والتي ادت الى وفاة الشاب فؤاد محي الديف الموباني
ووقوع  21جريحاً بينيـ ثبلثة مف الجيش .وقد شيع الموباني مف مخيـ البداوي ،في مأتـ شاركت فيو
الفصائؿ الفمسطينية وحشد .وجاب موكب التشييع احياء المخيـ ،وصوال حتى المدخؿ الرئيسي ،واطمقت لو
 02طمقة تحية وداع .بعد ذلؾ ،انطمؽ الموكب الى مخيـ البارد حيث دفف ىناؾ.
ودخؿ عمى خط الوساطة ممثمو المخيـ والفصائؿ لمعالجة القضايا التي ظيرت اثر االشكاؿ ،مف بينيا
تأميف عودة المئات مف أبناء المخيـ والعماؿ الذيف كانوا خارجو أثناء االشكاؿ حيث أدت الوساطات الى
ادخاليـ قرابة الواحدة فج اًر .كما تـ االفراج عف بعض الموقوفيف عمى أف تستكمؿ االتصاالت لدراسة
المقترحات المقدمة مف الفصائؿ الى قيادة الجيش؛ لجية خفض االجراءات وتنظيـ االنتشار األمني
واستمرار التحقيؽ بحادثتي الفتى قاسـ والشاب الموباني ،عمى اف تشكؿ لجنة تحقيؽ مف الجيش تستند الى
رأي ممثمي الفصائؿ والفعاليات ،لحسـ االشكاالت ومواجية تداعيات أي تطور مفاجئ ،خاصة اف بعض
المعمومات أشارت الى وجود مندسيف يعمموف لتأجيج االشكاالت ونقؿ الفتنة الى المخيمات انطبلقاً مف
البارد ،األمر الذي استدعى تدخبلً فمسطينياً عمى اعمى المستويات بدءاً مف الرئيس محمود عباس ،ابو
مازف ،الذي ُعمـ أنو سيرسؿ موفداً خاصاً لمقاء المسؤوليف المبنانييف ،عمما انو أجرى اتصاالت برئيس
الجميورية ميشاؿ سميماف وبعدد مف المرجعيات .ونتيجة ىذه الجيود ،شيد المخيـ حياة شبو طبيعية حيث
فتحت بعض المحاؿ التجارية وازيمت الحواجز والعوائؽ والسواتر ولـ تحرؽ الدواليب .وعمد عماؿ األونروا
الى تنظيؼ الشوارع مف مخمفات االحتجاجات.
المستقبل ،بيروت0220/6/02 ،
 42منظمة ثابت :أحداث مخيم نير البارد نتيجة التضييق عمى المخيمات
اعربت منظمة "ثابت" لحؽ العودة عف قمقيا البالغ واستغرابيا الشديد ،وادانتيا الستخداـ الرصاص الحي مف
قبؿ الجيش المبناني في مواجية البلجئيف الفمسطينييف َّ
العزؿ في مخيـ نير البارد ،وذكرت "ثابت" انو كاف
باالمكاف المجوء الى وسائؿ اخرى لمواجية االحتجاجات الشعبية التي بدأت يوـ الجمعة في  6/28وعدـ
التسرع واستخداـ الرصاص الحي ،االمر الذي يفرض تشكيؿ لجنة تحقيؽ لموقوؼ بالضبط عمى ما جرى
وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المخطئيف ،فاحتجاجات الجمعة ادت الى سقوط الشييد احمد قاسـ وعدد مف
الجرحى ،وخبلؿ تشييع الشييد قاسـ يوـ االثنيف  6/25عادت وتجددت االحتجاجات وادت الى سقوط
الشييد فؤاد لوباني وعدد مف الجرحى ،لتتوسع االحتجاجات التضامنية في بعض المخيمات االخرى ابرزىا
في مخيـ عيف الحموة ليسقط الشييد خالد اليوسؼ وعدد آخر مف الجرحى.
واكدت "ثابت" في بيانيا مف اف ما حصؿ في مخيـ نير البارد جاء نتيجة لمحصار والتضييؽ االمني
المفروض عمى البلجئيف في المخيـ منذ اكثر مف خمسة سنوات ،وحرماف البلجئيف مف حقوقيـ المدنية
واالجتماعية وبالتالي التسبب بارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مخيمات بقيت عمى نفس المساحة منذ حوالي
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 68سنة ىي عمر المجوء ،وازدحاـ سكاني زاد عف  ،%382االمر الذي سيسبب حتماً مشاكؿ اجتماعية
وامنية.
وطالبت "ثابت" في بيانيا الحكومة المبنانية باتخاذ القرار السياسي بفؾ العزلة األمنية عف المخيـ والغاء
تصاريح الدخوؿ والخروج واقفاؿ الممؼ االمني عف المخيـ وبقية المخيمات ،وتحمؿ مسؤولياتيا تجاه اعادة
اعمار مخيـ نير البارد ،وتوفير الحماية لبلجئيف الفمسطينييف عمى اراضييا ،واف ما جرى في مخيـ نير
البارد ومخيـ عيف الحموة ىو خرؽ لمنصوص والمواثيؽ الدولية التي تنص عمى "انو عمى الدولة المضيفة
حماية ضيوفيا البلجئيف الى اف يحؿ النزاع التي ادى الى نزوحيـ او لجؤىـ".
واكدت "ثابت" في بيانيا عمى ثوابت البلجئيف الفمسطينييف في لبناف باف ":ليس لدينا اي مشروع في لبناف
اال اف نعود الى ببلدنا ،ونأينا بانفسنا عف التدخؿ في الوضع الداخمي ،ونرفض التوطيف والتيجير ولف نكوف
حطباً او صندوؽ بريد الحد ،ولف نكوف اال مع السمـ االىمي ،وال تخافوا اييا المبنانيوف مف اعطائنا حقوقنا
المدنية واالجتماعية ال سيما حقي العمؿ والتممؾ ،فمف حقنا اف نعيش بكرامة الى حيف عوتنا ،وفي ذلؾ
حماية وضمانة لكـ ولنا ،والذي حدث في مخيـ نير البارد يفرض اف نجمس سوية لنناقش ونبحث جميع
الممفات الفمسطينية كرزمة واحدة ،االوضاع السياسية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية واالمنية ،ال اف
ينظر الينا مف الزاوية االمنية فقط".
وختمت "ثابت" بيانيا بتقديـ التعازي الى اىالي الشيداء قاسـ ولوباني واليوسؼ ،وتمنت لمجرحى الشفاء
العاجؿ.
منظمة ثابت لحق العودة0220/26/29 ،
 40سمسمة بشرية لـ  52ألف طفل في غزة دعماً لألسرى
غزة  -رائد الفي :اصطؼ فتية وشباف فمسطينيوف ،أمس ،عمى طوؿ شارع صبلح الديف الرئيسي الواصؿ
بيف شماؿ قطاع غزة وجنوبو ،بدعوة مف حركة “حماس” ،دعما لؤلسرى في سجوف االحتبلؿ.
وقالت حركة حماس في بياف ،إف “نحو  82ألفاً مف منتسبي مخيماتيا الصيفية التي تقيميا في غزة ،شاركوا
في أطوؿ سمسمة بشرية تضامناً مع األسرى” .ورفع المشاركوف في السمسمة البشرية الفتات تحمؿ أسماء
نحو  0122أسير إلى جانب أعبلـ فمسطينية وأخرى مصرية ،مموحيف بيا أماـ السيارات والمارة .وتزامف
تنظيـ السمسمة البشرية مع تظاىرات محمولة نظمتيا حركة حماس تأييداً لمرشح جماعة اإلخواف المسمميف
في جولة اإلعادة مف انتخابات الرئاسة المصرية محمد مرسي.
وبيف نشأت أبو عميرة عضو المجنة المركزية لممخيمات الصيفية التي تشرؼ عمييا حماس بعنواف “سنحيا
كراماً”  ،إف اليدؼ مف تنظيـ السمسمة البشرية ىو إبراز معاناة األسرى ودعميـ بكؿ السبؿ ،وفضح جرائـ
االحتبلؿ بحقيـ .
الخميج ،الشارقة0220/6/02 ،
 43مصعب يوسف :أعتزم تصوير فيمم في القدس يعكس "كراىيتي لإلسالم"
القدس  -ا ؼ ب :قاؿ مصعب يوسؼ ،نجؿ الشيخ حسف يوسؼ احد مؤسسي حركة حماس ،والذي غادر
الى الواليات المتحدة حيث اعتنؽ المسيحية ،خبلؿ مؤتمر صحافي عقده في بيت اغروف في القدس الغربية
انو عمؿ « نحو عشر سنوات مع المخابرات االسرائيمية بشكؿ طوعي ولو عاد بي التاريخ سأعود وأعمؿ
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معيـ مرة اخرى» .واوضح يوسؼ كيؼ اف تجسسو لصالح المخابرات االسرائيمية «منع التسبب بعمميات
قتؿ لمييود وسفؾ الدماء» ،معب ار عف «اعجابي بالديموقراطية االسرائيمية فيذه دولتي وعدت الييا وأنا غير
خائؼ مف اي شيء» .واكد يوسؼ انو يعتزـ تصوير فيمـ في القدس يعكس «كراىيتي لبلسبلـ» .وقاؿ
«لدي دوافعي الخاصة لصنع الفيمـ ،اوؿ ىذه الدوافع ىو كراىيتي لبلسبلـ.
الراي ،الكويت0220/6/02 ،
 44اإلحصاء :ارتفاع الناتج المحمي ونصيب الفرد منو خالل الربع األول من العام 0220
أعمف اإلحصاء الفمسطيني التقديرات األولية لمحسابات القومية الربعية لمربع األوؿ  ،0220حيث أشارت
التقديرات األولية باألسعار الثابتة إلى ارتفاع الناتج المحمي اإلجمالي لؤلراضي الفمسطينية* خبلؿ الربع
األوؿ مف عاـ  0220بنسبة  %8.6بالمقارنة مع الربع األوؿ مف العاـ  ،0222في المقابؿ فقد سجؿ
انخفاضاً نسبتو  %3.2مقارنة مع الربع الرابع مف العاـ  0222باألسعار الثابتة ،عمماً أف سنة األساس
 .0220وعمى صعيد الضفة الغربية* ،سجؿ ارتفاعاً نسبتو  %8.0خبلؿ الربع األوؿ مف عاـ 0220
مقارنة مع الربع المناظر مف العاـ  .0222وبالنسبة لقطاع غزة سجؿ ارتفاعاً نسبتو  %6.2مقارنة مع
الربع المناظر مف العاـ  .0222حيث بمغت قيمة الناتج المحمي اإلجمالي خبلؿ الربع األوؿ مف العاـ
 0220باألسعار الثابتة في الضفة الغربية حوالي  21226مميوف دوالر أمريكي ،وفي قطاع غزة ما يقارب
 060مميوف دوالر أمريكي.
نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي
بمغ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي في األراضي الفمسطينية* باألسعار الثابتة حوالي  398دوالر
أمريكي خبلؿ الربع األوؿ مف العاـ  0220مسجبلً ارتفاعاً بنسبة  %0.0بالمقارنة مع الربع األوؿ مف العاـ
 ،0222كما بمغ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي في الضفة الغربية باألسعار الثابتة  069دوالر
أمريكي خبلؿ الربع األوؿ مف عاـ  ،0220حيث سجؿ ارتفاعاً بنسبة  %0.6مقارنة مع الربع األوؿ مف
العاـ  ،0222أما في قطاع غزة فقد بمغ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ما يقارب  056دوالر
أمريكي خبلؿ الربع األوؿ مف عاـ  ،0220حيث سجؿ ارتفاعاً بنسبة  %0.0مقارنة مع الربع األوؿ مف
العاـ .0222
الجياز المركز لالحصاء الفمسطيني0220/6/29 ،
 45وزارة الصحة في غزة توقع اتفاقيتين مع جمعية قطر الخيرية لدعم مستيمكات القسطرة العالجية
غزة :وقعت و ازرة الصحة في الحكومة المقالة بغزة اتفاقيتي تعاوف مع جمعية قطر الخيرية .وقاؿ مدير عاـ
اإلدارة ال عامة لمتعاوف الدولي بالو ازرة المقالة الدكتور محمد الكاشؼ" :االتفاقيتيف الموقعتيف تيدفاف لتزويد
مرافؽ الو ازرة الصحية بمستيمكات القسطرة العبلجية بقيمة  68222دوالر ،وتوريد جياز منظار جراحي
خاص بالنساء والتوليد بقيمة  16522دوالر بمجمع الشفاء الطبي" .وذكر أف االتفاقيتيف تأتياف تتويجاً
لجيود اإلدارة العامة لمتعاوف الدولي بالتنسيؽ مع كافة الجيات المانحة لتوفير احتياجات مرضى قطاع غزة.
وقاؿ ممثؿ جمعية قطر الخيرية خالد الوكيؿ" :اف الجمعية مستمرة بدعـ الو ازرة بكؿ ما تحتاجو مف إمكانيات
سواء عمى صعيد توفير أجيزة طبية أو إقامة مشاريع حيوية داخؿ مرافؽ الو ازرة".
القدس ،القدس0220/6/29 ،
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 46غزة :وزارة الصحة تبدأ بتطبيق نظام التسعيرة الدوائية الموحدة
غزة :شرعت و ازرة الصحة الفمسطينية في غزة ،بتطبيؽ نظاـ "توحيد التسعيرة الدوائية" في قطاع غزة األمر
الذي سيخفض أسعار األدوية إلى الثمث .وأكد وزير الصحة في غزة الدكتور باسـ نعيـ ،خبلؿ مؤتمر
صحفي عقده اليوـ الثبلثاء ( )6|29في مقر الو ازرة بغزة بعنواف" :توحيد التسعيرة الدوائية في قطاع غزة"؛
حرص و ازرتو في الحفاظ عمى صحة المواطف وضماف تقديـ العبلج المناسب بالجودة والسعر المناسبيف،
أف الدواء يمثؿ واحد مف أىـ السمع الضرورية لحياة المواطف .وقاؿ " :يضمف ىذا النظاـ (توحيد
مشي اًر ّ
التسعيرة الدوائية) توفير الدواء لممواطف بالسعر العادؿ والمناسب لو ،وفي ذات الوقت يضمف ضبط وتوحيد
األسعار في السوؽ الدوائي مما يكفؿ تحقيؽ ىامش ربح مجد لمموزعيف ولمصيدليات ولممورديف ".
قدس برس0220/6/29 ،
 47ممك األردن :إذا استمر الجمود في السالم فسيكون مستقبل المنطقة مظمماً ال يمكن التنبؤ بو
لنػػدف  -غسػػاف ش ػربؿ :قػػاؿ الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني ،فػػي ختػػاـ زيارتػػو إلػػى بريطانيػػا ،فػػي ح ػوار لم ػػ"الحياة" ،أف
الوصوؿ إلى حؿ الدولتيف يواجو صعوبات حقيقية ،ولكف ال يوجد بديؿ يحقػؽ طمػوح وحقػوؽ وأمػاني الشػعب
الفمسطيني ،واحتياجات "إسرائيؿ" لؤلمف والقبوؿ في المنطقة إال حؿ الدولتيف.
وأضاؼ أف الضغط عمى نتنيػاىو لػـ يتوقػؼ فػي الحقيقػة ،والفمسػطينيوف والعػرب مسػتمروف بممارسػة الضػغط
بأشكاؿ مختمفة ،أنجعيا تسميط الضوء عمى عدالة القضية الفمسطينية ،وعدـ التيرب مف استحقاقات السػبلـ.
وىناؾ فرصة تتمثؿ في طبيعة االئتبلؼ الحكومي الجديد في "إسرائيؿ" ،والذي يتمتع بغالبية قويػة ،مػا يم ّكػف
ىذه الحكومة ٍ
اإلسرائيمية مف الوصوؿ إلى حموؿ تاريخية.
وق ػػاؿ مم ػػؾ األردف ،أؤك ػػد أف الحم ػػوؿ م ػػف جان ػػب واح ػػد تع ػػود دومػ ػاً بنت ػػائج س ػػمبية عم ػػى الطػ ػرفيف ،خصوصػ ػاً
اإلجراءات األحادية الجانب وسياسة االستيطاف ،والتي يجمع العالـ عمى عدـ شرعيتيا وعدـ قانونيتيا ،والتي
نعتبرىػػا عقبػػة تقػػوض فػػرص السػػبلـ .كمػػا أف الحمػػوؿ المجت ػزأة وفػػرض سياسػػة األمػػر الواقػػع سػػتكوف مخيبػػة
لآلماؿ ،وصفعة قوية في وجو عممية السبلـ.
وأضاؼ أف القدس أمانة في عنقي كياشمي ،وعمى "إسرائيؿ" أف تغير مف فمسفتيا ونظرتيػا تجػاه ىػذه البقعػة
الطاىرة والعزيزة عمى قموبنا .واذا اسػتمرت حالػة الجمػود فػي جيػود تحقيػؽ السػبلـ ،فسػيكوف مسػتقبؿ المنطقػة
وشعوبيا مظمماً ،وال يمكف التنبؤ بو.
الحياة ،لندن0220/6/02 ،
 48الوفد األردني في "أميال من االبتسامات  :"23ال مكان لموطن البديل في القاموس الفمسطيني
عماف  -حمزة العكايمة :ناشد الوفد القيادي المشارؾ في قافمة «أمياؿ مػف االبتسػامات  »23الشػعب األردنػي
وقواه السياسية والنقابية ورجاؿ األعماؿ مواصمة جيودىـ حتى إنيػاء الحصػار الظػالـ المفػروض عمػى قطػاع
غػزة ،وحتػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ الوطنيػػة لمشػػعب الفمسػػطيني .وقػػاؿ رئػػيس الوفػػد األردنػػي أمػػيف عػػاـ حػػزب جبيػػة
العمؿ اإلسبلمي الشيخ حمزة منصور في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقػر الحػزب أف الحػديث عػف الػوطف
البديؿ ال مكاف لو في القاموس الفمسطيني ،إذ ال بديؿ عف فمسطيف إال فمسطيف.
عمان0220/6/02 ،
الدستورّ ،
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 49قائد الجيش المبناني :اليدف من أحداث المخيمات إبقاء فتيل التوتر مشتعالً وقابالً لالنفجار
سػػعد اليػػاس :أعػػرب قائػػد الجػػيش العمػػاد جػػاف قيػػوجي عػػف خشػػيتو "مػػف محػػاوالت تجػػري ىنػػا وىنػػاؾ ،لجػ ّػر
الػػداخؿ المبنػػاني الػػى أزمػػة ال حصػػر آلثارىػػا السػػمبية ،وذلػػؾ ربط ػاً باألحػػداث المحيطػػة بمبنػػاف" .وأوضػػح "أف
المريػػب ىػػو االعمػػاؿ االمنيػػة التػػي يػػتـ افتعاليػػا بػػيف حػػيف وآخػػر ،ويػػتـ االنتقػػاؿ بيػػا مػػف منطقػػة الػػى اخػػرى،
واليدؼ واضح ىو إشغاؿ الجػيش فػي حػوادث ومعػارؾ جانبيػة وىامشػية ،وبالتػالي إبقػاء فتيػؿ التػوتر مشػتعبلً
وقاببلً لبلنفجار".
وأكػػد وزيػػر الػػدفاع الػػوطني فػػايز غصػػف فػػي بيػػاف "أف مػػا حصػػؿ فػػي مخيمػػي نيػػر البػػارد وعػػيف الحمػػوة ،ىػػو
محاولػػة مػػف قبػػؿ الػػبعض ،لبلسػػتفادة مػػف الواقػػع السياسػػي المػػأزوـ واالنقضػػاض عمػػى األمػػف فػػي المخيمػػات
والعبػػث باالسػػتقرار السػػائد" .ورأى أف "االعتػػداء عمػػى م اركػػز الجػػيش المبنػػاني ،ىػػو عمػػؿ خطيػػر ،ال يصػػب
إطبلقا في مصمحة األشقاء الفمسطينييف".
القدس العربي ،لندن0220/6/02 ،
 52رؤساء البمديات العكارية المحيطة بمخيم نير البارد يناشدون أىل المخيم درء الفتن عنو
عمر ابراىيـ :عقد رؤساء البمديات العكارية المحيطة بمخيـ نير البارد اجتماعػا طارئػا فػي مبنػى بمديػة ببنػيف
أمػػس ،تطرق ػوا خبللػػو لمتطػػورات األمنيػػة األخي ػرة التػػي شػػيدىا المخػػيـ .وأصػػدر المجتمعػػوف بيان ػاً ناشػػدوا فيػػو
أىػالي مخػػيـ نيػػر البػػارد «أف يفوتػوا الفرصػػة عمػػى كػػؿ مػػف يريػػد أف يػػزّج بيػػـ فػػي مسػػتنقعات الفػػتف ،ليمنػػع أي
حؿ قريب كنا قد حرصنا عمى إيجاده لح ّؿ قضية المخيـ والتخفيػؼ مػف الحالػة األمنيػة المفرطػة عميػو ،ليعػود
كما كاف مرك اًز لممحبة ولينعـ أىمو بالحرية مف جديد حتى تتحقؽ العودة إلى فمسطيف».
السفير ،بيروت0220/6/02 ،

" 52حممة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان" تحذر من عروض فنية لفنانين زاروا "إسرائيل"
أف المبنػانييف سػيكونوف قريبػاً أمػاـ
ح ّذرت «حممة مقاطعة داعمي إسرائيؿ في لبنػاف» فػي بيػاف أصػدرتو أمػس ّ
وغنػوا فػي الكيػاف العبػري .وش ّػددت الحممػة عمػى مقاطعػة فرقػة
عروض لبعض الفنانيف العالمييف الذيف عزفػوا ّ
وتضـ فنانيف عديديف،
ستقدـ عرضيف في بيروت ( 9و 22تموز المقبؿ)،
 Notre Dame De Parisالتي ّ
ّ
مف بينيـ جولي زيناتي ،والؾ ميرفيؿ.
األخبار ،بيروت0220/6/02 ،
 50أنطوان لحد :ال يمكن أن تيزم "إسرائيل" حزب اهلل
أكػػد قائػػد ميميشػػيا عمػػبلء "إس ػرائيؿ" فػػي لبنػػاف ،انط ػواف لحػػد ،فػػي حػػديث لبلذاعػػة العسػػكرية اإلس ػرائيمية ،أف
«الج ػػيش اإلسػ ػرائيمي غي ػػر ق ػػادر عم ػػى ىزيم ػػة حػ ػزب اهلل» ،مض ػػيفا اف «اي عممي ػػة عس ػػكرية ق ػػد تق ػػدـ عميي ػػا
إسرائيؿ ضد حزب اهلل ،مف اجؿ إضعافو ،لف تكوف ذات جدوى» .وبحسب لحد ،فإف «الخيار الوحيد المتػاح
أماـ إسرائيؿ في حربيا ضد حزب اهلل ،ىو إضعاؼ إيراف ،رغـ انني ال اعػرؼ كيػؼ يمكػف إسػرائيؿ أف تقػوـ
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بػػذلؾ ،فالمسػػألة ليسػػت م ػف اختصاصػػي» .وأضػػاؼ لحػػد اف «اس ػرائيؿ اعتقػػدت فػػي الماضػػي اف بإمكانيػػا اف
تتوصؿ الى سبلـ مع لبناف ،واف ىذا البمد سيكوف الدولة العربية الثانية التي توقع معاىدة سبلـ معيػا ،لكنيػا
اخطأت .لبناف سيكوف الدولة العربية األخيرة التي تقدـ عمى ذلؾ» ،مشي ار الػى اف «المسػألة مرتبطػة بسػوريا.
إذا أبرمت دمشؽ اتفاقية سبلـ مع إسرائيؿ ،فسيسارع لبناف إلى فعؿ الشيء نفسو».
األخبار ،بيروت0220/6/02 ،
" 53الشرق األوسط"" :المخابرات المصرية" تبذل جيوداً لمنع التصعيد في قطاع غزة
غزة  -صالح النعامي :عممت جريدة الشرؽ األوسط أف جياز المخابرات العامة المصرية ،يبذؿ جيوداً لمنع
التصعيد بيف "إسرائيؿ" والفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة ،وذلؾ بعد استشياد ستة فمسطينييف باعتداءات
إسرائيمية .وذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أف المخابرات المصرية أجرت اتصاالت مكثفة مع ممثمي
الفصائؿ الفمسطينية "إسرائيؿ" ،لمتوافؽ عمى استئناؼ العمؿ بتفاىـ التيدئة.
الشرق األوسط ،لندن0220/6/02 ،
 54العراق يبمغ عباس بتحويل  05مميون دوالر لمسمطة الفمسطينية
راـ اهلل :تمقى رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس ،يوـ الثبلثاء  ،6/29اتصاالً ىاتفياً مف وزير الخارجية
العراقي ىوشيار زيباري ،أبمغو فيو قرار الحكومة العراقية تحويؿ مبمغ  08مميوف دوالر لمسمطة الوطنية
الفمسطينية.
وشكر الرئيس عباس ،الرئيس العراقي جبلؿ طالباني ،ورئيس الوزراء نوري المالكي ،والشعب العراقي
الشقيؽ ،عمى دعميـ المتواصؿ لشعبنا الفمسطيني.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)0220/6/29 ،
 55السعودية تدعم برنامج األونروا الغذائي في غزة بخمسة ماليين دوالر
عماف :تبرعت حممة خادـ الحرميف الشريفيف إلغاثة الشعب الفمسطيني في قطاع غزة ،بقيمة خمسة مبلييف
غزة مف خبلؿ وكالة
دوالر لتأميف االحتياجات الغذائية األساسية ألفقر فقراء البلجئيف الفمسطينييف في ّ
األونروا.
مف جانبو أوضح مفوض عاـ الوكالة عقب توقيع االتفاقية فيميبو جراندي أف استمرار القيود المفروضة عمى
الحركة في غزة أدى إلى اعتماد  522ألؼ شخص عمى برامج األونروا الغذائية ،وفي حاؿ استمر الوضع
فإف األونروا ستبقى مضطرة لمعمؿ الجاد باحثة عف تبرعات سخية.
عمان0220/6/02 ،
السبيلّ ،
 56مصر :نقل  422ألف لتر سوالر قطري لغزة
القاىرة  -أيمف قناوي :بدأت السمطات المصرية ،يوـ الثبلثاء  ،6/29في نقؿ  022ألؼ لتر سوالر قطري
مف ميناء "الزيتيات" البترولي بالسويس بواسطة  5سيارات لنقؿ المواد البترولية إلى منفذ العوجة بشماؿ
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سيناء ،تمييداً إليصاليا إلى قطاع غزة غداً ،مف أصؿ  20مميوف لتر سوالر قامت بإرساليا دولة قطر ىديو
لمشعب الفمسطيني.
الشرق ،الدوحة0220/6/02 ،
 57مصر تفتح معبر رفح بعد إغالق ستة أيام
(د.ب.أ :).فتحت السمطات المصرية معبر رفح البري مف الجانبيف ،أمس ،عقب إغبلؽ داـ ستة أياـ
متصمة بسبب أعماؿ الصيانة الفنية .وقاؿ مصدر أمني مصري إف معبر رفح فتح شيد عبور أوؿ فوج مف
المعتمريف الفمسطينييف ،وعددىـ  202معتم اًر فمسطينياً ،مشي اًر إلى أف ىناؾ مئات مف الفمسطينييف عمى
الجانبيف مف الراغبيف في العبور .وأضاؼ أف المعبر يشيد ازدحاماً كبي اًر نظ اًر إلغبلقو لمدة ستة أياـ
متصمة وىو األمر الذي لـ يحدث منذ إعادة فتح معبر رفح باآللية الجديدة عقب قياـ الثورة في مصر.
الخميج ،الشارقة0220/6/02 ،
 58لقاء في البرلمان البريطاني يناقش أوضاع الالجئين الفمسطينيين في لبنان
لقاء سياسياً في البرلماف البريطاني
لندف :عقد مركز العودة الفمسطيني ،مساء أمس االثنيف (ً ،)6|25
لمناقشة أوضاع البلجئيف الفمسطينييف ،مع تسميط الضوء عمى أوضاعيـ في لبناف .وذلؾ بالتزامف مع يوـ
البلجئ العالمي المنعقد سنوياً ،وضمف فعاليات أسبوع البلجئ الفمسطيني الذي ينظمو المركز مف  25وحتى
 08حزيراف /يونيو الجاري .وقد ناقش المتحدثوف تقرير زيارة الوفد البرلماني البريطاني األوروبي إلي
مخيمات لبناف ،التي نظميا مركز العودة الفمسطيني بالتعاوف مع مجمس العبلقات األوربية الفمسطينية في
شباط /فبراير الماضي.
وتحدث في المقاء عضو البرلماف البريطاني والوزير سابؽ السير جيرالد كوفماف ،وعضو البرلماف البريطاني
جيرمي كوربوف ،والبارونة جيني تونغ ،والدكتورة دونشاتيو المتخصصة في قضية البلجئيف في جامعة
اوكسفورد ،والدكتور نديـ شحاده الباحث في شؤوف الشرؽ األوسط في "شاتاـ ىاوس" ،والمدير العاـ لمركز
العودة الفمسطيني ماجد الزير ،ونسيـ أحمد الباحث في المركز.
وألقى مدير عاـ مركز العودة ماجد الزير كممة؛ تحدث مف خبلليا عف عمؿ وانجازات مركز العودة عمي
مدار السنوات الماضية .وبخصوص الوفد قاؿ الزير" :إف اليدؼ األساسي لمثؿ ىذه الزيارات واألنشطة ىو
التوعية بأوضاع البلجئيف الفمسطينييف المتدىورة".
المركز الفمسطيني لإلعالم0220/6/29 ،
 59عائمة أمريكية تقاضي األسير عبد اهلل البرغوثي بتيمة قتل أقاربيا الييود
يمثؿ القيادي في كتائب القساـ األسير عبد اهلل البرغوثي ،أماـ محكمة الصمح في القدس المحتمة يوـ
األربعاء ،لئلدالء بشيادتو في القضية التي رفعتيا عائبلت ييودية في الواليات المتحدة األمريكية ضده
وضد السمطة الفمسطينية؛ باعتبارىما مسؤوالف عف مقتؿ أقاربيا الييود في عمميات لممقاومة خبلؿ انتفاضة
األقصى .وقاؿ المحامي فادي القواسمي" :إف القضاء األمريكي طمب سماع شيادة أسرى فمسطينييف اتيموا
بالمسؤولية عف قتؿ ييود ،ووافقت "و ازرة العدؿ اإلسرائيمية" عمى طمبيا حيث ستنعقد الجمسة في القدس غدا".
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وتتيـ العائبلت الييودية السمطة الفمسطينية بالمسؤولية عف ىذه العمميات وتطالبيا بتعويضات مالية طائمة
تصؿ مبلييف الدوالرات.
موقع فمسطين أون الين0220/6/29 ،
 62فرنسا تدعو إلى التيدئة في المخيمات الفمسطينية في لبنان وفي في األراضي الفمسطينية المحتمة
أعربت فرنسا عف قمقيا ،إزاء الحوادث األخيرة في مخيـ نير البارد في شماؿ لبناف ،والمناوشات في مخيـ
عيف الحموة قرب صيدا في الجنوب ،إضافة إلى التطورات األمنية األخيرة في األراضي الفمسطينية .وقاؿ
الناطؽ باسـ الخارجية الفرنسي برنار فاليرو "في الظروؼ الراىنة ،نكرر دعوتنا الجميع إلى التيدئة .ندعو
الجميع إلى تنفيس االحتقاف والتحمي بالمسؤولية .يجب أف يدرؾ كؿ شخص في ىذا الصراع أف العنؼ ال
يحؿ شيئاً وأ ف عمى جميع المسؤوليف السياسييف ذوي العبلقة بما يحصؿ أف يتيقنوا بأف الحوار ىو الحؿ
عبر
الوحيد لممشاكؿ .ونحف ندعو إلى الحوار وال سيما بشكؿ رئيسي بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ،وىذا ما ّ
عنو بشكؿ واضح الرئيس فرنسوا ىوالند خبلؿ لقائو رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس .إف فرنسا
تحاوؿ بكؿ ما تممؾ مف قوة أف تكوف مفيدة إلنجاح عممية السبلـ في الشرؽ األوسط ،وسيمتقي في ىذا
اإلطار وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي داني ايالوف الخميس المقبؿ".
المستقبل ،بيروت0220/6/02 ،
" 62واشنطن بوست"" :إسرائيل" والواليات المتحدة طورتا فيروس "فميم" ضد إيران
كتبت جريدة "واشنطف بوست" ،اليوـ األربعاء ،أف الواليات المتحدة و"إسرائيؿ" قامتا سوية بتطوير فيروس
الحاسوب "فميـ" ،الذي ضرب قبؿ نحو شير شبكة الحواسيب والمعمومات اإليرانية في المنشآت التي تقوـ
إيراف بتخصيب اليورانيوـ فييا عبر آالؼ أجيزة الطرد المركزي ،حيث قاـ ىذا الفيروس ،بعد إدخالو باختراؽ
شبكة المعمومات اإليرانية ونسخيا وتحويميا لمجية التي قامت بتطويره ،سعياً إلى وقؼ المشروع اإليراني
وشمو عف العمؿ.
موقع عرب 0220/6/02 ،48
فوز مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية يقمق واشنطن و"إسرائيل" ويبيج قطاع غزة
ائد" بيت شعر عمره قروف عدة ،إال أنو يكرر نفسو
القاىرة  -دار اإلعبلـ العربية" :
مصائب قوـ عند قوـ فو ُ
ُ
في معتركات الحياة ،ال سيما السياسية كؿ حيف ،ففي حيف ترتجؼ قموب ساسة واشنطف وتؿ أبيب خيفة
فوز أضحى وشيكاً لمرشح جماعة اإلخواف المسمميف محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية ،يعيش
عبروا عنيا بالخروج إلى الشوارع ميمميف ومكبريف ابتياجاً بقرب فوز مرسي،
أىالي قطاع غزة فرحة غامرة ّ
ولكؿ طرؼ قطعاً أسبابو ومبرراتو ،في وقت توقع مراقبوف وقوؼ مرسي حاؿ فوزه عمى مسافة واحدة مف
جميع الفصائؿ الفمسطينية.
وعمت مظاىر الفرحة واالبتياج قطاع غزة الذي تسيطر عميو حركة حماس ،في أعقاب اإلعبلف عف فوز
ّ
شبو نيائي ،وفقاً لممؤشرات لمرشح جماعة اإلخواف المسمميف محمد مرسي برئاسة مصر ،وفي لفظ
"إسبلمية" و"مسمميف" تختفي كؿ رغبة في التساؤؿ عف السر.
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ويرى مراقبوف أف مبلمح فرحة الفمسطينييف عبر التكبير والتيميؿ وانتشار صور محمد مرسي في شوارع
غزة ،يرجع بالدرجة األولى إلى أف أىالي القطاع ينظروف إلى أف انتصار مرشح اإلخواف المسمميف يعتبر
في الوقت نفسو نص اًر لمقضية الفمسطينية ،ال سيما المنتميف لمحركات الجيادية وجماعات المقاومة ضد
االحتبلؿ اإلسرائيمي ،والرافضيف لػ"اتفاؽ أوسمو".
مشيريف إلى أف حركة فتح والسمطة الفمسطينية تنتظر بترقب مع فوز مرسي المنتمي إلى التيار اإلسبلمي،
خشية انحيازه كقيادة مصرية جديدة لما تسميو فتح انقبلب حماس عمى قطاع غزة ،وتوجيو بوصمة
المصالحة الفمسطينية في االتجاه الذي يعطي الغمبة لحماس عمى حساب باقي الفصائؿ الفمسطينية ،ومف ثـ
 ،واتفاؽ الدوحة الذي يعطي
النكوص عمى اتفاقيات أبرمت مف قبؿ ،وباألخص اتفاؽ القاىرة مايو
عباس فرصة تشكيؿ حكومة انتقالية في راـ اهلل وغزة.
الرئيس الفمسطيني محمود ّ
انقالب مستبعد
في الوقت ذاتو ،يتوقع مراقبوف " ّأال يسعى محمد مرسي إلى االنقبلب عمى االتفاقيات السابقة ،قدر ما
سيكوف مكمبلً لمدور الذي اضطمعت بو المخابرات المصرية لتذليؿ العقبات التي اعترت المصالحة
الفمسطينية ،ويربأ بنفسو عف االنحياز ،مف أجؿ االلتفات إلى الحقوؽ الفمسطينية التاريخية ،وقضايا الوضع
النيائي ،وانشاء الدولة الفمسطينية ،وكسر الحصار عمى غزة واالستيطاف اإلسرائيمي" ،الفتيف إلى أف
" الرئيس الجديد سيحاوؿ في إطار عبلقاتو الدولية ،الوقوؼ عمى مسافة واحدة مف جميع الفصائؿ
الفمسطينية".
تحذيرات
ويح ّذر المراقبوف أف عمى الفمسطينييف ،رغـ قرب فوز مرسي بانتخابات الرئاسة المصرية ،عدـ اإلسراؼ في
التفاؤؿ بفوز مرشح إسبلمي بالرئاسة ،الفتيف إلى أف إسرائيؿ والمجمس األعمى لمقوات المسمحة المصري،
المكمؿ ،سيسعياف إلى الضغط عمى القيادة المصرية الجديدة ذات الصبغة
وبموجب اإلعبلف الدستوري
ّ
اإلسبلمية ،بغية تضييؽ أُطر الدعـ والمساندة لمشعب الفمسطيني ،ال سيما في الدعـ المسمح لمفمسطينييف
حاؿ اجتياح إسرائيؿ قطاع غزة ،مضيفيف أنو ،وعمى الرغـ مف ذلؾ ،فإف انفراجاً كبي اًر سيحدث بشأف فتح
المعابر وتسييؿ تسيير قوافؿ المساعدات.
قمق ومخاوف في واشنطن
وألف "فوائد قوـ" كما تجري العادة أحياناً ،فإف اقتراب مرشح جماعة اإلخواف المسمميف في مصر مف اعتبلء
سدة الرئاسة تخفؽ القموب في واشنطف وتؿ أبيب وتتجدد المخاوؼ مف تحقؽ ىذا السيناريو ،إذ ينتاب
الواليات المتحدة قمؽ عميؽ مف طبيعة عبلقاتيا مع مصر مف جية ،وعبلقة القاىرة مع تؿ أبيب مف الجية
األخرى ،األمر الذي قد ينذر بتطورات "خطيرة" ،ال سيما في عبلقات القاىرة وتؿ أبيب ،كما يرى مراقبوف.
ولعؿ القمؽ األميركي واإلسرائيمي لـ يبدأ مع بدء العممية االنتخابية ،إذ ظمّتا ميتمتيف ،وبشكؿ متزايد ،بشأف
يناير ،والصعود التاريخي لمتيار اإلسبلمي وانتشارىـ،
التطورات السياسية في مصر ،في أعقاب ثورة
فضبلً عف تمكنيـ مف ارتداء ثياب "الشرعية" ليـ عمى الساحة السياسية ،مف خبلؿ أحزاب سياسية تنطؽ
باسميـ وتنافس عمى مقاعد البرلماف والمناصب القيادية.
إعدام عالقات
واعتبر السفير اإلسرائيمي األسبؽ لدى القاىرة تسفي مزئيؿ أف "تم ّكف اإلسبلمييف مف السيطرة عمى مؤسسة
سيطبؽ
الرئاسة مف شأنو تنفيذ حكـ اإلعداـ عمى عبلقات القاىرة وتؿ أبيب" ،مشي اًر إلى أف "الرئيس الجديد
ّ
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الشريعة اإلسبلمية ،والتي تممي قطع العبلقات ،فضبلً عف أف مسؤولي الجماعة رفضوا الحوار مع تؿ أبيب
في أكثر مف مرة ،في الوقت الذي لـ تتأثر العبلقة بيف مصر والواليات المتحدة بنفس الدرجة التي تتأثر بيا
العبلقة بينيا وبيف تؿ أبيب".
احتكاكات
في السياؽ ،يتوقع مراقبوف ومحمموف سياسيوف "إمكانية حدوث احتكاكات بيف الطرفيف عمى الحدود،
وعمميات ضغط نفسية يمارسيا الجانب اإلسرائيمي مستخدماً عدد مف اآلليات التي شرع فييا بالفعؿ ،مثؿ
تكثيؼ القوات عمى الحدود ،فضبلً عف استغبلؿ بعض األحداث لمتنديد بحزب الحرية والعدالة ،وآخرىا
الصواريخ التي تـ إطبلقيا مف مصر تجاه الجانب اإلسرائيمي ،وزعـ إسرائيؿ أف مجموعة مف البدو في
مصر يعمموف لمصمحة حماس ،الفتيف إلى أف "ىذه اإلشكالية التي قد تقمؽ الجانب اإلسرائيمي بقوة في ما
يخص عبلقة اإلسبلمييف بحماس وايراف أيضاً" .إال أف خبراء أمنييف في مصر نفوا إمكانية "حدوث أي
صداـ بيف القاىرة وتؿ أبيب" ،مشيريف إلى أف كبل الطرفيف عرؼ جيداً ويبلت الحرب ،وأف أحواؿ المنطقة
ال تسمح بحدوث ذلؾ ،عمى أف يستمر الوضع عمى ما كاف عميو مف احتكاكات واستف اززات مف الجانب
اإلسرائيمي فقط.
استفزاز إسرائيمي
يؤكد مساعد وزير الخارجية المصرية األسبؽ السفير أحمد الغمراوي أف "الجانب اإلسرائيمي يتممكو نوع مف
اليمع مف وصوؿ اإلسبلمييف إلى الحكـ ووجود رئيس ينتمي إلى المؤسسة اإلسبلمية" ،متوقعاً أف إقداـ
إسرائيؿ عمى ممارسة نوع مف "االستفزاز السياسي" لمصر واثارة بمبمة عمى الحدود تعبي اًر عف ىذه التخوفات،
مشدداً في الوقت ذاتو أف عمى القادة السياسييف في مصر التعامؿ بنوع مف "ضبط النفس" مع التطورات،
مع مراعاة كرامة المواطنيف والحفاظ عمى كرامة المواطف المصري ،وعدـ المجوء إلى أساليب النظاـ السابؽ
في التعامؿ مع تمؾ النوعية مف األزمات.
في األثناء ،دعا فيو نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي موشي يعموف ،حكومتو إلى "إعادة النظر في عبلقاتيا
مع مصر ،بعد اقتراب مرشح اإلخواف المسمميف مف حكـ مصر".
تبديد مخاوف
يشير مراقبوف إلى أف "فوز مرسي مف شأنو تبديد المخاوؼ والميجة العدائية التي كاف قد استخدميا المرشح
الخصـ أحمد شفيؽ خبلؿ حممتو االنتخابية ،في أعقاب اتيامو كبلً مف اإلخواف وحركة حماس بقتؿ
يناير" ،مضيفيف أف استخداـ شفيؽ فزاعة اإلسبلمييف كما فعؿ مبارؾ ،واالنحياز
المتظاىريف في ثورة
أيضاً إلى إسرائيؿ عمى أمؿ السبلـ التقميدي غير العادؿ وغير الشامؿ ،الذي طالما دفعت فاتورتو مف دماء
الفمسطينييف في غزة والضفة الغربية والقدس ،والسجوف اإلسرائيمية ،وسقوط جنود مصرييف عمى الحدود مع
األراضي المحتمة بنيراف االحتبلؿ.
تطمين
طمأف مرشح جماعة اإلخواف المسمميف في االنتخابات الرئاسية محمد مرسي في وقت سابؽ إسرائيؿ ،عبر
تأكيده وجوب احتراـ اتفاقية السبلـ الموقعة بيف الدولتيف ،ووجود نوع مف االحتراـ المتبادؿ بيف البمديف ،كي
ال تحدث االنتياكات السابقة التي كاف يقوـ بيا الجانب اإلسرائيمي ّإباف حكـ الرئيس المخموع حسني مبارؾ.
كما أكد مرسي في الوقت ذاتو أف الشعب المصري ال يياب إسرائيؿ ،ويجب أال ييابيا مطمقاً ،ال سيما أف
مميوناً.
عدد سكانيا يبمغ نحو خمسة مبلييف فقط ،في مقابؿ أكثر مف
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"إسرائيل" وغزة :التحاور بالنار في ضوء الحدث المصري
حممي موسى :أعمف رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ بني غانتس أف قواتو «لف تمر مرور الكراـ»
صاروخاً مف قطاع غزة.
عف إطبلؽ المقاومة الفمسطينية يوـ أمس أكثر مف
ورغـ ترافؽ التصعيد الناري في القطاع مع عممية عسكرية ضد إسرائيؿ مف شبو جزيرة سيناء إال أف أحداً ال
تدعي قربيا مف تنظيـ القاعدة أنيا نفذت العممية في سيناء .ومع
يجزـ بترابط األحداث .فقد أعمنت منظمة ّ
ذلؾ ليس بوسع أحد إنكار الترابط في األجواء والمناخات بيف ما يحدث في غزة وسيناء والقاىرة .ومف
الجائز أف ىذا الترابط ىو ما يخمؽ التعقيد في رؤية األحداث وتطو ارتيا.
تضمنت عناصر جديدة ال يمكف إغفاليا .فقد جرت في ظؿ
ومف الواضح أف أحداث اليوميف األخيريف
ّ
الحديث عف فوز المرشح اإلخواني محمد مرسي بمنصب الرئاسة المصرية ،وىو ما يرى البعض أنو ينطوي
عمى تشجيع لحركة حماس في قطاع غزة .كما أف ىذه ىي المرة األولى منذ فترة طويمة التي تعمف فييا
حركة حماس ،عبر ذراعيا العسكري «كتائب القساـ» ،إطبلقيا صواريخ باتجاه إسرائيؿ .وقد جاءت ىذه
اإلطبلقات بعد تعرض الجيش اإلسرائيمي ألحد نشطاء حماس ،في إشارة إلى أف الحركة ليست في وارد
«أف تمر مرور الكراـ» عمى ذلؾ .ومعروؼ أف حكومة حماس في قطاع غزة سعت لمنع التصعيد في
القطاع مف خبلؿ ضبط محاوالت إطبلؽ الصواريخ عمى إسرائيؿ ،خصوصاً بعد الجولة األخيرة التي حققت
فييا حركة الجياد إنجا اًز بفرض تفاىمات تقضي بأف التيدئة ليست مف طرؼ واحد .كما أف مف يتابع
السموؾ اإلسرائيمي يتبيف لو أف إسرائيؿ ال تيرع إلى التصعيد في ىذا الوقت الذي تحاوؿ فيو دراسة ما يحيط
ترد «بشكؿ تمقائي»
بيا مف تغييرات .لكف إسرائيؿ ،التي دأبت عمى تكريس مبدأ الردع ،اعتادت عمى أف ّ
تتخيمو مساساً بيا.
عمى كؿ ما ّ
واذا كاف لما سبؽ مف معنى فيو أف التصعيد الراىف في القطاع يقع ما بيف احتماليف ال ثالث ليما :محاولة
حذرة الختبار قدرات وحدود صبر كؿ طرؼ مف ناحية ،وتورط غير مرغوب بو ينبغي وقفو بأسرع وقت.
وبكممات أخرى فإف التصعيد في غزة ىذه المرة بدأ باستيداؼ الجيش اإلسرائيمي لمواطنيف فمسطينييف في
الرد عمى ذلؾ بإطبلؽ محدود لصواريخ ،ونحو مناطؽ مفتوحة.
بيت حانوف بدعوى أنيما قناصاف .وتـ ّ
بادرت إسرائيؿ الستيداؼ محدود لحماس وقوى أخرى بقصد إثبات أنيا صاحبة القوؿ الفصؿ في التصعيد
وتطوير أدوات المعركة .ردت حماس وقوى أخرى بإطبلؽ صواريخ نحو معسكرات لمجيش اإلسرائيمي في
صحراء النقب.
شف ىجمات
وىذا يعني في الغالب أف الطرفيف يخوضاف معركة مدروسة وبالحدود الدنيا .فبوسع إسرائيؿ ّ
أشد دموية ،وىي لـ تفعؿ ألف المعبة تجري حتى اآلف في «نطاؽ عسكري» .وكاف بوسع حماس وقوى
ّ
المقاومة الرئيسية األخرى مثبلً إطبلؽ صواريخ باتجاه مدف كعسقبلف واسدود وبئر السبع .ولكف ذلؾ لـ
يحدث حتى اآلف .ومف الجائز أال يحدث .واذا بقيت األمور عمى ىذا النحو فالسخونة الحالية ستتراجع وىو
يرجحو كثيروف.
ما ّ
وىذا يدفع لمحديث عف تعابير يزداد استخداميا في قطاع غزة ،وربما سيتعزز استخداميا الحقاً ،وىي تذكر
الجميع بتمؾ التي استخدمت مع جنوب لبناف .وبيف ىذه التعابير« :الحرص عمى عمو المييب» ،و«التحاور
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بالنار» .واألرجح أف ىذا الحاؿ سيتواصؿ بيف مد وجزر غير كبيريف ،إلى أف تتضح معالـ الصورة النيائية
لموضع السياسي في مصر.
السفير ،بيروت/ / ،
وتبيت لغماً
نير البارد أو كيف تصنع "غيتو" ّ

نيمة الشياؿ
المبنانيوف ،المثقموف بقمؽ ما يجري في سوريا وتأثيراتو المتعددة عمييـ ،والمسحوقوف بأزماتيـ المعيشية
الكبرى ،يبدوف غير مكترثيف لذلؾ الحادث في مخيـ نير البارد لبلجئيف الفمسطينييف حيث وقع قتمى وجرحى
بسبب إطبلؽ الجيش المبناني النار عمى محتجيف فمسطينييف .ىذا الفعؿ يتكرر بصيغ مختمفة وعمى يد
فاعميف مختمفيف كؿ يوـ في لبناف ،فأيف الغرابة؟ ثـ ،مف المعروؼ أف المضطيَد والعاجز يستسيغ وجود مف
ِّ
المرضية والمنحرفة أوجاعو ىو نفسو .مف ال يعرؼ قصة الرجؿ
يفوقو ضعفاً لينكؿ بو ،فيشفي بتمؾ الطريقة َ
الفقير الذي يعود مف العمؿ المضني (أو مف التسكع البائس باعتبار نسب البطالة المرتفعة اليوـ!) فيفش
خمقو بضرب امرأتو التي تضرب الصغار.ال يشعر المبنانيوف اليوـ بالتعاطؼ مع الفمسطينييف في لبناف ،وقد
يتعاطفوف معيـ في فمسطيف ،وقد يتعاطفوف مع «القضية» .ىذه ظاىرة معتادة متكررة في العالـ كمو ،لـ
يخترعيا المبنانيوف ،وليسوا فييا مبدعيف!
ولكف ،ورغـ ذلؾ ،فثمة ما يقاؿ ،ما يجب أف يقاؿ ،بشأف حادث نير البارد .بداية في المباشر ،وىو
األسيؿ :ال ُيعقؿ أف يتمرجؿ الجيش المبناني عمى صبييف يقوداف دراجة نارية ببل ترخيص داخؿ أزقة
المخيـ ،فيعتقد أف عميو توقيفيما .ويقاؿ في رواية أولى إف اطبلؽ النار عمييما تـ لعدـ امتثاليما ألمر
التوقؼ مما أردى أحدىما قتيبلً ،ويقاؿ في رواية إضافية إف جندياً صفع والدة الصبي اآلخر حيف احتجت
عمى إيقافو ...وىذا التصرؼ االخير ،لو ثبت ،فيو عيب بكؿ المقاييس واالعراؼ.
تنغؿ البمد بمئات ألوؼ الدراجات النارية التي تقتحـ االرصفة في المدف الكبرى ومنيا العاصمة ،وتتموى بيف
السيارات حيف ال تسير عكس السير ،متسببة بعدد ىائؿ مف الحوادث ،بعضيا قاتؿ ألصحابيا أو لممارة.
فما الذي جعؿ أفراد ذلؾ الحاجز لمجيش المبناني داخؿ المخيـ يتصرفوف فجأة كشرطة سويسرية ،عمى
جر ىذا
فرض حسف النية .وأما افتراض سوئيا فمف ميمات التحميؿ السياسي ،ال سيما أف مخططات ّ
الجيش الى نزاعات تؤدي إلضعافو أو النكشافو أكثر مف أف تحصى ،بينما ىو المؤسسة الوحيدة في البمد
التي ما تزاؿ تحافظ عمى تماسكيا .ومعموـ كيؼ تسعى التشققات الطائفية والمذىبية والجيوية العائدة لبنية
يعرفوف أنفسيـ كفاعميف سياسييف ،ويحؽ ليـ
المجتمع المبناني الى التسمؿ اليو ،وقد قدـ أحدىـ ،مف الذيف ِّ
مقترحاً أخرؽ وفاضحاً ،مطالباً بانتقاء عناصر ووحدات الجيش وفؽ ىويات
التصريح عمى شاشات التمفزةَ ،
مناطؽ انتشارىا .وال سيما كذلؾ أف في ممؼ معركة نير البارد منذ خمس سنوات بالتماـ معطيات عديدة
تستدعي السؤاؿ ،ووقائع ما زالت مبيمة ،حوؿ لماذا وكيؼ ،وحوؿ ظيور شيية فائقة لمتدمير ،مف غير
المؤكد أف مواجية مجموعات فتح االسبلـ كانت تتطمبيا.
وال شؾ أف قيادة الجيش تجري تحقيقاً في الحادث األخير الذي كانت ىي ولبناف بأسره بغنى عنو ،حتى ال
يضاؼ ممؼ آخر ممتيب الى الممفات المفتوحة والتي تدار أصبلً باالحتياط الدقيؽ وبالتعوذ مف الشيطاف.
ثانياً ،في ما يتعدى اآلني :ما زاؿ مخيـ نير البارد بأغمب مساحتو مدم اًر .ما زالت لـ تُسمـ مف الوحدات
! ما زالت أغمبية الػ الؼ نازح منو ،تعيش إما خارجو أو في
شقة مف أصؿ
السكنية إال
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خيـ بنيت عمى عجؿ .وىكذا ،ومحاطاً باليواجس ،راح يسود مطمب «العودة الى المخيـ» كيفما اتفؽ ،في
 ،إذا تركنا
تراجع عف شعار «عودة المخيـ» نفسو ،وىو وحده ما يمكنو جبر ما جرى في العاـ
جانباًالشعار/االطار السياسي الذي تطيح بو مثؿ ىذه األوضاع ،أي»حؽ العودة»...الى فمسطيف.
يقر المسؤولوف الدوليوف عف إعادة إعمار المخيـ أف ىناؾ بطئاً شديداً ،ويمقوف بالبلئمة عمى األزمة
االقتصادية العالمية وأزمة اليورو التي حجبت اجزاء ىامة مف اليبات والمساعدات االوروبية بالدرجة
فمـ ال تتفضؿ بعض الدوؿ النفطية العربية ،التي
االولى .واالزمة ليست مرشحة لبلنتياء .وبكؿ سذاجةَ ،
تبذؿ الغالي والرخيص في لبناف دعماً لممجموعات التي تقع عمى ىواىا ،في دعـ صندوؽ إعادة اعمار
مخيـ نير البارد ،أقمو تكفي اًر خالصاً لوجو اهلل عف السيئة آنفة الذكر .ماذا عف إيراف أيضاً وفي السياؽ
ذاتو؟
ثـ ،ىؿ يعقؿ أف يبقى المخيـ محاص اًر عمى ىذه الصورة ،ال يتـ الدخوؿ اليو والخروج منو إال بتصريح
عسكري ،حتى بالنسبة لسكانو ،حتى بالنسبة لمصحافييف .ىؿ مف ضرورة ألف تنتشر حواجز الجيش المبناني
عمى مداخمو وداخؿ احيائو ،في استثناء عف سائر مخيمات المجوء الفمسطيني ،ما يجعمو تحت السيطرة
 .ىؿ مف وظيفة
والمسؤولية المباشرتيف لمسمطات االمنية المبنانية...كما كانت حاؿ المخيمات قبؿ
؟
لذلؾ ،تمييدية مثبل لسواىا ،أو نموذجية ،أـ ىي ممارسة لمنطؽ «غنيمة الحرب» ،حرب العاـ
في المئة مف
وكيؼ يعيش السكاف حيف تُكبؿ الحركة منيـ والييـ عمى ىذه الصورة الخانقة ،ويقاؿ إف
شباب المخيـ عاطموف عف العمؿ .يطالب أىالي البارد بفؾ «عزلة المخيـ عف محيطو» ،وىو كاف قد غدا
مرك اًز لصناعات خفيفة ومتوسطة ،ولمميارات الحرفية ،ولمتجارة والتسوؽ ،عبلوة عمى خبرة
قبؿ العاـ
أىمو المتقدمة في الزراعة واشتغاليـ فييا ،وباألخص في سيؿ عكار القريب.
تؤدي سياسات العزؿ والحصار والسيطرة ،وانفجار سموكيات ال يمكف وضعيا سوى في خانة التنكيؿ ،الى
منبت لسياقات الحقة قد توفرىا تداعيات ظروؼ المنطقة
رعاية البغضاء .وىي متبادلة .وىذا حضف دافئ
ٌ
التي ما زالت في المجيوؿ .ولكنيا ،أياً كانت ،ليست بالتأكيد في مصمحة البلجئيف الفمسطينييف في لبناف وال
في مصمحة المبنانييف جميعيـ ،موضوعياً ،وبغض النظر عف قناعاتيـ .ىنا ،وبناء عمى الواقع الجاري
وعمى ما يضمره ،ثمة ما يستدعي التبصر واعادة النظر في الخيارات الممارسة والتشدد في المسمكيات .وقد
كانت الفتة الميجة اليادئة والتصالحية التي طغت عمى خطابي السيديف محمود عباس واسماعيؿ ىنية الى
السمطات المبنانية بخصوص الحادث األخير .ولكف الخوؼ ىو مف تكرار الحادث كما جرى عند تشييع
الضحية االولى ،حيث سقط ضحايا جدد ...إال إذا كانت السمطات المبنانية تفترض أف السكاف الفمسطينييف
ٍ
مناؼ لكؿ عرؼ
عبيد ،عمييـ أف يرتضوا الموت بصمت ،وأنيا تستبد بأىؿ البارد نيابة عنيـ جميعاً .وىذا
أخبلقي وحقوقي عالمي.
نقطة أخيرةُ :بني بسرعة مدىشة ،في بمد تمط فيو كؿ المشاريع ،نصب ىائؿ ومتشاوؼ ،موضوع عمى
مدخؿ البارد ،عند تقاطع الطرؽ المؤدية اليو والى مناطؽ عكار الجبمية والساحمية عمى السواء ،يذكر أىؿ
،
قتيؿ ىـ ضحايا
المخيـ كما أىالي المناطؽ المبنانية المحيطة بو أف ىناؾ
عسكرياً
منيـ مف الجيش المبناني ،أغمبيتيـ مف ابناء تمؾ المناطؽ التي توفر لمجيش أصبل نسبة كبيرة مف عديده.
ىؿ كاف التأريخ عمى تمؾ الصورة البغيضة لتمؾ الواقعة المؤلمة ضرورياً حقاً؟
السفير ،بيروت/ / ،
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ضبابية سياسية فمسطينية

فايز رشيد
أعمف الرئيس الفمسطيني محمود عباس مف باريس في المؤتمر الصحفي المشترؾ مع الرئيس الفرنسي
فرانسوا ىوالند ،عزـ السمطة الفمسطينية التوجو إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لطمب وضع دولة غير
عضو لفمسطيف بسبب عدـ التمكف مف الحصوؿ عمى اعتراؼ كامؿ في مجمس األمف .
ما قالو رئيس السمطة يتعارض مع ما كاف عباس يريد فعمو قبؿ نحو عاـ :التوجو لمجمس األمف لمحصوؿ
عمى عضوية كاممة لفمسطيف في األمـ المتحدة.
وبسبب مف التقصير في األصوات في المجمس ( بدالً مف ) ،أعمف أبومازف أف السمطة ستتوجو إلى
) في األمـ المتحدة ،وأضاؼ قائبلً :وفي
األمـ المتحدة لحسـ ىذا األمر ،وستكوف فمسطيف الدولة رقـ (
حالة فشؿ ىذا اليدؼ ،فستقوـ السمطة بحؿ نفسيا.
ما الذي استجد حتى يغير رئيس السمطة توجياتو السياسية بالقبوؿ بعضوية غير كاممة لفمسطيف ،في الوقت
الذي عارضت فيو ذات السمطة الضغوط الكبيرة ،وبخاصة مف الواليات المتحدة األمريكية ودوؿ السوؽ
األوروبية المشتركة لمقبوؿ بعضوية منقوصة عمى غرار الفاتيكاف وسويسرا؟ مف الواضح أف الرئيس عباس
يت ارجع عف الطمب مف عضوية كاممة إلى دولة غير عضو  .أبو مازف أيضاً تراجع عف حؿ السمطة وىو
الذي وعد باتخاذ خطوات مف ِقَبؿ السمطة الفمسطينية ستعمؿ عمى تغيير وجو المنطقة ،ثـ لـ نسمع عف
اتخاذ أي خطوة تغييرية مف تمؾ التي وعدت بيا السمطة  .في ذات السياؽ ،تأتي اشتراطات الرئيس
الفمسطيني بالنسبة إلى االستيطاف ،فيو الذي وعد بعدـ الدخوؿ في مفاوضات مع “إسرائيؿ” في ظؿ
عماف التي جرت مع “إسرائيؿ” في جوالت عدة وسميت
االستيطاف ،ثـ عاد وتراجع عف ذلؾ في مفاوضات ّ
“باالستكشافية” ،ثـ التراجع جاء أيضاً في ما عرؼ ب “مفاوضات الرسائؿ”  .ىذه التراجعات واالنحسارات
ىي دليؿ ارتباؾ سياسي فمسطيني  .بمعنى آخر ،فإف السمطة الفمسطينية عاجزة عف السير في التكتيؾ
وسع فيو نتنياىو مف قاعدة ائتبلفو
السياسي الصحيح  .وكدليؿ أيضاً عمى ىذا االرتباؾ أنو في الوقت الذي ّ
) فإف رئيس السمطة قاـ بتشكيؿ حكومة جديدة بدالً مف
الحكومي لتصبح بأغمبية ( نائباً مف أصؿ
حكومة ائتبلؼ تنفيذاً التفاؽ القاىرة لممصالحة الفمسطينية ،األمر الذي جعؿ معظـ الفمسطينييف عديمي ثقة
بكؿ اتفاقيات المصالحة التي يجري توقيعيا.
في ظؿ عدـ الوضوح السياسي الفمسطيني ،فإف الوضوح في أعمى درجاتو يتمثؿ في ما يتخذه نتنياىو مف
ق اررات وبخاصة في موضوع االستيطاف ,فبالنسبة إلى البؤر االستيطانية (التي بناىا المستوطنوف الصياينة
بعيداً عف المخطط االستيطاني لمحكومة “اإلسرائيمية”) ،وعد رئيس وزراء العدو بأنو ومقابؿ كؿ بؤرة
استيطانية ستزاؿ فإنو سيقوـ ببناء عشرة مب ٍ
اف استيطانية في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية ،وبالفعؿ
بيت استيطاني
(وفي يوـ األربعاء يونيو /حزيراف الحالي) ألحؽ نتنياىو قرار الحكومة السابؽ ببناء
بيتاً استيطانياً آخر في خمس مستوطنات ليرتفع بذلؾ عدد البيوت التي
في مستوطنة بيت إيؿ ،ببناء
بيتاً  .وقد وصؼ نتنياىو ىذا القرار باعتباره
قرىا تحت ستار زوبعة إخبلء خمسة مباف سكنية إلى
أّ
تعويضاً لعصابات المستوطنيف اإلرىابية عف قرار الحكومة االنصياع لقرار محكمة “إسرائيمية” بإخبلء
خمسة ٍ
مباف في البؤرة االستيطانية.
الضبابية السياسية الفمسطينية تنطبؽ أيضاً عمى االرتباؾ السياسي الذي أبدتو السمطة في ما يتعمؽ بتصريح
الرئيس األمريكي أوباما أماـ زعماء االتحاد األرثوذكسي الييودي في الواليات المتحدة (وقد اجتمع بيـ في
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مكتبو البيضاوي في البيت األبيض) ،عف رئيس السمطة بأنو ليس معنياً باتفاؽ سبلـ مع “إسرائيؿ”  .ما إف
بدأت الصحؼ “اإلسرائيمية” في تداوؿ ىذا التصريح األسبوع الماضي حتى سارع مسؤوؿ ممؼ المفاوضات
في السمطة الفمسطينية إلى نفي ىذا التصريح جممة وتفصيبلً (بدأ عريقات مؤلؼ كتاب :الحياة مفاوضات،
في تصريحو وكأنو المتحدث الرسمي باسـ اإلدارة األمريكية وباسـ أوباما شخصياً)  .يوماف فقط مضيا عمى
ليصرح“ :إف الرئاسة تح ّذر مف
تصريح عريقات حتى قاـ أميف عاـ الرئاسة الفمسطينية الطيب عبدالرحيـ،
ّ
تكرار سيناريو التخمص مف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات” ،مممحاً بالطبع إلى تصريحات أوباما تمؾ التي
تصب في السياؽ.
بدالً مف كؿ ىذا االرتباؾ السياسي الذي تبديو السمطة الفمسطينية في أكثر مف قضية ،فإف السمطة مطالبة
بنزع األوىاـ مف عقوؿ قادتيا بإمكانية جنوح “إسرائيؿ” إلى السبلـ ،وبخاصة بعد أف أثبتت اإلحصاءات أف
لتصبح نسبة ما سرقتو مف
 %مف أراضي المناطؽ المحتمة عاـ ،
“إسرائيؿ” سرقت ما نسبتو
مساحة أراضي فمسطيف التاريخية  %بمعنى أف ال مجاؿ لحؿ الدولتيف (فبل دولة فمسطينية قابمة لمحياة
عمى مساحة صغيرة) ،والسمطة مطالبة أيضاً بإلغاء نيج المفاوضات مع “إسرائيؿ” وعدـ المراىنة عمى
(حيادية) الواليات المتحدة واعتماد نيج المقاومة المسمحة ضد الكياف الصييوني.
الخميج ،الشارقة/ / ،

الظروف مواتية لـ"تسوية مؤقتة" في الضفة

موشيو العاد
ُيعممنا االشتغاؿ الدائـ بأراضي الضفة الغربية وبالقضية الفمسطينية أنو لف ُيحرز اتفاؽ سبلـ حقيقي بيننا
قبؿ اف تثور قضايا االستيطاف الجوىرية
وبيف جيراننا ال غداً وال في األسبوع القادـ .في حزيراف
وشرقي القدس والتسويات الحدودية ،أعمف أنور نسيبة ،وىو ممف اشتير بصدقو مف الفمسطينييف ،أنو لف
ينشأ أبدا سبلـ حقيقي بيف إسرائيؿ والعرب .وحينما ُسئؿ نسيبة ما الذي يمكف اف ينجح ،أجاب :السبلـ
العادي ،أي تسوية سبلـ ال يصاحبيا اتفاؽ سبلـ رسمي بيف الحركة الصييونية والحركة القومية العربية.
سنة ،وأصبح عرب الضفة الغربية في السنيف االخيرة سجناء بيف ذلؾ الحظر
مرت منذ ذلؾ الحيف
الصريح لممصالحة التاريخية وبيف الرغبة في جعؿ مكانتيـ مؤسسية ليحسنوا عيشيـ.
ىناؾ دالئؿ عمى تغيير يجري في الجانب الفمسطيني يقتضي ردا إسرائيميا مناسبا .أوال ،ال يوجد منذ ثبلث
سنيف تقريبا احتجاج في الضفة الغربية ،فسكاف الضفة ،وبخاصة الشباب ،ينظروف الى قطاع غزة وليبيا
ومصر وسورية ،ويشيدوف انتقاض ُعرى األمة العربية وأفعاليا واخفاقاتيا الفظيعة .وينظروف مرة اخرى الى
الجارة مف الغرب ويسألوف أنفسيـ :مف نريد اف نشبو؟.
ثانيا ،حاؿ االقتصاد الفمسطيني في الضفة أفضؿ مف حالو في القطاع وفي أكثر الدوؿ العربية ،وال سيما
تمؾ التي جربت "الربيع العربي" .وتشير مئات مشروعات البناء والتجارة والبنى التحتية الصناعية التي تفخر
بيا السمطة الفمسطينية الى الرغبة في تحسيف حاؿ سكاف جنيف ونابمس وراـ اهلل.
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ثالثاُ ،يثنوف في الجانبيف عمى التنسيؽ األمني بيف إسرائيؿ والفمسطينييف الذي لـ يكف قط أفضؿ مما ىو
اآلف .ويعود سكاف في الضفة ويؤكدوف انو توجد يقظة ،ويذكروف جميور اإلسرائيمييف الذيف عادوا ليزوروا
مدف الضفة في أياـ السبت والتعاوف بيف جيات مختمفة مف الطرفيف.
يجدر اف نتذكر في الحقيقة اف الحديث ال يدور ىنا عف قصة غراـ بؿ عف التقاء مصالح ،لكف ماذا يعني
كؿ ذلؾ؟ ال أعمـ ما الذي يشير اليو خبراء رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو ،لكنني أعتقد باعتباري صاحبت
"المناطؽ" منذ بداية ثمانينيات القرف الماضي أف تآلؼ ىذه الظروؼ ،الذي ال ُيتذكر مثمو ،يقتضي توجيا
مختمفا يجب اف ُيفصح عنو اقتراح إسرائيمي عمى محمود عباس.
يجب عمى نتنياىو اف يستخدـ الظروؼ القائمة ،واف يبادر الى اقتراح يقوـ عمى صيغة باراؾ – عرفات في
وتبناه ايضا اولمرت وأبو مازف ،واف يعرض عمى الفمسطينييف اتفاؽ سبلـ لسنيف
كامب ديفيد سنة
طويمة .ينبغي أال نوىـ أنفسنا ،فالحديث عف اتفاؽ مصمحي يكوف أشبو باتفاؽ طبلؽ في عقد زواج ،اتفاؽ
يجعؿ االنفصاؿ كريما.
ُيعممنا تاريخ عبلقاتنا مع الفمسطينييف اف قادتنا مصابوف بقصر النظر ،فقد انتظروا دائما آمميف "شيئا
أفضؿ" ،وحصموا عمى نحو عاـ عمى شيء اسوأ.
سنة مع
–
ال تنتظر يا نتنياىو .استغؿ الظروؼ لتسوية عبلقاتنا مع عرب الضفة الغربية ولو لمدة
خيار التمديد ألنو يبدو أنو لف تكوف لؾ فرصة مشابية في القريب.
ىآرتس
األيام ،رام اهلل/ / ،
ىل قصد نتنياىو ما قالو؟

باراؾ رابيد
حزيراف ،مرت ثبلث
قمة في اسرائيؿ يتذكروف وعمى ما يبدو ال أحد ينتبو ،ولكف يوـ الخميس الماضي،
سنوات عمى خطاب بار ايبلف الذي اعمف فيو رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو لممرة االولى عف استعداده "لحؿ
دولة فمسطينية مجردة الى جانب الدولة الييودية".
الغالبية الساحقة مف األسرة الدولية واجزاء واسعة مف الجميور االسرائيمي ،الذيف لسنوات طويمة يقبموف حؿ
الدولتيف ،لـ يروا في ذلؾ بشرى جديدة .اما نتنياىو ،الذي عمى مدى السنيف عارض الدولة الفمسطينية –
فقد كاف ىذا تصريحا شديد المعنى.
نتنياىو وصؿ الى خطاب بار ايبلف بعد "إعادة تقويـ" الموضوع الفمسطيني ،والذي في ختامو توصؿ الى
ىذا الحد او ذاؾ الى ذات االستنتاج الذي توصؿ اليو رئيس الوزراء السابؽ اييود اولمرت ووزيرة الخارجية
السابقة تسيبي لفني .وفي الطريؽ أغضب نتنياىو االميركييف ،أثار شكوؾ الفمسطينييف والعرب وحاوؿ
استئناؼ المفاوضات مف نقطة أصعب بكثير ،حيث يتمترس الفمسطينيوف في شروطيـ المسبقة لتجميد
.
البناء في المستوطنات والمفاوضات عمى اساس خطوط
في السنوات الثبلث منذ خطاب بار ايبلف يجري جداؿ في واشنطف ،في راـ اهلل ،في عواصـ اوروبا وفي
القدس ايضا عمى مسألة – ىؿ نتنياىو قصد حقا ما قالو؟ .ىؿ يدور الحديث عف قرار استراتيجي وسياسة
حكومة اسرائيؿ أـ مجرد ورقة رسائؿ ألغراض الدعاية كتبت كنتيجة لضغط اميركي؟.
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محافؿ مف اليسار ومف اليميف تدعي أف نتنياىو ال يؤمف حقا بما قالو في الخطاب ،يشيروف الى حقيقة انو
حتى اليوـ لـ يتخذ قرار حكومي يتبنى رسميا مضموف الخطاب .وبذات القدر لـ يتغير برنامج الميكود
السياسي بشكؿ يتضمف االستعداد إلقامة دولة فمسطينية.
تصريح الوزير بيني بيغف قبؿ ثبلثة اشير في مؤتمر في الجامعة العبرية زاد أكثر فأكثر مف عبلمات
االستفياـ بشأف صمة الخطاب باألمر" .ليس صدفة أنو ال يوجد قرار حكومي كيذا" ،قاؿ في حينو بيغف
حسب التسجيؿ الذي كشفت عنو النقاب صحيفة "مكور ريشوف"" .اقوؿ ىذا في اعقاب الخطاب .فيو لـ
يطرح عمى البحث في الحكومة ولف يطرح عمى البحث في الحكومة .ليس ىذا موقؼ الحكومة وعميو فإنو
يسمح لشخص مثمي بأف يكوف عضوا في الحكومة انطبلقا مف الفيـ بأنو ال يوجد واقع دولتيف كيذا".
وزير التعميـ جدعوف ساعر تحدث ىو أيضا بشكؿ يتناقض تماما مع الخطاب" .اسرائيؿ يجب أف تطرح
" .إقامة
عبلمات استفياـ عمى االستعداد إلقامة دولة فمسطينية" ،قاؿ في اريئيؿ في كانوف االوؿ
دولة فمسطينية ستكوف خطوة شديدة المخاطر ...لف نخاطر بأمف اسرائيؿ عمى اساس اماني غير واقعية".
المستشاروف المقربوف مف نتنياىو ممف كانوا شركاء في كتابة الخطاب يردوف عبلمات االستفياـ .كاف ىناؾ
مف اقترح عمى نتنياىو طرح الخطاب عمى التصويت في الحكومة .كما يدعوف ،ولكنو لـ َير حاجة الى
ذلؾ" .ال ريب أف خطاب بار ايبلف كاف تغيي ار في االتجاه جد ىاـ بالنسبة لنتنياىو" ،قاؿ مسؤوؿ كبير في
مكتب رئيس الوزراء" .لـ يقؿ االمور فقط ألغراض الدعاية .كؿ كممة قاليا في حينو يقؼ خمفيا اليوـ
ايضا".
في محيط نتنياىو يشيروف الى أنو في تصريحاتو منذ خطاب بار ايبلف – مثؿ خطاب افتتاح الدورة
 ،وذاؾ الذي في الكونغرس االميركي بعد ثمانية اياـ مف ذلؾ –
ايار
الصيفية لمكنيست في
انتقؿ أكثر فأكثر الى اتجاه تقسيـ الببلد .في الكنيست تحدث نتنياىو عف استعداد عف تواجد عسكري فقط
عمى طوؿ نير االردف وفي الكونغرس صرح باف قسما مف المستوطنات سيبقى خارج حدود اسرائيؿ.
في بداية نيساف ،في المؤتمر الصحفي االحتفالي الذي عقده بمناسبة بداية السنة الرابعة لواليتو ،واصؿ
نتنياىو التحرؾ في ذات االتجاه وأوضح أنو يخشى مف تحوؿ اسرائيؿ الى دولة ثنائية القومية .قبؿ ثبلثة
اسابيع ،في خطاب في معيد بحوث األمف القومي أكد نتنياىو الرسالة" .التسوية السممية بيننا وبيف
الفمسطينييف ضرورية لنا اوال وقبؿ كؿ شيء كي نمنع دولة ثنائية القومية وكي نعزز مستقبؿ اسرائيؿ كدولة
ييودية وديمقراطية" ،قاؿ" .نحف ال نريد الفمسطينييف كمواطني دولة اسرائيؿ".
رغـ التحوؿ الذي يجتازه نتنياىو في المسألة الفمسطينية ،فإف تصريحاتو ال تتيـ تقريبا الى أفعاؿ .نتنياىو
يفيـ بأف االنفصاؿ عف الفمسطينييف ىو مصمحة اسرائيمية ،ولكنو أحيانا يعمؿ العكس ،مثمما في موضوع
البناء في المستوطنات .مصدر اسرائيمي يتشاور نتنياىو معو في الموضوع الفمسطيني شدد عمى أف االخير
يفيـ الضرر االستراتيجي الذي يمحقو الجمود السياسي بإسرائيؿ ،ويرغب في التقدـ بالمسيرة السممية ولكف
بالشروط التي تجعؿ ذلؾ غير قاببل لمتطبيؽ.
"توجد قطيعة بيف ما يفيمو بيبي مف ناحية تحميمية بالنسبة لمموضوع الفمسطيني وبيف االستيعاب والعمؿ"،
قاؿ المصدر االسرائيمي" .اذا لـ يكف لو سيؼ عمى الرقبة فإنو لف يتحرؾ .بيبي يريد اف يكوف واثقا مف كؿ
االتجاىات – االئتبلؼ ،شبكة اماف اميركية ،تعيد فمسطيني – ولكف في السياسة انت ال يمكنؾ اف تنتظر
الى أف تنتظـ كؿ النجوـ في السماء".
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قسـ ال بأس بو مف المسؤولية عف الجمود يقع عمى كاىؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس (ابو
مازف) الذي وصؼ ىذا االسبوع حالة المسيرة السممية "بالموت السريري" .وقد القى عمى نتنياىو بالمسؤولية
عف دفف حؿ الدولتيف ،ولكنو ىو ايضا ليست لديو سياسة واضحة .في يوـ ما يتسمى بإقامة حكومة وحدة
مع حماس ،وفي آخر باستئناؼ المسيرة أحادية الجانب في االمـ المتحدة بؿ واحيانا يعود الى النظر في
استئناؼ المفاوضات مع اسرائيؿ اذا ما استوفيت شروطو .ومثؿ نتنياىو ،ىو ايضا يمتنع عف اتخاذ
الق اررات ويفضؿ الوضع الراىف" .لـ ندخؿ الى المفاوضات حتى اليوـ بسبب شروط ابو مازف المسبقة"،
يقوؿ احد مستشاري نتنياىو" .كؿ مرة اقتربنا فييا كاف ييرب اكثر".
تبادؿ الرسائؿ بيف نتنياىو وعباس قبؿ شير لـ ينجح في إعادة تحريؾ استئناؼ المفاوضات ،ولكف في
نائبا ،تحاوؿ الواليات المتحدة
األياـ االخيرة ،بعد انضماـ كديما الى الحكومة واقامة ائتبلؼ ضخـ مف
واالردف إعطاء االكسجيف لممسيرة السممية التي تنازع الحياة.
وزير الخارجية االردني ،ناصر جودة ،التقى االسبوع الماضي في واشنطف مع وزيرة الخارجية كمينتوف
وطمب منيا بذؿ جيد اضافي في الموضوع االسرائيمي  -الفمسطيني قبؿ انتخابات الرئاسة االميركية في
تشريف الثاني .بعد المقاء القى جودة خطابا في معيد كرنيجي في المدينة وتحدث بشكؿ مفاجئ عف نتنياىو.
قاؿ" .يمكنو اف يفعؿ شيئا – ولديو تفويض".
رغـ اف االميركييف شكاكوف بالنسبة الستعداد الطرفيف لمتقدـ ،استدعت كمينتوف الى واشنطف المحامي
اسحؽ مولخو وصائب عريقات .مع مولخو التقت في نياية االسبوع ومع عريقات أمس .اضافة الى ذلؾ،
تحدثت ىاتفيا مع نتنياىو وابو مازف .حتى اآلف بدوف نتائج.
في سياؽ االسبوع ستمتقي كمينتوف في واشنطف مع النائب االوؿ لرئيس الوزراء شاؤوؿ موفاز ،الذي يحاوؿ
أف ينظـ لنفسو لقاء مع ابو مازف .موفاز يريد أف يري بأف انضماـ كديما أدى الى حراؾ سياسي.
اصبعا ضد" ،يقوؿ
"التصويت عمى االولبانو يظير أنو يمكف إقرار خطوة سياسية في الكنيست حتى مع
موفاز" .الزمف ال يعمؿ في صالحنا .دولة ثنائية القومية أخطر مف ايراف .ال يمكف االستمرار مع االحتبلؿ
والتجوؿ في العالـ والقوؿ اننا نريد السبلـ".
رغـ المحاوالت االخيرة إلحياء المسيرة السممية ،يوجد اتفاؽ شبو كامؿ في القدس وفي راـ اهلل ايضا عمى أف
الحديث يدور عف زمف ضائع .التغيير ،اذا كاف سيحصؿ عمى االطبلؽ ،لف يحصؿ اال بعد انتخابات
الرئاسة االميركية في تشريف الثاني .براؾ اوباما معني بدفع المفاوضات بيف اسرائيؿ والفمسطينييف مف جديد
اذا ما انتخب لوالية ثانية ،ولكنو لف يتدخؿ بشكؿ شخصي في الموضوع اال اذا كاف واثقا مف أف نتنياىو
يريد صفقة.
ىآرتس / /
عمان/ / ،
الغدّ ،
نتنياىو لم ينم

فيمي ىويدي
لـ ينتبو كثيروف إلى أصداء االنتخابات الرئاسية المصرية في إسرائيؿ ،أو في العالـ العربي ،وقد أشرت قببل
إلى بعض ىذه األصداء األخيرة ،في حيف الحظت أف صحفنا عنيت بإبراز ما نشرتو الصحافة العالمية
حوؿ الحدث الكبير .إال أف أغمب الظف أف المصرييف الذيف سيروا يتابعوف النتائج حتى فجر أمس األوؿ
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(االثنيف  ) /لـ يخطر عمى باليـ أف بنياميف نتنياىو رئيس وزراء إسرائيؿ لـ يغمض لو جفف في تمؾ
الميمة ،وانما ظؿ ساى ار يتابع النتائج حتى أدرؾ مع طموع شمس االثنيف أف الفوز كاف مف نصيب الدكتور
محمد مرسي ،وأف الفريؽ أحمد شفيؽ ،خياره الذي تمناه ،لـ يحالفو التوفيؽ في المعركة.
ليس ذلؾ استنتاجا مف عندي ،ولكنو خبر بثو التميفزيوف اإلسرائيمي في نشرة أخبار الساعة السابعة صباح
االثنيف ،إذ ذكر أف نتنياىو ظؿ إلى ساعة الفجر األولى يتابع نتائج االنتخابات المصرية ،وأنو أجرى
مشاورات عاجمة مع مستشاريو بعد إعبلف فوز الدكتور مرسي.
لـ يكف ذلؾ ىو الصدى الوحيد ،ألف وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية أبرزت الحدث في اليوـ ذاتو (االثنيف) عمى
صدر صفحاتيا األولى وفي مقدمة عناوينيا .ومما قالتو قناة التمفزة الثانية في نشرة أخبار السابعة صباحا
أف نتنياىو كاف قد حث الرئيس األمريكي أوباما عمى قيادة حممة دولية تشارؾ فييا بعض الدوؿ العربية
لمساندة الفريؽ شفيؽ وانجاحو في ميمتو إذا فاز في االنتخابات .وكاف مراسؿ التميفزيوف اإلسرائيمي في
واشنطف قد ذكر أف العديد مف الدوؿ بذلت جيودا ىائمة مف وراء الكواليس إلنجاح الفريؽ شفيؽ في
االنتخابات( .ىؿ يستدعي ذلؾ العديد مف األسئمة المثارة حوؿ حممتو االنتخابية الباذخة ،والتفاؼ عدد مف
شخصيات النظاـ السابؽ حولو).
في نشرة الساعة السابعة صباحا مف ذات اليوـ (االثنيف) ذكرت اإلذاعة العبرية أف األوساط السياسية
اإلسرائيمية أصيبت بصدمة كبيرة ،بعدما توالت األنباء التي رجحت فوز الدكتور مرسي ،خصوصا أف
التقييمات المسبقة التي نقمتيا واشنطف إلى تؿ أبيب كانت تؤكد أف فوز الفريؽ شفيؽ حتمي ،وأنو سيصبح
رئيس مصر المنتخب.
معمؽ اإلذاعة العبرية ذكر صبيحة اليوـ ذاتو (  ) /أنو يجب رفع القبعة تقدي ار لمشعب المصري،
إلص ارره عمى التحوؿ الديمقراطي« ،رغـ شعورنا بالم اررة الختياره مرسي تحديدا» .إال أف إذاعة الجيش
اإلسرائيمي نقمت في نشرة الثانية عشرة ظي ار تصريحا لوزير الخارجية أفيجدور ليبرماف قاؿ فيو إف« :مصر
أصبحت أخطر مئات المرات مف إيراف ،ويجب عمى إسرائيؿ أف تستعد لمواجية الواقع الجديد».
الوزير اإلسرائيمي األسبؽ بنياميف بف أليعازر (ميندس العبلقات مع مبارؾ) قاؿ لئلذاعة العبرية ،في
تصريح بثتو في الساعة الحادية عشرة صباحا إف :مصالح إسرائيؿ والغرب باتت متعمقة بمدى قدرة المجمس
العسكري في مصر عمى الحفاظ عمى صبلحياتو ،لذلؾ فإف احتفاظ المجمس بمعظـ الصبلحيات يمثؿ
مصمحة قومية لنا ،واضعافيـ يضر بنا .وأضاؼ قولو إف فوز الدكتور مرسي يعني تغيير البيئة االستراتيجية
بشكؿ كارثي إلسرائيؿ ،وعمييا االستعداد لمواجية أسوأ السيناريوىات.
رئيس مجمس األمف القومي اإلسرائيمي السابؽ جيو ار ايبلند صرح لئلذاعة العبرية في نشرة الساعة الثانية
بعد ظير ا إلثنيف بأف فوز مرسي سيفاقـ المخاطر االستراتيجية عمى إسرائيؿ ،خصوصا في حاؿ سقوط
نظاـ األسد في المستقبؿ.
وسط ىذه األجواء التي خيمت عمى إسرائيؿ ،تناقمت وكاالت األنباء في نفس اليوـ (  ) /أف مواطنا
إسرائيميا قتؿ جراء إطبلؽ النار عميو في منطقة نيتسانا في النقب الغربي ،عمى امتداد الحدود اإلسرائيمية
المصرية ،وعمى الفور خرج وزير الدفاع إييود باراؾ ليصرح مف خبلؿ راديو «صوت إسرائيؿ» بأف الحادث
«مؤشر عمى تصعيد خطير وتدىور في السيطرة المصرية عمى األوضاع األمنية في سيناء» ثـ استطرد
موجيا حديثو إلى الرئيس المصري الذي أسفرت نتائج االنتخابات عف نجاحو قائبل إنو يتعيف «العمؿ عمى
استعادة السيطرة األمنية عمى شبو جزيرة سيناء لوضع حد لميجمات الموجية ضد إسرائيؿ« .وفي الوقت
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ذاتو دعاه إلى االلتزاـ بجميع التعيدات الدولية بما فييا اتفاقية السبلـ المبرمة بيف البمديف والترتيبات األمنية
المترتبة عمييا».
الرسالة واضحة .فإسرائيؿ التي صدمت بإسقاط مبارؾ كانت مطمئنة إلى فوز الفريؽ شفيؽ وثقتيا كبيرة في
أنو سيعود بمصر إلى سياسة حميفيا وكنزىا االستراتيجي السابؽ .وحيف خاب أمميا فإنيا لجأت إلى االبتزاز
وبدأت التمويح بضعؼ السيطرة األمنية عمى سيناء ،بما ييدد أمف إسرائيؿ ،ولوحت بالضغط عمى الرئيس
المصري الجديد لكي يقوـ بدور الحارس ألمنيا والمدافع عنيا ،بصرؼ النظر عما تفعمو ىي مف جرائـ
يومية ترتكب بحؽ الفمسطينييف تستيدؼ تصفية القضية وتيدد األمف القومي المصري.
لقد كنت وما زلت أدعو إلى ترحيؿ ممؼ العبلقات المصرية اإلسرائيمية في الوقت الراىف .والتركيز عمى
استعادة عافية الوضع الداخمي أوال ،لكننا أحيانا نصادؼ موقفا نصبر فيو عمى اليـ ،لكنو يصر عمى أف
يبلحقنا ويفرض نفسو عمينا .ولست أدعو في ىذه الحالة إلى االستسبلـ إلى ىذه المبلحقة الخبيثة ،لكنني
أدعو فقط إلى فيـ ما يجري واالنشغاؿ باستعادة العافية المصرية ،وليس باألمف اإلسرائيمي .وفي الوقت
نفسو ،أرجو أف ينتبو الذيف أيدوا الفريؽ شفيؽ إلى حقيقة المعسكر الذي انضموا إليو والصؼ الذي التحقوا
بو.
عمان/ / ،
السبيلّ ،
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