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 .2حماس تدعو المقاومة لمرد عمى العدوان الصييوني عمى قطاع غزة
أورد المركز الفمسطيني لإلعالم 2012/6/23 ،مف غزة أف دحركة "دحماس" دعت اليوـ السبت فصائؿ
"المقاومة" الفمسطينية لمرد عمى العدواف الصييوني عمى قطاع غزة ،معتبرة اف الكياف يستغؿ الصمت
االوروبي واالنشغاؿ العربي خصوصا في مصر.
وقاؿ فوزي برىوـ المتدحدث باسـ دحماس لوكالة األنباء الفرنسية اف "دحممة التصعيد في العدواف االسرائيمي
الجديدة وقتؿ االطفاؿ واستيداؼ مقار الدحكومة يستدعي وضع دحد مف فصائؿ المقاومة الف العدو
الصييوني يريد فرض معادلة جديدة".
واضاؼ برىوـ "ندحف نعيش اجواء دحرب دحقيقية" تؤكد اف "العدو الصييوني غير معني باي تيدئة بؿ معني
بالتصعيد" وتابع اف االدحتبلؿ "يستغؿ الدعـ االمريكي السياسي والعسكري والمالي ويستغؿ الصمت
االوروبي وكذلؾ االنشغاؿ العربي خصوصا بما يجري في مصر لتصعيد عدوانيا عمى غزة".
وقاؿ برىوـ اف "دحكومة التطرؼ الصييونية تجرأت وارتكبت دحماقة ومف دحؽ المقاومة الرد" مطالبا العالـ
ب"التدخؿ لمجـ العدواف االسرائيمي .الجامعة العربية مطالبة بممارسة الضغط خصوصا السياسي
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والدب موماسي ضد االدحتبلؿ كما انو عمى السمطة الفمسطينية اف توقؼ كؿ اشكاؿ التفاوض والتنسيؽ االمني
مع االدحتبلؿ".
والمح الى اف "التصعيد االسرائيمي ييدؼ الى جس نبض القيادة المصرية الجديدة  ..غزة تدفع الثمف ومف
ىنا جاء رد المقاومة".
وتوعدت كتائب الشييد عز الديف القساـ الجناح العسكري لدحركة المقاومة اإلسبلمية "دحماس" ،بالرد عمى
جرائـ االدحتبلؿ الصييوني المتواصمة ضد قطاع غزة .وقالت الكتائب في بياف مقتضب ليا وصؿ "المركز
الفمسطيني لئلعبلـ" نسخة عنو السبت ( :)6-23إنو "إذا كانت الجولة الماضية لـ تكف كافية إليصاؿ
الرسالة فإننا جاىزوف لتيشيـ غطرسة العدو وكبح إجرامو والرد عمى عدوانو ".وأضافت أف "غارات العدو
وجرائمو ال يمكف السكوت عمييا" ،مؤكدة أف "الرد سيكوف بالشكؿ المناسب والطريقة التي نريد ودحينيا ال
يمومف أدحد المجاىديف".
وأضافت فمسطين أون الين 2012/6/23 ،نقبلً عف الوكاالت ،أف دحركة دحماس دحممت االدحتبلؿ
اإلسرائيمي المسؤولية عف التصعيد في غزة واتيمتو بارتكاب جرائـ دحرب واستيداؼ المدنييف.
وأكد الناطؽ باسـ دحماس د .سامي أبو زىري في بياف صدحفي ،مساء السبت  ،2012-6-23عمى أف
التصعيد سيفشؿ في تدحقيؽ أىدافو في مدحاولة كسر إرادة الشعب الفمسطيني ،وأنو سيواجو بكؿ صبلبة
وصمود.
ودحذرت دحماس ،االدحتبلؿ اإلسرائيمي مف االستمرار في ىذا التصعيد ،مؤكدة عمى دحؽ الشعب الفمسطيني
وقوى المقاومة في الدفاع عف النفس ،داعية كؿ األطراؼ المعنية لتدحمؿ مسؤوليتاىـ تجاه الجرائـ اإلسرائيمية
التي تستيدؼ المدنييف الفمسطينييف.
 .2عباس يدين العدوان عمى غزة ويطالب بتثبيت التيدئة الدائمة والشاممة
راـ اهلل :أداف الرئيس مدحمود عباس ،مساء امس ،العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،مطالبا بضرورة
تثبيت تيدئة دائمة وشاممة تضمف األمف واالستقرار لشعبنا في غزة ،وتنزع مبررات إسرائيؿ لئلمعاف في قتؿ
أبناء شعبنا وتدمير مقدساتو في القطاع.
جاء ذلؾ في كممة الرئيس ،بافتتاح المجمس الثوري لدحركة فتح أعماؿ دورتو التاسعة "دورة الشيداء
المدحرريف والشييد مدحجوب عمر والشييد قدورة موسى" ،بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل ،بدحضور أعضاء
المجنة المركزية لدحركة فتح.
وفي مستيؿ الجمسة ،وجو الرئيس التدحية لصمود شعبنا وأسرانا ،واستمرار النضاؿ الوطني مف أجؿ قياـ
الدولة الفمسطينية المستقمة عمى دحدود عاـ  1967وعاصمتيا القدس.
وفيما يتعمؽ بالجيود المبذولة بخصوص عممية السبلـ ،أكد الرئيس ضرورة أف تطمؽ إسرائيؿ سراح األسرى
الفمسطينييف المعتقميف قبؿ عاـ  1994والسماح بوصوؿ التجييزات المخصصة ألجيزة األمف الفمسطينية
لبدء دحوار مع الدحكومة اإلسرائيمية ،مؤكدا رفضو تجزئة قضية األسرى ،ومشددا عمى ضرورة إطبلؽ
سرادحيـ دفعة وادحدة.
واستعرض عباس في كممتو ،لقاءات القيادة الفمسطينية مع لجنة المتابعة العربية ،وعزميا عمى التوجو إلى
األمـ المتدحدة لمدحصوؿ عمى االعتراؼ بدولة فمسطينية بصفة مراقب .وأكد أف الدوؿ العربية قد وعدت
بتوفير غطاء مالي لمسمطة الوطنية لتمكينيا مف مواجية األعباء.
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وأشاد الرئيس بمواقؼ المجتمع الدولي ،دحيث تتطابؽ وجيات النظر الفمسطينية مع الغالبية العظمى لدوؿ
العالـ ،فيما يتعمؽ بدحؿ الدولتيف واإلطار العاـ الناظـ لعممية السبلـ ،وضرورة تدحريكيا بما يضمف تدحقيؽ
أىدافيا بدءاً مف وقؼ االستيطاف بما يشمؿ القدس ،وقبوؿ مبدأ دحؿ الدولتيف عمى دحدود عاـ ،1967
واإلفراج عف األسرى.
وألمح عباس إلى الصعوبات التي تمر بيا عممية السبلـ ،نظ ار لمواقؼ الدحكومة اإلسرائيمية الرافضة لمتعامؿ
مع ممؼ عممية السبلـ كرزمة متكاممة ،ومدحاولتيا االلتفاؼ عمى القضايا الرئيسية ،مشي ار إلى المدحادثات
االستكشافية التي توقفت بتاريخ .2012-1-26
وجدد التأكيد عمى العزـ بالمضي في طريؽ المصالدحة دحتى تدحقيقيا وانياء االنقساـ ،مشددا عمى أف إعبلف
تشكيؿ الدحكومة مرتبط بإعبلف واضح يدحدد موعد االنتخابات المقبمة ،مؤكدا أف المصالدحة مرتبطة
باالنتخابات.
وفي موضوع مدحاربة الفساد ،قاؿ الرئيس "سندحارب الفساد ،وسنفتح الممفات ولف نقفميا ولف نسمح ألدحد
بابت اززنا" ،مشي ار إلى عزـ السمط ة الوطنية الفمسطينية عمى مبلدحقة الفاسديف قانونيا وقضائيا أينما كانوا،
والعمؿ عمى جمبيـ ليمثموا أماـ العدالة.
وطالب عباس األجيزة األمنية باالستمرار بدحممتيا المنظمة ضد التجاوزات األمنية ،موجيا إلى ضرورة
ادحتراـ دحقوؽ المواطف واتباع اإلجراءات القانونية ،ورعاية مصالح المواطنيف أثناء تأدية مياميـ.
وأكد أف ال سبلح إال سبلح السمطة الوطنية ،وأف لدى السمطة نظما وقوانيف واجراءات كافمة وضامنة ألمف
المواطف الذي يقع عمى عاتؽ مؤسستيا األمنية.
وطالب الرئيس قيادات وكوادر الدحركة بالعمؿ عمى االستعداد لبلنتخابات المدحمية ،موجيا بضرورة اعتماد
الكفاءات القادرة عمى تقديـ الخدمة لممواطف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/6/24 ،
 .3السفير الفمسطيني في بيروت لـ البيان :نحن والجيش المبناني طرف واحد
دبور لػ«البياف» عف توصؿ الطرفيف المبناني
نضاؿ دحمداف :كشؼ السفير الفمسطيني لدى بيروت أشرؼ ّ
مخيمي :نير البارد (شماؿ لبناف)
والفمسطيني في ضوء مدحادثات تمت التوتر األمني المفاجئ عمى جبيتي ّ
ثـ عيف الدحموة (جنوب) إلى تفاىمات نفّست التوتر الناشئ .وأوضح أف المدحادثات التي أدارىا وفد السمطة
ممخصيا« :ندحف والسمطات والجيش
الفمسطينية مع عدد مف المسؤوليف المبنانييف تمت «في جو إيجابي» ّ
طرؼ وادحد».
وقاؿ دبور في تصريدحات لػ«البياف» إف دحدة التوتر في نير البارد وعيف الدحموة انتيت بفضؿ «وعي أبناء
وشدد عمى
شعبنا والدحريصيف مف الدولة المبنانية عمى أمف شعبنا ..كما ندحف دحريصوف عمى أمف لبناف»ّ ،
أف البلجئيف الفمسطينييف «والسمطات والجيش طرؼ وادحد» .واشار إلى أف األياـ المقبمة ستشيد تعاوناً وثيقاً
لتأميف األمف لشعبنا.
وأعرب الدبموماسي الفمسطيني عف أممو في رفع الدحالة العسكرية الموجودة دحوؿ مخيـ نير البارد .وقاؿ إف
السمطات المبنانية اتخذت إجراءات بات المواطف في المخيـ يممسيا لجية تسييؿ معاناتيـ .وفي ىذا
مصروف عمى اف يكونوا «عامبلً إيجابياً» في الوضع المبناني ال عامؿ
شدد عمى أف الفمسطينييف
اإلطارّ ،
ّ
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توتير ،مستبعداً التسريبات التي ربطت بيف التسخيف المفاجئ لممؼ البلجئيف الفمسطينييف وتداعيات الممؼ
السوري وبيف استدحقاقات الدحوار الوطني المبناني.
البيان ،دبي2012/6/24 ،
 .4اإلتحاد االمارتية :اتفاق فمسطيني إسرائيمي إلحياء المفاوضات
واشنطف  -والوكاالت :كشفت مصادر فمسطينية واسرائيمية متطابقة عف اتفاؽ الجانبيف الفمسطيني
واإلسرائيمي عمى العودة الى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكف بعد ضمانات قدمتيا اإلدارة األميركية
عبر وسطاء ،لـ تفصح عنيـ المصادر ،تفضي بإلزاـ الطرفيف بالدحفاظ عمى سير عممية المفاوضات «دوف
العودة الى المربع األوؿ».
وقالت المصادر ،التي طمبت عدـ كشؼ ىويتيا ،إف ىذه الضمانات قدمت خبلؿ سمسمة لقاءات جمعت
وزيرة الخارجية األميركية ىيبلري كمينتوف مع مسؤوليف مف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي ،باإلضافة الى
وساطة قوية قامت بيا عدة دوؿ أوروبية وعربية ،مف بينيا قطر واألردف.
وأضافت المصادر ،في تصريدحات صدحافية أمس ،إف «قطر واألردف قدمتا ضمانات لئلدارة األميركية بإلزاـ
الجانب الفمسطيني بالتقيد بكافة االلتزامات تجاه جولة المفاوضات القادمة ،في دحيف قدمت اإلدارة األميركية
ضمانات أخرى بإلزاـ الجانب اإلسرائيمي بتطبيؽ كافة بنود االتفاقات الموقعة بيف الجانبيف ،إضافة الى
السماح لمسمطة بالعمؿ داخؿ مناطؽ ج كبادرة دحسف نوايا لمبدء بعممية استئناؼ المفاوضات».
االتحاد ،أبوظبي2012/6/24 ،
 .5القرعاوي لـ"قدس برس" :أطراف في السمطة الفمسطينية تعوق تطبيق المصالحة
طولكرـ :انتقد فتدحي القرعاوي ،عضو في المجمس التشريعي الفمسطيني عف كتمة "التغيير واإلصبلح"
البرلمانية ،تصعيد االعتقاالت السياسية مف قبؿ األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية بالضفة الغربية
المدحتمة خبلؿ األياـ األخيرة.
وقاؿ القرعاوي في تصريدحات خاصة لػ "قدس برس" :إف ىذه االعتقاالت تأتي متزامنة مع الدحديث المتواصؿ
وسمة التفاؤؿ في موضوع المصالدحة ،وىذا يؤكد أف ىناؾ أطرافا في السمطة الفمسطينية تريد أف تعوؽ
موضوع المصالدحة ،وال تريد لممصالدحة أف تتـ".
قدس برس2012/6/24 ،
 .6األمن الوقائي :أفشمنا عدة محاوالت لبيع أراض لإلسرائيميين ببيت لحم
بيت لدحـ :قاؿ مدير جياز األمف الوقائي في مدحافظة بيت لدحـ العقيد وجيو الرجوب إف »الجياز تمكف مف
إدحباط ومنع  12قضية لبيع أراض لئلسرائيمييف ببيت لدحـ ،في األشير األخيرة« .وأوضح الرجوب في
دحديث لػ»وفا« ،أمس ،أف مسادحة األراضي التي كاف سيتـ تسريبيا إلى اإلسرائيمييف مف خبلؿ القضايا الػ12
يصؿ إلى  224دونما مف أراضي مدينة بيت لدحـ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/6/24 ،
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 .7الزىار :مفاوضات السالم بين الفمسطينيين واإلسرائيميين مضيعة لموقت
راـ اهلل :وصؼ عضو المكتب السياسي لدحركة “دحماس” مدحمود الزىار ،أمس ،مفاوضات السبلـ بيف
الفمسطينييف واإلسرائيمييف بأنيا مضيعة لموقت ،في ظؿ ضياع القدس وتيويد األرض الفمسطينية وتمثؿ
“جريمة تضاؼ إلى جرائـ المفاوضيف” ،دحسب تعبيره .وجدد اتياـ السمطة الوطنية الفمسطينية بقيادة دحركة
“فتح” في راـ اهلل بتعطيؿ تنفيذ اتفاؽ المصالدحة الوطنية الفمسطينية.
,قاؿ الزىار في مقابمة صدحفية “لقد صردحت في فبراير عاـ  1994بأف السمطة الفمسطينية ستبدأ بغزة وأريدحا
أوالً ،وتنتيي بغزة وأريدحا أخي اًر ،والمدحصمة صفر كبير .بعد تجربة فمسطينية طويمة تأكدت صدحة ما صردحت
بو في دحينو” .وأضاؼ إف اقتربت أو ابتعدت عودة المفاوضات بيف السمطة الفمسطينية واسرائيؿ،
فالمفاوضات ال يجوز أف تتدحوؿ إلى ىدؼ المفاوضات فقط ،دحركة فتح تفاوض منذ عاـ  1992وقبميا في
عاـ  ،1988السؤاؿ ماذا دحقؽ المفاوض الفمسطيني مف المفاوضات؟ إذا كانت المفاوضات مضيعة لموقت
وضياع لمقدس والتيويد لؤلرض ،إنيا جريمة تضاؼ إلى جرائـ المفاوضيف الفمسطينييف”.
وقاؿ الزىار عف المصالدحة “ال توجد مشكمة عند دحركة دحماس في مبدأ تدحقيؽ المصالدحة الفمسطينية .إنيا
تقبؿ بنتائج االنتخابات وعمى استعداد لمتنازؿ عف السمطة إذا جاءت دحركة فتح لمسمطة بانتخابات دحرة
ونزيية ،ودحركة فتح ال تقبؿ إال أف تكوف دائماً ىي الفائزة ،إذا انيزمت في االنتخابات تقوـ باالنقبلب عمى
االنتخابات كما دحدث في عاـ  ،2007ال يجوز التذاكي عمى الداخؿ الفمسطيني ،ألنو يمدحؽ الضرر
بالقضية الفمسطينية”.
وأضاؼ “ ىؿ األجواء في الضفة الغربية والقدس المدحتمة اآلف مبلئمة إلجراء االنتخابات الفمسطينية العامة؟
دحماس تطالب دحركة فتح بأف ترتب األوراؽ واألوضاع في الضفة الغربية والقدس المدحتمة ،مع إعطاء
مسادحات واسعة لمدحريات العامة والعمؿ السياسي”.
االتحاد ،أبو ظبي2012/6/24 ،
 .8أيمن طو :اتفاق تيدئة جديد مع االحتالل يتم بموجبو وقف العدوان اإلسرائيمي
غزة :قاؿ أيمف طو القيادي في دحركة المقاومة اإلسبلمية (دحماس) إف اتفاقاً جديداً لمتيدئة أبرـ مساء السبت
مع االدحتبلؿ اإلسرائيمي برعاية مصرية يتـ بموجبو وقؼ العدواف اإلسرائيمي.
وذكر طو في تصريح لوكالة "صفا" إف االتفاؽ الجديد ىو نفسو الذي تـ التوصؿ إليو قبؿ عدة أياـ ،مؤكداً
أف دحركتو ممتزمة باالتفاؽ ما التزـ بو االدحتبلؿ اإلسرائيمي ،وقاؿ  ":في دحاؿ خرؽ االدحتبلؿ التيدئة سنرد".
وينص االتفاؽ عمى وقؼ جيش االدحتبلؿ اإلسرائيمي ىجماتو عمى قطاع غزة مقابؿ وقؼ األجندحة العسكرية
لفصائؿ المقاومة الفمسطينية إطبلؽ الصواريخ عمى المدف والمواقع العسكرية اإلسرائيمية المدحاذية لقطاع
غزة.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2012/6/23 ،

 .9فتح تقبل استقالة رئيس ىيئتيا القيادية في غزة
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(د .ب .أ) :أعمف مفوض التعبئة والتنظيـ لمدحافظات قطاع غزة في دحركة “فتح” نبيؿ شعث ،أمس ،قبوؿ
استقالة رئيس الييئة القيادية لمدحركة في القطاع يزيد الدحويدحي  .وقاؿ شعث ،لئلذاعة الفمسطينية ،إف قرار
قبوؿ استقالة الدحويدحي مف منصبو اتخذ بعد اجتماع بالرئيس (القائد العاـ لمدحركة) مدحمود عباس وأعضاء
مركزية “فتح” .
وأشار شعث إلى أف قرار تجديد رؤساء األقاليـ في القطاع سيستمر إلعطاء روح جديدة لمتنظيـ والدحفاظ
عمى تتابع األجياؿ  .وجاءت استقالة الدحويدحي الذي اشتكى مف عدـ مندحو الصبلدحيات البلزمة بعد شيريف
مف تعيينو في منصبو .
الخميج ،الشارقة2012/6/24 ،
 .10حركة فتح تدين العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة
أدانت دحركة فتح بشدة «العدواف اإلسرائيمي المتصاعد عمى أىمنا في قطاع غزة» ،وقالت إنو «عدواف
إجرامي يرتقى إلى جرائـ ضد اإلنسانية».
ودحذرت فتح عمى لساف المتدحدث باسميا ،أدحمد عساؼ ،مف استمرار ىذا العدواف ،خصوصا في ىذه
الظروؼ اإلقميمية المتفجرة ،ودعت المجتمع الدولي إلى تدحمؿ مسؤولياتو واجبار إسرائيؿ عمى وقؼ عدوانيا
الذي قد يجر المنطقة إلى دوامة مف العنؼ ال يدري أدحد كيفية الخروج منيا.
واعتبرت فتح أف «استمرار االنقساـ وعدـ تنفيذ اتفاؽ المصالدحة ومواصمة رىاف البعض عمى قوى خارجية،
يقدـ إلسرائيؿ الذرائع تمو الذرائع لمواصمة عدوانيا ودحصارىا ألىمنا في قطاع غزة ،ومواصمة انتياكاتيا
وسياستيا التوسعية في الضفة الغربية والقدس».
وقالت الدحركة« :إف الدـ الفمسطيني أغمى وأثمف مف ىذه الرىانات والدحسابات الفئوية والتنظيمية الضيقة»،
وأضافت« :إف الرد عمى ىذا العد واف وىذه االنتياكات ىو في الخروج مف دائرة ىذه الرىانات والعودة إلى
دحضف الشعب الفمسطيني وتغميب مصالدحة الوطنية العميا مف خبلؿ تنفيذ اتفاؽ المصالدحة ومواجية ىذه
التدحديات المفروضة عمينا متدحديف».
الشرق األوسط ،لندن2012/6/24 ،
يحمل نبيل شعت مسؤولية تردي أوضاع الحركة في غزة
 .11عبد اهلل أبو سميدانة ّ
غزة :قاؿ قيادي في دحركة "فتح" ،إف الواقع التنظيمي لمدحركة في قطاع غزة بات "ميميبلً" أكثر مف أي وقت
مدحمبلً مسؤولية ىذه األوضاع المتردية لنبيؿ شعث الذي يشغؿ منصب مفوض التعبئة والتنظيـ لػ
مضىّ ،
"فتح" في المدحافظات الجنوبية.
وقاؿ عضو المجمس الثوري لدحركة "فتح" ،عبد اهلل أبو سميدانة" ،إف واقع فتح في غزة سيسير ندحو مزيد مف
التردي ما لـ يتـ تفرغ نبيؿ شعت تفرغاً كامبلً كمفوض لمتعبئة والتنظيـ في المدحافظات الجنوبية ،مف خبلؿ
نقؿ مقر إقامتو إلى غزة بشكؿ دائـ لمعالجة أوضاع الدحركة ىناؾ واعفاءه مف أي منصب آخر" ،مؤكداً أف
ذلؾ بات "مطمباً فتدحاوياً".
وأفاد أبو سميدانة في تصريح صدحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو تعقيباً عمى استقالة أميف سر الييئة
القيادية العميا لدحركة "فتح" في قطاع غزة يزيد الدحويدحي بعد شيريف عمى تعيينو ،بأف ىذه االستقالة "أكبر
دليؿ عمى تردي الوضع داخؿ صفوؼ
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الدحركة فتح في القطاع".
وأضاؼ "فتح في غزة باتت تعيش دحالة مف اإلىماؿ وعدـ االىتماـ ،وأف ىناؾ دحالة مف الغمياف تسود
األقاليـ والقواعد التنظيمية ادحتجاجاً عمى ما يسميو الفتدحاويوف بسياسية التطنيش ضد الدحركة في غزة"،
بدحسب قولو.
و ّشدد القيادي الفتدحاوي عمى ضرورة إعفاء شعت مف منصبو كمفوض لمعبلقات الدولية واقتصار ميامو
عمى مفوض التعبئة والتنظيـ ونقؿ مقر إقامتو بشكؿ دائـ إلى غزة ،لمواجية التردي الدحاصؿ داخؿ صفوؼ
الدحركة "والذي أسيـ شعث في دحدوثو بشكؿ مباشر" ،وفؽ تقديره.
قدس برس2012/6/24،
" .12ثوري فتح ينتخب حمد وأبو النجا لعضويتو من قطاع غزة
راـ اهلل  -وفا -انتخب المجمس الثوري لدحركة "فتح" ،الميمة الماضية ،األخوة عبد الردحمف دحمد ،وابراىيـ أبو
النجا لعضويتو مف قطاع غزة .كما انتخب المجمس فيمي الزعارير نائبا ألميف سر "الثوري" ،وصادؽ عمى
تعييف آماؿ دحمد لعضوية المجنة المركزية لدحركة "فتح".
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/6/24 ،
 .13نتنياىو وبراك يدعوان لمواصمة ضرب القطاع بحجة حماية المستوطنات اإلسرائيمية في الجنوب
نقمت صدحيفة "معاريؼ" أف وزير األمف اإلسرائيمي ،إييود براؾ ،أعمف في ختاـ مشاورات مع رئيس الدحكومة
اإلسرائيمية ،بنياميف نتنياىو ،ورئيس أركاف جيش االدحتبلؿ بني غانيتس ،أف الجيش اإلسرائيمي سيواصؿ
الرد عمى إطبلؽ الصواريخ باتجاه البمدات اإلسرائيمية في الجنوب .ونقمت الصدحيفة عف مصدر أمني رفيع
المستوى قولو ":إف اليدوء سيقابؿ باليدوء ،وأف دحركة دحماس تمقت الميمة الماضية ضربة قوية عندما تـ
قصؼ مبنى تابع ليا" ،السرايا" .وأضاؼ المصدر أنو عمى الرغـ مف أف الدحركة لـ تشارؾ في التصعيد
األخير ،إال أنيا لـ تمنع باقي الفصائؿ مف إطبلؽ القذائؼ والصواريخ عمى الجانب اإلسرائيمي.
وكاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،أمر جيشو بمواصمة العمؿ بكؿ طاقتو لضرب قطاع غزة
مف أجؿ ما أسماه "الدفاع عف مواطني جنوب (اسرائيؿ)" وذلؾ خبلؿ جمسة مجمس الوزراء األسبوعية.
عرب2012/6/23 ،48
 .14فمنائي" :إسرائيل" ستضرب بيد من حديد
راـ اهلل  -كفاح زبوف :زار الوزير متاف فمنائي ،مسؤوؿ دحماية الجبية الداخمية ،المستوطنات المدحيطة بقطاع
غزة ،ودحمؿ دحماس المسؤولية الكاممة عما يدحدث.
وقاؿ فمنائي« :ندحف ندحمؿ دحماس المسؤولية كونيا المسيطر عمى قطاع غزة ،واسرائيؿ ستواصؿ الرد
العسكري بيد مف دحديد لضرب أولئؾ الذيف يريدوف التصعيد».
وقاؿ فمنائي إنو مف الميـ تدحصيف المستوطنات التي تبعد مف  4.5إلى  7كيمومترات عف الدحدود مع قطاع
غزة ،وذلؾ لصعوبة اعتراض الصواريخ القصيرة المدى بواسطة القبة الدحديدية .وأضاؼ فمنائي« :إف زمف
اإلنذار قصير جدا ،وال يسمح العتراض الصواريخ بأنجع طريقة» .وكاف فمنائي يبرر عدـ استطاعة القبة
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الدحديدية سوى اعتراض  5صواريخ مف ندحو  20صاروخا .وطمبت الجبية الداخمية مف المستوطنيف في
مدحيط القطاع ،البقاء عمى بعد  15ثانية مف المبلجئ.
وقبؿ أسبوعيف قدـ فمنائي اقترادحا لمدحكومة اإلسرائيمية ،لتدحصيف المستوطنات التي تبعد مف  4.5إلى 7
كيمومترات عف دحدود قطاع غزة ،وتصؿ تكمفتو إلى  250مميوف شيقؿ.
الشرق األوسط ،لندن2012/6/24 ،
 .15قيادة أركان الجيش اإلسرائيمي تعقد جمسة مشاورات لبحث التصعيد عمى الحدود مع غزة
اورد موقع "يديعوت أدحرنوت" أف قائد ىيئة األركاف العسكرية بيني غانيتس عقد جمسة مشاورات عسكرية مع
كبار قادة الجيش في مقر و ازرة االمف في تؿ أبيب لبدحث التصعيد عمى الدحدود مع القطاع والرد العسكري
اإلسرائيمي.
وطالبت الجبية الداخمية اإلسرائيمية مف سكاف الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة والتي تبعد عف القطاع اف
يبقوا عمى مسافة قريبة مف أبواب المبلجئ والغرؼ المدحصنة ال تتجاوز اؿ  15ثانية لكي يفروا إلييا بسرعة
عند سماعيـ صفارات اإلنذار.
عرب2012/6/23 ،48
 .16يديعوت أحرنوت" :إسرائيل" تتجنب اجتياح غزة خشية تصعيد مع قيادة مصر الجديدة
غزة -دحامد جاد :استبعدت مصادر اسرائيمية اف تكوف جولة التصعيد العدواني الدحالي عمى غزة مقدمة
ليجوـ شامؿ عمى القطاع الذي ارتفع عدد شيدائو خبلؿ اسبوع الى ستة عشر ،بينيـ ثبلثة سقطوا امس،
بينيـ طفؿ في الخامسة مف عمره.
ونقؿ موقع صدحيفة "يديعوت ادحرونوت" االسرائيمية عف مصادر رفيعة المستوى في جيش االدحتبلؿ،
اعتقادىا بأف العدواف عمى غزة لـ ينتو ،مدحذرة مف تصاعد األوضاع "نتيجة إمكانية تدىور االوضاع في
مصر في أعقاب أزمة االنتخابات الرئاسية المصرية".
وأوضح مسؤولوف في الجيش اورد الموقع اقواليـ ،أف دحماس بادرت بالقصؼ في الجولة األخيرة ألنيا كانت
تدرؾ أف الجيش االسرائيمي والمستوى السياسي في إسرائيؿ لف يردوا بعنؼ نتيجة انتظارىـ لنتائج االنتخابات
في مصر ،موضدحة "اف دحماس تعمـ بأف اسرائيؿ ال تريد أزمات مع قيادة مصر الجديدة ولف تجرؤ عمى
الرد بقوة".
وقاؿ موقع الصدحيفة ":اف قيادات في ىيئة أركاف جيش االدحتبلؿ غير راضية عف طريقة تعامؿ الجيش مع
دحركة دحماس ،مشيرة الى أنيا غير راضية عف مستوى ردود الجيش عمى ىجمات دحماس الصاروخية
األخيرة".
عمان2012/6/24 ،
الغدّ ،
 .17إصابة إسرائيمي بجروح خطرة بصاروخ فمسطيني أطمق من غزة
القدس  -يو بي أي :أصيب إسرائيمي بجروح خطرة جراء سقوط صاروخ تـ إطبلقو مف قطاع غزة وأصاب
مصنعاً في منطقة سديروت بجنوب إسرائيؿ
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وذكرت وسائؿ إعبلـ إسرائيمية أف  15صاروخا فمسطينيا تـ إطبلقيا مف القطاع سقطت في جنوب إسرائيؿ
صباح اليوـ وأف أدحدىا أصاب مصنعا وألدحؽ بو أضرار و أسفر عف إصابة مواطف بجروح ما بيف متوسطة
وخطيرة وأف عددا مف المواطنيف أصيبوا بدحالة ىمع.
الحياة ،لندن2012/6/24 ،
" .28إسرائيل" تنسف التيدئة بستة شيداء وعشرات الجرحى
غزة :شف طيراف االدحتبلؿ ،أمس ،سمسمة غارات عدوانية عمى أىداؼ عدة في قطاع غزة ،أدت إلى
استشياد ستة فمسطينييف بينيـ طفؿ ،واصابة العشرات بجروح ،ما يعني أف “إسرائيؿ” نسفت اليدنة التي تـ
التوصؿ الييا برعاية مصرية.
جراء غارة استيدفت مدينة
وذكرت “يو .بي .آي” أف فمسطينياً استشيد وأصيب  20آخروف بجروح ،أمسّ ،
غزة .وقاؿ مصدر طبي فمسطيني ،إف الناشط أسامة مدحمود عمي مف ألوية الناصر صبلح الديف ،الذراع
المسمدحة لمجاف المقاومة ،استشيد بعدما استيدفت طائرات االدحتبلؿ دراجة نارية كاف يستقميا في دحي
تسبب القصؼ في
النصر في غزة .وذكر المصدر أف الغارة ّأدت إلى إصابة  20فمسطينييف بجروح بعدما ّ
المارة.
انييار سور مف برج سكني مجاور وتسبب بإصابات في صفوؼ ّ
تسببت دحتى اآلف
وكانت سمسمة غارات نفذتيا طائرات االدحتبلؿ عمى القطاع منذ االثنيف الماضيّ ،
باستشياد  26فمسطينياً واصابة العشرات بجروح .واستشيد ،أمس ،في وقت سابؽ خالد ناصر البرعي (42
عاما) إثر استيدافو مف طائرة استطبلع “إسرائيمية” بصاروخ في منطقة تؿ قميبو شرؽ جباليا شماؿ قطاع
ً
غزة .واستشيد الطفؿ عمي معتز الشواؼ ( 2أعواـ) وأصيب ثبلثة آخروف مف بينيـ والد الطفؿ الذي أكدت
ياضيا في بمدة عبساف الكبيرة شرؽ خاف
ممعبا ر ً
المصادر الطبية أف دحالتو دحرجة ،وذلؾ في غارة استيدفت ً
يونس جنوب القطاع .
وأصيب  20فمسطينييف بجروح في غارة استيدفت موقعاً لكتائب الشييد عز الديف القساـ الذراع العسكرية
لدحركة دحماس قرب مبنى اإلدارة المدنية شرؽ جباليا شماؿ القطاع .وأصيب أربعة مف عناصر األمف
الوطني وأربعة مدنييف ،في غارة استيدفت مبنى الصيانة وممعب تدريب األمف الوطني في مقر “السرايا”
وسط مدينة غزة .وقاؿ شيود إف الغارة تسببت في إلدحاؽ أضرار مادية جسيمة في عدد مف المنازؿ والمدحاؿ
التجارية والسيارات المدنية والعسكرية .واستيدفت غارة موقعاً تابعاً لكتائب القساـ عمى سادحؿ بدحر دير البمح
وسط القطاع ،ما أدى إلى إصابة فمسطيني تصادؼ مروره في المكاف .ووصؼ الناطؽ باسـ المجنة العميا
لئلسعاؼ والطوارئ في غزة أدىـ أبو سممية الدحالة الصدحية لمجردحى بأنيا متوسطة إلى بالغة.
الخميج ،الشارقة4024/6/42 ،
 .29البدء بصرف منح األسرى عبر وزارة المالية وليس عبر وزارة شؤون األسرى
راـ اهلل :أكد مدير دائرة األسرى بو ازرة شؤوف األسرى والمدحرريف شكري سبلمة أف أسباب وقؼ صرؼ منح
األسرى يعود لصرفيا عمى ميزانية الو ازرة ،موضدحا اف ذلؾ سيؤدي الى شمؿ ونقص في ميزانيتيا .وقاؿ
سبلمة «لصوت فمسطيف» اف و ازرة االسرى طالبت بطرح ىذا الموضوع عمى مجمس الوزراء في جمستو
المقبمة.
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مف جانبو ،قاؿ المدحاسب العاـ لمسمطة يوسؼ الزمر إف صرؼ مخصصات منح االسرى مف ميزانية و ازرة
شؤوف األسرى والمدحرريف لف يؤثر عمى أدائيا عمى االطبلؽ ،موضدحا اف الصرؼ في و ازرة المالية يكوف
دحسب القطاعات وبالتالي تـ الصرؼ عمى ميزانية و ازرة شؤوف األسرى ،ذات العبلقة.
وأوضح الزمر في دحديث لصوت فمسطيف اف اضافة اسماء السرى مدحرريف ضمف المندحة تمت استجابة
لطمبات قدميا االسرى المدحرروف لمكتب الرئيس وو ازرة األسرى ونادي األسير لصرؼ مخصصات او
مساعدات وبالتالي تمت إضافة أسماء جميع األسرى الذيف ناضموا منذ عاـ سبعة وستيف ودحتى اليوـ إلى
القائمة التي شكمت دحسب سمـ لسنوات مكوثيـ باألسر.
الحياة الجديدة ،رام اهلل4024/6/42 ،
 .40وزارة األسرى برام اهلل :األسير الريخاوي يواصل إضرابو لميوم الـ 52ويمتنع عن تناول األدوية
أفاد تقرير صادر عف و ازرة شؤوف األسرى والمدحرريف بأف الوضع الدحي لؤلسير أكرـ الريخاوي ،المضرب
عف الطعاـ منذ  52يوما ،تدىور لمغاية وأصبح في دحالة خطيرة ،مشي ار إلى أنو بدأ يوقؼ تناوؿ األدوية ردا
عمى عدـ االستجابة لمطمبو مف قبؿ «مدحكمة ثمثي المدة» ،التي رفضت طمب اإلف ارج عنو ألسباب صدحية.
البيان ،دبي4024/6/42 ،
 .42طرابمس :مسيرة وسمسمة بشرية في مخيم البداوي تضامناً مع مخيم نير البارد
البداوي :أقامت قيادة المقاومة الفمسطينية والمجاف الشعبية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني
في الشماؿ مسيرة جماىيرية مساء أمس ،انتيت بتشكيؿ سبلسؿ بشرية عند مدخؿ مخيـ البداوي تضامناً مع
أىالي مخيـ نير البارد ،شارؾ في ممثمو الفصائؿ وأبناء المخيميف.
وأشاد عضو قيادة دحركة فتح في الشماؿ أبو خالد غنيـ بيذا الدحراؾ الشبابي التضامني مع أىالي مخيـ نير
البارد في مطالبيـ المدحقة وعمى رأسيا رفع الدحالة العسكرية والغاء التصاريح وفتح المخيـ أماـ الجوار
المبناني ،معتب اًر أف الدحراؾ السممي أفضؿ تعبير عف دحضارة ورقي الشعب الفمسطيني ،والمدخؿ األساس
لتدحقيؽ المطالب المدحقة ألىالي البارد وعموـ شعبنا الفمسطيني في لبناف.
المستقبل ،بيروت4024/6/42 ،
 .44غزة تتظاىر دعماً لمشعب السوري ورفضاً لمقمع
عبلء المشيراوي  -د ب ا :تظاىر العشرات مف الشباف والناشطيف في مخيـ النصيرات لبلجئيف بقطاع غزة
تضامناً مع الشعب السوري وادحتجاجاً عمى الممارسات القمعية لنظاـ الرئيس بشار االسد .وانطمقت التظاىرة
التي نظميا “التجمع الفمسطيني لنصرة الثورة السورية” مف أماـ مسجد الشييد عز الديف القساـ بعد خطبة
دحماسية ألقاىا يوسؼ فردحات القيادي في دحركة دحماس تطرؽ فييا إلى المأساة اإلنسانية المروعة التي
يعيشيا الشعب السوري وضرورة مناصرتو بكؿ الوسائؿ.
االتحاد ،أبو ظبي4024/6/42 ،
 .43وزارة الصحة في القطاع :أزمة دوائية تعصف بغزة منذ بداية العدوان
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وكاالت :دحذر الناطؽ بإسـ و ازرة الصدحة في غزة د .أشرؼ القدرة ،مف أف  422صنؼ مف األدوية و422
مف المستيمكات الصدحية نفذت مف المستشفيات في ظؿ استمرار العدواف عمى غزة.
وأكد القدرة في تصريدحات صدحفية ،مساء السبت  ،4024-6-42أف العدواف المتواصؿ عمى قطاع غزة
لميوـ السادس عمى التوالي يستيدؼ بشكؿ مباشر المدنييف العزؿ ،مشي اًر إلى أف جميع الضربات العسكرية
كانت موجية عمى األدحياء السكنية والشوارع المكتظة بدحركة المواطنيف.
وطالب القدرة أدحرار العالـ والمجتمع الدولي بكافة مؤسساتو القانونية والدحقوقية بالتدحرؾ الفوري لوقؼ ىذه
الممارسات التي تعد انتياكاً صارخاً لدحقوؽ اإلنساف وتيديداً ساف اًر لمقانوف الدولي واتفاقية جنيؼ الرابعة
وتوفير المستمزمات الطبية لجميع مستشفيات القطاع.
فمسطين أون الين4024/6/43 ،
 .24عمي أبو السكر :المقاومة في قطاع غزة استطاعت إيجاد توازن رعب مع الصياينة
عماف :أداف دحزب جبية العمؿ اإلسبلمي في األردف العدواف الصييوني المتواصؿ عمى قطاع غزة واصفا
ّ
اعتداءاتو "باإلجراـ الصييوني البلإنساني" .وقاؿ رئيس مجمس شورى الدحزب عمي أبو السكر "إف المقاومة
الفمسطينية الباسمة وعمى رأسيا دحركة المقاومة اإلسبلمية دحماس استطاعت إيجاد معادلة رعب مع العدو
الصييوني جعمتو يفكر مميا قبؿ قيامو بأي عداوف" .ولفت النظر إلى أف "التصعيد الصييوني خبلؿ األياـ
األخيرة جاء في مستويات ثبلث أوليا العدواف اليمجي عمى قطاع غزة والغارات التي تقوـ بيا طائراتو
وثانييا زيادة دحدة االستيطاف في القدس وثالثيا قضية األسرى ونكثانو ما وعد بو واالتفاقية التي توصؿ بيا
االسرى معو" .مف جية أخرى عبر أبو السكر عف تفائمو "بأف قادمات االياـ ستدحمؿ الخير لفمسطيف في
ظؿ تدحرر االمة مف دحكاميا المستبديف" ،مشي ار إلى اف "دوؿ شريط الشماؿ األفريقي السادحمي ترتب اوراقيا
وتودحد صفوفيا بؿ إف شعوبيا انتقؿ شعارىا مف الشعب يريد اسقاط النظاـ إلى الشعب يريد تدحرير
فمسطيف".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/06/23 ،
 .25لقاء تشاوري بدعوة من بيية الحريري يشدد عمى احتواء أي إشكال في صيدا ومخيماتيا
صيدا :شدد "المقاء التشاوري الصيداوي" عمى ضرورة "العمؿ دائماً عمى سدحب كؿ الفتائؿ التي تشكؿ
أرضية خصبة يمكف اف ينفذ مف خبلليا مف يريد العبث بأمف المنطقة واستقرارىا" ،مؤكداً دحرصو عمى
"سبلمة وأمف المدينة والجوار والمخيمات وأىمية ادحتواء أي اشكاؿ يمكف أف يؤدي الى المس باالستقرار".
في دحيف جددت النائب بيية الدحريري التأكيد أف "دور الجيش كاف راقياً جداً في معالجة االشتباؾ األخير،
وكانت ىناؾ تعميمات واضدحة بعدـ الرد عمى أي مدحاولة لجر الجيش إلى االشتباؾ" .ونقمت عف ممثؿ
دحركة دحماس في لبناف عمي بركة أف كرامة الفمسطيني وىيبة الجيش ىما في نفس الميزاف ،إضافة إلى أنَّو
مف اآلف ودحتى بداية شير رمضاف ستشيد دحواجز الجيش تطوي اًر لؤلفضؿ بعممية ترجمة ىذا الكبلـ مف
ضمف االجراءات التمييدية القادمة التي ليا عبلقة بالتصاريح وليا عبلقة بالدحواجز .وقد كاف "المقاء
التشاوري" قد عقد إجتماعاً إستثنائياً في مجدليوف أمس ،بدعوة مف النائب بيية الدحريري دحيث خصص
لتدارس األوضاع والمستجدات عمى السادحة الداخمية أمنياً واجتماعياً ،وانعكاسيا عمى صيدا والجوار
والمخيمات ،وتميز اإلجتماع االستثنائي بمشاركة مدحافظ الجنوب وقادة األجيزة األمنية والعسكرية فيو
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وممثمي دحركتي "فتح" و"دحماس" .كما دحضر المقاء شخصيات دينية ودحزبية باالضافة إلى ممثميف عف
الييئات االقتصادية المدحمية.
المستقبل ،بيروت2012/06/24 ،
 .26النائب كاظم الخير :نحن عمى تعايش مع أبناء مخيمي البارد والبداوي ،وما يصيبكم يصيبنا
التقى النائب في البرلماف المبناني كاظـ الخير ،في دارتو في المنية شمالي لبناف ،وفداً مف مخيـ نير البارد
ضـ ممثمي الفصائؿ الفمسطينية والمجاف الشعبية ومجمس األئمة والمشايخ وفاعميات ،وأبدى الجميع أسفيـ
لمدحادثة التي دحصمت في المخيـ والتي أودت بدحياة الفتى أدحمد القاسـ .وأكد المجتمعوف أف ىناؾ مطالب
ألىؿ المخيـ يجب تدحقيقيا ،مف أىميا الدحفاظ عمى كرامة الناس ورفع الدحالة العسكرية عف المخيـ بسبب
انتياء الدحالة التي أدت الى فرضيا وتسميـ أراضي البيوت واألمبلؾ ،التي يقيـ فييا الجيش المبناني،
ألصدحابيا واإلسراع باستكماؿ تنفيذ برنامج إعادة إعمار المخيـ دحتى َّ
يتسنى ألبنائو الذيف ما زالوا مشرديف
في التجمعات المؤقتة العودة إلى بيوتيـ ،والعيش باستقرار وكرامة بعيداً عف اليواجس األمنية" .مف جيتو
رأى النائب الخير ،أف الجيش "ىو مؤسسة الشعب بأكممو وىو العمود الفقري لمدولة ،وعمينا دعمو والوقوؼ
بجانبو دائماً" ،وأضاؼ" :ندحف عمى تعايش مع أبناء مخيمي البارد والبداوي ،وما يصيبكـ يصيبنا وال نرضى
بأف تياف كرامتكـ ميما كاف" ،واعداً بإيصاؿ مطالبيـ "المدحقة الى الجيات المختصة لمنظر بيا وايبلئيا
االىتماـ األكبر ،ليعود مخيـ نير البارد الى دحالتو الطبيعية" .وتمنى الخير أف تكوف ىذه االجتماعات
شيرية ويتـ خبلليا طرح المشاكؿ التي يعاني منيا أبناء المخيـ ،لموصوؿ الى الدحموؿ المناسبة.
المستقبل ،بيروت2012/06/24 ،
 .27اجتماع عربي  -أوروبي حول القضية الفمسطينية واألزمة السورية
القاىرة :ذكر مصدر مسؤوؿ بالجامعة العربية أف األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية ،د .نبيؿ العربي،
سيشارؾ اليوـ األدحد ،بمكسمبورج في اجتماع ميـ لوزراء خارجية دوؿ االتدحاد األوروبي مع نظرائيـ مف دوؿ
مجمس التعاوف الخميجي ومصر والعراؽ واألردف وتونس والمغرب ،لمناقشة تطورات القضية الفمسطينية في
ضوء وضعيا الراىف واآلفاؽ المستقبمية ليا ،إضافة إلى تطورات األوضاع في الشرؽ األوسط ،خاصة في
سوريا.
الخميج ،الشارقة2012/06/24 ،

 .28مصدر مصري :ضبط متفجرات عمى الحدود مع اسرائيل
العريش – وفا :أعمف مصدر أمني مصري في مدحافظة شماؿ سيناء ،امس ،أنو جرى ضبط ثبلثة صناديؽ
متفجرات قرب العبلمة ( )37عمى الدحدود المصرية  -اإلسرائيمية جنوب معبر العوجة بوسط سيناء ،دوف
أف يتـ ضبط متيميف .وأوضح أنو كاف قد سبؽ ىذه العممية ،العثور عمى كمية مف المتفجرات والديناميت،
وأدحزمة ناسفة بمدينة رفح المصرية وتـ إبطاؿ مفعوليا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/06/24 ،
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 .29منظمة التعاون االسالمي تحذر من نقص مياه الشرب بغزة
بتر :دحذرت منظمة التعاوف االسبلمي في تقريرىا الشيري ،الذي يرصد الوضع اإلنساني في قطاع
غزة – ا
غزة ،مف النقص الدحاد في المياه الصالدحة لمشرب الذي يواجيو القطاع بسبب اعتماده بالدرجة األولى عمى
المياه الجوفية ،والتي تواجو أزمات عدة أىميا تموث المياه وممودحتيا واعتمادىا عمى المنسوب القميؿ مف
مياه األمطار .وذكر أف  %95مف المياه غير صالدحة لمشرب وما نسبتو  %80يتعدى الدحاجز الدولي
المسموح بو مف دحيث الممودحة .ودعت المنظمة مف خبلؿ التقرير الجيات الماندحة والمؤسسات الدحقوقية
والبيئية إلى رفد القطاع بمشاريع تدحمية المياه ،وتدحديث وتطوير شبكات الصرؼ الصدحي ودعـ مشاريع
إعادة تدوير النفايات الصمبة وانشاء مدحطات فرز وتردحيؿ النفايات.
عمان2012/06/24 ،
الدستورّ ،
 .30طيران تيدد بإبادة "إسرائيل" في حال مياجمتيا
باريس :دحذر نائب رئيس األركاف اإليراني الجنراؿ مصطفى أزادي ،أمس" ،إسرائيؿ" مف أنيا ستتعرض
لبلن ييار إذا شنت أي ىجوـ إسرائيمي عمى ببلده  .وقاؿ لوكالة فارس اإليرانية لؤلنباء إف "النظاـ الصييوني
ال يمكنو أف يفعؿ أقؿ القميؿ ضد إيراف لكف إذا كاف النظاـ ما زاؿ يفكر في أي ىجوـ عسكري ضدنا فإنو
بالتالي سيتسبب في نيايتو وانيياره" .وقاؿ أزادي إف "لدى إيراف قدرات أخرى يمكف استخداميا لمواجية أي
تيديد خاصة قياـ األعداء بوضع عقبات أماـ تصديرنا لمنفط".
الخميج ،الشارقة2012/06/24 ،
 .31وزير خارجية النرويج :معاناة الفمسطينيين مزدوجة االحتالل اإلسرائيمي واالنقسام الداخمي
أي رجؿ دولة غربي جيوداً دحثيثة لمترويج لقضية قياـ دولة فمسطينية مثؿ
اوسمو  -باتريؾ سيؿ :لـ يبذؿ ّ
الجيود التي بذليا وزير خارجية النرويج يوناس جار ستوريو الذي يدحظى بشعبية منقطعة النظير في بمده.
ومع ذلؾ ،باءت كؿ جيوده التي بذليا مف أجؿ الفمسطينييف خبلؿ السنوات الماضية بالفشؿ .فقد أخفؽ
التعنت اإلسرائيمي وانييار الرئيس األمريكي باراؾ أوباما أماـ الضغوط اإلسرائيمية وانقساـ الفمسطينييف.
جراء ّ
ّ
يميز النرويجيوف بيف مساريف متوازييف في عممية السبلـ ،ىما المسار السياسي بقيادة الواليات المتدحدة الذي
ّ
يفترض أف يعالج مسائؿ مرتبطة بالوضعية النيائية مثؿ الدحدود واألمف والبلجئيف والقدس ،ومسار آخر
وفسر لي وزير
بقيادة النرويج يرتكز عمى دحشد الماندحيف ليساىموا في تدحضير الفمسطينييف لقياـ دولتيـّ .
الخارجية موقفو خبلؿ مقابمة أجريتُيا معو في أوسمو في  19دحزيراف /يونيو ،فقاؿ "أممنا بأف يمتقي ىذاف
المساراف .دحيف طالب الفمسطينيوف في أيموؿ /سبتمبر  2011بالدحصوؿ عمى عضوية في األمـ المتدحدة
كانت مؤسساتيـ مستعدة لقياـ دولة .إال أنيـ ىزموا .كاف يجدر بأوروبا أف تتكمّـ بوضوح أكبر .فما تفعمو
إسرائيؿ يخرؽ القانوف الدولي ويعارض مصالدحيا الخاصة .ندحف نواجو وضعاً خطي اًر جداً اليوـ" .وتابع
"يعاني الفمسطينيوف مف مأساة مزدوجة .األولى ىي العيش تدحت االدحتبلؿ والثانية ىي االنقساـ الدحاصؿ في
أف االتدحاد األوروبي
صفوفيـ .عاـ  ،2007قررنا أف نتعامؿ مع دحكومة الودحدة الوطنية الفمسطينية .إال ّ
أخطأ في قرار عدـ التعامؿ معيا .ندحف مستعدوف في النرويج لمتدحاور مع المجموعات الفمسطينية كافة بما
يعد
كنا ال نعترؼ بشرعيتيا" .وسألتُو عف رأيو ببروز التيارات اإلسبلمية فأجاب " ّ
فييا دحركة دحماس ،دحتى لو ّ
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ثـ رفض نتيجتو تصرفاً منافقاً .يجب أف نقبؿ نتيجة صندوؽ االقتراع .لكف
التردحيب بصندوؽ االقتراع ومف ّ
ندحمؿ المسؤولية ألي أكثرية قد تنشأ مف االنتخابات .فيجدر بيذه األكثرية أف تمتزـ معايير دحقوؽ
يجب أف ّ
اإلنساف العالمية".
الحياة ،لندن2012/06/24 ،
 .34تفجير لبنان من بوابة المخيمات الفمسطينية

مدحمد مصطفى عموش
العمؿ عمى تفجير الوضع األمني في لبناف لـ ينتو ،كما أف أدواتو لـ تستنفد كمياً ..االضطرابات المتنقمة،
تمر
وتدحديداً في الشماؿ لـ تنجح في انفبلت الوضع األمني ،ليصبح دحالة ثابتة في ىذا التبدؿ السريع الذي ّ
دحيي باب التبانة وجبؿ
بو المنطقة ..تفجير طرابمس عبر استدحضار الخبلؼ المذىبي والثأرية التاريخية بيف ّ
مدحسف لـ ينجح في بقاء ىذا االشتعاؿ قائماً ،فضبلً عف تمدده لبقية أدحياء طرابمس ،ومنيا طوالً وعرضاً في
تمر
ربوع لبناف ..لـ تكف الدحكومة المبنانية ىي الودحيدة التي رفعت شعار النأي بالنفس عف األدحداث التي ّ
بيا سوريا ،بؿ نجح الفمسطينيوف في المخيمات االثني عشر في لبناف ،والتي يقطنيا ما يربو عمى أربعمائة
ألؼ فمسطيني ،في النأي بأنفسيـ عف الصراع الداخمي الذي تعيشو الطوائؼ واألدحزاب المبنانية ،والذي ىو
صدى ارتدادات خاطفة وسريعة لمزلزاؿ الذي يضرب سوريا ..ربما سياسة النأي بالنفس لـ تعجب مف
يعمموف عمى خط التفجير في لبناف ،ال سيما أف الورقة الفمسطينية ورقة رابدحة بكؿ المقاييس لمف يريد
إشعاؿ الدحريؽ ،وعند الفمسطينييف مف المبلدحظات واالنتقادات واالدحتقانات تجاه المؤسسات األمنية المبنانية
ما يكفي دحتى تندفع غيظاً في ىذا المخطط ..ما دحصؿ في مخيـ نير البارد لبلجئيف الفمسطينييف شماؿ
لبناف ،الجمعة الفائت لـ يكف أم اًر عرضياً ،عمى األقؿ ،إذا ما استندنا إلى الروايتيف المتيف وردتا عمى لساف
المؤسسة العسكرية مف نادحية ،وتمؾ التي وردت عمى لساف الفصائؿ الفمسطينية مف نادحية أخرى .فبياف
المؤسسة العسكرية أكد أف "متضرريف ومندسيف" ساءىـ التفاىمات التي توصؿ إلييا الجيش المبناني مع
أىالي المخيـ لتخفيؼ الطوؽ األمني واجراءات الدخوؿ والخروج المفروضة عمى المخيـ منذ أدحداث فتح
اإلسبلـ في العاـ  ،4005قبؿ عدة أياـ ،فعمدوا إلى توتير األجواء بيف الجيش وأىؿ المخيـ عبر التدحريض،
مما أدى إلى وقوع االشتباكات التي أودت بدحياة شاب مف المخيـ ،وجرح العشرات مف الطرفيف  ،في دحيف
جاءت رواية الفصائؿ الفمسطينية تدحمؿ المؤسسة العسكرية كامؿ المسؤولية عف األدحداث وتطالبيا بالكشؼ
عف ىؤالء "المندسيف والمتضرريف" الذي تتدحدث عنيـ .والمتمعف ببياف الفصائؿ ،وتصريدحات قاداتيا ،يجد
أف الفمسطينييف يعتقدوف أف أفرادا داخؿ المؤسسة العسكرية غير منضبطيف ،ربما يمارسوف نوعاً مف
العنصرية تجاه الفمسطينييف .والمراىنوف عمى تمدد الدحريؽ انطبلقاً مف المخيمات الفمسطينية كانوا صائبيف،
إذ لـ تمض ساعات قميمة عمى اندالع المواجيات في مخيـ نير البارد شماالً ،دحتى وصمت أصداؤىا إلى
مخيـ عيف الدحموة قرب مدينة صيدا ،جنوب العاصمة بيروت .فسقط قتيؿ وعدد مف الجردحى إال أف الروايات
دحوؿ أسباب ومقتؿ أدحد أفراد مخيـ عيف الدحموة كاف أكثر وضودحاً في دخوؿ أطراؼ مف خارج أىالي المخيـ
والجيش المبناني بيدؼ تدحريض الفمسطينييف في مخيـ عيف الدحموة عمى المؤسسة العسكرية ألسباب وغايات
وأجندات ال تخدـ أدحدا في لبناف .ولوال دحنكة القيادة العسكرية مف نادحية ورباطة جأش الفصائؿ الفمسطينية
التي تعض عمى الجرح مف نادحية أخرى لكادت األمور أف تنفمت في المخيمات وخارجيا .والتجربة
الفمسطينية خبلؿ الدحرب األىمية ثرية ،دحيث كاف أبو عمار العباً أساسيا في الدحرب الداخمية وأبعادىا
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اإلقميمية ،وا ّف زج المخيمات مف جديد في صراع مف ىذا النوع قطعاً سيخطؼ لبناف لعقود قادمة عمى غرار
مر بو في الثمانينيات مف القرف الماضي .تعمّـ الفمسطينيوف في لبناف ،رغـ الم اررة والظمـ المجدحؼ
ما ّ
بدحقيـ والعنصرية الممارسة تجاىيـ مف إخوانيـ المبنانييف ،أال يكرروا تجربة أبو عمار في لبناف .وقد أتتيـ
الفرصة أكثر مف مرة ،عمى األقؿ ،مف أجؿ تدحسيف تفاوضيـ مع الدحكومة المبنانية دحوؿ دحقوقيـ السياسية
واالجتماعية إال أنيـ لـ يفعموا ..ومما يذكر في ىذا المجاؿ ،أف الفصائؿ رغـ تنادحرىا في الداخؿ
الفمسطيني ،واختبلفيا الشديد ال سيما بيف دحركتي فتح ودحماس ،إال أنيا في لبناف تكاد متفقة ومنسقة فيما
بينيا لما فيو مصمدحة الفمسطيني أيا كاف انتماؤه ..المطموب لبنانياً وقومياً أف تعيد الدحكومة تفعيؿ الدحوار
المبناني الفمسطيني لتطميف الجميع ولسدحب فتائؿ التشعيؿ التي تكاد تشتعؿ مف تمقاء نفسيا.
الشرق ،الدوحة4024/06/43 ،
 .33ييودية "دولة إسرائيل" ومعضمة الديموغرافيا

نبيؿ مدحمود السيمي
ركزت البدحوث والمقاالت التي تصدت لفكرة ومصطمح ييودية الدولة عمى تداعيات المصطمح ،فيما لو تـ
تعميمو وتطبيقو عمى مستقبؿ األقمية العربية في "إسرائيؿ" ،وعمى البلجئيف الفمسطينييف ،ومستقبؿ القرار
 . 292ولـ يتـ إلقاء الضوء ال مف قريب وال مف بعيد عمى أثر تمؾ الفكرة عمى مستقبؿ اليجرة الييودية الى
فمسطيف المدحتمة .وفي ىذا السياؽ يستغؿ قادة "إسرائيؿ" كافة المناسبات لمتأكيد عمى أىمية جذب المزيد مف
ييود العالـ الى األراضي العربية المدحتمة ،إذ تعد اليجرة الييودية مف أىـ ركائز استمرار "إسرائيؿ" ككياف
استثنائي في المنطقة .وىناؾ أسباب كامنة لنضوب اليجرة الييودية ،أو عمى األقؿ تراجع أرقاميا .وفي
مقدمة تمؾ األسباب تراجع عوامؿ الطرد لمييود مف ببلدىـ األصمية ،فضبل عف تراجع عوامؿ الجذب
المدحمية .لقد عقد في "إسرائيؿ" خبلؿ الفترة بيف السنوات  4000و 4024اثنا عشر مؤتم اًر استراتيجياً في
ىرتسيميا .وأكد المؤتمروف في توصياتيـ عمى ضرورة إعطاء اليجرة الييودية الى األراضي العربية المدحتمة
أىمية فائقة نظ اًر لتراجع موجات اليجرة الييودية بعد عاـ  ،4000في مقابؿ النمو الطبيعي المرتفع بيف
العرب سواء داخؿ المناطؽ المدحتمة في عاـ  2921أو في الضفة الغربية وقطاع غزة .وتبعا لذلؾ ،ركزت
وسائؿ االعبلـ االسرائيمية عمى أىمية تييئة الظروؼ المختمفة لجذب المزيد مف ييود العالـ الى األراضي
العربية المدحتمة لتدحقيؽ التفوؽ الديموغرافي عمى العرب في دحدود فمسطيف التاريخية في المستقبؿ ،وانصب
االىتماـ االسرائيمي عمى مدحاولة جذب ييود اليند واالرجنتيف ،بعد أف واجيت "إسرائيؿ" أزمة ىجرة دحقيقية
خبلؿ سنوات انتفاضة األقصى مف جية ،وجفاؼ اليجرة مف الدوؿ ذات مؤشرات التنمية البشرية المرتفعة
مثؿ أمريكا وكندا وفرنسا وبريطانيا وغيرىا مف دوؿ العالـ ،مف جية اخرى .ومف األىمية االشارة الى اف
اليجرة الييودية الى فمسطيف المدحتمة تعتبر دحجر الزاوية الستمرار "إسرائيؿ" كدولة غير طبيعية ،دحيث
لمعنصر البشري الييودي دور مدحوري في ذلؾ .وفي ىذا السياؽ تشير الدراسات الى اف الدحركة الصييونية
استطاعت جذب ندحو ( )620ألؼ مياجر ييودي دحتى أيار مف عاـ  ،2921وبعد انشاء دولة "إسرائيؿ" في
العاـ المذكور ،عممت الدحكومات االسرائيمية المتعاقبة عمى اجتذاب مياجريف جدد مف ييود العالـ،
فاستطاعت جذب ندحو أربعة مبلييف ييودي خبلؿ الفترة ( ،)4024-2921بيد انو ىاجر مف فمسطيف
المدحتمة ندحو  40في المئة منيـ نتيجة عدـ قدرتيـ عمى التبلؤـ مع ظروؼ مختمفة عف بمد المنشأ في
أوروبا والواليات المتدحدة وغيرىا مف دوؿ العالـ .وتعتبر الفترة ( )2960-2921وكذلؾ الفترة (-2990
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 )4000مف الفترات الذىبية لجذب مياجريف ييود باتجاه فمسطيف المدحتمة ،دحيث ساىمت اليجرة خبلؿ
الفترتيف بندحو ( )% 62مف إجمالي الزيادة الييودية ونتيجة مدحددات النمو السكاني وصؿ مجموع الييود الى
ندحو ( )2.9مميوف ييودي في منتصؼ العاـ الدحالي  .4024والبلفت انو مع انطبلقة انتفاضة األقصى في
نياية ايموؿ  4000وتزعزع األمف اإلسرائيمي برزت اسئمة عدة دحوؿ مستقبؿ اليجرة الييودية ،إذ لعب ويمعب
االستقرار األمني دو اًر ميماً في جذب الييود الى فمسطيف المدحتمة .وأكد رئيس الوكالة الييودية سالي مريدور
أف أرقاـ اليجرة تراجعت مف ندحو سبعيف ألؼ مياجر في عاـ  4000الى  22ألفا في عاـ  ،4002ومف ثـ
الى  20ألفاً في عاـ  4004ولـ يتعد الرقـ تسعة عشر ألفا دحتى نياية عاـ  4002وبقيت االرقاـ في
دحدودىا المذكورة خبلؿ الفترة ( .)4022-4002وخبلؿ الفترة المشار الييا كاف ميزاف اليجرة الييودية سمبياً
لصالح اليجرة المعاكسة في بعض السنوات .ومف المتوقع اف ال يدحصؿ تطور كبير في أرقاـ اليجرة
ال ييودية خبلؿ السنوات المقبمة .وما يقمؽ المؤسسة اإلسرائيمية استعداد ندحو أربعيف في المئة مف الشباب
الييود في "إسرائيؿ" لميجرة المعاكسة ،فضبلً عف إخفاء و ازرة اليجرة واالستيعاب أعداد الييود اإلسرائيمييف
الذيف ىاجروا الى خارج "إسرائيؿ" .لكف ثمة دراسات أشارت الى أف ىناؾ اربعمئة ألؼ ييودي إسرائيمي لف
يعودوا الى "إسرائيؿ" ،السيما أف أغمبيتيـ يدحمموف جنسيات دوؿ أخرى في العالـ وخاصة األمريكية
واألوروبية منيا .وتبعا ألزمة اليجرة الييودية ،بفعؿ تراجع العوامؿ الجاذبة ،ستسعى المؤسسة اإلسرائيمية
بالتعاوف والتنسيؽ مع الوكالة الييودية الى تمويؿ دحممة كبيرة ومنظمة في المستقبؿ ،لجذب ندحو ()400
ألؼ مف االرجنتيف ،وعدة آالؼ مف ييود الفبلشا في اثيوبيا ،فضبلً عف مدحاوالت دحثيثة الجتذاب ندحو
( )10ألفاً مف ييود اليند وجنوب افريقيا ،ىذا في وقت باتت فيو أبواب ىجرة ييود أوروبا وأمريكا الشمالية
في دحدودىا الدنيا بسبب انعداـ عوامؿ الطرد منيا .وتجدر اإلشارة إلى أف ييود العالـ يتركزوف بشكؿ رئيس
في الواليات المتدحدة فمف بيف ( )22مميوف ييودي في العالـ في عاـ  4024ىناؾ ( )2,2مميوف ييودي في
الواليات المتدحدة .في مقابؿ ذلؾ لـ تتمكف الدعاية االسرائيمية مف جذب سوى  2,9مميوف ييودي الى
"إسرائيؿ" يمثموف ندحو  22في المائة مف اجمالي الييود في العالـ .ويتركز في فرنسا  260ألفاً مف الييود
غالبيتيـ متعاطفوف مع دحزب الميكود .ولـ يبؽ في روسيا سوى  200ألؼ ييودي .اما في كندا فيوجد 260
ألفاً وفي أوكرانيا  410ألفاً ،وبريطانيا  410ألفاً ،واألرجنتيف  440ألفاً .وتشير اإلدحصاءات إلى أف نسب
الزواج المختمط بيف الييود وغير الييود في العالـ وصمت في السنوات األخيرة مف ( )10-20في المئة
والسيما في بعض المدف األمريكية ،األمر الذي سيؤدي الى تراجع مجموع الييود في نياية المطاؼ الى أقؿ
عدد ممكف .ومف بيف مجموع الييود ثمة  %20مف الييود االشكناز؛ أي ييود غربييف مف اصوؿ أميركية
وأوروبية .في دحيف يشكؿ الييود السفارديـ ،مف أصوؿ شرقية افريقية وأسيوية  .%26إضافة الى ذلؾ يمثؿ
ييود الصاب ار ألب ييودي مولود في فمسطيف المدحتمة ندحو  42في المائة مف اجمالي الييود في فمسطيف
المدحتمة والبالغ  2,9مبلييف ييودي في منتصؼ العاـ الدحالي  4024كما ذكرنا .والمبلدحظ كما اشرنا اف
غالبية ييود العالـ مواطنوف في الواليات المتدحدة وأوروبا ،دحيث مؤشرات التنمية والرفاه ىي أعمى مف
مثيبلتيا في "إسرائيؿ" ،ولذلؾ ال يوجد عوامؿ طاردة لمييود مف تمؾ الدوؿ باتجاه األراضي العربية المدحتمة،
ونتيجة عدـ وجود عوامؿ دحقيقية طاردة لمييود مف بمد المنشأ ،وكذلؾ عدـ القدرة في تييئة ظروؼ دحقيقية
جاذبة لييود العالـ باتجاه "إسرائيؿ" ،فإنو يمكف الجزـ بأف مؤشرات نضوب وجفاؼ اليجرة الييودية ستطفو
عمى السطح بوضوح خبلؿ السنوات المقبمة .ولذلؾ طرح قادة "إسرائيؿ" فكرة ترسيخ وتعزيز ييوديتيا مجددا
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كعامؿ جذب ميـ لييود العالـ .ويعتبر ذلؾ بمثابة اليدؼ األىـ مف وراء طرح ومدحاولة تعميـ الفكرة
المذكورة.
المستقبل ،بيروت4022/06/42 ،
 .32مساومة "مقدسية" :حي ييودي في أبوديس مقابل آالف الشقق لمفمسطينيين!

نداؼ شرغاي
قبؿ بضعة اسابيع مف إتماـ نتنياىو "الصفقة" مع اليميف في قضية االولبانو ووعده بالتعويض عف التخمي
عف قانوف التسوية واإلخبلء الصامت ،دحدث في القدس بعيدا عف العناويف الصدحفية دراما سياسية مشابية.
منذ سنيف يعمؽ اليميف والمتدينوف في القدس في لجنة التخطيط خطط بناء آالؼ الشقؽ لمعرب .وقد دحاوؿ
نير بركات ،رئيس بمدية القدس ،اف ُيتـ صفقة معيـ واقترح اف ُيم ّكنوه مف المصادقة عمى البناء لمعرب ،واف
يدفع الى األماـ مقابؿ ذلؾ بالتخطيط المفصؿ لبناء الدحي الييودي "كدمات تسيوف" في ظاىر أبوديس عمى
خط الجدار قرب جدار الفصؿ .اف اجراءات الموافقة عمى الدحي الييودي الصغير ىذا مجمدة منذ سنيف
طويمة بسبب ضغط أميركي.
كاف في القدس استعداد كبير القتراح الصفقة ىذا ،فقد دعا بركات الى مكتبو رؤساء الكتؿ الدحزبية في
المجمس البمدي ليتدحدث الييـ ،لكنو ال ينجح في ذلؾ كثي ار في ىذه االثناء عمى األقؿ.
يعتقدوف في اليميف اف بركات يدحاوؿ اف يشترييـ في مزاد عمني؛ واف "الثمف" الذي يدفعو منخفض جدا ،واف
ضرر البناء العربي الذي سينتشر عمى اراض جديدة كبير جدا .فيناؾ  200شقة لمييود في أبوديس في
مقابؿ آالؼ البيوت لمعرب في فترة تناضؿ فييا القدس لمدحفاظ عمى األكثرية الييودية ،وليس ىذا اقترادحا
جذابا بقدر كاؼ مف وجية نظر اليميف.
غير اف اليسار ايضا في القدس يرفض الصفقة المقتردحة .فيو يرى اف ليست الكمية ىي التي تدحدد بؿ
"النوعية" ،ويقولوف في اليسار اف دحي كدمات تسيوف يقع بالضبط عمى مسار الممر الذي ُخطط بدحسب
التفاىمات التاريخية بيف بيميف وأبو مازف وفي مخططات اخرى ألف يربط منطقة أريدحا بجبؿ الييكؿ ليكوف
مم ار فمسطينيا سياديا يشبو "مم ار آمنا" يشؽ القدس" .ىذا الدحي إضرار شديد بادحتماالت تسوية في القدس"،
يزعـ اعضاء ميرتس في البمدية ،وليسوا مستعديف ىـ ايضا لدفع "ىذا الثمف الباىظ" دحتى مقابؿ الموافقة
عمى انشاء آالؼ الودحدات السكنية لمعرب.
تختبئ وراء قضية األراضي الييودية في أبو ديس قصة تاريخية آسرة كما ىي الدحاؿ وراء الكثير مف
القصص السياسية في القدس.
في مطمع القرف العشريف في السنيف التي كاف االكتظاظ مثقبل جدا عمى سكاف دحي مئو شعاريـ اجتمعت
عشرات العائبلت مف أشير العائبلت في القدس آنذاؾ واشترت مئات الدونمات مف اراضي أبوديس .وكاف
الشراء ىذا يعتبر آنذاؾ "عمبل انتدحاريا" تقريبا (مف جية اقتصادية) ،لكف الروح كانت عظيمة.
يصؼ اليعيزر شمولي في كتابو "ذىب في القدس" كيؼ تجوؿ في تمؾ االياـ مدرس الطبيعة ييوشع آفي
زوىر ،وىو مف الشخصيات االسطورية في المشيد المقدسي في ثبلثينيات القرف الماضي ،بيف أزقة مئو
شعاريـ ودحاوؿ اف يقنع سكاف ذلؾ المكاف بأف ينفقوا عمى شراء اراضي أبوديس النشاء دحي ييودي عمييا.
"ألؾ بيت يا دحبيبي؟" كاف مدرسنا آفي زوىر يسأؿ وييتـ" .ألؾ بيت؟ أيف أييا السيد؟! توجد لنا شقة
بصعوبة وىي في قبو وببل ىواء .وفي الشتاء نجمد فييا كمنا مف البرد وىي في الصيؼ دحارة كالتنور."...
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ويضادحؾ أصدحاب
"ندحف نريد اذا اف نشتري ارضا ونبني عمييا بيوتا لكـ"" ،كاف استاذنا آفي زوىر يقوؿ ُ
المصالح وأصدحاب الدحوانيت البائسيف ،وكاف ضدحكو المتدفؽ آس ار يثير الثقة عند الجميع".
من وراء سور اإلسمنت
أفضى ذلؾ النشاط الى انشاء "جمعية السكاف" .وواجو الجمعية اقترادحاف لشراء االراضي – االوؿ في "بيت
ودحسـ االمر بعد جدؿ .ففي يوـ عيد األنوار جمع آفي زوىر عشرات العائبلت
ىكيرـ" والثاني في "أبوديس"ُ .
التي سجميا في مذكرتو – مف النساء واالوالد والشيوخ – وخرج الجميع "في جولة والشعاؿ موقد في قطعة
االرض الكبيرة في أبوديس التي خمصيا استاذنا آفي زوىر والكيرف كييمت االسرائيمية".
بمغ مرشدو المجموعة والمجموعة مف مئو شعاريـ الى االرض بعد مسيرة بساعات طويمة ونظروا الى
عبلمات قسائميـ ورقصوا وغنوا وأنزلوا أثقاليـ عف الدحمير والبغاؿ واستعدوا الجراء ادحتفاؿ كبير في ذلؾ
المكاف .بيد انو كانت لمعرب في ذلؾ المكاف خطط مختمفة" .أدحاط بنا جمع عربي غاضب متجيـ" ،كتب
شمولي" .صرخوا بنا :إنصرفوا مف ىنا وال تشعموا مواقد عمى ارضنا ،وىددونا بالعصي وأغروا بنا كبلبيـ
ورجمونا بالدحجارة :فتركنا السبلؿ والطعاـ وبدأنا نرجع رويدا رويدا ندحو القدس في أسى وخزي".
لـ يكف ذلؾ الرجوع نياية االمر ،فقد استمر آفي زوىر ورفاقو في شراء االراضي في ذلؾ المكاف وسجمت
مئات الدونمات بأسماء االعضاء وفييـ عائمة دحاخاـ القدس الرئيس ،الدحاخاـ تسفي بيسح فرانؾ.
ُنقؿ بعض االرض عمى مر السنيف الى الكيرف كييمت االسرائيمية ،وبعد  2921بقيت االراضي في داخؿ
مسادحة االردف .وأدارىا المسؤوؿ االردني عف أمبلؾ العدو .وبعد دحرب االياـ الستة انتقمت ىذه االراضي
الى متولي األمبلؾ العاـ وعثر عمى بعض أصدحاب االراضي أو ورثتيـ.
وعثر رب الماؿ الييودي أرفيف موسكوفيتش ،راعي المستوطنيف في شرقي القدس ،عمى بعض المالكيف
واشترى االراضي منيـ.
في تمؾ الفترة كاف اىود اولمرت يتولى رئاسة بمدية القدس ووجد موسكوفيتش واليميف عنده في تمؾ االياـ
بابا مفتودحا وأذنا صاغية ،وقد دفع اولمرت بالخطة الى األماـ وصوتت لجنة التخطيط المدحمية مؤيدة ليا،
بيد أنيا عالقة منذ ذلؾ الدحيف في المجنة الموائية لمتخطيط والبناء مع اعتراض دحكومي غير رسمي.
تغيرت الظروؼ عمى االرض ايضا :اف  220دونما مف  600دونـ اشتراىا ييود مئو شعاريـ ُسجمت
بأسمائيـ في الطابو لكنيا بقيت في أكثرىا في الجانب الشرقي الفمسطيني مف السور االمني في داخؿ
المنطقة (ب) دحيث لمفمسطينييف سيطرة مدنية كاممة.
واستغؿ الفمسطينيوف الوضع واستولوا عمى بعض االراضي وبنوا عمييا ،وفي جممة ذلؾ كمية الشريعة
االسبلمية .وفي ىذه الدحاؿ لـ يرفع أدحد استئنافا يطمب اخبلء الكمية أو ىدميا أو نشرىا .وأُنشيء عمى جزء
مف االراضي في داخؿ المنطقة (ب) (دحيث ما تزاؿ توجد السرائيؿ سيطرة أمنية) قاعدة لدحرس الدحدود.
لصؽ الجدار دحقا ندحو مف  60دونما ُخصصت النشاء الدحي الييودي
وبقي في الجانب االسرائيمي
َ
ال صغير .في مطمع سنوات األلفيف اشترى أرفيف موسكوفيتش بيتيف مف عربييف مدحمييف أسكف فييما 6
عائبلت ييودية .وفي بؤرة ييودية مجاورة في دحي معاليو ىزيتيـ في رأس العمود أفضى بدء مشابو الى بناء
دحي دحقيقي يعيش فيو اليوـ مئات الييود.
لكف ىذا اإلجراء عمؽ في أبو ديس التي ىي أبعد .تعيش العائبلت المتفرقة ىناؾ منذ ثماني سنيف بعيدا
عف أي دحي ييودي آخر في منطقة قميمة السكاف العرب نسبيا .وقد غادرت عائبلت ألتماف ونفوف
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وىوروفيتش وريفميف وغولدبرغ وغنوت بيوتا وظروفا مريدحة مع أبنائيا الػ  42وجاءت لمسكف في مكاف
مقطوع فيو الكثير مف اليواء الصافي والمنظر الطبيعي المدىش ،لكف ال توجد فيو خدمات أساسية يتمتع
بيا كؿ مكاف آخر في القدس.
أشار ييونا دوؼ ىوروفيتش ،وىو مف سكاف المكاف ،ىذا االسبوع الى جبؿ الييكؿ الذي يشرؼ بيتو عميو
والى مبنى المجمس التشريعي الفمسطيني الميجور الذي أُقيـ غير بعيد عف البؤرة االستيطانية الييودية وقاؿ:
"ىذه ىي القصة كميا .ندحف نسد طريقيـ الى جبؿ الييكؿ وتقسيـ القدس وننقذ اراضي الييود التي بقيت ىنا
الى اآلف".
وتقوؿ آفيشاغ غنوت ،وىي ايضا مف ناس كدمات تسيوف :انو اذا لـ يسكف الييود االراضي التي اشتروىا
قبؿ ثمانيف سنة فسيستولي العرب عمى ما بقي ايضا" .ندحف ىنا مف اجؿ االيديولوجية ،نسكف فوؽ الممر
الذي خطط الفمسطينيوف لقسمة القدس بواسطتو ،وليذا قيمة كبيرة في نظرنا .ليست الدحياة ىنا سيمة دائما.
اف المكاف نفسو ىادئ لكف الطرؽ اليو عاصفة وتُرمى السيارات بالدحجارة أكثر مف مرة .وفي اياـ السبت
نأتي بالضيوؼ الى ىذا المكاف كي يتـ عدد المصميف في صبلة الجماعة".
مندحت و ازرة االسكاف الناس في ىذا المكاف دحراسة – كما مندحت بؤ ار مشابية اخرى في القدس – لكف
العبلقات مع الجيراف العرب القريبيف سميمة ويظير اوالد كدمات تسيوف يتسموف أكثر مف مرة مع اوالد الدحي
العربي المجاور الذي يقوـ قربيـ منذ سنيف طويمة .بؿ اف أدحد أبناء العائمة ويعمؿ مدحاميا مثّؿ وادحدة مف
الساكنات الييوديات في كدمات تسيوف في استئناؼ عمى مخالفة سير ُسجمت عمييا .وفرؾ القاضي
الييودي في غربي المدينة عينيو دىشا دحينما ظير االثناف معا مثؿ زبونة ومدحاـ.
وجد أوائؿ السكاف في قرية أبوديس عيشيـ مف دحبؾ السبلؿ مف نبتة الديس ،وىي نبتة تنبت في سيوب
أريدحا .وفي  2965كانت القرية وادحدة مف القرى الػ  41واألدحياء التي ضمت "إسرائيؿ" أجزاء مف ارضيا
الى القدس .وقد استولت خطوات الضـ أكثر مف مرة عمى أجزاء مف قرى .وكاف المعيار الموجو آنذاؾ ىو
اف ُيضـ الى المدينة أكبر قدر مف االرض مع أقؿ عدد مف السكاف العرب.
ضـ ندحو مف  24في المائة مف االرض التي كاف يسكنيا
وقد ُدحقؽ ىذا المبدأ بافراط في ضـ أبوديس .فقد ُ
قميؿ مف السكاف الى "إسرائيؿ" .وبقي  11في المائة مف اراضي أبوديس خارج مجاؿ البمدية.
قبؿ نشوب االنتفاضة الثانية ببضع سنيف تدحولت قرية أبوديس الى رمز وعبلمة سياسية عظمت كمما طغى
العنؼ واالرىاب .وجعمت ىذه الدحقيقة الجدؿ في انشاء الدحي الييودي في ذلؾ المكاف صعبا وعنيدا بصورة
مميزة .فقد ُوجدت في البداية وثيقة بيميف ػ أبو مازف التي صوت أبوديس عمى أنيا نوع مف البديؿ عف انشاء
عاصمة فمسطينية في القدس نفسيا .وقد أُنشيء عند ظاىر المنطقة الييودية في أبوديس مبنى المجمس
التشريعي الفمسطيني الذي يقوـ خاليا الى اليوـ .لكف الشيء األساسي ىو اف أبوديس أصبدحت باب القدس
الشرقي في "خطة الممر" التي أرادت اف تربط منطقة أريدحا بجبؿ الييكؿ وتُم ّكف الفمسطينييف مف نوع مف
"الممر اآلمف" السيادي ليـ داخؿ القدس نفسيا.
"ليبنوا مباني عالية كالييود"
دحينما تولى باراؾ رئاسة الوزراء في  2999أراد اف ُيسمـ الفمسطينييف أبوديس ويجعميا منطقة (أ) تدحت
سيطرة فمسطينية كاممة ،ودحارب اليميف الخطة .وقاد اريؾ شاروف النضاؿ وانتصر فيو بمساعدة شاس
والدحاخاـ عوفاديا يوسؼ .وقبؿ يوميف مف تسميـ االرض لمفمسطينييف نشبت موجة عنؼ أنذرت بمجيء
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االنتفاضة الثانية .واقترح ايمي يشاي عمى باراؾ اف يؤخر تسميـ االرض الى الفمسطينييف بضعة اياـ وتدحوؿ
المؤقت الى دائـ.
بق يت المنطقة الى اليوـ بمنزلة (ب) فقط (سيطرة أمنية اسرائيمية وسيطرة مدنية فمسطينية) .وقد نما
الفمسطينيوف أبوديس لتكوف مركز سمطة مع روابط قوية بشرقي المدينة الى اف كانت عممية "السور الواقي".
وفي داخؿ القرية أُقيمت مكاتب دحاكـ القدس الفمسطيني ووزير شؤوف القدس.
يدحاوؿ نير بركات اآلف اف يجعؿ كدمات تسيوف قطعة الدحموى التي تُغري اليميف ليزيؿ معارضتو عف بناءا
موسعا لمعرب في القدس .والجدؿ عاصؼ .ويعتقد بركات انو دحاف وقت سداد الديف وجعؿ الدحديث عف
ودحدة القدس عمبل دحتى فيما يتعمؽ بالسكاف العرب .وىو عمى يقيف مف اف البناء المرخص الموافؽ عميو
سيفضي الى انخفاض دحاد لمقدار البناء ببل رخص.
يقوؿ نائب بركات ،دافيد ىدري ،وىو مف المفداؿ – البيت الييودي الذي ىو وادحد مف الكتؿ اليمينية في
مجمس القدس البمدي ،انو ال يعارض البناء لمعرب ،لكف االراضي االدحتياطية الموجودة كافية بيقيف وال
دحاجة الى تخصيص اراض جديدة لبناء عربي .ويقوؿ ىدري" :ليبنوا بناءا عاليا كالييود .اف اراضينا ندحف
الخضر وغيرىا".
ايضا ضيقة ونبني بناءا عاليا كي ال نضر بقيـ ُ
مف الجانب اآلخر لمخريطة السياسية يصادؽ نائب آخر لبركات ،ىو بابا أاللو مف ميرتس ،عمى اف بركات
عرض عميو وعمى رفاقو صفقة وىي" :المعارضة اليادئة لكدمات تسيوف لموفاء بالواجب مقابؿ الموافقة عمى
خطط البناء لمعرب .وىذه صفقة عفنة" ،يقوؿ أاللو" ،مف الواضح لمجميع اف ىذه الودحدات السكنية الػ 200
في أبوديس لف تدحؿ ازمة السكف الصعبة لموسط الييودي في القدس .ىناؾ عشرات االماكف التي يمكف
البناء فييا بناءا أوسع بأضعاؼ .كنت سأُجؿ اليميف السياسي لو قاؿ الدحقيقة ،أي اف البناء الذي يريد اف
يدفع بو الى األماـ في كدمات تسيوف يرمي الى افشاؿ "خطة الممر" وتقسيـ القدس .ويقوؿ اف البناء لمعرب
"ىو دحاجة دحقيقية".
في االثناء ال يكؼ ممثمو أرفيف موسكوفيتش عف العمؿ ،فيـ ينووف اف يقدموا قريبا الى المجنة المدحمية
لمتخطيط والبناء خطة مفصمة لبناء  220ودحدة سكنية "في الباب الرئيس" ،كتعريفيـ .وما يزاؿ البناء المنظـ
لمعرب في القدس عالقا ،وقد طمبت و ازرة الخارجية في المدة االخيرة مف البمدية اف تُعد سريعا أجوبة في ىذا
الشأف .وتوجيت االمـ المتدحدة بيذا الشأف الى "إسرائيؿ" .وتدحافظ البمدية عمى نتائج استعراض ادحتياطي
االرض في الوسط العربي الذي أُجري في المدة االخيرة في البمدية س اًر.
ىناؾ ازمة بناء ايضا في المنطقة الييودية في القدس ،فالبناء في األدحياء وراء الخط االخضر يتـ ببطء
شديد بسبب قيود السياسة والرقابة مف ديواف رئيس الدحكومة ،لكف البناء في المناطؽ المفتودحة نسبيا في
غرب المدينة قد تـ وقفو بسبب معارضة المنظمات الخضراء ،وأصبدحت النتيجة اكتظاظ الموجود ورخص
بناء كثيرة لبناء عاؿ – مباف مف  40طابقا فأكثر – تجعؿ أجزاء مف القدس بالتدريج أدحياء أبراج.
عن "إسرائيل اليوم"
األيام ،رام اهلل4024/06/43 ،
 .32العدوان والمقاومة  ..ىذه المرة مختمفة
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عما سبقيا مف مرات ،صدحيح أف
ىذه المرة ،تبدو المواجية المدحتدمة ب اًر وجواً في قطاع غزة ،مختمفة ّ
العدواف ىو العدواف ،والمقاومة ىي المقاومة ،لكف الصدحيح كذلؾ أف البيئة السياسية ،المدحمية واإلقميمية،
عما سبؽ لقطاع غزة أف شيده مف اشتباكات ومواجيات فمسطينية إسرائيمية .مف
تبدو مختمفة بعض الشيء ّ
وجية نظر المؤسسة العسكرية والسياسية اإلسرائيمية ،سواء بسواء ،فإف ربيع العرب قد أدخؿ "عنص اًر جديدا"
عمى لعبة الدحرب والعدواف التي تمارسيا "إسرائيؿ" ضد القطاع المدحاصر ،ىناؾ قناعة تتسمؿ إلى أدمغة
اإلسرائيمييف ،مفادىا أف ذراع "إسرائيؿ" الطويمة التي ظمت طميقة ضد القطاع وأبنائو ،لـ تعد كذلؾ ،مصر
ما بعد مبارؾ ،ليست كما قبميا ،وال يمكف التنبؤ بردات فعميا عمى أي عدواف إسرائيمي بربري عمى دحماس
فيما "إخوانيا" في مصر ،يتصدروف المشيد السياسي وينافسوف بقوة عمى مختمؼ مؤسسات صنع القرار في
الدولة العربية األكبر .وفي التدحميؿ اإلسرائيمي كذلؾ ،فإف دحماس تسعى لفرض قواعد جديدة لبلشتباؾ ىذه
المرة ،مطمئنة إلى وجود "داعـ كبير" ليا في مصر ،دحماس دخمت المواجية رسمياً وعمناً بإطبلقيا صواريخ
عمى أىداؼ عسكرية إسرائيمية ،مطمئنة إلى "اليامش الضيؽ" الذي تستطيع "إسرائيؿ" أف تتدحرؾ في إطاره،
ومصممة عمى عدـ إخبلء سادحة المواجية العسكرية (المقاومة المسمدحة) إلى "الجياد اإلسبلمي" أو فصائؿ
أخرى ،وطنية وسمف ية ،ألنيا دحصدت في السابؽ نتائج مخيبة لآلماؿ جراء االستنكاؼ عف المشاركة في "رد
الفعؿ" ،وىي ال تريد أف تعود لتمؾ الوضعية مجدداً .العدواف اإلسرائيمي الجديد عمى قطاع غزة ،ييدؼ مف
وجية نظر مدحمميف سياسييف واستراتيجييف إلى اختبار قواعد االشتباؾ الجديدة ،وفدحص النظريات
واالفتراضات التي تكمف خمفيا ،فمف جية أولى تريد مصر اختبار "ردة الفعؿ المصرية" ،دحتى اآلف ،تعيد
مصر المنيكة والمنيكمة بمشاغميا الداخمية ،لعب "دور الوسيط" السابؽ ،عممت المخابرات المصرية عمى
ترتيب اتفاؽ ىدنة جديد يوـ الخميس الفائت ،سرعاف ما انيار وعادت الغارات لتعيث قتبلً وتخريباً في
القطاع ،وعادت صواريخ الفصائؿ لتتساقط عمى الدحزاـ االستيطاني المدحيط بالقطاع .ومف جية ثانية ،تريد
"إسرائيؿ" اختبار "جيوزية" دحماس و"رد فعؿ" كتائب القساـ ،ىذه المرة جاء الرد مغايرا" ،القساـ" لـ تتأخر في
الرد ،فعمت ذلؾ وأعمنت مسؤوليتيا عف الصواريخ التي أطمقتيا ،وعندما انيارت ىدنة الخميس الفائت،
عادت لمتمويح مجدداً باستئناؼ قصؼ الصواريخ مف طراز غراد األكثر دقة وتطو اًر مف الصواريخ مدحمية
الصنع .الجانب اإلسرائيمي ،درس بدقة نوعية الصواريخ وأىدافيا ودقة إصابتيا ،خصوصاً تمؾ التي انطمقت
عمى يد مقاتمي "كتائب القساـ" ،والدحظ أف األىداؼ اإلسرائيمية التي ضربتيا دحماس ،كانت عسكرية في
الغالب ،فضبلً بالطبع عف دقة اإلصابة والتوجيو ،فيـ اإلسرائيميوف الرسالة ،ردنا عمى العمؿ العسكري
سيكوف عسكريا ،أما في دحاؿ توسع نطاؽ األىداؼ اإلسرائيمية لتطاؿ السكاف المدنييف ،فإف مرودحة األىداؼ
التي ستستيدفيا صواريخ القساـ ،ستتسع لتطاؿ المستوطنات الكبرى خارج الدحزاـ الضيؽ المدحاذي
لػ"إسرائيؿ" .دحتى اآلف ،تبدو المعبة مضبوطة بيف دحديف :خرؽ التيدئة وعدـ االنجراؼ إلى مواجية شاممة،
"إسرائيؿ" ال تريد مجابية شاممة ،تضطرىا لمقارفة مجازفة غير مدحسوبة مع دحماس والقطاع وأنصارىما في
الشوارع العربية ودحكومات وبرلمانات ما بعد الربيع ،ودحماس ليست بوارد استدراج مواجية شاممة ،فيما ىي
تدحاوؿ جاىدة ترتيب أوضاعيا الداخمية والتعامؿ مع ممؼ المصالدحة واالنفتاح عمى العالـ بانتظار ما ستأتي
بو رياح التغيير في مصر وسوريا .لكف تجربة الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ال تدفع عمى التفاؤؿ دائما،
بأف تظؿ المواجية العسكرية مضبوطة وقابمة لمسيطرة واالدحتواء ،فسقوط صاروخ فمسطيني في منطقة آىمة
بالمستوطنيف ،كفيؿ بإخراج الدحكومة والجيش إلى دحرب "غير مقررة سمفاً" ودحتى إلى إعبلف "دحرب غير
مرغوب في توقيتيا" ،كما أف سقوط ضدحايا أبرياء في أوساط الفمسطينييف ،سيدفع الكثير مف الفصائؿ
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واألولوية والكتائب إلى الدخوؿ في لعبة سباؽ مع الوقت إلطبلؽ اكبر عدد مف الصواريخ وتوسيع نطاؽ
األىداؼ ،وىنا تدخؿ "االعتبارات والمنافسات المدحمية" كعامؿ ميـ في تقرير ردة أفعاؿ مختمؼ البلعبيف.
الوضع في غزة خطير وصعب ،وقد يخرج عف السيطرة خصوصاً إذا ما شعرت "إسرائيؿ" أف الوضع في
مصر خرج عف سيطرة البلعبيف الرئيسيف ،فتتوفر ليا فرصة االستفراد بالقطاع ،في ظؿ انيماؾ مصر
والمصرييف في تسوية قضايا الرئاسة واالنتقاؿ لمديمقراطية وعبلقات القوى بيف "العسكر" و"اإلخواف"
و"الميداف" ..إلى غير ما ىنالؾ مف تدحديات ،تمسؾ بمصر مف عنقيا.
عمان4024/06/42 ،
الدستورّ ،
 .36كاريكاتير:
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