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 .2األحمد :ال "فيتو" أمريكي عمى المصالحة ..واإلخوان المسممين عمى عالقة أكبر مع الواليات المتحدة
غزة -أشرؼ اليور :نفى عزاـ األحمد رئيس وفد حركة فتح في حوارات المصالحة في تصريحات خاصة
لػ'القدس العربي' وجود أي اتصاالت بيف مصر والفصائؿ الفمسطينية ،أو بيف حركتي فتح وحماس لترتيب
عقد لقاء في القاىرة لعقد جولة جديدة مف مباحثات إنياء االنقساـ ،لالتفاؽ عمى تشكيؿ حكومة التوافؽ
الوطني ،وانتقد في ذات الوقت موقؼ حركة حماس ،رافضا تعميؿ تأخر عممية إنياء االنقساـ بوجود 'فيتو'
أمريكي فرض عمى حركة فتح.
وقاؿ األحمد لػ'القدس العربي' وىو يرد عمى ما تردد عف عقد لقاءات قريبة بيف وفدي فتح وحماس في مصر
'لـ تجر أي اتصاالت ال بيننا وبيف حماس ،وال مع المسؤوليف المصرييف لتحديد موعد لعقد جولة جديدة مف
مباحثات المصالحة' ،مشي اًر إلى أف كؿ ما تردد حوؿ ىذا األمر 'ال أساس لو مف الصحة'.
وكشؼ األحمد عف قيامو بإجراء اتصاالت مع المسؤوليف المصرييف حوؿ ىذا األمر ،لكنو توقع أف تعقد
جولة مف المباحثات قبؿ منتصؼ الشير المقبؿ.
ووجو رئيس وفد حركة فتح انتقادات شديدة لحركة حماس عمى خمفية تصريحات الدكتور موسى أبو مرزوؽ
التي قاؿ فييا اف لدى حركتو معمومات موثقة بوجود 'فيتو' أمريكي جديد عمى المصالحة الفمسطينية فرض
عمى السمطة الفمسطينية.
وقاؿ األحمد اف اإلخواف المسمميف عمى عالقة أكبر مع الواليات المتحدة ،وأضاؼ 'ىـ أدرى بالسياسة
األمريكية ،ألنيـ عمى عالقة مع اإلدارة األمريكية ،وأصبحوا حمفاء ألمريكا أكثر منا' .وأشار إلى أف السمطة
الفمسطينية تسعى إلقامة 'صداقة' مع الواليات المتحدة ،وقاؿ اف ىذه المحاوالت غير ناجحة بسبب العالقات
القوية مع إسرائيؿ .وقاؿ محمالً حماس المسؤولية عف تعثر جيود المصالحة 'إف كاف ىناؾ فيتو أمريكي
إسرائيمي عمى المصالحة ،فمماذا تقؼ حماس ىي األخرى ضد المصالحة أيضا'.
ورفض عدـ موافقة حركة حماس عمى تزامف تشكيؿ حكومة التوافؽ والتي بموجب إعالف الدوحة اتفؽ عمى
أف يرأسيا الرئيس محمود عباس ،باإلعالف عف موعد إجراء االنتخابات التشريعية ،وقاؿ اف ىذا األمر جرى
االت فاؽ والتوقيع عميو في اتفاؽ القاىرة ،الذي نص عمى إجراء االنتخابات بعد عاـ مف التوقيع .وقاؿ األحمد
'أدعو أبو مرزوؽ لقراءة اتفاؽ القاىرة بشكؿ جيد'.
وانتقد صخر بسيسو عضو المجنة المركزية لحركة فتح وعضوىا في حوار المصالحة تصريحات أبو مرزوؽ
التي دعا فييا إلعادة تشكيؿ المجمس الوطني.
وقاؿ بسيسو لػ'القدس العربي' أف ىذا األمر يمثؿ 'خروج عف االتفاؽ' ،وأضاؼ 'ىذا أيضا يؤكد أنيـ ال
يريدوف إجراء انتخابات تشريعية ،باعتبار أف االنتخابات السابقة ىي آخر انتخابات ،وأنيـ فقط يريدوف
تشكيؿ مجمس وطني'.
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وفي رده إف كانت حركة حماس ستمجأ إلى المماطمة في تنفيذ اتفاؽ المصالحة عقب فوز مرشح اإلخواف
المسمميف الدكتور محمد مرسي بالرئاسة المصرية ،قاؿ 'ال أعتقد أف ىذا األمر قائـ حتى اآلف' ،وتابع 'لكف
إف اتخذوا األمر ذريعة ستكوف صاعقة كبيرة ،ألف االنقساـ ييدد مستقبؿ الشعب الفمسطيني'.
القدس العربي ،لندن2012/6/28 ،
 .2فياض" :إسرائيل" مستمرة بسياستيا اليادفة إلى مصادرة األراضي وتوسيع االستيطان
راـ اهلل ػ د ب أ :قاؿ رئيس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض ،األربعاء ،إف الحكومة اإلسرائيمية تُبرىف لمعالـ
أجمع أنيا تتعمد ترحيؿ السكاف وتيجيرىـ ال عمى خمفية شيء سوى أنيـ فمسطينيوف ،واستم ار اًر لسياستيا
اليادفة إلى مصادرة المزيد مف األراضي الفمسطينية وتوسيع مشروعيا االستيطاني عمييا.
ٍ
صمود جديدة ،وىـ يتحدوف
وأضاؼ فياض في حديث إذاعي أنو 'بينما يسج ُؿ أىالي قرية (سوسيا) قصة
إخطارات قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي بيدـ وازالة قريتيـ كاممةّ ،ببيوتيا وخيميا وعيادتيا الوحيدة ،وكميا عبارة
ٍ
عف ٍ
وبعناد عمى البقاء والثبات عمى أرضيـ ،تُسجؿ الحكومة اإلسرائيمية
خيـ وبركسات ،وبينما ُيصروف
انتياكاً جديداً بؿ وصارخاً لمبادئ حقوؽ اإلنساف ولمقانوف الدولي'.
وشدد عمى أف 'شعبنا ُيظير لمعالـ يومياً أف إرادة الحياة والبناء ال ُيمكف أف تزعزعيا أصوات البمدوزرات ،وال
ىمجية االحتالؿ وال إرىاب مستوطنيو'.
الميددة في
وقاؿ:
ُ
'سنكوف ،ومعنا كؿ أبناء شعبنا ،إلى جانب أىمنا في قرية سوسيا ،كما بكافة المناطؽ ُ
المحتمة لمنع تنفيذ قرار إزالة القرية بشتى الوسائؿ ..فشعبنا يعرؼ كيؼ يحمي أرضو
أرضنا الفمسطينية ُ
ويدافع عنيا'.
وأكد فياض عمى أف أىالي قرية سوسيا ،ومعيا قرى بني حساف ،العقبة ،وادي قانا ،الفارسية ،أبو العجاج،
وخربة طانا ،وفي أحياء القدس الشرقية ومحيطيا ،وغيرىا مف المناطؽ ،عانوا ،وما زالوا يعانوف مف
الظروؼ القاسية التي يفرضيا التوسع االستيطاني والحصار ،ومف التضييقات والممارسات التعسفية والقمعية
وخاصةً ىدـ البيوت ،وتخريب الممتمكات ،ومصادرة المياه ،ومحاولة اقتالع سكانيا مف أرضيـ ،وتكريس
السيطرة عمييا ،واقامة المزيد مف المستوطنات وتوسيعيا.
وقاؿ' :ىا ىـ أىالي سوسيا ،ورغـ كؿ التحديات والصعاب التي واجيوىا في الماضي وحتى اليوـ،
مصمموف عمى مواجية الخطر الوجودي الذي يستيدؼ بقاءىـ ،بؿ وىوية وتاريخ المكاف أيضاً'.
وأعتبر فياض أف الشعب الفمسطيني نجح بإص ارره عمى اعتماد نيج المقاومة الشعبية السممية ،في تعزيز
المسماة (ج) ،التي حاولت إسرائيؿ ترويج واقعيا وكأنيا أر ٍ
اض ُمتنازع
الوعي الدولي إزاء ىوية األراضي ُ
عمييا.
وأشار إلى أف السمطة الوطنية نجحت وحسمت مف خالؿ صمودىا في معركة عادلة ،واف كانت غير
متكافئة ،ىوية ىذه المناطؽ كجزء ال يتج أز مف األرض الفمسطينية المحتمة منذ عاـ  ،7691وأعادت
المحمي عمى حد سواء ،ونجحت
الدولي و
المكانة السياسية والقانونية لوحدة األرض الفمسطينية في الوعي
ّ
ّ
كذلؾ بتحويؿ ىذه المناطؽ إلى ميداف ٍ
حيوي ليا ،مف خالؿ إصرارىا عمى توفير مقومات الصمود
عمؿ
ّ
لشعبنا ،وتمكيف أىميا مف البقاء عمى أرضيـ ،والوصوؿ بخدماتيا التعميمية والصحية ومشاريع البنية التحتية
ٍ
مدينة وقرية وخربة ومضرب بدو مف ربوع وطننا ،وتحديداً في ىذه المناطؽ.
إلى كؿ
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المحتمة منذ عاـ  ،7691وواجبنا يتطمب
وقاؿ' :إف ىذه المناطؽ ىي جزء ال يتج أز مف أرضنا الفمسطينية ُ
ٍ
جدية والتزاـ عمى تنمية قدرة أىمنا فييا عمى الصمود والبقاء'.
منا استمرار العمؿ بكؿ
الممكنة لتحقيؽ المزيد مف مقومات
وجدد تصميـ السمطة الوطنية عمى توفير كافة أشكاؿ الدعـ والمساندة ُ
الصمود لشعبنا وتعزيز قدرتو عمى الثبات والبقاء حتى يتمكف مف نيؿ حقوقو الوطنية المشروعة كاممةً ،وفي
المقدمة منيا إنياء االحتالؿ وتمكيف شعبنا مف تقرير مصيره والعيش بحر ٍ
ية في دولة فمسطيف المستقمة
كاممة السيادة عمى حدود عاـ  ،7691وعاصمتيا القدس.
وأكد فياض عمى أف التقارير الدولية تنبيت إلى احتياجات أىمنا في ىذه المناطؽ ،والى ممارسات وسياسات
االحتالؿ اإلسرائيمي فييا ،بما فييا تقريري قناصؿ االتحاد األوروبي وممثميو لدى السمطة الوطنية المذاف
المسماة (ج) ،كما في القدس الشرقية ،وأدانا سياسات
أشا ار إلى الواقع المعيشي الصعب في المناطؽ ُ
وممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي في ىذه المناطؽ.
القدس العربي ،لندن2102/6/28 ،
 .3السمطة الفمسطينية تندد بخطط إسرائيمية لمبناء االستيطاني وتطالب بتحرك دولي
راـ اهلل  -د ب أ :نددت و ازرة الشئوف الخارجية في السمطة الفمسطينية األربعاء بقرار إسرائيؿ بناء 781
وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس.
وطالبت الو ازرة ،في بياف صحافي ليا ،المجنة الرباعية الدولية لمسالـ في الشرؽ األوسط بتحمؿ مسؤولياتيا
في حماية حؿ الدولتيف ووقؼ االحتالؿ واالستيطاف.
كما طالبت الرباعية بتحميؿ الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف تداعيات استمرار االستيالء عمى
األراضي واالستيطاف وتيويد القدس.
ودعت الو ازرة األمـ المتحدة ومنظماتيا الى توفير الحماية لمشعب الفمسطيني وأرضو وممتمكاتو ،واتخاذ
اإلجراءات الكفيمة بوقؼ 'التمرد' اإلسرائيمي المستمر عمى القانوف الدولي ،والقانوف الدولي اإلنساني،
واتفاقيات جنيؼ الرابعة.
القدس العربي ،لندن2102/6/28 ،
 .4السمطة الفمسطينية تنفي لقاء عباس وموفاز األحد المقبل
("المستقبؿ" ،وفا ،اؼ ب) :نفت مصادر فمسطينية مسؤولة عمميا تحديد أي موعد الجتماع رئيس السمطة
الفمسطينية محمود عباس بنائب رئيس الوزراء االسرائيمي شاؤوؿ موفاز.
وقالت المصادر لػ"المستقبؿ" تعقيباً عمى ما اوردتو االذاعة االسرائيمية امس انو لـ يحدد أي موعد لمثؿ ىذا
المقاء ،واف الرئيس عباس تمقى طمبات عدة مف موفاز لالجتماع بو بعدما دخؿ االخير االئتالؼ الحكومي
وتولى منصب نائب رئيس الوزراء ،وكاف رد عباس انو سيدرس الموضوع ،وسيحدد موعد المقاء في الوقت
المناسب ،غير أنو لـ يط أر أي جديد عمى صعيد ىذا المقاء.
وكانت مصادر اسرائيمية أفادت اف موفاز سيمتقي الرئيس عباس في راـ اهلل االحد المقبؿ ،وذلؾ "بعد
اتصاالت جرت وراء الكواليس لترتيب ىذا االجتماع" .
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وبحسب القناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي التي اذاعت ىذا النبأ ،فإنو كاف مف المتوقع اف يحث موفاز
الرئيس عباس عمى استغالؿ تشكيؿ ائتالؼ حكومي واسع في اسرائيؿ مف اجؿ دفع المسيرة السياسية بيف
الجانبيف الى االماـ.
ورفض مقربوف مف موفاز التعميؽ عمى ىذه االنباء.
وفي سياؽ متصؿ ،أعمف المستشار السياسي لمرئيس الفمسطيني ،نمر حماد ،اف ما يشاع عف استقباؿ
الرئيس عباس لموفاز يوـ األحد المقبؿ ىو أمر غير مؤكد.
وأضاؼ حماد في تصري ح خاص لػ"وفا" ،إنو مف غير المعروؼ بعد ما إذا كاف موفاز ،في حاؿ استقباؿ
الرئيس لو ،سينقؿ رسالة مف الحكومة اإلسرائيمية ،أـ أنو سيعبر في ىذا المقاء عف آرائو الشخصية .واشار
إلى اف "الرئيس محمود عباس ،التقى ويمتقي شخصيات إسرائيمية مف مختمؼ االتجاىات ،واليدؼ دائما ىو
شرح وجية النظر الفمسطينية ،وىي لقاءات ال تمت بصمة لممفاوضات مف قريب أو بعيد".
إال أف عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية افاد في تصريح لالذاعة الفمسطينية الرسمية "أف
الرئيس عباس سيتمقي موفاز االحد المقبؿ في راـ اهلل بناء عمى طمب موفاز" .لكنو قمؿ مف اىمية
االجتماع ،مشي ار الى "اف مثؿ ىذه المقاءات ليس فييا اي جديد ،وتأتي في اطار لقاء الرئيس عباس مع كؿ
اطياؼ العمؿ السياسي اإلسرائيمي والجاليات الييودية في العالـ" .واضاؼ" :اننا ال نعوؿ عمى مثؿ ىذه
المقاءات كثي اًر ،وال نعتقد اف ىذه الحكومة االسرائيمية بتركيبتيا الحالية يمكف اف تقدـ شيئا جديا لعممية
السالـ".
المستقبل ،بيروت2102/6/28 ،
 .5حكومة ىنية تطالب بتحقيق دولي في أسمحة االحتالل المستخدمة بغزة
غزة :طالبت و ازرة الخارجية والتخطيط في غزة األمـ المتحدة ومجمس حقوؽ اإلنساف بفتح تحقيؽ دولي يقوـ
مؤخر في قطاع غزة.
ًا
بو خبراء في األسمحة الكيمائية والغازات السامة التي استخدمت
جاء ذلؾ خالؿ رسالة بعثتيا و ازرة الخارجية والتخطيط إلى أميف عاـ األمـ المتحدة باف كي موف،
والمفوضة السامية لحقوؽ اإلنساف نافي بيالي
وقالت الو ازرة ":ال يعقؿ بأف يترؾ المجتمع الدولي قطاع غزة ميداناً لتجريب الصناعات العسكرية اإلسرائيمية
الخطرة".
واضافت :أف دولة االحتالؿ اإلسرائيمي ال زالت تمعف في انتياؾ حقوؽ اإلنساف الفمسطيني في تجاىؿ
واضح لكؿ المواثيؽ واألعراؼ الدولية مشيرةً ،إلى أف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي استخدمت في عدوانيا
األخير عمى قطاع غزة أسمحة محرمة دولياً.
وأوضحت الو ازرة أف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي تعمدت استيداؼ المناطؽ المدنية بقذائؼ صدرت عنيا
غازات سامة أدت إلى استشياد اثنيف مف المواطنيف فضالً عف إصابة 17مواطف بحاالت اختناؽ وصفتيا
المصادر الطبية الفمسطينية بيف المتوسطة والخطيرة ،وتقوـ قوات االحتالؿ باستخداـ تمؾ القذائؼ بغرض
القتؿ المتعمد ومنع إسعاؼ الجرحى األمر الذي أدى إلى وفاة واصابة عدد مف المدنييف.
وأكدت أف ىذا التصعيد الخطير يأتي امتداداً لما قامت بو قوات االحتالؿ وىذا ما أثبتو القاضي غولدستوف
في تقريره حوؿ حرب الرصاص المصبوب بداية عاـ  1116حوؿ استخداـ (قوات االحتالؿ) لميورانيوـ
المنضب ،والفسفور األبيض ،والغازات السامة ضد أىداؼ مدنية في قطاع غزة ،والتي لألسؼ لـ يطبؽ
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المجتمع الدولي أياً مف توصياتو ،وأفمتت إسرائيؿ مف العقاب ،فكانت النتيجة أف استمرت إسرائيؿ في
انتياكاتيا الصارخة تجاه المدنييف العزؿ في قطاع غزة.
فمسطينيا ،وأصيب
واستشيد خالؿ العدواف عمى غزة والذي استمرت مف ( ،)9|78حتى (79 ،)9|12
ً
ستوف اخروف بجراح في سمسمة غارات وقصؼ مدفعي عمى قطاع غزة ،فيما قتؿ إسرائيمي وثالثة مسمحيف
عمى الحدود المصرية مع االراضي المحتمة عاـ  7628خالؿ اشتباؾ مسمح.
قدس برس2102/6/27 ،
 .6عريقات يكشف أسرار الرسائل المتبادلة واالتصاالت مع أمريكا وأوروبا واألمم المتحدة
راـ اهلل -مف المحرر السياسي -كشؼ عضو المجنة المركزية لحركة"فتح" ورئيس الوفد الفمسطيني
لمفاوضات الوضع النيائي الدكتور صائب عريقات عف مضموف الرسائؿ التي تـ تبادليا بيف الرئيس
محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو.
وذكر عريقات أف ممخص رسالة نتنياىو إلى الرئيس عباس ىو أوال ،أف تشكيؿ حكومة وحدة وطنية استناداً
إلى أوسع أغمبية برلمانية في تاريخ إسرائيؿ  ،تعني الرغبة في تحقيؽ السالـ  ،وال بد مف استغالؿ الفرصة
السانحة ،وثانيا ،طمب ُمفاوضات مباشرة ودوف شروط ُمسبقة وذلؾ لمتوصؿ إلى اتفاؽ شامؿ حوؿ كافة
القضايا ،وثالثا  ،أف السالـ يجب أف يقوـ عمى أساس دولتيف لشعبيف  ،يضمف إسرائيؿ " دولة لمشعب
الييودي"  ،ويضمف لمفمسطينييف "دولة مستقمة قابمة لمحياة".
جاء ذلؾ في دراسة جديدة أعدىا تحت عنواف (تحديد العالقة مع إسرائيؿ-ما بعد الرسائؿ).
بالمقابؿ أشار إلى أف ممخص الرسالة الفمسطينية إلى نتنياىو ىو تحديد ىدؼ عممية السالـ بتنفيذ مبدأ
الدولتيف عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ  ،7691ورفض حؿ مشاكؿ المنطقة بالحروب  ،وطمب الكؼ
عف قرع طبوؿ الحرب  ،إذ أف المنطقة بحاجة إلى رياح السالـ وليس طبوؿ الحرب ،وتأكيد مرجعيات
عممية السالـ والمتمثمة بقراري مجمس األمف " "121و " "338وحتى القرار " ، "7171وخارطة الطريؽ
المتبادؿ  ،وما وصمت إليو ُمفاوضات الوضع
ومبادرة السالـ العربية واالتفاقات الموقعة ورسائؿ االعتراؼ ُ
النيائي بعد قمة أنا بولس .1111
وذكر اف الرسالة عمى أف حؿ كافة قضايا الوضع النيائي (الحدود  ،االستيطاف  ،الالجئيف  ،المياه  ،األمف
 ،اإلفراج عف األسرى والمعتقميف)  ،وفقاً لق اررات الشرعية الدولية ذات العالقة ،وتأكيد رفض الحموؿ
االنتقالية والمرحمية بما في ذلؾ ما ُيسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة ،والتأكيد عمى أف الضفة الغربية  ،بما
فييا القدس الشرقية وقطاع غزة تُشكؿ وحدة جغرافية واحدة ال يمكف تجزئتيا.
المصالحة واالنتخابات الرئاسية
وأشار اف الرسالة عمى تصميـ الرئيس عباس عمى إنياء االنقساـ عبر ُ
المصالحة ال تتعارض بأي شكؿ مف األشكاؿ مع التسوية السممية الدائمة بيف الطرفيف ،كما
والتشريعية ،وأف ُ
أكدت عمى أف استئناؼ مفاوضات الوضع النيائي  ،تتطمب وقؼ االستيطاف بما يشمؿ القدس الشرقية ،
وقبوؿ مبدأ الدولتيف عمى حدود  ، 7691واإلفراج عف األسرى وخاصة ىؤالء الذيف اعتقموا قبؿ نياية عاـ
 .7662وىذه القضايا ليست شروطاً وانما التزامات ترتبت عمى الحكومة اإلسرائيمية.
ودعت الرسالة الفمسطينية الحكومة اإلسرائيمية لتنفيذ ما عمييا مف التزامات واعطاء عممية السالـ الفرصة
التي تستحؽ  ،حرصاً عمى مصمحة ومستقبؿ الشعبيف.
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وذكر عريقات أف الرئيس عباس أبدى لدى استقبالو المبعوث اإلسرائيمي إسحاؽ مولخو استعداده لمقاء مع
رئيس الوزراء اإلسرائيمي  ،إذا ما قاـ باإلفراج عف األسرى وخاصة ىؤالء الذيف اعتقموا قبؿ نياية عاـ
 ، 7662عمالً ( بالمادة  )3مف اتفاؽ شرـ الشيخ الموقع عاـ  ، 7666والتفاىـ الذي تـ مع رئيس الوزراء
اإلسرائيمي األسبؽ أييود أولمرت عاـ  ، 1118واإلفراج عف عدد ُمماثؿ لمف سوؼ يفرج عنيـ فيما عرؼ
باسـ صفقة شاليط  ،وأف يسمح لألسمحة (البنادؽ) والذخائر المتبرع بيا مف مصر وروسيا لموصوؿ إلى
األجيزة األمنية الفمسطينية .
وقاؿ أف الرئيس عباس طمب أيضاً :حؿ قضية األسرى المضربيف عف الطعاـ وتمبية كافة مطالبيـ العادلة
واإلفراج عف جثاميف الشيداء المحتجزة مف قبؿ إسرائيؿ  ،مشي ار إلى انو تستمر االتصاالت مع الجانب
اإلسرائيمي عمى مختمؼ المستويات حوؿ ىذه القضايا  ،وخاصة قضية األسرى .
وأضاؼ عريقات :شدد الرئيس عباس أف عدـ استجابة الحكومة اإلسرائيمية لإلفراج عف األسرى والسماح
بدخوؿ األسمحة واعادة جثاميف الشيداء  ،سوؼ يعني بالضرورة أف االتصاالت وبما فييا تبادؿ الرسائؿ
المحادثات االستكشافية قد وصمت إلى طريؽ مسدود  ،مما يعني توجو ُمنظمة التحرير الفمسطينية لمجمعية
وُ
العامة لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى مكانة دولة غير عضو  ،إضافة إلى تفعيؿ ميثاؽ جنيؼ الرابع لعاـ
 ، 7626لحماية المدنييف زمف الحرب ،وكذلؾ عضوية دولة فمسطيف في مؤسسات األمـ المتحدة كافة .
القدس ،القدس2102/6/07 ،
 .7األحمد مجدداً في لبنان لرعاية اتفاق الفصائل والتحالف
باسـ سعد :تتحضر مخيمات لبناف لخطة جديدة وضعتيا السمطة الفمسطينية وحددت امرة قيادتيا لمنظمة
التحرير الفمسطينية بالتنسيؽ مع قوى الفصائؿ والتحالؼ واالسالمية  ،لتكريس مبدأ سياسة "الحياد االيجابي"
وانشاء مرجعية سياسية مصغرة ال تكوف بديالً مف منظمة التحرير الفمسطينية بؿ تحت رعايتيا.
وعممت "المستقبؿ" اف عضو المجنة المركزية في حركة فتح والمكمّؼ مف رئيس السمطة الفمسطينية بمتابعة
الممؼ الفمسطيني في لبناف عزاـ االحمد ،سيزور بيروت االسبوع المقبؿ لوضع الممسات االخيرة عمى ىذا
االتفاؽ الذي ستشيده الساحة المبنانية بيف القوى الفمسطينية عمى مختمؼ تنوعاتيا .حيث سيتـ تأليؼ قيادة
موحدة تمثؿ قوى الفصائؿ التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية وىي حركة "فتح" و"الجبية الشعبية لتحرير
فمسطيف" و"الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف" و"جبية التحرير الفمسطينية" .وتمثؿ أيضاً اربعة افرقاء مف
قوى التحالؼ والقوى االسالمية ىي :حركة "حماس" وحركة "الجياد االسالمي" في فمسطيف و"الجبية
الشعبية القيادة العامة" و"منظمة الصاعقة".
ويقوؿ اميف سر فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية وقائد حركة "فتح" في بيروت العميد سمير ابو عفش
لػ"المستقبؿ" اف "ترت يب الوضع االمني داخؿ المخيمات بدأ تحديدا منذ خمسة اشير ،حيث تـ الغاء الكفاح
المسمح والمقر العاـ وضميما الى قوات االمف الوطني الفمسطيني ،وىذا يعطي وحدانية وصوابية القرار
بحيث ال يتفرع القرار الى افرقاء عدة بؿ يبقى ضمف لجنة عسكرية برئاسة قائد قوات االمف الوطني
الفمسطيني في لبناف المواء صبحي ابو عرب".
ورأى انو "بعد اف تـ ىذا التوحيد سوؼ يرى سكاف المخيمات اوال ،وبقية الشرائح في لبناف ،االمنية
والسياسية ،قدرة منظمة التحرير الفمسطينية عمى التعامؿ بموضوعية اكثر مع ما يجري في المخيمات
والجوار عمى قاعدة ضبط كؿ حالة مخمة باالمف داخؿ المخيـ والحفاظ عمى امف الجوار ،ولنكوف منسجميف
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مع طرحنا في الحياد االيجابي في الداخؿ المبناني .واف نكوف جنودا لمدفاع عف لبناف ارضا وشعبا
ومؤسسات في حاؿ حصؿ اي اعتداء عميو".
وكشؼ عف اف "الحوار مستمر بيف كؿ فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية وقوى التحالؼ والقوى االسالمية
في لبناف عمى قاعدة ايجاد مرجعية سياسة واحدة في لبناف ليست بديال مف منظمة التحرير الفمسطينية
الممثؿ الشرعي والوحيد ،ولكف عمى قاعدة خصوصية الوضع في لبناف".
المستقبل ،بيروت2102/6/28 ،
 .8مسعى لضم بيت لحم إلى الئحة التراث
راـ اهلل  -عوض الرجوب :أعمنت و ازرة الخارجية الفمسطينية مباشرة سمسمة اتصاالت ومشاورات بيدؼ إقناع
لجنة التراث العالمي المجتمعة في دورتيا السادسة والثالثيف ،بإضافة مدينة بيت لحـ إلى الئحة التراث
العالمي.
وقالت الخارجية الفمسطينية في بياف ليا إف وزير الخارجية رياض المالكي غادر البالد عمى رأس وفد
فمسطيني رفيع المستوى ،متوجيًا إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية مف أجؿ العمؿ عمى تسجيؿ المدينة.
وأضاؼ البياف أف فمسطيف ستعمؿ عمى تسجيؿ وترشيح مواقع أثرية وطبيعية فمسطينية لمجنة التراث
العالمي ،بينيا  11موقعا فمسطينيا تشكؿ الالئحة األولية لممواقع التي تود فمسطيف أف تضيفيا إلى الئحة
التراث العالمي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية.
وأشار البياف إلى أف و ازرة الشؤوف الخارجية بدأت سمسمة طويمة مف المقاءات واالجتماعات والفعاليات مع
كافة الدوؿ المعنية ،لحشد الدعـ الالزـ مف أجؿ تحقيؽ ىذا اإلنجاز ،حيث تـ التنسيؽ "مع األشقاء
واألصدقاء في العديد مف الدوؿ ،وكذلؾ مع التجمعات اإلقميمية المختمفة".
الجزيرة.نت2102/6/26 ،
 .9أبو زىري :حماس ترفض تصريحات الرئيس الروسي بشأن حائط البراق
غزة :أعمنت حركة "حماس" رفضيا تصريحات الرئيس الروسي فالديمير بوتيف بشأف حائط البراؽ التي قاؿ
فييا "إف التاريخ الييودي محفور في حجارة القدس".
وأكدت حماس وعمى لساف الناطؽ باسميا الدكتور سامي أبو زىري ،في تصريح صحفي مكتوب وصؿ
"المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو ،األربعاء (" :)6-27أنيا ترفض ىذه التصريحات باعتبارىا تعارض
الحقائؽ التاريخية ،وكذلؾ المقررات الدولية ومنيا "لجنة شو" سنة 1930ـ ،والتي تؤكد عمى الحؽ العربي
واإلسالمي المقدس في مدينة القدس وحائط البراؽ".
ودعا أبو زىري الرئيس الروسي مراجعة تصريحاتو وتصحيح موقفو بيذا الشأف ،كونيا مجحفة بحؽ الشعب
الفمسطيني في أرضو ومقدساتو.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/27 ،
 .10البردويل :السمطة الفمسطينية تضع العراقيل أمام جيود المصالحة الفمسطينية
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غزة :أكد القيادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردويؿ أف المصالحة الفمسطينية "ستظؿ معمقة في
انتظار أف تؤمف السمطة الفمسطينية وحركة "فتح" بمبدأ الشراكة السياسية واالنسجاـ مع طموحات الشعب
الفمسطيني لمتوحد مف أجؿ مواجية االحتالؿ".
وأكد البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف "الشعب الفمسطيني في كؿ مرة يجيز نفسو لالحتفاؿ
بإنياء االنقساـ؛ تبدأ السمطة في وضع عراقيؿ واشتراطات" ،وقاؿ" :لقد كنا عمى وشؾ تحقيؽ المصالحة
حتى خرجوا لنا بقصة أيموؿ (سبتمبر) واألمـ المتحدة ،ثـ ذىب ذلؾ وجاءت المفاوضات االستكشافية ،ثـ
جاءت الرسائؿ المتبادلة ،ثـ اشترطوا لجنة االنتخابات بغزة ،واآلف موعد االنتخابات ،والحقيقة أف كؿ ذلؾ
ليست إال عراقيؿ لتغطية امتيازات شخصية".
وأضاؼ" :الطريؽ إلى المصالحة سيؿ وميسر ،فنحف في "حماس" وغالبية الشعب الفمسطيني مع المصالحة
وانياء االنقساـ لمواجية االحتالؿ ومشاريعو ،لكف السمطة ورجاالتيا أعمتيـ مصالحيـ ،ولذلؾ ستظؿ
المصالحة معمقة إلى أف يقتنع قادة السمطة بمشاعر الشعب الفمسطيني ويستجيبوف لمطالبو مف أجؿ إنياء
االنقساـ لمواجية االحتالؿ" ،عمى حد تعبيره.
قدس برس2012/6/27 ،
 .11حماس تنعى الشييد كمال حسني غناجة (نزار أبو مجاىد) بعد مقتمو في دمشق
تعرض لعممية قتؿ في منزلو في
دمشؽ :نعت حركة "حماس" أحد كوادرىا العامميف في سورية الذي ّ
العاصمة دمشؽ ،مشيرة إلى أنيا تجري تحقيقًا لمعرفة الجية التي تقؼ وراء عممية القتؿ.
وقالت الحركة ،في بياف صادر عف مكتبيا اإلعالمي ،األربعاء (" ،)6|27بمزيد مف الحزف واأللـ ،تنعى
حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أحد كوادرىا وأبنائيا البررة :األخ الشييد /كماؿ حسني غناجة (نزار أبو
مجاىد) ،الذي تعرض لعممية قتؿ جبانة في منزلو في العاصمة السورية دمشؽ" ،موضحة أنيا "تجري
تحقيقاً لمعرفة الجية التي تقؼ وراء ىذه الجريمة النكراء".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/27 ،
 .12فتح :سمخ القطاع عن الضفة يعني تصفية لميوية السياسية الوطنية
راـ اهلل :أكد المتحدث باسـ حركة فتح أسامة القواسمي أف اسرائيؿ تيدؼ بفصؿ وسمخ قطاع غزة عف
الضفة الى تصفية لميوية السياسية الفمسطينية بمكوناتيا ،وبالتالي تصفية الوجود الفمسطيني .مف خالؿ
تجزئة االجندات وتبديؿ الصراعات وتمرير الحموؿ المزعزمة باقامة دولة فمسطينية في القطاع وتوسيعيا
باتجاه الجنوب.
وقاؿ القواسمي في تصريح صحفي ،اف الوضع في منتيى الخطورة والقضية الفمسطينية عمى مفترؽ طرؽ
خطير ،يتطمب مف جميع الفصائؿ والشخصيات الوطنية واالعالمييف والمفكريف وأصحاب الرأي والضمائر
الحية والنقابات والطالب والعماؿ أف يتيقظوا ويفشموا بفعميـ كؿ في موقعو المؤامرة االسرائيمية أالخطر منذ
العاـ .48
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/6/28 ،
" .13إسرائيل" تزعم كشف خمية لممقاومة في القدس
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كشفت مصادر إسرائيمية ،عف أف قوات االحتالؿ اعتقمت مؤخ اًر عدداً مف الشباف الفمسطينييف مف سكاف
حي العيساوية في مدينة القدس المحتمة ،بزعـ أنيـ مقاوموف تابعوف لخمية مف الجبية الديمقراطية.
وقالت إذاعة االحتالؿ اإلسرائيمي إف جياز األمف العاـ "الشابؾ" اعتقؿ خالؿ األياـ الماضية خمية تابعة
لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف في مدينة القدس المحتمة.
ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية العامة عف مصادر في جياز األمف الداخمي المعروؼ باسـ "الشاباؾ" ،األربعاء،
 ،2012-6-27أف مف خالؿ التحقيقات ضبط مع أحد أفراد الخمية مسدس وأمشاط ،كاف يستخدمو لمقارعة
جنود االحتالؿ في المدينة.
واتيمت سمطات االحتالؿ الشباف بممارسة نشاطات لممقاومة ،بما فييا إطالؽ النار عمى قوة مف جيش
االحتالؿ اإلسرائيمي والقاء الحجارة عمى المستوطنيف في المدينة.
وأضافت اإلذاعة أف "الشخص مدحت طارؽ أحمد ىو قائد تمؾ الخمية ،وأنو كاف أسي اًر سابقاً عمى خمفية
تنفيذ عمميات إطالؽ رصاص ،بحيث تـ إطالؽ سراحو في العاـ  2009واعتقؿ مجددا في العاـ 2010
لمدة عاـ واحد بتيمة تقديـ المساعدة لمنظمات خارجة عف القانوف" ،عمى حد زعميا.
فمسيطين أون الين2012/6/27 ،
 .14االحتالل يتيم القائد القسام إبراىيم حامد بـ  46عممية فدائية
يو .بي .آي:أدانت محكمة االحتالؿ في سجف عوفر ،أمس ،المسؤوؿ البارز في الجناح العسكري لحركة
متعمد والمشاركة في عمميات
“حماس” في الضفة الغربية المعتقؿ إبراىيـ حامد ،ب  46عممية قتؿ بشكؿ
ّ
قتؿ أخرى ،وطالب اإلدعاء العسكري مف المحكمة بحكمو  56مؤبداً  .وقالت مواقع إعالمية في الكياف ،إف
إبراىيـ حامد ( 47عاماً) الذي تقوؿ “إسرائيؿ” إنو مسؤوؿ الجناح العسكري ؿ “حماس” في الضفة الغربية،
جرى اعتقالو عاـ  2006وسوؼ يصدر الحكـ بحقو في جمسة المحكمة األسبوع المقبؿ .ومف المنتظر أف
متعمد في صفوؼ “اإلسرائيمييف”،
يصدر الحكـ ب  56مؤبداً بعد إدانتو ،أمس ،ب  46عممية قتؿ بشكؿ
ّ
متعمد  .وأشار الموقع إلى
وكذلؾ مشاركتو في عمميات ّأدت لقتؿ “إسرائيمييف” ومحاوالت لتنفيذ عمميات قتؿ ّ
أف حامد وقؼ خمؼ عمميات تفجيرية جرت في “إسرائيؿ” ،مف ضمنيا عممية في مقيى عاـ  2003في
القدس المحتمة ،وذلؾ بعد ساعات مف عممية جرت في سرفيف والتي قتؿ فييا “ 7إسرائيمييف” وجرح 57
آخروف.
الخميج ،الشارقة2012/6/28 ،
 .15الجبية الشعبية تطالب بتوجيو ضربات موجعة لالحتالل
غزة  -حامد جاد :توعدت كتائب أبو عمي مصطفى "الذراع العسكرية لمجبية الشعبية" االحتالؿ اإلسرائيمي
بالرد عمى جرائمو وأف المقاومة لف تدع دماء شيداء وجرحى الشعب الفمسطيني تذىب دوف أف يدفع
االحتالؿ ثمف جرائمو.
وطالبت كتائب أبو عمي مصطفى فصائؿ المقاومة كافة بتوجيو ضربات موجعة لالحتالؿ لحمؿ مواطنيو
عمى النزوؿ لممالجئ وذلؾ عمى غرار لجوء المئات مف االسرائيمييف القاطنيف في البمدات المحاذية لقطاع
غزة خالؿ االسبوع الماضي لممالجئ لالحتماء مف صواريخ وقذائؼ المقاومة.
الغد ،عمان2012/6/28 ،
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 .16وفد رسمي من حماس في عمان غدا الخميس لمقاء العاىل األردني
عماف :يصؿ ظير الخميس ( )6/28وفد قيادي مف حركة "حماس" إلى العاصمة األردنية عماف لمقاء
المسؤوليف األردنييف ،وعمى رأسيـ العاىؿ األردني عبد هلل الثاني ،بحسب مصدر فمسطيني قيادي,
إلى ذلؾ ،اكد عضو المكتب السياسي لمحكرة عزت الرشؽ ما نشره المرك از لفمسطيني لإلعالـ في وقت
سابؽ بشأف الزيارة ،وقاؿ عمى صفحتو عمى الفيس بوؾ" :سيقوـ وفد مف حماس برئاسة األخ خالد مشعؿ
بزيارة لألردف غداً الخميس يمتقي فييا ممؾ األردف ومسؤوليف آخريف".
وفدا رفيع المستوى مف الحركة اسيقوـ بزيارة رسمية
وكاف مصدر فمسطيني قيادي مطمع قاؿ لمراسمنا إف ً
لمعاصمة األردنية عماف خالؿ األياـ القميمة القادمة قد تكوف في نياية األسبوع الجاري أو مطمع األسبوع
القادـ بعد انتياء تجييزات الزيارة مف قبؿ الطرفيف.
وأكد المصدر ،الذي طمب عدـ الكشؼ عف ىويتو ،أف الوفد الذي سيرأسو خالد مشعؿ رئيس المكتب
السياسي لحركة "حماس" سيضـ عمى األرجح في عضوية اعضاء المكتب السياسي لمحركة سامي خاطر،
محمد نزاؿ ،خميؿ الحية.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/27 ،
 .17المستقبل :وفد فمسطيني يحمل الى ميقاتي ورقة موحدة حول مخيم نير البارد اليوم
صيدا -رأفت نعيـ :ذكرت مصادر فمسطينية مطمعة لػ"المستقبؿ" أمس ،أف وفداً مركزياً مشتركاً مف فصائؿ
منظمة التحرير الفمسطينية وقوى التحالؼ الفمسطيني يمتقي قبؿ ظير اليوـ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في
السرايا الحكومية ،حامالً اليو ورقة فمسطينية موحدة تتركز حوؿ مخيـ نير البارد في ظؿ تداعيات األحداث
األخيرة.
وعممت "المستقبؿ" أف الورقة الموحدة التي يحمميا الوفد المشترؾ الى ميقاتي تتضمف البنود اآلتية :إطالؽ
سراح الموقوفيف في أحداث نير البارد األخيرة ،تخفيؼ التدابير واإلجراءات العسكرية المتخذة عند مداخؿ
المخيـ ،وقؼ الد وريات األمنية داخؿ المخيـ وتأكيد قرار وقؼ العمؿ بتصاريح الدخوؿ والخروج اليو بتأميف
الغطاء السياسي لتطبيؽ ىذا القرار واستئناؼ عممية إعادة إعمار المخيـ.
المستقبل ،بيروت2012/6/28 ،
 .18ليبرمان :عباس يعمل عمى نزع شرعية "إسرائيل" عالميا ومحاصرتيا
ذكرت الحياة الجديدة ،رام اهلل ،2012/6/28 ،عف وكاالت ،أف وزير الخارجية اإلسرائيمي افيغدور
ليبرماف زعـ أف الرئيس محمود عباس غير معني بالتوصؿ إلى اتفاؽ سالـ مع إسرائيؿ ،وانو يفضؿ
المصالحة مع حماس عمى المضي قدما في المفاوضات السممية.
وأضاؼ ليبرماف أف التطورات في المنطقة العربية وفي مصر مقمقة لمغاية مشي ار إلى أف "جناح التطرؼ
يتصاعد في المنطقة فيما يعمؿ عباس عمى نزع شرعية إسرائيؿ عالميا ومحاصرتيا" حسب قولو.
عمى صعيد آخر منع العشرات مف سكاف قرية زرنوؽ البدوية في النقب وزير الخارجية اإلسرائيمية مف دخوؿ
قريتيـ التي وصميا أمس ضمف جولة نظمتيا جمعية "رغفيـ" االستيطانية التي تنشط في مجاؿ ما تطمؽ
عميو بػ"البناء غير القانوني" .وأوضح موقع صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية أف ليبرماف الذي أراد دخوؿ القرية
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إللقاء نظرة عمييا وفؽ تعبيره ،بقي خارج حدودىا بعد أف منعو سكانيا مف الدخوؿ ،وقد اشتبؾ كالميا مع
عضو الكنيست العربي طمب الصانع الذي وصؿ إلى المؤتمر الصحفي الذي نظمو ليبرماف دوف دعوة.
ووصؼ الصانع وزير الخارجية اإلسرائيمي بالعنصري قائال" :قدمت إلى ىنا لمتحريض ضد البدو ،ال أحد
يرغب بوجودؾ ىنا ،ال يعقؿ أف يأتي وزير خارجية فقط لمتحريض ،نحف لف نترؾ ىذا المكاف الذي يواجو
مشاكؿ قانونية بسبب الشخص الذي جاء اليوـ ىنا" ويقصد ليبرماف.
ووصؼ ليبرماف عضو الكنيست الصانع بػ"ممثؿ المنظمات اإلرىابية" متوعدا إياه بالقوؿ" :أنا سأىتـ
بأمرؾ ..أنت ال تقاتؿ مف أجؿ البدو بؿ مف أجؿ األسد ..وىذه ىي مشكمة القادة العرب في ىذه البالد..
كؿ ما يعنييـ أف يقفوا أماـ الكاميرات ،وىا ىو حضر مع مؤيديو إلى القرية حامال عمـ حماس وحزب اهلل،
وال يعنييـ مشاكؿ األراضي التي يواجييا البدو" ،ورد عميو الصانع" :كيؼ ستيتـ بأمري؟ بطرؽ المافيا".
وواصؿ ليبرماف ىجومو قائال" :ال يعقؿ وجود  100ألؼ منزؿ غير قانوني في حدود  ،67وييتموف بخمسة
منازؿ في (اولبانا) وىنا يوجد  100ألؼ منزؿ ..لقد حاف الوقت لمواجية ىذا األمر ،ونحف نعرؼ كيؼ
نواجيو كما يجب ،لقد أخطأت إسرائيؿ حيف اىتمت بالجزرة فقط ولـ تستخدـ مطمقا العصا".
وأوردت الشرق األوسط ،لندن ،2012/6/28 ،أف أفيغدور يبرماف ،ىدد باالنتقاـ مف أعضاء الكنيست
العرب ،قائال" :عندما أصبح رئيسا لموزراء سأريكـ .أنتـ إرىابيوف ويجب أف أتعامؿ معكـ كإرىابييف".
وحصمت مواجو بيف الصانع وليبرماف كادت أف تصؿ إلى االشتباؾ باأليدي ،وقاؿ لو الصانع" :انصرؼ
مف ىنا يا فاشي .ومكانؾ الطبيعي خمؼ القضباف" .ورد ليبرماف ميددا" :سأتعامؿ معؾ بجدية .أنت وأمثالؾ
مف النواب العرب تمثموف حركات إرىابية ،وسأريكـ كيؼ يكوف التعامؿ".
وأضافت الحياة ،لندن ،2012/6/28 ،عف أ ؼ ب ،أف أفيغدور ليبرماف اعتبر المقاء بيف عباس وموفاز
"مضيعة لموقت" بداعي أف عباس ليس شريكاً إلسرائيؿ و"ليس معنياً بالتسوية مع إسرائيؿ" .وأضاؼ أنو
سبؽ لحزب "كديما" الذي يتزعمو موفاز أف أجرى مفاوضات في الماضي (حيف كاف أييود اولمرت زعيماً
لمحزب ورئيساً لمحكومة) مع عباس و"تمت بمورة تفاىمات بينيما تقضي بعودة إسرائيؿ إلى حدود العاـ
 ،1967واعادة تقسيـ القدس وغير ذلؾ ،لكف أبو مازف رفض ىذه التفاىمات ،وعميو فإنني أرى أف
االجتماع الوشيؾ لموفاز سيكوف ىد اًر لموقت" .ووصؼ ليبرماف الرئيس الفمسطيني بأنو "ذو شأف أقؿ مما
مشرؼ لموضع الذي آؿ إليو ...وىو يعتقد أف إعالناً
كاف عميو في الماضي ...وأنو يبحث اآلف عف مخرج ّ
فمسطينياً أحادي الجانب عف دولة فمسطينية ،ومصالحة مع حماس تتيحاف لو الحفاظ عمى كرسيو".
 .19ليبرمان :الحكومة اإليرانية مؤلفة من متعصبين لدييم خطة لمقضاء عمى "إسرائيل"
القدس  -داف وليامز :قوبمت مزاعـ إيرانية بأف الصياينة يشجعوف تيريب المخدرات وأف الشريعة الييودية
تدعو إلى إبادة غير الييود برد حاد يوـ األربعاء مف جانب إسرائيؿ التي قالت إف إيراف يحكميا متعصبوف
معادوف لمسامية.
وقاؿ وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيجدور ليبرماف "استمرار حضور ممثميف لألمـ المتحدة ومندوبيف أوروبييف
لمؤتمرات في طيراف يتـ فييا التعبير عف أسوأ نوع مف معاداة السامية إنما يضفي شرعية عمى نظاـ آيات
اهلل".
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وأضاؼ في بياف أف حكومة إيراف "ليست مؤلفة مف مجانيف وانما متعصبيف معاديف لمسامية لدييـ برنامج
وخطة عالمية تفصيمية تشمؿ القضاء عمى دولة إسرائيؿ كما يقولوف عالنية وبصراحة".
وشبو ليبرماف إيراف بألمانيا النازية ولكنو قاؿ إف إسرائيؿ بعد المحرقة "لف تسمح بأف يمحؽ أذى بأي
ييودي".
وأضاؼ أنو ما لـ يضع المجتمع الدولي حدا ألنشطة إيراف النووية "فسيؤدي ذلؾ بالتأكيد إلى كارثة وتيديد
لمسالـ العالمي".
وكالة رويترز لألنباء2012/6/28 ،
ضد "إسرائيل"
 .20موفاز :كمما اقترب سقوط نظام األسد زادت التيديدات ّ
القدس :حذر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،شاؤوؿ موفاز مف اشتداد الضغوط عمى نظاـ الرئيس السوري
بشار األسد ،كما أكد انو كمما اقترب نظاـ الرئيس السوري بشار األسد في سورية إلى بوابة الموت ،كمما زاد
التيديد ضد إسرائيؿ ،مضيفا أنو مف المنطقي االعتقاد أنو مع اقتراب نياية حكمو ،سيحاوؿ األسد إبعاد
النظر عف المجزرة ضد شعبو مف خالؿ بدء صراع مع إسرائيؿ.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/27 ،
 .21عاموس جمعاد" :إسرائيل" تخشى ظيور إمبراطورية إسالمية بالشرق األوسط بقيادة األخوان المسممين
القدس :وجو رئيس الييئة األمنية والسياسية بو ازرة األمف اإلسرائيمية الجنراؿ عاموس غمعاد تحذي ار مف أف
سقوط نظاـ الرئيس السوري بشار األسد سيترتب عميو حدوث كارثة تقضي عمى إسرائيؿ ،كما اظير مخاوفو
مف ظيور إمبراطورية إسالمية في منطقة الشرؽ األوسط بقيادة اإلخواف المسمميف في مصر واألردف
وسورية.
وقاؿ غمعاد في تصريحات نقمتيا إذاعة جيش االحتالؿ اإلسرائيمي ،تؿ أبيب ستواجو كارثة وستصبح ميددة
دائماً بالحرب مع اإلخواف المسمميف في مصر وسورية واألردف ،إذا نجحت الثورة السورية الجارية منذ أكثر
مف سنة في اإلطاحة بنظاـ بشار األسد ،الذي يمثؿ وجوده مصمحة إلسرائيؿ.
وأشار غمعاد إلى أف الفكر المعمف الذي تنتيجو اإلخواف في كؿ مف البالد المذكورة ،ييدؼ إلى تصفية
ومحو دولة إسرائيؿ ،واقامة إمبراطورية إسالمية تسيطر عمى منطقة الشرؽ األوسط بأكممو ،الفتاً إلى أف
إسرائيؿ شعرت باألخطار التي توجييا مف عدة جيات ،خاصة في مصر ،ليذا قررت أف تحسف عالقاتيا
مع تركيا ،لتحاشي القطيعة الدبموماسية معيا ،حتى ال تضر بمصالحيا ،عمى حد تعبيره.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/27 ،
 .22نائب وزير الصحة اإلسرائيمي يعارض بشدة التأمين الصحي عمى الفمسطينيين
تؿ أبيب -د ب أ :أعرب نائب وزير الصحة اإلسرائيمي يعقوب ليتسماف عف معارضتو الشديدة لقياـ
شركات التأميف اإلسرائيمية بالتأميف الصحي عمى فمسطينييف في إسرائيؿ.
ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية صباح اليوـ الخميس عف ليتسماف القوؿ إف تمقي الفمسطينييف العالج في
المستشفيات اإلسرائيمية سيأتي عمى حساب المواطنيف اإلسرائيمييف.
القدس ،القدس2012/6/28 ،
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 .23مسؤول عسكري إسرائيمي :الفرقة القتالية عمى الحدود مع مصر أصبحت بجاىزية قصوى
غزة ػ أشرؼ اليور :قاؿ مسؤولوف عسكريوف كبار في الجيش اإلسرائيمي اف الوحدة الحربية 'إيتاـ' التي
شكمت قبؿ ثالثة أشير لحفظ األمف عمى طوؿ الحدود مع مصر ال تعرؼ معنى الراحة عمى مدار الساعة،
واف قواتيا ستتضاعؼ عند االنتياء مف تشييد السياج األمني عمى طوؿ تمؾ الحدود.
ونقؿ موقع الجيش اإلسرائيمي عف المقدـ ايريز سافيوف ،قائد كتيبة التجميع الحربي 'إيتاـ' التي تنتشر عمى
الحدود مع مصر لحفظ األمف قولو 'اف ىذه الفرقة مف الجيش تزداد قوتيا مف فترة الى أخرى' ،بمرور األياـ
وباستكماؿ بناء العائؽ عمى الحدود اإلسرائيمية المصرية'.
القدس العربي ،لندن2012/6/28 ،
" .24إسرائيل" تيدد برد قاس عمى استمرار إطالق الصواريخ من غزة
راـ اهلل :حذر جيش االحتالؿ اإلسرائيمي فصائؿ المقاومة الفمسطينية مف استمرار اطالؽ الصواريخ مف
قطاع غزة عمى بمدات ومدف جنوب الدولة العبرية.
ونقمت إذاعة جيش االحتالؿ عف مصادر امنية أمس قوليا اف استمرار اطالؽ الصواريخ ُيعتبر مؤش اًر
خطي اًر لحالة غض الطرؼ التي تمارسيا حركة "حماس" تجاه استمرار العمميات ضد اسرائيؿ ،مؤكدة اف رد
الجيش سيكوف قوياً وقاسياً بحيث يضمف عدـ تكرار اطالؽ الصواريخ.
المستقبل ،بيروت2012/6/28 ،
 .25معاريف :الواليات المتحدة و"إسرائيل" تجريان أكبر مناورة عسكرية في تاريخ الجيشين
الناصرة ػ زىير أندراوس :كشفت صحيفة 'معاريؼ' العبرية في موقعيا عمى الشبكة ،أمس األربعاء ،النقاب
عف أنو مف المقرر أف تجري الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ مناورة مشتركة في تشريف األوؿ (أكتوبر)
المقبؿ تحاكي إطالؽ عشرات الصواريخ مف إيراف ومئات الصواريخ مف سورية باتجاه إسرائيؿ.
وبحسب المراسؿ لمشؤوف العسكرية ،حناف غرينبرغ ،فإنو مف المقرر أف يشارؾ نحو  3آالؼ جندي أمريكي
إلى جانب اآلالؼ مف الجنود اإلسرائيمييف في المناورة التي تتركز عمى القدرات الدفاعية مف الصواريخ.
وأشارت الصحيفة إلى أف إسرائيؿ سوؼ تستخدـ في المناورة نظاـ (حيتس  )2الجديد والمطور ،وخاصة في
مجاؿ القدرة عمى الكشؼ المبكر عف عممية إطالؽ الصاروخ .كما مف المقرر أف تستخدـ الواليات المتحدة
النظاـ الدفاعي (إيجيس) وبطاريات صواريخ (باتريوت).
ونقمت الصحيفة عف مصادر أمنية إسرائيمية قوليا إف المناورة ،التي تركز عمى التيديد الباليستي ،تعتبر
رسالة واضحة إليراف.
وبحسب المصادر ذاتيا فإنو سيؤخذ بالحسباف ،خالؿ المناورة ،سيناريوىات أخرى عمى خمفية التغييرات التي
تحصؿ في الشرؽ األوسط مؤخرا :ما يحصؿ في سورية ،وتعاظـ قوة حزب اهلل ،وزيادة مخزوف الصواريخ
أيضا إلى أف ىذه المناورة ىي أكبر مناورة تجرييا الواليات
لدى المنظمات الفمسطينية في قطاع غزة .ولفتت ً
المتحدة مع الدولة العبرية.
القدس العربي ،لندن2012/6/28 ،
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 .26وحدة "شاحاف" اإلسرائيمية لمراقبة تحركات حزب اهلل في جنوب لبنان
القدس  -اماؿ شحادة :خصص الجيش االسرائيمي وحدة "شاحاؼ" لتولي ميمة جمع معمومات استخبارية
عف تحركات عناصر حزب اهلل مف بمدات الجنوب المبناني .والوحدة منتشرة في منطقة واسعة عمى الحدود
الشمالية وتتزود بمعدات رقابة حديثة ومتطورة .وىي ،بحسب الجيش اإلسرائيمي ،قادرة عمى رصد تحركات
عناصر حزب اهلل المنتشريف في معظـ بمدات الجنوب المبناني.
الحياة ،لندن2012/6/28 ،
 .27نائبة بالكنيست عن حزب الميكود تياجم حنين زعبى وتصفيا بـ"الخائنة"
شنت النائبة فى الكنيست اإلسرائيمي عف حزب الميكود اليمينى ميرى ريجيؼ ،ىجوماً عمى حنيف الزغبى-
النائبة العربية بالكنيست عف حزب التجمع -خالؿ جمسة عقدىا الكنيست ظير األربعاء .2012-6-27
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -فى نبأ أوردتو عمى موقعيا عمى شبكة اإلنترنت -أف ريجيؼ قاطعت
الزغبى خالؿ حديثيا بالقوؿ "أنت خائنة وتنتميف إلى قطاع غزة".
فمسطين أون الين2012/6/27 ،
" .28يديعوت" :نتنياىو يقرر رفع قيمة العجز المالي
وكاالت :قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،إف قرار رئيس حكومة اإلحتالؿ اإلسرائيمي ووزير المالية إقرار
رفع قيمة العجز المالي لمدولة لػ %3جاء خالفا لمتقديرات والمواقؼ التي أعمنيا بنؾ (إسرائيؿ) والجيات
المختصة في البنؾ المركزي ،مما يشير إلى أف الخطوة األخيرة لبنياميف نتنياىو ،التي أعمنت أمس ،جاءت
بيدؼ إرضاء الجميور تمييدا لالنتخابات ،بدال مف إقرار فرض ضرائب ورسوـ جديدة عمى المواطنيف.
وأشارت الصحيفة إلى أف القرار يعني تحديد العجز المالي لمدولة بػ %3بعد أف كاف الرجميف يكرراف
باستمرار أف االقتصاد اإلسرائيمي قوي ،وصمد أماـ التحوالت التي عصفت باالقتصاد العالمي ،وأف النسبة
التي حددىا نتنياىو لمعجز المالي كيدؼ لمدولة ،ىي ضعؼ اليدؼ الحقيقي الذي كانت الحكومة حددتو
قبؿ عاميف بػ  %1.5فقط ،وأعمى بنصؼ بالمائة مف السقؼ الذي حدده قسـ الميزانيات في و ازرة المالية.
فمسطين أون الين2012/6/27 ،
أن يصب بمصمحة "إسرائيل"
 .29مسؤول إسرائيمي :التقارب بين حماس والنظام الجديد بمصر من شأنو ْ
الناصرة ػ زىير أندراوس :قالت صحيفة 'ىآرتس' العبرية في عددىا الصادر أمس األربعاء إف المستوى
السياسي في الدولة العبرية عبر عف رضاه مف فوز محمد مرسي بمنصب الرئيس المصري.
ونقمت الصحيفة عف مصدر سياسي في تؿ أبيب وصفتو بأنو رفيع المستوى قولو إنو بحسب تقديراتو فإف
العالقات بيف المؤسسة األمنية اإلسرائيمية ونظيرتيا المصرية سيتواصؿ بنفس الوتيرة ،التي كانت عمييا في
عيد النظاـ المصري البائد ،مع ذلؾ ،أضاؼ المسؤوؿ اإلسرائيمي ،فإف الجميورية اإلسالمية في إيراف
واإلرىاب سيبقيا ف العامميف المذيف يسبباف وجع الرأس والمشاكؿ لمدولتيف ،عمى حد وصفو ،كما أنيما كانا
وما زاال عدوا مشترًكا لمدولتيف.
أما في ما يتعمؽ بقطاع غزة وسيطرة حركة حماس عميو ،فإف ىذه القضية ستبقى تُشغؿ الطرفيف ،عمى حد
تعبيره وساؽ المسؤوؿ عينو قائالً إف العالقات الثنائية بيف تؿ أبيب والقاىرة ستستمر عمى أساس المصالح
التاريخ :الخميس 8028/6/88

العدد8546 :

ص 27

المشتركة لمبمديف ،وأنو ال يعتقد بأف الرئيس الجديد مرسي ،مف حركة اإلخواف المسمميف ،سيتنصؿ مف
اتفاقية السالـ المبرمة بيف البمديف منذ العاـ  ،1979مشي ار إلى أف المباحثات التي أجراىا مرسي مع اإلدارة
األمريكية تؤكد ذلؾ ،وبالتالي فإف تقديرات المستوى السياسي في تؿ أبيب ،زاد المسؤوؿ ،تؤكد عمى أف ىذا
التوجو لف يتغير في المستقبؿ المنظور ،عمى األقؿ.
عالوة عمى ذلؾ ،قالت الصحيفة ،نقالً عف مسؤوليف في تؿ أبيب إف الدولة العبرية غير قمقة بالمرة مف قياـ
مصر بتوسيع فتح معبر رفح مف حدودىا إلى قطاع غزة ،األمر الذي قد يؤدي إلى إدخاؿ مواطنيف أكثر
عمى القطاع ،باإلضافة إلى إدخاؿ بضائع تجارية مف مصر إلى غزة ،وكشؼ المسؤوؿ اإلسرائيمي النقاب
أف يصب في مصمحة الدولة العبرية،
عف أف التقارب بيف حركة حماس والنظاـ الجديد في مصر مف شأنو ْ
عوضا عف ميناء أسدود ،فال مانع لدى
واذا أراد الفمسطينيوف أف يتسمموا البضائع مف ميناء اإلسكندرية،
ً
ئيسا لمصر
إسرائيؿ ،عمى حد قولو .ولفت المسؤوؿ إلى أف انتخاب مرسي مف حركة اإلخواف المسمميف ر ً
إيجابيا بالنسبة إلسرائيؿ ،ولكنو أضاؼ أنو ال يمكف اعتبارىا ضربة لمدولة العبرية ،عمى حد قولو.
ليس
ً
القدس العربي ،لندن2012/6/28 ،
 .30حادث سير يودي بحياة ضابطي بحرية إسرائيميين
وكاالت :قتؿ ضابطاف في سالح البحرية اإلسرائيمية ،وأصيب اثناف آخراف بجروح بميغة في حادؽ طرؽ
وقع عمى شارع "تؿ أبيب -أشدود" جنوب (إسرائيؿ) األربعاء  .2012-6-27وحسب بياف لمشرطة
اإلسرائيمية ،فإف سائؽ السيارة العسكرية فقد السيطرة عمييا واصطدـ بسيارة شحف يقودىا سائؽ عربي ،ما
أدى لمقتؿ الضابطيف واصابة ضابطيف آخريف ،أحدىما بجروح خطيرة واآلخر بجروح متوسطة.
فمسطين أون الين2012/6/27 ،
 .31تل أبيب ترفض نفي أو تأكيد عالقتيا باغتيال قيادي في حماس بدمشق
الناصرة :رفضت الحكومة اإلسرائيمية التعقيب عمى عممية اغتياؿ القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية
تعرض لعممية قتؿ
"حماس" كماؿ حسني غناجة ،ويعرؼ باسـ "نزار أبو مجاىد" ،والذي أعمنت الحركة أنو ّ
أمس األربعاء في منزلو بالعاصمة السورية دمشؽ.
ردا عمى سؤاؿ لإلذاعة العبرية حوؿ عممية االغتياؿ" :ما مف
وقاؿ وزير الحرب اإلسرائيمي إييود باراؾً ،
سبب يدعوني إلى التعميؽ عمى الحادث" ،مضيفًا أنو "ال يعمـ الكثير عف ىذا األمر".
وفيما يتعمؽ باتياـ قيادات في "حماس" جياز االستخبارات اإلسرائيمي الخارجي "الموساد" بالمسؤولية عف
مشير في الوقت ذاتو إلى أف
ًا
عممية االغتياؿ؛ أضاؼ" :إف ىذه االدعاءات ليست صحيحة بالضرورة"،
غناجة "ضالع في أعماؿ ضد إسرائيؿ ،وال أريد أف أضيؼ شيئاً وال حتى أتطرؽ لمثؿ ىذا األمر".
قدس برس2012/6/28 ،
تصعد حممتيا ضد األسرى إللغاء االتفاق المبرم
 .38قراقع :مصمحة السجون ّ
راـ اهلل  -أحمد رمضاف :أعمف وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع أمس أف إدارة السجوف
اإلسرائيمية "تمارس سياسة مبرمجة تستيدؼ الغاء االتفاؽ الذي وقع مع األسرى بعد اإلضراب المفتوح عف
الطعاـ الذي استمر  82يوماً ،إلعادة فرض إجراءاتيا التعسفية وفي مقدمتيا قانوف شاليط" ،معب ار عف قمقو
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الشديد مف بوادر عدة تؤكد ذلؾ ،ومنيا تأجيؿ زيارة أسرى غزة ،وعمميات القمع التي أسفرت عف إصابة
عشرات األسرى قبؿ أياـ ،ومشي اًر إلى أف األوضاع في داخؿ السجوف قابمة لالنفجار .وأوضح قراقع "اف
الو ازرة بدأت بتحرؾ عالي المستوى لمنع إدارة السجوف مف تكرار االنتياكات الخطيرة التي تعرضوا ليا التي
أسفرت عف إصابة  00أسي اًر وممارسات منافية لألعراؼ والقوانيف" ،مشي اًر الى أف الوحدة القانونية بدأت بناء
عمى طمب األسرى التحضير لرفع شكوى ضد إدارة سجف "ايشيؿ" التي مارست بحقيـ إجراءات ميينة وغير
إنسانية.
المستقبل ،بيروت8028/6/88 ،
 .33وزارة األسرى برام اهلل :الوضع بالسجون اإلسرائيمية ما زال متوت ار
راـ اهلل :أفاد تقرير صادر عف و ازرة شؤوف األسرى والمحرريف أف الوضع في السجوف االسرائيمية شيد حالة
مف التوتر في أعقاب مداىمة واقتحاـ أقساـ األسرى في سجف ايشؿ في بئر السبع ،وحالة توتر واسعة
بسبب اإلىماؿ الطبي لألسرى المرضى.
وأفاد االسير محمد عبد الكريـ حسف زواىرة لمحامي و ازرة األسرى رامي العممي الذي ازره في سجف نفحة أف
األسرى يعانوف مف مشكمة عدـ توفر طبيب لمسجف حيث إف اإلدارة تتذرع باف الطبيب غادر إلى روسيا
بسبب أف والدتو تعاني مف مرض ما ،وقاؿ األسير اف اإلدارة تقوـ أحيانا بإحضار طبيب سجف راموف كؿ
عدة أياـ لفحص األسرى المرضى في نفحة إال أف ىذا األمر يسبب اكتظاظا في عدد المرضى كما أنو
يشكؿ خطورة عمى األسرى الذيف ىـ بحاجة إلى فحص ومتابعة مف قبؿ الطبيب.
الحياة الجديدة ،رام اهلل8028/6/88 ،
 .34المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان :ابتزاز "الشاباك" لذوي األسرى "جريمة حرب"
غزة  -محمد جاسر :أكد مدير المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف المحامي راجي الصوراني أف ابتزاز جياز
األمف العاـ "الشاباؾ" لذوي األسرى يمثؿ جريمة حرب واضحة المعالـ ،داعياً المجتمع الدولي والييئات
الحقوقية لعدـ السكوت عمى ىذا األمر وفضح االحتالؿ في كؿ المحافؿ الدولية.
فمسطين أون الين8028/6/87 ،
 .35تجمع المستقمين يطمق مشروعاً لحماية المصالحة الفمسطينية
غزة :أطمؽ تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة مشروعا لتنمية قد ارت الشباب وتعزيز خبراتيـ العممية
والثقافية والمجتمعية لتوجيو جيدىـ باتجاه تشكيؿ جسد شبابي قوي يستطيع حماية تطبيؽ اتفاؽ المصالحة
ويوحد مطالبيـ العممية والوظيفية المشروعة التي ساىـ االنقساـ الفمسطيني والحصار اإلسرائيمي في
تشتيتيا.
وذكر عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقمة الميندس رامي أماف أف قيادة وسكرتارية التجمع أقرت خطة
لدعـ الطالب الجامعييف واشراكيـ في فعاليات التجمع العديدة لتعزيز خبراتيـ بدعـ مف الدكتور ياسر الوادية
رئيس التجمع وعضو المجنة العميا لمنظمة التحرير الفمسطينية ،مضيفاً أف تحديد مستقبؿ أفضؿ لمطالب
والشباب يقؼ عمى مدى استعدادىـ النتزاع حقوقيـ المشروعة بالتعمـ والجيد الالزـ لبناء سيرة ذاتية قوية
تعينو عمى دخوؿ سوؽ العمؿ الستخراج وظيفة تحقؽ لو ذاتو وفكره.
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وأكد أماف أف فكرة المشروع قائمة عمى توحيد عمؿ التجمع مع المؤسسات لخدمة طالب الجامعات
الفمسطينية وبذؿ كؿ الجيد الالزـ إلكسابيـ ميارات تنمي مف قدراتيـ وتخرجيـ مف حالة اإلحباط والالمباالة
التي سببتيا الظروؼ السيئة التي يعانييا أبناء الشعب الفمسطيني جراء استمرار االنقساـ ،وموضحاً أف
مجموعة شبكة المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف ستقوـ بتقديـ الدورات التدريبية ليـ خالؿ الفترة القادمة وستعمؿ
عمى إتاحة الحيز المطموب إلشراؾ المجموعات الشبابية المختمفة في نشاطاتيا مع التجمع.
البيان ،دبي8028/6/88 ،
 .36مركز "مساواة"" :إسرائيل" تُقصي المغة العربية عن المواقع الرسمية
راـ اهلل :وجو مركز "مساواة" لمدفاع عف حقوؽ المواطنيف العرب في إسرائيؿ ،رسالة إلى الوزير االسرائيمي
"ميخائيؿ إيتاف" المسؤوؿ عف مشروع تنجيع المواقع اإلكترونية الحكومية ومشروع "ميمشاؿ زميف" ،يطالبو
فييا بزيادة الميزانيات المرصودة لترجمة صفحات المواقع االلكترونية الحكومية إلى المغة العربية.
وأضاؼ المركز أف الحكومة االسرائيمية تواصؿ تغييب المغة العربية ،مف قسـ كبير مف مواقع و ازراتيا
تشغؿ موظفاً واحداً لترجمة المواقع لمغة العربية ،وترصد ميزانيات ضئيمة بالكاد تكفي
ومؤسساتيا ،كما أنيا ّ
(بحسب معمومات وصمت مركز مساواة) لترجمة  200صفحة فقط مف أصؿ قرابة الػ 2000في المواقع
الحكومية عاـ .8028
القدس ،القدس8028/6/87 ،
 .37غزة :األىالي في مناطق التماس يخشون تجدد القصف
غزة :لـ يعد إسماعيؿ ىواش يستخدـ الشارع االلتفافي ،الذي يختصر الطريؽ ،في طريقو مف منزلو الكائف
في قرية الق اررة ،إلى مقر عممو في مدينة خاف يونس جنوب قطاع غزة .فالمرور عبر ىذا الطريؽ أصبح
خطرا ،ألنو يقع في منطقة متاخمة لمخط الحدودي الفاصؿ بيف القطاع واسرائيؿ ،وىي المنطقة التي باتت
قذائؼ الدبابات اإلسرائيمية تتساقط فييا بشكؿ كثيؼ مع كؿ موجة تصعيد جديدة تقوـ بيا إسرائيؿ ،وعمى
وجو الخصوص آخر موجات التصعيد التي انتيت منتصؼ األسبوع الجاري .ورغـ أنو قد تـ اإلعالف عف
اتفاؽ تيدئة جديد بيف إسرائيؿ وحركات المقاومة ،فإف إسماعيؿ وجميع جيرانو يتجنبوف السير في ىذا
الشارع ،ويضطروف بدال مف ذلؾ لمسير في شارع ترابي وعر لموصوؿ إلى أعماليـ ،خشية أف يعاود الجنود
اإلسرائيميوف قصؼ المنطقة في أي لحظة .فمظاىر التوتر رغـ التيدئة ال تزاؿ قائمة بشكؿ عمميات إطالؽ
قذائؼ صاروخية مف قطاع غزة يتـ الرد عمييا مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي بقصؼ مناطؽ خالية .ويخشى
الغزيوف ،الذيف يقطنوف مناطؽ التماس تحديدا ،أف تنفجر األوضاع مجددا ،وىذا ما يدفعيـ إلى أخذ الحيطة
والحذر في تحركاتيـ.
الشرق األوسط ،لندن8028/6/88 ،
 .38إصابة فمسطيني بنيران االحتالل قرب القدس
(يو .بي .آي) :أصيب فمسطيني بجروح خطرة ،أمس ،برصاص حارس أمف إسرائيمي في مستوطنة “معاليو
أدوميـ” شرؽ القدس المحتمة  .وذكرت وسائؿ إعالـ اإلسرائيمية أف الحارس أطمؽ النار عمى فمسطيني في
الثالثيف مف العمر عند مدخؿ المستوطنة وأصابو بجروح خطرة في بطنو .وزعمت أف الشاب الفمسطيني
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حاوؿ عمى ما يبدو خطؼ سالح الحارس .وقاـ المسعفوف بنقؿ الجريح الفمسطيني إلى مستشفى ىداسا عيف
كارـ في القدس لتمقي العالج.
الخميج ،الشارقة8028/6/88 ،
 .39الغرفة التجارية في غزة تشارك بمعرض الصناعات الفمسطينية في األردن
غزة :أنيت الغرفة التجارية الصناعية لمحافظات غزة ،وبالتعاوف مع اتحاد الصناعات الخشبية ،كافة
اإلجراءات لخروج عينات مف األثاث المنزلي لصالح ست شركات لممشاركة في معرض الصناعات
الفمسطينية .8028
ويعد ىذا المعرض ،بحسب القائميف عميو ،الحدث االقتصادي األبرز الذي ينظمو اتحاد الغرؼ التجارية
الصناعية الفمسطينية بالتعاوف مع غرفة تجارة األردف وغرفة صناعة األردف وىيئة تشجيع االستثمار
عماف بمدينة الحسيف لمشباب خالؿ الفترة ما بيف الرابع مف تموز (يوليو)
األردنية ،والذي يقاـ في مدينة ّ
ويستمر أربعة أياـ.
قدس برس8028/6/87 ،

 .40فيمم "خارج األسوار" :توثيق حياة المعتقمين بعد تنفسيم الحرية
عماف -مروة بني ىذيؿ :تفاصيؿ معاناة األسرى العرب بعد تحريرىـ مف سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي في
سبعينيات وثمانينيات القرف الماضي ،ىي المضموف والرسالة التي حمميا فيمـ "خارج األسوار" لممخرج
األردني أحمد الرمحي.
الفيمـ ،الذي عرضتو الييئة الممكية األردنية لألفالـ مساء أوؿ مف أمس ،صور عبر مشاىده المختمفة،
معاناة المعتقميف بعد خروجيـ مف خمؼ القضباف ،حيث صادؼ ىؤالء األسرى المحرريف صعوبات
اجتماعية ونفسية ومادية بعد خروجيـ مف مجتمع األسر القائـ عمى التكافؿ والمؤاخاة ،إلى مجتمع مادي
ابتعد عف الكثير مف المبادئ التي ناضموا مف أجميا .ويجسد العمؿ الجانب اإلنساني المحض ليؤالء
األسرى والصعوبات التي واجيتيـ بعد خروجيـ مف المعتقالت في محاوالت لالنصيار في بوتقة مجتمعاتيـ
مف جديد.
عمان8028/6/88 ،
الغدّ ،
 .41المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس يدين اقتحام متطرفين ييود لممسجد األقصى
عماف :أداف المؤتمر اإلسالمي العاـ لبيت المقدس اقتحاـ المتطرفيف الييود لممسجد األقصى بحماية الجنود
والسمطات اإلسرائيمية.
وقاؿ في بياف صحفي اصدره أمس األربعاء انو يتابع تسارع األحداث واالعتداءت الصييونية اإلسرائيمية
المستمرة عمى المسجد األقصى المبارؾ وما حولو ،مؤكدا اف ىذه االعتداءات والممارسات التعسفية التي
حذر منيا م ار ار وتك ار ار تيدؼ إلى تيويد مدينة القدس بالكامؿ وطرد المقدسييف منيا انتظا ار لفرصة مناسبة
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ليدـ مباني المسجد االقصى بما في ذلؾ المسجد القبمي وقبة الصخرة المشرفة والمصمى المرواني .كما أداف
المؤتمر بشدة الجرائـ والغارات الجوية والعمميات العسكرية اإلسرائيمية الصييونية التي استيدفت المواطنيف
واوقعت عددا مف الشيداء والجرحى.
الدستور ،عمان2012/6/28 ،
 .42جنبالط يسأل عن أسباب "عدم قيام الرئيس الروسي فالديمير بوتين بزيارة المسجد" األقصى
بيروت :سأؿ رئيس «جبية النضاؿ الوطني» النيابي المبناني وليد جنبالط في تصريح أدلى بو إلى الموقع
اإللكتروني لمحزب التقدمي االشتراكي عف أسباب «عدـ قياـ الرئيس الروسي فالديمير بوتيف بزيارة المسجد
األقصى وىو ثاني القبمتيف وثالث الحرميف الشريفيف ،ال سيما أف الطابع الديني كانت لو مساحة واسعة
وميمة في الزيارة ،في حيف أف زيارتو ساحة البراؽ التي زورتيا إسرائيؿ وسمتيا حائط المبكى ،لـ تو ِازىا
زيارات لممواقع التاريخية والدينية اإلسالمية».
و أرى أف بوتيف « نسي أو تناسى أف حائط البراؽ معمـ أساسي مف معالـ المسجد األقصى وأحد أبرز معالـ
مدينة القدس التي كانت عر ّبية قبؿ التوسع االستيطاني الييودي الذي رمى إلى تغيير وجييا وىويتيا
وموقعيا وتراثيا ،وىا ىي بمدية القدس تصادؽ عمى مخطط بناء  180وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة
«أرمونا نتسيؼ» جنوب المدينة ،بعدما وافقت عمى إقامة متحؼ ضوئي بصري كجزء مف مشروعيا
التيويدي الضخـ؛ وكؿ ذلؾ بالتزامف مع زيارة بوتيف».
وسأؿ جنبالط« :ماذا عف مشروع إقامة سبعة أبنية ييودية تممودية حوؿ المسجد األقصى تسمى «مرافؽ
الييكؿ» التي بوشرت أعماؿ الحفر الخاصة بيا؟ أال تستحؽ كؿ ىذه السموكيات
ائيمية موقفاً
العدائية اإلسر ّ
ّ
يخياً بانحيازىا لمقضية الفمسطينية والقضايا
روسياً أكثر اتزاناً واعتداالً ،ال سيما أف موسكو اشتيرت تار ّ
العر ّبية في شكؿ عاـ ،باستثناء طبعاً مواقفيا األخيرة التي واجيت فييا الطموحات المشروعة لمشعب العربي
السوري في الحرية والكرامة والعيش الكريـ وتنكرت ليا مستمرة في دعـ نظاـ القمع والديكتاتورية».
الحياة ،لندن2012/6/28 ،
 .43أردوغان يتيم العرب ببيع القدس وفمسطين في الحرب العالمية األولى
محمد نور الديف :حمؿ رئػيس الحكومػة التركيػة رجػب طيػب اردوغػاف ،فػي خطبتػو أمػاـ نػواب «حػزب العدالػة
والتنمية» أمس األوؿ ،العرب مسؤولية ضياع فمسطيف والقدس في الحرب العالميػة األولػى ،مممحػاً بػذلؾ إلػى
مسػػؤولية الثػػورة العربيػػة الكبػػرى عػػف انييػػار الدولػػة العثمانيػػة بتعػػاوف قادتيػػا مػػع البريطػػانييف والفرنسػػييف لػػدحر
الجيش العثماني مف المنطقة.
السفير ،بيروت8028/6/88 ،
 .44إيران :الصياينة يشجعون تيريب المخدرات والشريعة الييودية تدعو إلى إبادة غير الييود
القدس  -داف وليامز ،أشرؼ راضي ،عمر خميؿ :قوبمت مزاعـ إيرانية مف قبؿ الػرئيس اإلي ارنػي محمػد رضػا
رحيمي في مؤتمر عالمي في طيراف ،بأف الصياينة يشجعوف تيريب المخػدرات وأف الشػريعة الييوديػة تػدعو
إلػػى إبػػادة غيػػر الييػػود بػػرد حػػاد يػػوـ األربعػػاء مػػف جانػػب إس ػرائيؿ التػػي قالػػت إف إي ػراف يحكميػػا متعصػػبوف
معادوف لمسامية.
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وقاؿ وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيجدور ليبرماف "استمرار حضور ممثميف لألمػـ المتحػدة ومنػدوبيف أوروبيػيف
لمؤتمرات في طيراف يتـ فييا التعبير عف أسوأ نوع مف معػاداة السػامية إنمػا يضػفي شػرعية عمػى نظػاـ آيػات
اهلل".
وقالت كاثريف آشتوف مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي التي تقود المحادثات النووية مػع إيػراف
نيابػػة عػػف القػػوى العالميػػة السػػت إف كممػػة رحيمػػي معاديػػة لمس ػامية و"غيػػر مقبولػػة" .وقػػاؿ دبموماسػػي غربػػي
حضػػر المػػؤتمر لرويتػػرز مشػػترطا عػػدـ نشػػر اسػػمو "سػػمعنا كممػػات مثػػؿ ىػػذه الكممػػة مػػف قبػػؿ لكػػف ىػػذه كانػػت
أسوأ كثي ار مف التصريحات المعتادة".
وكالة رويترز لألنباء8028/6/88 ،
 .45كمينتون تعمن رضا اإلدارة األمريكية عن تعيدات مرسي وخاصة الحفاظ عمى كامب ديفيد
ىمسنكى  -أ ش أ :أعربت وزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمينتوف عف رضا إدارة الرئيس األمريكػي بػاراؾ
أوباما عف التعيدات اإليجابية التى أعمف عنيا الرئيس المصري المنتخب محمد مرسػي ،وقالػت "إف واشػنطف
ستمضي قدما فى دعـ عممية التحوؿ الديمقراطية فى مصر .ونقؿ تميفزيوف ىيئة االذاعة البريطانية (بي بي
سػي) عػف كمينتػوف قوليػا  -فػػى تصػريحات األربعػاء خػالؿ زيارتيػا الحاليػػة لفنمنػدا " -انػو لمػف دواعػي سػػرور
واشػػنطف أف ال ػرئيس المصػػري الجديػػد تعيػػد بػػاحتراـ المعاىػػدات وااللت ازمػػات الدوليػػة والتػػى مػػف شػػأنيا الحفػػاظ
عمى معاىدة السالـ بيف مصر واسرائيؿ".
القدس العربي ،لندن8028/6/88 ،
 .46فرنسا تحث "إسرائيل" عمى اتخاذ خطوات لبناء الثقة إلحياء عممية السالم
راـ اهلل :شػػددت فرنسػػا عمػػى أىميػػة أف تتخػػذ إس ػرائيؿ خط ػوات لبنػػاء الثقػػة وذلػػؾ لممسػػاىمة فػػي إحيػػاء عمميػػة
السػػالـ .وذكػػرت و ازرة الخارجيػػة الفرنسػػية فػػي بيػػاف عشػػية المقػػاء المقػػرر بػػيف وزيػػر الخارجيػػة لػػوراف فػػابيوس
والمفاوض اإلسرائيمي لعممية السالـ في الشرؽ األوسط أسحؽ مولخوو ،اليوـ الخميس ،فػي بػاريس .وأشػارت
إلػػى أف المحادثػػات سػػتركز عمػػى احتمػػاالت إحيػػاء عمميػػة السػػالـ بػػيف اإلس ػرائيمييف والفمسػػطينييف .وقالػػت إف
فابيوس سيؤكد بالمناسبة "أىمية إجراءات بناء الثقة مف قبؿ إسرائيؿ التي مف شأنيا أف تساىـ في إحياء ىذه
العممية وسيعيد تأكيد التزاـ فرنسا بحؿ الدولتيف".
القدس ،القدس8028/6/88 ،
 .47تقرير حقوقي بريطاني يدين ممارسات "إسرائيل" تجاه األطفال الفمسطينيين المعتقمين
أعمنت و ازرة الخارجية البريطانية مساء أوؿ مف أمس أنيػا عازمػة عمػى تحػدي "إسػرائيؿ" بصػدد سياسػاتيا فػي
التعامؿ مع األطفاؿ الفمسطينييف ،بعد أف كشؼ تقرير لبعثة قادىػا فريػؽ مػف الحقػوقييف البريطػانييف البػارزيف
عف ممارسات قاسية تجاىيـ ،مثؿ تغطية رؤوس األطفاؿ المحتجزيف أو تقييد أرجميـ بأطواؽ مف الحديد.
وكاف فريؽ مؤلؼ مف تسعة مػف كبػار الحقػوقييف البريطػانييف برئاسػة السػير سػتيفف سػيدلي ،القاضػي األسػبؽ
في محكمة االستئناؼ ،قد أجرى تحقيقا يعتبر األوؿ مف نوعو حوؿ معاممة األطفاؿ الفمسػطينييف ،مػف بيػنيـ
أطفاؿ في الثانيػة عشػرة مػف أعمػارىـ ،بعػد احتجػازىـ وتػوقيفيـ .وقػاؿ التقريػر الموسػوـ «األطفػاؿ فػي سػجوف
الحجػػز العسػػكرية» الػػذي وصػػؼ بأنػػو «تقريػػر صػػادـ» ،إف األطفػػاؿ يؤخػػذوف مػػف سػريرىـ المنزلػػي لػػيال وتشػػد
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أيادييـ إلى الخمؼ ،وتوضع عصابة عمى عيونيـ ويجبروف عمى الركوع أو االنبطاح أرضا عمى وجوىـ فػي
داخؿ المركبات العسكرية.
ويحتجػػز األطفػػاؿ مػػف الضػػفة الغربيػػة فػػي ظػػروؼ تماثػػؿ ظػػروؼ التعػػذيب ،إذ يوضػػعوف فػػي زن ازنػػات الحجػػز
االنفػرادي ،مػػف دوف السػػماح ليػػـ باالتصػػاؿ بوالػػدييـ .وقػػد يجبػػروف عمػػى البقػػاء مسػػتيقظيف قبػػؿ أف توجػػو ليػػـ
كممات قاسية ،أو يعانوف انتياكات بدنية ،أو يجبروف عمى التوقيع عمى اعترافات ال يقرأوف محتوياتيا.
وذكػػر التقريػػر أف «احتجػػاز األطفػػاؿ دوريػػا لفتػرات طويمػػة فػػي الحجػػز االنفػرادي ،يكػػوف ،إف حػػدث فعػػال ،أمػ ار
قريبا مف حاالت التعذيب» .وقالت الحقوقية مارياف ىيمدايرد« :إف مف األمػور الصػادمة األخػرى أف األطفػاؿ
الفمسطينييف يحتجزوف في خرؽ لمكثير مػف االتفاقيػات .وال يمكػف لموالػديف االتصػاؿ بيػـ ألنيػـ ال يسػتطيعوف
الحصوؿ عمى إذف بذلؾ».
وقالت و ازرة الخارجية البريطانية التي دعمت التقرير إنيا ستقدـ الوقائع الواردة فيو إلى السػمطات اإلسػرائيمية.
وأضافت« :إف الحكومة البريطانية كانت تراودىا مخاوؼ عمى مدى طويؿ مف معاممػة األطفػاؿ الفمسػطينييف
المحتجزيف في السجوف اإلسرائيمية ،وبالنتيجة فإنيػا قػررت تمويػؿ فريػؽ لكتابػة تقريػر مسػتقؿ فػي ىػذا الشػأف.
وبينما تعترؼ الو ازرة بوجود خطوات إيجابية اتخذتيا السػمطات اإلسػرائيمية حػديثا فإنيػا تتشػارؾ فػي الػرأي مػع
المخاوؼ التي تضمنيا التقرير ،وانيا ستظؿ تدعو إلى إجراء تحسينات أكثر».
الشرق األوسط ،لندن8028/6/88 ،
 .48مشعل في عمان ..زيارة ليست كسابقتيا

ماىر ابو طير
سيأتي خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى االردف في زيارة ،وىي ليست االولى ،اذ
سبقتيا زيارة رسمية ،وقبميا زيارتاف شخصيتاف.
ىذه المرة تختمؼ عف الزيارات السابقة ،الف الظرؼ االقميمي اختمؼ جداً ،فالحركات االسالمية وتحديدا
جماعة «االخواف المسمميف» يسيطروف عمى السمطة التنفيذية والتشريعية في دوؿ عربية ،وفوز محمد مرسي
تحديداً برئاسة مصر ،يمنح حركة حماس قوة اضافية.
حركة حماس التي خسرت الحميؼ السوري الذي غرؽ في حروبو الداخمية ،مالبثت اف حصمت عمى حميؼ
عوض الحركة كثي اًر عف فاقد قوتيا ،خصوصاً ،اف
اكثر قوة ،اي االسالمييف في مصر ودوؿ اخرى ،وىذا ُي ّ
مصر عمى تماس مع ممؼ غزة ،والقضية الفمسطينية.
اليمكف اف تبقى الزيارات تنسيقية في حدىا االدنى ،او بروتوكولية فقط،الف المد االسالمي في العالـ العربي
واضح جداً ،ومحاصرة حماس مف جانب دوؿ عربية ستضعؼ بفعؿ الواقع ال القرار ،الف معسكرىـ واحد.
غير اف السؤاؿ يطرح نفسو ،حوؿ الذي يمكف لالردف اف يقدمو لحماس ،وحوؿ الذي يمكف اف تقدمو حماس
لالردف عبر ىذه العالقة؟!.
ىناؾ مف يعتقد اف وصفة استعادة العالقة مع الحركة االسالمية في االردف ،وحركة حماس مف جية ثانية
باعتبارىا تنظيما في فمسطيف امر ميـ لمسياسة االردنية ،خصوصاً ،اف الظرؼ االقميمي اختمؼ ،والبد اف
ينفتح االردف عمى كؿ االطراؼ.
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مف جية ثانية فإف مايسمى بمعسكر االعتداؿ انيار قبؿ سنوات اساسا،وسقوط النظاـ المصري ،كاف نعيا
رسميا لكؿ ما يسمى بمعسكر االعتداؿ في المنطقة ،مقابؿ تشكؿ معسكرليالؿ سني سياسي ،في المنطقة
في وجو اليالؿ الشيعي مف جية اخرى.
ىذا يعني اف مطبخ القرار في االردف ،قد يعيد التفكير بكؿ اولوياتو في المنطقة ،الف الدنيا تتغير،والف
خارطة االقوياء يتـ استبداليا بأقوياء جدد ،واليمكف تطبيؽ ذات المعايير القديمة مف انفتاح او اقصاء،تجاه
كؿ قوى المنطقة.
في كؿ الحاالت سيأتي خالد مشعؿ الى عماف ،وفؽ مصادر صحفية ،واالرجح اف الحركة زادت قوتيا،
واليمكف التعامؿ معيا بذات المنطؽ القديـ ،اي منطؽ المجاممة او االنفتاح الشكمي فقط ،فظير الحركة بات
مسنودا بسمسمة مف العواصـ.
يبقى السؤاؿ حوؿ قدرة الطرفيف عمى صياغة عالقة جديدة ،دوف تحسسات ،مع مراعاة كؿ طرؼ لحسابات
االخر ،ودوف اف تؤدي ىذه المراعاة الى انتاج حماس بمعايير جديدة ،وىو االمر غير الممكف بطبيعة
الحاؿ .حم اس بيذا المعنى قد تكوف مفتاحا لبوابات قصور رئاسية وانظمة في المنطقة،واالرجح اف تجربة
االسالمييف اذا نضجت ستؤدي الى اجبار عواصـ عربية عمى مراعاة قصة حماس،بشكؿ او
آخر،خصوصا،بعد قصة مصر.
السياسة الذكية تستبؽ المقبؿ ،بإجراءات كثيرة ،بقرار منيا ،قبؿ اف تتحوؿ الى اجراءات تحت وطأة الواقع
والمصالح.
الدستور،عمان2012/6/28 ،
 .49روسيا و"إسرائيل" ...عالقات متنامية ...فريد وير*
وصؿ الرئيس الروسي ،فالديمير بوتيف ،إلى إسرائيؿ في زيارة امتدت يوميف ،مؤشرة إلى جيود المصالحة
الجارية بيف البمديف وتعمؽ العالقات االقتصادية بيف موسكو وتؿ أبيب ،لكف وراء األبواب المغمقة ،مف
المرجح أف يتبادؿ كؿ مف بوتيف ونتنياىو بعض الكممات الصريحة حوؿ بعض القضايا الخالفية ،مثؿ
استمرار الدعـ السياسي الذي يقدمو الكرمميف لمنظاميف في سوريا وايراف ،ومع ذلؾ يقمؿ الخبراء مف شأف
االختالفات الجيوسياسية القائمة بيف البمديف ،باعتبار أنيا ليست بالحدة المتصورة ،فباستثناء االنقساـ الحاد
بيف البمديف بشأف التعامؿ األمثؿ مع البرنامج النووي اإليراني ،تبقى االختالفات األخرى قميمة مقارنة
بالقواسـ المشتركة التي توحد مواقؼ الطرفيف ،في المقدمة منيا ما يجمع البمديف مف تخوؼ مشترؾ مف
خطر التشدد اإلسالمي ،فإسرائيؿ تعتقد أنيا تواجو التطرؼ يومياً ،فيما تراه روسيا خط اًر محدقاً يتيدد
وحدتيا الترابية في المناطؽ المضطربة شمالي القوقاز الذي تسكنو غالبية مسممة ،كما أنيما يشعراف معاً
بالعزلة في الشرؽ األوسط بعد تمميح الرئيس المصري الجديد ،محمد مرسي ،باحتماؿ مراجعة معاىدة
السالـ مع إسرائيؿ ،فضالً عف مشاعر العداء المتصاعدة التي تستشعرىا روسيا مف تركيا والعالـ العربي
الستمرار موسكو في دعـ رجؿ دمشؽ القوي ،بشار األسد.
وفي ىذا السياؽ ،يقوؿ "فيودور لوكاينوؼ" ،رئيس تحرير مجمة روسيا في القضايا الدولية" :كمما ساءت
عالقة روسيا مع العالـ العربي تحسنت في المقابؿ مع إسرائيؿ" ،مضيفاً أف روسيا "تجد نفسيا اليوـ في
خالؼ مع أغمب الدوؿ العربية حوؿ سوريا ،وقد يمتد ذلؾ لمدة طويمة ،لكف سوريا تمثؿ بالنسبة لموسكو
آخر دولة صديقة ليا في المنطقة منذ عيد االتحاد السوفييتي ،ومف المرجح أف يكوف القادة الجدد في
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دمشؽ أقؿ ترحيباً بموسكو ،ال سيما إذا وصؿ اإلسالميوف إلى السمطة ،وفي ىذا الموضوع بالخصوص،
يشعر بوتيف أنو أقرب إلى نتنياىو في التخوؼ مف اإلسالمييف".
وفي محطتو األولى داخؿ إسرائيؿ ،حرص بوتيف عمى زيارة نصب تذكاري أُقيـ إحياء لذكرى سقوط الجنود
الروس في الحرب العالمية الثانية ،وىو التذكار المشحوف بالحمولة الرمزية بالنسبة لروسيا ولدورىا في ما
تراه تحري اًر ألوروبا الشرقية مف النازية؛ وفيما تسعى العديد مف الدوؿ األوروبية ،التي كانت خاضعة لالتحاد
السوفييتي السابؽ ،إلى التنصؿ مف ىذا التاريخ والتعامؿ مع روسيا باعتبارىا قوة غازية ،تصر موسكو عمى
دورىا التحريري ،لذا تأتي مساندة إسرائيؿ ليذه القراءة الروسية لمتاريخ لتعمؽ العالقات المتنامية بيف البمديف،
ومع أف االتحاد السوفييتي كاف خالؿ الحرب الباردة داعماً لمدوؿ العربية المناىضة إلسرائيؿ باعتبار
الخصومة التاريخية المعروفة بيف الشيوعية والصييونية في أوروبا خالؿ القرف العشريف ،إال أف ىذا البعد
األيديولوجي اختفى بعد سقوط االتحاد السوفييتي وىجرة أكثر مف مميوف ييودي ناطؽ بالمغة الروسية إلى
إسرائيؿ خالؿ سنوات التسعينات .ىذا التغير في العالقات بيف موسكو وتؿ أبيب بعد انييار المعسكر
قائال" :كؿ
الشرقي يوضحو "إيفجيني ساتانوفسكي" ،رئيس معيد دراسات الشرؽ األوسط المستقؿ في موسكو ً
شيء انتيى بعد سقوط االتحاد السوفييتي ،ال سيما أف شخصاً واحداً مف بيف كؿ سبعة مواطنيف في إسرائيؿ
يتحدث الروسية ،كما أف ىناؾ شخصيات بارزة في المؤسسات اإلسرائيمية ناطقة بالروسية".
واألمر ال يقتصر عمى العالقات السياسية والمواقؼ المشتركة حياؿ التطرؼ اإلسالمي الذي يخشى منو
الجانباف ،بؿ يمتد أيضاً إلى العالقات التجارية التي شيدت طيمة السنوات الماضية انتعاشاً ممحوظاً بعدما
تضاعفت الصادرات اإلسرائيمية إلى روسيا بحوالي أربع مرات في الفترة بيف  2003و 2008لتصؿ قيمتيا
إلى ثالثة مميارات دوالر.
ومع أف الرقـ ليس كبي اًر ،إال أف مجاالت التعاوف االقتصادي ما فتئت تتصاعد بيف البمديف ،لتالمس
التكنولوجيا المتطورة وقطاع الطاقة ،بؿ التعاوف في إنجاز مشروعات عسكرية مشتركة ،مثؿ تصنيع طائرات
مف دوف طيار ،ىذا باإلضافة إلى اىتماـ روسيا الشديد بحقوؿ الغاز قبالة السواحؿ اإلسرائيمية.
وحتى في المباحثات التي دارت الحقاً بيف بوتيف ونتنياىو حوؿ سوريا وايراف ،يرى الخبراء أنو فيما يتعمؽ
بالموضوع السوري ،عمى األقؿ ،ال توجد الخالفات الكبيرة التي يتخيميا البعض ،وىو ما يؤكده" ،ديمتري
قائال" :عمى الرغـ مف تأييد
مارياسيس" ،الخبير في الشؤوف اإلسرائيمية بمعيد الدراسات الشرقية بموسكوً ،
إسرائيؿ لمموقؼ الغربي الداعي إلى رحيؿ األسد فيما روسيا تدعمو ،فإنيما أقرب في المواقؼ مما ُيتصور،
فإسرائيؿ حريصة عمى أال تندلع الفوضى عمى حدودىا مع سوريا ،حيث ظمت مرتفعات الجوالف ىادئة طيمة
سنوات ،كما أف إسرائيؿ تفضؿ النظاـ الذي تعرفو عمى المجيوؿ ،ال سيما مع احتماؿ وصوؿ اإلسالمييف
إلى السمطة بعد األسد" ،وبالمثؿ لـ تعد إسرائيؿ تنظر إلى العالقات القائمة بيف موسكو وبعض الحركات
اإلسالمية في المنطقة مثؿ "حماس" و"حزب اهلل" ،باإلضافة إلى جيودىا لدعـ القضية الفمسطينية ،نوعاً مف
المشاكسة السوفييتية القديمة ،بؿ فقط باعتباره براجماتية يمارسيا بقية قادة العالـ .وفيما تقوؿ روسيا إف
مشاركتيا تظؿ أساسية ألي تسوية في الشرؽ األوسط ،تبقى الحقيقة ،حسب العديد مف الخبراء ،أف موسكو
ال تستطيع القياـ بالكثير في ىذا الشأف ،وذلؾ بالتزامف مع تنامي العالقات مع إسرائيؿ ،يحركيا العدد
الكبير مف رجاؿ األعماؿ الروس الذيف يستثمروف في الدولة العبرية ،والتدفؽ المستمر لمسياح الروس ،ىذا
باإلضافة إلى الحوار المفتوح بيف الجانبيف عمى أعمى المستويات ،لتظؿ في النياية نقطة االختالؼ
الجوىرية بيف الجانبيف تمؾ المتعمقة بالموقؼ مف إيراف ،بحيث ترفض موسكو تشديد العقوبات عمى
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الجميورية اإلسالمية ،أو استيدافيا عسكرياً خوفاً مف تداعيات ذلؾ عمى الجوار الروسي ،فيما تصر
إسرائيؿ عمى مواقؼ أكثر تشدداً ،وىو الخالؼ الذي يرى الخبراء بأنو سيتسمر دوف أف يؤثر عمى العالقات
المتميزة بيف البمديف.
* محمؿ سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستياف ساينس مونيتور"
االتحاد ،أبو ظبي2012/6/28 ،
 .50مبادئ حاكمة لمتعامل مع غزة...غيو ار آيالند
تسمح الفترة بيف جولة اطالؽ النار األخيرة وتمؾ التي ستأتي في أعقابيا بإجراء فحص استراتيجي لسياستنا
فيما يتعمؽ بغزة .إننا منذ "الرصاص المصبوب" وعمى قدر أكبر مف ذلؾ في االشير األخيرةُ ،نصرؼ
الصراع بوسائؿ تكتيكية فقط .ونفحص في ىذا االطار في كؿ مرة أي منظمة أطمقت النار عمينا ،ونحاوؿ
أف نصيب مطمقي القذائؼ الصاروخية إصابة محددة ،ويؤبد ىذا التوجو وضع جوالت اطالؽ نار كؿ
بضعة اسابيع ،وىذا شيء أشؾ في اف يكوف صحيحا مف وجية نظر إسرائيؿ.
يجب اف تقوـ السياسة اإلسرائيمية عمى ادراؾ اف غزة دولة بالفعؿ مف جميع الجوانب ،فميا حدود جغرافية
واضحة ،وفييا سمطة مستقرة انتُخبت بطريقة ديمقراطية ،وليا سياسة خارجية مستقمة ،والتوجو الذي يقوؿ
إننا ال نعترؼ بسمطة "حماس" ىو حماقة .حقيقة اف غزة ىي دولة برغـ انو يحكميا "ناس أشرار" أفضؿ مف
الفوضى أو مف الوضع الذي ساد ىناؾ قبؿ  2007حينما كاف السمطة الفمسطينية تحكـ مف جية رسمية،
لكف كانت القوة العسكرية الرئيسة لػ "حماس".
ُيشتؽ مف وجية النظر ىذه ثالثة استنتاجات :األوؿ أنو ال يجوز إلسرائيؿ اف تُجر الى تفريؽ بيف الالعبيف
الثالثة – السمطة في غزة والسكاف في غزة والمنظمات "اإلرىابية" .فالحديث مف جيتنا يدور عف دولة
مسؤولة عف كؿ نشاط ٍ
معاد يصدر منيا ،بؿ إف استعماؿ مصطمح "الذراع العسكرية لحماس" خاطئ ،فيناؾ
دولة وليا جيش وىذه ىي صورة المعاممة الصحيحة لغزة.
والثاني أف غزة باعتبارىا دولة ىي دولة معادية .ويمكف إتماـ تسويات اقتصادية وغيرىا مع دولة معادية
أيضا ،لكف ليس مف المقبوؿ االستمرار في تزويد العدو بالكيرباء والوقود ومنتوجات اخرى في وقت يطمؽ
فيو النار عمينا .والتفريؽ – الذي يريدوف في العالـ اف نقوـ بو – بيف احتماؿ (محدود) لمحاربة مف يطمقوف
النار (فقط) وبيف "تزويد السكاف األبرياء بالمعدات االنسانية" ىو خطأ شديد ُيم ّكف حكومة غزة مف التيرب
مف كؿ معضمة حقيقية.
والثالث انو ال يمكف التوصؿ الى تفاىمات مع المجتمع الدولي حينما يوجد تصعيد .ففي حاؿ التصعيد
يكوف كؿ ما يمكف الحديث فيو ىو اليدنة .وفي المقابؿ فاف فترة التيدئة – كتمؾ التي جاءت ىذا األسبوع –
ىي وقت مريح لصوغ سياسة والتحقؽ مف أنيا واضحة بصورة جيدة لدى الدوؿ الغربية وفي مصر.
يجب أف تقوـ السياسة في شأف غزة عمى خمسة مبادئ وىي:
 -1تعترؼ إسرائيؿ فعميا بأف غزة دولة كاممة.
 -2غزة غير خاضعة لالحتالؿ ،والحدود بيف غزة ومصر ("محور فيالدلفيا") مفتوحة تماما.
 -3تتحمؿ دولة غزة المسؤولية عف كؿ نشاط ٍ
معاد يخرج منيا موجيا ضد إسرائيؿ.
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 -4ستزيد إسرائيؿ -ما بقي اليدوء ُمحافظا عميو -مقدار الحركة في المعابر وتوافؽ بصورة معتدلة عمى
تنقؿ الناس بيف غزة والضفة .وسيفضي كؿ اطالؽ نار عمى إسرائيؿ حتى ذاؾ المحصور "في غالؼ غزة"
الى وقؼ فوري لمتزويد بالمعدات والوقود والكيرباء وما أشبو.
 -5في كؿ حالة إطالؽ نار مف غزة سترد إسرائيؿ عمى دولة غزة وسيشمؿ ذلؾ تدمير أىداؼ لمسمطة.
ىذه السياسة أصح مف البديميف اآلخريف وىما االستمرار في الوضع القائـ الذي أخذ الردع اإلسرائيمي
يضعؼ معو أو عممية عسكرية برية ("الرصاص المصبوب .)"2
وما عالقة ىذا بمصر :ىناؾ ميزة لكوف الرئيس المصري مف "االخواف المسمميف"؛ فسيكوف تأثيره في
السمطة في غزة أكبر مف تأثير النظاـ السابؽ .وسيحتاج مرسي الى مساعدة أميركية كبيرة (فالواليات
المتحدة تيتـ فضال عف المساعدة العسكرية بتزويد مصر بالقمح) ،ووقفيا سيفضي ببمده الى جوع حقيقي.
عرض أي رئيس مصري في بداية طريقو نفسو لذلؾ الخطر.
ولف ُي ّ
وأداة الضغط األميركية عمى مصر في ذلؾ كبيرة جدا .فيجب اف تكوف المساعدة االقتصادية األميركية
مشروطة أيضا بالعمؿ الحثيث مف رئيس مصر لكبح العدواف مف غزة وتحسيف األمف في سيناء.
"يديعوت"
األيام ،رام اهلل2012/6/28 ،
 .51ساعة الصفر اإلسرائيمية لضرب النووي اإليراني ىل باتت وشيكة؟ ...ماجد ال ّشيخ
في أواخر أيار (مايو) الماضي وبمبادرة مف مركز أبحاث األمف القومي في إسرائيؿ ،ألقى رئيس شعبة
االستخبارات العسكرية السابؽ عاموس يدليف ،محاضرة جاء فييا إنو «عندما تحيف لحظة اتخاذ القرار في
الشأف اإليراني ،فإف توجيو ضربة عسكرية إليراف ،ىو أقؿ خط اًر عمى إسرائيؿ مف امتالؾ إيراف القنبمة
الذرية» .ىذا الموقؼ يدعـ موقؼ رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنياميف نتانياىو ،الذي يرفض أي تسوية
ديبموماسية في الشأف اإليراني ،وذلؾ خالفاً لممواقؼ المعمنة لعدد مف كبار رؤساء األجيزة األمنية في
إسرائيؿ ،وفي مقدميـ رئيس الموساد السابؽ ،مئير داغاف ،الذي حذر غير مرة مف مخاطر اعتماد الخيار
العسكري ضد إيراف عمى إسرائيؿ ،وحذر مف حرب إقميمية ال تُعرؼ نتائجيا ،كما وصؼ توجيو ضربة
عسكرية إليراف بأنو أغبى فكرة سمعيا ،وانضـ إليو رئيس جياز الشاباؾ السابؽ ،يوفاؿ ديسكيف ،الذي أعمف
ىو اآلخر معارضتو العممية العسكرية ،وقاؿ إنو ال يثؽ بنتانياىو وال بوزير األمف ،إييود باراؾ.
وانسجاماً مع موقؼ يدليف ىذا ،أعمف نائب رئيس الحكومة اإلسرائيمية ووزير المخاطر االستراتيجية ،الجنراؿ
موشيو يعموف ،أنو يفضؿ أف تدفع إسرائيؿ الثمف الباىظ لمحرب مع إيراف عمى السماح لطيراف بامتالؾ
قدرات نووية عسكرية .وقاؿ في مقابمة مع صحيفة «ىآرتس» إف ىذا األمر «واضح لي وضوح الشمس،
واف ساعة رمؿ المواجية مع إيراف تواصؿ النفاد».
وال يكتفي يعموف بموقفو ىذا مف إيراف بؿ يطمؽ تصريحات بالغة التشاؤـ تجاه التسوية مع الفمسطينييف
والعرب .ورداً عمى سؤاؿ حوؿ تقويمو احتماالت الحرب في العاـ المقبؿ ،قاؿ يعموف« :إف أرجحية ىجوـ
مبادر بو عمى إسرائيؿ متدنية .وال أرى ائتالفاً عربياً مسمحاً مف أخمص قدميو إلى قمة رأسو يعسكر عمى
سماه «ميوؿ
حدودنا ،ال ىذا العاـ وال في العاـ المقبؿ وال حتى في المستقبؿ المنظور» .وعمى رغـ ما ّ
األسممة» في الشرؽ األوسط ،ففي رأيو أف «إسرائيؿ تحظى بأمف وىدوء نسبييف عمى طوؿ الحدود .ولكف
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التحدي الرقـ واحد ىو التحدي اإليراني .واذا ىاجـ أحد إيراف ،فمف الجمي أنيا ستعمؿ ضدنا .واذا قرر أحد،
بغض النظر عف ماىيتو ،العمؿ بشكؿ عسكري ضد المشروع النووي اإليراني ،فإف االحتماالت عالية أف
ترد إيراف بالعمؿ ضدنا وتطمؽ صواريخ عمى إسرائيؿ ،وىناؾ احتماؿ عاؿ بأف يعمؿ «حزب اهلل» وجيات
إسالمية في قطاع غزة ضدنا ،وىذا االحتماؿ قائـ وينبغي لنا االستعداد لمواجيتو».
اعتبارات اسرائيمية
القومي ،التابع لجامعة تؿ أبيب،
صوب البروفيسور زاكي شالوـ ،مف معيد دراسات األمف
في االتجاه ذاتو ّ
ّ
إف ك ّؿ مف شارؾ وتابع أعماؿ المؤتمر الذي نظمو المعيد أواخر الشير الماضي ساد لديو االنطباع
بالقوؿ ّ
أف
ي في الممؼ
اني ،و ّ
ّ
ّ
أي وقت مضى ،مف اتخاذ القرار المصير ّ
بأف إسرائيؿ تقترب أكثر مف ّ
النووي اإلير ّ
أف تصريحات رئيس الوزراء ،بنياميف نتانياىو والوزير
ساعة الصفر تدور بسرعة فائقة لمغاية ،الفتاً إلى ّ
بأف ساعة
موشيو يعموف ووزير األمف إييود باراؾ ،وحركة أجساميـ عند الحديث ،ال تترؾ مجاالً لمشؾ ّ
الصفر ،باتت قريبة جداً ،عمى حد قولو.
أضاؼ شالوـ في الدراسة التي ُنشرت عمى الموقع االلكتروني لممعيد ،أنو يستشؼ مف خالؿ تصريحات
إف االعتبار
المسؤوليف الثالثة ،االعتبارات المركزّية التي تدور خمؼ الكواليس لدى الحكومة اإلسر ّ
ائيمية ،قاؿ ّ
النووي بواسطة المزيد مف
أف الجيود المبذولة في السنة األخيرة لثني إيراف عف مواصمة برنامجيا
األوؿ ّ
ّ
أف المفاوضات بيف طيراف والدوؿ العظمى فشمت ،باإلضافة إلى
العقوبات
ّ
االقتصادية باءت بالفشؿ ،كما ّ
انية
أف األعماؿ السرّية التي تُنفذ ّ
أف القيادة اإلير ّ
ضد إيراف لـ تعد بالفائدة ،إذ ّ
ذلؾ ،أشارت الدراسة ،إلى ّ
عولوف عمى المفاوضات وال عمى
واصمت مشروعيا
أف ّ
النووي ،مشي اًر إلى ّ
ّ
صناع القرار في تؿ أبيب ال ُي ّ
وطنية مف الدرجة العميا ،وبالتالي
النووي مصمحة
أف القيادة في طيراف ترى في المشروع
ّ
العقوبات ،ذلؾ ّ
ّ
فإف النظاـ الحاكـ ىناؾ عمى استعداد لدفع ثمف باىظ مف أجؿ إكماؿ المشروع.
ّ
أف المفاوضات الجارية مع إيراف ،او تمؾ
أما االعتبار الثاني ،وفؽ شالوـ ،فيؤكد ّ
لصناع القرار في تؿ أبيب ّ
ّ
إف لـ يكف
أي طاقـ
دولي يضـ روسيا والصيف ،مف الصعبْ ،
التي ستُجرى قر ًيبا ،لف تُ ّ
غير الصورةّ ،
ألف ّ
ّ
األميركي
الزمني لمرئيس
فإف الجدوؿ
أف يتخذ ق اررات بعيدة المدى ّ
مستحيالًْ ،
ضد إيراف ،باإلضافة إلى ذلؾّ ،
ّ
ّ
القضية ،مشي اًر إلى ّأنو
النيائي لحسـ
باراؾ أوباما ،واقتراب موعد االنتخابات ،يدفعانو إلى عدـ تأجيؿ القرار
ّ
ّ
النووي.
تحت غطاء المفاوضات تواصؿ طيراف برنامجيا
ّ
ائيمية ،فيو ،بحسب شالوـ «خيبة أمؿ تؿ أبيب مف إدارة
حرؾ الحكومة اإلسر ّ
أما االعتبار الثالث الذي ُي ّ
أف ىناؾ بوناً شاسعاً ،بحسبيا ،بيف التصريحات
البيت االبيض األزمة ،وتحديداً الرئيس أوباما ،ذلؾ ّ
ائيمية،
المتشددة لإلدارة
األميركية وبيف ما يجري خالؿ المفاوضات» .أما االعتبار الرابع لدى الحكومة اإلسر ّ
ّ
أف مرور وقت طويؿ مف دوف المجوء إلى ضربة عسكرّية
أف عامؿ الزمف بات ميماً لمغاية ،ذلؾ ّ
فيو ّ
اني ،يجعؿ مف التأخير ميمة صعبة لمغاية ،في حاؿ اتخاذ القرار بتوجيو
لتدمير البرنامج
ّ
النووي اإلير ّ
أف وزير األمف ،إييود باراؾ ،كاف قد ح ّذر مف وصوؿ إيراف إلى ما أطمؽ عميو اسـ
الضربة ،الفتاً إلى ّ
صعب عمى إسرائيؿ تنفيذ الضربةْ ،أو حتى يمنعيا مف توجيو الضربة.
«منطقة حماية» ،األمر الذي ُ
سي ّ
األميركية،
بأي حاؿ مف األحواؿ االعتماد عمى التعيدات
ّ
وخمصت الدراسة إلى القوؿ ّ
إف إسرائيؿ ال يمكنيا ّ
فعامؿ الوقت في تؿ أبيب يختمؼ كمياً عنو في واشنطف ،وخمص إلى القوؿ ّإنو في ضوء المعطيات التي
ي ،عمى حد
ساقيا ،ستستصعب اسرائيؿ االنصياع لممطالب
ّ
األميركيةْ ،
أي عدـ المجوء إلى الخيار العسكر ّ
قولو.
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وعمى غرار قادة إسرائيمييف آخريف ،كاف الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز قد انضـ باك اًر ،إلى جوقة الذيف
يصرحوف ويممحوف إلى أف إسرائيؿ ال تستبعد الخيار العسكري ضد طيراف .وأعاد إلى األذىاف عقيدة الردع
النووي اإلسرائيمي ،حيف أشار الى اف العقيدة التي يطمؽ عمييا «الغموض المقصود» السرائيؿ في المجاؿ
النووي ،تشكؿ وسيمة ردع «فاعمة» ضد طيراف .وتتمثؿ ىذه العقيدة بالنسبة السرائيؿ ،التي لـ توقع عمى
معاىدة عدـ االنتشار النووي ،في عدـ تأكيد أو نفي امتالكيا ترسانة نووية.
واستناداً الى خبراء اجانب ،فإف اسرائيؿ تممؾ ما بيف  200الى  300رأس نووي مف انتاج مفاعؿ ديمونا
في صحراء النقب (جنوب اسرائيؿ) .وتؤكد اسرائيؿ اف موقع ديمونا الذي بني قبؿ اكثر مف  40سنة ،ليس
سوى «مركز ابحاث» .وانسجاماً مع «الغموض اإلسرائيمي» ،قاؿ بيريز «لدى اسرائيؿ قدرات ردع ،حقيقية
اـ غير حقيقية .ال احد يعمـ تحديداً ماذا يوجد في ديمونا ،لكف يجب اف اقوؿ اف تخيالت وشكوؾ دوؿ
الشرؽ االوسط في ىذا الشأف ،تكسب قوة الردع االسرائيمية فاعمية كبرى» .وأكد اف «قرار اسرائيؿ اتباع
سياسة الغموض طواؿ ىذه السنوات كاف ق ار ار ذكيا».
اختبار ايراني
تعتد بيا اآلف ،وقبؿ
عمػ ػػى الطرؼ اآلخر ،واذ تسعى طيراف إلى اختبار قوتيا العسكرية ،كقوة ردع تقميدية ّ
الوصوؿ إلى لحظة القنبمة النووية ،فإنيا وفي أعقاب االنسحاب األميركي مف العراؽ ،تريد قياس مدى ردود
الفعؿ األميركية عمى بدء التصرؼ اإليراني كقوة إقميمية مييمنة ،أو تسعى إلى المزيد مف الييمنة في
المنطقة ،وىو قياس يع ود إلى نية إيرانية بتفحص موازيف القوى ،وما إذا كانت واشنطف سوؼ تسمـ لطيراف
بدور إقميمي متفؽ عميو ،أو يمكنو تجاوز الحد المسموح بو عالمياً وأميركياً تحديداً ،ولكف ،في ىذه المعمعة،
يبقى الموقؼ اإلسرائيمي الضاغط عمى واشنطف ىو ما يمك ػػف أف يخرج موقفاً أميركياً في النياية ،ينحاز إلى
النوايا واليواجس اإلسرائيمية.
وميما يكف مف أمر ،فإف اإلسرائيمييف ال يعدموف التعبير عف فقدانيـ الثقة بالرئيس األميركي ،فحتى لو اخذ
عمى عاتقو شف ضربة عسكرية ضد النووي اإليراني ،يبقى توجسيـ األساس يدور حوؿ الثمف الذي يمكف
أف تطمبو واشنطف عمى صعيد المفاوضات والتسوية في المنطقة ،وىي كمفة ليست حكومة اليميف المتطرؼ
بزعامة نتانياىو بصدد تحمميا كنوع مف المقايضة ،فيؿ تفعميا إسرائيؿ وتشف ضربتيا الموعودة ،قبؿ أف
يتمكف األميركيوف مف فرض «قواعد لعبة» ال يريد اإلسرائيميوف الدخوؿ في بازار دفع الثمف الذي يتوجب
عمييـ دفعو في سياقيا؟
ماذا بعد كؿ ىذه اليبات الساخنة والباردة؟ ىؿ ىو توزيع أدوار بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة ،وفي السباؽ
بيف الجيود الديبموماسية و «نوايا» شف ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية اإليرانية؟ ،مع أف كؿ األطراؼ
تدرؾ مسبقاً أف العمؿ العسكري لف يستطيع تدمير كامؿ القدرات واإلمكانات النووية ،بؿ ربما يجري إعاقتيا
لفترة زمنية محددة ،يعيد اإليرانيوف بعدىا استئناؼ ما فاتيـ وبأسرع مف السابؽ .فيؿ يرعوي أنصار الضربة
العسكرية ،فيعيدوف حساباتيـ ويعودوف إلى رشد التسوية وحكمتيا؟
الحياة ،لندن2012/6/28 ،
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