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 2نتنياهو يدعم فرض الخدمة العسكرية عمى فمسطيني ..48ونوابهم يع ّدون ذلك إعالن حرب
تؿ أبيب  -نظير مجمي :أبمغ رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنياميف نتنياىو ،نوابا عربا في الكنيست التقوه في
مكتبو الميمة قبؿ الماضية ،أنو ينوي سف قانوف يمزـ الشباف العرب بالخدمة اإلجبارية في الجيش كشرط
لتحقيؽ المساواة ،وقاؿ :إف مف يطالب بالمساواة في الحقوؽ عميو أف يقبؿ بالمساواة في األعباء.
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ورد النواب العرب عميو بأنيـ ليسوا مستعديف لممشاركة في ممارسات جيش االحتالؿ ضد شعبيـ ،وأنيـ
يروف في مشروعو إعالف حرب عمى المواطنيف العرب في إسرائيؿ ،ودعا النائب محمد بركة ،رئيس الجبية
الديمقراطية لمسالـ والمساواة ،حكومة نتنياىو أف ال تتشبث بأوىاـ فرض خدمة كيذه ،وقاؿ لدى خروجو مف
االجتماع مع نتنياىو «إننا سنتصدى ليا بكؿ قوتنا لمنعيا» .في حيف قاؿ النائب أحمد الطيبي مف القائمة
الموحدة والعربية لمتغيير ،رئيس الحركة العربية لمتغيير« :إف الرغبة الجارفة لدى نتنياىو ووزير خارجيتو
أفيغدور ليبرماف بتجنيد العرب ،تدؿ عمى حاجة ممحة لتمقي العالج مف مرض الجيؿ في المنطؽ .فاقتراحيـ
ىو تعبير عف جنوف ىستيري ،وسيمنى بالفشؿ الذريع» ،ودعا نتنياىو إلى أال يحؿ مشاكمو االئتالفية عمى
حساب العرب ،وقاؿ النائب جماؿ زحالقة ،رئيس كتمة التجمع الوطني ،إف العرب سيرفضوف بكؿ قوتيـ
الخدمة العسكرية وسيحاربونيا.
الشرق األوسط2012/6/30 ،
 2عباس يمنح مدير األمن العام المبناني المواء عباس إبراهيم الجنسية الفمسطينية
بي ػػروت  -س ػػما :م ػػني الػ ػرئيس محم ػػود عب ػػاس ،م ػػدير األم ػػف الع ػػاـ المبن ػػاني المػ ػواء عب ػػاس إبػ ػراىيـ ،الجنس ػػية
الفمسطينية ،تقدي ار لجيوده المميزة في العالقات الفمسطينية المبنانيػة ،وتسػييؿ حيػاة الالجئػيف الفمسػطينييف فػي
لبناف.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/30 ،
" 3األمن الداخمي" في غزة يتهم مخابرات رام اهلل بتغذية بنك األهداف "اإلسرائيمي"
غزة  -رائد الفي :اتيـ مسؤوؿ رفيع في جياز األمف الداخمي التابع لمحكومة التي تديرىا حركة “حماس” في
غزة ،مسؤوليف عف جياز المخابرات في راـ اهلل ،وبعض عناصر األجيزة األمنية السابقة في قطػاع غػزة ،ب
“تغذية بنؾ األىداؼ” لدى االحتالؿ.
واستدؿ العقيد في جياز األمف الػداخمي محمػد الفػي عمػى صػدقية اتيامػو بػأف “معمومػات أرسػميا أبنػاء أجيػزة
أمنية في قطاع غزة إلى عناويف أمنية في راـ اهلل وصمت بنفس الصياغة لمخػابرات االحػتالؿ” ،وبنػاء عمييػا
تـ قصؼ أىداؼ خالؿ جوالت تصعيد “إسرائيمية” سابقة في قطاع غزة.
وقاؿ الفي ،في حػوار بتتػو قنػاة “األقصػى” التابعػة لحركػة “حمػاس” فػي غػزة ،اسػتعرض فيػو اعت ارفػات حديتػة
لعمالء كشفيـ جياز األمػف الػداخمي“ ،لألسػؼ دخػؿ بعػض عناصػر األجيػزة األمنيػة كعنصػر مسػاند لعمػالء
االحػػتالؿ” فػػي جمػػع معمومػػات عػػف المقاومػػة ونشػػطائيا فػػي القطػػاع .ووصػػؼ التواصػػؿ بػػيف جيػػاز األمػػف
الداخمي ورجاؿ المقاومة بانو “جيد” ،مشي اًر إلى “تعػاوف كبيػر مػع الفصػائؿ عمػى المسػتويات كافػة ،حيػث يػتـ
رصد أي مالحظات يتـ تقديميا لنا ومتابعتيا ،وفتي ممفات تحقيؽ وبعد مراحؿ متقدمة تقدـ ليـ نتائجو”.
ولفػت الفػي إلػى أف “ىنػاؾ مؤشػرات ميدانيػة تؤكػد بػأف االحػتالؿ ومخاب ارتػو فػي مػأزؽ يتعمػؽ بالحصػوؿ عمػى
معمومات حوؿ المقاومة الفمسطينية وكؿ أدواتيا ،وىذه األمػور داللػة عمػى سػير األجيػزة األمنيػة فػي غػزة فػي
االتجاه الصحيي”.
الخميج ،الشارقة2012/6/30 ،
" 4سما" :قمق برام اهلل من مواقف سابقة لمرئيس المصري "مرسي" اتهم فيها السمطة بحصار غزة
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راـ اهلل  -س ػػما :أعرب ػػت مص ػػادر فمس ػػطينية مطمع ػػة ف ػػي راـ اهلل ع ػػف خش ػػيتيا م ػػف اتخ ػػاذ الػ ػرئيس المص ػػري
المنتخب "محمد مرسي" موقفا سمبيا مف القيادة الفمسطينية والرئيس عباس فػي ظػؿ لقػاءات سػابقة جػرت معػو
واعػػرب فييػػا عػػف سػػخطو مػػف القيػػادة الفمسػػطينية بصػػفة عامػػة .وقالػػت المصػػادر لوكالػػة "سػػما" اف ال ػرئيس
المصري "مرسي" اتيػـ فػي اجتماعػات ولقػاءات سػابقة جمعتػو قبػؿ انتخابػو مػع مسػؤوليف فمسػطينييف "السػمطة
الفمسطينية" في راـ اهلل بتعطيؿ المصالحة والمسؤولية عف حصار قطاع غزة بالتعاوف مع اسرائيؿ.
وأوضحت المصادر اف الرئيس عباس التقى سابقا الدكتور "مرسي" منوىة الى اف الرئيس يأمؿ في اف يمعب
الرئيس المصري دو ار رياديا في انجاز المصالحة الوطنية كيدؼ استراتيجي لمصر ولمصالي الفمسطيني.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/28 ،
 5حكومة هنية تطالب بتحقيق دولي باستخدام االحتالل ألسمحة محرمة بغاراتها االخير عمى غزة
غزة :طالبت و ازرة الخارجية والتخطيط في غزة األمـ المتحدة ومجمس حقوؽ اإلنساف بفتي تحقيؽ دولػي يقػوـ
ػؤخر فػػي قطػػاع غ ػزة .جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ
بػػو خب ػراء فػػي األسػػمحة الكيمائيػػة والغػػازات السػػامة التػػي اسػػتخدمت مػ ًا
رسالة بعتتيا و ازرة الخارجية والتخطيط إلى أميف عاـ األمـ المتحدة باف كي موف ،والمفوضة السامية لحقػوؽ
اإلنساف نافي بياليز
قدس برس2012/6/27 ،
 6عريقات :عرض نتنياهو إطالق  25أسي ار مقابل لقاء أبو مازن غير صحيح
لندف  -عمي الصالي :استخؼ رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية ،صائب عريقات ،بما
تناقمتػػو وسػػائؿ إعػػالـ فمسػػطينية حػػوؿ عػػرض مػػف رئػػيس الػػوزراء اإلس ػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو لمقػػاء ال ػرئيس
الفمسػطيني محمػػود عبػػاس مأبػو مػػازفع .وقػػاؿ عريقػات ل ػ«الشػػرؽ األوسػط» إف مػػا قيػػؿ أو نشػر عػػف متػػؿ ىػػذا
العرض غير صحيي عمى اإلطالؽ ،وىذه ليست إال إشاعات إسرائيمية ال أساس ليا مف الصحة.
وحسب ما نقمتػو صػحيفة محميػة عػف مصػادر فمسػطينية لػـ تسػميا ،فػ ف عػرض نتنيػاىو ينطػوي عمػى اإلفػراج
عمى دفعات عف  25مف السجناء الفمسطينييف قبؿ توقيع اتفاؽ أوسمو بواشنطف في سبتمبر مأيموؿع ،1993
مقابؿ موافقة أبو مازف عمى عقد لقاءات معو.
وحػػوؿ المقػػاء المرتقػػب بػػيف ال ػرئيس عبػػاس ونائػػب رئػػيس الػػوزراء اإلس ػرائيمي زعػػيـ حػػزب «كػػديما» ،شػػاؤوؿ
موفاز ،في راـ اهلل غدا ،أكد عريقات أنو ال يزاؿ قائما وأف الػرئيس عبػاس سيسػتقبؿ موفػاز فػي مقػر الرئاسػة،
موضحا أف المقاء يػتـ بنػاء عمػى طمػب مػف موفػاز تقػدـ بػو بعػد فػوزه بانتخابػات رئاسػة حزبػو وىزيمتػو لتسػيبي
ليفنػػي .واسػػتطرد قػػائال إف ىػػذا المقػػاء لػػف يكػػوف تفاوضػػيا ،ألف التفػػاوض يػػتـ فقػػط مػػع رئػػيس الػػوزراء وفريقػػو،
مشي ار إلى أف الػرئيس والقيػادة الفمسػطينية بانتظػار مػا سػيحممو موفػاز معػو مػف أفكػار مػف القيػادة اإلسػرائيمية.
واسػػتطرد قػػائال إنػػو «فػػي حػػاؿ تطػػرؽ موفػػاز إلػػى المفاوضػػات ،ف ػ ف ال ػرئيس أبػػو مػػازف سػػيقوؿ لػػو ملػػديؾ 28
عضوا في الكنيست ..اعمؿ عمى اإلفراج عف األسرى ووقؼ االستيطافع».
الشرق األوسط2012/6/30 ،
 7مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى 22 :نائباً فمسطينياً في السجون اإلسرائيمية
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عب ػػدالرحيـ حسػػػيف مراـ اهللع :قػ ػػاؿ مػ ػػدير دائ ػ ػرة اإلحصػ ػػاء بػػػو ازرة األسػ ػػرى والمحػ ػػرريف فػػػي السػ ػػمطة الوطنيػ ػػة
الفمسطينية عبد الناصر فراونة ،إف عدد النواب الفمسػطينييف فػي السػجوف اإلسػرائيمية انخفػض إلػى  22نائبػاً،
بعػػد أف أفرجػػت إسػرائيؿ أمػػس األوؿ عػػف النػػائبيف عػػف كتمػػة التغييػػر واإلصػػالح فػػي المجمػػس التشػريعي خميػػؿ
الربعي ،مف الخميؿ ،وناصر عبدالجواد ،مف سمفيت.
ونقمت وكالة “معا” اإلخبارية الفمسطينية عف فراونة قولو إنو “بذلؾ يرتفع عدد مف أفرج عنيـ مف النػواب فػي
األياـ القميمة الماضية إلى خمسة نواب فيما تبقى مػنيـ فػي سػجوف االحػتالؿ اإلسػرائيمي  22نائبػاٌ” .وأضػاؼ
فراونة أف  19نائبا ينتموف لحركة حماس ،والنائب أحمد سعدات األميف العاـ لمجبيػة الشػعبية باإلضػافة الػى
النائبيف مرواف البرغوتي وجماؿ الطيراوي ينتمياف لحركة فتي.
االتحاد ،ابوظبي2012/6/30 ،
 8المالكي :الواليات المتحدة و"إسرائيل" قادتا حممة شرسة ضد تسجيل كنيسة المهد عمى قائمة اليونسكو
ذكػػرت األيـــام ،رام اهلل ،2012/6/30 ،عػػف م ارسػػميا عبػػد الػػرؤوؼ ارنػػاؤوط ،أف الػػدكتور ريػػاض المػػالكي،
وزير الشؤوف الخارجية ،كشؼ النقاب لػ"األياـ" أف "معركة شرسػة قادتيػا إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة األميركيػة
ودوؿ أخرى سبقت تصويت لجنػة التػراث العػالمي التابعػة لميونسػكو عمػى إدراج كنيسػة الميػد ومسػار الحجػاج
في بيت لحـ عمى قائمة اليونسكو لمتراث العالمي الميدد بالخطر" معتب اًر التصويت الذي جرى بأنػو" انتصػار
لمدبموماسية التي يقودىا الرئيس محمود عباس".
وقػػاؿ ،عبػػر اليػػاتؼ ،مػػف مدينػػة سػػانت بطرسػػبورغ فػػي روسػػيا االتحاديػػة ،حيػػث جػػرى التصػػويت :المعركػػة لػػـ
تكػػف سػػيمة وحتػػى المحظػػات األخي ػرة مػػا قبػػؿ التصػػويت ،حاولػػت عػػدة دوؿ تخريػػب التصػػويت ،وطػػرح قضػػايا
إشكالية ،ومع ذلؾ ،فقد التزمت الدوؿ التي وعدتنا بالتصويت لصالي الطمب الفمسطيني ،وبالفعؿ فقد صوتت
 13دولة مف أصػؿ  21دولػة لصػالي القػرار ،وصػوتت  6دوؿ ضػد القػرار ،وامتنعػت دولتػاف عػف التصػويت،
وبذلؾ فقد حصؿ القرار عمى األصوات المطموبة.
وأضافت الخميج ،الشارقة ،2012/6/30 ،عف وكاالت ،أف نبيؿ أبػو ردينػة ،قػاؿ لوكالػة فػرانس بػرس “ىػذا
اعتراؼ مف العالـ بحقوؽ الشعب الفمسطيني ىو انتصار لقضيتنا وعدالتيا”.
مف جيتو قاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات “ىذا يوـ تاريخي وىذا قرار تاريخي انتصػر فيػو
العػػالـ لمصػػمحة الشػػعب الفمسػػطيني وىػػو ق ػرار تػػاريخي باعػػادة الحػػؽ المفقػػود لمسػػيد المسػػيي عميػػو السػػالـ”.
واعتبر أف القرار “تصويت مف العالـ لمصمحتنا وتنبيو لخطورة استمرار االحتالؿ”.
 9السمطة تنفي إيفاد عبد الرحيم لترتيب لقاء بين الرئيسين عباس ومرسي
غزة -أشرؼ اليور :نفت مصادر فمسطينية مطمعة أف يكوف اليدؼ مػف وراء زيػارة الطيػب عبػد الػرحيـ أمػيف
عاـ مؤسسة الرئاسة الفمسطينية التي بدأىا الجمعة إلى العاصمة المصػرية القػاىرة ترتيػب لقػاء يجمػع الػرئيس
الفمسطيني محمود عباس مع نظيره المصري الجديد محمد مرسى.
القدس العربي ،لندن2012/6/30 ،
 10قراقع :عباس مصمم عمى اإلفراج عن كافة األسرى المعتقمين قبل اتفاقية اوسمو
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راـ اهلل :كشؼ وزير شػؤوف األسػرى والمحػرريف أف السػيد الػرئيس محمػود عبػاس يبػذؿ جيػودا وب صػرار عمػى
اإلفراج عما يقارب  113اسي ار معتقميف ما قبؿ اتفاقية اوسمو عاـ  1994وىـ األسرى األقدـ بالسجوف ،وعف
األسرى المرضى مف ذوي الحاالت الصحية الخطيرة.
وقاؿ قراقع اف اإلفراج عف األسػرى يعتبػره الػرئيس اسػتحقاقا فمسػطينيا اساسػيا ومحكػا لمػدى مصػداقية حكومػة
اسرائيؿ في بدء مفاوضات مع الجانب الفمسطيني عمى اسػاس الشػرعية الدوليػة واالتفاقيػات السياسػية السػابقة
التي تقضي بوقؼ االستيطاف وانسحاب اسرائيؿ الى حدود ال اربػع مػف حزيػراف عػاـ  ،1967وقػاؿ اف الػرئيس
أبػػو مػػازف يطالػػب دائمػػا بػػاإلفراج عػػف األسػػرى وبتنفيػػذ التػزاـ الحكومػػة اإلسػرائيمية السػػابقة بػػاإلفراج عػػف دفعػػة
كبيرة مف األسرى ذات أىمية نوعية وكمية.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/6/30 ،
 11هيئة حقوقية تطالب السمطة باإلفراج عن المعتقمين المضربين في سجونها
الخميػػؿ :عبػػرت الييئػػة المسػػتقمة لحقػػوؽ اإلنسػػاف الفمسػػطينية "ديػواف المظػػالـ" فػػي بيػػاف ليػػا تمقػػت "قػػدس بػػرس"
نسخة عنو ،عف بالغ قمقيا إزاء حياة المحتجزيف المضربيف عف الطعػاـ فػي مقػر توقيػؼ وتحقيػؽ المخػابرات
العامة في مدينة بيػت لحػـ .ولفتػت الييئػة النظػر إلػى إمكانيػة تػدىور حػالتيـ الصػحية بسػبب اإلضػراب الػذي
ب ػػدأ ي ػػوـ العشػ ػريف م ػػف حزيػ ػراف ميوني ػػوع الج ػػاري ،حي ػػث قام ػػت الييئ ػػة ي ػػوـ االتن ػػيف الماض ػػي م6|25ع بزي ػػارة
احتجاجػػا عمػػى احتجػػازىـ التعسػػفي،
المحتجػزيف فػػي أعقػػاب إعالنيػػـ الػػدخوؿ فػػي إضػراب مفتػػوح عػػف الطعػػاـ
ً
كػػونيـ حاص ػػميف عم ػػى قػ ػ اررات ب ػػاإلفراج ع ػػنيـ مػػف المح ػػاكـ الفمس ػػطينية المختص ػػة .وطالب ػػت الييئ ػػة الس ػػمطة
الفمسػػطينية بتحمػػؿ مسػػؤولياتيا واإلف ػراج الفػػوري عػػف جميػػع المحتج ػزيف تنفيػػذاً لق ػ اررات المحػػاكـ وانسػػجاماً مػػع
أحكاـ القانوف والمواتيؽ الدولية ،عمى حد تعبيرىا.
قدس برس2012/6/27 ،
عمان
 12مشعل يتوعد باالنتقام من "اليد الغادرة" خالل تشييع جثمان غناجة في ّ
عماف -وكاالت :شارؾ خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات في الحركة االسالمية
في المممكة ونحو  500شخص ،في تشييع جتماف القيادي في حركة حماس كماؿ حسني غناجة الذي
اغتيؿ االربعاء في سوريا.
وتـ تشييع جتماف الشييد غناجة بعد صالة عصر أمس ،مف مسجد الفردوس في منطقة مطبربورع ،حيث ّأـ
الصالة مراقب عاـ االخواف المسمميف الدكتور ىماـ سعيد ،تـ ووري الجتماف الترى في مقبرة مأبو عمياع.
وألقى مشعؿ كممة احتسب فييا شييد الحركة عند اهلل تعالى ،متوعدا باالنتقاـ مف «اليد الغادرة» التي
اغتالت الشييد ،الفتاً الى اف «المجرميف» حرقوا صدره وعذبوه قبؿ اف يقتموه.
مف جانبو ،ألقى سعيد كممة اشار فييا الى ما اعده اهلل تعالى لعباده المجاىديف الذيف يمقونو شيداء مف
المتوبة ،داعيا الى استمرار المقاومة حتى تحرير االرض المقدسة.
وتوفي الشييد غناجة في ظروؼ غامضة صباح األربعاء الماضي أتناء وجوده في منزلو الكائف في منطقة
مقدسياع ،إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشؽ.
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عماف في ساعة متأخرة مف مساء أمس االوؿ الخميس ،ورافؽ
وكاف جتماف الشييد غناجة وصؿ إلى ّ
الجتماف الذي تـ نقمو عبر الحدود السورية األردنية البرية عدد مف كوادر حركة حماس الذيف توجيوا
بالجتماف مباشرة إلى المستشفى اإلسالمي.
وقاؿ مسؤوؿ العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمداف في تصريي صحفي إف التحقيقات ال تزاؿ
جارية ،وقد تفضي نتيجة التحقيقات إلى أف وفاتو تمت بػ»عممية اغتياؿ» ،مضيفا أف المستفيد األوؿ
واألخير مف ىذا االغتياؿ ىو االحتالؿ.
مف جانبو ،قاؿ القيادي في الحركة خميؿ الحية لػ»فرانس برس» خالؿ مراسـ التشييع اف «االخ كماؿ توفي
في ظروؼ غامضة وحتى اآلف نجري التحقيقات الالزمة ونتابع مالبسات استشياده».
الدستور،عمان2012/6/30 ،
 13العاروري :مقتل كمال غناجة قد يكون "حادثة وفاة طبيعية"
عماف  -وكاالت :قاؿ مصدر رفيع في حركة حماس الجمعة ،أف التحقيقات األولية غير النيائية التي
تجرييا الحركة تشير الى أف وفاة كماؿ غناجة الساعد االيمف لقائدىا العسكري محمود المبحوح الذي اغتيؿ
في دبي قبؿ نحو العاميف 'قد تكوف جراء حادتة وفاة طبيعية'.
وقاؿ صالي العاروري القيادي في حركة حماس ،في تصريحات متمفزة أتناء وجوده في عماف الستقباؿ
جتماف غناجة الذي وصؿ لدفنو في االردف قادما مف دمشؽ' ،أف التحقيقات االولية تشير الى أف مقتؿ
غناجة قد يكوف جراء حادتة وفاة طبيعية' ،وأضاؼ 'كما يبدو كاف غناجو يحاوؿ تشغيؿ مولد كيربائي'
مشي ار الى انو لـ تتـ سرقة شيء مف منزلو لكنو لـ يستبعد في نفس الوقت وجود أسباب أخرى مؤكدا 'اف
التحقيقات ال تزاؿ مستمرة'.
وعتر عمى كماؿ غناجو الذي عرفتو حركة حماس بػ'الرجؿ صاحب الميمات الصعبة والخطيرة' مقتوال في
منزلو بالعاصمة السورية دمشؽ فجر أوؿ أمس ،وحسب مصادر صحفية اسرائيمية وتسريبات اعالمية وجد
عمى جتتو آتار تعذيب شديد 'وقطع كامؿ لمرأس' حسب األعالـ العبري.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/29 ،
يقدمان معاً التهنئة لمرئيس المصري المنتخب محمد مرسي
 14الحياة :عباس ومشعل ّ
راـ اهلل :قالت مصادر قريبة مف حركة «حماس» ،إف اتصاالت تجري لإلعداد لزيارة مشتركة لكؿ مف
الرئيس محمود عباس ورئيس حركة «حماس» خالد مشعؿ إلى القاىرة لتقديـ التينئة بصورة مشتركة لمرئيس
المصري المنتخب محمد مرسي.
وقاؿ إبراىيـ الدراوي مدير مركز الدراسات الفمسطينية في القاىرة ،إف اليدؼ مف ىذه الخطوة ىو إظيار
وحدة الموقؼ الفمسطيني في التعامؿ مع مصر في عيد مرسي .ولـ ُيحدد بعد موعد الزيارة ،لكف البحث
يجري حوؿ منتصؼ تموز ميوليوع .وسيعقد الرئيس عباس وخالد مشعؿ لقاء منفصالً أتناء زيارة القاىرة
يبحتاف فيو العقبات التي تعترض تطبيؽ االتفاؽ األخير لممصالحة .لكف مصادر في الجانبيف توقعتا أف ال
يسفر ىذا المقاء عف البدء في تطبيؽ االتفاؽ.
الحياة ،لندن2012/6/30 ،
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 15مروان عبد العال :أنباء عن خارطة طريق لحل مشاكل مخيم نهر البارد برعاية الحكومة المبنانية
بيروت :كشؼ عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف مسؤوليا في لبناف ،مسؤوؿ المجنة
العميا لمتابعة اعادة اعمار البارد مرواف عبد العاؿ ،النقاب عف أف االجتماع الذي عقدتو الفصائؿ
الفمسطينية مع رئيس الحكومة المبنانية وكبار المسؤوليف األمنييف والمختصيف بشأف مخيـ نير البارد ،ساده
روح ال مسؤولية في النظر لمطالب ابناء مخيـ نير البارد ،والجدية والحرص عمى معالجة موضوعية وسريعة
تطوي صفحة ما حدث.
وأوضي عبد العاؿ ،أف ىذا المناخ عكس تتبيت مبدأ التفاىـ والتعامؿ السياسي في تناوؿ المفردات كافة مف
خالؿ المقدمات السياسية واالجتماعية واالمنية التي تحفظ كرامة االنساف الفمسطيني وسيادة االمف القانوف
وأوضي عبد العاؿ بأف رسـ طريؽ لمصالحة ترعاىا الحكومة المبنانية ،ىو أمر أيجابي لتبديد كؿ المخاوؼ
بالتنفيذ واف االمر جدي ،حيف تييأ اجواء المصالحة مف تنفيذ مبكر لخطة الجيش المبناني بألغاء نظاـ
قدس برس2012/6/30 ،
 16جريحان في مخيم عين الحموة بإطالق نار بين فتح وجند الشام
صيدا :توتر الوضع األمني في مخيـ عيف الحموة مساء أمس ،في أعقاب وقوع إشكاؿ بيف عنصر مما كاف
يسمى تنظيـ "جند الشاـ" ومسؤوؿ وحدة في حركة "فتي" ،تطور الى إطالؽ نار مف قبؿ عناصر "جند
الشاـ" ردت عميو "فتي" بالمتؿ ،ما أسفر عف جرح كؿ مف مسؤوؿ "فتي" ويدعى رائد أيوب وعنصر "جند
الشاـ" الذي بادر ب طالؽ النار ويدعى ابراىيـ المنغولي ،إضافة الى إصابة سيارة تابعة لمقوة األمنية
الفمسطينية .ونقؿ الجريحاف الى مستشفيات المخيـ وصيدا.
وسجؿ إتر الحادث استنفار محدود لعناصر "فتي" والقوة األمنية في محيط مكاف اإلشكاؿ ولعناصر مف
"جند الشاـ" في المنطقة المقابمة فيما تكتفت االتصاالت لمجـ التوتر وتطويؽ ذيوؿ الحادث منعاً لتطوره.
المستقبل ،بيروت2012/6/30 ،
 17هآرتس :حكومات االحتالل صاحبة القرار ببناء البؤر االستيطانية
الناصرة -برىوـ جرايسي :كشؼ النقاب أمس الجمعة ،عف وتائؽ جديدة تؤكد ضموع حكومة االحتالؿ
اإلسرائيمي في بناء البؤر االستيطانية عمى مر السنيف الماضية ،وحتى اآلونة األخيرة ،وعمى الرغـ مف
مزاعـ االحتالؿ بأف البؤر اقامتيا عصابات المستوطنيف ،وتعيد إسرائيؿ م ار ار في الماضي ب زالة البؤر التي
يصؿ عددىا إلى أكتر مف  100بؤرة ،إلى جانب  137مستوطنة جديدة.
وقالت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية ،أمس ،إف قسـ االستيطاف في الوكالة الييودية -الصييونية ،بحث في
اآلونة األخيرة في جمسة خاصة ،ما يعتبرىا "إشكالية" قانوف الشفافية ،الذي يمزـ المؤسسات الرسمية ،أو
المنبتقة عنيا ،أو الممولة مف الخزينة العامة بكشؼ معمومات عمميا أماـ الجميور ،إذ أف ىذا القانوف ال
يشمؿ فقط القضايا األمنية والعسكرية.
ويستدؿ مف تقرير الصحيفة ،أف قسـ االستيطاف قمؽ مف احتماؿ اضط ارره لكشؼ وتائؽ تكشؼ مدى ضموع
حكومة االحتالؿ في بناء البؤر االستيطانية في الضفة الغربية ،رغـ كؿ المحاوالت البقاء ىذا النشاط
االستيطاني بعيدا عف أعيف الجميور ،وقد تـ بحث ىذا األمر ،في جمسة عقدت قبؿ نحو شير ،في اعقاب
طمب المنظمة الحقوقية اإلسرائيمية "يس ديف" التي تالحؽ االحتالؿ ،الحصوؿ عمى وتائؽ حكومية رسمية
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تتعمؽ باالس تيطاف وبشكؿ خاص ،تخصيص اراض في الضفة الغربية لبناء البؤر االستيطانية ،مف دوف
اإلعالف جيارة عف ىذه االجراءات.
وقد رفض طمب قسـ االستيطاف ،الذي يعتبر ايضا تابعا لمحكومة اإلسرائيمية ،تقديـ الوتائؽ المطموبة ،ما
دفع المنظمة الحقوقية لمتوجو إلى المحكمة لمحصوؿ عمى ىذه الوتائؽ ،وقد حكمت المحكمة لصالي
المنظمة الحقوقية ،استنادا إلى قانوف الشفافية.
عمان2012/6/30 ،
الغدّ ،
تستعد "لمسيناريو األسوأ" في الجوالن
" 18إسرائيل"
ّ
تعمدت إسرائيؿ إظيار جيوزية جيشيا في ىضبة الجوالف ،عبر اتخاذىا سمسمة مف
عمي حيدرّ :
االستعدادات «الضرورية» لمواجية إمكاف حدوث عمميات مسمحة في المنطقة الحدودية بينيا وبيف سوريا.
وبيدؼ توجيو رسائؿ لمجانب السوري ،جاؿ قائد الفرقة  36العميد تامير ىايماف ،برفقة عدد مف مندوبي
وسائؿ اإلعالـ في ىضبة الجوالف ،معمناً أف «المسارات التي تجري ما وراء الحدود ترفع مف إمكاف حدوث
عمميات ،األمر الذي يفرض عمينا إعداد البنية التحتية واعداد القوات وتجييزىا» .وأكد ىايماف أف فرضية
العمؿ لدى قيادة الجيش في ىذه المرحمة ىي «إمكاف حدوث عمميات في تمؾ المنطقة ،في ظؿ غياب
معمومات استخبارية مسبقة».
في السياؽ نفسو ،نقمت صحيفة «ىآرتس» عف األجيزة األمنية اإلسرائيمية أف نشطاء مف «منظمات إرىابية
إسالمية متطرفة تتدفؽ مف العراؽ ودوؿ أخرى الى سوريا» ،مشيرةً الى أنو بالرغـ مف أف ىدفيـ األوؿ
إسقاط نظاـ األسد ،لكف خشية األجيزة األمنية مف إمكاف أف يستغؿ ىؤالء الفرصة والمبادرة الى تنفيذ
عمميات عبر الحدود ضد مواطنيف إسرائيمييف في ىضبة الجوالف.
األخبار ،بيروت2012/6/30 ،
 19هآرتس" :الدستوري المكمل" يقمص فرص الحرب بين مصر و"إسرائيل"
ذكرت صحيفة ىاآرتس اإلسرائيمية ،أف فرص نشوب حرب بيف القاىرة وتؿ أبيب أصبحت ضئيمة لمغاية فى
ظؿ تدخؿ المجمس العسكرى فى الشئوف السياسية بعد اإلعالف الدستورى المكمؿ ،بالرغـ مف بعض
التصريحات التى أدلى بيا بعض القيادات فى اإلخواف المسمميف برغبتيـ فى تحرير القدس.
وشبيت الصحيفة تولى الرئيس المصرى المنتخب محمد مرسى مع وجود التعديالت الدستورية
بػ"اإلمبراطورية لرومانية" فى ظؿ حكـ اإلمبراطور أغسطس حيث تولى الجيش أمور السياسة الخارجية،
بينما تضمف اإلعالف الدستورى المكمؿ لمرسى بعض االستقاللية فيما يتعمؽ بالشئوف الداخمية حتى فى ظؿ
تحكـ الجيش فى صياغة الدستور.
اليوم السابع ،مصر2012/6/29 ،
 20الجيش اإلسرائيمي يتم إخالء حي أولباناة االستيطاني
تؿ أبيب :أتـ الجيش اإلسرائيمي أمس ،إخالء حي «أولباناة» في مستوطنة بيت إيؿ شماؿ راـ اهلل ،وأغمؽ
خمس عمارات كي ال يعود إلييا المتطرفوف الذيف أطمقوا عمى أطالؿ الحي اسـ «خربة نتنياىو» ،وتوعدوا
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بالعودة قريبا .وكاف المستوطنوف قد أخموا البيوت مف دوف مقاومة ،وفقا التفاؽ مع الحكومة ،يقضي بأف
ينقموا لمسكف المؤقت في كرفانات داخؿ منطقة عسكرية إلى حيف تتـ إعادة بناء بيوت ليـ عمى أرض أخرى
في المستوطنة وبناء  300بيت آخر في المستوطنة ،وحاوؿ «شباف التالؿ» ،وىـ مستوطنوف متطرفوف،
احتالؿ أحد البيوت بعد إخالئيا ،ولكف قوات خاصة مف الشرطة أخمتيـ بالقوة .كما تدخمت ىذه القوات
إلخالء عائمة استيطانية أخرى رفضت االلتزاـ باالتفاؽ ،وأعمف الجيش فجر أمس أف عممية اإلخالء تمت
بنجاح.
الشرق األوسط ،لندن2012/6/30 ،
 21السفارة اإلسرائيمية في بولندا تتدخل لمنع محاضرة لناشط فمسطيني في إحدى المدارس الثانوية
ب ولندا ػ نجـ الديف كرـ اهلل' :ذكرت صحيفة 'الجميورية' البولندية اليومية باف السفارة اإلسرائيمية في العاصمة
البولندية وارسو قد تسببت في منع قياـ محاضرة في إحدى المدارس التانوية في مدينة 'تارنوؼ' في جنوب
بولندا بعد أف اتصمت ب دارة المدرسة وأبمغتيـ بعدـ جدوى قياـ تمؾ المحاضرة .وكاف مف المرجي أف يمتقي
طالب المدرسة بالناشط الفمسطيني األصؿ عمر فارس رئيس الجمعية التقافية  -االجتماعية لمبولندييف مف
ذوي األصوؿ الفمسطينية حوؿ النزاع الفمسطيني ػ اإلسرائيمي.
القدس العربي ،لندن2012/6/30 ،
 22يديعوت :الشابات العرب يشكمن  %90ممن يؤدون الخدمة المدنية اإلسرائيمية
ّبيف تقرير نشرتو صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،اليوـ الجمعة ،أف عدد الشباف العرب في الداخؿ الذيف يؤدوف
ما يسمى بػ"الخدمة المدنية اإلسرائيمية" يبمغ اليوـ  2399خادما ،بينيـ نحو  %15يؤدوف الخدمة لمسنة
التانية.
وتبيف أيضا أف أعمار الخادميف تتراوح ما بيف  18إلى  24عاما .وكاف مف الالفت أف الشابات يشكمف
ّ
غالبية الخادميف ،حيث وصمت نسبتيـ إلى  %90مقابؿ  %10لمشباب ،ما يعني أف عدد الخادمات يصؿ
إلى تسعة أضاؼ عدد الخادميف.
وبحسب تقرير "يديعوت أحرونوت" ف ف رفض جعؿ الخدمة المدنية اإلسرائيمية إلزاميا لـ يقتصر عمى
رافضي الخدمة ،وانما يشمؿ عددا مف الذيف اختاروا الخدمة المدنية ،لدرجة التمميي إلى ترؾ الخدمة في
حاؿ جعميا إلزامية.
وتضمف التقرير جدوال يشير إلى ارتفاع عدد الخادميف في "الخدمة المدنية اإلسرائيمية" منذ العاـ 2005
وحتى العاـ الحالي ،مبينا أنو تضاعؼ نحو  10مرات خالؿ  7سنوات ،حيث ارتفع العدد مف  240إلى
 2399خادما.
عرب 2012/6/29 ،48
 10وزارة اإلسكان اإلسرائيمية تنشر عطاءات لبناء  272وحدة استيطانية بالقدس الشرقية
نشرت و ازرة اإلسكاف اإلسرائيمية ،الجمعة  ،1321-6-19عطاءات لبناء  272وحدة استيطانية شرقي
القدس المحتمة ،في مستوطنتي "بيسغات زئيؼ" شماالً وجبؿ أبو غنيـ جنوباً.
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وأفاد الخبير في شؤوف االستيطاف أحمد صب لبف بأف ىذه العطاءات ىي قديمة جديدة ،فقد تـ اإلعالف
عنيا في مواقع دائرة األراضي اإلسرائيمية لممقاوليف بتاريخ  ،1322/21/18وىي تالتة عطاءات تقسـ إلى
بناء  202وحدة استيطانية عمى مساحة  22دونما وفقاً لممخطط اليندسي  ،7839مرحمة "ب".
أما العطاء التاني فيتضمف بناء  28وحدة استيطانية جنوب مستوطنة "بيسغات زئيؼ" عمى مساحة 0,4
دونماً وفقاً لممخطط اليندسي  0631مرحمة "ب" ،فيما يتضمف العطاء التالث بناء  10وحدة استيطانية
شماؿ "بيسغات زئيؼ" عمى مساحة  038دونمات وفقاً لممخطط اليندسي  4403مرحمة "أ".
وقاؿ صب لبف" :إف سمطات االحتالؿ سرعت مف وتيرة اإلعالف عف المشاريع االستيطانية ىذا األسبوع،
وىنالؾ تكتيؼ واضي لمبناء يجري عمى أرض الواقع وما يحدث ىو إتماـ مشروع عزؿ مدينة القدس عف
غيرىا مف المدف الفمسطينية".
وأعمف عف نية المجنة اإلسرائيمية لمتخطيط والبناء ،المصادقة عمى بناء كمية عسكرية عمى سفوح جبؿ
الزيتوف في القدس ،حيث تنوي مناقشة المشروع يوـ االتنيف المقبؿ والمصادقة عميو ،وستحوي الكمية
العسكرية  433طالب عسكري و 203أكاديميا ،ومكاتب لقادة أركاف جيش االحتالؿ وقادتو.
وقاؿ" :يأتي ىذا ضمف الخطط لنقؿ المقرات الحكومية إلى منطقة مالقدس الشرقيةع واحكاـ السيطرة عمى
المدينة ،بمساعدة ودعـ جمعيات صييونية عالمية".
فمسطين أون الين1321/6/19 ،
 14مواجهات وعشرات اإلصابات في مسيرات الجمعة والنبي صالح تحرر أرضها المصادرة لساعات
ذكرت األيام ،رام اهلل ،1321/6/03 ،عف مراسمييا ،أف عدد مف المواطنيف والمتضامنيف األجانب أصيبوا
بجروح وحاالت اختناؽ ،وذلؾ خالؿ قمع قوات االحتالؿ عدداً مف المسيرات األسبوعية المناىضة
لالستيطاف وجدار الفصؿ العنصري ،التي نظمت في مناطؽ عدة بمحافظات الضفة.
ففي قرية كفر قدوـ ،شرؽ قمقيمية ،أصيب أربعة مواطنيف بجروح ،وعشرات المتظاىريف بحاالت اختناؽ،
جراء إطالؽ قوات االحتالؿ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع لقمع المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية،
المطالبة بفتي مدخؿ القرية المغمؽ منذ عشر سنوات ،والتي نظمت في الذكرى السنوية األولى النطالقتيا
التي تصادؼ األوؿ مف تموز تحت شعار "عاـ جديد ولدينا مف اإلرادة المزيد".
وفي قرية بمعيف ،غرب راـ اهلل ،أصيب ،أمس ،مواطف بجروح والعشرات باالختناؽ الشديد ،جراء قمع قوات
االحتالؿ مسيرة القرية األسبوعية المناىضة لالستيطاف وجدار الفصؿ العنصري.
كما اعتدت قوات االحتالؿ عمى المواطنيف والمتضامنيف األجانب المشاركيف في مسيرة المعصرة األسبوعية،
التي نظمتيا المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف في الريؼ الجنوبي لبيت لحـ ،احتجاجاً عمى زيارة
موفاز الى راـ اهلل ،ولممطالبة ب طالؽ سراح األسرى المرضى في سجوف االحتالؿ ،وفي مقدمتيـ األسير
المريض رياض العمور م 41عاماًع ،مف قرية التقوع جنوب شرقي مف بيت لحـ ،والمحكوـ بالمؤبد  22مرة.
وأضافت الحياة الجديدة ،رام اهلل ،1321/6/03،عف نائؿ موسى ،أف قوات االحتالؿ قمعت أمس مسيرات
ال جمعة السممية ضد الجدار واالستيطاف .ونجي متظاىروف محميوف وأجانب أمس في الوصوؿ إلى نبع ماء
وأراضي قرية النبي صالي المصادرة ،وطردوا المستوطنيف الذيف يضعوف اليد عمييا ،ورفعوا العمـ الفمسطيني
فوؽ حاجز عسكري عمى مدخؿ القرية بعد اشتباكات مع جنود االحتالؿ الذيف احتشدوا في المكاف لتفريقيـ
بالقوة.
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 18قراقع :المحاكم اإلسرائيمية تفرض عمى األسرى دفع تعويضات مالية لممستوطنين
راـ اهلل " -األيػاـ" :كشؼ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع ،أف المحاكـ اإلسرائيمية شرعت في
فرض أحكاـ عمى األسرى تقضي بدفع تعويضات مالية لممستوطنيف الذيف تدعي إصابتيـ بخسائر مادية
خالؿ قياـ المواطنيف بالتصدي لالعتداءات ليـ.
وقاؿ قراقع أف نظاـ جباية مالي تمارسو محاكـ االحتالؿ ضد األسرى يخالؼ كؿ الشرائع والمواتيؽ الدولية،
وأنو ألوؿ مرة تبدأ ىذه المحاكـ بفرض تعويضات عما يسمى اضرار المستوطنيف ،وفي حالة عدـ الدفع
سيحسب عف كؿ ألؼ شيكؿ مدة اضافية جديدة ،وىذا نظاـ جديد يستيدؼ تعزيز شرعية وقوة المستوطنيف
وحمايتيـ بدؿ محاسبتيـ عمى اعتداءاتيـ المستمرة.
ووجو قراقع نداء عاجال إلنقاذ حياة األسرى المضربيف عف الطعاـ في مستشفى الرممة اإلسرائيمي ،والذيف
يمروف بأوضاع صحية خطيرة بسبب اإلضراب ،خاصة األسير اكرـ الريخاوي المضرب عف الطعاـ منذ
 28نيساف واألسير سامر البرؽ المضرب عف الطعاـ منذ  11أيار واألسير حسف الصفدي المضرب عف
الطعاـ منذ عشر أياـ.
األيام ،رام اهلل1321/6/03 ،
" 16أوتشا" 61 :جريحاً و 280عممية دهم وهدم  28منزالً في الضفة خالل أسبوع
أكد مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية في األرض الفمسطينية المحتمة ارتفاع عدد المصابيف خالؿ أسبوع واحد
مف العاـ الحالي بنسبة الضعؼ عما كاف عميو الحاؿ العاـ الماضي.
وبيف التقرير األسبوعي الذي يصدره المكتب أف المعدؿ األسبوعي لإلصابات في صفوؼ الفمسطينييف في
الضفة الغربية بمغ  61إصابة خالؿ عاـ  1321بينما سجؿ المعدؿ األسبوعي لإلصابات  18إصابة خالؿ
عاـ  .1322وذكر التقرير اف أكتر مف  03فمسطينيا أصيبوا خالؿ المظاىرات األسبوعية المناىضة لمجدار
واالستيطاف في الضفة الغربية بينما سجمت  280عممية مداىمة واعتقاؿ لفمسطينييف في مختمؼ أنحاء
الضفة الغربية .وأشار التقرير إلى وقوع أضرار في ممتمكات الفمسطينييف نتيجة عنؼ المستوطنيف ،موضحاً
أف قوات االحتالؿ ىدمت  28مبنى في الضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية المحتمة خالؿ األسبوع
الماضي.
الخميج ،الشارقة1321/6/03 ،

 17االحتالل يمنع إدخال "العشب األخضر" لساحات المسجد األقصى
القدس  -عبد الحميد مصطفى :منعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي دائرة األوقاؼ في القدس المحتمة ،مف
زراعة ساحات المسجد األقصى الترابية بالعشب األخضر "النجيؿ" ،ورفضت طمبا تقدمت بو دائرة األوقاؼ
إلدخاؿ العشب وزراعتو قبؿ قدوـ شير رمضاف المبارؾ.
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وقاؿ مدير دائرة األوقاؼ الشيخ عزاـ الخطيب لػ"فمسطيف" ،الجمعة " :1321-6-19إف سمطات االحتالؿ
وبمدية القدس تحاصراف المسجد األقصى ب جراءات قاسية ،فيي تحصي كؿ شيء يدخؿ أو يخرج مف
المسجد ،وفي شير رمضاف تتعمد الشرطة اإلسرائيمية تأخير إدخاؿ وجبات اإلفطار والسحور إليذاء
المرابطيف داخؿ األقصى ،ودفعيـ لمعودة إلى منازليـ" .وأضاؼ الخطيب" :تقوـ و ازرة األوقاؼ بجممة مف
االستعدادات الستقباؿ شير رمضاف منيا صيانة دورات المياه وخصوصا مطيرة النساء ،واالحتالؿ
ب جراءاتو يعطؿ جزًءا مف ىذه االستعدادات مف خالؿ قائمة الممنوعات التي يفرضيا في الميداف".
فمسطين أون الين1321/6/19 ،
 18برلمانية أردنية سابقة لـ"قدس برس" :اإلخوان حاولوا تجيير بطوالت حماس لصالحهم
عماف :رأت البرلمانية السابقة والناشطة السياسية األردنية المعارضة توجاف الفيصؿ في تصريحات خاصة لػ
"قػػدس بػػرس" ،حػػوؿ تػػأتير فػػوز اإلخ ػواف بالرئاسػػة فػػي مصػػر عمػػى المقاومػػة ضػػد االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،أف:
"اإلخ ػواف لػػـ يكػػف ليػػـ دور مباشػػر فػػي المقاومػػة ،بػػؿ إنيػػـ حػػاولوا تجييػػر بط ػوالت حركػػة حمػػاس لصػػالحيـ
واالسػػتفادة منيػػا ،حتػػى أيػػاـ الخػػالؼ بػػيف األردف وىػػذه الحركػػة تعػػامموا مػػع األمػػر باعتبػػارىـ وسػػطاء وليس ػوا
طرف ػػا ،وق ػػد اس ػػتفاد اإلخػ ػواف م ػػف دم ػػاء حم ػػاس والمقاوم ػػة وتض ػػحيات الش ػػعوب العربي ػػة ف ػػي ت ػػونس ومص ػػر
لصالحيـ ،ولكف ىذه الظاىرة بدأ الناس يكتشفوف طبيعتيا".
وأكدت الفيصؿ أف "حمػاس" مػدعوة لتمييػز نفسػيا ومشػروعيا عػف اإلخػواف ،وقالػت" :إف مشػروع حمػاس قػائـ
ليس في أيديولوجيتيا وانما فػي المقاومػة ،ذلػؾ أف اإلخػواف مارسػوا نفاقػا سياسػيا ودينيػا عمػى األرض ،وقػدموا
تنػػازالت مسػػت التوابػػت ممػػا يتبػػت أف ىميػػـ السػمطة ولػػيس التوابػػت ،كمػػا أف اإلخػواف لػػـ يكونػوا مقاومػػة عمػػى
اإلطالؽ ،ولـ يعارضوا إال بخطابات عاطفية ىزيمة ،وىذا يتطمب مف "حماس" أف تفعػؿ عمػى األرض وتميػز
نفسيا كفصيؿ مقاوـ يدعمو الجميع ،ألف الدعـ المفظي الذي كاف يقدمو اإلخواف سيسقط" ،عمى حد تعبيرىا.
وكالة قدس برس1321/6/19 ،
 19لبنان :قاضي التحقيق ينظر في طمبات إخالء سبيل موقوفي مخيم نهر البارد اليوم
عمػػر اب ػراىيـ :مػػف المفتػػرض أف يشػػيد مخػػيـ نيػػر البػػارد اليػػوـ ترجمػػة ألوؿ بنػػود الق ػ اررات التػػي كفميػػا رئػػيس
الحكومػة نجيػب ميقػػاتي خػالؿ اجتماعػو مػػع قػادة الفصػائؿ الفمسػػطينية فػي السػرايا الحكوميػػة ،والػذي خصػػص
لمبحػث فػػي سػػبؿ معالجػػة تػػداعيات اإلشػػكاالت األمنيػػة التػػي كػػاف قػػد شػػيدىا المخػػيـ منتصػػؼ الشػػير الحػػالي.
ومػػف المتوقػػع أف ينظػػر قاضػػي التحقيػػؽ اليػػوـ فػػي طمبػػات إخػػالء سػػبيؿ جميػػع الموقػػوفيف التػػي تقػػدمت بيػػا
الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي إطػػار مسػػاعي التسػػوية ،تمييػػداً لممصػػالحة التػػي سػػيرعاىا ميقػػاتي بعػػد اسػػتكماؿ كػػؿ
الخطوات المتفؽ عمييا لجية إلغاء نظاـ التصاريي وتشكيؿ لجنة تحقيؽ في األحداث األمنية ،والتخفيؼ مػف
الحالة العسكرية المفروضة عمى المخيـ منذ العاـ .1337
السفير ،بيروت1321/6/03 ،
 03وزير الداخمية المصري :ضبط  208صاروخ أرض-أرض و 209مفجر قبل تهريبها إلى غزة
ما ؼ بع :قاؿ وزير الداخمية المصري محمد إبراىيـ خالؿ مؤتمر صحافي ،أنو بعػد معمومػات وردت عمػى
أجيزة األمف تـ نصب كمائف ومطاردة شخص أصيب بالرصاص وتوفي متأت اًر بجروحو ،كما اعتقؿ شػخص
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آخر كاف في المركبة التي كانػت تحمػؿ األسػمحة الميربػة مػف دوف لوحػة تسػجيؿ عمػى الطريػؽ السػاحمي بػيف
مطروح واالسكندرية شماؿ مصر.
وعتر داخؿ السيارة عمى “ 208صاروخ غراد أرض -أرض عػابر لممػدف مسػي 8ع بمروحػة خمفيػة طولػو 93
سػػـ ،و 209رأس صػػاروخ غػراد مفجػػر و 18بندقيػػة آليػػة متنوعػػة مإؼ إف آلػػىع ،و 0رشاشػػات متعػػددة حديتػػة
الص ػػنع ،وبن ػػدقيتي خرط ػػوش ،و 6976طمق ػػة مختمف ػػة األعيػ ػرة ،و 70خزين ػػة ألس ػػمحة ناري ػػة متنوع ػػة ،وشػػريط
طمقات متعدد لرشاش و 14ألؼ قرص ترامادوؿ مخدر وىاتفيف محموليف و 2963جنييا م 013دوال اًرع”.
وأضاؼ انو بعد استجواب الشخص الذي تـ توقيفو “اعترؼ بأف ىناؾ اتنػيف آخػريف مػف المتيمػيف كانػا عمػى
استعداد لنقؿ المضبوطات وتيريبيا إلى منطقة القنطرة ومنيا الى سيناء أو فمسطيف”.
الخميج ،الشارقة1321/6/03 ،
 02إيران تعتقل عناصر الموساد المتورطين باغتيال عممائها
وكػػاالت :أعمنػػت و ازرة االسػػتخبارات اإليرانيػػة ،الخمػػيس  ،1321-6-18اعتقػػاؿ جميػػع العناصػػر ذات الصػػمة
ب ػػمإسرائيؿع ،والتػػي تقػػؼ وراء اغتيػػاؿ العممػػاء النػػووييف اإلي ػرانييف .وذكػػرت شػػبكة "بػػرس تػػي فػػي" اإلخباريػػة
اإليرانية ،أف و ازرة االستخبارات أوضحت ،في بياف أصدرتو بيذا الصدد ،أف طيراف تمكنت مػف تحديػد ىويػة
واعتقاؿ جميع العناصر التي تقؼ وراء اغتياؿ العمماء النووييف اإليرانييف.
وكشؼ البياف أيضا عف أف العناصر اإلرىابية المدعومػة مػف جيػاز المخػابرات اإلسػرائيمي الموسػاد ،أسػاءت
استغالؿ أراضي وتسييالت بعض الدوؿ  -التي لـ يحددىا – في اغتياؿ العممػاء النػووييف اإليػرانييف ،مشػي ار
إلػػى أف ىػػذه الػػدوؿ قػػدمت معمومػػات بيػػذا الصػػدد إلي ػراف .وأفػػاد بػػأف المخػػابرات اإليرانيػػة ،تمكنػػت مػػف رصػػد
بعػػض قواعػػد الموسػػاد الموجػػودة داخػػؿ دولػػة مجػػاورة تقػػع غػػرب إي ػراف ،حيػػث قامػػت الدولػػة المػػذكورة بتػػوفير
التدريب والدعـ الموجستي واإلمداد والتمويف لمشبكات اإلرىابية المشار إلييا.
فمسطين أون الين1321/6/19 ،
" 01اليونيسكو" تدرج كنيسة المهد عمى الئحة التراث العالمي
بي ػػروت ،ب ػػاريس « -الحي ػػاة» ،ا ؼ ب  -راـ اهلل  -محم ػػد ي ػػونس :أدرج ػػت ،ام ػػس ،منظم ػػة األم ػػـ المتح ػػدة
لمتربية والتقافة والعموـ ميونيسكوع كنيسة الميػد فػي بيػت لحػـ فػي األ ارضػي الفمسػطينية كػأوؿ موقػع فمسػطيني
عمى قائمة التراث العالمي ،بغالبية  20صوتاً مف اصؿ  ،12مقابؿ ستة أصوات معارضة وامتناع اتنيف عف
التصويت أتناء جمسة تصويت أعضاء «لجنة التراث» المجتمعيف في مدينة سانت بيترسبرغ الروسية.
وكاف الجانػب الفمسػطيني تقػدـ فػي «إجػراء عاجػؿ» بطمػب إدراج الموقػع بعػد حصػوؿ فمسػطيف عمػى عضػوية
منظمة «يونيسكو» في تشريف األوؿ مأكتوبرع  .1322وشيد االجتمػاع معارضػة إسػرائيمية وأميركيػة وألمانيػة
وسويدية واستونية وأتيوبية ومكسيكية.
الحياة ،لندن1321/6/03 ،
 00خيبة أمل أمريكية بعد إعالن إدراج "اليونيسكو" كنيسة المهد عمى الئحة التراث العالمي
موكػػاالتع :أعػػرب السػػفير األمريكػػي لػػدى اليونيسػػكو ديفيػػد كيميػػوف عػػف “خيبػػة أمػػؿ كبي ػرة” بعػػد إعػػالف إدراج
كنيسة الميد عمى الئحة التراث العالمي .وقاؿ السفير األمريكي في بياف إف “ىذا الموقع مقػدس بالنسػبة إلػى
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ػير إلػى أف االجػراء الػذي اتخػذ صػفة العاجػؿ
كؿ المسيحييف ،وعمػى منظمػة اليونسػكو أال تكػوف مسيسػة” ،مش ًا
في التعاطي مع ممؼ كنيسة الميد ،ال يستخدـ عادة اال لممواقع الميددة بالتدمير الوشيؾ.
الخميج ،الشارقة1321/6/03 ،
 04السويد ترفع مستوى التمثيل الفمسطيني أسوة بالسفارات المعتمدة لديها
غزة  -أشرؼ اليور :وقّعت سفيرة فمسطيف لدى السويد ىالػة حسػني فريػز ووزيػر الشػؤوف الخارجيػة السػويدي
كػػارؿ بيمػػدت بمقػػر الػػو ازرة فػػي اسػػتوكيولـ ،اتفاقيػػة "الدولػػة المضػػيفة" مػػع حكومػػة السػػويد .وأوضػػحت فريػػز فػػي
تصػ ػريي لي ػػا ،الجمع ػػة  ،1321-6-19أف ى ػػذا التط ػػور الجدي ػػد ف ػػي مس ػػتوى العالق ػػة ،ي ػػأتي تجس ػػيداً لم ػػدعـ
السياسي واالقتصادي الذي تقدمو السويد لشعبنا.
مف جيتو ،وصؼ الوزير بيمدت توقيع االتفاقية بأنو "خطوة لدعـ قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة" ،مشي ار إلى
أف "سياسة السويد واضػحة تجػاه المسػتوطنات فيػي غيػر قانونيػة والتوسػع فػي بنائيػا كمػا شػيدنا فػي السػنوات
األخي ػرة ىػػو تقػػويض ألسػػس الحػػؿ القػػائـ عمػػى دولتػػيف .وأضػػاؼ" :السػػويد واالتحػػاد األوروبػػي ينتقػػداف دائم ػاً
وبشدة سياسة االستيطاف اإلسرائيمية".
القدس العربي ،لندن1321/6/03 ،
 08هيالري كمينتون حريصة عمى أمالك اليهود في ليتوانيا
مأ .ؼ .بع :دع ػػت وزيػ ػرة الخارجي ػػة األمريكي ػػة ى ػػيالري كمينت ػػوف ،أم ػػس ،ليتواني ػػا إل ػػى االنتي ػػاء م ػػف إع ػػادة
الممتمكػػات الييوديػػة المسػػموبة خػػالؿ الحػػرب العالميػػة التانيػػة وبعػػدىا .وقالػػت لمصػػحافييف بعػػد غػػداء عمػػؿ فػػي
ريغػػا مػػع وزيػػر الخارجيػػة الميتػواني ادغػػارز رينكفيػػتش إف “الواليػػات المتحػػدة تػػدعـ إعػػادة الممتمكػػات وتعػػويض
جميع الذيف صادر النازيوف أو الشيوعيوف ممتمكاتيـ”.
وقالت “بالنسبة إلينا ،ىذه ليست قضية تعني ليتوانيا فقط ،إنيا موضػوع طرحتػو فػي عػدد كبيػر مػف البمػداف”.
واعتبرت ىيالري أف “ىذا عمؿ لػـ ينتػو وىػو أمػر يتعػيف عمػيكـ إيجػاد حػؿ لػو مػع نظػامكـ السياسػي” .وأشػار
رينكفيتش إلى أف الحوار مفتوح بيف ريغا والطائفة الييودية ،وقد تحقؽ كتير حتى اآلف إلعادة حقوؽ الممكيػة
لألفراد.
الخميج ،الشارقة1321/6/03 ،
 06أشعار سيد قطب في قمب السجال المصري
القاىرة  -سيد محمود :في سياؽ يتميز باالستقطاب الحاد بيف القوى الميبرالية واإلسالمية صدرت أخي اًر في
القاىرة ،عف «مركز األىراـ لمترجمة والنشر» ،األعماؿ الشعرية الكاممة لسيد قطب في  483صفحة بتحقيؽ
وتقديـ -الباحث عمي عبدالرحمف .ومف المتوقع أف تتير ىذه الطبعة إشكاليات وسجاالت عدة ،ترتبط أوالًبصاحبيا وىو مف رموز الفكر اإلسالمي المعاصر ،أعدمو النظاـ الناصري في العاـ  2966بسبب أفكاره
التي قامت عمى تكفير المجتمعات العربية الحديتة .وكاف قطب مفك اًر إشكالياً اتسمت حياتو بانتقاالت حادة
بدأت مف الرىاف عميو كناقد أدبي واعد يتمتؿ بعباس محمود العقاد ،وصوالً إلى األفكار التي أودت بحياتو
وأبرزت طبيعة الصراع بيف جماعة «اإلخواف المسمميف» التي انضـ إلييا قطب في السنوات األخيرة مف
حياتو وبيف قوى النظاـ الناصري.
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وتكشؼ أشعار قطب وجياً آخر لو عمى خالؼ وجوىو المعروفة في النقد األدبي والدراسات القرآنية ،وىو
وجو الشاعر الذي سعى إلى إب ارزه في بداياتو .وسعى محقؽ ىذه الطبعة ،الباحث عمي عبدالرحمف ،إلى
حماية تراث قطب الشعري مف الضياع نظ اًر إلى أف غالبية القصائد نشرت في دوريات أدبية لـ يعد
لمعظميا وجود في األرشيفات المصرية التي اضطرت إلى حذؼ كؿ ارتباط بينيا وبيف قطب منذ إعدامو
في العاـ  .2966وبحسب إشارة المحقؽ فقد تـ جمع غالبية القصائد مف الدوريات التي نشر فييا قطب
أشعاره وىي :البالغ ،األىراـ ،أبولمو ،األسبوع ،الرسالة ،الوادي ،األديب ،العالـ العربي ،دار العموـ ،ومجمة
اإلخواف المسمميف ...بخالؼ كتب تعميمية عدة.
ويوتؽ الكتاب لقصائد بدأ قطب نشرىا في العاـ  2914نياية بقصيدتو «أخي» التي كتبيا قبيؿ إعدامو وقد
رتبيا الباحث بحسب تواريخيا بأمؿ رصد تطور البينية الشعرية في قصائد صاحب «في ظالؿ القرآف»،
ومف ناحية أخرى لمعرفة األطوار الفكرية التي مر بيا وقياس المسافة ما بيف كتاب «ميمة الشاعر في
الحياة» وكتابو اإلشكالي «معالـ عمى الطريؽ».
وتضـ األعماؿ الشعرية ديواف «الشاطئ المجيوؿ» الذي صدر في العاـ  2908ولـ يطبع منذ ذلؾ الحيف
حتى صار مجيوالً وال يوجد منو بحسب مقدمة الكتاب سوى نسختيف ،إحداىما في الجامعة األميركية في
القاىرة واألخرى في جامعة لندف ،كما تضـ الطبعة الجديدة  08قصيدة لـ تنشر مف قبؿ في أعماؿ قطب
الشعرية وكانت منشورة في صحؼ ودوريات ،فتولى الباحث جمعيا وتوتيقيا ،كما تمكف مف نشر ممحؽ
توتيقي يضـ بعض المقاالت النقدية التي كتبيا نقاد وشعراء عاصروا سيد قطب وتابعوا أعمالو الشعرية،
ومف بينيـ محمد مندور ومحمود حسف إسماعيؿ ومحمود الخفيؼ .كما ضمت مقاالت لنقاد معاصريف
اعتنوا بشعره منيـ عبدالمطيؼ عبدالحميـ وجابر قميحة وعبد الباقي حسيف.
وفي المقدمة التي وضعيا لمكتاب يوضي الناقد المصري الطاىر مكي السياؽ الذي أبرز موىبة قطب
الشعرية ويربطو بسنوات دراستو في كمية دار العموـ في تالتينات القرف الماضي ،وىي السنوات التي أنياىا
قطب بوضع كتابو الشيير «ميمة الشاعر في الحياة» ،الذي قدمو ميدي عالـ ،واتسـ بنبرة تبشيرية الفتة
دعا فييا إلى أف يكوف لمشاعر رسالتو في حركة التحرير.
ويعتقد مكي أف قطب ترؾ كتابة الشعر بغرض التورط في المعارؾ الفكرية والمساجالت التي وضعت التقافة
المصرية بيف تياريف ،ينتصر األوؿ لفكرة تغريب ىويتيا باسـ التنوير والمعاصرة ،بينما سعى التاني إلى
الحفاظ عمى ىويتيا اإلسالمية والعربية مف موقع يشدد عمى فكرة األصالة.
ويرى مكي أف اىتماـ قطب بجماعة «اإلخواف المسمميف» جاء خالؿ رحمتو الشييرة إلى الواليات المتحدة
األميركية ،حيث أعتقد أف تمة حرباً تخوضيا أميركا ضد ىذه الجماعة لمقضاء عمييا .ومف تـ كاف ترؾ
الشعر وخوض المعارؾ الفكرية بغرض المساىمة في حركة التحرر الوطني مف موقعو الجديد.
ويشير مكي إشارات سريعة في المقدمة إلى طغياف نبرة التشاؤـ عمى غالبية قصائد قطب انطالقاً مف
عناوينيا ذات المسحة الرومانسية :الشعاع الخابي ،خراب ،في الصحراء ،خريؼ الحياة وغير ذلؾ مف
العناويف .بينما يؤكد محقؽ الطبعة أف قطب كاف شاع اًر حقيقياً ،ألنو أحس بالحياة عميقاً وكاف الشعر عنده
تعبي اًر عف الحياة ولحظاتو األكتر امتالء بالطاقة وموضوع الشعر ،كما فيمو ىو «الغناء المطمؽ بما في
النفس مف مشاعر وأحاسيس».
الحياة ،لندن1321/6/03 ،
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 37معاريف" :إسرائيل" واألخوان المسممون في مصر كيف ستجري االمور
القػػدس المحتمػػة  -سػػما :نشػػرت صػػحيفة معػػاريؼ االس ػرائيمية عمػػى موقعيػػا االلكترونػػي بالمغػػة العبريػػة تحمػػيال
لشكؿ ومستقبؿ العالقة بيت مصر في ظؿ حكـ االخواف المسمميف واسرائيؿ.
وجاء في التحميؿ الذي نشر بعنواف اسرائيؿ واالخواف المسمموف في مصر كيؼ ستجري االمور اف المسػتوى
السياسي في اسرائيؿ غير قمؽ بدرجة كبيرة بسبب فوز المصري محمػد مرسػي مرشػي االخػواف برئاسػة مصػر
واف القيادة االسرائيمية في انتظار التطورات مشيرة الى اف االوضاع لـ تكف سيمة في كتير مف االحياف حتى
اباف حكـ حسني مبارؾ .واشار التحميػؿ الػى اف مكتػب رئػيس الػوزراء يفضػؿ التػزاـ الصػمت واليػدوء رغػـ اف
نتنياىو رحب بنتائج العممية السياسية والديمقراطية في مصر مػع ذلػؾ تنظػر تػؿ ابيػب بعػيف المتابعػة اليادئػة
كؿ التطورات الجارية بالقاىرة.
وبحسب تحميؿ معاريؼ فاف حالة الصمت في اسرائيؿ وصمت لحد عدـ موافقة اي سياسي مف اجؿ التعقيب
عمى مستقبؿ العالقة مع مصر وكاف السياسيوف في اسػرائيؿ يفضػموف المتابعػة اليادئػة لمسػتقبؿ العالقػة بػيف
البمديف بعد التغيرات المصػرية حيػث لػـ يػنجي صػحفوا معػاريؼ فػي اقنػاع اي مسػؤوؿ بػالتعميؽ عمػى تحمػيميـ
خصوصا في مكتب نتنياىو اال اف بعض المسؤوليف في الخارجية االسػرائيمية الػذيف طمبػوا عػدـ الكشػؼ عػف
ىوياتيـ قالوا انيـ ال يتوقعوف تغيير جذري لكنيـ يتوقعوف جمودا في العالقات بيف البمديف.
المصادر في الخارجية االسرائيمية اشارت الى انو في حػاؿ قػرر مرسػي تعيػيف شخصػيات محسػوبة عميػو فػي
مناصب رفيعة بجياز المخابرات المصري فانيـ بالتاكيد سيرفضوف العمؿ مع رئػيس ىيئػة القضػايا السياسػية
واالمنية عاموس جمعاد الذي ارتبط بعالقات وتيقة مع جياز المخابرات العامة فػي مصػر مػع ذلػؾ لػف يكػوف
ىناؾ تاتير خطير لذلؾ عمى معاىدة السالـ مع مصر او فيما يتعمؽ بػالواقع فػي سػيناء مػف حيػث الموضػوع
االمني وانتشار الجيش المصري ىناؾ .
وتتوقػع المصػػادر االسػرائيمية فػي تػػؿ ابيػػب اف يػػؤتر عػامالف ميمػػاف فػػي وضػػع الػرئيس المصػػري المقبػػؿ ىمػػا
تخفػػيض صػػالحياتو مػػف قبػػؿ المجمػػس العسػػكري وموضػػوع المنحػػة االمريكيػػة السػػنوية لمصػػر حيػػث ال يمكػػف
لمصر االستغناء عنيا حاليا .
وبالرغـ مف ذلػؾ تقػوؿ مصػادر الخارجيػة االسػرائيمية انػو ال يمكػف توقػع ردة الفعػؿ المصػرية فػي ظػؿ الػرئيس
الجديد حاؿ وقوع تصعيد كبيػر فػي غػزة ووقػوع اكتػر مػف الػؼ قتيػؿ فمسػطيني حيػث سػيكوف الضػغط الشػعبي
عمػػى ال ػرئيس سػػببا فػػي احػػداث تغيي ػرات جذريػػة غيػػر متوقعػػة وىنػػا وفػػي ىػػذه المحظػػة سػػيكوف عمػػى اس ػرائيؿ
وقادتيا وضع ميزاف الح اررة تحت االبط مف اجؿ تقييـ الموقؼ بشكؿ صحيي.
وحػػوؿ عم ػػؿ السػػفير االسػ ػرائيمي فػػي الق ػػاىرة تقػػوؿ مع ػػاريؼ انػػو من ػػذ اخػػالء الس ػػفير االس ػرائيمي م ػػف الس ػػفارة
وممارستو لمياـ عممو مف منزلو ىذا سيعني اف اسرائيؿ ستواصؿ العمػؿ عمػى عػدـ مػني تاشػيرات لمػواطنييف
مصرييف راغبيف بزيارة اسرائيؿ وسيستمر في مني تاشيرات لرجاؿ االعماؿ وشخصيات رفيعة المستوى فقط.
ومع ذلؾ تشير التقديرات في خارجية اسػرائيؿ اف امػ ار سيصػدر لمسػفير االسػرائيمي بالقػاىرة لمحاولػة اسػتئناؼ
االتصػػاالت مػػع زمػػالءه الدبموماسػػييف فػػي و ازرة الخارجيػػة المص ػرية وجػػس النػػبض مػػف خػػالؿ قضػػايا صػػغيرة
وليس قضايا سياسية كبيرة رغـ المعمومات التي تتوفر لدى الو ازرة باف العػداء السػرائيؿ فػي مصػر فػي ازديػاد
كبير.
وبحسػػب التحميػػؿ وردود فعػػؿ مسػػؤولي و ازرة الخارجيػػة االس ػرائيمية فػػاف اس ػرائيؿ لػػـ تعػػش تحػػت العسػػؿ ط ػواؿ
الوقت بؿ كاف ىناؾ اوقات صعبة مشيرة انيا تتوقع ايضا اال يكوف كؿ شيئ تحت الظؿ في عيد مرسي.
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كما ونقؿ التحميؿ االسرائيمي الذي يحاوؿ قراءة مستقبؿ العالقة بيف مصر واسرائيؿ في ظؿ مرسي عف وزير
بارز في الحكومة االسرائيمية قولو مرسػي بالتاكيػد لػف يػاتي لزيػارة القػدس وكػذلؾ مبػارؾ لػـ يقػـ بالزيػارة مشػي ار
الى انو ال يمكف التنبوء بالمستقبؿ لكف ما يمكف قراءتو ىو اف مرسي جاء بطريؽ الديمقراطية لكػف ال نعػرؼ
اف كاف سيكوف ديمقراطيا في حكمو.
الػػوزير البػػارز قػػاؿ لمعػػاريؼ اف اسػرائيؿ لػػـ تكػػف تػػرى نفسػػيا عمػػى انيػػا الموضػػوع االبػػرز واالكتػػر الحاحػػا فػػي
الشاف المصري وعمى جدوؿ اعماؿ المجتمػع المصػري النػو منشػغؿ فػي قضػاياه الداخميػة بشػكؿ رئيسػي ومػع
ذلػؾ ىنػاؾ قمػؽ فػػي اسػرائيؿ مػف مسػالة اسػػممة المجتمػع المصػري وىػؿ اسػػممتو سػتعمؿ عمػى حػؿ االشػػكاليات
االقتصادية وتزيد الفالحػيف فػي اجػورىـ دوالريػف فػي اليػوـ وىػؿ ستسػاىـ فػي حػؿ مشػاكؿ  80مميػوف مصػري
وىؿ تممؾ القيادة االسالمية مفاتيي الحؿ لكؿ اشكاليات الشعب المصري الػذي يعػاني مػف ظػروؼ اقتصػادية
كبيرة .
وتوقع الوزير انو في حاؿ لـ يجمب الرئيس الجديد حمولال مؤترة بالواقع المصري فال احد يستطيع توقع كيؼ
ستكوف ردة فعؿ الشارع المصري.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/29 ،
 38نسأل قيادة حركة حماس حول خطاب أسامة حمدان!!!

الحاج رفعت شناعة
فػػي  2012/6/28عقػػدت حمقػػة نقػػاش فػػي فنػػدؽ كػػوراؿ سػػويتس فػػي بيػػروت تحػػت عن ػواف "أزمػػة المشػػروع
الػػوطني الفمسػػطيني واآلفػػاؽ المحتممػػة" بػػدعوة كريمػػة مػػف مركػػز الزيتونػػو لمد ارسػػات واالستشػػارات ومػػديره العػػاـ
ال ػػدكتور محس ػػف محم ػػد ص ػػالي .وحض ػػر حمق ػػة النق ػػاش مايزي ػػد عم ػػى خمس ػػيف شخص ػػية جمي ػػـ م ػػف المفكػ ػريف
والسياسييف والكتاب واالعالمييف أمتاؿ الدكاترة واألساتذة معف بشور ،وابراىيـ شرقية ،ومحمد شػري ،وحسػيف
أبو النمؿ ،ومنير شفيؽ ،وماىر الطاىر ،ومجدي حماد ،وأميف حطيط ،وصالح صالح ،ووليد محمػد عمػي،
وسػػييؿ الن ػػاطور ،وطػػالؿ العتريس ػػي ،وحممػػي موس ػػى ،وجػ ػواد المحمػػد ،ومص ػػطفى قػػاعود  ،وعم ػػي ىوي ػػدي،
وآخروف.
عت حمقة النقاش عمى تالث جمسات ،وفي الجمسػة األولػى تحػدث الحػاج رفعػت شػناعة باسػـ حركػة فػتي،
توز ْ
وأسامة حمداف باسـ حركة حماس ،والدكتور ماىر الطاىر باسػـ اليسػار الفمسػطيني ،وأدار الجمسػة األخ نافػذ
أبو حسنة.
أنػػا شخصػػياً تحػػدتت مػػف موقػػع المسػػؤولية والحػػرص عمػػى أف تكػػوف ىػػذه الحمقػػة ذات قيمػػة ،وتحمػػؿ أفكػػا اًر
ومقترحػ ٍ
ػزت ف ػػي مػػداخمتي عم ػػى موضػػوع المص ػػالحة واعتبرت ػػو
ػات تس ػػاعد عمػػى رؤي ػػة اآلفػػاؽ المس ػػتقبمية وركػ ُ
المفتاح لموحدة الوطنية ،واعتبرت أف وتيقة األسرى تشكؿ برنامجاً سياسياً وطنياً يجب اعتمادىػا ،كمػا طمبػت
وذكرت اف ىناؾ توافقػاً بػيف حركػة فػتي وحركػة
تـ االتفاؽ عميو مف اتفاقات في القاىرة وفي الدوحة،
ُ
تنفيذ ما ّ
حمػػاس عمػػى الكتيػػر مػػف القضػػايا السياسػػية ،وقمػػت إِف ىػػذا االمػػر يسػػاعد عمػػى الوصػػوؿ إلػػى برنػػامج سياسػػي
وطني نمتقي حولو جميعاً.
األخ أسػػامة حمػػداف طبع ػاً وكالعػػادة أشػػار إلػػى أف السػػمطة الحاليػػة ال تسػػتطيع أف تشػػكؿ رافعػػة وطنيػػة ،وىػػي
سمطة لحدية ،وأبو مازف يقود مشروع دايتوف ،ويجب إطػالؽ مشػروع مقاومػة شػامؿ ،وح سمػؿ مسػؤولية تعطيػؿ
المصالحة لحركة فتي.
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لكف ما أتار االستغراب لدى الكتيريف ىػو مػا جػاء فػي مداخمػة أسػامة حمػداف فػي نيايػة الجمسػة التانيػة وكأنػو
يريد إفتعاؿ أزمة حيػث قػاؿ " أبػو مػازف سػينئة مػف سػينئات ياسػر عرفػات" عممػاً أف النقػاش فػي الجمسػتيف كػاف
يرؽ لو ذلؾ وأراد أف ُيخرج النقاش عف مساره بكممات إستف اززية
جيداً ،لكف عمى ما يبدو أف أسامة حمداف لـ ْ
مف شأنيا التوتير وتشويو مضموف الحوار الػذي كػاف قائمػاً .ولألسػؼ لػـ يكػف ىنػاؾ مجػاؿ لمػداخالت جديػدة
ألف الجمسة انتيت.
ُفاجػػأ كتي ػ اًر بمػػا يقولػػو األخ أسػػامة حمػػداف ،وقػػد اعتػػدنا عمػػى سػػماع خطابػػو المسػػيء دائم ػاً،
أنػػا شخصػػياً ال أ َ
والتحريض باستمرار ،واليادؼ إلى إبقاء الجفاء قائماً بػيف فػتي وحمػاس ،ألف متػؿ ىػذا الجفػاء ،وىػذه االحقػاد
أف يؤسس لفتنة ،وأف يسيـ في نسؼ أية عممية مصالحة.
أنػػا ذاىػػب باسػػـ حركػػة فػػتي إلػػى حمقػػة النقػػاش بعقميػػة منفتحػػة ،وبيػػدؼ البحػػث عػػف آفػػاؽ محتممػػة لمخػػروج مػػف
االزمػػة الحاليػػة ،وأنػػا أرفػػض المماحكػػات ،واالسػػتف اززات ،وتقػزيـ مسػػتوى األداء فػػي قضػػايا وطنيػػة باتػػت تشػػغؿ
باؿ شعبنا الفمسطيني.
وأنا ىنا أريد أف أتساءؿ عف خمفية النيج الذي يعتمده األخ أسامة حمداف في خطابو السياسي.
المتعمػػدة لمرمػػز ياسػػر عرفػػات مؤسػػس التػػورة المعاص ػرة ،واالسػػاءة أكتػػر لم ػرئيس أبػػو مػػازف
إف االسػػاءة
أوالًّ :
ّ
ػاءة لمشػعب
الم َ
نتخب مف الشعب الفمسطيني ،وىو رئػيس المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية ىػي إس َ
ُ
الفمسطيني ،ولكؿ األوفياء والمخمصيف ،ولكؿ الشيداء الذيف ضحوا وقاتموا عبر نصؼ قرف خاصة أف حركة
حماس عندما شاركت في االنتخابات كاف ذلؾ تحت سمطة الرئيس أبو مازف.
تانياً :باألمس في القاىرة ،وأيضاً في الدوحة كاف الػرئيس أبػو مػازف يتصػدر قيػادةَ الكػؿ الفمسػطيني ،والجميػع
يكػػف لػػو االحتػراـ ،ويعتػػرؼ بشػػرعيتو ،بمػػا فػػي ذلػػؾ األخ خالػػد مشػػعؿ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس
الذي نحترـ مواقفو وحرصو عمى العمؿ الوطني الجماعي ،وىػو الػذي نسسػؽ مختمػؼ القضػايا مػع الػرئيس أبػو
مازف بما في ذلؾ موضوع رئاسة الحكومة ،وموضوع آلية تنفيذ إتفاؽ المصالحة.
نتساءؿ مػا الػذي يػربط بينػو وبػيف قائػد
وعندما يقوؿ حمداف "أبو مازف سينئة مف سيئات ياسر عرفات" يجعمنا
َ
حركة حماس األخ خالد مشعؿ الذي يتحمؿ المسؤولية التاريخية مع الرئيس أبو مازف؟؟!!.
إف س
تالتاً :س
بث متؿ ىذه السموـ في الخطاب اإلعالمي والسياسي ال يخدـ القضية الوطنية ،وانما يتير األحقاد
ومموتػاً ،وىػذا دوف شػؾ
ويؤججيا مف أجؿ أف تستمر العػداوات وأف يبقػى المنػاخ الفمسػطيني الػوطني مسػموماً س
يعيؽ ويعرقػؿ المصػالحة الفمسػطينية ،ويك نػرس اإلنقسػاـ ،ويعطنػؿ المصػالحة اإلجتماعيػة ،وىػذا بالتػالي مطمػب
إسػرائيمي .وعمينػا أف نتػذكر بأنػو عنػدما تػ سـ التوقيػع عمػى إتفػاؽ المصػالحة فػي القػاىرة فػي مأيػار 2011ع ُج سػف
جنوف اإلسرائيمييف ،وىدد نتنياىو الرئيس أبو مازف وقػاؿ لػو عمػى مسػمع الجميػع عميػؾ أف تختػار إمػا السػالـ
وامػا حمػاس ،وأجابػػو الػرئيس أبػػو مػازف أريػػد حمػاس ألنيػا جػػزء ال يتجػ أز مػف نسػيج الشػػعب الفمسػطيني ،وأريػػد
السالـ أيضاً .وأنا أساؿ األخ أسامة حمداف ماذا يعني لو ىذا الكالـ المباشر والواضي؟ ىػؿ ىػو مزعػوٌج منػو
ومتضػػايؽ مػػف سػػماعو؟ وىػػؿ الػرئيس أبػػو مػػازف فػػي متػػؿ ىػػذه المواقػػؼ الوطنيػػة والمشػ نػرفة يسػػتحؽ مػػف أسػػامة
حمداف أف يسيء إليو بمػا أسػاء مػف ألفػاظ نابيػة تػنـ عػف حق ٍػد شخصػي أكتػر ممػا تعنبػر عػف موقػؼ سياسػي؟
وىؿ تقبؿ حركة حماس مف أحد قادتيا أف يقوؿ ما قاؿ؟؟؟!!!
رابعاً :أذ نكر األخ أسامة حمداف بأف الرئيس أبو مازف الذي تع سمد اإلساءة إلى شخصو وموقعو بأسوأ العبارات
أنو القائد الفمسػطيني الػذي ذىػب إلػى األمػـ المتحػدة وقػ سدـ طمػب اإلعتػراؼ إلػى مجمػس األمػف رغػـ التيديػدات
األميركيػػة والتحػػذيرات التػػي وجييػػا إليػػو أوبامػػا .وىػػو الػػذي وقػػؼ أمػػاـ أمػػـ األرض ،وخػػاطبيـ ب سػػـ فمسػػطيف
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ػعوبيا وأبػػدت إعجابيػػا
مق ػ ندماً الصػػورة الصػػادقة عػػف قضػػيتو وشػػعبو ،وىػػو الػػذي صػػفقت لػػو أمػػـ األرض وشػ ُ
وتقديرىا واحتراميا ،ومف حقنا أف نسأؿ ىؿ األخ أسامة حمداف عندما يتحدث يتحدث باسـ حركػة حمػاس أو
أنو يتحدث باسمو الشخصي؟؟ وىذا السؤاؿ مطروح عمى طاولة قيادة حركة حماس أيضاً!!
يتعمد األخ أسامة حمداف اإلسػاءة الشخصػية إلػى رمػوز فتحاويػة فمسػطينية ،وىػي
خامساً :أنا أستغرب لماذا
ّ
قي ػػادات تاريخي ػػة تج ػ سػذرت محبتي ػػا ف ػػي نف ػػوس ووج ػػداف ش ػػعبيا وأمتي ػػا ،ولم ػػاذا اس ػػتخداـ مت ػػؿ ى ػػذا األس ػػموب
المرفوض ،ولماذا اإلصرار عميو؟ أال يدرؾ ىو نفسو س
أف التمفظ بيػذه العبػارات المسػيئة سػتكوف لػو ردات فعػؿ
عند أبناء فتي ،ويكوف ىو كمف يشعؿ النار في البيت الفمسطيني لحرقػو وتػدميره مػف أجػؿ أف تحيػا "إسػرائيؿ"
عمى أنقاض تورتنا وشعبنا؟؟!!
يجابيات ،ولكف مف حؽ الرئيس أبو مازف عمى حركة حماس أف تحفظ لػو الكتي َػر
سمبيات وا
سادساً :لكؿ قائد
ٌ
ٌ
مف الفضائؿ في الكتير مف المواقؼ ،وىو لـ يتعامؿ يومػاً مػع حركػة حمػاس إالس مػف موقػع مسػؤوليتو كػرئيس
لمشػػعب الفمسػػطيني .فيػػو الػػذي قَبِػ َػؿ أف يتناسػػى إنقػػالب م2007ع وكػػؿ تداعياتػػو المؤلمػػة ،وتنػػازؿ عػػف كافػػة
المطالب التي وضعتيا القيادة مف أجؿ اإلتفاؽ عمى المصالحة ،فمـ يطمب مف حركة حماس سوى أف توافػؽ
عمى حضور الجمسات في القاىرة مف أجؿ أف ينطمؽ قطار المصالحة ،س
اليـ الفمسطيني بالنسبة إليو ىو
ألف ّ
األىـ .وىو الذي تعاطى مع قطاع غػزة كمػا يتعػاطى مػع الضػفة الغربيػة ،وتناسػى س
أف ىنػاؾ مػف انقمػب عمػى
ػارب سػبعةً
رئيس السمطة الوطنية في القطاع وش سكؿ حكومػة غيػر ممتزمػة بالرئاسػة فكػاف يػدفع الرواتػب لمػا يق ُ
وخمسيف ألؼ موظؼ ،ويدفع تمانية وخمسيف بالمئة مف الموازنة ،ويؤ نمف المستمزمات األساسية .وعمى حركة
حمػػاس أف ال تنسػػى س
أف ال ػرئيس أبػػو مػػازف أصػ سػر عمػػى الشػػفافية الكاممػػة فػػي إنتخابػػات العػػاـ  ،2006وتحػػت
إشرافو ت سـ تسميـ كافة الو ازرات والمؤسسات ،في المحافؿ كافة يكوف ىو المدافع عف ن
الكؿ الفمسطيني.
س
إف الوضػػع الفمسػػطيني فػػي لبنػػاف بػػالغ الحساسػػية ،ويتطمػػب مػػف الجميػػع أف يكػػوف عمػػى مسػػتوى المسػػؤولية
الوطنية كي يكػوف باإلمكػاف تػأميف الحمايػة واإلسػتقرار لشػعبنا ،س
ألف شػعبنا يريػدينا أف نكػوف يػداً واحػدة وقمبػاً
واحداً ،إال س
ػدـ
أف خطاب األخ أسػامة حمػداف باأللفػاظ والمصػطمحات التػي نسػمعيا يتعػارض تمامػاً مػع مػا يخ ُ
التقارب واأللفة والمحبة التي نصبو إلييا .وآمؿ مف قيادة حركػة حمػاس أف تتػدخؿ لتصػويب األمػور ،خاصػة
َ
أنو قد يكوف ىناؾ مف يرد الصاع صاعيف وىكذا تستيقظ الفتنو وندفع التمف جميعاً.
رداً عمى مقولة األخ أسامة حمداف ف ننا في حركة فتي نحترـ ونق ندر مسيرة الشيخ أحمد ياسيف ،والدكتور عبد
العزيػػر الرنتيسػػي ،والشػػيخ إسػػماعيؿ أبػػو شػػنب ،وصػػالح شػػحادة ،ويحيػػى عسيػػاش وكميػػـ عايش ػوا ال ػرئيس أبػػو
عمار ،وساد بينيـ اإلحتراـ والتقة ألنيـ كانوا يدركوف ما معنى اإلحتراـ المتبادؿ.
الحاج رفعت شناعة
فمسطيننا ،حركة فتح (لبنان)2012/6/29 ،
 39زيارة موفاز والتهتك الفمسطيني

د .عبد الستار قاسـ
ال تترؾ السمطة الفمسطينية فرصة إلدانة نفسيا والكشؼ عف زيؼ خطابيا لمناس إال وانتيزتيا سواء كاف في
أمػػور داخميػػة أو خارجيػػة .عمػػى الصػػعيد الػػداخمي ،لػػـ تأخػػذ السػػمطة أمػػر المسػػمحيف الػػذيف قػػاتموا النػػاس ونيبػوا
أمواليـ بجد إال بعد أف أخذت نشاطاتيـ تمس السمطة مباشرة ،وظير أماـ الناس أف كػؿ اإلعػالـ عػف تػوفير
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األمف كاف يتحدث عف ظاىرة خؼ عنفوانيػا ،لكػف فتيميػا بقػي مشػتعال .حتػى أنيػا عقػرت الفالحػيف ولػـ تقػدـ
ليـ  600,000شتمة بطيخ ىذا العاـ كما وعدت ،وأغرقت السوؽ الفمسطينية بالبطيخ الصييوني.
أمػػا عمػػى صػػعيد الخػػارج ،اسػػتمرت السػػمطة بالمفاوضػػات مػػع الكيػػاف الصػػييوني تحػػت عنػػاويف مختمفػػة عمػػى
الرغـ مف تأكيدىا المستمر أنيا لف تفاوض ما دامت المستوطنات تتسع مساكف وسكانا .بيف الفينة واألخرى،
تط ػ أر زيػػارات ولقػػاءات ىنػػا وىنػػاؾ ،ويقػػؼ المسػػؤوؿ الفمسػػطيني قػػائال إف ىػػذه ليسػػت مفاوضػػات ،إنيػػا "انفػػاخ
وليست حبال" .حصمت مفاوضات في القدس واألردف ،ومف المتوقع أف يزور موفاز الصييوني راـ اهلل قريبا،
وغيػػر ذلػػؾ .واألدىػػى أف مسػػؤوليف يشػػاركوف بمػػؤتمر ىيرتسػػيميا السػػنوي الػػذي يبحػػث بتمكػػيف إس ػرائيؿ عمػػى
المستوى االستراتيجي.
لقد دأبت عبر األياـ التأكيد في وسائؿ اإلعالـ عمى أف المفاوضات مع الجانب الصييوني لـ تتوقػؼ ،وىػي
تأخذ أشكاال غير الطاولػة المعمنػة أمػاـ وسػائؿ اإلعػالـ ،وأف السػمطة الفمسػطينية ال تممػؾ أمرىػا ،وال تسػتطيع
وقؼ المفاوضات .وكررت أف وقؼ المفاوضات ،حتى لو تـ ،ال يشكؿ أم ار ميما ألف إسػرائيؿ ليسػت ميتمػة
بالمفاوضػػات وانمػػا بالتنسػػيؽ األمنػػي ،واذا أراد الجانػػب الفمسػػطيني أف يكػػوف جػػادا فػػي موقفػػو مػػف االسػػتيطاف
فػ ف عميػػو إلغػػاء التنسػػيؽ األمنػػي بصػػورة تامػػة ونيائيػػة .إسػرائيؿ اىتمػػت بالمفاوضػػات حتػػى اتفػػاؽ طابػػا وذلػػؾ
لتحقيػػؽ ىػػدفييا المعمنػػيف منػػذ عػػاـ  1968وىمػػا :تسػػميـ الشػػؤوف المدنيػػة لسػػكاف الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة
لسمطة عربية أو فمسطينية ،وضماف حرص ىذه السمطة عمى األمف اإلسرائيمي.
تحقػػؽ إلس ػرائيؿ مػػا أرادت ،وأصػػبحت المفاوضػػات بعػػد ذلػػؾ مجػػرد آليػػة السػػتيالؾ الوقػػت ،وتشػػتيت الشػػعب
الفمسطيني معنويا واقتصاديا وسياسيا وأخالقيا ،والعمؿ عمى لتحويمو إلى مجػرد أفػراد يبحتػوف عػف مصػالحيـ
الخاصػػة ،والػػى عبيػػد لم ارتػػب الػػذي يػػتحكـ بػػو أىػػؿ الغػػرب والكيػػاف الصػػييوني .وليػػذا ال نػػرى إسػرائيؿ وأمريكػػا
ميتمتاف جدا بتصريحات الجانب الفمسطيني حػوؿ وقػؼ المفاوضػات .ولكننػا سػنرى ىيجانػا غربيػا وصػييونيا
لو قررت السمطة إلغاء التنسيؽ األمني والعودة إلى الشعب الفمسطيني.
ربما يأتي موفاز إلى راـ اهلل ،وربما يمغي زيارتو .سواء كاف ىػذا أو ذاؾ ،سػنق أر بيانػات صػادرة عػف الفصػائؿ
المختمفة الوطنية واإلسالمية تديف الزيارة وتياجـ السمطة ،لكننا سنرى قادة الفصائؿ عند مسؤولي السمطة في
اليوـ التالي يطمبوف منيـ بعض النعـ ،أو يتبادلوف معيـ القُبؿ .أما شػباب فمسػطيف فػال يبػدو أنيػـ مكترتػوف،
وال المتقفػوف والمفكػروف .تيتػؾ مرعػب يحصػؿ عمػى السػاحة الفمسػطينية ،واسػتيتار كبيػر بالشػعب الفمسػطيني
ونحػػف نغػػط فػػي جػػبف شػػديد .الشػػباب منيمكػػوف إمػػا فػػي الػػدفاع عػػف فصػػائميتيـ أو بمغريػػات الحيػػاة ،وأغم ػب
المتقفيف يروف في الدفاع عف مصالي الوطف تضحية بأوضاعيـ االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
ىػػؿ شػػباب فمسػػطيف أقػػؿ شػػجاعة مػػف شػػباب تػػونس؟ ألػػـ يحمم ػوا عمػػى أكتػػافيـ ىمػػوـ الػػوطف سػػنيف طويمػػة؟
أيعجزوف اآلف عف المساىمة في تصويب المسار؟
ىػػذا الػػوطف وطننػػا ،والػػديار ديارنػػا ،وىػػذه الػػبالد بالدنػػا ،وىػػي أمانػػة فػػي أعناقنػػا إلػػى يػػوـ الػػديف ،يػػوـ تتبػػدؿ
األرض غيػػر األرض ،ويقػػوـ النػػاس ليواجيػوا حسػػابيـ .كػػؿ واحػػد منػػا يتحمػػؿ مسػػؤولية ولػػو بػػدرجات متفاوتػػة،
وعمينا أف نرفع صوتنا في مواجية الخذالف واالستيتار والزيؼ والتسويؼ والتزوير .ىذا السياسي الذي يساوـ
أو ييػادف ويفػػرط بػػالحقوؽ لػػيس بػػاؽ ،األرض باقيػػة ،وبقاؤنػػا فػػي حضػػنيا منػػوط ب رادتنػػا .مػػف ال إرادة لػػو ،ال
وطف لو؛ والتحرير ال يتحقؽ إال عمى يد مف قرروا أف يكونوا سادة أنفسيـ.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/30 ،
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 40التصفية في دمشق

رونيف بيرغمف
ىػػؿ نجحػػت االسػػتخبارات االس ػرائيمية م ػرة اخػػرى فػػي العمػػؿ فػػي قمػػب دمشػػؽ ،كمػػا نسػػب ليػػا عػػدة م ػرات فػػي
الماضػػي ،والمػػس بمحافػػؿ "االرىػػاب" الػػذيف يحظػػوف بالرعايػػة المحميػػة؟ اـ ربمػػا كػػاف ىػػذا بالػػذات التػػأر الحمػػو
لمحكػػـ المحمػػي الػػذي فػػي المظػػى المعربػػد ىنػػاؾ عمػػى اي حػػاؿ ،وفػػي ظػػؿ تجػػاوز كػػؿ الخطػػوط الحمػػر قػػرر
التخمص مف ممتؿ كبير لحمػاس ػ الحركػة التػي أدارت لػو ظيػر المجػف قبػؿ نحػو سػنة فػي أعقػاب تقػدير ازئػد
لوضع الرئيس بشار االسد الخطير؟
االمكانيتػاف معقولتػػاف ،ولكػػف التقػارير عػػف التنكيػػؿ بجتػػة كمػاؿ غناجػػة تؤيػػد بشػػكؿ مػا االمكانيػػة التانيػػة .لػػيس
معروفا عف حاالت قاـ فييا "مقاتمو" قيساريا ،وحدة الموساد التي تعنى ضمف امور اخرى بالعمميات العنيفة،
قد فعموا شيئا كيذا .مف جية اخرى ،الموساد ،حسب منشورات أجنبية ،استخدـ غير مػرة مرتزقػة ليسػوا ييػودا
او اس ػرائيمييف ،وفػػي حػػاالت كيػػذه فػػاف شػػكؿ التنفيػػذ كفيػػؿ بػػاف يكػػوف اقػػؿ نقػػاء .ميمػػا يكػػف مػػف أمػػر ،نشػػيط
ميداني مركزي آخر لحماس لف يعود مصدر قمؽ السرائيؿ.
غناجة عمؿ ابتداء مف منتصؼ التسعينيات في ميمات لوجستية سرية في المنظمة .في  ،1997بعد تحرير
الشيخ احمد ياسػيف مػف السػجف االسػرائيمي ،اصػبي مسػاعدا لنشػيطيف ميمػيف :محمػود المبحػوح ورئيسػو ،عػز
الػػديف الشػػيخ خميػػؿ ،المسػػؤوؿ عػػف تيريػػب السػػالح فػػي حمػػاس .ىػػذا التالتػػي انضػػـ الػػى ياسػػيف فػػي ج ػوالت
التبرعػػات الماليػػة فػػي الخمػػيج الفارسػػي ،والتػػي اسػػتيدفت تعزيػػز البنػػى التحتيػػة لممنظمػػة اسػػتعدادا لالنتفاضػػة
التانية.
في  2004ارسؿ المبحوح الى مصر لتنفيذ عمميات انتحارية ضد سياح اسرائيمييف وتنسيؽ ارساليات السالح
الػػى قطػػاع غػزة .امػػا غناجػػة فعمػػؿ ىنػػاؾ كيػػده اليمنػػى ونقػػؿ الرسػػائؿ واالمػواؿ بينػػو وبػػيف القيػػادة فػػي دمشػػؽ.
الحقا عمؿ عمى تنفيذ عمميات برعاية ايراف.
في السنة نفسيا ،صفي خميؿ فػي انفجػار سػيارة قػرب منزلػو فػي دمشػؽ .المبحػوح انضػـ اليػو فػي  2010فػي
دبػػي .فػػي السػػنتيف والنصػػؼ المنقضػػيتيف منػػذ االغتيػػاؿ اعترف ػوا فػػي اس ػرائيؿ بػػاف تيريػػب الوسػػائؿ القتاليػػة لػػـ
يتناقص .مف ايراف الى القطاع ىربت انواعا جديدة وأكتر خطػورة ،وعػف جػزء مػف ىػذا التيػار المتواصػؿ كػاف
مسؤوال غناجة .وبقدر ما ىو معروؼ لـ يتوج رسميا خميفة لممبحوح ،ولكنو عمميا أخذ صالحياتو.
يحتمػػؿ أف الفوضػػى المعربػػدة فػػي سػػورية فتحػػت نافػػذة فػػرص لقتػػؿ غناجػػة ،الػػذي كػػاف مػػف القالئػػؿ بػػيف رجػػاؿ
حماس المتبقيف في دمشؽ بعد جالء قيادة المنظمة عػف الدولػة .وحيػاؿ االدعػاء ،المبػرر عمػى مػا يبػدو ،بػاف
موتػػو ايضػػا لػػف يػػؤدي الػػى تقمػػيص كبيػػر فػػي التيريػػب الػػى القطػػاع ،فينػػاؾ كتيػػروف يػػدعوف بػػاف الحػػرب ضػػد
االرىاب يجب أف تتواصؿ عمى مدى الزمف .اما النجاح ،كما يقولوف ،فال يمكف قياسو بتصفية واحدة.
"يديعوت أحرونوت"2012/6/29 ،
األيام ،رام اهلل2012/6/30 ،
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حينمػػا عػػرض رئػػيس مصػػر المنتخػػب الػػدكتور محمػػد مرسػػي خػػالؿ السػػنة الماضػػية مواقفػػو مػػف اتفػػاؽ الس ػالـ
االسرائيمي المصري مف سنة  1979كاف مف الواضي انو يتجاذبو اتجاىاف متناقضػاف .فقػد تحػدث مػف جيػة
حينما وجو كالمو الى آذاف غربية عف حاجة مصر الى احتراـ االتفاقات التي وقعت عمييا.
ومػػف جيػػة اخػػرى ،أعمػػف مرسػػي قبػػؿ ذلػػؾ ببضػػعة اشػػير اف ىنػػاؾ حاجػػة الػػى الفحػػص مػػف جديػػد عػػف اتفػػاؽ
كامب ديفيد مف سنة  1978الذي كاف األساس التفاؽ السالـ ،واقترح اف ُيفحص مف جديد عف جميع المواد
في االتفاؽ لمفحص ىؿ يوجب الواقع إبطالو.
دعا المرشػد العػاـ لالخػواف المسػمميف محمػد بػديع ،الػذي يتوقػع اف يصػبي عػامال مركزيػا مػف وراء السػتار فػي
حكومة مرسي ،دعا مجمس الشعب المصري الى اجراء الفحص مف جديد .ودعا بديع في خطبتػو االسػبوعية
قبؿ نحو مف سنتيف الى تجديد المقاومة.
اف ازدواج رسػػالة مرسػػي بشػػأف اتفػػاؽ السػػالـ أصػػبي واضػػحا فػػي مقابمػػة صػػحفية اخػػرى أج ارىػػا فػػي الشػػير
الماضي لشبكة التمفاز المصرية "أو.اف.تي.في" .فقد أعمف في كالـ قالو ىنػاؾ مػرة اخػرى قولػو" :يجػب عمػى
الطرفيف الوفاء بالتزاماتيما بحسب ىذه المعاىدة بغير التفات الى عمؿ أو عدـ عمؿ كؿ طػرؼ آخػر" .كيػؼ
يجػػب عمػػى اس ػرائيؿ اف تسػػمؾ اذا زعمػػت الحكومػػة المص ػرية الجديػػدة اف لوضػػع اتفػػاؽ السػػالـ بػػيف اس ػرائيؿ
ومصر صمة بالمحادتات مع الفمسطينييف؟ ستكوف واشنطف ىي الالعبة األىـ في ىذا السياؽ ،فأنتـ تذكروف
اف ىناؾ مذكرة تفاىـ اسرائيمية أميركية مؤداىا اف واشنطف تتقبؿ استعماؿ "وسائؿ مناسبة لمدفع قدما لمحفػاظ
الكامؿ عمى اتفاؽ السالـ".
سيضطر مرسػي وحكومتػو الجديػدة الػى اف يجػدا التػوازف بػيف ايػديولوجيتيما التػي ال ىػوادة فييػا نحػو اسػرائيؿ
وبػػيف القيػػود التػػي سػػتُفرض عمييمػػا مػػف المجتمػػع الػػدولي وال سػػيما الواليػػات المتحػػدة .وقػػد ُكتػػب فػػي اف حاجػػة
مرسػي الػى اطعػاـ عشػرات ماليػيف المصػرييف الجػائعيف كػؿ يػوـ سػتجعؿ سػموؾ النظػاـ المصػري معتػدال كمػا
يبدو .فعمى اسػرائيؿ اف تعمػؿ فػي انشػاء اجمػاع دولػي يعػارض محػاوالت المعػب بمػا كػاف حجػر زاويػة السػالـ
في الشرؽ االوسط ،وواحدة مف ركائز االستقرار االقميمي.
"اسرائيل اليوم"2012/6/29 ،
األيام ،رام اهلل2012/6/30 ،
 41كاريكاتير:

التاريخ :السبت 1321/6/03

العدد1848 :

ص 14
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