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 2عباس يكمل رامي الحمد اهلل بتشكيل الحكومة الفمسطينية الجديدة
ذكرت وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا) 2013/6/2 ،مف راـ اهلل ،أف رئنس دولة فمسطنف
محمود عباس ،اجتمع مساء النوـ األحد ،في مقر الرئاسة بمدنية راـ اهلل ،مع األخ رامي الحمد اهلل .وقد أبمغ
سنادته ،الحمد اهلل تكمنفه بتشكنؿ الحكومة الفمسطنينة الجدندة.
وأكد عباس ،تمسكه باتفاقنات المصالحة الموقعة في القاهرة والدوحة ،وحرصه الشدند عمى إتمامها وفؽ
الجدوؿ الزميي المتفؽ عمنه في القاهرة.
بدوره ،نثمف الحمد اهلل نثقة عباس العالنة به لتكمنفه بهذه المهمة الوطينة في هذه المرحمة الدقنقة التي تمر بها
القضنة الفمسطنينة.
وأكد أيه سنعمؿ بكؿ جهده وقصارى طاقته في خدمة القضنة الوطينة ودعـ صمود شعبيا الذي نتطمع إلى
الحرنة واالستقالؿ بإقامة دولته المستقمة عمى ترابه الوطيي وعاصمتها القدس الشرقنة ،مشددا في الوقت
يفسه عمى التزامه ببريامج وسناسة السند الرئنس محمود عباس.
وأضافت األيام ،رام اهلل 2013/6/3 ،يقالً عف مراسمها ،عبد الرؤوؼ أرياؤوط ،أف مصادر مطمعة ،قالت
اف تشكنؿ الحكومة سنتـ بسرعة ،واف االتجاه الغالب هو احتفاظ األغمبنة الساحقة مف الوزراء الحالننف
بمياصبهـ ،وأشارت الى احتماؿ تعننف يائبنف لرئنس الوزراء ،احدهما لمشؤوف االقتصادنة هو الدكتور محمد
مصطفى رئنس صيدوؽ االستنثمار واآلخر هو الدكتور زناد ابو عمرو وزنر الخارجنة السابؽ ،كما أشارت
الى اف اسـ شكري بشارة الذي عمؿ عقوداً في المجاؿ المصرفي وخاصة في البيؾ العربي نتردد بقوة
لنصبح وزن اًر لممالنة.
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وتوقعت مصادر اال تكوف لمنس العممي وزنرة التربنة الحالنة في الحكومة الجدندة واف تضاؼ مهامها الى
الدكتور عمي الجرباوي وزنر التعمنـ العالي .كما اف ماجدة المصري وزنرة الشؤوف االجتماعنة لف تكوف في
التشكنؿ الجدند ألف الجبهة الدنمقراطنة التي تيتمي إلنها قررت عدـ المشاركة في الحكومة الجدندة.
وقاؿ عزاـ األحمد ،عضو المجية المركزنة لحركة فتح ،لػ"األناـ" ،اف هذه حكومة مؤقتة لتسننر األعماؿ
ولكيها الحكومة رقـ  15في السمطة الفمسطنينة ،ويظ اًر ألف التغننر قائـ في حاؿ تشكنؿ حكومة التوافؽ
الوطيي الفمسطنينة في الرابع عشر مف آب القادـ فإف ال حاجة لتغننر كبنر في الحكومة الجدندة وسنكوف
معظـ أعضائها مف الحكومة الحالنة".
وأشار األحمد إلى أف "مدة الحكومة الجدندة ستكوف قصنرة زميناً إذ لف تتجاوز  3أشهر في ضوء االتفاؽ
عمى تشكنؿ حكومة التوافؽ".
وأضاؼ" ،كيا يأمؿ تشكنؿ حكومة توافؽ وطيي ولكف األمر تأجؿ حتى الرابع عشر مف آب المقبؿ ولذلؾ
فإف مف المتوقع أف نكوف العمود الفقري لمحكومة القادمة مف الوزراء الحالننف فال حاجة لمتغننر الكبنر طالما
أف الحكومة بسقؼ زميي قصنر هو  3أشهر".
 2عباس لـ "الوطن" :ال مقايضة عمى "القدس"
أبها ،راـ اهلل :يزار عبد الباقي ،عبدالرؤوؼ أرياؤوط :قطع الرئنس الفمسطنيي محمود عباس في حوار مع
"الوطف" بعدـ جدوى أي حوار مع تؿ أبنب إذا واصمت االستنطاف وعدـ قبوؿ حؿ الدولتنف عمى أساس
حدود  ، 1967مجددا تمسكه بالقدس المحتمة كعاصمة لفمسطنف المستقمة ،مشددا عمى أيه أمر ال نمكف أف
نكوف محؿ مساومة أو مقانضة.
وحوؿ االيتخابات المقبمة تمسؾ عباس بموقفه الرافض لترشنح يفسه ،إلفساح المجاؿ أماـ وجوه جدندة،
مشن ار إلى أيه لف نسمح هو والشعب الفمسطنيي باالستسالـ ألصحاب المشروع االيقسامي وتكرنسه ،مشندا
بالدعـ الذي تولنه حكومة خادـ الحرمنف لمقضنة الفمسطنينة ،إذ دأبت عمى تقدنـ أكنثر مما تمتزـ به في
مؤتمرات القمة العربنة.
وفنما كمؼ الرئنس الفمسطنيي محمود عباس ،مدنر جامعة يابمس رامي الحمداهلل بتشكنؿ حكومة جدندة ،قاؿ
في حوار مع "الوطف" أف الحكومة الفمسطنينة الجدندة قادرة عمى أداء مهامها خمفاً لحكومة رئنس الوزراء
السابؽ سالـ فناض الذي قدـ استقالته ،ويفى وجود أي خالؼ شخصي مع فناض وقاؿ إف الخالؼ العاـ ال
نشكؿ عقبة في طرنؽ عالقاتهما الشخصنة.
وحذر عباس مف الخطر الداهـ الذي نواجهه المسجد األقصى ،مشن اًر إلى أف الحفرنات التي تجرنها إسرائنؿ
حوؿ الحرـ وتحت أساساته تهدد بايهناره ،واستيكر ميع المصمنف الفمسطنيننف مف سكاف الضفة الغربنة مف
الوصوؿ إلى المسجد ،وترؾ العياف لغالة المتطرفنف النهود لدخوؿ ساحاته وممارسة شعائرهـ الدنينة،
موضحاً أف ذلؾ نيدرج تحت مخطط شرنر وخطنر لهدـ األقصى واقامة الهنكؿ المزعوـ.
وقطع عباس بعدـ جدوى أي حوار مع تؿ أبنب إذا واصمت األخنرة سناسة االستنطاف وعدـ قبوؿ حؿ
الدولتنف عمى أساس دولة عمى حدود  ،1967موضحاً أف هذا التعيت نعنؽ يجاح أي جهود الستئياؼ
االمفاوضات ،وهذا ما نتفؽ عمنه العالـ بأسره بما في ذلؾ الوالنات المتحدة التي تعارض استمرار
االستنطاف .وجدد الرئنس الفمسطنيي تمسكه بالقدس المحتمة كعاصمة أبدنة لدولة فمسطنف المستقمة ،قائالً
إف هذا األمر ال نمكف أف نكوف محؿ مساومة أو مقانضة ،وهذا موقؼ نعرفه جنداً القاصي والدايي.
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وحوؿ االيتخابات المقبمة تسمؾ عباس بموقفه الرافض لترشنح يفسه ،قائالً إيه نرند فسح المجاؿ أماـ وجوه
جدندة.
الوطن اون الين ،السعودية2013/6/3 ،
 3عريقات :مساعي كيري الستئنال المفاوضات مع "إسرائيل" ليست مفتوحة زمنياً
(د .ب .أ) :قاؿ كبنر المفاوضنف الفمسطنيننف صائب عرنقات ،أمس ،إف جهود وزنر الخارجنة األمرنكي
جوف كنري الستئياؼ المفاوضات مع “إسرائنؿ” لنست مفتوحة زميناً .ورفض عرنقات ،في تصرنحات
لإلذاعة الفمسطنينة ،تحدند سقؼ زميي بشأف موعد تقدنـ كنري مبادرته بشأف استئياؼ المفاوضات ،لكيه
أكد أف الجهود األمرنكنة لنست مفتوحة زميناً.
ويفى عرنقات صحة تقارنر إعالمنة تحدنثت عف ترتنب كنري الجتماع بنف مفاوضنف فمسطنيننف
و”إسرائنمننف” في العاصمة األمرنكنة واشيطف األسبوع المقبؿ .كما يفى ما تردد بشأف مقترح أمرنكي نقضي
بفرض سنطرة فمسطنينة أردينة “إسرائنمنة” مشتركة عمى ميطقة األغوار في الضفة الغربنة.
الخميج ،الشارقة2013/6/3 ،
 4منيب المصري :لقاءات فمسطينية أردنية توصي بتأجيل بحث "الكونفدرالية" لما بعد انتياء االحتالل
عماف– يادنة سعد الدنف :قاؿ رجؿ األعماؿ الفمسطنيي مينب المصري إف لقاءات عقدت بنف شخصنات
فمسطنينة وأردينة ايتهت بتوصنة لمقنادتنف بتأجنؿ بحث "الكويفدرالنة" إلى ما بعد إيهاء االحتالؿ اإلسرائنمي،
واقامة الدولة الفمسطنينة المستقمة ،تحقنقاً "لممصمحة النثيائنة المشتركة".
وأضاؼ ،لػ "الغد" أنثياء وجوده في عماف ،إف "عدة اجتماعات جرى عقدها ،بحضوره ،بنف شخصنات سناسنة
تعبر عف المصنر الواحد
واقتصادنة غنر رسمنة مف كال الطرفنف لبحث صنغة العالقة النثيائنة ،التي ّ
واإلرث التارنخي المشترؾ".
وأوضح بأف تمؾ االجتماعات ،التي امتد عقدها لفترة طونمة في اآلوية األخنرة ،رفعت خالصة ما توصمت
إلنه إلى القنادتنف األردينة والفمسطنينة ،موصنة بتأجنؿ بحث أي صنغة لمعالقة النثيائنة ،إلى ما بعد إيهاء
االحتالؿ واقامة الدولة الفمسطنينة المستقمة والمتصمة عمى حدود العاـ  1967وعاصمتها القدس الشرنؼ.
ولفت إلى أف "التوصنة اشتممت ،أنضاً ،عمى طرح تمؾ الصنغة النثيائنة الستفتاء شعبي أرديي وفمسطنيي
لنقوؿ كممته في ذلؾ".
ويفى ما تردد مؤخ اًر مف التحضنر لعقد مؤتمر لبحث العالقة النثالنثنة الفمسطنينة – األردينة  -اإلسرائنمنة
المستقبمنة ،مؤكداً بأف "االجتماعات السابقة خصصت لبحث العالقة النثيائنة األردينة  -الفمسطنينة ،وال
حضور إسرائنمنا فنها ،وال في أي صنغة مستقبمنة لها".
الغد ،عمان2013/6/3 ،
 5أحمد مجدالني :دول أجنبية تفتح أبوابيا لالجئين و 1200فمسطيني يقاتمون ضد النظام السوري
راـ اهلل :كشؼ وزنر العمؿ أحمد مجداليي عف اف استهداؼ الالجئنف الفمسطنيننف في سورنة وتشرندهـ فتح
باب التهجنر خارج سورنة ,واف بعض البمداف االجيبنة فتحت افاؽ استقبالهـ منثؿ كيدا واسترالنا ودوؿ
اسكيديافنا ,مستبعدا حؿ ازمة المخنمات أليها مرتبطة بحؿ االزمة السورنة برمتها.
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واوضح مجداليي "اف الجايب الفمسطنيي لـ نبحث ولـ نجر اي اتصاالت مع تمؾ الدوؿ".
واوضح اف يحو  1300فمسطنيي نقاتموف ضد اليظاـ وبتشكنالت مختمفة .واف هياؾ قرابة  2000معتقؿ
لدى الحكومة الرسمنة جرى االتفاؽ عمى االفراج عف غنر المتورطنف ميهـ" .ميوها اف الحرب الدائرة رحاها
في سورنة دمرت الدولة السورنة واف اليكبة في سورنة اكبر مف يكبة الفمسطنيننف عاـ .1948
وحوؿ زنارة وفد ميظمة التحرنر لسورنا قاؿ اف " الزنارة الحالنة تكمنمنة لمزنارة السابقة وهي باالساس
تستهدؼ تاكند ما تـ االتفاؽ عمنه مع الحكومة السورنة مف اجؿ تحنند المخنمات عما نجري في سورنة,
لكف المسالة ال تتعمؽ بطرؼ واحد داخؿ المعارضة التي لـ تكف متعاوية وهياؾ اكنثر مف مرجعنة
لممعارضة ,فضال عف وجود اجيدات مختمفة لدى المعارضة وميها ما له مصمحة في تورنط الالجئنف
الفمسطنيننف في االزمة".
وتابع "اف هياؾ مخنمات فمسطنينة شطبت بالكامؿ منثؿ مخنـ حيدرات في حمب وهجر سكايه داخؿ سورنة
والى تركنا ...فهياؾ قرابة  300الجيء دخموا االراضي التركنة".
وكالة سما اإلخبارية2013/6/3 ،
 6منى منصور :تشكيل حكومة فمسطينية جديدة تحايل عمى المصالحة
السبنؿ -حمزة حنمور :اعتبرت اليائب في المجمس التشرنعي الفمسطنيي عف كتمة التغنر واإلصالح ميى
ميصور أف تشكنؿ حكومة فمسطنينة جدندة لتسننر األعماؿ نتيافى مع ما تـ األتفاؽ عمنه بالقاهرة بنف
حركتي "حماس" و"فتح".
وعدت ميصور في تصرنح خاص لػ"السبنؿ" تشكنؿ الحكومة تحانالً عمى المصالحة الفمسطنينة وتكرنسا
لإليقساـ ،مستذكرة ظروؼ تشكنؿ حكومة سالـ فناض ،التي قالت إيها شكمت في ظروؼ مشابهة لمظروؼ
الحالنة وبقنت قابعة عمى صدور الشعب الفمسطنيي لقرابة السبع سيوات.
وقالت اليائبة عف كتمة "حماس" إف السمطة تستخدـ شماعة المصالحة مف أجؿ إطالؽ المفاوضات مع
االحتالؿ اإلسرائنمي ،فهي تموح بالمصالحة وبحماس كمما وجدت أف االحتالؿ نحجـ عف المفاوضات.
السيبل ،عمان2013/6/3 ،
 7السفير الفمسطيني بالقاىرة" :القدس خط أحمر"
هدنر شعراوي ،وكرنـ ربنع :بدأت عصر النوـ السبت فعالنات مؤتمر "المسنرة العالمنة لمقدس" بمقر جامعة
الدوؿ العربنة ,لإلعالف عف تيظنـ مسنرة نوـ الجمعة  6نوينه بمنداف اليصر بفمسطنف بمياسبة الذكرى 46
لالحتالؿ الكامؿ لمقدس.
وذلؾ محمد الصبنح ,ومينر سعند عضو حركة حماس ,ودكتور حازـ فاروؽ عضو مكتب االرشاد ,والدكتور
أحمد رامى أمنف يقابة الصنادلة ,والدكتور أحمد عارؼ المتحدث الرسمى لجماعة االخواف المسممنف.
قاؿ محمد الصبنح السفنر الفمسطنيي بالقاهرة "إف افتتاح هذه الفعالنة بمنثابة تعبنر عف الرسالة السامنة التي
يتبياها داخؿ جامعة الدوؿ العربنة بهدؼ تحرنر القدس".
وأكد صبنح خالؿ كممته بمؤتمر "المسنرة العالمنة لمقدس" بمقر جامعة الدوؿ العربنة ,لإلعالف عف تيظنـ
مسنرة نوـ الجمعة  6نوينه بمنداف اليصر بفمسطنف بمياسبة الذكرى  46لالحتالؿ الكامؿ لمقدس ،اف
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فمسطنف تحتاج كؿ الدعـ المادي والسناسي واإلعالمي مف أجؿ الوقوؼ فى وجه االحتالؿ الصهنويي
الغاشـ ،مشددا عمى اف القدس خط احمر وسوؼ تظؿ كذلؾ الى اف نتـ تحرنرها مف أندى مغتصبنها.
الوفد ،الجيزة2013/6/3 ،
 8دحالن :من يريد معرفة حقيقة عمميات القتل واالختطال في مصر عميو أن يسأل "اإلخوان" وحماس
القاهرة وكالت :قاؿ اليائب محمد دحالف ،إف الالفت لميظر بشأف عالقة الوالنات المتحدة األمرنكنة
بجماعة اإلخواف المسممنف أف اإلخواف نوافقوف عمى أنة تصرنحات أمرنكنة ،حتى لو كايت تقدس معاهدة
"كامب دنفند".
وأضاؼ دحالف ،خالؿ لقاء مسجؿ مع اإلعالمي المصري وائؿ اإلبراشي ببريامج "العاشرة مساء" عمى قياة
"درنـ  ،" 2بشأف قضنة هروب الرئنس محمد مرسي مع قنادات مف جماعة اإلخواف المسممنف مف سجف
مشنر إلى أف الرئنس
ًا
وادي اليطروف وقت النثورة" ،فتح السجوف لـ نأت مف مالئكة ،بؿ جاء مف بشر"،
حامال هاتفا محموال متصؿ باألقمار الصياعنة.
هرب مف السجف
ً
وقاؿ إف الذنف ساعدوا أعضاء الجماعة في الهروب كسروا السجف ،وتابع ":عمى مف نرند أف نعرؼ كؿ ما
جرى في مصر مف عممنات قتؿ واختطاؼ عمنه أف نسأؿ اإلخواف المسممنف وحركة حماس".
وأكد دحالف ،أف الشعب المصري لدنه األدلة عمى هروب جماعة اإلخواف المسممنف مف السجوف ومف
ساعدها في اقتحامها ،وتابع" :أجزـ لشعب مصر الطنب أيه النوجد فمسطنيي واحد نتج أر عمى إنذاء مصر
باستنثياء حماس".
وكالة سما اإلخبارية2013/6/3 ،
 9حماس :حكومة رام اهلل الجديدة غير شرعية
ذكرت الرسالة ،فمسـطين ،1023/6/1 ،عػف م ارسػمها محمػود هينػة ،أف حركػة المقاومػة اإلسػالمنة "حمػاس"،
رأت أف قػرار رئػػنس السػػمطة محمػػود عبػػاس تكمنػػؼ رئػػنس جامعػػة اليجػػاح الوطينػػة فػػي يػػابمس ارمػػي الحمػػداهلل
بتشكنؿ حكومة جدندة خمفًا لسابقتها برئاسة سالـ فناض "بميزلة ايحناز عف التوافؽ الوطيي".
وق ػػاؿ ال ػػدكتور س ػػامي أب ػػو زه ػػري المتح ػػدث الرس ػػمي باس ػػـ "حم ػػاس" إف الحكوم ػػة الجدن ػػدة ال تمنث ػػؿ الش ػػعب
معتبر إناها "غنر شرعنة؛ أليها لـ تأخػذ الشػرعنة مػف المجمػس التشػرنعي" .وأوضػح أبػو
ًا
الفمسطنيي بالمطمؽ،
زهري خالؿ حدنث لػ "الرسالة يت" ،األحد ،أف قرار تشكنؿ الحكومة الجدندة "خػروج عمػا جػرى االتفػاؽ عمنػه
في لقػاءات القػاهرة بػنف حركتػي حمػاس وفػتح" .ودعػا إلػى ضػرورة العمػؿ عمػى تطبنػؽ مػا جػرى التوافػؽ عمنػه
فو اًر ،والحرص عمى إيهاء االيقساـ السناسي.
واستهجف أبو زهري موقؼ عباس في ضوء الحدنث عف مصالحة وطينة بنف فتح وحمػاس ،مطالبػاً السػمطة
بضرورة االلتفات إلى تحقنؽ المصالحة وعدـ االستجابة لمضغوط الخارجنة.
وأضافت فمسطين أون الين ،1023/6/3 ،وتعمنقا عمى قرار عباس بتكمنؼ ارمػي الحمػداهلل ،تشػكنؿ حكومػة
جدنػػدة ،قػػاؿ فػػوزي برهػػوـ المتحػػدث باسػػـ "حمػػاس" ،اف الحكومػػة التػػي سنشػػكمها الحمػػداهلل هػػي "غنػػر شػػرعنة
وغنر قايوينة كويها لف تعػرض عمػى المجمػس التشػرنعي" المعطػؿ ميػذ االيقسػاـ الفمسػطنيي ميتصػؼ .1007
وأضاؼ "هذا استيساخ لتجارب سابقة وتشكنالت قاـ بها أبو مازف لف تحؿ المشكمة ولف تحقؽ الوحدة كويهػا
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لـ تكف يتنجة لممصالحة او تطبنقا التفاؽ القاهرة" .وشدد برهوـ عمى اف الحؿ باليسبة لحركته "نكمف بتشكنؿ
حكومة كفاءات وطينة بموجب اعالف الدوحة واتفاؽ القاهرة".
 20حماس تنفي مغادرة قيادتيا األراضي المبنانية بسبب ضغوط حزب اهلل
غزة ػ أشرؼ الهور :يفت حركة حماس نوـ أمس ما يسب لرئنس مكتبها السناسي خالد مشعؿ ،بطمبه مغػادرة
مسؤولي الحركة األراضي المبياينة.
وجاء اليفػي عمػى لسػاف المسػؤوؿ اإلعالمػي لحركػة حمػاس فػي لبيػاف أرفػت مػرة ،حنػث يفػى مػا يسػب لمشػعؿ
فنمػػا نتعمػػؽ بمغػػادرة مسػػؤولنف مػػف الحركػػة األ ارضػػي المبياينػػة ‘بعػػد ضػػغوط تعرض ػوا لهػػا مػػف قبػػؿ حػػزب اهلل
المبيػػايي’ .وقػػاؿ م ػرة فػػي تص ػرنح صػػحافي يش ػره موقػػع حمػػاس عمػػى االيتريػػت أف مػػا تداولتػػه بعػػض المواقػػع
اإلخبارنػػة حػػوؿ طمػػب مشػػعؿ مػػف مسػػؤولي حم ػػاس مغػػادرة لبيػػاف ‘غنػػر صػػحنح’ .وأشػػار إلػػى أف الح ػػدنث
الميسػػوب لمشػػعؿ مضػػى عمنػػه أكنثػػر مػػف أسػػبوعنف ،وتػػابع ‘األخ مشػػعؿ لػػـ نتطػػرؽ مطمقػػا لموضػػع فػػي لبيػػاف
ولتواجد حماس في بنروت’ ،مشن ار إلى أف ‘هياؾ جهات معروفة لدنيا عمدت لمدس والتشونه’.
القدس العربي ،لندن1023/6/3 ،
 22الجبية الشعبية  -القيادة العامة :القرضاوي يدعو إلى سفك دماء الشعب السوري
ليػػدف ػ ‘القػػدس العربػػي’ مػػف احمػػد المصػػري :انثػػارت تص ػرنحات الشػػنا نوسػػؼ القرضػػاوي ،رئػػنس االتحػػاد
ػمينا بايخداع ػػه لفتػ ػرة ب ػ ػ’ح ػػزب اهلل’ المبي ػػايي ،ردود فع ػػؿ واس ػػعة ف ػػي االوس ػػاط
الع ػػالمي لعمم ػػاء المس ػػممنف ،ض ػ ّ
االعالمنة وعمى شبكة التواصؿ االجتماعي بنف مؤند ومعارض.
مػػف جايبهػػا هاجمػػت الجبهػػة الشػػعبنة ػ القنػػادة العامػػة الشػػنا القرضػػاوي وطالبػػت ب ػ’القصػػاص ميػػه’ ،واتهمػػت
الجبهة في بناف يشر عمى موقعها بػ’فنسبوؾ’ ،القرضاوي بايه ‘ندعو الى سفؾ دماء الشػعب السػوري ،ورأت
أف دعواتػه ‘تتماشػى مػػع اهػداؼ الحركػة الصػػهنوينة’ ،ودعػت الجبهػػة الفمسػطنينة المقربػة مػػف القنػادة السػػورنة
الى ‘اتخاذ موقؼ إسالمي وقايويي لمقصاص مف الشنا القرضاوي’ الذي وصفته بػ’مفتي الياتو’.
القدس العربي ،لندن1023/6/3 ،
سياسيا
ار
 21عباس زكي :تشكيل مجموعات مسمحة لصد اعتداءات المستوطنين يحتاج قرًا
ً
الخمنػػؿ (فمسػػطنف) :أكػػد عبػػاس زكػػي ،عضػػو المجيػػة المركزنػػة لحركػػة "فػػتح " ،أف الجايػػب الفمسػػطنيي نبحػػث
إستراتنجنة جدندة ونضػع موضػوع مواجهػة المسػتوطينف بالضػفة عمػى رأس جػدوؿ أعمػاؿ القنػادة الفمسػطنينة.
وأوضح زكي في تصرنحات خاصة لػ "قػدس بػرس" أف المسػتوطينف نسػتعدوف لممعركػة القادمػة بالتػدرب عمػى
الس ػػالح والت ػػي س ػػنكوف عيوايه ػػا "معرك ػػة المس ػػتوطينف" ،خاص ػػة ف ػػي ظ ػػؿ م ػػا وص ػػفه ب ػ ػ "الربن ػػع االس ػػتنطايي"
بتصعند جرائمهـ والتي تأخذ ميحيى مشابهًا لما جرى مف عصػابات "الهاغايػاة " و"اشػتو " عػاـ  2998حنػث
ارتكبت المجازر بحؽ القرى الفمسطنيننف آيذاؾ ،عمى حد تعبنره.
وح ػػوؿ تصػ ػرنحات أدل ػػى به ػػا عب ػػاس زك ػػي قب ػػؿ ان ػػاـ ف ػػي احتف ػػاؿ ال ػػذكرى ال ػ ػ  99لتأس ػػنس ميظم ػػة التحرن ػػر
الفمسطنينة والتي اعتبر فنها أف تشكنؿ مجموعات مسمحة في القرى والبمدات الفمسطنينة سػنمجـ المسػتوطينف
ونجعمهػػـ نتراجعػػوف ع ػف اعتػػداءاتهـ؛ قػػاؿ زكػػي النػػوـ" :إف هػػذا الق ػرار بحاجػػة إلػػى إسػػتراتنجنة وطينػػة وق ػرار
تتخذه القنادة الفمسطنينة ولنس تصرنح شخص او تشكنؿ مجموعات هيا أو هياؾ ،مع التأكند عمى عدـ ميح
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المستوطينف واالحتالؿ الػذرائع بقػدر أف يكػوف فػي مسػتوى المواجهػة لوقػؼ تغػوؿ المسػتوطينف" ،حسػب قولػه.
تشكنؿ مجموعات مسمحة لصد اعتداءات المستوطينف.
قدس برس1023/6/1 ،
 23حركة حماس تنعي الشيخ العالمة زىير الشاويش
غزة (فمسطنف) :يعت حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" العالَّمة الشنا زهنر الشاونش الذي وافته المينة نػوـ
أمس السبت ،وقالت الحركة في بناف تعزنة صدر عيهػا األحػد ( )6/1أف الفقنػد كػاف "مجاهػداً ومقاومػاً حػاز
ش ػػرؼ الجه ػػاد عم ػػى أرض فمس ػػطنف المبارك ػػة وال ػػدفاع ع ػػف المس ػػجد األقص ػػى المب ػػارؾ والتص ػ ّػدي لالح ػػتالؿ
الصهنويي في حارات القدس وشوارعها" .وأضافت "بقي العالَّمة الشاونش حتى آخر لحظة مف حناته مػدافعاً
عف فمسطنف ،داعماً لممقاومػة ،حرنصػاً عمػى وحػدة َّ
األمػة اإلسػالمنة ،وتػرؾ للجنػاؿ القادمػة إرنثػاً عممنػاً أدبنػاً
رائعاً" .والعالمة "محمد زهنر الشػاونش" مػف موالنػد حػي المنػداف بدمشػؽ عػاـ  ،2911وهػو صػاحب ومؤسػس
المكتب اإلسالمي لمطباعة واليشر والتوزنع بدمشؽ عػاـ 2917ـ ،وكػاف لػه مبػادرات فػي يشػر التػراث العممػي
وتحقنقه.
قدس برس1023/6/1 ،
 24أسامة حمدان :اليدل من "المؤتمر القومي العربي" جمع األمة بمختمل مكوناتيا
القػاهرة :أكػد مسػؤوؿ العالقػات الخارجنػة فػي حركػة المقاومػة اإلسػالمنة "حمػاس" أسػامة حمػداف أف التطػورات
السناسػػنة التػػي تشػػهدها الميطقػػة العربنػػة نمكيهػػا أف تكػػوف جسػ ار ألف تسػػتعند األمػػة العربنػػة موقعهػػا فػػي العػػالـ
وتؤدي رسالتها الحضارنة بشرط أف نتـ ترشندها وعدـ االيح ارؼ بها .وأوضح حمداف في تصػرنحات خاصػة
له النوـ األحد ( )6|1لػ "قدس برس" أف الخالؼ الذي يشب أمس السبت ( )6|2في جمسة االفتتػاح لفعالنػات
المؤتمر القومي العربي جراء الهجوـ الذي شيه بعض المشاركنف عمى التنار اإلسالمي قد تػـ تجػاوزه ،وقػاؿ:
"مػػا جػػرى فػػي المػػؤتمر القػػومي العربػػي مػػف خػػالؼ بشػػأف تجػػاوز بعػػض المشػػاركنف ألعػراؼ المػػؤتمر القػػومي
العربي قد تـ تطونقه وتجاوزه ،فالهدؼ مػف المػؤتمر القػومي العربػي هػو جمػع األمػة بمكوياتهػا كافػة :المكػوف
اإلسػالمي والقػػومي والنسػػاري فػػي إطػػار مشػروع يهضػػة األمػػة ،وحتػػى نتحقػػؽ هػذا الهػػدؼ ال بػػد مػػف أف نكػػوف
الحوار ميفتحا وجادا ،وما جرى باألمس كاف تجاو از لهذه األعراؼ".
قدس برس1023/6/1 ،
 25محيسن :الحراك "الفتحاوي" في الخارج نجح في التأثير عمى أوروبا
راـ اهلل (فمسطنف) :أكد عضو المجية المركزنة لحركة "فػتح" مفػوض التعبئػة والتيظػنـ للقػالنـ الخارجنػة جمػاؿ
محنسف ،أف المقاء التيظنمي ألقالنـ "فتح" في الساحة األوروبنة ،جزء مف بريامج إستيهاض أقالنـ الحركة في
الخارج حسب ق اررات المجية المركزنة والمجمس النثوري.
وذكر محسنف تصرنحات صحفنة النوـ األحد ( ،)6|1أف ورشة العمؿ التي نيظمهػا إقمػنـ "فػتح" فػي روماينػا،
تجمع أمياء سر أقػالنـ الحركػة فػي أوروبػا وكػذلؾ االميػاء السػابقنف ،وكػوادر الحركػة فػي الجالنػات الفمسػطنينة
فػػي القػػارة ،ونحاضػػر فنهػػا  9مػػف أعضػػاء المجيػػة المركزنػػة هػػـ :ع ػزاـ األحمػػد ومحمػػد اشػػتنة وجمػػاؿ محنسػػف
وآماؿ حمد.
التاريخ :االثنين 1023/6/3
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وأضاؼ" ،إف الحراؾ الفمسطنيي والفتحاوي في الخػارج يجػح فػي التػأنثنر عمػى السناسػات االوروبنػة ،حنػث أف
الشعوب هياؾ تأنثر بسناسات حكوماتها ،وبشكؿ عاـ" .وأشار محنسف إلى وجود حراؾ في األقالنـ الخارجنة،
حنث تجري إيتخابات دنمقراطنة لمجموعة مف االقالنـ الخارجنة لمحركة ،كاإلمارات ولنبنا.
قدس برس1023/6/1 ،
" 26الديمقراطية" تدعو إلى وضع إستراتيجية إليواء النازحين من سوريا
غزة (فمسطنف) :دعت "الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فمسطنف" إلى ضرورة اإلسراع في وضع استراتنجنة وطينة
تمبػػي طموحػػات وتطمعػػات الالجئػػنف الفمسػػطنيننف فػػي سػػورنا وف ػي مقػػدمتهـ اليػػازحنف إلػػى قطػػاع غ ػزة واألردف
ولبياف ومصر.
واعتبر عبد الحمند حمد ،عضو دائرة شؤوف الالجئنف في ميظمػة التحرنػر ومسػؤؿ المكتػب القطػاعي لمجبهػة
بقطػػاع غ ػزة فػػي تص ػرنح مكتػػوب لػػه ،أف خط ػوات اإلغانثػػة والرعانػػة االجتماعنػػة والصػػحنة واإلن ػواء وت ػػوفنر
مقومػػات الصػػمود المادنػػة والمعيونػػة لالجئػػنف واليػػازحنف مػػف سػػورنا تسػػنر بػػبطء شػػدند ودوف خط ػوات عمػػى
األرض تعمػػؿ عمػػى تػػأمنف مقومػػات العػػنش الكػرنـ وتسػػهؿ المعػػامالت التػػي تتطمػػب مػػف الالجػ التعػػاطي مػػع
الواقع الجدند والمؤقت.
قدس برس1023/6/1 ،
 27نتنياىو يؤكد وجود "أعمال عنصرية" ضد العرب في "إسرائيل" وتنكيل بفمسطينيي بالضفة
غزة ػ أشرؼ الهور :ايتقد رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو حادنثة ميع تالمنذ عػرب مػف دخػوؿ مدنيػة
المالهي اإلسرائنمنة ‘سوبر اليد’ ،ووصػفها بأيهػا ‘عيصػرنة’ ،وأقػر بوجػود ‘أعمػاؿ تيكنػؿ’ بالفمسػطنيننف فػي
الضفة الغربنة.
ويقمت اإلذاعة اإلسرائ نمنة عف يتيناهو ايتقاده في بدانة جمسة حكومته األسبوعنة فميع مدنية ألعاب إسرائنمنة
االختالط بنف النهود والعرب وميع المدارس العربنة مف زنارتها خالؿ زنارة المدارس النهودنة لها.
كػػذلؾ تحػػدث عػػف عممنػػات ‘تػػدفنع الػػنثمف’ ،التػػي نيفػػذها المسػػتوطيوف ونهػػود متطرفػػوف ضػػد الفمسػػطنيننف فػػي
الضػػفة الغربنػػة ،وضػػد الميػػاطؽ المسػػكوية مػػف قبػػؿ الم ػواطينف العػػرب فػػي إس ػرائنؿ ،وقػػاؿ أف هػػذه الظػػاهرة
الميسوبة لعياصر النمنف المتطرؼ هي بمنثابة ‘أعماؿ تيكنؿ بفمسطنيننف’.
وشدد يتيناهو في مسػتهؿ جمسػة حكومتػه األسػبوعنة عمػى سناسػة إسػرائنؿ بػالرد عمػى أي اعتػداء قػد تتعػرض
له .ويقمت اإلذاعة اإلسرائنمنة عيه التأكنػد أنضػا عمػى تجدنػد التػزاـ إسػرائنؿ بػيهج اليػأي عػف الػيفس حنػاؿ مػا
نحصػػؿ فػػي الػػدوؿ المجػػاورة ،فػػي إشػػارة إلػػى سػػورنة ،لكيػػه أكػػد مػػع ذلػػؾ أف إس ػرائنؿ ستواصػػؿ العمػػؿ لػػدرء
المخػػاطر المحدقػػة بهػػا ،وذلػػؾ بعػػد أف أكػػد أف الشػػرؽ األوسػػط ‘نعػػنش مرحمػػة مفصػػمنة تتمنػػز بالتقمبػػات وعػػدـ
االستقرار’.
القدس العربي ،لندن1023/6/3 ،
" 28إسرائيل" تتيم فمسطينيا من عرب  48بالتخابر مع حزب اهلل وتزويده بمعمومات عسكرية
الياصرة ػ زهنر أيدراوس :قدمت الينابة العامة اإلسػرائنمنة فػي لػواء حنفػا بواسػطة المحػامي طػاؿ عػوفر ،أمػس
األحد ،الئحة اتهاـ خطنرة البيود لممحكمػة المركزنػة فػي المدنيػة ضػد المػواطف ازهػر عمػر نوسػفنف البػالغ مػف
التاريخ :االثنين 1023/6/3
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عامػػا مػػف مدنيػػة شػػفاعمرو ،الواقعػػة داخػػؿ مػػا ضنسػػمى بػػالخط األخضػػر ،تيسػػب لػػه فنهػػا تهػػـ تيفنػػذ
العمػػر ً 96
مخالفات االتصاؿ مع عمنؿ أجيبػي وتزونػده بمعمومػات تخػؿ بػأمف إسػرائنؿ وتقػدنـ خػدمات لصػالح ميظمػات
محظورة ،كما جاء في بناف الينابة.
وبحسب الئحة االتهاـ فإيه ميذ العاـ  ،1000اعتاد المتهـ وشػقنقه القنػاـ بعػدة زنػارات ألداء مياسػؾ وشػعائر
دنينػػة فػػي مكػػة المكرمػػة فػػي المممكػػة العربنػػة السػػعودنة ،حنػػث كايػػا خػػالؿ عػػدة سػػيوات ماضػػنة مسػػؤولنف عػػف
لجية الحج والعمرة في شفاعمرو.
وساقت الئحة االتهاـ في سرد التفاصنؿ قائمةً إيه وفي شهر كايوف األوؿ (دنسػمبر) مػف العػاـ  1007غػادر
المتهـ ألداء مياسؾ العمرة وهياؾ التقى بأحػد أعضػاء تيظػنـ حػزب اهلل المبيػايي ونػدعى أبػو إسػماعنؿ ،حنػث
سونة برفقة آخرنف لتياوؿ طعاـ العشاء ،وخالؿ العشاء تياقش الطرفاف حوؿ أوضاع ما أسمتهـ الينابة
جمسا ً
العامػة عػرب إسػرائنؿ ،حنػث طمػػب أبػو إسػماعنؿ مػػف المػتهـ نوسػػفنف تزونػد ميظمػة حػػزب اهلل بمعمومػات مػػف
شػػأيها أف تسػػاعد الحػػزب عمػػى مقاومػػة إسػرائنؿ واإلخػػالؿ بأميهػػا مقابػػؿ مسػػاعدة مادنػػة ،كمػػا جػػاء فػػي الئحػػة
االتهاـ.
وذكر موقع القياة النثاينة في التمفزنوف اإلسرائنمي عمى اإليتريت إف القاضي نوسؼ شابن ار أمر بتمدند اعتقاؿ
المتهـ لعدة أناـ.
أما المتهـ يفسه فقد قاؿ لمموقع اإلسرائنمي إيه نرفض ما جاء في الئحة االتهاـ جممة وتفصػنالً ،مؤكػدا عمػى
أيهـ قاموا بتجهنز ممؼ ممفؽ ضده ،عمى حد قوله.
القدس العربي ،لندن1023/6/3 ،
متدينين ييود
 29معاريل :الجيش اإلسرائيمي يج ّند ّ
ػدنينف سػ ػرننف إلقي ػػاع المت ػػدنينف
كش ػػفت ص ػػحنفة "مع ػػارنؼ" ،أم ػػس ،أف ج ػػنش االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائنمي ّ
نجي ػػد مت ػ ّ
اإلسرائنمننف بااليضماـ إلى الوحدات القتالنة التابعة لمجنش .وأجرت الصحنفة مقابمة خاصػة مػع أحػد الجيػود
الس ػرننف المتػػدنينف ،والػػذي سػػرح مػػف الجػػنش فػػي اآلويػػة األخن ػرة .قػػاؿ إف "الجيػػدي نتحػػوؿ إلػػى عمنػػؿ سػػري،
األمر مشابه لدخولؾ الى أي قرنة عربنة ،أف تشتري قهوة وتأكؿ ترمس ،ومهػتـ بػأف تيػدمج فػي الوسػط الػذي
أيت فنه".
وأض ػػاؼ "اب ػػدأ معه ػػـ باإلقي ػػاع بطرنق ػػة هادئ ػػة ج ػػداً ،حت ػػى ال نيزعجػ ػوا مي ػػؾ ونقولػ ػوا هن ػػا بي ػػا يط ػػرده ،تح ػػاوؿ
االيدماج معهـ حتى نتقبموا ميؾ ما تقوؿ".
االخبار ،بيروت1023/6/3 ،
 10ىآرتس :المساحة اإلجمالية لممستوطنات ازدادت سنة  1021مقارنة بسنة 1022
وسػػعت قنػػادة الميطقػػة الوسػػطى فػػي الجػػنش االس ػرائنمي فػػي العػػاـ  1021ا ارضػػي المسػػتوطيات فػػي الضػػفة
ّ
الغربنػػة بمػػا ال نقػ ّؿ عػػف  8آالؼ دويػػـ ػ مسػػاحة مسػػاونة لمسػػاحة مدنيػػة بػػات نػػاـ .والقػرار بػػإجراء تغننػػر فػػي
اراضي المستوطيات نتخذه قائد الميطقة الوسطى بأمر عسكري .ومػع أيػه فػي السػيوات األخنػرة لػـ تعػد تض ّػـ
عشرات آالؼ الدويمات ،فال نزاؿ نجري ضـ زاحؼ للراضي .وهكذا ،مف مقارية بنف خرائط  1021وخرائط
 1022في االدارة المدينة نتبنف أف المساحة االجمالنة لممسػتوطيات ارتفعػت مػف  138,303إلػى 139,930
دويـ.
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وتتوزع الزنادة في أراضي الحكـ الى يوعنف :زنادة ار ٍ
اض جدندة تأتي مف العدـ وزنادات هي عممناً تعػدنالت
ّ
تسػػتيد الػػى عمػػؿ فرنػػؽ الخػػط االزرؽ (الػػذي نػػدرس مسػػاحات ا ارضػػي الدولػػة فػػي المسػػتوطيات) فػػي السػػيوات
االخنرة ،وفي حاالت اخرى ،عمى اساس مشترنات قاـ بها إسرائنمنوف في السيوات االخنرة.
ىآرتس 1023/5/18
السفير ،بيروت1023/6/3 ،
 12جنراالت إسرائيميون يتيمون زمالءىم في سالح الجو بتوريط الحكومة في تيديدات لسورية
تػػؿ أبنػػب  -يظنػػر مجمػػي :قػػاؿ خبنػػر الشػػؤوف العسػػكرنة ألكػػس فنشػػماف ،إيػػه سػػمع مػػف عػػدد مػػف الجي ػراالت
ايتقادات شدندة لسبؿ تعامؿ قػادة سػالح الجػو والػوزراء فػي الحكومػة ،وفػي مقػدمتهـ رئنسػها بينػامنف يتينػاهو،
مؤكػػدنف أف "التصػػعند الػػذي جػػرى بػػنف إس ػرائنؿ ويظػػاـ األسػػد فػػي سػػورنا لػػـ نكػػف بمنثابػػة (موقػػؼ اسػػتراتنجي)
لمحكومة أو قنادة الجنش ،بؿ يوع مف قراءة الخرنطة بميظار مصالح ضنقة لقادة سالح الجو".
وأضاؼ" :الحكومة اإلسرائنمنة ايجرت وراء هؤالء القادة بهمػع وراح وزراؤهػا نػرددوف التهدنػدات ،أليهػا حكومػة
مؤلفة مف شخصنات مهزوزة النثقػة بػاليفس؛ فمػو كايػت حكومػة قونػة تضػـ شخصػنات رزنيػة ذات رصػند قػوي
ونثقػػة عالنػػة فػػي الػػيفس لمػػا كػػاف رد فعمهػػا متسػػرعا ،ولمػػا ايجرفػػت وراء ه ػؤالء الجي ػراالت الطنػػارنف" .وأكػػد أف
التػػدهور الكالمػػي فػػي خطابػػات الزعمػػاء فػػي إسػرائنؿ ،وفػػي القنػػادة السػػورنة ومػػا تبعػػه مػػف الهمػػع عمػػى األرض
هػػدد ومػػا زاؿ نهػػدد التػػورط فػػي صػػداـ غنػػر ضػػروري بػػنف البمػػدنف ،أي صػػداـ ال نرنػػده أحػػد ميهمػػا ،ال يظػػاـ
األسد وال قنادة إسرائنؿ .وهو ال نخدـ مصمحة أي ميهما".
وقصػػػد فنشػ ػػماف بػ ػػذلؾ األزمػ ػػة التػ ػػي افتعمػ ػػت حػػػوؿ صػ ػػفقة ص ػ ػوارنا "إس  "300الروسػ ػػنة الصػ ػػيع المضػ ػػادة
لمطائرات ،التي نفترض بموجبها تسمنـ سورنا  299صاروخا و 21بطارنة إطالؽ .ويقػؿ فنشػماف عمػى لسػاف
عػػدد مػػف جيػراالت الجػػنش ،وبعضػػهـ قػػادة سػػابقوف فػػي سػػالح الجػػو ،إف "إس  "300هػػو سػػالح يػػوعي ولكيػػه
لنس حدننثا ،وتهدنداته إلسرائنؿ محدودة .فقػد بمػغ عمػره النػوـ  10سػية .وسػالح الجػو الروسػي نرنػد الػتخمص
مف الكمنات الكبنرة التي نمتمكها ميه ،لكي نجدد عتػاده بصػاروخ "إس  "900األكنثػر حدانثػة وتطػورا ،الػذي ال
نجري أي حدنث عف بنعه لسورنا.
ونتػػابع فنشػػماف ،أف الخطػػر الػػذي نهػػدد إسػرائنؿ النػػوـ ،أكنثػػر مػػف صػػاروخ "إس  "300هػػو صػػاروخ "ناخويػػت"
المض ػػاد لمس ػػفف الحربن ػػة .فه ػػذه صػ ػوارنا ص ػػغنرة نمك ػػف إخفاؤه ػػا بس ػػهولة أكب ػػر ،وح ػػزب اهلل المبي ػػايي معي ػػي
بالحصوؿ عمنها.
الشرق األوسط ،لندن1023/6/3 ،
 11تظاىرة في تل أبيب تطالب بإنياء االحتالل تحت شعار "الييود والعرب يرفضون العداء"
الياصػرة :تجمػػع يحػػو  300إس ػرائنمي فػػي مدنيػػة تػػؿ أبنػػب لنػػؿ السػػبت  -األحػػد لمطالبػػة الحكومػػة اإلس ػرائنمنة
بااليسحاب مف األراضي الفمسطنينة المحتمة.
وتحرؾ المتظاهروف مف و ازرة األمف إلى مقػر حػزب "لنكػود" الحػاكـ ،حػاممنف الفتػات تقػوؿ" :دولتػاف فمسػطنف
إلػػى جايػػب إسػرائنؿ" ،و "النهػػود والعػػرب نرفضػػوف العػػداء" .فػػي المقابػػؿ ،تظػػاهر أمػػامهـ بعػػض النمنينػػنف فػػي
تظاهرة مضادة متزامية ،مطالبنف باإلبقاء عمى "دولة إسرائنؿ لإلسرائنمننف".
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وقاؿ اليائب عف "الجبهة الدنموقراطنة لمسالـ والمساواة" دوؼ حينف ،الػذي يظػـ التجمػع ،إف احػتالؿ إسػرائنؿ
للراضي الفمسػطنينة "خطنػر وشػرنر ومكمػؼ" .وأوضػح "أف األمػواؿ الكنثنػرة التػي تيفػؽ فػي بيػاء المسػتوطيات
وتأمنيها وبياء أسوار التمننز العيصري ،تعيي خسارة في الرعانة والتعمنـ".
الحياة ،لندن1023/6/3 ،
" 13إسرائيل" تعقد اتفاقا مع دولة أخرى الستقبال مياجري إريتريا
توصمت السمطات اإلسرائنمنة إلى اتفاؽ مع إحدى الدوؿ الستقباؿ مهاجرنف مف إرتنرنا ،وفقا لممحامنة نػوكي
جيسنف التي منثمت الدولة أماـ المحكمة العمنا ،النوـ األحد ،والتي تداولت طمب ميظمات حقػوؽ اإليسػاف فػي
إسرائنؿ إلغاء قايوف سجف المتسممنف لمدة  3سيوات دوف محاكمة.
وأكدت المحامنة عمى أيه سػنجري يقػؿ المهػاجرنف إلػى هػذه الدولػة دوف أف توضػح عػددهـ ،وال الطرنقػة التػي
سنتـ يقمهـ بها ،ولكيها ذ ّكرت هنئة المحكمة بأيه جرى يقؿ  1200مهاجر مف السوداف.
عرب 1023/6/3 ،48
عمان عاد لمزاولة عممو
 14مصدر ديبموماسي أمريكي :السفير اإلسرائيمي في ّ
"نو بي أي" :أشار مصػدر دنبموماسػي أمنركػي فػي العاصػمة األردينػة الػى اف السػفنر اإلسػرائنمي دايننػؿ ينفػو
عمػػاف
عمػػاف لمزاولػػة عممػػه الطبنعػػي .وقػػاؿ إف "ينفػػو عػػاد إلػػى ّ
المعتمػػد فػػي الممكمػػة عػػاد قبػػؿ نثالنثػػة أنػػاـ إلػػى ّ
بالفعؿ لمزاولة عممه الطبنعي قبؿ  3أناـ ،وشػوهد مسػاء النػوـ خػالؿ حفػؿ العنػد الػوطيي الػذي أقامتػه السػفارة
عمػاف بسػبب وفػاة والػده ،وهػو مػا سػبؽ أف أشػارت إلنػه
اإلنطالنة" .وأوضح المصدر أف ينفو أبمغه أيه غػادر ّ
وسائؿ إعالـ إسرائنمنة مؤخ اًر.
النيار ،بيروت1023/6/3 ،
 15تظاىرة مناىضة ألردوغان أمام السفارة التركية في "إسرائيل"
"أ ؼ ب" :تجمع يحو مئة شخص اماـ السفارة التركنة في اسرائنؿ مطػالبنف باسػتقالة رئػنس الحكومػة التركنػة
رجػػب طنػػب اردوغػػاف .واطمػػؽ المتظػػاهروف هتافػػات منثػػؿ "اردوغػػاف اسػػتقؿ" و"يعػػـ لمدنموقراطنػػة فػػي تركنػػا"،
وتشكمت غالبنتهـ مف االسرائنمننف مف اصؿ تركي .ولـ تتخمؿ التظاهرة اي حوادث.
النيار ،بيروت1023/6/3 ،
 16محممون :مخطط صييوني غربي إقميمي بإشعال الحروب في السودان تمييداً لتقسيمو
كشػػؼ محممػػوف بػػأف الحػػرب التػػي تخوضػػها "الجبهػػة النثورنػػة فػػي السػػوداف بفصػػائمها(الحركة الشػػعبنة لتحرنػػر
السوداف قطاع الشماؿ ،حركة تحرنػر السػوداف ،حركػة العػدؿ والمسػاواة) وتحػت ذرنعػة إسػقاط اليظػاـ الحػاكـ،
تهدؼ بشكؿ أساسي إلى تيفنذ مخطػط تفتنػت وتقسػنـ السػوداف إلػى  9كنايػات هػي "دارفػور" و"ميطقػة اليوبػة"
ػاء عمػػى
و"ش ػرقي السػػوداف" عمػػى أسػػاس إنثيػػي أو مي ػاطقي .وأوضػػح المحممػػوف أف دولػػة "جيػػوب السػػوداف" وبيػ ً
توصنات مف القنادات األمينة الصهنوينة بإشعاؿ جبهات القتاؿ في دارفور وغنرها ،قػد تحولػت لقاعػدة إسػياد
أساسػنة لحركػػات التمػػرد فػػي المجػػاؿ الموجنسػػتي وفػػي اسػتقباؿ السػػالح القػػادـ مػػف "إسػرائنؿ" ومػػف دوؿ غربنػػة.
ولفت المحمموف إلى أف دوالً اقمنمنة تشارؾ دولة جيوب السػوداف و"إسػرائنؿ" فػي هػذا المخطػط  ،مشػنرنف إلػى
أف تصػاعد الحػروب والمعػػارؾ فػي عػدة مػػدف بالسػوداف تػأتي متزاميػػة مػع  3أمػور-2 :تصػػعند إنثنػوبي باتجػػاه
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مصر والسوداف بقرار إنثنوبنا تحونؿ مجرى الينػؿ األزرؽ رغػـ إدراكهػا بػأف يتػائج هػذه الخطػوة سػتكوف كارنثنػة
عمػػى كػػؿ مػػف السػػوداف ومصػػر -1 .تحػػوؿ جمهورنػػة "إفرنقنػػا الوسػػطى" إلػػى العػػب فػػي هػػذه الحػػرب دعم ػاً
لحرك ػػات التم ػػرد ع ػػف طرن ػػؽ ايتق ػػالهـ إل ػػى دارف ػػور لش ػػف هجم ػػات واس ػػياد حرك ػػات التم ػػرد هي ػػاؾ -3 .وج ػػود
إرهاصات عمى تحوؿ في موقؼ تشاد لصالح دعـ حركات التمػرد فػي "دارفػور" ،حنػث نػدور حػدنث عمػى أف
ما نشهده العالـ العربي نشكؿ دافعاً ألف تدعـ تشػاد حركػات التمػرد فػي "دارفػور" بحجػة أف القبائػؿ مػف أصػؿ
إفرنقي كالزغاوة والسالنت تتعرض لالضطهاد والتفرقة والتمننز.
المركز العـربي لمدراسات والتـوثيق المعمـوماتي (بتصرل)
التقرير المعموماتي ،العدد 1023/6/2 ،1813
اإلقميمية
العسكرية في ظل التطورات
انية
ّ
ّ
 17تحذيرات إسرائيمية متزايدة من تقميص الميز ّ
اينػة الخاصػة بػالجنش وو ازرة
ي
أف التقمنص فػي المنز ّ
الصهنويي ،اسحؽ بف نسرائنؿ ،مف ّ
ح ّذر الخبنر العسكر ّ
ّ
أف "إس ارئنؿ" في وضع جغرافي استراتنجي نختمؼ تماماً
الحرب ،بات نشكؿ خط اًر واضحاً ومحسوساً ،معتب اًر ّ
أمينػة مفهومػػة ال تشػػبه حاجػػات دوؿ أخػػرى .مػػف جايبػػه ،أ ّكػػد
عػف بػػاقي الػػدوؿ
األوروبنػػة ،ونوجػػد لهػػا حاجػػات ّ
ّ
أف "إسػرائنؿ" سػتدفع نثميػاً باهظػاً عمػى مػذبح الصػفقات السناس ّػنة ،الفتػاً
قائد فرقة غزة السػابؽ ،تسػفنكا فوغػؿّ ،
أف اليتنجػػة المباش ػرة لمتقمنصػػات سػػتمس بتػػدرنبات وحػػدات اإلحتنػػاط ،وتقصػػنر مػػدة الخدمػػة العسػػكرّنة،
إلػػى ّ
باإلضػافة إلػى تسػرنح رجػاؿ الخدمػة الدائمػة ،والتعػرض لممشػترنات العسػكرّنة ،ممػا سنفضػي باليهانػة لخسػائر
في األرواح.
العبرية ،ترجمة المركز)
العسكرية (عن
مجمة "بمحانيو"
ّ
ّ
التقرير المعموماتي ،العدد 1023/6/2 ،1813
" 18إسرائيل" :الشرطة تستعد لصيل مميء بالمواجيات مع المتدينين واالحتجاجات في الضفة
ػهنوينة ،يظػ ػ اًر لتي ػػامي
أف الص ػػنؼ المقب ػػؿ س ػػنكوف عاص ػػفاً باليس ػػبة لمش ػػرطة الص ػ ّ
ذك ػػرت ص ػػحنفة مع ػػارنؼ" ّ
احتجاجػػات المتػػدنينف في"إس ػرائنؿ" عمػػى عػػدة قضػػانا أهمهػػا المسػػاواة فػػي تحمػػؿ العػػبء والمطالبػػة بالتجينػػد
الجمػػاعي ،وابعػػاد األح ػزاب المتدنيػػة عػػف م اركػػز القػػوة فػػي الحكومػػة ،باإلضػػافة إلػػى المواجهػػات المسػػتمرة مػػع
ػهنوينة تسػػتعد لصػػنؼ عاصػػؼ مػػف المتوقػػع أف
أف الشػػرطة الصػ ّ
الفمسػػطنيننف فػػي الصػػفة الغر ّبنػػة ،الفت ػةً إلػػى ّ
ػأف
نكػػوف ممنئ ػاً بالمشػػاكؿ والمواجهػػات مػػع المتػػدنينف .مػػف جايبػػه ،اعتػػرؼ مسػػؤوؿ فػػي الشػػرطة الصػ ّ
ػهنوينة بػ ّ
أف
المظػػاهر التػػي كايػػت قبػػؿ أسػػبوعنف هػػي ش ػ اررة قػػد نيطمػػؽ ميهػػا المتػػدنينف فػػي األنػػاـ المقبمػػة ،مشػػن اًر إلػػى ّ
المظاهرات المتوقع خروجها في األناـ القادمة ستكوف أكنثر عدداً وصعوبة في مواجهة المتظاهرنف.
موقع عكا اإلخباري ،فمسطين\
التقرير المعموماتي ،العدد 1023/6/2 ،1813

 19مفتي القدس يدين عبارات ييودية مسيئة لممسيحيين في المدينة
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الخمنؿ(فمسػػطنف) :أداف الشػػنا محمػػد حسػػنف المفتػػي العػػاـ لمقػػدس والػػدنار الفمسػػطنينة ،مػػا قامػػت بػػه جماعػػات
المس ػػتوطينف م ػػف كتاب ػػة لش ػػعارات مس ػػنئة لممس ػػنحننف عم ػػى ج ػػدار "دن ػػر اليناح ػػة" وعم ػػى أبػ ػواب مقبػ ػرة ال ػػروـ
األرنثوذكس في مدنية القدس.
وأضاؼ حسنف في تصرنح صحفي تمقتػه "قػدس بػرس" األحػد ( )6|1أف ظػاهرة االعتػداء عمػى أمػاكف العبػادة
أصػػبحت ميتش ػرة فػػي جمنػػع أيحػػاء فمسػػطنف ،وذلػػؾ بػػدعـ وتأننػػد مػػف القنػػادات اإلس ػرائنمنة .وايتقػػد مػػا وصػػفه
"الصػػمت الػػدولي إزاء هػػذه الج ػرائـ" مؤكػػداً عمػػى تمػػادي المسػػتوطينف فػػي اعتػػداءاتهـ عمػػى األمػػاكف الدنينػػة
الفمسطنينة بشكؿ خطنر جداًّ ،مما نوجه الميطقة يحو حرب دنينة تتحمؿ سمطات االحتالؿ عواقبها.
قدس برس1023/6/1 ،
 30مؤسسة القدس الدولية تطمق من مقر الجامعة العربية بالقاىرة المسيرة العالمية إلى القدس
القػػاهرة – قيػػا :أعميػػت مؤسسػػة القػػدس الدولنػػة مػػف مقػػر الجامعػػة العربنػػة ،نػػوـ األحػػد ،عػػف إطػػالؽ المسػػنرة
العالمنػػة إلػػى القػػدس ،التػػي تهػػدؼ إلػػى توجنػػه رسػػالة إلػػى األمتػػنف العربنػػة واإلسػػالمنة فػػي الػػذكرى السادسػػة
واألربعنف الحتالؿ القدس ،والممارسات اإلسرائنمنة التػي تشػهدها المدنيػة مػف عممنػات تهونػد مسػتمرة وتهجنػر
قسري.
وقاؿ محمد صبنح األمنف العاـ المساعد لػدى الجامعػة ،فػي مػؤتمر صػحفي النػوـ األحػد ،إف "إعػالف إطػالؽ
المسنرة النوـ في القاهرة نأتي دعما ألهؿ القدس ،وتوصنؿ رسالة إلى الجايب اإلسرائنمي أف القدس في عقػؿ
وقمػػب ك ػػؿ عرب ػػي ومسػػمـ ،واي ػػه ل ػػف نقب ػػؿ بتهونػػدها" .وأض ػػاؼ أف "الق ػػدس توح ػػد وال تفػػرؽ ،وايه ػػا ف ػػي خط ػػر
وتتعػػرض لمتهونػػد عمػػى مػػدار السػػاعة ،وقػػد خصصػػت أمػواؿ طائمػػة مػػف الحركػػة الصػػهنوينة فػػي العػػالـ لتهونػػد
القدس ،بمغت  27ممنار دوالر".
ورأى د .حازـ فاروؽ المتحدث الرسػمي باسػـ المسػنرة أف االحػتالؿ اإلسػرائنمي لمقػدس بمنثابػة خيجػر فػي قمػب
األمػػة العربنػػة واإلسػػالمنة ،ونعبػػر عػػف المشػػروع الصػػهنويي الػػذي تػػـ بفعػػؿ االسػػتعمار سػػابقا ،وبفعػػؿ الػػدوؿ
الكبرى حالنا التي ترند االستمرار في هذا المشهد.
الشرق ،الدوحة1023/6/1 ،
 32تقارير إسرائيمية :المستوطنات اإلسرائيمية تسبب تموثاً خطي ارً لممياه الجوفية الفمسطينية
ذكػػرت الحيــاة ،لنــدن 1023/6/3 ،مػػف القػػدس المحتمػػة ويقػػال عػػف م ارسػػمتها امػػاؿ شػػحادة ،أف بحػػث شػػامؿ،
اجػػري لميشػػات مصػػادر المنػػاه وجمػػع اليفانػػات فػػي الضػػفة ،بػػنف أف حػوالي نثمػػث ميشػػات تطهنػػر اليفانػػات فػػي
المسػػتوطيات ،تشػػكؿ خطػ اًر عمػػى مصػػادر المنػػاه الجوفنػػة الفمسػػطنينة وتسػػبب تمونثػاً خطنػ اًر لمبنئػػة كػػوف معظػػـ
اليفانػػات التػػي تتػػدفؽ إلػػى الميشػػات هػػي بنتنػػة ولنسػػت صػػياعنة .وشػػمؿ البحػػث  210مركػ اًز اسػػتنطايناً نسػػكيه
 310ألؼ مستوطف وتبنف أف النهود ،خمؼ الخط األخضر ،نيتجوف كؿ سية يفانػا بكمنػة  2772ممنػوف متػر
مكع ػػب .األغمبن ػػة الس ػػاحقة ميه ػػا تيق ػػؿ إل ػػى ميش ػػات التطهن ػػر ،ولك ػػف  171ممن ػػوف مت ػػر مكع ػػب ال تجت ػػاز أي
معالجػػة وتتسػػمؿ إلػػى آبػػار امتصاصػػنة فػػي األرض أو مباش ػرة إلػػى الجػػداوؿ .وبسػػبب الخمػػؿ فػػي ميظومػػات
التطهنر ،فايه حتى اليفانات التي تيقؿ إلنها تحدث التموث في مرات غنر قمنمة.
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وحسػػب البحػػث ،توجػػد فػػي مسػػتوطيات الضػػفة الغربنػػة  19ميشػػأة تطهنػػر ،توصػػؼ بأيهػػا حسػػب المواصػػفات،
غنر أيه توجد  39ميشأة بعضها غنر فاعؿ أو ال نؤدي عممه كما نيبغي .ونفترض بهذه الميشات أف تعػالج
يفاناً  18في المائة مف المستوطينف.
وأضػافت القــدس ،القــدس ،1023/6/3 ،مػف راـ اهلل ،أف صػػحنفة هػارتس اإلسػرائنمنة أشػارت إلػػى أف تقػػارنر
البنئػػة اإلسػرائنمنة ،ورغػػـ كػػؿ هػػذه الحقػػائؽ سػػالفة الػػذكر ،تػػذهب بصػػورة معاكسػػة لتضػػدنف الفمسػػطنيننف وتحممهػػـ
مسػؤولنة التمػػوث البنئػػي ،حنػث خػػرج التقرنػػر بيتنجػػة تقػوؿ بػػأف "الخطػػر األكبػػر عمػى البنئػػة ،ومصػػادر المنػػاه،
مصػػدره المػػدف والقػػرى الفمسػػطنينة ،حنػػث ال نوجػػد فنهػػا محطػػات تيقنػػة ،ونػػتـ تس ػرنب فضػػالتها عبػػر األودنػػة
المجاورة" حسب التقرنر!
 31وزارة اإلعالم :االحتالل اعتقل  38فت ًى فمسطينياً خالل أسبوعين
الخمنؿ(فمسػػطنف)  -خدمػػة قػػدس بػػرس :اظهػػر تقرنػػر صػػادر عػػف دائ ػرة الطفػػؿ فػػي و ازرة اإلعػػالـ فػػي راـ اهلل
والػػذي تمقتػػه "قػػدس ب ػرس " بػػاف االحػػتالؿ اإلس ػرائنمي اعتقػػؿ  38طفػػال وفتػػى فمسػػطنيي مػػف الضػػفة الغربنػػة
والقدس المحتمنف خالؿ األسبوعنف اآلخرنف مف شهر أنار (مانو) الميصرـ.
ووفقػا لإلحصػػائنات الرسػػمنة فنوجػػد فػي معػػتقالت االحػػتالؿ  196طفػػال فمسػطنينا لػػـ تتجػػاوز أعمػػارهـ النثاميػػة
عشػر ،واف  97مػيهـ تقػؿ أعمػارهـ عػف  26عامػا .وتطػرؽ التقرنػر إلػى اإلصػابات التػي تعػرض لهػا عشػرات
األطفػػاؿ مػػف قبػػؿ المسػػتوطينف وجػػنش االحػػتالؿ ،خػػالؿ مشػػاركتهـ فػػي المسػػنرات السػػممنة تركػػزت فػػي يػػابمس
وراـ اهلل والخمنؿ وبنت لحـ.
قدس برس1023/6/3 ،
 33االحتالل يوزع أوامر ىدم لبيوت في سموان ويقرر االستيالء عمى  60دونماً شرق نابمس
القدس ،يابمس " -األناـ"" ،وفا" :وزعت طواقـ بمدنة القدس الغربنة صػباح أمػس أوامػر هػدـ إدارنػة عمػى عػدد
مػػف الميػػازؿ فػػي بمػػدة سػػمواف ،بحجػػة البيػػاء دوف تػػرخنص .وذكػػر مركػػز معمومػػات وادي حمػػوة أف طػواقـ بمدنػػة
االحتالؿ برفقة الشرطة اإلسرائنمنة قامت بمداهمة أحناء بئر أنوب ،وحػي البسػتاف ،ووادي حمػوة ،حنػث قػاموا
بتصونرها وتصونر عدد مف ميازلها ،في حنف وزعت أوامر الهدـ في حي البستاف .مف جايب آخر أصػدرت
قػ ػوات االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائنمي ،قػ ػ ار اًر عس ػػكرناً باالس ػػتنالء ووض ػػع الن ػػد عم ػػى عشػ ػرات ال ػػدويمات ش ػػرؽ ي ػػابمس
ألغ ػراض عسػػكرنة .وق ػاؿ مسػػؤوؿ ممػػؼ االسػػتنطاف شػػماؿ الضػػفة الغربنػػة غسػػاف دغمػػس لم ارسػػؿ وفػػا  ،إف
سمطات االحتالؿ أصدرت ق ار اًر باالستنالء عمى  60دويماً مػف أ ارضػي قرنتػي عورتػا وروجنػب .كمػا أخطػرت
سػػمطات االحػػتالؿ اإلس ػرائنمي ،أمػػس ،م ػواطينف مػػف محافظػػة سػػمفنت بػػإخالء مسػػاحات واسػػعة مػػف أ ارضػػنهـ
خػالؿ  91نومػاً .وقػاؿ دغمػػس ،إف األ ارضػي التػي أخطػػرت سػمطات االحػتالؿ بإخالئهػا تقػػع فػي قرنػة بػػروقنف
وتبمغ مساحتها يحو  200دويـ.
األيام ،رام اهلل1023/6/3 ،
 34مركز "الجدار واالستيطان" 248 :اعتداء ارتكبو االحتالل والمستوطنون خالل شير أيار/مايو
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راـ اهلل (فمسطنف)  -خدمة قدس برس :ونثّؽ "مركز معمومات الجدار واالستنطاف" التابع لمسػمطة الفمسػطنينة،
مائة ونثماينة وأربعػنف اعتػداء ارتكبػه الجػنش اإلسػرائنمي والمسػتوطيوف النهػود ضػد الشػعب الفمسػطنيي ،خػالؿ
تصعندا غنر مسبوؽ في وتنرة االعتداءات ويوعنتها.
شهر أنار (مانو) الماضي ،حنث شهد
ً
كمػػا ونثػػؽ التقرنػػر خمسػػنف عممنػػة هػػدـ ،فػػي حػػنف أعػػدت سػػمطات اإلس ػرائنمي العػػدة لهػػدـ تسػػعة وسػػتنف مي ػ ًزال
وميشأة عبر إخطار أصحابها بإخالئها.
قدس برس1023/6/1 ،
" 35ىآرتس"" :إسرائيل" تمنع األطباء خريجي جامعة القدس من العمل
راـ اهلل  -القػػدس دوت كػػوـ -ترجمػػة خاصػػة :قالػػت صػػحنفة "هػػارتس" بػػأف وزن ػرة الصػػحة اإلس ػرائنمنة ،ناعػػؿ
جنرماف ،ترفض السماح للطباء مف خرنجي جامعة القدس  -أبو دنػس ،باجتنػاز امتحػاف مزاولػة المهيػة فػي
إسرائنؿ ،ما نحوؿ دوف تمكيهـ مف العمؿ.
وحسب الصحنفة ،فايه وعمى عكس المتوقع ،فإف الوزنرة الجدندة ،مستمرة فػي إتّبػاع السناسػة القدنمػة لمػو ازرة،
فنما نتعمؽ برفض السماح لخرنجي كمنة الطب ،في جامعة القدس بالعمؿ في مستشفنات القػدس ،بػدعوى أف
جزءاً مف مبػايي الجامعػة تقػع فػي مدنيػة القػدس المحتمػة ،وعمنػه فػاف سػمطات االحػتالؿ تػرفض االعتػراؼ بهػا
كجامع ػ ػػة أجيبن ػ ػػة (غن ػ ػػر إسػػ ػرائنمنة) ،عمم ػ ػػا أف جامع ػ ػػة الق ػ ػػدس لنس ػ ػػت عضػ ػ ػواً ف ػ ػػي مجم ػ ػػس التعم ػ ػػنـ الع ػ ػػالي
(اإلسرائنمي).
وتقوؿ الصحنفة أف هذه التعمنمات تحرـ حوالي  60طبنباً عامػاً ،مػف خرنجػي الجامعػة ،ومنثػؿ هػذا العػدد مػف
أطباء األسياف ،باإلضافة إلى المئات مف خرنجي كمنات المهف الطبنة ،والعالج الطبنعي ،مف مزاولة عممهـ
في الجهاز الصحي في إسرائنؿ ،عمى الػرغـ مػف الػيقص الػذي نعاينػة هػذا الجهػاز فػي مدنيػة القػدس المحتمػة
تحدنداً.
القدس ،القدس1023/6/3 ،
 36تراجع الحالة الصحية لألسير العيساوي بعد نقمو إلى سجن "شطة"
راـ اهلل -الحنػػاة الجدنػػدة :قػػاؿ األسػػنر المقدسػػي سػػامر العنسػػاوي أف حالتػػه الصػػحنة آخػػذة بػػالتراجع بعػػد قنػػاـ
إدارة السػػجوف بيقمػػه مػػف «عنػػادة سػػجف الرممػػة» إلػػى سػػجف شػػطة ،وأوضػػح األسػػنر لمحػػامي اليػػادي الػػذي قػػاـ
بزنارته أيه نحتاج ليظاـ غذائي معنف ،بعد أف أضرب لمػدة  9أشػهر وتعػرض جسػده لضػعؼ شػدند ومشػاكؿ
في بعض أعضائه الحنونة.
وأبمغ األسنر العنساوي األطباء في «عنادة سجف الرممة» قبؿ يقمػه إلػى حاجتػه لغػذاء محػدد لػـ تػوفره «عنػادة
سػجف الرممػػة» كمػا نجػػب فكنػػؼ سػنكوف هػػذا الوضػػع فػي سػػجف منثػػؿ سػجف شػػطه مبنيػػا أف كمنػة الغػػذاء التػػي
توزع عمى األسرى قمنمة جدا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/3 ،
مستوطنون يحرقون  10زيتونة في قرية حوسان
بنػػت لحػػـ  -الحنػػاة الجدنػػدة :أحػػرؽ مسػػتوطيوف ،يحػػو  10شػػجرة زنتػػوف فػػي قرنػػة حوسػػاف ،غػػرب بنػػت لحػػـ.
وقالػػت مصػػادر محمنػػة فػػي القرنػػة ،بػػاف مسػػتوطينف مػػف مسػػتوطية (بنتػػار عمنػػت) المقامػػة عمػػى أ ارضػػي قرنػػة
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حوساف ،وقرى أخرى ،احرقوا أشجار الزنتوف في ارض نممكها المواطف عبد السالـ عطا الشاعر .ونأتي هذا
االعتداء الجدند ،كجزء مف سمسمة اعتداءات مف قبؿ المستوطينف تجاه القرنة ومواطينها وأرضها وأشجارها.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/3 ،
 37مركز "أحرار"" :حرب األدمغة" بين األسرى الفمسطينيين وسجانييم تستعر بشكل خفي
راـ اهلل (فمسػػطنف)  -خدمػػة قػػدس بػػرس :ذكػػر مركػػز "أح ػرار" لد ارسػػات األسػػرى وحق ػوؽ اإليسػػاف أف "حػػرب
أدمغػػة" تػػدور بشػػكؿ خفػػي فػػي سػػجوف االحػػتالؿ مػػا بػػنف األسػػرى الفمسػػطنيننف والسػػجاف اإلس ػرائنمي" ،تتجمػػى
بطرؽ تهرنب واخفاء األجهزة الخمونػة إلػى السػجوف ،والتػي تسػتعر نومػا بعػد نػوـ دوف أف نكػؿ األسػرى ودوف
أف تستطنع إدارة السجوف بإنقاؼ هذه العممنات" ،كما قاؿ.
وذكر المركز "إف االحتالؿ استعاف بأدوات تكيولوجنة فائقة التطور والدقة ،ورغـ كؿ ذلؾ لـ تستطع مصمحة
السػجوف الحػد مػف ظػاهرة التهرنػػب والقػدرة الفائقػة فػي اإلخفػاء ،كمػػا اسػتعاف االحػتالؿ بوحػدات خاصػة مدربػػة
لمبح ػػث والتيقن ػػب ع ػػف أم ػػاكف إخف ػػاء األس ػػرى حاجن ػػاتهـ دوف أف ت ػػتمكف ه ػػذه الوح ػػدات م ػػف اختػ ػراؽ العقمن ػػة
الفمسطنينة التي أبدعت في طرؽ اإلخفاء" ،عمى حد تعبنره.
قدس يرس1023/6/1 ،
 38الخميل تستفيد من آبارىا التاريخية
(رونتػػرز) :تسػػعى البمػػدة القدنمػػة فػػي مدنيػػة الخمنػػؿ فػػي الضػػفة الغربنػػة إلػػى االسػػتفادة مػػف آبػػار لجمػػع المنػػاه
حفرت قبؿ مئات السينف تحت مباينهػا .وايتهػت بمدنػة الخمنػؿ مػف إعػادة تأهنػؿ أوؿ بئػر ضػمف مجموعػة مػف
سبع آبػار تتػراوح سػعتها بػنف  110إلػى  2300متػر مكعػب موجػودة تحػت مبيػى «مسػجد القػ اززنف» التػارنخي
في البمدة القدنمة.
وقاؿ ياجي القصراوي ،مهيدس قسـ المناه في بمدنة الخمنؿ أمس« ،كيا دائما يبحث عف حػؿ لمشػكمة الػيقص
الحػػاد فػػي المنػػاه وخصوص ػاً فػػي فصػػؿ الصػػنؼ لسػػكاف الخمنػػؿ وتحدنػػداً سػػكاف البمػػدة القدنمػػة» .وأوضػػح أف
استخداـ هذا البئر سنساهـ في توفنر المناه ألكنثر مف  600عائمة وجعؿ معاياتها أقؿ خالؿ فصؿ الصنؼ.
السفير ،بيروت1023/6/3 ،
 39بعد استشياد إخوتيا األربعة ...فمسطينية في غزة تعمل في مصنع خرسانة
(رونتػػرز) :تعمػػؿ الفمسػػطنينة جمنمػػة أبػػو عشػػنبة فػػي مصػػيع أبػػو عنػػدا لمخرسػػاية فػػي قطػػاع غ ػزة .هػػذا العمػػؿ
الندوي الشاؽ نحتاج إلى قوة عضمنة ونقتصر في العادة عمى الرجاؿ ،لكف جمنمة اضػطرت إلنػه حتػى تعػوؿ
أسػرتها الكبن ػرة .ولػػدت جمنمػػة أبػػو عشػػنبة ( 39سػػية) فػػي بنػػت حػػايوف فػػي قطػػاع غػزة وهػػي المعنمػػة الرئنسػػنة
ألسػرتها حنػث لقػي إخوتهػا األربعػة حػتفهـ خػالؿ الصػراع مػع “إسػرائنؿ” فػي قطػاع غػزة .وقالػت إف مػا دفعهػا
لهذا الشغؿ الشػاؽ هػو الوضػع الصػعب لعائمتهػا .وقالػت “لػـ نبػؽ معنػؿ لمػدار ...إخػوتي األربعػة استشػهدوا”.
وذكرت أيها التحقت بالعمؿ في مصيع الخرساية ميذ نثالث سيوات وأيها تعمؿ عشر ساعات في النوـ مرتنف
في األسبوع بأجر نوازي يحو  17دوال اًر في النوـ.
وتشنر تقدنرات إلى أف نثمث سكاف غزة ال نجدوف عمػالً وأف  80فػي المئػة مػف عػائالت القطػاع تعػنش تحػت
خط الفقر .ونقوؿ المسؤولوف إف معدؿ البطالة مف اليساء بغزة نصؿ إلى .%91
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الخميج ،الشارقة1023/6/3 ،
 40النسور لمعاريل :الموضوع الفمسطيني يؤثر عمى عالقات "إسرائيل" واالردن بشكل مباشر
في مقابمة خاصة مع «معارنؼ» انثياء الميتػدى االقتصػادي السػيوي الميعقػد فػي االردف ،نقػوؿ رئػنس الػوزراء
االرديػػي ،عبػػد اهلل اليسػػور ،ايػػه توجػػد عالقػػة مباش ػرة بػػنف المسػػنرة السناسػػنة بػػنف اس ػرائنؿ والفمسػػطنيننف وبػػنف
عالقػات اسػرائنؿ ػ االردف .وهػو نقػوؿ إف «الموضػوع الفمسػطنيي نػؤنثر عمػى عالقػات اسػرائنؿ واالردف بشػكؿ
مباشػػر .اذا مػػا تحقػػؽ تقػػدـ بالفعػػؿ ،وكايػػت يتػػائج انجابنػػة فػػي مواضػػنع تتعمػػؽ بالمفاوضػػات ،فػػاف عالقػػات
ستتحسف بشكؿ فوري».
اسرائنؿ مع االردف ومع باقي دوؿ الشرؽ االوسط
ّ
كما ضسئؿ اليسور في موضػوع تصػونت البرلمػاف االرديػي فػي بدانػة الشػهر فػي مسػألة الغػاء اتفػاؽ السػالـ مػع
اسػرائنؿ وطػػرد السػػفنر االسػرائنمي فػػي عمػػاف ،دايننػػؿ يػػافو ،فقػػاؿ اليسػػور «اف قػرار البرلمػػاف هػػو دنمػػوقراطي،
ولكف لنسوا هـ مف نتخػذ القػ اررات .الشػرعنة الدسػتورنة توجػد فػي نػد الحكومػة ،هػي التػي تتخػذ القػ اررات بشػأف
طرد السفنر أو قطع العالقات مع دوؿ اخرى».
يديعوت 1023/5/32
السفير ،بيروت1023/6/3 ،
 42جودة ينقل إلى عباس رسالة من الممك عبداهلل تتعمق بعممية السالم والجيود األميركية
راـ اهلل – سما :استقبؿ الرئنس محمود عباس ظهػر امػس فػي مقػر الرئاسػة فػي مدنيػة راـ اهلل وزنػر الخارجنػة
األرديػػي ياصػػر جػػودة الػػذي حمػػؿ رسػػالة شػػفونة مػػف جاللػػة الممػػؾ عبػػد اهلل النثػػايي اسػػتم ار اًر لسناسػػة التيسػػنؽ
المشػػترؾ بػػنف فمسػػطنف واألردف ،خصوص ػاً فػػي مػػا نتعمػػؽ بعممنػػة السػػالـ والجهػػود األمنركنػػة الرامنػػة إليقاذهػػا
وابقاء رؤنة حؿ الدولتنف قائمة.
وأشػار وزنػر الخارجنػة الفمسػطنيي رنػػاض المػالكي خػالؿ مػؤتمر صػحافي مػػع يظنػره األرديػي عقػب االجتمػػاع
مػػع عبػػاس ،إلػػى وجػػود تواصػػؿ تػػاـ بػػنف العاهػػؿ األرديػػي وال ػرئنس عبػػاس السػػتكماؿ ومتابعػػة المشػػاورات فػػي
القضانا التي تهـ البمدنف ،والتي تطابؽ مواقؼ القنادتنف في هذا الشأف.
بػػدوره ،أكػػد جػػودة مواصػػمة االتصػػاالت والمشػػاورات خدمػػة لمحقػػوؽ الفمسػػطنينة واقامػػة الدولػػة المسػػتقمة ،مشػػن اًر
إلى أيه يقؿ رسالة مف العاهؿ األرديي إلى عباس في هذا اإلطار .وقاؿ« :هذا التيسنؽ الدائـ والمستمر بػنف
القن ػ ػادتنف نػ ػػأتي فػ ػػي إطػ ػػار الػ ػػزخـ الحقنقػ ػػي لمجهػ ػػود التػ ػػي نبػ ػػذلها كنػ ػػري إلحنػ ػػاء المفاوضػ ػػات الفمسػ ػػطنينة -
االس ػرائنمنة» ،الفت ػاً إلػػى وجػػود اتصػػاالت أردينػػة مكنثفػػة مػػع العواصػػـ الم ػؤنثرة فػػي العػػالـ لػػدعـ جهػػود القنػػادة
الفمسطنينة.
الحياة ،لندن1023/6/3 ،
 58 41نائبا يطالبون بجمسة مناقشة لقضية األسرى االردنيين في سجون االحتالل
عمػػاف -حم ػزة العكانمػػة :طالػػب ( )18يائب ػاً بعقػػد جمسػػة مياقشػػة عامػػة لقضػػنة األسػػرى االردينػػنف فػػي سػػجوف
االحتالؿ الصهنويي ،وذلؾ في مذكرة رفعها اليواب الى رئنس المجمس نوـ امس األحد.
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وأشارت المذكرة التي تبياها اليائب زكرنا الشنا الى عقد الجمسة لمياقشة «الحظر الذي نواجهه  6مف أبيائيػا
االس ػػرى المتواج ػػدنف حالن ػػا ف ػػي المستش ػػفى بس ػػبب اضػ ػرابهـ ع ػػف الطع ػػاـ وح ػػالتهـ الص ػػحنة تت ػػدهور بش ػػكؿ
خطنر».
الدستور ،عمان1023/6/3 ،
 43عبيدات :مسيرة شد الرحال إلى القدس سممية وتشارك بيا  40دولة
عماف  -محمد الكنالي :أكد رئنس الهنئة الشػعبنة لمػدفاع عػف المسػجد األقصػى والمقدسػات يقنػب المهيدسػنف
المهيدس عبداهلل عبندات ،سممنة مسنرة "شد الرحاؿ إلى القدس" ،والتي سػتقاـ نػوـ الجمعػة المقبػؿ فػي ميطقػة
سونمة باالغوار .وأشار عبندات فػي مػؤتمر صػحفي عقدتػه الهنئػة أمػس فػي مجمػع اليقابػات المهينػة إلػى أف
"المسنرة التي تشارؾ بها يحو  90دولة في العالـ ،سنتخممها هتافات لمقدس فقط".
وقػػاؿ عبن ػػدات خ ػػالؿ المػػؤتمر الص ػػحفي ال ػػذي حض ػره يقن ػػب المهيدس ػػنف الػػزراعننف محم ػػود أب ػػو غينم ػػة ،إف
مسػػنرات "سػػنتـ تيظنمهػػا فػػي القػػدس والضػػفة الغربنػػة وقطػػاع غ ػزة وفػػي مختمػػؼ قػػارات العػػالـ ،بػػالتزامف مػػع
المسنرة التي ستيطمؽ في األردف" .وأضاؼ "سنشارؾ في المسػنرة شخصػنات محمنػة وعالمنػة وجالنػات عربنػة
واجيبنة موجودة في المممكة".
عمان1023/6/3 ،
الغدّ ،
 44أىالي األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيمية يواصمون اعتصاميم إلنصال أبنائيم
عماف  -غادة الشنا :لمنػوـ السػادس عشػر عمػى التػوالي ،اعتصػـ أهػالي األسػرى والمفقػودنف األردينػنف أمػس
أمػػاـ الػػدنواف الممكػػي الهاشػػمي ،بمشػػاركة الحركػػة اإلسػػالمنة ،لمطالبػػة الجهػػات الرسػػمنة بالتػػدخؿ إليصػػاؼ
قضنة أبيائهـ المضربنف عف الطعاـ ميذ نثالنثة ونثالنثنف نوما.
وتخممػػت االعتصػػاـ فق ػرة شػػعرنة لمشػػاعر الشػػاب أحمػػد يػػافع أشػػاد فنهػػا باألسػػرى ،وأكػػد فنهػػا ضػػرورة التحػػرؾ
العربػػي واإلسػػالمي .وقػػاـ األسػػنر المحػػرر مػػازف ممصػػة بػػالتعرنؼ بقضػػنة األسػػرى األردينػػنف ومحكومنػػاتهـ
وسػػبب إض ػرابهـ وأمػػور أخػػرى تتعمػػؽ بالسػػجف ومػػا نحػػدث داخمػػه ،مسػػتيك ار التجاهػػؿ الرسػػمي األرديػػي لهػػذه
القضنة الوطينة واإليساينة.
إلى ذلؾ ،يقمت قوات االحػتالؿ اإلسػرائنمي األسػنر مينػر مرعػي إلػى عنػادة سػجف الرممػة جػراء تػدهور صػحته
بسبب إضرابه المفتوح عف الطعاـ.
عمى صعند متصؿ ،اعتصـ يشطاء فمسطنينوف أماـ السفارة األردينة في تؿ أبنب أمس لمطالبة السػفنر ولنػد
عبندات بالتدخؿ لحؿ قضنة األسرى األرديننف الذنف نخوضوف معركة األمعاء الخاونة.
عمان1023/6/3 ،
الغدّ ،
 45خرق إسرائيمي في أجواء البقاع ولبنان يشكو إلى األمم المتحدة
بنروت :خرؽ الطنراف الحربي اإلسرائنمي قبؿ ظهر امس األجواء المبياينة ،وحمقت طائرات بكنثافة وعمى عمو
ميخفض ،فوؽ بنروت وضواحنها وسهؿ البقاع ومحنط السمسمتنف الشرقنة والغربنة بشكؿ دائري.
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وكمؼ رئنس الجمهورنة منشاؿ سمنماف امػس ،وزنػر الخارجنػة فػي حكومػة تصػرنؼ األعمػاؿ عػدياف ميصػور
تقػدنـ شػكوى عاجمػػة إلػى األمػـ المتحػػدة حػوؿ «تمػػادي إسػرائنؿ فػي خروقهػػا الجونػة التػي شػػممت صػباح النػػوـ
(امس) كؿ المياطؽ المبياينة ،بما فنها العاصمة بنروت».
الحياة ،لندن1023/6/3 ،
 46منظمة التعاون اإلسالمي تدين بشدة االستيطان اإلسرائيمي في القدس
عواصـ  -كامؿ إبراهنـ ،الوكاالت :أداف األمنف العاـ لميظمة التعاوف اإلسالمي البروفنسور أكمؿ الدنف
إحساف أوغمو ،بشدة قرار "إسرائنؿ" المصادقة عمى بياء  2200وحدة استنطاينة جدندة في مدنية القدس
المحتمة ،مشن اًر إلى أف تسارع وتنرة بياء المستوطيات نعد في سناؽ سعي االحتالؿ اإلسرائنمي لفرض وقائع
جدندة عمى األرض بهدؼ عزؿ مدنية القدس عف محنطها الفمسطنيي.
وقاؿ أوغمو في بناف صحفي أمس ،إف مف شأف استمرر اليشاط االستنطايي اإلسرائنمي أف نقضي عمى
الحؿ القائـ عمى دولتنف ،مؤكداً أف قضنة القدس تأتي عمى رأس أولونات ميظمة التعاوف اإلسالمي .وأكد
أوغمو أف كؿ األيشطة االستنطاينة غنر شرعنة وتعد ايتهاكاً صارخاً لمقايوف الدولي وق اررات الشرعنة
الدولنة ،داعناً المجتمع الدولي إلى اليهوض بمسؤولناته المباشرة بوضع حد لسناسة االستنطاف اإلسرائنمنة
في كافة األراضي الفمسطنينة المحتمة ،بما فنها القدس.
عمان1023/6/3 ،
الرأيّ ،
 47محمد صبيح خالل تدشين المسيرة العالمية لمقدس :القدس توحد وال تفرق
القاهرة  -مراد فتحي :أعميت مؤسسة القدس الدولنة مف مقر الجامعة العربنة نوـ األحد  ،6/1عف تدشنف
المسنرة العالمنة إلى القدس ،والتي تهدؼ إلى توجنه رسالة إلى األمة العربنة واإلسالمنة ،في ذكرى احتالؿ
القدس الشرنؼ الػ  ،96والممارسات اإلسرائنمنة التي تجرى في القدس مف عممنات تهوند مستمرة والتهجنر
قسري به.
وأكد السفنر محمد صبنح األمنف العاـ المساعد لقطاع فمسطنف واألراضي العربنة المحتمة ،في مؤتمر
صحفي عقد بمقر الجامعة العربنة ،ترحنب الجامعة العربنة بالفعالنة والمسنرة التي دعت إلنها مؤسسة
القدس الدولنة وآي جهد مف أي طرؼ لدعـ القدس .وشدد عمى ضرورة التوحد والوقوؼ جمعنا بجايب
القدس ،مشن اًر إلى أف القدس توحد وال تفرؽ ،وأيها في خطر وتتعرض لمتهوند عمى مدار الساعة .وقاؿ إف
إعالف تدشنف المسنرة النوـ في القاهرة تعبر عف دعـ أهؿ القدس وتوصؿ رسالة إلى الجايب اإلسرائنمي أف
القدس في عقؿ وقمب كؿ عربي ومسمـ ،وأيهـ لف نقبموا بتهوند القدس وعمنهـ أف نفهموا ذلؾ.
الشرق ،الدوحة1023/6/3 ،
 48المتحدث باسم "اإلخوان" :ميدان التحرير سيجمع المصريين من أجل الزحل لمقدس وتحريرىا
وجه د .أحمد عارؼ ،المتحدث الرسمي لجماعة اإلخواف المسممنف ،عددا مف
هدنر شعراوي ،وكرنـ ربنعّ :
الرسائؿ إلى الشعبنف المصري والفمسطنيي ميها "أف أرض منداف التحرنر التي جمعت المصرننف في نثورة
نيانر هي التي سوؼ تجمعهـ لممرة النثاينة مف أجؿ الزحؼ لمقدس والقناـ بتحرنرها" .وأشار عارؼ خالؿ
كممته بمؤتمر "المسنرة العالمنة لمقدس" الذي عقد نوـ األحد  6/1بمقر جامعة الدوؿ العربنة إلى أف أرض
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القدس لنست مجرد عقندة ولكيها تعبنر عف إرادة الشعوب .وأضاؼ عارؼ أف الخالؼ الداخمي لموطف لف
نيسنيا المشكمة الفمسطنينة ،مشددا عمى أف حزب الحرنة والعدالة وجماعة اإلخواف المسممنف سوؼ نشاركاف
بقوة في المسنرة العالمنة لمقدس نوـ الجمعة القادـ  7حزنراف /نوينو .ودعا عارؼ جمنع التنارات السناسنة
إلى المشاركة في المسنرة العالمنة لمقدس.
الوفد ،الجيزة1023/6/3 ،
 49نقيب الصيادلة المصريين :ثورات الربيع العربي ستنتقل لمقدس
هدنر شعراوي ،وكرنـ ربنع :أكد احمد رامي ،يقنب الصنادلة المصرننف ،أف إرادة الشعوب العربنة وحدها
ستكوف كفنمة بتحرنر القدس مف أندي محتمنها الصهانية عمى مدار العقود الماضنة .وقاؿ رامي ،في كممته
بمؤتمر المسنرة العالمنة لمقدس الذي ايعقد النوـ بمقر جامعة الدوؿ العربنة" :قبؿ قناـ نثورة  11نيانر ونثورات
الربنع العربي بوجه عاـ كايت األيظمة تمارس سناسات موالنة لمقوى األمرنكنة والغربنة إلرضاء إسرائنؿ،
ولكف اآلف الوضع تغنر فهياؾ شباب مف جنؿ صاعد نيتهج فك اًر مختمفاً بإمكايه تحرنر مقدساتيا العربنة كما
حرر البمداف العربنة مف األيظمة البائدة" .وأضاؼ "القدس ال تعدو كويها مدنية محتمة فحسب ،بؿ إيها تمنثؿ
عقندة ارسخة في قموب وأذهاف العرب والمسممنف واألقباط أنضاً" ،مؤكداً أف الطرنؽ قد صار ممهداً لتحرنر
القدس قرنباً عبر جنؿ وانثؽ ومؤمف بالقضنة.
الوفد ،الجيزة1023/6/3 ،
 50مصر :مسيرة في القاىرة تحت شعار "شعوب العالم تريد تحرير القدس"
القاهرة  -أنمف قياوي :أعميت ميظمات شعبنة مصرنة ،عف تيظنـ عدد مف الفعالنات الجماهنرنة في مصر
ضمف فعالنات المسنرة العالمنة إلى القدس ،التي ستيطمؽ نوـ الجمعة القادـ  7حزنراف /نوينو الجاري،
والموافؽ لمذكرى  96الحتالؿ المسجد األقصى والجزء الشرقي مف القدس ،وبشكؿ متزامف في داخؿ فمسطنف
وفي عشرات مف عواصـ العالـ تحت شعار "شعوب العالـ ترند تحرنر القدس".
الشرق ،الدوحة1023/6/3 ،
 52دول الخميج تستنكر االعتداءات اإلسرائيمية عمى سورية ...وتع ّد "حزب اهلل" "منظمة إرىابية"
السفنر( ،أ.ؼ.ب ،).رونترز ،واس :ايتهى اجتماع الدورة الػ  217لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف الخمنجي
بتصعند هو األخطر فعمناً مف جايبه ضد "حزب اهلل" ،حنث أكد ممنثمو الدوؿ المجتمعنف في ختاـ االجتماع
في مدنية جدة السعودنة ،أمس ،اعتبار "حزب اهلل" "ميظمة إرهابنة" ،مهددنف باتخاذ إجراءات ضد مصالحه،
لكيهـ امتيعوا عف وضعه عمى لوائح الحركات اإلرهابنة قبؿ إجراء المزند مف "الدراسة".
وفي الشأف السوري ،استيكر المجمس "االعتداءات اإلسرائنمنة السافرة عمى األراضي السورنة".
السفير ،بيروت1023/6/3 ،
 51إيران تعتقل خمية "إرىابية" مرتبطة بالموساد
"ا ؼ ب" :يقمت وسنمة إعالـ رسمنة إنراينة عف تقرنر ألجهزة االستخبارات أف طهراف اعتقمت "شبكة
إرهابنة" مرتبطة باالستخبارات اإلسرائنمنة (الموساد) كايت تخطط لعرقمة إجراء االيتخابات الرئاسنة المقبمة.
وقالت إذاعة وتمفزنوف انرنب عمى موقعها االلكترويي استيادا إلى تصرنحات لو ازرة االستخبارات اإلنراينة إف
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"و ازرة االستخبارات كشفت واعتقمت أفراد هذه الشبكة اإلرهابنة وصادرت مخزوف السالح الذي لدنهـ".
وأضاؼ المصدر يفسه أف المجموعة مؤلفة مف  21شخصاً مف دوف أف نوضح تارنا اعتقاؿ هؤالء أو
أسماءهـ .لكيه لفت إلى أف قائد هذه الخمنة نيحدر "مف بمد عربي إقمنمي".
النيار ،بيروت1023/6/3 ،
شن نصب "اليولوكست" في قمب بريشتينا
 53تحقيق :رئيس الحكومة الكوسوفية يد ّ
نروج
محمد ـ .األرياؤوط :مع الذكرى  61لقناـ "إسرائنؿ" ،الذي نستذكره الفمسطنينوف تحت مسمى "اليكبة"ّ ،
كؿ طرؼ لمصطمحاته التي بيى عمنها هونته أو دولته وعالقته مع اآلخر .ومف هذه المصطمحات
"الهولوكست" أو المحرقة اليازنة لمنهود خالؿ الحرب العالمنة النثاينة الذي أصبح يكرايه ندخؿ في إطار
معاداة السامنة.
وفي هذا اإلطار تبذؿ مساع في الفترة األخنرة لجعؿ "الهولوكست" حاض اًر في الكتب المدرسنة وفي
الساحات والمتاحؼ في دوؿ البمقاف ،وبخاصة في تمؾ التي نمنثؿ المسمموف فنها نثقالً مؤنث اًر (ألباينا وكوسوفو
ومكدوينا) لنكوف ذلؾ "ممهماً" لبقنة العالـ اإلسالمي .وفي هذه المياسبة (الذكرى الػ  61لقناـ إسرائنؿ) قامت
اإلدارة األمرنكنة بتيظنـ زنارة جماعنة ألئمة مسممنف مف البوسية وتركنا والمغرب وايدوينسنا وغنرها إلى
معسكر أوشفنتز اليازي والمتحؼ الجدند لمهولوكست في العاصمة البولوينة وارسو في  13أنار /مانو ضمف
مساعنها ألجؿ تعرنؼ أو تيونر العالـ اإلسالمي بالهولوكست.
وفي هذا السناؽ قد (ال) نبدو مف المصادفة أف نقاـ خالؿ الشهر ذاته أنار ،احتفاؿ في سكوبنه عاصمة
"جمهورنة مكدوينا" بمياسبة االفتتاح الرسمي لمتحؼ الهولوكست ،واحتفاؿ في برنشتنيا عاصمة "جمهورنة
كوسوفو" لتدشنف يصب تذكاري لمهولوكست في قمب المدنية في الوقت الذي كاف فنه األئمة المسمموف
نزوروف معسكر أوشفنتز والمتحؼ الجدند لمهولوكست في وارسو.
النهود والغجر
ومع الفارؽ الكبنر بنف ما كاف نعينه الوجود النهودي في "جمهورنة مكدوينا" والوجود النهودي في "جمهورنة
كوسوفو"  ،الذي لـ نكف نتعدى المئات خالؿ الحكـ العنثمايي وال نتعدى اآلف العشرات أي أقؿ بكنثنر مف
الغجر الذنف تزخر بهـ كوسوفو ولهـ يائب في البرلماف وكايوا أنضاً مف ضحانا الهولوكست ،فإف االحتفاؿ
بتدشنف يصب الهولوكست في قمب برنشتنيا لـ نمر دوف تحفظات مف المعارضة والمجتمع المديي
الكوسوفي.
وكاف رئنس الحكومة الكوسوفنة هاشـ نثاتشي قد قاـ ظهر الخمنس  13أنار /مانو بتدشنف اليصب التذكاري
لمهولوكست في المكاف الذي وجد فنه كينس لمنهود في قمب برنشتنيا العنثماينة ،الذي هدـ جزء ميها في بدانة
الحكـ الشنوعي لكي نبيى هياؾ مقر البرلماف الكوسوفي ومقر الحكومة الكوسوفنة الحالنة .ووجد نثاتشي
فرصة اليتقاد الحكـ الشنوعي عمى اضطهاده النهود دوف أف نذكر بالمقابؿ أف هدـ ذلؾ الجزء مف برنشتنيا
العنثماينة شمؿ أنضاً أحد أقدـ الجوامع (جامع نوسؼ أفيدي مف عاـ  )2112لبياء أحدث فيدؽ في المدنية
(بوجور) ،الذي كاف نستحؽ أنضاً أف نوضع يصب ضنذ ّكر به .وقد أضاؼ نثاتشي في كممته بهذه المياسبة
أف الهدؼ مف يصب المحرقة "أف يتذكر دائماً آنثار التيوع ووجود النهود الذي كاف حاض اًر عمى مر القروف
في كوسوفو".
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وقد جاء لممشاركة في هذا االحتفاؿ حاخاـ بروكسؿ لنفي ماتوسوؼ والسفنر اإلسرائنمي في بمغراد نوسؼ
لنفي ،الذي قاؿ بهذه المياسبة إيه "نشعر باالعتزاز بسبب هذا االحتراـ الذي نبدنه الكوسوفنوف إزاء النهود".
وفي النوـ ذاته افتتح وزنر النثقافة كراسينتشي معرضاً لمصور في المتحؼ اإلنثيولوجي في برنشتنيا عف
الوجود النهودي في كوسوفو وذكرى المحرقة ،وأعمف القرار بإيشاء "متحؼ التراث النهودي" ضمف المتحؼ
القومي الكوسوفي ،وأف هذا المشروع سنتـ بالتعاوف مع المهيدس النهودي المعروؼ آروف أراد .وقد شارؾ
في افتتاح المعرض عضو مجمس الشنوخ األمرنكي النوت ايجؿ ،الذي قاؿ في كممته "إف إقامة هذا
المعرض واستذكار الهولوكست ندالف عمى الصداقة والنثقافة الرفنعة واحتراـ التيوع النثقافي والدنيي لشعب
كوسوفو".
ال تشاور مع البرلماف
ولكف هذا االحتفاء بذكرى الهولوكست لـ نمر دوف تحفظات لممعارضة وميظمات المجتمع المديي في
كوسوفو .وجاء أقوى التحفظات عمى لساف يائب رئنس البرلماف الكوسوفي ورئنس التجمع البرلمايي لحزب
"حؽ تقرنر المصنر" (النثالث في البرلماف) غالوؾ كوينوفسا ،الذي احتج عمى تصرؼ الحكومة الكوسوفنة
بوضع يصب الهولوكست في الحدنقة المشتركة لمبيى البرلماف ومبيى الحكومة مف دوف أف أخذ موافقة
البرلماف.
واعتبرت "الرابطة األلباينة األمرنكنة" ،أف التعبنر الوارد في البريامج الرسمي لتدشنف يصب الهولوكست عف
أيه نمنثّؿ "الصداقة األبدنة بنف شعب كوسوفو وشعب إسرائنؿ" ال نعبر عف واقع الحاؿ بنف الدولتنف .فقد
اعترفت أكنثر مف يصؼ الدوؿ العربنة وأكنثر مف يصؼ أعضاء ميظمة التعاوف اإلسالمي باستقالؿ
كوسوفو بنيما لـ تعترؼ "إسرائنؿ" بالدولة الكوسوفنة حتى اآلف.
ونرى بعض المراقبنف أف هذا التركنز عمى تطبنع العالقات بنف "إسرائنؿ" وكوسوفو باعتبارها أوؿ دولة
أوروبنة مف حنث يسبة المسممنف فنها (حوالي  )%96جزء مف تطبنع العالقات مع أكبر شعب مسمـ في
أوروبا الجيوبنة الشرقنة (األلباف) ايطالقاً مف أف مشكمة إسرائنؿ هي مع العرب ،أو مع بعض العرب
والفمسطنيننف ،ولنست مع المسممنف .كما نربط بعض المراقبنف هذا االحتفاء الكوسوفي الرسمي بػ"التراث
النهودي في كوسوفو" باالعتداء الغامض الذي تعرضت له مقبرة النهود في برنشتنيا قبؿ شهور ووضعت
خالله شعارات يازنة عمى القبور ،وهو األمر الذي نيسبه البعض إلى تزاند اإلسالـ السمفي في كوسوفو
خالؿ السيوات األخنرة.
الحياة ،لندن1023/6/3 ،
 54بان كي مون يؤكد عدم شرعية االستيطان وضم االحتالل لـ"القدس الشرقية"
غزة  -أشرؼ الهور :أعمف األمنف العاـ للمـ المتحدة باف كي موف نوـ أمس في رسالة بعنثها لوزنر
الخارجنة الفمسطنيي د .رناض المالكي ،عدـ اعتراؼ األمـ المتحدة بضـ "القدس الشرقنة" المحتمة مف قبؿ
دولة االحتالؿ اإلسرائنمي .وأكد باف كي موف عمى عدـ شرعنة االستنطاف ،وعبر عف قمقه ورفضه مف
استمرار "االيتهاكات اإلسرائنمنة األخنرة" ضد الشعب الفمسطنيي ،خاصة تمؾ في مدنية القدس والمتمنثمة
بهدـ الميازؿ ،وعممنات اإلخالء القسري لممواطينف الفمسطنيننف مف ميازلهـ ،وفرض القنود عمى المسممنف
والمسنحننف مف الشعب الفمسطنيي ،مف الوصوؿ إلى األماكف المقدسة.
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وأشار باف كي موف أيه اتصؿ برئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو وطالبه بالوقؼ الفوري لهذه
االيتهاكات ،وضرورة التزاـ "إسرائنؿ" بالقايوف الدولي اإليسايي .وأكد أيه عبر عف ‘قمقه الشدند’ إزاء
التوترات األخنرة في مدنية القدس المحتمة ،والتي تقوض الجهود الدولنة يحو استئياؼ محادنثات السالـ،
مشددا عمى ضرورة أف تكوف القدس عاصمة لمدولتنف الفمسطنينة واإلسرائنمنة تعنشاف بسالـ وأماف جيبا إلى
جيب.
القدس العربي ،لندن1023/6/3 ،
 55الحكومة اإلسرائيمية تمنع نائب وزير الخارجية الفنزويمي من زيارة أراضي السمطة الفمسطينية
أجرى الحوار عماد الدبؾ :كشؼ يائب وزنر الخارجنة الفيزونمي دانفند فنالسكنز أف الحكومة اإلسرائنمنة
رفضت الموافقة عمى دخوله للراضي الفمسطنينة لعقد سمسمة مف المقاءات مع مسؤولنف فمسطنيننف ،وقاؿ
إف هذا التصرؼ جزء مف سموؾ دولة احتالؿ ،طالما رفضت ق اررات األمـ المتحدة ،وترفض ميح الشعب
الفمسطنيي حقوقه المشروعة.
وقاؿ ،خالؿ مقابمة صحفنة لجرندة العرب النوـ ،إف هدؼ زنارته "راـ اهلل هو إجراء مباحنثات مع المسؤولنف
في السمطة الفمسطنينة حوؿ عدد مف القضانا وكذلؾ العمؿ عمى إعطاء استم اررنة ودعـ لكؿ االتفاقات التي
وقعتها الحكومة الفنيزونمنة مع الحكومة الفمسطنينة بعد حصوؿ فمسطنف عمى مقعد عضو مراقب في األمـ
المتحدة" .وشدد عمى أف "موقؼ فيزونال تجاه القضنة الفمسطنينة نشدد عمى ضرورة وضع حد لالحتالؿ
اإلسرائنمي للراضي الفمسطنينة ويقوؿ ،نجب أف تطبؽ ق اررات األمـ المتحدة واالعتراؼ بالدولة الفمسطنينة
وحقوؽ الشعب الفمسطنيي كاممة ،ويحف عمميا وما زليا يعمؿ بكؿ ما يستطنع مف جهد دبموماسي لدعـ
القضانا العربنة وفي مقدمتها القضنة الفمسطنينة.
عمان1023/6/2 ،
العرب اليومّ ،
 56معركة القدس تمتد إلى جنيل وبروكسل ..معرضان لصور المدينة في زمان واحد
كتب حساف البمعاوي :بعندا عف ضجنج جرافات االحتالؿ اإلسرائنمي وهي تهدـ الميازؿ الفمسطنينة في
مدنية القدس وضواحنها في سناؽ استراتنجنة إسرائنمنة متواصمة لتغننر الواقع الحضاري والدنموغرافي لمدنية
القدس وشطب الوجود الفمسطنيي كامال بكافة مكوياته السناسنة والدنينة ،إسالمنة ومسنحنة ،ونثقافنة
وايساينة ،تحتدـ معركة الصورة في أروقة مؤسسات األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي في كبرى المدف
األوروبنة.
جينؼ وبروكسؿ ،المتاف تحتضياف معرضي صور األوؿ فمسطنيي واآلخر إسرائنمي .هي إذا معركة الصورة
التي ستتصدر في األناـ القمنة المقبمة المشهدنف السناسي واإلعالمي كأداة نثقافنة واعالمنة فعالة في مراحؿ
عدندة مف الصراع العربي اإلسرائنمي .معرضاف لمقدس ،األوؿ إسرائنمي في مبيى االتحاد األوروبي
ببروكسؿ نقاـ نوـ  9حزنراف ،والنثايي عربي /فمسطنيي في مبيى قصر األمـ المتحدة في يفس الشهر وفي
فترات زمينة متقاربة في انثينف مف أكبر المحافؿ الدولنة في أوروبا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/3 ،
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" 57المؤتمر القومي العربي" في القاىرة :تشنجات وخالفات حول مصر وسورية
ياصر كامؿٍ :
قاس حزنراف عمى العرب ،وخاصة القومننف ميهـ .هذه كايت حاؿ المؤتمر القومي العربي،
الذي عقد خالؿ النومنف الماضننف ،في دورته الرابعة والعشرنف في القاهرة ،بعد غناب عيها طونؿ (ميذ
العاـ  .)2997وفي كؿ دقنقة كاف حزنراف نفعؿ أفاعنمه المعتادة مع العرب.
في الصباح كاف الصداـ بنف "القومننف" و"اإلسالمننف" عمى وقع اإلنقاع الفائر لمحاؿ المصرنة .في الظهنرة
تمترس قومنوف خمؼ "سانكس – بنكو" في مواجهة يزنؼ سورنة اليافر .وفي المنؿ وصباح النوـ التالي
لالفتتاح كاف اليزاع حوؿ سورنة.
في الجمسة االفتتاحنة كاف "طبنعنا"  -بروتوكولناً واجرائناً  -أف نحتفي المؤتمروف بػ"النثورة المصرنة"،
فاختاروا حمدنف صباحي لنمقي كممة افتتاحنة .وقاؿ صباحي إف "جمنع الفصائؿ والقوى السناسنة تجمعت
في منداف التحرنر ضد يظاـ الحكـ المستبد السابؽ ،حنث كايت النثورة صياعة مشتركة ،نثـ استأنثر هذا
الفصنؿ (اإلخوايي) بالحكـ وأطاح كؿ رفاؽ النثورة ميذ تولنه الحكـ ،وايفرد بصياعة الدستور ،وصناغة
قواينف تحقؽ أهدافه ومطامعه في البالد ،وتمكنف إخوايه مف مقالند الحكـ".
وبدا أف البعض قد "ابتمع" حدنث صباحي الذي نبدو كأيه نتعارض مع "استراتنجنة" عمؿ المؤتمر القومي
العربي وخطته المقرة عبر دوراته ،والتي تؤكد أف طبنعة المؤتمر السيوي هي أيه "مؤتمر فكري سناسي"،
ولنس يدوة فكرنة ،كما أيه لنس مؤتم اًر حزبناً نسعى لمسمطة ،لكيه لـ "نبتمع" أف تسمح رئاسة المؤتمر
بالحدنث لشاب قضدـ عمى أيه "مف شباب النثورة المصرنة" وتبنف في تقدنمه ليفسه أيه "المتحدث الرسمي
لحممة (تمرد) محمود بدر ،التي تجمع توقنعات مف المصرننف  -جمعت سبعة مالننف توقنع  -تطالب
الرئنس محمد مرسي بإجراء ايتخابات رئاسنة مبكرة.
وهكذا ،ما إف بدأ بدر الحدنث حتى وقؼ البعض ،لنسمع ما نقوؿ ،فإذ هو نشف هجوماً حاداً عمى الرئنس
تطرؽ بدر
محمد مرسي ،ونتوعده في  30حزنراف باإلسقاط والرحنؿ .وبدأت أصوات تتعالى اعتراضاً حنف ّ
إلى الرسالة التي وجهها مرسي إلى الرئنس اإلسرائنمي شمعوف بنرنز ،نثـ بدأ عدد مف أعضاء المؤتمر
الخروج مف القاعة غاضبنف ،خصوصاً حنف قاؿ بدر" :ال القومي وال العروبي نوافؽ عمى التعامؿ
اإلسرائنمي بهذا الشكؿ ،وال نوافؽ عمى صداقة األمنركننف عمى حساب األمؿ الفمسطنيي ،وال نتعامؿ مع
األزمة األفرنقنة بالمخالفة لما كاف نتعامؿ به الزعنـ عبد الياصر".
وجرى كنثر ،لكي نتبنيوا مف هـ الغاضبوف ،فكاف األبرز فنهـ عضو المكتب السناسي لحركة حماس أسامة
حمداف .عاد حمداف إلى القاعة بعدما ايتهي كالـ بدر ،وطمب الكممة ،فقاؿ "لقد قبمت عضونة المؤتمر ميذ
العاـ  2998أليه نضمف حرنة الرأي والتعبنر مع األدب" ،فقاطعته أصوات مف القاعة مرتفعة رافضة إشارته
إلى "األدب" ،وهتؼ بعضها "نسقط نسقط حكـ المرشد"" ،مصر دولة عربنة ..مش والنة وهابنة ..وال إمارة
إخواينة".
وايتهت الجمسة بتعمنؽ مف أحد الميظمنف بأف "ما حدث مف اختالؼ في الرؤى نعكس الحنونة ،خاصة أييا
تنارات مختمفة نجمعها البعد القومي ،وما حدث كاف مف شاب ال نعرؼ الجمنع اتجاهاته ،خاصة أيه بعد
نفرؽ".
 11نيانر ال يستطنع تحجنـ أحد" ،مشدداً عمى أف "المؤتمر لنس ضد أحد وهو نجمع وال ّ
أما يائب رئنس "حزب الحرنة والعدالة" عصاـ العرناف الذي حضر الجمسة االفتتاحنة فقد غادر القاعة خالؿ
إلقاء حمدنف صباحي كممته ولـ نشارؾ في أعماؿ المؤتمر.
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وقد جرت محاوالت مكنثفة لتهدئة األجواء مف قبؿ عدد مف مسؤولي المؤتمر ،وال سنما أمنيه العاـ عبد الممؾ
مخالفي واألمنف العاـ األسبؽ معف بشور ،وكايت يتنجتها قناـ وفد مف المؤتمر بزنارة مركز "حزب الحرنة
والعدالة" والمقاء بعدد مف قنادننه وفي مقدمهـ عصاـ العرناف ،حنث جرى البحث في العالقة بنف القومننف
واإلسالمننف وكنفنة معالجة أجواء التشيج .كما عقد لقاء عمى هامش المؤتمر بنف صباحي وحمداف لترطنب
األجواء والتأكند عمى أف نبقى اليقد في اإلطار الموضوعي.
وكاف مف المقرر أف نقوـ وفد مف المؤتمر بزنارة الرئنس المصري محمد مرسي ،لكف عدداً مف أعضاء
المؤتمر اعترضوا عمى ذلؾ وطالبوا بأف نكوف المقاء حوارناً وأف نستمع مرسي إلى المالحظات اليقدنة ،ما
أدى إلى عدـ االتفاؽ عمى الزنارة والغاء الموعد.
وجهت أجواء المؤتمر يحو كنفنة السنطرة عمى التبانيات  -الخالفات الظاهرة
المواجهة بنف بدر وحمدافّ ،
بقوة .قضرئت فقرات مف تقرنر "حاؿ األمة" .المعقبوف والمياقشوف تجاهموا التقرنر بصورة مجممة ،وايتقوا
الموضوع السوري ،وايقسموا حوله نثالنثة أقساـ :قسـ اعتبر أف الواجب القومي اآلف هو الدفاع عف وحدة كؿ
قطر عربي ،وأف الدفاع عف وحدة سورنة في مواجهة الحمؼ الصهنويي األمنركي دفاع عف األمة العربنة
ولنس دفاعا عف اليظاـ .وعبر العمند أمنف حطنط عف هذا الرأي بقوة ،باإلضافة إلى سهاـ األسعد.
في المقابؿ ،كاف الهجوـ عمى اليظاـ في سورنة وحزب اهلل ضارنا ،كما كاف الدفاع عيه مستمنتا .وبدت
كممات حسف عبد العظنـ ،الذي وصؼ يفسه بأيه "قومي ياصري وحدوي" كأيه بحث عف ميطقة وسط
"عقالينة" .وطالب حمفاء اليظاـ وحمفاء المعارضة جمنعا بالكؼ عف دعـ الطرفنف ،وخمص إلى أف "األمر
نتطمب توافقا دولنا  -إقمنمنا  -عربنا عمى إيهاء اليزاع المسمح مف خالؿ الذهاب إلى" "جينؼ  ،"1مشددا
عمى أف "الشعب السوري مصمـ عمى إيهاء اليظاـ".
في أصداء الموضوع السوري تيانثرت كممات عف اليزاع السيي  -الشنعي وخطط "األمبرنالنة والصهنوينة"
إلشعاله لتقسنـ الدوؿ القطرنة المرسومة وفؽ معاهدة سانكس  -بنكو ( )2926بنف فريسا وبرنطاينا .وجاهر
كنثنروف بأف الخطر حاؿ وحقنقي ،وأف القومنة والعروبة اآلف تعيي الدفاع عف الحدود القطرنة الحالنة.
السفير ،بيروت1023/6/3 ،
 58اإلمارات رابع أغنى دولة في العالم واألولى عربياً
دبي  -أشرؼ رفنؽ :احتمت اإلمارات المركز الرابع عالمنا كأغيى دوؿ في العالـ عمى أساس يصنب الفرد
مف إجمالي الياتج المحمي ،الذي بمغ  99788ألؼ دوالر متقدمة عمى سونسرا ،التي تعد مف أغيى الدوؿ
األوروبنة ،حسب تقدنرات صيدوؽ اليقد الدولي.
في الوقت الذي احتمت فنه اإلمارات المركز الرابع جاءت سونس ار في المركز الخامس بيصنب فرد مف
إجمالي الياتج المحمي بمغ  96797ألؼ دوالر سيونا .ولـ نسبؽ اإلمارات مف حنث يصنب الفرد مف إجمالي
الياتج المحمي إال نثالث دوؿ ،هي الوالنات المتحدة في المركز النثالث ،واليرونج في المركز النثايي ،بنيما
جاءت سيغافورة في المركز األوؿ.
البيان ،دبي1023/6/3 ،
 59الطالق في موريتانيا ُيستقبل بالزغاريد
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عف مندؿ إنست أويالنف :ضنعرؼ الطالؽ في العالـ العربي بأيه "أبغض الحالؿ" لما نترتب عمنه مف آنثار
اجتماعنة ،إال أف هذه القاعدة لنست عامة عمى األقؿ باليسبة لممرأة المورنتاينة ،التي تستقبؿ الطالؽ
بالزغارند والحفالت تماماً كما تستقبؿ عرسها.
ونشهد المجتمع المورنتايي ارتفاعاً في يسبة الطالؽ .وتؤكد مصادر إعالمنة أف أحد أسباب ارتفاع يسبة
الطالؽ إلى  %99هي االحتفاالت التي نقنمها األهؿ لممرأة عيد طالقها ،فضالً عف القواينف العرفنة التي
تنسر لمرجؿ طالؽ زوجته مف دوف أديى مسؤولنة .واذا كايت المرأة العربنة تتقبؿ يبأ طالقها بالحزف ألف
ّ
مستقبمها في الزواج مرة نثاينة نيخفض ،فإف المرأة المورنتاينة المطمقة تتساوى مع غنرها مف اليساء في الحظ
بالزواج مرة نثاينة بؿ عدة مرات.
وتضرجع الدراسات أسباب ايتشار ظاهرة الطالؽ في مورنتاينا إلى عدة عوامؿ مف بنيها الطقوس االحتفالنة
التي تستقبؿ بها المرأة عيد طالقها ،والتزاـ الرجاؿ لها بتعونضها عبر ظاهرة تعرؼ باسـ "التحراش" نقوـ
بموجبها الرجاؿ غنر المتزوجنف بالتظاهر برغبتهـ في الزواج مف المطمقة ،واإلقباؿ عمنها فور عودتها إلى
بنتها .وتستقبؿ اليساء الميحدرات مف طبقات اجتماعنة راقنة ،في األناـ األولى مف الطالؽ ،الشعراء الذنف
نهيئويها بالقصائد عمى خالصها مف زوج سن الحظ ،ونحمدوف اهلل أليها أصبحت خارج العصمة ،أليها
عد المطمقة حفمة عشاء تدعو إلنها صدنقاتها ومعارفها ،وكنثن ار ما
أصالً لـ تكف زوجة الرجؿ المياسب .وتض ّ
تستقبؿ بعد هذه الحفمة دعوات شفهنة مف رجاؿ نطمبويها لاللتحاؽ مف جدند بعش الزوجنة ما إف تيتهي أناـ
العدة.
ونعتبر خبراء اجتماعنوف أف احتفاؿ المرأة بالطالؽ نعود إلى مجموعة مف العوامؿ ،مف بنيها أف المورنتاينة
ترى أف ردة الفعؿ المياسبة عمى الطالؽ ،هي أف تظهر أماـ الزوج أيها غنر ميهارة ،بؿ سعندة بااليفصاؿ.
ونعرؼ إعالف ترحنب الرجؿ بطالؽ امرأة معنية أليه نحبها في المهجة المورنتاينة بػ"التحراش" ،وهو أف نذبح
ض
الرجؿ نثو اًر أو كبشاً أو جمالً نثـ نترؾ لحمه لنوزع عمى الفقراء والمساكنف .واذا كايت هذه العادة اختفت ميذ
عقود عمى شكؿ ذبائح ،فإيها ال تزاؿ حنة مف خالؿ ممارسات أخرى كميح هدنة لمف أعمف الخبر.
وتجري عادة االحتفاؿ بالطالؽ في المدف والقرى واألرناؼ المورنتاينة عمى حد سواء ،بأف ترفع المرأة
المطمقة أو خادمتها أو قرنبتها صوتها بنثالث زغارند عيد طالقها إلعالف فرحتها بهذا الحدث ،وتدؽ الطبوؿ
أحناياً ،ونتردد الغياء في سهرة تجتمع فنها اليساء واألطفاؿ .وفي الميطقة الشرقنة مف مورنتاينا والعاصمة
يواكشوط ،ضنعتبر مف شبه الواجب عمى المرأة المطمقة تيظنـ حفمة نوـ خروجها مف العدة ،حنث تتزنف وتضع
الحياء مستعدة لخوض تجارب أخرى في الزواج والطالؽ.
السفير ،بيروت1023/6/3 ،
 60عن حماس وسوريا وايران وحزب اهلل!

مؤمف بسنسو
تخت ػػزف األزم ػػة الس ػػورنة المتص ػػاعدة ف ػػي طناته ػػا ممف ػػات ش ػػائكة وقض ػػانا معق ػػدة تت ػػداخؿ تفاص ػػنمها وتتش ػػعب
مساراتها لتيتج حالة غرنبػة تشػترؾ فنهػا األضػداد والمتياقضػات ،وتبػدو فنهػا لغػة الحسػـ أكنثػر كمفػة قناسػا بمػا
تحممه إمكايات التسونة وفرص الوفاؽ.
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حماس وسورنا وانراف وحزب اهلل ،عياصر أساسنة ضمف مكويات الحالة السورنة الراهية ،وال مفػر مػف إعػادة
صػناغة أفػؽ العالقػػة فنمػا بنيهػػا توطئػة إلرسػػاء حػؿ سناسػي تػوافقي نيهػي الجػػرح السػوري اليػػازؼ الػذي أدمػػى
قموب أبياء األمة جمعاء.
حماس واألزمة السورية
بدا الفتػا صػدور مػوقفنف عػف حركػة حمػاس بخصػوص األزمػة السػورنة فػي اآلويػة األخنػرة ،حنػث كػاف األوؿ
صرنحا دوف أي التباس ،وفنه أعمف بعض قادة الحركة منثؿ خالد مشعؿ واسماعنؿ هينة ايحنازهـ التاـ لمنثورة
الس ػػورنة ووق ػػوفهـ الكام ػػؿ م ػػع مطال ػػب الش ػػعب الس ػػوري العادل ػػة ،ف ػػي ح ػػنف صػ ػدر ع ػػف بع ػػض ق ػػادة الحرك ػػة
اآلخرنف ،منثؿ د .موسى أبػو مػرزوؽ ود .محمػود الزهػار ،تصػرنحات تػدعو إلػى حػؿ سناسػي وسػطي للزمػة
بما نجيب الشعب والدولة في سورنا ونالت الصراع الدامي.
في عالـ السناسة فإف العمؿ التكتنكي الخالص نعيي المنوعة وتسونغ االيخراط في مالعب السناسة الموبوءة
بكاف ػػة أمػ ػراض العص ػػر ،كم ػػا أف العم ػػؿ اإلس ػػتراتنجي البح ػػت نعي ػػي التحج ػػر والجم ػػود واالفتق ػػار إل ػػى مواكب ػػة
تطػػورات الحنػػاة واحتناجػػات العصػػر .وهكػػذا فػػإف الحػ ّؿ اليمػػوذجي نكمػػف فػػي اجتػراح عمػػؿ سناسػػي مػػرف قابػػؿ
ومحصف بالمبادئ األصنمة واإلستراتنجنات الكبرى ال غنر.
آللنات المياورة والتكتنؾ،
ّ
واذا ما أقرريا بأف موقؼ حركة حماس مف األزمة السػورنة الشػائكة وتفاصػنمها المعقػدة هػو موقػؼ بػالغ الدقػة
والحساسنة بحكـ احتضاف اليظاـ السوري لمحركة ميذ لحظة إخراجها القسػري مػف األردف أوائػؿ عػاـ 2999ـ
وحتػػى خروجهػػا اليػػاعـ مػػف سػػورنا يهانػػة عػػاـ 1022ـ ،فػػإف هػػذا نقوديػػا إلػػى االعتػراؼ بػػأف مػػف الحكمػػة عػػدـ
ابتدار حماس لموقؼ قطعي مف األزمة السورنة كوف ذلؾ نشي بقطع الجسور مع اليظاـ واالصطفاؼ الحػاد
م ػػع ق ػػوى النث ػػورة ،وه ػػو م ػػا نجع ػػؿ المخنم ػػات الفمس ػػطنينة هي ػػاؾ عرض ػػة لم ػػبطش وااليتق ػػاـ ،ونض ػػع الالجئ ػػنف
المكمومنف في أتوف المحرقة واالقتتاؿ.
وفي المقابؿ فإف التزاـ الصمت أو ما نسمى الحناد التاـ نشكؿ ايفصاما سناسػنا وأخالقنػا عػف القػنـ والمبػادئ
الكبرى ،واق ار ار ضمينا بجرائـ اليظاـ بحؽ الشعب السوري ونثورته المباركة في سبنؿ الحرنة والكرامة الوطينة.
مػف هيػػا بػػدت الحاجػػة أشػػد مػػا تكػػوف إلػػى تكامػػؿ األدوار داخػػؿ الصػػؼ القنػػادي لمحركػػة فػػي إطػػار الجمػػع بػػنف
اإلسػػتراتنجنة والتكتنػػؾ ،والمزاوجػػة بػػنف الميػػاورة والمبػػادئ ،فػػي إطػػار صػػنغة تكاممنػػة أممتهػػا خطػػورة المرحمػػة
وتعقنداتها الجساـ.
فحػنف نخػػرج مػػف بػػنف صػػؼ حمػاس القنػػادي مػػف نعمػػف االيحنػػاز التػػاـ إلػى نثػػورة الشػػعب السػػوري ،فػػإف الحركػػة
تيسجـ حنيها مع قنمها الدنينة ومبادئها األخالقنة ونثوابتها اإليسػاينة واسػتراتنجناتها الكمنػة التػي ال تهػاوف فػي
التعبنر عيها والدوراف معها والتزاـ محدداتها.
وحنف نخرج –أنضا -مف بنف صفوؼ الحركة مف نطمػؽ لغػة مريػة ونسػتخدـ لهجػة أكنثػر يعومػة عبػر الػدعوة
إلى إنجاد حؿ سناسي لميع إراقة المزند مف الدماء السورنة العزنزة دوف أف نيكر فضؿ وصػينع سػورنا الدولػة
فػػي مضػػمار دعػػـ المقاومػػة طنمػػة المرحمػػة الماضػػنة ،فػػإف الحركػػة تمػػارس حنيهػػا التكتنػػؾ السناسػػي المحسػػوب
الذي تقتضنه ضرورات المرحمة وتعقندات األحداث.
باختصار ،فإف مػا قػد نػراه الػبعض تبانيػا فػي الػرؤى والمواقػؼ الخاصػة بحمػاس إزاء األزمػة السػورنة لػنس إال
شػ ػػكال مػ ػػف أشػ ػػكاؿ القػ ػػدرة عمػ ػػى التعػ ػػاطي مػ ػػع المسػ ػػاحات السناسػ ػػنة المتاحػ ػػة برسػ ػػـ المزاوجػ ػػة بػ ػػنف النثوابػ ػػت
والمتغنرات ،والتكتنؾ واإلستراتنجنة ،واجتناز حقوؿ األلغاـ ومياطؽ الرماؿ المتحركة بأقؿ الخسائر الممكية.
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وعمنػػه ،لػػنس صػػعبا إيتػػاج مواقػػؼ سناسػػنة متوازيػػة تتمػػاهى مػػع المصػػالح والمكاسػػب المرحمنػػة دوف المسػػاس
بالمبادئ واإلستراتنجنات األصنمة ،بما ضنبقي عمى شعرة معاونة وال نحرؽ السفف مع اليظاـ ،فالمبادئ ضرورة
الذكي مف ضنحسف تخمنؽ المواقؼ في ضوئهما بأفضؿ الصنغ وأقؿ الخسائر.
ولمسناسة أحكاـ ،و ّ
حول إي ارن وحزب اهلل
ابتػػداء ،نيبغػػي اإلقػرار بػػدور حػػزب اهلل وانػراف فػػي مواجهػػة كنػػاف االحػػتالؿ ،واالعتػراؼ بػػأف الكنثنػػر مػػف العتػػاد
العسػػكري الػػذي تػػـ اسػػتخدامه فػػي مقاومػػة االحػػتالؿ ،وخصوصػػا فػػي الحػػرب األخنػرة يهانػػة عػػاـ 1021ـ ،ذو
ماركة إنراينة بحتة ،ياهنؾ عف الخدمات الفينة التي تولت إنراف تقدنمها وتزوند المقاومة الفمسطنينة بها طنمة
المرحمة الماضنة.
واقع الحاؿ أف المعادلة الخاصػة بػإنراف وحػزب اهلل بالغػة التعقنػد ،فهػي تتشػكؿ مػف أخػالط مػف العمػؿ النثػوري
ضد إسرائنؿ الذي نعكر صفوه العمؿ الطائفي واالصطفاؼ المذموـ إلى جوار اليظاـ السػوري الػدموي ،الػذي
نقترؼ المجازر ونسفؾ الدماء بدـ بارد ضد األطفاؿ واليساء والشنوخ األبرناء لنؿ يهار.
إف الحقنقة األهـ أف العمؿ النثوري المقاوـ ضد إسرائنؿ ،وامتالؾ إرادة القتاؿ ضػد طغنايهػا فػي األرض حتػى
اليهانة ،عممة يادرة هذه األناـ ،ونجدر الحفاظ عمنها ودعـ آفاؽ استمرارها وتطونر آلنات عممها دوف كمؿ أو
تقصنر.
في ذات الوقػت فػإف تػوفنر الغطػاء السناسػي والػدعـ العسػكري ليظػاـ اسػتبدادي دمػوي ،أنػا كايػت حسػياته فػي
مجػػاؿ دعػػـ واحتضػػاف المقاومػػة ،نشػػكؿ خطنئػػة كبػػرى ال تغتفػػر بػػأي حػػاؿ مػػف األحػواؿ ،وصػػدمة قنمنػػة ذات
آنثػ ػػار عمنقػ ػػة وارتػ ػػدادات عينفػ ػػة عمػ ػػى مجمػ ػػؿ المحػ ػػنط السناسػ ػػي ،والػ ػػدائرة النثورنػ ػػة واإلسػ ػػالمنة عمػ ػػى وجػ ػػه
الخصوص.
فػػي حالػػة إنػراف وحػػزب اهلل التػػي تشػػكؿ يموذجػػا متقػػدما فػػي مواجهػػة المشػػروع الصػػهنويي ال مجػػاؿ لمتضػػاد أو
االفت ػراؽ التػػاـ ،فػػال معيػػى لػػذلؾ إال تػػرؾ الط ػرفنف نغرقػػاف أكنثػػر فػػأكنثر فػػي أوحػػاؿ األزمػػة السػػورنة ،ونػػذهباف
باآلماؿ المعمقة عمى وحدة األمة في وجه الكناف الصهنويي ومشارنعه العيصرنة ومخططاته العدواينة.
مػف هيػػا فػإف إعػػادة ضػبط بوصػػمة إنػراف وحػػزب اهلل فنمػػا نخػص األزمػػة السػورنة ممكيػػة وغنػر مسػػتحنمة ،ولػػف
نتػػأتى ذلػػؾ إال عبػػر اسػػتحداث مقاربػػة سناسػػنة جدنػػدة توقػػؼ شػػالالت الػػدماء السػػورنة اليازفػػة ،وترس ػي حػػال
سناسنا نضمف إعادة هنكمة اليظاـ والسمطة في سورنا بما نمبي كرامة وحقوؽ الشعب السػوري ،ونحػافظ عمػى
دوره السناسي واإلقمنمي في مواجهة إسرائنؿ والهنمية األمنركنة عمى الميطقة.
ال شؾ أف أمػواج اليقمػة والغضػب عمػى موقػؼ إنػراف وحػزب اهلل بخصػوص الموضػوع السػوري عاتنػة لمغانػة،
إال أف مصػػمحة القضػػنة الفمسػػطنينة ووحػػدة األمػػة العربنػػة واإلسػػالمنة ،تقتضػػي التعػػالي عمػػى الجػراح والبحػػث
ع ػػف أفض ػػؿ الص ػػنغ لتج ػػاوز المحي ػػة الراهي ػػة الت ػػي توش ػػؾ أف تط ػػنح بالمق ػػدرات اإلس ػػتراتنجنة للم ػػة ،وتض ػػع
عياصر قوتها األساسنة تحت مقصمة االصطفاؼ الحزبي والهوى الطائفي.
نيبغي أف يقر بأف سنيارنو االفتراؽ عف إنراف وحػزب اهلل لػنس حػال ،فػيحف بحاجػة إلػى كػؿ جهػد ضػارب فػي
وجػػه المشػػروع الصػػهنويي مػػف جهػػة ،فضػػال عػػف حاجتيػػا إلػػى حمانػػة األمػػة وكناياتهػػا مػػف مشػػارنع التفتنػػت
والتفسنا والتقسنـ مف جهة أخرى.
قػػد نكػػوف سػػنيارنو التوافػػؽ والوفػػاؽ األكنثػػر يجاعػػة وجػػدوى لحػػؿ األزمػػة السػػورنة ،وال ميػػاص مػػف الػػدفع باتجػػاه
بمورة جهد عربي واسالمي واسع نضمف إرساء مقاربة سناسنة جدندة مقبولة تيهػي الجػرح المفتػوح فػي سػورنا،
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وتضػػمف إبعادهػػا عػػف نػػد التػػدخالت الخارجنػػة الخطن ػرة التػػي تبغػػي سػػحؽ مقومػػات قوتهػػا واسػػتقرارها وتػػدمنر
حاضرها ومستقبمها.
آفاق الحل
باختصار ،فإف أي مقاربة العتماد صنغة لمحؿ أو رؤنة لتسونة األزمة السورنة نيبغي أف ترتكػز عمػى قاعػدة
الحرص األكند عمى الوقؼ العاجؿ لشالالت الدماء السورنة اليازفػة ،واإلسػراع بوقػؼ المجػازر المفجعػة التػي
تزهؽ فنها أرواح األبرناء دوف رحمة.
نبدو عيصر الوقت بالغ األهمنة في مضمار طرح أي مقاربة لمحؿ ،فهذه الدماء الغالنة المه ارقػة التػي تسػفؾ
عمى رؤوس األشهاد ،ونتـ تونثنقهػا فػي مشػاهد مجمجمػة تتفطػر لهػا القمػوب ونيػدى لهػا جبػنف اإليسػاينة ،أمايػة
بالغة ومسؤولنة عظمى في رقبة الجمنع دوف استنثياء ،وسنبوء كؿ مف نعطؿ حؿ األزمة السورنة ونساهـ في
تأجنجها واطالة أمد آالمها ومعاياتها بمعية اهلل والمالئكة والياس أجمعنف.
لكػػؿ نثػػورة سػػمتها وخصوصػػناتها ،ولكػػؿ أزمػػة ظروفهػػا ومعطناتهػػا ،وهػػا هيػػا فػػإف المعطنػػات الخاصػػة باألزمػػة
السػػورنة تؤكػػد أف األوضػػاع تػػزداد تعقنػػدا نومػػا بعػػد نػػوـ ،ولػػنس مػػف مصػػمحة أحػػد ،باسػػتنثياء إسػػرائنؿ واإلدارة
األمنركنػػة والػػدوؿ الغربنػػة ،اسػػتمرار مفاعنمهػػا وتواصػػؿ يػػزؼ الػػدماء فنهػػا ،ممػػا نقتضػػي ضػػرورة تػػوفنر كػػؿ
األج ػواء والمياخػػات إليجػػاح جهػػود حػػؿ األزمػػة باتجػػاه تك ػرنس صػػنغة سناسػػنة مقبولػػة تمبػػي مطالػػب الشػػعب
السوري المشروعة في الحرنة والعدالة والكرامة الوطينة.
تفحػػص معطنػػات وتضػػارنس األزمػػة السػػورنة نؤشػػر عمػػى تػػوفر أرضػػنة الحػػؿ عمػػى أسػػاس إقمنمػػي دولػػي،
إف ّ
وامكاينػػة بمػػوغ تسػػونة مرضػػنة لمجػػرح السػػوري المفتػػوح ،بمػػا نحقػػف الػػدماء السػػورنة ،ونكػػبح آلػػة القتػػؿ والػػدمار
المجيويػػة التػػي تطحػػف عظػػاـ األطفػػاؿ واليسػػاء والشػػنوخ دوف ايقطػػاع ،ونقػػي سػػورنا مػػف مخططػػات التقسػػنـ
والتفتنت والتجزئة التي ال تسعد سوى إسرائنؿ وأعداء األمة.
ولف يبالغ إذا قميا إف مؤتمر جينؼ  1المزمػع عقػده شػهر نوينػو/حزنراف الحػالي لمبحػث فػي سػبؿ وآلنػات حػؿ
األزمة السورنة برعانػة إقمنمنػة ودولنػة ،وبمشػاركة اليظػاـ والمعارضػة السػورنة ،واألطػراؼ المػؤنثرة فػي األزمػة،
ػي
وخصوصا إنراف وروسنا المتنف تشكالف مربط الفرس في دعػـ اليظػاـ وحػؿ األزمػة ،نشػكؿ فرصػة كبنػرة لط ّ
ممؼ األزمػة ،والتفػرغ لمػداواة الجػراح واعمػار البمػد الميكػوب ،واعػادة صػناغة وترتنػب البنػت السػوري الػداخمي
ومؤسساته السناسنة واألمينة عمى أسس توافقنة جدندة.
بنف ندي مؤتمر جينؼ  1نتداوؿ الوسط السناسي المخػتص باألزمػة السػورنة خطػة تركنػة سػنتـ طرحهػا عمػى
المػػؤتمر ،وتػػيص عمػػى جمم ػػة مقترحػػات مػػف بنيه ػػا تشػػكنؿ حكومػػة ايتقالنػػة مش ػػتركة ،ومػػف الميتظػػر أف ن ػػتـ
تسػػونقها عبػػر رئػػنس الػػوزراء التركػػي أردوغػػاف مػػف خػػالؿ جولػػة عمػػى العواصػػـ المػؤنثرة قرنبػػا ،فػػي ذات الوقػػت
الذي قدـ فنه رئنس ائتالؼ المعارضة المستقنؿ معاذ الخطنب خرنطة طرنؽ تيص عمى إقامة يظػاـ سناسػي
دنمق ارطػػي نيبيػػي عمػػى ايخ ػراط جػػدي فػػي عممنػػة سناسػػنة حقنقنػػة تبػػدأ بسػػحب الجػػنش اليظػػامي إلػػى نثكياتػػه،
واطػػالؽ س ػراح كػػؿ المعتقمػػنف ،وفػػتح األب ػواب أمػػاـ دخػػوؿ المسػػاعدات إلػػى كػػؿ الميػػاطؽ السػػورنة مػػف دوف
استنثياء ،والسماح بالتظاهر السممي ،والبدء بعودة الالجئنف والمهجرنف السورننف.
وعمى أنة حاؿ فإف إعادة األمف والسالـ إلى الشعب السوري األصنؿ والربوع السورنة العزنزة ،ودواـ اسػتمرار
س ػػورنا ف ػػي لع ػػب دوره ػػا اإلقمنم ػػي المش ػػرؼ ف ػػي وج ػػه الكن ػػاف الص ػػهنويي البغ ػػنض ومخططات ػػه العدواين ػػة ف ػػي
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الميطقة ،ومواجهة األصابع الخارجنة العابنثة التي تستهدؼ تدمنر سورنا ومقدراتها اإلستراتنجنة ،تشكؿ كممػة
السر وراء أي صنغة توافقنة لحؿ األزمة السورنة وتداعناتها الخطنرة التي تمس األمة جمعاء.
ومػػع ذلػػؾ فػػال أحػػد إال اهلل نمكػػف أف نتيبػػأ بمػػاالت األحػػداث المفجعػػة فػػي سػػورنا ،فكػػؿ السػػنيارنوهات تبػػدو
مفتوحة عمى مصارنعها ،وال نثابت هياؾ سػوى الػدـ العزنػز المهػراؽ الػذي نيػزؼ بغػ ازرة بعنػدا عػف قػنـ الرحمػة
ومعايي اإليساينة.
ولعػػؿ أخطػػر السػػنيارنوهات المطروحػػة تمػػؾ التػػي تتعمػػؽ بتوسػػع األزمػػة وامتػػدادها إلػػى خػػارج األرض السػػورنة،
وخصوصا إلى لبياف ،ذلؾ البمد المضطرب المحكوـ بفسنفساء السناسة ومعادلة التوازف الطائفي المعروفة.
فال رنب أف الصاروخنف المذنف سقطا عمى الضاحنة الجيوبنة في بنروت التي تشكؿ المعقػؿ الرئنسػي لحػزب
اهلل قبؿ أناـ ،والهجوـ الدموي عمى إحدى يقاط الجنش المبيايي الحدودنة مع سورنا الػذي ذهػب ضػحنته عػدد
مػػف الجيػػود ،ومػػف قبمهمػػا االشػػتباكات الدامنػػة التػػي جػػرت فػػي ط ػرابمس ،وضػػعت لبيػػاف بكاممػػه عمػػى المحػػؾ،
وشكمت يقطة تحوؿ رئنسنة في مسار األزمة السورنة المعقدة ،المتشعبة الخمفنات واالتجاهات.
بػػنف نػػدي هػػذه التطػػورات المتسػػارعة التػػي تحػػاوؿ إشػػاعة الفتيػػة فػػي الفضػػاء المبيػػايي ،وتسػػتهدؼ إضػػافة جػػرح
جدند إلى جرح األمة اليازؼ في سورنا ،ال نبدو في األفؽ ما نشنر إلى محاوالت فرممة عكسنة لمسار الفتية
وااليػزالؽ إلػػى الهاونػػة ،وال نرشػػح مػػف سػػنوؿ التص ػرنحات التػػي تحفػػؿ بهػػا السػػاحة السناسػػنة واإلعالمنػػة ذات
العالقػػة باألزمػػة السػػورنة مػػا ضنيبػ عػػف جهػػد مػػا لػػد أر الفتيػػة المذهبنػػة واعػػادة رأب الصػػدع الػػذي نضػػرب وحػػدة
أمتيا ونهدد حاضرها ومستقبمها.
لـ نفت األواف بعد ،ويزؼ الدـ في سورنا نيبغي أف نتوقؼ في أقرب وقت ،ونيبغي أف نبقى لبياف بميأى عف
شػػبح الفتيػػة والتمػػزؽ واالقتتػػاؿ ،ونجػػب أف ضنصػػار إلػػى بمػػورة أقصػػى الجهػػود عربنػػا واسػػالمنا السػػتيقاذ سػػورنا
ولبياف ،ومعهما وحدة األمة وقواها الحنة مف خطر التفتنت والتشظي وااليقساـ.
صحنح أف األواف لـ نفػت بعػد ،لكػف اإلنغػاؿ فػي تفاصػنؿ المحظػات الدامنػة الراهيػة قػد نقطػع خطػوط الرجعػة
أماـ الحموؿ السناسنة المتوخاة ،ونجعؿ مف استمرار يزؼ الدماء أم ار واقعا خارج يطاؽ التسونة والمعالجات.
الجزيرة نت ،الدوحة1023/6/1 ،
 62المشغول األوحد بالقضية

فهمي هوندي
السند جوف كنري وزنر الخارجنة األمرنكي قمػؽ عمػى األوضػاع االقتصػادنة لمفمسػطنيننف ،ونعتبػر أف إسػهامه
األبػػرز فػػي عممنػػة السػػالـ نتمنثػػؿ فػػي تحسػػنف أح ػوالهـ مػػف خػػالؿ ضػػا مبمػػغ  9ممنػػارات دوالر فػػي االقتصػػاد
الفمسطنيي ،في إطار خطة «تعػب» عمنهػا هػو السػند تػويي بمنػر ممنثػؿ الرباعنػة الدولنػة .مػف شػأيها تخفػنض
يسبة البطالة مف  ?11إلى  ?8فقط وزنادة الياتج المحمى الفمسطنيي بيسبة  ?10خالؿ  3سػيوات .وإليعػاش
االقتص ػػاد الفمس ػػطنيي فإي ػػه طال ػػب اإلسػ ػرائنمننف بالمص ػػادقة عم ػػى المش ػػروعات الفمس ػػطنينة ف ػػي الميطق ػػة (ج)
الخاضعة لالحتالؿ التي ميها إقامة مدنية سكينة وأخرى صياعنة في األغػوار ومشػارنع سػناحنة عمػى البحػر
المنت ،ومياطؽ صياعنة ومحطات ليقؿ الوقود والغاز في أيحاء مختمفة مف الضفة.
وبقػدر مػا إف كالمػه عػػف االقتصػاد كػاف واضػحا أمػػاـ الميتػدى االقتصػادي العػالمي (دافػػوس) الػذي ايعقػد فػػي
األسبوع الماضي عمى ضفاؼ البحر المنت باألردف ،فإف حدننثه عف الجايب السناسي كاف غامضا وممتبسا،
فقد ذكر أف الطرفنف الفمسطنيي واإلسػرائنمي مطالبػاف باتخػاذ «قػ اررات صػعبة» ،لػـ نشػر إلػى طبنعتهػا ،ولكػف
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المصػػادر الغربنػػة تحػػدنثت عمػػا سػػمته «مبػػادرة» مػػف جايبػػه دعػػت الط ػرفنف إلػػى الشػػروع فػػي التفػػاوض عمػػى
الحػػدود واألمػػف ،ومطالبػػة إسػرائنؿ بعػػدـ طػػرح أو المصػػادقة عمػػى أي عطػػاءات لمبيػػاء فػػي المسػػتوطيات أنثيػػاء
المفاوضػػات واط ػػالؽ األس ػػرى الفمسػػطنيننف المعتقم ػػنف مي ػػذ مػػا قب ػػؿ اتف ػػاؽ أوسػػمو( .وه ػػي مقترح ػػات رفض ػػتها
إسػرائنؿ) .وذكػػرت تمػػؾ المصػادر اف مبػػادرة كنػػري تمػػؾ سػتكوف الفرصػػة األخنػرة إلحػالؿ السػػالـ ،ولػػف نحػػاوؿ
أحد بعده التدخؿ في العممنة.
الالفت لميظر أف وزنر الخارجنػة األمرنكػي مػا إف غػادر الميطقػة بعػد زنارتػه الرابعػة التػي قػاـ بهػا ميػذ تسػممه
ميصػبه فػػي فب ارنػر الماضػػي (بمعػدؿ زنػػارة كػؿ شػػهر) ،حتػػى أعميػت إسػرائنؿ عػف مشػػروعنف لبيػاء ألػػؼ وحػػدة
سكينة في القدس الشرقنة .األمر الذي اعتبر تحدنا عمينا لجهػوده واسػتخفافا بمبادرتػه .ومػا كػاف إلسػرائنؿ أف
تخطػو تمػػؾ الخطػػوة لػوال أيهػػا تػػدرؾ أيهػا فػػي الموقػػؼ األقػوى أمػػاـ اإلدارة األمرنكنػػة ،التػي أنثبتػػت التجربػػة أيهػػا
خػػالؿ الفت ػرة النثاينػػة مػػف حكػػـ ال ػرئنس أوبامػػا عمػػى األقػػؿ ال تممػػؾ إسػػتراتنجنة واضػػحة لمتعامػػؿ مػػع الشػػرؽ
األوس ػػط عموم ػػا والقض ػػنة الفمس ػػطنينة خصوص ػػا ،ألس ػػباب نط ػػوؿ ش ػػرحها .بعض ػػها نتعم ػػؽ بأولون ػػة الش ػػؤوف
الداخمنػة األمرنكنػة والػػبعض اآلخػر ونثنػؽ الصػػمة بقػوة يفػوذ المػػوبي اإلسػ ارئنمي فػي الوالنػػات المتحػدة ،والػػبعض
النثالث راجع إلػى تركنػز اليظػر األمرنكػي الخػارجي عمػى تيػامي قػوة الصػنف ومتغنػرات الشػرؽ األقصػى .وهػى
عوامؿ أدت إلى تراجع االهتماـ األمرنكي بالميطقة وتهمنش القضنة الفمسطنينة.
كما رأنت فإف مبادرة «الفرصة األخنػرة» لمسػند جػوف كنػري ايصػبت عمػى االقتصػاد ولػـ تتطػرؽ إلػى السناسػة
العترػػب واب ػراء الذمػػة .ومػػف المبالغػػة القػػوؿ بػػأف إيعػػاش الضػػفة هػػو الهػػدؼ ،ألف الهػػدؼ
إال فػػي حػػدود رفػػع ر
الحقنقػي هػو تسػكنيها سػواء ببنػع وهػـ الرخػاء لمفمسػطنيننف أو بتشػدند القبضػة األمينػة عمػنهـ ،لتجيػب ايطػالؽ
االيتفاضة النثالنثة التي ستكوف أعيؼ وأبعد بكنثنر مف االيتفاضتنف األولى والنثاينة.
تحضػ ػريا ف ػػى ه ػػذا الس ػػناؽ التصػ ػرنحات الت ػػي أدل ػػى به ػػا أخنػ ػ ار ال ػػدكتور حس ػػف خرنش ػػة اليائ ػػب النث ػػايي لػ ػرئنس
المجمس التشرنعي الفمسطنيي ،وتحدث فنها عف مصػنر أمػواؿ المسػاعدات التػي تتمقاهػا السػمطة ،وكنػؼ أيهػا
وجهػػت إلػػى تعزنػػز األجه ػزة األمينػػة بحنػػث أصػػبح لكػػؿ  10مواطيػػا رجػػؿ أمػػف ن ػراقبهـ .كمػػا إيهػػا وسػػعت مػػف
قاعدة المستفندنف مف السمطة التي شكمت  29حكومة ميذ إيشائها فػي عػاـ  ،2999وهػذه الحكومػات أسػفرت
عف ظهور جػنش مػواز ضػـ يحػو  310وزنػ ار نتقاضػوف رواتػبهـ مػدى الحنػاة .بحنػث صػار لكػؿ عشػرة آالؼ
فمسػػطنيي وزنػػر .وكاي ػت يتنجػػة ذلػػؾ أف المػػاؿ العػػاـ ذهػػب إلػػى األجهػزة األمينػػة وشػرائح اليخػػب ولػػنس ألسػػر
الشهداء والجرحى والفقراء (الحناة الميدينة ػ .)1/11
قبػؿ أنػاـ سػألت األمػنف العػاـ لحركػة الجهػاد اإلسػػالمي الػدكتور رمضػاف شػمح (أبوعبػداهلل) عػف أرنػه فػي مػػدى
االهتماـ بالقضنة الفمسطنينة فى ظؿ المتغنرات الراهية ،فكاف رده أف واحػدا فقػط مػف المسػئولنف فػى الميطقػة
هػػو الػػذي ال ن ػزاؿ نركػػز فػػى القضػػنة ونعطػػى كػػؿ وقتػػه لمتعػػاطي معهػػا .وهػػذا الشػػخص لػػنس سػػوى بينػػامنف
يتينػػاهو رئػػنس الػػوزراء اإلس ػرائ مي الػػذي نكػػرس كػػؿ وقتػػه ونوظػػؼ كػػؿ حنمػػه ومياو ارتػػه ونسػػتنثمر كػػؿ فرصػػة
متاحػػة لتصػػفنة القض ػنة واحكػػاـ إغػػالؽ ممفهػػا ومحػػو اسػػـ فمسػػطنف مػػف الجغرافنػػا عمػػى األقػػؿ .وربمػػا شػػجعه
االسترخاء الحاصؿ عمى أف نحاوؿ محوه مف التارنا أنضا.
الشرق ،الدوحة1023/6/3 ،
 61المستوطنون يشعرون باالنتصار والفمسطينيون يترقبون انتفاضة ثالثة
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عشنة اطالؽ المسعى العادة تحرنؾ المفاوضات السناسنة بػنف اسػرائنؿ والفمسػطنيننف قبػؿ بضػعة اشػهر مػف
الذكرى السيونة العشرنف التفاقات اوسمو نخنؿ أف هذه فرصة لمتوقؼ وفحص ما حصؿ في هػذه السػينف فػي
الضفة الغربنة .سمسمة جوالت هياؾ تعزز االشػتباه بايػه رغػـ اليوانػا الطنبػة لػوزنر الخارجنػة االمنركػي الجدنػد
جوف كنري ،فإف أغمب االحتماؿ هو أف مبادرته الجدندة ستتحطـ ،منثمما حصؿ لمعظـ اسالفه في الميصػب
ف ػػي العق ػػدنف االخنػ ػرنف .وه ػػذه لنس ػػت فق ػػط الفجػ ػوات االساس ػػنة ف ػػي مواق ػػؼ الطػ ػرفنف ف ػػي المس ػػائؿ الجوهرن ػػة
(القدس ،الحدود والالجئنف) بؿ المجرنات عمى االرض وعمى رأسها العممنة المتواصمة لتوسنع المسػتوطيات.
كؿ هذه تطرح السؤاؿ هؿ اذا لـ نكف المسعى االمنركي نأتي في مرحمة متأخرة باليسبة لمطرفنف.
شػػاؤوؿ ارئنمػػي نعتقػػد اف ال .ارئنمػػي ،عقنػػد فػػي االحتنػػاط ،مػػف كبػػار رجػػاالت مبػػادرة جينػػؼ ومجمػػس االمػػف
واالمػػف ،شػرنؾ فػػي المفاوضػػات السػػممنة فػػي حكومػػة انهػػود بػػاراؾ ،نػػزور الضػػفة كػػؿ اسػػبوع .فػػي الرحمػػة معػػه
عمى طرؽ السامرة ،نشنر الى زخـ البياء المتجدد في المستوطيات .ولكيه نطرح بالتوازي معطنات تدؿ ب أرنػه
عم ػػى أف قن ػػادة المسػػػتوطينف فش ػػمت فػػػي مس ػػعاها القامػػػة دول ػػة فمسػ ػػطنينة مس ػػتقبمنة وضػػػماف ض ػػـ البمػػػدات
االسرائنمنة في الضفة الى اسرائنؿ.
نسػػكف فػػي الضػػفة النػػوـ اكنثػػر مػػف  390الػػؼ اس ػرائنمي ،وهػػذا ال نتضػػمف اولئػػؾ الػػذنف نسػػكيوف فػػي ش ػرقي
القدس .الكتؿ االستنطاينة ،التي نتركز فنها يحو  71في المئة مف االسػرائنمننف ،تحتػؿ  6فػي المئػة فقػط مػف
ا ارضػػي الضػػفة 88 .فػػي المئػػة مػػف سػػكاف الضػػفة هػػـ فمسػػطنينوف ،وفقػػط  21فػػي المئػػة اس ػرائنمنوف .يسػػبة
السكاف داخؿ الكتؿ 91:1 :لمنهود ،اما خارج الكتؿ – فػ  79:3لمفمسطنيننف.
اسػػتيتاج ارئنمػػي هػػو أف اليزعػػة السػػائدة واالغمبنػػة النهػػودي ال تكػػوف اال فػػي الكتػػؿ وبالتػػالي نقػػوؿ" :ال مشػػكمة
مادنة في الوصوؿ الى اتفاؽ عمى تبادؿ االراضي مع الفمسطنيننف ،بحنث تحتفظ اسرائنؿ بيحو  9فػي المئػة
مػػف ا ارضػػي الضػػفة ،معظػػـ ا ارضػػي الكتػػؿ .قػػادة "نشػػع" لممسػػتوطينف نغسػػموف ليػػا العقػػؿ وكػػأيهـ ميع ػوا الدولػػة
الفمسطنينة .عممنا ،هذا لـ نحصؿ .توجد  71بمدة اسرائنمنة خارج الكتؿ ،ولكف في  80في المائة ميها نسكف
اقؿ مف  1000يسمة في البمدة .وهذه لنست مشكمة ال نمكف التغمب عمنها .كؿ ما هو مطموب هو الشجاعة
والقرار السناسي".
عمػى مػدى يحػو  21سػػية مػف االسػتعراض الجػػاري فػي الميػاطؽ ،لػـ التػ ف
ؽ خبنػ ار نعػرؼ افضػػؿ مػف ارئنمػي مػػا
نجري عمى االرض عممنا .ولكف في هذه الحالة ننثػور االشػتباه :هػؿ نحتمػؿ أف مػا نفعمػه ارئنمػي االف هػو مػا
نسػػمى ،فػػي ماضػػنه البعنػػد فػػي المظمنػػنف (فػػي االنػػاـ مػػا قبػػؿ السناسػػة السػػمنمة)" ،اغتصػػاب االرض" بتعبنػػر
آخر :هؿ نفسر له الحقائؽ عمى االرض وفقا لخرنطته االندنولوجنة
ومع أف المستوطينف لـ نستوطيوا القموب ،ولـ نقتربوا بعد مػف هػدؼ ممنػوف اسػرائنمي شػرقي الخػط االخضػر،
ػؤخر بعػػض مػػف زمالئهػػـ .ولكػػف مػػف الصػػعب التجػػوؿ مػػنثال فػػي سمسػػمة جػػدعوينـ ،ذاؾ
الػػذي نتحػػدث عيػػه مػ ا
القطاع الطونؿ مف المزارع والبػؤر االسػتنطاينة فػوؽ مسػتوطية انتمػار شػرقي يػابمس دوف التفكنػر فػي امكاينػة
أف نكويوا ربما قد ايتصروا والوضع عمى االرض بالفعؿ غنر قابؿ لمرجوع.
فػػي شػػتاء  ،2998كم ارسػػؿ عسػػكري مبتػػدئ ،زرت جػػدعوينـ الػػى جايػػب قائػػد الم ػواء .ووصػػؼ لػػي قائػػد الم ػواء
باستطراد اقامة البؤر االستنطاينة غنر القايوينة ،ولكيػه اعتػرؼ بػيفس الوقػت بػأف الجػنش نػوفر لهػـ الحمانػة.
ذراع واحػػدة مػػف السػػمطة تعمػػف بػػاف البيػػاء محظػػور ،والػػذراع النثاينػػة تحػػرص عمػػى امػػف المسػػتوطينف فػػي البػػؤر
اال ستنطاينة والنثالنثة تتأكد مف أيهـ نتمقوف المساعدة مف حنث شبكات البيى التحتنة والموجستنة .وبعػد نػومنف
جاء في "هارتس" الوؿ مرة باف و ازرة الدفاع "تبنض" بؤر استنطاينة في السامرة.
التاريخ :االثنين 1023/6/3

العدد1879 :

ص 35

فػي الزنػارات فػي انثيػػاء السػيوات ميذئػذ ،حتػػى فػي انػاـ عممنػػات االيتفاضػة النثاينػة ،كػػاف نمكػف لممػرء أف نتبػػنف
بػػأف االسػػتنطاف فػػي جػػدعوينـ نصػػعد ونزدهػػر .ومػػا بػػدا ذات م ػرة كػػالغرب المتػػوحش ،هػػو االف شػػبكة م ػزارع
مرتبة جدا حققت لها سنطرة عمى ارض هائمة مف حنث الحجـ.
فػػي مكتػػب غنرشػػوف مسػػنكا ،رئػػنس المجمػػس االقمنمػػي السػػامرة والرمػػز النمنيػػي فػػي قنػػادة المسػػتوطينف ،معمػػؽ
جدوؿ متابعة لبدانات البياء في بمدات المجمس .ولنس لدى مسنكا اسػباب كنثنػرة لمشػكوى :فميػذ زمػف بعنػد لػـ
تكف اناـ جندة بهذا القدر لممستوطيات في الميػاطؽ ،قايوينػة وغنػر قايوينػة ،داخػؿ الكتػؿ ووراء الجػدار (زخػـ
البياء في المجمس مسؤوؿ عمى ما نبدو عف التعبنر الػذي التصػؽ بػالرئنس مػؤخرا :هنػرودوس) .التجمنػد فػي
بدانػػة عهػػد حكومػػة بينػػامنف يتينػػاهو النثالنثػػة ايقضػػى ميػػذ زمػػف بعنػػد .فالرقابػػة الحكومنػػة ضػػعفت فػػي السػػية
الماضنة وتقمصت اكنثر تحت الحكومة الجدندة ،التي مكاية المستوطينف فنها أقوى مف أي وقت مضى.
تقدر قنادة المستوطينف بأف الحكومة معها ،ولكيها تخشى أنضػا مػف أف تيتهػي فتػرة االزدهػار بسػبب الضػغط
االمنركي .وفي يظرة الى الوراء – وحػادو اليظػر مػف اليػواب حػدننثي العهػد بػدأوا نفهمػوف هػذا االف – ال شػؾ
في مف هي مجموعة الضغط االكنثر يجاعة في المجتمع االسرائنمي في العقود االخنرة .المستوطيوف ،ببؤرهـ
في و ازرات االسكاف والدفاع ،التعمنـ ،االدناف ،مدنرنة اراضي اسرائنؿ ومؤخ ار حتػى شػبكة الطبنعػة والحػدائؽ،
نتركوف االصولننف وراءهـ بعندا.
فػػي السػػيتنف االخن ػرتنف نتحػػدث الحاخػػاموف فػػي الكمنػػات الدنينػػة عػػف مػػوقعنف فاتػػت السػػنطرة عمنهمػػا :و ازرة
المالنػػة والينابػػة العامػػة لمدولػػة ،وعػػف الحاجػػة فػػي توجنػػه شػػباف مػػؤهمنف النهمػػا مػػف أجػػؿ تغننػػر الصػػورة هيػػاؾ
انضػا .ولػػو كػاف رجاليػػا نتواجػدوف فػػي و ازرة العػدؿ ،كمػػا نقػوؿ هػػذا الفهػـ ،لكػػاف ممكيػا التصػػدي بسػهولة اكبػػر
لشكاوى ميظمات النسار والمحاكـ ،كتمؾ التي أدت الى اخالء بضع بؤر استنطاينة.
ولكػػف نبػػدو أف هكػػذا انضػػا تحقػػؽ امػػر غنػػر قمنػػؿ .الجػػدعوينـ هػػـ منثػػاؿ فقػػط ،ولكػػف الواقػػع مشػػابه جػػدا انضػػا
عمػػى مسػػافة  21كػػـ جيػػوبهـ ،فػػي الكتمػػة التػػي تبػػدأ فػػي ارئنػػؿ فػػي الغػػرب ويهانتهػػا فػػي بػػؤر اسػػتنطاينة عنمػػؽ
شػػنمو وعمػػى طرنػػؽ ألػػوف .ونتيػػاوؿ االجمػػاع فػػي ال ػرأي العػػاـ مسػػألة ابقػػاء الكتػػؿ االسػػتنطاينة تحػػت سػػنطرة
اسرائنؿ حتى في التسونة الدائمة المستقبمنة .ولكف في العقػدنف ميػذ اتفاقػات اوسػمو امتػد بمهػارة مػف كػؿ كتمػة
اصبع شرقا ،دؽ اسفنيا في امكاينة تيمنة فمسطنينة مستقبمنة.
بنيي كتسوفار ،مف العصبة الضنقة لمؤسسي غوش انموينـ ،تذكر حدننثا مػع اسػحؽ اربػنف فػي عهػد اتفاقػات
اوسمو ،كرئنس وزراء في حنيه شرح لرؤساء المستوطينف بأف في ينته بأف نيقؿ الى الفمسطنيننف كؿ الميطقة
شػػمالي يػػابمس الف لػػنس فنهػػا مسػػتوطيات .وقػػد اسػػتخمص المسػػتوطيوف الػػدروس .كتسػػوفار ،الػػذي بػػات ميػػذ
سيوات عدندة خارج السناسة ،نستنثمر اآلف بعضا مف وقته في جوالت االرشاد لمزوار .وفنما نقؼ عمى جبػؿ
كبنر في شرقي يابمس ،قرب ميزله في الوف مورنه ،نستمتع في استعادته بيبػرة حيػنف سمسػمة الصػعودات الػى
االرض في السبعنينات .مف زاونة يظره ،واضح أيه ايتصر.
بؤر وىمية
عمى خمفنة المسعى االمنركي الجدند انضا ،نبدو أف مستوى التوقعات في السمطة الفمسطنينة بقي ميخفضػا.
مسػػؤولوف كب ػػار ف ػػي الس ػػمطة ال نشػػاركوف ف ػػي تف ػػاؤؿ وزن ػػر الخارجنػػة االمنرك ػػي ج ػػوف كن ػػري .فالفمس ػػطنينوف
نشػػكوف فػػي أيػػه لػػنس هيػػاؾ مػػا هػػو حقنقػػي فػػي قسػػـ يتينػػاهو المتػػردد بػػااللتزاـ برؤنػػا الػػدولتنف واف حػػؿ الي ػزاع
معهـ ال نهمه.
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ومنثػػؿ ارئنمػػي وكتسػػوفار ،نفهػػـ الفمسػػطنينوف انضػػا مػػا حصػػؿ عمػػى االرض فػػي العقػػدنف االخنػرنف :لػػنس فقػػط
مضاعفة عدد النهود نثالنثة اضعاؼ بؿ وانضا ايتشار البؤر االستنطاينة شرقا وخمؽ تواصػؿ اسػتنطايي عمػى
ارض تبػػدأ فػػي الخػػط االخضػػر وتيتهػػي اآلف تقرنبػػا فػػي غػػور االردف .فػػي يظػػرهـ ،تأجنػػؿ الحػػؿ لسػػبع سػػيوات
بنف اوسمو  2993وكامب دنفند  ،1000وبعد ذلؾ في الػ  23سية مف االيتفاضػة والجمػود السناسػي ،اسػتغؿ
جندا مف قبؿ المسػتوطينف .وحتػى حػنف تمػوح السػمطة بتهدنػد الدولػة نثيائنػة القومنػة نبػدو أف لػدى الفمسػطنيننف
نعشعش الشؾ باف في هذه االنثياء سنراكـ المستوطيوف المزند مف االرض والمزند مف اليفػوذ بحنػث نحبطػوف
هذا السنيارنو انضا.
المس ػػار الب ػػدنؿ ال ػػذي ن ػػدرس ف ػػي الس ػػمطة ه ػػو القي ػػاة الدولن ػػة .اذا م ػػا فش ػػمت مب ػػادرة كن ػػري انض ػػا ،سنس ػػتأيؼ
الفمسػػطنينوف فػػي الخرنػػؼ القرنػػب المقبػػؿ التوجهػػات الػػى المحافػػؿ الدولنػػة بهػػؼ تنثبنػػت مكايػػة السػػمطة هيػػاؾ
كدولة واحراج اسرائنؿ .الخطوات السابقة في هذا االتجػاه ،فػي خرنػؼ  1022وفػي خرنػؼ  ،1021لػـ تيتهػي
بيجاح .واالف تبذؿ السمطة جهودا لبمورة خطة مرتبة اكنثر ،تمهندا لمجولة التالنة.
وبالتوازي ،تصارع السمطة ضد اسرائنؿ – في السػاحة القضػائنة واالعالمنػة – فػي ميػاطؽ ج مػف اقامػة بػؤر
وهمنػػة فمسػػطنينة وحتػػى توجهػػات مت ػواترة الػػى المحكمػػة العمنػػا .لقػػد حػػددت السػػمطة لكنػػري موعػػدا يهائنػػا (دنػػد
النػػف) :حتػػى  7حزن ػراف ،كمػػا تطمػػب ،ستسػػتأيؼ المفاوضػػات .واذا ال  ...وبالفعػػؿ ،اذا ال ،فػػاف الفمسػػطنيننف
مقتيعوف جدا بايه مف هيا تسنر الطرنؽ اخن ار يحو ايتفاضة نثالنثة انضا.
ال سبب لالنسحاب
فػػي نػػوـ االنثيػػنف عقػػد فػػي مكاتػػب حركػػة "مسػػتقبؿ ازرؽ – ابػػنض" ف ػي كفػػار هنػػروؾ بحنثػػا فػػي المفاوضػػات
السناسنة .وكاف أسس الحركة مبادر التكيولوجنا العمنا اوريي بتروشكا ،بهدؼ حث صػنغة الػدولتنف ،بواسػطة
الحػوار مػػع المسػػتوطينف انضػػا .وشػػارؾ فػػي البحػػث انثيػػاف مػػف اصػػدقاء بتروشػػكا فػػي قنػػادة الحركػػة ،المحػػامي
جمعػػاد شػػنر ،رئػػنس مكتػػب رئػػنس الػػوزراء بػػا ارؾ ورئػػنس الفرنػػؽ المفػػاوض مػػع الفمسػػطنيننف سػػابقا (الػػذي ادار
البحػث) ،والػوزنر ورئػنس المخػابرات سػػابقا عػامي انػالوف .كمػا كػاف هيػػاؾ ضػنفاف مواقفهمػا لنسػت بعنػدة عػػف
الحركػػة :الػػوزنر السػػابؽ داف مرنػػدور ورئػػنس شػػعبة االسػػتخبارات السػػابؽ الم ػواء احتنػػاط عػػاموس نػػدلنف .هػػذه
عصبة مجربة ،سواء في االتصاالت لمسالـ أـ في الجايب االميي – االستخباري ،مفعمة باالحساس بوجوب
التق ػػدـ ف ػػي المس ػػنرة السناس ػػنة .ولك ػػف نخن ػػؿ أف ه ػػـ انض ػػا عم ػػى عم ػػـ بالمفارق ػػة النثابت ػػة ف ػػي موق ػػؼ الجمه ػػور
االسرائنمي مف المفاوضات :عيدما نوجد ارهاب فمسطنيي ،ال نجب اخالء مستوطيات اليه محظور الخضوع
لالرهاب .وعيدما تكوف المياطؽ هادئة ،فال نكوف سبب لاليسحاب .هذا بالفعؿ شرؾ اسرائنمي اصنؿ.
ووجه كؿ المتحدنثوف أقوالهـ الى الزخـ الياش الذي نخمقه كنري االف ،ولكػيهـ كػايوا شػكاكنف لفػرص ترجمتػه
الى تقدـ حقنقي .مرندور ،الذي لـ نجد مكايه في المنكود في صنغته  ،1023قاؿ ايه يشأ لدى الجمهور وهـ
وك ػػأف اله ػػدوء ف ػػي المي ػػاطؽ نمك ػػف أف نك ػػوف وض ػػعا دائم ػػا .ف ػػدحر المس ػػألة الفمس ػػطنينة ع ػػف ج ػػدوؿ أعم ػػاؿ
االيتخاب ػػات االخنػ ػرة ك ػػاف مؤقت ػػا وكاذب ػػا ،ق ػػاؿ" .الي ػػاس ال نموت ػػوف ف ػػي الشػ ػوارع وبالت ػػالي ال نوج ػػد احس ػػاس
بااللحػػاح" ،الحػػظ انػػالوف .االس ػرائنمنوف ال نعرفػػوف اف جػػزءا كبن ػ ار مػػف الهػػدوء نتحقػػؽ بفضػػؿ أجه ػزة االمػػف
الفمسطنيي".
مرنػدور ،الػػذي تػػذكر عهػػده كيشػػنط فػي حركػػة حنػػروت ،نػػرى "ايجػػا از هػائال فػػي أف خطػػوط  67لػػف تكػػوف ميػػذ
االف خػػط اليهانػػة لميػزاع" ،ولكيػػه نشػػدد عمػػى أيػػه "مطمػػوب توافػػؽ بػػنف السػػالـ واالسػػتنطاف" ،ونػػدعو الػػى تقننػػد
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البيػػاء فػػي المسػػتوطيات بالكتػػؿ" .ال نمكػػف ابقػػاء وضػػع دائػػـ لميطقػػة محػػررة وايػػاس محتمػػنف" ،قػػاؿ .امػػا نػػدلنف
فػػادعى بػػأف الوضػػع االسػػتراتنجي الس ػرائنؿ تحسػػف بالػػذات بسػػبب االضػػطرابات فػػي العػػالـ العربػػي .عمنيػػا أف
يصمـ حدوديا بأيفسيا ،كما اوصى .ولكف لنس منثمما فعؿ ارئنؿ شاروف في فؾ االرتباط .نػدلنف نتحػدث عػف
اخالء احادي الجايب محدود لمياطؽ في الضفة ،في ظؿ بقاء مؤقت في غور االردف ،حتػى ايضػاج تسػونة
دائمة .وبرأنه ،فاف المفتاح لفؾ ارتباط ياجح هو الحفاظ عمى االجراء الدنمقراطي :غضب المستوطينف ايدلع
في  1001انضا بسبب احساسهـ باف شاروف خدعهـ حنف تجاهؿ يتائج عممنة التيسنب في المنكود.
وتجاهػػؿ ك ػػؿ المتح ػػدنثنف الفن ػػؿ ال ػػذي ف ػػي الغرف ػػة :مسػػألة ق ػػدرة الج ػػنش االسػػرائنمي عم ػػى تكػػرار ف ػػؾ االرتب ػػاط
مضػػاعؼ بعشػرة اضػػعاؼ – اخػػالء ق اربػػة  200الػػؼ اسػرائنمي مػػف المسػػتوطيات خػػارج الكتػػؿ .نخنػػؿ أيهػػـ ال
نأخذوف بالحسباف سناقات العمؽ التي تمت ميذئذ في الجنش وعمى رأسها وجود معدؿ مػف معتمػري القبعػات
فػػي الضػػابطنة الصػػغنرة القتالنػػة ،نصػػؿ الػػى  90 – 30فػػي المئػػة .هػػذا جنػػؿ عسػػكري جدنػػد ،الكنثنػػروف فنػػه
نعتقدوف باف اخالء نهود مف تفوح وانتمار لنس شرعنا .ال نمكف تجاهؿ شدة المشاعر ،الدنينة واالندنولوجنػة
انضػػا ،تجػػاه نهػػودا والسػػامرة مقاريػػة بالمسػػتوطيات الميعزلػػة فػػي غػزة ،والتػػي كػػاف خػػالؼ فنمػػا اذا كايػػت عمػػى
االطالؽ تعتبر جزءا مف بالد اسرائنؿ.
"أيػػا أتحػػدث مػػع حاخػػامنف" ،قػػاؿ رئػػنس المخػػابرات االسػػبؽ انػػالوف" .توصػػمت الػػى االسػػتيتاج باييػػا اذا أدريػػا
المسػػنرة عمػػى يحػػو سػػمنـ ،رغػػـ الصػػدع الكبنػػر الػػذي سػػنقع ،فػػإف االخػػالء سػػنيفذ .ونشػػارؾ نػػدلنف فػػي موقفػػه:
"توجد مبالغة في وصؼ التغننر في الجنش .فهـ سنعرفوف كنؼ نفعموف ذلػؾ منثممػا فعمػوا فػي غػوش قطنػؼ.
معظـ الضباط سنطنعوف إمرة القنادة السناسنة".
فػي خمفنػػة هػػذا اليقػاش اليظػػري نوجػػد أنضػا عػػدـ رغبػػة القنػادة السناسػػنة ،فػػي اسػرائنؿ وفػػي السػػمطة ،لموصػػوؿ
الى اتفاؽ .الياس الذنف تحػدنثوا مػؤخ ار مػع يتينػاهو فوجئػوا بػاف نػروا كػـ هػو قمنػؿ الوقػت الػذي نكرسػه لممسػألة
الفمسطنينة .انراف وسورنا تشغالف باله اكنثر والجمبة فػي العػالـ العربػي تبػرر فػي يظػره الحػذر ال ازئػد فػي القيػاة
الفمسطنينة .شرنكاه الجدنداف في الحكومة ،نئنر لبند ويفتالي بنينت ،نسنراف عمى ذات الخط معه.
بنينػػت ال نفكػػر بااليسػػحاب مػػف الحكومػػة بسػػبب مبػػادرة كنػػري اليػػه نعتقػػد بػػاف عمػػى اي حػػاؿ لػػف نخػػرج ميهػػا
شيء .اما لبند ،في مقابمة ميحها ل ػ "ينونػورؾ تػانمز" ،فقػد وضػع يفسػه فػي الوسػط بػؿ وقمػنال الػى النمػنف مػف
هياؾ .ونحتاج كنري الى الكنثنر جدا مف الكفاءة والحظ كي نخترؽ هذه الجبهة.
ىآرتس1023/6/3 ،
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/3 ،
 63ال داعي لمذعر من صواريخ اس 300

النكس فنشماف
نبدأ مستوى الذعر األميي نرتفع عيديا عمى يحو عاـ الى ما تق أر جهة مختصة ،فسػالح الجػو مػنثال الخرنطػة
بميظػػار مصػػالحها الضػػنؽ .فحنيمػػا نشػػعر سػػالح الجػػو بايػػه مهػػدد بشػراء العػػدو بوسػػنمة قتالنػػة مػػا نػػدخؿ هنئػػة
القنػػادة العام ػػة ف ػػي ض ػػغط .فت ػػيكمش هنئ ػػة القن ػػادة العام ػػة ونص ػػاب الساس ػػة ب ػػذعر ونيتق ػػؿ ذل ػػؾ م ػػف نثرػػـ ال ػػى
تصرنحات هوجاء والى عياونف صحفنة.
نكفي احتماؿ تهدند كي نضػيء سػالح الجػو االسػرائنمي مصػابنح االيػذار .قبػؿ يحػو مػف نثػالث سػيوات أعمػف
رئنس أماف آيذاؾ ،الذي كػاف عػامال فػي سػالح الجػو عػاموس نػدلنف اف مػا اشػترته سػورنا فػي مجػاؿ السػالح
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الجوي سنؤدي سالح الجػو الػى دوينػة كايػت لػه فػي حػرب نػوـ الغفػراف .ونمكػف أف نحػدث هػذا انضػا الػى مػا
نيقؿ سالح امرنكي الى دولة عربنة صدنقة.
حنيمػػا نكػػوف وزنػػر الػػدفاع ورئػػنس الػػوزراء ووزراء المجمػػس الػػوزاري المصػػغر اياسػػا ذوي تجربػػة ،تكػػوف وجهػػة
يظرهـ االستراتنجنة واسعة بقدر ٍ
كاؼ وعيدهـ ما نكفي مػف النثقػة بػاليفس العتػراض تجػارب شػعورنة مػف هػذا
اليوع .ولكف حنيمػا نكػوف الحػدنث عػف مجموعػة جدنػدة يسػبنا تقػوـ اليػزوات بالعمػؿ وهكػذا يبمػغ الػى تهدنػدات
متبادلة بالحرب بنف اسرائنؿ وسورنة بسبب شراء صوارنا اس  300وهي وسنمة قتالنة عمرها عشروف سية.
نػػا لمعجػػب .اف صػػاروخ السػػاحؿ بػػاش بحػػر "ناخويػػت" الػػذي حصػػمت عمنػػه سػػورنة مػػف روسػػنا تهدنػػد اكبػػر
السرائنؿ مف صوارنا اس  .300فػ "ناخويت" هو صاروخ بحري شػدند الدقػة ،نسػتطنع أف نصػنب كػؿ هػدؼ
استراتنجي في دولة اسرائنؿ .واسرائنؿ ال تهاجـ هذه الصوارنا في سورنة الف هذا الهجوـ قد نوجه النها مػف
الف ػػور اص ػػبع االته ػػاـ .أي ايه ػػـ نعمم ػػوف ههي ػػا مت ػػى ال نتع ػػدوف الح ػػدود .لك ػػف بش ػػأف اس  300فق ػػط اص ػػنب
شخص ما عيديا بالبمبمة.
اف أمػػر صػػفقة الص ػوارنا لسػػورنا نظهػػر بمواقػػع االيتريػػت الروسػػنة عمػػى ألسػػف خب ػراء عسػػكرننف اس ػرائنمننف
وبالتقارنر السيونة الرسمنة التحػاد المػاز – آيتننػه ،الػذي نصػيعها ونطورهػا .وتبػنف هػذه التقػارنر الميشػورة اف
االتحاد لـ نكد نطور في السيوات االخنرة وسائؿ قتالنة لدوؿ اجيبنة .ومع ذلؾ أف الصفقة السورنة ال تشتمؿ
عمى شراء ميظومات حدننثة مف االتحاد.
هػػذه فػػي حقنقػػة االمػػر صػػفقة مػػع الجػػنش الروسػػي .فػػالجنش الروسػػي نسػػتبدؿ بالميظومػػة اس  300ميظومػػة
صوارنا اس  900المتقدمة .وما نخرج مػف الخدمػة نبػاع لػدوؿ كسػورنة .بنػد أف انقػاع ويوعنػة ايتػاج االتحػاد
الصػػياعي المػػاز – أيتننػػه مشػػكالف جػػدا .ونوجػػد تػػأخر كبنػػر فػػي تسػػمنـ الجػػنش الروسػػي البطارنػػات الجدنػػدة.
ولهذا اذا لـ نصدر الرئنس بوتنف ام ار مباش ار الى الجنش لنترؾ بطارنات است  300لصالح سورنة فمف نػرى
السورننف هذه الصوارنا في المستقبؿ القرنب.
تقوؿ االيباء الميشورة في روسنا اف السورننف سنحصموف عمى ست ميظومات مركبة مف سػتة رادارات وسػت
قاطرات قنادة .وفي كؿ ميظومة انثيتا عشرة قاعدة اطالؽ .فستسمـ سػورنة فػي الحاصػؿ العػاـ  299صػاروخا
– أي صاروخنف لكؿ قاعدة اطالؽ .والحدنث عف ميظومات كبنرة غنػر ميظمػة .كػؿ صػاروخ ميهػا طولػه 9
امتار ونزف طينف.
اف احتمػػاؿ اف تغنػػب هػػذه الميظومػػة عػػف يظػػر االقمػػار الصػػياعنة التجسسػػنة الغربنػػة التػػي تػػدور حػػوؿ الك ػرة
االرضػػنة م ػرة كػػؿ بضػػع سػػاعات كػػؿ نػػوـ هػػو احتمػػاؿ مػػيخفض جػػدا .والحػػدنث الػػى ذلػػؾ كمػػا قميػػا آيفػػا عػػف
ميظومات قدنمة عمرها عشروف سية .يشر في الماضي اف سالح الجو االسرائنمي تدرب فػي قبػرص وجزنػرة
كرنؾ بتعاوف مع سالح الجو النويػايي الػذي نسػتعمؿ بطارنػات اس  .300وبهػذا نحػؿ ليػا اف يفػرض اف هػذا
لنس سالح مفاجأة السرائنؿ.
نبدو اف احدا ما عيديا نخشى اف نكػوف الػذعر مػف ال ػ اس  300قػد اسػتيفذ يفسػه ولهػذا نيشػيء االف عيػاونف
صحنفة تدور حور تسمنح سورنة بعشر طائرات منغ .19
ونيبغي اف يفرض أيهـ في سالح الجو اصبحوا أكنثػر سػعادة شػنئا مػا الف االسػد قػد اشػترى آخػر االمػر شػنئا
ذكنا .الف سالح الجو االسرائنمي افضؿ في مجاؿ اسقاط الطائرات.
القدس ،القدس1023/6/1 ،
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 64كاريكاتير:

األيام ،رام اهلل1023/6/3 ،
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