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 2كيري :السالم ىو الطريق الوحيد ألمن "إسرائيل" وضياع حل الدولتين سيعرضيا لمخطر
ذكػ ػػرت القــــدس ،القــــدس ،1023/6/4 ،مػ ػػف واشػػػنطف ،عػ ػػف م ارسػ ػػم ا سػ ػػعيد عري ػ ػػات ،أف وزيػ ػػر اليارجي ػ ػ
األميرك ػػي ،ج ػػوف كي ػػري ،ق ػػاؿ خ ػػي يط ػػاب وص ػػؼ بمن ػػع ب ػػالم األهميػ ػ  ،عص ػػر الي ػػوـ ا ثن ػػيف إف العالق ػػات
األميركي اإلسرائيمي  ،أقوى مف أي وقت مضى ،واف "التزاـ الو يات المتحدة بممف إسرائيؿ ي تػز و يتػمثر
بمي عوامؿ أيرى ،وانني خيور لم وؿ لكـ اف التزاـ الرئيس أوباما بممف إسرائيؿ ،والتزامع بإسرائيؿ ،أقوى مػف
أي رئيس مضى ،وأف أحداً يجب أف ييطي خي دق ذلؾ".
وأضػ ػػاؼ كيػ ػػري "إف الطري ػ ػ الوحيػ ػػدة لضػ ػػماف أمػ ػػف إس ػ ػرائيؿ إلػ ػػى األبػ ػػد ،هػ ػػي تح يػ ػػؽ السػ ػػالـ الػ ػػدائـ م ػ ػ
الفمس ػػطينييف ،ك ػػؿ من م ػػا خ ػػي دولت ػػع المس ػػت م  ،بم ػػا يض ػػمف العالقػ ػ الطبيعيػ ػ إلسػ ػرائيؿ ،تتع ػػايش مػ ػ دولػ ػ
خمسطيني قادرة عمى الحياة ،وتتعايش وخؽ ظروؼ طبيعي خي المنط ".
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وأضػػاؼ كيػػري "أقػػوؿ لكػػـ بص ػراح  ،وأنػػا اسػػتوعب تمامػاً متطمبػػات إس ػرائيؿ األمنيػ  ،إف حػػؿ الدولػ الواحػػدة
ليس حالً محتمالً لإلسرائيمييف أو الفمسطينييف" .وبالتالي "خإف الحؿ الوحيد هو حؿ الدولتيف المتعايشتيف جنبا
إلى جنب بسالـ وأمف ولذلؾ بد مف اتياذ ال اررات الشجاع ".
وقاؿ كيري لمستمعيع "إف هذا الوقت ،هو وقت آمؿ لتح يؽ السالـ إلسرائيؿ ،رغـ أف ظروؼ المنط ػ التػي
تشػػمؿ الممػػؼ النػػووي اإلي ارنػػي ،والحػػرب الػػدائرة خػػي سػػوري وغيرهػػا ،تشػػكؿ تحػػديات إلسػرائيؿ" مػػذك اًر بػػالروابط
ال ريب  ،بينع شيصياً وبيف إسرائيؿ.
وشدد كيري "يجب أف نعترؼ بحؽ الفمسطينييف ،خي قياـ دولت ـ خي أرض ـ ،وقد رأيت أألطفاؿ الفمسػطينييف
الػػذيف يمعبػػوف خػػي ركػػاـ ال نابػػؿ والػػدمار ،وأقػػر بح ػػـ خػػي الحيػػاة ،مثػػؿ ب يػ األطفػػاؿ ،وحػػؽ الفمسػػطينييف خػػي
مالح أحالم ـ بالرياء والحياة".
وكرر كيري "دعوني أقوؿ مرة أيرى ،لف نسمح إليراف بامتالؾ ال نبم النووي أبداً ،وتحت أي ظرؼ".
وكػرر كيػري خػي يطابػع الػذي أل ػاؤ خػي مػػؤتمر "المجنػ الي وديػ األميركيػ " العػالمي ،وهػو يطابػع األوؿ أمػػاـ
منظم ي ودي أميركي منػذ اسػتالمع موقعػع كػوزير لميارجيػ  ،التػزاـ إدارة الػرئيس أوبامػا شػمن ا شػمف اإلدارات
األميركي المتعاقب بػ"بذؿ كؿ الج ود لتح يؽ سالـ عادؿ ،يضمف أمف إسرائيؿ ،وسالم وجودها كديم راطي
ي ودي  ،يحتذي بإنجازات ا".
وقاؿ "اليطر الذي يواجع إسرائيؿ هو يطر عدـ تح يؽ السالـ م الفمسطينييف وتضيي الفرص " مؤكدا اف
"ضياع خرص حؿ الدولتيف سيعرض إسرائيؿ إلى يطر الييار بيف الي ودي والديم راطي  ،وأف الوض ال ائـ
تستحيؿ ديمومتع" مذك اًر أف "السمط الفمسطيني ممتزم بنبذ العنؼ" إلى األبد.
وذكر كيري بإنجازات سالـ خياض ،ورحب برئيس الوزراء الفمسطيني الجديد ،رامي حمداهلل.
وأضاؼ موق سويس انفو ،1023/6/4 ،ن ال عف "أ ؼ ب" ،أف كيري شدد خي يطابع عمى حؿ الدولتيف،
مؤكدا اف "حؿ الدول الواحدة هػو ببسػاط غيػر موجػود ي مػف الطػرخيف" .وتػاب اف "الحممػ المررضػ لنػزع
الشرعي عف اسرائيؿ ستايذ زيما" .وشدد كيري عمى انع يعتمد اسػتراتيجي بعيػدة عػف ا ضػواء قػائال انػع لػف
يكشؼ عف اطر يطتع قبؿ اف يتيذ الطرخاف ال اررات الصعب لمعودة الى طاول المفاوضات.
واكد انع "م اعتماد الييارات الصائب والتحمي بالشجاع والتصميـ الكاخييف ،سػيكوف هنػاؾ مسػت بؿ ميتمػؼ
جدا محتمؿ سرائيؿ" .وتع د باف "السالـ سياتي بثمار" لالسرائيمييف والفمسطينييف.
وقاؿ "اؤكد لكـ باف دول خمسطيني مست رة م حدود مضمون واقتصاد مزدهر ست وي امف اسػرائيؿ ومسػت بؿ
اس ػرائيؿ" .وتػػاب كيػػري اف "حػػؿ هػػذا الن ػزاع سػػتكوف لػػع بالنسػػب لمط ػرخيف نتػػائي شػػامم وسػػيكوف خػػي مصػػمح
الجمي  .والعكس صحيح .وعدـ حمع سيؤدي الى عواقب يطيرة لمطرخيف" .وبعدما اقر بوجود شكوؾ عمي ػ ،
قاؿ انع يجب عمى الجمي اقتناص الفرص المتاح .
وتاب "خي هذا النزاع ،مػف غيػر المضػموف اف يكػوف الرػد مثػؿ اليػوـ .والػذيف يعت ػدوف بػذلؾ ف هنػاؾ جػدار
و ف هناؾ امف اكثر واشػياص اقػؿ يصػابوف انمػا ييػدعوف انفسػ ـ بػاف هػذا ا مػر يمكػف اف يسػتمر .الواقػ
انع يمكف اف يستمر".
وحذر ايضا ا سرائيمييف مف عواقب السماح بان يار السمط الفمسطيني معتب ار اف ذلؾ قد يؤدي الى انتفاض
جديػػدة .وقػػاؿ كيػػري "خشػػؿ ال يػػادة الفمسػػطيني الحديثػ سػػيؤدي الػػى ظ ػػور مػػا نريػػد تجنبػػع .التطػػرؼ نفسػػع خػػي
الضف الرربي الذي ش دناؤ خي غزة وبعض اقساـ جنوب لبناف".
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 2الحمداهلل يبدأ مشاوراتو لتشكيل الحكومة الـ  15عمى أساس أنيا امتداد لمحكومة المستقيمة
راـ اهلل  -وليد عوض اعمف الدكتور رامي الحمد اهلل رئيس جامع النجاح الوطني المكمؼ بتشكيؿ الحكوم
الفمسطيني الجديدة ا ثنيف بانع بدأ مشاوراتع لتشكيؿ الحكوم عمى اساس ان ا امتداد لمحكوم المست يم ،
واف معظـ وزراء الحكوم الساب سيحتفظوف بح ائب ـ الو ازري  ،كوف هذؤ الحكوم هي مؤقت لحيف تشكيؿ
حكوم تواخؽ وطني خي منتصؼ ش ر آب (اغسطس) الم بؿ بناء عمى ا تفاؽ ا يير بيف حركتي ختح
وحماس ال اضي بتشكيؿ حكوم مف المست ميف برئاس الرئيس الفمسطيني محمود عباس خي غضوف 3
اش ر.
واوضح الحمد اهلل خي تصريح لالذاع الفمسطيني الرسمي ا ثنيف باف حكومتع ستن ي عمم ا خى الراب
عشر مف آب (أغسطس) الم بؿ ،خى حاؿ تـ إنجاز تشكيؿ حكوم التواخؽ برئاس عباس طب ا تفاؽ
المصالح الوطني .
وشدد الحمد اهلل البالم مف العمر  55عاما عمى أف حكومتع امتداد لحكوم سالـ خياض الساب  ،مشي ار الى
أنع يالؼ مع ا.
وخي ظؿ شروع الحمد اهلل بمشاوراتع اعمنت الجب الشعبي والجب الديم راطي وحزب الشعب وحزب خدا
المنضوي تحت إطار منظم التحرير الفمسطيني أن ا لف تشارؾ خي الحكوم جديدة.
وخيما بدأ الحمد اهلل مشاوراتع لتشكيؿ الحكوم الجديدة عممت ‘ال دس العربي’ ا ثنيف بانع اشترط قبوؿ
التكميؼ بتشكيؿ الحكوم بإب اء موقعع كرئيس لجامع النجاح الوطني شاغ ار وتعييف قائـ بمعماؿ رئيس
الجامع لحيف عودتع لرئاس الجامع مرة ايرى.
وخي الوقت الذي يدرؾ خيع الحمد اهلل باف حكومتع قد تستمر كثر مف  3اش ر وقد يعاد تشكيم ا اذا لـ
يجر التواخؽ بيف ختح وحماس بعد  3اش ر عمى تشكيؿ حكوم التواخؽ ،ا انع حرص عمى اشتراط إب اء
موقعع عمى رأس جامع النجاح شاغرا ،خواخ ت الرئاس الفمسطيني عمى شرطع ،وتع دت با يعاز لمجمس
ا مناء خي جامع النجاح با كتفاء بتعييف قائـ بمعماؿ رئيس الجامع لحيف عودة الحمد اهلل.
ويمتي تشكيؿ الحكوم الفمسطيني الجديدة التي تحمؿ رقـ  15خي عمر السمط الوطني خي الوقت الذي لـ
تتفؽ خيع حركتا ختح وحماس خي اجتماع ما األيير خي ال اهرة عمى آليات تشكيؿ حكوم التواخؽ بسبب
ايتالخ ما عمى تحديد موعد لالنتيابات العام وقررتا إرجاء ذلؾ حتى منتصؼ آب (أغسطس) الم بؿ.
القدس العربي ،لندن2013/6/4 ،
 3الحكومة في غزة تطالب الجامعة العربية مساندة الفمسطينيين في الحفاظ عمى أرضيم
غزة طالبت الحكوم الفمسطيني خي غزة جامع الدوؿ العربي ولجان ا الميتمف بالوقوؼ عند مسئوليات ا
األيالقي وال انوني والعربي  ،ومساندة الشعب الفمسطيني خي المحاخظ عمى أراضيع وممتمكاتع وح ع األزلي
خي ت رير مصيرؤ.
وأعمنت حكوم ا حتالؿ ا سرائيمي صباح اليوـ ا ثنيف ( )6|3عف قرارها بمصادرة  370دونماً زراعياً مف
أراضي المواطنيف الفمسطينييف ،وسمَمت إيطا اًر رسمياً بذلؾ إلى مجمس قروي "عورتا" بمصادرة  370دونماً
زراعياً مف أراضي المواطنيف خي قريتي عورتا وروجيب شرقي مدين نابمس.
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وأكدت و ازرة الشؤوف اليارجي خي حكوم غزة خي بياف ل ا ان ا تنظر بعيف اليطورة إلى كاخ السموكيات
واليطوات اإلسرائيمي الرامي إلى مصادرة األراضي الفمسطيني خي مدين نابمس المحتم  ،لصالح مستوطن
"إيتمار" التي ش دت توسعاً غير مسبوؽ يالؿ الش ور ال ميم الماضي .
استيطاني كبير،
واعتبرت أف قياـ ا حتالؿ اإلسرائيمي بمصادرة األراضي الفمسطيني يمتي خي سياؽ مشروٍع
ٍ
أبرز معالمع طمس ال وي العربي واإلسالمي خي كاخ أنحاء خمسطيف التارييي .
قدس برس2013/6/3 ،
 4أبو ردينة :استيالء االحتالل عمى مزيد من األراضي تدمير متعمد لجيود كيري
ال دس المحتم  -يو بي آي قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الرئاس نبيؿ أبو ردين  ،خي تصريح لوكال األنباء
الفمسطيني الرسمي (وخا) ،إف "قرار ال وات اإلسرائيمي ا ستيالء ووض اليد عمى عشرات الدونمات شرؽ
نابمس ألغراض عسكري  ،هو تدمير متعمد لج ود وزير اليارجي األميركي جوف كيري الرامي إلن اذ عممي
السالـ المتعثرة خي المنط ".
الحياة ،لندن2013/6/4 ،
 5وزارة الداخمية في غزة تفرج عن  51نزيالً ممن أمضوا ثمثي المدة
غزة -محمد عيد أخرجت و ازرة الدايمي واألمف الوطني ،اليوـ ا ثنيف ،عف  51نزيالً ممف أمضوا ثمثي
المدة ال انوني لألحكاـ الصادرة بح ـ ،م التع د لاللتزاـ بحسف السير والسموؾ.
وأعرب مدير عاـ مراكز اإلصالح والتمهيؿ الع يد عطي منصور ،عف سعادتع بمكرم اإلخراج التي جاءت
مبديا خي الوقت نفسع،
تنفي ًذا ألوامر وزير الدايمي ختحي حماد ،ولجن إصالح العشائر التابع لمدايمي ً ،
حزنع وألمع عمى وجود النز ء مف خئ الشباب خي مراكز اإلصالح.
وتمنى منصور يالؿ كممتع لمنز ء قبيؿ اإلخراج عن ـ بمحظات ،أف يكونوا قد استفادوا مف ع وب السجف
التمديبي  ،ومرحم اإلصالح والتمهيؿ التي أشرخت عمي ا مديريتع.
وياطب ـ قائالً "ليس ال دؼ مف السجف الع وب  ،وانما اإلصالح والتمهيؿ لطاقات شبابي يجب أف تستثمر
خي المجتم  ،وأف يكوف ل ا دور خعاؿ دايؿ وطن ـ".
فمسطين أون الين2013/6/3 ،
 6المجنة الحكومية الستقبال الوفود في غزة  437 :متضام ًنا وصموا غزة خالل أيار /مايو الماضي
أخادت المجن الحكومي ست باؿ الوخود التابع لو ازرة الشئوف اليارجي  ،أنع قد ديؿ غػزة يالؿ ش ر مايو
الماضي نحو  20وخداً ،يضموف  437متضامناً مف ميتمؼ الجنسيات والديانات.
وذكرت المجن خي ت رير نشرتع اليوـ ا ثنيف ،أنع قد ديؿ غزة مجموع كبيرة مف الشيصيات ا عتباري ،
من ا الدكتور يوسؼ ال رضاوي والوخد المراخؽ لع والمكوف مف  40عالماً ،ووخد العمماء والباحثيف المكوف مف
 25عالماً ،لممشارك خي مؤتمر النكب الفمسطيني  ،خضالً عف الوخد الماليزي المكوف مف  81شيصاً تابعاً
لمنظم التعاوف اإلسالمي مكتب غ ػزة ،ووخد جمعي رواخد اليير لممت اعديف المصري المكوف مف 32
شيصاً.
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وأوضحت المجن أف ماليزيا كانت مف أكثر الدوؿ قدوماً إلى غزة ،حيث ديؿ من ا نحو  81متضامناً ،ثـ
تمت ا مصر ،التي جاء من ا نحو  70متضامناً ،ثـ تمت ا السوداف ،حيث جاء من ا نحو  46متضامناً.
وقاؿ نائب رئيس المجن الحكومي عالء الديف البط  ،إنع قد ط أر تحسف ممموس عمى عدد الوخود التي
وصمت إلى غزة يالؿ مايو م ارن بش ر أبريؿ ،وذلؾ عمى الرغـ مف إغالؽ معبر رخح لبضع أياـ يالؿ
مايو.
فمسطين أون الين2013/6/3 ،
 7مشعل يؤكد دعمو ألمن البحرين
(د .ب .أ) أكد رئيس المكتب السياسي لحرك “حماس” يالد مشعؿ عمى الموقؼ الفمسطيني الػداعـ لمممكػ
البح ػريف خػػي حفػػظ أمن ػػا واسػػت رارها .واسػػت بؿ رئػػيس الػػوزراء البحرينػػي األميػػر يميف ػ بػػف سػػمماف آؿ يميف ػ ،
أمػػس ،ال ي ػػادي خػػي “حم ػػاس” ،وذك ػػرت وكال ػ أنب ػػاء البح ػريف (بن ػػا) أن ػػع تػػـ بحػ ػث “آيػػر التط ػػورات المتص ػػم
باألوضاع عمػى السػاح الفمسػطيني ومسػتجدات المصػالح الفمسػطيني  ،إضػاخ إلػى التطػورات خػي المنط ػ ”.
وأكػػد رئػػيس الػػوزراء أف البحػريف سػػتظؿ تػػدعـ حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني خػػي إقامػ دولتػػع المشػػروع عمػػى ت اربػػع
الوطني ،معرباً عف ت ديرؤ لكؿ الج ود المبذول لدعـ الشعب الفمسطيني وضماف وحدتع.
الخميج ،الشارقة1023/6/4 ،
" 8الديمقراطية" و"حزب الشعب" يرفضان المشاركة في حكومة "الحمد اهلل" القادمة
راـ اهلل – محمد يونس رخضت الجب "الديموقراطي " وحزب "الشػعب" ،المشػارك خػي الحكومػ الجديػدة التػي
سيشكم ا الػدكتور ارمػي الحمػد اهلل .وقػاؿ ا مػيف العػاـ لحػزب "الشػعب" بسػاـ الصػالحي ل ػ "الحيػاة" "نعت ػد اف
الػػدكتور الحمػػد اهلل كفػػاءؤ مميػزة ،لكننػػا لػػـ نشػػارؾ خػػي الحكومػ هػػذؤ و خػػي السػػاب ألن مػػا تعمػػالف مػػف دوف
مرجعي رقابي  ،وألن ما م يدتاف ب انوف موازن مضمؿ" .ورأى أف السمط خػي حاجػ الػى مرجعيػ رقابيػ عمػى
الحكوم ػ  ،مثػػؿ مجمػػس تمسيسػػي خػػي ظػػؿ غيػػاب البرلمػػاف ،أو الكتػػؿ البرلماني ػ او المجمػػس المركػػزي لمنظم ػ
التحريػػر الفمسػػطيني  .وقػػاؿ نائػػب رئػػيس المكتػػب السياسػػي لػ ػ "الديموقراطي ػ " قػػيس عبػػدالكريـ إف جب تػػع التػػي
شاركت خي حكوم خياض الساب  ،لف تشارؾ خي الحكوم الجديدة بسبب "مالحظات جوهري عمػى السياسػ
ا قتصػػادي واألمني ػ " ،مشػػي اًر خػػي ذلػػؾ الػػى ت ارج ػ الحريػػات العام ػ  .وتنت ػػد ال ػػوى السياسػػي ت ارج ػ الحريػػات
وتزايد انت اكات ح وؽ ا نساف خي السمط  ،وارتفاع ا سعار ،وسيطرة السمط التنفيذي عمى باقي السمطات.
الحياة ،لندن1023/6/4 ،
 9مقبول :تكميف "الحمد اهلل" بتشكيل الحكومة جاء بعد فشل فتح وحماس في تحقيق المصالحة
راـ اهلل – محمد يونس قاؿ امػيف سػر المجمػس الثػوري لحركػ "خػتح" امػيف م بػوؿ لوكالػ "خػرانس بػرس" امػس
"اف تكميؼ الحمد اهلل تشكيؿ الحكوم الجديدة جػاء بعػدما لػـ تػنجح "خػتح" و "حمػاس" خػي التوصػؿ الػى اتفػاؽ
بتشكيؿ حكوم تواخؽ وطني خي الثاني مف حزيراف (يونيو) الحالي".
مف جانبع ،قاؿ ال يادي البارز خي "ختح" نبيؿ شعث لمصػحاخييف خػي غػزة "اف الحكومػ الجديػدة لػف تشػكؿ أي
ع ب خي وجع محادثات المصػالح مػ حمػاس" ،منوهػاً الػى اف "حمػاس طالبػت خػي (ل ػاء سػابؽ) خػي ال ػاهرة
بتمجيػػؿ العمػػؿ لتشػػكيؿ حكوم ػ وحػػدة لمػػدة ثالث ػ اش ػ ر" .واضػػاؼ "لػػيس مػػف المنطػػؽ إب ػػاء حال ػ خ ػراغ خػػي
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الضف الرربي واب اء نحو ثالث مالييف ونصؼ المميوف خمسطيني مف دوف حكومػ " .وشػدد اف حركتػع "جػادة
خي التوصؿ الى الوحػدة الوطنيػ  ...أنػا أريػد ات ػاـ أي طػرؼ بوضػ ع بػات امػاـ هػذؤ الج ػود ف الوحػدة
هي هدخنا".
الحياة ،لندن1023/6/4 ،
" 20الجريدة الكويتية" :خالفات داخل حماس بسبب العالقة مع إيران وحزب اهلل
كشػػفت مصػػادر موثوق ػ ل ػػ"الجريدة" أمػػس أف األوضػػاع دايػػؿ حرك ػ حمػػاس تت ازيػػد بسػػرع  ،مػػا ي ػػدد وحػػدت ا
الدايمي بالتفكؾ ،خي أع اب ظ ور اليالخات بيف قيادات الحرك إلى العمف م رغب أحد األجنح خي عودة
"حماس" إلى أحضاف إيراف و"حزب اهلل" المبناني ،وخؾ التحالؼ م النظاـ ال طري.
وقالػت المصػػادر إف الجنػاح ال ارغػػب خػي إعػػادة التحػػالؼ دايػؿ "حمػػاس" مػ ط ػراف ،يػرى أف اليطػػوة األولػػى
خػػي خػػؾ ا رتبػػاط مػ الدوحػ تػػمتي بيػػروج رئػػيس المكتػػب التنفيػػذي لمحركػ يالػػد مشػػعؿ من ػػا ،بسػػبب مواقف ػػا
المعادي إليراف و"حزب اهلل" ،يصوصا خي ما يتعمؽ بممؼ األزم السوري .
األزم مرشح لمتصاعد م خشؿ ا جتمػاع األييػر لممكتػب التنفيػذي لػػ"حماس" خػي اسػطنبوؿ ،الػذي حضػرؤ
مشػػعؿ وموسػػى أبػػومرزوؽ ،خػػي إق ػرار موقػػؼ موحػػد ،رغػػـ ا تفػػاؽ عمػػى تشػػكيؿ وخػػديف لتسػػوي اليػػالؼ م ػ
إيراف ،يذهب الوخد األوؿ إلى بيروت لم ابم قيادات "حزب اهلل" ،بينما يتوجع الوخد الثاني إلى ط ػراف ،إ أف
كرس األزم التي تعيش ا الحرك حالياً.
ب ي قيادات "حماس" لـ تجم عمى هذؤ اليطوة ،ما ّ
وخجر األزم دايؿ "حمػاس" اليطبػ الناريػ لػرئيس ا تحػاد العػالمي لممسػمميف يوسػؼ ال رضػاوي خػي الدوحػ
بحضػ ػػور مشػ ػػعؿ ،والتػ ػػي شػ ػ ،ػف يالل ػ ػػا أمػ ػػس األوؿ ،هجوم ػ ػاً عنيف ػ ػاً عمػ ػػى "حػ ػػزب اهلل" ،واصػ ػػفاً ّإيػ ػػاؤ ب ػ ػػ"حزب
الش ػػيطاف" ،ناعتػ ػاً أمين ػػع الع ػػاـ حس ػػف نصػ ػراهلل بػ ػػ"الطاغي األكب ػػر" ،مت مػ ػاً ط ػ ػراف بالتح ػػالؼ مػ ػ الصػ ػ يوني
العالمي .
يطاب ال رضاوي لـ تحتممع قيادات "حمػاس" ،التػي تمثػؿ أوؿ رد خعػؿ ل ػا خػي إرسػاؿ عمػاد العممػي ومحمػود
الزهار ،برسال عاجم إلى مشعؿ لتوضيح ما حصؿ ،والضرط عميع لميروج عمى الرأي العاـ بإعالف تنصمع
بشػكؿ صػريح مػػف تصػريحات ال رضػػاوي ،بػػالتزامف مػ رسػػال حػػادة تحمػػؿ المضػػموف ذاتػػع ،مػػف قيػػادة كتائػػب
ال ّساـ ،الجناح العسكري لػ"حماس" ،سممت إلى رئيس الحكوم الم ال خي غزة إسماعيؿ هني .
الجريدة ،الكويت1023/6/4 ،
 22وفد من فتح يصل إلى غزة لترتيب وضع التنظيم
غزة ػ أشرؼ ال ور بدأ وخػد رخيػ مػف حركػ خػتح يضػـ كػال مػف عضػوي المجنػ المركزيػ عثمػاف أبػو غربيػ ،
والدكتور نبيؿ شعث بزيارة إلى قطاع غزة ،ب دؼ ترتيب بعض األمور الياص بتنظيـ حرك خػتح خػي قطػاع
غػزة .ووخػػؽ مػػا عممػػت ‘ال ػػدس العربػػي’ خػػإف جػػؿ الزيػػارة التػػي بػػدأها المسػػؤو ف الفتحاويػػاف تنصػػب عمػػى ع ػػد
ل اءات م قادة حرك ختح خي قطاع غزة ،ب دؼ ترتيب أوراؽ دايمي خي التنظيـ.
ومف المحتمؿ أف يع د المسؤو ف خي حرك ختح ل ػاءات مػ الفصػائؿ الفمسػطيني خػي غػزة ،وياصػ مػ قػادة
مف حرك حماس ،لبحث سبؿ دعـ يطوات المصالح .

التاريخ :الثالثاء 1023/6/4

العدد1880 :

ص9

ووصػؿ الوخػػد إلػى قطػػاع غػزة مسػػاء األحػد ،مػػف معبػر بيػػت حػانوف ‘إيػػرز" ،ويػوـ أمػػس شػرع خػػي ع ػد سمسػػم
اجتماعات م كوادر تنظيمي خي قطػاع غػزة .ون ػؿ عػف الػدكتور شػعث قولػع اف هػذؤ الم ػاءات التػي سػتتيمؿ
الزيارة هدخ ا العمؿ عمى ‘ترتيب الوض الدايمي والبيت الفتحاوي ،وتحريؾ المصالح .
القدس العربي ،لندن1023/6/4 ،
 21مخيم البداوي في لبنان :الفصائل الفمسطينية توقع عمى وثيقة لمحفاظ عمى األمن واالستقرار
عمػػر اب ػراهيـ ع ػػدت الفصػػائؿ الفمسػػطيني ل ػػاء شػػعبياً خػػي م ػػر المجن ػ الشػػعبي خػػي ميػػيـ البػػداوي ،حض ػرؤ
خاعميات وممثمو جمعيات وروابط عائمي واتحػادات شػعبي  ،وجػرى ياللػع التوقيػ عمػى وثي ػ التفػاهـ الػوطني
التي تالها أميف السر لمفصائؿ أركاف بدر .وتضمنت البنود التالي
أو رخػ ػ الرط ػػاء التنظيم ػػي والسياس ػػي والع ػػائمي والعش ػػائري ع ػػف ك ػػؿ مي ػػؿ ب ػػاألمف أو معت ػػدي عم ػػى حرمػ ػ
اآليريف خي دم ـ ومال ـ وعرضػ ـ ومحاسػبتع خػي ال ػوة األمنيػ المشػترك باعتبارهػا ا طػار األمنػي الجػام ،
بعيدا عف ا ستنسابي والمحسوبي والمعايير المزدوج خي المحاسب  .والضرب بيد مف حديد كؿ مف يسػتيدـ
السػػالح برػػض النظػػر عػػف الػػذرائ واألسػػباب واعػػادة النظػػر بػػالتوزي العشػوائي لمسػػالح وسػػحبع مػػف المػراه يف
وأصحاب السموؾ السيئ .ووض حد لالسػتنفار العشػوائي وانتشػار المسػمحيف وان ػاء المربعػات األمنيػ يػارج
مكاتب وم رات الفصائؿ.
ثانيا ال ياـ بتسميـ أي مرتكب ألي جناي أو جنح لم ضاء المبنػاني الميػتص ،بعيػدا عػف ا نتمػاء التنظيمػي
أو السياسي أو العائمي أو العشائري.
ثالثػػا تتع ػػد الفصػػائؿ بوضػ اآلليػػات العمميػ والسػريع مػػف أجػػؿ تطػػوير وتفعيػػؿ ال ػػوة األمنيػ المشػػترك خػػي
ميػيـ البػػداوي ،ورخػدها بالكفػػاءات واليبػرات ،والعمػؿ عمػػى تػوخير اإلمكانيػػات البشػري والماليػ والموجسػػتي بمػػا
خػػي ذلػػؾ ت ػػرميـ الم ػػر .وتفعيػػؿ المج ػػاف التػػي تشػػكؿ رواخػ ػ ودعػػائـ ل ػػا ،كالمجنػ ػ العسػػكري والمجن ػ األمنيػ ػ
المصررة ،إلى جانب م م تحييد المييـ عف الصراع الدائر خػي جػوارؤ ،وانجػاز مسػح لمم يمػيف خيػع ،وحمايػ
المؤسسػػات والمػػدارس والم ارخػػؽ العام ػ والياص ػ مػػف أي اعتػػداءات ،سػػيما مؤسسػػات "األونػػروا" و"مشػػفى
ال الؿ األحمر".
رابعاً تتع د الفصائؿ بالعمؿ عمى تفعيؿ المجاف الشعبي خػي مييمػات الشػماؿ وتطػوير دورهػا وتشػكيؿ لجػاف
األحياء وال طاعات.
يامسا تتع ػد مؤسسػات المجتمػ المػدني وا همػي وا تحػادات والػروابط والفعاليػات والنيػب والحػراؾ الشػعبي
والشبابي والعائالت والعشائر بدعـ الفصائؿ مف أجؿ ترجم وتنفيذ بنود هذؤ الوثي .
السفير ،بيروت1023/6/4 ،
" 23الشاباك" يدعي اعتقال ناشط من حماس خطط لعممية خطف
السبيؿ  -ادعػى ج ػاز األمػف العػاـ اإلسػرائيمي "الشػاباؾ" اعت ػاؿ ناشػط مػف حركػ حمػاس خػي منط ػ راـ اهلل
وسػػط الضػػف الرربي ػ الش ػ ر الماضػػي لالشػػتباؤ خيػػع بػػالتيطيط رتكػػاب هجػػوـ بػػإطالؽ النػػار ضػػد سػػيارات
إسرائيمي وايتطاؼ مستوطنيف وجنود إسرائيمييف.
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وذكرت اإلذاع اإلسرائيمي العام عصر ا ثنػيف عػف مصػادر خػي "الشػاباؾ" أف المعت ػؿ هػو بكػر سػعد (16
عامػػا) مػػف قري ػ المزرع ػ الش ػرقي  ،وزعمػػت أنػػع تم ػػى تعميمػػات مػػف هشػػاـ حجػػاز وهػػو محػػرر بصػػف "وخػػاء
األحرار" ومبعد إلى قطر.
وأضػػاخت أف سػػعد واخػػؽ يػػالؿ ل ػػاء جمعػػع خػػي عمػػاف م ػ حجػػاز عمػػى السػػفر إلػػى السػػوداف لتم ػػي تػػدريبات
عسكري  ،مدعي أنع اعت ؿ قبؿ أف يتسمـ أرب قط سالح مف حجاز عف طريؽ طرؼ ثالث.
السبيل ،عمان1023/6/4 ،
 24عميد أسرى حماس يدخل عامو الـ  12في األسر
أخاد مركز ح وقي خمسطيني يعنى بد ارسػات األسػرى وح ػوؽ اإلنسػاف خػي خمسػطيف المحتمػ  ،خػي بيػاف مكتػوب
اليوـ ا ثنيف ،أف األسير الم دسي محمود عيسى ( 45عاماً) ،مف بمدة عناتا ،بال دس المحتم ديؿ عامػع ال ػ
 12خي معت الت ا حتالؿ اإلسرائيمي ،أمضى من ا  22عاماً بشكؿ متواصؿ خي العزؿ ا نفرادي ،وهو اآلف
خي معت ؿ "جمبوع".
وأشار البياف إلى أف األسير عيسى ،وهو عميد أسرى حرك "حماس" وأقػدـ أسػير لمحركػ معت ػؿ حتػى اآلف،
اعت ػػؿ بت م ػ المسػػؤولي األولػػى والمباش ػرة عػػف عممي ػ يطػػؼ الجنػػدي اإلس ػرائيمي نسػػيـ توليػػدانو خػػي ذكػػرى
انطالق "حماس" عاـ .2991
فمسطين أون الين1023/6/3 ،
 25ألوية الناصر صالح الدين :شاليط لن يكون األخير
أكدت الوي الناصر صالح الديف ،الذراع العسكري لمجاف الم اوم الشعبي باف م اتمي ا يسعوف بكؿ ما اوتوا
مػػف ق ػػوة لتحريػػر ا س ػػرى مػػف س ػػجوف ا ح ػػتالؿ ،مشػػيرة إل ػػى اف الجنػػدي اإلسػػرائيمي جمعػػاد ش ػػاليط  -ال ػػذي
ايتطفتػػع الم اومػ قبػػؿ سػػب سػػنوات وأطم ػػت س ػراحع م ابػػؿ الػػؼ اسػػير خمسػػطيني مػػف سػػجوف ا حػػتالؿ -لػػف
يكوف ا يير.
فمسطين أون الين1023/6/3 ،
قياديا في حماس من سمفيت وشابا من جنين
 26قوات االحتالل تعتقل
ً
سػػمفيت (خمسػػطيف) اعت مػػت ق ػوات ا حػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،خجػػر اليػػوـ الثالثػػاء ( ،)6|4خجػػر اليػػوـ ال يػػادي خػػي
عاما) مف بمدة سكاكا خي مدين سػمفيت ،بعػد اقتحػاـ منزلػع والعبػث خػي محتوياتػع.
"حماس" حساـ حرب (ً 55
وخي السياؽ ذاتع؛ ذكرت مصادر خمسطيني بمف قوات ا حػتالؿ اإلسػرائيمي اعت مػت خجػر اليػوـ الشػاب سػاري
زكارن ( 34عاما) ،مف بمدة قباطي قرب جنيف ،بعد مداهم منزلع ومزرعتع خي البمدة وتفتيشػ ما ،وذلػؾ بعػد
خترة وجيزة مف اعت اؿ ا حتالؿ لش ي ع محمد.
قدس برس1023/6/4 ،
 27حماس :السمطة اعتقمت  68من قادة وعناصر الحركة خالل أيار /مايو الماضي
غزة (خمسطيف) أكدت حركػ حمػاس أف األج ػزة األمنيػ التابعػ لمسػمط الفمسػطيني (جنػاح الضػف الرربيػ )،
اعت مػػت واسػػتدعت العشػرات مػػف أنصػػارها خػػي مػػدف الضػػف يػػالؿ شػ ر أيػػار (مػػايو) المنصػػرـ.وقالت الحركػ
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خي ت رير ل ا أف أج زة أمف السمط ايتطؼ الش ر الماضػي ثمانيػ وسػتيف مػف أنصػار وأخػ ػراد وقيػػادات ا خػي
محررا ،وأحد عشر طالبػًا جامعيػًا ،وصحفييف اثنيف واماـ مسجد.
أسير
الضف الرربي بين ـ ثماني وثالثوف ًا
ً
وأضػػاخت اف تمػػؾ ا ج ػزة اسػػتدعت سػػبع وأربعػػيف آيػريف ،ومػػددت اعت ػػاؿ عشػرة بػػالرغـ مػػف صػػدور قػ اررات
باإلخراج عن ـ .وأشار الت رير إلى أف قوات ا حتالؿ اعت مت ثالث مف قيػادات وأنصػار حركػ حمػاس ،ممػف
تـ اإلخراج عن ـ مف سجوف السمط .
قدس برس1023/6/3 ،
 28قيادي الجبية الشعبية يتوقع انفجا ارً اجتماعياً في الضفة بسبب األوضاع المعيشية الصعبة
راـ اهلل (خمسطيف) اعتبر ال يادي خي الجب الشعبي لتحرير خمسطيف خػي مدينػ نػابمس ،ازهػر الششػتري ،أف
الحػراؾ الشػعبي ضػد الرػالء المعيشػػي خػي الضػف الرربيػ نػاتي عػػف األوضػاع المعيشػي الصػعب التػي يعشػ ا
الشعب الفمسطيني خي الضف الرربي والسياس الفاشم لحكوم راـ اهلل.
ونوؤ الششتري إلى أف حكوم راـ اهلل قامت بالفترة األييرة بفرض ضرائب جديدة وياص خيما يتعمؽ بضريب
ال يم المضاخ ورخ أسعار الك رباء ،مؤكداً أف هناؾ حراؾ جماهيري مف قبؿ أبناء الشعب الفمسطيني ضػد
الحكوم ػ وسياسػػت ا ،متوقعػ ػاً أف يكػػوف هن ػػاؾ انفجػػار لألوض ػػاع الدايمي ػ يصوصػ ػاً أف الوض ػ ا قتص ػػادي
وا جتماعي عمي حاخ ال اوي .
قدس برس1023/6/3 ،
 29حماس :االحتالل اعتقل  203فمسطينيين من الضفة خالل األسبوع الماضي
اليمي ػػؿ (خمس ػػطيف) أظ ػػر ت ري ػػر خمس ػػطيني نشػ ػرتع حركػ ػ الم اومػ ػ اإلس ػػالمي "حم ػػاس" اعت ػػاؿ ا ح ػػتالؿ
ا سرائيمي لػ  203خمسطينييف بعد دهـ منازل ـ وتفتيش ا بالضف الرربي المحتم .
وتظ ر المعطيات التي وث ت ا الحرك خػي ت ريػر تم تػع "قػدس بػرس" ا ثنػيف ( )6|3أف ا حػتالؿ اعت ػؿ 203
مواطنػا مػػف محاخظػات الضػػف الرربيػ حيػػث انػع اعت ػػؿ مػف ال ػػدس  50معػت ال ،و 28معػػت ال مػف نػػابمس ،و
 21مف جنيف ،و  8معت ميف مف اليميؿ ،و  4مف راـ اهلل وسمفيت ،و 3مف قم يمي  ،ومعت ميف مف طولكرـ ،
و معت ؿ واحد مف ٍ
كؿ مف بيت لحـ واريحا.
واش ػػار الت ري ػػر ال ػػى اف م ػػف ب ػػيف المعت م ػػيف  6أس ػػرى مح ػػرريف م ػػف مع ػػت الت ا ح ػػتالؿ وس ػػجوف الس ػػمط ،
باإلضاخ إلى ختاتاف و ما ي ارب  15مف الفتي التي تتراوح أعمارهـ بيف  27 - 23عاما.
قدس برس1023/6/3 ،
 10نتنياىو يأمر بتزويد جميع سكان "إسرائيل" بالكمامات الواقية من الغازات السامة
زهيػػر أنػػدراوس أخػػادت ال نػػاة الثاني ػ خػػي التمفزيػػوف اإلس ػرائيمي أمػػس ا ثنػػيف أف رئػػيس الػػوزراء اإلس ػرائيمي،
أمر لمج ات الميتص بالعمؿ خو ار عمى تزويد جمي سكاف الدول العبري بالكمامات
بنياميف نتنياهو ،أصدر ًا
الواقيػ مػػف الرػػازات السػػام  ،ختػ ً إلػػى أف ال ػرار جػػاء عمػػى يمفيػ عػػدـ نجػػاح التػػدريب الػػذي أجرتػػع إسػرائيؿ
األسبوع الماضي ،والذي حاكى تعرض ا لمئات الصواريخ ،وتحديدا منط غوش داف.
القدس العربي ،لندن1023/6/4 ،
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 12يعمون :روسيا لن تسمم صواريخ "اس  "300-إلى سورية قبل سنة 1024
ذكػرت السفير ،بيروت ،1023/6/4 ،عػف حممػي موسػى ،أف وزيػر الػدخاع اإلسػرائيمي الجنػراؿ موشػي يعمػوف
اسػػتعرض أمػػاـ لجنػ اليارجي ػ واألمػػف خػػي الكنيسػػت الوض ػ خػػي سػػوريا وت دي ارتػػع بشػػمن ا .وأعمػػف أف أيػاً مػػف
النظػػاـ والمعارض ػ لػػيس خػػي وض ػ يمكنػػع مػػف حسػػـ المعرك ػ  ،التػػي بػػات ميػػدان ا أرضػػي لص ػراعات ال ػػوى
العظمى.
وقاؿ يعموف أمس ،خي أوؿ حضور لع جتماعات لجن اليارجي واألمف بعد تعيينع وزي اًر لمدخاع ،إف «حزب
اهلل ين ػؿ إلػى سػوريا أخضػؿ مػا لديػع مػف قػوات» .وأشػار إلػى أف الحػرب األهميػ السػوري انزل ػت نحػو منػاطؽ
عػػدة خػػي لبنػػاف ،مضػػيفاً إف «النظػػاـ يعػػرؼ كيػػؼ ي ػػزـ المعارض ػ مثممػػا تعػػرؼ المعارض ػ كيػػؼ ت ػػزـ
النظػػاـ .والوض ػ الحػػالي بػػات يشػػير إلػػى أف سػػوريا م سػػم  ،حيػػث يسػػيطر األسػػد عمػػى  40خػػي المئ ػ مػػف
األ ارضػػي ،يصوصػاً المنػػاطؽ العمويػ وقسػػـ مػػف دمشػػؽ .و 80خػػي المئػ مػػف حمػػب سػ ط بميػػدي المعارضػ ،
ولذلؾ سيطرة كامم لع عمي ا .ولكف يبدو أف هناؾ حسماً خي األخؽ» .وأشار إلى أف «هناؾ أحيػاء خػي
دمشػػؽ ،عمػػى األقػػؿ أربعػ أحيػػاء ،يسػػيطر عمي ػػا المتمػ ّػردوف .ونحػػف نمحػػظ اعتػػداءات عرقيػ حيػػث يػػذبح كػػؿ
طرؼ الطرؼ اآلير».
وتحدث يعموف عف تورط الرئيس الروسي خالديميػر بػوتيف خػي تسػميح النظػاـ السػوري ،ولفػت إلػى أف «روسػيا
قػػدمت اإلسػػناد لألسػػد ،سياس ػػياً وعسػػكرياً .واألسػػد م ػػدعوـ مػػف إي ػراف وحػػزب اهلل .أم ػػا تركيػػا ختػػدعـ اإليػ ػواف
المسػػمميف ،والسػػعودي تػػدعـ السػػمفييف ،وال طريػػوف يػػدعموف اإلي ػواف المسػػمميف .ونحػػف نتػػديؿ خػػي الحػػرب
األهمي طالما أف مصالحنا تتضرر ،أي عندما ت محاول لن ؿ وسائؿ قتالي دقي ػ  ،يصوصػاً إلػى أيػدي
حػػزب اهلل ،أو محاول ػ لمسػػيطرة عمػػى أسػػمح كيميائي ػ أو تسػػييف الحػػدود وتسػ ّػرب أحػػداث واطػػالؽ نػػار عمػػى
قواتنا».
وقاؿ يعموف «نحف نراقب ب مؽ احتماؿ أف تسمـ روسيا خعمياً سوريا منظوم إس  .300وبحسػب الت ػارير خػإف
هذؤ المنظوم لػـ تن ػؿ بعػد واذا كانػت سػتن ؿ خػذلؾ سػيحدث خ ػط خػي العػاـ  .»1024وأضػاؼ إنػع «خػي هػذؤ
المرحم  ،وبحسب كالـ الروس ،خإف المنظوم لـ تسمّـ إلى سوريا».
واعترؼ يعموف أنع كاف رتّب مسب اً م نتنياهو إعالنع ،وبنبػرة ت ديػد األسػبوع الماضػي ،عػف عبارتػع الشػ يرة
أنػػع عنػػد وصػػوؿ الص ػواريخ إلػػى سػػوريا «سػػوؼ نعػػرؼ مػػا سػػنفعؿ» .ومعػػروؼ أف نتنيػػاهو طمػػب مػػف جمي ػ
وز ارئػع عػدـ التعميػػؽ عمػى مسػمل الصػواريخ لسػوريا .وأوضػح يعمػػوف أنػع «خػي مػػا يتعمػؽ بصػواريخ إس ،300
خ د كانت التصريحات منس وغير منس  ،لذلؾ طمب رئيس الحكوم تنسيؽ األمر معػع .تصػريحاتي كانػت
منس م رئيس الحكوم ».
وأشػػار يعمػػوف ،خػػي لجن ػ اليارجي ػ واألمػػف ضػػمف «يػػوـ مػػداو ت مركػػز» ،إلػػى أف إس ػرائيؿ أنشػػمت مستشػػفى
ميدانياً قرب الحدود م سػوريا ت ػدـ عبػرؤ مسػاعدات إنسػاني  .وقػاؿ إف «جرحػى يصػموف إلينػا .قسػـ مػن ـ يػتـ
عالجع خي المستشفى الميداني وين ؿ آيروف إلى مستشفى دايؿ البالد .ونحف نثير ضج حوؿ ذلؾ .و
ني لدينا خي ختح مييمات جئيف .وسياستنا هي ت ديـ المساعدة خي حا ت إنساني ».
وأضػاخت القدس العربـي ،لنـدن ،1023/6/4 ،عػف يػو بػي أي ،أف يعمػوف قػاؿ إف “إسػرائيؿ مسػتعدة لمػديوؿ
إلػػى عممي ػ سياسػػي ش ػريط أ تكػػوف هنػػاؾ شػػروطا مسػػب  ،وعنػػدها سػػنبحث خػػي كػػؿ شػػيء ولػػيس الحػػدود
خ ط” .وأضاؼ “يالؿ أسابي معدودة سنعرؼ ما إذا كاف سيتـ استئناؼ المفاوضات أـ ”.
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 11عاموس يدلين :إذا قرر األسد فتح جبية الجوالن ضد "إسرائيل" فإن نظامو سيسقط
تػػؿ أبيػػب -نظيػػر مجمػػي قػػاؿ الػرئيس السػػابؽ لشػػعب ا سػػتيبارات العسػػكري خػػي الجػػيش اإلسػرائيمي ،ورئػػيس
مع د دراسات األمف ال ومي اإلسرائيمي الجنراؿ عاموس يدليف ،إنع خي حاؿ قرر األسد أف ينفذ ت ديدؤ ويفتح
جب خي الجو ف ضد إسرائيؿ ،خإف حربا ستنشب خي المنط وسيس ط نظامع خي أع اب ا.
ورد يدليف ،عمػى التصػريحات التػي كػاف قػد أدلػى ب ػا الػرئيس السػوري بشػار األسػد ل نػاة «المنػار» التمفزيونيػ
التابعػ لحػػزب اهلل ،وقػػاؿ «رغػػـ أف األسػػد كػػاف هجوميػػا يػػالؿ الم ابمػ وقػػاؿ إف ضػػروطا تمػػارس عميػػع لفػػتح
جب ػ خػػي الجػػو ف ،لكنػػع لػػـ ي ػػؿ إنػػع سػػيفعؿ ذلػػؾ» .وأعػػرب عػػف اعت ػػادؤ وقناعتػػع بػػمف رد خعػػؿ األسػػد عمػػى
الرارات اإلسرائيمي األييرة سيكوف ردا رمزيا مثؿ إطالؽ قذيف هاوف أو إطالؽ نار مف أسمح يفيفػ باتجػاؤ
دوري عسكري إسرائيمي وصو إلى تنفيذ عمميات «إرهابي » ضد مصالح إسرائيمي خي اليارج أو مػف يػالؿ
تشريؿ منظمات «إرهابي » خي الدايؿ السوري.
وأضاؼ يدليف الذي كاف يتحػدث خػي محاضػرة خػي مع ػد د ارسػات األمػف ال ػومي «لػدينا تجربػ مػ مػا جػرى
يػػالؿ األشػ ر الثالثػ الماضػػي  ،لكننػػي قمػػت إف غيػػاب رد الفعػػؿ خػػي المػرتيف الماضػػيتيف يعنػػي غيابػػع خػػي
المرة ال ادم  .وكمما كاف رد خعؿ األسد قويا ازداد اليطر عمػى نظامػع ،وكممػا رد األسػد بشػكؿ مكثػؼ يػاطر
بشيء يرغب خي المياطرة بع».
وردا عمى أسئم الحضور حوؿ السيناريوهات المتوقع لمحال السوري والمبناني واإليراني  ،قاؿ يدليف «وض
إسرائيؿ ا ستراتيجي م ن ايػ عصػر األسػد سػيكوف أخضػؿ بكثيػر ،وأخضػؿ األشػياء التػي قػد تحػدث انتصػار
المعارضػ العممانيػ خػػي سػػوريا التػػي سػػتعيد بنػػاء سػػوريا الجديػػدة» .وتطػػرؽ إلػػى «صػػف صػواريخ  300التػػي
بمرت قيمت ا نحو  900مميوف دو ر» ،قائال إف «الروس مصروف عمى دعـ األسد ألف سوريا آيػر مػواقع ـ
خي الشرؽ األوسط ،وهـ يحػاولوف إعػادة ترسػيـ وضػع ـ ك ػوة عظمػى عالميػ  ،لػذلؾ يػروف خػي سػوريا الموقػ
األيير الذي لف يتركوؤ».
الشرق األوسط ،لندن1023/6/4 ،
" 13ىآرتس" :نتنياىو زاد بعشرات النسب المئوية ميزانية الشاباك والموساد بالتحايل
ال ػػدس المحتمػ كشػػفت صػػحيف هػػلرتس اليػػوـ ا ثنػػيف الن ػػاب ،عػػف تحايػػؿ و ازرة الماليػ بالتنسػػيؽ مػ مكتػػب
رئيس الحكوم عمى الكنيست مف أجؿ رخ ميزانيػ ج ػازي الشػاباؾ والموسػاد بعشػرات النسػب المئويػ يػالؿ
خترة و ي "بنياميف نتنياهو" لرئاس الحكوم مف يالؿ إدراج ا ضمف ميزاني المنظوم ا مني .
وأوضحت الصحيف عبر موقع ا ا لكتروني ،أن ػا حصػمت عمػى هػذؤ المعطيػات مػف يػالؿ ت ريػر نشػرؤ قسػـ
إدارة الميزانيػ ا س ػرائيمي العامػ خػػي و ازرة الماليػ عبػػر مواق ػ المعمومػػات التػػاب لمحكومػ ا س ػرائيمي  ،مشػػيرة
الى تسجيؿ زيادة بنسب  %16خي الميزاني السنوي لمج ازيف خي خترة األرب أعواـ مف و ي نتنياهو.
يػػذكر أنػػع حسػػب ال ػػانوف ا س ػرائيمي خػػإف ميزاني ػ الموسػػاد والشػػاباؾ ،ت ػ ضػػمف بنػػد ا حتيػػاطي الشػػامؿ خػػي
الميزانيػ العامػ تحػت اسػـ (أهػداؼ خػي إطػار عمػؿ ديػواف رئػيس الحكومػ ) ،وتن ػؿ ل ػا ا مػواؿ مػف الميزانيػ
العام ػ بمصػػادق المجن ػ الفرعي ػ لميػػدمات الس ػري التابع ػ لمجن ػ اليارجي ػ واألمػػف خػػي الكنيسػػت بعػػد ت ػػديـ
تفاصيؿ عف المصروخات.
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وتظ ر ت ارير و ازرة المالي بشمف التريػرات خػي الميزانيػ العامػ  ،أنػع وخػي بدايػ كػؿ عػاـ ،تطمػب و ازرة الماليػ
مف لجن المالي ن ؿ مبمػم كبيػر مػف بنػد الػدعـ الشػامؿ " ،"47لصػالح ميزانيػ اج ػزة الميػابرات السػري تحػت
اسـ "دوائر األمف الميتمف " .25020190
وخػػي ع ػاـ  1020عنونػػت و ازرة المالي ػ طمب ػػا بػػممواؿ ميصص ػ لميػػدمات ،وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ خػػي ا ع ػواـ
ا يي ػرة جػػاء طمػػب ا م ػواؿ تحػػت عنػػاويف تتعمػػؽ بػػممور أمني ػ متعػػددة لمشػػاباؾ ومصػػروخات يػػدمات ،وخػػي
عامي  1022 -1021قيؿ أن ا أمواؿ معدة لتريرات خي ميزاني ا مف.
ووخ ػاً لمصػحيف خػإف المعطيػات لػػـ تفصػؿ توزيػ الميزانيػ بػيف الج ػػازيف وطػرؽ إنفاق ػا ،وخػي ت ػارير العػػاميف
س ػػاب ي ال ػػذكر والت ػػي نش ػػرها المحاس ػػب الم ػػالي خ ػػي و ازرة الماليػ ػ بش ػػمف إجػ ػراءات الميزانيػ ػ العامػ ػ  ،أدرج ػػت
مصروخات الموساد والشاباؾ ضمف ميزاني األمف ،رغـ يضوع مصروخات الج ازيف لمكتػب رئػيس الحكومػ
وليس وزير الجيش.
وقالػػت الصػػحيف أف هػػذا الترتيػػب ،ييمػػؽ كػػؿ عػػاـ زيػػادة بعػػدة مميػػارات مػػف الش ػواكؿ خػػي ميزاني ػ الجػػاهزيف،
بالم ارن ػ م ػ اقت ارحػػات الميزاني ػ التػػي ت ػػدـ لمكنيسػػت ،وم ابػػؿ هػػذا ،وخػػي الت ػػارير التػػي تنشػػرها و ازرة الجػػيش
وحسػػب قػػانوف حري ػ المعموم ػ  ،هػػذا المبمػػم لػػيس ضػػمف الميزاني ػ الفعمي ػ التنفيذي ػ لمػػو ازرة ،وانمػػا خ ػػط ضػػمف
مصػروخات المنظومػ األمنيػ  ،والفجػوة بػيف ت ػػارير المكاتػب كػاف سػػبب ا ،أدراج مصػروخات الشػاباؾ والموسػػاد
ضمف ميزاني المنظوم األمني  ،وذلؾ تسبب خي عمميػ التضػميؿ يػالؿ الن ػاش السياسػي والعػاـ بشػمف حجػـ
ميزاني األمف.
وحسػػب المعطيػػات ،بمرػػت ميزاني ػ الج ػػازيف خػػي عػػاـ  1021ح ػوالي  5992مميػػارد شػػيكؿ ،أضػػيؼ ل ػػا 169
مميػػوف شػػيكؿ كمصػػروخات مشػػروط بالمػػديو ت ،و 2975مميػػار شػػيكؿ أيػػرى مػػف ميزاني ػ األع ػواـ ال ادم ػ ،
وبمم اجمالي الميزاني حوالي  69041مميار شيكؿ.
ويالؿ عاـ  1022بمرت ميزاني الج ازيف  5986مميار شػيكؿ ،أضػيؼ ل ػا  166مميػوف شػيكؿ كمصػروخات
مرتبط بالديؿ ،و 295مميار شيكؿ أيرى مف ميزاني األعواـ ال ادم  ،ووصؿ إجمالي الميزانيػ  5936مميػار
شيكؿ.
وعمى سػبيؿ الم ارنػ خفػي عػاـ  ،1008وهػي الفتػرة األييػرة مػف و يػ رئػيس الػوزراء السػابؽ "إي ػود أولمػرت"،
وصػػمت ميزاني ػ هػػذيف الج ػػازيف  4998مميػػار شػػيكؿ ،أضػػيفت ل ػػا  104مميػػوف مشػػروط بالمػػديو ت ،وبمػػم
اجمالي الميزاني  4978مميار شيكؿ.
وكالة سما اإلخبارية1023/6/4 ،
" 14ىآرتس" :دراسة لـ"مركز األمن األمريكي الجديد" تظير قدرات "إسرائيل" الذرية والعسكرية
الناصػرة  -زهيػػر أنػػدراوس نشػػرت صػػحيف هػػلرتس العبري ػ م ػػاط مػػف د ارس ػ جديػػدة أعػػدها ونشػػرها (مركػػز
األمف األمريكي الجديد) ،الذي يشرمع مف كانوا يتولػوف إلػى وقػت غيػر بعيػد مناصػب رخيعػ خػي إدارة اوبامػا،
خت ً إلى أف خريؽ الباحثيف عرض قدرات إسرائيؿ الذري  ،بشكؿ مفص ٍػؿ ،حيػث جػاء أف الدولػ العبريػ تممػؾ
بيف  200قنبم ذري إلى  ،100أما عف وسائؿ اإلطالؽ التي تممك ا إسرائيؿ ،خ اؿ البحػث إن ػا طػائرات مػف
اؼ 25واؼ 26وصواريخ يريحو ،ومعناها بالعربي أريحا ،وعف غواصات الدولفيف المسمح بصواريخ بحريػ
ذري مف طراز (بوباي توربو) التي تشكؿ قدرة الضرب الثاني لمدول العبري  ،والتي حصمت عمي ا مف ألمانيا
مجانا.
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أف يكوف مكشوخًا وواضحا ذلؾ أف إيراف خي الح ي ع النيػ ب ػدر كػاؼ
وبيف الباحثوف أف ردع إيراف يجب ْ
كي ينجح الردع ،لكف هذا لف يحدث بصورة آلي .
ػيحا عػف ال ػدرة الذريػ
وساؽ البحث األمريكي قائالً إف الردع الناج يجب أف يبدأ بسياسػ معمنػ تشػمؿ توض ً
التػػي يممك ػػا الػرادع ،أي إس ػرائيؿ ،والػػثمف الػػذي سػػتدخعع إي ػراف إذا اسػػتعممت ال ػػدرة الذري ػ  .عػػالوة عمػػى ذلػػؾ،
أوصى الباحثوف إسرائيؿ بالتيمي عف سياست ا الحالي  ،ألنع برأي ـ خإف الرموض قد تراؤ إيػراف خرصػ  ،ول ػذا
سػػييدـ تمكيػػد يطػػوط حمػراء واضػػح  ،الػػردع الػػذري يدمػ أخضػػؿ ،عمػػى حػػد تعبيػػرهـ .وقػػاؿ المحمػػؿ لمشػػؤوف
اإلستراتيجي خي الصحيف  ،رؤوخػيف بيداتسػ ور ،إف السػؤاؿ الرئيسػي خػي البحػث الػذي ُيحيػر إسػرائيؿ هػو هػؿ
يمكػػف ردع إي ػرافج ،وج ػواب البػػاحثيف نعػػـ .خالتجرب ػ التارييي ػ تػػدؿ عمػػى أف سػػموؾ زعمػػاء إي ػراف خػػي الع ػػود
الثالث ػ األيي ػرة ،رغػػـ يطابػػات ـ ال وجػػاء يش ػ د عمػػى أف السػػمط خػػي ط ػراف ع الني ػ ب ػػدر كػػاؼ ألف يكػػوف
الردع الذري خي مواج ت ا ناجعا.
وزاد البحث األمريكي قائالً إف إيراف أظ رت خي الماضي سػمو ًكا حػذ ار وحساسػي بالتكػاليؼ وقػدرة عمػى ال يػاـ
بحسابات إستراتيجي حينما يتعرض ب اء النظاـ لميطر ،و يوجد أي برهاف صادؽ عمػى أف إيػراف هػي دولػ
منتحرة.
وي در الباحثوف أف إسرائيؿ حينما تُ دد بسالح ذري لف تكوف مستعدة لالعتماد عمى مظم ذري أمريكي  ،بػؿ
ُ
ستريد تحديد سياس ردع ذري مست م .
ون مت الصحيف عف الباحث كولف كوهيف قولع إنع خي الح ي ػ بحػث يرمػي إلػى أف يوصػي اوبامػا بػع بكيفيػ
السموؾ م إيراف الذري  ،لكف يبدو أف مف المناسب الفحص عف توصػياتع لصػناع ال ػرار خػي الدولػ العبريػ .
وأردؼ كػػوهيف قػػائالً إف الو يػػات المتحػػدة لػػف تضػػطر إلػػى ترييػػر سياسػػت ا الذري ػ إذا تسػػمحت إي ػراف بسػػالح
ذري ،بػػؿ سػػتُحدث ا خ ػػط ،وخػػي م ابػػؿ ذلػػؾ ستض ػطر إس ػرائيؿ كمػػا ُيبػػيف الم ػػرب مػػف اوبامػػا إلػػى التيمػػي عػػف
أف تعمػػف بصػػوت ج يػػر أن ػػا دولػ ذريػ ذات ميػػزوف ضػػيـ مػػف ال نابػػؿ
سياسػػت ا التػػي تشػػبع خعػػؿ النعامػ  ،و ْ
الذري  ،وستستطي ب ذا خ ط أف تردع نظاـ آيات اهلل عف أف يفكروا حتى باستعماؿ السالح الذري ،عمػى حػد
تعبيرؤ.
القدس العربي ،لندن1023/6/4 ،
" 15يديعوت" :أسرار "إسرائيل" االستراتيجية والنووية عمى شبكة اإل نترنت
الناصرة  -زهير أندراوس أقام مجموع مف المفكريف والصحاخييف اإلسرائيمييف موقعػا عمػي شػبك ا نترنػت
يكشؼ جمي األسرار اإلستراتيجي لمدول العبري  ،بما خي ذلؾ األماكف التي توجد خي ا األسمح النووي .
وقػػاؿ موقػ صػػحيف ‘يػػديعوت احرونػػوت’ عمػػى ا نترنػػت إف أعضػػاء المجموعػ الػػذيف ُيطم ػػوف عمػػي أنفسػ ـ
اسـ (ارماغدو) قاموا بتركيز معمومات كثيرة وحساس لمراي حوؿ األسمح اإلستراتيجي التي تممك ا إسرائيؿ،
باإلضاخ إلى أماكف التصني والتيزيف ل ذؤ األسمح اليطيرة.
ومػػف يػػالؿ التصػػفح خػػي الموقػ  ،وهػػو بالمرػ العبريػ  ،يتبػػيف أف أخػراد المجموعػ قػػاموا بنشػػر يريطػ مفصػػم
تشير بشكؿ واضح إلى األسمح النووي التي تممك ػا إسػرائيؿ ،والػي األمػاكف التػي ت ػوـ إسػرائيؿ بتيػزيف هػذؤ
األسمح الفتاك  .وأشار إلى أف المجموع التي ت ؼ وراء الموق الجديد هي مجموعػ المجنػ اإلسػرائيمي مػف
أجؿ شرؽ أوسط ٍ
ياؿ مف األسمح النووي والبيولوجي والكيماوي .
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وأكد الموقػ أف العديػد مػف العناصػر اليارجيػ تػدعـ الحركػ الجديػدة ،وخػي م ػدمت ا النائػب دوؼ حنػيف ،مػف
الجب الديم راطي لمسالـ والمساواة.
وب ػػدؼ ا لتفػػاؼ عمػػى الرقاب ػ العسػػكري اإلسػرائيمي  ،خػػإف الموق ػ الجديػػد يتم ػػى يػػدمات ا نترنػػت مػػف شػػرك
أسترالي التي دأب أخراد المجموع عمي إيفاء اسم ا يشي تديؿ الرقاب العسػكري لحجػب الموقػ  .ووخػؽ مػا
جػػاء خػػي الموق ػ خإن ػػع خػػي السػػنوات األييػ ػرة تعػػاظـ الت ديػػد الن ػػووي ،ولكػػف ال ػرأي الع ػػاـ اإلس ػرائيمي لػػـ يتم ػػؽ
المعمومػات الكاخيػ والواضػػح حػوؿ الموضػوع ،بسػػبب سياسػ الضػبابي التػػي تعتمػدها الدولػ العبريػ خػي هػػذا
موقع ػػا يم ػػنح الجم ػػور الفرصػ ػ
المج ػػاؿ من ػػذ إقامت ػػا خ ػػي الع ػػاـ  ،2948وبالت ػػالي خإن ػػع آف األواف ألف يك ػػوف
ً
لإلطالع عمي األسمح النووي التي تممك ا إسرائيؿ .وقػاؿ غػدعوف سػبيرو ،وهػو مػف أهػـ أعضػاء المجموعػ
ومف مشرمي الموق الجديد لػ’يديعوت احرونوت’ إف ال ػدؼ مػف تركيػز المعمومػات عػف األسػمح النوويػ هػو
ليس لمجرد ميالف ال انوف اإلسرائيمي ،ختا إلي أف السمطات ت وـ بعمميػ غسػيؿ دمػاغ لمجم ػور اإلسػرائيمي
خػػي قضػػايا األسػػمح النووي ػ  ،وأف اإلعػػالـ العبري ػ ُي ػػدـ لإلس ػرائيمييف صػػورة ياطئ ػ عمػػا هػػي الح ي ػ  .مػػف
أف يكػػوف موضػػوع األسػػمح النووي ػ
ناحيتػػع قػػاؿ النائػػب حنػػيف لموق ػ صػػحيف ‘يػػديعوت احرونػػوت’ إنػػع يؤيػػد ْ
مطروحا عمي أجندة الرأي العاـ خي الدول العبري  ،ختًا إلى أف التػمير خي طرح الموضػوع بصػراح يعػرض
إسرائيؿ إلى المزيد مف المياطر الصعب عمى أمن ا.
أما المسؤوؿ عف الموق خ اؿ أيضا إف إسرائيؿ تتحوؿ إلى مكاف جم قمام األسمح النووي  ،ختًا إلػى أنػع
خي حاؿ حصوؿ هزة أرضي خي الشؽ السوري األخري ي خإف إسػرائيؿ سػتمحى عػف الوجػود .وجػاء مػف مكتػب
النػاطؽ العسػػكري اإلسػرائيمي اف الرقابػ العسػكري ت ػػوـ خػػي هػذؤ األيػػاـ بفحػص قانونيػ الموقػ  ،برػػض النظػػر
عف المعمومات التي يتضمن ا.
يشار إلى أف الصفح الرئيسػي خػي الموقػ تشػمؿ يريطػ لممواقػ النوويػ اإلسػرائيمي  ،خفػي مينػاء حيفػا تػرابط
غواصػػات نووي ػ  ،وخػػي قاعػػدة سػػالح الجػػو اإلس ػ ارئيمي خػػي تػػؿ نػػوؼ ،توجػػد م ػػاتالت حربي ػ نووي ػ إس ػرائيمي ،
عالوة عمى ذلؾ ،تـ نشر المواق األيرى عف األخراف النوويػ  ،وحسػب اليريطػ خػإف إسػرائيؿ تيػزف األسػمح
خي جمي أنحاء الدول العبري  ،بما خي ذلؾ هضب الجو ف العربي السوري المحتم .
القدس العربي ،لندن1023/6/4 ،
" 16إسرائيل" ترحب بتكميف رامي الحمداهلل تشكيل الحكومة الفمسطينية
ذكرت السبيل ،عمان ،1023/6/4 ،أف مصادر سياسي إسرائيمي رحبت بتكميؼ الرئيس الفمسطيني محمود
عباس لرامي الحمد اهلل لتشكيؿ حكوم جديدة خي راـ اهلل'' ،مشترط '' أف يسير عمى يطى سمفع سالـ
خياض وأف ينفذ التوج ات األمريكي الياص بعممي السالـ.
وقال ػػت المص ػػادر خ ػػي تصػ ػريحات ن مت ػػا الص ػػحؼ اإلسػ ػرائيمي الي ػػوـ ''إف رئ ػػيس ال ػػوزراء الفمس ػػطيني المكم ػػؼ
شيصي معتدل  ،ومحب لمسالـ ،لكف إلثبات ذلؾ بد أف يسير عمى يطى سػمفع سػالـ خيػاض'' .وأوضػحت
المص ػػادر الت ػػي ل ػػـ تكش ػػؼ الص ػػحؼ اإلس ػػرائيمي هويت ػػا ،أف الحم ػػد اهلل مطال ػػب ب 3أم ػػور وه ػػي اس ػػتمرار
المن جي األمني التي نفذت ا حكوم خياض ضد حرك حماس مف يالؿ تفكيؾ بنيت ا العسكري  ،ونبذ العنؼ
خي الضف الرربي  ،باإلضاخ إلى تعزيز اليطاب المشترؾ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف.
وأضاخت القدس ،القدس ،1023/6/4 ،أف وسائؿ ا عالـ اإلسرائيمي تناولت ،تكميؼ الدكتور رامي
حمداهلل ،بتشكيؿ الحكوم الفمسطيني الجديدة مف زوايا ميتمف  ،لكن ا أجمعت عمى صعوب الم م التي
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تنتظرؤ ،ورأت اف تعينع يشير الى اف توجع الفمسطينييف لصناديؽ ا قتراع لف يكوف قريبا .وكتبت صحيف
"هلرتس" تحت عنواف "رامي الحمداهلل رجؿ جيد خي م م انتحاري " ت وؿ " أحد يحسد رامي حمداهلل ،ألف
خرصع بالنجاح ضئيم جداً ،حيث أف البعض شبع ال بوؿ ب ذا المنصب كال بوؿ بم م انتحاري " .ومف
جانب ا ،رجحت صحيف "يديعوت احرونوت" بمف يؤدي تعييف الدكتور رامي حمد اهلل ،عمى راس الحكوم
الفمسطيني  ،الى دعـ قوة الرئيس عباس ،كونع (حمد اهلل) ،اكثر مرون  .كما اعتبرتع انع مؤشر لحرك
حماس ،بمف "الرئيس أبو مازف لـ يتيمى عف مسؤولي تح يؽ المصالح " .ورأت الصحيف  ،اف تكميؼ حمد
اهلل ينذر بمف الفمسطينييف لف يتوج وا قريبا الى صناديؽ اإلنتيابات.
" 17العميا اإلسرائيمية" تشرع لممستوطنين مواصمة السطو عمى أرض فمسطينية بممكية خاصة
عػ ػ 48ػػرب سػػمحت المحكمػ العميػػا ا سػرائيمي لشػػرك بنػػاء اسػرائيمي ت ػػوـ بمعمػػاؿ بنػػاء خػػي مسػػتوطن "عاليػػع
زهاؼ" ،مواصم انت اؾ أرض خمسطيني بممكي ياصػ والسػيطرة عمي ػا لمػدة سػن أيػرى ،بذريعػ عػدـ وجػود
امكاني ايرى لموصوؿ الى موق البناء الواق عمى التم المجاورة لممستوطن .
عرب 1023/6/4 ،48
" 18إسرائيل" تطور صاروخ "حيتس  "3العتراض أي صاروخ يحمل رأساً حربياً نووياً
وكػػا ت كشػػفت مصػػادر عسػػكري إس ػرائيمي الن ػػاب عػػف عمميػػات لتطػػوير الصػػاروخ "حيػػتس  "3ليػػتمكف مػػف
اعت ػراض صػػاروخ يحمػػؿ أرسػػا حربيػػا نوويػػا خػػوؽ دوؿ بعيػػدة مثػػؿ إي ػراف ،وذلػػؾ اسػػتعدادا حتمػػاؿ أف تطػػور
األيي ػرة سػػالحا نوويػػا .ون مػػت وسػػائؿ إعػػالـ إس ػرائيمي عػػف الع يػػد أخي ػراـ حسػػوف ،مػػف مديري ػ حوامػػا لتطػػوير
صاروخ حيػتس خػي و ازرة الػدخاع اإلسػرائيمي قولػع إف إسػرائيؿ تفكػر اليػوـ باألسػاس خػي الت ديػد النػووي ،مشػي ار
إلػػى أنػػع يجػػري التسػري قػػدر اإلمكػػاف بعمميػ تطػػوير الصػػاروخ .وأضػػاؼ "نريػػد أف نػراؤ يعمػػؿ خػػي اليػػوـ الػػذي
ينضي خيع الت ديد ،ونريد أف تكػوف إلسػرائيؿ طب ػ دخاعيػ تكػاد تكػوف كاممػ خػي وجػع أي ت ديػد مسػت بمي أو
حػػالي" .وأوضػػح حسػػوف أف صػػاروخ حيػػتس  ،3الػػذي طػػور مػػف أجػػؿ اعت ػراض ص ػواريخ عػػابرة لم ػػارات خػػي
الفضاء ،قػادر عمػى اعتػراض صػواريخ وتػدميرها خػوؽ دوؿ خػي الػدائرة الثالثػ و توجػد ل ػا حػدود مػ إسػرائيؿ
وبين ا إيراف .وجاءت أقواؿ حسوف خي محاضرة أل اها بمؤتمر حػوؿ الت ديػدات الجويػ المعاصػرة الػذي ع ػدؤ
مع د أبحاث األمف ال ومي خي جامع تؿ أبيب.
الجزيرة نت ،الدوحة1023/6/4 ،
 19األحزاب والكتل العربية لفمسطينيي " "48تبحث سبل مواجية "مخطط برافر"
ال ػػدس المحتمػ  -امػػاؿ شػػحادة تع ػػد قيػػادة األحػزاب العربيػ لفمسػػطينيي " "48مػػؤتم اًر ياصػاً بمشػػارك الكتػػؿ
العربي خي الكنيست ،لبحث سبؿ مواج ال انوف اإلسرائيمي ال ادؼ الػى السػيطرة عمػى ا ارضػي الن ػب وطػرد
سكان ا البدو األصمييف من ا والمعروؼ باسـ "قانوف براخر".
ويمتي المؤتمر كيطوة اولػى لمػرد عمػى قػرار الحكومػ طػرح ال ػانوف لم ػراءة األولػى ومحاولػ إخشػالع ،عمػى اف
تكوف اليطوة الثاني إعالف اإلضراب العاـ ،الم رر ليوـ ا ثنػيف الم بػؿ .وتؤكػد األحػزاب العربيػ اف مجاب ػ
ال انوف بالنضاؿ الشعبي ومواج م ترحيع ،تب ى أهـ حم مف حم ات مجاب الميطط واخشالع".
الحياة ،لندن1023/6/4 ،
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 30صواريخ "أس –  :"300مسرحية رعب لمجيش اإلسرائيمي
ال ػػدس المحتم ػ  -أمػػاؿ شػػحادة عنػػدما سػػئؿ وزيػػر حماي ػ الجب ػ الدايمي ػ خػػي الحكوم ػ ا س ػرائيمي  ،جمعػػاد
ارداف ،هؿ يرى تحميؽ الطائرات اإلسرائيمي خي األجواء المبناني عمالً استف اززياً قد يجر المنط الػى تصػعيد
حربي ،رد برطرسػ كريػرؤ مػف ال يػادييف العسػكرييف والسياسػييف اإلسػرائيمييف ،اف مػف حػؽ الجػيش اإلسػرائيمي
ال ياـ بكؿ عمؿ يراؤ مناسباً لضماف أمف وحماي إسرائيؿ ومواج اليطر المتواصؿ مف الصػواريخ السػوري .
وبرأي أرداف خإف تحميؽ الطيراف خي األجػواء المبنانيػ وأي عمػؿ آيػر ي ػوـ بػع الجػيش يشػكؿ حاجػ ضػروري
لمواج ػ يطػػر الص ػواريخ ومن ػ ن م ػػا الػػى «حػػزب اهلل» وتنظيمػػات معادي ػ  ،كػػوف ن ػػؿ هػػذؤ األسػػمح سػػيرير
يريط الت ديدات التي تتعرض ل ا إسرائيؿ.
وتص ػريحات أرداف هػػذؤ تعكػػس موقػػؼ الحكوم ػ اإلس ػرائيمي ووزرائ ػػا وخػػي م ػػدم ـ رئيس ػ ا بنيػػاميف نتانيػػاهو،
ال ػػذيف يك ػػاد يم ػػر عم ػػي ـ ي ػػوـ إ ويطم ػػؽ أح ػػدهـ ت دي ػػداً جدي ػػداً تج ػػاؤ س ػػوري ولبن ػػاف ،وس ػػرعاف م ػػا تتح ػػوؿ
ال يػػادتيف العسػػكري والسياسػػي الػػى قيػػادة واحػػدة تعػػزؼ عمػػى الػػوتر ذاتػػع الممت ػػب وتثيػػر حػػا ً مػػف اليػػوؼ
والرعب ،وصمت الى حد اف يصدر نتانياهو تعميمات ل يادة الجيش بضماف توخير كمام واقي مػف الكيمػاوي
لكػؿ إسػرائيمي ،وتحصػػيؿ الموازنػ لػذلؾ حتػػى واف اضػػطر اإلسػرائيمي الػى تحمػػؿ تكػػاليؼ الكمامػ أو خرضػػت
عميع ضريب جديدة «ضريب الكمام ».
هذؤ األجواء آيذة خي التصاعد م كؿ يػوـ تصػدر خيػع معمومػات جديػدة عػف تزويػد سػوري بصػواريخ «اس-
 »300وطػػائرات «ميػػم  »19الروسػػي مػػا دخ ػ بجن ػ ار ت وضػػباط إس ػرائيمييف الػػى ال ػػوؿ إف مػػا تثي ػرؤ قي ػػادة
الجػػيش اإلس ػرائيمي مجػػرد غطرس ػ واسػػتفزاز واختعػػاؿ مشػػاكؿ تنطمػػؽ بمعظم ػػا مػػف منظػػور مصػػالح شيصػػي
ضي ل يادة سالح الجو اإلسرائيمي.
والح ي أف ما وصفع أولئؾ الجن ار ت اإلسرائيميوف ينطبؽ ايضاً عمى مجمؿ سياس الجػيش تجػاؤ األوضػاع
التػػي تش ػ دها المنط ػ  ،و ت تصػػر عمػػى الممػػؼ السػػوري .خمنػػذ اف انت ػػت حػػرب لبنػػاف الثاني ػ عػػاـ ،1006
وال يادة العسكري تموح بالحرب الم بم ويطر الت ديدات المتصاعدة تجاؤ إسرائيؿ .وم بدايػ الربيػ العربػي،
تصػػاعدت حمم ػ التيويػػؼ والترهيػػب وسػػجمت رقم ػاً قياسػػياً م ػ تصػػعيد األزم ػ السػػوري والموقػػؼ الروسػػي –
اإلي ارنػػي ،الػػداعـ لم ػرئيس بشػػار األسػػد ونظامػػع .خواصػػمت حمم ػ اسػػتعراض قػػدرات ا الدخاعي ػ وال جومي ػ  ،خػػي
م ابػػؿ التػػرويي لميػػاطر متصػػاعدة حتػػى وصػػؿ الوض ػ لػػدى بنيػػاميف نتانيػػاهو ،الػػى حػػد ال ػػوؿ خػػي تمييصػػع
منػػاورة «ن طػ تحػػوؿ ،»7-إف إسػرائيؿ باتػػت أكثػػر الػػدوؿ عرضػ لمت ديػػد خػػي العػػالـ بػػؿ إن ػػا الوحيػػدة الم ػػددة
بالصواريخ.
حديث نتانياهو هػذا جػاء خػي سػياؽ الحػديث عػف صػف الصػواريخ الروسػي «اس »300-ومػا أعمنػع الػرئيس
السوري مف أف الدخع األولى مف هذؤ الصواريخ وصمت الى سػوري وخػي الم ابػؿ التصػريحات الروسػي التػي
أوضحت أن ػا لػـ تتجػاوب مػ مطمػب نتانيػاهو ولػـ تيضػ لت ديداتػع بضػرب هػذؤ الصػواريخ أذا وصػمت الػى
سوري .
صواريخ قديمة
التحػػذيرات التػػي أطم ػػا جن ػ ار ت ويب ػراء تػػمتي مػػف بػػاب عػػدـ الث ػ بال يػػادة الس ػ ػػياسي اإلس ػرائيمي  ،وبالتحديػػد
المجمس الوزاري األمني المصرر ،صاحب ال رار .خ ناؾ مف يرى خي ـ «سياسييف مف دوف تجرب  ،وأي قرار
التاريخ :الثالثاء 1023/6/4

العدد1880 :

ص 29

او موقؼ يتيذونع يكوف موقفاً استراتيجياً» وبمف «هذؤ ال يادة ضعيف الى حد يمكن ػا أف تنجػر يمػؼ قائػد
خػػي الج ػػيش يحػ ػػمؿ أج ػػندة ذاتي ػ ػ مثػػؿ قػ ػػادة سػػالح الجػػو» وت ػػود حممػ تيويػػؼ وتتيػػذ قػ اررات قػػد تسػػاهـ خػػي
تصعيد األوضاع األمني وت ود الرئيس السوري بشار ا سد ،الى حرب يريدها.
وتحػػذير الجنػ ار ت كػػاف جانبػاً مػػف تحػػذيرات وتوضػػيحات مػػف يبػراء وميتصػػيف ،حػػاولوا ت دئػ األجػواء التػػي
أثارت ا ال يادتاف السياسي والعسكري خي أع اب الحديث عف صف صواريخ «أس .»300-خمػن ـ مػف سػعى
الػػى ت دئػ األوضػػاع عبػػر ت ػػديـ المزيػػد مػػف الشػػرح عػػف منظومػ «اس »300-وال ػػوؿ إن ػػا «صػواريخ قديمػ
تبمػػم مػػف العمػػر عش ػريف عام ػاً» واف «الجػػيش الروسػػي يريػػد الػػتيمص من ػػا بسػػرع حتػػى يػػديؿ إلػػى عتػػادؤ
صاروخ «أس  »400المتطور أكثر».
وحػػذر هػػؤ ء مػػف سياسػ الترهيػػب والرطرسػ التػػي تمارسػ ا قيػػادة الجػػيش ،مشػػيريف الػػى اف الصػػاروخ البحػػري
«يايونت» ،الذي سبؽ وحصمت عميع سػوري مػف روسػيا ،يشػكؿ ت ديػداً أكبػر إلسػرائيؿ مػف صػواريخ «اس-
 .»300والصواريخ ال ديم هذؤ ،وخؽ تعريؼ يبراء ،كانت تحت تصرؼ سالح الجو اإلسرائيمي خي تدريباتع
المشترك التي أجراها خي قبرص وجزيرة كريت بالتعاوف م سالح الجو اليوناني الذي يممؾ هذؤ المنظوم .
أمػػا يبيػػر األسػػمح خػػي مع ػػد أبحػػاث األمػػف ال ػػومي خػػي تػػؿ أبيػػب ،يفتػػاح شػػابير ،خ ػػد أكػػد أف هػػذؤ الصػواريخ
تحتػػاج إلػػى سػػت شػ ور حتػػى تصػػبح يطػرة عمػػى إسػرائيؿ ،وربمػػا تحتػػاج إلػػى سػػن  .وأشػػار الػػى أنػػع حتػػى واف
وصمت الدخعػ األولػى مػف هػذؤ الصػواريخ خػذلؾ يعنػي أف بإمكػاف الجػيش السػوري اسػتيدام ا .وخػي سػياؽ
محاولتع ت دئ األجواء التي أثارت ا ال يادة اإلسرائيمي قاؿ إف تركيب الصواريخ يتطمب وصوؿ الكمي الكامم
من ػا كمػػا يحتػاج األمػػر وصػوؿ يبػراء روس لتػدريب السػػورييف عمي ػا ،وحتػػى تسػتكمؿ هػػذؤ اإلجػراءات ،ي ػػوؿ
شػػاخير« ،يحتػػاج السػػوريوف الػػى سػػن ليعمن ػوا ديػػوؿ هػػذؤ الص ػواريخ الػػى المرحم ػ العمالني ػ » .ووخػػؽ مػػا يعمػػف
اإلسرائيميوف خإف المعمومات تشير الى اف السورييف سيحصموف عمى ست منظومات مركبػ مػف سػت رادارات
وسػت قػاطرات قيػادة .وخػي كػؿ منظومػ اثنتػا عشػرة قاعػدة إطػالؽ .خستتسػمـ سػوري خػي الحاصػؿ العػػاـ 244
صاروياً – أي صاروييف لكؿ قاعدة إطالؽ .والحديث عف منظومات كبيرة غير منظم  .كػؿ صػاروخ من ػا
طولع  9إمتار ويزف طنيف اثنيف ،ما يعني انع يمكف تحريك ا بشكؿ سري.
واعتبر معظـ التحذيرات أف إثارة أجواء التيويؼ والت ديػدات المتواصػم قػد تػدخ المنط ػ الػى تصػعيد حربػي
يريدؤ أي طرؼ .أما الرئيس السوري ،بشار ا سد ،خيجم اإلسرائيميوف انع اليوـ ،ليس األسد الذي يػاض
المعرك ػ قبػػؿ عػػاميف وكػػاف اليطػػر عميػػع أكبػػر .آنػػذاؾ ارهػػف الجمي ػ عمػػى قػػدرة صػػمودؤ وتمسػػكع بػػالحكـ.
وأصحاب هذا الموقؼ يشككوف حتى خي ت ديداتع األييرة تجاؤ اسرائيؿ عندما أعمف انع سيرد خي حاؿ تكػرر
قصػػؼ سػػالح الطيػػراف اإلسػرائيمي خػػي سػػوري  ،لػػيس مػػف منطمػػؽ ضػػعفع إنمػػا عػػدـ قيامػػع بمرػػامرة وخػػتح جب ػ
حرب جديدة.
ووخؽ يبير الشؤوف السوري – المبناني  ،إيػاؿ زيسػر ،خػإف األسػد نجػح عمػى مػدار العػاميف خػي دخػف التمبينػات
الكثيرة التي قيمػت بح ػع لدرجػ أف الكثيػر مػف المػراقبيف عػادوا ليطرحػوا إمكانيػ أف ييػرج متفوقػاً مػف الصػراع
الدموي .وبمف نظامع ما زاؿ ي ؼ عمى قدميع .وقد نجح خي الحفػاظ عمػى وحػدة الصػؼ خػي أوسػاط العناصػر
األساسي التي يعتمد عمي ا.
وقاؿ إف الجيش وقوات األمف وأج زة الحكـ وحزب البعػث ،كػؿ هػذؤ تػزاؿ ت ػؼ يمفػع ،عمػى رغػـ األضػرار
الشػػديدة التػػي تكبػػدت ا وعمػػى رغػػـ موجػػات الف ػرار مػػف صػػفوخ ا .وخض ػالً عػػف ذلػػؾ ،يضػػيؼ أيػػاؿ زيسػػر ،اف
النظػػاـ ي ػزاؿ يتمت ػ بالػػدعـ خػػي أوسػػاط أج ػزاء م م ػ مػػف المجتم ػ السػػوري ،و سػػيما مػػف تحػػالؼ األقميػػات
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الذي ي ب خي أساس حكمع أبناء الطائف العموي والى جانب ـ ايضاً الطائفتاف الدرزيػ والمسػيحي وحتػى قسػـ
مػػف ابنػػاء الطائف ػ السػػني  ،بمػػف خػػي ـ ابنػػاء الطب ػ الوسػػطى والنيػػب خػػي المػػدف الكبػػرى .كمػػا اف السػ ّػن مػػف
منػػاطؽ الريػػؼ ،المنػػاطؽ التػػي تشػػكؿ اليػػوـ بػػؤر ا شػػتعاؿ خػػي سػػوري  ،الػػذيف انيرط ػوا خػػي صػػفوؼ النظػػاـ
ويؤدوف خيػع وظػائؼ عميػا ،ب ػوا خػي معظػـ الحػا ت مػواليف لمنظػاـ .واضػاخ الػى ذلػؾ ،يتمتػ النظػاـ السػوري
بدعـ قوي ذي وزف خي الساح ا قميمي والدولي  ،يصوصاً روسيا وايراف.
وخػػي م ابػػؿ حممػ أصػػحاب هػػذا الػػن ي يضػ اإلسػرائيميوف يريطػ سياسػػي ميتمفػ لموضػ خػػي سػػوري اليػػوـ،
يحػػذر معػػدوها مػػف التعامػػؿ مع ػػا باسػػت تار ويػػدعوف الػػى أيػػذها بالحسػػباف خػػي أي ق ػرار يتيػػذ تجػػاؤ سػػوري
وتتمثؿ خي أف األوضاع المتفاعم خي الممؼ السوري تعود الى مصمح األسد ونظامع.
وخؽ رؤي اإلسرائيمييف لميريطػ السػوري خػإف الصػراع عمػى دمشػؽ العاصػم خػي ذروتػع وذلػؾ ألف النظػاـ لػـ
ينجح خي اقتالع الثوار مف المناطؽ الريفيػ المحيطػ بالمدينػ ومػف الجػو ف وجبػؿ الشػيخ .خػي الم ابػؿ ،يػرى
اإلس ػرائيميوف أف خػػي مصػػمح النظػػاـ تمعػػب ح ي ػ أف جبػػؿ الػػدروز خػػي الجنػػوب واقمػػيـ العمػػوييف خػػي الشػػماؿ
ومعع منط الشاطئ ،ب يت يارج مناطؽ النزاع .وكذلؾ األمر مركػز العاصػم دمشػؽ ومركػز مدينػ حمػب.
ويواصػػؿ النظػػاـ ا عتمػػاد عمػػى تمييػػد الجػػيش وقػوات األمػػف وأج ػزة الحكػػـ الميتمفػ التػػي ب يػػت صػػامدة يمفػػع
عمػى رغػـ الضػربات التػي تعرضػت ل ػػا .ووخػؽ اإلسػرائيمييف خػإف الصػراع خػػي سػوري قػد يسػػتمر لػزمف طويػػؿ،
ألف النظػػاـ السػػوري ي اتػػؿ خػػي سػػبيؿ حياتػػع وتحػػت تص ػرخع ت ػزاؿ مصػػادر هائم ػ ودعػػـ بػػمس بػػع .وألف
تزاؿ تؤدي م مات ا.
الجيش السوري لـ يتفكؾ وأج زة الحكـ الميتمف
لكػػف الس ػؤاؿ الػػذي يمكػػف ألي طػػرؼ اس ػرائيمي الػػرد عميػػع و يمكػػف اعتمػػادؤ خػػي اي ق ػرار يتيػػذ او يريط ػ
سياسػػي ترسػػـ لسػػوري  ،هػػو هػػؿ سيواصػػؿ المتمػػردوف الت ػػدـ ،واف كػػاف بصػػعوب  ،نحػػو إس ػ اط األسػػد ،أـ أف
النظاـ هو الذي سينتصر خي المعرك خي ضوء الضعؼ البنيوي لممتمرديف وخشم ـ خي توحيد الصفوؼ وكذا
التعب واليمس مف تح يؽ ال دؼ.
الحياة ،لندن1023/6/4 ،
 32إسرائيميون ييددون الحاخامين األكبرين بقتل مئة من المتزمتين الييود
الناصرة تصاعدت حدة اليالخػات الدينيػ بػيف طب ػات المجتمػ الي ػودي خػي خمسػطيف المحتمػ  ،حيػث وصػؿ
األمػػر إلػػى الت ديػػد ب تػػؿ العشػرات مػػف المتػػزمتيف الي ػػود عمػػى يمفيػ منػ المػرأة مػػف أداء ط وسػ ا عنػػد حػػائط
البراؽ خي المسجد األقصى.
خ د أخادت اإلذاع العبري  ،خػي نشػرت ا المسػائي اليػوـ ا ثنػيف ( ،)6|3أف مكتبػي الحايػاميف األكبػريف لمدولػ
العبري تم يا رسالتا ت ديد تطالباف بالسماح لمنساء األعضاء خي منظم "نساء حائط المبكػى" بػمداء ط وسػ ف
عمى طري ت ـ وعدـ اعتراض ف مف قبؿ المتزمتيف الي ود.
واحتػػوت الرسػػالتاف ،المتػػيف وصػػمتا إلػػى كػػؿ مػػف الحايػػاـ يونػػا ميتسػػرر والحايػػاـ شػػمومو عمػػار ،عمػػى صػػورة
لمس ػػدس وتض ػػمنتا ت دي ػ ًػدا ب ت ػػؿ مائػ ػ ش ػػيص م ػػف الي ػػود المت ػػزمتيف ،بحس ػػب م ػػا أوردت ػػع اإلذاعػ ػ  .وأض ػػاؼ
المصػػدر ذاتػػع إلػػى أف مػػدير عػػاـ الحايامي ػ الكبػػرى أحػػاؿ الرسػػالتيف إلػػى مسػػؤوؿ األمػػف خػػي مكتػػب رئػػيس
عمما بمف حماي الحاياميف ا كبريف هي مف ايتصاصع.
الوزراء اإلسرائيميً ،
قدس برس1023/6/3 ،
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 31شييدان واعتقاالت بالمخيمات الفمسطينية بسورية
دمشػػؽ – صػػفا استشػ د خمسػػطينياف ا ثنػػيف [أمػػس خػػي تواصػػؿ عمميػػات ال صػػؼ وال جمػػات عمػػى مييمػػات
الالجئػػيف الفمسػػطينييف خػػي سػػوري  ،خيمػػا شػػنت ق ػوات األمػػف السػػوري حمم ػ دهػػـ واعت ػػاؿ خػػي ميػػيـ العائػػديف
بحماة.
وقالػػت مجموعػ العمػػؿ مػػف أجػػؿ خمسػػطينيي سػػوري خػػي بيػػاف وصػػؿ "صػػفا" الثالثػػاء إف الشػػاب مػػاهر عػػدناف
النادر مف سكاف مييـ ياف الشيح ،استشػ د إثػر إصػابتع برصػاص قنػاص خػي ميػيـ اليرمػوؾ ،خيمػا استشػ د
الشػػاب إيػػاد ارتػػب إسػػماعيؿ مػػف أبنػػاء ميػػيـ درعػػا ،إثػػر إصػػابتع برصػػاص قنػػاص .وأضػػاخت أف ميػػيـ يػػاف
الشيخ تعرض ل صؼ عنيؼ .وأشارت إلى أف ال ذائؼ تساقطت عمى مركز إيػواء مػمهوؿ بالعػائالت الم جػرة
تاب لألونروا ومنازؿ مجاورة.
وأخادت بتجدد ال صؼ عمى مييـ اليرموؾ وس وط عدة قذائؼ عمى منط ساح الريجػ  ،أسػفرت عػف وقػوع
ع ػػدد م ػػف اإلص ػػابات ،خيم ػػا يػ ػزاؿ الس ػػكاف يش ػػتكوف م ػػف اس ػػتمرار الحص ػػار الي ػػانؽ ال ػػذي يفرض ػػع الج ػػيش
النظامي عمى المييـ منذ أش ر طويم .
ػددا مػػف شػػبابع خػػي سػػاعات
وخػػي ميػػيـ العائػػديف بحمػػاة ،شػػف األمػػف السػػوري حمم ػ دهػػـ بػػالمييـ ،واعت ػػؿ عػ ً
الصباح الباكر
وحسػػب مجموع ػ العمػػؿ ،خ ػػد سػػادت حالػ مػػف ال م ػ واليػػوؼ بػػيف أبنػػاء ميػػيـ النيػػرب ج ػراء سػػماع أص ػوات
انفجػػارات ضػػيم هػػزت أرجػػاء الميػػيـ ،نتيج ػ قصػػؼ المنػػاطؽ المتايم ػ لػػع .ولفتػػت إلػػى أف األمػػف السػػوري
اعت ؿ طفميف أم ما ،مف أبناء مييـ درعا عمى أحد الحواجز بمدين درعا.
وخػػي سػػياؽ آيػػر ،اسػػتمنفت حمم ػ الوخػػاء األوروبي ػ لعػػوف منكػػوبي سػػوري وبالتعػػاوف م ػ جمعي ػ وقػػؼ ال أرخ ػ
ا جتماعي توزي المساعدات عمى النازحيف مف سوري إلى لبناف خي مييـ عيف الحموة ،حيث قدمت الحممػ
مساعدات مالي وطرود ووجبات غذائي .
وكالة الصحافة الفمسطينية( ،صفا)1023/6/4 ،
 33مؤسسة األقصى :ميرجان األنوار فكرة تيويدية لنزع القدسية عن القدس ومحيط "األقصى"
الناصػرة  -زهيػػر أنػػدراوس حػػذرت مؤسسػ األقصػػى لموقػؼ والتػراث خػػي بيػػاف ل ػػا أمػػس ا ثنػػيف مػػف أهػػداؼ
ومرامي تنظيـ "م رجاف األنوار" خي البمدة ال ديم بال دس وخي محيط المسجد األقصى.
وقالت المؤسس إف مف أهداؼ هذا الم رجاف محاول نزع ال دسي عػف ال ػدس وعػف محػيط المسػجد األقصػى
بما يتيممع مف بػرامي وأشػكاؿ خنيػ تتعػارض مػ قدسػي المدينػ وتعػارض الطػاب التػارييي اإلسػالمي العربػي
لممدين .
وطالبػػت المؤسس ػ بم اطع ػ هػػذا الم رجػػاف بشػػكؿ كامػػؿ وعػػدـ التعػػاطي معػػع ياص ػ واف ا حػػتالؿ يحػػاوؿ
جذب المجتم الم دسي والفمسػطيني لممشػارك ب ػذا الم رجػاف مػف يػالؿ تيصػيص حممػ إعالميػ واعالنيػ
بالمر العربيػ  ،بػؿ طالبػت المؤسسػ إظ ػار المعارضػ ل ػذا الم رجػاف وابػراز أف تنظػيـ هػذا الم رجػاف موقعػاً
وتوقيت ػاً بػػالتزامف م ػ الػػذكرى الػ ػ  46حػػتالؿ كامػػؿ ال ػػدس ،يػػمتي ضػػمف مشػػروع الت ويػػد لم ػػدس والمسػػجد
األقصى المبارؾ ،وضمف مشروع طمس وتزييؼ التاريخ الحضاري اإلسالمي العربي العريؽ لمدين ال دس.
القدس العربي ،لندن1023/6/4 ،
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 34مؤسسة القدس الدولية :االحتالل يسعى لتقييد دعم القدس وتشريع تقسيم "األقصى"
ال اهرة  -يدم قدس بػرس حػ ّذرت مؤسسػ ال ػدس الدوليػ مػف مسػاعي سػمطات ا حػتالؿ اإلسػرائيمي لت ييػد
مشاري دعـ مدين ال دس المحتم  ،وتشري ت سيـ المسجد األقصى المبارؾ.
وقالت المؤسس  ،ع ب اجتماع ع دؤ مجمس إدارت ا خي العاصم المصري ال ػاهرة "إف ا حػتالؿ اإلسػرائيمي
يسػػعى إلضػػعاؼ المجتم ػ الم دسػػي ،وت ييػػد كػػؿ محػػاو ت الػػدعـ واإلسػػناد لمم دسػػييف ،مػػا يفػػرض عمػػى كػػؿ
الع ػػامميف م ػػف أج ػػؿ ال ػػدس وخمس ػػطيف إع ػػادة النظ ػػر ب ػػالطرؽ والوس ػػائؿ الكفيمػ ػ بنصػ ػرة ال ػػدس خ ػػي ظ ػػؿ ه ػػذؤ
التحديات ،وبناء عمى خ ـ دقيؽ حتياجات وأولويات ال دس والم دسييف".
كمػػا حػػذر المجتمعػػوف مػػف خػػرض الت سػػيـ وتش ػري ذلػػؾ مػػف يػػالؿ "الكنيسػػت" (البرلمػػاف) اإلس ػرائيمي ،ولفت ػوا
النظر إلى "ضرورة تحػرؾ المرجعيػات الدينيػ الميتمفػ  ،سػيما المسػيحي مػف أجػؿ وقػؼ حممػ ا عتػداءات
المتصاعدة بحؽ الم دسات المسيحي والمسيحييف خي ال دس".
قدس برس1023/6/3 ،
 35وزارة اإلعالم بالضفة :االحتالل قتل  1518طفالً فمسطينياً منذ االنتفاضة الثانية
أظ ر ت رير إحصائي رسمي أف عدد الش داء الفمسطينييف األطفاؿ ،الػذيف قتمػت ـ قػوات ا حػتالؿ اإلسػرائيمي
منذ اند ع انتفاض الثاني عاـ  1000حتى بداي ش ر نيساف (إبريؿ) المنصرـ  ،1023بمم  2528طفالً.
وأوضحت و ازرة اإلعالـ خي الحكوم الفمسطيني بالضف الرربي  ،خي ت رير إحصائي ،نشر اليوـ ا ثنيف ،أف
عدد الجرحى األطفاؿ يالؿ نفس الفترة بمم ست آ ؼ منذ بداي انتفاض األقصى قبؿ ثالث عشر عاماً.
وجػػاء خػػي الت ريػػر أف األطفػػاؿ خػػي خمسػػطيف ،تحػػت سػػف  28عام ػاً ،يشػػكموف مػػا نسػػبتع  4796خػػي المائ ػ مػػف
إجمالي عدد السكاف حتى منتصؼ العاـ الماضي.
وجػاء خػػي الت ريػػر "تػػمتي مناسػػب اليػػوـ الػػدولي لحمايػ ا طفػػاؿ ،يػػوـ الطفولػ العػػالمي ،والتػػي تصػػادؼ األوؿ
مف حزيراف خي كؿ عاـ ،وأطفالنا الفمسطينييف ما زالوا عرض عتداءات قوات ا حتالؿ والمستوطنيف بشكؿ
شبع يومي".
وأضػػاؼ أف ق ػوات ا حػػتالؿ اإلس ػرائيمي اعت مػػت منػػذ انتفاض ػ األقصػػى وحتػػى ن اي ػ العػػاـ الماضػػي 1021
تصعيدا غير مسبوؽ خي عدد حػا ت
حوالي  9000طفؿ دوف سف الػ  ،28مشيرة إلى أف عاـ  1021سجؿ
ً
ا عت اؿ بحؽ األطفاؿ ،إذ بمم عدد الحا ت  882طفال خي كاخ المدف الفمسطيني .
وذكرت الو ازرة أف سمطات ا حتالؿ تحتجز خي معت الت ا وسجون ا  146طفالً خمسطينياً تتجػاوز أعمػارهـ
سف الثامن عشر وأف  47طفالً مف بين ـ ت ؿ أعمارهـ عف الػ  26عاماً.
وزارة اإلعالم ،فمسطين1023/6/3 ،
" 36عائدون" يعقد ندوة في بيروت لتدارس تداعيات األزمة السورية عمى الفمسطينيين بسورية
ع ػػد مرك ػػز ح ػػوؽ الالجئ ػػيف عائ ػػدوف خ ػػي لبن ػػاف ومجموعػ ػ عائ ػػدوف خ ػػي س ػػوري  ،وبالتنس ػػيؽ مػ ػ ا ئ ػػتالؼ
الفمسطيني العالمي لحؽ العودة ،نػدوة خػي بيػروت يػوـ  ،1023/5/30لتػدارس تػداعيات األزمػ السػوري عمػى
الفمسػػطينييف خػػي سػػوري  ،ضػػمف المحػػاور الرئيسػ التاليػ الوضػ الػراهف لمفمسػػطينييف خػػي سػػوري ؛ ومعانػػات ـ
واحتياجات ـ؛ المسؤولي الدولي والعربي  ،والمسؤولي الفمسطيني .
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تحػػدث خػػي النػػدوة ممثمػػوف عػػف ال يئ ػ العام ػ لالجئػػيف الفمسػػطينييف العػػرب /سػػوري واألونػػروا /سػػوري وو ازرة
الشػػؤوف ا جتماعي ػ  /لبنػػاف ،والفصػػائؿ الفمسػػطيني خػػي سػػوري  ،وممثمػػوف عػػف عػػدد مػػف منظمػػات المجتم ػ
األهمي الفمسطيني خي سوري ولبناف واألردف .وحضر الندوة ممثموف عف لجن الحوار المبناني  -الفمسطيني،
والفصائؿ الفمسطيني خي لبناف ،وعدد مف ال يئات األهمي الفمسطيني والمبناني والدولي .
1023/6/4
 37االحتالل يسرق األرض ويحرق الشجر في الضفة
(وكػػا ت) قػػرر جػػيش ا حػػتالؿ مصػػادرة  370دونمػاً مػػف أ ارضػػي الفمسػػطينييف شػرقي نػػابمس بشػػماؿ الضػػف
المحتم  .ون ؿ "تمفزيوف نابمس" عف مسؤوؿ ممؼ ا ستيطاف خي شػماؿ الضػف غسػاف دغمػس قولػع "إف قػوات
ا حتالؿ سممت إيطا اًر رسمياً إلػى مجمػس قػروي عورتػا بمصػادرة  370دونمػاً زراعيػاً مػف أ ارضػي المػواطنيف
خي قريتي عورتا وروجيب شرقي مدين نابمس بال رب مف مستوطن إيتمػار .وأضػاؼ أف هػذا ال ػرار يػمتي خػي
سياؽ أغراض عسكري  ،وتوسي استيطاني لسمطات ا حتالؿ.
خػػي األثنػػاء ،قػػاؿ خمسػػطينيوف إف المسػػتوطنيف أشػػعموا النػػار خػػي مئػػات الػػدونمات المزروع ػ باألشػػجار جنػػوب
مدينػ نػػابمس خػػي الضػػف  .وقػػاؿ نمػػر عيسػػى مػػف سػػكاف قريػ بػػوريف ويعمػػؿ بالػػدخاع المػػدني لرويتػػرز "نحػػاوؿ
السػػيطرة عمػػى ح ارئػػؽ هائم ػ أتػػت عمػػى مػػا ي ػػارب مػػف  3000شػػجرة لػػوز وزيتػػوف تعػػود ل ػػرى بػػوريف وعصػػيرة
ال بمي وممدما".
الخميج ،الشارقة1023/5/6 ،
 38األسرى الفمسطينيون يبدؤون غداً "معركة االنبعاث الوطني"
راـ اهلل  -الحياة الجديدة أقرت المجنػ التحضػيري لػػ"معرك ا نبعػاث الػوطني" خػي السػجوف اإلسػرائيمي البػدء
خػػي أولػػى يطوات ػػا اعتبػػا ار مػػف يػػوـ غػػد األربعػػاء ،وذلػػؾ إلل ػزاـ المؤسس ػ اإلس ػرائيمي ب واعػػد ال ػػانوف الػػدولي
اإلنسػػاني خػػي ا عتػراؼ باألسػػرى العسػػكرييف الفمسػػطينييف كمسػػرى حػػرب ،ومػػنح ـ كامػػؿ الح ػػوؽ وا متيػػازات
التي تتعمؽ بذلؾ.
وأوضح نادي األسير خي بياف إف اليطوات التي ت ررت خي هذا الشمف هػي عػدـ الوقػوؼ عمػى العػدد ،ويمػ
الػػزي البنػػي الموحػػد لألسػػرى ،وعػػدـ ا لت ػزاـ بػػدؽ الشػػبابيؾ ،وعػػدـ ا لتػزاـ بالتشػػييص ،وذلػػؾ بشػػكؿ تػػدريجي
عمى أف يتـ البدء مف قبؿ يمس أسرى خي كؿ قسـ وذلؾ بتسميـ الزي البني لإلدارة.
وبػػيف األسػػرى عبػػر رسػػائم ـ أف ال ػػدؼ مػػف هػػذؤ اليط ػوات هػػو إح ػػاؽ الح ػػوؽ التػػي تػػنص عمي ػػا ا تفاقيػػات
الدولي ػ  ،ال ػػدؼ السياسػػي والػػذي يتمثػػؿ خػػي ا عت ػراؼ باألسػػير الفمسػػطيني كمسػػير ح ػرب بنػػاء عمػػى اني ارطػػع
بممحمػ وطني ػ  ،أمػػا ال ػػدؼ األيالقػػي خ ػػو يتمثػػؿ خػػي ن ػػؿ األسػػرى الفمسػػطينييف إلػػى منػػاطؽ الضػػف الرربي ػ
وتسميـ إدارة "مصمح السجوف" إلى إدارة عسكري .
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/4 ،
 39االحتالل يسمح لـ  98من ذوي أسرى قطاع غزة بزيارة أبناءىم في سجن "نفحة"
غزة  -محمد عيد تمكف يوـ ا ثنيف 98 ،مف ذوي أسرى قطاع غزة ،مف زيػارة أبنػائ ـ األسػرى ال ػابعيف خػي
سجف نفحػ الصػحراوي .وأوضػح المسػئوؿ اإلعالمػي خػي المجنػ الدوليػ لمصػميب األحمػر ناصػر النجػار ،أف
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سمطات ا حتالؿ سمحت لذوي األسرى بمرادرة قطاع غزة عبر معبر بيت حػانوف (ايػرز) شػما ً ،لزيػارة 48
أسي اًر خي السجف المذكور.
وذكػػر النجػػار ل ػػ"خمسطيف" أف دخع ػ أهػػالي األسػػرى ضػػمت  29طف ػالً ممػػف ت ػػؿ أعمػػارهـ عػػف  8أع ػواـ ،وهػػو
العدد األكبر الذي تسمح خيع إسرائيؿ لألطفاؿ مف زيارة آبائ ـ.
فمسطين اون الين1023/6/3 ،
 40مؤتمر ييودي في القدس يؤكد عمى ضرورة تقسيم المسجد األقصى
ال دس المحتم  -يدم قدس برس أجم متحدثوف ي ود يالؿ مؤتمر ع د خي مدين ال دس المحتم  ،عمى
ح ػـ بالصػػالة خػي المسػػجد األقصػػى ،خيمػا اقتػػرح حايػػاـ بػارز أف يػػتـ إقامػ لجنػ ياصػ تبحػث سػػبؿ ت سػػيـ
زماني ومكاني لمحرـ ال دسي بيف المسمميف والي ود ،عمى غرار ما هو قائـ اليوـ خي المسػجد اإلبراهيمػي خػي
مدين اليميؿ .وكاف المؤتمر نظـ خي ال ػدس المحتمػ  ،مػف قبػؿ جمعيػ "عيػر عمػيـ" اإلسػرائيمي بالتعػاوف مػ
"مركػػز حماي ػ الديم راطي ػ " خػػي إس ػرائيؿ "قيشػػيؼ" مسػػاء األحػػد ( )6/1تمحػػور حػػوؿ ت ازيػػد خاعمي ػ الجماعػػات
الي ودي ػ خيمػػا يطم ػػوف عميػػع "جبػػؿ ال يكػػؿ" وا نعكاسػػات المترتب ػ عمػػى ذلػػؾ ،بمشػػارك عػػدد مػػف البػػاحثيف
والمحمميف السياسييف والصحفييف اإلسرائيمييف ،باإلضاخ إلى ي ودا كميؾ رئػيس صػندوؽ "إرث ال يكػؿ" وسػط
حضػػور غفيػػر مػػف المسػػتوطنيف .وقػػاؿ كميػػؾ خػػي مدايم ػ لػػع إف الوض ػ خػػي جبػػؿ ال يكػػؿ (المس ػجد األقصػػى
المبارؾ) يطير لمراي ويحتاج إلى ن ض ي ودي مف أجؿ إثبات الوجود اإلسرائيمي خيع" عمى حد تعبيرؤ.
وم ػػف جانب ػػا رأت "مؤسسػ ػ األقص ػػى لموق ػػؼ والتػ ػراث" خ ػػي األ ارض ػػي المحتمػ ػ ع ػػاـ  ،48أف م ػػا ت ػػـ تداول ػػع
والتصريح بع عمى ألسن المتحدثيف خي المؤتمر ،يؤكد أف األقصى خي دائرة اليطر الشديد ،كمػا يؤكػد أيضػا
ػذرع بػذرائ دينيػ مػف أجػؿ تح يػؽ أهػداؼ سياسػي "وهػذا مػا يحتػاج الوقػوؼ عنػدؤ،
أف ا حتالؿ اإلسػرائيمي يت ّ
باإلضاخ إلى ضرورة وجود صحوة إسالمي عربي تض حدا لكؿ المؤامرات التي تحاؾ ضد أولى ال بمتيف".
قدس برس1023/6/3 ،
" 42ما سمياش ىيك" ..حممة تسعى إلى إعادة اليوية العربية لمدن وقرى فمسطين الميجرة
ػت َمجموعػ َشػػبابي تُعػػرؼ َنفسػ ا باسػػـ "شػػباب الػػذاكرة" ،مػػف الػػدايؿ الفمسػػطيني المحتػػؿَ ،حممػ إعالميػ
أطم ػ ْ
تَحت ِشعار "ما ِسم اش هيؾ" ،ت دؼ لمحفاظ عمى ال وي العربي لفمسطيف.
وتمتي الحمم بإطار دورة الحمالت اإلعالمي التي نظم ا مركز إعالـ خي الناصرة.
وخػي اتصػاؿ أجرتػػع السػبيؿ مػ مبػػادرة الحممػ  ،نػػرميف موعػد ،أكػدت أف ال ػػدؼ مػف الحممػ هػػو تػذكير الجيػػؿ
الثالث والراب لمنكبػ باألسػماء العربيػ لممػدف وال ػرى الفمسػطيني التػي تػـ ت جيرهػا خػي العػاـ  ،2948عمػى يػد
الجيش اإلس ارئيمي وعممت دول إسرائيؿ عمى ت ويد وعربن أسمائ ا ،خي محاولػ من ػا لطمػس ال ويػ العربيػ
مػػف ذاكػرة الشػػعب الفمسػػطيني .وأرجعػػت نيػػرميف سػػبب تسػػمي الحممػ باسػػـ (مػػا سػػم اش هيػػؾ) إلػػى األيطػػاء
الشػػائع والمتعػػارؼ عمي ػػا عنػػد الػػبعض ،مثػػؿ "ياخػػا تػػؿ أبيػػب" ،ولكػػف األصػػؿ أف ياخػػا هػػي مدين ػ تػػـ ت جيػػر
سكان ا بالكامؿ ،وتؿ أبيب كانت خي السابؽ حي خي ياخا لكف ا حتالؿ خرض عمي ا اسـ تؿ أبيب.
السبيل ،عمان1023/6/4 ،
 41رام اهلل :نقابة األطباء تعمن إضراباً مفتوحاً عن العمل
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راـ اهلل-ال ػػدس دوت كػػوـ أعمنػػت ن اب ػ األطبػػاء عػػف إضػ ػراب شػػامؿ ومفتػػوح ،عػػف العمػػؿ ابتػػداء مػػف ي ػػوـ
األربعاء الم بؿ ،احتجاجا عمى "تنكر الحكوم لتنفيذ بنود ا تفاؽ م األطباء.
وقالػػت الن اب ػ خػػي بيػػاف ل ػػا يػػوـ ا ثنػػيف إف اإلض ػراب يشػػمؿ عػػدـ التوجػػع ألمػػاكف العمػػؿ بشػػكؿ كامػػؿ خػػي
الرعاي الصحي األولي  ،ومبنيي الو ازرة خي راـ اهلل ونابمس ،عمػى أف يكػوف الػدواـ خػي المستشػفيات لممنػاوبيف
خ ػػط .ودعػػت الن ابػ كاخػ أعضػػائ ا إلػػى المشػػارك خػػي ا عتصػػاـ الم ػػرر يػػوـ األربعػػاء الم بػػؿ ،أمػػاـ مجمػػس
الػوزراء السػػاع الحاديػ عشػرة صػػباحا .وأوضػحت أنػػع مػ اسػػتمرار تنكػػر رئاسػ الػػوزراء لاللتػزاـ بتنفيػػذ الشػػؽ
الثاني مف ا تفاقي  ،التي استح ت منذ  1023/2/2وبعد مفاوضات وتع دات شيصي  ،مف قبؿ رئيس لجن
الحوار ،م الن ابات ،ورئيس ديواف الموظفيف ،واعتراؼ رئيس الوزراء بمح ي هذؤ المطالب والتزامع بتطبي ػا
قبؿ مرادرة مكتب رئاس الوزراء ،خوجئنا بالتنصؿ مف بعض بنود ا تفاقي األساسي .
القدس ،القدس1023/6/4 ،
 43جمعية البنوك بفمسطين :القطاع المصرفي يسيم بأكثر من ثالثة ماليين دوالر لدعم المؤسسات األىمية
راـ اهلل  -الحياة ا قتصادي أظ رت نشرة "الدور ا جتماعي لمبنوؾ  "1021الصادرة عف جمعي البنوؾ خي
خمس ػ ػػطيف أف مس ػ ػػاهم ال ط ػ ػػاع المصػ ػ ػرخي خ ػ ػػي مج ػ ػػاؿ المس ػ ػػؤولي ا جتماعيػ ػ ػ ي ػ ػػالؿ ع ػ ػػاـ  1021بمر ػ ػػت
 341434755مميوف دو ر ،حيث تجاوزت هذؤ المساهم نسب  %1مف أرباح ال طاع المصػرخي لمعػاـ ذاتػع،
تمت مف يالؿ دعـ  436مؤسس أهمي  .تشير النشرة إلى أف مساهمات ال طاع المصرخي بمرػت  645ألػؼ
دو ر خػػي مجػػاؿ التنميػ لػػدعـ  80مؤسسػ  ،بينمػػا سػػاهمت ب ػ  600ألػػؼ دو ر خػػي مجػػاؿ التعمػػيـ لػػدعـ 205
مؤسسات .وخي مجػاؿ اإلغاثػ بمػم إجمػالي مسػاهمات ال طػاع المصػرخي حػوالي نصػؼ مميػوف دو ر توزعػت
عمى  37مؤسس  .أما المجاؿ الث اخي خ د دعـ ال طاع المصرخي  61مؤسس ث اخي بواق  404ألؼ دو ر.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/4 ،
 44فمسطين :بتمويل من "النقد العربي"" ..التعاون" توقع اتفاقيات منح بقيمة ثالثة ماليين دوالر
راـ اهلل -الحياة ا قتصادي وقعت مؤسس التعاوف ممثم بمديرها العاـ د .تفيدة الجرباوي ،والبنػؾ اإلسػالمي
لمتنميػ بحضػػور استشػػاري البنػػؾ اإلسػػالمي لمتنمي ػ ـ .هػػاني أبػػو ديػػاب ،أمػػس ،عػػدداً مػػف ا تفاقيػػات والمػػنح
التمويمي ب يم  3مالييف دو ر ،وذلؾ دعماً لعدد مف المشاري الحيوي والتطويري بتمويؿ مف صػندوؽ الن ػد
العربي.
وبمرت قيم المنح األولى ،التي ُيصصت لدعـ مشروع زمال  ،مميوف دو ر ،ولمػدة  14شػ اًر ،بحيػث سػيتـ
ص ػػرؼ مبم ػػم  500أل ػػؼ دو ر لتموي ػػؿ مش ػػروع زمالػ ػ لتط ػػوير التعم ػػيـ الج ػػامعي ،و 500أل ػػؼ دو ر لتموي ػػؿ
مشروع زمال التعميـ النشط مف يالؿ التكنولوجيا.
وتبم ػػم قيم ػ ػ المنحػ ػ الثاني ػ ػ مميػػػوف دو ر ،وذل ػػؾ لتمويػػػؿ مش ػػروع تشػ ػػطيب مكتب ػ ػ جامعػ ػ خمسػ ػػطيف الت ني ػ ػ
(يضوري) ،وذلؾ ب دؼ تشجي البحث العممي ورخ مستواؤ مف يالؿ توخير مصادر المعرخ .
خيمػػا بمرػػت قيم ػ المنحػ الثالثػ مميػػوف دو ر أميركػػي أيضػاً لتمويػػؿ مشػػروع إنشػػاء مركػػز ث ػػاخي لألطفػػاؿ خػػي
محاخظ جنيف ،ب دؼ المساهم خي تمكيف الطفؿ الفمسطيني ث اخياً واجتماعياً وتعميمياً ومعنوياً.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/4 ،
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 45ما ال نعرفو عن الصابون النابمسي
راـ اهلل – بديعػ زيػداف يعتبػػر الصػابوف النابمسػػي عالمػ خارقػ خػػي هػذؤ الصػػناع  ،خ ػي تعػود إلػػى أكثػر مػػف
ألؼ سن  ،واشت رت ب ا المدين التي ت خي شماؿ الضػف الرربيػ وتعػرؼ بم ػب «جبػؿ النػار» ،حيػث تضػـ
أرض ػ ا وال ػػرى التابع ػ ل ػػا ،أكثػػر مػػف مميػػوني شػػجرة زيتػػوف .ووخ ػرة زي ػت الزيتػػوف الػػذي يسػػيؿ خػػي المصػػان
العتي ػ  ،كمكػ ّػوف أسػػاس لصػػناع «الصػػابوف النابمسػػي» (أقػػدـ صػػابوف خػػي العػػالـ) ،كػػاف سػػبباً خػػي صػػمودها.
وتمػػر ه ػػذؤ الصػػناع بسمس ػػم م ػػف الترتيبػػات واإلجػ ػراءات قب ػػؿ أف ييػػرج المن ػػتي إل ػػى السػػوؽ ،ويش ػػرح ح ػػاخظ
طوقػػاف ،أحػػد منتجػػي الصػػابوف «صػػناع الصػػابوف يدويػ  200خػػي المئػ  ،منػػذ بػػدايت ا وحتػػى يروج ػػا إلػػى
األسػواؽ ،وتتميػػز باعتمادهػػا عمػػى األيػػدي العاممػ اليبيػرة والمدربػ  ،و تسػػتيدـ خي ػػا آ ت عمػػى اإلطػػالؽ».
ويشير الى أنع «خي ع ود ماضي  ،كانت تستررؽ عممي التصدير إلى األردف ،ودوؿ اليمػيي ،وبعػض الػدوؿ
األجنبي  ،خترة طويم  ،لكف اإلنتاج والتسويؽ كانا وخيريف ،بينما تراجعا حالياً خي شكؿ واضح بسبب ا حتالؿ
الذي بدأ ينشئ مصػان لمنتجػات شػبي لضػرب الصػابوف النابمسػي األصػمي» .ويؤكػد أطبػاء وايتصاصػيوف
أنع لو كاف المست مؾ واعياً لفوائد الصابوف النابمسي وأهميتع الصحي  ،لسجؿ أعمى نسب مبيعات خي العالـ.
ويوضح ايتصاصي الجمػد الفمسػطيني ريػاض مشػعؿ «لكونػع مصػنوعاً مػف مػواد غيػر كيماويػ  ،يعتبػػر وخػؽ
د ارسػات عمميػ مرػػذياً لمبشػرة ،وم مصػاً لمتجاعيػػد وحػب الشػباب .كمػػا يرػذي الشػعر ،وييفػػؼ تسػاقطع ،وي ػػاوـ
ويوحػػد لػػوف الجسػػـ وييفػػؼ آثػػار
ال شػرة ويزيم ػػا ،كمػػا ييمػػص الجسػػـ مػػف البكتيريػػا المسػػبب لمرائحػ الكري ػ ػ ّ ،
األكزيما والصػدخي وأمػراض جمديػ عػدة ...ويرجػ بعػض المػؤرييف بدايػ صػناع الصػابوف خػي نػابمس إلػى
أكثر مف ألؼ سن  ،مستنديف خي ذلؾ إلى كتابات الرحال والمػؤرييف ال ػدماء ،الػذيف أكػدوا أف الصػابوف كػاف
ويسوؽ خي ميتمؼ البمداف.
يصن خي نابمس
ّ
الحياة ،لندن1023/6/4 ،
 46العاىل األردني :سياسة االستيطان اإلسرائيمية تقوض فرص السالم في المنطقة برمتيا
عمػػاف  -يػػو بػػي آي قػػاؿ الممػػؾ األردنػػي إف مواصػػم إسػرائيؿ لسياسػػت ا ا سػػتيطاني  ،وا عتػػداءات المتكػػررة
ّ
برمت ا.
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ّ
وذكر الديواف الممكي ال اشمي خي بيػاف ،أف "الممػؾ قػاؿ يػالؿ اسػت بالع عضػو المفوضػي األوروبيػ لمتوسػع
وسياسػ الجػوار األوروبيػ المفػػوض سػػتيفاف خػػولي ،إف مواصػػم إسػرائيؿ لسياسػػت ا ا سػػتيطاني  ،وا عتػػداءات
المتكػررة عمػػى األمػػاكف الم دسػ اإلسػالمي والمسػػيحي خػػي ال ػػدس ،ت ػػوض خػرص تح يػػؽ السػػالـ خػػي المنط ػ
برمت ا".
وق ػػد تط ػػرؽ الم ػػاء "إل ػػى الج ػػود الراميػ ػ إل ازلػ ػ الع ب ػػات الت ػػي تعت ػػرض إحي ػػاء عمميػ ػ الس ػػالـ ،ودور ا تح ػػاد
األوروبي خي ذلػؾ ،وصػو ً إلػى إقامػ الدولػ الفمسػطيني المسػت م عمػى حػدود عػاـ 2967وخػؽ حػؿ الػدولتيف،
والتي تعيش بممف وسالـ إلى جانب إسرائيؿ".
الحياة ،لندن1023/6/4 ،
" 47الغد" :مراقبون يرجحون استضافة عمان لمفاوضات فمسطينية إسرائيمية متوقعة
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عمػاف  -ترريػػد الرشػػؽ أكػػد وزيػػر اليارجيػ وشػػؤوف المرتػربيف ناصػػر جػػودة اف نظيػرؤ األميركػػي جػػوف كيػػري
سػػي وـ بزيػػارة إلػػى األردف قريبػػا ،خيمػػا عممػػت "الرػػد" اف الزيػػارة سػػتكوف منتصػػؼ ا سػػبوع الم بػػؿ ،وهػػي الزيػػارة
"الرابع لع الى المممك " ،منذ توليع منصبع.
وتػػمتي زيػػارة كيػػري ضػػمف جول ػ جديػػدة خػػي المنط ػ  ،تشػػمؿ ،الػػى جانػػب المممكػ خمسػػطيف واسػرائيؿ ،برػػرض
التشػ ػػاور م ػ ػ اط ػ ػراؼ اقميمي ػ ػ  ،ومن ػ ػػا األردف حػ ػػوؿ ج ػ ػػود احيػ ػػاء المفاوضػ ػػات بػ ػػيف الجػ ػػانبيف الفمسػ ػػطيني
واإلسرائيمي ،وخ ا لما أكدؤ مصدر مطم لػ"الرد".
وضمف الج د األميركي "الممحوظ والمكثؼ" حياء المفاوضات ،كما حػظ جػودة يػالؿ زيارتػع لػراـ اهلل أوؿ
مػػف أمػػس ،خمػػف المتوقػ اف تتنػػاوؿ المشػػاورات ال ادخػ الػػى اسػػتئناؼ هػػذؤ المفاوضػػات ،التػػي سػػيجري ا كيػػري
ي ػػالؿ ل اءات ػػع بج ػػودة وبكب ػػار المس ػػؤوليف األردني ػػيف والفمس ػػطينييف واإلسػ ػرائيمييف ،ام ػػو ار مث ػػؿ "مك ػػاف انع ػػاد
المباحثات الم بم بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وآلي ومستوى التمثيؿ خي هذؤ المباحثات".
وي ػػرى مراقب ػػوف اف األردف يب ػػذؿ ج ػػودا مكثفػ ػ ع ػػادة احي ػػاء مفاوض ػػات الس ػػالـ ،ول ػػـ يس ػػتبعدوا امكانيػ ػ اف
يستضػ ػػيؼ األردف مباحثػ ػػات م بم ػ ػ ب ػ ػػيف الط ػ ػرخيف اإلس ػ ػرائيمي والفمسػ ػػطيني ،ض ػ ػػمف ج ػ ػػود محاول ػ ػ احي ػ ػػاء
المفاوضات.
الغد ،عمان1023/6/4 ،
 48رسالة استغاثة من األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيمية إلى مجمس النواب
عم ػػاف  -نيف ػػيف عب ػػدال ادي وحمػ ػزة العكايمػ ػ ن ػػؿ وزي ػػر ش ػػؤوف ا س ػػرى والمح ػػرريف خ ػػي الس ػػمط الوطنيػ ػ
الفمسطيني عيسى قراق امس رسال مف ا سرى ا ردنييف المضربيف عف الطعاـ خي السجوف ا سرائيمي منذ
الث ػػاني م ػػف شػ ػ ر اي ػػار الماض ػػي ال ػػى رئ ػػيس مجم ػػس النػ ػواب با نابػ ػ ط ػػارؽ ي ػػوري ورؤس ػػاء لج ػػاف خمس ػػطيف
والحريات العام وح وؽ ا نساف وعدد مف اعضاء مجمس النواب الذيف الت اهـ خي مجمس ا م .
وقاؿ ق ارقػ ل ػ»الدسػتور» انػع اطمػ النػواب عمػى اوضػاع المعت مػيف ا ردنيػيف المضػربيف عػف الطعػاـ الصػحي
والنفسي والالمبا ة ا سرائيمي خػي التعامػؿ مع ػـ والظػروؼ ال اسػي التػي واج وهػا خػي المعت ػؿ والضػروطات
التي تعرضوا ل ا قبؿ قرارهـ يوض معرك ا معاء الياوي .
واضاؼ اف اوضػاع ا سػرى الصػحي مترديػ جػدا ،مبينػا انػع ن ػؿ مطػالب ـ الػى النػواب واهم ػا ا خػراج عػن ـ
وقضاء باقي مدة محكوميت ـ خي ا ردف وتمكيف ذوي ـ مف زيارت ـ الى اف يػتـ ا خػراج عػن ـ مػف المعػت الت
ا س ارئيمي .
وأ ضاؼ اننا خي السمط الوطني الفمسطيني نتعامؿ مع ـ كمن ـ اسرى خمسطينييف ونبذؿ كؿ ج د ممكػف مػف
اجؿ حؿ قضيت ـ وا خراج عن ـ وا ستجاب لمطالب ـ.
مف جانب ا ،نفت و ازرة اليارجيػ مػا اشػي عػف رخضػ ا اسػت باؿ وخػد مػف اهػالي ا سػرى ا ردنيػيف خػي سػجوف
ا حتالؿ ،وعدـ استالم ا رسال من ـ بشمف اوضاع ابنائ ـ خي سجوف ا حتالؿ.
ووخؽ المتحدث باسـ الو ازرة صباح الراخعي ،خاف مدير ادارة الشؤوف ال نصمي خي و ازرة اليارجي السفير احمد
جرادات است بؿ خػي مكتبػع امػس وخػدا مػف اهػالي ا سػرى ا ردنيػيف خػي اسػرائيؿ ،واسػتم لمطػالب ـ ووضػع ـ
بصورة الج ود التي تبذؿ عمى الصعيد الرسمي خيما يتعمؽ ب ذا الممؼ الذي يميذ اولوي لدى الو ازرة.
الدستور ،عمان1023/6/3 ،
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 49اتفاقية بين جامعتي "التكنولوجيا" و"بيرزيت" الفمسطينية
اربػػد – صػ يب التػػؿ وقػ رئػػيس جامعػ العمػػوـ والتكنولوجيػػا األردنيػ د .عبػػد اهلل ممكػػاوي اتفاقيػ تعػػاوف مػ
جامع بيرزيت الفمسطيني وقع ا نياب عن ا رئيس ا د .يميؿ هندي وتضمنت ا تفاقيػ تطػوير العالقػات بػيف
الجامعتيف خي مجاؿ التػدريب ويدمػ المجتمػ والتشػارؾ خػي األبحػاث العمميػ والمعمومػات بياصػ خػي عمػوـ
الصيدل والصيدل السػريري ،وتطػوير البػرامي الد ارسػي والتدريسػي المتعم ػ بضػماف الجػودة والمشػارك بكتابػ
األبحاث العممي .
الدستور ،عمان1023/6/3 ،
 50القضاء المبناني يدعي عمى  21لبنانياً بجرم التعامل مع العدو اإلسرائيمي
بيػػروت  -يػػو بػػي أي ادعػػى مفػػوض الحكومػ لػػدى المحكمػ العسػػكري المبنانيػ ال اضػػي صػ ر صػ ر عمػػى
اثنػػي عشػػر شيص ػاً بجػػرـ "التعامػػؿ م ػ العػػدو اإلس ػرائيمي" .وقالػػت مصػػادر قضػػائي اف ا دعػػاء عمػػى هػػؤ ء
شػمؿ أيضػاً ديػول ـ "بػػالد العػدو والحصػػوؿ عمػػى الجنسػي اإلسػرائيمي  .وادعػى صػ ر عمػى المت مػػيف بموجػػب
مواد تصؿ ع وبت ا الى حد ا عداـ وأحال ـ الى قاضي التح يؽ العسكري ا وؿ ستجواب ـ .
الحياة ،لندن1023/6/4 ،
" 52حزب اهلل"" :إسرائيل" جاءت بالتكفيريين لطعننا
ات ػـ "حػػزب اهلل" امػس ،اسػرائيؿ "بمحاولػ ا لتفػاؼ عمينػػا مػػف يمػؼ ظ رنػػا خجػػاءت بػالتكفيرييف ب ػػدؼ طعننػػا
خػػي ظ رنػػا عبػػر الحػػدود المبناني ػ ػ ػ السػػوري  ،بػػدعـ وتمويػػؿ مػػف أيػػاد لبناني ػ  ،مػػررت المسػػمحيف وجمعػػت ـ خػػي
مدين ال صير وريف ا ،حيث عاثوا خي ا خساداً وبمهم ا المبنانييف تنكيالً".
وقػػاؿ رئػػيس كتم ػ "الوخػػاء لمم اوم ػ " النائػػب محمػػد رعػػد خػػي احتفػػاؿ أقامػػع "حػػزب اهلل" لمناسػػب عيػػد الم اوم ػ
والتحرير خي ساح مجم ش داء بمدة عيتروف "م عجز اإلسػرائيمي عػف مواج تنػا وج ػاً لوجػع وخشػؿ حربػع
العدواني الكوني خي تموز العاـ  1006حاوؿ ا لتفاؼ عمينا مف يمؼ ظ رنا ،خجاء ب ؤ ء التكفيرييف ب دؼ
طعننا خي ظ رنا عبر الحدود المبناني ػ السوري خي منط الب اع والشماؿ ،وقد دعمت ـ ومولت ـ أياد لبناني ،
خم ػػررت ه ػػؤ ء المس ػػمحيف وجمع ػػت ـ خ ػػي مدينػ ػ ال ص ػػير الس ػػوري وريف ػػا ،حي ػػث ع ػػاثوا خي ػػا خس ػػادا وبمهم ػػا
المبنانييف تنكيال ،وقد لجم إلينا أهالي هذؤ البمدات طالبيف الدعـ لمدخاع عف وجودهـ خي تمؾ ال رى ،وقد وقفنا
إلػػى جػػانب ـ وقػػدمنا ل ػػـ مػػا يمػػزـ مػػف أجػػؿ صػػمودهـ وثبػػات ـ" .واعتبػػر أف "المعادلػ قػػد تريػػرت بحيػػث اف مػػف
كاف يراهف عمى طعف الم اوم خي ظ رها أو عمى إس اط النظاـ السوري قبؿ مؤتمر جينيؼ قد ولت أحالمع
وأوهامع وانت ت إلى ييب أمؿ مريرة".
المستقبل ،بيروت1023/6/4 ،
 51العراق يحذر "إسرائيل" من انتياك أجوائو لضرب إيران
برػػداد -ا ؼ ب حػػذر العػراؽ إسػرائيؿ مػػف انػػع سػػيرد عمػػى أي انت ػػاؾ لمجالػػع الجػػوي خػػي حػػاؿ نفػػذت الدولػ
العبري ت ديدات ا بضرب إيراف ،مؤكدا أيضا انع لف يسمح باستيداـ مجالع لضرب سوريا.
وخي أوؿ تحذير عمني مػف نوعػع لمسػؤوؿ ع ارقػي ،قػاؿ نائػب رئػيس الػوزراء حسػيف الش رسػتاني يػالؿ م ابمػ
حصري م وكال خرانس برس "“حذرنا إسرائيؿ مف ان ا إذا انت كت مجالنا الجوي خإن ا ستتحمؿ العواقب".
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وأضػػاؼ خػػي مكتبػػع الواقػ خػػي المدينػ اليضػراء المحصػػن ببرػػداد انػػع جػػرى بحػػث هػػذؤ المسػػال عمػػى مسػػتوى
مجمس األمف الوطني ،مشي ار إلى أف العراؽ وجع تحذيراتع إلى إسرائيؿ عبر "دوؿ ت يـ عالقات مع ا".
وتػاب ردا عمػػى سػؤاؿ حػػوؿ طبيعػ الػػرد الع ارقػػي خػػي حػاؿ نفػػذت إسػرائيؿ ت ديػػدات ا بضػرب إيػراف عمػػى يمفيػ
برنامج ػا النػووي عبػػر العػراؽ "مػف الواضػػح أف العػراؽ لػف يكشػػؼ عػف ردة خعمػع لكػػي يسػمح إلسػرائيؿ بػػاف
تميذ ذلؾ با عتبار".
القدس العربي ،لندن1023/6/4 ،
 53شبكة أمان مالية إسالمية لتأمين  300مميون دوالر لفمسطين
جدة  -سما تعتزـ منظم التعاوف اإلسالمي ع د مؤتمر إلنشاء شبك أماف مالي إسالمي ب دؼ دعػـ دولػ
خمسطيف ،وذلؾ خي العاصم اآلذري  ،باكو ،الثالثاء الم بؿ.
وأوضػػح األمػػيف العػػاـ لمنظمػ التعػػاوف اإلسػػالمي ،البروخيسػػور أكمػػؿ الػػديف إحسػػاف أوغمػػى ،أف مػػؤتمر بػػاكو
يمتي استرشادا بمبادئ العمؿ اإلسالمي المشترؾ وانطالقا مف ال رار الصادر عف الدورة الثاني عشرة لمؤتمر
ال م اإلسالمي التي ُع دت خي ال اهرة خي ش ر شباط .1023
ومف الم رر أف تشكؿ شبك األماف اإلسالمي المالي أداء مكمم آلليات التمويػؿ الدوليػ لسػد العجػز السػنوي
لمحكوم الفمسطيني الػذي ينػاهز حاليػاً  293مميػار دو ر ،مػف أصػؿ  398مميػار دو ر إجمػالي حجػـ الموازنػ
السنوي .
وخػػي الوقػػت الػػذي تع ػػد خيػػع ا تحػػاد األوروبػػي واليابػػاف والو يػػات المتحػػدة األمريكيػ بت ػػديـ مبمػػم  700مميػػوف
دو ر سنوياً ،تع دت شبك األماف لجامع الدوؿ العربيػ بمبمػم  300مميػوف دو ر ،أمػا الػن ص الحاصػؿ خػي
المساعدة الدولي  ،والبالم  300مميوف دو ر ،خمف المؤمؿ أف تساهـ بع الػدوؿ األعضػاء خػي منظمػ التعػاوف
اإلسالمي خي شكؿ مسػاعدة مباشػرة خػي موازنػ الحكومػ الفمسػطيني  ،لتمكين ػا مػف ت ػديـ اليػدمات الحكوميػ
خي الضف الرربي وقطاع غزة ،ومن وقوع العجز المستمر.
وأشار إحساف أوغمى إلى أنع خي ضوء العجز خي الموازن الذي تواج ع حكوم خمسطيف ،يعتزـ مػؤتمر بػاكو
إحداث شبك أماف إسالمي كإس اـ وظيفي مف منظم التعاوف اإلسالمي التي تتطم إلى تعبئ الموارد والى
ت ػػديـ المسػػاعدة المالي ػ المباش ػرة لمػػد ي ػد العػػوف لمحكوم ػ الفمسػػطيني بري ػ تمكين ػػا مػػف تعزيػػز وتطػػوير أداء
إدارت ا ولتوخير اليدمات العام األساسي .
وكالة سما اإلخبارية1023/6/3 ،
 54عاىل البحرين يؤكد دعم بالده لمشعب الفمسطيني
المنام ػ  -قنػػا أكػػد العاهػػؿ البحرينػػي الممػػؾ حمػػد ب ػػف عيسػػى آؿ يميف ػ  ،وقػػوؼ بػػالدؤ إلػػى جانػػب الش ػػعب
الفمسػػطيني خػػي نضػػالع العػػادؿ إلقام ػ الدول ػ المسػػت م وعاصػػمت ا ال ػػدس الش ػريؼ ،واسػػتعادة ح وقػػع الوطني ػ
المشروع  ،مشددا عمى أهمي تعزيز وحدة الصؼ بيف كاخ الفصائؿ وصو إلى طموحات وتطمعات الشعب
الفمسطيني خي العيش بسالـ عمى ترابع الوطني.
كما أكد العاهؿ البحريني ،يالؿ ل ائع ،اليػوـ ا ثنػيف ،يالػد مشػعؿ رئػيس المكتػب السياسػي لحركػ "حمػاس"،
الذي يزور المنام  ،دعـ البحريف لكؿ الج ود والمساعي المبذول لرخ المعاناة عف الفمسطينييف.
الشرق ،الدوحة1023/6/4 ،
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 55جدل وتبادل اتيامات باجتماعات "القومي العربي" في القاىرة كادت تفجر المؤتمر
ال ػػاهرة  -محمػػود معػػروؼ عكسػػت المناقشػػات التػػي شػػ دت ا الػػدورة الػ ػ 14لممػػؤتمر ال ػػومي العربػػي ،حالػ ػ
التبايف التي يعيش ا التيار ال ومي العربي ومكوناتع مف ال ضايا العربي السػاين  ،وكػادت حػدة المناقشػات اف
تػػودي بػػالمؤتمر ال ػػذي تمسػػس  2990وح ػػاخظ ط ػواؿ الع ػػديف الماض ػييف عم ػػى مسػػيرتع رغ ػػـ كػػؿ الص ػػعوبات
والتحو ت التي عاشت ا المنط العربي .
وايتتمػػت مسػػاء يػػوـ أوؿ أمػػس األحػػد بالعاصػػم المصػري ال ػػاهرة الػػدورة ال ػ 14لممػػؤتمر ال ػػومي العربػػي التػػي
ناقشت ت ري ار عف حاؿ األم  1021وقضي الحراؾ الثػوري العربػي بػيف ضػرورات الديم راطيػ ممػؼ ميػاطر
التػ ػػديؿ اليػ ػػارجي والمشػ ػػروع الن ضػ ػػوي العربػ ػػي يػ ػػالؿ عػ ػػاـ ضػ ػػمف ق ػ ػراءة لممفػ ػػات الوحػ ػػدة العربي ػ ػ وممػ ػػؼ
الديم راطيػ ػ وح ػػوؽ اإلنس ػػاف ومم ػػؼ ا س ػػت الؿ ال ػػوطني وال ػػومي ومم ػػؼ التج ػػدد الحض ػػاري ومم ػػؼ التنميػ ػ
المست م والعدال ا جتماعي وهي ممفات قدمت ا مجموع مف المفكريف والباحثيف.
ويتك ػػوف الم ػػؤتمر ال ػػومي العرب ػػي م ػػف نيبػ ػ م ػػف المفكػ ػريف والممارس ػػيف السياس ػػييف واإلعالمي ػػيف والح ػػوقييف
والمبدعيف ،كؿ بصفتع الشيصي  ،يؤمنوف بالفكر ال ومي الديم راطي بميتمؼ مشاربع .ولعػؿ تعػدد المشػارب
يم ػػت م اربػػات ميتمف ػ مػػف الح ػراؾ العربػػي الػػذي أدى خػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ العربي ػ إلػػى تريي ػرات خػػي أنظم ػ
الحكـ ووصوؿ تيارات وأحزاب ذات مرجعي إسالمي ل يادة الدول وتدبير الشمف العاـ خي ا.
وظ ػػر التبػػايف واضػػحا منػػذ المحظػػات األولػػى نطالق ػ أعمػػاؿ المػػؤتمر التػػي أعطػػت لم ػػومييف الػػديم راطييف
مكانػ بػارزة بالمنصػ وهػو مػا اثػمر انت ػػادات ذوي المرجعيػات اإلسػالمي  ،حيػث انسػحب عصػاـ العريػاف احػػد
ال يادات البارزة بحزب الحري والعدال وجماع اإليواف المسمميف خور المناداة عمػى مرشػح الرئاسػ المصػري
حمػػديف صػػباحي قائػػد التيػػار االشػػعبي إلل ػػاء كمم ػ خػػي ا ختتػػاح واعطػػاء الشػػاب المصػػري الػػذي اس ػ ط العمػػـ
اإلسرائيمي مف خوؽ السفارة اإلسرائيمي بال اهرة وي ود حاليا حرك تمرد ضد حكـ الرئيس محمد مرسػي خرصػ
لمحديث.
وتع ػػرض اإلس ػػالميوف المنيرط ػػوف بالش ػػمف الع ػػاـ خ ػػي مص ػػر وت ػػونس وليبي ػػا إل ػػى حممػ ػ شرسػ ػ خيم ػػا ترك ػػزت
ال جمػػات عمػػى جماعػ اإليػواف المسػػمميف بمصػػر وهػػو مػػا أثػػار ،باإلضػػاخ إلعطػػاء مػػاهر الطػػاهر احػػد قػػادة
الجب ػ الشػػعبي كمم ػ الم اوم ػ الفمسػػطيني  ،حفيظ ػ قيػػادات بحرك ػ حمػػاس واسػػتنكارهـ وانسػػحاب ـ .وشػػوهد
أسام حمداف احد قيادات حماس يحتي بصوت عاؿ عمى ما تعرض لع إيواف مف هجمات.
وسػػمح ألسػػام حمػػداف بميػػذ الكمم ػ إ انػػع قوط ػ أكثػػر مػػف م ػرة وقػػاؿ عبػػد الممػػؾ الميالخػػي األمػػيف العػػاـ
لممؤتمر ال ػومي العربػي إف المػؤتمر واحػ لحريػ ا حتػراـ والتعػدد ،خيمػا دعػا محمػد خػائؽ رئػيس المػؤتمر إلػى
تزاوج حري التعبير م لباق التعبيػر .وكػاف لألجػواء التػي شػ دت ا الجمسػ ا ختتاحيػ تػداعيات سياسػي حيػث
قاـ أعضاء مف األمان العام بم اء قادة حزب العدال والحري وجماع اإليػواف المسػمميف لتوضػيح مػا جػرى
إ أف الم ػػاء خسػػر اعتػػذا ار وهػػو مػػا نفػػاؤ الميالخػػي الػػذي قػػاؿ إف المػػؤتمر لػػـ يعتػػذر وانػػع لػػـ يرسػػؿ وخػػدا ل يػػادة
اإليواف .واذا كاف األعضاء المصريوف المنتموف لحػزب الحريػ والعدالػ وجماعػ اإليػواف المسػمميف واصػموا
م اطعت ـ لممؤتمر خانع لػوحظ مواصػم أسػام حمػداف لمم اطعػ خيمػا عػاد محمػد نػزاؿ احػد قػادة حمػاس أليػذ
م عػػدؤ خػػي صػػفوؼ المػػؤتمريف .الموضػػوع السػػوري شػػكؿ أيضػػا حػػرب كممػػات بػػيف أصػػحاب المواقػػؼ المتباينػ
مف تطورات األزم السوري  /وخيما تحدث سوريوف عف الثورة وديكتاتوري النظاـ السػوري تحػدث آيػروف عػف
ارتب ػػاط المعارضػ ػ الس ػػوري مػ ػ ق ػػوى يارجيػ ػ تت ػػلمر عم ػػى س ػػوريا لص ػػالح إسػ ػرائيؿ وأمريك ػػا وس ػػميت قط ػػر
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والسعودي وتركيا ،خيما أكػد أكثػر مػف مشػارؾ منػتـ ل يئػ التنسػيؽ المعارضػ عػف إدانتػع لمعنػؼ والديكتاتوريػ
وا رتبػػاط باليػػارج واعتبػػر أف مػػا يجػػري خػػي سػػوريا يسػػت دؼ تػػدمير الدول ػ وتفتيت ػػا .وقػػاؿ رجػػاء الناصػػر إف
الحسـ العسكري ليس ييا ار لصالح سوريا وشعب ا واف ييار سوى الحوار السياسػي .ودعػا البيػاف اليتػامي
لممػػؤتمر إلػػى التصػػدي لسياس ػ التنػػاز ت والتف ػريط وا سػػتجداء التػػي يمارس ػ ا بعػػض أط ػراؼ النظػػاـ الرسػػمي
عبرت عف نفس ا مؤي اًر بمواخ ما سمي بمجن مبادرة السالـ العربيػ  ،والتػي أعمنػت خػي أمريكػا
العربي والتي ّ
مواخ ت ػػا عمػػى مبادل ػ األ ارضػػي ،أي مبادل ػ أرض خمسػػطيني بػػمرض خمسػػطيني أي خػػتح الطريػػؽ أمػػاـ تك ػريس
وتش ػري ا سػػتيطاف والت ويػػد .ودعػػا الجامع ػ العربي ػ إلػػى سػػحب مػػا سػػمي بمبػػادرة السػػالـ العربي ػ وضػػرورة
وأهمي إن اء ا ن ساـ الفمسطيني  -الفمسطيني الذي طاؿ أمدؤ والذي لـ يعد م بػو ً بػمي شػكؿ مػف األشػكاؿ.
مما يستدعي ضرورة إنجاز الوحدة الفمسطيني ػ الفمسطيني كم م عاجم عمى قاعدة التمسؾ بكامؿ الح ػوؽ
الوطنيػ لمشػػعب الفمسػػطيني ويجػ ّػدد اسػػتعدادؤ لبػػذؿ كػػؿ الج ػػود م ػ األطػراؼ المعنيػ خػػي السػػاح الفمسػػطيني
لتح يػؽ هػػذا ال ػػدؼ والتصػدي لسياسػ التطبيػ مػ العػدو الصػ يوني التػػي تمارسػ ا بعػػض األطػراؼ الرسػػمي
العربي  ،ويدعو إلى الم اطع الشامم لمعدو ويؤ ّكد ضرورة أف تتضمف دساتير الدوؿ العربي مػا يح ّػرـ ويج ّػرـ
هػػذؤ السياس ػ إذا كانػػت خمسػػطيف واأل ارضػػي العربي ػ المحتم ػ خ ػي رأس ا هتمامػػات النضػػالي وال ومي ػ نظ ػ اًر
لموقع ا خي ا ست داخات األمريكي  -الص يوني .
القدس العربي ،لندن1023/6/4 ،
 56بان كي مون :السالم يقترب من نقطة الالعودة
نيويورؾ – صفا حذر األميف العاـ لألمـ المتحدة بػاف كػي مػوف مػف اقتػراب النػزاع الفمسػطيني  -اإلسػرائيمي
ػث عمػػى دعػػـ ح ػ ّؿ الػػدولتيف ،عػػادا أف مػػف حػػؽ "إس ػرائيؿ" أف تعػػيش بسػػالـ ،لكػػف
مػػف "ن ط ػ الالعػػودة" ،وحػ ّ
يتوجب عمي ا وقؼ نشاط ا ا ستيطاني.
وقاؿ كي موف خي رسال مصػورة إلػى المنتػدى الي ػودي العػالمي خػي نيويػورؾ إف "إلسػرائيؿ الحػؽ بػمف تعػيش
بسالـ وأمف ،لكف عمي ا أف توقؼ نشاط ا ا ستيطاني وتتيذ يطوات ممموس بريػ إن ػاء ا حػتالؿ" ،محػذ ار
مف أف "النزاع الفمسطيني ػ اإلسرائيمي ي ارب الوصوؿ إلى ن ط الالعودة".
وشػػدد عمػػى أف "ا حػػتالؿ الػػذي ي ػػارب اآلف نصػػؼ قػػرف غيػػر م بػػوؿ أيالقيػػا وسياسػػيا واسػػتراتيجيا وانسػػانيا"،
وأضاؼ "أعمـ أف الكثيريف منكـ يعوف أف مصمح مف ب اء الوض عمى حالع".
وكالة الصحافة الفمسطينية صفا1023/6/4 ،
 57مسؤول أمريكي :كيري يوقف مساعيو إذا لم يبد الفمسطينيون و"إسرائيل" رغبة بالتفاوض
واشػػنطف – رويتػػرز قػػاؿ مسػػؤوؿ أميركػػي كبيػػر إنػػع خػػي حػػاؿ رأى وزيػػر اليارجيػ األميركػػي جػػوف كيػػري أف
ج ػودؤ إلحيػ اء المفاوضػات بػػيف إسػرائيؿ والفمسػطينييف تصػػطدـ بعػدـ رغبػ مػف الجػػانبيف باسػتئناخ ا ،خإنػع لػػف
يتػػردد خػػي التوقػػؼ عػػف هػػذؤ المسػػاعي و "إهمػػاؿ الممػػؼ لينشػػرؿ بممفػػات أيػػرى خػػي أرجػػاء العػػالـ ليسػػت أقػػؿ
أهمي " .ورأى المسؤوؿ أف كيري لف ينتظر طويالً وأنػع معنػي يػالؿ جولتػع ال ريبػ خػي المنط ػ المتوقعػ خػي
غضوف أياـ قميم  ،بسماع ردود واضح مف إسرائيؿ والسمط الفمسطيني عمى اقتراحاتع لتحريؾ المفاوضات.
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وأشػػارت صػػحيف "هػػلرتس" إلػػى أف كيػػري يفتػػرض أف يكػػوف الت ػػى مسػػاء أمػػس خػػي واشػػنطف وزي ػرة ال ضػػاء
اإلسرائيمي  ،مسؤول ممؼ المفاوضات تسيبي ليفني ،وذلؾ غػداة إج ارئػع اتصػاليف هػاتفييف مػ الػرئيس عبػاس
"أوضح لع خي ما أنع ينتظر تجاوباً إيجابياً م اقتراحاتع".
الحياة ،لندن1023/6/4 ،
 58كيري يرحب بتكميف الحمداهلل تشكيل الحكومة الفمسطينية الجديدة
واشػػنطف  -ا ؼ ب رحػػب وزيػػر اليارجي ػ األميركػػي جػػوف كيػػري األحػػد ب ػرار ال ػرئيس الفمسػػطيني محمػػود
عبػاس تكميػػؼ رئػػيس جامعػ نػػابمس ارمػػي الحمػداهلل تشػػكيؿ حكومػ جديػدة ،معربػػا عػػف أممػع خػػي التعػػاوف معػػع
لتح يؽ السالـ خي الشرؽ األوسط.
وقػػاؿ كيػػري خػػي بيػػاف "ن نػػئ الػػدكتور ارمػػي الحمػػداهلل ،رئػػيس الػػوزراء الم بػػؿ لمسػػمط الفمسػػطيني " ،مؤكػػدا أف
"تعيينػػع يػػمتي خػػي لحظ ػ مميئ ػ بالتحػػديات وهػػي أيضػػا لحظ ػ سػػانح م م ػ " .وأشػػاد خػػي بيانػػع ب ػػ"المساهمات
ا ستثنائي لرئيس الوزراء المنت ي و يتع الدكتور سالـ خياض ،الذي عمؿ بال كمؿ لبناء مؤسسػات خمسػطيني
خاعم ".
الحياة ،لندن1023/6/4 ،
 59بريطانيا تينئ الحمداهلل وتأمل انفراجاً في العممية السممية
أجرى وزير اليارجي البريطاني اتصا ً هاتفياً م الحمداهلل ،هنمؤ خيع عمى تكميفع تشكيؿ الحكوم  ،وتمنى لع
النجاح والتوخيؽ خي م متع الجديدة ،آمالً خي استمرار التعاوف بيف بريطانيا ودولػ خمسػطيف .كمػا أمػؿ خػي أف
تش ػ د خترتػػع انف ارج ػاً خػػي العممي ػ السػػممي عمػػى طريػػؽ قيػػاـ الدول ػ الفمسػػطيني المسػػت م  ،معرب ػاً عػػف أممػػع خػػي
التعاوف المشترؾ معع مف أجؿ تح يؽ السالـ خي الشرؽ األوسط.
بدورؤ شكر رئيس الوزراء المكمؼ هيم عمى اتصػالع وت ػديـ الت نئػ لػع بمنصػبع الجديػد ،مؤكػداً سػعيع الػدؤوب
إلى العمؿ مف أجؿ الحفاظ عمى مصالح الشعب الفمسطيني حتى نيؿ ح وقع كامم  .ودعا بريطانيا إلى لعػب
دور مركػزي مػػف أجػػؿ إن ػاء معانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني واليػالص مػػف ا حػػتالؿ وتمكينػع مػػف ممارسػ ح وقػػع
الشرعي با ست الؿ والحري .
الحياة ،لندن1023/6/4 ،
 60ألمانيا :تكميف الحمداهلل برئاسة الحكومة جاء في لحظة ميمة لعممية السالم
الحياة الجديدة  -وكا ت قاؿ وزير اليارجيػ األلمانيػ جيػدو خسػترخيمي "نعػوؿ عمػى مواصػم ارمػي حمػد اهلل
السياس الناجح لسمفع سالـ خياض عمى طريؽ بناء ال ياكؿ الحكومي  ،والبحث عف حموؿ بناءة خي العالق
مػ إسػرائيؿ" .وأضػػاؼ خسػػترخيمي أثنػػاء توقفػػع خػػي نيويػػورؾ ،بحسػػب بيػػاف صػػحفي لممركػػز األلمػػاني لإلعػػالـ
'سعداء بالتعاوف م السمط الفمسطيني عمى أساس دعائـ الجودة والث ".
وأشار إلى أف تشػكيؿ ارمػي الحمػد اهلل لمحكومػ يػمتي خػي لحظػ غايػ خػي األهميػ لعمميػ السػالـ خػي الشػرؽ
األوسط .وأكد خسترخيمي أف ألمانيا تساند بكؿ ما أوتيػت مػف قػوة مبػادرة الػرئيس أوبامػا ووزيػر اليارجيػ كيػري
لمنح عممي السالـ خي الشرؽ األوسط حراكا جديدا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/4 ،
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 62غزة :ممثل االتحاد األوروبي يرحب بتشكيل الحكومة
حسف جبر أعمف ممثؿ ا تحاد األوروبي خي األراضي الفمسطيني جوف ارتػر عػف ترحيبػع بتشػكيؿ الحكومػ ،
مؤكدا عزـ ا تحاد عمى استمرار التعاوف مع ا وت ديـ المساعدات لمشعب الفمسطيني.
وأثنى راتر ياللع ل اءؤ عددا مف الصحاخييف خي بيػت الصػحاخ بمدينػ غػزة ،أمػس ،عمػى العمػؿ الػذي قامػت
بع حكوم الدكتور سالـ خياض ،مشي ار إلى أف مف الجوهري مواصػم العمػؿ لتعزيػز الشػراك وبنػاء مؤسسػات
الدول الديم راطي .
وق ػػاؿ إف ا تح ػػاد يعم ػػؿ مػ ػ الش ػػعب وال ي ػػادة الفمس ػػطيني لبن ػػاء مؤسس ػػات الدولػ ػ الديم راطيػ ػ  ،مؤك ػػداً دعم ػػع
الج ود التي ي وـ ب ا وزير اليارجي األميركي جوف كيري لتنشيط واحياء السالـ.
وقػػاؿ إف عالقتنػػا م ػ الشػػعب الفمسػػطيني عالق ػ قوي ػ ومسػػتمرة ،مؤكػػداً عػػدـ وجػػود أي عالقػػات مباش ػرة م ػ
حرك حماس ،وأشار إلى أنع يستطي التحدث عػف عالقػات غيػر مباشػرة مػ بعػض األطػراؼ ،منوهػا إلػى
عدـ عممع بمي ج ود إلزال اسـ حرك حماس مف قوائـ اإلرهاب.
وأضاؼ راتر أف ا تحاد يدعـ المصالح مف أجؿ إن اء ا ن ساـ ،ختا إلى أهمي وض حد لاليتالخات.
األيام ،رام اهلل1023/6/4 ،
 61السويد تؤكد سعييا من أجل إنياء األزمات اإلنسانية في قطاع غزة
غزة شدد ال نصؿ السويدي خػي ال ػدس الكػس ويرن ػوؼ عمػى اهتمػاـ بػالدؤ بالعمػؿ مػف أجػؿ "إن ػاء األزمػات
اإلنسػػاني خػػي قطػػاع غػزة" .جػػاء ذلػػؾ يػػالؿ اسػػت باؿ النائػػب جمػػاؿ اليضػػري رئػػيس المجنػ الشػػعبي لمواج ػ
الحصار ال نصؿ السويدي ا ثنيف ( )6/3خي مدين غزة.
وأكػد ويرن ػػوؼ عمػى الػػدور األوروبػي الكبيػػر خػي سػػبيؿ وصػوؿ الشػػعب الفمسػطيني لح وقػػع المشػروع  ،مشػػي اًر
إلػػى تطػػور الف ػػـ األوروبػػي عمػػى صػػعيد األخ ػراد والمؤسسػػات خيمػػا يتعمػػؽ بف ػػـ واق ػ شػػعبنا تحػػت الحصػػار
وا حتالؿ.
قدس برس1023/6/3 ،
 63فرنسا :احتجاجات عمى فكرة إطالق اسم عرفات مع رابين عمى ساحة في مدينة "بمفور"
أ ؼ ب تحتي الجالي الي ودي خي بمفور عمى مشروع بمدي هػذؤ المدينػ خػي شػرؽ خرنسػا إطػالؽ اسػـ ياسػر
عرخات عمى إحدى ساحات المدين با شتراؾ م اسـ اسحؽ رابيف ،كمػا قػاؿ ،أمػس ،أحػد منػدوبي ا .وتحمػؿ
الساح المذكورة منذ ن اي التسعينات اسػـ اربػيف الػذي اغتيػؿ خػي  ،2995وبػات رئػيس البمديػ يرغػب خػي أف
يضـ إليع اسـ عرخات الذي توخي خي .1004
وقاؿ لوراف هوخنونم رئيس الجالي الي ودي خي بمفور “خي أريػع ،انػع رمػز اتفاقػات أوسػمو ،وخػي رأينػا انػع رمػز
قاتؿ ،مؤكداً وجود "تواخؽ واس " بيف أبناء الجالي حوؿ هذؤ المسمل .
وزعػػـ أف "عرخػػات هػػو شػػيص أمػػر بشػػف اعتػػداءات عمػػى عػػائالت ،عمػػى أطفػػاؿ وخػػي خنػػادؽ ،أو هػػو الػػذي
غطاهػػا .وحتػػى بعػػد اتفاق ػػات أوسػػمو ،عنػػدما حص ػػمت اعتػػداءات ،خمػػـ يعمػػد خع ػػال إلػػى اسػػتنكارها" .وتجاه ػػؿ
هوخنونم أف رابيف اشت ر بسياس تكسير عظاـ الفمسطينييف يالؿ ا نتفاض األولى.
الخميج ،الشارقة1023/6/4 ،
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 64رحيل الشيخ زىير الشاويش ...مؤسس "المكتب اإلسالمي لمطباعة والنشر"
محمػود عبػدال ادر األرنػاؤوط حممػت أنبػاء السػبت األوؿ مػف حزيػراف (يونيػو) الجػاري يبػر وخػاة الشػيخ زهيػػر
الشاويش عميد الناشريف الكبػار ومؤسػس "المكتػب اإلسػالمي لمطباعػ والنشػر" خػي دمشػؽ وبيػروت ،عػف 88
سػ ػػن  ،أمضػ ػػى معظم ػ ػػا خػ ػػي اإلش ػ ػراؼ عمػ ػػى طباع ػ ػ المصػ ػ ّػنفات التراثي ػ ػ وايراج ػ ػػا واقتنػ ػػاء الميطوطػ ػػات
والمطبوعات العربي اإلسالمي  ،حتى ضمت مكتبتع الياص عدداً كبي اًر مف نفائس ا.
تحوؿ المكتب اإلسالمي خي دمشؽ أوؿ األمر ،ثـ خػي بيػروت ،إلػى مدرسػ تراثيػ عمػؿ خي ػا عممػاء مػف
وقد ّ
أبناء بالد الشاـ ما لبثوا أف اشػت روا خػي العػالميف العربػي واإلسػالمي ،كالشػيخ محمػد ب جػ البيطػار ،والشػيخ
محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني ،والشػػيخ عبػػد الػػرحمف البػػاني ،والشػػيخ عبػػد ال ػػادر األرنػػاؤوط ،والشػػيخ شػػعيب
األرنػػاؤوط ،والشػػيخ محمػػد لطفػػي الصػػباغ ،والشػػيخ عبػػدال ادر الحتػػاوي ،والشػػيخ أحمػػد ال طيفػػاني ،ومعظم ػػـ
رحؿ إلى الدار اآليرة قبؿ مؤسس "المكتب اإلسالمي" بسنوات.
وكػػاف الشػػاويش تم ػػى عون ػاً مػػف الشػػيخ عمػػي بػػف عبػػد اهلل آؿ ثػػاني حػػاكـ قطػػر األسػػبؽ ،ومػػف المفتػػي العػػاـ
األسبؽ لممممكػ العربيػ السػعودي الشػيخ عبػد العزيػز بػف عبػد اهلل بػف بػاز ،خنشػر كثيػ اًر مػف اآلثػار اإلسػالمي
عمى نف هذيف الشيييف الجميميف أو بدعـ وتزكي من ما لع ولمف عمػؿ معػع مػف العممػاء الػذيف ت ػدـ ذكػرهـ.
وتصدرت م دماتع التي كاف يعنون ا بػ "م دم الناشر" معظػـ اآلثػار التراثيػ التػي أصػدرها المكتػب اإلسػالمي
منذ أف أسسع خي دمشؽ قبؿ ما يزيد عمى نصؼ قرف ،وبعد انت الع إلى بيروت.
وكانت م دماتع تتحدث بايتصار عف الكتاب ومؤلِّفع وما تـ مف العمؿ بتح ي ع وتصحيح تجارب طبعع عمى
يد مح ع أو عمػى أيػدي مح يػع .وتكػاد تيمػو مكتبػ عامػ  ،أو ياصػ  ،مػف الكتػب التػي أصػدرها المكتػب
اإلسالمي.
وك ػػاف كثي ػػر م ػػف العمم ػػاء واألدب ػػاء المس ػػمميف ي ص ػػدوف المكت ػػب اإلس ػػالمي خ ػػي بي ػػروت لم ػػاء الش ػػيخ زهي ػػر
الشاويش .ويكفيع خي اًر أنع ذكر م ار اًر وتك ار اًر خي موسوع "األعالـ" ليير الديف الزركمي كمحد المصادر التػي
دون ا عف األعالـ .وعرخت الشػيخ زهيػر الشػاويش منػذ نعومػ أظفػاري،
است ى من ا الزركمي المعمومات التي ّ
وكانػػت بداي ػ تعم ػػي بػػالتراث اإلسػػالمي وشػػرفي بػػع ّإبػػاف عمػػؿ والػػدي الشػػيخ عبػػدال ادر األرنػػاؤوط رحمػػع اهلل
مػػدي اًر ل سػػـ التح يػػؽ والتصػػحيح خػػي "المكتػػب اإلسػػالمي" بدمشػػؽ بدايػ عػػاـ  2959والػػى ن ايػ عػػاـ .2968
وخػػي ذاكرتػػي كثيػػر ممػػا سػػمعتع مػػف والػػدي ومػػف زميمػػع الشػػيخ شػػعيب ،حفظػػع اهلل ،عػػف الشػػيخ الشػػاويش وعػػف
مسيرة المكتب اإلسالمي يالؿ ما يزيد عمى أربعيف عاماً.
الحياة ،لندن1023/6/4 ،
 65دراسة إسرائيمية :اإلسالم السياسي ُيشكل خط ار عمى األنظمة في دول الخميج العربي
الناصرة ػ زهير أندراوس جاء خي دراس أعدها الباحث يوئيؿ غوجانسكي أف دوؿ مجمس التعػاوف اليميجػي
مسػػت رة م ارن ػ بالػػدوؿ العربي ػ األيػػرى ،ولكػػف م ػ هػػذا ،خػػإف األنظم ػ السياسػػي وا قتصػػادي خػػي هػػذؤ الػػدوؿ
تعيش حال مف الضرط الدايمي بسبب قياـ ج ات يست اف ب ا مف المواطنيف بتحدي النيب الحاكم .
وقاؿ أيضا إف دو مثؿ العربي السعودي  ،البحريف ،قطر ،الكويت وسمطن ُعمػاف مػرت خػي تجػارب مػف هػذا
ال بي ػػؿ ،عن ػػدما قام ػػت ج ػػات معارضػ ػ با حتج ػػاج ،ولك ػػف أغم ػػب ه ػػذؤ التحرك ػػات ل ػػـ ت ػػتمكف م ػػف اس ػػت طاب
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المؤيػػديف ،وب يػػت تُمثػػؿ ج ػػات ضػػي مػػف الم ػواطنيف ،ختػػا إلػػى أف األنظم ػ الحاكم ػ خػػي هػػذؤ الػػدوؿ وعبػػر
انت اج إستراتيجيات ب اء دايمي ويارجي تمكنت مف المحاخظ عمى ا ست رار ،عمى حد قولع.
و ح ػػظ الباح ػػث أف ت ػػمثير العام ػػؿ ال ػػديني خ ػػي المنط ػ ػ ل ػػيس جدي ػػدا ،ولك ػػف تصػ ػرخات المش ػػييات واإلم ػػارات
والمممكات خي اآلون األييرة ت ط الشؾ بالي يف بمن ػا تيشػى جػدا مػف الت ديػدات ال ادمػ مػف اتجػاؤ اإلسػالـ
السياسي ،الذي بات ُيشكؿ يطػ ار كبيػ ار عمػى حكم ػـ ،وأشػار إلػى المحاكمػ التػي جػرت خػي اإلمػارات العربيػ
المتحدة ضد يمي اإليواف المسمميف خي مصر ،والذيف قاموا بتدريب عناصر محمي ل مػب نظػاـ الحكػـ ،كمػا
لفػػت إلػػى أف حػػؿ البرلمػػاف الكػػويتي خػػي ش ػ ر كػػانوف األوؿ (ديسػػمبر) مػػف العػػاـ الماضػػي ،جػػاء عمػػى يمفي ػ
سػػيطرة اإلسػػالـ السياسػػي عميػػع ،هػػذا ،يالخػػا ل طػػر ،التػػي تُ ػػاد مػػف حركػ اإليػواف المسػػمميف ،ولكن ػػا تؤيػػد
هػػذؤ الحرك ػ مػػف ناحي ػ المبػػادئ ،مشػػي ار إلػػى أف قطػػر تستضػػيؼ عمػػى أ ارضػػي ا منػػذ السػػتينيات مػػف ال ػػرف
الماضي ،الشيخ يوسؼ ال رضاوي ،الذي ُيعتبر السمط العميا خي حرك اإليواف المسمميف.
وشددت الدراس  ،التي نشرها مركز أبحاث األمف ال ومي اإلسرائيمي ،التاب لجامع تؿ أبيب ،عمى أف إجػراء
م ارن بيف ما حدث خي الدوؿ العربي التي عمت خي ا ا حتجاجات وتـ قمػب نظػاـ الحكػـ خي ػا وبػيف الوضػ
ػمف ُيواصػػموا الحفػػاظ
خػػي دوؿ اليمػػيي يعمػػؿ لصػػالح الحكػػاـ اليميجيػػيف ،الػػذيف ي ػػدروف عمػػى إقنػػاع مػواطني ـ بػ ْ
عمػػى ا تفػػاؽ غيػػر المكتػػوب بػػيف األنظمػ وبيػػن ـ ،وبحسػػبع ،خػػإف النظػػاـ الحػػاكـ ي ػػوـ بػػدعـ جميػ اليػػدمات،
وم ابؿ ذلؾ يمتن المواطنوف عف المشارك خي أي عممي سياسي  ،ولكف الدراس استدركت قائم إنع إذا نجح
نظاـ الحكـ الجديد خي كؿ مف مصر وتونس خي المست بؿ ال ريب ،خإف ذلؾ سػيعود سػمبا عمػى أنظمػ الحكػـ
خي اليميي ،التي ستُت ـ بمن ا تُعارض الديم راطي  ،كما أف هذؤ الدوؿ وعدت بإجراء الكثير مف اإلصالحات،
ولكن ا لـ تُنفذ إ النزر اليسير ،وبالتالي ،خإنع خػي المػرة ال ادمػ  ،تشػير الػد ئؿ ،إلػى أف التع ػدات لػف تكػوف
كاخيػ  ،وعنػػدها يتحػػتـ عمػػى نظػػـ الحكػػـ وضػ يريطػ طريػػؽ لتح يػػؽ اإلصػػالحات السياسػػي  ،ولػػيس ا كتفػػاء
بذر الرماد خي عيوف المواطنيف ،عمى حد قوؿ الباحث.
وبحسػػبع ،خػػإف اليطػػر األكبػػر الػػذي ُيشػػكمع اإلسػػالـ السياسػػي عمػػى أنظمػ الحكػػـ كػػامف خػػي أنػػع ي تػػرح طري ػ
أيرى وبديم لمبنػى األنظمػ الحاكمػ الحاليػ  ،والتػي بموجب ػا تمػنح حريػ سياسػي إلػى جانػب شػرعن الػديف،
أي أف العالقػ الوطيػػدة التػػي ي ترح ػػا عػػف طريػػؽ التػوازف بػػيف اإلسػػالـ والدولػ  ،يجعمػػع متناخسػػا قويػػا لألنظمػ
الحاكم  ،بكممات أيرى ،قاؿ الباحث ،إف المبدأ الديني خي اإلسالـ السياسي ،وبما أف حركػات كثيػرة نجحػت
خي الوصوؿ إلى سدة الحكـ عف طريؽ انتيابات ديم راطي شاركت خي ا ،كما جرى خي تونس ومصػر ،خإنػع
عمميػػا ُيشػػكؿ بػػديال جماهيريػػا م بػػو عمػػى الم ػواطنيف .وزاد أنػػع عمػػى الػػرغـ مػػف أف الحكػػاـ الػػذيف وصػػموا إلػػى
السمط عبػر اإلسػالـ السياسػي انت جػوا حتػى اآلف سياسػ براغماتيػ  ،خػإف هػذا األمػر يعنػي بػمي ح ٍ
ػاؿ مػف
أف توصػػؿ الػدوؿ اليميجيػ انت ػػاج
أف يسػػتمروا خػي نفػػس السياسػ  ،وبالتػػالي خإنػػع مػف المحتمػػؿ جػدا ْ
األحػواؿْ ،
نفس السياس التي انت جت ا منذ بداي ما ُيسمى بالربي العربػي خػي محاولػ لكػبح جمػاح ا حتجاجػات ،ومنػ
الج ات المعارض مف رخ رأس ا ،لتثبيت األمف وا ست رار ،وبموازاة ذلؾ ،مواصم التعاوف والتنسيؽ والػدعـ
لمحركات اإلسالمي خي الدوؿ العربي األيرى ،وعمى سبيؿ الذكر.
وأضاخت الدراس  ،أف السعودي ت وـ بدعـ مصر ماديا ،وبموازاة ذلؾ تعمؿ عمى إبعاد اإليواف المسمميف مػػف
ا ئػػتالؼ السػػوري المعػػارض ،كمػػا أن ػػا تُ دػ ػػـ المعونػػات لػػألردف ،التػػي ه ػػي األيػػرى ت ػػوـ بمكاخح ػ ػ حػركػ ػ
اإليػواف المسمميف عمى أراضي ا.
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م ذلؾ ،قاؿ الباحث إف دعوة اإلمارات العربي المتحدة دوؿ اليميي إلى إعالف الحػرب عمػى حركػ اإليػواف
المسمميف ،خي الوقت الذي ت ػوـ خيػع قطػر بعػدـ الحركػ والحركػات المرتبطػ ب ػا ،تػؤجي الصػراعات بػيف هػذؤ
الػػدوؿ ،وتػػدخ إلػػى تصػػدعات خػػي الموقػػؼ الموحػػد ل ػػذؤ الػػدوؿ مػػف األنظمػ التػػي عارضػػت ال ػػذاخي وتُعػػارض
اليوـ الرئيس السوري ،د .بشار األسد ،وبرأي المحمؿ اإلسرائيمي خإف يالخات مف هذا ال بيػؿ سػتؤدي بطبيعػ
الحاؿ إلى صعوب اتياذ موقؼ موحد ضد العدو المشترؾ ،وأكبر دليؿ عمى ذلػؾ ،الصػعوبات التػي تُواج ػا
أمريكا خي تمسيس جب سني موحدة ،كما أنع عمى الرغـ مف الدعـ العاـ التي قدمتع دوؿ اليميي لممعارضػ
السػوري  ،خػإف دوؿ مجمػس التعػاوف اليميجػي ميتمفػ خػي مػا بين ػا َمػف تػدعـ مػف أطيػاؼ المعارضػ السػػوري ،
عمى حد قولع .وقاؿ أيضا إف دوؿ اليميي غير مرتاح مف نجاح اإليواف المسمميف ،خالسػعودي تُريػد إسػ اط
ال ػرئيس األسػػد ب ػػدؼ إضػػعاؼ إي ػراف ،ولكن ػػا مػػف الناحي ػ األيػػرى ،تيشػػى مػػف ارتفػػاع شػػعبي اإلي ػواف خػػي
سوري  ،األمر الذي قد يؤدي إلى سيطرة اإليواف عمى عدة دوؿ عربي  ،وهػو األمػر الػذي ترخضػع السػعودي ،
نظ ار لميالؼ الجوهري بيف اإليواف والوهابييف خي السعودي  ،عمى حد قولع.
وأشػارت الد ارسػ أيضػا إلػػى أف الػدوؿ اليميجيػ قامػت بيطػوات اسػػتباقي لمنػ اإلسػػالـ السياسػي مػػف الترمرػػؿ
أكثر خي الػدوؿ عػف طريػؽ ا عت ػا ت ،والتػديؿ خػي الج ػاز ال ضػائي ومنػ مؤسسػات المجتمػ المػدني مػف
العمػؿ ،ولكػػف الباحػث اإلسػرائيمي يػػرجح أف هػذؤ اليطػوات لػػف تُسػعؼ األنظمػ الحاكمػ خػي اليمػػيي ،ذلػػؾ أف
موج ػ ا حتجاجػػات التػػي عم ػت منط ػ الشػػرؽ األوسػػط لػػـ تعػػط خ ػػط لسػػكاف هػػذؤ الػػدوؿ أمػػال خػػي إحػػداث
الترييػرات السياسػػي  ،بػػؿ أكثػػر مػػف ذلػػؾ ،ا حتجاجػػات خػػي الػػوطف العربػػي جعمػػت مػػف م م ػ النيب ػ الحاكم ػ
تصوير المعارض بمن ا عدو الشعب.
ورأى البحػث أنػػع حتػى ولػػو تمكنػػت الػدوؿ اليميجيػ مػف تشػػكيؿ جب ػ موحػدة ضػػد حركػ اإليػواف المسػػمميف،
خإف هذا األمر يمنح هػذؤ الػدوؿ حصػان  ،ولػف تػتمكف مػف منػ ازديػاد شػعبي الحركػ خػي الػدوؿ اليميجيػ ،
ويمص إلى ال وؿ إنع خي حاؿ نجاح األنظم اإلسالمي الحاكم بتطوير البالد العربي التي يحكمون ا ،خإنػع
عندها سيكوف األمر مراي ار جدا ،بحيث سيكوف البديؿ أماـ السكاف حذو حػذو هػذؤ الػدوؿ ،ختػا إلػى أنػع مػف
أف تتبنى ناظـ الحكـ الديم راطي العمماني عمػى
ناحي األنظم الحاكم خي اليميي ،سيكوف مف األخضؿ ل ا ْ
نظػػاـ حكػػـ ُيسػػيطر عميػػع اإلسػػالـ السياسػػي ،ذلػػؾ ألف تػػمثير اإلسػػالـ السياسػػي خػػي نمػػوذج مػػف هػػذا ال بيػػؿ
سيكوف ضئيال لمراي  ،عمى حد تعبيرؤ.
القدس العربي ،لندن1023/6/4 ،
 66حكومة في الوقت الضائع

هاني المصري
كمّؼ الرئيس محمود عباس الدكتور رامي الحمد اهلل بتشكيؿ الحكوم خي الوقت المحػدد نت ػاء ختػرة حكومػ
أف الوضػ كمػع لػـ يعػد
سالـ ّ
خياض المست يم منػذ سػبع أسػابي  ،واحتػرـ ال ػانوف خػي هػذؤ الن طػ بػالرغـ مػف ّ
ئاسي خػي العػاـ  1009وختػرة المجمػس التشػريعي خػي العػاـ  ،1020خض ًػال عػف أف
قانونيا بعد انت اء الفترة الر ّ
ً
المجمػػس الػػوطني تلكمػػت شػػرعيتع بعػػد مضػػي ختػرة طويمػ عمػػى ايتيػػارؤ مػػف دوف انتيابػػات وبػػال تواخػػؽ وطنػػي
عمى تشكيم جديدة لع.
المعمومػػات تفيػػد بػػمف معظػػـ وزراء الحكوم ػ المسػػت يم سػػيكونوف ضػػمف تشػػكيم الحكوم ػ الجديػػدة ،خػػي د ل ػ
عمى أف الحكوم هي امتداد لحكوم تسيير األعماؿ مف دوف خياض.
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إف األمػػر الػػذي أدى إلػػى هػػذؤ التيريج ػ تػػمزـ العالقػػات بػػيف ال ػرئيس ورئػػيس حكومتػػع ،وبػػيف "خػػتح" وخيػػاض،
ػذر إ إذا واخػؽ عمػى
خالعالقات وصمت بيف الطػرخيف إلػى ن طػ الالعػودة ،بحيػث أصػبح اسػتمرار خيػاض متع ًا
أف يكػػوف موظفًػػا بدرج ػ "رئػػيس حكوم ػ " ،أو إذا واخػػؽ ال ػرئيس عمػػى تػػوخير الرطػػاء لػػع وتفويضػػع بصػػالحيات
لمانيػػا ميتمطًػػا بعػػد اسػػتحداث منصػػب
نظامػػا رئاسػ ًػيا بر ً
يسػػمح ب ػػا النظػػاـ الفمسػػطيني ،الػػذي كػػاف قػػد أصػػبح ً
"رئيس الحكوم " ،الذي جاء خي سياؽ إضراؼ نفوذ الرئيس الراحؿ ياسر عرخات ،بحيث اكتوى الػرئيس "أبػو
مازف"  -الذي كاف أوؿ رئيس حكوم بعد هذا التعديؿ -بالنار التي أشعم ا بنفسع.
ػاجز
أصبح استمرار خياض بعػد التػديؿ األميركػي ُم ًينػا لػع ولمنظػاـ السياسػي الفمسػطيني الػذي كػاف سػيبدو ع ًا
اليارجي  ،إذا استمر خياض خي منصبع.
وياضعا لمتديالت
عف إيجاد بديؿ منع،
ّ
ً
"الفياضػ ّػي " سػتب ى مػػف دوف خيػاض ،ألف حكومػ الحمػد اهلل ستواصػػؿ العمػػؿ
مػف الم ػػـ هنػا أف نشػػير إلػى أف ّ
عمى نفس طريؽ أوسمو ،وا لتزامات المترتب عميع ،وأي تريرات ستط أر عمى عمؿ الحكوم ستكوف محدودة،
يصوصا بعد أف كاف كيري أوؿ مف هنم الحمد اهلل بمنصبع الجديد.
ً
خيػػاض بإصػ اررؤ عمػػى ا سػػت ال بعػػد عػػدـ إ ازلػ أسػػباب ا؛ نجػػا بنفسػػع مػػف الح ارئػػؽ المندلعػ والمحتمػػؿ انػػد ع ا
"عممي ػ
يمفي ػ المػػمزؽ العػػاـ الػػذي يعيشػػع النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني ،وخػػي ظػػؿ اسػػتمرار الجمػػود خػػي
ّ
عمػػى ّ
ػطيني  ،ومػ ػ اس ػػتمرار
الس ػػالـ" ،وع ػػدـ التف ػػاؤؿ باس ػػتئناؼ المفاوض ػػات بش ػػروط تحف ػػظ م ػػاء وج ػػع ال ي ػػادة الفمس ػ ّ
وعموديػػا ،وخ ػػي ظػػؿ تػػداعيات ز زؿ الترييػػر الت ػػي تتالحػػؽ خػػي المنط ػ  ،والتط ػػورات
ا ن سػػاـ وتعم ػػع أخ ًيػػا
ً
ائيمي ضػد
يمفي األحداث السورّي  ،واحتما ت الديوؿ خػي حػرب
أميركيػ إسػر ّ
ّ
اماتيكي التي تنتظرها عمى ّ
الدر ّ
إيراف وحزب اهلل.
يصوص ػػا بع ػػد إعالن ػػع أن ػػع
بم ػػدور خي ػػاض أف يجم ػػس عم ػػى الح ػػائط بانتظ ػػار اس ػػتدعائع خ ػػي مرحمػ ػ ح ػ ػ ،
ً
سيواصؿ العمؿ السياسي وسييوض ا نتيابات التي دعػا إلػى إجرائ ػا بمػف حضػر وبالمكػاف الػذي يمكػف أف
تجرى خيع ،حتى لو مف دوف "حماس" وقطاع غزة.
إذف ،حكوم ػ الحمػػد اهلل هػػي مجػػرد تيريج ػ لألزم ػ بػػيف ال أرسػػيف ،وجػػاءت خػػي الوقػػت الضػػائ وليسػػت حػ ًػال
جتماعيػ  ،وتشػكيم ا دليػػؿ عمػػى أف حكومػ الوخػاؽ الػػوطني بعيػػدة المنػػاؿ،
ػادي وا
ّ
لألزمػات السياسػ ّػي وا قتصػ ّ
بالرغـ مف أف الحكوم الجديدة يفترض أف تستمر خي الحد األقصى ثالث أش ر.
السياسي العمي ػ لمصػير حكومػ الحمػد اهلل تشػير إلػى أف ب اءهػا مػف عدمػع مرهػوف بنجػاح ج ػود
إف ال راءة
ّ
كيػػري خػػي اسػػتئناؼ المفاوضػػات مػػف عدمػػع .خػػإذا نجػػح ،تبػػرز الحاجػ لتشػػكيؿ حكومػ ت ػػود المرحمػ الجديػػدة
وتحضػػر إلج ػراء ا نتيابػػات ،التػػي سػػتجرى وقت ػػا بمػػف حضػػر ،ألن ػػا ستصػػبح ضػػرورّي جػ ًػدا مػػف أجػػؿ مػػنح
عي لمنظاـ السياسػي الفمسػطيني ،وذلػؾ حتػى يسػتطي أف يفػاوض ويرطػي عمػى المفاوضػات ،ومػا يمكػف
الشر ّ
الفمسطيني .
ائي ستمس بالمصالح والح وؽ
ّ
الي أو ن ّ
أف تنتي عن ا مف اتفاقات انت ّ
ائيمي يمكػف
وم ذلؾ خإف كيري قد يصطدـ بصيرة التعنت والتطرؼ اإلسرائيمي ،خالظاهر أف الحكومػ اإلسػر ّ
أف تػرخض مػػا يعرضػػع مػػف "صػػف العمػػر" ،ألن ػػا تػراهف عمػػى أف بم ػػدورها الحصػػوؿ عمػػى صػػف أخضػػؿ خػػي
عممي "انتحار سياسي"
المست بؿ .وهذا ا حتماؿ تزيد خرصع خي حاؿ رخضت ال يادة
الفمسطيني اإلقداـ عمى ّ
ّ
أميركي
الثنائي برعاي
الفمسطيني  ،وذلؾ بالمواخ عمى استئناؼ المفاوضات
مف دوف تمبي أي مف المطالب
ّ
ّ
ّ
ػاخي  ،أو إذا سػػميت مباحثػػات
يبي ػ أو استكشػ ّ
اديػ  ،م مػػا كػػاف شػػكم ا واسػػم ا مباش ػرة أو غيػػر مباش ػرة ،ت ر ّ
انفر ّ
وليسػػت مفاوضػػات ،أو إذا سػػب ا مػػؤتمر دولػػي عمػػى غػرار مػػؤتمر أنػػابوليس أو لػػـ يسػػب ا مثػػؿ هػػذا المػػؤتمر
الذي يمعب سوى دور "شاهد الزور".
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نجاحػا ّبيًنػا ،وعػدـ خشػمع خش ًػال مؤك ًػدا،
المعضم األكبػر لمحكومػ الجديػدة سػتظ ر خػي حػاؿ عػدـ نجػاح كيػري
ً
وه ػػذا محتم ػػؿ ،بحي ػػث يطم ػػب م مػ ػ وراء م مػ ػ  ،ويواص ػػؿ عمم ػػع التص ػػفوي الت ػػدريجي عب ػػر تفكي ػػؾ ال ض ػ ّػي
ػطيني إل ػػى قض ػػايا ،وخص ػػم ا ع ػػف الش ػػعب واألرض ،ويواص ػػؿ ك ػػذلؾ حص ػػد ثم ػػار تحرك ػػع م ػػف تجمي ػػد
الفمس ػ ّ
المصػػالح حتػػى إشػػعار آيػػر ،إلػػى إديػػاؿ األردف كطػػرؼ أساسػػي خػػي المفاوضػػات بعػػد أف أصػػبح الوصػػي
الوحي ػػد عم ػػى الم دس ػػات عب ػػر التيم ػػي الرس ػػمي الفمس ػػطيني عن ػػا ،والط ػػرؼ النش ػػيط ال ػػداعي إل ػػى اس ػػتئناؼ
المفاوضات بمي ثمف.
ؼ بوضع ا الجنراؿ جوف ألف ،ب ػدؼ طممنػ إسػرائيؿ عمػى
أمني ُ ،كمِّ َ
ويركز كيري عمى التوصؿ إلى ترتيبات ّ
مسػػت بم ا (كمن ػػا هػػي مػػف بحاج ػ إلػػى طممن ػ ) ،وي ػراكـ عمػػى مواخ ػ الفمسػػطينييف والعػػرب عمػػى "مبػػدأ تبػػادؿ
األ ارضػػي" ،وخػػتح أبػواب التطبيػ الفمسػػطيني واألردنػػي كيطػػوة عمػػى طريػػؽ التطبيػ العربػػي مػ إسػرائيؿ عمػػى
مؤير خي البحر الميت خي األردف ،وما راخ ا مف حضػور
ًا
مصراعيع ،كما ظ ر خي قم داخوس التي ع دت
إس ػرائيمي كثيػػؼ ،ومػػف مبػػادرة "كسػػر الجمػػود" التػػي هػػبط خي ػػا رجػػاؿ أعمػػاؿ خمسػػطينيوف عػػف س ػ ؼ الموقػػؼ
أصال؛ بمواخ ت ـ عمى مبادرة تساوي بيف الضح ّي والجالد ،و تتـ خي ا اإلشارة إلػى ا حػتالؿ
الرسمي ال ابط ً
وا ستيطاف واقام الدول عمى حدود  ،67وتفتح الباب لمتطبي الواس م ا حتالؿ ونحف خػي ذروة الصػراع
معػػػع ،مػػػا يجعمػػػع لػػػيس بحاج ػ ػ إلػ ػػى السػ ػػالـ ،ألنػ ػػع يح ػ ػػؽ م ازيػػػا السػ ػػالـ م ػ ػ احتفاظػػػع ب ػػا حتالؿ والعػ ػػدواف
وا ستيطاف.
كما يواصؿ كيري ج ودؤ إلقناع الطرخيف بتركيز المفاوضات حوؿ الحدود واألمف وتجاهؿ ال دس والالجئيف،
ػور اليػالؼ
ويرطي بذلؾ عمى استمرار التوس ا ستيطاني ،بحج أنع إذا تـ ا تفاؽ عمػى الحػدود سػينت ي خ ًا
ػطيني
حػػوؿ ا سػػتيطاف ،بحيػػث تضػػـ إس ػرائيؿ المسػػتوطنات التػػي سػػتكوف خػػي حػػدودها ،وسػػتزيؿ الدول ػ الفمسػ ّ
المستوطنيف مف المستوطنات التي ستكوف ضمف حدودها.
قادر عمػى إخشػاؿ أي اتفػاؽ
ائيمي ) سيكوف ًا
إف الذي أخشؿ المساعي لتجميد ا ستيطاف (وهي الحكومات اإلسر ّ
عمى الحدود ،وهي مسػمل أصػعب بكثيػر ،ولعػؿ هػذا مػا يتحسػب لػع كيػري ،ويسػعى لتذليمػع مػف يػالؿ تػرويي
ػطيني ) عم ػ ػػى غ ػ ػػور األردف ،والتم ي ػ ػػد لفكػ ػ ػرة
الثالثيػ ػ ػ
خك ػ ػرة الس ػ ػػيطرة المش ػ ػػترك
ائيمي الفمس ػ ػ ّ
(األردنيػ ػ ػ اإلسػ ػ ػر ّ
ّ
ّ
الي ػ إ با سػػـ ،وانمػػا هػػي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التمػػاهي م ػ الموقػػؼ
الي ػ
الثالثي ػ التػػي ليسػػت كونفدر ّ
ّ
الكونفدر ّ
اليػ إلحػاؽ المعػازؿ
اإلسرائيمي الراخض ل ياـ دول
خمسطيني ذات سػيادة ،بحيػث يػتـ مػف يػالؿ ياخطػ الكونفدر ّ
ّ
ػطيني ذات السػيادة
الي تفترض قيػاـ الدولػ الفمس ّ
الفمسطيني م طع األوصاؿ خي الضف باألردف .إف الكونفدر ّ
ّ
أيالقيػػا
عمػى حػػدود  ،67وهػػذا لػػـ يحصػػؿ حتػى اآلف ،ألف مػػا حصػػؿ هػػو مجػػرد اعتػراؼ دولػػي م ػػـ سياسػ ًػيا و ً
خمسطيني مراقب  ،لكف ال يادة الفمسطيني لـ تسػ لمبنػاء عميػع ،وانمػا أل تػع عمػى قارعػ الطريػؽ،
وقانونيا بدول
ّ
ً
العبثي ػ
ػ
الثنائي
ػات
ػ
ض
المفاو
ػى
ػ
م
ع
ػي
ػ
ل
ز
األ
ػا
ػ
هان
ر
ار
ر
ػتم
ػ
س
ا
ػ
م
يد
ػي
ػ
خ
ػع
ػ
ف
لتوظي
ػعى
ػ
س
ت
ػذي
ػ
ل
ا
ػت
ػ
ق
الو
ػس
خػػي نفػ
ّ
ّ
الع يم والضارة.
حكومػ ػ الحم ػػد اهلل حكومػ ػ ت طيػ ػ وق ػػت حت ػػى يظ ػػر الي ػػيط األب ػػيض م ػػف الي ػػيط األس ػػود خ ػػي المفاوض ػػات
يصوصا عمى صعيد الممؼ النووي اإليراني.
والمصالح  ،وما يجري خي المنط وحول ا،
ً
يصوصػا أف السػػمط لػف تعػاني يػالؿ وجودهػػا مػف حكػـ ال أرسػػيف،
ػويال،
الحكومػ الجديػدة يمكػف أف تعمػػر ط ً
ً
الذي عانت منع خي خترة رئاس خياض الذي يحظى بدعـ أميركي ودولي ،ولع طموح سياسي ،وسعى لمحفػاظ
يصوصػا إذا تبػوأ
وخعال حكومػ الػرئيس،
ً
عمى صالحيات ودور مست ؿ ،بينما حكوم الحمد اهلل ستكوف قوً
ً
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محم ػػد مص ػػطفى وزي ػػاد أب ػػو عم ػػرو منص ػػبي ن ػػائبي رئ ػػيس الحكومػ ػ  .أ يفت ػػرض ذل ػػؾ الت ارجػ ػ ع ػػف النظ ػػاـ
السياسي الميتمط ،والعودة إلى النظاـ الرئاسي الذي تعمؽ بصورة غير مسبوق ج!!
المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث (بدائل)1023/6/4 ،
 67مالحظات أساسية حول فكرة تبادل األراضي مع "إسرائيل"

ماجد عزاـ
أثػػارت مواخ ػ الجامعػ العربيػ عمػػى خكػرة تبػػادؿ األ ارضػػي بػػيف السػػمط الفمسػػطيني واسػرائيؿ ضػػمف أي اتفػػاؽ
سالـ محتمؿ بيف الطرخيف ردود خعؿ واسػع رّكػزت خػي معظم ػا عمػى انت ػاد الجامعػ وتسػاوق ا مػ الضػروط
المسيس
األمريكي  ،والش ي اإلسرائيمي والمفتوح دائماً عمى التناز ت الفمسطيني والعربي  ،إ أف ا نت ادات
ّ
والمسػػتمب لممصػػالح الفئوي ػ والحزبي ػ الضػػي تجاهمػػت لػػيس خ ػػط المواخ ػ الفمسػػطيني الرسػػمي المسػػب عمػػى
الفكرة ،وانما الفمسف التي قامت عمي ا عممي التسػوي  ،والتػي لحظػت منػذ البدايػ التنػازؿ عػف أكثػر مػف ثالثػ
أربػػاع خمسػػطيف التاريييػ  ،مػ تيػ ٍػؿ ضػػمني عػػف حػػؽ عػػودة الالجئػػيف التػػي تتنػػاقض أيضػاً بػػدورها مػ خمسػػف
التسوي وأسس ا.
بػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف خك ػرة تبػػادؿ األ ارضػػي كانػػت حاض ػرة دائم ػاً خػػي الػػذهف السياسػػي الفمسػػطيني
بداي ػ
الرسمي منذ انطالؽ عمميػ التسػوي خػي تسػعينيات ال ػرف الماضػي ،وهػي كانػت ضػمني زمػف الػرئيس الشػ يد
ياسػر عرخػات ،وباتػت أكثػر صػراح ووضػوحاً مػ الػرئيس محمػود عبػاس وخري ػع التفاوضػي ،كمػا اتضػح مػػف
تصػريحات لصػػائب عري ػػات وريػػاض المػػالكي أخػػادت أف موقػػؼ الجامعػ لػػيس سػػوى تكػ ار اًر أو تمكيػػداً لمواقػػؼ
وأوراؽ تفاوضي خمسطيني ساب  ،عمماً مراجع بسيط لمجريات ما جرى بيف أبو مازف واي ود أولمرت ربي
وصيؼ العاـ  1008تظ ر أف األيير عرض خكرة تبادؿ أراضي بيف السمط واسرائيؿ خي حػدود  6بالمائػ ،
بينمػػا واخ ػػت السػػمط عمػػى تبػػادؿ طفيػػؼ  -كمػػا قالػػت الجامعػ العربيػ  -ومتسػ ٍ
ػاو خػػي ال يمػ والنوعيػ  ،وخػػي
حدود  1بالمائ مف أ ارضػي الضػف الرربيػ وخػؽ قاعػدة أف ت ػاـ الدولػ الفمسػطيني عمػى أر ٍ
اض مسػاوي تمامػاً
لتمؾ التي احتمت خي حزيراف يونيو  67دوف ا لتزاـ التاـ بالحدود التي كانت سائدة آنذاؾ.
إلى ذلؾ يبدو الموقؼ العربي األيير متساوقاً م الفكرة السائدة خي الع ود الثالث األييرة وال ائم بمف العػرب
ي بمػػوف مػػا ي بػػؿ بػػع الفمسػػطينيوف ،و يمكػػف مطػػالبتـ بػػمف يكػػوف ممكيػػيف أكثػػر مػػف الممػػؾ نفسػػع أي خمسػػطينييف
أكثر مف الفمسطينييف أنفس ـ ،وطالما قبؿ هؤ ء بتبادؿ األراضي وخي وثائؽ ومواقؼ تفاوضي رسمي خمماذا
يالـ العرب عمى قبول ـ بالفكرة ولو بحج دعـ ومساندة الموقؼ التفاوضي لمفمسطينييف.
تبػػادؿ األ ارضػػي كػػاف حاضػ اًر أيضػاً خػػي صػػمب الفمسػػف التيػػى قامػػت عمي ػػا عمميػ التسػػوي خػػي مدريػػد وأوسػػمو
والتي تعاطت م الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كصراع حدود يمكف تسويتع بالتفاوض والحموؿ الوسط بعيداً
عف الشرعي الدولي التي تـ ت ميش ا عف سبؽ إصرار وترصد ،وبالتالي خميس مفاجئاً أف يجري الحديث عف
تبادؿ أر ٍ
اض أو تسويات جرراخي عمّ ا تذلؿ الع بات أماـ خرص الوصوؿ إلػى اتفاقػات ن ائيػ كمػا هػو الحػاؿ
خي عديد مف التجارب المشاب .
خػػي السػػياؽ نفسػػع خ ػػد انطم ػػت عممي ػ التسػػوي بشػػكم ا الحػػالي  -خػػي مدريػػد ثػػـ أوسػػمو  -عنػػدما كػػاف عػػدد
المسػػتوطنيف خػػي الضػػف الرربي ػ  ،بمػػا خػػي ذلػػؾ ال ػػدس  -ي ػػارب مػػائتي ألػػؼ مسػػتوطف ،و أعت ػػد أف أحػػداً
تصور آنذاؾ أف إسرائيؿ ست وـ بػإجالء مئػات اآل ؼ مػن ـ وتفكػؾ مسػتوطنات كبيػرة باتػت أقػرب إلػى المػدف
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 معاليع أدوميـ  -من ا إلى التجمعػات ا سػتيطاني الت ميديػ والصػريرة ،كمػا كػاف الحػاؿ خػي "ياميػت" وحتػىخي غزة؛ واليوـ بات األمر أكثر صعوب وتع يداً ،بعدما وصؿ عددهـ إلى النصؼ مميوف مستوطف ت ريباً.
تبادؿ األراضي يتساوؽ أو ينسجـ خي الح ي م خكرة الت سيـ التي تعتبر إحدى األسس التي استندت عمي ػا
عممي التسوي بمنحاها الحالي ،ولكف ليس وخؽ ال رار الش ير  ،282وانما وخؽ قراري  141و 338عمماً أف
الت سيـ لػـ يكػف يومػاً الييػار المناسػب والعػادؿ بػيف الشػعب الياضػ لالحػتالؿ وال ػوة ال ائمػ بػا حتالؿ ،كمػا
هو الوض اآلف خي خمسطيف.
إلى ذلؾ تعبر الفكرة عف أداء تفاوضي كارثي مف قبؿ المسؤوليف الفمسطينييف الذي لـ يعطوا ا ستيطاف خػي
البداي ػ األهمي ػ الكاخي ػ  ،كمػػا كػػاف الحػػاؿ م ػ ال ػرئيس ياسػػر عرخػػات الػػذي اتب ػ تكتيكػػات تفاوضػػي ياطئ ػ
لمحصػوؿ عمػػى أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف مظػػاهر السػػمط مػ تمجيػػؿ قضػػي األرض والحػػدود وال ضػػايا المصػػيري
األيرى ،ما أتاح إلسرائيؿ الفرص لمزيد مف خرض الوقائ عمى األرض ومضػاعف عػدد المسػتوطنيف مػرتيف
األرضػػي قبػؿ المناقشػ الفعميػ
ونصػؼ ت ريبػاً ،يػالؿ ع ػػديف .أمػػا يميفتػع خ ػػد واخػػؽ رسػمياً عمػػى خكػرة تبػػادؿ ا
ل ضػػايا الوض ػ الن ػػائي ،وببسػػاط قػػدـ التنػػاز ت حتػػى قبػػؿ الجمػػوس إلػػى طاول ػ التفػػاوض وبمػػا يتنػػاخى م ػ
األسس المن جي الصحيح لمتفاوض بالمعنى الدقيؽ لمكمم .
بد مف اإلشارة أيضاً إلى أف خكرة تبادؿ األراضي طرحت أساساً مػف أجػؿ إضػفاء الشػرعي عمػى مػا يعػرؼ
خي إسرائيؿ بػالتكتالت ا سػتيطاني الكبػرى الػثالث –"أرئيػؿ" و"غػوش عتصػيوف" و"معاليػع أدومػيـ" -عممػاً أف
الكتم ػ األولػػى تتوغػػؿ لعش ػرات الكيمػػومترات خػػي الضػػف  ،وتعػػزؿ شػػمال ا عػػف الوسػػط والجنػػوب ،بينمػػا تتكفػػؿ
"معاليػع أدومػػيـ" بعػػزؿ ال ػػدس عػػف محيط ػػا البشػػري والجر ارخػػي ،وت ضػػى تمامػاً عمػػى أي إمكانيػ إلقامػ دولػ
خمس ػػطيني مس ػػت م متواص ػػم وقابمػ ػ لمحي ػػاة .وبمعن ػػى آي ػػر خ ػػإف ال ب ػػوؿ بفكػ ػرة تب ػػادؿ األ ارض ػػي يعن ػػي إض ػػفاء
الشرعي عمى الستوطنات الم ام خي األراضي المحتمػ عػاـ  67وبمػا يتنػاقض مػ الشػرائ والمواثيػؽ الدوليػ
ذات الصم  ،وتحديداً ختوى محكم العدؿ الدولي الياص بالجدار الفاصؿ التي جرمت المشروع ا ستيطاني
برمتع ،واعتبرتع مناقضاً لم انوف الدولي ويصؿ حتى إلى مرتب جرائـ الحرب.
إلى ذلؾ يفتح ال بوؿ الفمسطيني والعربي الرسمي بتبادؿ األراضي ،ليس خ ط الش ي اإلسرائيمي إلى مزيد مف
التن ػػاز ت ،وانم ػػا يعطي ػػا الحجػ ػ لتزوي ػػر الوق ػػائ  ،وال ػػزعـ أف المش ػػكم ل ػػـ تك ػػف يومػ ػاً عن ػػد إسػ ػرائيؿ أو خ ػػي
ممارسات ا المناقض لم انوف الدولي ،وانما عند الفمسطينييف والعرب الراخضيف لت ديـ التناز ت الضػروري مػف
أجؿ التوصؿ إلى حموؿ وسط تكفؿ التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ ن ائي خي خمسطيف والمنط .
خ ػػي األيي ػػر وبايتص ػػار ،ي ػػدـ تب ػػادؿ األ ارض ػػي خكػ ػرة ل ػػيس خ ػػط ع ػػف األداء التفاوض ػػي الفمس ػػطيني ال ػػاوي
والكػارثي ،وانمػا عػػف قصػور عمميػ التسػوي  ،وعجزهػػا عػف التوصػؿ إلػػى حػؿ عػػادؿ شػامؿ ودائػػـ لمصػراع خػػي
خمسطيف ،وقبؿ ذلؾ وبعدؤ تفضح مبػدأ الت سػيـ باعتبػارؤ متناقضػاً مػ مفػاهيـ العػدؿ الديمومػ والشػمولي  ،كمػا
م الن ايات الطبيعي لمتجارب التارييي ا ستعماري المشاب خي المنط والعالـ.
عرب 1023/6/3 ،48
 68ميمة رئيس الحكومة الفمسطينية الجديد

باراؾ رابيد
أحد يحسد رئيس جامع النجاح رامي الحمداهلل .خ د اصبح الػدكتور خػي عمػـ المرػ ابػف الرابعػ واليمسػيف،
الػػذي عػػيف خػػي يػػوـ ا حػػد رئيسػػا لحكوم ػ السػػمط الفمسػػطيني بػػيف عشػػي وضػػحاها الشػػيص صػػاحب اكثػػر
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المناصب حساسي خي الضف الرربي  .اف احتما ت نجاحع خي عممػع ضػئيم جػدا ،الػى درجػ أنػع يوجػد مػف
يشب وف ح ي تحممع ل ذا المنصب بم م انتحاري .
يتوقػ اف تطػػارد المشػػكالت والصػػداع الحمػػداهلل منػػذ الصػػباح .وسػػيتبيف لػػع سػريعا جػػدا أنػػع وحػػدؤ خػػي المعركػ
ت ريبػػا ،خػػابو مػػازف الػػذي عينػػع لممنصػػب غيػػر معنػػي بػػا دارة اليوميػ لمسػػمط الفمسػػطيني  ،وخػػي حػػيف سػػيكاخح
الحمداهلل كؿ يوـ ازم جديدة سيستمر الرئيس الفمسػطيني بػالطيراف خػي انحػاء العػالـ والسػير عمػى بسػط حمػر
ومصاخح زعماء أجانب.
يتسمـ الحمداهلل سمط خمسطيني خي ازم اقتصادي شػديدة .وقػد اديػؿ رجميػع خػي النعمػيف الكبيػريف إف لػـ ن ػؿ
الضيميف لسالـ خياض .ستكوف م متع ا ولػى الحفػاظ عمػى الموازنػ الفمسػطيني ال شػ وضػماف اف يحصػؿ
عشرات ا ؼ الموظفيف ورجاؿ ا ج زة ا مني عمى رواتب ـ.
وسيضػػطر الحمػػداهلل كػػي يفعػػؿ ذلػػؾ الػػى اقنػػاع الو يػػات المتحػػدة وسػػائر الػػدوؿ المانح ػ بانػػع ش ػريؾ جػػدي
ومسػػت يـ وبػػريء مػػف الفسػػاد ،ب ػػدر ي ػػؿ عػػف خيػػاض .ولػػيس الحمػػداهلل صػػاحب شػ رة دوليػ كفيػػاض ،ويعػػد
شيصا مج و خي واشنطف وعواصـ اوروبا .خاذا شعروا خي الرػرب بانػع يوجػد مسػؤوؿ كبيػر يحػاخظ عمػى
اليزان العام الفمسطيني خ د تن ط تحويالت ا مواؿ التي تب ي السمط حي .
اف خضؿ الحمداهلل عمى خياض هو أنع حاز ث ابي مازف .ويتوق خي المرحم ا ولى عمى ا قػؿ اف ييتفػي
التوتر الذي غمب خي السنيف ا ييرة عمى مكتب الرئيس ومكتب رئيس الػوزراء خػي راـ اهلل .اضػاخ الػى ذلػؾ
ورغـ انع يعرؼ نفسع بانع مست ؿ مػف ج ػ سياسػي  ،سػيراؤ مسػؤولو خػتح الكبػار رئػيس حكومػ ‘مواخ ػا ل ػـ’.
ويتوقعوا اف يمنحوا الحمداهلل دعما بيالؼ خياض الذي كانوا يبرضونع وتلمروا عميع ب وة.
سيضطر الحمداهلل الى أف يواجع ايضا أزم سياسي دايمي شديدة بسبب استمرار السير خي نفس المكاف خي
محادثػػات المصػػالح بػػيف خػػتح وحمػػاس .ويفتػػرض اف يػرأس هػػو بصػػورة رسػػمي حكومػ انت اليػ تتػػولى عمم ػػا
الى اف تجرى انتيابات ،لكف هذؤ ا نتيابات ترى خي ا خؽ حتى خي اكثر السيناريوهات وردي .
تولى رئيس الوزراء الفمسطيني الجديد عممػع قبػؿ اسػبوعيف مػف الموعػد الػذي سػيبت خيػع ابػو مػازف ،هػؿ يتجػع
الى تجديد التفاوض والمصالح خي العالقػات باسػرائيؿ ،أـ الػى تجديػد ا جػراءات مػف طػرؼ واحػد خػي ا مػـ
المتحدة والى مواج م الحكوم خي ال دس وا دارة ا مريكي  .والى ا ف يبدو اف ابا مازف يميؿ يصوصػا
الى ا يتيار الثاني.
يعػػد الحمػػداهلل معتػػد وبراغماتيػػا خػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ باس ػرائيؿ والمسػػيرة السػػممي  ،لكػػف يشػػؾ خػػي أنػػع يسػػتطي
التمثير خي ا مد المباشر .تستطي أزم سياسي تنشم نتيج خشؿ ج ود وزير اليارجي ا مريكي جوف كيػري
اف تصبح سريعا أزم امني خي صورة انت اض جديدة خي الضف الرربي .
ليسػػت اح ػواؿ ا زمػػات غريب ػ عمػػى الحمػػداهلل .خ ػػد اصػػابتع قبػػؿ عشػػر سػػنوات ممسػػاة شيصػػي حينمػػا قتمػػت
زوجتػػع وبناتػػع الػػثالث خػػي حادثػ طريػػؽ .ونجػػح خػػي أف ينتشػػؿ نفسػػع مػػف الضػرب التػػي اصػػابتع واسػػتمر ي ػػود
جامع النجػاح ولجنػ ا نتيابػات المركزيػ  .وسيضػطر منػذ هػذا الصػباح الػى أف يتػرؾ البػرج العػاجي المػريح
خي الجامع ويديؿ يديع خي يبايا السياس الفمسطيني .
ىآرتس 1023/6/3
القدس العربي ،لندن1023/6/4 ،
 69خطة كيري ..رشوة أم تنمية؟!
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عميرة هاس
ما خعمع العالـ البريطاني ستيفاف هوكنم ،رخض الجموس معا خي حػدث جمػاهيري رسػمي مػ الػرئيس شػمعوف
بيريس – يمكف أف يسمح لنفسػع بػع عممػع الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس .خ ػد حطػـ قػرار هوكنػم هالػ
اليساري الدولي التي يتمت ب ا بيريس .ولكف هػذؤ الصػدوع طمسػت خػي مػؤتمر المنتػدى ا قتصػادي العػالمي
خػػي ا ردف ا سػػبوع الماضػػي ،حػػيف تبػػادؿ عبػػاس مػرة ايػػرى ا بتسػػامات مػ بيػريس وغطػػت كممػػات الػرئيس
ا سرائيمي مرة ايرى عمى اخعالع بعيدة السنيف مف أجؿ ت ميص المجاؿ الفمسطيني وبترؤ الى جيوب.
س ػػحاب كثيفػ ػ م ػػف الش ػػب ات والت كم ػػات قطع ػػت كح ػػاجز ب ػػيف الم ػػؤتمر المتبس ػػـ ال ػػذي ب ػػادر الي ػػع المنت ػػدى
ا قتص ػػادي الع ػػالمي وب ػػيف الش ػػعب الفمس ػػطيني البس ػػيط .وتكثف ػػت الس ػػحاب خ ػػط ح ػػيف أعم ػػف وزي ػػر اليارجيػ ػ
ا ميركػػي جػػوف كيػػري عػػف يطتػػع بػػذات ا رب ػ مميػػار دو ر لتطػػوير ال طػػاع الفمسػػطيني اليػػاص خػػي الضػػف
وخػػي غ ػزة (مثيػػر لمرضػػب معظػػـ الت ػػارير الصػػحفي تحػػدثت خ ػػط عػػف الضػػف الرربي ػ  .كيػػري تجاهػػؿ ش ػرقي
ال ػػدس ،ولكػػف دبموماسػػي اوروبػػي يؤيػػد اليط ػ قػػاؿ لػ ػ "هػػلرتس" بالنسػػب لنػػا ال ػػدس الش ػرقي هػػي جػػزء مػػف
الضف ).
منذ اطالؽ اتفاؽ اوسمو يكرر المسػؤولوف ا ميركيػوف الشػعار ال ائػؿ اف التنميػ ا قتصػادي وتشػجي ال طػاع
الياص م ماف لمسالـ والسالـ م ـ لم طاع الياص .والنتيجػ ج مثممػا قػرر البنػؾ الػدولي بصػراح  ،خػي ت ريػر
مػػف اذار مػػف هػػذا العػػاـ ،خإنػػع منػػذ  2994وبػػالتوازي مػ مسػػيرة اوسػػمو ،طػ أر تػ ٍ
ػرد ثابػػت خػػي ال طػػاع ا نتػػاجي
الفمسطيني وخي قدرتع عمى التصدير ،بسبب سياس ال يود ا سرائيمي .
وبالم ابػػؿ ،خػػإف تشػػجي ال طػػاع اليػػاص كجػػزء مػػف مسػػيرة المفاوضػػات اضػػاؼ بعضػػا مػػف رجػػاؿ الميػػابرات
وال ػػادة العسػػكرييف السػػاب يف الػػى ال ائم ػ المبجم ػ مػػف رجػػاؿ ا عمػػاؿ ا س ػرائيمييف .كمػػا حسػػف بػػد ت بعػػض
كبػػار رجػػا ت منظمػ التحريػػر الفمسػػطيني ممػػف عػػادوا مػػف تػػونس وبعػػض الفمسػػطينييف مػػف يريجػػي السػػجوف
ا سرائيمي .
ا حاديػػث عػػف أربع ػ مميػػار دو ر تبػػدو اليػػوـ ايضػػا كعػػرض رشػػوة كػػي تعػػود ال يػػادة الفمسػػطيني الػػى طاول ػ
المفاوض ػػات لر ػػرض المفاوض ػػات ،واف تنس ػػى ا م ػػـ المتح ػػدة وتمتنػ ػ ع ػػف الم اومػ ػ الش ػػعبي م ػػف التع ػػاظـ
والتص ػػاعد.الكثير م ػػف وجػ ػ الػ ػرأس س ػػتعفى من ػػع اوروب ػػا والو ي ػػات المتح ػػدة اذا ك ػػؼ ممثم ػػو منطمػ ػ التحري ػػر
الفمسػػطيني عػػف طػػرح "شػػروط مسػػب " وتحػػدثوا مػ اسػرائيؿ بينمػػا هػػي تواصػػؿ التجػػذر خػػي ا رض بشػػروط ا
المسب .
خػػي ظػػؿ الشػػؾ بعػػرض الرشػػوة ،سػػارع المتحػػدثوف الفمسػػطينيوف الػػى ال ػػوؿ انػػع توجػػد أي ني ػ لمت ػراج عػػف
المواقؼ السياسي م ابؿ الحواخز ا قتصادي  .وكاف أحد المصرحيف هو مدير صندوؽ ا ستثمار الفمسطيني،
د .محمػػد مصػػطفى .وت ػػوؿ مصػػادر دبموماسػػي اوروبي ػ اف برنػػامي التنمي ػ الػػذي ألمػػح بػػع كيػػري ي ػػوـ عمػػى
اساس يط كامم ومفصم طورها صندوؽ ا ستثمار الرسمي ،والتي ت دـ لع ب ا مصطفى نفسع.
خي جوابع لػ "هلرتس" لـ يؤكد مصطفى ولـ ينؼ ،ولكنع قاؿ حسب عممػي ،خػإف خريػؽ وزيػر اليارجيػ كيػري
والرباعي (برئاس طػوني بميػر ،الػذي كمػؼ بتطبيػؽ اليطػ ) لػـ ينػع بعػد ا عػداد "ليطتػع" .كػؿ مػا نعرخػع عػف
"اليط ػ " محصػػور بتص ػريحات وزيػػر اليارجي ػ  .خ ػػد ذكػػر قطاعػػات ولكنػػع لػػـ يػػذكر مشػػاري بعػػد .ال طاعػػات
السبع أو الثماني التي ذكرها ترطي ت ريبا كػؿ قطاعػات التنميػ ا قتصػادي  ،والػى هػذا الحػد أو ذاؾ كػؿ مػا
هو موجود خي يط ا ستثمار لمبنى التحتي التي وضع ا الصندوؽ.
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"كمنا أمؿ ،بالطب  ،خي أف المشاري الميطط ل ا ،سيما لمسياح  ،تنميػ ا مػالح المعدنيػ مػف ميػاؤ البحػر
الميت ،اطالؽ شبك هاتؼ يموي لموطني خي غزة وبناء مطار خي الضػف الرربيػ اف تنػدرج خػي يطػ وزيػر
اليارجي  .كما نممؿ خي أف يس ؿ الطرؼ ا سرائيمي المضي قدما خي هذا المشاري وغيرها ،خي اليطتيف".
الفمسطينيوف مؤدبوف بال صالح" .اف يس ؿ الطرؼ ا سرائيمي عمى المضي قدما" – يجب أف تترجـ الى أف
"تكػػؼ اسػرائيؿ عػػف تيريػػب ا قتصػػاد الفمسػػطيني" .ا نتػػداب البريطػػاني خػػي خمسػػطيف/بالد اسػرائيؿ أثبػػت بانػػع
يمكف تنمي ا قتصاد تحت ا حتالؿ .إ ًذا خبد مف ا عالف بمنع يمكف الحديث عف تنمي اقتصادي بدوف
اتفاؽ سالـ ،ينبري أف ترخ الى كيري وبمير قائم يطوات عي ما أف يفرضاها عمى اسرائيؿ عمى الفور ،اذا
كانا يرغباف خي تح يؽ رؤيا استثمارات ـ وتنميت ـ.
وها هي قائم جزئي  ،عمى سبيؿ البداي
•المنط ج تنت ؿ الى مسؤولي مدني – اداري خمسطيني .
•حري الحرك عبر حاجز ايريز تعود الى الفمسطينييف.
•تمرى المحظورات عمى مكوث سكاف غزة خي الضف الرربي .
•تمرى المحظورات عمى التصدير مف غزة الى الضف  ،الى اليارج والى اسرائيؿ.
•ازال قيود التسويؽ عف المنتوج الفمسطيني خي شرقي ال دس.
•و ازرة الدايميػ تمرػػي كػػؿ التمييػزات ضػػد المػواطنيف ا جانػػب الػذيف غػػايت ـ الضػػف الرربيػ وغػزة تصػػدر ل ػػـ
تصػػاريح عمػػؿ (ولػػيس خ ػػط تمشػػيرة سػػائح لثالثػ اشػ ر) ،تعتػػرؼ بح ػػـ خػػي التحػػرؾ خػػي كػػؿ الػػبالد دوف قيػػد.
ليس خ ط ألصحاب الماؿ بؿ وايضا لممحاضريف والمعمميف ،الوخود الطبي مف اليارج ،يبراء الحواسيب ومػا
شابع.
•اقرار مشاري المياؤ لمسمط الفمسطيني .
•زيادة مياؤ خوري بعشرات مالييف ا متار المكعب خي السن الى قطاع غزة.
•تريير تعميمػات البنػاء خػي شػرقي ال ػدس بحػث يػتمكف الفمسػطينيوف ايضػا مػف بنػاء المنػازؿ خي ػا ،ولػيس خ ػط
الي ود.
ىآرتس1023/6/3 ،
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/4 ،
" 70إسرائيل" ستسدد "فاتورة" الحرب الطائفية في العراق

انيتسيا برعاـ
خػػي وقػػت ينصػػرؼ خيػػع ا نتبػػاؤ كمػػع الػػى سػػوري تجػػري خػػي الع ػراؽ ممسػػاؤ جديػػدة ذات آثػػار اسػػتراتيجي خػػي
الوطف .خمنذ كانوف ا وؿ  1021والمنػاطؽ السػني خػي العػراؽ ترمػي بتظػاهرات ضػد رئػيس الػوزراء الشػيعي،
نوري المالكي ،بسبب التمييز ضد السن واضط ادهـ.
خػػي الثالػػث والعش ػريف مػػف نيسػػاف ارتف ػ التػػوتر السػػني – الشػػيعي ،او السػػني – الحكػػومي درج ػ خفػػي البمػػدة
الشمالي السني الحويج قرب الموصؿ ،هاجـ اعضاء طري صوخي – سني متطرخ مػف الن شػبندييف موقػ
حراس لمجيش العراقي ذي األغمبي الشيعي  .ورد الجيش عمى التحرش ب جوـ عمى مركز الطري خي البمدة.
وانت ػى ال تػاؿ بسػ وط  53قتػيالً ومئػػات الجرحػى ،وكػاف الجػو مشػحوناً قبػػؿ ذلػؾ ببيػار البنػزيف .خ ػد أسػ مت
المواج بيف السن والشيع خي سوري باست طاب بيف السن وحكوم المالكي الشيعي خي اساس ا خي العراؽ
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ايضػا التػػي تسػاعد نظػػاـ ا سػد خػػي وقػت يؤيػػد خيػع اكثػػر السػن المتمػػرديف .واخضػت الواقعػ خػي الحويجػ الػػى
ا نفجار.
منذ ذلؾ اليوـ قتؿ نحو الفي شيص مف الطرخيف وجرح اآل ؼ .إف "أبطاؿ" ال تؿ مف تمؾ المنظمات ،وهػي
منظمػػات إسػػالمي م رب ػ مػػف "ال اعػػدة" ،ت تػػؿ مػػدنييف شػػيع ورجػػاؿ شػػرط وجنػػودا أناس ػاً مػػف ال بائػػؿ السػػن
يتعاونوف م الحكوم  ،أما العصابات المسمح الشيعي األصولي خت تؿ مدنييف سن عند يروج ـ أحيانا مف
المسػػجد عنػػد ان ػػاء الصػػالة .ويطمػػؽ الطرخػػاف النػػار بحماس ػ عمػػى بائعػػات ال ػػوى وزبػػائ ف وعمػػى اصػػحاب
حوانيت يمور وعمى مف يرتادوف الحانات.
يبدو أف العراؽ يعود رويدا رويدا الى اياـ  1008 – 1006حينما قتؿ ا ؼ الناس مف الطرخيف وجرحػوا خػي
عمميات رد متبادل كؿ ش ر .خ ػرب نحػو مميػوني جػئ مػف بيػوت ـ .وانت ػت تمػؾ الحػرب ا هميػ عنػدما بػدأ
التعاوف بيف الجيش ا ميركي وبيف ابناء قبائؿ سني ضاقوا بػ "ال اعدة" وانصارها.
وحينما زاؿ اليوؼ مف "ال اعدة" ضاقت الطب الوسطى الشيعي بالعصابات الشيعي المسػمح التػي اشػترمت
بال تؿ والسطو عمى الشيع أيضا .وقؿ تمثيرها جدا ،و يوجد اليوـ جيش أميركي خي العراؽ .خال بائؿ السني
من سم وأيذت عمميات "ال اعدة" ت وى مرة أيرى .خصارت العراؽ تواجع حرباً اهمي جديدة.
ضػػرب السػػن خػػي الع ػراؽ خمػػف يتنحػػى السػػعوديوف جانبػػا .ولػػف تحجػػـ اي ػراف عػػف اف "تعػػرض" عمػػى رئػػيس
إذا ُ
الوزراء الشيعي خرقاً مف "حرس الثورة" .وقد تكوف اليطوة التالي هػي ضػـ ايػراف لمعػراؽ بصػورة خعميػ وهروبػا
جمعيػػا لالجئػػيف .لكػػف الػػى ايػػف ي ػػرب الالجئػػوف السػػنيوفج إلػػى سػػوري ج هػػذا غيػػر ممكػػف .إلػػى الشػػماؿ الػػى
كردستافج ان ا مميئ بالجئيف اكراد مف سوري  ،وا كراد شػديدو الشػؾ بػالعرب السػن الػذيف كػانوا قاعػدة نظػاـ
حكـ صداـ حسيف ،وتركيا ايضا مميئ بجموع الالجئيف ،وهكذا ستكوف األردف هي الوج الوحيدة.
لـ تعد األردف قادرة عمى ا ستيعاب .خ د امتألت بالجئيف سػورييف ،ومػ كػؿ ذلػؾ سػي ربوف الػى ا ردف كمػا
خعموا خي  .1006وستواجع ا ردف يطر ا ن يار .خاذا حدث ذلؾ سيتضعض ا ست رار عمى حدود اسػرائيؿ
الش ػرقي أيض ػاً ،وهػػي الحػػدود المسػػت رة الوحيػػدة .واف مػػا ي ػػؿ عػػف ذلػػؾ يط ػ ار هػػو أف اي ػراف تحػػت غطػػاء
الفوضػػى العامػ ستسػػتمر خػػي هػػدوء وث ػ خػػي الت ػػدـ نحػػو السػػالح الػػذري .وحينمػػا تحػػرز ذلػػؾ سػػيترير الشػػرؽ
ا وسط الى ا بد .ون وؿ خي هذؤ ا ثناء هؿ رأى احدكـ الو يات المتحدة خي األون األييرةج
"يديعوت"1023/6/3 ،
األيام ،رام اهلل1023/6/4 ،
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المستوطنوف ي وموف بإشعاؿ أكثر مف ألؼ شجرة زيتوف ولوز خي قريتي بوريف ومادما جنوب نابمس
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