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 1الواليات المتحدة ترصد مسااعدات أمنياة اسات نائية لاا"إسرائيل" لتمويال تطاوير وشارات منظوماات العتاراض
الصواريخ
لممرة الثانية خالؿ أقؿ مف شػرريف ترػرر اادارة ايميركيػةر بػرغـ ترميصػرا بشػكؿ كبيػر لميزانيػة الػدماعر ترػديـ
مئات المالييف مف الدوالرات لدعـ منظومات الدماع ااسػرائيمية دػد الصػواريو .وأشػارت صػ ي ة «هػررتس»
يوـ أمسر إلى أف اادارة ايميركية تنػوي زيػادة المسػاعدة ايمنيػة االسػتثنائية اسػرائيؿ لضػرض تطػوير وشػراء
منظومػػات إدػػامية العتػراض الصػواريو .وكتبػػت أف هػػذا مػػا يظرػرت مشػػروع قػػانوف تمػػت المصػػادقة عميػ مػػي
لجنة تابعة لمجمس النواب ايميركي ايسبوع المادي.
وت يػػد «هػػررتس» بػ ف لجنػػة الخػػدمات المسػػم ة مػػي مجمػػس النػواب ايميركػػي صػػادقت ايسػػبوع المادػػي عمػػى
مشػػروع قدم ػ رئػػيس المجنػػة ه ػوارد ماكيػػاوف بش ػ ف «قػػانوف صػػال يات ايمػػف الرػػومي»ر وهػػو قػػانوف ميزانيػػة
ال ػػدماع .وب س ػػب ص ػػيضة المش ػػروعر م ػػحف الوالي ػػات المت ػػدة تخص ػػص  268ممي ػػوف دوالر إد ػػامية م ػػي الع ػػاـ
 2014لضرض تطػوير منظػومتي اعتػراض صػاروخير وهػو مػا يػتـ بالتعػاوف بػيف الواليػات المت ػدة سواسػرائيؿر
ولضػرض تزويػػد إسػرائيؿ بمنظومػػات .وايمػر يتعمػػؽ بمنظومػػة صػواريو « يػػتس  »3المدػادة لمصػواريو عمػػى
المدى البعيدر ومنظومة «عصا السا ر» العتراض الصواريو المتوسطة المدى.
وجاء مي مشروع الرانوف أيداً أن كاف مف المررر أف يخصص  220مميوف دوالر مي العػاـ  2014لتمويػؿ
شراء بطاريات إدامية مف منظومة «الربة ال ديديػة»ر والتػي خالمػاً لمنظػومتي « يػتس» و«عصػا السػا ر»
مف تطوير إسرائيمي ب ػتر ولكػف الواليػات المت ػدة تمػوؿ معظػـ المشػروع .و اليػاً ينبضػي لمشػروع الرػانوف أف
يرر مي لجنة المخصصات مي مجمس النواب ومي مر مة مت خرة ستردـ لمجمس الشيوخ اقرارها.
وبكممػػات أخػػرىر مػػحف مجمػػوع الزيػػادات مػػي المسػػاعدات ايميركيػػة العسػػكرية اسػرائيؿ مػػي العػػاـ  2014يبم ػ
 488مميػػوف دوالرر وهػػو يشػػكؿ إدػػامة نوعيػػة لمبمػ المسػػاعدة العسػػكرية السػػنوية البػػال أصػػال  3,1مميػػارات
دوالر .وك ػػاف وزي ػػر ال ػػدماع ايميرك ػػي تش ػػاؾ هايض ػػؿر الػ ػذي زار إسػػرائيؿ م ػػور توليػ ػ منص ػػب ر ق ػػد وع ػػد الر ػػادة
ااسػ ػرائيمييف ب نػ ػ ب ػػرغـ الترميص ػػات م ػػي ميزاني ػػة ال ػػدماع ايميركي ػػة م ػػحف المس ػػاعدات ايمني ػػة إل ػػى إسػ ػرائيؿر
خصوصاً لمنظومات الدماع دد الصواريور لف تتدرر.
وب سػػب المعمػػؽ العسػػكري لػ ػ«هػػررتس» عػػاموس هارئيػػؿر مػػحف هػػذت الخطػػوة تػػدؿ عمػػى أف ادارة اوبامػػا تتػػاب
إظرار كرـ ال مثيؿ لػ مػي المسػاعدة االمنيػة اسػرائيؿ بػرغـ اختالمرػا مػي الػرأي مػ كومػة بنيػاميف نتنيػاهو
مػػي مػػا يتعمػػؽ بالمسػػيرة السياسػػية مػ ال مسػػطينييفر وشػػكؿ المعالجػػة الدػػرورية لمترديػػد النػػووي ااي ارنػػي .وقػػد
أعمنت الواليات المت دة مي السنوات االخيرة تخصيص أكثر مف مميار دوالر موؽ المساعدة االمنية مف أجؿ
اان ػػاؽ عمػػى تطػػوير منظومػػات االعت ػراض وش ػرائرا .وهػػـ مػػي جرػػاز االمػػف االس ػرائيمي يػػروف الر ػرار ال ػػالي
شرادة اخرى عمى قوة العالقة بيف الدولتيف.
ومعػػروؼ أف منظومػػة الػػدماع الجػػوي االس ػرائيمي تسػػممت الػػى ا ف خمػػس بطاري ػات مػػف «الربػػة ال ديديػػة».
وب سب الخطة ست صؿ اسرائيؿ عمى خمس بطاريػات اخػرى تػى نرايػة السػنة المربمػة لتسػريؿ نشػرها أوليػاً
مػػي أرجػػاء الدولػػة كمرػػا .ومػػي نرايػػة شػػرر أيػػار المادػػير وبعػػد اسػػتررار رأي كومػػة نتنيػػاهو عمػػى ترمػػيص
الميزانية الدماعية تـ ب ث أمورر مف بينرا اقتراح تجميد العمؿ مي منظومة «عصا السػا ر» لتػومير الن رػات
االسػرائيمية عمػػى المشػػروع .ومػ ذلػػؾ أشػػير مػػي مػػداوالت داخميػػة مػػي و ازرة الػػدماع إلػػى أف معنػػى ذلػػؾ إ ػػداث
أزمػػة م ػ و ازرة الػػدماع االميركيػػة التػػي مػػا ازلػػت تن ػػؽ أم ػواالً هائمػػة عمػػى المشػػروعر ولػػذلؾ يبػػدو أف إس ػرائيؿ
ستتراج عف هذت النية.
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تجدر ااشارة إلى أف هذت الزيادة ليست ايولى التي تردمرا أميركا إلى إسرائيؿر مدالً عف المعونة العسكرية
المنتظمة .مرد سبؽ أف قدمت مي العاميف ايخيريف مبم  468مميوف دوالر لتمويؿ ن رات تطػوير منظومػات
صػواريو أو لتمويػػؿ شػراء إسػرائيؿ لرػػذت المنظومػػات .كمػػا أف ميزانيػػة العػػاـ  2015ايميركيػػة ت ػػوي منػػذ ا ف
وقبؿ إقرارها تعرداً بترديـ  175,9مالييف دوالر إلى إسرائيؿ مي هذا ااطار.
السفير ،بيروت2013/6/11 ،
عباس :بالرغم من كل اإلجراتات اإلسرائيمية لم نفقد األمل بالسالم وسنسعى لتحقيقو
راـ اهلل :استربؿ رئيس دولة ممسطيف م مود عباسر مساء اليوـ االثنيفر بمرر الرئاسة مي مدينة راـ اهللر ومد
لجنة ممسطيف مي البرلماف ايردنير برئاسة النائب عطيوي المجالير وعدوية النواب ي يي السعودر
وخميس عطيةر ورائد الكوزر وعبد عمي الم سيري.
وأطم عباسر الومد الديؼر عمى آخر مستجدات ايوداع مي ايرض ال مسطينيةر وجرود وزير الخارجية
ايميركي جوف كيري ا ياء عممية السالـ.
وأشار إلى أف الجانب ال مسطيني ممتزـ بت ريؽ السالـ العادؿ اقامة دولة ممسطينية مسترمة وعاصمترا
الردس عمى دود عاـ .7691
وقاؿ عباس' :ن ف طالب سالـر وا ف يوجد مرصة تاريخية يجب استضاللرا لت ريؽ السالـ واالستررار مي
المنطرةر ون ف رغـ كؿ ااجراءات ااسرائيمية لـ ن رد ايمؿ بالسالـر وسنسعى لت رير '.
وأداؼ' :إسرائيؿ ت اوؿ ترميص صال يات السمطة ال مسطينية إلى دها ايدنىر ولـ تمتزـ باالت اقيات التي
وقعت بيف الجانبيفر لذلؾ ن ف نروؿ لرـر إذا اخترتـ السالـ من ف معكـر ولكف لف نسمح برذا الود أف
يستمر '.وأكد الرئيس عباس أف قدية ايسرى ساسة جدار وهي عمى سمـ أولويات الريادة ال مسطينيةر
وهناؾ تركيز كبير عميرا مف أجؿ إنراء معاناترـ سواعادترـ إلى أهاليرـ وشعبرـ سالميف.
وبش ف المصال ة الداخميةر جدد الرئيس استعدادت لتشكيؿ كومة توامؽ وطني مور موامرة ركة ماس
عمى إجراء االنتخابات العامة مي مدة ال تتجاوز  3أشررر مؤكدا أف المصال ة هي مصم ة عميا لشػ ػػعبنا
ال مسطيني .وأشاد سيادت بالعالقات المميزة التي تربط ممسطيف وايردفر مؤكدا وجود التنسيؽ الكامؿ
والتشاور مي كامة الردايار والدعـ ايردني الكبير لمردية ال مسطينية مي المجاالت كامة.
وقاؿ' :أي خير لألردف هو خير ل مسطيفر وأي شر يصيب ايردف يصيبنار وبالعكسر من ف شعب وا د مي
بمديف '.وأداؼ :أف االت اؽ الذي وق م الممؾ عبد اهلل الثانير الخاص بايوقاؼ مي مدينة الردس
الم تمةر هو ات اؽ قديـ جرى تجديدتر وذلؾ ل ماية المردسات التي تتعرض لعممية ترويد شرسة.
وكالة األنبات والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/6/10 ،
 3عباس يصدر توجيياتو لجميع السفارات والبع ات الفمسطينية لتك يف التصويت لممغني محمد عساف
راـ اهلل :أصدر رئيس السمطة ال مسطينية م مود عباس توجيرات إلى جمي الس ارات والبعثات ال مسطينية
وؿ العالـ مف أجؿ ث الجاليات ال مسطينية والعربيةر عمى دعـ المضني ال مسطيني م مد عساؼر الذي
يشارؾ مي برنامج المسابرات الضنائي "أراب ايدوؿ" الذي تبث قناة "أـ بي سي".
وب سب ما أوردت وكالة اينباء الرسمية التابعة لمسمطة ال مسطينية؛ محف الرئيس عباس "أوعز لو ازرة الشؤوف
الخارجية لمتابعة س ارات وبعثات دولة ممسطيف بردؼ التواصؿ م الجاليات ال مسطينية والعربية مي العالـر
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مف أجؿ شد الدعـ المعنوي والتصويت المكثؼ لم مد عساؼ ابف ممسطيف المبدع والممتزـ برديت ر
وصوت الناب مف أعماؽ المعاناةر لينعـ شعبرا برميؿ مف ال رح".
قدس برس2013/6/10 ،
 4أبو ردينة :كيري لم يحدد موعداً لزيارتو حتى يؤجميا
عبد الرؤوؼ أرناؤوط :أكد نبيؿ أبو ردينةر الناطؽ باسـ الرئاسة ال مسطينيةر أف زيارة وزير الخارجية
االميركي جوف كيري إلى المنطرة لـ ت دد أصالً تى يتـ ت جيمرار مشي اًر إلى أف الجانب ال مسطيني ما زاؿ
بانتظار ما سي مم كيري.
وقاؿ أبو ردينةر "م إنراء زيارت لممنطرة مؤخ اًر أعمف وزير الخارجية ايميركي ان سيعود لممنطرة قريباً
ولكف لـ يتـ ت ديد موعد لرذت الزيارة أصالً تى يتـ ال ديث عف ت جيمرا".
وأداؼر "ما زلنا بانتظار ما سي مم وزير الخارجية ايميركي مي زيارت المربمةر وموقؼ الرئيس م مود
عباس وادح وهو ان ال بد مف وقؼ االستيطاف سواطالؽ سراح ايسرى تى يتـ ال ديث عف جدية مف
الجانب ااسرائيمي".
األيام ،رام اهلل2013/6/11 ،
 5الحكومة في غزة تنوي تنفيذ حكم اإلعدام بحق عدد من العمالت
غزة  -رائد المي :كشؼ مسؤوؿ أمني كبير مي ال كومة المرالة التي تديرها ركة “ ماس”ر عف نية
ال كومة “تن يذ كـ ااعداـ” ب ؽ عدد مف المدانيف بالتخابر لمصم ة دولة اال تالؿ “ااسرائيمي” .وقاؿ
مدير عاـ قوى ايمف الداخمي مي غزة المواء صالح أبو شرخ إف ايجرزة ايمنية ألرت أخي اًر الربض عمى
عدد مف المتخابريف م اال تالؿر وسيتـ تن يذ كـ ااعداـ ب ررـر بعد استكماؿ ااجراءات الرانونية الرائمة
مي الرداء والم اكـ.
وأكد أبو شرخ مي تصري ات نشرها موق و ازرة الداخمية عمى شبكة االنترنتر أف لدى الو ازرة خططاً واد ة
تردؼ إلى تج يؼ مناب آمة التخابر م اال تالؿ.
الخميج ،الشارقة2013/6/11 ،
 6اليباش :غزة محتمة كالقدس ..لماذا يسمح بزيارتيا "بإذن إسرائيل" لمبعض وتحرم زيارة األقصى؟
راـ اهلل :اكد وزير االوقاؼ ال مسطيني م مود الرباش اف المسؤولية اتجات الردس ال ترؼ عند دود ممسطيف
بؿ تتجازها الى العرب والمسمميف.
ووج الرباش مي ديث لتم زيوف ممسطيف نداءا الى الرادة العرب باف الردس مي خطر ويجب الت رؾ
ال عمي وااليجابي وليس مرط التنظير السياسي واالعالمي مذك ار بالصرخة التي اطمررا م تي الردس ال اج
اميف ال سيني ياؿ خطورة ما ي اؾ دد الردس.
واستضرب الرباش ت ريـ الشيو يوسؼ الررداوي وبعض العمماء زيارة االقصى وهي ت ت اال تالؿ
االسرائيمي مذك ار الررداوي بان كيؼ قبؿ زيارة غزة باذف اسرائيمي وهي مدينة م تمة كراـ اهلل والردس يث
ال سيطرة لرا ال عمى دود وال ب ر وال سماء واالف ي رـ زيارة الردس وت دى الرباش اف ي تي أي عالـ ديف
مسمـ بدليؿ قاط تؤكد ت ريـ زيارة المدينة المردسة.
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وكالة سما االخبارية2013/6/11 ،
 7الناطقة باسم حكومة الحمد اهلل تطمب إعفاتىا من منصبيا
راـ اهلل :طالبت المت دثة باسـ ال كومةر نور عودةر رئيس الوزراء الجديدر الدكتور رامي ال مد اهلل بحع ائرا
مف منصبرا.
وقالت عودة مي تعميؽ لرا عمى ص ترا مي موق التواصؿ االجتماعي "ميسبوؾ"ر اليوـ االثنيف ":تشرمت
بمراء دولة رئيس الوزراء البار ة وتردمت ل بطمب إع ائي مف مسؤولياتير انطالقا مف ترديري المرني
وا ترامي ل ؽ دولة رئيس الوزراء ومجمس الوزراء الموقر مي اختيار ال ريؽ ااعالمي الذي سي مؿ هذت
المسؤولية ال ساسةر ويستكمؿ ما بدأنا مف عمؿ وترسيو لمؤسسة ااعالـ ال كومي المرنية والش امة".
القدس ،القدس2013/6/11 ،
 8تيسر خالد :رعاية واشنطن الحصرية لمعممية السياسية تدمر فرص حل "الدولتين"
راـ اهلل  -وليد عوض :دعا تيسير خالدر عدو المجنة التن يذية لمنظمة الت رير ال مسطينيةر عدو المكتب
السياسي لمجبرة الديمرراطية لت رير ممسطيف االثنيف الى وقؼ الرعاية ايمريكية ال صري لمعممية السياسيةر
ينرا ومرت عمى امتداد السنوات المادي تضطية سياسية كاممة لمسياسة العدوانية ااستيطانية التوسعية
ل كومات اسرائيؿ سواجراءاترا ا ادية الجانب ومناوراترا السياسي بردؼ تدمير مرص ؿ الدولتيف ومرص
التوصؿ الى تسوية سياسية شاممة ومتوازن لمصراع ال مسطيني ػ ااسرائيمي عمى أساس ق اررات الشرعي
الدولي ذات الصمة
وجدد تيسير خالد الدعوة الى مصار ة وزير الخارجية ايمريكي جوف كيرير ب ريرة أف الرعاية ايمريكية
ال صرية لمعممية السياسي قد شجعت وما زالت تشج دولة اسرائيؿ وممارساترا وانتراكاترا لمرانوف الدولي
وت ديرا ارادة المجتم الدولي وأف الوقت قد اف لود د لرذت الرعاية ال صرية المن ازة ولنرؿ ممؼ
التسوية السياسية الى االمـ المت دة.
القدس العربي ،لندن2013/6/11 ،
 9قراقع يطالب البرلمانيين األردنيين بالتدخل إلنقاذ حياة األسرى األردنيين
راـ اهلل :طالب وزير شؤوف ايسرى والم رريف عيسى قراق ال كومة االردنية بالتدخؿ لدى إسرائيؿ انراذ
ياة االسرى االردنييف المدربيف مي سجوف اال تالؿ.
جاء ذلؾ خالؿ لراء قراق ومدا مف البرلماف ايردني وعددا مف الص ييف االردنييف وصموا الد ة مي زيارة
تدامنية تستمر لمدة أسبوع.
وشرح قراق لمومد أوداع ايسرى ايردنييف المدربيف عف الطعاـ منذ الثاني مف أيار المادير والذيف
تدهورت أوداعرـ الص ية بشكؿ كبير ويربعوف مي مستش ى سجف الرممة.
وطالب قراق البرلمانييف ايردنييف بػ"الدضط عمى كومة إسرائيؿ تى ال تكوف م ساة ب ؽ خمسة أسرى
مدربيف.
القدس ،القدس2013/6/11 ،
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 10أبو مرزوق :عمى األطراف المصرية عدم زج الفمسطينيين في خالفاتيا
أبدى عدو المكتػب السياسػي مػي ركػة ركػة مػاس د .موسػى أبػو مػرزوؽر اسػتضراب مػف اسػتمرار بعػض
ايطراؼ مي مصرر الػزج بال مسػطينييف بالتػدام السياسػي الػداخمي ميرػار عبػر تػرويج اادعػاءات واالترامػات
الظالم ػػة .ودع ػػا أب ػػو م ػػرزوؽ عب ػػر صػ ػ ت الشخص ػػية ال يس ػػبوؾ جميػ ػ ايط ػػراؼ م ػػي مص ػػر إل ػػى تجني ػػب
ال مسطينييف مثؿ هذت اادعاءات التي ال تخدـ إال أعداء مصر وشعبرا.
فمسطين أون الين2013/6/10 ،
 11الرشق ينفي مزاعم فتح بطمب حماس تأجيل حكومة التوافق
الرشػؽ أنػ لػيس صػ ي اً مػا يرولػ ااخػوة
مزة يمور :كشؼ عدو المكتب السياسي ل ركة ماس ع ّػزت ّ
مي ركة متح ب ف ت جيؿ كومة التوامؽ تـ بطمب مف ركة ماس.
الرشؽ مي تصريح ص ي خاص بػ»السبيؿ» أف تشكيؿ كومة التوامؽ كاف بيد ايخ الرئيس أبو مازف
وأكد ّ
منذ الم ظة ايولى اعالف الدو ةر لكن أجؿ ذلؾ العتبارات وأسباب لدي .
الرشؽ« :ن ف عتبنػا عمػى ايخ أبػو مػازف تػ خير تشػكيؿ كومػة التوامػؽر خاصػة بعػد أف تػـ تجػاوز
وأداؼ ّ
عربػػة مرمػػة بموامرػػة مػػاس عمػػى رئاسػػة ايخ أبػػو مػػازف كومػػة التوامػػؽ وهػػذت مرونػػة كبي ػرة مػػف مػػاس»ر
مود اً أنرا تنازؿ قدمت ال ركة لمصم ة الشعب ال مسطيني ولتسري إنجاز المصال ة.
وبيف الريادي ال مسطيني أن مي تمؾ ال ترة كانت هناؾ دضوط وترديدات بوقؼ الدعـ المالي عف السمطة إف
ّ
تمت المصال ة م ماسر ومي وقت ال ؽ تـ اشتراط إصدار مرسػوـ االنتخابػات متزامنػاً مػ وقػت إصػدار
مرسػػوـ تشػػكيؿ ال كومػػةر عمػػى أف تكػػوف مػػدترا ثالثػػة أشػػرر مرػػطر مؤكػػداً أف هػػذت الشػػروط جديػدة تمامػاًر ولػػـ
تكف م ؿ ات اؽ بيف الطرميف.
وميما يتعمؽ برانوف انتخابات المجمس الوطنير قػاؿ الرشػؽ« :مػي االجتمػاع ايخيػر الػذي عرػد مػي العاصػمة
ايردنية عمافر بريت هناؾ ثالث قدايا مختمؼ عميرار ات رنا أف يتـ عردرا عمى ااطار الريػادي لممنظمػة
لالت ػاؽ عميرػار ومػف ثػػـ يػتـ إصػدارها برػرار مػػف المجنػة التن يذيػة لممنظمػة»ر مدػػي اً« :لكننػا ولألسػؼ الشػػديد
موجئنػػا بػػحقرار تمػػؾ الردػػايا سػػب موقػػؼ ورأي ركػػة مػػتح وبشػػكؿ ان ػرادي مػػي المجنػػة التن يذيػػة؛ ايمػػر الػػذي
قط الطريؽ عمى التوصؿ لتوامؽ مف خالؿ ااطار الريادي الذي تشارؾ مي ماس والجرػادر وهػذا كمػ مػف
ش ن ت خير المصال ة».
ػتتمخض
وختـ عزت الرشؽ بالروؿ« :إف الت خير ال الي لممصال ة سبب انتظار ااخػوة مػي ركػة مػتح مػا س ّ
عن جوالت وزير الخارجية ايمريكي جوف كيرير وم اوالت ت ريؾ مػا يسػمى عمميػة السػالـ مػف نتػائجر سواف
كاف ذلؾ مديعة لموقت والجردر مالمكتوب ُير أر مف عنوان ».
السبيل ،عمان2013/6/11 ،
 12فتح :تأجيل حكومة التوافق جات بطمب من حماس
مزة يمور :قاؿ المت ػدث باسػـ ركػة مػتح مػايز أبػو عيطػة إلػى أف تشػكيؿ ال كومػة الجديػدة برئاسػة ارمػي
ال مػػد اهلل «ال يػػؤثر مػػي ات ػػاؽ المصػػال ةر ال سػػيما أن ػ لػػـ يجػػر تضييػػر جػػوهري واسػػتراتيجي لم كومػػةر سوانمػػا
تضييرات ادط اررية جزئية لممر مة ال الية إلى يف تشكيؿ كومة التوامؽ الوطني».
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وأداؼ أبو عيطةر مي تصري ات نشرترا وسائؿ إعالـ م سوبة عمػى السػمطة« :ال يمكػف المطالبػة بعػرض
ال كومة عمى المجمس التشريعي الذي انترت واليت منذ مترة»ر مشي ار إلى أف ركة متح كانت تتمنػى أف يػتـ
استثمار استرالة رئيس الوزراء السابؽ سالـ مياضر وااللتزاـ بتشكيؿ كومة التوامؽ ومؽ االت اؽ ايخير بيف
ركتي «متح» و» ماس»ر «إال أف ت جيؿ ذلؾ لثالثة شرور جاء بطمب مف ركة ماس» -كما قاؿ-
السبيل ،عمان2013/6/11 ،
 13الحية :المصالحة تراوح مكانيا بقرار وفيتو أمريكي
أف "ممػؼ المصػال ة الوطنيػة يػراوح
غزة -نبيؿ سنونو :شدد الريادي مػي ركػة مػاس د .خميػؿ ال ّيػةر عمػى ّ
مكان ػ ر وأف أي ػراؾ نت ػػدث عن ػ هػػو ػراؾ مػػي المرػػاءات دوف أشػػياء ريريػػة عمػػى ايرض"ر مجػػدداً اترػػاـ
ركت لرئيس السمطة م مود عباس بالتسّبب مي تعثر المصال ة.
وس لت "ممسطيف" ال ّية عف أي لراءات جديدة تنوي ركتػا مػتح و مػاس عرػدهار مرػاؿ ":إف المصػال ة تػراوح
مكانرا بررار وميتو أمريكير واستجابة مف عباس الذي ي مػؿ ب ػدوث اختػراؽ مػي ممػؼ الم اودػات وهػذا هػو
السبب ال ريري".
وأكد عدـ عمم ب ي مواعيد لمراءات جديدة بيف ال ركتيف مي الراهرةر مشي اًر إلى أف المراءات السابرة لػـ تكػف
سػػوى "إجػ ػراءات دوف أف تجػػد لر ػػا تطبير ػاً عم ػػى أرض الواق ػ " وأنػ ػ ال ترػػدـ ُي ػػذكر أيد ػاً م ػػي ممػػؼ ال ري ػػات
بالد ة الم تمة.
و وؿ اتراـ وزير الداخمية المصري ايسػبؽ م مػود وجػدير لػػ" ماس" بمػا أسػمات "تعػاوف ال ركػة مػ جماعػة
ااخواف المسمميف مي مصر القت اـ السجوف إبػاف ثػورة  25ينػاير /كػانوف أوؿ المصػرية"ر ػ ّذر الريػادي مػي
ماسر مف أف ذلؾ يردؼ إلى "خمؽ مجوة بيف المراومة والشعب المصري الذي ي تدنرا".
فمسطين أون الين2013/6/10 ،
 14مشير المصري :فتح ركمت المصالحة جريا ورات سراب المفاوضات
غ ػزة لممسػػطيف  :اترػػـ عدػػو المجمػػس التش ػريعي ال مسػػطيني عػػف ركػػة المراومػػة ااسػػالمية مشػػير المصػػري
ركػ ػػة "مػ ػػتح" بعرقمػ ػػة جرػ ػػود المصػ ػػال ة ولػ ػػـ الشػ ػػمؿ ال مسػ ػػطيني مرابػ ػػؿ هرولترػ ػػا وراء مػ ػػا أسػ ػػمات بػ ػ ػ "س ػ ػراب
الم اودات" التي تجددت م م اوالت وزير الخارجية ايمريكي جوف كيري ايخيرة.
و ذر المصػري مػي تصػري ات خاصػة لػ اليػوـ االثنػيف ل 6|10ل ػ "قػدس بػرس" مػف أف هػدؼ اال ػتالؿ مػف
إعادة استئناؼ الم اودات إجبػار السػمطة ال مسػطينية عمػى ترػديـ المزيػد مػف التنػازالت عػف ال رػوؽ والثوابػت
ال مسػطينيةر وقػػاؿ" :أعترػد أف ركػػة "مػتح" ركمػػت المصػال ة أمػػاـ هرولترػا باتجػػات الم اودػات مػ اال ػػتالؿر
واسػػتجابترا لت ركػػات كيػػري مػػي المنطرػػة السػػتئناؼ عمميػػة الم اودػػاتر وهػػذا مػػا كانػػت ت ػػذر من ػ " مػػاس"
وطالبنػػا "مػػتح" بػ ف تدػ المصػػال ة خيػػا ار اسػػتراتيجيا لرػػا وأولويػػة مطمرػػة بعيػػدا عػػف الم ازيػػدات السياسػػية ذات
الصمة بالرغبة مي ال صوؿ عمى الردى ايمريكي".
قدس برس2013/6/10 ،
" 15الجبية الشعبية" :كيري ينطمق من مؤسسة تقوم عمى قاعدة الدعم المطمق لا"إسرائيل"
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غ ػزة -الرػػدس دوت كػػوـ مػػف م مػػد ايسػػطؿ :أودػػح عدػػو المكتػػب السياسػػي مػػي الجبرػػة الشػػعبية لت ريػػر
ممسػػطيفر كايػػد الضػػوؿر أف اادارة ايمريكيػػة تريػػد أف تعطػػي انطباع ػاً ب نرػػا جػػادة مػػي إ يػػاء عمميػػة التسػػويةر
لكنرا مي الوقت ذات تنطمؽ مف قاعدة الدعـ المطمؽ اسرائيؿر التي يت دد موق را مػي اسػتئناؼ الم اودػات
م ػػف دوف وق ػػؼ االس ػػتيطافر معتبػ ػ اًر أف ه ػػذا الواقػ ػ ل ػػف ي د ػػي إل ػػى أي ش ػػيء جدي ػػد طالم ػػا بري ػػت المواق ػػؼ
ااسرائيمية عمى الرا.
وقػػاؿ الضػػوؿ" :كيػػري يمثػػؿ المؤسسػػة ايمريكيػػة الرسػػميةر وهػػي مؤسسػػة تنطمػػؽ مػػف أسػػس م ػػددةر ترػػوـ عمػػى
قاع ػػدة ال ػػدعـ المطم ػػؽ اسػ ػرائيؿ ومواق ر ػػار بص ػػرؼ النظ ػػر ع ػػف م ػػدى تعارد ػػرار ومخال تر ػػا لمر ػػانوف ال ػػدولي
والشرعية الدوليةر وهو أمر مرموض ممسطينياًر وبالتالي ال شؿ م سوـ مسبراً".
وأدػػاؼ الضػػوؿ" :الواليػػات المت ػػدة تريػػد أف تتػػرؾ يػػد إسػرائيؿ مػػي االسػػتيطاف والترويػػد واسػػتكماؿ االنردػػاض
عمى ايرض ال مسطينيةر بينما يعترد العالـ أنرا تت اوض مػ ال مسػطينييفر لكػف الواقػ أف كػؿ هػذا لػف يصػؿ
إلى نتائج".
واشػػار الػػى أنػ "بينمػػا تػػدعـ الواليػػات المت ػػدة المواقػػؼ ااسػرائيميةر محنرػػا ت ػػاوؿ الدػػضط عمػػى ال مسػػطينييفر
لمعودة إلى الم اوداتر مف دوف شروط أو أي آماؽ نرائية لمتسػوية"ر المتػاً إلػى أف الجرػود ايمريكيػة "تعمػؿ
عمػػى إ ػػداث الػػة تكيػػؼ لػػدى ال مسػػطينييف والعػػربر عمػػى اج ػراء م اودػػات مػػف دوف الت ازمػػات إس ػرائيمية أو
دمانات أمريكية".
القدس ،القدس2013/6/11 ،
 16قيادي بحماس :حزب اهلل ليس صاحب قرار فيما يتعمق بوجودنا بمبنان وعالقتنا معو "فاترة"
أف عالقة
أكد الريادي مي ركة ماس ووكيؿ و ازرة الخارجية السابؽ مي ال كومة المرالة بضزة أ مد يوسؼر ّ
أف مشرد العالقة مػي هػذت المر مػة يعػيش الػة مػف
ركت بػ " زب اهلل" أصابرا الكثير مف ال تورر المتاً إلى ّ
الرمػػؽ والتػػوترر بعػػد أف تػػورط ال ػػزب مػػي الص ػراع الػػدائر مػػي سػػويار ودخول ػ لمرتػػاؿ إلػػى جانػػب ق ػوات النظػػاـ
السورير مشي اًر إلى أف مشرد الدـ السوري والمػواطنيف المػدنييف السػورييف الػذيف يرتمػوف برصػاص " ػزب اهلل"
شيء صعب عمى الناس تربم .
أف " مػاس" ب اجػة إلػى
ومي ديث لمراسؿ "النشرة" مي ايرادي ال مسطينية م مد مروانةر ل ت يوسػؼ إلػى ّ
"إيراف" و " زب اهلل"ر "لكف سموؾ ايخير جرح هذت العالقة التي كنا نريدها عالقة وطيدة وقوية م ال زب".
وأودػػح يوسػػؼ أف " ػػزب اهلل" لػػيس صػػا ب ق ػرار ميمػػا يتعمػػؽ بوجػػود " مػػاس" مػػي لبنػػاف أو عػػدـ وجودهػػار
بعػػدما تناقمػػت وسػػائؿ ااعػػالـ عػػف ترديػػد " ػػزب اهلل" ل ركػػة " مػػاس" بػػالخروج مػػف لبنػػاف عمػػى خم يػػة قتػػاؿ
عناصر ال ركة مي مخيـ اليرموؾ مي سوريار وهذا ما ن ت ال ركة مؤخ اًر.
العالقة مع "حزب اهلل" أصابيا ك ير من الفتور
أف "العالقػػة أصػػابرا الكثيػػر مػػف ال تػػورر والصػػورة
ومػػي ترييم ػ لعالقػػة ال ركػػة ب ػػ" زب اهلل"ر ل ػػت يوسػػؼ إلػػى ّ
التػػي كػػاف يتمت ػ برػػا " ػػزب اهلل" و "إي ػراف" مػػي المنطرػػة ككػػؿ ت ػ ثرت كثي ػ اًر خصوص ػاً بعػػد دخػػوؿ " ػػزب اهلل"
و"إيراف" كجزء مي الصراع الدائر مي سوريار وهذا شكؿ صدمة لكثير مف ايطػراؼ والجرػات التػي كانػت لرػا
عالقة ميرا تردير وا تراـ عالي لكؿ مف "إيراف" و" زب اهلل".
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وأع ػػرب يوس ػػؼ ع ػػف اعتر ػػادت بػ ػ ف الصػ ػراع م ػػي س ػػوريا صػ ػراع ش ػػعب يطال ػػب بن ػػوع م ػػف ال ري ػػة واالس ػػترالؿ
والديمرراطيػػةر وتجػػاوز سػػممي لمسػػمطة وا تػراـ لك ارمػػة االنسػػاف كمػػا ػػدث مػػي تػػونس و مصػػر وليبيػػا وغيرهػػار
أف "دخػػوؿ االي ػرانييف عمػػى هػػذا الخػػط لػػدعـ النظػػاـ مػػي سػػوريا أصػػاب كػػؿ م بػػي " ػػزب اهلل" و
ولكن ػ رأى ّ
"إيراف" باا باطر وكؿ الت سيرات التػي ترػدمت ميرػا أطػراؼ إيرانيػة و" ػزب اهلل" ت سػيرات غيػر مربولػة لضالبيػة
الجمرور العربي واالسالمي الذي يت رـ أبعاد الثورة السوريةر ومطالبرا مي االنعتػاؽ بعػد أف كػاف طػواؿ أكثػر
مف أربعة عرود ت ت نظاـ بوليسي".
أف مشػرد العالقػػة بػػيف " ػزب اهلل" و ركػػة " مػاس" و "إيػراف" يعػػيش الػة مػػف الرمػؽ والتػػوتر مػػي
وأكػد يوسػػؼ ّ
هذت المر مةر وهذا أقؿ ما يمكف أف يراؿ مي هذا الش ف.
كنا وما زلنا بحاجة اليران وحزب اهلل
وردا عمى سػؤاؿر ل ػت يوسػؼ إلػى أف " مػاس" كانػت ب اجػة لػدعـ كػؿ الرػوى وايطػراؼ مػي المنطرػةر والتػي
تشػػكؿ الػػة مػػف الم اصػػمة مػ اال ػػتالؿ ااسػرائيمير وقػػاؿ" :ن ػػف كنػػا ومػػا زلنػػا ب اجػػة إلػػى "إيػراف" و " ػػزب
اهلل"ر لكف الموقؼ المبدئي لم ركة أف هذا السموؾ جرح هذت العالقػة التػي كنػا نريػدها أف تكػوف عالقػة وطيػدة
وقويػػة م ػ ال ػػزبر ولكػػف ان يػػاز " ػػزب اهلل" لمنظػػاـ ودعػػـ بشػػار ايسػػد ودخول ػ عسػػكرياً لمرتػػاؿ إلػػى جانػػب
الجيش السوري أثر عمى ذلؾ".
وأعرب يوسؼ عف اعترادت ب ّف هذا ايمر أمردت الكثير مف المصداقية "وأ رجنا ن ف مي عالقتنا التي نريدها
أف تستمر كعالقات أخوية مي خندؽ المراومة والت دي لال تالؿ ااسرائيمي"ر لكن ل ت إلى أف "هذا المشػرد
قصػػـ ظررنػػا جميع ػاً وأف هػػذت العالقػػة أصػػب ت تشػػكؿ مع ػالً عبئػػا عمػػى كػػؿ الرػػوى التػػي أرادت أف تكػػوف مػػي
معسكر الممانعة والصمود والوقوؼ مي وج اال تالؿ ااسرائيمي".
أف العالقػػة
وعمػػا إذا كانػػت " مػػاس" خسػػرت " ػػزب اهلل"ر رأى أف كمػػا مػػف هػػذا النػػوع مبكػػرر مكت يػػا بػػالروؿ ّ
أصػػب ت مػػي أقصػػى درجػػات ال تػػور واالقتػراب مػػف " ػػزب اهلل" ا ف ويي ركػػة ي رجرػػا أمػػاـ الشػػارع العربػػي
وايمة العربية وااسالمية.
لبنان سيبقى ساحة مفتوحة لممقاومة الفمسطينية
وميمػػا أشػػار إلػػى أن ػ ال يػػدري كيػػؼ سػػينتري المشػػرد السػػورير أعػػرب يوسػػؼ عػػف اعترػػادت ب ن ػ سػػيكوف مػػف
الصعب عودة العالقة و" زب اهلل" متورط بكؿ هذت الدماء التي سالت عمػى أرض سػوريا أو برػي داعمػا لرػذا
النظػػاـر وأى أن ػ مػػف الصػػعب أف تعػػود العالقػػة بالشػػكؿ التػػي كانػػت عمي ػ مػػي السػػابؽر وقػػاؿ" :ن ػػف م ػ كػػؿ
الترػػدير لمػػا قدم ػ " ػػزب اهلل" مػػي السػػابؽ يجػػؿ خدمػػة ال ركػػة وتػػومير تػػدريبات لعناصػػرهار وكػػؿ االمكانيػػات
التي كاف يردمرا " زب اهلل" وي اوؿ أف يساعد ميرػا المراومػة ال مسػطينيةر لكػف ايعمػاؿ بخواتيمرمػا وبالتػالي
إف مشرد الػدـ السػوري والمػواطنيف المػدنييف السػورييف الػذيف يرتمػوف برصػاص " ػزب اهلل" شػيء صػعب عمػى
الناس تربم ".
وردا عمػػى س ػؤاؿر أكػػد يوسػػؼ أف ق ػرار الطمػػب مػػف قيػػادة " مػػاس" مضػػادرة بيػػروت يرج ػ لمدولػػة المبنانيػػة ال
لػػ" زب اهلل"ر مؤكػػدا أف العالقػػة وطيػػدة وطيبػػة مػ الدولػػةر المتػػا إلػػى أف ال ػػزب هػػو أ ػػد الرػػوى الموجػػودة مػػي
لبناف لكن ليس صا ب قرار ميما يتعمػؽ بوجػود " مػاس" مػي لبنػاف أو عػدـ وجودهػا .وجػزـ أف لبنػاف سػيبرى
سػػا ة م تو ػػة لممراومػػة ال مسػػطينيةر وقػػاؿ" :ن ػػف عمػػى تواصػػؿ دائػػـ ك مسػػطينييف مػ المبنػػانييف ون ػػف نعتبػػر
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أبنػػاء اد ػرة وا ػػدة اسػػمرا بػػالد الشػػاـر أعترػػد أف لبنػػاف يتعامػػؿ م ػ ال مسػػطيني برػػذت الرؤيػػة ايخويػػة ورؤيػػة
أبناء الجيرة الوا دة والوطف الوا د".
النشرة ،بيروت2013/6/10 ،
" 17الشعبية" :حكومة "الحمد اهلل" من نفس مدرسة فياض وتنتيج السياسة ذاتيا
غ ػزة لممسػػطيف  :قػػاؿ عدػػو المجنػػة المركزيػػة لمجبرػػة الشػػعبية جميػػؿ مزهػػر مػػي تص ػري ات ل ػ اليػػوـ االثنػػيف
[أمس] ل 6|10أعاد الرسـ ااعالمي لمجبرػة نشػرها" :وزراء كومػة ال مػداهلل مجػرد مػوظ يف عنػد السػيد أبػو
مػػازفر وبالتػػالي سػػين ذوف سياسػػت ر وسيسػػتمر ال مػػداهلل عمػػى ذات الػػنرج والسياسػػة ينرػػـ تخرج ػوا مػػف ن ػػس
المدرس ػػة والسياس ػػةر مال كوم ػػة الس ػػابرة كان ػػت تع ػػيش أزم ػػات اقتص ػػادية خانر ػػة ووادػ ػ ة وهن ػػاؾ تظ ػػاهرات
وا تجاج ػػات د ػػد م ػػا يج ػػري م ػػي الدػ ػ ة م ػػف غ ػػالء معيش ػػة وارت ػػاع أس ػػعار وم ػػرض المزي ػػد م ػػف الدػ ػرائبر
باادامة إلى جممة مف االشكاليات".
وأكػػد مزهػػر أف " كومػػة ال مػػداهلل سػػتظؿ مرتبطػػة بشػػروط الػػدوؿ الممولػػةر وستواصػػؿ االلت ػزاـ بات اقيػػة بػػاريس
االقتصػػادية التػػي كبمػػت شػػعبنا ال مسػػطينير ولػػف ت رػػؽ أي اخت ػراؽ عمػػى الصػػعيد االقتص ػادي لصػػالح شػػعبنا
والش ػرائح ال ري ػرة والمرمشػػة والعػػاطميف عػػف العمػػؿر والعدالػػة االجتماعيػػة وتكػػامؤ ال ػػرص بػػؿ ستدػػيؼ أعبػػاء
إدامية عميرـ".
ورأى أف كومػػة ال م ػػداهلل "س ػػيطوؿ عمره ػػا ارتباطػ ػاً بع ػػدـ وج ػػود إرادة وقػ ػرار سياس ػػي عن ػػد طرم ػػي االنرس ػػاـر
انراء االنرساـ واستعادة الو دةر ورسـ استراتيجية وطنية مو دة لمواجرة اال تالؿ".
قدس برس2013/6/10 ،
" 18األخبار" :حماس تجيز  200مسمح في "عين الحموة" وتعمل عمى استمالة "اإلسالميين"
آماؿ خميؿ  -قاسـ قاسػـ :هػؿ بػدأت ركػة مػاس تن يػذ خطػة السػتبداؿ مخػيـ اليرمػوؾ بمخػيـ عػيف ال مػوة
تساؤؿ أثارت مي اليوميف المادييف شائعات ت دثت عػف تجريػز مػاس أكثػر مػف  200مسػمح مػي عػدد مػف
اي ياء مي المخيـر إلػى جانػب زيػارة ممثػؿ ال ركػة مػي لبنػاف عمػي بركػة إلػى المخػيـ ولرائػ عػدداً مػف كػوادر
الرػػوى ااس ػػالميةر ال سػػيما رئ ػػيس ال ركػػة ااس ػػالمية المجاهػػدة الش ػػيو جمػػاؿ خط ػػاب والريػػادي م ػػي عص ػػبة
اينصػار الشػيو أبػو طػارؽ السػعدي .ومػا عػزز مػف التسػاؤالتر مػا تػردد عػف م اولترػا تو يػد تمػؾ الرػوى مػػي
جبرة وا دة.
ومي هذا ااطارر كش ت مصادر مواكبة أف بركة «الترى مرتيف بالسعدي مي م اولػة منػ السػتمالة العصػبة
إلػػى جانػػب مػػاس» .ومػػي اتصػػاؿ م ػ «ايخبػػار» أودػػح السػػعدي أن ػ الترػػى بركػػة ب دػػور خطػػابر عمػػى
هامش مناسبة اجتماعية مي المخيـ تخص أ د كػوادر ال ركػةر المتػاً إلػى أف بركػة دعاهمػا إلػى زيػارة قصػيرة
لمكتػػب ال ركػػة مػػي المخػػيـ خاللرػػار أطمعرمػػا بركػػة عمػػى لرػػاءات متعػػددة بػػيف مػػاس و ػػزب اهلل تدػػمنت
نراشات وؿ موقؼ الطرميف مف ايزمة السورية.
و وؿ ما تردد عف م اوالت الستمالة العصبة سواغرائرا بالماؿ والسالحر أعمف السعدي عف لراء قريػب ببركػة
مجػػدداًر المت ػاً إلػػى أف «الجمي ػ ي ػراهف عمػػى العصػػبة وي ػػاوؿ جرهػػا إلػػى جانب ػ » .لكن ػ شػػدد عمػػى «مبػػادئ
العصػػبة الثابتػػة والءاترػػا الػػثالث :ال لالقتتػػاؿ المبنػػاني ػ ػ ال مسػػطيني وال لالقتتػػاؿ ال مسػػطيني ػ ػ ال مسػػطيني وال
لالقتتاؿ السني ػ الشيعي».
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أما بركة مرد ن ى مي اتصاؿ م «ايخبار» كؿ الشائعات التي ت دثت عػف مخططػات مزعومػة ل مػاس مػي
المخيماتر مشي اًر إلى أف ال ركة من ت ة عمػى كػؿ ايطػراؼ .كػالـ بركػة وغيػرت مػف مسػؤولي مػاس ال يرنػ
خصومرـ ال ت اوييف .م ماس كانت مي ما مدى تشكؿ الضطاء السياسي اسالميي عيف ال موةر كما كانت
مي مر مة معينة تدعمرـ بالماؿر ب سب ما يشير مسؤولوف ممسطينيوف.
بػػالطب ال يوجػػد ل مػػاس م اركػػز ي رسػػرا مسػػم وف كمػػا بػػاقي ال صػػائؿ ال مسػػطينيةر إال أف مسػػؤولي غريمترػػار
ركة متحر يت ّدثوف عف كوف ماس ستتشب بضيرها .ويصػؿ ال ت ػاويوف مػي أ ػاديثرـ عػف مػاس إلػى ػد
الروؿ إف ماس تريد إنشاء مجموعة مسم ة تدـ مراتمي «بالؿ بدرر الرريب مف جبرة النصرةر إدامة الى
العشرات مف عناصرها الذيف كانوا مي مخيـ اليرموؾ السوري وانترموا إلى لبناف» .ويروؿ مسؤولوف مت اويوف
إنرـ بدأوا العمؿ مف أجؿ «تطويؽ ت ركات ماس».
ويجؿ ذلؾر أبػدوا اسػتعدادهـ لمتوامػؽ مػ خصػومرـ السػابريفر مػف ااسػالمييفر عاردػيف توقيػ وثيرػة ت ػاهـ
يوقّ ػ عميرػػا الريػػادي ال ت ػػاوي البػػارز م مػػود العيسػػى لالممرػػب بػ ػ«المينػػو» ر وممثػػؿ عػػف عصػػبة اينصػػارر
وتوميؽ ط لالم سوب عمى ااسالمييف المرربيف مف تنظيـ الراعدة ر والشيو أسامة الشرابي لأمير مف بري
مف «متح ااسالـ» .
وتنص الورقة عمى من اسػترداؼ الجػيش المبنػانير كمػا يمنػ اسػترداؼ قػوات اليوني يػؿ مػي الجنػوبر إدػامة
الى عدـ المشاركة مي أي اقتتاؿ لبنػاني ػ لبنػاني .يشػار الػى أنػ خػالؿ ايسػبوعيف المادػييفر وقبػؿ اسػتعادة
الجػػيش السػػوري و ػػزب اهلل السػػيطرة عمػػى مدينػػة الرصػػيرر كانػػت ال صػػائؿ تعمػػؿ عمػػى إخ ػراج بػػالؿ بػػدر مػػف
المخيـر ومساعدت مي الوصوؿ الى الرصيرر لكف ما جرى مي المدينة السورية أجرض هذت المساعي.
األخبار ،بيروت2013/6/11 ،
" 19الجياد" :ىذا ىو الوقت المناسب الستعادة الوحدة الوطنية وانيات االنقسام
ألرػػى الشػػيو خالػػد الػػبطش الريػػادي مػػي ركػػة الجرػػاد كممػػة مػػي معاليػػات المػػؤتمر التو يػػدي لمريئػػة الوطنيػػة
لممتراعديف العسكرييف بم امظات غزةر أكد خاللرا أف المنادميف ال يتراعدوف وال يتعبوف وهذا مػا ينبضػي أف
يكوف اد ار مي ثرامة أبناء شعبنا مي هذت المر مة التػي ت تػاج لمواجرػة اال ػتالؿ والتػي أصػابرا االعوجػاج
جراء االنرساـ.
وقاؿ اف أعداء المؤتمر هـ جزء مف التػاريو ورسػموا بالبنػادؽ جضراميػة ممسػطيف ولرػذا مػف الدػروري تو يػد
مؤسسترـ التخاذ خطوات إلى ايماـ يف إدارة المعركة م اال تالؿ متواصمة وتنتري لصالح شػعبنا و روقػ
العادلة.
وأشار إلى أف هذا الوقت هو المناسػب لمتو ػد واسػتعادة الو ػدة الوطنيػة سوانرػاء االنرسػاـ الػذي بعثرنػا وأدػاع
سنوات مف عمرنا ولرذا يتطمب إنراء هذا الممؼ مشي ار إلى دور الريئة الوطنية لممتراعديف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/11 ،
 20نتنياىو :سنواصل االستيطان بالقدس حتى بوجود المفاوضات
قػػاؿ رئػػيس وزراء اال ػػتالؿ ااسػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاهور إف دولتػ العبريػػة ستواصػػؿ البنػػاء مػػي الرػػدس بضػػض
النظر عف 'الم اودات'.
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وأدػػاؼ نتنيػػاهو أمػػاـ أعدػػاء كتمػػة الميكػػود مػػي الكنيسػػتر اليػػوـ ااثنػػيفر أف الواليػػات المت ػػدة لػػـ تطمػػب مػػف
لإسرائيؿ وقؼ البناء مي الردس 'كانت هناؾ مترات تكتيكية لوقؼ مؤقت لمبناءر مي ي رمات شمومور لكف
ليس ذلؾ ما يمنعنا مف التوصؿ إلى ات اؽ'.
وكانػػت عدػػو الكنيسػػت ااسػرائيمية تسػػيبي وطػػوبيمي عػػف ػػزب 'الميكػػود'ر طمبػػت مػػف نتنيػػاهو ت سػػي ار ػػوؿ
ت جيؿ زيارة كيري لممنطرة.
فمسطين أون الين2013/6/10 ،
 21نتنياىو" :إسرائيل" سترد عمى أي ىجمات انطالقاً من سورية
لوكػػاالت  :أعمػػف رئػػيس الػػوزراء “ااسػرائيمي”ر بنيػػاميف نتنيػػاهور أف المبػػدأ الػػذي يوجػ سياسػػت يػػاؿ ال ػػرب
الدائرة مي سوريار هو أف كؿ مف يردد أو يشف هجمات دد “إسرائيؿ” محنرا ستراجم .
وقاؿ نتنياهو خالؿ اجتمػاع لمجنػة الخارجيػة وايمػف التابعػة ؿ “الكنيسػت ااسػرائيمي”ر أمػسر إف المبػدأ الػذي
يوج ػ “إس ػرائيؿ” هػػو أف كػػؿ مػػف يرػػدد بشػػف هجمػػات دػػدها أو يشػػف هجمػػات عميرػػا “ ..سػػتتـ مراجمت ػ ”.
وأدػػاؼ “نشػػاهد شػػرؽ أوسػػط جديػػداً وهػػو هػػائج وعاصػػؼ وقابػػؿ جػػداً لالشػػتعاؿر وهػػذا ينطبػػؽ بشػػكؿ خػػاص
عمى ال دود الشمالية م سوريار ون ف نعمؿ أماـ هذت التطورات بصورة مسؤولة وبرجا ة الرأي وب زـ”.
الخميج ،الشارقة2013/6/11 ،
 22ليبرمان لالتحاد األوروبي :موقفكم من حزب اهلل نفاق ولم يعد مالئما تدخمكم في عممية السالم
ذكرت السفير ،بيروت ،2013/6/11 ،عف ممي موسىر أف رئيس لجنة الخارجية وايمف مي الكنيست
أميضدور ليبرمافر انترد مي رسالة وجررا أمس إلى وزيرة خارجية االت اد ايوروبي كاثريف أشتوفر عدـ
إدراج االت اد « زب اهلل» عمى قائمة اارهاب ايوروبية .وأشار عمى وج الخصوص إلى أف ذلؾ يعتبر
نوعاً مف الن اؽ الصارخر خصوصاً إذا قورف بالموقؼ الذي اتخذت مجمس وزراء مجمس التعاوف الخميجي قبؿ
أياـ.
وكتب ليبرماف أف « عدـ إدراج تنظيـ إرهابي يدعو ويعمؿ لمرتؿ والكراهية عمى قائمة االت اد ايوروبي
لمنظمات اارهابر هو ن اؽ صارخ ...والسؤاؿ المطروح هو ما المطموب مف أجؿ إدخال عدا الوقائ
المعرومة ...ممثؿ هذا الررار ال يرسؿ مرط رسالة ص ر تسامح تجات نشاطات هذت المنظمةر سوانما أيداً
سي وؿ دوف الردرة عمى جم التبرعات و شد الدعـ مي أرجاء أوروبا».
ورمػػض ليبرمػػاف مك ػرة التمييػػز بػػيف الػػذراع العسػػكري والػػذراع السياسػػي لػ ػ« ػػزب اهلل» يػػث تصػػؿ التعميمػػات
لمذراعيف مف أمػيف عػاـ وا ػد هػو السػيد سػف نصػر اهلل .وقػاؿ إنػ لنصػر اهلل «يواصػؿ الريػاـ بػدور خطيػر
يػػث يسػػاعد الػرئيس بشػػار ايسػػد مػػي سػػوريا عمػػى قتػػؿ شػػعب ر كمػػا النظػػاـ ااي ارنػػي مػػي قمػ التظػػاهرات مػػي
العاميف  2009و2010ر وهو يعمػؿ مػي سػيناء والػيمف» .واعتبػر أف اغتيػاؿ ال ريػري «ومػؤامرات أخػرى مػي
الشرؽ ايوسط قادت الب ريف ومصر إلى تصنيؼ زب اهلل كتنظيـ إرهابي»ر مشي اًر إلى أف إسرائيؿ تدرؾ
مخاطر « زب اهلل» وو ازرة الدماع ايميركية قدرت امتالك لترسانة مف  30ألؼ صاروخ وهاوف ترػدد م اركػز
السكاف مي إسرائيؿ.
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وأدامت الشرق األوسط ،لندن2013/6/11 ،ر أف ليبرماف هاجـ االت اد ايوروبي واترم بػ«التمػوف» وقػاؿ
إف هذا االت اد مرد مصداقيت ولـ يعد مالئما لمتدخؿ مي عممية السالـر بعد رمض االت اد مرترح دػـ ػزب
اهلل المبناني مي الئ ة التنظيمات اارهابية مي العالـ.
وقػػاؿ ليبرمػػافر الػػذي كػػاف يت ػػدث سوالػػى جانب ػ رئػػيس الػػوزراء ااس ػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاهور أمػػسر مػػي لجنػػة
الخارجية وايمف بالكنيستر إف «إسرائيؿ تعيش مي منطرة عاص ة ومي أوقات عاص ةر لكف ما يرمرني أكثر
الود ػ الػػدولير مػػالررار الػػذي اتخػػذت مجمػػس وزراء خارجيػػة االت ػػاد ايوروبػػي مػػي ال ارب ػ مػػف الشػػرر ال ػػالي
برمض اعتبار زب اهلل تنظيما إرهابيار رغـ الترارير التػي طر ػت عمػى طاولتػ ر يثيػر الرمػؽ الشػديد»ر وتػاب
قػػائال« :مػػي هػػذت الترػػارير أدلػػة وادػ ة عمػػى أف ػػزب اهلل متػػورط مػػي اغتيػػاؿ رميػػؽ ال ريػػري لرئػػيس كومػػة
لبناف ايسبؽ ومي العممية اارهابية ببورغاس مي بمضاريا ومي م اوالت إرهابيػة بربػرص .لكػف ايوروبيػيف ال
يتمتعوف بالشجاعة والصدؽ الذاتي إزاء ذلؾ وي دموف دمف رؤوسرـ مي الرمؿ».
 23يوفال شتاينتس :الغمبة في الصراع في سورية قد تكون لألسد
الس ير -رويترز :أعمف وزير االستخبارات والشؤوف ااستراتيجية ااسرائيمي يوماؿ شتاينتسر أمسر أف الضمبة
مػػي الص ػراع م ػي سػػوريا ربمػػا كانػػت مػػف نصػػيب ال ػرئيس السػػوري بشػػار ايسػػد .وعمػػى الػػرغـ مػػف أف أعدػػاء
آخريف مي ال كومة ااسرائيمية سرعاف ما تنصموا مف هذا الػرأي محنػ يعكػس الصػعوبات التػي تواجػ إسػرائيؿ
والدوؿ الضربية مي التكرف بمصير سوريا.
وقػػاؿ شػػتاينتسر ردا عمػػى س ػؤاؿ عمػػا إذا كانػػت النجا ػػات التػػي ررترػػا الر ػوات السػػورية مػػؤخ ار مػػي مواجرػػة
المسم يف إيذانا بانتصار ايسدر «كنت أمكر دائما مي أف اليد العميا ربما كانت مي النرايػة لألسػد بػدعـ قػوي
مػػف إي ػراف و ػػزب اهللر وأعترػػد أف هػػذا ممكػػفر وكنػػت أعترػػد منػػذ مت ػرة طويمػػة أف هػػذا ممكػػف» .وأدػػاؼ إف
ال كومة السورية «ربمػا ال تبرػى م سػب بػؿ وربمػا تسػتعيد أر ٍ
اض» مػف المسػم يف .ورمػض اادالء بمزيػد مػف
التصػري ات بشػ ف ا تمػػاؿ انتصػػار الرػوات السػػوريةر مستشػػردا بسياسػػة إسػرائيؿ مػػي عػػدـ التػػدخؿ مػػي شػػؤوف
سوريا .وتاب «مف مصم ت لايسد أال يست زنا عمى ن و يدمعنا لمتدخؿ».
ػور لػػدى و ازرتػػي الػػدماع والخارجيػػة .وقػػاؿ ديبموماسػػي إس ػرائيمي «هػػذا موقػػؼ
ولريػػت تص ػري ات شػػتاينتس متػ ا
شتاينتس الشخصي بناء عمى مػا بمضػ مػف معمومػاتر أو بػاي رى ممنرػؿ معمومػات خاطئػة» .وقػاؿ المت ػدث
باسـ ال كومة ااسرائيمية مارؾ ريضيؼ إف شتاينتس كاف يت دث عف ن س سواف ال كومة ااسرائيمية ليس لرػا
موقؼ رسمي بش ف ا تماالت مصير ايسد.
السفير ،بيروت2013/6/11 ،
 24دانون :حل المسألة الفمسطينية ضمن ترتيب إقميمي يشمل األردن ومصر
تػػؿ ابيػػب  -وكػػاالت :صػػرح نائػػب وزيػػر الػػدماع االس ػرائيمي دانػػي دانػػوف ب ػ ف اس ػرائيؿ سػػوؼ تسػػعى ل ػػرض
سػػيادترا عمػػى معظػػـ الدػ ة الضربيػػة بينمػػا سػػيتـ’التوصػػؿ إلػػى ػػؿ لممسػ لة ال مسػػطينية مرػػط كجػػزء مػػف ترتيػػب
إقميمي يشمؿ ايردف ومصر.
وقػػاؿ دانػػوف إن ػ بينمػػا تتطم ػ إس ػرائيؿ إلػػى اال ت ػػاظ بالسػػيطرة عمػػى أكبػػر مسػػا ة مػػف الد ػ ة الضربيػػة قػػدر
المس ػػتطاعر محنر ػػا س ػػوؼ تس ػػعى لمش ػػاركة مص ػػر وايردف م ػػي ت دي ػػد الودػ ػ النر ػػائي لم مس ػػطينييفر ب س ػػب
ص ي ة ‘جيروزاليـ بوست ‘ااسرائيمية مي موقعرا االكتروني.
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وأداؼ دانوف مي تصري ات لمشبكة التمي زيونية الرسمية لمكنيست ’:رؤيتي تشػمؿ شػراكة ريريػة مػ مصػر
وايردف وال مسطينييف’.
القدس العربي ،لندن2013/6/11 ،
" 25يديعوت" :يعمون يتب أر من نائبو بعد تصريحاتو حول الدولة الفمسطينية
ليػػو بػػي آي  :كش ػ ت تص ػري ات نائػػب وزيػػر ال ػػرب ااس ػرائيمي دانػػي دانػػوفر ب ػ ف ػػزب الميكػػود وال كومػػة
“ااسرائيمية” يعارداف قياـ دولة ممسطينيةر عف توتر بين وبيف وزير ال رب موشػي يعمػوفر الػذي أعمػف أنػ
يتبػ ػ أر م ػػف نائبػ ػ ر نظػ ػ اًر لمد ػػرر ال ػػذي تسػ ػبب ه ػػذت التصػ ػري ات لمدبموماس ػػية “ااسػ ػرائيمية” م ػػي الع ػػالـ .ونرم ػػت
صػ ي ة “يػديعوت أ رونػوت”ر أمػسر عػف يعمػوف قولػ ر خػالؿ م ادثػة مضمرػة مػ شخصػية “إسػرائيمية” رميعػػة
المستوىر مي أعراب نشر تصري ات دانوف أمسر “لرد رمعت مسؤوليتي عن ر وال تموموني”.
الخميج ،الشارقة2013/6/11 ،
 26نواب اليمين بالكنيست تطالب بمحاكمة زحالقة بتيمة تحريض الشباب لرفض الخدمة المدنية
شف أعداء كنيست مف أ زاب اليميف المتطرؼر هجوماً عمػى النائػب د .جمػاؿ ز الرػةر رئػيس كتمػة التجمػ
البرلمانيػػةر أثػػر دعوتػ الجمػػاهير العربيػػة لػرمض مشػػروع الخدمػػة المدنيػػةر وذلػػؾ خػػالؿ مشػػاركت مػػي المػػؤتمر
الوطني لمناهدة الخدمة المدنية والعسكرية وكامة أشكاؿ التجنيدر الذي عرد مي الناصرة السبت ال ائت .ورد
ز الرة عمى ممة الت ريض قائالً " :ممة الت ػريض المسػموـ مػف قبػؿ أوبػاش اليمػيف ال اشػي هػي ب ػد ذاترػا
دليؿ عمى ت ثير وصدؽ الموقؼ".
واترػػـ ن ػواب اليمػػيفر وهػػـ مػػف االئػػتالؼ ال كػػومير النائػػب ز الرػػة بت ػريض الشػػباب العػػرب ل ػرمض الخدمػػة
المدنية .وقالت نائبة وزيػر المواصػالتر تسػيبي وطػوبمي مػف ػزب لالميكػود بيتينػو  ":ز الرػة يػوعظ العػرب
أف يػ كموا مجانػػار ويعممرػػـ االخػػذ وال صػػوؿ عمػػى شػػيء دونمػػا مػػن رـ مرابػػؿ لمدولػػة" .أمػػا رئػػيس لجنػػة العمػػؿ
والرمػػات والص ػ ة البرلمانيػػةر عدػػو الكنيسػػت ػػاييـ كػػاتس لالميكػػود بيتينػػو ر مرػػد ثػػارت يظت ػ عمػػى دعػػوة
ز الرة وقاؿ" :أقواؿ ز الرة هي ت ريض أهوجر وتؤكد أف ال مكػاف لػ مػي الكنيسػتر مؤسػؼ جػدا اف يسػتضؿ
ز الرة منصب الجماهيري لصالح الت رقة وخمؽ صراع بدال مف م اولت الترريب بيف المجتمعيف".
مػف جرترػا أعمنػت عدػػوة الكنيسػت شػولي مػوعمـ مػػف ػزب "البيػت اليرػودي"ر اليمينػػي المتطػرؼر عػف نيترػػا
التوج لممستشار الردائي لم كومػةر ومطالبتػ مػي اايعػاز لمشػرطة ب ػتح ت ريػؽ دػد النائػب جمػاؿ ز الرػةر
بشػبرة الت ػريض دػػد الشػباب العػػربر الػراغبيف بػاالنخراط مػػي "الخدمػػة المدنيػة"ر وذلػػؾ بنػػاء عمػى أقوالػ مػػي
مؤتمر مناهدة الخدمة المدنية مي الناصرة.
فمسطين أون الين2013/6/10 ،
 27المجنة الوزارية اإلسرائيمية لشؤون التشريع تصادق عمى قانون "مكافحة االرىاب"
السػػبيؿ :صػػادقت المجنػػة الو ازريػػة ااس ػرائيمية لشػػؤوف التش ػري مػػي ال كومػػة ااس ػرائيمية عمػػى مشػػروع قػػانوف
"مكام ػػة االرهػػاب" الػػذي ترػػدمت ب ػ وزيػرة الردػػاء تسػػيبي ل نػػي مػػف ػػزب "ال ركػػة"ر رغػػـ االنترػػادات الدوليػػة
ال ادةر وذلؾ سبما ذكرت ص ي ة هررتس الصادرة اليوـ االثنيف.
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وأعد الرانوف سب ل ني ليكوف بديال لرانوف الطوارئ الػذي أقػر عػاـ  1945المعمػوؿ بػ اليػا مػي إسػرائيؿر
مف أجؿ تنظيـ الصال يات المطموبة يغراض ا باط النشاطات اارهابيةر وعمميات الت ريؽ بترـ الخروقات
ايمنية.
وسػػيمس قػػانوف "مكام ػػة االرهػػاب" ب رػػوؽ االنسػػافر مػػف خػػالؿ مػػنح الصػػال يات لتن يػػذ اعترػػاالت اداريػػةر
وتوسػػي مصػػطمح "أعمػػاؿ ارهابيػػة"ر و"منظمػػات ارهابيػػة" عػػف طريػػؽ ت ديػػد أف االرهػػاب لػػيس مرصػػو ار عمػػى
الدػػرر الجسػػدي أو الن سير سػػب مػػا أكدت ػ منظمػػات رػػوؽ االنسػػافر والريئػػات السياسػػية الدوليػػة .و ػػدد
الرػػانوف أف مػػف يظرػػر تدػػامن وت ييػػدت لمنظمػػة ارهابيػػةر أو رمػ رايترػػار و مػػؿ شػػعارهار ودعمرػػا عػػف طريػػؽ
التمويؿ المالير يعاقب بالسجف لمدة ثالث سنوات.
ومػػدد قػػانوف " مكام ػػة االرهػػاب " مت ػرة االعترػػاؿ لمم كػػوميف بالسػػجف المؤبػػد مػػف  30سػػنة إلػػى  40سػػنةر
والسماح باعتراؿ ايشػخاص دوف ال اجػة لمثػولرـ أمػاـ الرادػي لمػدة  96سػاعةر ومػنعرـ مػف لرػاء م ػاميرـ
لمدة  30يوما.
ومػػي تعميررػػا عمػػى المصػػادقة عمػػى قػػانوف " مكام ػػة االرهػػاب "ر قالػػت رئيسػػة ػػزب مي ػرتس اليسػػاري زهامػػا
غالوف ":قررت ال كومة ااسرائيمية مف خالؿ المصادقة عمى هذا الرانوف خرؽ روؽ االنساف ت ت مسػمى
الندػػاؿ دػػد االرهػػابر وهػػذا الرػػانوف باطػػؿ وغيػػر مربػػوؿر ين ػ يمػػنح إس ػرائيؿ صػػال يات صػػارمة العترػػاؿ
أشخاص وا تجازهـ اداريار وت ديد رية ركترـر وت ويؿ ايشخاص والمنظمػات التػي ت ػامظ عمػى الرػانوف
إلى ارهابييف".
السبيل ،عمان2013/6/11 ،
" 28جيروزاليم بوست" :خالفات ائتالف نتنياىو مرشحة لمتصاعد
بيػػت ل ػػـ :وبػػو رئػػيس الػػوزراء ااس ػرائيمي بنيػػاميف نتانيػػاهو وزراء كومت ػ وطػػالبرـ بود ػ خالمػػاترـ جانب ػاً
والعمػؿ برػدوء ك ريػػؽ وا ػد .وقالػت صػ ي ة «جيػروزاليـ بوسػػت» اف نتانيػاهو دػرـ خػػالؿ اجتمػاع لمجمػػس
الػػوزراء اال ػػدر عمػػى ودػ خالمػػاترـ جانبػاً مػػف أجػػؿ مواجرػػة الت ػػديات عمػػى الصػػعيديف االمنػػي والسياسػػير
مدي اً« :مواطنو إسرائيؿ اختارونا كي نروـ بمرمات كبيرةر وليس الصراع عمى مصالح سياسية ديرة».
وأشػػار إلػػى أن ػ منػػذ تشػػكيؿ كومت ػ مػػي آذار لمػػارس ر ررػػت العديػػد مػػف اانجػػازاتر بمػػا مػػي ذلػػؾ تمريػػر
موازنة الدولة مي مجمػس الػوزراءر ومػا يسػمى ب ػ «ايجػواء الم تو ػة» وغيرهػا مػف الردػايا .لكػف مػف المنتظػر
اف تتصػػاعد الخالمػػات داخػػؿ االئػػتالؼ ال كػػومي مػػي إس ػرائيؿ خػػالؿ االسػػبوعيف المربمػػيفر خصوص ػاً إذا مػػا
كشػؼ وزيػػر الخارجيػػة االميركػػي جػوف كيػػري عػػف خطػػة سياسػػية جديػدة السػػتئناؼ الم اودػػات تمريػػداً القامػػة
دولػػة ممسػػطينية .وسيدػػاؼ هػػذا الخػػالؼ المتوقػ إلػػى جممػػة الخالمػػات داخػػؿ ائػػتالؼ نتانيػػاهو يػػث ي تػػدـ
الجدؿ بشكؿ مكثؼ عمى الموازنةر ومسائؿ الديف والدولةر وكي ية تضيير النظاـ االنتخابي.
الحياة ،لندن2013/6/11 ،
" 29ىارتس" :السفير اإلسرائيمي السابق في األردن يطالب حكومتو بتزويد األردن بالغاز
دعا الس ير ااسرائيمي السابؽ مي ايردف عديد عيراف كومت إلى تصدير الضاز بشكؿ موري إلى ايردفر
لمسػػاعدت مػػي التضمػػب عمػػى نرػػص مصػػادر الطاقػػةر ب سػػب مػػا أورت ص ػ ي ة هػػررتس اليػػوـ االثنػػيف .وقػػاؿ
عيراف مي مؤتمر لمعرد دراسات ايمف الرومي مي جامعة تؿ ابيب إف اخ اؽ كومت بتزويد ايردف بالطاقة
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يرػ ػ م ػػي اط ػػار اخ ػػاؽ السياس ػػييف م ػػي توظي ػػؼ مص ػػادر الطاق ػػة لخدم ػػة االغػ ػراض السياس ػػية واالس ػػتراتيجيةر
وأداؼ اف ايردف عمى وشؾ االنريار االقتصادير ب سب الص ي ة.
وأوردت الص ػ ي ة اشػػارة عي ػراف إلػػى اجػػة االردف الماسػػة لمضػػاز اثػػر استدػػامة  650الػػؼ الجػػىء سػػورير
يث ستزيد اجت لمضاز مي السنوات الرادمة إلى ن و  5مميار متر مكعب مي السنة.
وأمادت هررتس قول "مف النا ية االستراتيجية لدينا مصم ة باستررار ايردف وعدـ ترديدت مف قبؿ الالجئيف"ر
و"عمينػػا ربػػط ايردف بشػػبكة اينابيػػب ااسػرائيمية"ر منوهػاً إلػػى امكانيػػة اف تشػػكؿ اكتشػػامات الضػػاز مػػي الب ػػر
ايبيض المتوسط قبالة السوا ؿ ااسرائيمية وال مسطينية والمبنانيةر مصالح مشتركة.
فمسطين أون الين2013/6/10 ،
 30وزارة الصحة في "إسرائيل" :ارتفاع عدد المصابين في "اإليدز" خالل سنة 2012
عماف -بت ار :أظررت معطيات ديثة نشرترا و ازرة الص ة مي «إسرائيؿ» ارت اعا قياسيا بالمصابيف ب يػروس
نرػػص المناعػػة المكتسػػبة «االيػػدز» خػػالؿ العػػاـ 2012ر يػػث وصػػؿ عػػدد المصػػابيف إلػػى  449الػػة منػػذ
اكتشام مي ثمانينيات الررف المادير ومرا لما ذكرت أمس االثنيف ص ي ة «هررتس»ااسرائيمية.
ونرمػػت «هػػررتس» عػػف و ازرة الصػ ة ااسػرائيمية اف عػػدد ػػاممي ميػػروس االيػػدز مػػي «إسػرائيؿ» ارت ػ بنسػػبة
 11مي المئة مي العاـ المادي مرارنة بالعاـ 2011ر واف غالبية اممي ال يروس تتراوح اعمارهـ بيف -31
 40عامار وايكبر سنا عمرت  92عامار واف هناؾ اربعة اط اؿ مف بيف المصابيف بال يروس.
السبيل ،عمان2013/6/11 ،
 31وزارة "الرفاة اإلسرائيمية" :ارتفاع حوادث االعتدات والتنكيل بالمسنين اإلسرائيميين
ػادا مػػي عػػدد ػوادث االعتػػداء والتنكيػػؿ
اعػػا ػ ً
رصػػدت و ازرة "الرمػػاة االجتمػػاعي" مػػي ال كومػػة ااس ػرائيمية ارت ً
بكبار السفر مف قبؿ ذويرـ أو المسئوليف عف رعايترـر مػي مؤشػر عمػى مػدى الت كػؾ االجتمػاعي مػي الدولػة
ػادا سػجؿ خػالؿ
اعػا ً
العبرية .ويستدؿ مف معطيات نشرترا الو ازرة ومنظمػة "جوينػت"ر اليػوـ االثنػيفر أف ارت ً
السنوات ايرب االخيرة عمى عدد اال داث التي تعػرض ميرػا مسػنوف لمتنكيػؿ الجسػدي او الن سػي مػف جانػب
أبناء عائالترـ وآخريف.
وأداؼ التررير أف ن و خمسة آالؼ مسف اشتكوا خالؿ العاـ المنصرـ ل 2012عمى مثؿ هػذت الممارسػات
غما عنرـ
ددهـ .وقاؿ بعدرـ إف أبناء عائالترـ أو أقربائرـ ودعوا يدهـ عمى ساباترـ مي البنوؾ ر ً
فمسطين أون الين2013/6/10 ،
" 32ىآرتس"" :إسرائيل" تبيع عتاداً عسكرياً لمصر والجزائر والمغرب واإلمارات وباكستان
ع ػ48ػرب :كش ت ترارير رسمية لم كومة البريطانيةر اف إسرائيؿ باعت مػي السػنوات الخمػس المادػية عتػادا
عسكريا يرب دوؿ عربيةر هي مصر والجزائر والمضرب واالمارات العربية ادامة إلى الباكستاف.
ص ػ ي ة "هػػارتس" أوردت النب ػ مػػي موقعرػػا عمػػى الشػػبكةر اليػػوـ الثالثاءراسػػتنادا إلػػى ترريػػر مكتػػب ايشػػضاؿ
والتطػػوير والتجديػػد التػػاب لم كومػػة البريطانيػػة والػػذي ي ارقػػب الصػػادرات ايمنيػػة وينشػػر ترػػارير دوريػػة ػػوؿ
تصاريح بي االسم ة والعتاد العسكري والمنتجات المدنية التػي تسػتدعي المراقبػة بسػبب امكانيػة ت ويمرػا إلػى
استعماالت عسكرية.
التاريخ :ال ال ات 2013/6/11

العدد2887 :

ص 19

التررير أشػار انػ مػي ال تػرة الواقعػة بػيف  2008و تػى  2012عالجػت السػمطات البريطانيػة مئػات الطمبػات
ااس ػرائيمية لش ػراء معػػدات عسػػكرية السػػتعماؿ الجػػيش ااس ػرائيمي أو لػػدمجرا مػػي المنظومػػات التػػي تصػػدرها
إس ػرائيؿ إلػػى دوؿ العػػالـ الثالػػث وان ػ مػػف بػػيف هػػذت الػػدوؿر الػػدوؿ العربيػػة ايرب ػ سػػال ة الػػذكر ادػػامة إلػػى
باكستاف.
عرب 2013/6/11 ،48
 33اإلحصات المركزي اإلسرائيمي :االستيطان يتضخم  %176خالل الربع األول من 2013
راـ اهلل  -البيػػاف – وكػػاالت :اظرػػرت بيانػػات إس ػرائيمية ارت ػػاع نسػػبة البنػػاء االسػػتيطاني مػػي الرب ػ االوؿ مػػف
العاـ ال الي إلى  176مي المئة مي الوقت الذي استؤنؼ مي البناء مي اكبر مستوطنتيف مي الد ة الضربية
وهما «بيتػار ايميػت» و«مػوديف ايميػت» بعػد توقػؼ شػب تػاـ خػالؿ السػنوات الػثالث االخيػرةر تزامنػا مػ ت كيػد
مجمػس رػػوؽ االنسػػاف اف عمميػات توسػػي المسػػتوطنات تمثػؿ ترديػػدات أساسػػية ل ػؽ ال مسػػطينييف مػػي ترريػػر
المصير.
وقاؿ مكتب اال صاء المركزي ااسرائيمي ان خالؿ الشرور الثالثة االولى مف العاـ ال ػالي بػدأ العمػؿ لبنػاء
 865منزال جديدا مي الد ة الضربيةر مف بينرا  265مي «بيتار ايميت» و 341مي «موديف ايميت»ر ب سب
ص ي ة «جيروزاليـ بوست» ااسرائيمية عمى موقعرا االلكتروني.
ومرارنة بالرب االوؿ لمعاـ المادير بدأ العمؿ بش ف  313منزال جديدا لممستوطنيف مف بينرا  12مي «بيتار
ايميت» و 26مي «موديف ايميت» .وتر المستوطنتاف بالررب مف خطػوط مػا قبػؿ عػاـ  1967ومػف الم تمػؿ
اف تصبح المستوطنتاف جزءا مف إسرائيؿ مي اي ات اؽ بشاف الود النرػائي مػ ال مسػطينييف .تػ تي بيانػات
مكتػػب اال صػػاء مػػي الوقػػت الػػذي يػػدم ميػ وزيػػر الخارجيػػة االميركػػي جػػوف كيػػري بمبػػادرة دبموماسػػية جديػػدة
ال ياء الم ادثات ااسرائيمية ال مسطينية المباشرة المجمدة منذ شرر ديسمبر عاـ .2008
البيان ،دبي2013/6/11 ،
 34مصدر إسرائيمي :نظام األسد ينسق معنا حول معبر القنيطرة لكنو فاجأنا بإدخال دبابات
تػػؿ أبيػػب :مػػي أعرػػاب االترامػػات التػػي تػػرددت مػػي إس ػرائيؿ ودوؿ الضػػرب التػػي تػػترـ كومػػة بنيػػاميف نتنيػػاهو
بت ييد نظاـ بشار ايسد مي سوريار سربت مصادر كومية ما وص ت ب ن « ريرة ما جرى» مف تنسيؽ بيف
البمديف عند سيطرة المعاردة السورية عمى معبر الرنيطرة ال دودي مي الجوالف ايسػبوع المادػي .ماعترمػت
بوجػػود التنسػػيؽر لكنرػػا قالػػت إف «إسػرائيؿ لػـ تعػػرؼ مسػػبرا بػ مر دخػػوؿ دبابػػات سػػوريار ولػػذلؾر مرػػد ا تجػػت
و ار ت تردد بالتدخؿ إذا لـ تنس ب» تمؾ الدبابات.
وروت هذت المصادر أمس قصة هػذا التنسػيؽ مػي البدايػة لمم ػرر العسػكري لصػ ي ة «يػديعوت أ رونػوت»ر
ثػػـ عممترػػا لبريػػة وسػػائؿ ااعػػالـر وجػػاء ميرػػا أن ػ «عمػػى أثػػر سػػيطرة ق ػوات المعاردػػة السػػورية عمػػى معبػػر
الرنيط ػرةر بػػادرت ق ػوات النظػػاـ السػػوري باالتصػػاؿ م ػ الجانػػب ااس ػرائيمي بواسػػطة الر ػوات متعػػددة الجنسػػيات
التابعػة لألمػػـ المت ػدةر وأبمضترػػا ب نرػػا تنػوي الريػػاـ برجػوـ مدػػاد لت ريػػر المعبػر وبػ ف هػذا سػػيتطمب ت ركػػات
واسػعة لمرػوات السػورية مػي المنطرػػة سوادخػاؿ قػوات قتاليػة مسػم ةر بمػػا يتعػارض ونػص ات اقيػة مػض االشػػتباؾ
الموقعة بيف البمديف مي سنة 1974ر وأف هذا الت رؾ موج مرط دد قوات المعاردة وليس دد إسرائيؿ».
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وأدػػامت المصػػادر ااس ػرائيمية قائمػػة إف رد قائػػد ق ػوات الجػػيش ااس ػرائيمي عمػػى الػػبالغ السػػوري «لػػـ يتدػػمف
اعت اردػػا عمػػى دخػػوؿ ه ػػذت الر ػوات»ر أي أف إس ػرائيؿ وامر ػػت عمػػى دخػػوؿ السػػورييف رغ ػػـ تعػػارض ذلػػؾ مػ ػ
نصوص االت اقية .ولكف إسرائيؿ موجئت ب ف خمس دبابات وعدة مجنزرات رامرت مراتمي قوات النظاـر وهػذا
ايمر لـ يكف واد ا مي الطمب السوري .ما تجت إسرائيؿ مو ار عمى ايمر وبن س الرنوات لأي عبر الروات
الدوليػػة وطالبػػت بػػحخراج الػػدبابات وهػػددت ب نرػػا سػػترد عمػػى أي قذي ػػة تطمػػؽ مػػف هػػذت الػػدبابات وتصػػؿ إلػػى
المنطرػػة التػػي تس ػػيطر عميرػػا إسػ ػرائيؿ مػػي الج ػوالف ت ػػى لػػو ت ػػـ ذلػػؾ بالخط ػ  .كم ػػا توجرػػت و ازرة الخارجي ػػة
ااسرائيمية با تجاج رسمي لدى ايميف العاـ لألمـ المت دةر باف كي مػوفر وطر ػت الموقػؼ ن سػ  .و سػب
المصدرر محف السورييف ردوا ب نرـ توجروا بطمب ادخاؿ الدباباتر لكف يبدو أف قوات ايمـ المت ػدة تػ خرت
مي نرؿ الطمبر وأكد النظاـ أن يدخؿ هذت الدبابات والمجنزرات مرط لبدػ سػاعات ولػف تكػوف موجرػة ن ػو
إسرائيؿ ب ي شكؿ مف ايشكاؿ.
الشرق األوسط ،لندن2013/6/11 ،
 35استشياد  11فمسطينيا في سورية خالل أسبوع
غزة -الردس دوت كوـ -خاص :استشرد  11ممسطينيا مي سوريةر منذ يوـ الثالثاء المادير جػراء اسػتمرار
عمميات الرصؼ والرجمات التي تستردؼ المخيمات ال مسطينية.
وقالػػت مصػػادر خاصػػة ل ػ الرػػدس دوت كػػوـر يػػوـ االثنػػيف :أف الشػػرداء سػػرطوا خػػالؿ الرصػػؼ الػػذي اسػػتردؼ
مخيـ سبينة بدمشؽر مخيـ اليرموؾر و ي المزة بدمشؽ.
القدس ،القدس2013/6/11 ،

 36مركز أسرى فمسطين :األسرى اإلداريون يقررون خوض "إضراب تاريخي" عن الطعام
راـ اهلل " -ايياـ" :أكد مركز أسرى ممسطيف لمدراسات أف ايسرى اادارييف مػي سػجوف اال ػتالؿ بػدؤوا أمػس
ااد ػراب الم تػػوح عػػف الطعػػاـ ا تجاج ػاً عمػػى تصػػعيد سياسػػة االعترػػاؿ اادارير والتمديػػد ااداري المتجػػدد
والمتعاقب ب ررـ دوف ترـ أو أدلةر والذي تصاعدت وتيرت مي الشرور ايخيرة.
وأودػػح المػػدير ااعالمػػي لممركػػزر ريػػاض ايشػػرر مػػي بيػػاف ص ػ امي أمػػسر بػػاف ايسػػرى الػػذيف يخدػػعوف
لالعترػػاؿ ااداري مػػي سػػجوف اال ػػتالؿ قػػرروا بعػػد مشػػاورات اسػػتمرت شػػرو اًر خػػوض إد ػراب تػػاريخي عػػف
الطعاـ بشكؿ جمػاعي مػف اجػؿ ت جػيـ سياسػة االعترػاؿ اادارير وأودػح أف اادػراب سػيبدأ ب ربعػة أسػرى
ث ػػـ س ػػيتد رج ليص ػػؿ إل ػػى كام ػػة ايس ػػرى ااداري ػػيف ال ػػذيف يبمػ ػ ع ػػددهـ ػ ػوالي  200أس ػػير إدارير ويتواج ػػد
معظمرـ مي سجف النرب الص راوير ومف بينرـ عشرة مف نواب المجمس التشريعي.
األيام ،رام اهلل2013/6/11 ،
" 37الييئة اإلسالمية المسيحية" :الحدائق التممودية تفرض واقع تيويد المدينة المقدسة
راـ اهلل :ذرت الريئة ااسػالمية المسػي ية لنصػرة الرػدس والمردسػات أمػس مػف شػروع سػمطات اال ػتالؿ مػي
تن يػػذ المخطػػط االس ػػتيطاني الخػػاص ب ػػ"ال ديرة التوراتي ػػة" عمػػى أ اردػػي العيس ػػوية والطػػور بالرػػدس الم تم ػػةر
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مؤكػػدةً مدػػي إس ػرائيؿ ب ػػرض أمػػر واق ػ عمػػى ايرض يسػػبؽ كامػػة االت اقيػػات وااللت ازمػػاتر وهػػو مػػا يرمد ػ
ال مسطينيوفر منددةً بالوقت ذات باالستيطاف الذي يعد اخطر أشكاؿ االستعمار.
وأشػارت الريئػة إلػػى أف هػذت ال ػدائؽ والمبػػاني التمموديػة التػي أصػػب ت تظرػر بشػكؿ المػػت وكبيػر مػي ا ونػػة
ايخيرةر ما هي إال الممسػات النرائيػة اقامػة الريكػؿ المزعػوـر مرػذت المتػا ؼ والمنشػرت م ارمػؽ لرػيكمرـ تبنػى
وتشيد عمى مرأى العالـ أجم مي قمب مرد الديانات مسرى م مد وقيامة المسيح عميرما السالـ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/11 ،
 38عبد الستار قاسم :المصالحة بعيدة بسبب التناقض بين المقاومة والتنسيق مع "إسرائيل"
ناديػ ػػة سػ ػػعد الػ ػػديف :اعتبػ ػػر الم مػ ػػؿ السياسػ ػػي عبػ ػػد السػ ػػتار قاسػ ػػـ أف "الكيػ ػػاف ااس ػ ػرائيمي لػ ػػيس معني ػ ػاً ا ف
بالم اودات التي انترى دورها بالنسبة إلي منذ العاـ  1993لات اؽ أوسمو ر بينمػا يسػتخدمرا اليػوـ ادػاعة
الوقت ومرض الوقائ عمى ايرض".
وقاؿر لػ"الضد" مف ممسطيف الم تمةر إف "الم اودات لـ تتوقػؼ بػيف الجػانبيف ال مسػطيني وااسػرائيمي مػي ظػؿ
تنسيؽ أمني مشترؾ يشكؿ ايولوية بالنسبة لال تالؿ".
واعتبر أف ذلػؾ يػ تي عمػى سػاب المصػال ة الوطنيػةر التػي اسػتبعد ت ريررػا مػي ايجػؿ الرريػب عمػى أيقػؿر
إزاء وجود "برنامجيف متناقديف مي السا ة ال مسطينية بيف المراومة والتنسيؽ م اال تالؿ".
الغد ،عمان2013/6/11 ،
 39سمطات االحتالل تتراجع عن إقامة مشروع مجمع لممحاكم فوق مقبرة في القدس
السػػبيؿ :قالػػت مؤسسػػة ايقصػػى لموقػػؼ والتػراث االثنػػيف إنرػػا تمرػػت رسػػالة مػػف مكتػػب عدػػو الكنيسػػت جمػػاؿ
ردت عبػر رسػالة جوابيػة عمػى االسػتجواب الػذي قدمػ ايخيػرر
ز الرة تشير إلى أف و ازرة الرداء ااسػرائيمية ّ
ت يد بحبطاؿ مشروع إقامة مجم لمم اكـ ااسرائيمية عمى أرض مربرة م مف اهلل مي مدينة الردس الم تمة.
وأدامت المؤسسة مي بياف أف " يثيات الرسالة التي وصمت لمكتػب ز الرػة مػف وزيػرة الردػاء تسػيبي لي نػي
تؤكد وجػود مرتػرح مػي المادػي اقامػة مجمػ لمم ػاكـ عمػى أرض المربػرةر غيػر أف هػذا المشػروع تػـ إلضػاؤتر
ونوهت و ازرة الرداء إلى أف ااجابة عمى الرسالة جاءت مف إدارة الم اكـ ااسرائيمية".
ّ
السبيل ،عمان2013/6/10 ،
 40أك ر من  500مستوطن يقتحمون قبر النبي يوسف في نابمس
نابمس – ال ياة الجديدة – رومػؿ السػيوطي :اقػت ـ مئػات المسػتوطنيف اليرػود مجػر أمػس قبػر يوسػؼ الرريػب
مػػف مخػػيـ بالطػػة ش ػرقي نػػابمسر وأدوا طروسػػا دينيػػة ت ػػت ارسػػة عسػػكرية كبي ػرة مػػف قبػػؿ جػػيش اال ػػتالؿ.
وانػػدلعت مواجرػػات بػػيف عشػرات الشػػباف وقػوات اال ػػتالؿ مػػا أدى إلػػى إصػػابة خمسػػة شػػباف بجػػروح مختم ػػة.
وقاؿ شرود عياف مف سكاف شارع عماف الرريػب مػف قبػر يوسػؼ لػػ"ال ياة الجديػدة" أف قػوات كبيػرة مػف جػيش
وشرطة اال تالؿ وصمت إلى م يط قبر يوسؼ قبؿ مجر أمس برميؿر وبعد ذلؾ وصػمت إلػى المكػاف ػوالي
خمسة عشر اممة كبيرة ترؿ والي  500مستوطفر قاموا باقت ػاـ قبػر يوسػؼ وأدوا الصػموات تػى سػاعات
الصباح ايولى.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/11 ،
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 41كسر جمجمة أسير فمسطيني خالل التحقيق
ممسػػطيف أوف اليػػف :أصػػيب ايسػػير م مػػد يوسػػؼ كامػػؿ زكارنػػة ل 38عام ػاً بكسػػور مػػي الجمجمػػة ودػػموع
صدرتر خالؿ الت ريؽ مي زنازيف سجف الجممة .وأماد المت دث باسـ مصائؿ منظمة الت ريػر مػي جنػيف عمػي
زكارنةر باف سػمطات اال ػتالؿ منعػتر الم ػامي مػف زيػارة زكارنػة بسػبب تػدهور التػ الصػ يةر بينمػا ابمضػ
ايسرى ان مي الة خطيرة بسبب الدرب والتعذيب المستمر منذ اعترال قبؿ شرر قرب بمدت قباطيةر رغػـ
صول عمى ع و رسمي قبؿ عاميف.
وأداؼ أف اال تالؿ رمض عالج ونرمػ لممستشػ ىر وطالػب المؤسسػات اانسػانية بالدػضط عمػى اال ػتالؿ
لنرم مو ار لممستش ى وعالج بسبب خطورة ودع ر م مال سمطات اال تالؿ كامؿ المسؤولية عف يات .
فمسطين أون الين2013/6/11 ،
 42يتفاخرون باستباحتيم لممقدسات ..مستوطنون ُيصورون اقتحاماتيم لممسجد ألقصى
السبيؿ  -راسـ عبػد الوا ػد :اقػت ـ عػدد مػف المسػتوطنيفر يػوـ االثنػيفر المسػجد ايقصػى المبػارؾر مػف جرػة
باب المضاربةر وقاموا بتصوير ميديو مباشر مي سا ات المسجد بعد اقت ام  .وقاؿ أ د العامميف مي المسجد
ايقصػػى لم ارسػػمنا أف مسػػتوطنيف صػ ّػوروا اليػػوـ اقت ػػامرـ لألقصػػى وتج ػوالرـ مػػي سػػا ات ر بكػػامي ار ي ممونرػػا
ٍ
مايات و راسات معززةر مدي ا أنرـ كانوا ي مموف صو ار لمريكؿ المزعوـ إدامة لكتب التممود.
وسط
وأداؼ العامؿ أف مرشداً تردـ المستوطنيف وهو يردـ شر اَ وؿ الرواية التممودية لممسجدر وأظرر وجماعت
مف المتطرميف ركات است اززية لممصميف المتواجديف ول راس ايقصى.
السبيل ،عمان2013/6/10 ،
 43االحتالل يسمح لا  37من أىالي أسرى غزة بزيارة أبنائيم في معتقل بئر السبع
غزة لممسطيف  -خدمػة قػدس بػرس :سػم ت سػمطات اال ػتالؿ ااسػرائيمير صػباح االثنػيف ل 6|10ر لسػبعة
وثالث ػػيف م ػػف أه ػػالي ايس ػػرى ال مس ػػطينييف م ػػي قط ػػاع غػ ػزة بزي ػػارة أبن ػػائرـ م ػػي معتر ػػؿ بئ ػػر الس ػػب " -ايش ػػؿ"
الص راوي.
ونػػددت جمعيػػة "واعػػد" لألسػػرى والم ػػرريف بالشػػروط التػػي ت ردػػرا سػػمطات اال ػػتالؿ عمػػى زيػػارة ايط ػػاؿ
ووص ػ ترا ب نرػػا "شػػروط ال إنسػػانية" .وقالػػت مػػي بيػػاف لرػػا" :إف ق ػوات اال ػػتالؿ سػػم ت لمم ػرة الرابعػػة لعػػدد
م دود مف ايط اؿ بالتوج لمزيػارة هػذا ايسػبوعر يػث أف ايط ػاؿ المسػموح لرػـ بالزيػارة يجػب أف يخدػعوا
لشػػروط أمنيػػة صػػريونية معرػػدة" .وأدػػامت أف مػػف أهػػـ هػػذت الشػػروط أال يزيػػد عمػػر الط ػػؿ ال ازئػػر عػػف ثمانيػػة
ػر مػف أط ػػاؿ ايسػرى الػػذيف ال تنطبػػؽ
ػددا كبيػ ًا
أعػواـر "ايمػػر الػذي يعتبػػر جريمػة ب ػػؽ اانسػانيةر يػػث أف ع ً
عميرـ المعايير يتمنوف زيارة آبائرـ ولو لمرة وا دة".
قدس برس2013/6/10 ،
 44لبنان" :مؤسسة التعاون" تنظم أمسية غنائية يعود ريعيا لمنازحين الفمسطينيين من سورية
مادونػػا سػػمعاف :خػػالؿ أمسػػية غنائيػػة نظّمترػػا "مؤسسػػة التعػػاوف" ػ مػػرع لبنػػافر ويعػػود ريعرػػا اعانػػة سواغاثػػة
الناز يف ال مسطينييف مف سوريةر و يجؿ  54ألؼ ممسطيني نز وا إلى لبناف بعد لجوئرـ إلى سوريةر ويجؿ
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غنػػت أمػػس ايوؿ ال نانػػة أميمػػة الخميػػؿ عمػػى «مسػػرح المدينػػة» مػػي
خمسػػيف أل ػاً سػػينز وف ومػػؽ التوقعػػاتر ّ
بيروت.
قدمت مديرة المؤسسػة مػي لبنػاف سػممى اليسػير أرقامػاً عػف أودػاع النػاز يف ال مسػطينييف إلػى لبنػاف كشػ ترا
وّ
دراسة أع ّػدترا "جمعيػة أنيػ ار"ر وتب ّػيف أف  % 97مػف هػؤالء النػاز يف شػردوا عن ػاًر وأف  % 82مػنرـ يعتمػدوف
اعتمػػاداً كػػامالً عمػػى ااعانػػات .وشػػكرت كػػال مػػف ال نػػانتيف أميمػػة الخميػػؿ ا يائرػػا ال ػػؿ وندػػاؿ ايشػػرر
لترديمرا المسرح.
عمى هامش ال ػؿر إبػداع ممسػطيني مػف نػوع آخػر أترنتػ نسػاء ممسػطينيات صػنعف لو ػات مط ّػرزة طبرػاً ل ػف
التطريػػز ال مسػػطيني .مكػػاف عبػػارة عػػف معػػرض ي ػػوي نمػػاذج مػػف  280قطعػػة ابتكرترػػا ون ػػذترا ووقعترػػا ن ػػو
ثمانيف امرأة مف مخيمات الرشيدية والمية ومية والبرج الشمالي.
السفير ،بيروت2013/6/11 ،
 45فيمم بعنوان "المتسممون" ..يرصد محاوالت دخول الفمسطينيين إلى القدس
راـ اهلل  -ا ؼ ب  -لخدمة دنيا  :يسرد المصور ال مسطيني خالد جرار مي كاميرت مشاهد ية ل مسطينييف
وهـ ي اولوف الدخوؿ إلى مدينة الردسر متسػمريف الجػدار ال اصػؿ الػذي تريمػ إسػرائيؿر وبعيػداً عػف ال ػواجز
الرسميةر وذلؾ مي ميمم "المتسمموف" الذي أمدى أكثر مف أرب سنوات مي تصويرت.
وي مؿ هذا ال يمـ اسـ "المتسمموف" وهو الوصؼ الذي أطمرت إسرائيؿ عمى الالجئيف ال مسػطينييف الػذيف كػانوا
ي اولوف العودة إلى أراديرـ داخؿ إسرائيؿ منذ أخرجػوا منرػا العػاـ 1948ر واسػتضرؽ العمػؿ بػ أربػ سػنوات
ونص السنةر ب سب المصور.
والترط خالد صورت ال يةر مف مختمؼ النراط التي ي ظرا ال مسطينيوف عف ظرر قمبر مي بيت نينار وبير
نباالر والزعيـر وقمنديا البمدر و وساف.
ويرػػوؿ" :ط ػواؿ كػػؿ هػػذت المػػدة رصػػدت م ػػاوالت الػػدخوؿ لممدينػػة مػػف كامػػة المنػػاطؽ المعرومػػة لم مسػػطينييفر
والتي ت ظى برقابة إسرائيمية دائمة".
الحياة ،لندن2013/6/11 ،
 46عبد اهلل ال اني :األردن سيواصل دوره في حماية المقدسات في القدس
عماف – وكالة بترا :استربؿ الممؾ ايردني عبد اهلل الثاني أمسر البطريرؾ كيريوس ثيوميموس الثالثر
بطريرؾ المدينة المردسة وسائر أعماؿ ممسطيف وايردفر والذي من الممؾ وساـ النردة عالي الش ف مف
الدرجة ايولى تردي اًر لجرودت وجرود البطريركية الداعمة لممساعي ايردنية الموصولة تاريخياً ل ماية ايماكف
المردسة مي مدينة الردس .وأكد الممؾ أف ايردف سيواصؿ دورت مي ماية المردسات ااسالمية والمسي ية
مي مدينة الردسر ودعـ صمود أهمرا والتصدي لكؿ ااجراءات ااسرائيمية التي تستردؼ تضيير هوية المدينة
وعروبترا .وأشار إلى أف استمرار "إسرائيؿ" مي عمميات االستيطافر يروض مرص ت ريؽ السالـ وجرود
إعادة إطالؽ الم اودات بيف ال مسطينييف وااسرائيمييفر استنادا إلى ؿ الدولتيفر وصوال إلى قياـ الدولة
ال مسطينية المسترمة عمى التراب الوطني ال مسطيني عمى خطوط الراب مف زيراف ليونيو العاـ .1967
مف جرت ر أكد البطريرؾ ثيوميموس أف ايردف يدطم بدور تاريخي مي ماية المردسات ااسالمية
والمسي ية مي الردس.
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الغد ،عمان2013/6/11 ،
 47لجنة فمسطين النيابية األردنية تؤكد وقوف األردن إلى جانب الشعب الفمسطيني وقضاياه العادلة
راـ اهلل –الدستور -مصط ى الرياالت :أكد ومد لجنة ممسطيف النيابية ايردنيةر الذي يزور أرادي السمطة
ال مسطينيةر عمى وقوؼ ايردف قيادة و كومة وشعباً إلى جانب الشعب ال مسطيني وقدايات العادلة لتمكين
مف إقامة دولت ال مسطينية المسترمة وعاصمترا الردس الشريؼ .ودعا الومدر خالؿ لرائ أمس مي مدينة راـ
اهلل بالرئيس م مود عباسر إلى تكثيؼ الجرود مف أجؿ ت ريؽ المصال ة بيف ركتي متح و ماس انراء
االنرساـ.
وقاؿ رئيس الومد النائب عطيوي المجالي إف الشعب ايردني يعيش الرـ ال مسطيني والردية ال مسطينية
عمى الدواـ ويعتبرها قديت ايولىر مدي ا أف الممؾ ايردني يرؼ عمى الدواـ م الشعب ال مسطيني ويدعـ
ال ؽ ال مسطيني.
كـ أكد أعداء ومد لجنة ممسطيف النيابية وقومرـ إلى جانب روؽ ايسرى ايردنييفر مشدديف عمى درورة
قياـ و ازرة الخارجية بمسؤولياترا بحيجاد ؿ يدمف ت ريؽ مطالب ايسرى المشروعة .وعبر النواب خالؿ
لرائرـ مساء اي د وزير شؤوف ايسرى والم رريف عيسى قراق ر عف ترديرهـ لجرود السمطة ال مسطينية
وو ازرة ايسرى مي الوقوؼ إلى جانب قدية ايسرى ايردنييفر موجريف الت ية إلى كؿ ايسرى مي سجوف
اال تالؿ ااسرائيمي.
الدستور ،عمان2013/6/11 ،
 48الخارجية األردنية تؤكد متابعتيا أل وضاع السجنات األردنيين في السجون اإلسرائيمية
عماف :استربؿ وزير الخارجية وشؤوف المضتربيف ايردني ناصر جودة ومداً مف أهالي السجناء ايردنييف مي
السجوف ااسرائيميةر الذيف ن ذوا اعتصاما أمسر أماـ الو ازرة.
وعرض جودة لمجرود المتواصمة التي تن ذها الو ازرة والس ارة مي تؿ أبيب والتي أثمرت عف ترتيب برنامج
لزيارة كامة السجناء ايردنييف مي السجوف ااسرائيمية بدءا مف صباح أمس ولضاية يوـ بعد غد الخميس
بردؼ االطالع عمى أوداعرـ عف قرب واالطمئناف عمى الترـ الص ية والوقوؼ عمى مطالبرـ لمتابعترا
مف قبؿ الو ازرة.
وانترد أهالي ايسرى ما وص وت تجاهؿ ال كومة يبنائرـ تى باتوا مي مر مة الخطر الشديدر موجريف
العتاب والموـ لوزير الخارجية لت خرت باتخاذ خطوات ايجابية انراذ أبنائرـ.
ومي أخبار وصمت مف الم امي إياد بيدسة الذي زار ايسرىر محف ال الة الص ية لألسرى ايردنييف
المدربيف بدأت بالتدهور بصورة غير مسبوقة.
الدستور ،عمان2013/6/11 ،
 49نقل أسيرين أردنيين مضربين لمستشفى إسرائيمي بعد تدىور وضعيما الصحي
راـ اهلل :قالت مصادر روقية ممسطينيةر إف سمطات اال تالؿ نرمت ظرر يوـ االثنيف 6/10ر أسيريف
أردنييف مدربيف عف الطعاـ إلى مستش ى "ك ار سابا" ااسرائيمير إثر تدهور الترما الص ية .وأكد عيسى
قراق ر وزير ايسرى مي السمطة ال مسطينيةر مي تصريح ص ي تمرت وكالة قدس برس نسخة عن ر أف
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مداع ات خطيرة طرأت عمى ود ايسيريف منير مرعي وعالء مادر المدربيف عف الطعاـ منذ الثاني
مف أيار /مايو المادير بسبب إهماؿ ورمض السجانوف ترديـ الرعاية لرـ.
قدس برس2013/6/10 ،
 50مشاركة إسرائيمي ت ير سخطاً خالل مؤتمر في األردن
عماف :أثارت مشاركة إسرائيمي يد "قمنسوة" عمى رأس سخطاً مم وظاً مي مؤتمر جمعية "ايمبودسماف
ّ
المتوسطييف" الساب أمس مي ايردف والذي ناقش م روـ "أمف المظالـ" وامتت رئيس الوزراء عبد اهلل
النسور مندوباً عف الممؾ عبد اهلل الثاني .وأبدى ص اميوف ومشاركوف مي المؤتمر امتعادا شديدا وخرج
عمافر مي وقت استرجنت أطراؼ زبية وقوى سياسية
بعدرـ مف الراعة دمف مرر ديواف المظالـ مي ّ
وشعبية "التطبي جرا ار نرا ار بضطاء رسمي"ر ومتح المجاؿ أماـ الكياف الصريوني مف أجؿ شرح مزاعـ
"النظاـ الديمرراطي" لدى العدو.
الخميج ،الشارقة2013/6/11 ،

 51بيان لألمن العام المبناني يوضح فيو سبب تجميد منح تأشيرات دخول لكوادر من حماس
صدر عف المديرية العامة لألمف العاـ البياف التالي" :نشرت ص ي ة "السياسة" الكويتية مي عددها الصادر
صباح  10زيراف  2013خب ار بعنواف" :ايمف العاـ المبناني" يمتن عف إصدار ت شيرات دخوؿ لكوادر
" ماس" بناء عمى طمب مف " زب اهلل"ر اعتبرت مي "أف سبب هذا الررار يعود إلى المواقؼ المتناقدة بيف
ركة " ماس" و" زب اهلل" وؿ ال رب مي سوريا"ر ثـ استرسمت مي ت ميمرا السياسي والمالي الذي لف
ندخؿ مي ين ال يعني ايمف العاـ مباشرة وهو خارج نطاؽ الرد .أما بالنسبة لمودوع الت شيرات محف
المديرية العامة لألمف العاـ تؤكد أف ما نشر مي الص ي ة وؿ "خم ية ااجراءات المتخذة مف قبؿ المديرية
العامة لألمف العاـ" غير ص يحر ويرمرا أف تودح التالي:
 - 1إف سبب اتخاذ المديرية العامة لألمف العاـ ق ار اًر بتجميد طمبات منح ت شيرات دخوؿ إلى لبنافر وت ديداً
ل ركة ماسر يعود إلى عممية تزوير قامت برا بعض العناصر ال مسطينية مستعممة ت شيرات ت مؿ أرقاماً
وتواريو ممنو ة لكوادر مف ركة " ماس"ر م اولة الدخوؿ مف خاللرا إلى لبناف مما أدى إلى كشؼ هذت
الم اولة مف قبؿ أجرزة ايمف العاـ مي مطار رميؽ ال ريري الدولي.
 - 2بناء عمي ر باشرت ايجرزة المعنية مي المديرية العامة لألمف العاـ ت ريراترا مي هذت الرديةر وسيتخذ
الررار المناسب مي دوء نتائج الت ريرات وبعد إ الة الممؼ إلى الرداء المختص.
إف المديرية العامة لألمف العاـ تد هذت المعطيات أماـ الرأي العاـ المبناني والعربي لالطالع عمى ال ريرة
ومن تشوي صورة ايمف العاـ وعالقت م الريادات ال مسطينية.
أخي اًرر تجدد المديرية العامة لألمف العاـ ت كيدها االلتزاـ بتطبيؽ الروانيف المبنانيةر ومتانة العالقة ايخوية م
ال مسطينييف مي الداخؿ والخارج التي ترتكز عمى اال تراـ والثرة".
الوكالة الوطنية لإلعالم ،الجميورية المبنانية ،وزارة اإلعالم2013/6/10 ،
" 52يديعوت أحرونوت"" :إسرائيل" تشكل طاقماً من  15فرداً مختصاً لتحميل شخصية نصر اهلل
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الناصرة  -زهير أندراوس :كش ت ص ي ة يديعوت أ رونوت العبرية أف "إسرائيؿ" شكمت طاقماً مف  15مرداً
مختصاً مي ت ميؿ شخصية أميف عاـ زب اهلل سف نصر اهللر بيف م مؿ استخبارات ومستشرؽ وعالـ
ن س.
وأنيطت بعردة هذا ال ريؽ مرمة إعداد لبروميؿ متجدد لنصر اهلل ومرارنة هذت لالبورتيرات بمثيالترا
الرديمة لبياف تطور المالمح الن سية لنصر اهلل .ويستند هذا ال ريؽ إلى جممة مف المعطيات أهمرا عمى
ااطالؽ المعمومات االستخباراتية ولضة الجسد و ركة اليديف وتعابير الوج .
وأكدت المال ظات الكبرى لرذا ال ريؽ أف ااعالـ يمثؿ ركيزة مرمة مي عمؿ نصر اهلل وأن يستعد جيدا قبؿ
ظرورت ااعالمي ومف بيف االستنتاجات أف قائد المراومة المبنانية رجؿ قوي ليست عمي أمارات الخوؼ مف
الموت مرتن ب ف ل مستربالً سياسياً وأميناً وليس مستعداً لمبراء طويالً مي مررت ت ت ايرض.
وتوصؿ الخبراء ااسرائيميوف عرب متابعة ت اصيؿ ستة خطابات ألراها نصر اهلل إلى أف كممات تسبب النكد
لممسؤوليف ااسرائيمييف بص ة خاصة والمجتم ااسرائيمي بص ة عامة.
ونرمت الص ي ة تصري ات لرائد مي جيش اال تالؿ سخر ميرا مف ت ميؿ الخبراء ااسرائيمييفر وقاؿ إف
نصر اهلل بات زعيماً مي نظر أغمب الشعوب العربية وااسالمية سواء السنة أو الشيعة.
ولخص أ د البا ثيف ااسرائيمييف قائالً إف سف نصر اهلل هو رجؿ شديد ال رـ لكن ظرر مي آخر خطابيف
ل زيناً وكثرت كممات اعتذارتر مدي ًا أف نصر اهلل يعرؼ جيداً "إسرائيؿ" ويعمـ أنرا باتت مي ود غير
جيد.
القدس العربي ،لندن2013/6/11 ،
 53ب ينة شعبان :باول طرح عمى بشار األسد عام  2003ترحيل فمسطينيي سوريا إلى قطر
دمشؽ – البياف :لو ت المستشارة السياسية وااعالمية لمرئيس السوري د .بثينػة شػعباف بتر يػؿ ال مسػطينييف
مف سوريار مذكرة بػ ف وزيػر الخارجيػة ايميركػي ايسػبؽ كػولف بػاوؿ طػرح عمػى الػرئيس السػوري بشػار ايسػد
عػػاـ  2003تر يػػؿ ممسػػطينيي سػػوريا إلػػى قطػػرر ولكػػف ايسػػد رمػػض ذلػػؾ وقترػػار سػػب تعبيػػر شػػعباف .ورأى
مراقبوف أف هذا التمويح يمكف أف يشكؿ دضطا عمى المجتم الدولير مذكريف بخطوة الػزعيـ الميبػي المخمػوع
معمر الرذامي.
وأكػػدت شػػعباف مػػي تص ػري ات لرنػػاة "الميػػاديف" المبنانيػػة المواليػػة اي ػراف و ػػزب اهلل أف مػػؤتمر "جنيػػؼ  "2لػػف
يكوف برعاية عربية المتة إلى درورة دور إيراف باعتبارها صديرة لسوريا.
البيان ،دبي2013/6/11 ،
 54السعودية تدعو إلى وقف االنتياكات اإلسرائيمية ضد الفمسطينيين
الرياض  -ال ياة :دعت المممكة العربية السعودية إلى درورة وقؼ االنتراكات ااسرائيمية التي يتعرض لرػا
أبناء الشعب ال مسطيني مي ايرادي الم تمةر مؤكدة أماـ الدورة الػ  23لمجمػس رػوؽ اانسػاف التػاب لألمػـ
المت دة مي كممة ألراها السكرتير الثاني مي بعثة المممكة لدى ايمـ المت دة مي جنيػؼ مشػعؿ العتيبػير أنرػا
"أسػػرمت وتسػػرـ ب عاليػػة مػػي المسػػاعي ااقميميػػة والدوليػػةر مػػف أجػػؿ تعزيػػز رػػوؽ اانسػػاف مػػي دولػػة ممسػػطيف
ورم المعاناة عف شعبرا".
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وأعرب ػػت ع ػػف "دعمر ػػا التوص ػػيات الت ػػي ق ػػدمرا مر ػػرر ايم ػػـ المت ػػدة المعن ػػي ب ود ػػاع ر ػػوؽ اانس ػػاف م ػػي
ايرادي ال مسطينية الم تمة ريتشارد مولؾ مي ترريرت"ر مشددة عمى "أهمية تدامر الجرود الدولية لتن يػذ هػذت
التوصػػيات التػػي مػػف ش ػ نرا تخ يػػؼ معانػػاة الشػػعب ال مسػػطيني وتمريػػد الطريػػؽ أمػػاـ إقامػػة الدولػػة ال مسػػطينية
وعاصمترا الردس".
الحياة ،لندن2013/6/11 ،
 55قطر تدعو لمضغط عمى "إسرائيل" لاللتزام بتعيداتيا
جنيػػؼ  -قنػػا :دعػػت دولػػة قطػػر مجمػػس رػػوؽ اانسػػاف إلػػى اتخػػاذ إج ػراءات اسػػمة لمدػػضط عمػػى إس ػرائيؿ
لاللتزاـ بتعرداترا الدوليةر والسماح لمررر ايمـ المت دة الخػاص المعنػي ب الػة رػوؽ اانسػاف مػي اي اردػي
ال مسػػطينية منػػذ عػػاـ " 1967ريتشػػارد مولػػؾ" بالػػدخوؿ إلػػى اي اردػػي ال مسػػطينية الم تمػػة لتن يػػذ واليت ػ بشػػكؿ
كامؿر معربة برذا الصدد عف قمررا تجات إصرار إسرائيؿ عمى عدـ التعاوف م المررر الخاص.
ود ػػمف الس ػػياؽ ن سػ ػ ر أك ػػدت دول ػػة قط ػػر عم ػػى أهمي ػػة وق ػػؼ إسػ ػرائيؿر الس ػػمطة الرائم ػػة ب ػػاال تالؿر لكام ػػة
ممارسػػاترا غيػػر الشػػرعية وانتراكاترػػا الجسػػيمة ل رػػوؽ اانسػػافر كمػػا أدانػػت بشػػدة مػػا جػػاء مػػي ترريػػر المرػػرر
الخ ػػاص "ريتش ػػارد مول ػػؾ" ػػوؿ الع ػػدواف ااسػ ػرائيمي المتواص ػػؿ عم ػػى الش ػػعب ال مس ػػطيني والعممي ػػة العس ػػكرية
الرمجيػة عمػػى قطػاع غػزة التػي أسػ رت عػف استشػػراد سواصػابة المئػػات مػف المػػدنييف جػراء الرصػػؼ ااسػرائيمي
العشوائي والمتعمػد لممنػاطؽ ا همػة بالسػكاف المػدنييفر ممػا يسػتدعي مػف الجميػ إدانػة مثػؿ هػذت االعتػداءات
والمجازر الو شية التي ترتكب ب ؽ الشعب ال مسطينير والسعي إلى م اسبة ومساءلة المسؤوليف عنرا.
جاء ذلؾ مي الكممة التي ألرترا سعادة الشيخة عمياء أ مد بف سيؼ آؿ ثاني المندوب الدائـ لدولة قطر لػدى
مكتػب ايمػػـ المت ػدة بجنيػػؼ أمػػاـ أعمػاؿ الػػدورة الثالثػة والعشػريف لمجمػػس رػوؽ اانسػػاف المنعرػدة اليػػا مػػي
جنيؼ.
الشرق ،الدوحة2013/6/11 ،
 56اإلخوان في مصر ينفون مطالبة ىشام قنديل بمقاطعة حركة فتح والسمطة الفمسطينية
الراهرة  -أنس زكي :ن ت جماعة ااخواف المسمميف مي مصر ما رددت وسائؿ إعالـ وؿ مطالبة الجماعة
ل ػرئيس الػػوزراء هشػػاـ قنػػديؿ بع ػػدـ عرػػد أي لرػػاءات ثنائيػػة م ػ وزراء ينتم ػػوف ل ركػػة مػػتح والسػػمطة الوطني ػػة
ال مس ػػطينية و ص ػػر المر ػػاءات عم ػػى وزراء ال كوم ػػة ال مس ػػطينية المرال ػػة م ػػي قط ػػاع غػ ػزة .وم ػػي بي ػػاف أص ػػدرت
المت دث الرسمي باسـ الجماعة م مود غزالف -وتمرت الجزيرة نت نسػخة منػ  -قػاؿ إف ال ػديث عػف رسػالة
مػػف مكتػػب إرشػػاد جماعػػة ااخػواف إلػػى رئػػيس ال كومػػة برػػذا الشػ ف هػػو أمػػر ال أسػػاس لػ مػػف الصػ ة عمػػى
ااطالؽر وأف "مكتب اارشاد ال يتدخؿ مي عمؿ أي جرة كوميةر مدػالً عػف أف يتػدخؿ مػي عمػؿ الػوزراء
ورئيس الوزراء" .وأداؼ البياف "كما أف دور ااخواف مي إ ػداث المصػال ة ال مسػطينية بػيف كامػة ال صػائؿر
ودعمرـ لمردية ال مسطينية ولم روؽ التاريخية لمشعب ال مسطيني غير قابؿ لممزايدة".
الجزيرة.نت ،الدوحة2013/6/11 ،
 57أوغمو :فمسطين تكمن في قمب االنشغاالت األك ر إلحاحاً لا"التعاون اإلسالمي"
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الدو ة :أكد ايميف العػاـ لمنظمػة التعػاوف ااسػالمير أكمػؿ الػديف إ سػاف أوغمػور أف الواليػات المت ػدة تبرػى
شريكاً يوياً لمنظمة التعاوف ااسالمير ويتعيف أف تواصؿ أداء دور معاؿ باعتبارها الرػوة ال ارئػدة مػي العػالـ.
ودعا أوغمو مي كممة ل أماـ المنتدى العالمي العاشػر لمعالقػات بػيف أمريكػا والعػالـ ااسػالمي الػذي عرػد مػي
العاصػػمة الرطريػػة الدو ػػة مسػػاء اي ػػد ل 6/9ر ت ػػت شػػعار "عرػػد مػػف ال ػوار"ر ال ػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا إلػػى
االدػػطالع ب ػػ"زعامة ازمػػة" ت رير ػاً لدعوتػ لت سػػيف العالقػػات م ػ العػػالـ ااسػػالمي .وأشػػار إلػػى أف التػػاريو
ال ػػديث يػػذكر ب ػ ف السػػماح لممشػػكالت بالبرػػاء دوف ػػؿ ال يسػػاعد عمػػى الم امظػػة عمػػى السػػمـ وايمػػف م ػي
الع ػػالـر وتُ َع ػػد ممس ػػطيف مث ػػاالً جي ػػداً ل ػػذلؾ .وأك ػػد أوغم ػػو أف الرد ػػية ال مس ػػطينية ال ازل ػػت عم ػػى رأس ايولوي ػػات
العالميػػةر وقػػاؿ" :إف قدػػية ممسػػطيف مػػا ان كػػت تكمػػف مػػي قمػػب االنشػػضاالت ايكثػػر إل ا ػاً بالنسػػبة لمنظمػػة
التعاوف ااسالمي والمجتم الدولي.
قدس برس2013/6/10 ،
 58حرس الحدود المصري يكتشف  12نفقاً مع غزة
د ب أ :تمكنت قوات رس ال دود المصرية مف اكتشاؼ  12مت ة ن ؽ بمدينة رمح ال دودية م قطاع غزة
وبداخمرا كميات كبيرة مف البدائ والسػم المعػدة لمترريػب .وقػاؿ مصػدر أمنػي مػي تصػريح صػ ير أمػسر
إف مػػف الم ػواد التػػي تػػـ دػػبطرا أسػػمنت وأقمشػػة ومالبػػس وأ ذيػػة وسػػم غذائيػػة وأخشػػاب و 20موتوسػػيكال
سواطػػارات سػػيارات وألعػػاب ناريػػة .وأدػػاؼ المصػػدر أنػ جػػرى أيدػاً دػػبط عربػػة بػػداخمرا  30ل امػػة كبيػرة مػػف
نبات البانجو المخدر.
الخميج ،الشارقة2013/6/11 ،
 59مصر :مطالبة بإنشات قرى دفاعية في سينات عمى الحدود مع "إسرائيل"
الرػػاهرة  -الخمػػيج :طالػػب رئػػيس مجمػػس إدارة جمعيػػة الجػػورة بشػػماؿ سػػيناء عرمػػات خدػػرر الر ػوات المسػػم ة
المصرية بحنشاء قرى دماعية بطوؿ ال دود المصرية م الكياف ااسرائيمي ل ماية ايمف الرومي المصري.
وقاؿ خدرر الذي ُيعػد أ ػد مشػايو قبيمػة السػواركة مػي سػيناءر مػي ا ت اليػة الجمعيػة بعيػد ااعالميػيف مسػاء
اي ػػدر إف الرريػػة الوا ػػدة التػػي يطالػػب بحنشػػائرا تتكػػوف مػػف  50منػزالً بػػدوياًر منترػ ًػدا قػرار وزيػػر الػػدماع ال ريػػؽ
أوؿ عبػػد ال تػػاح السيسػػير بمن ػ التممػػؾ بالمنطرػػة ال دوديػػة لمسػػامة  5كيمػػومترات .وأعمػػف عػػف إصػػدار وثيرػػة
بمطالب أبناء سيناء تُعبر عف وجرة نظر الجمي عمى جمي المسػتويات لعردػرا عمػى ال كومػة .مؤك ًػدا أف
تنمية سيناء ب اجة إلى سياسة متكاممة ونظرة مف الدولة.
الخميج ،الشارقة2013/6/11 ،
 60رئيس "ىيئة اإلنقاذ السورية"" :حزب اهلل" ينفذ مخططاً إيرانياً بالتفاىم مع "إسرائيل"
بضػػداد  -عمػػي البضػػدادي :اترػػـ أسػػامة الممػػو ي رئػػيس المكتػػب السياسػػي ل ػػ"هيئة اانرػػاذ السػػورية" المعاردػػة
لػ"المستربؿ" " زب اهلل" بتن يذ مخطط إيراني ص وي توسعي سي دي إلػى إقامػة ت اهمػات ترسػيمية نرائيػة مػ
إسرائيؿر م ذ ار مف تبعات تدخؿ " زب إيراف" مي سوريا عمى لبناف.
المستقبل ،بيروت2013/6/11 ،
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 61خبرات لا"القدس" :سد أ يوبيا مشروع إسرائيمي أمريكي لمتضييق عمى مصر والسودان
الر ػػاهرة  -الر ػػدس دوت ك ػػوـ :ق ػػاؿ خبػ ػراء مصػ ػريوف م ػػي ش ػػؤوف المي ػػات والمػ ػوارد الطبيعي ػػة :إف مش ػػروع س ػػد
"النردة" الذي تنوي أثيوبيا إقامتػ عمػى النيػؿ ايزرؽر أ ػد روامػد نرػر النيػؿر هػو مشػروع أمريكػي إسػرائيمير
يردؼ التدييؽ عمى مصر والسوداف.
والنيؿ ايزرؽ هو أ د مرعي نرر النيؿر الػذي يمػد مصػر بن ػو  60بالمائػة مػف صػترا السػنوية مػف الميػاتر
التي تبم  55مميار متر مكعب سنويا .وأشار الخبراء إلى أف السد تـ تصميم لترميؿ كميات الميػات المتجرػة
إلى مصر والسوداف.
وقاؿ مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية مي أمريريا بجامعة الراهرةر الدكتور عبػاس شػراقي :إف لػدى
إثيوبيػ ػػا مشػ ػػاكؿ طبيعيػ ػػة تسػ ػػببت مػ ػػي مشػ ػػؿ أكثػ ػػر مػ ػػف  %70مػ ػػف المشػ ػػاري المائيػ ػػة ميرػ ػػار بسػ ػػبب صػ ػػعوبة
التداريس.
وأودػح شػراقي مػػي ػػديث ل ػ"الرػػدس دوت كػػوـ"ر اليػػوـ االثنػػيفر إف تدػػاريس أثيوبػػا شػػديدة التبػػايف مػػف نا يػػة
االرت اعر مف  4600متر قرب ب يرة تانار إلى  500متر عمى ال دود السودانيةر ويتسبب هػذا االن ػدار مػي
تجمي ػ ميػػات ايمطػػار وتكػػويف السػػيوؿ وال يدػػانات بص ػ ة مسػػتمرةر باادػػامة لنوعيػػة الصػػخورر ممعظمرػػا
بركانيةر مف البازلت الدعيؼ.
وقػػاؿ رئػػيس مجمػػس إدارة الجمعيػػة العربيػػة لمميػػات الص ػ يةر الػػدكتور مضػػاوري ش ػ اتة ل ػ الرػػدس دوت كػػوـ :إف
قرار بناء سد ايثيوبير هو اقتراح مف مكتب االستصالح ايمريكي عاـ 1964ر لتنمية إثيوبيا مائيا وزراعيار
وكاف مردر أف تكوف سػعة السػد  11مميػار متػر مكعػبر طبرػا لممعػايير العمميػةر المتمثمػة بسػرعة تػدمؽ الميػات
وايمطػػار والتبخػػرر وكػػاف ذلػػؾ ردا عمػػى إنشػػاء السػػد العػػالي بمسػػاعدة اات ػػاد السػػومياتي وقترػػار ومػػي عػػاـ
 2005قررت إثيوبيا بناء سد النردة و  3سدود أخرىر وهذت السدود ايربعة ت جز  200مميار متر مكعب
مف ميات نرر النيؿ ايزرؽ.
القدس ،القدس2013/6/11 ،
 62ريتشارد فولك يدعو لتحقيق مستقل في انتياكات االحتالل
جنيػػؼ  -أ ؼ ب :دعػػا خبيػػر ايمػػـ المت ػػدة لودػ رػػوؽ اانسػػاف مػػي اي اردػػي ال مسػػطينية ريتشػػارد مولػػؾ
أمػػس إلػػى إجػراء ت ريػػؽ مسػػترؿ مػػي معاممػػة إسػرائيؿ لألسػػرى ال مسػػطينييفر وانترػػد بشػػدة االعترػػاالت التعسػ ية
والتعذيب وال صوؿ عمى االعترامات بااكرات وغيرها مف االنتراكات.
وقاؿ إف "معاممة آالؼ ال مسطينييف الذيف تعترمرـ إسرائيؿ ال تزاؿ تثير الرمؽ البال " .ودعػا أثنػاء ترػديـ ترريػرت
السػػنوي إلػػى مجمػػس رػػوؽ اانسػػاف التػػاب لألمػػـ المت ػػدةر إلػػى "تشػػكيؿ لجنػػة ت ريػػؽ مػػي ودػ ال مسػػطينييف
الذي ت تجزهـ أو تعترمرـ إسرائيؿ" .وقاؿ إف إسرائيؿ تعترؿ الياً ن و خمسة آالؼ ممسطينير واعترمت ن ػو
 750ألؼ ممسطيني منذ ا تاللرا لألرادي ال مسطينية عاـ .1967
وأداؼ مي ترريرت أف االنتراكػات ااسػرائيمية ت ػدث عمػى "نطػاؽ واسػ "ر بمػا مػي ذلػؾ االعترػاؿ ااداري مػف
دوف توجي الترـر و "التعذيب وغيرت مف أشكاؿ المعاممة السيئة وغير اانسانية والمرينػة"ر وال جػز االن ػرادي
الذي يشمؿ كذلؾ ايط اؿ.
وقاؿ مولؾ" :يف  70مي المائة مف السكاف يعتمدوف عمى المساعدات الخارجية لمبراء عمى قيد ال ياةر و90
مػػي المائػة مػػف الميػػات غيػػر صػػال ة لالسػػترالؾ البشػػرير يجػػب إجػراء تضييػػرات كبيػرة وعاجمػػة إذا أردنػػا مايػػة
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أبسػط ال رػػوؽ ايساسػية لم مسػػطينييف مػي غػزة" .وأدػػاؼ إنػ يتعػػيف عمػى المجنػػة الدوليػة لمصػػميب اي مػػر أو
لجنػػة مػػف خب ػراء الرػػانوف الػػدولي أف ي ػػاولوا ود ػ ميثػػاؽ لمعالجػػة "الردػػايا الناجمػػة عػػف اال ػػتالؿ الطويػػؿ
ايمػد" .وأكػد أف " رمػػاف ال مسػطينييف مػف أبسػػط ال رػوؽ ايساسػية طػواؿ  46عامػاً لػـ ي رػػؽ السػالـ"ر معربػاً
عف أس "لدـ إسرائيؿ المتواصؿ لمموارد وايرادي ال مسطينية".
ولـ يكف ممثؿ إسرائيؿ ادػ اًرر عممػاً أف إسػرائيؿ قطعػت جميػ العالقػات مػ مجمػس رػوؽ اانسػاف الػدولي
العاـ المادي بعد أف أمر المجمػس بػالت ريؽ مػي تػ ثير المسػتوطنات عمػى رػوؽ ال مسػطينييف .إال أف ممثػؿ
ال مسطينييف أشاد بالترريرر ودعا المجتم الدولي إلى تطبيؽ توصيات مولؾ بسرعة.
واعترؼ ممثؿ االت اد ايوروبي بػ ف المسػتوطنات وجػدار ال صػؿ ااسػرائيمي "غيػر قػانونييف بموجػب الرػانوف
الدولير ويشكالف عائرػاً أمػاـ السػالـ"ر لكنػ انترػد أجػزاء مػف الترريػرر وقػاؿ إنػ "يتدػمف اعتبػارات سياسػية»ر
ويجب أف "يرتكز عمى أسس أكثر واقعية وقانونية".
الحياة ،لندن2013/6/11 ،
 63االتحاد األوروبي رداً عمى ليبرمان :من المؤسف أن البعض يتفوه بأسموب متشنج وغير مفيد
تؿ أبيب  -الشرؽ ايوسط :هاجـ رئيس لجنة الخارجية وايمف مي الكنيسػت لالبرلمػاف ااسػرائيمير أميضػدور
ليبرمافر االت اد ايوروبي واترم ب ػ"التمػوف" وقػاؿ إف هػذا االت ػاد مرػد مصػداقيت ولػـ يعػد مالئمػا لمتػدخؿ مػي
عمميػة السػػالـر بعػد رمػػض االت ػػاد مرتػرح دػػـ ػزب اهلل المبنػػاني مػػي الئ ػة التنظيمػػات اارهابيػة مػػي العػالـ.
وكانت هذت التصري ات بمثابػة "طمرػة الشػ اررة" مػي ػرب يتوقعرػا المراقبػوف بحسػرائيؿ دػد االت ػاد ايوروبػير
وذل ػػؾ عم ػػى خم ي ػػة موق ػػؼ آخ ػػر يد ػػايؽ ال كوم ػػة ااسػ ػرائيمية اليميني ػػةر وه ػػو الػػرمض ايوروب ػػي لالس ػػتيطاف
والترديػػد بتشػػديد المراطع ػػة عمػػى البدػػائ االس ػػتيطانية .ورد س ػ ير االت ػػاد ايوروبػػي مػػي ت ػػؿ أبيػػبر أن ػػدرو
ستاندلير عمى هذت الرجمػة .مرػاؿ مػي ػديث خػاص ب ػ"الشػرؽ ايوسػط"ر إف "االت ػاد ايوروبػي يعمػؿ كػؿ مػا
مػػي وسػػع لمكام ػػة اارهػػاب ولدػػماف السػػالـ مػػي المنطرػػةر باعتبػػارت أمدػػؿ وسػػيمة لت ريػػؽ ايمػػف لمجمي ػ .
وآراؤت مي هذا الش ف قد تجد مف يعاردرا وهػذا شػرعير لكػف مػف المؤسػؼ أف الػبعض يت ػوت ب سػموب متشػنج
وغيػر م يػد" .وقػػاؿ سػتاندلي إف االت ػاد ايوروبػػي يعػارض أي خطػوات تتخػػذ مػف طػرؼ وا ػػد وتعرقػؿ مسػػيرة
السالـر ويدرؾ أف موق هذا سيصطدـ بمعاردة أولئؾ الػذيف يرػدموف عمػى هػذت الخطػوات .وعمػا إذا كانػت
هنػػاؾ عروبػػات يسػػتعد االت ػػاد ايوروبػػي ل ردػػرا عمػػى إسػرائيؿ مػػي ػػاؿ اسػػتمرت مػػي االسػػتيطاف وأدى ذلػػؾ
إلػػى عرقمػػة الم اودػػاتر م جػػاب" :مػػي الوقػػت ال ادػػرر ن ػػف نؤيػػد الخط ػوات التػػي يرػػوـ برػػا وزيػػر الخارجيػػة
ايميركير السيد جوف كيرير الستئناؼ الم اودات .وال أعترػد أنػ يكػوف مػف المناسػب أو الم يػد أف نت ػدث
عف أمور قد ت دث إذا تـ إمشاؿ الجرود .دعنا نركز اليا مي العمؿ عمى إنجا را".
الشرق األوسط ،لندن2013/6/11 ،
 64روسيا تستعد إلرسال قوات حفظ سالم بموافقة سورية  -إسرائيمية
موس ػػكو  -س ػػامي عم ػػارة :رج ػػت مص ػػادر روس ػػية ا تم ػػاؿ مناقش ػػة االقتػػراح ال ػػذي طر ػػ الػػرئيس الروس ػػي
مالديميػػر بػػوتيف ػػوؿ إرسػػاؿ ق ػوات ػػظ سػػالـ روسػػية إلػػى هدػػبة الج ػوالف خػػالؿ زيػػارة زئيػػؼ إلكػػيف وماينػػا
كيرشػػينباوـر ن ػػائبي وزي ػػري الخارجي ػػة والداخمي ػػة ااسػ ػرائيمييفر إل ػػى موس ػػكو أم ػػس .وقال ػػت مص ػػادر الخارجي ػػة
الروسية إف موسكو تؤكد وجود ايساس الرانوني الػذي يسػمح بحرسػاؿ قواترػا بموامرػة كػؿ مػف سػوريا سواسػرائيؿ
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بعيػػدا عػػف الت ظػػات التػػي يعػػود تاريخرػػا إلػػى  40سػػنة مدػػت .وكػػاف إلكػػيفر الػػذي يرػػوـ عمميػػا بمرػػاـ وزيػػر
الخارجية ااسرائيمير أعمف مي تصري ات نشرترا وكالة أنبػاء "إيتػار تػاس" الروسػية أنػ عمػى اسػتعداد لمنظػر
مي هذت المس لة مػي ػاؿ طر رػا الجانػب الروسػي .وكشػؼ أف إسػرائيؿ أودػ ت موق رػا بكػؿ ودػوح خػالؿ
المكالمة ايخيرة التي جرت بيف الرئيس الروسي بوتيف ورئيس الوزراء ااسرائيمي بنياميف نتنياهو.
الشرق األوسط ،لندن2013/6/11 ،
 65اليابان ترحب وميركل تينئ بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الحمد اهلل
راـ اهلل  -وما :ر بت كومة الياباف بتشكيؿ ال كومة ال مسػطينية الجديػدة برئاسػة رئػيس الػوزراء ارمػي ال مػد
اهلل .وأود ت ممثميػة اليابػاف مػي بيػاف صػ ي أمػس االثنػيفر أف كومترػا تػدعـ مبػدأ ػؿ الػدولتيفر وترػؼ
بروة بجانب جرود ال مسطينييف لبناء دولة مسترمة قابمة لم ياة مي المستربؿ.
وبعثت المستشارة ايلمانية إنجيال ميركؿ خطاب ترنئة غالى رئيس الوزراء مػد اهلل جػاء ميػ " :سػعادة رئػيس
الوزراءر أتوج إليكـ بخالص الترنئة عمى تعيينكـ رئيساً لوزراء السمطة ال مسطينية وعمى مؼ اليميف".
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/11 ،
" 66إسرائيل اليوم" :كيري يؤجل زيارتو لا"إسرائيل" والسمطة الفمسطينية
يػػو بػػي آي :قالػػت مصػػادر إس ػرائيميةر أمػػسر إف وزيػػر الخارجيػػة ايمريكػػير جػػوف كيػػرير سػػيؤجؿ زيارت ػ ؿ
"إسرائيؿ" ومناطؽ السمطة ال مسطينية التي كاف مرر اًر أف يصمرا اليوـ لالثالثاء ر لبدعة أياـ.
ونرمػت صػ ي ة "إسػرائيؿ اليػػوـ"ر عػػف المصػادر قولرػػا إف كيػري سػػيؤجؿ زيارتػ لممنطرػة بدػػعة أيػاـ مػػف أجػػؿ
منح المزيد مف الوقت لمرئيس ال مسطيني م مود عباسر لكي يررر بشػ ف المطالػب ال مسػطينية مػي مػا يتعمػؽ
باسػتئناؼ الم اودػػات مػ "إسػرائيؿ" .وأدػامت أف كيػػري يريػػد معرمػػة مػػا إذا كػاف عبػػاس سػػيررر إلضػػاء ودػ
"شػػروط مسػػبرة" السػػتئناؼ الم اودػػات التػػي تتمث ػؿ مػػي مطالبػػة "إس ػرائيؿ" بوقػػؼ االسػػتيطاف سواطػػالؽ س ػراح
أسػػرى ممسػػطينييف .وأشػػارت الصػ ي ة إلػػى أف الخارجيػػة ايمريكيػػة لػػـ تعمػػف بعػػد عػػف الموعػػد الم ػػدد لوصػػوؿ
كيري إلى المنطرة.
الخميج ،الشارقة2013/6/11 ،
 67برلمانيون أوروبيون يستجوبون كا رين آشتون حول التعذيب في سجون السمطة الفمسطينية
لنػػدف :أكػػدت المنظمػػة العربيػػة ل رػػوؽ اانسػػاف مػػي بريطانيػػا أف اسػػتمرار الػػدعـ ايوروبػػي وتواجػػد البعث ػػات
ايمنية ايوروبية مي أرادي السمطة ال مسطينية "يعطػي رسػالة خاطئػة لألجرػزة ايمنيػة ودػوءا أخدػر لرػذت
ايجر ػزة لالسػػتمرار باالنتراكػػات"ر ورأت أف االت ػػاد ايوروبػػي "يت مػػؿ مسػػؤولية هػػذت االنتراكػػات يف الوعػػود
التي قطعرا لوقؼ هذت االنتراكات لـ يت رؽ منرا شيء".
ودعت المنظمة مي بياف لرا اليوـ االثنيف ل 6/10اات ػاد ايوروبػي إلػى إرسػاؿ بعثػة ترصػي رػائؽ مكونػة
مػػف برلمػػانييف و رػػوقييف لموقػػوؼ عمػػى ريرػػة االنتراكػػات الجسػػيمة مػػي اي اردػػي ال مسػػطينية ودور البعثػػات
ايمنيػػة وعمػػى وج ػ الخصػػوص بعثػػة البػػوليس ايوروبيػػة والػػدعـ الػػذي تردم ػ مػػي تصػػاعد هػػذت االنتراكػػاتر
والعمػػؿ عمػػى إعػػادة صػػياغة دور اات ػػاد ايوروبػػي مػػي دعػػـ قطػػاع ايمػػف ومػػؽ متطمبػػات مصػػالح الشػػعب
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ال مسػػطيني الػػذي يػػرزح ت ػػت اال ػػتالؿ ب يػػث يػػتـ تو يػػد كػػؿ ايجرػزة ايمنيػػة مػػي جرػػاز شػػرطي وا ػػد يسػػرر
عمى ماية المواطنيف سواال محف االنتراكات ستستمر.
وأشػػار البيػػاف إلػػى أف المنظمػػة العربيػػة ل رػػوؽ اانسػػاف مػػي بريطانيػػا كانػػت قػػد عممػػت مػػي وقػػت سػػابؽ ترريػ ار
عمػى أعدػاء البرلمػاف ايوروبػي يعطػي صػورة وادػ ة عػف ت ػاقـ عمميػات االعترػاؿ والتعػذيب التػي تمارسػػرا
ايجرزة ايمنية بشكؿ منرجي بالتعاوف م قوات اال تالؿر وقالت "إن وبنػاء عمػى الترريػر توجػ النائػب ميػؿ
بينوف باستجواب لمسيدة كاثريف أشتوف م ودة العالقات الخارجية بتاريو  30أيار /مايو المادي وؿ مدى
عممرا بانتشار التعػذيب مػي أ اردػي السػمطة ال مسػطينية وهػؿ هنػاؾ دػمانات لمنػ وصػوؿ الػدعـ المرػدـ مػف
قبؿ اات اد ايوروبي لتمويؿ هذت االنتراكات ب ي شكؿ مف ااشكاؿ".
وذكر أف آشتوف ردت ب ف اات اد ايوروبي عمى عمـ برذت االنتراكات وانتشار التعذيب مي السجوف عمى يد
ايجرػزة ايمنيػػةر وأنكػػرت وصػػوؿ المسػػاعدات إلػػى ايجرػزة ايمنيػػة وعمػػى وجػ الخصػػوص جرػػاز المخػػابرات
العامػػةر وأدػػامت أف هػػذت االنتراكػػات تنػػاقش بشػػكؿ دوري م ػ قيػػادة السػػمطة وأف هنػػاؾ اجتماعػػا سػػيعرد م ػ
مسؤوليف ممسطينييف التخاذ إجراءات اسمة لوقؼ هذت االنتراكات.
المنظمة العربية لحقوق االنسان في بريطانيا2013/6/10 ،
 68سنة عمى حكم "اإلخوان" في مصر :الديون الخارجية زادت  11بميون دوالر
الر ػػاهرة  -مارس ػػيؿ نص ػػر :تص ػػاعدت ػػدة قم ػػؽ المتع ػػامميف م ػػي البورص ػػة المصػ ػرية م ػػف س ػػوء إدارة الرئاس ػػة
وال كومة المم ات السياسػية واالقتصػاديةر وت ازيػد الػدعوات لتظػاهرات  30الجػاري وارت ػاع وتيػرة الرػبض عمػى
الناشطيف السياسييفر ما أدى إلى هبوط البورصة إلى أدنى مستوياترا مي خمسة أسابي .
وزادت مؤشرات البورصة خسائرها خػالؿ منتصػؼ جمسػة أوؿ أمػس لتسػترر مػي المنطرػة ال مػراءر كمػا تخمػى
مؤشػػر "أي جػػي أكػػس  "30عػػف مكاسػػب الصػػبا ية وهػػبط  2449مػػي المئػػة إلػػى  4934498نرطػػة أي بت ارجػ
 126404نرطػػةر كمػػا ت ارجػ "أي جػػى أكػػس  2465 "70مػػي المئػػةر أي  10483نرطػػةر إلػػى  397432نرطػػةر
و"أي جي أكس  2437 "100مي المئةر أي  16456نرطة.
وعمى رغـ توقعػات م ممػيف أف تشػرد البورصػة هػذا ايسػبوع ركػة تصػ يح تميػؿ ن ػو االرت ػاع عرػب موجػة
مف الربوطر إال أف رأس الماؿ السوقي لألسرـ مرػد ن ػو  449بميػوف جنيػ ل 700مميػوف دوالر مػي سػاعتيفر
ليسترر عند  33745بميػوف .واتجػ المسػتثمروف المصػريوف وايجانػب ن ػو البيػ بمػا قيمتػ  542مميػوف جنيػ
و 3442مميوف عمى التوالير بينما مدؿ العرب الشراء بن و  3944مميوف جني .
وسجمت البورصة تراجعاً كبي اًر ايسبوع المادي ومرد رأس مالرا السوقي ن و  19بميوف جنيػ وهػبط مؤشػرها
إلػػى أدنػػى مسػػتويات منػػذ مطم ػ السػػنةر بعػػدما سػػجمت مكاسػػب بن ػػو سػػتة باليػػيف جني ػ خػػالؿ أيػػار لمػػايو
المادي وارت مؤشرها الرئيس  446مي المئة.
إلػ ػػى ذلػ ػػؾ أعمػ ػػف الخبيػ ػػر االقتصػ ػػادي رئػ ػػيس الو ػ ػػدة االقتصػ ػػادية مػ ػػي «مركػ ػػز ايه ػ ػراـ لمد ارسػ ػػات السياسػ ػػية
وااستراتيجية" أ مد السيد النجار أف ديوف مصر الخارجية كانت عندما تولى الرئيس م مػد مرسػي الرئاسػةر
 3444بميػوف دوالرر وبعػػد أقػػؿ مػف سػػنة عمػػى كمػ ارت عػت إلػػى  4544بميػػوفر كمػا ارت عػػت الػػديوف الداخميػػة
مػػف  14238تريميػػوف جني ػ إلػػى أكثػػر مػػف  14520تريميػػوف .وأدػػاؼ أف موائػػد الػػديوف أصػػب ت  182بميػػوف
جني ر منرا  43بميوناً موائد الديوف التي اقتردرا الرئيس مي عام ايوؿ.
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وأش ػػار إل ػػى أف "مرس ػػي س ػػيرترض ومرػ ػاً لتصػ ػري ات وزي ػػر الم ػػاؿ  10بالي ػػيف دوالر س ػػنوياًر وس ػػيرترض ومرػ ػاً
لمموازنػػة الجديػػدة  312بميػػوف جني ػ لتضطيػػة مشػػؿ كومت ػ وعجزهػػا واسػػتمرارها مػػي سياسػػات ال ػرئيس السػػابؽ
م مد سني مبارؾ بمستوى أدنى مف الك اءةر بما يردد مصػر بكػوارث ماليػة واقتصػادية واجتماعيػة" .وانترػد
النجار استمرار تخصيص  146مي المئة مف الناتج الم مي ااجمالي مي الموازنة لمص ةر مرارنة بن و 548
مػػي المئػػة مػػي المتوسػػط العػػالمي .ول ػػت إلػػى تخصػػيص ن ػو  447مػػي المئػػة مػػف اان ػػاؽ العػػاـ لمص ػ ة مػػي
موازنػػة 2014 - 2013ر مرارنػػة بخمسػػة مػػي المئػػة عنػػدما تػػولى مرسػػي الرئاسػػةر مػػي ػػيف تطالػػب منظمػػة
الص ة العالمية بػ 15مي المئة .وأودح أف معدؿ البطالة ارت مي ال ترة المذكورة مف  1245إلى  1342مي
المئةر ومعدؿ ال رر مف  22إلى أكثر مف  25مي المئة مف السكافر كمػا أف مرسػي وعػد برمػ اان ػاؽ العػاـ
عمى التعميـ إلى  542مي المئة مف الناتج الم مي ااجمالير ولكػف هػذت النسػبة تراجعػت إلػى أربعػة مػي المئػة
مي الموازنةر أي أقؿ بن و  25بميوف جني عما وعد ب .
الحياة ،لندن2013/6/11 ،
 69االنقسام السني  -الشيعي حول سورية ييدد بنزاع إقميمي
أجج تدخؿ " ػزب اهلل" الشػيعي المبنػاني المػدعوـ مػف إيػراف بشػكؿ عمنػي مػي النػزاع السػوري
دبي  -أ ؼ بّ :
االسػػترطاب السػػني  -الشػػيعي ال ػػاد الػػذي بػػات يطمػػؽ العنػػاف لممتطػرميف مػػف الجرتػػيف ويرػػدد بتصػػدير النػزاع
إلى المنطرة ب سرهار ومؽ ما ّذر م مموف.
ويراتؿ " زب اهلل" عمناً إلى جانب قوات النظاـ السورير ميما تشير ترارير أخرى إلػى مشػاركة عػراقييف شػيعة
بدورهـ مي المعارؾ دد المعارديف المسم يفر ومعظمرـ مف السنة.
وتسػػبب ذلػػؾ بػػدعوات التخػػاذ موقػػؼ سػػني مو ػػد دػػد تػػدخؿ المجموعػػات الشػػيعية مػػي سػػوريةر ودعػػا م تػػي
السػػعودية الشػػيو عبػػد العزيػػز آؿ الشػػيو الجمعػػة المادػػي "الجمي ػ ر ساسػػة وعممػػاءر إلػػى أف يتخػػذوا مػػف هػػذا
ال زب الطائ ي المريت لمي إشارة إلى " زب اهلل" ومف يرػؼ وراءت خطػوات معميػة تردعػ عػف هػذا العػدوافر
مرد انكشؼ بما ال يدع مجاالً لمشؾ أن زب عميؿ ال يرقب مي مؤمف إالًّ وال ذمة".
بدورتر اعتبػر الداعيػة البػارز يوسػؼ الرردػاوير الػذي ي ظػى بماليػيف المؤيػديفر ال سػيما مػي تيػار "ااخػواف
المسمميف»"ر أف "الذيف يسموف أن سػرـ ػزب اهلل هػـ ػزب الطػاغوت اسػت وذ عمػيرـ الشػيطاف م نسػاهـ ذكػر
اهللر أولئؾ زب الشيطاف إال إف زب الشيطاف هـ الخاسروف".
وقاؿ الررداوي مي مرابمة م قناة "العربية" اي در إف عمماء السعودية الػذيف كػانوا مػي السػابؽ ي ػذروف مػف
" زب اهلل" بينما كاف هو يدام عن ين ي ارب إسرائيؿ "كانوا أكثر ندجاً مني وأبصر بايمور مني".
أمػػا ال ػرئيس الموقػػت لػ ػ"االئػػتالؼ الػػوطني السػػوري" المعػػارض جػػورج صػػبرار مػػاعتبر بعػػد سػػيطرة ق ػوات النظػػاـ
السوري عمى مدينة الرصير االستراتيجية بمساعدة " زب اهلل"ر أف "ال عؿ الطائ ي الذي يروـ ب مراتمو زب
اهلل والسياستيف اايرانية والعراقية لالداعمتيف لمنظاـ السوري تستجر ردود أمعاؿ مف النوع ن سػ  .هػذت الػردود
ال نريدها وال نربمرار ينرا ت وؿ ياتنا مي المنطرة إلى ج يـ".
وأججػػت معركػػة الرصػػير بالت ديػػد التػػوترات الطائ يػػة مػػي المنطرػػة بشػػكؿ كبيػػرر وقػػاد مرػػاتمو " ػػزب اهلل" هػػذت
المعركػػةر التػػي اسػػتمرت  17يومػاً وانترػػت بسػػيطرة النظػػاـ عمػػى المدينػػة الصػػضيرة الرريبػػة مػػف ال ػػدود المبنانيػػة
والتي كانت معرالً مرماً لممعاردة المسم ة.
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وقػػاؿ مػػدير "معرػػد بروكينضػػز" مػػي الدو ػػة سػػمماف شػػيو" :ن ػػف نخشػػى اليػػوـ أف يػػتـ جػػر المنطرػػة ب سػػرها إلػػى
نزاع طائ ي يكوف مي الواق سمسمة مف ال روب ايهميةر بما مي ذلؾ مي لبناف والعراؽر وبػالطب مػي سػورية
ن سرا» .وأداؼ أف "مشاركة زب اهلل مي هذا النزاع عمى الخط الطائ ي يتسبب بتوترات مي لبنافر وأيدػاً
عمى مستوى العالـ العربي".
وتريمف عمى النظاـ السوري شخصػيات مػف ايقميػة العمويػة التػي تعتبػر مت ػدرة مػف الشػيعةر مػي ػيف يشػكؿ
السنة غالبية سكاف البالد.
و ذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اي د مػف "العاصػ ة الطائ يػة" واالقتتػاؿ المػذيف يدػرباف المنطرػةر
داعيػ ػاً إل ػػى النر ػػوض بمش ػػروع لممص ػػال ة الوطني ػػة م ػػي ب ػػالدت لمواجر ػػة ه ػػذا الخط ػػر .وت ػػـ تش ػػيي ع ػػدد م ػػف
ايشخاص مي العراؽ قيؿ إنرـ قتموا مي سورية.
مػػف جرػػة أخػػرىر قػػاؿ الم مػػؿ السياسػػي اامػػاراتي عبػػد الخػػالؽ عبػػد اهللر إف "التخنػػدؽ الطػػائ ي ازداد درجػػات
عػدة مػي ال تػرة ايخيػرةر وربمػا بمػ مسػتويات مرمرػػة وغيػر عاديػػة"ر مدػي اً أف "االصػػط اؼ يختمػؼ ا ف عمػػا
كاف موجوداً مي الردـر ين مي جوهرت اصػط اؼ سياسػي ولػيس بالدػرورة اصػط اماً عرائػدياً كمػا كػاف .ا ف
أخذ بعداً إقميمياً وسيؤدي إلى المزيد مف التوترات".
وتػػاب عبػػد اهلل أن ػ مػي هػػذت المعادلػػة "هنػػاؾ السػػعوديةر التػػي تبػػدو كطػػرؼ سػػني مػػدام عػػف المعاقػػؿ السػػنيةر
وهناؾ طرراف التي ترػوؿ إنرػا مسػؤولة عػف الشػيعة لػيس مرػط مػي إيػراف بػؿ مػي كػؿ المنطرػة" .كمػا اعتبػر أف
"المواجرة م تو ة عمى كؿ الجبرات بيف إيراف ودوؿ الخميج" السنية.
ويبدو لبناف المجاور لسورية مت ث اًر بشػكؿ خػاص بتػداعيات ايزمػة .وتشػرد مدينػة طػرابمس اشػتباكات مسػتمرة
بيف العموييف المواليف لمنظاـ السوري والسنة المؤيديف لمثورة.
وقػػاؿ الكاتػػب المبنػػاني ػػازـ صػػاغية إف "النظػػاـ السػػوري دػػخـ الخػػارج السػػوري ...هنػػاؾ سػػورية مػػي لبنػػافر
سورية مي ايردفر سورية مي العراؽ وسورية مي الجو ال مسطيني وسورية مي تركيػار مػف دوف أف يكػوف ذلػؾ
مؤسساً عمى داخؿ صمب .الداخؿ عار ومارغ  ...وهذا ما جعؿ ايزمة السورية تصبح أزمة اصػط اؼ سػني
 شيعي عابر لم دود".وومؽ صاغيةر محف "الدعـ اايراني ومف زب اهلل لمنظاـ السوري يزيد ت كيد الطاب السػني لمطػرؼ المرابػؿ"ر
مشي اًر إلى أن "بعد  40سنة مف ال كـ بيد أجرزة أمف عموية لـ يكف صعباً وجود هػذت النزعػة لػدى السػورييف"
كما أف "بشار ايسد قاؿ م ار اًر إف الصراع مي سورية هو صراع مي المنطرة ب سرها".
ومػػي لبنػػافر داف السياسػػيوف السػػنة بشػػدة تػػدخؿ " ػػزب اهلل" مػػي الرصػػيرر ميمػػا أشػػارت ترػػارير إلػػى مشػػاركة
مراتميف سم ييف مي الرتػاؿ إلػى جانػب المعاردػة مػي هػذت المدينػة وغيرهػا .وبعػد سػيطرة النظػاـ عمػى المدينػةر
وزعت ال موى مي بعض المناطؽ الشيعية مي لبنافر ميما ا ت مت بذلؾ مجموعة شػيعية صػضيرة مػي الب ػريف
كذلؾ.
ومي هذا السياؽر قاؿ الكاتب السعودي طارؽ ال ميدر إف "المخيؼ هػو أف صػعود الطائ يػة قػد يػؤجج مجػدداً
الراعدة والتطرؼر ما يشكؿ خط اًر عمى المنطرة" .وتبػدو المواجرػة المسػتمرة منػذ عرػود بػيف إيػراف والسػعوديةر
متجسػدة بمواجرػػات بالوكالػة مػػي كػػؿ مػف سػػورية والػػيمف والب ػريف ولبنػػاف .واترمػػت المعاردػة السػػورية مػػؤخ اًر
مسم يف يمنييف مف ال وثييف الشيعة بالرتاؿ إلى جانب قوات النظاـ السورير إال أف ال وثييف ن وا ذلؾ.
وميمػػا ت ظػػى المجموعػػات الشػػيعية المسػػم ة التػػي تراتػػؿ مػػي سػػورية بػػدعـ وادػػح مػػف إيػرافر يػػدخؿ المرػػاتموف
السنة إلى سورية عموماً بشكؿ مت رؽ ك مرادر وغالباً ما يكوف ذلؾ دد إرادة دولرـ.
التاريخ :ال ال ات 2013/6/11

العدد2887 :

ص 35

مالسعودية مثالً ذرت مواطنيرا م ار اًر مف الرتاؿ مي سورية بالرغـ مف دعمرا المعمف لممعاردة.
وخمص صاغية إلى الروؿ" :هناؾ مناخ عاـ سني  -شيعي مي المنطرة ككؿر وقد وصؿ إلى باكستافر وهو
موجود اينما وجد سنة وشيعة".
الحياة ،لندن2013/6/11 ،
 70دراسة صييونية حول كيفية مواجية "إسرائيل" لمخاطر البيئة األمنية المحيطة والمتغيرة
أعػد مػػدير "مركػػز د ارسػػات ايمػػف الرػػومي" مػػي جامعػة ي ػػار داف شػػي تافر ومػػدير مػػي زمالػػة جوديػػث وسػػيدني
شوارتز مي "مركز كراوف لدراسات الشرؽ ايوسط" مي جامعة برانديز الدكتور "شػاي ميمػدماف" د ارسػة بعنػواف
"إسرائيؿ" مي عيف العاص ة :كومة جديدة تواج بيئة أمنية متضيرة" وميما يمي ممخص وؿ الدراسة:
مطالعة "شاي ميمدماف" :ت كيد عمى الشراكة االستراتجية م واشنطف سوانجاز االت اؽ م ال مسطينييف:
تُبرز الة االدطراب والترمب ايخيرة التي تجتاح الشرؽ ايوسط ت ػديات خطيػرة وتكشػؼ عػف مػرص هامػة
تجنبت "إسرائيؿ" تى ا ف ارتكاب أي خط مادح مػي العػاميف المادػييف منػذ
لم كومة العبرية الجديدةر ممرد ّ
بدء الص وة العربية .ومي الواق أنرا تعاممت م آثار االنت ادات مي المنطرػة برػ اررات واعيػة وودػوح يكػاد
يكوف منرط النظيػر .وينطبػؽ ذلػؾ خصوصػاً عمػى سػوريار يػث رمدػت "إسػرائيؿ" الت يػز إلػى جانػب عمػى
سػاب آخػػر مػػي ال ػػرب ايهميػػةر وركػزت بػػدالً مػػف ذلػػؾ عمػػى منػ نرػؿ ايسػػم ة إلػػى " ػػزب اهلل" .ومػػف شػ ف
هػػذت النجا ػػات أف تُسػػرؿ لم كومػػة الجديػػدة التعامػػؿ م ػ الر ػ اررات ايكثػػر صػػعوبة المطموبػػة لدػػماف مسػػتربؿ
"إسرائيؿ" كدولة يرودية ديمرراطية.
ومف بيف تمؾ الر اررات ما يتعمؽ بالبرنامج النووي اايراني .إذ ال يزاؿ الجدؿ م تدماً مػي "إسػرائيؿ" ػوؿ هػذت
المس لةر يث إف جمي الخيارات ت دي عمى ما يبدو إلى تبعات خطيرة.
وتكمف المس لة الجوهرية ايخرى مي عالقػة "إسػرائيؿ" مػ تركيػا .مرػد اتخػذ كػال البمػديف بال عػؿ خطػوات لػرأب
الصدعر لكف لـ يتدح بعد إلى أي مدى ستصؿ هذت الجرودر سوالػى متػى ستسػتمر .وعمػى كػؿ ػاؿر سػتبرى
هذت المسػ لة جوهريػة مػي دػوء طمػوح تركيػا وعمػو شػ نرا مػي المنطرػة وقػوة اقتصػادها ومرارترػا مػي اسػتخداـ
قوترا الناعمة.
كمػػا أف الص ػ وة العربيػػة سػػوؼ تػػؤثر عمػػى عمميػػة صػػن الر ػ اررات مػػي "إس ػرائيؿ" .مػػرغـ أنرػػا ال ت ػزاؿ ص ػ وة
عربية داخميةر إال أف صعود ااسالـ السياسي ونمو الة عدـ االستررار ااقميمي يؤثراف بشكؿ مباشػر عمػى
"إسرائيؿ" .وعمػى وجػ الخصػوصر مػحف الػدور الم تمػؿ لمجرػادييف مػي سػوريا والودػ غيػر الوادػح بالنسػبة
الستررار ايردف سوؼ يشكالف المشرد ايمني المستربمي لػ"إسرائيؿ".
وعمػػى الػػرغـ مػػف هػػذت الت ػػدياتر طػػورت "إس ػرائيؿ" العديػػد مػػف ايصػػوؿ االسػػتراتيجية الرامػػة خػػالؿ السػػنوات
ايخيرة:
• أوالً :وصمت العالقات ايمريكية "ااسرائيمية" إلى مر مة مريدة مف التراربر ال سيما مي مجاؿ الدماع.
• ثانياً :ال تواج "إسرائيؿ" الياً أي ترديد عسكري ترميدي .كما أف سوريا والعراؽ منرمكتاف مػي صػراعاترما
الداخمية؛ وبشكؿ أوس نطاقاًر أصب ت المنطرة منرسمة بشكؿ متزايد بػيف الشػيعة مػي إيػراف والعػراؽ و" ػزب
اهلل" مف جرػةر والسػنة مػي ايردف ومصػر والمممكػة العربيػة السػعودية ودوؿ الخمػيج ايصػضر جمػاً مػف جرػة
أخرى .وي ظى ااسرائيميوف بميزة استراتيجية مريدة مي ظؿ تمؾ البيئةر ال سيما نظ اًر يف بعض دوؿ الخميج
ربما تكوف مي الواق أكثر ميالً لمت الؼ معرـ دد إيراف.
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• ثالثاً:إعادة الت كيد مؤخ اًر عمى "مبادرة السػالـ العربيػة"ر وهػي عبػارة عػف مرتػرح سػعودي ارسػاء السػالـ بػيف
"ااس ػرائيمييف" وال مسػػطينييف طُػػرح لمم ػرة ايولػػى مػػي عػػاـ  .2002ويشػػير ظرػػور هػػذا المرتػػرح مجػػدداً إلػػى أف
الدوؿ العربية هي أكثر ميالً اجراء مناقشات مثمرة عما كاف عمي الود مي السنوات السابرة.
• رابعاً :قوة الردع الكبيرة لػ"إسرائيؿ" دد ال اعميف مػف غيػر الػدوؿ مثػؿ " ػزب اهلل" و" مػاس" .ممػـ تُطمػؽ أي
صواريو مف لبناف منذ صيؼ 2006ر كما أف " زب اهلل" أصػبح منرمكػا اليػاً مػي ال ػرب ايهميػة السػوريةر
مما زاد تشتيت بعيداً عف الصراع م "إسرائيؿ".
• خامس ػاً :تشػػرد "إس ػرائيؿ" ط ػرة مػػي النمػػو االقتصػػادي نتيجػػة اادارة المسػػؤولة لنظمرػػا الماليػػة والمص ػرميةر
يث يرارب مسػتوى ال ػرد مػف إجمػالي الػدخؿ الم مػي مػي الوقػت ال ػالي المسػتويات ايوروبيػة .ومدػالً عػف
ذل ػػؾر تتجػ ػ الدول ػػة ن ػػو االس ػػترالؿ م ػػي مج ػػاؿ الطاق ػػة ويرجػ ػ ذل ػػؾ جزئيػ ػاً إل ػػى اكتش ػػامات الري ػػدروكربونات
الجديدة.
ومػ ذلػؾر معمػى الػػرغـ مػف ال ائػدة الوادػ ة لرػػذت الم ازيػا االسػتراتيجيةر إال أنرػا تجعػػؿ ال كومػة العبريػة غيػػر
راغبة مي المخاطرة إلى جانب إرجائرا اتخاذ الر اررات الصعبة بش ف إنراء ا ػتالؿ اي اردػي ال مسػطينية .سواذا
واصػػمت ال كومػػة العبريػػة الػػة الالمعػػؿر محنرػػا ب كػػـ ايمػػر الواقػ تخػػاطر بػػاالنزالؽ إلػػى دولػػة ثنائيػة الروميػػة
بدالً مف أف تكوف هناؾ دولتيف لشعبيف .وأية م اولة ل ؿ المس لة بشكؿ أ ادي الجانب سوؼ تبوء بال شؿ؛
ل ػػذا يج ػػب عم ػػى رئ ػػيس ال ػػوزراءر بني ػػاميف نتني ػػاهور أف يعم ػػؿ مػ ػ الس ػػمطة ال مس ػػطينية لت ري ػػؽ نج ػػاح رير ػػي
اسػػتراتيجي ونػػزع متيػػؿ الترديػػد الوجػػودي الكػػامف مػػي اسػػتمرار غيػػاب السػػالـ مػػي المنطرػػة .ومػػي الوقػػت الػػذي
تعمؿ مي واشنطف مرة أخرى عمى مساندة إجراء م اودات مثمػرة مػ ال مسػطينييفر يجػب عمػى "إسػرائيؿ" أف
تُظرر رغبترا مي اتخاذ خطوات قوية ومؤثرة تؤدي إلى إ داث تردـ ممموس.
ومي الواق إف مستربؿ مشاركة الواليات المت دة مي المنطرة هو مي د ذات عامؿ هاـ و اسػـ مػي المعادلػة
ايمنيػػة ل ػػ"إسرائيؿ" .مػػدوف وجػػود اهتمػػاـ أمريكػػي نشػػط ومشػػاركة أمريكيػػة معالػػة مػػي المنطرػػةر سػػوؼ تكػػوف
"إسرائيؿ" معزولة ومف ثػـ سػتواج ترديػدات عميرػة .ورغػـ أف االنت ادػات العربيػة شػتتت انتبػات بعػض الػدوؿ
بعيداً عف صراعاترا م "إسرائيؿ"ر إال أنرا زادت أيداً مف دور الرأي العاـ مي هذت البمداف .وقد تسػبب ذلػؾ
مي بعض اي ياف مي تصدر المتطرميف لممشردر مما أدى إلى ت ديػد قػدرة "إسػرائيؿ" عمػى التعامػؿ الظػاهري
م العديد مف الدوؿ العربيػة .ومػف شػ ف هػذت الػديناميكيات أف تدػر بودػ "إسػرائيؿ" االسػتراتيجير ال سػيما
إذا ان صمت واشنطف عف المنطرة وأرج قادة "إسرائيؿ" الردايا الرامة ل ترة طويمة جداً.
مطالعة "دان شيفتان":
درورة أف تروـ "إسرائيؿ" بخطوات أ ادية الجانب لالن صاؿ عف الد ة لم اظ عمى يرودية الدولة:
لرػػد شػػرد المجتم ػ "ااس ػرائيمي" عمػػى مػػدار العرػػد المادػػي تضي ػ اًر جػػذرياً سػػيؤثر عمػػى عمميػػة صػػن الر ػ اررات
ال كومية لسنوات قادمة .وبدايػة مػف االنت ادػة ال مسػطينية الثانيػة مػي عػاـ 2000ر مػحف م رػوـ الدولػة بشػ ف
الس ػػالـ ق ػػد ت ػػوؿ بش ػػكؿ ج ػػذرير ي ػػث أص ػػبح العدي ػػد م ػػف "ااسػ ػرائيمييف" يؤمن ػػوف بػ ػ ف الج ػػزء العمم ػػي م ػػف
طمو ػػاترـ ن ػػو السػػالـ ينبضػػي إهمال ػ ر إف لػػـ يكػػف التخمػػي عن ػ كميػػة .وبخػػالؼ من ػ ال ػػرب وردع ايعػػداء
المباشريفر بدا أف "إسرائيؿ" ال تعطي أولوية يي جرود نشطة لمتوصؿ إلى سالـ م العرب .ومي المادير
امتػػرض العديػػدوف أف هػػذا الجػػدار ال ػرادع و ػػدت سػػوؼ يرن ػ العػػرب مػػي النرايػػة بػػالتوقؼ عػػف ترػػويض [أمػػف]
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"إس ػرائيؿ" .ولكػػف عمػػى الػػرغـ مػػف العمميػػات المتكػػررة اظرػػار قوترػػا االجتماعيػػة والعسػػكرية والسياسػػيةر مػػحف
"إسرائيؿ" تواج ا ف صراعاً لـ تخبت جذوت ر لكن أخذ شكالً جديداً.
وال شؾ أف "إسرائيؿ" ال تػزاؿ ت ظػى بػالت وؽ العسػكري الترميػدي مػي المنطرػة .لكػف معظػـ أعػدائرا قػد ابتعػدوا
عػػف ميػػداف الرتػػاؿر وت ولػوا إلػػى أسػػاليب تثيػػر رػػد الشػػعوب دػػد الشػػعوب بشػػكؿ معػػاؿ لعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿر
إطػػالؽ الص ػواريو العش ػوائية دػػد الرػػرى "ااس ػرائيمية"  .وعمػػى ن ػػو مماثػػؿر مػػحف بعػػض جوانػػب عمميػػة صػػن
الررار مي الدوؿ العربيػة ابتعػدت عػف الرػادة ال كػومييف لتصػؿ إلػى الشػارعر يػث يضمػب أف ينظػر المواطنػوف
المتطرموف إلى إسرائيؿ عمى أنرا عدو .ورغـ أف العديد مف الدوؿ العربية تتشارؾ مي مصال را االستراتيجية
م "إسرائيؿ"ر إال أف الن وذ المتنامي راء الجمرور المتطرمة الت إلى د بعيد دوف التعاوف بينرـ.
تشػػير هػػذت العوامػػؿ مجتمعػػة إلػػى أف "إس ػرائيؿ" دخمػػت عرػػد "مػػا بعػػد عمميػػة السػػالـ" م ػ ال مسػػطينييف .وعمػػى
الرغـ مف أف ال كومة "ااسرائيمية" الجديدة أكثر ميالً إلى الوسػطر إال أف "ااسػرائيمييف" ال يجػدوف أي شػريؾ
ممسطيني لمسالـ .كما أنرـ يػروف أف الظػروؼ ااقميميػة غيػر المسػتررة ال تسػمح لرػـ بترػديـ تنػازالت كبيػرة أو
ال ػػدخوؿ مػػػي م اود ػػات مكث ػ ػػة .وعمػ ػػى وجػ ػ الخصػػػوصر مػ ػػحف ش ػػكوكرـ ػػوؿ الكي يػػػة الت ػػي سػػػتؤثر ميرػػػا
االنت ادػػات العربيػػة عمػػى ايردف يعنػػي أن ػ ال يمكػػف التوصػػؿ إلػػى أي ات ػػاؽ نرػػائي م ػ ال مسػػطينييف ػػوؿ
قدايا ال دود والردايا ذات الصمة .ومف جانبرـر لف يربؿ ال مسطينيوف أي ات اؽ سالـ ال يشمؿ غزةر يث
تسيطر « ماس» عمى الرطػاع بينمػا ال يػزاؿ موق رػا المنػاهض بشػدة لػػ"إسرائيؿ" هػو السياسػة المت كمػة التػي
تتبعرا ال ركة.
ورغـ هذا المشرد البػائس ػوؿ ا تمػاالت التوصػؿ إلػى سػالـ دائػـر إال أنػ ال يػزاؿ يتعػيف عمػى "إسػرائيؿ" أف
تن صؿ عف الد ة الضربية ليس يف تمؾ الخطػوة سػوؼ تػؤدي إلػى التوصػؿ إلػى ات ػاؽر لكػف ينرػا دػرورية
لم اظ عمى الروية اليرودية لمدولة .ومي ظؿ الظروؼ الراهنةر ال تستطي "إسرائيؿ" إنجاز ذلؾ الرػدؼ ب يػة
طريرة بخالؼ النرج اي ادي .وعػالوة عمػى ذلػؾر ممػف خػالؿ النرػؿ الثابػت لمسػيطرة إلػى السػمطة ال مسػطينية
وت ويؿ أرادي مف المنطرة لج إلى المنطرػة لب ر ومػف المنطرػة لب إلػى المنطرػة لأ تسػتطي "إسػرائيؿ"
أف تظرر لممجتم الدولي أنرا ممتزمة باالنس اب مف المناطؽ ال مسطينية .ومي سبيؿ تعزيز تمؾ الخطػواتر
تستطي الواليات المت دة أف تساعد "إسرائيؿ" عمى تطوير اجزها لمراومة اارهاب وؿ الد ة الضربية .إف
موامرػػة الواليػػات المت ػػدة عمػػى تص ػرمات "إسػرائيؿ" مػػي الدػ ة الضربيػػة مػػف شػ نرا أف ت مػػي الػػبالد أيدػاً مػػف
دضط ايمـ المت دة واالت اد ايوروبي .وبدوف ذلؾ الربوؿ الدولير محف "إسػرائيؿ" تخػاطر بحرغامرػا عمػى أف
تكوف دولة ثنائية الرومية.
معرد واشنطف لسياسات الشرؽ ايدنى لبتصرؼ
التقرير المعموماتي ،ممحق  ،2830مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية2013/6/10 ،
" 71العودة" تنفرد بنشر أرشيف صحيفة الدستور في نكسة 1967
لـ يكف مف السرؿ عمى البا ث مي أرشيؼ الص ؼ العربية إباف النكسة التي وقعت مي عاـ 1967ر
وت ديداً مي شرر زيرافر إيجاد العديد مف الص ات التي وثّرت ونرمت أ داث النكسة وطريرة تعامؿ
وسائؿ ااعالـ ايردنية ت ديداً م تمؾ ال ادثة .مالكثير مف اي داث التي جرت مي ذلؾ الوقت كانت وال
تزاؿ مي أدراج ايرشيؼر وغابت عف عيوف البا ثيف مي تاريو النكبةر وأيداً النكسة.
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ص ي ة الدستور ايردنية التي جاء صدور العدد ايوؿ منرا مي  28آذار مف عاـ  1967نتيجة اندماج
ص ي تي "ممسطيف" و"المنار" مي شركة ممت اسـ الشركة ايردنية لمص امة والنشر التي تولت إصدار
"جريدة الدستور"ر وثرت العديد مف مجريات أ داث النكسة مف خالؿ لراءات الممؾ ال ار ؿ ال سيف بف
طالؿر إدامة إلى العناويف التي ممت عدة شعارات وأ داث واكبت النكسة.
رب ايياـ الستة التي خادرا ايردف ومصر وسوريا م دوؿ الكياف الصريونير أمدت إلى ا تالؿ كؿ
مف سيناء وقطاع غزة والد ة الضربية والجوالفر وهي ثالث رب دمف الصراع العربي ااسرائيمير نرمترا
ص ي ة الدس تورر مف خالؿ متابعة كامة اي داث والمجريات عمى السا ةر إدامة إلى البالغات مف
قيادات الجيش ايردنير والروات العراقيةر إدامة إلى الجيش السوري.
قرع طبول الحرب
نرمت ص ي ة الدستورر مي تاريو الراب مف شرر زيرافر أجواء ال رب مف خالؿ عدة لراءات عردها الممؾ
ال سيفر م وزرائ وقادت العسكرييفر وأيداً إنشاء صندوؽ لم رب ودعوة الدباط إلى تعزيز الخدمة
العسكريةر إدامة إلى عرد عدة لراءات لمجمس ايمف لب ث تداعيات تصري ات رئيس وزراء إسرائيؿ لي ي
أشكوؿ التي صرح مي ايوؿ مف شرر زيراف ب ن مي اؿ استمرار العمميات "االنت ارية" مي داخؿ
ايرادي الم تمةر محف دولة اال تالؿ "سترد بوسائؿ عني ة" عمى ما سماها مصادر "اارهاب" مي ذلؾ
الوقت.
ونرمت الص ي ة ما أطمرت عمي "تصري ات يائسة لموشي داياف" وزير ال ربر وأف إسرائيؿ تنتظر الجرود
شف هجوـ
الدبموماسية؛ مرد ممت تمؾ التصري ات ترديدات وصؿ صداها إلى عمافر يث رمض داياف ّ
صد أي هجوـ عربي عمى
ا ترازي عمى كؿ مف مصر وسوريا القتناع داياف بردرة الجيش ااسرائيمي عمى ّ
إسرائيؿر ولم يمولة دوف تصوير إسرائيؿ عمى أف تكوف البادئة بالرجوـ .وبتعاقب الرزائـ ااسرائيمية مي بداية
رب أكتوبرر كاف داياف عمى استعداد اعالف هزيمة إسرائيؿ لوال منع مف قبؿ غولدا مائير مف اادالء
بركذا تصريح.
كذلؾ ممت ص ي ة الدستور مي عدد الراب مف زيرافر تصري ات لمممؾ ميصؿ بف عبد العزيز آؿ
سعودر مي تدامف السعودية دد أي عدواف إسرائيمي م تؿر كانت طبوؿ ال رب تررع مي ذلؾ الوقتر
ومف خالؿ تمؾ االجتماعات التي عردت بيف رؤساء الدوؿ العربية مي مصرر سوريار وايردف.
خالؿ ايياـ ايولى لم ربر اعتمدت الريادة السورية نرج ال ذر تجات الجيش ااسرائيمير ولـ تشارؾ إال
برصؼ وغارات جوية مترطعة عمى شماؿ إسرائيؿ.
تجند الكويت جمي ال مسطينييف ميرا ”ر
ومف الالمت أيداً ما نشرت ص ي ة الدستورر ت ت عنواف "هؿ ّ
التي نرمت اقتراح أ د أعداء مجمس ايمة الكويتي مي دعوة ال كومة الكويتية إلى تجنيد جمي ال مسطينييف
العامميف مي الرطاع الخاص وال كومي مي الكويتر عمى أف يمنح كؿ منرـ راتب شرر مردماًر وتبرى
وظي ت م تو ة تى عودت مف ال رب.
كذلؾ نرمت وصوؿ ذخائر مف المممكة العربية السعودية إلى ايردفر ب سب ما قالت الدستور إن ب سب
جريدة ايهراـ.
وصرح رئيس أركاف الجيش ااسرائيمي ب ن إف لـ يتوقؼ "النشاط اارهابي ال مسطيني مي الجميؿر محف
ّ
الجيش سيز ؼ ن و دمشؽ".
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دوت مي جمي أن اء إسرائيؿر وأطمؽ سالح الجو
مي  5زيرافر قالت الص ي ة إف ص ارات اانذار ّ
ااسرائيمي العممية العسكرية الجوية دد المطارات المصريةر بمعدؿ  12طائرة لكؿ مركز جوي مي مصر.
ومي السادس مف شرر زيراف عاـ 1967ر طُب مي جريدة الدستور العنواف ايبرزر وكاف" :بدأت رب
الت رير"ر وقد ُنرمت ميرا كامة أ داث الجيوش العربية التي شاركت مي ال ربر مف الجيش ايردني والجيش
مصدت جيشنا
المصري والجيش العراقير يث نشرت عنوانيف ميرا " :اوؿ العدو ا تالؿ الردس وجنيف
ّ
الباسؿ"ر و"غارات عمى تؿ أبيب ومص اة المد و ي ا"ر إدامة إلى جيوش ايردف والمت دة وسوريةر والعراؽر
تز ؼ عمى ايرض الم تمةر سواسراط أكثر مف  150طائرة معادية توغمت مدرعة إلى داخؿ النرب.
ومي عدد السادس مف زيرافر نرمت الدستور قرار قط البتروؿ العربي عف الدوؿ المؤيدة لمعدوافر يث
أعمف الرئيس العراقي عبد الر مف عارؼ وقؼ إمداد الن ط بسبب العدواف ايميركي وااسرائيمي عمى الدوؿ
العربيةر وطبؽ الررار مجمس الوزراء الكويتي بوقؼ تصدير الن ط إلى أميركا وبريطانيا.
و ممت ص ي ة الدستورر مي ذلؾ اليوـر عدة بالغات لريادة الجيش ايردني وؿ تردم داخؿ ممسطيفر
وبالغات لريادة الجيش المصرير إدامة إلى بالغات الريادة المصريةر وتوغؿ الروات المصرية داخؿ
ايرادي الم تمةر ومعركة الردس وجنيفر سواسراط ايردف يكثر مف  23طائرةر واتصاالت الممؾ ال سيف
م الرئيس المصري جماؿ عبد الناصرر والرئيس العراقي عبد الر مف عارؼ.
""دخؿ العرب م صباح يوـ أمس معركة المصير ال اصمة دد العدواف الصريوني مي أرض ممسطيفر
وبدأت جيوش ايردف والجمرورية العربية المت دةر وسوريةر تدعمرا العراؽ والكويت والجزائر مرمترا
الت ريرية مي ايرض الم تمةر كما أعمنت السعودية دخولرا مي المعركة"ر برذا النص كتبت ص ي ة
الدستور ت ت عنواف "غارات عمى تؿ أبيب ومص اة المد و ي ا".
ومي الساب مف شرر زيرافر راب أياـ ال ربر عنونت ص ي ة الدستورر عف اي داث التي جرت مي
"مانشيت" بعنوافر دمار مي الردس الم تمةر وت ريؽ الجيوش العربية لتردـ عمى ايرضر إدامة إلى ما
قالت الص ي ة مي ذلؾ العدد "تدخؿ طيراف أميركا وبريطانيا إلى جانب إسرائيؿ وقط الدوؿ العربية
عالقاترا م بريطانيا وأميركا".
كانت أجواء ال رب التي دخمت مي ذلؾ الوقتر قد بدت واد ة مي عناويف ص ي ة الدستورر وقالت
الص ي ة إف المدمعية ايردنية تدرب مطار تؿ أبيبر وتوق عدة خسائر.
التعزيزات العسكرية عمى ايرض كانت واد ة مي ديث ص ي ة الدستورر إدامة إلى إبراز تردـ الجيوش
مي معركة الت ريرر ودخؿ الجيش ايردني إلى الردس وهي منطرة منزوعة السالح بموجب شروط الردنة
لعاـ 1949ر وقصؼ منرا جوار تؿ أبيبر ومي جمسة مجمس ايمف الدولي ليوـ  7مف زيراف قاؿ ايميف
إف مف واجب ايردف االنس اب مف الردس مو اًرر وقاؿ إف مرر ايمـ المت دة
العاـ مي ذلؾ الوقت يو ثانت ّ
تبيف أف ثالثة جنود
مي المدينة تعرض لرصؼ برذائؼ الراوفر سواف الجيش ايردني ا ت ّؿ المبنى .ال راًر ّ
أردنييف مرط هـ مف دخموا المبنى لترديـ اال تجاج عمى هيئة مراقبة الردنة بسبب ال شود العسكرية
ااسرائيمية قرب الردسر وأنرـ غادروا المبنى بعد عشر دقائؽ ترريباً.
ومي العودة إلى أ داث ال ربر نشرت ص ي ة الدستور عدة عناويفر كاف أبرزها أل ا دابط وجندي مضربي
ينترموف بالطائرات إلى ايردفر وتوثيؽ دخوؿ الطائرات ايميركية والبريطانية مي ال رب إلى جانب دولة
اال تالؿ.
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تواصؿ التعزيزات العسكرية مف السعودية أيداً كاف واد اًر وت ديداً ت ت عنواف "تعزيزات سعودية إلى
ايردف م مئات ايطناف مف الذخائر"ر مدالً عف إغالؽ مصر لرناة السويسر وما كاف بار اًز مي ت ريؽ
إصابات مي ص وؼ الجيش ااسرائيمي.
كامؿ الشريؼر الذي شارؾ مي ت سيس ص ي ة الدستورر كتب مراالً ت ت عنواف "معركة المصير"ر نرؿ مي
عدة أمكارر يث قاؿ" :هذا يوـ ل ما بعدتر وتمؾ معركة المصير ال اسـر ومم مة التاريو الطويؿر سوانرا
معركة جديرة بالوق ة الصامدة التي ن ذها المجاهدوف مي خطوط ال داء".
كامؿ الشريؼ قاؿ مي امتتا ية ص ي ة الدستور مي الساب مف زيراف" :إف ساب الزمف سيدخؿ مي تاريو
ايمة العربية ويعرض ن س عمى ايجياؿ مي المستربؿر سواف انتصار الجيوش العربية سيذكر بانتصار
وذكريات عزة ومخارر كما سيعرؼ العرب والمسمموف أي مم مة هذت التي تدور مي ربى الردس".
الشريؼ أكد أف المعركة التي تجري ليست دماعاً عف ايرض م سبر بؿ دماع عف شرؼ ايمة وكرامة
التاريور وأف ايمانة ا ف التي بيد الجيش الذي يصد العدواف مي الميدافر وأف هذت ال رصة ت تح المجاؿ
لألمة تى تناؿ شرؼ الدماع عف مردساترا ومراب مجدها وعزها.
مجمس ايمف مي الساب مف زيرافر قرر إعالف وقؼ الرتاؿ مو اًرر لكف مف الوادح أف صدى تمؾ الر اررات
مي ذلؾ الوقت لـ تصؿ إلى أماكف اندالع المعركةر يث استمرت ال ربر ونسؼ الميبيوف أنابيب قاعدة
أميركية مي ليبيا أثناء ال ربر وا تمت سوريا مستعمرة كاريتوف مي ذلؾ الوقت.
لـ نتمكف مف ال صوؿ عمى العدد الذي صدر مي الثامف مف زيرافر إال أف مي التاس مف شرر زيرافر
كانت ص ي ة الدستور قد أعمنت ت ت العنواف الرئيسي "ال سيف يشيد ببطولة الجيش"ر وت دثت عف خطاب
الممؾ سيف إلى الجيش وبطوالت المر مة والصمودر باادامة إلى ال ديث عف الضطاء الجوي الدخـ
والكثيؼ الذي عمؿ عمى استرداؼ الجيوش العربيةر ونرمت تصري اً عف الممؾ سيف أثناء عردت مؤتم اًر
ص امياًر ب ن مي اؿ استئناؼ الرتاؿر محف ايردف سي ارب خر رجؿ وآخر قطرة دـ.
ومي الت اصيؿر وامؽ ايردف عمى وقؼ إطالؽ النار والرتاؿر بينما واصمت سورية الرتاؿ ورمدت االنصياع
إلى قرار ايمـ المت دةر م استمرار الرصؼ ااسرائيمي عمى الردسر واستمرار بالغات قيادات الجيش
المصري والسورير وأيداً استمرار الرتاؿ مي الردس.
بنتيجة ال ربر تردـ وزير خارجية االت اد السومياتي أندري غروميكو مي  12زيراف بطمب انعراد دورة
استثنائية لمجمعية العامة لألمـ المت دةر ووصؼ إسرائيؿ بكونرا أشب "بررصاف"؛ إذ تجاهمت أوامر وقؼ
إطالؽ النار الصادرة عف مجمس ايمف مي  6و 7و 9زيرافر وقد كاف عدد أعداء ايمـ المت دة ينرا
يصوت دد الطمب سوى الواليات
 122عدواًر وجميعرا وامرت عمى الدعوة إلى عرد الدورة االستثنائيةر ولـ ّ
المت دة سواسرائيؿ وبتسوانا.
انعردت الجمعية العامة لألمـ المت دة مي  17زيراف واستمرت تى  30زيراف وتناوب مي الكالـ 78
دولةر غير أف وزير خارجية إسرائيؿ قاؿ مي خطاب " :لف تعترؼ إسرائيؿ ب ي قرار يصدر عف منظمة ايمـ
المت دة وتطمب منرا مي االنس اب إلى داخؿ دودها السابرةر تى إذا صوتت م الررار  121دولة ولـ
يصوت ددت سوى إسرائيؿ".
مجمة العودة ،لندن ،حزيران/يونيو2013 ،
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 72مقاطعة "إسرائيل" ومناىضة التطبيع

هاني المصري
الوطنية لمراطعة إسرائيؿ وسػ ب االسػتثمارات منرػا ومػرض العروبػات عميرػا ل BDSمؤتمرهػا
عردت المجنة
ّ
الراب ر ب دور أكثر مف  500مشارؾ؛ ما يدؿ عمػى جػـ االهتمػاـ بالػدور الػذي ترػوـ بػ هػذت المجنػةر التػي
الوطنيػة وتمسػؾ الشػعب ال مسػطيني ب روقػ بػالرغـ
يويػة
ّ
تعتبر ب ػؽ أ ػد العالمػات المرمػة عمػى اسػتمرار ال ّ
مسطينية بصورة المتػة منػذ توقيػ ات ػاؽ أوسػمو المشػؤوـ و تػى
الردية ال
مف الة الربوط العاـ التي تشردها
ّ
ّ
ا ف.
العالميػػة لمراطعػػة إس ػرائيؿ مػػي ال ت ػرة مػػا بػػيف 2013 – 2012ر وال
وعردػػت المجنػػة أبػػرز إنجػػازات ال ركػػة
ّ
أستطي مي هذا المراؿ أف أستعرض هذت اانجازات العديدة التي يمكف االطالع عميرػا ومجمػؿ نشػاط المجنػة
عبر موق ال ممة االكتروني ل. www.BDSmovement.net
ػامنية
ػالية وتدػ ّ
اتيجية ندػ ّ
مػػا أ ػػاوؿ ااشػػارة إلي ػ مػػي هػػذا السػػياؽ هػػو أف ركػػة المراطعػػةر وهػػي أداة سواسػػتر ّ
ػطينية
رئيسػ ّػية لعػػزؿ إس ػرائيؿر مػػي تصػػاعد مم ػػوظ مػػي الخػػارج وارتبػػاؾ ومراو ػػة مػػي داخػػؿ اي اردػػي ال مسػ ّ
الم تمػػةر وهػػذا أمػػر يسػػتدعي التوقػػؼ عنػػدت؛ لد ارسػػة أسػػباب وودػ العػػالج النػػاج الك يػػؿ بتصػػاعد المراطعػػة
ػؤخر م ػػف عرالػ ػ ر ي ػػث نش ػػرد اتس ػػاع موج ػػة التطبيػ ػ ال مس ػػطيني عم ػػى ك ػػؿ
ومناهد ػػة التطبيػ ػ المن م ػػت م ػ ًا
ػميةر وبمػػا تشػػمؿ قطاعػػات لالشػػبابر والريادػػةر والسػػيا ةر ورجػػاؿ ايعمػػاؿر
ػمية وغيػػر الرسػ ّ
المسػػتويات الرسػ ّ
خارجيػػة لمواليػػات
وشػػركات الترنيػػةر والز ارعػػة بػػالترامؽ م ػ ج ػوالت جػػوف كيػػرير الػػذي اسػػترؿ عرػػدت كػػوزير
ّ
ايميركية بدعوة العرب إلى ث ال مسطينييف عمػى قبػوؿ اسػتئناؼ الم اودػات مػف دوف شػروط لأي
المت دة
ّ
مورا.
ومرًا لمشروط ااسر ّ
ائيمية ر وعمى قبوؿ مبدأ تبادؿ ايرادير والتطبي م إسرائيؿ ً
وت تي جرود كيري مي سػياؽ "طم نػة" إسػرائيؿ وتشػجيعرا عمػى ت ريػؽ السػالـر ينرػا أصػب ت بعػد التضييػرات
ػردا
العر ّبية "تخاؼ" عمى وجودها ومسػتربمرا مػي المنطرػةر وذلػؾ بػالرغـ مػف أف ثمػار هػذت التضييػرات سػرطت ب ً
ػالما مػػي دػػف إس ػرائيؿر تػػى ا ف عمػػى ايقػػؿر كمػػا يتدػػح ذلػػؾ مػػف الت ػزاـ ال كػػاـ الجػػدد مػػي المنطرػػة
وسػ ً
بالمعاهػػدات المبرمػػة م ػ إسػرائيؿر وسػػعيرـ الستردػػاء الواليػػات المت ػػدة لوبالتػػالي إسػرائيؿ ب ػ ي ثمػػفر ومػػف
الداخمي ػػة
انش ػػضاؿ ال ػػدوؿ العر ّبي ػػة بم ػػا يج ػػري مير ػػار أو م ػػا يمك ػػف أف يج ػػري مير ػػا وس ػػط ص ػػعود خطي ػػر لم ػػتف
ّ
الخارجيةر ب يث تت تت البمداف وتتصارع داخمرا وم بعدػرار وأصػبح الصػراع لػيس مػ إسػرائيؿ
والمؤامرات
ّ
ػدادا
ػتيطانيا عنصػرًيا
كيانػػا اسػػتعمارًيا اسػ
إجالئيػػا وامتػ ً
ومػػف يػػدعمرا ومػػا تمثمػ مػػف خطػػر عمػػى المنطرػػة كونرػػا ً
ً
ً
لمشروع إمبريالي يستردؼ المنطرة برمترار بؿ صػراع سػني شػيعير إسػالمي مسػي ير عممػاني دينػير عربػي
مسطينية بصورة لـ يسبؽ لرػا مثيػؿر
الردية ال
مارسير بيف إسالـ معتدؿ سواسالـ متطرؼ؛ ايمر الذي همش
ّ
ّ
ويردد بانطالؽ موجة أخرى أكبر مف سابراترا مي م اولة جديدة لتص يترا بالجممة أو بالم رؽ.
المػػؤتمر ال ارب ػ لمجنػػة المراطعػػة تعبػػوي ومرػػـر وأجػػاب عػػف أسػػئمةر لكن ػ طػػرح مػػف الردػػايا وايسػػئمة مػػا هػػو
ب اجة لممزيد لإلجابة عنرػار مػا يوجػب عرػد ورشػات ومػؤتمرات وكتابػة د ارسػات ترػدؼ إلػى ااجابػة عػف تمػؾ
ايسئمة.
طُ ِرَح مي المػؤتمر تعريػؼ مثيػر لمتطبيػ يػدؿ عمػى تطػور هػذا التعريػؼر ب يػث يم ػظ الظػروؼ الخاصػة لكػؿ
تجمػ ػ ممس ػػطينير مم ر ػػوـ التطبيػ ػ داخ ػػؿ ممس ػػطيف  1948يختم ػػؼ إل ػػى ه ػػذا ال ػػد أو ذاؾ عنػ ػ م ػػي الدػ ػ ة
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ػطينية
الضرب ّيةر كما يختمؼ مي الشتاتر ب يث يجب عمى كؿ تجم ممسػطيني أو متدػامف مػ الرد ّػية ال مس ّ
أف ايمر ب اجة إلى اهتماـ أكبر ونراش أوس .
أف يم ظ الظروؼ الخاصة بكؿ منطرةر ما يدؿ عمى ّ
ومػػف المسػػائؿ التػػي أثػػارت نراشػػا مػػي المػػؤتمر جػػدوى التمييػػز ال ػوارد مػػي تعريػػؼ التطبي ػ بػػيف ال اصػػؿ مػػف
الزائريف ل مسطيف الم تمة عمى تصريح زيػارة إسػرائيمي مػف خػالؿ السػمطة أو ميػ از مػف خػالؿ إسػرائيؿ مباشػرةر
مما داـ المصدر وا ًدا يجب التعامؿ م ال التيف بشكؿ مشترؾ.
كم ػػا توق ػػؼ الم ػػؤتمر أم ػػاـ نم ػػاذج م ػػف المراطع ػػة لش ػػركات تتع ػػاوف مػ ػ اال ػػتالؿر وتنظ ػػيـ أس ػػابي لمكام ػػة
أساسػا لزيػارة إسػرائيؿر وتعػرج لمرػػاء
ايجنبيػػة التػي تػ تي
ايبرترايػد تسػت ؽ التعمػيـر وأمػاـ الموقػؼ مػف الومػود
ّ
ً
ال مسػػطينييف لمتضطيػػة عمػػى هػػدمرا ايصػػمي مػػف الزيػػارةر يػػث بػػرزت هنػػاؾ اجترػػادات ػػوؿ مراطعػػة أو عػػدـ
الدوليػػة بػػالرغـ مػػف مشػػاركة
مراطعػػة مثػػؿ هػػذت الومػػودر م ػ إق ػرار الجمي ػ بدػػرورة المشػػاركة مػػي المػػؤتمرات
ّ
إسرائيؿ ميرار ولكف مف دوف تعاوف ثنائي ميرا أو ينتج عنرا.
لـ يتوقؼ المؤتمر بشكؿ ٍ
كاؼ أماـ ايسباب التي أدت إلػى اتسػاع التطبيػ مػي ا ونػة ايخيػرةر وكيػؼ يمكػف
إ باطرا عمى أساس التركيز عمى درر التطبي أكثر مف التركيػز عمػى ايشػخاص وودػ الرػوائـ السػوداءر
يف الردؼ دمعرـ إلى التراج والعودة إلى الصؼ الوطنير وأف التطبي مػ العػدور ون ػف مػي ذروة الصػراع
انيػة والعنصػرّية بكثامػة غيػػر مسػبوقة؛ لػيس وجرػة نظػػر وال
معػ ر ومػي ظػؿ مواصػمت لتطبيػػؽ مخططاتػ العدو ّ
نػػاجـ عػػف ه ػواجس ن سػ ّػية وال نرػػص المعمومػػات والعالقػػات العامػػة و"التواصػػؿ" م ػ المجتم ػ ااس ػرائيمي كمػػا
ي مو لمبعض أف يصورتر سوانما دعوة لتربؿ الود الرػائـ والتعػايش معػ ر والعمػؿ ت ػت سػرؼ ت سػيف شػروط
ِ
ػتعمر؛ مػػا يعنػػي ًّ
عمميػػا مسػػاعدة لمعػػدو وتمكين ػ مػػف
اال ػػتالؿ ال أكثػػرر وعػػدـ التمييػػز بػػيف المسػػتعمر والمسػ َ
مسطينية.
الداخمية ال
اختراؽ الجبرة
ّ
ّ
ٍ
ػطينية إل ػػى زيػػارة اي ارد ػػي
ػمية ال مسػ ّ
كمػػا لػػـ يتوق ػػؼ المػػؤتمر بش ػػكؿ كػػاؼ أمػػاـ الموق ػػؼ مػػف ال ػػدعوات الرسػ ّ
ديدا الردس وايقصى.
ال
مسطينيةر وت ً
ّ
ضيق الوزير من االنتقاد
عمػى هػػامش المػؤتمرر ومػػي الجمسػػة المخصصػة لمسػػاءلة المنظمػة وال كومػػة ولجنػػة المراطعػةر ػػدث إشػػكاؿ
بيف وزير االقتصاد د .جواد ناجي وبعض المشاركيف؛ يدؿ عمى مػدى الرػوة مػا بػيف السػمطة والشػعبر وعمػى
ديؽ الوزير ممثؿ السمطة مف االنتراد و رّية الرأي.
لرد أثار أكثر مف مشارؾ مس لة وقؼ ال ممة دد المستوطنات التي بادرت إليرا ال كومة مػي العػاـ 2010ر
ػج ببدػػائ المسػػتوطنات مػػف دوف سػػيب أو رقيػػبر وهػػذا مػػا أكػػدت أيدػػا تيسػػير
والػػدليؿ أف أسػواؽ الدػ ة تعػ ّ
ػيالر واعتبػر أف ال ممػة
يذية لممنظمػةر إال أف الػوزير رمػض هػذا ال ػديث جممػة وت ص ً
خالدر عدو المجنة التن ّ
معالةر وأف هناؾ ممسػطينييف يربعػوف مػي السػجوف لتػرويجرـ بدػائ المسػتوطناتر
ال تزاؿ قائمةر وأف الرقابة ّ
ائيميةر وعنػدما وجػ ب مثمػة مثػؿ تعػاوف بػاؿ
كما رمض ال ديث عف وجود استثمارات مشتركة
ممسطينية – إسػر ّ
ّ
تريد م مركز بيريزر قاؿ إنرا مشاري مشتركة وليست استثماراتر وأداؼ "هذا ما يروـ ب الرطػاع الخػاص
والمجتم المدني وال ش ف لم كومة ب !".
كما لـ يت مؿ الوزير االنتراد لممنظمة ورئيسرار مف خالؿ الروؿ عنرا إنرا مشػمولة وأف أمػيف سػرها مػف أبػرز
عمنػػا بػ نرـ يمارسػػوف التطبيػ ويجسػػدوف التنسػػيؽ ايمنػػي بشػػكؿ
رمػػوز التطبيػ ر وأف السػػمطة ورئيسػػرا يرولػػوف ً
مستمر.
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يسػػتطي الػػوزير أف يعبػػر عػػف أريػ وهػػو معػػؿ ورمػػض وصػػؼ ال كومػػة الجديػػدة ب نرػػا كومػػة راـ اهلل وجامعػػة
النجػػاحر وأف يػػدام عػػف المنظمػػة والسػػمطةر لكػػف لػػيس مػػف ر ػ ااسػػاءة إلػػى مػػف انترػػدتر وال اعتبػػار أف هػػذا
االنتراد خروج عف المشروع الوطنير كما جاء مػي البيػاف الصػادر عػف و ازرة االقتصػادر ممػيس مػف ػؽ أ ػدر
بمطجيػة لدػرب الناشػط
خصوصا سمطة أوسمور أف ت تكر المشروع الوطنير ولػيس مػف ػؽ أ ػد أف يرسػؿ
ّ
ً
الشػػبابي ن ػزار بنػػات مػػور خروج ػ مػػف المػػؤتمر .معمػػى كومػػة ال مػػد اهلل أف تػػنجح مػػي االختبػػار ايوؿ الػػذي
تعردػػت ل ػ مػػي الري ػػاـ بواجبرػػا بم اسػػبة مػػف ن ػػذ االعتػػداء ومػػف أصػػدر ايوام ػػر .إف إسػػاءة الػػوزير وع ػػدـ
االعتذار عنرا أدت إلى المطالبة بخروج مف المؤتمر سوالى إساءات ب ر ر وهذا غير مربوؿ.
ػطينية الجديػدة كػاف لػ أثػرت ميمػا شػردت المػؤتمرر ولكػف مػي
ال شؾ مي أف الضدب مػف تشػكيمة ال كومػة ال مس ّ
هذت المناسبة أقوؿ :إن يجب ال ذر مف تصوير تشػكيؿ ال كومػات عمػى هػذا الشػكؿ ب نػ ال ػؿ أو المشػكمةر
الخارجيػة التػي تػت كـ برػار والريػود الضميظػة التػي
بعيدا عف السياؽ الذي تعيشػ السػمطة المرترنػة لممسػاعدات
ً
ّ
أمنيػةر ب يػث ال تسػتطي أف تعمػؿ إال
ػادية و ّ
تريدهار مالسمطة ت ػت اال ػتالؿ مريػدة بالت ازمػات سياس ّػية واقتص ّ
مػػي نطػػاؽ إدارة ال يػػاة ت ػػت اال ػػتالؿ وت سػػيف شػػروطرار مالسػػيد وا مػػر النػػاهي هػػو اال ػػتالؿر ومػػف أجػػؿ
التخمص من يجب أف يتو ػد ال مسػطينيوف ال أف يتوهػوا مػي صػراعات ػوؿ المكاسػب والوظػائؼ وال صػص
اتيجية جديػدة
وزيادة التمثيؿ لنابمس أو الخميؿر أو جامعة بيرزيػت أو جامعػة النجػاحر وهػذا يتطمػب بمػورة إسػتر ّ
ق ػػادرة عم ػػى إنر ػػاء اال ػػتالؿ وتخم ػػيص الس ػػمطة م ػػف قيوده ػػار م ػػف خ ػػالؿ إع ػػادة النظ ػػر م ػػي ش ػػكمرا ووظائ ر ػػا
والتزاماترار وعندها يكوف هناؾ برنامج وطنػي يسػعى الجميػ لتجسػيدتر ومػف دوف ذلػؾ نضػدوا عوائػؿ وعشػائر
الوطنيػػة
ومنػػاطؽ تسػػعى كػػؿ وا ػػدة منرػػا يخػػذ صػػترا أو مػػا تعترػػد أنرػػا صػػترار أمػػا الػػوطف والمصػػم ة
ّ
معميرما السالـ.
المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث (بدائل)2013/6/11 ،
 73حل الدولة الواحدة في فمسطين التاريخية :االيجابيات والعوائق

غادة الكرمي
مػػي الشػػرر المادػػير وبمناسػػبة الػػذكرى الخامسػػة والسػػتيف لنكبػػة ممسػػطيفر الترػػت مجموعػػة صػػضيرة مؤل ػػة مػػي
مرمػػة تردػػي
شػػكؿ أساسػػي مػػف أعدػػاء مػػي ركػػة «مػػتح» مػػي مدينػػة راـ اهلل اطػػالؽ مبػػادرة طارئػػة وربمػػا ّ
بحنشاء دولة ديموقراطية وا دة مي ممسطيف التاريخية.
لـ تكف ال اجة إلى اعتماد ّؿ جديد لرذا النزاع أكثر إل ا اً ممػا هػي اليػوـ .إذ يواجػ ال مسػطينيوف مخػاطر
ػتـ مصػادرة المزيػد مػف أ اردػي الدػ ة الضربيػة .تد ّػـ الدػ ة
مف ك ّؿ دب وصوب .مم مػرور كػ ّؿ سػاعةر ت ّ
الضربية والردس الشرقية الياً ن و  500ألؼ مستوطف يرػودي يريمػوف مػي أكثػر مػف  130مسػتوطنة منتشػرة
مػػي أن ػػاء هػػاتيف المنطرتػػيف .ومػػي الرػػدسر تس ػمّؿ عػػدد كبيػػر مػػف المسػػتوطنيف إلػػى البمػػدة الرديمػػة ميمػػا بريػػت
اي يػاء العربيػة بمنػ ى عػف اال ػتالؿ ااسػرائيمي .والجػدير ذكػرت ّأنػ مػف المخطّػط بنػاء ألػؼ و ػدة اسػتيطانية
أخرى مي شرر زيراف ليونيو الجاري.
يعد جزءاً أساسياً مف أي دولة ممسطينية قػد ترػوـ مػي المسػتربؿ وت ّػـ مصػم
تمت م اصرة قطاع غزة الذي ّ
لرد ّ
عف الد ة الضربية .كما ت كـ كومة « ماس»ر المنشػرة عػف السػمطة ال مسػطينية التػي ترػيمف عميرػا ركػة
المرجح أف يبرى هذا الود عمى ال .
«متح» مي الد ة الضربيةر هذا الرطاع ومف
ّ
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أف الوقت ليس مي رـ و ّأن ال يسعرـ الوقوؼ مكتومي اييدي م
ومي ظ ّؿ هذت الظروؼر يدرؾ ال مسطينيوف ّ
دػػؿ .هػذت هػػي خم يػة مبػادرة ػ ّؿ الدولػة الوا ػدة الجديػػدة .تػدم الواليػػات
أف هػذا هػػو خيػار إسػرائيؿ الم ّ
العمػـ ّ
المت ػ ػ ّػدة وبريطانيػ ػػار الضاممتػ ػػاف عػ ػػف هػ ػػذت اي ػ ػػداث كام ػ ػػةر باتجػ ػػات تجديػ ػػد م ادثػ ػػات السػ ػػالـ بػ ػػيف إٍسػ ػ ػرائيؿ
وال مسطينييف بردؼ اعتماد ّؿ الدولتيف لمنزاع .لرد هيمف هذا ال ّؿ عمى الخطاب السياسي عمى مدى عرود
يطبؽ يوماً ولو جزئياً .وكاف وزير الخارجية ايميركي جوف كيري الذي لػـ يثػبط ذلػؾ مػف عزيمتػ ر
إال ّأن لـ ّ
موجوداً مي المنطرة مي الشرر المادي اجراء م ادثات م السمطة ال مسطينية وال كومة ااسرائيمية برػدؼ
درما عمى تطبيؽ ّؿ الدولتيف.
أمػػا الموقػػؼ العربػػي الرسػػمي مرػػو ن س ػ  .م ػػي الشػػرر المادػػير توج ػ ومػػد عربػػي إلػػى واشػػنطف برػػدؼ طػػرح
معدلة تعرض عمى إسرائيؿ تبادؿ ايرادي مػ ال مسػطينييف مػف أجػؿ ج ّػر إسػرائيؿر التػي
مبادرة سالـ عربية ّ
أف
تجاهمت لضاية اليوـ كؿ مبادرة سالـ م ال مسطينييفر إلى ّؿ الدولتيف .كما اف هناؾ إجماعاً دولياً عمى ّ
هذا ال ّؿ هو المخرج الو يد لألزمة عمى رغػـ كػؿ شػيء .لرػد ظػف ال مسػطينيوفر عرػب ات اقيػات أوسػمو التػي
أف ؿ الدولتيف هو اينسب .وكػاف ذلػؾ ناتجػاً مػي ػالترـ عػف ي سػرـ مػف إمكػاف إنرػاء
أُبرمت عاـ 1993ر ّ
اال ػػتالؿ ااس ػرائيمي .لكػػفر مػػي الػػة المجتم ػ الػػدولير يتماشػػى هػػذا ال ػػؿ م ػ مػػا بػػدا ممكن ػاً مػػف النا يػػة
السياسية نظ اًر إلى دعـ أميركا الشديد اسرائيؿ وم رغبة المجتم الدولي مي اابراء عمى دولة يرودية تى
مصضرة.
لو كاف ذلؾ دمف دود
ّ
تخيػؿ كي يػة
أف هذت االقت ار ات ل ػ ّؿ الػدولتيف ال ت خػذ مػي االعتبػار الواقػ عمػى ايرضر ب يػث يسػت يؿ ّ
إال ّ
أف الواليػات المت ّػدة ت ّكػر
قياـ دولػة ممسػطينية مسػترمة وقابمػة لم يػاة .لك ّػف ػ ّؿ الػدولتيف لػـ يمػت بعػد .وال ب ّػد ّ
ببػػديؿ يناسػػب إس ػرائيؿ بشػػكؿ أمدػػؿ ويرػػوـ عمػػى ا ت ػػاظ إس ػرائيؿ بالسػػيطرة عمػػى  60مػػي المئػػة مػػف أ اردػػي
الد ة الضربيةر سواقامة «دولة» ممسػطينية مؤل ػة مػف منػاطؽ معزولػة مػي الدػ ة الضربيػة ت صػمرا عػف بعدػرا
دـ قطاع غزة إليرا.
ايرادي التي استولت عميرا إسرائيؿ والتي يمكف ّ
أف ه ػػذت المن ػػاطؽ المعزول ػػة ال يمك ػػف أف تك ػػوف قابم ػػة لم ي ػػاة بم رده ػػار مس ػػتكوف روابطر ػػا االقتص ػػادية
وبم ػػا ّ
سيتـ توسي قطاع غزة باتجػات مصػرر مػ العمػـ
واالجتماعية واتصالرا إلى العالـ الخارجي عبر ايردف .كما ّ
أف إسػ ػرائيؿ طالم ػػا أرادت ذل ػػؾر وق ػػد تبر ػػى الر ػػدس ت ػػت س ػػيطرة إسػ ػرائيؿ الكامم ػػة .ومػ ػ اف كػ ػالً م ػػف ايردف
ّ
أف الواليػات المت ّػدة تػدم باتجػات صػوؿ أمػر مماثػؿر وهػي خطػة
ومصر رمدتا أمكا اًر مماثمة لكننا ن تػرض ّ
مػػف ش ػ نرا طم نػػة إس ػرائيؿ وترػػديـ شػػيء إلػػى ال مسػػطينييف .ويخشػػى عػػدد كبيػػر مػػف ال مسػػطينييف أف توامػػؽ
يتـ انتخابرا والتػي ال تمػثمرـ والتػي تسػعى بػرأيرـ إلػى البرػاء مػي السػمطة مرمػا كانػت التكم ػة
قيادترـر التي لـ ّ
عمى الردية الوطنيةر عمى صيضة خطة مماثمة .وقد تكوف هذت المخاوؼ مبالضػاً ميرػا إال ّأنرػا تجعػؿ النرػاش
الدائر وؿ الدولة الوا دة أكثر إل ا اً.
تكمػػف مشػػكمة ػ ّؿ الدولػػة الوا ػػدة مػػي إمكانيػػة تطبيررػػا أكثػػر مػػف الرغبػػة ميرػػا .مرنػػاؾ عوائػػؽ كبي ػرة تعتػػرض
طريررا .إذ ثمة إجماع دولي قوي عمى ّؿ الػدولتيف إلػى جانػب عػزـ إسػرائيؿ عمػى البرػاء دولػة يروديػة تمػنح
مواطنيرػػا اليرػػود االمدػػمية عمػػى غيػػرهـ .وسػػيكوف التوصػػؿ إلػػى إجمػػاع دول ػي بػػديؿ عمػػى دولػػة مو ػػدة ت ػ ّؿ
أف الوقػػت ي يػػد إس ػرائيؿ و ػػدهار مػػحف ايولويػػة
مكػػاف ػ ّؿ الػػدولتيف الػػذي تػ ّػـ الربػػوؿ ب ػ ر شػػاقاً ً وبطيئ ػاً .وبمػػا ّ
بالنسبة الى ال مسطينييف يجب اف تكوف مي الت رؾ ا ف.
ال يمكف أف يكوف الود ال الي أمدؿ بالنسبة إلى إسرائيؿ و م ائرا .إذ ثمػة قيػادة ممسػطينية سػرمة االنريػاد
تنشئ وهـ المساواة بيف اال تالؿ والم تؿر ايمر الذي ي ّرر إسػرائيؿ مػف مسػؤولياترا الرانونيػة كرػوة م تمػةر
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مرسػـ
وهناؾ عممية سػالـ طويمػة تر ّػدـ غطػاء لال ػتالؿ ااسػرائيمي مدػالً عػف جمػود دولػي وشػعب ممسػطيني ّ
وعاجز عف المراومة .ويعد ال مسطينيوف أكبر الخاسريف مف هذا الود ويجدر برـ العمؿ عمى إسراط .
تميػز بػيف مػف هػـ مػف غيػر اليرػود.
تعتبر إسرائيؿ وممسطيف اليوـ دولة وا دة غير أنرا دولة مصؿ عنصػري ّ
وتكمػػف مرمػػة ال مسػػطينييف مػػي م اربػػة نظػػاـ ال صػػؿ العنصػػري وخػػوض ندػػاؿ لػػيس مػػف أجػػؿ إقامػػة دولػػة
ممسػػطينية مسػػت يمة بػػؿ مػػف أجػؿ ال صػػوؿ عمػػى رػػوؽ متسػػاوية مػػي ظػػؿ ال كػػـ ااسػرائيمي .وعمػػيرـ أوالً أف
ي كك ػوا السػػمطة ال مسػػطينية التػػي تخ ػػي الود ػ ال ريرػػي ومػػف ثػػـ مواجرػػة إس ػرائيؿر ػػاكمرـ ال ػػالي مباش ػرة.
وباعتبػػار انرػػـ شػػعب م ػػروـ مػػف أي دولػػة وخادػ لال ػػتالؿ العسػػكرير يجػػب أف يطػػالبوا بػػال روؽ المدنيػػة
والسياسػػية المتسػػاوية تمام ػاً كػػالمواطنيف ااس ػرائيمييف .وقػػد يجبػػر ذلػػؾ إس ػرائيؿ عمػػى الػػرد .محمػػا أف تتجاهػػؿ
الخمسة مالييف ممسطيني الذيف ت كمرـ أو ت رغ أراديرـ أو تمن رـ روقاً متساوية.
لكف كؿ ما ت عم لف يصب مػي مصػم ترا .وسيردػي بػذلؾ ال مسػطينيوف وبدػربة
سترمض إسرائيؿ ذلؾ كمّ ّ
وا دة عمى هيمنة إسرائيؿ عمى الخطاب السياسي وسيضيروف قواعد المعبة الراتمة التي تمعبرا ددهـ.
ل ػػف تمر ػػى ه ػػذت االس ػػتراتيجية رواجػ ػاً م ػػي صػ ػ وؼ ال مس ػػطينييف ال ػػذيف ال يرغب ػػوف م ػػي أف يص ػػب وا مػ ػواطنيف
إسػرائيمييف مػف الدرجػػة الثانيػة .لكػػفر هػؿ يػػاترـ أمدػؿ ا ف ت ػت اال ػػتالؿ وهػؿ مػػف خيػار آخػػر مػي ظػ ّؿ
أظف أن مي اؿ اعتمدوا هذت الخطةر لف يخسػروا أي شػيء باسػتثناء أوهػامرـر وعنػد هػذا
الظروؼ ال الية
ّ
الم تػػرؽ الخطيػػر مػػي التػػاريو ال مسػػطيني قػػد يكػػوف هػػذا السػػبيؿ الو يػػد لت ػػادي ادػػم الؿ قدػػيترـ .سػػتكوف
لكنرا تش ّكؿ مرصة لبناء الدولة الديموقراطية الوا دة التي تطمح إليرا مجموعػة
الطريؽ قاسية ومؤلمة أمامرـ ّ
راـ اهلل والتي ستسمح لالجئيف بالعودة إلى أرض أجدادهـ.
الحياة ،لندن2013/6/11 ،
 74رؤية لمدولة الفمسطينية

ناجي صادؽ شراب
يخطئ مف يعترد أف الدولة ال مسطينية ستكوف مجرد دولة ترميديةر بمعنػى دولػة ب ركانرػا الثالثػة ايساسػية وال
خػػالؼ عميرػػا نظري ػاً وقانوني ػاً وهػػي ايرضر والسػػيادةر والشػػعب .هػػذت ايركػػاف الثالثػػة ال بػػد منرػػا يي دولػػةر
وكػػذا لمدولػػة ال مسػػطينيةر لكػػف مػػي الوقػػت ذات ػ سػػتكوف لرػػا خصوصػػيةر ورؤيػػة جديػػدة ت ردػػرا عوامػػؿ كثي ػرة
أهمرػػا عوامػػؿ الجضراميػػا والػػزمف والتػػاريور إدػػامة إلػػى البعػػديف الػػديني وال دػػاري لكػػؿ المنطرػػة التػػي سػػتروـ
عميرػا دولػة ممسػطيف .قانونيػاً نريػد دولػة كاممػة العدػوية مػي ايمػـ المت ػدة وهػذت العدػوية تػى بالنسػبة إلػػى
لػػدوؿ الرائمػػة هػػي مجػػرد بطاقػػة عدػػوية وليسػػت واقعػاً سياسػػياً تتمتػ بػ الػػدوؿ ايعدػػاء .ونريػػد دولػػة كاممػػة
السػػيادةر والسػػيادة مػػي زمػػف العولمػػة والرػػوةر ليسػػت كاممػػةر و تػػى الشػػعب الوا ػػد مػػي زمػػف المواطنػػة العالميػػة
والمواطنة ال دارية أصبح أكثر مف مواطف ي مؿ هوية وجوا اًز وطنياً .الدولة ال مسطينية مػي زمػف اال ػتالؿ
قػػد تك ػػوف آخ ػػر ال ػػدوؿ الت ػػي ق ػػد تك ػػوف نشػ ػ ترا ب عػػؿ اال ػػتالؿ  .الدول ػػة ال مس ػػطينية ق ػػد تك ػػوف رؤيػ ػة سياس ػػية
وتاريخية و دارية سوانسػانية أكثػر منرػا دولػة بػالمعنى الرػانوني والسياسػي .وتسػتمد هػذت الرؤيػة مكوناترػا مػف
الواق التاريخي وال داري والدينير وال ننسػى الواقػ الجض ارمػي الػذي ي كػـ إطػار عممرػا وسػيادترا  .مػف هػذا
المنظػػور ي تػػرض أف ترػػدـ الدولػػة ال مسػػطينية رؤيػػة كاممػػةر وترػػدـ نموذج ػاً مػػي الترػػدـ والديمرراطيػػة وال دػػارة
والرسػػالة والرػػدؼ الػػذي ت مم ػ  .رسػػالة هػػذت الدولػػة وهػػدمرا هػػي رسػػالة ايديػػاف والرسػػؿ واينبيػػاء الػػذيف ميػػزوا
أردػػرا عػػف غيرهػػار رسػػالة السػػالـ والتعػػايش ونبػػذ العنػػؼ والكراهيػػة وال رػػد بػػيف الشػػعوبر رسػػالة ترػػوـ عمػػى
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المواطنة الوا دة وهي المواطنة السماوية عمػى اعتبػار أف كػؿ البشػر هػـ أبنػاء اهلل الوا ػد وال تمييػز بيػنرـ إال
بردر تمسكرـ برذت المبادئ السماوية الدينية السامية التي تنظـ آدمية اانسافر وتروـ عمػى ال ػوار والتكامػؿر
ولػػيس ااقص ػػاءر واالض ػػاءر ه ػػى رسػػالة تعمي ػػر وبن ػػاء ول ػػيس رس ػػالة إمنػػاء و ػػرب .دول ػػة تنر ػػى ذؿ اال ػػتالؿ
البضػػيض الػػذي يرػػوـ مرػػط عمػػى إهانػػة آدميػػة اانسػػافر وكيػػؼ يربػػؿ العػػالـ الػػذي يػ ّػدعي التمػػدف والتمسػػؾ بػػالريـ
اانسانية أف يرى ويسم كػؿ يػوـ كيػؼ يرػاف وتػداس ك ارمػة اانسػاف ال مسػطيني أمػاـ ال ػواجزر واالعترػاالت
اليوميةر و صار لرمة العيشر دولة ت رج عف كؿ أسرى ال رية والكرامة اانسانيةر مكيؼ لنا أف نػرى والعػالـ
معنا هػذت الجريمػة اانسػانية التػي ترقػى إلػى م اكمػة المسػؤوليف عنرػا أمػاـ الم ػاكـ الدوليػة  .هػذا العػدد مػف
ا الؼ م ػػف هػ ػؤالء ايس ػػرى ال ػػذي يول ػػدوف ويموت ػػوف م ػػي داخ ػػؿ الس ػػجوف “ااسػ ػرائيمية”ر وتم ػػارس “إسػ ػرائيؿ”
سياسات المسا ومة والص رات التجارية والسياسية بش نرـر وك ننػا أمػاـ نظػاـ جديػد مػف العبوديػة السياسػية مػي
زمف الت والت الديمرراطية وزمف الت رر مف العبوديات المطمرة.
دولة تعيد الكرامة الوطنية إلى اانساف ال مسطينير وتعيد ل االعتبار كحنساف ومواطف ل ن ػس ال رػوؽ التػي
يتمت برا غ يرت مف مواطني الدوؿ والشعوب ايخرىر ينرا ت مؿ ص ة دولةر دولة تعيػد إلػى الرويػة والجػواز
ال مسطيني قيمترا وا ترامرػار وتجعػؿ المػواطف ال مسػطيني يرػدـ هػذا الجػواز مػف دوف تػردد أو خػوؼر وتجعمػ
يروؿ أنا ممسطيني بصوت ٍ
عاؿ وليس همساًر وتشعرت ب ن غير مال ؽ بترمة اارهاب أو ترمػة تعكيػر سػالـ
وأمف كؿ الدوؿ.
دولػػة تعيػػد إلػػى الط ػػؿ ال مسػػطيني ابتسػػامت البريئػػة والنريػػة مػػف أي رػػد وكراهيػػة وتعصػػب بسػػبب اال ػػتالؿر
وسياسات ااذالؿ التي يتمراها عمى كؿ منامذ الدوؿ البرية والب رية والجويػةر وكػ ف هػذا الط ػؿ هػو المسػؤوؿ
عػػف سػػالـ وأمػػف العػػالـ بػػدالً مػػف ايمػػـ المت ػػدة .دولػػة تكػػوف نموذج ػاً لمديمرراطيػػة والترػػدـ واالن تػػاح عمػػى كػػؿ
ثرامػػات الشػػعوب ايخػػرى و دػػارترار واانسػػاف ال مسػػطيني مؤهػػؿ لمتكيػػؼ والمسػػاهمة والتعػػايش مػ كػػؿ هػػذت
ال داراتر م رض ممسطيف التاريخية كانت أرداً تمتري وتت اعؿ داخمرا كؿ ال دارات والثرامات ايخرى.
ه ػذت هػػي طري ػػؽ إنرػػاء الصػ ػراع وال ػػرب وال رػػد والكراهي ػػة  .ولػػذلؾ نري ػػد دولػػة خاليػػة م ػػف التعصػػب ال ػػديني
واييػػديولوجير دولػػة تسػػودها ثرامػػة السػػالـ والم بػػة والتعػػايشر ونبػػذ اارهػػاب والعنػػؼر دولػػة ميثاقرػػا الم بػػة
اانسانيةر واايماف بالمواطنة الوا دة.
دولة تكوف نموذجاً لمسالـ العالمي ال تنضمؽ عمى ن سرار وال عمى دودهار دولة تتكامؿ م غيرها مف الدوؿ
المجاورةر دولة ت ػؿ م ػؿ ال ػرب والصػراع لت كػر مػي رخػاء شػعوبرار وهػذا الرخػاء ال يمكػف أف يػتـ مػف دوف
رؤيػػة تنمويػػة إنسػػانية كاممػػة .دولػػة توقػػؼ التعصػػب الػػدينير وال تػػاوى الدينيػػة وال اخاميػػة وتسػػتبدؿ برػػا رؤيػػة
جديدة تب ث عف البراء والنماء .عندها ستنت ي كؿ مبررات وعناصر الدولة الترميدية مف دود وسيادة.
هػػذت مجػػرد رؤيػػة هػػي أقػػرب إلػػى ال مػػـر لكننػػا مػػف رنػػا جميعػاً إف ن مػػـ وأف تكػػوف لػػدينا رؤيػػةر رؤيػػة تتجػػاوز
دود المكاف والزماف وزمف التعصب والكراهية وال رد.
الخميج ،الشارقة2013/6/11 ،
 75الواليات المتحدة تقدم مساعدات أمنية جديدة إلسرائيل

عاموس هرئيؿ
تنػػوي الواليػػات المت ػػدة أف تزيػػد المسػػاعدة ايمنيػػة غيػػر العاديػػة اس ػرائيؿ مػػف أجػػؿ تطػػوير وش ػراء منظومػػات
أخ ػػرى العتػ ػراض الصػ ػواريو والر ػػذائؼ الص ػػاروخيةر وه ػػذت نرم ػػة أخ ػػرى باتج ػػات الخط ػػة ايص ػػميةر وذل ػػؾ رغ ػػـ
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االقتطاعػػات الشػػديدة مػػف الميزانيػػة ايمنيػػة ايميركيػػة .هػػذا مػػا يتبػػيف مػػف صػػيضة قػػانوف أجازترػػا لجنػػة مجمػػس
النواب مي واشنطفر االسبوع المادي.
أجػػازت لجنػػة ايجر ػزة المسػػم ة مػػي مجمػػس الن ػواب ايميركػػير االسػػبوع المادػػير االقتػراح الػػذي قدم ػ رئػػيس
المجنػػةر هػػاورد ميكػػي أوفر بش ػ ف "قػػانوف صػػال يات ايمػػف الرػػومي"ر وهػػو قػػانوف الميزانيػػة ايمنيػػة .و سػػب
ص ػػيضة االقتػ ػراح ستد ػػيؼ الوالي ػػات المت ػػدة  268ممي ػػوف دوالر أخ ػػرى م ػػي س ػػنة  2014م ػػف أج ػػؿ تط ػػوير
منظػػومتي اعت ػراضر يػػتـ باالشػػتراؾ بػػيف الواليػػات المت ػػدة واس ػرائيؿ ومػػف اجػػؿ تسػػمح اس ػرائيؿ بالمنظومػػات.
ويدور ال ديث عف منظومة الصواريو " يػتس  "3العتػراض صػواريو ذات مػدى بعيػد ومنظومػة "الصػولجاف
الس ري" العتراض صواريو وقذائؼ صاروخية ذات مدى متوسط.
وورد مي اقتراح الرانوف الى ذلؾ أن ُخطط لن رة اخرى تبم  220مميوف دوالر مي  2014لالن اؽ عمى شراء
بطاريػػات اخػػرى مػػف منظومػػة "الربػػة ال ديديػػة"ر التػػي هػػي بخػػالؼ المنظػػومتيف ايخػرييف مػػف تطػػوير اسػرائيؿ
و ػػدهار لكػػف الواليػػات المت ػػدة تن ػػؽ عمػػى أغمػػب المشػػروع .ويجػػب أف ُينرػػؿ اقتػراح الرػػانوف ا ف لتُجيػزت لجنػػة
وسيردـ مي مر مة مت خرة بعد ذلؾ ليوامؽ عمي مجمس الشيوخ.
المخصصات مي مجمس النواب ُ
تػ تي هػػذت المبػػال متدػػاؼ إلػػى المسػػاعدة االمنيػػة السػػنوية التػػي تربرػػا الواليػػات المت ػػدة السػرائيؿ وتبمػ ن ػػو
 341مميار دوالر .وقد وعد وزير الدماع ايميركير تشاؾ هيضؿر الذي زار اسرائيؿ قبؿ ن و مف شرريف يوؿ
مرة مي اطار عمم الجديدر ب ال يػتـ االدػرار بالمسػاعدة االمنيػة السػرائيؿ وال سػيما المسػاعدة مػي منظومػات
اعتراض الصواريور برغـ االقتطاعات الكبيرة مف الميزانية ايمنية ايميركية.
وبرذا تتاب ادارة اوباما إظرار سخاء ال مثيؿ لػ مػي المسػاعدة االمنيػة السػرائيؿ بػرغـ االختالمػات مػي الػرأي
مػ كومػػة نتنيػػاهو ميمػػا يتعمػػؽ بالمسػػيرة السياسػػية مػ ال مسػػطينييف وصػػورة العػػالج الدػػروري لمترديػػد الػػذري
االيراني .وقػد أعمنػت الواليػات المت ػدة مػي السػنوات االخيػرة تخصػيص أكثػر مػف مميػار دوالر مػوؽ المسػاعدة
االمنيػػة مػػف اجػػؿ االن ػػاؽ عمػػى تطػػوير منظومػػات االعت ػراض وش ػرائرا .ومػػي جرػػاز االمػػف االس ػرائيمي يػػروف
الررار ال الي شرادة اخرى عمى قوة العالقة بيف الدولتيف.
تسػم ت منظومػػة الػػدماع الجػػوي االسػرائيمي الػػى ا ف بخمػػس بطاريػػات مػػف "الربػػة ال ديديػػة" .وب سػػب الخطػػة
ست صؿ إسرائيؿ عمى خمػس بطاريػات أخػرى تػى نرايػة السػنة الرادمػة بضػرض التمكػيف مػف نشػر أولػي مػي
مسا ة الدولة كمرا .ومي نراية أيار بعد استررار رأي كومة نتنياهو عمى االقتطػاع مػف الميزانيػة االمنيػة تػـ
الب ػػثر م ػػي جمم ػػة م ػػا ُب ػػثر م ػػي اقتػ ػراح تجمي ػػد العم ػػؿ م ػػي منظوم ػػة "الص ػػولجاف السػ ػ ري" لت ػػومير الن ر ػػة
االسرائيمية عمى "الربة ال ديدية".
وم ذلؾ تـ مي مبا ثات داخمية مي و ازرة الدماع تبياف اف معنى ذلؾ سيكوف ازمة م و ازرة الدماع ايميركية
التي ما زالت تن ؽ أمواال هائمة عمى المشروعر ولرذا يبدو أف إسرائيؿ ستتراج عف هذت النية.
"ىآرتس"2013/6/10 ،
األيام ،رام اهلل2013/6/11 ،
 76الحكومة اإلسرائيمية تعارض حل الدولتين
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هكػػذا قػػاؿ نائػػب وزيػػر الػػدماعر دانػػي دنػػوفر مػػي مرابمػػة صػ امية" :انظػػروا الػػى ال كومػػة :لػػـ تجػ ِػر أبػػدا نراشػاًر
تصويتاًر أو ق ار ار مي مودوع ؿ الدولتيف .إذا طر ت المودوع عمى جدوؿ ايعماؿ مي ال كومة ممف يثير
أ ػ ٌػد المودػػوع .ممػػيس كيمػػا عمػػؿ ذلػػؾر ولكػػف اذا طر ػػت ذلػػؾ عمػػى التصػػويتر مسػػترى اف اغمبيػػة وزراء
الميكودر الى جانب البيت اليرودير سيعاردوف ذلؾ".
ال ريرػػة هػػي أف دنػػوف م ػػؽ .مم ػػاوالت رئػػيس الػػوزراء أو رجال ػ التنكػػر لمواق ػ الػػذي أجػػاد دنػػوف مػػي وص ػ
مثيػ ػرة لمشػ ػ رة .م ػػال يوج ػػد ير ػػيف م ػػا ه ػػو م ػػدى قناع ػػة نتني ػػاهو بالمس ػػيرة الس ػػممية .ال ش ػػؾ أف خط ػػاب نتني ػػاهو
السياسي يشدد عمى الرغبة مي الشروع بت ريؾ المسيرة السممية .وقد بدأ هذا الخطاب مي خطاب الشرير مػي
بار ايالف واستمر تى هذت ايياـ .وقبؿ بدعة أياـ مرػط دعػا السػيد نتنيػاهو أبػو مػازفر باالنجميزيػة بػالطب ر
لمعػػودة بسػػرعة الػػى طاولػػة المبا ثػػات .وبػػيف هػػذيف ال ػػدثيف كانػػت سمسػػمة كاممػػة مػػف التص ػري ات لنتنيػػاهو
بالنسبة ل ؿ الدولتيفر ولكن لـ يخرج منرا شيء او بد شيء.
ال ينبضػي اترػاـ نتنيػاهو و ػدت ب شػؿ الخطػوة يػاؿ ال مسػػطينييفر مػ أنػ لػف يكػوف قػوال مد ودػا اذا قمنػا إنػ
ليس لدى أ در ا فر مكرة ريرية عما يريدت نتنياهو .هذت لعبة مشوقة ي ت ظ ميرا نتنياهو بايوراؽ قريبة مف
صدرت .ولرػذا ال يمكػف اترامػ بػرمض خطػوة الم ادثػات مػ ابػو مػازف طالمػا لػـ يكشػؼ رػا عمػا مػي بػواطف
قمب .
مرابم ر دنوف ومعظـ اعداء "الميكود بيتنا" يعاردوف بشكؿ اد ػؿ الػدولتيف .ومػي "البيػت اليرػودي" ايدػا
يرمدػػوف ال ػػؿ رمدػػا باتػػا .مػػف يػػذكر ممػػة انتخابػػات بينيػػت ال يمكن ػ أف يتجاهػػؿ معاردػػت المطمرػػة ل ػػؿ
الػػدولتيف .كمػػا أف رئيسػػة كتمػػة بينيػػتر النائبػػة اييمػػت شػػكيدر قالػػت كممػػات م عمػػة بالصػػدؽ :هػػؿ ثمػػة زعػػيـ
ممسطيني ما يعترؼ مي اي وقت مف االوقات بالدولة اليرودية  ...م تى عندما عرض عميرـ  98مي المائػة
مػػف ا اردػػي "يرػػودا" و"السػػامرة" رمد ػوار بمػػا مػػي ذلػػؾ اقت ػراح يتدػػمف ا اردػػي مػػف الرػػدس ...ال ش ػريؾ .كػػؿ
المراءاتر المؤتمرات ال اخرةر الت الكوكتيؿ م البابيونات الجميمة ستؤدي الى المكاف ذات ".
إذاًر االستنتاج هو أن ال يوجد ؿ الدولتيف .وزير الدماع موشي يعموف ليس جزءا مػف اولئػؾ الػذيف يعترػدوف
ب ن ػ يمكػػف الوصػػوؿ الػػى ػػؿ الػػدولتيف .ال اجػػة لالثرػػاؿ بػػالكالـ .وزيػػر الػػدماع لػػف يسػػرـ مػػي اقامػػة دولػػة
ممسطينية .إذاًر دنوف م ؽ .السيد ليبرمافر الدم ا خػر مػي كومػة نتنيػاهور ال يخ ػي آراءت .التسػريب مػف
لجنػة الخارجيػة واالمػػف التػي يت أرسػػرار وبموجبػ قدػى رئػػيس المخػابرات بػ ف ابػو مػازف غيػػر مسػتعد لموصػػوؿ
الػػى تسػػويةر يخػػدـ ليبرمػػاف جيػػداً .مػػال يوجػػد مؤيػػد اكبػػر مػػف رئػػيس المخػػابرات يمكػػار ليبرمػػاف .وال ن ػزاؿ لػػـ
نت دث عػف نائػب وزيػر الخارجيػةر زئيػؼ الكػيفر الػذي لػيس مػف المتعػاط يف مػ مكػرة الػدولتيفر ب قػؿ ترػدير.
وعند ال اجػةر لػف يسػير الكػيف مػ نتنيػاهو الػى أي خطػوة سياسػية ميرػا اقامػة دولػة ممسػطينية مسػترمة .الكػيف
يمثؿ عمى ن و مخمص امكار دنوف.
وايػ ػػف الن ػ ػواب وتػ ػػوبيمي ويريػ ػػؼ ل ػ ػػيف وامثالرمػ ػػا ممػ ػػف ال يخ ػ ػػوف مكػ ػػرهـ دػ ػػد كػ ػػؿ خطػ ػػوة سياسػ ػػية يػ ػػاؿ
ال مسطينييف رئيس الكنيستر يولي ادلشػتايفر هػو ا خػر قػادر عمػى اف يشػكؿ خصػما صػعبا جػدا لنتنيػاهو.
مميس أدلشتايف مرط متماثؿ م الجناح االكثر تشددا مي "الميكود"ر بؿ ان بص تة رئػيس الكنيسػت قػادر عمػى
ا بػػاط كػػؿ مبػػادرة لنتنيػػاهو .ل نػػاتر كػػاتسر لنػػداور سػػاعرر روتػػـر ريضػػؼ وامثػػالرـ لػػف يرمعػوا اصػػبعا لصػػالح
اقامػػة دولتػػيف .وبػػالطب ر م ظػػور أف ننسػػى النائػػب موشػػي مػػايضميف وامكػػارت المتبمػػورة جػػدا .االسػػتنتاج :دنػػوف
م ؽ.
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لرد عمؽ نتنياهور مي غير صال ر مي واق سياسي – زبي يشب جدا الواق الذي اصػطدـ بػ شػاروف مػي
ين ر ومي اعراب ن ذ خطوة االنس اب مف "الميكػود" سواقامػة ػزب كػديما .نتنيػاهو لػف ي عػؿ ذلػؾ .سػي عؿ مػا
تنب ب دنوف :تسويؼ ال نرائي لموقت .مسكيف وزير الخارجية كيري الذي يستن د قوات مي المنطرة.
"معاريف"2013/6/10 ،
األيام ،رام اهلل2013/6/11 ،
 77كاريكاتير:
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