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 2التمفزيون اإلسرائيمي :عباس سيعمن عن عودتو إلى المفاوضات مع نتنياىو بدون شروط
ذكرت القدس العربي ،لندن 2013/6/25 ،مف الناصرة نقالً عف مراسميا زىير أندراوس ،أف التمفزيوف
سيعمف خالؿ
اإلسرائيمي ،كشؼ مساء أمس االثنيف ،النقاب عف أف رئيس السمطة الفمسطينية ،محمود عباس ُ
اليوميف القادميف عف موافقتو العودة إلى طاولة المفاوضات مع رئيس وزراء اسرائيؿ ،بنياميف نتنياىو .وقاؿ
محمؿ الشؤوف العربية في القناة الثانية ،إييود يعاري ،الذي أورد النبأ ،نقالً عف مصادر فمسطينية واسرائيمية
وتحديدا وزير الخارجية جوف كيري ،بق ارره القاضي
متطابقة ورفيعة المستوى ،إف عباس ،أبمغ األمريكييف،
ً
بالعودة إلى المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي ،ولكنو أكد ،بحسب المصادر عينيا ،أف العودة لممفاوضات
ستكوف لفترة محدودة وىدفيا فحص النوايا الحقيقية لنتنياىو وحكومتو في ما يتعمؽ بالعممية السممية بيف
الطرفيف .وزاد التمفزيوف اإلسرائيمي قائالً إف عباس قاـ بإبالغ مقربيو في المقاطعة في مدينة راـ اهلل المحتمة
بق ارره ،وىـ بدورىـ شجعوه عمى اإلقداـ عمى تجديد المفاوضات.
جدا مف ديواف رئيس الوزراء ،إلى أف عودة عباس إلى المفاوضات
ولفت التمفزيوف ،نقالً عف مصادر مقربة ً
ىو األمر الذي تُطالب بو إسرائيؿ منذ فترة بدوف شروط مسبقة ،وىو يخدـ في نياية المطاؼ نتنياىو ،الذي
مؤخر إلى العودة لطاولة المفاوضات.
ًا
دعا عباس
مع ذلؾ ،نقؿ مراسؿ الشؤوف السياسية في التمفزيوف ،أودي سيغاؿ ،عف مصادر سياسية رفيعة في تؿ أبيب
قوليا إف اإلسرائيمييف يخشوف مف أف يقوـ عباس بخطوة تكتيكية مف ىذا القبيؿ ،لكي يستغميا بعد ذلؾ
لمذىاب إلى األمـ المتحدة واتياـ إسرائيؿ بأنيا قامت بعرقمة المفاوضات ،عمى الرغـ مف أنو وافؽ عمى
العودة إلييا ،وزادت المصادر عينيا قائمةً إف صناع القرار في تؿ أبيب يخشوف أيضا مف أف يكوف قرار
ار تكتيكيا فقط ،وأنو سيقوـ بإجراء جولة واحدة مف المفاوضات ،ومف ثـ االنسحاب منيا ،كما
عباس ىو قرُا
فعؿ في المفاوضات التي بدأت في العاصمة األردنية ،عماف ،حيث شارؾ رئيس السمطة في جمسة
مفاوضات واحدة ،وبعد ذلؾ أعمف عف انسحابو منيا.
وشددت المصادر نفسيا عمى أف األمور ستتضح بشكؿ نيائي يوـ الخميس المقبؿ عندما يصؿ إلى كؿ مف
تؿ أبيب وراـ اهلل وزير الخارجية األمريكي كيري ،الذي قاـ حتى اآلف بعدد مف الزيارات المكوكية إلى
إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية بيدؼ إحياء ما ُيطمؽ عمييا بالعممية السممية بيف الجانبيف اإلسرائيمي
والفمسطيني ،عمى حد قوؿ المصادر السياسية الرفيعة في تؿ أبيب.
وأضافت وكالة سما اإلخبارية 2013/6/25 ،مف القدس المحتمة ،أف صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية ذكرت
اف المنطقة تستعد لمعودة إلى المفاوضات المباشرة والتي تعتبر نجاحا لجيود وزير خارجية الواليات المتحدة
جوف كيري ،الذي استطاع ممارسة الضغوط عمى نتنياىو وقبوؿ األخير بتجميد االستيطاف واالفراج عف
أسرى فمسطينييف ،مقابؿ تخمي أبو مازف عف شرطو المسبؽ بالعودة الى المفاوضات عمى أساس حدود عاـ
.76
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ونقمت معاريؼ عف مصادر ديبموماسية اف ىذه ثمرة الجيود التي بذليا مؤخ ار كيري حيث مارس ضغوطات
عمى نتنياىو بقبوؿ تجميد االستيطاف وكذلؾ االفراج عف أسرى فمسطينييف ،وخطوات اقتصادية وفقا لما
لمتصور الذي قدمو كيري والذي يؤمف بو نتنياىو تحت مبدأ "السالـ االقتصادي".
وأشار موقع الصحيفة الى اف ىذا االستعداد مف قبؿ نتنياىو ليس خضوعا لشروط مسبقة لمعودة الى
المفاوضات ،خاصة استعداد الرئيس الفمسطيني أبو مازف لمتخمي عف شرطو لمعودة الى المفاوضات بقبوؿ
اسرائيؿ حدود عاـ  76كأساس ليذه المفاوضات ،وىذا ما استطاع كيري التوصؿ اليو مف خالؿ الجيود
التي بذليا مؤخ ار لتحريؾ عممية السالـ في المنطقة.
وأشار الموقع الى اف جياز "الشاباؾ" االسرائيمي سيبدأ قريبا بإعداد قوائـ االسرى الفمسطينييف كي يتـ
االفراج عنيـ مع بدء المفاوضات المباشرة ،والتي يتوقع اف تبدأ قريبا وفقا لممصادر الدبموماسية التي استند
عمييا موقع الصحيفة.
 2عباس يياتف سميمان ويؤكد عمى الموقف الفمسطيني بعدم التدخل في الشؤون الداخمية المبنانية
راـ اهلل :ىاتؼ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس ،مساء اليوـ اإلثنيف ،الرئيس المبناني العماد ميشيؿ
سميماف.
وأكد عباس خالؿ االتصاؿ عمى الموقؼ الفمسطيني الثابت بعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية المبنانية ،وفي
ىذا اإلطار أعطى تعميماتو بعدـ التدخؿ في النزاع المسمح الدائر اآلف في لبناف.
وأكد دعمو لممواقؼ التي تتخذىا الدولة المبنانية.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/6/24 ،
 3الدويك ينفي تصريحات نسبت لو حول تقديمو الجياد في سورية عمى فمسطين
راـ اهلل-وليد عوض :أكد الدكتور عزيز الدويؾ رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني لػ”القدس العربي” االثنيف
باف الجياد في فمسطيف ماض الى يوـ القيامة والى تحريرىا مف االحتالؿ االسرائيمي ،نافيا اف يكوف قد
صرح بأف االولوية في الجياد االف ىي لمقتاؿ ضد النظاـ السوري.
وفيما تعرض الدويؾ االثنيف النتقادات مف قبؿ الفصائؿ الفمسطينية عمى خمفية نشر صحيفة عربية
تصريحات عمى لسانو قاؿ فييا اف االولوية بالجياد حاليا في سورية ،واف “الجياد في سورية اىـ حاليا مف
الجياد في فمسطيف” ،االمر الذي نفاه لػ”القدس العربي” ،وقاؿ “ىذه تصريحات كاذبة وعارية عف الصحة
ومغرضة بحسب ذىنية قائميا ،وانا لـ يصدر مني اي كممة عف فمسطيف في تمؾ المقابمة”.
وتابع الدويؾ قائال “انا اعتبر الجياد ماض في فمسطيف الى اف تتحرر ،والجياد في االمة ماض الى يوـ
القيامة” ،مضيفا “ الجياد في فمسطيف لـ يتوقؼ ولف يتوقؼ باذف اهلل اال بتحريرىا ،والجياد فريضة عمى كؿ
مسمـ ومسممة في عالـ اليوـ ،وىذه قضايا شرعية منتيية ويسأؿ عنيا أىؿ االفتاء ،لكف الذي تحدثت بو ىو
اف االولوية لما يجري في سورية ىو وقؼ نزيؼ الدـ وقتؿ االطفاؿ والنساء والشيوخ ،ىذا الكالـ الذي سحب
عميو كالـ لـ اقمو مطمقا وىو وقؼ الجياد في فمسطيف ،ىذا الكالـ عار عف الصحة .وكيؼ اقوؿ باف
يوقؼ الجياد في فمسطيف والجياد ماض الى يوـ القيامة ولف يمنعو عدؿ عادؿ وال ظمـ ظالـ الى اف تتحرر
فمسطيف”.
اما ما نسب لي فيو عار عف الصحة وانا قد اوضحت ذلؾ”.
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القدس العربي ،لندن2013/6/25 ،
 4عريقات :ال نريد بوادر حسن نية لمعودة لممفاوضات ولن نتخمى عن حدود 67
غزة -رنا شمعة :أكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات استعداد قيادة السمطة
الفمسطينية الستئناؼ المفاوضات المباشرة مع "إسرائيؿ" إذا التزمت األخيرة بوقؼ االستيطاف في األراضي
الفمسطينية ،والقبوؿ بمبدأ حؿ الدولتيف عمى حدود  ،7676واإلفراج عف األسرى.
وقاؿ عريقات في تصريح خاص لوكالة "صفا" الثالثاء "موقفنا واضح وال مشكمة لدينا مف استئناؼ
المفاوضات ،كما أنو لـ يتغير حتى المحظة ،ففي حاؿ نفذت إسرائيؿ ما عمييا مف التزامات ،فنحف عمى
استعداد لمعودة إلى طاولة المفاوضات".
وأوضح أف "إسرائيؿ" ترفض تنفيذ تمؾ االلتزامات ،وتصر عمى االستمرار في البناء االستيطاني ،ولكننا
نرفض ذلؾ.
وفي رده عمى ما أوردتو صحيفة "معاريؼ" مف أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو قرر تقديـ بوادر
حسف نية لمفمسطينييف ،قاؿ عريقات "نحف ال نريد بوادر حسف نية ،ما نريده تنفيذ ما عمييا ،فوقؼ
مثال التزاـ عمييا يجب أف تنفذه".
االستيطاف ً
وحوؿ تخمي الرئيس محمود عباس عف مطمبو بأف تكوف حدود  76مرجعية لممفاوضات ،نفى عريقات تمؾ
قائال "ىذا كالـ فارغ ال أساس لو مف الصحة ،وكميا مجرد بالونات اختبار إسرائيمية".
األنباءً ،
وأشار إلى أف غالبية التصريحات اإلسرائيمية التي صدرت منذ األمس بشأف حدود  76غير صحيحة،
ومجرد خمط لألوراؽ.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2013/6/25 ،
 5منظمة التحرير تدعو إلى تحييد المخيمات الفمسطينية في لبنان عن الصراع واالشتباكات
(د .ب .أ) :دعت منظمة التحرير الفمسطينية ،أمس ،إلى إبعاد المخيمات الفمسطينية في لبناف عف الصراع
الدائر واالشتباكات المسمحة بيف الجيش المبناني ومجموعات مسمحة في منطقة صيدا.
وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لممنظمة مفوض شؤوف الجاليات الفمسطينية فييا تيسير خالد ،إف القيادة
الفمسطينية تعرب عف أسفيا لما يجري مف أحداث دامية عمى الساحة المبنانية ،وتؤكد التزاميا باحتراـ سيادة
لبناف وبذؿ كؿ جيد ممكف يساعد عمى حفظ األمف واالستقرار فيو.
وأكد ،في بياف صحفي ،التزاـ منظمة التحرير وجميع فصائؿ العمؿ الوطني الفمسطيني في المخيمات
الفمسطينية عدـ التدخؿ في الشأف الداخمي المبناني ،وأضاؼ أف المخيمات الفمسطينية “ال يمكف أف تكوف
طرفاً في ما يجري مف أحداث مؤلمة ومشاريع فتنة تتنقؿ مف منطقة إلى أخرى في لبناف ،الذي احتضف
الثورة ومنظمة التحرير الفمسطينية سنوات طويمة”.
الخميج ،الشارقة2013/6/25 ،
 6قراقع يدعو من لندن لتشكيل ائتالف دولي لمناصرة األسرى
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راـ اهلل " -األياـ" :دعا وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع ،إلى تشكيؿ ائتالؼ دولي لمتضػامف مػع
قضػػية األسػػرى فػػي سػػجوف االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي باعتبػػارىـ أصػػحاب قضػػية عادلػػة .جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ اختتػػاـ
فعاليػػات ميرجػػاف أيػػاـ فمسػػطينية فػػي العاصػػمة البريطانيػػة /لنػػدف ،أمػػس ،نظمتيػػا الييئػػات اإلداريػػة لمجاليػػات
الفمسطينية في أوروبا بحضور شخصيات فمسطينية وعربية وأوروبية داعمة ومساندة لمقضية الفمسطينية.
وأوضح قراقع أىمية إطالؽ حممة دولية لدعـ المركز القانوني لألسرى داخؿ السجوف باعتبارىـ أسرى حرية،
خاصػة بعػد حصػوؿ فمسػػطيف عمػى صػفة م ارقػب غيػػر عضػو فػي ىيئػة األمػػـ المتحػدة .وأكػد أف القيػادة تضػػع
قضػػية األسػػرى واطػػالؽ سػراحيـ كػػأىـ اسػػتحقاؽ وطنػػي وسياسػػي وأخالقػػي فػػي أيػػة تسػػوية عادلػػة مػػع الجانػػب
اإلسرائيمي أو أية مفاوضات قائمة عمى أساس الحقوؽ الشرعية الثابتة لمشعب الفمسطيني.
وتح ػػدث رئ ػػيس ن ػػادي األس ػػير ق ػػدورة ف ػػارس ع ػػف أىمي ػػة الحػ ػراؾ ال ػػدولي لتثبي ػػت الحق ػػوؽ الش ػػرعية والقانوني ػػة
لممعتقميف الفمسطينييف ،مشدداً عمى ضرورة توحػد كػؿ الجيػود مػف اجػؿ إسػناد األسػرى فػي معػركتيـ  ،وانيػاء
معاناتيـ خاصة وأنيـ يتعرضوف لموت مبرمج عمى يد إدارة السجوف.
األيام ،رام اهلل5023/6/55 ،
 7الحكومة في غزة تعمن عن تنظيم حفل استقبال رسمي لعساف
(صفا) :أعمنت و ازرة الشباب والرياضة والثقافة الفمسطينية في غزة عف تنظيـ حفؿ استقباؿ رسمي لمشاب
عبر معبر رفح البري في تماـ الساعة الحادية عشر غداً الثالثاء.
محمد عساؼ لدى وصولو إلى قطاع غزة ّ
وقاؿ رئيس لجنة استقباؿ عساؼ المكمؼ مف قبؿ الو ازرة فكري جودة في تصريح لػوكالة "الرأي" الحكومية،
إف وفداً مف الو ازرة ممثالً مف المدراء العاموف سيشارؾ في حفؿ استقباؿ عساؼ في معبر رفح حيف
االثنيفّ ،
وصولو لغزة.
أف عددا مف الشركات الراعية لعساؼ ممثمة بشركة جواؿ والوطنية وبنؾ فمسطيف ستشارؾ
وأضاؼ جودة ّ
في حفؿ االستقباؿ أيضاً ،باإلضافة إلى المجنة الخاصة لدعمو ،وممثميف عف عائمتو.
وذكر ّأنو سيتـ عقد مؤتمر صحفي عقب انتياء حفؿ استقبالو في المعبر ،مشي اًر إلى أنو سيتـ تنظيـ
استقباؿ شعبي ،لكنو لـ يتـ تحديد موعده حتى المحظة.
عمان2013/6/24 ،
السبيلّ ،
 8السمطة ترحب باعتماد اليونسكو ق ار ار بصون تراث القدس القديمة
راـ اهلل  -وليد عوض :اعمنت السمطة الفمسطينية االثنيف إف اعتماد قرار القدس في لجنة التراث العالمي
التابعة لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة ‘اليونسكو’ ،في دورتيا الػ  76المنعقدة حالياً في
كمبوديا ،ىو تأكيد عمى ضرورة صوف التراث الثقافي والمادي لمدنية القدس القديمة وأسوارىا،
وشكرت خارجية دولة فمسطيف الدوؿ االعضاء عمى تصويتيا لحماية مدينة القدس ،وأكدت عمى ضرورة
حماية المدينة مف ممارسات االحتالؿ االسرائيمي المتمثمة في الحفريات ،والبناء االستيطاني.
القدس العربي ،لندن2013/6/25 ،
 9لبنان :وساطة مشعل  -بري توقف القتال في تعمير مخيم عين الحموة
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آماؿ خميؿ :عند الواحدة مف ظير أمس ،ىدأت منطقة تعمير عيف الحموة في صيدا بعدما شػيدت اشػتباكات
عنيفة بيف الجيش مف جية وبقايا جند الشاـ وفتح اإلسالـ مف جية أخرى .فقد لبت المجموعات التابعة ألبو
العبد الشمندور وبػالؿ البػدر وىيػثـ ومحمػد الشػعبي وأسػامة الشػيابي دعػوات الشػيس أحمػد األسػير لفػتح جبيػة
مف حي الطوارئ في المخيـ ضد نقاط الجيش المقابمة ،لمؤازرة األسير في معركتو ضده.
وك ػػاف لي ػػؿ األح ػػد ػ ػ االثن ػػيف ق ػػد ش ػػيد اش ػػتباكات عنيف ػػة ب ػػيف الطػ ػرفيف ،اس ػػتخدمت فيي ػػا األس ػػمحة الرشاش ػػة
والصػػاروخية .ولمػػا اشػػتد اسػػتيداؼ نقػػاط الجػػيش ،قػػرر ضػػرب م اركػػز تحصػػف المسػػمحيف بالمدفعيػػة .كثافػػة
النيػراف المتبادلػػة أدت إلػػى تطػػاير الرصػػاص وشػػظايا القػػذائؼ فػػي اليػواء واصػػابة سػػيارات ومنػػازؿ وممتمكػػات
لمػواطنيف فػػي مدينػػة صػيدا .كمػػا أنيػػا شػمت الحركػػة عنػػد مػدخؿ صػػيدا الجنػػوبي المحػاذي لممخػػيـ وصػوالً إلػػى
مدخميا الشمالي.
الميؿ الطويؿ مف االشتباكات ،أعقبػو فػي الصػباح البػاكر اتصػاؿ مػف النائػب السػابؽ أسػامة سػعد بػرئيس فػرع
استخبارات الجنوب فػي الجػيش العميػد عمػي شػحرور ،نػاقالً إليػو عػرض القيػادي فػي عصػبة األنصػار الشػيس
أبو طارؽ السعدي بأف يتولى التفاوض مع المسمحيف ودفعيـ إلى وقؼ إطالؽ النار ضد الجيش واالنسحاب
مف التعمير إلى قواعدىـ في حي الطوارئ .لكف الجيش رفػض العػرض ،لعػدـ إعطػاء المسػمحيف فرصػة لكػي
ينظّمػ ػوا ص ػػفوفيـ ويحص ػػموا عم ػػى ال ػػذخيرة الالزم ػػة لمواص ػػمة القت ػػاؿ .واش ػػترط عم ػػى فاعمي ػػات المخ ػػيـ تس ػػميـ
المعتديف.
ىنا سجؿ دخوؿ الفت لحركة حماس عمى خط وساطة لوقؼ إطالؽ النار مع قيػادتي حػزب اهلل وحركػة أمػؿ
فػي بيػػروت التػػي أحالػػت اتخػػاذ القػرار إلػػى الجػػيش .وفػػي الوقػت الػػذي فػػتح فيػػو ممثػػؿ حركػػة حمػػاس فػػي لبنػػاف
عمػػي بركػػة قنػػاة اتصػػاؿ مػػع شػػحرور ،كػػاف يقػػوـ فػػي الوقػػت ذاتػػو بػ ػ«التنسػػيؽ مػػع السػػعدي ورئػػيس الحركػػة
اإلسالمية المجاىدة الشيس جماؿ خطاب» ،كما أفاد في اتصاؿ مع «األخبار» .دافػع المبػادرة التػي «اتخػذت
بعػػد التمػػاس عػػدـ جديػػة فػػي المعالجػػة مػػف قبػػؿ القػػوى األخػػرى» ،بحسػػب بركػػة ،كػػاف «حمايػػة المخيمػػات مػػف
االنجرار إلى الصراعات الداخمية المبنانية ورفض االعتداء عمى الجيش» .ثػـ مػا لبثػت حمػاس أف رفعػت مػف
مسػػتوى وسػػاطتيا ،مػػف خػػالؿ اتصػػاؿ رئػػيس مكتبيػػا السياسػػي خالػػد مشػػعؿ بػرئيس المجمػػس النيػػابي نبيػػو بػػري
لمطمب منو اقتراح وقؼ إطالؽ النار عمى قيادة الجيش ،وىذا ما كاف.
عند الواحدة ظي اًر ،أنجز االتفاؽ الػذي أنػتج ىػدوءاً فػي صػيدا عمػى جبيػة التعميػر .وكمفػت لجنػة أمنيػة مؤلفػة
مف ممثميف عف العصبة والحركة اإلسالمية والجياد اإلسالمي اإلشراؼ عمى انسحاب المسمحيف.
االشتباؾ األخير لـ يكف كما سبقو .ليس ألنو االعتداء األوؿ عمى الجيش في المنطقة منذ معركة نير البارد
فحسب ،بؿ بسبب حجـ األضرار الكبيرة في الممتمكات الذي خمفو االشػتباؾ الػذي لػـ ينقطػع لسػاعات طويمػة
واستخدمت فيو األسمحة الثقيمة .توقؼ االشتباؾ سمح ألىالي التعمير بسحب جثة الشييد محمد الكبش (52
عاماً) الذي قتؿ بسقوط قذيفة عمى محمو ،جرحػت خمسػة مػواطنيف آخػريف كػانوا يمػروف فػي المكػاف .أمػا فػي
صفوؼ المسمحيف ،فقد سجؿ جرح ثالثة منيـ ،فيما جرح جندي في الجيش.
األخبار ،بيروت5023/6/55 ،
حادث عابر
فرقو
َّ 20
ٌ
الرشق لحركة "الجياد" :ما جمعتو المقاومة ال ُي ّ
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أعػػرب عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس عػػزت الرشػػؽ عػػف بػػالغ حزنػػو وأسػػفو لمحػػادث األلػػيـ الػػذي راح
ضػػحيتو أحػػد كػوادر سػرايا القػػدس الجنػػاح العسػػكري لحركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي ارئػػد جنديػػة فػػي حػػي الشػػجاعية
بمدينة غزة إثر مشاجرة مع الشرطة الفمسطينية.
و َّ
ػادث عػابر سػيأخذ التحقيػؽ القػانوني
أكد الرشؽ فػي تصػريح نشػره عمػى صػفحتو فػي الفيسػبوؾ االثنػيف أنػو ح ٌ
فيو مجراه ،ولف يؤثر في عمؽ العالقة الوطنية واالستراتيجية التي تجمع بيف الحركتيف .وقاؿ "مػا يجمػع بػيف
ػدما خػالص العػزاء لةخػوة فػي حركػة الجيػاد وعائمػة
الحػركتيف أقػوى وأكبػر مػف أف تػؤثر فيػو ّأيػة خالفػات" ،مق ً
جندي.
عمان5023/6/54 ،
السبيلّ ،
" 22الجياد" :تم االتفاق مع حماس عمى االحتكام إلى الشريعة اإلسالمية حول مقتل رائد جندية
قاؿ القيادي في «الجياد» خضر حبيب لػ «الحياة» إف «لجنة التحقيؽ شرعت اليوـ (أمس) في التحقيؽ [في
حادث مقتؿ القيادي في الجياد اإلسالمي رائد جندية] ،وقد تُنيي أعماليا فػي غضػوف يػوميف» .وأضػاؼ أنػو
« تـ االتفاؽ مع حماس خالؿ اجتماع عقدتػو قيادتػا الحػركتيف ليػؿ األحػد االثنػيف عمػى االحتكػاـ إلػى الشػريعة
اإلسالمية في التعامؿ مع استشياد جنديػة» .وأضػاؼ أف «قيػادة الجيػاد تعمػؿ منػذ المحظػة األولػى عمػى نػزع
فتيؿ األزمة» ،معتب اًر أف «أي توتر أو صداـ مع حماس لف يكوف إال في صالح إسرائيؿ».
ووصؼ مقتؿ جنديػة «أحػد الصػناديد والقػادة الكبػار» فػي الوحػدة الصػاروخية لسػرايا القػدس والمطمػوب لقػوات
االحتالؿ بأنو «مداف وغير مسؤوؿ وخدمة إلسرائيؿ».
واتيمت «سرايا القدس» في بياف حركة «حماس» بػ «إطالؽ النار عمى رأسو (جندية) مباشرة داخؿ منزلو».
واعتبرت «اغتياؿ الشييد ( )...خدمة مجانية كبيرة تُقدـ لمعدو الصييوني».
وأضافت أف إقداـ الشرطة عمى «محاولة اعتقاؿ الشييد ومف ثـ إطالؽ النار عميو نتيجة مشاركتو في كشؼ
مجموعة كانت تعبث بسالح المقاومة وتحاوؿ سرقتو بدالً مف مساندتو والوقوؼ معو ،ليو دليػؿ واضػح عمػى
أف أجندة تمؾ الجيات لـ تكف شريفة وحاولت نصر الظالـ والسارؽ والعابث عمى أصحاب الحؽ».
وجددت التأكيد عمى أف «خيارنا الوحيػد ىػو مقاومػة العػدو المركػزي لألمػة العػدو الصػييوني ومػف يقػؼ خمفػو
مف قوى الظمـ واالستكبار ،وأف بوصمة سالحنا الشريؼ والعفيؼ لف تغير وجيتيا عمى اإلطالؽ ميما كانػت
التضحيات».
لكنيػػا حػػذرت «حمػػاس» مػػف أنيػػا «لػػف تقػػؼ مكتوفػػة األيػػدي أمػػاـ مػػف يحػػاوؿ أف يعتػػدي عمييػػا أو يصػػادر
سالحيا أو يمنعيا مف القياـ بدورىا الجيادي في الدفاع عف شعبيا وأرضيا».
ب ػػدورىا ،دان ػػت الفص ػػائؿ الفمس ػػطينية مقت ػػؿ جندي ػػة ،وطالب ػػت «بتش ػػكيؿ لجن ػػة تحقي ػػؽ لموق ػػوؼ عم ػػى الحق ػػائؽ
ومحاسبة المتورطيف في الجريمة في حؽ المجاىد جندية ،الذي نذر حياتو لالستشياد مف أجؿ فمسطيف ضد
العدو الصييوني».
مف جيتو ،طالب رئيس المكتب اإلعالمي لحكومة «حمػاس» إييػاب الغصػيف «انتظػار النتػائج التػي سػتخرج
بيا لجنة التحقيؽ ،التي تعمؿ عمى مدار المحظػة لمخػروج بالحقػائؽ والتوصػيات وضػرورة عػدـ شػحف األجػواء
والتحريض واعتماد روايات غير دقيقة».
الحياة ،لندن5023/6/55 ،
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 25حماس تنفي قطع العالقات مع "الجياد"
عروب ػػة عثم ػػاف :نف ػػى المتح ػػدث الرس ػػمي باس ػػـ حرك ػػة «حم ػػاس» ،س ػػامي أب ػػو زى ػػري ،ل ػ ػ«األخب ػػار» انقط ػػاع
االتصػػاالت مػػع الجيػػاد اإلسػػالمي ،عمػػى خمفيػػة مقتػػؿ ارئػػد جنديػػة القيػػادي فػػي سػرايا القػػدس الجنػػاح العسػػكري
لمجياد ،مؤكداً أف الجيود ما زالت قائمة لحؿ اإلشكالية القائمة ،واعادة العالقات الطبيعية المتسػمة بػاالحتراـ
بيف الحركتيف .وأوضح أف جميع األطراؼ تترقب نتػائج لجنػة تقصػي الحقػائؽ لػدحض أي روايػات ممفقػة مػف
ٍ
طرؼ كاف.
أي
وحوؿ موقؼ حماس مف الصواريس التي أطمقت ،فجر أمػس ،عمػى األ ارضػي الفمسػطينية المحتمػة ،أجػاب أبػو
زىػػري« :ش ػػو يعن ػػي بػػدو يك ػػوف موقفن ػػا ..عػػادي» ،ورف ػػض التعمي ػػؽ عمػػى م ػػا إذا كان ػػت «حمػػاس» تع ػ ّػد ى ػػذه
الصواريس حاممة رسائؿ «نكاية ومكايدة» أو ال.
مػػف جيتيػػا ،لػػـ تؤكػػد أو تنػ ِ
ػؼ الجيػػاد اإلسػػالمي مسػػؤوليتيا عػػف إطػػالؽ الصػواريس نحػػو األ ارضػػي الفمسػػطينية
المحتمة .وقاؿ المتحدث الرسمي باسميا داوود شياب ،لػ«األخبار»« :ربما الصواريس التػي تػـ إطالقيػا أرادت
أف ترد عمى أفيخاي أدرعي الذي سعى إلشعاؿ الفتنػة بػيف حمػاس والجيػاد اإلسػالمي» ،مؤكػداً أف حركتػو ال
يمكػػف أف تنجػػر نحػػو صػػداـ داخمػػي مػػع «حمػػاس» .وأضػػاؼ« :تناقضػػنا األساسػػي مػػع االحػػتالؿ اإلسػرائيمي،
تصوب فقط نحو صدر العدو».
وبندقيتنا ّ
وحوؿ حادثة جندية ،أوضح شياب أف قناة االتصاالت بيف الحركتيف فُتحت مف جديد ،فجر االثنيف ،بعد أف
تمقّػػت «الجيػػاد اإلسػػالمي» اعتػػذا اًر رسػػمياً مػػف القيػػادات الحمسػػاوية ،مبينػاً أنػػو تػػـ االتفػػاؽ عمػػى آليػػات سػريعة
إلنياء الخالؼ الحالي.
األخبار ،بيروت5023/6/55 ،
 23مصادر فمسطينية لو"الشرق األوسط" :الجياد اإلسالمي تتجو لمتيدئة مع حركة حماس
راـ اهلل :كفاح زبوف :أكدت مصادر فمسطينية رفيعة لػ«الشرؽ األوسط» أف حركة الجياد اإلسالمي ،ال تنػوي
التصػػعيد عم ػػى جبي ػػة إسػ ػرائيؿ ،وتتج ػػو نحػػو تيدئ ػػة األم ػػور بع ػػد إط ػػالؽ الحركػػة ع ػػدة صػ ػواريس تج ػػاه بم ػػدات
إسرائيمية قريبة مف محيط غزة ،إثر خالؼ كبير مع حركة حماس.
وكانت الحركػة أطمقػت سػيال مػف الصػواريس بشػكؿ مفػاجع عمػى تجمعػات إسػرائيؿ فجػر أمػس بعػد شػيور مػف
التيدئة ،في ظؿ خالؼ حاد مع حركة حماس ،بعد قتؿ عناصر مف الشرطة في غزة قائػدا ميػدانيا فػي سػرايا
القدس (جياد إسالمي) قبؿ يوميف.
ووضع الخالؼ بيف الجياد وحماس ،قطاع غزة كمو عمى صفيح ساخف ،بعدما أغارت إسػرائيؿ عمػى أىػداؼ
وىددت بالضرب بيد مف حديد.
وعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أف اليجم ػػات الص ػػاروخية م ػػف القط ػػاع كان ػػت متقطع ػػة وأق ػػؿ ح ػػدة ،إال أف رئ ػػيس ال ػػوزراء
اإلسػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو ،قػػاؿ إف «إسػرائيؿ لػػف تكػػوف مسػػتعدة لتحمػػؿ اعتػػداءات صػػاروخية عمػػى أ ارضػػييا
حتى إذا كانت متقطعة» .وأضاؼ« :رد إسرائيؿ عمى أي اعتداء عمييا سيكوف مياجمة مف يعتػدي عمينػا أو
يعتزـ االعتداء».
وعمى مدار ساعات طويمة تدخمت وساطات كبيرة بيف الحركتيف لنزع الفتيؿ ،ووضع حد لمخالؼ ،الذي كػاف
سيجر القطاع إلى حرب جديدة.
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وعبرت حركة الجياد اإلسالمي عف الغضب الكبير ،قائمة إف حماس ارتكبت خطيئة كبيرة بقتميػا ارئػد جنديػة
المسؤوؿ في سرايا القدس ،والمطموب إلسرائيؿ ،معتبرة أف قتمو بمثابة ىدية مجانية إلسرائيؿ.
أمػػا حمػػاس فوصػػفت األمػػر بمشػػكمة قانونيػػة يجػػب أف تعػػالج فػػي أطػػر قانونيػػة .وبػػدأت األزمػػة عنػػدما حاولػػت
شرطة حماس اعتقاؿ جندية ،لكف تبادال إلطالؽ النار بيف الطرفيف أودى بحياتو.
واتيمػػت الس ػرايا التابعػػة لمجيػػاد ،شػػرطة حمػػاس بتنفيػػذ أجنػػدة غيػػر ش ػريفة ،وفػػو ار قطعػػت الجيػػاد اإلسػػالمي
االتصاالت مع حماس عمى مستوى لجاف التنسيؽ بيف الطرفيف وأبقتيا عمى نطاؽ عاؿ ،قبؿ أف يحاوؿ أحد
عناصػػر حمػػاس دىػػس القيػػادي فػػي الجيػػاد محمػػد الح ػ ارزيف ،بعػػد تشػػييع جثمػػاف جنديػػة ،فانقطعػػت العالقػػات
بالكامؿ لعدة ساعات ،وترجـ الغضب الكبير داخؿ الجياد إلى صواريس عمى إسرائيؿ.
والقػػى إط ػػالؽ الصػ ػواريس غض ػػبا مق ػػابال م ػػف حم ػػاس الػػذي اعتبرت ػػو ف ػػي س ػػياؽ «مناكف ػػة» ،بينم ػػا الق ػػى عن ػػد
مناصري الجياد تأييدا كبيرا ،مفضميف ذلؾ عمى الدخوؿ في اشتباكات مع حماس نفسيا.
وىػػذا الخػػالؼ بػػيف عناصػػر حمػػاس والجيػػاد انتقػػؿ إلػػى مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي التػػي غرقػػت باالتيامػػات
المتبادلة.
وفػػي الوقػػت الػػذي لػػـ تتػػبف فيػػو الجيػػاد رسػػميا إطػػالؽ الصػواريس ،فإنيػػا نجحػػت فػػي إرسػػاؿ رسػػالة تحػػد لسػػمطة
حماس ،التي التقطت الرسالة وشكمت لجنة تحقيؽ فورية في مقتؿ جندية.
الشرق األوسط ،لندن5023/6/55 ،
 24يديعوت أحرونوت :النزاع بين "الجياد" وحماس من تداعيات األزمة السورية
الناصرة ػ زىير أندراوس :قاؿ محمؿ الشؤوف العسكرية في موقع صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ عمى اإلنترنت،
روف بف يشاي ،إف إطالؽ الصػواريس ليمػة أوؿ مػف أمػس باتجػاه جنػوب الدولػة العبريػة ىػو جػزء ال يتجػ أز مػف
تػػداعيات األزمػػة السػػورية ،زاعمػػا أف السػػبب فػػي إطػػالؽ الص ػواريس مػػرده الن ػزاع األخيػػر بػػيف حركتػػي الجيػػاد
اإلسػػالمي وحمػػاس ،الفتػػا إلػػى أف الن ػزاع بػػيف الفصػػيميف الفمسػػطينييف تػػأجج مػػؤخ ار عمػػى خمفيػػة دعػػـ حمػػاس
لممعارضة السورية ،في ما تُواصؿ حركة الجياد اإلسالمي بدعـ نظاـ الرئيس د .بشار األسد ،بسبب تساوؽ
سياستيا مع سياسة إيراف ،والحركة ما زالت تتمقى الدعـ المادي والمعنوي مف طيراف ،عمى حد قولو.
وزعـ المحمؿ أف الخالؼ بيف حمػاس والجيػاد اإلسػالمي حػوؿ الموقػؼ مػف سػورية ،أدى إلػى تصػاعد التػوتر
بػػيف الحػػركتيف السػػنيتيف ،عػػالوة عمػػى ذلػػؾ ،نقػػؿ المحمػػؿ اإلسػرائيمي ،عػػف مصػػادر أمنيػػة وصػػفيا بأنيػػا رفيعػػة
المسػػتوى فػػي تػػؿ أبيػػب ،قوليػػا إف إي ػراف تقػػوـ بػػدعـ عسػػكري كبيػػر لمحركػػات السػػمفية الفاعمػػة فػػي شػػبو جزي ػرة
سيناء ،عمى حد قوليا.
وأضاؼ بف يشاي قػائال إف انضػماـ حمػاس لمكتمػة العربيػة الكبيػرة التػي تػدعـ المعارضػة المسػمحة فػي سػورية
ضد الرئيس األسد ،كاف أحد أسبابو أف حماس تُريػد المحافظػة عمػى عالقػة طيبػة مػع القػاىرة ،وبالمقابػؿ فػإف
حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية ،أضػػاؼ المحمػػؿ ،ت ػرفض أي محاولػػة إلنيػػاء التيدئػػة التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا مػػع
االحػػتالؿ اإلسػرائيمي بعػػد العػدواف مػػف قبػػؿ االحػػتالؿ عمػػى قطػػاع غػزة فػػي تشػريف الثػػاني (نػػوفمبر) مػػف العػػاـ
الماضػي ،ذلػؾ أف حمػاس ،بحسػب المحمػؿ ،تُحػاوؿ تعزيػز حكميػا فػي قطػاع غػزة كسػمطة شػرعية ،التػي تؤيػد
رفاىية المواطنيف ،وبالمقابؿ فإف الجياد اإلسالمي تعمؿ وفؽ العالقات مع إيراف وحزب اهلل.
وخمػػص المحمػػؿ اإلسػرائيمي إلػػى القػػوؿ إننػػا أمػػاـ مشػػيد يؤكػػد كيػػؼ أف األزمػػة فػػي سػػورية ال تنتقػػؿ إلػػى لبنػػاف
فقط ،بؿ تتعدى ذلؾ ،وتصؿ إلى قطاع غزة ،حيث يقوـ تنظيماف سنياف ،الجياد وحماس ،باالختالؼ بسبب
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الموقؼ مف سػورية ،مؤكػدا عمػى أف األزمػة السػورية ألقػت بظالليػا عمػى كػؿ مػف المممكػة األردنيػة الياشػمية،
وتركيػػا والع ػراؽ ،واذا اسػػتمرت الحػػرب األىميػػة الطاحنػػة فػػي سػػورية ،فإننػػا سػػنكوف عمػػى موعػػد مػػف الظ ػواىر
المشابية ،التي ستتجو نحو التصعيد ،عمى حد قولو.
القدس العربي ،لندن5023/6/55 ،
 25حماس تعرب عن أسفيا ألحداث صيدا بمبنان وتؤكد عمى تحييد المخيمات
بيروت :أعربت حركة حماس عف أسفيا لالشتباكات الدائرة في مدينة صيدا بمبناف ،داعية الجميع إلى ضبط
النفس ،وعدو المجوء إلى السالح لمعالجة النزاعات الداخمية.
وشددت الحركة في بياف صادر عف مكتبيا اإلعالمي ،تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ االثنػيف (،)6|52
السػػمـ األىمػػي فػػي لبنػػاف،
عمػػى ضػػرورة "المحافظػػة عمػػى األمػػف المبنػػاني الفمسػػطيني المشػػترؾ ،وعمػػى مسػػيرة ّ
وتعتبر أف أمف المجتمع الفمسطيني في لبناف ىو جزء أساسي مف أمف لبناف".
وأك ػػدت "حم ػػاس" رفض ػػيا إدخ ػػاؿ العام ػػؿ الفمس ػػطيني ف ػػي األزم ػػة المبناني ػػة الداخمي ػػة ،وقال ػػت" :ونػ ػرفض ال ػػزج
أي حال ػػة عن ػػؼ أو اقتت ػػاؿ داخم ػػي ،ونش ػػدد عم ػػى أف الفمس ػػطينييف ى ػػـ عام ػػؿ أم ػػف
بالعنص ػػر الفمس ػػطيني ف ػػي ّ
واستقرار وىدوء".
وأضافت" :نؤ ّكد عمى تحييد المخيمات الفمسطينية في لبناف وخصوصاً مخيـ عيف الحمػوة ،ونػرفض أي عمػؿ
يصدر مف المخيـ تجاه المحيط ،كما نرفض أي استيداؼ لممخيـ وألىمو اآلمنػيف ،ونشػدد عمػى وجػوب اتخػاذ
إجراءات عاجؿ لمنع التوتر في مخيـ عيف الحموة ومحيطو".
وأبدت حركة "حماس" استعدادىا لبػذؿ الجيػود مػف أجػؿ تخفيػؼ االحتقػاف ،وقالػتَّ :
"نؤكػد عمػى حرصػنا عمػى
بنػػاء أفضػػؿ العالقػػات مػػع جميػػع مكونػػات الشػػعب المبنػػاني الشػػقيؽ ،وأيػػدينا ممػػدودة لتخفيػػؼ االحتقػػاف ووأد
الفتنة" ،عمى حد تعبيره.
قدس برس5023/6/54 ،
 26الفصائل الفمسطينية تؤكد عمى حياد المخيمات عن النزاعات الداخمية في لبنان
أكدت الفصائؿ الفمسطينية في لبناف ،أف الموقػؼ الفمسػطيني الموحػد بتحييػد مخيماتنػا عػف الن ازعػات الداخميػة
في لبناف نجح في وأد الفتنة ،وأف شعبنا ليس طرفا في الصراعات الداخمية في لبناف.
وشددت الفصائؿ خالؿ االجتماع الذي عقدتػو ،اليػوـ االثنػيف ،فػي مقػر سػفارة فمسػطيف فػي بيػروت ،بحضػور
المخيمػات لضػرب السػمـ األىمػي فػي لبنػاف ،ولػف يكونػوا
السفير أشرؼ دبور ،عمى أنيـ لف يسمحوا باستخداـ
ّ
إالّ عامؿ استقرار في ىذا البمد.
وبحػػث المجتمعػػوف األوضػػاع األمنيػػة واألحػػداث المؤسػػفة التػػي حصػػمت فػػي مدينػػة صػػيدا ومنطقػػة التعميػػر،
مؤكديف استمرار الجيود المتواصمة مع المؤسسة الرسمية المبنانية وكافّة القوى المبنانية في سػبيؿ معالجػة أي
خمؿ مف شأنو أف يؤثر عمى العالقات األخوية التي تجمع شعبينا الفمسطيني والمبناني.
المخيمػػات ،وانحيػػازىـ ودعميػػـ
وأثنػػى المجتمعػػوف عمػػى الحػػرص والػػوعي الػػذي يتحمّػػى بػػو شػػعبنا فػػي كافّػػة
ّ
المخيمات الفمسطينية واستقرارىا.
لالستقرار والسمـ األىمي في لبناف ،والحفاظ عمى أمف
ّ
المخيمات والييئػات واألُطُػر الشػعبية والفصػائمية
وحيت قيادة الفصائؿ الفمسطينية عموما ،القوى الميدانية في
ّ
الوطنية واإلسالمية عمى الروح الوطنية التي تجمعيـ ،والنابعة مف الحرص عمى المصمحة الفمسطينية ،عبػر
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التعبير عف روح المسؤولية الوطنية العميػا لتكػوف الػدرع الػواقي لتجنيػب شػعبنا ومخيماتنػا األخطػار والتحػديات
السياسية في ظ ّؿ ىذه المرحمة الدقيقة.
فمسطين أون الين5023/6/54 ،
 27حماس تنفي وجود خالفات داخمية وتتيم فتح بنشر اإلشاعات
غػزة :أكػػدت حركػػة حمػػاس أف ال خالفػػات داخميػػة بػػيف أجنحتيػػا ،نافيػػة مػػا تروجػػو وسػػائؿ االعػػالـ "الفتحاويػػة"
حوؿ خالفات بيف قيادات الحركة.
وقالػت الحركػػة فػي بيػػاف وصػؿ لػػ"الرسالة نػت" نسػػخة عنػػو ،االثنيف":مػا يشػػيعو إعػالـ فػػتح حػوؿ خالفػػات بػػيف
أجنحػػة داخػػؿ حركػػة حمػػاس عمػػى حػػد زعميػػـ عبػػارة عػػف افت ػراءات وأكاذيػػب دأب إعػػالـ فػػتح عمػػى ترويجيػػا
بيدؼ النيؿ مف مصداقية ووحدة الحركة".
وأضافت أف مػا ورد فػي موقػع (فمسػطيف بػرس) بخصػوص الػدكتور محمػود الزىػار وزعميػـ بمنعػو مػف السػفر
واختالفو مع قيادة حماس ىػو اسػتمرار لحمػالت التشػويو والنيػؿ مػف رمػوز الحركػة وقيػادات المقاومػة والتفػاؼ
الجمػػاىير حوليػػا ،وىػػي محػػاوالت يائسػػة ولػػف يكتػػب ليػػا النجػػاح .وأكػػدت حمػػاس فػػي خػػاتـ بينيػػا أنيػػا حركػػة
موحدة بقيادتيا ومواقفيا ،ومعركتنا الحقيقية ىي مع االحتالؿ (اإلسرائيمي).
الرسالة ،فمسطين5023/6/54 ،
 28حزب الشعب :أجيزة أمن السمطة اعتقمت ستة من نشطاء المقاومة الشعبية
راـ اهلل :استنكر حزب الشعب الفمسطيني قياـ األجيزة األمنية الفمسطينية باعتقاؿ عدد مػف رفاقػة مػف نشػطاء
شبيبة الحزب والمقاومة الشعبية ونشطاء آخريف.
وأكد الحزب اف جياز االستخبارات العسكرية في محافظة قمقيمية ،اعتقػؿ عػددا مػف رفاقػو ونشػطاء مػف القػوى
اليسػػارية والوطنيػػة االخػػرى فػػي بمػػدة جيػػوس شػػماؿ المحافظػػة ،عمػػى خمفيػػة نشػػاطيـ المتواصػػؿ فػػي المقاومػػة
الشعبية ضد جدار "الفصؿ العنصري" المار مف البمدة.
وكالة سما اإلخبارية5023/6/54 ،
 29حماس تدين الحفريات عمى مدخل "الحرم اإلبراىيمي"
الرئيسػي
داف عضو المكتب السياسػي لحركػة حمػاس عػزت الرشػؽ ،بش َّػدة الحفريػات المتواصػمة عمػى المػدخؿ ّ
لمحػػرـ اإلبراىيمػػي ،معتب ػ ار أنػػو ىػػذه المخططػػات محػػاوالت "يائسػػة" إلتمػػاـ السػػيطرة عميػػو مػػف قبػػؿ االحػػتالؿ
ومستوطنيو.
وحذر الرشؽ في تصريح نشره عمػى صػفحتو عبػر مواقػع التواصػؿ اإلجتمػاعي "فيسػبوؾ" ،اليػوـ اإلثنػيف ،مػف
لمتصدي لو ومقاومتو .وشدد عمػى َّ
أف الحػرـ اإلبراىيمػي
مغبَّة ىذا المخطط اإلسرائيمي ،داعيا في الوقت ذاتو
ّ
إسالمي خالص وسيبقى شوكة في حموؽ الغاصبيف.
في الخميؿ
ُّ
فمسطين أون الين5023/6/54 ،
 50نتنياىو :سياستنا تتمثل بالرد العسكري الفوري واستيداف كل من يحاول المساس بنا
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الشرؽ األوسط :قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو في رده عمى إطالؽ صواريس مف غزة:
« سياستنا تتمثؿ بالرد العسكري الفوري واستيداؼ كؿ مف يحاوؿ المساس بنا فال يوجد ما يسمي بسقوط
صاروخ ىنا وصاروخ ىناؾ فسوؼ نعمؿ لمواجية كؿ التيديدات القريبة والبعيدة» .وجاءت تصريحات
نتنياىو في أعقاب قيامو بزيارة مستوطنة ييودية في شماؿ الضفة الغربية .وأضاؼ« :أنا أؤمف بأنو يجب
عمينا العمؿ لمواجية أي عدو يحاوؿ المساس بنا».
الشرق األوسط ،لندن5023/6/55 ،
 52لبيد :كافة التصريحات الجديدة حول احتالل قطاع غزة غير مسؤولة وال حاجة إلييا
وجو وزير الماؿ اإلسرائيمي يائير لبيد ،أمس ،انتقاداً الذعاً لرئيس حزب «إسرائيؿ بيتنا» أفيغدور ليبرماف،
بشأف تصريحاتو التي دعا فييا إلى احتالؿ قطاع غزة ،بسبب إطالؽ مجموعة مف الصواريس فجر أمس
تجاه األراضي المحتمة .ونقمت صحيفة «معاريؼ» عف لبيد قولو ،خالؿ جمسة كتمة حزبو البرلمانية ،إف
«كافة التصريحات الجديدة حوؿ احتالؿ قطاع غزة غير مسؤولة وال حاجة إلييا» ،مؤكداً عدـ وجوب العودة
إلى غزة .واستدرؾ لبيد «لكف يجب عمى حركة حماس أف تعمـ أنو ليس مف المجدي التعامؿ معنا ،وىي
ردت إسرائيؿ في الماضي وكيؼ سترد في المستقبؿ» ،مشي اًر في الوقت نفسو إلى أف إسرائيؿ
تعرؼ كيؼ ّ
تعمـ أف «حماس» لـ تطمؽ الصواريس لكنيا المسؤولة عف القطاع.
االخبار ،بيروت5023/6/55 ،
 55كاتس :يجب تغيير سياسة "إسرائيل" والرد بكل قوة عمى كل صاروخ يطمق من غزة
الشرؽ األوسط :دعا وزير المواصالت اإلسرائيمي يسرائيؿ كاتس لضرورة الرد عمى الصواريس التي أطمقت
مف قطاع غزة نحو إسرائيؿ الميمة قبؿ الماضية .وقاؿ موقع «والال نيوز» اإلخباري اإلسرائيمي إف كاتس
كتب عمى صفحتو الخاصة عمى موقع التواصؿ االجتماعي «فيس بوؾ»« :يجب قطع الكيرباء والوقود
والمياه والمواد الغذائية ومواد البناء عف قطاع غزة» .وأضاؼ« :يجب أف يغمؽ معبر كرـ أبو سالـ كميا
وفتح معبر رفح بيف غزة ومصر إلدخاؿ البضائع تحت إشراؼ دولي ،يجب تغيير سياسة إسرائيؿ والرد بكؿ
قوة عمى كؿ صاروخ يطمؽ مف غزة نحو إسرائيؿ» ،عمى حد تعبيره.
الشرق األوسط ،لندن5023/6/55 ،
 53يحيموفتش :ال يعقل أننا ال نستطيع إيقاف "دمغة الثمن"
راـ اهلل  -القدس دوت كوـ  -ترجمة خاصة :نقمت صحيفة "يديعوت احرونوت" عمى موقعيا االلكتروني
عف زعيمة حزب العمؿ شمي يحيموفتش ،قوليا" :ال يعقؿ ابداً اف إسرائيؿ التي تتمتع بسمعة عالمية بقدراتيا
االستخبارية والعممياتية ،عاجزة عف وضع حد لممارسات مجموعة متطرفة تتسبب بضرر ال يمكف وصفو".
واضافت يحيموفتش" :اف اليجمات المتزايدة لجرائـ مجموعات الجريمة والكراىية التي تحمؿ اسـ "دمغة
الثمف" تمثّؿ إستيزاء ٍ
وتحد لسيادة القانوف في إسرائيؿ" .
ً
القدس ،القدس5023/6/55 ،
" 54ميريتس" :ليبرمان يقرع طبول الحرب ويتصرف بصورة عديمة المسؤولية من الناحية السياسية
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القدس  -يو بي أي :دعا رئيس لجنة الخارجية واألمف في الكنيست اإلسرائيمي النائب أفيغدور ليبرماف ،إلى
إعادة احتالؿ قطاع غزة بعد سقوط صواريس عمى إسرائيؿ مصدرىا القطاع.
وعقّبت رئيسة حزب ميريتس وعضو الكنيست ،زىافا غمؤوف ،عمى تصريحات ليبرماف ،قائمة إنو "يقرع طبوؿ
الحرب ويتصرؼ بصورة عديمة المسؤولية مف الناحية السياسية" .وقاؿ مصدر في الحكومة اإلسرائيمية
لةذاعة" ،نحف في غنى عف تصريحات ليبرماف" ،مؤكداً أف الحكومة تتبع سياسة واضحة في التعامؿ مع
اطالؽ النار مف جية قطاع غزة "حيث يدرؾ الجيش اإلسرائيمي ماذا يجب عميو أف يفعؿ إلعادة اليدوء".
واضاؼ أنو إذا كانت ىناؾ حاجة لمعمؿ في قطاع غزة ،فمف يتـ نشر األنباء عف ذلؾ في البرامج
اإلخبارية.
الحياة ،لندن5023/6/55 ،
" 55األمن"اإلسرائيمية :تقميص ميزانية سيمس بمستقبل الصناعات العسكرية وخصوصاً "الميركافا"
ح ّذر مسؤولوف في حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي مف احتماؿ القضاء عمى الدبابة اإلسرائيمية األقوى واألشير
المعروفة باسـ "الميركافا" وذلؾ عمى ضوء تقميص ميزانيات "األمف" ضمف التقميصات عمى الميزانية العامة
لعامي .5022-5023
في المؤسسة اإلسرائيمية
ّ
وقاؿ مدير و ازرة األمف اودي شاني وعدد مف كبار المسؤوليف في الو ازرة ،أثناء اجتماع خاص لمجنة العمؿ
والرفاه في الكنيست لبحث مستقبؿ "الماركافا" إف التقميصات ستمس بمستقبؿ الصناعات العسكرية الصغيرة
والمتوسطة وكذلؾ تتيدد دبابة "الماركافا".
وأضاؼ شاني اف "مشروع الماركافا ىو مشروع وطني وو ازرة األمف ستحارب لمحفاظ عميو وعمى مشاريع
أخرى ،ويجب بذؿ كؿ الجيود الممكنة مف أجؿ الحيمولة دوف اغالؽ ىذه المصانع والحفاظ عمى التجارب
والمعمومات التي تراكمت عمى مر السنوات"
فمسطين أون الين5023/6/54 ،

" 56معاريف" :استقالة مستشار األمن القومي اإلسرائيمي يعقوب عميدرور وسط خالفات حكومية
الناصرة  -برىوـ جرايسي :قدـ مستشار األمف القومي لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،الجنراؿ
احتياط يعقوب عميدرور ،استقالتو مف منصبو فجأة ،في أعقاب توجيو انتقادات لو "بانتياج سياسة في
الناحيتيف الفمسطينية واإليرانية تنسجـ مع مواقؼ اليساراإلسرائيمي".
وقالت صحيفة "معاريؼ" أمس إنو عمى الرغـ مف التقديرات بأف عميدرور سيتنحى عف منصبو في شير
أيموؿ (سبتمبر) المقبؿ ،إال أف التوقعات اآلف تشير إلى أنو سيتنحى خالؿ األسابيع المقبمة وحتى بداية
شير آب (أغسطس) المقبؿ.
وتولى عميدرور مياـ منصبو قبؿ عاميف ونصؼ العاـ ،وعمؿ أيضا كمستشار سياسي لنتنياىو ،األمر
الذي منحو تأثي ار ىائال عمى األداء السياسي لنتنياىو .وقالت الصحيفة إنو بعد فترة مف توليو المنصب
تغيرت العالقة بيف عميدرور ونتنياىو ،خاصة بعد أف تقرب عميدرور كثي ار مف مستشار األمف القومي
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لمرئيس األميركي ،توـ دونيموف ،وأجريا محادثات عديدة حوؿ قضايا ميمة وأبرزىا الموضوع النووي
اإليراني ،ووسط خالفات بيف نتنياىو والرئيس األميركي باراؾ أوباما حوؿ ىذا الموضوع.
واعترض مقربوف مف نتنياىو عمى أداء عميدرور في قضية المصالحة بيف إسرائيؿ وتركيا ،وعمى اعتراضو
لرد الفعؿ اإلسرائيمي عمى قبوؿ فمسطيف دولة مراقبة غير كاممة العضوية في األمـ المتحدة ،واعالف نتنياىو
عف توسيع البناء في المستوطنات وخاصة في المنطقة "إي  "2التي واجيت معارضة أميركية شديدة.
ووصؼ مسؤولوف في الحكومة اإلسرائيمية عميدرور بأنو "يساري" في أعقاب تسريبات إلى الصحؼ جاء
فييا أف عميدرور يعارض أعماؿ بناء في المستوطنات ،عمى الرغـ مف أنو كاف أحد رموز التيار الديني
الصييوني اليميني في قيادة أركاف جيش االحتالؿ حتى قبؿ سنوات قميمة.
وتقدر مصادر إسرائيمية ،أف ما دفع عميدرور إلى اتخاذ ق ارره بالتنحي عف منصبو ىو إصدار مكتب رئيس
الوزراء بيانا ،قبؿ أسبوعيف ،تعترؼ فيو إسرائيؿ بحؽ الفمسطينييف بدولة ،لكف نتنياىو أعمف في اليوـ التالي
عف تنكره ليذا البياف الذي كاف ينبغي أف توقع عميو الحكومتاف اإلسرائيمية والبولندية في ختاـ اجتماع
مشترؾ في وارسو .وأشارت "معاريؼ" إلى أنو منذ تأسيس مجمس األمف القومي اإلسرائيمي لـ ينو أي مف
رؤسائو ميامو بشكؿ عادي وانما بعد توتر عالقاتيـ مع مسؤوليف في مكتب رئيس الحكومة ،ووسط سجاؿ
عاصؼ حوؿ الصالحيات.
الغد األردنية5023/6/55 ،
 57الكنيست تصادق بالقراءة األولى عمى اقتراح قانون" برافرو بيغين" لتيجير عرب النقب
القدس" -األياـ" :صادقت الكنيست اإلسرائيمية ،امس ،بالقراءة األولى عمى اقتراح قانوف برافرػ بيغيف
مؤيدا لمقانوف مقابؿ  20معارضا.
العنصري
بأغمبية ّ 23
ّ
وييدد قانوف برافر ػ بيغيف العنصري بتدمير عشرات القرى غير المعترؼ بيا في النقب وتيجير عشرات
دونـ مف أراضييـ.
آالؼ المواطنيف العرب البدو ،ومصادرة نحو ً 000,000
وقد أحيؿ اقتراح القانوف إلى لجنة الداخمية إلعداده لمقراءتيف الثانية والثالثة ،ومف المتوقّع أف يتـ التصويت
ٍ
بشكؿ نيائي قبؿ نياية الدورة الحالية لمكنيست في نياية الشير المقبؿ.
إلقرار القانوف
األيام ،رام اهلل5023/6/55 ،
يتقدم باقتراح لتغيير ألوان العمم و"النشيد الوطني" اإلسرائيمي
 58النائب في الكنيست عفو إغبارية ّ
الناصرة :في أوؿ اقتراح مف نوعو؛ بحث اجتماع عقد في "الكنيست" (البرلماف) اإلسرائيمي إمكانية تغيير
"النشيد الوطني" اإلسرائيمي "ىتكفا :األمؿ" ،وكذلؾ تغيير ألواف العمـ اإلسرائيمي األبيض واألزرؽ ،كي تعبر
أيضا عف فمسطينيي  ،20وذلؾ بناء عمى طمب مف العضو العربي في "الكنيست" ،عفو إغبارية مف الجبية
ً
الديمقراطية لمسالـ والمساواة (الحزب الشيوعي اإلسرائيمي سابقًا).
وقاؿ إغباريو ،خالؿ االجتماع الذي حضره العشرات مف فمسطينيي الداخؿ :إنو مف غير المنطقي أو
األخالقي أف يتـ الطمب مف العرب الوالء إلى النشيد والعمـ اإلسرائيمييف المذاف يتجاىالف بصورة واضحة
وتقدـ المجتمعوف باقتراحات بديمة لمعمـ والنشيد ،واقترح اغبارية
العرب الفمسطينييف في إسرائيؿ" ،كما قاؿّ .
يتحدث عف العرب والييود
أف يتـ إجراء مسابقة بيف شعراء فمسطينييف واسرائيمييف مف أجؿ كتابة نشيد جديد ّ
بدال مف نشيد "ىتكفا" .وقاؿ" :سأكوف مسرو اًر إذا تمت إضافة ألواف العمـ الفمسطيني إلى المونيف األزرؽ
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حاليا ،عندىا أنا عمى استعداد لتقديـ الوالء لمنشيد والعمـ" ،عمى حد
واألبيض التي يحمميا العمـ اإلسرائيمي ً
تعبيره.
قدس برس5023/6/55 ،
" 59معاريف" :وزراء إسرائيميون يدعمون "الكاىن نداف" الذي دعا لتجنيد المسيحيين
الناصرة – أسعد تمحمي :استغاث الكاىف جبرائيؿ نداؼ ،الذي يقود حممة مف أجؿ تجنيد الشباف المسيحييف
في إسرائيؿ في الجيش اإلسرائيمي ،بكبار مسؤولي الحكومة اإلسرائيمية لمتدخؿ لدى البطريركية األرثوذكسية
– اليونانية في القدس لمنعيا مف اتخاذ قرار بإقالتو مف منصبو عمى خمفية نشاطو .وطالب نداؼ وزراء
إسرائيمييف بالتحرؾ الفوري لمساعدتو قبؿ مثولو اليوـ أماـ بطريريؾ األرثوذكس في القدس المحتمة ثيوفيموس
الثالث لػ «جمسة استماع» وسط توقعات بأف يبمغو األخير ق ارره إقالتو .ووفؽ أوساط الكاىف فإف تدخؿ
َّ
تتخؿ عنو ،مضيفةً أف تنحيتو ستكوف بمثابة «تفويت
الحكومة اإلسرائيمية لموقوؼ إلى جانبو تعني أنيا لـ
فرصة تاريخية» عمى إسرائيؿ لتجنيد المسيحييف في الجيش اإلسرائيمي .وأفادت صحيفة «معاريؼ» أمس
بأف وزيرة القضاء تسيبي ليفني سارعت إلى إجراء اتصاؿ ىاتفي مع الكاىف نداؼ لتؤكد وقوفيا والحكومة
اإلسرائيمية إلى جانبو وأنيا ترى وجوب «أف ُيمنح الشباف المسيحيوف حؽ االختيار» بيف التطوع لمخدمة
العسكرية و «الخدمة المدنية» .كذلؾ ،أجرى ممثؿ عف وزير الداخمية جدعوف ساعر اتصاالً مماثالً مع
نداؼ ونقؿ لو رسالة مماثمة.
الحياة ،لندن5023/6/55 ،
 30دوري غولد :إدراج "إسرائيل" بمعادلة التجريد من السالح لن ُيغير الطموح اإليراني
الناصرة  -زىير أندراوس :قاؿ البروفيسور دوري غولد ،سفير تؿ أبيب السابؽ في األمـ المتحدة ومف
جدا لرئيس الوزراء ،بنياميف نتنياىو ،إف مجرد الفكرة التي تقوؿ إف تصميـ إيراف عمى امتالؾ
المقربيف ً
السالح الذري ذو صمة بإسرائيؿ ،مخطع تماما.
لقد جددت الجميورية اإلسالمية البرنامج الذري اإليراني في ثمانينيات القرف الماضي نتاج تجربتيا المرة في
حرب إيراف لمعراؽ ( 2100ػ  )2100حينما ىاجمت قوات صداـ حسيف التي استعممت السالح الكيميائي
الجيش اإليراني مرة بعد أخرى .ولـ تكف إسرائيؿ عامالً في منظومة التقديرات ،عمى حد تعبيره .وزاد غولد،
أف وضعت حرب إيراف والعراؽ أوزارىا أصبح لدى طيراف حاف از جديدا إلى إحراز سالح ذري وىو
أنو بعد ْ
أف تصبح القوة المييمنة عمى الشرؽ األوسط بعد سقوط العراؽ.
تصميميا عمى ْ
وبحسب الدبموماسي اإلسرائيمي السابؽ ،فقد بقي طموح إي ارف إلى الييمنة اإلقميمية عمى حالو إلى اليوـ .وقد
وصؼ المستشار العسكري األعمى لخامنئي ،الجنراؿ يحيى رحيـ صفوي الذي كاف في الماضي قائد الحرس
الثوري ،وصؼ إيراف في  5023بأنيا القوة العظمى اإلقميمية في الشرؽ األوسط .وأعمف في تمؾ المقابمة
الصحفية انو تبرز قوة عالمية جديدة في العالـ اإلسالمي.
وقاؿ غولد أيضا إف سعي إيراف إلى السالح الذري باختصار ليس مف اجؿ الردع بؿ لمساعدتيا عمى
تحقيؽ طموحاتيا اإلقميمية في الشرؽ األوسط.
القدس العربي ،لندن5023/6/55 ،
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 32مناورات عسكرية إسرائيمية لمواجية ىجمات مفترضة لممنظمات الجيادية
الناصرة – الغد :أجرى الجيش اإلسرائيمي أوؿ مف أمس مناورة عسكرية فجائية شارؾ فييا آالؼ الجنود،
لمواجية سيناريو شف تنظيمات مف الجياد العالمي ىجمات ضد أىداؼ إسرائيمية عند حدود إسرائيؿ مع
مصر وسورية.
وقاؿ الناطؽ العسكري اإلسرائيمي إف المناورة جرت في أنحاء متفرقة في إسرائيؿ مع التركيز عمى منطقتي
الحدود مع سورية ومصر ،مف أجؿ "مواجية عمميات متواصمة ووضع أمني متطرؼ" .وشارؾ في المناورة
آالؼ مف جنود االحتالؿ وأفراد الشرطة وخدمة اإلسعاؼ األولي.
وبدأت المناورة بتحذير أجيزة االستخبارات عف توجيات لخاليا تابعة لمجياد العالمي بتنفيذ ىجمات واسعة
بواسطة التسمؿ إلى األراضي اإلسرائيمية والدخوؿ إلى بمدات وقتؿ مواطنيف والسيطرة عمى مباف واحتجاز
رىائف.
وفي إطار المناورة ،سيطر أفراد مف وحدة خاصة في الشرطة ومف كوماندوس النخبة "سرية ىيئة األركاف
العامة" عمى مباف مدنية وبينيا غرفة طعاـ في فندؽ بعدما تـ "خطؼ" العشرات مف نزالئو.
وقاؿ ضابط عسكري كبير لوسائؿ اإلعالـ االسرائيمية إف المناورة تعاممت مع احتماؿ مقتؿ عشرات
المواطنيف خالؿ اليجمات ،وتـ اختبار جيوزية القوات وتنفيذىا ألوامر عسكرية لمواجية سيناريوىات كيذه،
والتدرب عمى نقؿ قوات خاصة مف موقع إلى آخر واختبار التعاوف بيف األجيزة األمنية المختمفة.
وأضاؼ الضابط أف "ىدؼ المناورة كاف التدرب عمى سيناريوىات مشابية لعممية اختطاؼ رىائف وقعت في
الج ازئر ،وعمينا أف نعمؿ كثي ار مف أجؿ تحسيف األداء وخاصة فيما يتعمؽ بالتفاصيؿ الصغيرة وتطبيؽ
األوامر المتعمقة بحاالت الطوارئ".
عمان5023/6/55 ،
الغدّ ،
" 35إسرائيل" تنغص فرحة النجم محمد عساف بتينئتو بالفوز بو"أراب أيدول"
غزة – أشرؼ اليور :في خطوة أردت إسرائيؿ مف و ارئيا تنغيص فرحة النجـ الفمسطيني محمد عساؼ ،بطؿ
برنامج "أراب أيدوؿ" ،أرسؿ مسؤولوف إسرائيميوف تياني لمشاب الفمسطيني المتوقع وصولو اليوـ إلى قطاع
غزة ،لالحتفاؿ بفوزه بالمقب.
وىنأ رئيس بمدية تؿ أبيب يافا روف خولدائي الفناف عساؼ بمناسبة فوزه في مسابقة ‘أراب أيدوؿ’ الغنائية
التي بثتيا قناة ‘إـ بي سي’.
ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عف خولدائي خالؿ حفؿ تخريج طالب مف مدرسة ثانوية في يافا القوؿ ‘إف
الشعب الفمسطيني يستحؽ أف يفرح بيذا االنجاز.
مف جيتو أيضا ىنأ المتحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي أفيخاي أدرعي عساؼ بالفوز ،وكتب عمى صفحتو
عمى موقع التواصؿ االجتماعي ‘الفيسبوؾ’‘ ،مبروؾ عساؼ عمى الفوز ،مضيفا ‘نتمنى أف تسمح حماس
الىالي القطاع مف الفرح بدال مف قمع أي مف مظاىر الفرحة كما عممت حتى اآلف منذ استيالئيا عميو.
القدس العربي ،لندن5023/6/55 ،
 33غزة :استشياد شاب متأث ار بجروح أصيب بيا في قصف إسرائيمي قبل ثالث سنوات
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غزة  -استشيد شاب فمسطيني ،ظير يوـ االثنيف [أمس] ،متأث ار بجروح كاف أصيب بيا في قصؼ إسػرائيمي
استيدفو قبؿ  3سنوات.
وأفػػادت مصػػادر خاصػػة لػ ػ القػػدس دوت كػػوـ ،أف الشػػاب محمػػد األزرؽ ( 52عامػػا) ،وىػػو مػػف سػػكاف مخػػيـ
جباليا استشيد اليوـ متأث ار بإصابتو عمما انو كاف أصيب بشظية في رأسو وظؿ يعاني طواؿ السنوات الثالث
الماضية منيا ويتمقى العالج حتى استشيد يوـ االثنيف.
القدس ،القدس5023/6/55 ،
" 34مؤسسة األقصى" :االحتالل يبدأ حفريات جديدة بوقت واحد في ثالث مواقع قرب األقصى
كش ػػفت "مؤسس ػػة األقص ػػى لموق ػػؼ والتػ ػراث" ف ػػي تقري ػػر ص ػػحفي االثن ػػيف  ،5023/6/52ع ػػف ب ػػدء االح ػػتالؿ
اإلسرائيمي بحممة مف الحفريات الجديدة المتزامنة في وقت واحد فػي ثػالث مواقػع قريبػة مػف المسػجد األقصػى
المبارؾ ،أما الموقع األوؿ فيو في منطقة الطرؼ الجنوبي لطريؽ باب المغاربة ،والموقع الثاني ففي الطػرؼ
الشرقي لمقصور األموية جنوبي المسجد األقصى ،والموقع الثالث فيو في الطرؼ الجنوبي لمدخؿ حي وادي
حم ػػوة ،وذك ػػرت المؤسس ػػة أف الحفري ػػات الجدي ػػدة ت ػػأتي ف ػػي وق ػػت يعك ػػؼ في ػػو االح ػػتالؿ عم ػػى تغيي ػػر الط ػػابع
اإلسالمي العريؽ لمحيط المسجد األقصػى ،وتحويمػو إلػى محػيط تكثػر فيػو البنايػات التيويديػة ،باإلضػافة إلػى
التوصػػيؿ بػػيف شػػبكة األنفػػاؽ التػػي يحفرىػػا االحػػتالؿ حػػوؿ وأسػػفؿ المسػػجد األقصػػى مػػف جيػػة ،وتشػػبيكيا مػػع
المرافؽ التيويدية ( التوراتية/التممودية) التي ينشئيا آو يخطط لتنفيذىا قريباً.
مؤسسة األقصى لموقف والتراث ،أم الفحم5023/6/54 ،
 35تقرير لو"الشؤون الفمسطينية" يبرز االنتياكات اإلسرائيمية المستمرة خالل شير أيار  /مايو
عماف  -الدستور  -جعفر الدقس :أبرز تقرير شير أيار الصادر عف دائػرة الشػؤوف الفمسػطينية ،االنتياكػات
اإلس ػرائيمية المسػػتمرة فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة ،حيػػث بمػػغ عػػدد ىػػذه االنتياكػػات خػػالؿ شػػير أيػػار
( )5522انتياكا ،كما قامت السمطات اإلسرائيمية باعتقاؿ نحو ( )315فمسطينيا بينيـ ( )30طفال .وورد في
التقرير أف السمطات اإلسرائيمية واصمت ممارساتيا في التضػييؽ عمػى حركػة الفمسػطينييف وفػرض االغالقػات
ومنع المصميف مف الوصوؿ إلى المسجد األقصى.
وتض ػػمف التقري ػػر معطي ػػات ح ػػوؿ عممي ػػات ى ػػدـ المن ػػازؿ والممتمك ػػات الت ػػي تق ػػوـ بي ػػا الس ػػمطات اإلسػ ػرائيمية
باإلضافة إلى مواصمتيا النشاطات االستيطانية.
عمان5023/6/55 ،
الدستورّ ،
 36المطران حنا يرفض تجنيد المسيحيين في جيش االحتالل
(قنػػا) :رفػػض رئػػيس أسػػاقفة الػػروـ األرثػػوذكس المط ػراف عطػػا اهلل حنػػا بشػػدة الػػدعوات “اإلس ػرائيمية” لتجنيػػد
المسيحييف في صفوؼ جػيش االحػتالؿ .وقػاؿ المطػراف حنػا فػي حػديث بثتػو وسػائؿ إعػالـ فمسػطينية ،أمػس،
“إننا نرفض مثؿ ىذه الدعوات المدانة لتجنيد أبنائنا في قوات االحتالؿ وذلػؾ ألسػباب مبدئيػة إنسػانية روحيػة
ووطنية معا”.
وأوضح أف المسيحييف في ىذه الديار ال يوجد لدييـ أزمة ىوية فيـ مكوف أساسي وثابػت و ارسػس متجػ ّذر فػي
ىذه األرض وىـ فمسطينيوف عرب وانتماؤىـ ىو انتماء أصيؿ وشامس .وقاؿ رئيس أسػاقفة الػروـ األرثػوذكس
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إف دعػ ػوات التجني ػػد مدان ػػة ومرفوض ػػة ف ػػي ظ ػػؿ م ػػا تش ػػيده المنطق ػػة م ػػف اس ػػتيداؼ لةنس ػػاف باس ػػـ الطائفي ػػة
البغيضػػة ،مؤكػػداً أف ىػػذه ال ػدعوات تحػػتـ مزيػػدا مػػف اإليمػػاف والتمسػػؾ بيويتنػػا العربيػػة الفمسػػطينية ومقاومػػة
دعوات الفرقة والطائفية البغيضة.
الخميج ،الشارقة5023/6/55 ،
" 37الييئة اإلسالمية المسيحية" تحذر من بدأ االحتالل حفريات جديدة جنوب المسجد األقصى
راـ اهلل ػ وليػػد عػوض :حػػذر األمػػيف العػاـ لمييئػػة اإلسػػالمية المسػيحية لنصػرة القػػدس والمقدسػات الػػدكتور حنػػا
عيس ػػى م ػػف ب ػػدء س ػػمطات االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي حفري ػػات جدي ػػدة ف ػػي منطق ػػة الط ػػرؼ الجن ػػوبي لطري ػػؽ ب ػػاب
المغاربػػة ،والطػػرؼ الش ػرقي لمقصػػور األمويػػة جنػػوب المسػػجد األقصػػى ،والطػػرؼ الجنػػوبي لمػػدخؿ حػػي وادي
حموة ،وجميعيا قرب المسجد األقصى المبارؾ ،معتبػ اًر ىػذه السمسػمة الجديػدة مػف الحفريػات اسػتكماؿ لمخطػط
تيويػػد المسػػجد المبػػارؾ وطمػػس معالمػػو اإلسػػالمية ،واحاطتػػو بمعػػالـ ييوديػػة تمموديػػة تمييػػداً لمسػػيطرة الكاممػػة
عميو ،وفتح أبوابو لممستوطنيف والمتطرفيف.
وأشار األميف العاـ إلى أف ىذه الحفريات يرافقيا العديد مف عمميات سرقة التاريس وتزوير اآلثػار ،منوىػاً إلػى
أف مدين ػػة الق ػػدس المحتم ػػة وال س ػػيما البم ػػدة القديم ػػة مني ػػا تزخ ػػر باآلث ػػار م ػػف عص ػػور مختمف ػػة ،وخ ػػالؿ ى ػػذه
الحفريات تضع سمطات االحتالؿ يدىا عمييا لتنسبيا لمتاريس الييودي في المدينة لتثبيت أحقيتيـ فييا ،داعيا
لموقوؼ بالمرصاد ألكاذيب االحتالؿ وادعاءاتو.
القدس العربي ،لندن5023/6/55 ،
 38التفكجي لو"فمسطين"" :أمالك الغائبين" سيبقى  %6.5من مساحة القدس لمفمسطينيين
غزة -عمر زيف الديف :كشؼ مدير الخرائط في بيت الشرؽ خميػؿ التفكجػي ،لػػ"فمسطيف" عػف آخػر مػا نجمػت
عنو مخططػات االحػتالؿ التػي بػدأت عنػدما أعمنػت القػدس عاصػمة لكػؿ الييػود فػي كػؿ أنحػاء العػالـ ،ليقػوؿ
بأف "حياء االحتالؿ في اإلعالف عف مخططاتو التيويدية ،تحوؿ إلى بجاحة تفوح مػف أفػواه الساسػة ووسػائؿ
اإلعالـ اإلسرائيمية".
وعػػف ص ػراع الػػديموغرافيا داخػػؿ مدينػػة القػػدس يسػػرد التفكجػػي تفاصػػيؿ الص ػراع منػػذ بداياتػػو فيقػػوؿ "فػػي عػػاـ
 2125اتخػػذت رئيسػػة وزراء (إس ػرائيؿ) فػػي ذلػػؾ الوقػػت غولػػدا مػػايئر ،ق ػ ار اًر بػػأف يكػػوف إجمػػالي عػػدد العػػرب
 %55فػػي القػػدس لتبػػدأ بعمميػػة مصػػادرة األ ارضػػي وى ػػدـ المنػػازؿ وسػػحب اليويػػات" .ويتػػابع "رغػػـ كػػؿ تم ػػؾ
الظػػروؼ إال أف العػػرب نمػػو حتػػى وصػػموا إلػػى  %36مػػف إجمػػالي عػػدد الس ػكاف ضػػمف حػػدود بمديػػة القػػدس،
لتقػػوؿ الد ارسػػات اإلس ػرائيمية بأنػػو فػػي عػػاـ  5020سػػيكوف عػػدد السػػكاف العػػرب  ،%22وتصػػبح رئاسػػة بمديػػة
القدس بيد العرب".
وفػػي ظػػؿ ىػػذا اإلصػرار العربػػي "بػػدأت (إس ػرائيؿ) بسياسػػة جديػػدة ،تقضػػي باسػػتمرار مصػػادرة األ ارضػػي وىػػدـ
البيوت ،ليصؿ حجـ ما يممكو العرب داخؿ القدس إلى  %23فقط".
إال أف التفكجي يكشؼ بأنو "إذا تـ استغالؿ قانوف أمالؾ الغائبيف سيتـ تفريغ سػكاف منطقػة القػدس وسيصػؿ
عدد السكاف إلى ."%25
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ويواصؿ(":إسرائيؿ) قامت بيدـ المنازؿ وسحب اليويات ومصادرة األراضي إال أنيا لـ ِ
تجد نفعاً فقامت ببناء
الجدار الذي أخرج  250ألؼ فمسطيني خارج القػدس ليصػبح العػرب أقميػة داخػؿ القػدس" .ويؤكػد أف "الجانػب
اإلسرائيمي يعمؿ في قضية الديموغرافيا بشكؿ متسمسؿ ليصبح عدد السكاف العرب ."%25
وفي حيف يدعي رئيس بمدية االحتالؿ في القدس أف أعداد المقدسييف تتراوح ما بػيف  60إلػى  20ألفػاً ،يقػوؿ
العرب بأف أعدادىـ تتجاوز  252ألفا.
ويشػػدد التفكجػػي عمػػى أف االحػػتالؿ يسػػعى "لموصػػوؿ لميػػدؼ االسػػتراتيجي وىػػو  %25عربػػا و %00ييػػودا،
ويقوـ االحتالؿ بضـ الكتؿ االستيطانية المجاورة لمدينة القدس إلى داخؿ مدينػة القػدس" .ويشػير إلػى خطػورة
قػػانوف أمػػالؾ الغػػائبيف الػػذي يقضػػي "بنقػػؿ أمػػواؿ كػػؿ فمسػػطيني مػػف الضػػفة يمتمػػؾ أرضػاً أو عقػػا اًر فػػي داخػػؿ
القدس إلى الجانب اإلسرائيمي".
ويقوؿ "تـ تفعيؿ قانوف أمالؾ الغائبيف ،وستنتقؿ  %20مف أراضي القدس التي يممكيا العرب –تشكؿ %23
مف أراضي القدس وتبمغ  1200دونـ -لصػالح الييػود ،ليصػبح مػا يممكػو العػرب مػف أراض ىػو  %6.2فقػط
مف مساحة القدس".
فمسطين أون الين5023/6/54 ،
 39االحتالل يصعد انتياكاتو ضد األسرى في "بئر السبع" و"رامون"
غزة – "الخميج" :داف مركز حقوقي فمسػطيني مخػتص بقضػايا األسػرى فػي سػجوف االحػتالؿ ،أمػس ،حمػالت
القمع والتفتػيش المسػتمرة مػف قبػؿ سػمطات االحػتالؿ ضػد األسػرى خاصػة فػي سػجني "بئػر السػبع" و" ارمػوف".
ونقػػؿ مركػػز "أح ػرار لد ارسػػات األسػػرى وحقػػوؽ اإلنسػػاف" عػػف عػػائالت أسػػرى أف "سػػمطات االحػػتالؿ تخضػػع
األسػػرى والغػػرؼ لمتفتػػيش اليػػومي المفػػاجع أكثػػر مػػف م ػرة ،مػػا يصػػيب األسػػرى واألقسػػاـ بحػػاؿ مػػف الفوضػػى
والغضب واإلرباؾ ،كما أف سػمطات االحػتالؿ تعبػث يوميػاً بممتمكػات األسػرى وتصػادر بعضػاً منيػا مػف دوف
أسباب".
وأك ػػد المرك ػػز ،ف ػػي بي ػػاف ،أف "ىن ػػاؾ فرقػ ػاً متخصص ػػة ومتدرب ػػة م ػػف داخ ػػؿ الس ػػجوف تق ػػوـ متعم ػػدة بالتس ػػبب
بمضػػايقات لألسػػرى مػػف خػػالؿ التفتػػيش واخ ػراجيـ خػػارج الغػػرؼ ،والعبػػث بأغ ارضػػيـ ثػػـ العػػودة مجػػدداً إلػػى
الغرؼ ،وتكرار ىذه العممية أكثر مف مرة".
وأشار إلى أف "سمطات االحتالؿ صعدت مف حمالتيا في السجوف خالؿ األياـ األخيرة ،قمعاً لألسرى الػذيف
أكدوا تصعيد خطواتيـ في حاؿ استمرت اإلجػراءات القمعيػة ضػدىـ ،إضػافة إلػى مطالػب أخػرى أىميػا وقػؼ
اإلىماؿ الطبي وانياء ممؼ االعتقاؿ اإلداري ،وايجاد حؿ لممؼ األسرى األردنييف المضربيف عف الطعاـ".
الخميج ،الشارقة5023/6/55 ،
 40االحتالل يمنع أكثر من  88شخصا من أىالي أسرى غزة من زيارة أبنائيم في سجن ريمون
غػزة  -نفػػوذ البكػػري :منعػػت قػوات االحػػتالؿ أمػػس أكثػػر مػػف أكثػػر مػػف  00شخصػػا مػػف أىػػالي المعتقمػػيف مػػف
زيػػارة أبنػػائيـ فػػي سػػجف ريمػػوف .ونػػدد أىػػالي األسػػرى بالممارسػػات التعسػػفية التػػي تمارسػػيا مصػػمحة السػػجوف
بحؽ أبنائيـ مف خالؿ سياسة اإلىماؿ الطبي والحرماف مف الزيارة.
مف جيتو أكد موفؽ حميد مدير جمعية حساـ لألسرى والمحرريف أف إسرائيؿ ما ازلػت تمػارس التعػذيب بحػؽ
األسػػرى واألسػػيرات مشػػي ار إلػػى أنػػو مػػع حم ػوؿ اليػػوـ العػػالمي لمناىضػػة التعػػذيب فإنػػو يتطمػػب مػػف المؤسسػػات
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المختصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقؼ جرائـ إسرائيؿ بحؽ األسرى كما يتطمب مف دولػة فمسػطيف اإلسػراع
باالنضماـ لممؤسسات لمالحقة قادة االحتالؿ في المحاكـ الدولية.
وفي سياؽ متصؿ نظمت جمعية واعد والحركة النسائية لحركة حمػاس وقفػة تضػامنية مػع األسػرى أمػاـ مقػر
الصميب األحمر وتـ خالليا إلقاء المزيد مف الكممات والفقرات الشعرية الداعمة لقضية األسرى.
الحياة الجديدة ،رام اهلل5023/6/55 ،
 42االحوتوالل يومنوع إدخوال  350طونواً من محاصيل الخميل الزراعية لغزة
الخميؿ – "األياـ" :منعػت قػوات االحػتالؿ ،أمػس ،دخػوؿ  320طنػاً مػف البرقػوؽ والخضػار كانػت متجيػة مػف
سػػوقي الخضػػار والفواكػػو فػػي بمػػدتي حمحػػوؿ وبيػػت أمػػر مػػف دخػػوؿ قطػػاع غ ػزة ،وذلػػؾ عمػػى الػػرغـ مػػف مػػنح
التجار تصريحاً بدخوليا.
وأوضحت مصادر بمدية بيػت أمػر ،أمػس ،أف عشػريف سػيارة شػحف تحمػؿ  320طنػاً مػف المنتجػات الزراعيػة
منعػػت مػػف دخػػوؿ القطػػاع وال ت ػزاؿ مكدسػػة بحموالتيػػا مػػف البرقػػوؽ والخضػػار ،مشػػيرة إلػػى أف رئػػيس البمديػػة
حػابس العالمػػي ،اعتبػر ىػػذا اإلجػراء غيػر إنسػػاني ويمحػؽ خسػػائر فادحػػة بػالمزارعيف فػػي المنطقػة ،فيمػػا ناشػػد
وزير الزراعة وليد عساؼ التدخؿ الفوري إلنقاذ ىذه البضائع قبؿ إصابتيا بالتمؼ.
األيام ،رام اهلل5023/6/55 ،
 45المستوطنون يضربون مجدداً ..ثقب إطارات  52سيارة وخط شعارات عنصرية
القدس ػ "األياـ" :في ىجػوـ ىػو ال اربػع خػالؿ شػير أقػدـ مسػتوطنوف إسػرائيميوف عمػى ثقػب إطػارات  52سػيارة
واعطابيا ،وخط شعارات معادية لمعرب في حي بيت حنينا في القدس الشرقية.
وقالػػت الناطقػػة بمسػػاف الشػػرطة اإلس ػرائيمية لوبػػا السػػمري "تػػـ خػػالؿ سػػاعات الميمػػة الماضػػية ثقػػب واعطػػاب
إطارات حوالي  52مركبة تابعة لممواطنيف العرب القػاطنيف بالشػارع الرئيسػي فػي حػي بيػت حنينػا فػي شػمالي
مدينة القدس".
وأضافت :إضافة لذلؾ تمػت معاينػة رش رسػـ نجمػة داوود عمػى صػفيح ىيكػؿ مركبػة واحػدة منيػا كمػا وتمػت
معاينػػة خػػط عبػػارة بالمغػػة العبريػػة تضػػمنت مػػا معنػػاه بالعربيػػة " لػػف نصػػمت عمػػى رشػػؽ الحجػػارة " وذلػػؾ عمػػى
حائط بناية الكائنة ىناؾ .
وتابعت "شرعت شرطة القدس بأعماؿ الفحص والتحقيؽ في كامؿ مالبسات ظروؼ وحيثيات ىذه الواقعة".
األيام ،رام اهلل5023/6/55 ،
 43بانتظار مولود ..أسير مقدسي ينجح في تيريب نطفة من السجن
جنػػيف –القػػدس دوت كػػوـ  -عمػػي سػػمودي :تعػػيش المواطنػػة المقدسػػية أـ عبيػػدة أج ػواء فػػرح وسػػعادة بانتظػػار
مولدوىا الجديد بعػدما تمكػف زوجيػا األسػير المقدسػي فيمػي عبيػدة رمضػاف مشػاىرة ( 33عامػا) ،مػف تيريػب
نطفة أدت إلى نجاح عممية حمؿ زوجتو.
وأفاد مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف ،أف "نجاحػاً جديػداً حققػو األسػير أبػو عبيػدة ،وىػي خطػوة
جريئة تمؾ التي سارت بيا زوجتو التي لبت رغبتو باإلنجػاب قػاىريف بػذلؾ حكػـ  50مؤبػداً كانػت قػد صػدرت
ضده وىو المعتقؿ منذ تاريس ."5005/1/2
التاريخ :الثالثاء 5023/6/55

العدد5902 :

ص 55

مػػف جيتيػػا ،أكػػدت أـ عبيػػدة زوجػػة األسػػير مشػػاىرة لمركػػز أحػرار ،إف زوجيػػا اعتقػػؿ وىػػي حامػػؿ فػػي الشػػير
الثامف ،وتنجب طفميا عبيدة ،وىو رىيف االعتقاؿ.
وأشػػارت أـ عبيػػدة إلػػى أنيػػا وافقػػت عمػػى عػػرض زوجيػػا بعػػد نجػػاح عػػدد مػػف األسػػرى فػػي اإلنجػػاب مػػف داخػػؿ
السجف ،وىي اآلف تجاوزت الشير الثالث مف الحمؿ ،متمنية اإلفراج عف زوجيا ليشيد ميالد طفمو الجديد.
القدس ،القدس5023/6/55 ،
" 44السفير" :أىالي مخيم عين الحموة يؤكدون أن المخيم لن يكون نير بارد آخر
شاب فػي مخػيـ عػيف الحمػوة« :نحػف كفمسػطينييف مقيمػيف فػي المخػيـ نقػوؿ إ ّف كػؿ مػف
انتصار الدناف :يقوؿ ٌ
تسوؿ لو نفسو االعتداء عمى الجيش المبناني ىو خائف وعميؿ .ونحف لسنا مػع طػرؼ ضػد آخػر» .يضػيؼ:
ػدوانا األساسػػياف ىمػػا إس ػرائيؿ وأميركػػا .ولػػف نسػػمح أف يكػػوف مخيمنػػا نيػػر بػػارد جديػػداً ،ولػػف نسػػمح ألحػػد
«عػ ّ
باستباحة دمائنا ،وتيجير أىمنا ..ولف نكوف وقوداً لفتيؿ حرب أىمية».
وكػػاف عناصػػر مػػف «جنػػد الشػػاـ» و«فػػتح اإلسػػالـ» ،أقػػدموا عمػػى ضػػرب ح ػواجز الجػػيش المبنػػاني المحاذيػػة
لممخيـ بكؿ أنواع الرشاشات المتوسطة والثقيمة والقذائؼ المدفعية ،بعدما أقدمت جماعة األسػير عمػى ضػرب
الجيش في عبرا.
وعق ػػب االش ػػتباكات ش ػػيد الم ػػدخؿ الجن ػػوبي لممخ ػػيـ ،درب الس ػػيـ ،حرك ػػة ن ػػزوح كثيف ػػة .وعم ػػى الف ػػور عق ػػدت
القيادات اإلسالمية والوطنيػة فػي المخػيـ اجتماعػاً أكػدت فيػو عػدـ انجػرار المخػيـ ألي مواجيػات مػع الجػيش.
وأقيمت غرفة عمميات تضـ جميع القوى لمعمؿ عمى تجنيب المخيـ االنجرار إلى أي فتنة .وقامت الجماعات
اإلسالمية بوضع مجموعة مف الشباب في الشارع التحتاني ػ التعمير ،لمنع أي مواجيات مع الجيش.
إلػػى ذلػػؾ ،انطمقػػت مبػػادرة شػػعبية مػػف أىػػالي المخػػيـ ناشػػدت المسػػمحيف والجػػيش المبنػػاني وقػػؼ إطػػالؽ النػػار،
حتى ال تتكرر مأساة نير البارد .وشددت عمى أنيا «ستعمؿ عمى حماية المخيـ بأي طريقة كانت ،مف أجؿ
حماية ثمانيف ألؼ نسمة تسكنو ،في كيمومتر مربع واحد».
السفير ،بيروت5023/6/55 ،
 45لبنان :النازحون الفمسطينيون من سورية يعمّقون اعتصاميم أمام مقر األونروا
عمػػؽ النػػازحوف الفمسػػطينيوف مػػف سػػورية اعتصػػاميـ إمػػاـ مقػػر األونػػروا الػػذي اسػػتمر  2أشػػير احتجاجػػا عمػػى
تجاىػػؿ "األونػػروا" لمطػػالبيـ ،عمػػى اثػػر اتفػػاؽ عقػػد بػػيف الطػرفيف أمػػس ،فػػي حضػػور ممثمػػيف عػػف المعتصػػميف
والمجاف الشعبية والفصائؿ الفمسطينية ورئاسة "االونروا" ممثمة بيدى السم ار ومحمد خالد.
إعالف تعميؽ اإلضراب جاء خالؿ مؤتمر صحافي حيث تػال فػؤاد أبػو خالػد باسػـ النػازحيف نػص االتفػاؽ مػع
األونروا ببنوده الرئيسية وىي:
تغطية نسبة  %10مف كمفة االستشفاء ،العمؿ عمى رفع بدالت اإليجار والسعي لدى الدوؿ المانحة لتأمينيػا
دوريا ،تغطية التعميـ ومتطمباتػو والتواصػؿ مػع و ازرة التربيػة والتعمػيـ المبنانيػة لحػؿ المشػكالت العالقػة ،تحسػيف
قيمة السمة الغذائية مف خالؿ زيادتيا.
وقاؿ أبو خالد" :أف العبرة في التنفيذ واال العودة إلى االعتصاـ مف جديد".
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وأكػػدت السػػم ار الت ػزاـ األونػػروا ببنػػود االتفػػاؽ ،الفتػػة إلػػى أف "األونػػروا ستواصػػؿ العمػػؿ مػػع المػػانحيف لتػػوفير
خدمات أفضؿ لمنازحيف ،وقد حسنت األونروا أخي ار تقديماتيا عمى ضوء تحسف دعـ الدوؿ المانحة لضػخامة
معاناة النازحيف" .واثر انتياء المؤتمر الصحافي ،رفع النازحوف الخيـ المنصوبة أماـ رئاسة "األونروا".
المستقبل ،بيروت5023/6/55 ،
 46الشاعر الفمسطيني غسان زقطان ينال جائزة "غريفن" العالمية لمشعر
وكػاالت – الجزيػرة :اسػتطاع الشػػاعر الفمسػػطيني غسػاف زقطػػاف أف ينػاؿ جػػائزة "غػريفف" ،العالميػة لمشػػعر فػػي
الفئة الدولية عف ديوانو "كطيػر مػف القػش يتبعنػي" ،الصػادر عػف منشػورات جامعػة يػاؿ وترجمػة فػادي جػودة.
واعتبػػرت مؤسسػػة محمػػود درويػػش أف نيػػؿ عضػػو مجمسػػيا التنفيػػذي زقطػػاف ىػػذه الجػػائزة المرموقػػة "جػػاء بعػػد
مسػػيرة شػػعرية طويمػػة وحافمػػة ،اسػػتطاع خالليػػا التعبيػػر عػػف قضػػية شػػعبو وقيمػػو اإلنسػػانية الكبي ػرة بمفػػردات
شعرية أنيقة متحررة مػف بالغػة مفتعمػة" ،مشػيرة إلػى أف زقطػاف أوصػؿ أثنػاء تجربتػو الشػعرية صػورة فمسػطيف
إلى العالـ بأبيى الصور الشعرية وأجمميا وأعمقيا.
وتعنى الجائزة التي تأسست في العاـ  5000في كنػدا بتسػميط الضػوء عمػى الػدور الحاسػـ الػذي يمعبػو الشػعر
فػػي الحيػػاة الثقافيػػة المعاصػرة ،وتقػػدـ منػػذ تأسيسػػيا سػػنويا لشػػاعر كنػػدي وشػػاعر عػػالمي يكتػػب باإلنجميزيػػة أو
مترجـ إلى اإلنجميزية ،وتبمغ قيمتيا المالية  62ألؼ دوالر كندي.
الجزيرة نت ،الدوحة5023/6/52 ،

 47عمل فني بعنوان" :ثقب في جدار الفصل العنصري" يعرض في لندن
(رويتػػرز) :قضػػى الفنػػاف الفمسػػطيني خالػػد ج ػرار ( 32عام ػاً) أسػػبوعاً يبنػػي نموذج ػاً مصػػغ اًر لجػػدار الفصػػؿ
العنصري مستخدماً اإلسمنت الذي حصؿ عميػو مػف الجػدار األصػمي .ويحمػؿ العمػؿ الفنػي ،الػذي بنػاه جػرار
ثقب في الجدار» .وقػاؿ جػرار،
والمعروض في قاعة لممعارض الفنية في العاصمة البريطانية لندف ،عنواف « ٌ
وىو مف مواليد جنيف في الضفة الغربية ،إنو بنػى نمػوذج الجػدار فػي وسػط قاعػة المعػرض ليبػيف تػأثيره عمػى
حيػػاة الفمسػػطينييف ،مضػػيفاً أف معػػرض «أيػػاـ» فػػي لنػػدف اتخػػذ خطػػوة جريئػػة بتوجيػػو الػػدعوة إليػػو ليبػػيف تقييػػد
الجدار األصمي لحركة الناس .وقد سمح لو المعرض بجمب قطع مف الجدار في الضفة الغربية.
وذكر ىشاـ سماوي ،وىو أحد الشركاء المؤسسيف لمعرض «أياـ» ،أف مشروع جرار محاولة لتوعية الجميور
بشأف جدار الفصؿ.
السفير ،بيروت5023/6/55 ،
 48كتاب "شيوعيون في فمسطين" لمكاتب موسى البديري
ينطمؽ كتػاب "شػيوعيوف فػي فمسػطيف" ،لمؤلفػو موسػى البػديري فػي مقػابالت تاريخيػة مػع عػدد مػف الشػيوعييف
الفمسطينييف مف حقيقة أف الذاكرة الجماعية ىػي دائمػاً عمميػة قيػد التشػكؿ .ويطمػح إلػى تقػديـ مسػاىمة إلنقػاذ
ذاكرة مف تخطوا جماعتيـ وتجػرؤوا عمػى تخيػؿ عػالـ يتجػاوز العػداء والكراىيػة القوميػة ويحػرر الكػادحوف فيػو
أنفسيـ مف الظمـ.
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صدر حديثاً عف "المؤسسة الفمسطينية لدراسات الديموقراطية (مواطف)" في راـ اهلل.
السفير ،بيروت5023/6/55 ،
 49السعودية تطالب المجتمع الدولي بالعمل لوقف االعتداءات اإلسرائيمية
جػػدة  -الحيػػاة :أوضػػح وزيػػر الثقافػػة واإلعػػالـ الػػدكتور عبػػد العزيػػز خوجػػة أف مجمػػس الػػوزراء السػػعودي اطمػػع
بعػػد ذل ػػؾ عم ػػى تقري ػػر ع ػػف مس ػػتجدات األح ػػداث إقميميػ ػاً وعربيػ ػاً ودوليػ ػاً ،وم ػػف ذل ػػؾ األوض ػػاع ف ػػي األ ارض ػػي
الفمسطينية المحتمة وسورية ولبناف.
وحػ ّذر مجمػػس الػػوزراء "مػػف اسػػتمرار االعتػػداءات والتجػػاوزات التػػي تمارسػػيا السػػمطات اإلسػرائيمية بخاصػػة فػػي
مدينػػة القػػدس المحتمػػة" ،مؤكػػداً أف "كػػؿ االنتياكػػات ومصػػادرة األ ارضػػي وبنػػاء المسػػتوطنات والحفريػػات التػػي
تتعرض ليا المقدسات واستباحتيا وتدنيسيا ومحاوالت تيويد المدينة المقدسة وتيجير أىميا وتزييؼ تاريخيا،
يعد باطالً والغياً بموجب القوانيف الدولية وق اررات األمـ المتحدة ذات الصمة".
وناشػػد المجمػػس المجتمػػع الػػدولي "تحمػػؿ مسػػؤولياتو لوقػػؼ تمػػؾ االعتػػداءات والممارسػػات العنصػرية إزاء أبنػػاء
الشعب الفمسطيني والمقدسات في فمسطيف".
الحياة ،لندن5023/6/55 ،
 50ىجوم مسمح يستيدف معسك ار لقوات األمن المصرية في رفح
رفح  -د ب أ :تعرض معسكر قوات األمف المركزي المصري عمى الحػدود مػع قطػاع غػزة بمنطقػة األحػراش
في وقت مبكر االثنيف ليجوـ مسمح بقذائؼ االر بي جي مف قبؿ ممثميف مجيوليف .
وقاؿ مصدر أمني إف القوات المتواجػدة فػي داخػؿ المعسػكر قامػت بػالرد عمػى مصػدر النيػراف وحػدث اشػتباؾ
مع المياجميف الػذيف تمكنػوا مػف الفػرار داخػؿ صػحارء سػيناء  .وأضػاؼ المصػدر أف االشػتباؾ لػـ يسػفر عػف
أي إص ػػابات ب ػػيف قػ ػوات األم ػػف المتمركػ ػزة داخ ػػؿ المعس ػػكر كم ػػا أن ػػو ل ػػـ ي ػػتـ الق ػػبض عم ػػى أي عنص ػػر م ػػف
المياجميف.
القدس العربي ،لندن5023/6/55 ،
" 52األونروا" تنفق أكبر ميزانية في تاريخيا في غزة
أف أونروا سػتنفؽ فػي العػاـ الحػالي  5023أكبػر
قنا :كشؼ مدير عمميات وكالة أونروا في غزة روبرت تيرنر ّ
ميزانيػػة منػػذ إنشػػائيا فػػي قطػػاع غ ػزة .وأرجػػع خػػالؿ لقائػػو بعػػدد مػػف الصػػحافييف والكتػػاب ،ذلػػؾ االرتفػػاع فػػي
اإلنفاؽ إلى وجػود "مشػاريع بنػاء كبػرى خمقػت  2آالؼ وظيفػة مؤقتػة تنػتج عػف ىػذه المشػاريع ،كمػا تضػاعؼ
عدد موظفي أونروا مف  2آالؼ إلى  25ألفا بيف عػامي  5000و . 5023وأشػار إلػى وجػود زيػادة ممحوظػة
في عدد الموظفيف مف المدرسيف بعد اتخاذ أونروا سياسة تقميؿ أعداد الطالب في الفصؿ الواحد.
الخميج ،الشارقة5023/6/55 ،
 55أمير قطر يسمم الحكم لولي عيده
الجزيره.نػت :أعمػف أميػر دولػة قطػر الشػيس حمػد بػف خميفػة آؿ ثػاني تسػميـ الحكػـ لػولي عيػده الشػيس تمػيـ بػػف
حمد آؿ ثاني.
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وأكد في خطاب ألقاه صباح اليوـ أنو لـ يسع إلى السمطة مف دوافع شخصية "بؿ ىي مصمحة الوطف".
كما أعمف الشيس حمد أف "الوقت قد حاف لفتح صفحة جديدة في مسيرة الوطف يتولى فييػا جيػؿ جديػد" مقاليػد
السػػمطة .وأضػػاؼ "لقػػد أثبػػت شػػبابنا فػػي السػػنوات الماضػػية أنيػػـ أىػػؿ عػػزـ وعزيمػػة يسػػتوعبوف روح العصػػر
ويساىموف فيو".
ووجو الشيس حمد كالمو لمشعب القطري قائال "أنتـ يا أبناء الوطف نتوسـ فيكـ الخيػر واألمػؿ ..أثبػتـ بيممكػـ
العالية وما قدمتموه مف إنجازات أنكـ أىؿ الثقة".
كما أعرب عف أممو في أف يكوف قد ُوفؽ في القياـ بميمتو ,قائال إنو يعمـ أف الشيس تميـ جػدير بالمسػؤولية.
وقاؿ أيضا موجيا كالمو لمشعب القطري "إني عمى يقيف راسس بػأنكـ خيػر سػند لػو" .وأضػاؼ "أنػا عمػى يقػيف
أيضا أف تميـ سيضع مصمحة الوطف نصب عينيو".
وأضاؼ "ىا ىو المستقبؿ يا أبنػاء الػوطف إذ تنتقمػوف إلػى عيػد جديػد فػي ظػؿ قيػادة شػابة تعمػؿ دوف كمػؿ أو
ممؿ".
وأوصػى الشػيس حمػػد الشػعب القطػري "بعػػد تقػوى اهلل بػالعمـ والعمػػؿ والمحافظػة عمػى القػػيـ الثقافيػة والحضػػارية
النابعة مف قيمنا وحضارتنا وعروبتنا والثبات عمى الحؽ واالستقامة عمى الحؽ ميما تبدلت األحواؿ".
ووجػػو الشػػكر لمشػػعب القطػػري ,وقػػاؿ "سػػيظؿ قمبػػي نابضػػا بحػػب ىػػذه األرض وأىميػػا" .كمػػا عبػػر عػػف شػػكره
لمقوات المسمحة وجيش قطر األبي.
وكاف أمير قطر التقى أمس األسرة الحاكمة وأىؿ الحؿ والعقد في البالد ،حيث أحاط المجتمعػيف عممػا بقػ ارره
تسميـ الحكـ إلى ولي عيده الشيس تميـ بف حمد بف خميفة آؿ ثاني.
وقػػد تػػولى الشػػيس حمػػد مقاليػػد الحكػػـ فػػي دولػػة قطػػر يػػوـ  52يونيػػو/حزيراف  .2112وسػػاىمت السياسػػة التػػي
انتيجيػا منػذ توليػو الحكػـ فػي تغييػر معػالـ دولػة قطػػر التػي تحولػت إلػى دولػة عصػرية ,كمػا سػاىـ فػي تػػدعيـ
صورة بالده ولعبيا أدوا ار ىامة محميا واقميميا ودوليا عمى المستوييف االقتصادي والسياسي.
ومع اندالع ثورات الربيع العربي وقؼ أمير قطر إلى جانب الشػعوب العربيػة ،واتخػذت بػالده مواقػؼ متقدمػة
في دعـ بمداف الربيع العربي ،خاصة عمى المستوى االقتصادي.
أما الشيس تميـ بف حمد بف خميفة آؿ ثاني فقد ُعيف وليا لمعيد فػي الخػامس مػف أغسػطس/آب  ،5003ومنػذ
ذلؾ الحيف برز عمى الساحة المحمية واإلقميمية والدولية حيث شارؾ ومثؿ بالده في عدد مف المؤتمرات.
الجزيرة.نت ،الدوحة5023/6/55 ،
 53قطاع غزة عمى وشك االنفجار

رأي القدس العربي
قطاع غزة بات يقبع فوؽ صندوؽ بارود عمى وشؾ االنفجار بقوة ،بعد احتداـ الخالؼ بيف حركتػي "حمػاس"
وحميفتيا ‘السابقة’ الجياد االسالمي عمى خمفية مقتؿ رائد جندية احد القيادات الميدانية لسرايا القدس الجناح
العسكري لحركة الجياد.
عنػػدما تختمػػؼ الفصػػائؿ فيمػػا بينيػػا فػػاف الػػرد ال يكػػوف باالقتتػػاؿ واالحتكػػاـ الػػى السػػالح لتسػػوية ىػػذا الخػػالؼ،
وانم ػػا ب ػػاطالؽ الصػ ػواريس عم ػػى ع ػػدو الطػ ػرفيف اي اسػ ػرائيؿ ،وى ػػذه خص ػػمة حمي ػػدة ف ػػي نظ ػػر الكثيػ ػريف داخ ػػؿ
القطاع.
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الخالؼ بيف الجانبيف ليس وليد الساعة ،فنحف اماـ حركتيف مختمفتيف عقائديا وسياسيا ،لكػؿ منيمػا تحالفػات
مختمفة بؿ متصادمة في معظـ االحياف.
نشػػرح اكثػػر ونقػػوؿ اف حركػػة الجيػػاد االسػػالمي ال تتطمػػع الػػى اي دور فػػي الحكػػـ ،وتػرفض االعتػراؼ رسػػميا
بالسػػمطة ،س ػواء فػػي غ ػزة او راـ اهلل ،وقاطعػػت جميػػع االنتخابػػات البرلمانيػػة والرئاسػػية السػػابقة ،وباتػػت تعتمػػد
المقاوم ػػة المس ػػمحة الطري ػػؽ الوحي ػػد لتحري ػػر فمس ػػطيف ،وحافظ ػػت عم ػػى تحالف ػػات قوي ػػة م ػػع ايػ ػراف وح ػػزب اهلل،
مصدري تسميحيا ودعميا االساسييف بؿ والوحيديف ،واتخذت موقفا محايدا مف الصراع في سورية.
حركػػة ‘حمػػاسف فػػي المقابػػؿ التػػي تحكػػـ حكومتيػػا حاليػػا قطػػاع غ ػزة ،خاضػػت جميػػع االنتخابػػات الفمسػػطينية
البمدية والتشريعية ،وحصمت عمػى اغمبيػة مقاعػد المجمػس التشػريعي ممػا اىميػا لتشػكيؿ حكومػة بزعامػة السػيد
اسماعيؿ ىنية لـ تعمر طويال بسبب الضغوط االمريكية واالسرائيمية عمى الرئيس عباس وفرض شروط قوية
لالعتراؼ بيا مثؿ نبذ ‘االرىاب’ واالعتراؼ باسرائيؿ.
واالىـ مف ذلؾ اف الحركة تميؿ الى التيدئة التكتيكية مع اسرائيؿ ،وعقدت اتفاقات بوقؼ اطالؽ النػار معيػا
عبر الوسيط المصري وتعيدت بمنع اطالؽ الصواريس ،وقطعت عالقاتيا مع سورية وانحازت الى المعارضة
المسمحة ،والشيء نفسو مع ايراف وحزب اهلل حميفييا السابقيف ومصدر تمويميا ودعميا العسكري.
حركػػة الجيػػاد االسػػالمي عبػػرت عػػف اسػػتيائيا مػػف حركػػة ‘حمػػاسف بػػاعالف القطيعػػة ووقػػؼ كػػؿ االتصػػاالت
معيا ،واطمقت رشقات صاروخية عمى المستوطنات االسرائيمية شماؿ قطػاع غػزة فجػر يػوـ امػس ردت عمييػا
الطائرات االسرائيمية بغارات جوية عمى القطاع استيدفت قواعدىا.
حركة حماس في المقابؿ تبذؿ جيودا حثيثة مػع نظيرتيػا الجيػاد لتطويػؽ اثػار جريمػة اغتيػاؿ الشػاب جنديػة،
وكذلؾ مع اسرتو ،وتعيدت بتشكيؿ لجنة تحقيؽ لمعرفة ظروؼ اغتيالو ومعاقبة الشخص المسؤوؿ.
المرجح اف تعود فصػائؿ المقاومػة الػى اطػالؽ الصػواريس مجػددا عمػى المسػتوطنات االسػرائيمية لخمػط االوراؽ
مف جديد خاصة اف ىناؾ فصائؿ مقاومة اسالمية باتت تشعر بالحرج نتيجة التزاميا بالتيدئة المفروضة مف
قبؿ حركة "حماس" وتواجو في الوقت نفسو ضغوطا مف كوادرىا واذرعتيا العسكرية.
ىدـ االنفاؽ ،وتصاعد حالة الغمياف فػي مصػر ،وزيػادة الضػغوط عمػى الػرئيس محمػد مرسػي وحركػة االخػواف
مف المعارضة المصرية ،كميا عوامؿ قد تؤدي الى اشتعاؿ القطاع بالمقاومػة مجػددا ،فمػف غيػر المعقػوؿ فػي
نظر البعض اف تسود حالة التوتر وعدـ االستقرار لبناف وسورية بينما قطاع غزة في ذروة اليدوء!
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ىاني المصري
لماذا استقاؿ رامي الحمد اهلل بعد أسبوعيف مف حمفو اليمػيف الدسػتوري ،ولمػاذا فػي ىػذا التوقيػت وبيػذا الشػكؿ
والمضػموف لمػػاذا لػػـ تػػنجح الجيػػود لمتوصػؿ إلػػى صػػيغة تمكنػػو مػػف االسػتمرار ىػػؿ ىنػػاؾ أسػػباب تقػػؼ وراء
االستقالة أكبر مف الخالؼ عمى الصالحيات مع نائبيو أو األصح مع الرئيس
*******
فج ػػأة ،وم ػػف دوف س ػػابؽ إن ػػذار ،جم ػػع الحم ػػد اهلل أغ ارض ػػو م ػػف مكتب ػػو فػ ػي رئاس ػػة الحكوم ػػة ،واس ػػتقؿ س ػػيارتو
الخاص ػػة ،وطم ػػب م ػػف ش ػػخص ل ػػـ ُي َع ػ لػرؼ ع ػػف نفس ػػو ب ػػإبالغ الص ػػحافييف المندىش ػػيف م ػػف تصػ ػرفو أف رئ ػػيس
الحكومة استقاؿ وأرسؿ استقالتو إلى المقاطعة.
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لقاء مع الرئيس محمود عباس يحاوؿ فيػو الحصػوؿ عمػى الصػالحيات التػي يريػدىا
لماذا لـ يطمب الحمد اهلل ً
أو لعػػرض المطالػػب التػػي مػػف دونيػػا ال يسػػتطيع العمػػؿ ،فػػإذا لػػـ يكػػف لػػو ذلػػؾ يقػػدـ حينيػػا اسػػتقالتو بترتيػػب
ىاتفيػا عػف صػحة موافقتػو عمػى تفػويض نائبػو محمػد
مناسب مع الرئيس قد يكوف الجواب :إنو سأؿ الػرئيس
ً
مصطفى بالتوقيع المالي ما أغضبو وجعمو يتصرؼ عمى ىذا النحو.
جدال بأف النزاع عمى الصالحيات ليس السبب الوحيد لالستقالة ،فيؿ األمػر
ىنا ،يمكف أف أتساءؿ إذا سمّمنا ً
األوروبية والعر ّبية عمى القيادة
األميركية وبعض البمداف
كما ييمس البعض في الكواليس لو عالقة بالضغوط
ّ
ّ
الفمسطينية لقبوؿ استئناؼ المفاوضات مف دوف شػروط ،أـ لػو عالقػة بالتنػافس بػيف بػيف م اركػز قػوى سياس ّػية
ّ
اقتصادية داخؿ السمطة وخارجيا ،أـ يرجػع  -كمػا أرجػح  -إلػى أف الحمػد اهلل األكػاديمي الػذي يفتقػر
وأخرى
ّ
ػطينية المعقػدة التػي تنتيشػيا الفوضػى ،أراد
إلى الخبرة
السياسية والى ميػارة العمػؿ فػي دىػاليز المؤسسػة الفمس ّ
ّ
أف ينسحب رغـ قربو مف الرئاسة و"فتح" بعد أف أدرؾ ما لـ يدركو في البداية أنو مجرد موظؼ بدرجة رئيس
حكومػػة فػػي نظػػاـ رئاسػػي يجمػػع فيػػو ال ػرئيس كػػؿ السػػمطات والصػػالحيات ،وأف نائبيػػو موجػػوداف لػػيحال محمػػو
خصوصا أنيما مقرباف مف الرئيس ،وكانا مرشحيف لتولي منصب رئيس الحكومة.
وليس لمساعدتو،
ً
ػائال مػػف المشػػاكؿ واأللغػػاز والخالفػػات
ولعػػب ًا
ػبال ىػ ً
دور فػػي اسػػتقالتو أنػػو وجػػد عمػػى طاولػػة رئػػيس الحكومػػة جػ ً
والص ػراعات عصػ ّػية عمػػى الحػػؿ تنػػوء بيػػا الجبػػاؿ وال طاقػػة لػػو بيػػا ،فػػرحـ اهلل رجػ ًػال عػػرؼ قَػ ْػد َر نفسػػو ،لػػذلؾ
فعال إذا لـ يتح لو تشكيؿ حكومتو واختيار نائبو بنفسو.
اختار ىذه الطريقة باالستقالة ،ألنو أراد االنسحاب ً
يبقى لماذا قبؿ الحمد اهلل بالمنصب وقَبِػؿ برئاسػة حكومػة فُ ِرضػت عميػو باسػتثناء تعػديالت طفيفػة ،وكػاف مػف
ضػػمنيا تعيػػيف نػػائبيف ل ػرئيس الحكومػػة مػػف دوف حقائػػب و ازرّيػػة خالفًػػا لمقػػانوف األساسػػي الػػذي يعطػػي ل ػرئيس
ػاال فػػي ظػػؿ غيػػاب
الحكومػػة الحػػؽ فػػي تعيػػيف نائػػب واحػػد بحقيبػػة وزارّيػػة يبقػػى ىػػذا التفسػػير ىػػو األكثػػر احتمػ ً
رسمية لتبرير االستقالة وقبوليا.
رواية
ّ
أراد الحمد اهلل اليروب بجمده والعودة إلػى صػومعتو فػي جامعػة النجػاح ،والػرئيس قبػؿ االسػتقالة ألف اسػتم ارره
متعذر بعد أف ُك ِسرت الجرة وفُِقدت الثقة ،وبعد أف رفض الحمد اهلل عرض الرئيس باالتفاؽ مع حكومتػو
ًا
بات
عمى الصالحيات مف دوف إقالة نائبيو أو واحد منيما عمى األقؿ أو إعادة تشكيؿ الحكومة.
إف الغضػػب عمػػى الحمػػد اهلل كبيػػر ،ألف اسػػتقالتو بيػػذا الشػػكؿ وفػػي ىػػذا التوقيػػت والمضػػموف كانػػت كاشػػفة
لعورات النظاـ السياسي كميا .ىذا النظاـ الذي يعػاني مػف مػأزؽ شػامؿ لػو مصػادر متعػددة وقػائـ عمػى جممػة
مف األزمات ،أىميا:
ومرجعية ،تظير في الشمؿ الذي تعاني منو منظمة التحرير بعػد توقيػع اتفػاؽ أوسػمو وتأسػيس
عية
ّ
* أزمة شر ّ
كثير وتقزمت المنظمػة ،ولػـ تعػد تمثػؿ فع ًػال الشػعب الفمسػطيني بعػد حصػوؿ "حمػاس"
السمطة التي تضخمت ًا
اجتماعا لممجمس الوطني منذ زمف بعيد ،ولـ يعاد
يعية ،فالمنظمة لـ تعقد
عمى
األغمبية في االنتخابات التشر ّ
ّ
ً
تشكيمو ال بالتعييف وال باالنتخاب بػالرغـ مػف مػوت الكثيػر مػف أعضػائو أو بمػوغ عػدد مػنيـ األعمػار المديػدة،
ومعاناة بعضيـ مف أمراض ،بما فييا الزىايمر.
والسمطة تآكمت شرعيتيا بسبب تآكؿ مرجعيتيا (المنظمة) ،وجراء وصوؿ برنامجيا إلقامػة الدولػة عػف طريػؽ
المفاوضات إلى طريؽ مسدود بعد أف تعمؽ االحتالؿ وبمغ عدد المستوطنيف أكثر مف  200ألؼ مسػتوطف،
األميركية لمضغط عمييا.
ائيمية وتطرفيا وعدـ استعداد اإلدارة
ّ
وفي ظؿ تعنت الحكومةاإلسر ّ
بمرجعية النظاـ السياسي بأنو لـ يعد يستمد شػرعيتو ،ال مػف المقاومػة ،وال مػف صػناديؽ االقتػراع،
كما يطعف
ّ
يعية منػػذ أكثػػر مػػف ثػػالث
بعػػد انتيػػاء الفت ػرة
القانونيػػة لالنتخابػػات الرئاسػ ّػية منػػذ أكثػػر مػػف أربػػع سػػنوات والتش ػر ّ
ّ
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س ػػنوات .كم ػػا أف اس ػػتمرار االنقس ػػاـ وتفاقم ػػو يرف ػػع الغط ػػاء ع ػػف النظػ ػاـ السياس ػػي ،بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ الفص ػػائؿ،
أفقيا.
خصوصا "فتح" و"حماس" ،المسؤولتاف عف وقوعو واستم ارره وتفاقمو
عموديا و ً
ً
ً
الفمسطينية بو ،حتى رغـ
القيادة
وتمسؾ
لو
ائيؿ
ر
إس
تجاوز
بعد
ثة
ر
كا
مف
إليو
انتيى
وما
أوسمو
اتفاؽ
* أزمة
ّ
أمنيػػة
ػطينية المراقبػػة ،ومػػا يعنيػػو ذلػػؾ مػػف اسػػتمرار التزاميػػا بالت ازمػػات ّ
الق ػرار الػػدولي بػػاالعتراؼ بالدولػػة الفمسػ ّ
ػادية مجحفػػة مػف طػػرؼ واحػد ،أدت إلػػى اسػتمرار السػمطة كسػػمطة حكػـ ذاتػػي محػدود انتزعػػت
وسياس ّػية واقتص ّ
خصوصا بعد العدواف العسكري عمى الضفة الغر ّبيػة
كبير مف سمطاتيا وصالحياتيا المحدودة،
إسرائيؿ جزًءا ًا
ً
ف ػػي  51شػ ػباط  ،5005بحي ػػث أص ػػبحت الس ػػمطة أكث ػػر م ػػف أي وق ػػت مض ػػى "س ػػمطة ب ػػال س ػػمطة" ،ومرتين ػػة
بالكامػػؿ لالتفاقيػػات الظالمػػة والمسػػاعدات المشػػروطة ببقائيػػا فػػي ىػػذا الوضػػع الخطيػػر لمغايػػة عمػػى القضػ ّػية
الفمسطينية والشعب الفمسطيني.
ّ
المػ َّػرة الحػػديث عػػف التنػػافس عمػػى الصػػالحيات بػػيف ال ػرئيس ورئػػيس الحكومػػة أو داخػػؿ
إف مػػا يػػدعو لمسػػخرية ُ
ذاتيػة لمسػكاف تحػت
الحكومة لسػمطة ال تممػؾ صػالحيات أص ًػال ،فصػالحيات السػمطة مجػرد صػالحيات إدارة ّ
االحتالؿ.
االجتماعيػة ،بػالرغـ مػف حصػوؿ السػمطة
ػادية و
* أزمة العجز في الموازنة و
ّ
المديونيػة وتػردي األحػواؿ االقتص ّ
ّ
ػادية أسػوأ عمػػا كانػػت
عمػػى أكثػػر مػػف  52مميػػار دوالر مػػف المسػػاعدات منػػذ تأسيسػػيا ،إال أف األحػواؿ االقتصػ ّ
وبؤسا وبطالة ،وقمة تزداد غنى وثروة ونفوًذا .فمـ
فقر
عميو قبؿ تأسيس السمطة ،فمعظـ الفمسطينييف يزدادوف ًا
ً
ػناعية ،بػػؿ
تخصػػص السػػمطة مػػف كػػؿ األم ػواؿ التػػي حصػػمت عمييػػا سػػوى  %2لمشػػاريع
اعيػػة وصػ ّ
إنتاجيػػة زر ّ
ّ
التبعية لمخارج ،وخاصة لالقتصاد اإلسرائيمي.
تراجعت الزراعة والصناعة وازدات
ّ
قانونيػػة نجمػػت عػػف عػػدـ االلت ػزاـ بالقػػانوف األساسػػي ،س ػواء بػػإجراء االنتخابػػات أو بتجميػػد المجمػػس
* أزمػػة
ّ
الفعميػػة لمنظػػاـ الرئاسػػي الػػذي يركػػز كػػؿ السػػمطات
التش ػريعي ج ػراء االنقسػػاـ المػػدمر ،وىػػذا أدى إلػػى العػػودة
ّ
والصالحيات بيد الرئيس مف دوف مراجعة وال مساءلة وال مراقبة مف أحد .فالمنظمػة غائبػة والمجمػس الػوطني
الفرديػة بصػورة تػذكرنا باألنظمػة
في العناية المشددة ،والمجمس التشريعي ممنوع مف العمػؿ؛ األمػر الػذي فػاقـ
ّ
ئاسية العر ّبية التي ثارت شعوبيا عمييا.
الر ّ
خارجيػػة
نظامػػا مختمطًػػا (رئاسػػي برلمػػاني) عنػػدما فرضػػت ضػػغوطات
ّ
إف النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني أصػػبح ً
وداخمية عمى الرئيس ال ارحػؿ ياسػر عرفػات لتغييػره عبػر اسػتحداث منصػب رئػيس الحكومػة ،وكػاف ىػذا الحػؽ
ّ
بتوزيػػع السػػمطات ي ػراد بػػو باط ػػؿ ،وىػػو إضػػعاؼ قيػػادة ياسػػر عرف ػػات وايجػػاد قيػػادة أكثػػر طواعيػػة واس ػػتجابة
ائيمية.
لمشروط
األميركية واإلسر ّ
ّ
إف الحػؿ ال يكمػف فػي تػػولي "فػتح" لرئاسػة الحكومػػة بنفسػيا ،وال أف يشػكؿ الػرئيس الحكومػة بنفسػو ،وال إعػػادة
اطيػة
تكميؼ الحمد اهلل ،وال حتى تشكيؿ حكومػة وفػاؽ وطنػي مػف دوف االتفػاؽ عمػى األسػس
الوطنيػة والديمقر ّ
ّ
التي يجب أف تستند إلييا.
ال بد مف البحث عػف حػؿ جػذري ينقػؿ الوضػع الفمسػطيني مػف حالتػو الراىنػة فػي ظػؿ االنقسػاـ وفقػداف األفػؽ
السياسػػي والمشػػروع الواحػػد والمؤسسػػة الجامعػػة والقيػػادة الواحػػدة؛ عنوانػػو بمػػورة إسػػتراتيجيات جديػػدة قػػادرة عمػػى
الوطنية ،وليس انتظار استكماؿ التغييػرات العر ّبيػة ،أو انتظػار نجػاح جيػود كيػري واسػتئناؼ
تحقيؽ األىداؼ
ّ
المفاوضػػات ،التػػي مػػف المفتػػرض أف يػػدرؾ الجميػػع أف اسػػتئنافيا فػػي ظػػؿ التعنػػت اإلسػرائيمي واخػػتالؿ مي ػزاف
الق ػػوى ،وم ػػف دوف أف يمم ػػؾ المف ػػاوض الفمس ػػطيني أوراؽ ق ػػوة وض ػػغط؛ ال تعن ػػى س ػػوى مفاوض ػػات م ػػف أج ػػؿ
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المفاوضات ،والتغطية عمى ما تقوـ بو إسرائيؿ مف استكماؿ خمؽ أمر واقع احتاللػي يجعػؿ الحػؿ اإلسػرائيمي
عمميا.
ىو الحؿ الوحيد المطروح والممكف ً
أميركيػػة وانيػػاء دور "شػػاىد الػػزور" المس ػػمى
الثنائي ػػة برعايػػة
ال خػػالص مػػف دوف إقفػػاؿ طريػػؽ المفاوضػػات
ّ
ّ
الدولية ،وبشؽ مسار سياسي جديد يركز عمى وضع برنامج سياسي يجسد القواسـ المشتركة
باعية
ّ
بالمجنة الر ّ
األولوي ػػة إلني ػػاء
ػطينية واعط ػػاء
ػطينية
ّ
المبني ػػة عم ػػى خط ػػاب الحق ػػوؽ ول ػػيس عم ػػى خط ػػاب الدول ػػة الفمس ػ ّ
ّ
الفمس ػ ّ
االنقساـ مف دوف ضوء أخضر أميركي واسرائيمي أو غيرىما ،واستكماؿ التوجو األممي في نفس الوقت الذي
يتـ فيو تعزيز الصمود الفمسطيني عمى أرض فمسطيف وخارجيا ،واستعادة البعد العربػي والتحػرري اإلنسػاني،
القانونيػػة والسػػعي لعػػزؿ
وتنظػػيـ مقاومػػة شػػاممة تسػػتخدـ كػػؿ األشػػكاؿ المثم ػرة بمػػا فييػػا المقاطعػػة والمالحقػػة
ّ
إسرائيؿ وفرض العقوبات عمييا ومحاكمتيا عمى جرائميا حتى تخضع أو تنيار.
المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث (بدائل)5023/6/55 ،
 55أوىام التنمية الفمسطينية في ظل االحتالل

نبيؿ السيمي
تـ الترويج في اآلونػة األخيػرة إلمكانيػة تحقيػؽ التنميػة االقتصػادية الفمسػطينية فػي ظػؿ االحػتالؿ اإلسػرائيمي،
ّ
حي ػػث س ػػعى وزي ػػر الخارجي ػػة األميرك ػػي ج ػػوف كي ػػري خ ػػالؿ جوالت ػػو المكوكي ػػة لممنطق ػػة إل ػػى محاولػ ػة إط ػػالؽ
مفاوض ػػات ب ػػيف الفمس ػػطينييف واإلسػ ػرائيمييف والح ػػديث ف ػػي الوق ػػت نفس ػػو ع ػػف إمكاني ػػة التوس ػػع ف ػػي االقتص ػػاد
الفمسطيني.
ويػ ػػرى متػ ػػابعوف أف ثمػػػة مخػ ػػاوؼ فمسػ ػػطينية حقيقيػ ػػة مػ ػػف الضػ ػػس اإلعالمػػػي بشػ ػػأف إمكاني ػػة تحقيػ ػػؽ التنميػ ػػة
االقتصػػادية الفمسػػطينية فػػي ظػػؿ اسػػتمرار االحػػتالؿ اإلسػرائيمي وتنشػػيط االسػػتيطاف بغيػػة فػػرض األمػػر الواقػػع
التيويدي.
يجػػري الحػػديث عػػف إمكانيػػة التنميػػة فػػي وقػػت تسػػيطر فيػػو إس ػرائيؿ عمػػى أىػػـ مفػػاتيح االقتصػػاد الفمسػػطيني.
وتشػػير الد ارسػػات إلػػى أف إسػرائيؿ تيػػيمف عمػػى نحػػو  %16مػػف إجمػػالي التجػػارة الخارجيػػة الفمسػػطينية ،وبػػات
العجز في الميزاف التجاري الفمسطيني عنواف العالقة القسرية بيف االقتصادييف الفمسطيني واإلسرائيمي.
ونتيجة تراجع أداء االقتصاد الفمسطيني بسبب سياسات االحػتالؿ الراميػة إلػى تيمػيش القطاعػات االقتصػادية
الفمسطينية المختمفة ،اضطر آالؼ مف قوة العمؿ الفمسطينية إلى العمؿ في االقتصاد اإلسرائيمي ولمصمحتو.
ال تنمية مع االحتالل واالستيطان
تعتبػػر األرض الفمسػػطينية مػػف أىػػـ عناصػػر اإلنتػػاج لتحقيػػؽ تنميػػة مسػػتقبمية ،وليػػذا تطػػرح أسػػئمة عديػػدة عػػف
إمكانيػػة التنميػػة دوف تفكيػػؾ معػػالـ االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،ونقصػػد ىنػػا المسػػتوطنات اإلس ػرائيمية الجاثمػػة عمػػى
األرض الفمسطينية ،والتي أقيمػت عمػى أىػـ المنػاطؽ الفمسػطينية ،حيػث تحقػؽ أىػدافا إسػرائيمية متعػددة ،وفػي
المقدمػػة منيػػا محاولػػة فػػرض أمػػر واقػػع تيويػػدي يصػػعب االنفكػػاؾ عنػػو مػػف جيػػة ،ومنػػع التواصػػؿ الجغ ارفػػي
الديمغرافي العربي مف جية أخرى.
والالفػػت أنػػو رغػػـ الحػػديث المتكػػرر عػػف التنميػػة والمفاوضػػات ،يواجػػو الفمسػػطينيوف ارتفاعػػا ممحوظػػا فػػي وتيػرة
النشاط االستيطاني في ظؿ قيادة بنياميف نتنياىو لسدة الحكـ في إسرائيؿ ,حيث تشير المعطيات إلى ارتفػاع
عػػدد المسػػتوطنيف فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية إلػػى نحػػو  220ألػػؼ مسػػتوطف إس ػرائيمي فػػي عػػاـ  ,5023مػػنيـ
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 320ألفا يتمركزوف في  222مستوطنة في مناطؽ جغرافية إستراتيجية في الضفة الغربيػة ,فضػالً عػف 500
ألؼ مستوطف في الجزء الشرقي مف مدينة القدس المحتمة في الخامس مف يونيو/حزيراف  ,2162إضافة إلى
طوقيف مف المستوطنات حوؿ المدينة يصؿ عددىا إلى  56مستوطنة.
ولـ تخؼ المؤسسة اإلسرائيمية المخططات اإلستراتيجية بشأف القدس ,والتي تيدؼ إلى مصادرة القسـ األكبر
مف مساحتيا وعقاراتيا ومحاليا التجارية ,وجعؿ العرب أقمية في مدينتيـ بحيث ال تتجاوز نسبتيـ  %25مف
سػػكانيا بحمػػوؿ عػػاـ  .5050وتبعػاً لمحقػػائؽ االسػػتيطانية اإلسػرائيمية فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية ،فإنػػو ال يمكػػف
تحقيؽ تنمية حقيقية دوف تفكيؾ معالـ االحتالؿ وبشكؿ خاص االستيطاف اإلسرائيمي الذي شػكؿ عمػى الػدواـ
حجر الزاوية لفرض ييودية الدولة عبر تغييب الجغرافية العربية وخاصة في مدينة القدس.
مالمح التبعية لالحتالل
تشير الدراسات إلى أف السياسات االقتصادية اإلسرائيمية أدت بعػد احػتالؿ مديػد ( )5023-2162إلػى رزمػة
مػػف النتػػائج الكارثيػػة عمػػى االقتصػػاد الفمسػػطيني .وعمػػى الػػرغـ مػػف توقيػػع اتفاقػػات أوسػػمو فػػي سػػبتمبر/أيموؿ
 2113بقيػػت أىػػـ مفػػاتيح االقتصػػاد الفمسػػطيني تحػػت السػػيطرة اإلس ػرائيمية الكاممػػة ،فبػػات السػػوؽ الفمسػػطيني
ثػػاني سػػوؽ لالقتصػػاد اإلس ػرائيمي بعػػد السػػوؽ األميركػػي ،واس ػرائيؿ تػػتحكـ بنحػػو  %16مػػف إجمػػالي التجػػارة
الخارجية الفمسطينية بشقييا الصادرات والواردات ،والعجز فػي الميػزاف التجػاري الفمسػطيني ىػو عنػواف لعالقػة
قسرية مع االقتصاد اإلسرائيمي.
وفي الوقت نفسو وعمى الرغـ مف اإلغالقات اإلسرائيمية المتكررة بوجو قوة العمؿ الفمسطينية ،فإف نحو عشرة
آالؼ عامػػؿ فمسػػطيني مػػا ازل ػوا يعممػػوف فػػي االقتصػػاد اإلس ػرائيمي حالي ػاً ،فػػي مقابػػؿ  250ألػػؼ عامػػؿ قبػػؿ
انتفاضػػة األقصػػى عػػاـ  ،5000األمػػر الػػذي يؤكػػد تحكػػـ إسػرائيؿ فػػي قسػػـ يصػػؿ إلػػى نحػػو  %50مػػف الػػدخؿ
القومي الفمسطيني ،وبذلؾ فإف المجتمع الفمسطيني عرضة البت اززات سياسية دائمة.
خاصة إذا أخػذنا فػي عػيف االعتبػار أف السػمطات اإلسػرائيمية تسػيطر عمػى نحػو  20مميػوف دوالر شػيريا مػف
الضرائب المفروضة عمى العماؿ العرب مف الضفة والقطاع الذيف يعمموف في االقتصاد اإلسرائيمي.
لقد أدت السياسات اإلسرائيمية المشار إلييا إلػى ت ارجػع أداء كافػة القطاعػات االقتصػادية الفمسػطينية ،وظيػور
أزم ػػات اقتص ػػادية واكب ػػت وتواك ػػب تط ػػور االقتص ػػاد الفمس ػػطيني ،وتش ػػتد وطأتي ػػا م ػػع ارتف ػػاع وتيػ ػرة الحص ػػار
اإلس ػرائيمي والعممي ػػات العس ػػكرية اإلسػ ػرائيمية ض ػػد الشػػعب الفمس ػػطيني والبن ػػى التحتي ػػة لالقتص ػػاد الفمس ػػطيني.
وتشير معطيات وتقارير البنؾ الدولي إلى تفاقـ أزمة البطالة لتصؿ معدالتيا إلى نحو  ,%60وكذلؾ انتشار
الفقر المدقع بيف ثمثي األسر الفمسطينية في الضفة وقطاع غزة.
أوىام خطة التنمية الدولية
يجػػري الحػػديث بعػػد الج ػوالت المكوكيػػة لػػوزير الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري فػػي المنطقػػة عػػف خطػػة تنميػػة
فمسػػطينية لمرباعيػػة الدوليػػة برعايػػة رئػػيس وزراء بريطانيػػا األسػػبؽ تػػوني بميػػر .حيػػث تتضػػمف الخطػػة –حسػػب
مروجييػػا– التوسػػع فػػي االقتصػػاد الفمسػػطيني بنسػػبة  ,%20وخفػػض معػػدالت البطالػػة بنحػػو الثمثػػيف ،وزيػػادة
األجور بنحو  %20بمجرد توظيؼ أربعة مميارات دوالر أميركية عمى مدار األعواـ الثالثة القادمة.
والالفت أف واضعي الخطة تجاىموا أف زيادة معدالت النمو فػي النػاتج المحمػي اإلجمػالي الفمسػطيني لألعػواـ
التي يجري الحديث عنيا بنسب تتراوح بيف  5و %3سنوياً تتطمػب اسػتثمارات سػنوية ال تقػؿ عػف  %60مػف
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الناتج المحمي اإلجمالي ،وفي ظروؼ استثمارية مناسبة ومالئمة ومتحررة مػف القيػود التػي تفرضػيا إسػرائيؿ،
مثػػؿ سػػيطرتيا عمػػى مسػػاحات واسػػعة مػػف األ ارضػػي الفمسػػطينية وخاصػػة الزراعيػػة ،وكػػذلؾ المعػػابر والحػػدود
والميػػاه والمصػػادر الطبيعيػػة ،وص ػوالً ًب إلػػى إبقػػاء اتفػػاؽ بػػاريس االقتصػػادي عمػػى الييمنػػة اإلس ػرائيمية الكاممػػة
عمى االقتصاد الفمسطيني والتحكـ بأدائو.
ولمواجية أوىاـ التنمية في ظؿ االحتالؿ ،البد مف خطط وطنية فمسطينية بديمة ،تأخذ فػي االعتبػار القػدرات
االقتصادية لدى الشعب الفمسطيني في الداخؿ والشتات .وتبعاً لذلؾ يجب مشاركة القوة الفمسػطينية الصػامتة
والفعاليػػات االقتصػػادية المختمفػػة فػػي رسػػـ المسػػتقبؿ الواعػػد لمدولػػة الفمسػػطينية المنشػػودة ،واعطػػاء بعػػد عربػػي
رسمي وشعبي لخطػط التنميػة المشػار إلييػا ،حيػث يمتمػؾ العػرب مقػدرات وطاقػات اقتصػادية ،فالػدوؿ العربيػة
تساىـ بنحو  %30مف إنتاج النفط في العالـ سنوياً ،وتستأثر في نفس الوقت بحوالي  %60مف احتياطيػات
النفط.
إضػػافة إلػػى ذلػػؾ ثمػػة سػػتة صػػناديؽ تمويػػؿ عربيػػة بمقػػدورىا تمويػػؿ مشػػاريع عربيػػة فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية،
وتييئػػة الفػػرص لزيػػادة التجػػارة البينيػػة بػػيف الػػدوؿ العربيػػة واالقتصػػاد الفمسػػطيني بعيػػداً عػػف االبتػزاز والضػػغوط
اإلسرائيمية والدولية لمفمسطينييف.
وقد يكوف مف باب أولى العمؿ عمى إعػادة تػوطيف رأس المػاؿ الفمسػطيني الميػاجر والمقػدر –حسػب د ارسػات
فمسطينية– بنحو  60مميار دوالر .وقػد يعػزز ذلػؾ فكػرة دعػـ التنميػة المسػتقمة تػدريجياً بعػد احػتالؿ مديػد نػاؿ
مف قطاعات االقتصاد الفمسطيني كافة.
ويبقػػى القػػوؿ إف التنميػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة تحتػػاج إلػػى إرادة سياسػػية فػػي المقػػاـ األوؿ .وتبػػدأ بعػػدـ إضػػاعة
وتبني خطاب سياسي حقيقي لجية
الوقت في تسويؽ أوىاـ االرتقاء باالقتصاد الفمسطيني في ظؿ االحتالؿّ ،
تفكيػػؾ معػػالـ االحػػتالؿ ،مػػف نشػػاطات اسػػتيطانية وسػػيطرة عمػػى مقػػدرات الشػػعب الفمسػػطيني ،وىنػػاؾ ق ػ اررات
دوليػػة أقػػرت بعػػدـ شػػرعية االسػػتيطاف اإلسػرائيمي وضػػرورة تفكيػػؾ المسػػتوطنات وترحيػػؿ المسػػتوطنيف وبطػػالف
كافػػة األعمػػاؿ التػػي قامػػت بيػػا إسػرائيؿ لتغييػػر الطػػابع الجغ ارفػػي الػػديمغرافي وبشػػكؿ خػػاص فػػي مدينػػة القػػدس
التي يعتبرىا الفمسطينيوف عاصمة دولتيـ المنشودة.
الجزيرة نت ،الدوحة5023/6/54 ،
 56االنتفاضة الثالثة تقترب

رؤوبيف بدىتسور
تحػػذير قائػػد منطقػة المركػػز ،نتسػػاف ألػػوف ،مػػف موجػػات عنػػؼ إذا فشػػمت محاولػػة جػػوف كيػػري تحريػػؾ المسػػيرة
السياسية ،ىو بالطبع ثمرة تحميؿ ميني خالص ال موقؼ سياسي ،كما سارعوا الى الصػراخ فػي اليمػيف .لكػف
الحديث يدور فوؽ ذلؾ عف دعوة رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو الى االستيقاظ.
في كانوف االوؿ  2102وفي ايموؿ  5000فوجع مقررو السياسة في اسرائيؿ بنشوب االنتفاضتيف .وتجاىموا
فػػي الحػػالتيف تػػأثيرات سياسػػاتيـ فػػي المػزاج العػػاـ فػػي "المنػػاطؽ" .أمػػا ىػػذه المػرة فيصػػرؼ قائػػد منطقػػة المركػػز
انتباه نتنياىو الى الصمة بيف الجمود السياسي وانتفاضة ثالثة .ولف يسػتطيع رئػيس الػوزراء اف يقػوؿ فػي ىػذه
الم ػرة انػػو لػػـ يكػػف يعػػرؼ ،واف نشػػوب العنػػؼ قػػد فاجػػأه ألف كبػػار مسػػؤولي "الشػػاباؾ" يوحػػوف الػػى المسػػتوى
السياسي بأف "الميداف" عمى شفا انفجار ،يضاؼ ىذا الى المواء ألوف.
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اجؿ إف االرض تشتعؿ تحت المشيد البراؽ لمبناء الكثيؼ والحياة الميميػة العاصػفة فػي راـ اهلل .وال ُيحتػاج إال
الى ش اررة تشعؿ العنؼ .اذا كاف نتنيػاىو يفضػؿ أف يتجاىػؿ تحػذيرات المػواء ألػوف فمػف المؤكػد اف مستشػاريو
يترجمػػوف لػػو تص ػريحات زعمػػاء فمسػػطينييف مػػنيـ معتػػدلوف بػػاحثوف عػػف اليػػدوء ايضػػا ُيحػػذروف بوضػػوح مػػف
موجة العنؼ الذي قد ينشب دوف اف يكوف ليـ سيطرة عمى ذلؾ.
يؤكد أبو مازف في الحقيقة انو ال ينوي اف يقػود الػى مواجيػة عنيفػة مػع اسػرائيؿ ،لكنػو يػوحي بأنػو اذا اسػتمر
الجمػػود وعظػػـ اليػػأس فقػػد يفقػػد السػػيطرة عمػػى الجمػػاىير .وبػ ّػيف غسػػاف الخطيػػب ،الػػذي كػػاف وزيػػر العمػػؿ فػػي
الحكومة الفمسطينية ،في مقابمة صحافية مع وكالة األنباء الفرنسػية أف العنػؼ قػد ينشػب دوف يػد موجيػة مػف
أعمػػى"ُ .يبنػػى ىػػذا بالتػػدريج .أعتقػػد أف ىػػذا نتػػاج تػػأليؼ خطػػر بػػيف عػػدـ وجػػود أفػػؽ سياسػػي وازمػػة اقتصػػادية
شديدة تفضي إلى بطالة متزايدة والى فقر".
كػػاف يجػػب عمػػى نتنيػػاىو أف ُيثنػػي عمػػى المػواء ألػػوف وأف يػػدعوه الػػى الحػػديث فػػي ديوانػػو وأف يسػػمع منػػو لمػػاذا
ُيقدر انو توجد صمة بيف محادثات كيري واليدوء فػي "المنػاطؽ" .لكػف رئػيس الػوزراء يعمػـ اف المػواء ألػوف ىػو
بمنزلػػة خرقػػة حم ػراء لممسػػتوطنيف ومبعػػوثييـ فػػي الكنيسػػت فممػػاذا ي ػواجييـ ويحمػػي ضػػابطا رفيػػع المسػػتوى
مستقيما يقوـ بعممو بإخالص .
حينما تقرر تعييف ألوف قائدا لمنطقة المركز أعمنوا في المستوطنات اف "ىذا مجنوف ،إف ىػذا التعيػيف إعػالف
حرب حقيقية" .وحينمػا كػاف قائػد فرقػة "أيػوش" ،أجػرى مسػتوطنوف مظػاىرة أمػاـ بيتػو وصػاحوا" :كػاف آيخمػاف
ايضا لولبػا فػي الجيػاز فقػط .إف ألػوف ىػو الترجمػة العبريػة ل ػ آيخمػاف كػؿ مػا فعمػو انػو حػوؿ اسػمو الػى المغػة
العبرية" .وال أتذكر أحدا مف وزراء الحكومة أو مف اعضاء الكنيست زعزعو ىذا الكالـ.
سػػبؽ ألػػوف قػػادة منػػاطؽ وضػػباط كبػػار آخػػروف كػػانوا يشػػعروف ىػػـ ايضػػا بثقػػؿ ذراع المسػػتوطنيف حينمػػا لػػـ
"يسيروا في السبيؿ المحددة" ،وعبروا عف آراء لـ تالئـ التصور العاـ لممستوطنيف مثؿ عمراـ متسػناع ويػائير
نفيو مثالً .بؿ إف رئيس ىيئة األركاف ،بني غانتس ،لـ يستطع التممص مف انتقادىـ .فحينما كػاف قائػد قػوات
الجيش االسرائيمي في الضفة في بداية االنتفاضة الثانيػة تمػت اإلسػاءة إلػى سػمعتو ألف المسػتوطنيف اعتقػدوا
أنو لـ ُيظير ما يكفي مف المبادرة لتخميص متنزىيف ىوجموا في جبؿ عيباؿ.
عبػر المػواء ألػوف عػف شػجاعة تسػتحؽ الػذكر حينمػا حػذر المسػتوى السياسػي .وسػيكوف تجاىػؿ كالمػو ،ألنيػـ
ّ
في اليميف وسموه بعالمة يساري ،خطأ ال ُيغتفر.
"ىآرتس"5023/6/54 ،
األيام ،رام اهلل5023/6/55 ،
 57كاريكاتير:
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فمسطين أون الين5023/6/54 ،
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