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 2نتنياىو :السالم الحقيقي يأتي بمفاوضات دون شروط مسبقة
عمان ،6023/6/66 ،عن برىوم جرايسي ،أن رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو طالب
ذكرت الغدّ ،
أمس ،ال جانب الفمسطيني بالدخول في مفاوضات مباشرة ومن دون "شروط مسبقة" ،رافضا بذلك المطمب
الفمسطيني باستئناف المفاوضات من خبلل االلتزام بأنيا تستند إلى حدود العام .2221
وقال نتنياىو ،في بيان صادر عن مكتبو ،إن "طموحنا العميق ىو تحقيق السبلم ،وسبلم حقيقي يمكن
التوصل إليو فقط من خبلل محادثات مباشرة دون شروط مسبقة وال غير" .وزعم قائبل" ،إننا مستعدون
لدخول مفاوضات مثل ىذه فقط ،وآمل أن الفمسطينيين مستعدون لذلك أيضا" .وأضاف نتنياىو "ينبغي أن
أقول إن ىدفنا ليس إطبلق المفاوضات فحسب بل االستمرار بيذه المحادثات لفترة من أجل القيام بمحاولة
لمتعامل مع جميع القضايا العالقة والتوصل إلى تسوية تحل القضايا الجوىرية المتعمقة بالصراع.
ونشرت الشرق األوسط ،لندن ،6023/6/66 ،عن كفاح زبون ،أن نتنياىو أشار إلى أنو يفضل «اتفاقا
ينص عمى دولة فمسطينية منزوعة السبلح تعترف بييودية إسرائيل واجراءات أمنية مشددة يضمنيا الجيش
اإلسرائيمي».
وأضافت الحياة الجديدة ،رام اهلل ،6023/6/66 ،عن ا.ف.ب ،أن نتنياىو كرر تصريحاتو مؤخ ار حول
تأييده القامة دولة فمسطينية كما اكد استعداده "لبلستقرار في خيمة بين رام اهلل في الضفة الغربية والقدس
لمتفاوض ما دام ذلك ضروريا" مع الرئيس محمود عباس وذلك في مقابمة مع صحيفة "واشنطن بوست".
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عباس يينئ تميم بن حمد لتوليو مقاليد الحكم في قطر ويصف خطوة والده بالتاريخية
رام اهلل :ىنأ رئيس دولة فمسطين محمود عباس ،اليوم الثبلثاء ،أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن
خميفة آل ثاني ،لمناسبة توليو مقاليد الحكم ،واصفا خطوة والده الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني بالتاريخية.
وتمنى سيادتو في برقيتو التوفيق والنجاح لؤلمير تميم ،ولمشقيقة قطر دوام التقدم واالزدىار ،مؤكدا ثقتو بأن
قطر ستواصل ما جسده الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني في دعم شعبنا الفمسطيني وتعزيز العبلقات بين
شعبي ودولتي قطر وفمسطين.
وقال الرئيس عباس :إن 'شعبنا سيذكر عمى الدوام مواقف الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني الثابتة في دعم
شعبنا الفمسطيني وقضيتو العادلة ،معربا عن تمنياتو لدولة قطر وشعبيا الشقيق بدوام التقدم واالزدىار'.
وفي السياق ذاتو ،قال الرئيس عباس في مقابمة مع قناة الجزيرة القطرية ،إنو من خبلل العبلقة التاريخية
التي تربط دولة فمسطين بدولة قطر الشقيقة ،نبعث اليوم كل التحية والتقدير واالحترام لسمو الشيخ حمد بن
خميفة آل ثاني عمى خطوتو التي قام بيا ،حيث أولى مقاليد الحكم لنجمو سمو الشيخ تميم.
وأضاف الرئيس 'نتمنى لسمو الشيخ تميم النجاح والتقدم واالزدىار في بمده قطر ،وفي عبلقاتو الداخمية
والخارجية العربية والدولية ،وكما عيدنا قطر لعبت دو ار ىاما وستبقى تمعب ىذا الدور إن شاء اهلل'.
وتابع سيادتو' :بالنسبة لنا نحن الفمسطينيين نذكر أن قطر لعبت أدوا ار ىامة ،أبرزىا أنيا كانت وما زالت
رئيسة لمجنة المتابعة العربية التي قادت العمل الفمسطيني من خبلل جامعة الدول العربية ،التي كان آخرىا
الذىاب إلى واشنطن لتبميغيا بالموقف الفمسطيني'.
وأضاف' :كذلك نتذكر رعاية سمو الشيخ حمد آل خميفة لبلتفاق الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في
الدوحة منذ أكثر من عام ونصف ،والذي ما زال ساري المفعول' .وتابع سيادتو قائبل' :نتمنى لقطر االزدىار
والتقدم ،وأن تعيش حياة ىادئة كما كانت عمى الدوام'.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/6/25 ،
 3ىنية :سياسة قطر تجاه فمسطين ستظل ثابتة في عيد األمير تميم
الدوحة :أعرب إسماعيل ىنية رئيس وزراء الحكومة الفمسطينية المقالة في قطاع عزة أن حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الببلد المفدى ،الذي تسمم السمطة اليوم سيضع مصمحة قطر وخير
أىمو نصب عينيو .وأكد أن الشيخ تميم سيحرص عمى سعادة االنسان في قطر وسيكون ىذا التوجو غايتو
كما كان غاية والده الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني من قبل ..وأكد ىنية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
عمى قدر المسؤولية وأنو مستوعب لروح العصر ويدرك ضروراتو ويواكب كل جديد فيو  ..وقال ان الشيخ
تميم سيساىم بفكره األصيل في التجديد االبداع وسيعزز عبلقة قطر بمحيطيا العربي واإلسبلمي .
وأَضاف ىنية "أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني يؤيد بشدة حقوق الشعب الفمسطيني
وأنو لم يتواني يوماً عن دعم ىذه الحقوق في كل المحافل اإلقميمية والدولية ..وقال أن قطر قدمت كل
المساعدات الممكنة لمشعب الفمسطيني.
ووصف ىنية السياسة القطرية تجاه القضية الفمسطينية بأنيا ثابتة ومتحركة من حيث الدعم في المستويات
االقميمية والدولية  ..وأكد أن سمو األمير الشيخ حمد بن خميفة أرسى قواعد ثابتة وراسخة في طبيعة
العبلقة بين قطر وفمسطين ومن المؤكد أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني سيسير
عمى ذات السياسة وسينطمق من نفس القواعد واإلصول التي إنطمق منيا الشيخ حمد بن خميفة ..وقال إن
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العبلقات ستشيد المزيد من التطور عمى الصعيدين االنساني والسياسي في ظل تولي الشيخ تميم مقاليد
الحكم في الببلد.
ووصف ىنية عبلقتو بالشيخ حمد بن خميفة ال ثاني بأنيا تجاوزت العبلقات الرسمية الى العبلقات اإلنسانية
والعائمية ..وأعرب رئيس الحكومة الفمسطينية المقالة في قطاع غزة عن أممو في أن تبقي عبلقة قطر
بالقضية الفمسطينية عمى ذات الثوابت.
الشرق ،الدوحة2013/6/26 ،
أمنيا عمى جميع أجيزة مخابرات الدول المتعاونة مع االحتالل اإلسرائيمي
 4ىنية :المقاومة انتصرت ً
أمنيا عمى جميع أجيزة
غزة-محمد عيد :قال رئيس الوزراء إسماعيل ىنية ،إن المقاومة الفمسطينية انتصرت ً
مخابرات الدول المتعاونة مع االحتبلل اإلسرائيمي ،التي عممّت ليل نيار بشكل سري داخل قطاع غزة؛ بحثًا
عن الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط الذي أسرتو المقاومة الفمسطينية في عممية "الوىم المتبدد".
وأضاف ىنية ،في كممتو خبلل استقبال رئيس االتحاد العالمي لمجامعات د.ذوالكفل عبد الرزاق ووفود
تضامنية في منزلو بمدينة غزة" :غزة ذات الطابع الساحمي-ببل كيوف ،وال جبال ،وال غابات -واستطاعت
مقاومتيا رغم ذلك باالحتفاظ في الجندي شاليط عدة سنوات ،وأرغمت االحتبلل لبلستجابة عمى شروط
المقاومة التي توجت بتحرير األسرى واألسيرات الفمسطينيات".
عوضا عن معاناة األسرى
وتابع ىنية قائبلً" :إن أسرانا األبطال يعانون أشد معاناة داخل سجون االحتبلل،
ً
العرب أردنيين ومصرين".
وأعرب عن قمقو تجاه األسرى األردنيون المضربون عن الطعام داخل سجون االحتبلل ،معرًبا عن أسفو من
داعيا في الوقت ذاتو ،المممكة الياشمية لموقوف بجانبيم ،وتحقيق مطالبيم.
تجاىل قضيتيم الحقوقيةً ،
وطالب القوافل التضامنية بضرورة نصرة قضية األسرى ،والعمل عمى تدويل قضيتيم في بمدانيم العربية
واألوربية ،واإلسيام في كشف الوجو الحقيقي لبلحتبلل اإلسرائيمي.
وفي سياق آخر ،اعتبر رئيس الوزراء قوافل التضامن الدولية التي تزامن قدوميا مع الحصار اإلسرائيمي
عمى قطاع غزة أواخر عام 2002م ،عبلمة فارقة في تاريخ القضية الفمسطينية.
وقال" :لقد أراد االحتبلل حصار غزة ،وعزليا عن دول العالم العربي واإلسبلمي ،واألوربي؛ لثنييا
واخضاعيا لمقبول بشروط الرباعية الدولية :االعتراف بـ(إسرائيل) ،ووقف المقاومة العسكرية ،إال أن تمك
القوافل ىي التي حممت فمسطين لمعالم الخارجي".
مشيدا
واعتبر استمرار قدوميا عبارة عن رسائل متعددة ،ذات أىداف مختمفة "إنسانية ،سياسية ،ومعنوية"،
ً
بدورىا ،وانجازاتيا ،ومساعداتيا الطبية واإلنسانية ،ومشاريعيا التي أسيمت في تخفيف الحصار اإلسرائيمي
عمى القطاع.
وأوصى بضرورة قدوم القوافل ،مردفًا "وان انتيي الحصار عن غزة ،فإن القدس ىي البوصمة الحقيقية لكافة
شعوب العالم".
و أرى ىنية أن حصار غزة الذي شاركت فيو دول محيطة ،كان بمثابة "كشف المستور عن الطغاة" ،الذين
سقطوا عمى أيدي شعوبيم ،وجعموا فمسطين قضيتيم المركزية.
مشير إلى أن المدينة ومسجدىا تتعرضان
ًا
ونبو إلى المخططات اإلسرائيمية الجارية في المدينة المقدسة،
ّ
وزمانيا.
مكانيا
تقسيما
لمشروع خطير ،ييدف إلى تقسم المسجد األقصى بين المسممين و"الييود"،
ً
ً
ً
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ون ّقل عن نظيره التركي رجب طيب أردوغان ،والرئيس المصري د.محمد مرسي ،خبلل جولتو األخيرة التي
قام بيا إلى القاىرة ،وأنقرة ،األسبوع الماضي ،أنيما يتابعان قضية القدس والمقدسات بشكل يومي.
حاليا ببعض القضايا الداخمية ،لكنو يسعي لعقد مؤتمر دولي بالقاىرة؛
وقال" :إن الرئيس مرسي منشغل ً
لبحث التداعيات والمخططات االستيطانية ضد المسجد األقصى".
وأكد ىنية أن تمك الجوالت الخارجية ستستمر؛ ألن فييا تجري مباحثات فمسطينية ىامة.
فمسطين أون الين2013/6/25 ،
عباس إلى ترك المفاوضات وتطبيق المصالحة
 5بحر يدعو ّ
غزة-نبيل سنونو :شدد النائب األول لرئيس المجمس التشريعي د.أحمد بحر ،عمى وجوب عدم عودة رئيس
السمطة الفمسطينية محمود عباس إلى "المفاوضات العبثية" مع االحتبلل اإلسرائيمي من جديد؛ كونيا "لم ِ
تجد
ّ
ّ
جرت الويبلت لمشعب الفمسطيني" ،مؤكداً أن البديل عن ذلك ىو تحقيق الوحدة الوطنية .وفي
نفعاً بل ّ
يطبق اتفاقات المصالحة الوطنية ،ويريد أن ينفرد في القرار،
عباس ال ّ
تصريحات لـ"فمسطين" ،قال بحر" :إن ّ
والدليل عمى ذلك أنو لم يستشر أحداً لدى تشكيل حكومة رامي الحمد اهلل ،فمم يكن لدى منظمة التحرير وال
الفصائل الفمسطينية عمم بيا".
أن تسيير رئيس الوزراء المستقيل في رام اهلل د.رامي الحمد اهلل ألعمال الحكومة
في سياق متصل؛ أكد بحر ّ
"غير قانوني وغير شرعي" ،كونيا أساساً لم تعرض عمى المجمس التشريعي لنيل الثقة ،وتم فرضيا فرضاً
عمى الشعب الفمسطيني ،وفق قولو.
فمسطين أون الين2013/6/25 ،
 6جبارين :االعتقال السياسي باألراضي الفمسطينية ما زال مستم ار
رام اهلل ـ وليد عوض :اكد المحامي شعوان جبارين مدير مؤسسة ‘الحق’ لحقوق االنسان باالراضي
الفمسطينية لـ’القدس العربي’ الثبلثاء بأن االعتقال السياسي ما زال مستم ار بالضفة الغربية وقطاع غزة،
وذلك رغم مواصمة حركتي فتح وحماس السعي لتنفيذ اتفاق القاىرة لممصالحة الفمسطينية النياء االنقسام
الداخمي المتواصل منذ منتصف عام  .2002وجاءت تصريحات جبارين لـ’القدس العربي’ في ظل نفي
االجيزة االمنية التابعة لحركتي فتح وحماس بالضفة الغربية وقطاع غزة وجود معتقمين سياسيين لدييما ،وان
المحتجزين ىم من المتيمين بقضايا امنية وجنايئة.
القدس العربي ،لندن2013/6/26 ،
 7رئيس ىيئة مكافحة الفساد :نجحنا باسترداد أكثر من  10ماليين دوالر الى خزينة السمطة
رام اهلل  -قال رئيس ىيئة مكافحة الفساد ،رفيق النتشة :إن الييئة استطاعت استعادة  10مبليين دوال،ر إلى
خزينة السمطة الوطنية.
جاءت أقوال النتشة ،خبلل لقاء جماىيري ،نظمتو جمعية طوباس الخيرية ،اليوم الثبلثاء ،بالتعاون مع شبكة
أمين اإلعبلمية بعنوان "مكافحة الفساد والمشاركة المجتمعية".
وأضاف أن ىناك قضايا السترداد عشرات مبليين الدوالرات بانتظار البت فييا ،مؤكدا أن قضايا الفساد ال
تسقط بالتقادم.
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وأكد أن الييئة ،ىي ىيئة المجتمع الفمسطيني دون استثناء ،ولجميع المواطنين الحق في االطبلع عمى
برام ج الييئة ،ألن ذلك يأتي من منطمق تعزيز روح المواطنة والمشاركة المجتمعية الفاعمة ،التي تقع عمى
عاتق المواطن الفمسطيني.
وكالة سما اإلخبارية2013/6/25 ،
 8جريدة "القدس" :أبو مرزوق يزور لبنان ويجتمع بوفد إيراني وقيادات كبيرة في حزب اهلل
القــاىرة  -القــدس مــن خالــد أحمــد :وصــل القــاىرة مســاء أمــس نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس
الدكتور موسى ابو مرزوق عائداً من لبنان بعد زيارة "سرية" ىدفيا المقاء بوفد ايراني وقيادات من حزب اهلل.
وعممــت القــدس مــن مصــادر مطمعــة أن الــدكتور أبــو مــرزوق إلتقــى وفــداً عــالي المســتوى مــن إيـران ،لمناقشــة
آخـر المســتجدات والعبلقــات التــي شــابيا التــوتر بــين الحركــة وايـران فــي األونــة األخيـرة نتيجــة إفتـراق المواقــف
حــول األوضــاع فــي ســوريا .إذ رفضــت الحركــة اإلصــطفاف إلــى جانــب النظــام الســوري المــدعوم مــن إي ـران،
وآثــرت الوقــوف عمــى الحيــاد منــذ بدايــة األزمــة الســورية تطبيقـاً لسياســتيا بعــدم التــدخل فــي األوضــاع الداخميــة
ألي بمد كان ،وىو الموقف الذي ترجمتـو فـي بيانيـا الشـيير فـي  62مـن نيسـان (إبريـل)  ،6022حيـث قالـت
أنيــا مــع تطمعــات الشــعوب العربيــة فــي نيــل حرياتيــا كامم ـةً ،وقــدرت فــي الوقــت نفســو وقــوف النظــام الســوري
بجانــب القضــية الفمســطينية وحركــات المقاومــة ،ثــم تتالــت المواقــف مــن قبــل "حمــاس" بطمبيــا المجــوء لمحــل
السياسي واستبعاد الحل األمني.
ورأت حمــاس منــذ بدايــة األزمــة أن الحــل األمنــي ســيمحق الــدمار بســورية األرض والشــعب والدولــة ،كمــا يقــول
المصـدر لــالقدس الــذي اضـاف ان" :ىــذا الموقــف لــم يعجـب النظــام الســوري فــي حينـو ،وضــغط عمــى قيــادات
الحركــة لموقــوف معــو ص ـراحة فــي قمــع اإلحتجاجــات الشــعبية الســممية ،وحينيــا رفضــت الحركــة ذلــك وآثــرت
الخروج اليادئ من سوريا ،لكن الضـغوط إسـتمرت عمييـا فـي جوانـب وفـي أمـاكن أخـرى ،مثـل تقمـيص الـدعم
اإليراني الذي كان يأتييا ،وصوالً إلى قطع ىذا الدعم بالكامل ،ثم إنتقل الخبلف الصـامت بـين الجـانبين إلـى
التضييق المباشر عمى تواجد الحركة في الساحة المبنانيـة ،فـي ظـل ىـذه األجـواء تـأتي زيـارة أبـو مـرزوق إلـى
لبنـ ــان ولقائـــو بالوفـــد اإلي ارنـ ــي وبقيـ ــادات رفيعـــة فـ ــي حـ ــزب اهلل المبنـ ــاني حي ــث جـ ــرى البح ــث فـ ــي االوضـ ــاع
والمستجدات عمى الساحتين المبنانية والفمسطينية خصوصا الوضع االمني في مدينة صـيدا ومخيماتيـا ولنـزع
فتيل التوتر بين قواعد حركة "حماس" في لبنان ،وقواعد حزب اهلل.
وكشفت مصادر متطابقة لـالقدس أن المقاء بين ابو مرزوق وقيادات حزب اهلل ،يأتي في إطار التواصل عمى
مســتويات عمي ــا لن ــزع فتيــل األزم ــة ش ــديدة الت ــوتر بــين قواع ــد الح ــركتين ،المص ــادر ذاتيــا أك ــدت عم ــى متان ــة
العبلقات في المستويات العميـا لكـبل الجـانبين ،لـتفيم كـل طـرف لمظـروف الموضـوعية التـى أحاطـت بكمييمـا،
لكــن ىــذا لــم يتــرجم ميــدانياً ،يقــول المصــدر ،وىنــاك خشــية حقيقيــة عنــد كــبل الجــانبين مــن خــروج األمــور عــن
السـيطرة ،فــي المخيمـات الفمســطينية خصوصـاً المخيمــات القريبـة مــن العاصـمة بيــروت ومـن معقــل حــزب اهلل
فــي الضــاحية الجنوبيــة ،مثــل مخيمــات صــب ار وشــاتيبل وبــرج البراجنــة فضـبلً عــن مخيمــات صــيدا وصــور فــي
الجنوب المبناني.
وتأتى زيارة ابو مـرزوق إلـى لبنـان فـي ظـل التـوتر الحـالي بـين قـوات الجـيش المبنـاني وأنصـار الشـيخ السـمفي
أحمد األسير ،وانعكاسات ىذا التوتر عمى المخيمات الفمسطينية في لبنـان  .واكـد المصـادر لــالقدس بـأن أبـو
مرزوق أكد لجميع األطراف التي التقاىا أن الفمسطينيين فـي لبنـان ليسـوا طرفـا فـي الن ازعـات الداخميـة ،وشـدد
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ابو مرزوق عمى ان حماس لن تنجر الـى ايـة محـاور اقميميـة او عربيـة ضـد محـاور اقميميـة او عربيـة اخـرى
وانمــا ســيبقى محورىــا فمســطين وبنــدقيتيا متوجيــة نحــو العــدو الصــييوني" .وأكــد ابــو مــرزوق لجميــع األطـراف
التي إلتقاىا أن "الشعب الفمسطيني في لبنان لن يكون اال عامل استقرار في لبنان".
ودعــا أبــو مــرزوق بحســب المصــدر "الجميــع إلــى وأد الفتنــة وتح ـريم االقتتــال المــذىبي واعــدم الحتكــام الــى
السبلح في حل النزاعات الداخمية".
القدس ،القدس6023/6/66 ،
" 9الجياد" تستأنف اتصاالتيا بحركة حماس :الفصيال ن يقفان في خندق واحد لمحاربة االحتالل
غـزة -محمــد جاســر :قــال القيــادي فــي حركــة الجيــاد اإلســبلمي خضــر حبيــب أن حركتــو اســتئنفت اتصــاالتيا
بحركة حماس ،وذلك بعد أن احتدم الخبلفات نتيجة االعتداء األخير والذي راح ضحيتو الشييد رائد جندية.
وأوض ــح حبي ــب ف ــي تصـ ـريح لـ ــ"فمسطين أون الي ــن" ،الثبلث ــاء ،أن حركت ــو تح ــافظ عم ــى متان ــة العبلق ــات م ــع
"حماس" ،مشي اًر إلى أن الفصيمين يقفان في خندق واحد لمحاربة دولة االحتبلل اإلسرائيمي.
ورحــب بتصـريحات رئــيس الــوزراء الفمســطيني إســماعيل ىنيــة الــذي أكــد عمــى قــوة ومتانــة العبلقــة مــع الجيــاد
اإلسبلمي ،مبيناً أن ىناك تصرفات فردية تؤدي إلى تشوش بسيط في العبلقة بين الطرفين.
فمسطين أون الين6023/6/65 ،
" 20الشعبية" :تنازالت عباس الجديدة تضر القضية الفمسطينية
غ ـزة -محمــد جاســر :قــال عضــو المجنــة المركزيــة لمجبيــة الشــعبية لتحريــر فمســطين جميــل مزىــر إن "عــودة
رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس إلى طاولـة المفاوضـات مـع االحـتبلل اإلسـرائيمي يمحـق ضـر اًر فادحـاً
بالقضية الفمسطينية" ،واصفاً ذلك بـ"األمر الخطير".
وأوضح مزىر في تصريح خاص بــ"فمسطين أون اليـن" ،الثبلثـاء [أمـس  ،أن السـمطة جربـت المفاوضـات مـع
(إس ـرائيل) عمــى مــدار الـ ـ 60عام ـاً الماضــية دون تحقيــق إنجــازات تــذكر ،مشــي اًر إلــى أن المفاوضــات أعطــت
لبلحتبلل اإلسـرائيمي ضـوءاً أخضـر بمواصـمة ارتكـاب جرائمـو بحـق الشـعب الفمسـطيني سـواء بالقتـل أو سـرقة
األراضي أو التيويد لمدينة القدس المحتمة.
وطالــب عبــاس بعــدم االنج ـرار وراء س ـراب المفاوضــات مــع االحــتبلل ،داعي ـاً إيــاه لمتمســك بالثوابــت الوطنيــة،
أبرزىا المقاومة وعمى رأسيا المسمحة والشعبية ،باإلضافة إلى المضي قدماً إلنجاز المصالحة الفمسطينية مع
حركة "حماس".
فمسطين أون الين6023/6/65 ،
" 22الشعبية" :سياسة "التيدئة" مع االحتالل سياسة "خاطئة"
غ ـزة (فمســطين) :اعتبــرت الجبيــة الشــعبية لتحريــر فمســطين أن تصــعيد االحــتبلل اإلس ـرائيمي المتواصــل عمــى
قطاع غزة "يأتي في إطار السياسة اإلسرائيمية العدوانية ،ويعكس العنصـرية والفاشـية التـي يمارسـيا االحـتبلل
ضد الشعب الفمسطيني".
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وأكــد عضــو المجنــة المركزيــة لمجبيــة الشــعبية ،جميــل مزىــر ،فــي تص ـريحات صــحفية وصــمت "قــدس بــرس"
نسخة منيا ،الثبلثاء ( ،)2|62أن موقف حركتو من التيدئة مع االحتبلل ثابت .مضيفاً" :ىي سياسة خاطئة
ويتم استغبلليا بارتكاب الجرائم والمجازر بحق شعبنا الفمسطيني".
خطير جداً وأعطى االحتبلل ما
ًا
وشدد مزىر عمى أن االتفاق األخير حول التيدئة مع االحتبلل يعتبر "اتفاقًا
ال يكن أن يتوقعو ،واالحتبلل يحاول توجيو ضربات لمحاولة إشغال القوى والفصائل بقضايا أخرى".
واتيم مزىر الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة بـ"منع كل أشكال المقاومة في القطاع حفاظاً عمى التيدئة".
وحــول اســتقالة ارمــي الحمــد اهلل رئــيس الحكومــة فــي رام اهلل بعــد أســبوعين مــن تكميفــو ،قــال مزىــر إن اســتقالة
الحمد اهلل "تعكس عقم النظام السياسي الفمسطيني ،والسياسة التي تنتيج من قبل السمطة الفمسطينية والرئيس
محمود عباس".
وطالب بالمضي في تشكيل حكومة "توافق وطني" الستعادة وحدة الشعب الفمسطيني وانياء االنقسام.
قدس برس6023/6/65 ،
" 26الجبية الشعبية  -القيادة العامة" تتيم إدارة "فيسبوك" بإغالق حسابات الجبية دون مبرر
رام اهلل (فمسـ ــطين) :اتيـ ــم النـ ــاطق اإلعبلمـ ــي لـ ـ ـ "الجبيـ ــة الشـ ــعبية  -القيـ ــادة العامـ ــة" إدارة موقـ ــع التواصـ ــل
االجتماعي "فيسبوك" ،بإغبلق جميع حسابات الجبية لممرة الثانية فـي غضـون سـنة ،دون أي مبـرر قـانوني.
وقال الناطق باسم "القيادة العامة" في بيان صحفي تمقـت "قـدس بـرس" نسـخة عنـو اليـوم الثبلثـاء ( )2/62إن
تنظيمــو "لــم ينتيــك أي مــن الشــروط التــي وضــعتيا إدارة فيســبوك لبلشــتراك فــي ىــذا الموقــع ،ووقعــت عمــى
االتفاقيـة والشــروط التــي وضــعتيا اإلدارة بيـذا الخصــوص" .واســتنكر النــاطق اإلعبلمـي ىــذا الســموك مــن قبــل
"فيسبوك" ،مؤكدا أنو "قرار سياسي بامتياز يستيدف إسكات الصوت الفمسطيني خدمة ألغراض صييونية".
قدس برس6023/6/65 ،
 23حماس تشيد بالشيخ حمد بعد تسميمو الحكم البنو تميم :أمير قطر دعم القضية الفمسطينية
ذكــرت القاادس العربااي ،لناادن ،6023/6/66 ،عــن أشــرف اليــور مــن غ ـزة ،أن حركــة حمــاس أشــادت كثي ـ ار
بــأمير قطــر الســابق حمــد بــن خميفــة ،الــذي تنــازل عــن العــرش لنجمــو تمــيم ،وقــال أنــو قــدم الكثيــر مــن الــدعم
لمقضـية الفمســطينية ،وأن مســيرتو كانــت حافمـة ومشـرفة ،وعبــرت عــن أمميــا فـي أن يســير األميــر الجديــد تمــيم
عمى خطى والده.
وكتب عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عمى صفحتو عمى موقع ‘الفيس بوك’ ،أن مسيرة
أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خميفة آل ثـاني فـي دعـم قضـيتنا الفمسـطينية كانـت ‘مكمّمـة باألفعـال الشـجاعة
وحافمة بالمواقف المشرفة’.
وأشار الرشق إلى أن حماس تتطمع من تمام إلى ‘السير عمى خطى والده والمضي قدماً فيما أسسو من دعم
متواصل لصمود شعبنا’.
وقدم المسؤول الرفيع في حماس شكره ألمير دولة قطر وقال ‘لن ننسى وقوفك مع قطاع غـزة المحاصـر فـي
معركــة الفرقــان ودعوتــك الفصــائل الفمســطينية إلــى الدوحــة لحضــور القمــة العربيــة’ ،مســتذك ار زيارتــو لمقطــاع،
وقال ‘ستبقى لبنات إعادة اإلعمار شاىدة عمى بصمات عطائك الوفير ودعمك ليم’.
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وأشــاد كــذلك الرشــق بمواقــف األميــر القطــري حــين اســتقبل قــادة حمــاس خالــد مشــعل واب ـراىيم غوشــة وســامي
خاطر وىو شخصيا حين تم إبعادىم من األردن في العام  .2222كذلك أثنى عميو عمى خمفية فتحو األبواب
أمام قادة حماس بعـد خـروجيم مـن سـوريا العـام الماضـي ،وقـال أنـو ‘موقـف مشـرف يعبـر عـن أصـالة عربيـة
وعمق إسبلمي نعتز بـو’ .ولجـأ غالبيـة قـادة حركـة حمـاس بعـد الخـروج مـن سـوريا عمـى أثـر األحـداث الـدائرة
ىناك ،وعقب موقف الحركة المعارض لمنظام.
عمااان ،6023/6/66 ،مــن غـزة ،أن حركــة حمــاس تقــدمت بأســمى آيــات التينئــة والتبريــك
وأضــافت الساابيلّ ،
ألمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتسمّمو مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة ،معربة عن أمنيتيا
لو النجاح فـي قيـادة مسـيرة بمـده نحـو مزيـد مـن التطـوير والنيضـة ،والسـير عمـى خطـى والـده فـي دعـم قضـايا
أمتنا العربية واإلسبلمية وعمى رأسيا القضية الفمسطينية.
نينئ دولة قطـر الشـقيقة أميـ اًر وشـعباً بيـذه المناسـبةَّ ،
فإننـا
وقالت الحركة في بيان ليا أمس الثبلثاءَّ « :إننا إذ ّ
المشرفة والشجاعة التي قام بيا الشيخ حمـد بـن خميفـة آل ثـاني خـبلل مسـيرة
نعرب عن اعت اززنا في المواقف
ّ
حكمو لدولة قطر دعماً لقضيتنا العادلة وصمود شعبنا ونصرة لمقدساتو».
 41إطالق نار تجاه حافمة إسرائيمية جنوب نابمس
الضـفة الغربيـة  -يــو بـي آي :تعرضــت حافمـة إسـرائيمية إلطـبلق النــار ،لـدى مرورىــا قـرب بمــدة حـوارة جنــوب
نابمس في الضفة الغربية ،من دون وقوع إصابات .وذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية ،أن "قوات أمنية كبيرة وصمت
إلـ ــى مكـ ــان الحـ ــادث ،ورصـ ــدت إصـ ــابة صـ ــندوق الحافمـ ــة بعيـ ــار واحـ ــد ،وبـ ــدأت أعمـ ــال تمشـ ــيط بحث ـ ـاً عـ ــن
المياجمين".
الحياة ،لندن6023/6/66 ،
" 25لجان المقاومة"" :الوىم المتبدد" نموذج فريد لمعمل المشترك لممقاومة
أكــد النــاطق اإلعبلمــي لمجــان المقاومــة فــي فمســطين محمــد البـريم المعــروف بــ"أبو مجاىــد" ،أن عمميــة "الــوىم
المتبــدد" التــي أســرت المقاومــة الفمســطينية خبلليــا الجنــدي اإلس ـرائيمي جمعــاد شــاليط" ،شــكمت نموذج ـاً فريــداً
ومتطو اًر من العمل المشترك بين فصائل المقاومة".
ويصادف اليوم الموافق الخامس والعشرين من يونيو /حزيران ،ذكرى أسر جندي المدفعية اإلسرائيمي شاليط،
مــن داخــل موقــع عســكري شــرق مدينــة رفــح ،جنوب ـاً ،إثــر عمميــة فدائيــة نفــذتيا ثبلثــة أذرع عســكرية منتصــف
.6002
وطالــب أبــو مجاىــد فــي تص ـريح مكتــوب وصــمت فمســطين نســخة عنــو ،ب ــ"تفعيل غرفــة العمميــات المشــتركة
لمواجية التيديدات الصييونية وردع العدوان المتواصل بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا األبطال".
فمسطين أون الين6023/6/65 ،
 26أمين سر حركة فتح بمبنان ينفي توجو األسير وشاكر إلى مخيم "عين الحموة"
صــيدا  -وكــاالت :نفــى أمــين ســر حركــة "فــتح" وفصــائل منظمــة التحريــر الفمســطينية فــي لبنــان ،فتحــي أبــو
العردات" ،صحة األنباء عن توجو أحمد األسير وفضل شاكر إلى مخيم عين الحموة" ،قائبلً" :ال صـحة ليـذه
الشائعات عمى اإلطبلق" ،مؤكداً اننا "لن نكرر سيناريو قائد تنظيم "فتح اإلسبلم" شاكر العبسي".
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وف ــي ح ــديث ص ــحافي ،أش ــار إل ــى "إجتم ــاع وف ــد م ــن الفص ــائل الفمس ــطينية أم ــس بـ ـرئيس حكوم ــة تصـ ـريف
األعمال نجيب ميقاتي ،أكد لو أن المخيمات الفمسـطينية ،وكمـا قمنـا مـن البدايـة ،خـارج إطـار ىـذه التجاذبـات
والصراعات" ،الفتاً إلى "إشادة كل من ميقاتي ورئيس الجميورية سميمان خبلل اتصال أجراه باألخير بموقف
الفصــائل" ،مشــددا عمــى أن "رمــي الموضــوع مــن عبـ ار إلــى عــين الحمــوة طــرح خبيــث ،وال عبلقــة لممخــيم عمــى
اإلطبلق بيذا الموضوع".
وكالة سما اإلخبارية6023/6/66 ،
 27وزير االقتصاد اإلسرائيمي :عمينا أال ندفع ثمن جموسنا مع عباس عمى طاولة المفاوضات
ذكرت فمسطين أون الين ،6023/6/65 ،أن وزير التجارة واالقتصاد اإلسرائيمي نفتالي بينت أعرب عن
معارضتو الشديدة لما أفادت بو تسريبات إعبلمية حول تقديم "بوادر حسن نية" لمجانب الفمسطيني في
يتعين عمى اإلسرائيميين دفع أي ثمن لما وصفو
محاولة الستئناف المفاوضات المباشرةّ ،
مشدداً عمى أنو ال ّ
متيكماً بـ "الجموس المقدس مع الرئيس الفمسطيني" ،عمى حد تعبيره.
وجاءت تصريحات بينت في أعقاب التسريبات اإلعبلمية التي نشرت االثنين حول نية رئيس الوزراء
اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو تقديم "بوادر حسن نية" لمفمسطينيين عشية زيارة وزير الخارجية األمريكي جون
كيري لممنطقة ،ومنيا اإلفراج عن بعض األسرى الفمسطينيين وتجميد مشاريع البناء خارج الكتل االستيطانية
الكبرى في الضفة الغربية المحتمة .وقمّل بينت في تصريحات إذاعية أدلى بيا اليوم الثبلثاء ،من فرص
تحقيق تسوية سممية من خبلل المفاوضات ،قائبلً "أنا ال أؤمن بتوجو ىذه المفاوضات وأريد دولة قوية لؤلبد،
فنحن نستطيع ترتيب أمورنا مع الفمسطينيين؛ إذ يوجد أكثر من سبعمائة ألف إسرائيمي خارج الخط األخضر
ويعرفون كيفية التعايش السممي المعقول مع الفمسطينيين" ،عمى حد قولو.
وأضاف "الفمسطينيين ال يضايقيم العيش تحت االحتبلل ،فيجب عمينا االستثمار في االقتصاد وخمق فرص
عمل لمييود ولمفمسطينيين وىكذا سيتم السبلم االقتصادي ،حيث أن ما ييم اإلنسان ىو إطعام أوالده" ،وفق
تقديره.
وأضافت القدس ،القدس ،6023/6/66 ،أن بينت قال إنو "ليس عمى إستعداد لدفع اي ثمن مقابل الجموس
مع ابو مازن" .وعبر الوزير االسرائيمي عن معارضتو الشديدة لتقديم اي نوايا حسنة تجاه الفمسطينيين مقابل
موافقتيم لمعودة الى المفاوضات ،مضيفاً بأنو عقد عشرات المفاوضات مع اطراف مختمفة ،ولم يقم ابداً
بتقديم اي ثمن مقابل البدء بيذه المفاوضات.
 28تل أبيب تنفي عزميا تقديم أي "بوادر حسن نية" تجاه الفمسطينيين
الناصرة :نفت مصادر سياسية إسرائيمية رفيعة المستوى عزم تل أبيب تقديم أي "بوادر حسن نية" تجاه
السمطة الفمسطينية ،ال سيما فيما يتعمق بتجميد البناء في المستوطنات الييودية واطبلق سراح أسرى
فمسطينيين من سجونيا.
ونقمت وسائل اإلعبلم العبرية عن المصادر قوليا" :إن إسرائيل لم توافق عمى تقديم بوادر حسن نية مثل
اطبلق سراح أسرى الفمسطينيين أو تجميد أعمال البناء خارج الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية".
وأعربت المصادر ذاتيا عن أمميا في أن يبدي الطرف الفمسطيني "الجدية المطموبة بغية استئناف
المفاوضات السياسية مع الجانب اإلسرائيمي".
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وقالت "إن اسرائيل معنية في أن تكون المفاوضات جادة ومستمرة بغية التوصل الى اتفاق حول جميع
القضايا الجوىرية" ،عمى حد زعميا.
قدس برس6023/6/66 ،
 29كتل اليمين اإلسرائيمي تسعى لتعزيز ىوية "إسرائيل الييودية" عمى حساب "الديمقراطية"
القدس المحتمة :بمورت كتل اليمين في االئتبلف الحكومي االسرائيمي نصا معدال لمشروع قانون تعتبر فيو
"اسرائيل دولة ييودية ذات نظام ديمقراطي بدال من اعتبارىا دولة ييودية وديمقراطية".
ويسعى ىذا النص المعدل الى تفضيل اليوية الييودية لمدولة عمى ىويتيا الديمقراطية.
ويعني ىذا التفضيل فعبل ان محكمة العدل العميا لن تستطيع االعتماد عمى مبدا المساواة بين قوانين
الدولة .وىكذا عمى سبيل المثال سيكون بامكان المحكمة السماح باطبلق حمبلت خاصة الستيعاب مواطنين
ييود في تجمعات سكنية مختمفة ورفض استيعاب مواطنين عرب فييا.
وبادر الى مشروع ىذا القانون رئيس االئتبلف الحكومي ياريف ليفين والنائبة آييميت شاكيد من البيت
الييودي .وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت انو يتوقع ان يبلقي مشروع القانون معارضة داخل االئتبلف
الحكومي من جانب كتمتي يش عاتيد -ىناك مستقبل والحركة اال ان كتمتي شاس وييوديت ىاتوراة
المعارضتين قد تؤيدانو.
وكالة سما اإلخبارية6023/6/66 ،
 60وزارة العدل اإلسرائيمي تحقق مع مستشار األمن القومي بشأن تضارب مصالح بين عممو الحالي والسابق
القدس  -محمد عبد العال :قالت و ازرة العدل اإلسرائيمية انيا تبحث في احتمال وجود شبية تضارب مصالح
بين عمل مستشار األمن القومي لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو الحالي وعممو السابق في مجال
الطاقة.
ونفى ياكوف اميدرور -الذي يغادر منصبو نياية ىذا العام -انتياك "ميثاق تضارب المصالح" الذي وقعو
عند دخولو الدائرة المقربة من نتنياىو في عام . 6022
وقال مسؤولون إن اميدرور قبل شغمو منصب مستشار االمن القومي عمل لفترة قصيرة مستشا ار لشركة
التنقيب االمريكية نوبل انيرجي التي حققت في السنوات القميمة الماضية اكتشافات كبيرة لمغاز الطبيعي قبالة
سواحل اسرائيل.
وقالت و ازرة العدل في بيان يوم الثبلثاء انيا تمقت "معمومات عن شبية تورط السيد ياكوف اميدرور في
قضية الطاقة ".وقالت الو ازرة إن المدعي العام استجوب اميدرور وان األمر االن يجري دراستو.
وقال اميدرور في بيان مكتوب إنو لم يشارك في مناقشات اجريت عمى مدى العام الماضي لوضع سياسة
تصدير الغاز االسرائيمية .وقال "انا ال اتعامل مع شؤون شركة خاصة او اخرى تتعمق بالغاز".
واضاف "تعاممي الوحيد مع الغاز يتعمق باالمور الدبموماسية األمنية ودون تناقض مع ميثاق تضارب
المصالح الذي وقعت عميو عندما توليت (المنصب)".
وكالة رويترز لألنباء6023/6/66 ،
 62اإلحصاء اإلسرائيمي :سكان "إسرائيل" سنة  6035سيكون  22.4مميون بينيم  6.6مميون عربي
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تحت عنوان "التوتر الديمغرافي :أغمبية ييودية واضحة في العام  ،"6032تناولت صحيفة "معاريف" في
موقعيا عمى الشبكة معطيات نشرتيا ما تسمى "الدائرة المركزية لئلحصاء" ،اليوم ،بشأن عدد السكان في
إسرائيل بعد  62عاما.
وبحسب المعطيات فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى  2212مميون نسمة ،بينيم  818مميون ييودي
( )%13و  612مميون عربي (من المرجح أن العدد يشمل القدس المحتمة والجوالن السوري المحتل –
ع ـ28ـرب) .وتوقعت المعطيات أن يتراجع معدل الوالدات تدريجيا ،بيد أنو يبقى أعمى بالمقارنة مع الدول
الغربية ،ومع الدول المجاورة .وفي حين كان المعدل  6122والدات لممرأة الواحدة في السنوات -6002
 ،6020فمن المتوقع أن يتراجع إلى  6112والدات لممرأة الواحدة في السنوات .6032-6032
وأشارت المعطيات إلى أن أعمى معدل والدات في وسط العرب المسممين ،بيد أنو من المتوقع أن يتراجع
ممن  3131والدات لممرأة العربية المسممة إلى  611والدات في العام .6032
وفي المقابل ،فمن المتوقع أن يرتفع معدل الوالدات في وسط الييود من  6122والدة لممرأة الييودية الواحدة
إلى  3102والدات ،بحيث يكون المعدل األعمى مقارنة مع باقي األديان.
كما من المتوقع أن يرتفع معدل العمر ،حيث يتوقع أن يرتفع معدل عمر الرجال من  1211عاما إلى 8218
عاما في السنوات  ،6032-6032وفي وسط النساء من  8313عاما إلى  8212عاما في الفترة ذاتيا.
وبحسب التوقعات ذاتيا فمن المتوقع أن يولد  211مميون طفل خبلل الـ  62عاما القادمة ،أي بمعدل 288
ألف والدة سنويا .كما من المتوقع أن يرتفع عدد األطفال حتى جيل  22عاما من  616مميون طفل إلى 612
مميون ،إال أن نسبتيم السكانية ستتراجع من  %68إلى .%62
وتوقعت المعطيات أيضا أن يياجر إلى الببلد نحو  200ألف مياجر جديد حتى العام .6032
عرب 6023/6/65 ،48
 66وزارة الزراعة اإلسرائيمية :تموث المنتجات الزراعية والحيوانية بالمواد الكيماوية
كشفت دراسة أجرتيا و ازرة الزراعة االسرائيمية ،وشممت  22200عينة غذائية ،كالبيض ،والمحوم ،والدواجن،
والحميب ،واالسماك وغيرىا ذلك ،انيا تحتوي عمى بقايا مواد كيماوية ،ومواد مسرطنة ،كما ذكرت صحيفة
"اسرائيل اليوم" عمى موقعيا االلكتروني.
وحسب الصحيفة االسرائيمية فإن معظم ىذه البقايا ،ناتجة عن عمميات التطعيم ،واالدوية ،والمضادات
الحيوية ،التي تعطى لمحيوانات المنتجة لممواد الغذائية الحية او من خبلل التمويث البيئي المحيط بيا.
واظيرت الدراسة عمى سبيل المثال ،ان  %62من البيض ،تحتوي بقايا تطعيمات وادوية ،من نوع
"يونوفوريم" ،وان  % 21من البيض وجدت فييا بقايا ادوية من نوع "كموفيدول" ،الممنوع إعطاءه لمدواجن،
عينات من البيض التي شممتيا الدراسة ،بقايا
وانو لم يعرف كيف وصل الى البيض .كما وجد في ّ 1
مضادات حيوية بدرجة اعمى من النسبة المسموح بيا.
وفيما يتعمق بالدوجن ،فقد اظيرت نتائج الدراسة وجود بقايا لمواد كيماوية ،بعضيا مسرطن ،بنسب وصمت
لغاية .%313
واشارت الى ان افضل النتائج تم إكتشافيا في حميب االغنام ،حيث لم يظير في اي عينة من تمك التي تم
فحصيا ،اي بقايا لمواد كيماوية فوق المستوى المسموح ،في عثر في عينة من حميب االبقار عمى بقايا
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عبلجات أعمى من النسبة المسموح بيا .تجدر االشارة الى ان مختمف اصناف االغذية التي تنتج في
اسرائيل تباع في االسواق الفمسطينية.
فمسطين أون الين6023/6/65 ،
" 63إسرائيل" السادسة في تصدير السالح بالعالم %74:نسبة ارتفاع صادرات منذ  6008إلى 6026
ذكر تقرير صادر عن شركة األبحاث  ،IHSJane'sالمتخصصة في المجالين العسكري واألمني ،أن
إسرائيل احتمت المرتبة السادسة في تصدير االسمحة ،في العالم ،مع ارتفاع بنسبة  %12منذ عام 6008
حتى عام  ،6026وتوقع أن تحتل المرتبة االولى في بيع الطائرات من دون طيار.
ووفقاً لتصنيف  ،IHS Jane'sاحتمت الواليات المتحدة المرتبة االولى في تصدير السبلح ،حيث بمغت
صفقاتيا العسكرية ما قيمتو  68مميار دوالر في عام  .6026أما روسيا فاحتمت المرتبة الثانية ،وبمغ مجموع
مبيعاتيا من السبلح حوالى  20مميارات دوالر .أما فرنسا التي باعت أسمحة بقيمة  2,2مميارات دوالر
فاحتمت المرتبة الثالثة .واحتمت بريطانيا المرتبة الرابعة وبمغت قيمة صادراتيا العسكرية  2مميارات دوالر.
أما ألمانيا التي تحتل المرتبة الخامسة ،فبمغت قيمة صادراتيا العسكرية  3مميارات دوالر .ولفت التقرير الى
أن ألمانيا ىي الدولة الوحيدة التي تراجعت صادراتيا العسكرية بالمقارنة مع عام .6008
واحتمت إسرائيل المرتبة السادسة ،وبمغت مبيعاتيا حوالى  6,2مميار دوالر ،وتقدمت عمى إيطاليا والصين
وكندا .وأكد محمّمو شركة  IHS Jane'sأنيا احتمت المرتبة الثانية في العالم عمى صعيد بيع الطائرات من
دون طيار ،فيما احتمت الواليات المتحدة المرتبة االولى .وتتعارض ىذه التقديرات مع تقارير شركات أخرى
لكن المحممين أنفسيم توقعوا أن
حددت أن إسرائيل احتمت المرتبة االولى لجية بيع الطائرات من دون طيارّ .
يبمغ بيع إسرائيل ليذا النوع من الطائرات ضعف ما تبيعو الواليات المتحدة ،في السنة المقبمة ،ونتيجة ذلك
ستحتل إسرائيل المرتبة االولى في العالم عمى صعيد بيع طائرات من دون طيار .وأضاف التقرير أيضاً أن
نمو صادرات السبلح إلسرائيل ارتفع بنسبة  %12بالمقارنة مع عام  ،6008خاصة في ما يتعمق بالصفقات
التي تم توقيعيا مع اليند.
تصدرت اليند ،مع شرائيا أسمحة بقيمة أكثر من خمسة
اء لؤلسمحة ،فقد
ّ
أما بالنسبة إلى الدول األكثر شر ً
مميارات دوالر ،فيما بمغت الصفقات التي اشترتيا السعودية 3,1 ،مميارات دوالر ،واإلمارات العربية المتحدة،
 3,2مميارات دوالر.
االخبار ،بيروت6023/6/66 ،
" 64ىآرتس" :ناقالت دبابات جديدة لمجيش اإلسرائيمي
القدس المحتمة(-وكاالت) :يستعد الجيش اإلسرائيمي لعممية شراء واستيعاب ناقبلت دبابات ومدرعات جديدة
وذلك لتحسين قدراتو عمى تحريك ونقل المدرعات بسرعة وفعالية داخل حدود إسرائيل في حال تفجر حرب
أو معركة مفاجئة .وقالت صحيفة "ىآرتس" إن قرار الجيش شراء ناقبلت جديدة اتخذ في سياق العبرة
المستخمصة من عممية "عمود السحاب".
عمان6023/6/66 ،
الغدّ ،
 65استطالع لمرأي يظير "انعدام الثقة" بين سكان "إسرائيل" العرب والييود
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تل أبيب :أظير استطبلع رأي نشر في إسرائيل ،أمس ،بأن ىناك ىوة كبيرة تتسع باستمرار بين مفاىيم
وأفكار الييود والعرب سكان إسرائيل ،تدل عمى زيادة االغتراب والكراىية والعداء وعمى زيادة عدم الثقة.
وجاء في االستطبلع ،الذي أشرف عميو البروفيسور سامي سموحا من جامعة حيفا ،وأجراه بالتعاون مع
مركز «إسرائيل لمديمقراطية» ،أن  28في المائة من المواطنين العرب في إسرائيل (فمسطيني ،)2228
يؤيدون اندالع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية وقطاع غزة حال فشمت المفاوضات .ما يدل عمى أنيم أقرب
إلى شعبيم الفمسطيني من إس ارئيل .وقال  16في المائة من المواطنين العرب إنيم قمقون من سياسة التمييز
العنصري التي تمارسيا حكومات إسرائيل ضدىم وتمقى تأييدا من المواطنين الييود.
ومع ذلك فإن العرب في إسرائيل يتمسكون في العيش فييا ويرفض  22في المائة منيم تفضيل أي دولة
أخرى .وقال  16في المائ ة منيم إنيم يؤيدون أن تنضم األحزاب العربية الوطنية إلى االئتبلفات الحكومية
اإلسرائيمية ،حتى لو كانت بزعامة اليمين وذلك ألنيم يريدون التأثير عمى سياسة إسرائيل .وبالمقابل فإن 22
في المائة من الييود عبروا عن خشيتيم من التزايد السكاني وارتفاع عدد المواليد لمفمسطينيين داخل إسرائيل،
وعبر  18في المائة من الييود عن اعتقادىم بأنو في القضايا المصيرية إلسرائيل ينبغي أن تؤخذ الق اررات
بأكثرية ييودية ،كي ال يشارك العرب في اتخاذ ىذه الق اررات.
وأظير االستطبلع أن  22في المائة من سكان إسرائيل «الفمسطينيين والييود» يرغبون في العيش في «دولة
إسرائيل» عمى أي دولة أخرى ،في حين أكد  10في المائة منيم عمى عدم اعترافيم بحق «الدولة» في
االحتفاظ بأغمبية ييودية.
الشرق األوسط ،لندن6023/6/66 ،
" 66اإلندبندنت" :موفاز ىمس لشارون لنتخمص من عرفات
لندن  -وكاالت :كشفت صحيفة اإلندبندنت البريطانية ،في مقال بعنوان "لماذا قتل عرفات بعد بقائو في
السمطة لسنوات عديدة ،وىو عمى أبواب التقاعد" عن محادثات بين موفاز وشارون تدور حول التخمص من
ياسر عرفات.
وورد في المقال وىو لمكاتب ليستر داوبير "أن وزير الجيش االسرائيمي السابق شاؤول موفاز ىمس لرئيس
الوزراء االس ارئيمي السابق أرييل شارون خبلل مؤتمر صحفي مشترك قبل سنة من وفاة عرفات ،وقال لو
"لنتخمص من عرفات" .وذكر الكاتب أن موفاز لم يكن يعمم حينيا أن الميكرفون الذي يضعو ما يزال
موصوالً بسماعات خارجية .ورأى دوبير أن عرفات كان لديو العديد من األعداء ،فقد تقمد منصب رئيس
منظمة التحرير الفمسطينية في العام  ،2222وظل في منصبو حتى وفاتو في العام  ،6020وقضى جزءاً
كبي اًر من حياتو في محاربة االستيطان في األراضي الفمسطينية.
عمان6023/6/66 ،
الغدّ ،
" 67غموبس" 55 :مميون دوالر خسائر الشركات التقنية اإلسرائيمية بسبب ىجمات "الياكرز"
الناصرة :أظيرت معطيات إسرائيمية ،أن قطاع تكنولوجيا المعمومات وأنظمة الحواسيب في الدولة العبرية
جراء اليجمات اإللكترونية التي نف ّذىا نشطاء دوليون متضامنون مع القضية
تعرض ألضرار فادحة ّ
ّ
الفمسطينية ،خبلل الربع األول من العام الجاري.
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المتخصص باألخبار االقتصادية ،اليوم الثبلثاء
وبحسب ما جاء عمى موقع "غموبس" اإللكتروني اإلسرائيمي
ّ
( ،)2|62فإن الشركات اإلسرائيمية العاممة في مجال أنظمة المعمومات قد تكبدت خبلل األشير الثبلثة
األولى من العام الجاري ،خسائر اقتصادية بقيمة تقارب مائتي مميون شيكل (حوالي  2212مميون دوالر
وتضمنت اختراق
تعرضت ليا خبلل تمك الفترة
ّ
أمريكي) ،وذلك نتيجة سمسمة اليجمات اإللكترونية التي ّ
شبكاتيا المحوسبة وسرقة أسرار تجارية.
ووفقاً لممعطيات ،فإن إجمالي خسائر الشركات التكنولوجية في الدولة العبرية قد تضاعف خبلل ىذا العام،
سجمت الفترة ذاتيا من العام الماضي خسارة قيمتيا مائة مميون شيكل (نحو  6111مميون دوالر
حيث ّ
أمريكي) .ونقل موقع "غموبس" عن مدير عام مجموعة شركات "مغبلن" لمتكنولوجيات الدفاعية ،شاي
باليتشببلو ،قولو "إن الخسائر الكبيرة نابعة باألساس من عمميات االختراقات اإللكترونية التي أسفرت عن
ضياع صفقات وتسريب أسرار تجارية" ،كما قال.
قدس برس6023/6/65 ،
 68استشياد  26فمسطينيا في سورية منذ خمسة أيام
غـ ـزة  -الق ــدس دوت ك ــوم :استش ــيد  26فمس ــطينيا ف ــي س ــورية ،من ــذ ي ــوم الجمع ــة الماض ــي ،جـ ـراء اس ــتمرار
اليجمات التي تستيدف مخيمات البلجئين ىناك.
وعممت القدس دوت كوم من مصادر خاصة أن القصف استيدف عدد من المخيمات أبرزىا مخيم اليرموك،
مخيم درعا ،مخيم الجوالن ،ومخيم خان الشيح.
ولم يسقط الشيداء بسبب القصف فقط ،فكان لعمميات القنص األثر الكبير حيث أودت بحياة عدد من أولئـك
الشيداء ،ىذا وباإلضافة إلى عمميات الخطف التي تشيدىا المخيمات.
القدس ،القدس6023/6/66 ،
 69تقرير 72 :أسي ار استشيدوا بسبب التعذيب بسجون االحتالل
فمســطين أون اليــن :أكــد "مركــز أســرى فمســطين لمد ارســات" بــأن االحــتبلل يمــارس التعــذيب ضــد األســرى فــي
المعتقبلت كسياسة ممنيجة ومدروسة وبتصريح من الجياز القضـائي وليسـت سـموك فـردى ،كمـا يـدعى قـادة
االحتبلل.
وأشار المركز في بيـان لـو إلـى أن مـا يـدلل عمـى ذلـك تقـارير المجنـة العامـة لمناىضـة التعـذيب ،والتـي أكـدت
تقديم ما يزيد عن  200شكوى من فمسطينيين محررين خبلل السنوات األخيرة مـارس االحـتبلل بحقيـم جـرائم
التعذيب خبلل االعتقال ،ولم يتم التحقيق فييا أو محاسبة مرتكبييا ،مما يؤكد تواطئ المؤسسة القضائية مـع
المؤسســة األمنيــة فــي اســتخدام أســاليب التعــذيب بحــق الفمســطينيين ،والتــي تعطــى الضــوء األخضــر لممحققــين
الستخدام أساليب التعذيب المحرمة ضد األسرى النتزاع المعمومات.
وأوضح تقرير لـ"مركز أسرى فمسطين" بمناسبة اليوم العالمي لمناىضة التعـذيب الـذي يوافـق يـوم  62حزيـران
 /يونيــو ،أن دولــة االحــتبلل تشــرع التعــذيب باســم القــانون ،األمــر الــذي أدى إلــى استشــياد  12أســي ار تحــت
التعذيب كان آخرىم األسير عرفات جـرادات مـن الخميـل ،والـذي كـان التعـذيب الـذي مـورس بحقـو ىـو السـبب
الرئيسي الستشياده".
فمسطين أون الين6023/6/66 ،
التاريخ :األربعاء 6023/6/66
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" 30نادي األسير" :االحتالل يواصل عزل سبعة أسرى في سجن "إيشل"
أن سـبعة أسـرى تسـتمر إدارة سـجون االحـتبلل فـي
الضفة الغربية – السبيل :أ ّكد نـادي األسـير أمـس الثبلثـاء ّ
عزليم داخل زنـازين سـجن "ايشـل" ،وىـم :رمـزي عبيـد ،عـوض الصـعيدي ،تـامر الريمـاوي ،سـامر أبـو كويـك،
ســامي عســمية ،ضـرار أبــو سيســي ومحمــود زىـران .وفــي زيــارة قــام بيــا محــامي نــادي األســير لؤلســير عــوض
أن أوضــاع األســرى المعــزولين فــي غايــة مــن الصــعوبة؛ فــبل تـزال
الصــعيدي كمــا جــاء فــي بيــان لمنــادي ،أ ّكــد ّ
إدارة الس ــجون تحتج ــزىم ف ــي أح ــد األقس ــام الجنائي ــة وف ــي زن ازن ــة مميئ ــة بالص ارص ــير ،كم ــا واشـ ـتكى األس ــير
أن "إدارة
الص ــعيدي م ــن س ــوء الطع ــام المق ــدم لي ــم ،مض ــيفا ّأن ــو وعم ــى ال ــرغم م ــن الوع ــود بإني ــاء عـ ـزليم إالّ ّ
تصر عمى إبقائيم داخل زنازين العزل.
السجون" ّ
كمــا زار محــامي النــادي األســير ض ـرار أبــو سيســي مــن غ ـزة والمعــزول فــي زن ازنــة منفــردة منــذ اعتقالــو عــام
 ،6022وفي ظروف في غاية من الصعوبة ،فاألسير يعاني من مشاكل صحية عديدة ،ووصف األسير أبـو
أي شــيء عــن العــالم
أي إنســان ســوى الســجانين منــذ اعتقالــو وال يعــرف ّ
سيســي زنزانتــو بــالقبر كونــو لــم يـ َـر ّ
الخارجي حسب قولو.
السبيل ،عمان6023/6/66 ،
 32مواجيات ليمية بالقدس واالحتالل يعتقل ثمانية فمسطينيين بالضفة ويستدعي أسرى محررين
الضــفة الغربيــة – الســبيل :اقتحمــت ق ـوات االحــتبلل الصــييوني فجــر أمــس الثبلثــاء مــدينتي نــابمس ورام اهلل،
واعتقمت ثمانية فمسطينيين ،كما اقتحمت مدينة سمفيت وسمّمت أسرى محررين من حركـة «حمـاس» ببلغـات
لمقابمة مخابراتيا لمتحقيق معيم.
كما اقتحمت قوات االحتبلل عدة مناطق في مدينتي البيرة ورام اهلل ،وسط الضفة الغربيـة ،ودىمـت عـدداً مـن
منازل المواطنين في المدينتين وقامت بتفتيشيا والعبث بمحتوياتيا.
في السياق ذاتو ،اندلعت مواجيات ليمية بين شبان مقدسيين وقوات االحـتبلل فـي بمـدة العيزريـة ،شـرق مدينـة
القدس المحتمة ،بعد محاولة مجموعة من الشبان ىدم مقطع من الجدار العنصري فـي منطقـة «راس قبسـة».
إن جنود االحـتبلل قـاموا بـإطبلق الرصـاص المطـاطي والغـاز المسـيل لمـدموع،
وقالت مصادر محمية مقدسية ّ
ما ّأدى إلى إصابة عدد من الشبان بجروح وحاالت اختناق.
السبيل ،عمان6023/6/66 ،
 36االحتالل يفرج عن أقدم معتقل إداري فمسطيني
الخميــل (فمســطين)  -خدمــة قــدس بــرس :أفرجــت ســمطات االحــتبلل اإلسـرائيمي عــن عميــد األســرى اإلداريــين،
شير بشكل متواصل ،دون تيمة أو محاكمة.
وىو أقدم أسير باالعتقال اإلداري ،أمضى ثبلثين ًا
وذكر مركز "أحرار" الحقوقي في بيان تمقتو "قدس برس" الثبلثاء ( )2|62أن االحتبلل أفرج عن األسـير إيـاد
عبد الحميد شبانة ( 33عامـاً) مـن مدينـة الخميـل بعـد قضـاء  30شـي ار متواصـمة فـي االعتقـال اإلداري .وقـال
المركز إن األسير شبانة يعتبر أقدم أسير إداري في سـجون االحـتبلل حيـث تـم اعتقالـو فـي ،6020/26/68
وتنقـل فـي أكثـر مـن سـجن ،ومنـع مـن زيـارة عائمتــو مـرات كثيـرة ،وىـو أيضـاً أسـير محـرر اعتقـل أربـع مـرات،
وقضى في سجون االحتبلل خمسة أعوام.
التاريخ :األربعاء 6023/6/66
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قدس برس6023/5/66 ،
" 33إسرائيل" تشدد قبضتيا عمى غزة وتواصل إغالق المعابر التجارية
غزة ـ أشرف اليور :واصـمت إسـرائيل تشـديد قبضـتيا عمـى قطـاع غـزة وأبقـت عمـى تأىـب قواتيـا حـول غـبلف
القطــاع ،وواصــمت إغــبلق معــابره التجاريــة ،عمــى خمفيــة ســقوط صـواريخ عمــى النقــب الغربــي .وأبقــت ســمطات
االحتبلل اإلسرائيمي إغبلق معبر كرم أبو سالم التجاري ،جنوب شرق مدينة رفح ،أقصى جنوب قطاع غـزة،
لميـوم الثـاني ،وحالـت دون دخـول البضـائع والسـمع لسـكان قطـاع غـزة المحاصـر .وأبقـت السـمطات اإلسـرائيمية
عمى إغبلق معبر بيت حانون "إيريز" المخصص لدخول الحاالت اإلنسانية.
القدس العربي ،لندن6023/6/66 ،
 34عوائل شيداء غزة بعد االنقسام يحتجون وييددون بإغالق مقرات منظمة التحرير
غزة ـ أشرف اليور :أغمقت عوائل شيداء سقطوا في قطاع غـزة بعـد االنقسـام بـين فـتح وحمـاس مقـر مؤسسـة
أسـر الشــيداء ،وىـددوا بتصــعيد االحتجاجـات بــإغبلق المقـرات التابعــة لمنظمـة التحريــر ،والفصـائل المنضــوية
تحت لوائيا في القطاع ،ما لم تحل مشكمة عدم صرف رواتب ألبنائيم الشيداء.
ودخل العشرات من آباء وأميات وزوجات شيداء صبيحة يوم أمس مقر مؤسسة أسـر الشـيداء والجرحـى فـي
قطـاع غـزة التابعـة لمنظمــة التحريــر الفمسـطينية ،وجمــس ىـؤالء جمـيعيم داخــل غــرف المؤسسـة ،ودخمـوا غرفــة
المدير العام ،وقال مدير المجنة أنيم لن ينيوا إضرابيم واعتصاميم ىذا قبل تنفيذ مطالبيم.
وقـال فـايز صـالحة مـن المجنـة ،أن الـذين سـقطوا بعـد االنقسـام فـي حربـي العـام  6008ـ " ،6002الرصـاص
المصبوب" وفي الحرب األخيرة فـي نـوفمبر الماضـي" ،عـامود السـحب" ،وخـبلل ىجمـات االحـتبلل المتقطعـة
عمــى القطــاع ،لــم تصــرف رواتــب ليــم مؤسســة أىــالي الشــيداء والســمطة الفمســطينية فــي الضــفة الغربيــة عــن
أبنائيم الشيداء منذ سقوطيم قبل عدة سنوات.
وتق ــدم مؤسس ــة الش ــيداء والجرح ــى ف ــي غـ ـزة خ ــدمات لنح ــو  60أل ــف ش ــييد وجـ ـريح ،دون م ــن س ــقطوا عق ــب
االنقسام.
وينــوي القــائمون عمــى لجنــة أىــالي الشــيداء الــذين ســقطوا عقــب االنقســام تصــعيد خطـواتيم االحتجاجيــة ،مــن
خــبلل التوجــو إلغــبلق مقــر الــدكتور زكريــا األغــا عضــو المجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر ،ومــن ثــم تصــعيد
األمــر ليصــل لحــد إغــبلق كــل مقـرات األحـزاب المنطويــة تحــت لـواء المنظمــة ،ومــن ثــم يــدخمون فــي إضـراب
مفتوح عن الطعام ،ورفع قضية عمى السمطة الفمسطينية في المحاكم ،لممطالبة بحقوق أبنائيم الشيداء.
ودافع مدير المؤسسة في قطاع غزة أبو جودة النحال خبلل حديث مع "القدس العربي" بعد دخـول المحتجـين
لمقر مؤسستو عن ىذه األسر ،وأكد أن من حقيا أن تتمقى مساعدات ورواتب شـيرية ألبنائيـا كبـاقي األسـر،
وأشار إلى اجتماع حاسم سيعقد خبلل الساعات المقبمة لفصائل منظمة التحرير ،سيتم خبللـو تبنـى مشـكمتيم
لرفعا إلى الجيات المسئولية في الضفة الغربية.
وأش ــار إل ــى أن االنقس ــام السياس ــي ،وع ــدو وج ــود حكوم ــة واح ــدة ،وف ــي ظ ــل الخ ــبلف وع ــدم التنس ــيق ب ــين
الحكــومتين فــي الضــفة وغـزة ،حــال دون صــرف رواتــب ليـؤالء ،مشــي ار إلــى أن الســمطة الفمســطينية تشــير إلــى
تمقى ىذه األسر مساعدات مالية تصرف من حركة حماس بغزة ،وىو أمر بحسب النحال تنفيو األخيرة.
القدس العربي ،لندن6023/6/66 ،
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 35استطالع 58 :بالمئة من فمسطينيي  48يؤيدون اندالع انتفاضة فمسطينية ثالثة
فمســطين المحتمــة  -وكــاالت األنبــاء :أشــار اســتطبلع إسـرائيمي لمـرأي العــام عــن العبلقــات الييوديــة -العربيــة
إلى أن  28بالمئة من فمسطينيي  28يؤيدون اندالع انتفاضة فمسطينية ثالثة ضد االحتبلل اإلسرائيمي ،وأنيم
ســوف يــدعمون إخـوانيم الفمســطينيين فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غـزة ويقفــون إلــى جــانبيم فــي حــال نشــوبيا.
وحســب صــحيفة معــاريف اإلس ـرائيمية  ،فــإن  22بالمئــة مــن اإلس ـرائيميين يخشــون مــن نســبة التكــاثر المرتفعــة
لــدى العــرب فــي إس ـرائيل ،مــا يــؤثر عمــى الطــابع الييــودي ليــا ،وأن  18بالمئــة مــنيم يؤيــدون إتبــاع إس ـرائيل
سياسات جديدة ضد الفمسطينيين مثل تشجيع االستيطان ،والقيام بعمميات تيجير واسعة ضدىم لمحفاظ عمـى
األكثرية الييودية في إسرائيل.
الدستور ،عمان6023/6/66 ،
 36لندن تحتضن ميرجان "أيام فمسطين" وتجسد معاناة األسرى الفمسطينيين
لندن ـ ريما شري :سعياً لمحفاظ عمى اليوية الفمسطينية ورفع شأن العمل الفمسطيني فـي أوروبـا ،أقـام االتحـاد
العـام لمجاليـات الفمسـطينية فـي أوروبــا ورابطـة الجاليـة الفمسـطينية فـي المممكــة المتحـدة بالتعـاون مـع مفوضــية
فمسطين في بريطانيا ميرجان "أيام فمسطينية" بمندن أيام  62و 66و 63حزيران الجاري بحضور حشـد كبيـر
من أبناء الجاليات الفمسطينية والعربية.
وحضر الحفل وفد خاص تمثل بحضور وزيـر األسـرى السـيد عيسـى ق ارقـع ورئـيس نـادي األسـير السـيد قـدورة
فارس ووالدي األسير سامر العيساوي وسفير دولة فمسطين فـي لنـدن مانويـل حساسـيان وممثمـين عـن الجاليـة
الفمسطينية في بريطانيا وجمع من الضيوف والمدعين الرسمين باالضافة إلى نشطاء من مؤسسات حقوقية.
واحتضــن الميرجــان نــدوة حواريــة لتســميط الضــوء عمــى قضــية األســرى الفمســطينيين ومعانــاتيم فــي المعــتقبلت
اإلسرائيمية وتنديداً بالسياسات العنصرية التي تمارسيا سمطات االحتبلل وادارة السجون بحق األسرى.
القدس العربي ،لندن6023/6/66 ،
 37كأندى صوت بالتال وات العشر ..شيخ غزي األول عربياً واسالمياً في تالوة القرآن
غزة  -القـدس دوت كـوم :حصـل الشـيخ القـارئ عاىـد زينـو مـن قطـاع غـزة عمـى المرتبـة األولـى عمـى الـوطن
العربــي واإلســبلمي كأنــدى صــوت (أي أفضــل) فــي قـراءة القـرآن الكـريم بــالتبلوات العشــر .وقــال الشــيخ عاىــد
خبلل تصريح لو ،يوم الثبلثاء [أمس " :في ظل اىتمام العالم العربي واإلسـبلمي بـاألمور الحياتيـة ،لـم يجـرؤ
أحد عمى االىتمام بالقرآن الكريم والحافظين لو" ،مبيناً أنو حصل عمى المرتبة األولى في مسابقة دولية عمـى
مستوى العـالم العربـي واإلسـبلمي كأنـدى صـوت فـي قـراءة القـرآن الكـريم بـالتبلوات العشـر ،وذلـك فـي مسـابقة
أقيمت بالمغرب.
وأضاف زينو":تم تكريمي في المغرب من قبل الممك محمد السادس والعديد مـن عممـاء األمـة" ،وشـكر الشـيخ
عاىــد رئــيس وزراء الحكومــة فــي غـزة ،إســماعيل ىنيــة الــذي أقــام حفـبلً الســتقبالو وأىــداه وظيفــة ،وأربــع تــذاكر
حج لبيت اهلل الحرام ،تكريماً لو عمى ىذا الفوز العظيم.
القدس ،القدس6023/6/66 ،
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 38استقبال شعبي ورسمي لمفنان الفمسطيني محمد عساف لدى وصولو قطاع غزة
محمد الجمل :حظي محمد عساف الفنان الفمسـطيني الحـائز عمـى لقـب "محبـوب العـرب" باسـتقبال جمـاىيري
لدى وصولو قطاع غزة ،بعد ظير أمس ،من خبلل معبر العودة الحدودي برفح.
فقــد تجمــع آالف المـواطنين مــن محبــي ومؤيــدي عســاف أمــام بوابــات المعبــر منــذ ســاعات الصــباح ،وتوافــدت
عم ــى المعب ــر وف ــود حزبي ــة يتق ــدميم قي ــاديون م ــن حرك ــة ف ــتح وممثم ــون ع ــن مختم ــف المؤسس ــات والفعالي ــات
الشعبية.
ومع وصولو إلى المعبر سجد النجم مقببل األرض قبل أن يعقـد مـؤتم ار صـحافيا مقتضـبا إلـى جانـب وفـد مـن
الحكومة في غزة يترأسو فكري جودة مدير عام و ازرة الثقافة في الحكومة.
وقــال عســاف" :أشــكركم الســتقبالكم ال ارئــع أتمنــى أن ال تكــون ىنــاك احتفــاالت بــإطبلق النــار وغوغــاء ،كمــا
أتمنــى مــن كــل قمبــي أن ينتيــي االنقســام ورســالتي لشــعبنا الفمســطيني العظــيم الوحــدة ثــم الوحــدة" .وأضــاف:
"تربيــت عمــى األغــاني الوطنيــة وســوف يكــون لــي فــي كــل عمــل أقدمــو نصــيب ليــذه األغــاني ،لـن أتخمــى عــن
الثوابت الوطنية التي تربينا عمييا".
األيام ،رام اهلل6023/6/66 ،
 39إطالق كتاب "موسى حافظ كنز الزجل الفمسطيني"
فمسـطين أون اليــن :أطمقـت و ازرة الثقافــة فــي الضـفة ،يــوم الثبلثــاء ،كتـاب الفنــان موســى حـافظ" ..كنــز الزجــل
الفمسطيني" ،وقد ألف الكتاب ،د .عبد المطيف قشوع.
جاء إطبلق الكتاب في حفل نظم في مدينة طولكرم ،بحضور مسير أعمـال محافظـة طـولكرم ،جمـال سـعيد،
ومدير مكتب و ازرة الثقافة منتصر الكم ،والزجال الشعبي موسى حافظ ،إضافة إلى مؤلف الكتاب ،وحشد من
الحضــور .وشــدد الكــم عمــى ضــرورة الحفــاظ عمــى ىــذا اإلرث الفمســطيني ،أمــام مح ـاوالت االحــتبلل لطمــس
اليوية والشخصية والتراث الفمسطيني.
فمسطين أون الين6023/6/65 ،
 40وزارة الداخمية األردنية تؤكد قرار منع دخول الفمسطينيين من حممة الوثائق السورية إلى األردن
رداد القبلب :جددت الحكومة األردنية القرار القاضي بعدم السماح لمفمسطينيين من حممة الوثائق السورية
الدخول إلى أراضي المممكة منذ بدء الصراع في سورية ولغاية اآلن مشددة عمى تمسكيا بالقرار الذي
وصفتو "باالستراتيجي".
وأكد مسؤول في و ازرة الداخمية لصحيفة العرب اليوم انو ال تغيير عمى سياسة الحكومة وال تغيير عمى القرار
القاضي بعدم إدخال أي فمسطيني من حممة الوثائق السورية أو غير السورية إلى أراضي المممكة وذلك
لمحاربة مشروعات "الوطن البديل" و"التوطين" وغيرىا .كما أكد المصدر أن القرار متخذ من مجمس األمن
القومي أعمى ىيئة أردنية ،إضافة إلى وجود تفاىمات مع كافة األطراف المعنية سواء القيادة الفمسطينية أو
المنظمات الدولية والدول المعنية بالقضية الفمسطينية.
وفي شان ذي صمة نفى صحة األرقام التي تتداوليا األونروا بأن عدد البلجئين الفمسطينيين حممة الوثائق
الذين دخموا إلى المممكة يصل إلى  1آالف الجئ مرشح لمزيادة ليصل إلى  20آالف .وقال :عدد البلجئين
الفمسطينيين حممة الوثائق السورية لم يزد عمى  223الجئ متحفظ عمييم في مخيم سايبر ستي.
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 42الممك عبد اهلل الثاني" :حل الدولتين" السبيل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة
عمان 6023/6/66 ،نقبلً عن وكالة بت ار من عمان ،أن الممك األردني عبد اهلل الثاني استقبل
نشرت الغدّ ،
أمس وزيرة الخارجية اإليطالية أيما بونينو ،والمفوضة األوروبية لمتعاون الدولي والمساعدات اإلنسانية
كيرستالينا جورجيفا ،في اجتماع تناول ممفات مرتبطة بالشؤون الشرق أوسطية.
وتصدرت جيود تحقيق السبلم محاور االجتماع ،حيث أكد الممك أىمية الدور األوروبي ،خصوصا
اإليطالي ،لدعم المساعي المبذولة إلعادة الفمسطينيين واإلسرائيميين إلى طاولة المفاوضات ،والتي يجب أن
تستند إلى حل الدولتين ،باعتباره السبيل الوحيد إلنياء الصراع ويحقق األمن واالستقرار في المنطقة .وشدد
الممك األردني عمى أن ىذه المساعي يجب أن تقود إلى قيام دولة فمسطينية مستقمة عمى التراب الوطني
حذر ،في الوقت نفسو ،من أن مواصمة "إسرائيل" إلجراءاتيا األحادية ،خصوصاً اعتداءاتيا
الفمسطيني ،م اً
المتكررة عمى األماكن المقدسة في القدس وبناء المستوطنات ،يقوض فرص إحياء عممية السبلم.
وأضافت الشرق األوسط ،لندن 6023/6/66 ،نقبلً عن مراسميا في لندن ،عادل الطريفي ،أن الممك عبد
اهلل الثاني أكد أن "األردن معني بشكل أساسي ،ومن منطمق مصمحة الوطن العميا ،وأمنو القومي في تحقيق
السبلم في المنطقة ،وليس كوسيط أو عامل مساعد .إن ما تمر بو المنطقة من اضطرابات ىو حافز رئيسي
لئلسراع في تحقيق السبلم ،فانسداد أفق السبلم سيفجر العبلقة بين الفمسطينيين واإلسرائيميين عمى شاكمة
تحاكي احتجاجات الربيع العربي ...وبالتالي ،ىناك ضرورة حقيقية لحل النزاع عمى أساس رؤية الدولتين،
وقيام دولة فمسطينية مستقمة ،كاممة السيادة".
وأكد الممك األردني ،في حوار مع صحيفة الشرق األوسط من لندن ،عمى أن األردن يسيم "بشكل فاعل في
توفير أجواء إيجابية تساعد الفمسطينيين واإلسرائيميين عمى العودة إلى المفاوضات المباشرة" ،مشدداً عمى أن
مبادرة السبلم العربية توفر "فرصة تاريخية عمى إسرائيل التقاطيا قبل فوات األوان لتحقيق السبلم مع
العالمين العربي واإلسبلمي".
 46رئيس مجمس األعيان األردني يؤكد عمى مركزية القضية الفمسطينية بالمنطقة والعالم
عمان – بت ار :أكد رئيس مجمس األعيان األردني طاىر المصري أن القضية الفمسطينية ستبقى القضية
المركزية في المنطقة والعالم ،مشدداً ،خبلل استقبالو وزير التعميم والعموم في جميورية أرمينيا د .آرمين
أشوطيان ،عمى إيجاد حل ليا وذلك بإقامة دولة فمسطينية مستقمة عمى التراب الفمسطيني وعاصمتيا القدس
الشريف.
عمان6023/6/66 ،
الدستورّ ،
عمان :األمن األردني يحول دون وصول مسيرة أىالي األسرى لا"الداخمية"
ّ 43
عمان  -غادة الشيخ :حالت قوات األمن دون وصول مسيرة أىالي األسرى األردنيين في سجون االحتبلل
ّ
اإلسرائيمي إلى ميدان جمال عبد الناصر (الداخمية) أمس ،طالبة منيم إبقاء اعتصاميم أمام مجمس النواب،
المكان المقرر سابقا النطبلق المسيرة .وعززت قوات األمن من تواجدىا في مكان االعتصام بكثافة ،وسط
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مشاركة من نشطاء ومتضامنين مع قضية األسرى المضربين عن الطعام منذ  22يوما والمتواجدين حاليا
في مستشفيات تابعة لمصمحة السجون اإلسرائيمية.
وخبلل اعتصاميم أمام مجمس النواب األردني ،وعد النائب أمجد المسمماني أىالي األسرى بأن يطرح عمى
مجمس النواب ،خبلل جمستو التي يعقدىا صباح اليوم ،مجدداً قضية األسرى في سجون االحتبلل وظروفيم
المعيشية وما يعانونو من ترد ألوضاعيم الصحية.
وتحدث األىالي لممسمماني عن سمسمة االعتصامات التي نفذوىا والتي تجاوزت سبعين اعتصاما ،مبدين
استنكارىم لمصمت الحكومي إزاء ىذه القضية.
عمان6023/6/66 ،
الغدّ ،
 44مباحثات أردنية فمسطينية في مجاالت البحث العممي
عمان – بت ار :بحث د .عبد اهلل الزعبي ،مدير عام صندوق دعم البحث العممي األردني ،لدى لقائو أمس
الثبلثاء د .كريم عبد المجيد طيبوب ،مستشار وزير التعميم العالي ونائب رئيس مجمس البحث العممي في
دولة فمسطين ،أوجو التعاون بين البمدين في مجال البحث العممي .وتم خبلل المقاء التطرق إلى إقامة
مشاريع بحثية مشتركة بين الباحثين األردنيين والفمسطينيين في مجاالت االىتمام المشترك ضمن إطار
تفاىمي بعد الموافقة عميو حسب األصول المتبعة بحيث تمول من الجانبين ويستفيد من نتائج ىذه البحوث
كبل البمدين.
عمان6023/6/66 ،
الدستورّ ،
 45رئيس الحكومة المبنانية يشيد بجيود مشعل لتحييد المخيمات عن األحداث بمبنان
تمقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل صباح يوم الثبلثاء  ،2/62اتصاالً ىاتفياً من رئيس
الحكومة المبنانية نجيب ميقاتي ،شكره فيو عمى جيوده لتحييد المخيمات الفمسطينية عن األحداث والتطورات
المبنانية .وقال بيان لحركة حماس صدر يوم الثبلثاء ،إن الرئيس ميقاتي أثنى عمى دور مشعل في وقف
إطبلق النار في محيط مخيم عين الحموة ،وعمى جيوده لممحافظة عمى األمن واالستقرار" .وأكد مشعل
لمرئيس ميقاتي عمى التزام الفمسطينيين بمسيرة السمم األىمي ،وعمى تحييد المخيمات ،وعمى ضرورة
المحافظة عمى أفضل العبلقات الفمسطينية المبنانية.
فمسطين أون الين6023/6/65 ،
" 46العرب اليوم األردنية"" :حزب اهلل" يدرس خططاً لطرد جميع قيادات وعناصر حماس من بيروت
عماد الدبك :الجيود التي بذلت مؤخ اًر الحتواء األزمة الراىنة بين حزب اهلل المبناني وحركة حماس بسبب
موقف األخيرة من النظام السوري ،باءت بالفشل بسبب "البيان الحاد" الذي صدر مؤخ اًر من حماس ودعت
فيو الحزب إلي عدم التدخل في األزمة السورية وسحب قواتو من األراضي السورية.
المعمومات تؤكد أن حزب اهلل يدرس خططاً لطرد جميع قيادات وعناصر حماس من بيروت بشكل نيائي
وكامل.
عمان6023/6/66 ،
العرب اليومّ ،
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 47بيروت :اعتصام تضامني مع األسرى في السجون اإلسرائيمية
نفذ "مركز الخيام لتأىيل ضحايا التعذيب" و"بيت أطفال الصمود" و"منتدى البحرين لحقوق اإلنسان"
و"المعيد العربي لحقوق اإلنسان" و"جمعية السجين" و"جمعية النجدة االجتماعية" ،اعتصاما أمام مركز
المجنة الدولية لمصميب األحمر في الحمراء في العاصمة المبنانية بيروت ،في اليوم العالمي لمساندة ضحايا
التعذيب ،تضامنا مع المعتقمين الفمسطينيين والعرب في سجون االحتبلل اإلسرائيمي ،في حضور ممثل
منظمة التحرير عضو قيادة الجبية الديمقراطية عمي فيصل ،ممثل حركة فتح سمير عفيش ،ورئيس مركز
الخيام لتأىيل ضحايا التعذيب محمد صفا .وتحدث صفا فقال" :القضية ىي فمسطين ،وقضية المعتقمين
المبنانيين والفمسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيمية".
ثم تمت زىور عكاوي المذكرة إلى المجنة الدولية لمصميب األحمر وجاء فييا" :تحتجز دولة االحتبلل
اإلسرائيمي في سجونيا الـ 66ما يقارب  2200أسير فمسطيني وعربي ،من بينيم  620معتقبل إداريا و620
طفبل دون الثامنة عشرة ،و 32طفبل تقل أعمارىم عن  22عاما ،و 22أسيرة و 12أسي ار تجاوزوا العشرين
عاما في االعتقال و 68أسي ار محكومين مؤبد" .وأشارت إلى انو استشيد تحت التعذيب  602أسرى ،منيم
 12نتيجة القتل المتعمد بعد االعتقال مباشرة و 26نتيجة اإلىمال الطبي و 12خبلل التحقيق ،ومئات
استشيدوا بعد إطبلق سراحيم من جراء األمراض والتعذيب .ويوجد  200أسير في سجون االحتبلل يعانون
أمراضا مختمفة .كما يعاني المعتقمون من أقسى العقوبات وىي العزل االنفرادي حيث يقبع خمسة في سجن
النقب أمثال األسير سامر ابو كويك  3مؤبدات و 60عاما وتامر الريماوي  3مؤبدات ،ناىيك عن
المحاكمات الصورية واالعتقال اإلداري ،ووجود  22نائبا في السجون منيم مروان البرغوتي واحمد سعدات
وحسن يوسف وآخرون".
كما يقبع في بعض السجون السرية ما يقارب  220أسي ار من جنسيات عربية مختمفة ترفض "إسرائيل"
االعتراف بيم أو السماح لمصميب األحمر بزيارتيم .وأطمقت المذكرة "صرخة عالية :أوقفوا التعذيب في
السجون اإلسرائيمية".
المستقبل ،بيروت6023/6/66 ،
 48أردوغان :زيارتي لغزة قد تأتي في أية لحظة
صرح رئيس الوزراء التركي" ،رجب طيب أردوغان" أنو قد يقوم بزيارة مفاجئة إلى غزة في أي وقت .
وق ــال أردوغ ــان بع ــد انتي ــاء اجتماع ــو م ــع الكتم ــة البرلماني ــة لحزب ــو ،الثبلث ــاء ف ــي أنقـ ـرة ، ،إن غـ ـزة مس ــتعدة
الستقبالو ،وأن استعدادت الجانب التركي لمزيارة ،تأخرت بسبب األحداث األخيرة التي تشيدىا الببلد.
يذكر أن أردوغان أكد خبلل لقاؤه بمشغل وىنية زيارتو المقررة إلى قطاع غزة األسبوع الماضي.
فمسطين أون الين6023/6/65 ،
 49مسؤول مصري سابق" :إسرائيل" رصدت مكالمات بين الشاطر وخاطفي الضباط في سيناء
رام اهلل  -الحيــاة الجديــدة :قــال الم ـواء ثــروت جــودة ،وكيــل المخــابرات العامــة الســابق فــي مصــر ،إن األجي ـزة
اإلسرائيمية رصدت مكالمات بين قيادات من جماعة اإلخوان ،عمى رأسيم خيـرت الشـاطر نائـب المرشـد ،مـع
خاطفي الضباط الثبلثة وأمين الشرطة في سيناء ،واضـاف "أؤكـد أنيـم ال ي ازلـون عمـى قيـد الحيـاة" .الفتـاً إلـى
أن زوجات المخطوفين ساعدن عمى توفير معمومات ميمة.
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وكشــف جــودة خــبلل مــؤتمر نظمــو ائــتبلف محــامي الســويس ونقمتــو وســائل اعــبلم مص ـرية ،أن جريمــة قتــل
الجنود ال ـ 22فـى رفـح جـرت بمسـاندة مـن داخـل قطـاع غـزة ،مـن مجموعـة يقودىـا ممتـاز دغمـش قائـد "جـيش
اإلسبلم" ،وىو نفس الشخص الذي خطف الضباط الثبلثة وأمين الشرطة في سيناء.
وأضــاف " نعمــم مــن قتــل جنودنــا ال ـ 22فــى رمضــان الماضــي ،ونعمــم مــن خطــف ضــباط الشــرطة الـ ـ 3وأمــين
الشـرطة فـى شـباط  ،6022ونؤكـد أن مـن ارتكبـوا الجـرائم بحـق الشـرطة والجـيش والشـعب المصـري لـن يفمتـوا
من العقاب.
وقــال إن األجيـزة األمنيــة تعمــم أن ســيناء تضــم  2تنظيمــات إرىابيــة مســمحة تنتمــي لتنظــيم الجيــاد وجماعــات
التكفير ،يصل عدد أعضائيا إلى  6200مسمح ،يتمركزون داخل جبـل الحـبلل فـي سـيناء ،مضـيفاً" :جماعـة
اإلخ ـوان ال تــتقن المعبــة السياســية ،وتتعامــل بغشــم كبيــر مــع الشــعب المصــري ،وكــل ىميــا تحقيــق مصــالح
المنتمين ليا بغض النظر عن مصالح المواطنين".
الحياة الجديدة ،رام اهلل6023/6/66 ،
 50فيديو مسرب ..ضابط مصري يياجم قيادات حماس ويتيميم بخطف الجنود المصريين بسيناء
أحمد عبد العزيز :تداول نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو تم تسريبو من االجتماع الذى
عقد منذ عشرة أيـام لمجمـس نـادي ضـباط الشـرطة المنتخـب ألول مـرة فـى مصـر ،والـذى حضـره المئـات مـن
ضباط الشرطة وبعض القيادات .
ىاجم فى الفيديو المنتشر أحد ضباط الشرطة ،قيادات حماس المتيمين بخطف الضباط والجنود المصـريين
بسيناء والذين يأتون إلى مصر ،ويقف الضباط خدمة عمييم وأبناؤنا محتجزون فى سجونيم وطالب بالتحفظ
عمى قيادات حماس فى مصر لحين اإلفراج عـن الضـباط المختطفـين ،واستشـيد بمـا فعمـو الـزعيم جمـال عبـد
الناصر ،عندما احتجز ممك األردن الممك حسين ،لحين اإلفراج عن الضفادع البشرية من جنود مصر الذين
احتجزوا فى األردن فى الستينات.
الدستور ،مصر6023/6/66 ،
 52عبور قافمة "أميال من االبتسامات  "66إلى قطاع غزة
أ ش أ :عبــرت مينــاء رفــح البــرى فــى طريقيــا الــى قطــاع غـزة قافمــة " أميــال مــن االبتســامات  ، 66وذلــك فــى
زيارة لقطاع غزة لبحث األوضاع الحالية واحتياجات القطاع فى ظل الحصار اإلسرائيمي.
وق ــال مس ــئول بالمين ــاء إن القافم ــة تض ــم  26متض ــامنا م ــن مختم ــف الجنس ــيات العربي ــة واألجنبي ــة بي ــنيم 22
جزائريا ،والباقى من جنسيات أجنبية مختمفة ،وقد تم انياء إجراءاتيم وواصموا طريقيم الى قطاع غزة.
من جية أخرى ،عاد من قطاع غزة  2متضامنين سويديين كانوا قـد عبـروا إلـى قطـاع غـزة ضـمن متضـامنى
قافمة أميال من االبتسامات .62
الدستور ،مصر6023/6/66 ،
 56نقل سوريين اثنين لمعالج في "إسرائيل"
القدس  -ا ف ب :اعمنت متحدثة باسـم الجـيش االسـرائيمي انـو "تـم نقـل جـريحين سـوريين الـى اسـرائيل لتمقـي
العبلج".
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وقالت المتحدثة انو "تم ادخال الرجمين الى اسرائيل عبر معبر القنيطرة في الجوالن المحتـل مـن دون ايضـاح
ما اذا كانا مدنيين او مقاتمين في قوى المعارضة".
وقال متحدث باسم مستشفى زيف في صفد في الجميل انو "تم ادخال رجل مصاب بطمقات نارية وشظايا في
رجميو وخضع لعممية وىو في حالة متوسطة".
وبحسب المتحدث ،فإن "مستشفى زيف عالج  68مصاباً سورية في االشير االربعة االخيرة".
اما المصاب الثاني فتم نقمو الى مركز طبي في مدينة نياريا.
وقال المتحدث باسم مستشفى نياريا ان "ىذا المستشفى عالج نحو  60مصاباً سورياً من بينيم فتاة تبمـغ 23
عاما ادخمت الى المستشفى السبت".
الحياة ،لندن6023/6/66 ،
 53اقتراح أمريكي بعودة الفمسطينيين إلى المفاوضات مقابل إطالق أسرى ما قبل "اتفاق أوسمو"
الناص ـرة – أســعد تمحمــي  -رام اهلل – محمــد يــونس :ذكــرت مصــادر متطابقــة أن وزيــر الخارجيــة األميركــي
جــون كيــري ،الــذي يــزور غــداً الخمــيس إس ـرائيل وأ ارضــي الســمطة الفمســطينية ،يحمــل معــو «أفكــا اًر جديــدة»
إلقنــاع رئــيس الحكومــة اإلس ـرائيمية بنيــامين نتانيــاىو ورئــيس الســمطة الفمســطينية محمــود عبــاس بــالعودة إلــى
طاولــة المفاوضــات ،تقضــي بــأن يعمــن نتانيــاىو اســتعداده لتقــديم «لفتــات طيبــة» لمفمســطينيين عشــية شــير
رمضان المبارك (بعد أسبوعين) تتمثل بإفراج إسرائيل عـن عـدد محـدد مـن األسـرى الفمسـطينيين القـابعين فـي
سجون االحتبلل قبل اتفاق اوسمو عام  ،2223وعددىم  202اسرى ،وذلك بعد فشل كيري في حمل اسرائيل
عمى تجميد البناء في المسـتوطنات ،واالعتـراف بحـدود ال اربـع مـن حزيـران (يونيـو) عـام  2221أساسـاً القامـة
دولة فمسطينية مستقمة.
ورأت المصــادر أن احتمــال أن يــنجح نتانيــاىو فــي إقنــاع الحكومــة االس ـرائيمية األمنيــة – السياســية المصــغرة
باتخاذ قرار لوقف البناء في المستوطنات الواقعة خارج التكتبلت االستيطانية الكبـرى «أصـبح أكثـر واقعيـةً»،
فــي مقابــل تنــازل عبــاس عــن مطمبيــو الرئيســيين بــأن تكــون حــدود  2221مرجعيــة لممحادثــات ،وبــأن يــتم رســم
الحدود بين إسرائيل والدولة الفمسطينية العتيدة.
ويعتقــد كيــري أنــو عبــر رؤيتــو الجديــدة يمــنح ك ـبلً مــن نتانيــاىو وعبــاس «إنجــا اًز عمني ـاً» مــن دون أن يظي ـ ار
وكأنيمــا تنــازال عــن مواقفيمــا الســابقة ومــن دون أن يعتبــر اســتعداد كــل منيمــا تميــين مواقفــو «خنوعـاً لمشــروط
المسبقة» .وأضـافوا أن موافقـة نتانيـاىو عمـى اإلفـراج عـن أسـرى سـتكون بمثابـة انجـاز كبيـر لعبـاس سـيحظى
بتقدير الشارع الفمسطيني الذي يرى في قضية األسرى األكثر إلحاحاً وأىمية.
ولم تستبعد الصحيفة أن يشرع جيـاز األمـن العـام (شـاباك) وسـمطة السـجون فـي وضـع معـايير تحـدد أيـاً مـن
األس ــرى يمك ــن اإلفـ ـراج ع ــنيم م ــن دون تعـ ـريض أم ــن اإلسـ ـرائيميين إل ــى الخط ــر ،فيم ــا ت ــدرس وزيـ ـرة الع ــدل
االس ـرائيمية تس ــيبي ليفن ــي ممفــات جمي ــع أس ــرى م ــا قبــل «اتف ــاق اوس ــمو» لمعرفــة الجوان ــب القانوني ــة الط ــبلق
سراحيم في حال وافقت الحكومة عمى ذلك مقابل العودة الى المفاوضات.
وقالت المصادر إن كيري يعمل عمى اقناع الجانب االسرائيمي بقبول اطبلق االسرى الذين مضى عمـييم فـي
الس ــجن ب ــين  60و 36عامـ ـاً ،ووق ــف اص ــدار عط ــاءات جدي ــدة لمبن ــاء ف ــي المس ــتوطنات أثن ــاء المفاوض ــات،
والسماح لمسمطة بإقامة مشاريع اقتصادية في المنطقة (ج) الواقعـة تحـت السـيطرة واالدارة االسـرائيمية األمنيـة
والمدنية .وأضافت ان نتانياىو لم يوافق بعد عمـى إطـبلق جميـع االسـرى ،وأنـو وافـق عمـى اطـبلق عـدد مـنيم
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عمــى دفعــات وتحفــظ عــن عــدد آخــر .واشــارت الــى أن االتصــاالت األميركيــة مــع الحكومــة االس ـرائيمية تركــز
عمى اقناعيا باطبلق سراح ىؤالء االسرى دفعة واحدة.
وقـ ــال ديبموماسـ ــي غربـ ــي لـ ـ ـ «الحيـ ــاة» إن بـ ــبلده تعتقـ ــد إن عبـ ــاس سـ ــيبدي مرونـ ــة فـ ــي مسـ ــألة العـ ــودة الـ ــى
المفاوضات في حال موافقة اسرائيل عمى اطبلق جميع األسرى القدامى لفترة محددة مثل ستة شيور.
ورجـ ــح ىـ ــذا الديبموماسـ ــي أن يـ ــنجح كيـ ــري فـ ــي تقـ ــديم «صـ ــيغة مرضـ ــية» لمجـ ــانبين مـ ــن أجـ ــل العـ ــودة الـ ــى
المفاوضات.
ولفـت الــى ان «الجانــب الفمســطيني يــدرك أن وقــف االســتيطان بصــورة تامــة غيــر ممكــن بعــد أن أخفقــت ادارة
الرئيس االميركي باراك اوباما االولـى والثانيـة فـي الـزام الحكومـة االسـرائيمية عمـى القيـام بـو ،ويـدرك أيضـاً أن
حكومة نتانياىو لن تقبل اقامة دولة فمسطينية عمى حـدود  .21كمـا ان الجانـب االسـرائيمي يـدرك بـأن عبـاس
لــن يعــود الــى مفاوضــات مفتوحــة ودائمــة مــن دون ثمــن» .وأضــاف« :وبمــا أن الط ـرفين لــيس لــدييما بــديل
سحري لحل مشكمتو ،فان الحل الوسط سيكون مرضياً ليما لفترة من الوقت».
ويقوم االقتراح االميركي عمى اطبلق المفاوضات حول الحدود واالمن.
وتيدف المساعي االميركية الى اعادة ادارة العممية السممية عمى نحو يحول دون حدوث انفجار فمسطيني -
اسرائيمي .وقال الديبموماسي الغربي ان «الحل يبدو غير متاح في ظل القيادة االسرائيمية الحالية ،لكن البديل
ىو التدىور وىو ليس في صالح أحد منيما ،لذلك ال بد من ادارة االزمة لحين ظيور عناصـر اخـرى تسـاعد
الطرفين عمى التوصل الى اتفاق ينيي ىذا الصراع التاريخي».
ورأى ديبموماسـ ــيون أن األيـ ــام المقبمـ ــة تعتبـ ــر حاسـ ــمة لمجيـ ــود األميركيـ ــة إلحيـ ــاء عمميـ ــة المفاوضـ ــات إذ أن
اســتئنافيا ســيحول دون توجــو الفمســطينيين إلــى األمــم المتحــدة خصوص ـاً إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي
الىاي.
الحياة ،لندن6023/6/66 ،
" 54القدس" :كيري حصل عمى وعد من الرئيس عباس باستئناف المفاوضات
واشـنطن  -ســعيد عريقــات :أكــد مصــدر مطمــع فــي واشـنطن ،ل ـ القــدس دوت كــوم ،ان لقــاء ثبلثيــا يضــم وزيــر
الخارجية االميركية والرئيس عباس ونتنياىو سيعقد في العاصمة االردنيـة عمـان نيايـة ىـذا االسـبوع ،سـتتبعو
لقاءات بين مسؤولي ممفات التفاوض من الطرفين عريقات وليفني.
وقــال المصــدر :ان ىنــاك تفــاؤال بقــدرة وزيــر الخارجيــة األميركــي جــون كيــري ،عمــى "تحريــك األمــور مــن حالــة
الجمود الذي عانتو عممية السبلم لسنوات طويمة أثناء زيارتو المقبمة إلسرائيل واألردن واألراضي الفمسـطينية،
المقرر أن تبدأ الخميس  61حزيران /يونيو ،وتنتيي يوم السبت  62حزيران/يونيو)".
ويؤكد المصدر "ان الوزير كيري حصل عمى وعد من الرئيس محمود عباس ،بالعودة إلى مائـدة المفاوضـات
المباشرة مع إسرائيل ،ومن المـرجح أن يرعـى الـوزير (كيـري) اجتماعـات فمسـطينية إسـرائيمية ،رفيعـة المسـتوى
ف ــي (العاص ــمة األردني ــة) عم ــان ،تض ــم عب ــاس ونتني ــاىو وكي ــري ،تتبعي ــا اجتماع ــات ب ــين مس ــؤولي ممف ــات
التفاوض من الطرفين صائب عريقات وتسيبي ليفني".
القدس ،القدس6023/6/65 ،
 55بني أرشيد لا"الحياة" :سنقاطع االنتخابات المحمية وارجاء بعض المطالب اإلصالحية أمر ممكن
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عمــان  -تــامر الصــمادي :كشــف أحــد زعمــاء جماعــة «اإلخ ـوان المســممين» األردنيــة لـ ـ«الحيــاة» أمــس ق ـرار
الجماعــة مقاطعــة االنتخابــات المحميــة المزمــع إجراؤىــا فــي آب (أغســطس) المقبــل ،الفت ـاً إلــى إمكــان جدولــة
وارجاء بعض المطالب اإلصـبلحية التـي تمـس صـبلحيات العاىـل األردنـي الممـك عبـداهلل الثـاني ،مممحـاً إلـى
اتخاذ ق اررات وشيكة بحق بعض قيادات الجماعة إلعبلنيم مبادرة نادرة تدعو الى االقتراب من السمطة أطمق
عمييا اسم «زمزم».
وقــال زكــي بنــي ارشــيد ،الــذي يعتبــر مينــدس الجماعــة األول والمحــرك األساســي لق ارراتيــا ،إن قيــادة اإلخ ـوان
«اتخذت ق ار اًر نيائياً بمقاطعة االنتخابـات المحميـة المقبمـة ،وىـو قـرار لـم يعمـن رسـمياً حتـى اآلن» ،مشـي اًر إلـى
أن الحكومة «لم تقدم أي ضمانات» .وقـاطع «اإلخـوان» االنتخابـات البرلمانيـة األخيـرة احتجاجـاً عمـى قـانون
االنتخابات ،وقالوا إنو «يقمص نفوذىم».
ورد بنــي ارشــيد عمــى قيــام تيــاري الحمــائم والوســط بتحميــل قيــادة الجماعــة الحاليــة -التــي يســيطر عمييــا تيــار
الصــقور -مس ــؤولية «اإلخفــاق» ف ــي إدارة ح ـوار ج ــاد مــع الدول ــة واحت ـواء خبلف ــات التنظــيم الداخمي ــة ب ــالقول
«عنــدما أمســكت ىــذه المجموعــات القيــادة ،كــان ىنــاك فشــل وت ارجــع حقيقــي .المكتــب التنفيــذي الســابق ،عمــى
سـبيل المثـال ،كـان قائمـاً عمـى المحاصصـة ولـم يكـن ناجحـاً» .وأضـاف «ىنـاك محـاوالت تجـري اآلن إلنتــاج
الســيناريو نفســو .والــذي يــتيم القيــادة الحاليــة بالفشــل ىــو الــذي يســعى إلنتــاج الفشــل مــن جديــد» .وقــد شــيد
«إخـوان» األردن أزمــات داخميــة عــدة أبرزىــا عامــا  6002و 6020عمــى خمفيــة قضــايا تنظيميــة ،كــان أىميــا
العبلقة مع حركة «حماس».
وفي خصوص تحميل الصقور أو التيار المتشـدد «الفشـل» جـراء عـدم توجيـو رسـائل طمأنـة إلـى الممـك الـذي
لمــح م ـ ار اًر إلــى «مطــامع» الجماعــة بــالحكم ،قــال بنــي ارشــيد «رســائل الطمأنــة تحتــاج خطــوط اتصــال .لكــن
أجيزة الممك عممت عمى تعطيميا طيمة الفترة الماضية ،ولم تكتف بذلك ،بل سعت إلى تشـويو صـورة الحركـة
اإلسبلمية أمام صاحب القرار» .وتابع «اشعر أن الفجوة تتسع بين القصـر واإلخـوان بسـبب النحـت المسـتمر
في ىيبة الدولة ،ومكانة رجاالتيا وشرعيتيم» .وزاد «الواضح أن سمة االنسـداد السياسـي تتسـيد المشـيد بيننـا
وبـين صـاحب القـرار ،والمؤكـد أن القـوى الوطنيـة والشـعبية لـدييا إرادة ورغبـة فـي الخـروج مـن عنـق الزجاجـة،
لكن إرادة النظام غائبة تماماً عن إيجاد أي مخرج لؤلزمة المركبة والمعقدة».
ولفــت بنــي ارشــيد إلــى إمكــان جدولــة وارجــاء بعــض المطالــب والتعــديبلت الدســتورية التــي تمــس صــبلحيات
الممك ،قائبلً «عندما تتوافر النية الحقيقية لبحث الممف اإلصبلحي سيكون كل شيء ممكناً».
وكـ ــان األردن شـ ــيد تظـ ــاىرات عديـ ــدة انتقـ ــدت الممـ ــك عبـ ــداهلل ،فيمـ ــا رك ـ ـزت كيانـ ــات عشـ ــائرية متحالفـ ــة مـ ــع
«اإلخوان» عمى ضرورة تقويض سمطات القصر التي تخولو اختيار الو ازرة واقالتيا وحل البرلمان.
وعن عدم تحقيق الجماعة أي مكاسب عمى صعيد االنتخابات البرلمانية أو الحكومة ،قال القيادي اإلسبلمي
«قراءتنا اليـوم تؤكـد أن ق اررنـا السـابق بـرفض المشـاركة فـي كـل المؤسسـات كـان موفقـاً .لقـد سـاىم مـع ضـغط
الشارع بإنجاز بعض اإلصبلحات التي قدميا النظام مجب اًر».
وأقــر بنــي ارشــيد بت ارجــع الــزخم الشــعبي عــن التظــاىرات التــي تــدعو إلييــا الجماعــة وحمفاؤىــا ،لكنــو اعتبــر أن
تناقص أعداد المتظاىرين «أمر طبيعي يبقى بين مد وجزر».
وتساءل «لماذا ينتظر النظام موجة جديدة من أعمال االحتجاج كي يستجيب مطالب الناس؟ الموجة الجديدة
تحصــيل حاصــل ،وعنــد رفــع األســعار ســيخرج الشــعب بأعــداد كبي ـرة» .وتــابع «عنــدما رفعنــا شــعار إصــبلح
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النظــام بــدل إطاحتــو كنــا ننظــر إلــى طبيعــة الوضــع المحمــي واإلقميمــي .إصــبلح النظــام ىــو األنســب لــؤلردن،
ونتمنى أن تدرك السمطة ىذه المعادلة قبل فوات األوان .لن يستطيع أحد التحكم بمخرجات الشارع».
وراىن بني ارشيد عمى تأثر األردن باألحداث اإلقميمية ،ولفـت إلـى أن حسـم المشـيد السـوري «قـد يسـاعد فـي
تس ـريع اإلصــبلح المحمــي أو تعقيــده» .واســتطرد «ربمــا تســاعد األحــداث فــي ســورية أو مصــر عمــى تحســين
المنــاخ اإلصــبلحي فــي اإلقمــيم كمــو ولــيس األردن فقــط .ن ـراىن عمــى نجــاح التجربــة المص ـرية عمــى رغــم كــل
المعوقات والمؤامرات الكونية التي يواجييا النظام ىناك».
وفـي خصـوص مبــادرة «زمـزم» التـي أطمقيــا بعـض قيـادات الجماعــة وتـدعو الـى االقتـراب مـن السـمطة ،قــال:
« ىذا الممف داخمي ،ومعالجتنا لو ستكون وفق أسس تنظيمية ،وبعد أيام أو شيور عمى األكثر سنكتشف كم
ىو حجم الوىم الذي يسيطر عمى أذىان رواد ىذه المبادرة .لقد أعطيناىم فرصاً عديدة ،لكنيا استنفدت».
وحظيت ىذه المبادرة التي يـرى الـبعض أنيـا قـد تحـدث شـرخاً داخـل الصـف اإلخـواني بتأييـد جيـات محسـوبة
عمــى الســمطة ،وأكــد روادىــا وجمــيعيم يمثــل تيــار الحمــائم القريــب مــن القصــر ،ضــرورة حمايــة «ىيبــة الدولــة»
والمشاركة «السياسية الفاعمة».
الحياة ،لندن6023/6/66 ،
 56تقرير صييوني يرصد األخطاء واإلخفاقات التي أدت لنجاح حماس في اختطااف شااليط والمعموماات تؤكاد
أن الحركة ماضية لتكرار سيناريو الخطف
ّ
الصحفية :أحيت مجموعة من الباحثين والخبراء األمنيـين الصـياينة
ترجمة مركز دراسات وتحميل المعمومات
ّ
الذكرى السنوية السابعة إلختطاف الجندي "غمعـاد شـاليط" عمـى يـد حركـة حمـاس ،مـن خـبلل رصـدىم ألبـرز
األمنيــة والعســكرية فــي "تــل أبيــب" ،ممــا مكــن حمــاس مــن
األخطــاء واإلخفاقــات التــي وقعــت فييــا المؤسســتان
ّ
نجاحيا في ىذه العممية غير المسبوقة داخل حدود "إسرائيل".
وأفـاد الخبـراء فـي المقـاء التقييمــي ليـذه العمميـة ،أن عمميـات أسـر الجنــود الصـياينة مـن أجـل التفـاوض عمــييم
ـطينية ،وقــد كشــفت تمــك المحــاوالت
لتحقيــق أىــداف وطنيــة ،اعتبــرت ســمة بــارزة تميــزت بيــا المنظمــات الفمسـ ّ
بتنوعيا ،وبطرائق تخطيطيا وتنفيذىا عن ذكاء شديد وابداع متميز.
كما أن المتتبع لؤلحداث يتضح لو مدى االىتمام البالغ الذي توليو القوى الفمسطينية المسمحة لقضية األسرى
بعمميـات
عبر أسر الجنـود ،حيـث تعـ رد حركـة حمـاس الفصـيل الفمسـطيني األكثـر بـرو اًز الـذي تمكـن مـن القيـام
ّ
أســر لجنــود صــياينة داخــل األرض المحتمــة .وجــرت العديــد مــن العمميــات فــي تــاريخ المواجيــة الفمســطينية
الصــييونية ،لكنيــا كانــت فــي الخــارج ،فيمــا كــان الجنــدي الصــييوني "شــاليط" آخــر حالــة فــي ىــذا المسمســل
الصييونية.
المتواصل ،وكان اليدف دائماً ،وما زال األسرى والمعتقمين في السجون
ّ
ومنذ سنوات اإلنتفاضة األولى ،نجح الفمسطينيون بأسر عـدد مـن الجنـود الصـياينة ومـنيم"( :إيـبلن سـعدون"
و"آف ــي ساس ــبورتاس" ،و"أل ــون كرف ــاني" ،و"نس ــيم طولي ــدانو" ،و"نخش ــون فاكس ــمان" ،باإلض ــافة إل ــى "ش ــاحار
ســيماني" و"آريــو انتكــال" ،و"شــارون أدري" ،كــذلك حافمــة إيغــد عــام  2223فــي القــدس ،واحتجــاز رىــائن فــي
مطعم في القدس " ،2222ساسون نورائيل") ،وغيرىا في حقل أسر الصياينة جنوداً ومستوطنين.
قراءة ميدانية
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أمنيـة عســكرّية ليـذه العمميـات لموصـول إلـى العمميـة األخيـرة المتمثمــة
قـدم الخبـراء فـي جمسـتيم
التقييميـة قـراءة ّ
ّ
بأسر الجندي "جمعاد شاليط" ،6002جنوب مدينة رفح ،عمى النحو التالي:
• أتقن المسمحون الفمسطينيون عمميات التمويو في كثير من عمميات األسر ،إذ أسر الجنـدي "فاكسـمان" مـن
القدس المحتمة ،ووضع في "بير نباال" التـي ال تبعـد سـوى كيمـومتر ىـوائي واحـد عـن منزلـو ،وىـي بمـدة ىادئـة
تمام ـاً معظــم ســكانيا مــن الفمســطينيين القــاطنين فــي الواليــات المتحــدة ،ولــم يكــن ذلــك ليخطــر ببــال األجي ـزة
األمنيــة التــي ســرعان مــا حاصــرت قطــاع غـزة ،حيــث أوىــم الجميــع أن الجنــدي تــم نقمــو لمقطــاع ،وتــم تصــوير
ّ
َّ
الجندي األسير ،ومن خمفو مقاتبلن ممثمان تميا البيـان العسـكري ،وحـددا مطمبيمـا بـاإلفراج عـن الشـيخ "أحمـد
ياسين" وعدد من المعتقمين ،وتمت العممية وكأنيا جرت بمجمميا في غزة.
عممية اإلقتحام التي قام بيا الكوماندوز لمشـقة،
• قيام المسمحين بإحداث تغييرات بسيطة داخل الشقة أفشمت ّ
وكبَّده خسائر غير متوقعـة ،إذ قـاموا ببنـاء النوافـذ مـن الـداخل ،حيـث تظيـر مـن الخـارج وكأنيـا نوافـذ طبيعيـة
إال أنيا في حقيقتيا مغمقة ،مما أفشل جزًء من الخطة ،وأحدث مفاجآت لدييا عند اإلقتحام.
• اإلرباك الذي وقعت بيا الوحدات الخاصـة لـدى اإلقتحـام ،فمـن ناحيـة فشـمت فـي إنقـاذ الجنـدي المخطـوف،
وىو اليدف الرئيس لمحممة الذي تعيد بو "إسحاق رابين" ،إضافة لمقتل قائد الوحدة المياجمة.
ثغرات أمنية
ومع ذلك فإن ىناك بعض الثغرات التي برزت في ىذه العممية:
شــكل اإلحتفــاظ بالجنــدي  3أيــام خطـ ـأً كبي ـ اًر ،إذ إنــو أعطــى الفرصــة لؤلجيـ ـزة
األمنيــة لتأخــذ وقت ـاً كافيـ ـاً
ّ
تستطيع خبللو قمب الضفة والقطاع حينيا رأساً عمى عقب.
لعل من األمور البسيطة التي قد ال تخطر ببال أحد وكانت سـبباً فـي كشـف مكـان الخميـة ،مـا دلـت عميـو
األمنيـة الفمسـطينية حينيـا ،ىـو شـريط الفيـديو الـذي أظيـر الجنـدي والخـاطفين ،أظيـرىم
عناصر مـن األجيـزة
ّ
ـتوية ،ممــا يعنــي أنيــم فــي منطقــة بــاردة ،بعكــس حالــة الجــو فــي قطــاع غ ـزة فــي ذلــك
وىــم يرتــدون مبلبــس شـ ّ
الوقت ،وشكمت ىذه النقطة مؤش اًر قوياً يدل عمى وجود الخاطفين في منطقة جبمية ،وعميو من المرجح حينيا
أنيم لم يغادروا محيط "رام اهلل".
أمنية ينفـذ مـن خبلليـا الصـياينة السـيما فـي وقـت لـم تكـن تنتشـر فيـو
شكمت اإلتصاالت عمى الدوام ثغرة ّ
وسائل اإلتصال عمى النحو الذي نشيده اآلن ،فقد التقطت أجيزة التنصت مكالمة ىاتفية بين "جيـاد يغمـور"
أحد المشرفين عمى عممية األسر ،و"محمـد ضـيف" فـي غـزة ،وتـم تعقـب األول ألن يصـل لممنـزل الـذي يوجـد
إن خرج من المنزل حتى قبض عميو.
فيو الجندي األسير إلحضار الطعام لو ولآلسرين ،وما ْ
وقال الباحثون الصياينة ،أن القـوى الفمسـطينية المسـمحة عمـدت إلـى اعتمـاد وسـائل متنوعـة فـي أسـر الجنـود
والمستوطنين ،ومنيا قتل الجنود واإلحتفاظ بجثثيم ،ومن أىم العمميـات التـي تمـت بيـذا األسـموب ىـي عمميـة
أسر الجنديين "سعدون وساسبورتاس ،ونسيم طوليدانو" ،وتمتا بنجاح باىر.
ففــي األولــى ،اســتطاعت حمــاس أن تحــتفظ بــالجثتين  1ســنوات كاممــة ،بقــي فييــا مصــيرىما مجي ـوالً لؤلجي ـزة
الصييونية ،ورغم المحاوالت الحثيثة التي قام بيا جياز "الشاباك" من أجل حل لغز ىذه القضـية فقـد
األمنية
ّ
ّ
بــاءت كــل محاوالتــو بالفشــل ،وكانــت الصــفعة لمصــياينة أكبــر عنــدما اكتشــف مكــان جثتــو .إذ تبــين أن أف ـراد
حماس لم يصـطحبوه معيـم لقطـاع غـزة ،ولـم يقومـوا بتيريبيمـا لمخـارج عبـر أنفـاق رفـح ،بـل وجـدت جثتـو فـي
كرم لمحمضيات في مكان غير بعيد عن مكان أسره قرب "تل أبيب" ،مدفوناً في حفرة عميقة.
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اإلنسحاب العسكري
وقد حدث ذات الشـيء مـع الجنـدي "شـارون آدري" مـن مدينـة القـدس المحتمـة ،حيـث أسـر فـي صـيف 2222
عمى يد خمية "صوريف" الشييرة التابعة لكتائب القسام ،فقد أسرت الجندي ،وقامت بقتمو ،واحتفظت بجثتو 1
أشير كاممة وسط تخبط صييوني واضح بعد إخفائو في أحد الكروم الزراعية .ولم تفمـح كـل المحـاوالت التـي
قام بيا الجيش في الكشف عن مكان وجوده ،لكن إفـ ارزات التنسـيق األمنـي فـي حينـو مـع أجيـزة أمـن السـمطة
الفمسطينية قاد لتسميمو دون ثمن.
أمــا األســموب الثالــث مــن األســر ،وىــو محاولــة احتجــاز حافمــة ،فقــد لجــأت إليــو حمــاس م ـرة واحــدة ،عنــدما
اختطــف  3مســمحين حافمــة تابعــة لشــركة "ايغــد" الصــييونية ،وأجبــروا ســائقيا عمــى الســير بإتجــاه مدينــة "بيــت
لحـم" ،إال أن الحافمــة انحرفـت عــن مسـارىا بعــد مبلحقــة الشـرطة ليــا ،حيـث قــام الميـاجمون باإلنســحاب منيــا
وأســر مســتوطنة داخــل ســيارتيا ،واجبارىــا عمــى الســير بإتجــاه "بيــت لحــم" ،إال أن الصــياينة قــاموا بإمطــار
السيارة بوابل من الرصاص غير آبيين بالرىينة التي قتمت عمى الفور.
وعـن األسـموب ال اربـع وىــو محاولـة احتجـاز رىــائن داخـل مطعـم ،فمــم يسـتخدم سـوى مـرة واحـدة داخـل القــدس،
حــين اق ــتحم مس ــمحان مطعم ـاً يوج ــد ب ــو نح ــو  22صــييونياً ،واحتجـ ـ از م ــن فيــو رى ــائن لع ــدة س ــاعات ،إال أن
الوحدات الخاصة اقتحمت الموقع ،واشتبكت مع المقاتمين ،حيث أسفرت العممية عن مقتـل  3صـياينة وجـرح
 20آخرين.
الوىم المتبدد
عمميــة "الــوىم المبــدد" فــي مثــل ىــذا اليــوم مــن عــام
أن ّ
وأشــار الخب ـراء الصــياينة فــي جمســتيم النقاشــية ،إلــى ّ
الميدانيــة فــي
األمنيــة و
ّ
نوعي ـاً مــن الن ـواحي العســكرّية و ّ
 ،6002التــي نفــذتيا  3فصــائل مســمحة ،شــكمت تح ـوالً ّ
العممية ،أو من النتائج الخطيرة التي أسفرت
اء من الطريقة التي اتبعتيا في تنفيذ
عمل القوى
ّ
ّ
الفمسطينية ،سو ً
عنيا.
ولعــل النتيجــة األىــم ليــذه العمميــة ذات العبلقــة بيــذا النــوع ىــو نجــاح حمــاس فــي أســر الجنــدي ،واخ ارجـو مــن
سـاحة المعركـة "حيـاً يـرزق" ،ممــا فـتح البـاب عمـى مصـراعيو لســيناريوىات تنبـأ بيـا المحممـون الصـياينة حــول
مصير الجندي ،وجاءت التوقعات عمى النحو التالي:
أن
أن تتنــازل "إس ـرائيل" وتســتجيب لمطالــب حمــاس وتفــرج عــن أســرى ،وىــذا اإلحتمــال بقــي قوي ـاً طالمــا ّ
حياً قوية ،وبالتأكيد إذا ما وافقت ،فـإن حمـاس سيسـعدىا أن ترمـي حبـة "البطاطـا
فرصة عودة الجندي لمنزلو ّ
الساخنة" من فميا ،وتتنازل عن الجندي الذي استجمب ليا وجع الرأس .إال أن العائق الوحيد أمـام نجـاح ىـذا
السيناريو أن "إسرائيل" أكثرت مـن تصـريحاتيا ،وأعمنـت أكثـر مـن مـرة عـدم خضـوعيا لئلبتـزاز ،ولـن تفـاوض
ولن تفرج عن أسرى.
أن تنــزل حمــاس عــن الشــجرة العاليــة التــي وجــدت نفســيا فوقيــا ،وتتنــازل عــن الجنــدي ،وتعيــده ســالماً دون
شروط ،لكن المشكمة التي تمنع حماس من ذلك الرأي العام الفمسطيني والعربي.
أن تس ــارع "إسـ ـرائيل" لعممي ــة كومان ــدوز إلنق ــاذ الجن ــدي م ــن األس ــر ،وجنـ ـراالت الج ــيش ل ــم يخرجـ ـوا ى ــذا
اإلحتمال أصـبلً مـن أجنـدتيم كمـا فعمـوا فـي  2222مـع الجنـدي "فاكسـمان" ،وألجـل تنفيـذ ذلـك يحتـاج الجـيش
معمومــات اســتخبارّية دقيقــة جــداً .وفــي ىــذا المضــمار انتظــرت المخــابرات أن يخطــئ الخــاطفون أي خطــأ،
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ـكانية مكتظــة ،ولــيس مثــل "فاكســمان" الــذي كــان فــي قريــة
أن الجنــدي محتجــز فــي منطقــة سـ ّ
ويعتقــد الجــيش ّ
صغيرة ،وبالتالي فان الفمسطينيين سيسارعون إلعدام الجندي إذا ما شعروا بأن الجيش يقترب منيم ،وال يبقى
لـ"إسرائيل" سوى أن تعيد الجندي جثة ىامدة.
تجميد القضية لعدة أسابيع ،حيث ترتفع حـدة ردود الفعـل وتـنخفض ،وحينيـا فـان حمـاس سـتمجأ لممواجيـة
المســتمرة دون النظــر لمصــير الجنــدي ،وحمــاس ســتجد نفســيا راغبــة حينيــا بــإدارة مفاوضــة "إس ـرائيل" عمــى
دوليـة
أن المواجيـات العسـكرية تبقـى مسـتمرة فـي حـين سـتقوم جيـات ّ
الطريقة اإليرانيـة ،عمـى نـار ىادئـة ،أي ّ
بالتفاوض السري.
تنـازل رمــزي وشــكمي ،بــأن يعثــر الطرفــان عمــى صــيغة حــل شــكمية رمزيــة ،كــأن تضــطر "إسـرائيل" لئلفـراج
عن بضع مئات من األسرى الجنائيين وكبار السن ،الذي ال ييـدد اإلفـراج عـنيم أمـن "إسـرائيل" ،أو أن تعمـن
أن اإلفراج عنيم كان لخاطر "أبو مازن" وليس لخاطر حماس ،أو أن تعمن "إسرائيل" أنيا ستفرج الحقاً ،وفي
وقت غير محدد عن أسرى.
موديــل "رون أراد" ،فينــاك مــن يفيــم فــي "إسـرائيل" قــول حمــاس أن ممــف الجنــدي قــد طــوي بــأن المقصــود
تأجيل البحث في أمر الجندي لسنوات قادمة ،وىو حل منطقي سيل لحماس ،فيي لن تضطر لئلعبلن عـن
قتمو ،وال أن تعيده مجاناً.
قت ــل الجن ــدي ،أو االدع ــاء ب ــان قنبم ــة ص ــييونية ق ــد قتمت ــو ،والنتيج ــة المتوقع ــة أن تض ــرب "إسـ ـرائيل" رأس
حماس في غزة والخارج.
سيناريوىات متوقعة
في المقابل ،تحدث الخبراء الصياينة أنو بعد انتياء قضية "شاليط" قبل أكثر من عـام فـي صـفقة التبـادل مـع
حماس ،فقد سجمت لمحركة نجاحات غير مسبوقة ،من أىميا:
 Oمنذ المحظة التـي تمكـن فييـا المسـمحون مـن تنفيـذ عمميـتيم فـي قمـب الموقـع العسـكري فـي "كـرم أبـو سـالم"
وقتل وجرح عدد من الجنود ،وتمكنيم من اقتياد أحد الجنود حياً يرزق عمى أقداميم داخل قواعدىم بأعصاب
ىادئة أثارت أعصاب جنراالت "إسرائيل".
 Oاحتفاظ المسمحين بيذا الجندي حياً يـرزق طـوال  2سـنوات متواصـمة بميالييـا فـي بقعـة جغرافيـة ال يتجـاوز
طوليا  20كم ،فيما "إسرائيل" تمتمك أقوى أجيزة المراقبة وأدوات التنصت وطـائرات االسـتطبلع ،وتعجـز عـن
تحديد مكان جندييا األسير.
 Oنجـ ــاح حمـ ــاس بـ ــإدارة حـ ــرب أعصـ ــاب حقيقيـ ــة مـ ــع "إس ـ ـرائيل" منـ ــذ اليـ ــوم األول ،عبـ ــر الشـ ــح المقصـ ــود
بالمعمومات وتوتير نفوس قادة الجيش ،وتبدي حكومتيم تعطشاً مذالً ألي معمومة ميما كانت صغيرة.
الصييونية ،واحداث ىذه اإلختبلفـات العمنيـة بـين أركـان المؤسسـة
 Oتمكن حماس من الدخول لقمب الساحة
ّ
األمنيــة ،بحيــث يتبــادل الجنـراالت والــوزراء االتيامــات حــول التقصــير الــذي مكــن الفمســطينيين مــن
العســكرية و ّ
تنفيذ عمميتيم تمك.
وحذر الخبراء الصياينة أنو فـي ىـذه الـذكرى السـنوية ،مـن أن موافقـة "إسـرائيل" عمـى إبـرام صـفقة التبـادل مـع
حمــاس فــتح شــييتيا عمــى معــاودة التفكيــر مــن جديــد بتك ـرار ذات عمميــة األســر لجنــدي أو مســتوطن ،حيــث
ينحصر تفكيرىا لتنفيذ مثل ىذه العمميات عمى تخوم غزة حيث تتحرك الدوريات العسكرّية عمى مدار الساعة
أن مقـاتمو حمـاس يقتربــون مـن ىـذه الحــدود ،ويـرون الجنــود رأي
جنـوب وشـرق وشــمال القطـاع ،مشـيرين إلــى ّ
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ليميــة ،أو فــي الضــفة الغربيــة حيــث يكــون المقــاء وجي ـاً لوجــو ط ـوال اليــوم فــي
العــين ،دون حاجــة لمنــاظير ّ
شـوارعيا وأمـام حواجزىـا العســكرّية ،ممـا دفـع "الشــاباك" لـيعمن أكثـر مــن مـرة عـن اعتقــال خبليـا تابعـة لمحركــة
خططت لمثل ىذه العمميات عمى ذات الطرق.
ميمة قد تعوق تنفيـذ مثـل ىـذه العمميـة
ومع ذلك ،تعترف أوساط عسكرّية خاصة داخل حماس بوجود عوامل ّ
ـطينية فــي الضــفة والقطـاع ،وال تســاعد فــي ســيولة إخفــاء
افيـة لؤل ارضــي الفمسـ ّ
مـن جديــد ،أىميــا التركيبــة الجغر ّ
الجنود المختَطَفين ،أو نصب كمائن مسمحة لئلختطاف.
ورغم أنو منذ تأسيس الحركة أواخر  2281نفذت أكثر من  60عممية اختطاف جنود ومستوطنين ،لـم تصـل
جميعيا مرحمة إبرام صفقة تبادل ،لؤلسباب الواردة أعبله.
استخبارية
إحباطات
ّ
فيم ــا أعمن ــت "إسـ ـرائيل" أن الع ــام الماض ــي  6026ش ــيد تق ــديم  200ش ــكوى م ــن جن ــود تعرضـ ـوا لمح ــاوالت
اختطاف ،وبعد أن حقق "الشاباك" فييا ،تبين أن  22منيا صحيحة ،تم إحباطيا مـن قبـل أجيـزة المخـابرات،
لكــن المثيــر فعـبلً أن األشــير الثبلثــة األولــى مــن العــام الحــالي  6023لوحــده شــيد قيــام حمــاس ب ـ 62محاولــة
اختطاف في الضفة الغربيـة .وكـل ذلـك يشـير لوجـود حـوافز قويـة لـدييا بتنفيـذ مثـل تمـك العمميـات ،ولمواجيـة
ى ــذه المح ــاوالت عكف ــت  3ف ــرق ف ــي الج ــيش مكون ــة م ــن  2كتائ ــب تض ــم  2800جن ــدي ،عم ــى س ــيناريوىات
لمواجية عمميات أسر متوقعة ،وكمف "ألمع قادتو" لئلشراف عمى إعداد ىذه التدريبات.
كمــا كثــف مــن عمميــات الح ارســة فــي المنــاطق التــي يتواجــد فييــا كبــار قادتــو ،وألزمــت ىيئــة األركــان ضــباطيا
بإتخ ــاذ إجـ ـراءات احت ارزي ــة لتجن ــب عممي ــات األس ــر ،كع ــدم ل ــبس البـ ـزات العس ــكرّية الت ــي يظي ــر عميي ــا رت ــبيم
ومناطق سكناىم ،حتى ال يتم التعرف عمييم ،وبالتالي اختطافيم .مع العمم أن  2سنوات من احتفـاظ حمـاس
ب ــ"شاليط" جعمتيــا تــدرك جيــداً أن "إس ـرائيل" تتــابع تحركاتيــا ،وت ارقــب عناصــرىا ،وتتجســس عمــى محادثــاتيم،
وتحــاول اســتخبلص الــدروس جيــداً منيــا ،الســيما وأن الجنــدي خضــع لتحقيقــات قاســية مــن "الشــاباك" لمتعــرف
عمى أي خيط أمني لمحيمولة دون تكرارىا في عمميات قادمة .ولعل أىم العقبات التي قد تعترض حمـاس فـي
نجاحيا ألي عممية خطف قادمة ضيق األمكنة المتاحة في الضفة وغزة ،خاصة وأن اإلحتفاظ بالجندي عدة
أيام قد يشكل خط اًر كبي اًر ،ألنو يعطـي الفرصـة لؤلجيـزة األمنيـة لتأخـذ وقتـاً كافيـاً تسـتطيع خبللـو قمـب الضـفة
والقطاع رأساً عمى عقب.
األمنيـة لعناصـرىا المكمفـين بميمـة اإلختطـاف باإلبتعـاد قـدر
ولذلك توجو القيادة العسكرية لحمـاس التعميمـات
ّ
اإلمكان عن األماكن التي تكثر فييا عمميات التمشيط والتفتيش من قبل الجيش ،وتواجدىم في مناطق يكون
من الطبيعي فييا استئجار شقق ووجود غرباء ،ليتم تييئة المكان جيـداً .كمـا أن اإلتصـاالت الياتفيـة والتقنيـة
أمنيـ ــة ينفـ ــذ مـ ــن خبلليـ ــا الصـ ــياينة ،حيـ ــث تمـ ــتقط أجي ـ ـزتيم األمنيـ ــة آالف المكالمـ ــات الياتفيـ ــة
تعتبـ ــر ثغ ـ ـرة ّ
لمفمســطينيين عمــى مــدار الســاعة ،ولــذلك تحــاول حمــاس القيــام بشــبكة اتصــاالت تقنيــة خاصــة بيــا فــي قطــاع
الصييونية.
غزة ،تتجاوز مسألة التنصت والمسح األمني الذي تقوم بو أجيزة األمن
ّ
التنسيق األمني
أي عمميــة خطــف قادمــة تتمثــل فــي معضــمة التنســيق األمنــي
مشــكمة أخــرى تعتــرض نجــاح حمــاس فــي تنفيــذ ّ
ـييونية ،ف ــي ض ــوء أن ىن ــاك سـ ـوابق
الق ــائم ب ــين األجيـ ـزة
ـطينية التابع ــة لمس ــمطة ونظيرتي ــا الص ـ ّ
األمني ــة الفمس ـ ّ
ّ
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واضحة فشمت فييا محاوالت الجيش و"الشاباك" في الكشف عن مكـان اختطـاف بعـض جنـوده ،لكـن السـمطة
الفمسطينية قادت لتسميميم دون ثمن ،كما تقول حماس.
ّ
ول ــم يع ــد سـ ـ اًر أن حم ــاس تب ــذل جي ــوداً حثيث ــة لمنج ــاح ف ــي أس ــر جن ــود ص ــياينة ،واحتج ــازىم كرى ــائن بي ــدف
اســتبداليم بمعتقمــين فمســطينيين ،وىــو مــا تيســر التعــرف عميــو عبــر لقــاءات أجريتيــا مــع أســرى ســابقين اتيمـوا
بالتخطيط لمثل تمك العمميات ،وزعمت "إسرائيل" أنيم يجمعون معمومات عن تحركات الجنود وتنقبلتيم ،مما
أشعل األضواء في أوساطيا تتعمق بنواياىم لمتسمل إلى قواعد عسكرّية بالضفة ،واحتجاز جنودىا كرىائن.
ووصل األمر بحماس أن قامت بتوزيع نشرة من  28صفحة تحت عنوان "مرشد لممختطف" عمى المسـتويات
الميدانية في كتائب القسام ،تقدم شرحاً مفصبلً عن عممية الخطف ،وتوصي الخاطفين بإجادة المغـة العبرّيـة،
ّ
والتحدث بيا بطبلقة ،والبحث عـن جنـدي ضـعيف البنيـة لسـيولة خطفـو ،وتفضـيل تنفيـذ العمميـة بحالـة جويـة
ماطرة ،واستخدام مسدسات كاتمة لمصوت ،واستبدال السيارة التي تم بيا الخطف بأخرى.
واختــتم المقــاء التقييمــي لمخبـراء الصــياينة نقاشــو بــالقول ،إن حمــاس مــن جيتيــا ،تحــاول اإلســتفادة مــن عمميــة
"الــوىم المبــدد" التــي نفــذتيا كتائــب القســام بتــاريخ  ،6002/2/62وأســفرت عــن اختطــاف "شــاليط" ،بإعتبارىــا
اء من طريقة تنفيذىا ،أو نتائجيا الخطيرة.
األمنية و
ّ
تحوالً نوعياً من النواحي العسكرّية و ّ
الميدانية ،سو ً
العسكرية
مجمة "بمحانيو"
ّ
الترجمات العبرية  ،6843مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية6023/6/65 ،

 57ىكذا تخطى «عين الحموة» االنزالق في «الفتنة المبنانية»

إيمي الفرزلي
خــرج مخــيم عــين الحمــوة مــن امتحــان «الفتنــة المبنانيــة» بنجــاح .كــل ق ـواه الفاعمــة أثبتــت أن مــا تقولــو تفعمــو.
أصـ ّـرت مـ ار اًر أن المخــيم لــيس طرفـاً فــي أي نـزاع لبنــاني ـ لبنــاني ،وبالفعــل اســتطاعت أن تجنبــو الوقــوع فــي
معركة ليست فمسطين وجيتيا وال محاربة العدو عقيدتيا.
مصر عمـى دعـم أحمـد األسـير ،عبـر اسـتيداف الجـيش
كانوا ثمة من بقايا جند الشام وفتح اإلسبلم ،ممن بدا
ّاً
وحارة صيدا.
س ـريعاً ،اســتنفرت الفصــائل اإلســبلمية والوطنيــة الفمســطينية ،وتحديــداً حركــة حمــاس ،فــي مســعى منيــا لمجــم
المتيورين» ومنع توريط المخيم في أتون الفتنة ،بما ييدد أمنو وأمن جواره ،وبما ال يجعمو نير بارد جديداً.
«
ّ
لــم يكــن مســعى التيدئــة ســيبلً ،فــبل مرجعيــة موحــدة لمــن يريــدون «االنتقــام» .لــذلك ،اعتمــد كــل طــرف عمــى
عبلقاتو الشخصية إلقناع من يستطع بالعدول عن ق ارره التفجيري.
وبالفعــل نجحــت ىــذه المســاعي ،التــي تولتيــا تحديــداً القــوى اإلســبلمية أي «حمــاس» و«عصــبة االنصــار»
رد الفعــل منــذ
و«الحركــة اإلســبلمية المجاىــدة» بقيــادة جمــال خطــاب وحركــة «الجيــاد اإلســبلمي» ،فــي لجــم ّ
بداية االشتباكات في عب ار عند الثانية من بعد ظير األحد وحتى منتصف الميل .كمـا أسـفرت وسـائل اإلقنـاع
المتحمسين عن ق ارراتيم.
الشرعية والفكرية عن ثني عدد ال بأس بو من
ّ
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منتصف الميل ،تبين أن ثمـة مـن لـم يقتنـع بمـا قـدم مـن حجـج لمنـع إقحـام المخـيم فـي معركـة ليسـت معركتـو.
أفمت ــت مجموعت ــان بقي ــادة ىي ــثم ومحم ــد الش ــعبي وب ــبلل ب ــدر وأطمقت ــا الن ــار عم ــى ح ــاجز الج ــيش ف ــي منطق ــة
التعمير.
تغيرت األولويات .لم يعد الجيـد الـذي قامـت بـو الفصـائل الفمسـطينية كافيـاً .صـار المطمـوب
في ىذا المرحمة ّ
تتوسع ويصبح من الصعب ضبطيا.
خطة عاجمة إلنياء المعركة التي فتحت قبل أن ّ
ـأخر الــرد ،فــأطمق مــا بــين  60و 30قذيفــة ناحيــة المخــيم ،أدت إلــى مقتــل شخصــين
مــن جيــة الجــيش ،لــم يتـ ّ
واصابة .22
الرد عنيفاً بحسب قائد شيداء األقصى المواء منير المقدح ،الذي شـارك فـي مسـاعي التيدئـة ،مؤكـداً أنـو
كان ّ
كان ينبغي حصر المعركة في مكانيا أي في منطقة التعمير والطوارئ.
ـتمرت مـن منتصـف ليـل األحـد وحتـى صـباح االثنـين .لـم تعـد النقاشـات مفيـدة،
جولة االجتماعات الجديـدة اس ّ
صار المطموب التحرك عمى األرض .صار الجيد الرئيسي مطموبـاً مـن القـوى االسـبلمية تحديـداً لمـا ليـا مـن
عبلقة مع المسمحين .وبالفعل ،استدعي عدد من ىؤالء إلى لقاءات ،أعيد فييا إجراء حـوارات فكريـة وشـرعية
وسياسية مكثفة ،فاقتنعوا في نيايتيا بضرورة وقف إطبلق النار.
بعد ذلـك ،بـدأ التواصـل مـع األحـزاب المبنانيـة ورئـيس فـرع مخـابرات الجـيش فـي الجنـوب عمـي شـحرور لوقـف
إطــبلق النــار ،والــذي اســتمر حتــى اتصــل رئــيس المكتــب السياســي لحمــاس خالــد مشــعل بــالرئيس نبيــو بــري،
ومتمني ـاً عميــو دعــوة الجــيش ،فــي المقابــل ،إلــى إيقــاف إطــبلق
مؤكــداً لــو الســيطرة عمــى الموقــف فــي المخــيم،
ّ
النار ..وىكذا كان.
بعد أن ىدأت المعركة ،صـار باإلمكـان االنتقـال إلـى المرحمـة الثانيـة المتمثمـة بسـحب المسـمحين مـن الشـارع،
والتــي توالىــا بشــكل خــاص كــل مــن أحمــد عبــد اليــادي ،الــذي كــان لــو الفضــل الـرئيس فــي ضــبط الوضــع فــي
المخيم ،وأبو أحمد فضل عن «حماس» ،إضافة إلى خطاب.
لم تنتو المقاءات التنسيقية في المخيم .وآخرىا جرى مساء أمس بين الفصائل الوطنية والفمسطينية .أراد ىؤالء
تقييم ما شيده عين الحموة خبلل اليومين الماضيين .كما أعادوا تأكيد أولوية حماية أمنو وأمن محيطو.
ولتأكيد دور حماس في ضبط الوضع ،اتصل رئيس الحكومـة المسـتقيمة نجيـب ميقـاتي بمشـعل شـاك اًر جيـوده
لتحييد المخيمات عن األحداث المبنانية ،ومثنياً عمى دوره في وقف إطبلق النار في محيط عين الحموة.
السفير ،بيروت6023/6/66 ،
 58في المقاومة ..ربيع منظمة التحرير الفمسطينية

د.عصام عدوان
ثورة أي شعب عمى نظامو الحاكم ال تبالي بما ستؤول إليو العبلقات مع المجتمع الدولي .وال يتسـاءل النـاس
عما إذا ستستمر الدول في استقبال سفراء الثورة واالعتراف بكيانيم الجديد.
تعــاني الفصــائل الفمســطينية مــن ىــاجس الخــوف مــن القفــز عــن منظمــة التحريــر .يظــن أكثــرىم أن المجتمــع
الــدولي ســيتنكر ألي ممثــل جديــد لمشــعب الفمســطيني ،وىــو أمــر وارد .ولكــن ىــل يجــب أن يقــف ىــذا اليــاجس
حائبلً دون تحقيق الشعب أىدافو وطموحاتو ،والحفاظ عمى ثوابتو؟.
مؤشرات عديدة تشير إلى استعصاء منظمة التحرير عمى اإلصبلح ،وامتناعيا أمام الفصائل التي خارجيا:
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 فحركة "فتح" التي تمسك بزمام منظمة التحرير وتتغمغل في كل مفاصميا منذ عـام 2222م وحتـى المحظـةلــن تســمح بإزاحتيــا عــن قيــادة المنظمــة ،وىــي متخوفــة كثي ـ اًر بعــدما رأت فــوز حركــة "حمــاس" بأغمبيــة مقاعــد
المجمس التشريعي وتخشى تكرار ذلك في انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني.
 النظــام العربــي بشــكل عــام غيــر ظمرحــب بتفعيــل منظمــة التحريــر ،وىــو لــم يتمــق ضــوءاً أخضــر بعــد مــن
الواليــات المتحــدة – ولــن يتمقــى ذلــك وفــق تحميمنــا – لجيــة تفعيــل المنظمــة .ودول الربيــع العربــي لــم تســتقر
أوضاعيا ،وىي بحاجة إلى بعض الوقت حتى تستعيد عافيتيا ويصبح ليا موقف مؤثر بشـأن تفعيـل منظمـة
التحرير .والى ذلك الحين لن يحدث أي تغيير عمى وضع منظمة التحرير.
 من غيـر الممكـن أن تسـمح الواليـات المتحـدة األمريكيـة واالتحـاد األوروبـي بعـودة فاعميـة منظمـة التحريـر،خصوصاً بعد االعتراف الدولي بدولة فمسطين عضواً مراقباً في األمـم المتحـدة ،حيـث تعيـدت الدولـة بـالعيش
بسبلم إلى جانب (إسرائيل) وليس طردىا وتحرير فمسطين وفق ما يشير إليو اسم المنظمة .إن التحرير الذي
تتبناه المنظمة في اسميا وموضوعيا ،إنمـا ىـو "إرىـاب" فـي عـرف المجتمـع الـدولي التـابع لمواليـات المتحـدة،
ولن تسمح ىذه الدول بعودة منظمة التحريـر لمباشـرة وظيفتيـا الطبيعيـة فـي تحريـر فمسـطين ،وىـي لـن تسـمح
بالتالي لحركة حماس تحديداً ألن تتصدر المنظمة التي غدت عضواً في المنظمات الدولية واإلقميمية.
 تمتن ــع ال ــدول العربي ــة الت ــي تض ــم أكب ــر كثاف ــة م ــن الفمس ــطينيين ع ــن إجـ ـراء انتخاب ــات لممجم ــس ال ــوطنيالفمسطيني .األمر الذي سيعطل المنظمة ولن يسيم فـي إعـادة تشـكيل المنظمـة عمـى أسـس سـميمة .وفيمـا لـو
اســتمرت الفصــائل الفمســطينية فــي الــذىاب إلــى تفعيــل المنظمــة دون انتخابــات شــاممة ،ســيعني إعــادة اجت ـرار
الوضع المأسـاوي لممنظمـة القـائم عمـى قاعـدة المحاصصـة واالسـتئثار واالبتعـاد عـن التمثيـل الحقيقـي لمشـعب
الفمسطيني .كما يعني أيضاً عـدم إقـرار ىـذه الـدول تحديـداً بتمثيميـة المنظمـة ،خصوصـاً إذا مـا أصـبح لحركـة
حماس وقوى المقاومة وجود قوي في إدارة شئون المنظمة.
 وضــع منظمــة التحريــر الفمســطينية انتيــى فــي منظومــة األمــم المتحــدة منــذ صــدور الق ـرار رقــم  211فــي2288/26/22م وذلــك لصــالح "فمســطين" التــي غــدت دولــة فــي 6026/22/62م .ىــذا ىــو الموقــف الــدولي.
فيل يحدد لنا الموقف الدولي خياراتنا الوطنية ويختار لنا َمن يمثمنا؟! .إن قيادة منظمة التحرير الحاليـة غيـر
معنيــة وال ميتمــة بتفعيــل منظمــة التحريــر ،وانمــا ىــي ميتمــة ومعنيــة بتفعيــل وضــع فمســطين كدولــة ،وتطــوير
حالة السمطة الفمسطينية إلى دولـة .وبالتـالي فـإن سـعي حركـة حمـاس والجيـاد اإلسـبلمي وغيرىـا مـن فصـائل
خارج إطار منظمة التحرير لدخول وتفعيل المنظمة إنما ىو جري وراء سراب.
تقودنا ىذه المؤشـرات إلـى التفكيـر الجـدي فـي بحـث سـبل تفعيـل المنظمـة إن كنـا مصـرين عمـى الحـديث عـن
المنظمة دون أي شيء آخر .وتبرز في ىذا الصدد أىمية قيام الفصائل الفمسطينية والييئات الشعبية والقـوى
المــؤثرة بالعمــل عمــى إقامــة كيــان م ـو حاز لمنظمــة التحريــر ،يجبــر المنظمــة عمــى الخضــوع لعمميــة اإلصــبلح،
ويجبــر األنظمــة العربيــة والمجتمــع الــدولي عمــى تفضــيل تفعيــل المنظمــة عــن قيــام كيــان جديــد خـارج الســيطرة
بالكامل .وفي حال فشل الكيان الجديد فـي إجبـار المنظمـة عمـى الخضـوع لئلصـبلح ،يكـون قـد كسـب الوقـت
والجيد فيمضي في مشروعو حتى يطوي منظمة ماتت بالفعل منذ توقيع اتفاق أوسمو البغيض.
فمسطين أون الين6023/6/65 ،
 59التمييز داخل "إسرائيل"
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نسمع ط وال الوقت عن التمييز ضد المرأة فـي مجتمعاتنـا العربيـة واإلسـبلمية ،مـن الصـومال وأفغانسـتان إلـى
مصر ودول الخميج ،لكن ناد اًر ما يعير العالم اىتماماً يذكر ألوضاع المرأة في إسرائيل.
والحقيقـة أن المـرأة ليســت وحـدىا التـي تتعــرض لمتمييـز داخــل المجتمـع اإلسـرائيمي ،فينــاك عنصـرية مؤسســية
تمارس ضد العرب ،فضبلً عن انتياكات بالجممة لحقوق الييود المياجرين من إفريقيا تحديداً.
ولو أن دولة أخرى في العالم ارتكبت الجريمة التي ارتكبتيا إسرائيل ،حين أعطت لمياجرات من إثيوبيـا دون
عممين عقاقير تمنع الحمل ،لقامت الدنيا ولم تقعد.
لكن التمييز ضد المرأة عمى وجو الخصوص ،يستحق عناية خاصة ،ليس فقط ألنو يحدث باسم الـدين وانمـا
ألن الدولة ذاتيا ليست بعيدة عنو.
وىو التمييز الذي أعربـت وزيـرة الخارجيـة األميركيـة السـابقة ىـيبلري كمينتـون ،عـن قمـق ببلدىـا منـو ووصـفتو
بأنو يشبو ما يجـري فـي إيـران ،بـل وشـبيت الفصـل بـين النسـاء والرجـال فـي إسـرائيل ،بالفصـل العنصـري فـي
ببلدىا حتى ستينات القرن الماضي.
والحقيقة أن تمك الظواىر اقتصرت لفترة عمى المناطق التـي يعـيش فييـا الحريـديم ،وىـي طائفـة تعتبـر األكثـر
تشدداً بين الييود.
لكن تمك الظواىر اتسعت لتشمل مناطق أخرى ،وتنطوي عمى أبعاد أكثر عمقاً .ففـي منـاطق الحريـديم ،مـثبلً
ال يمكن لممرأة أن ترتاد الحافبلت العامة إال من أبواب خمفية ،وعمييا أن تجمس أيضاً في المقاعد الخمفية.
وفي كل مكان في تمك األحياء ،ىنـاك يافطـات تطالـب المـرأة بارتـداء مبلبـس بعينيـا دون غيرىـا .والمـرأة فـي
إسرائيل محظور عمييا أن تصمي عند «حائط المبكى» بصوت مسموع ،أو ترتدي لباس الصبلة الذي يرتديو
الرجال ،وال أن تصمي كمجموعات حتى في األماكن المخصصة لمنساء.
لكن السنوات األخيرة شيدت تمدداً لمبادئ الحريديم خارج نطاق أحيائيم ،وبدا وكأنيا تمقى دعماً من الدولة.
ولعــل المثــال األبــرز عمــى ذلــك ،كــان الزيــارة التــي قــام بيــا شــيمون بيريــز لمكميــة التــي يــتعمم فييــا الحريــديم فــي
القدس عام .6022
فمن ىناك ،دعا رئيس إسرائيل إلى دمج الحريديم في المجتمع اإلسرائيمي ،وىي قضية مـن القضـايا الخبلفيـة
الميمة داخل إسرائيل .لكنو أضاف أن مثل ذلك الدمج «يتحتم لتنفيـذه احتـرام المتطمبـات الفريـدة التـي يتبناىـا
الحريديم بالنسبة لمواقع العمل».
وكان معنى كممات بيريز ،أن أفكار الحريديم التي يختمف معيا أغمـب الييـود وتجاىموىـا طـويبلً باعتبارىـا ال
تخصيم ،قد دخمت إلى قمب الحياة العامة.
فعمى أصحاب العمال ،وفق كبلم بيريز ،الذين سيعمل لدييم أبناء ىذه الطائفة ،أن يقوموا بفصل النساء عن
الرجال في مصانعيم ومتاجرىم وأعماليم« ،احتراماً لممتطمبات الفريدة» عمى حد قولو.
وقد اتسع بالفعل نطاق العمل بمبادئ الحريديم.
ففــي بعــض منــاطق القــدس ،ظــل محظــو اًر عمــى المـ ـرأة ،حتــى الشــير الجــاري كمــا ســيأتي الحق ـاً ،أن ترت ــاد
الحافبلت إال من األبواب الخمفية ،وتعرض الكثير من النساء لبلعتداء بسبب مبلبسين.
ففــي  ،6022تعرضــت طفمــة تبمــغ مــن العمــر ثمــاني ســنوات لبلعتــداء بالبصــق عمييــا وتيديــدىا والصـراخ فــي
وجييــا بالمعنــات ،ألنيــا ال تمتــزم بــالزي «المناســب» ،كمــا شــرحو الحريــديم فــي كتيــب تفصــيمي ارحـوا ينشــرونو
عمى الحوائط.
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وىو تفصيمي ألنو يحدد طول الرداء بالسنتيمترات ،ويحظر عمى من ىن أكبر من ثبلث سنوات ارتداء ألوان
بعينيا؛ ىي األحمر واألخضر واألصفر والبرتقالي والفضي والذىبي!
وقــد ذىــب التمييــز ألبعــد مــن ذلــك ،ففــي العــام الماضــي لجــأت ســيدة أميركيــة لمقاضــاة شــركة طي ـران العــال
اإلسـرائيمية ،ألنيــا فوجئــت بنقميــا مــن مقعــدىا لمقعــد خمفــي دون موافقتيــا ،ألن رجـبلً حريــدياً رفــض أن تجمــس
بجواره سيدة.
بل أكثر مـن ذلـك ،ظـل محظـو اًر ،حتـى بدايـة الشـير الجـاري (أيضـاً) ،أن تصـمي المـرأة بالطريقـة نفسـيا التـي
يصــمي بيــا الرجــال فــي األمــاكن العامــة ،ومنيــا «حــائط المبك ـى» ،حتــى إن منظمــة نســائية ســميت «نســاء
الحائط» ،نشأت منذ  2288لمدفاع عن حق النساء في الصبلة كما يردن.
وعمــى مــدار مــا يقــرب مــن ربــع قــرن ،ظمــت نســاء الحركــة البلئــي يجــرؤن عمــى الــذىاب لمصــبلة عنــد الحــائط
بصوت مسموع وبالمبلبس التي يرتدييا الرجال عند الصبلة ،يتعرضـن لبلعتـداءات ،بـل ويـتم القـبض عمـيين
مــن جانــب البــوليس ،األمــر الــذي يعنــي أن الدولــة فــي إسـرائيل قبمــت ذلــك التمييــز ضــد المـرأة ،وعكفــت عمــى
معاقبة مخالفيو.
وقــد أدى كــل ذلــك إلــى وضــع إس ـرائيل فــي موقــع المــتيم دولي ـاً ،وعمــت االنتقــادات الموجيــة ليــا بشــأن حقــوق
المرأة.
بل وأعمن أنصار إسرائيل في الكثير من الييئات الييودية في أميركـا وأوروبـا ،أنـو لـيس بإمكـانيم الـدفاع عـن
إسرائيل في موقفيا من المرأة.
ولعل تمك الضغوط تكون أحد أسباب التحول الذي حدث في األسابيع القميمة الماضية.
فبعد أن كانـت المحكمـة العميـا فـي إسـرائيل قـد حكمـت منـذ سـنوات لصـالح الفصـل فـي الحـافبلت بـين الرجـال
والنس ــاء ،وان ربطت ــو بش ــرط موافق ــة النس ــاء عمي ــو ،إذا بالم ــدعي الع ــام اإلسـ ـرائيمي يص ــدر أوائ ــل ش ــير م ــايو
الماضــي ،توجييــات لكافــة الــو ازرات بمنــع التمييــز ضــد المـرأة داخــل المؤسســات وفــي الفعاليــات التــي يقومــون
عمييا.
وأعمنت وزيرة العدل تسيبي ليفني ،أنـو صـار محظـو اًر التمييـز ضـد المـرأة فـي االحتفاليـات العامـة والمقـابر أو
حرمانيــا مــن إلقــاء خطــب التــأبين ،وىــي دخمــت بالمناســبة فــي معركــة مــع وزيــر الشــؤون الدينيــة بشــأن ذلــك
الموضوع.
أكثــر مــن ذلــك ،حكمــت المحكمــة العميــا فــي مــايو أيض ـاً ،بحــق الم ـرأة فــي الصــبلة كيفمــا شــاءت عنــد حــائط
المبكى.
ومنــذ حكــم المحكمــة تبــدلت األحـوال ،فبعــد أن كــان بــوليس المدينــة ييــاجم «نســاء الحــائط» ويعــتقمين ،انقمــب
دوره بقدرة قادر لدور الحماية لين وابعاد المتطرفين الييود من التحرش بين.
غير أن تمك التطورات ال تعني نياية المطاف ،فالكثير مما يحدث سـيتوقف اسـتم ارره عمـى نتـائج االنتخابـات
المقبمة في إسرائيل ،وحجم القوة التي سيحصل عمييا المتطرفون داخل الكنيست.
البيان ،دبي6023/6/66 ،
 60أبو مازن يمزق القناع عن وجو نتنياىو
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ليس العالم كمو ضدنا ،حتى اآلن ،لكن اجتمع عدد من االشخاص المركزيين في المجتمع الـدولي فـي اآلونـة
االخي ـرة معــا كــي يضــطروا نتنيــاىو الــى جعــل سياســتو فــي الشــأن الفمســطيني مرنــة .ويعمــل وزيــر الخارجيــة
االميركي جون كيري الـذي سـيعود الـى المنطقـة فـي يـوم الخمـيس فـي تنسـيق كامـل مـع ممثـل الرباعيـة تـوني
بمير ومع كاثرين آشتون وزيرة خارجية االتحاد االوروبي.
واليــدف ىــو جمــب نتنيــاىو الــى طاولــة التفــاوض ويكــون فــي رأس جــدول العمــل مســألة الحــدود بــين اس ـرائيل
والدولــة الفمســطينية .إن نتنيــاىو معنــي ان يؤجــل قــدر المســتطاع التباحــث فــي مســألة الحــدود ألنــو لــن يجــد
موافقة في ىذه المسألة عمى مواقفو ال في االدارة االميركية وال في اوروبا الغربية.
يشيد دبموماسيون أجانب التقوا في االيام االخيرة رئيس السمطة الفمسطينية أبو مازن بأن م ازجـو ممتـاز .فيـو
يظير استعدادا أكبر من استعداده في الماضي لتجديـد المحادثـات .وىـو مسـتعد ألن يتحمـل نقـدا مـن الشـارع
الفمســطيني عمــى اســتعداده وىــو عمــى يقــين مــن أنــو سيصــمد أمامــو .وكــان الشــرط الــذي اشــترطو ان تعمــن
اسرائيل مسبقا بأنيا توافق عمى ان يتم تحديد الحدود "عمى أساس خطوط  ،"2221لكن ينبغي أال نخرج مـن
نطاق االمكان ان يكون مستعدا لمتنازل عن ىذا الشرط ايضا.
انو ال يؤمن بأن نتنياىو متجو الى اتفاق – أو الى اتفاق يستطيع الفمسطينيون عمى كـل حـال التوقيـع عميـو.
فيدفو ىو "تمزيق القناع" عن وجيو وان يكشف عمى المؤل نوايا نتنياىو الحقيقية التـي تـتمخص كمـا يـرى أبـو
مازن بالتسويف في التفاوض وبرفض التخمي عن المناطق في واقع االمر.
اذا تحققت فروض أبو مـازن فسـيبدأ التفـاوض وسـيحاول نتنيـاىو ان يتيـرب مـن التباحـث فـي مسـألة الحـدود،
وســتتفجر المحادثــات ويــتيم المجتمــع الــدولي اس ـرائيل بــالتفجير .وســتتجو الســمطة الفمســطينية الــى مؤسســات
االمم المتحدة وتعرض اسرائيل عمى أنيا جية تخل بالقانون الدولي وستطمب عقوبات .فـي ايمـول سـيكون قـد
مر عشرون سنة عمى اتفاق اوسمو الذي كان اتفاقا مرحميا في الحاصل العام .وان حقيقـة أنـو مـرت عشـرون
ســنة منــذ كــان االتفــاق ســتعطي الــدعوى الفمســطينية وزنــا ازئــدا .ينــوي أبــو مــازن ان ييــدد ايضــا بحــل الســمطة
الفمسطينية .وىو ال ييدد بانتفاضة ثالثة ألنو يؤمن بأنو سيحرز أكثر ببل عنف.
مـن اجـل اضــعاف ريـح الـدعم التــي حصـل عمييــا أبـو مـازن مــؤخ ار أصـدر نتنيـاىو سمســمة تصـريحات معتدلــة
تشــير الــى اســتعداده لبلجتمــاع لتفــاوض مكثــف بــبل شــروط مســبقة .وىــو يــتيم فــي مقابــل ذلــك أبــو مــازن بأنــو
يخطط مسبقا لتفجير المحادثات .ويعد الطرفان اسمحة دعايتيما استعدادا لمصراع عمى مسألة التيمة – عمى
أي طرف سيمقي المجتمع الدولي المسؤولية عن الفشل.
لكــن قــدرة نتنيــاىو عمــى ان يعــرض ارادتــو فــي اتفــاق محــدودة .جــاء أمــس (االول) الــى بركــان فــي "الســامرة"
لبلحتفال بافتتاح مدرسة موسومة باسم أبيو .إن بركان جزء من الكتل االستيطانية لكن الرسـالة التـي تظيرىـا
زيارتيا ىـي تأييـد رئـيس الـوزراء الشـامل لممسـتوطنات .إن سـيطرة اليمـين المتطـرف عمـى القيـادة العميـا لميكـود
وتصريحات بينيت المعادية لمفمسطينيين تصب الزيت عمى النار.
يديعوت6023/6/66 ،
الحياة الجديدة ،رام اهلل6023/6/66 ،
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فــي أيــام صــباي فــي غــرب "الســامرة" كانــت "أرض اس ـرائيل" كاممــة .وكــان لــؤلردن ضــفتان؛ احــداىما كميــا لنــا
واالخرى ليم .قادت المعممـة فـي المدرسـة االبتدائيـة مجموعـة طـبلب الـى معصـرة فـي القريـة المجـاورة .وتعمـم
الطــبلب قيــادة الســيارات فــي شـوارع رام اهلل ،وفــي غــوش قطيــف ركبـوا خيـوال مــن المزرعــة المحميــة ،وكــان فــي
سـاحل غـزة رمــل ذىبـي وفنــدق لممســتجمين فــي المنطقـة .وتغمبــت الحيــاة اليوميــة عمـى الصـراع الــديني ،وكــان
يبدو أن االنتفاضة االولى تبلشت كشوكة في مؤخرة التاريخ.
كان األمر كذلك حتـى تسـعينيات القـرن الماضـي واتفاقـات اوسـمو .واختفـى مـا كـان فـي مـرج البيـت االبـيض،
فقد وقع رابين عندما كان رئيس الوزراء بعد أن قتمو ييودي .وتـولى نتنيـاىو ،الـذي كـان يقـود االحتجـاج ضـد
"اوسمو" ،السمطة واستمر في الحفاظ عمى تمك االتفاقات.
تغير الواقع بعد عشرين سـنة ،فنشـبت انتفاضـة اخـرى ،وال يوجـد سـبلم مـع الفمسـطينيين ،لكـن "ارض اسـرائيل
الكاممـة" غيــر موجـودة .بقيــت المنطقتـان "أ" و"ب" تحــت سـيطرة فمســطينية .وال يسـكن ييــود ىنـاك وال يــدخمون
الى ىناك .ولمفمسطينيين عمم ونشـيد وطنـي وقـوة عسـكرية داخـل "ييـودا" و"السـامرة" ،أي جميـع رمـوز الدولـة،
وأنشئت في قطاع غزة منذ االنفصال دولة فمسطينية أخرى تحكميا منظمة "ارىابية" تعرض إسرائيل لمخطـر.
إنيما دولتان لشعب واحد دون تعريف ودون سبلم.
ىذا ىو الواقع األفضل أو االسوأ .اليسـار يعتـرف بـو .ويعتـرف بـو أكثـر اليمـين ايضـاً ،لكنـو ال يتحـدث عنـو.
إن الجدل حول "ارض اسرائيل الكاممة" يجري وكأننا عدنا الى الوراء ،الى مطمع سنة  .2223ويتباحثون في
"ييودا" و"السامرة" وكأنو ليست فييما مناطق تعرف بأنيا سمطة فمسطينية.
إن خطبة نتنياىو في بـار ايـبلن وضـعت ألول مـرة فكـرة دولتـين لمشـعبين داخـل اليمـين .وبـرغم االنتقـاد الـذي
تمقاه نتنياىو من اليسار لعدم الجدية وعدم النية ،فانو وضع عمى الطاولة الصـيغة التـي كـان يعارضـيا بشـدة
في الماضي وكررىا مرة بعد أخرى .ولم تغير التصريح حقيقة أن احتمال التوصل إلى اتفاق سبلم ضعيف.
وأعمــن المخمصــون لـ ـ "ارض اس ـرائيل الكاممــة" فــي المقابــل معارضــة شــديدة .واقترحــت قمــة فــي أقصــى اليمــين
ضــم كــل شــيء – مــع مميــون ونصــف مميــون فمســطيني .إنيــا دولــة ذات شــعبين خط ـرة عمــى الصــييونية مــع
االعتماد عمى اهلل وعمى تقديرات سكانية .وحاول اآلخرون وأقداميم عمى االرض ان يجدوا طرقا في الوسط.
وكــذلك ايضــا حــزب "البيــت الييــودي" .وخطــتيم السياســية عشــية االنتخابــات تتحــدث عــن ضــم المنطقــة "ج".
ويمكــن أن نســتدل ممــا كتــب عمــا لــم يكتــب .تغيــر الواقــع أيضــا فــي نظــر الحــزب الــذي يـرفض فكـرة الــدولتين
لمشعبين .إن ضم المنطقة "ج" يعني إبقاء ما عدا ذلك لمفمسطينيين ،أي االعتراف بنتائج اتفاقـات اوسـمو الـى
اآلن .إن الشــوكة الحقيقيــة فــي رؤيــا "ارض اس ـرائيل الكاممــة" ىــي أرض فمســطينية بنســبة  20فــي المائــة .وال
يغير االصطبلح شيئا سواء تحدثنا عن سمطة فمسطينية أو كيان أو دولـة منزوعـة السـبلح .إن الواقـع يوجـب
عمى اليمين ان ينظر في المرآة.
يمكن أن نقمّل الجدل بين اليمين واليسار .إن الكتل االستيطانية ( 26فـي المائـة) لـن تنقـل الـى الفمسـطينيين.
والمنطقتان "أ" و "ب" ( 20في المائـة) لـن يسـكنيما اسـرائيميون بعـد اآلن ،وتبقـى  28فـي المائـة مـن المنطقـة
"ج" عمييــا نحــو مــن  200ألــف مســتوطن ،ويجــري جــدل قــوي وجــدي حــول ىــذه المنطقــة ،وىــو جــدل يتجــاوز
المعسكرات في إسرائيل .بيد أنو يخبلف الخطاب العام ليس فيو شيء من الصراع الذي جرى فـي تسـعينيات
القــرن الماضــي حــول مســألة "ارض اس ـرائيل الكاممــة" .فقــد حــان الوقــت بعــد عش ـرين ســنة مــن التوقيــع عمــى
االتفاقات ان نتجادل عمى األقل حول السؤال الصحيح.
عن "يديعوت"6023/6/65 ،
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