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 2ىــآرتس :وزيــر مــن الميكــود يعمــن أن نتنيــاىو مســتعد لتســميم  %99مــن أراضــي الضــفة مقابــل مطالــب
"إسرائيل" األمنية
راـ اهلل -القدس دوت كوـ -ترجمة خاصة :صرح وزير ليكودي ،بأف نتنياىو ،مستعد لالنسحاب مف 40
بالمئة مف أراضي الضفة الغربية ،بما فييا إخالء العديد مف المستوطنات ،في اطار اتفاؽ مع الفمسطينييف،
"يمبي المطالب األمنية اإلس ارئيمية" .وقاؿ الوزير الذي لـ يرغب باإلفصاح عف اسمو ،لصحيفة "ىآرتس" :إف
نتنياىو يدرؾ جيدا ،بأنو في حاؿ استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف ،تحت اشراؼ وزير الخارجية
األميركي جوف كيري ،فإنو عميو االنخراط في مفاوضات جدية ،حوؿ حدود الدولة الفمسطينية.
وأضاؼ" :نتنياىو يدرؾ أنو لمتوصؿ التفاؽ سالـ ،عميو اإلنسحاب مف اكثر مف  40بالمئة مف أراضي
الضفة الغربية ،واخالء مستوطنات" ،وبأف ىذه واحدة مف القضايا التي سيجري بحثيا.
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واستطرد الوزير لمصحيفة ،بأف قضية الترتيبات األمنية تشكؿ مصدر اإلىتماـ الرئيسي لنتنياىو ،وستكوف
المطمب ال رئيسي لو في المفاوضات ،وفي حاؿ تمبية مطالبو األمنية ،فانو سيكوف عمى استعداد لتقديـ
تنازالت ميمة عمى صعيد األراضي.
واشار الى اف رئيس الوزراء االسرائيمي ،يريد أف تكوف الدولة الفمسطينية المستقبمية منزوعة السالح ،وأف
يحافظ الجيش اإلسرائيمي ،عمى تواجد طويؿ األجؿ ،في غور األردف ،حتى واف تنازلت اسرائيؿ عف السيادة
عمييا.
وأبمغ مصدر آخر مقرب مف المفاوضات الصحيفة ،بأف نتنياىو ال يمتمؾ أي خريطة لحدود الدولة
الفمسطينية المستقبمية ،لكف جؿ اعتباراتو حوؿ ىذه المسألة ،نابعة مف قضايا عممية وليست ايديولوجية ،وأف
مبدأيو الرئيسييف ،يتمخصاف بالمحافظة عمى الكتؿ اإلستيطانية ،كجزء مف اسرائيؿ ،إضافة الى التواجد
العسكري في غور األردف ،بدوف السيادة اإلسرائيمية ىناؾ.
وقاؿ الوزير الميكودي :إف نتنياىو يرغب بشدة في استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف ،لكنو غير مقتنع
بأف الرئيس الفمسطيني ،محمود عباس يتمتع بنفس الجدية .وأضاؼ" :ىو -نتنياىو -متيقف مف عدـ وجود
شريؾ" وانو يعتقد بأف المفاوضات ستستمر لسنة عمى األقؿ ،وأنو معني بمفاوضات جدية ،وليس تمؾ التي
قد تتعثر بعد عدة اسابيع .وقاؿ":في البداية فإف الجميع سيتبنى مواقؼ متطرفة ومتشددة ،لكف نتنياىو يعتقد
بأف تمؾ المواقؼ ستبدأ باالنسجاـ ،عندما يبدأ الطرفاف برؤية الرزمة كاممة .وبرأي الوزير االسرائيمي ،فانو
وبخالؼ المظاىر المتناقضة ،فاف نتنياىو سيتمكف مف تجنيد الدعـ السياسي الواسع لمثؿ ىذه الصفقة مع
الفمسطينييف حتى داخؿ الميكود .وقاؿ" :إذا قاد ذلؾ سيتبعو ،حتى اولئؾ الذيف يقدموف انفسيـ كجناح
يميني" .وأضاؼ بأف نتنياىو لف يواجو أي مشاكؿ سياسية ،مف حيث المحافظة عمى حكومتو ،حيث بمقدوره
تشكيؿ حكومة مع حزب العمؿ أو الحصوؿ عمى دعمو مف الخارج .وقاؿ" :نتنياىو يدرؾ الوضع وباالمكاف
سماع ذلؾ في ما يقولو وفي كيفية قولو ،وىو يؤمف بأف اإلتفاؽ عمى حؿ الدولتيف لشعبيف سيكوف في
صالح اسرائيؿ" .كما أف معظـ قادة المستوطنيف يشاطرونو ىذا الرأي ،فعندما زار نتنياىو مستوطنة "بركاف"
اإلثنيف الماضي ،بدا رئيس مجمس المستوطنات اإلقميمي في الضفة غرشوف ميسيكا في حاؿ شبيو بعشية
فؾ االرتباط مع غزة عاـ  ،8002وحينيا حث ميسيكا نتنياىو عمى عدـ الخضوع لمضغوط الداخمية أو
الخارجية ،حيث اف السالـ ال يعني القاء األطفاؿ خارج منازليـ .وطبقا لمصحيفة ،فإف العديد مف أقطاب
اليميف ،يعتقدوف بأف نتنياىو سيدير الظير ليـ ،وحتى لحزبو مف أجؿ التقدـ باتجاه صفقة تاريخية مع
الفمسطينييف .وكاف تكرار نتنياىو لتصريحاتو حوؿ الخشية مف أف تتحوؿ إسرائيؿ الى دولة ثنائية القومية،
قد عمقت مف معتقداتو.
القدس ،القدس8923/6/88 ،
 2عباس يصل الدوحة ويينئ أمير قطر بتسممو مقاليد الحكم
الدوحة :ىنأ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس ،مساء اليوـ الخميس ،أمير دولة قطر الشيخ تميـ بف حمد
بف خميفة آؿ ثاني ،لتسممو مقاليد الحكـ ،بحضور األمير الوالد الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني ،وذلؾ بعيد
وصولو إلى العاصمة القطرية الدوحة.
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وتمنى عباس ،ألمير قطر ،التوفيؽ والنجاح في قيادة مسيرة الشعب القطري الشقيؽ نحو مزيد مف التحديث
والتطور والتنمية ،وفي عالقاتو الداخمية والخارجية العربية والدولية ،ولقطر وشعبيا الشقيؽ دواـ التقدـ
واالزدىار.
وأكد ثقتو بأف قطر بقيادة الشيخ تميـ ستواصؿ ما جسده الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني في دعـ شعبنا
الفمسطيني وقضيتو العادلة ،وتعزيز العالقات التاريخية التي تربط البمديف.
وشكر عباس ،امير قطر ،عمى مواقفو تجاه شعبنا وقضيتو العادلة ،والتي جاءت في الخطاب الذي ألقاه
مساء أمس األربعاء ،لمناسبة تسممو مقاليد الحكـ في قطر.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/6/27 ،
 3ىنية :مصممون عمى تحقيق المصالحة الفمسطينية ..ونرفض الوطن البديل والتنازل عن حق العودة
غزة :جدد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية تمسكو بخيار الوحدة الوطنية وانياء االنقساـ الفمسطيني،
قائالً" :وحدتنا ىي سر قوتنا وسنعمؿ مف أجؿ إنياء االنقساـ ومصمموف عمى تحقيؽ المصالحة لتكوف لنا
حكومة واحدة وسمطة واحدة وقيادة واحدة وبرنامج وطني واحد".
وأضاؼ ىنية خالؿ مشاركتو حفؿ تخريج طالب مف جامعة فمسطيف برفقة وفد محمي ودولي "مشاركة أخوة
مف الضفة الغربية منيـ السيد منيب المصري في ىذا االحتفاؿ تأكيد عمى وحدة الوطف ،ووحدة لشعب
والمصير واحد واألىداؼ واحدة" ،معتب ار االنقساـ امر طارئ عمى الشعب الفمسطيني و َّ
أف األصؿ ىو التوحد.
في سياؽ متصؿ؛ أكد رئيس الوزراء أف قضية فمسطيف ليست قضية الفمسطينييف وحدىـ بؿ قضية كؿ
األمة العربية ،موجيًا رسالتو لموفد "ىذه المشاركة يقوؿ فييا مف شاركنا أف الفمسطينييف ليسوا وحدكـ ،ومف
ىنا نقوؿ أننا متسمكوف بالعمؽ العربي لفمسطيف".
وحوؿ ما يثار بيف الفينة واألخرى أف الشعب الفمسطيني يعيش بيناء خارج وطنو ،أكد رئيس الوزراء أف
الشعب الفمسطيني أنو ال يمكف أف يقبؿ بالوطف البديؿ وال يفرط بأرضو أو بالتنازؿ عف حؽ العودة،
"األرض لنا والقدس لنا والكؿ لنا واهلل بقوتو معنا".
وعد رئيس الوزراء المشاركة الرسمية واألىمية في جامعة فمسطيف التي تعد مؤسسة أىمية" ،ىي دليؿ عمى
ّ
الشراكة بيف المؤسسات الرسمية والمؤسسات األىمية ،فال غنى ألحد عف اآلخر ،مف خالؿ الشراكة نحقؽ
االنجازات الكبرى والرفعة والعزة" ،معب ار عف سعادتو بالمشاركة في ىذا االحتفاؿ.
وحوؿ االحتفاؿ ،قاؿ ":ىذا يوـ مشيود بأف يجري الحفؿ بمقر الجامعة قرب ما كاف يسمى بمغتصبة
نيتساريـ ولكنا اليوـ ونحف نقيـ حفؿ فمسطيف عمى أرض حرة تمكف األبطاؿ مف المقاوميف وقدمنا الشيداء
وأرغموا االحتالؿ أف يندحر عف ىذه األرض لنعيش أحرار نقيـ احتفاالتنا تحت راية الحرية".
وأشار رئيس الوزراء إلى انجازات الشعب الفمسطيني العديدة ومف بينيا صروح التعميـ الجامعات الحاضنة
ألبناء وبنات الشعب الفمسطيني والتي تخرج العمماء والقادة الذيف يقودوف مسيرة البناء والتحرير ،موضحا أف
ىذه الصروح التي بنيت بأيادي الشعب الفمسطيني ليرتقي بيا.
وأشاد بجامعة فمسطيف التي بنيت بسواعد أبناء الشعب الفمسطيني ،وىي جامعة أسست في سنوات
االنتفاضة وعاصرت االنتفاضة والحصار والحرب األولى والثانية ،محييا مجمس أمناء الجامعة وعمى رأسيـ
د .فاروؽ االفرنجي.
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وأوضح أف احتفاؿ جامعة فمسطيف تحمؿ رسائؿ ميمة" ،فاختيار اسـ فمسطيف كاف موفقا ألف فمسطيف
تجمعنا وتوحدنا وفمسطيف أكبر منا جميعا ،وألننا نتعمـ مف أجؿ فمسطيف ونقاوـ مف أجؿ فمسطيف ونضحي
مف أجؿ فمسطيف".
وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم2013/6/28 ،
 4الغصين :جيات إعالمية إسرائيمية تسعى الستئناف عمميا بغزة" ..سنعاقب من يتعامل معيا بالقانون"
غزة  -خاص صفا :قاؿ رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة إيياب الغصيف إف جيات إسرائيمية تحاوؿ
حاليا تجديد العمؿ والتواصؿ مع مؤسسات إعالمية ومراسميف في قطاع غزة.
ً
وأضاؼ الغصيف في تصريح لوكالة "صفا" مساء الخميس "وردتنا معمومات أولية حوؿ وجود محاوالت
لجيات إعالمية إسرائيمية بيدؼ تجديد عمميا في غزة ،ونحف جددنا التأكيد عمى قرار مجمس الوزراء
الصادر في جمستو رقـ ( )274نياية العاـ المنصرـ ،لمحيمولة دوف ذلؾ".
وأكد عمى أف أي مؤسسة إعالمية يثبت تواصميا مع اإلعالـ اإلسرائيمي سواء في تقديـ البث أو المراسمة أو
إعداد تقارير عف قطاع غزة سيتخذ بحقيا اإلجراءات القانونية المتبعة بحسب القرار.
وأوضح أف اإلعالـ الحكومي سيخاطب أي مؤسسة إعالمية أو مراسؿ يثبت عممو مع جيات إعالمية
مبينا أف نقؿ األخبار والترجمات مف اإلعالـ
إسرائيمية لمعدوؿ عف ذلؾ قبؿ معاممتيـ وفؽ القانوفً ،
اإلسرائيمي ال يدخؿ ضمف ىذا القرار.
وختـ الغضيف بالقوؿ "نحف مطمئنوف لمؤسساتنا اإلعالمية التي تعرؼ وتحرص عمى مصمحة الوطف،
والقرار جاء مف باب الحفاظ عمى المصمحة العامة ،وحتى ال نقدـ معمومات أمنية لالحتالؿ ،أو نسمح لو
بنقؿ تقارير كاذبة عف قطاع غزة".
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2013/6/27 ،
يسوق الوىم والخداع لمشعب الفمسطيني
 5حسن خريشة :كيري ّ
طولكرـ :قاؿ النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني حسف خريشة إف جيود وزير الخارجية
شيئا سوى مزيد
األمريكي جوف كيري ،وزياراتو المكوكية لألراضي الفمسطينية المحتمة والمنطقة ،لف تحمؿ ً
مف الضغوط عمى الجانب الفمسطيني والعربي لالعتراؼ بييودية إسرائيؿ ،ولكسب الوقت لصالح تؿ أبيب،
ولمزيد مف العدواف عمى الشعب الفمسطيني والشعوب العربية".
وأضاؼ خريشة أنو "بعد مؤتمر مدريد كاف العدواف عمى العراؽ ،وبعد مؤتمر كامب ديفيد كاف العدواف عمى
لبناف ،وىـ يحضروف ال تفاؽ جديد مع السمطة الفمسطينية ولعدواف جديد عمى أطراؼ أخرى في المنطقة".
وأشار خريشة في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" إلى أف قيادة السمطة الفمسطينية تنتظر نتائج جيود
كيري لمعودة إلى المفاوضات مع تؿ أبيب أكثر مف انشغاليا في الوضع الداخمي" ،مضيفًا أف "المفاوضات
قد تكوف بدأت بالفعؿ ،وفي كؿ يوـ نخسر مزيد مف األراضي لصالح االستيطاف ،وتيويد القدس والمسجد
األقصى".
قدس برس2013/6/27 ،
 6وكالة "معا" :لقاءات سرية لإلفراج عن أسرى قدامى كشرط لمعودة إلى المفاوضات
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بيت لحـ  -تقرير معا :تستمر قضية األسرى في سجوف االحتالؿ باعتالء قمة االىتماـ واألولوية بيف كافة
القضايا ،حموؿ ومفاوضات ولقاءات سرية وعمنية عقدت م ار ار وتك اررا ،وتعيدات تخرج مف القيادة والمسؤوليف
دوما أف األسرى عمى سمـ األولويات ،ومصادر إسرائيمية نقمت خالؿ األياـ القميمة الماضية أنباء عف قرب
عقد صفقة إفراج عف أسرى دوف تحديد مواعيد أو أعداد ودوف تأكيد أو نفي كمّي ،ولكف ىؿ ستحمؿ األياـ
القادمة فرجا ألسرى مضى عمى اعتقاليـ أكثر مف  20عاماً.
رئيس الييئة العميا لمتابعة شؤوف األسرى أميف شوماف أكد لػ معا وجود مفاوضات سرية تدور في ىذه
األوقات داخؿ اجتماعات سياسية لإلفراج عف األسرى القدامى المعتقميف منذ ما قبؿ أوسمو والبالغ عددىـ
 107أسرى كشرط لمعودة إلى المفاوضات.
وقاؿ شوماف إنو ال يعوؿ عمى ىذه االجتماعات واألحاديث؛ ألف إسرائيؿ ال تمتزـ بأي عيود أو مواثيؽ ما
لـ تكف ىناؾ ضغوط قوية تجبرىا عمى االلتزاـ بيا ،بالرغـ مف أف وجود األسرى الفمسطينييف داخؿ
المعتقالت اإلسرائيمية أصالً يخالؼ كؿ القوانيف واألعراؼ الدولية واالتفاقيات الموقعة.
وأضاؼ شوماف أف ىناؾ ضغوط ومحاوالت مف قبؿ أعضاء كنيست متطرفيف إلقرار قانوف يقمص مف
صالحيات الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيرس ،كونو يممؾ صالحيات تمكنو مف "العفو" واإلفراج عف أي
أسير فمسطيني ،وبالتالي الحيمولة دوف اإلفراج عنيـ كشرط الستئناؼ المفاوضات.
وحوؿ أنباء ترددت عف موافقة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو عمى اإلفراج عف عدد مف األسرى
القدامى ،قاؿ الكاتب والمحمؿ السياسي ىاني المصري لػ معا إف نتنياىو اشترط اإلفراج عف أسرى عمى
ثالث دفعات حتى تضمف إسرائيؿ إرغاـ السمطة عمى االستمرار بالمفاوضات.
وأشار المصري إلى أف ىناؾ تراجع في المطالب الفمسطينية الستئناؼ المفاوضات وتقميصيا إلى مطمبيف
وبتالي التنازؿ عف احد ىذه المطالب والمتمثمة باالعتراؼ بدولة فمسطيف عمى حدود عاـ  67وتجميد
االستيطاف واطالؽ سراح األسرى.
وكالة معاً االخبارية2013/6/28 ،
 7غازي حمد :زيارة أردوغان لغزة تاريخية وليا دالالت
غزة :أكد وكيؿ و ازرة الشؤوف الخارجية في غزة غازي حمد أف الحكومة والشعب الفمسطيني يترقبوف زيارة
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف إلى القطاع ،والتي أُعمنت وسائؿ إعالـ فمسطينية محمية
ومسئوليف أتراؾ أف أردوغاف سيزور قطاع غزة في  5تموز المقبؿ.
وأوضح أف ىذه الزيارة التاريخية تشريؼ لمشعب الفمسطيني ولغزة عمى وجو الخصوص ،لما ليا مف دالالت
عمى موقؼ تركيا الداعـ لمشعب الفمسطيني ,ورفضيا لمحصار الذي تفرضو "إسرائيؿ" عمى القطاع منذ
صيؼ 2006ـ.
تركيا الخميس ,بحضور الوكيؿ المساعد يوسؼ المدلؿ،
دبموماسيا
وفدا
جاء ذلؾ خالؿ استقبالو ً
إعالميا ً
ً
ً
وعددا آخر مف المدراء وكبار العامميف في الو ازرة.
ونائب رئيس المجنة عالء الديف البطة،
ً
مف جانبو ،أكد أميف عاـ مجمس الوزراء في غزة عبد السالـ صياـ أف حكومتو لـ تبمغ رسمياً بموعد زيارة
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف إلى قطاع غزة.
استثنائيا ،واف لمثؿ ىذه الزيارة
يخيا و
ً
وقاؿ صياـ في تصريح صحفي إف زيارة أردوغاف لغزة تعتبر حدثًا تار ً
مف تأثيرات ودالالت عديدة ،كما أنيا ستساىـ بشكؿ كبير في كسر الحصار المفروض عميو .وأضاؼ
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"نعتقد بأف الزيارة ستكوف في موعد قريب ،وما تناقمتو وسائؿ اإلعالـ بشأف الموعد منسوب لمصادر إعالمية
تركية".
وأشار صياـ إلى أف حكومتو لـ تتمؽ الموعد النيائي لمزيارة ،وسيتـ اجراء كافة الترتيبات الالزمة الستقباؿ
أردوغاف حاؿ تأكيد الموعد مف الجيات الرسمية التركية.
مشير
ًا
وجدد ترحيب الحكومة بكافة المتضامنيف مع القضية الفمسطينية ،والشعب المحاصر في قطاع غزة،
إلى أف أي زيارات لغزة في ىذا االطار مف شأنيا تعزيز صمود الشعب وتأكيد عمى حقوقو المشروعة.
عمان2013/6/28 ،
السبيلّ ،
 8السمطة الفمسطينية تدين ق اررات االستيطان الجديدة في القدس
راـ اهلل  :دعا الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضيف الفمسطينييف المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيؿ عمى
انتياكاتيا الممنيجة لمقانوف الدولي .وجاءت دعوتو ىذه عقب اعالف إسرائيؿ عف بناء  66وحدة استيطانية
جديدة في مستوطنة جبؿ أبو غنيـ (ىار حوما) في منطقة بيت لحـ ،قبؿ أياـ قميمة مف زيارة وزير الخارجية
األميركي جوف كيري لممنطقة.
وقاؿ اف "اسرائيؿ لدييا برنامج ممنيج ينتظر زيارة المسؤوليف األميركييف ،مثؿ ما حصؿ مع نائب رئيس
الواليات المتحدة جو بايدف ،والذي يشمؿ المستوطنات والمستوطنات والمزيد مف المستوطنات .وما تزاؿ
اسرائيؿ منذ توقيع اتفاؽ أوسمو في عاـ  1663تطبؽ ذات السياسة مف خالؿ زيادة عدد المستوطنيف الى
ثالثة أضعاؼ خالؿ  20عاما ،وسمب األراضي الفمسطينية وحرماف الفمسطينييف مف العيش بحرية وكرامة".
وتابع الدكتور عريقات " اف البناء االستيطاني في جبؿ أبو غنيـ (ىار حوما االستيطاني) ييدؼ إلى فصؿ
القدس الشرقية المحتمة عف مدينة بيت لحـ ،فضال عف اآلثار السياسية والثقافية واالقتصادية الناجمة عف
السياسات االستيطانية التي ال تعد وال تحصى.
وأكد اف النشاط االستيطاني في القدس الشرقية المحتمة وما حوليا ىو واحد مف أىـ األسباب الرئيسية وراء
تالشي حؿ الدولتيف  ،ودوف القدس الشرقية لف تكوف ىناؾ دولة فمسطينية".
وأدانت و ازرة الخارجية امس بشدة ق اررات سمطات االحتالؿ االسرائيمي واعتبرتيا تحديا ساف ار ورفضا قاطعا
لمجيود االميركية والدولية الرامية الحياء المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية.
واستنكرت و ازرة الخارجية ىذا الصمؼ االسرائيمي ،والتمرد عمى ق اررات الشرعية الدولية ،وارادة السالـ
العالمية.
وقالت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حناف عشراوي امس الخميس ،إف بناء وحدات سكنية في
مستوطنة "جبؿ أبو غنيـ" بالقدس الشرقية وتكثيؼ اليجمات واالقتحامات ،يأتي استخفافا بالمبادرات الدولية
وانياء صريحا لحؿ الدولتيف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/28 ،
 9حركة حماس تستنكر حممة التشويو ضدىا في وسائل إعالم مصرية
جددت حركة حماس دعوتيا لوسائؿ االعالـ المصرية بعدـ الزج بيػا فػي أي احػداث مصػرية داخميػة ،محػذرة
مف استمرار ىذه اليجمة مف قبؿ بعض وسائؿ اإلعالـ.
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وأكػػدت الحركػػة فػػي بيػػاف ليػػا ،عمػػى عالقتيػػا المتينػػة بالشػػعب والقيػػادة المصػرية واألحػزاب السياسػػية" ،وقالػػت:
"إف ى ػػذه الحم ػػالت الت ػػي تس ػػعى إل ػػى دؽ األس ػػافيف ب ػػيف الش ػػعب الفمس ػػطيني وب ػػيف مص ػػر وش ػػعبيا ،حم ػػالت
مشبوىة ىابطة لف تنجح أبداً في أىدافيا وستظؿ عالقتيا بمصر عالقة عصية عمى الكسر والتشويو".
وأضػػاؼ البيػػاف" :إننػػا نػػثمف العالقػػة المتينػػة بػػيف حركػػة حمػػاس والقيػػادة المصػرية وشػػعبيا وأحزابيػػا السياسػػية،
األمػػر الػػذي انعكػػس فػػي رسػػائؿ الشػػكر والتنسػػيؽ مػػع القيػػادة فػػي غ ػزة لمحفػػاظ عمػػى الحػػدود ،ونػػذكر فػػي ىػػذا
السياؽ أنو لـ توجو أي تيمة رسمية حقيقية لحماس مف الجيات المصرية الرسمية".
واستنكرت "حماس" استمرار "حممة التشويو المبرمجة التػي تمارسػيا بعػض وسػائؿ اإلعػالـ المصػرية ألىػداؼ
إيديولوجي ػػة وسياس ػػية وب ػػدعـ م ػػف جي ػػات مش ػػبوىة تق ػػدـ رش ػػاوى مالي ػػة باىظ ػػة لص ػػناع الفبرك ػػات واألكاذي ػػب
ضػػدىا" ،كمػػا أدانػػت "كػػؿ أش ػػكاؿ الػػزج بيػػا وبعناصػػرىا ومجاىػػدييا ف ػػي أيػػة أزمػػات مص ػرية داخميػػة أو أي ػػة
معادالت وحسابات حزبية في مصر" ،مؤكدة في الوقت ذاتو عمى أنيا "ظمت وستظؿ بمنآى عف التدخؿ في
الشأف الداخمي ألية دولة عربية وعمى رأسيا مصر".
ودعت الحركة كؿ األحزاب السياسية في مصر "أف يكونوا سنداً لمقضية الفمسطينية ،والى نبذ كؿ مف يحاوؿ
النيؿ مف فمسطيف ومقاومتيا".
وقاؿ البياف" :ستظؿ حماس والمقاومة حصػناً حاميػاً لحػدود مصػر وأمنيػا ،ولػف تسػمح بالمسػاس بػأمف مصػر
وشعبيا ،وستظؿ حماس عمى عالقة ومسافة واحدة مف جميع أىمنا في مصر الشقيقة".
وأعربػػت الحركػػة عػػف أمميػػا "أف يسػػود السػػمـ مصػػر ويحفػػظ اهلل مصػػر وشػػعبيا وأمنيػػا ودماءىػػا ومسػػتقبميا"،
معتبرة أف "مصر وشعبيا عمؽ استراتيجي لمشعب الفمسطيني ولقضيتو".
فمسطين أون الين8923/6/87 ،
 29البردويل لـ"قدس برس" :الحديث عن جسر مالي بين حماس واخوان مصر "تضميل"
غ ػزة (فمسػػطيف) :نفػػى القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس صػػالح البردويػػؿ صػػحة المعمومػػات التػػي أوردتيػػا صػػحيفة
/الشرؽ األوسط /المندنية اليوـ الخميس ( )6|82حوؿ وجود "جسػر مػالي" يػربط "حمػاس" بػاإلخواف المسػمميف
فػػي مصػػر ،واعتبػػر ذلػػؾ "جػػزءا مػػف حممػػة التضػػميؿ واألحػػالـ الوىميػػة التػػي تروجيػػا جيػػات معنيػػة بتشػػويو
المقاومة واجياض ثورات الربيع العربي".
ووصؼ البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" اليوـ الخميس ( )6|82ما ورد في مقػاؿ الكاتبػة ىػدى
الحسيني في صحيفة "الشرؽ األوسط" عف العالقة بيف "حماس" واإلخواف ،بأنػو "جػزء مػف القصػص المفبركػة
لتشويو المقاومة".
وقػػاؿ" :ىػػذا التقريػػر الػوارد فػػي صػػحيفة "الشػػرؽ األوسػػط" المندنيػػة ىػػو عبػػارة عػػف أضػػغاث أحػػالـ مقتػػبس مػػف
جممػػة القصػػص المفبركػػة التػػي تنسػػجيا األجي ػزة األمنيػػة المقربػػة مػػف االحػػتالؿ الصػػييوني لتشػػويو المقاومػػة
واجيػػاض ثػػورات الربيػػع العربػػي ،وىػػـ بػػذلؾ يض ػربوف ىػػدفيف بحجػػر واحػػد :تشػػويو المقاومػػة والعػػودة بعقػػارب
الساعة إلى الوراء ليعود ليـ األمر ،ىذه ىي الفمسفة التي تنطمؽ منيا وسائؿ اإلعالـ الصفراء".
وأضػاؼ" :المػػتمعف فػي التقريػػر ال يجػد دلػػيال ماديػا عػػف جديػػة المعمومػات التػػي يوردىػا ،ممػػا يؤكػد أنيػػا عبػػارة
عف محاوالت تضميؿ وتزوير ،وىي عممية تخدـ مصالح االحتالؿ ،الذي يدعـ ىذا المشروع ،مشروع ضػرب
وتصفية المقاومة".
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واستنكر البردويؿ بشدة اليجوـ المستمر في بعض وسائؿ اإلعػالـ العربيػة عمػى المقاومػة عامػة وعمػى حركػة
"حماس" خاصة ،وقاؿ" :نحف في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" نستنكر التشويو الذي يستيدؼ المقاومة
ونؤكػػد أف عالقتنػػا مػػع كػػؿ األحػزاب والتيػػارات السياسػػية العربيػػة تقػػوـ عمػػى أسػػاس قربيػػا وبعػػدىا مػػف القضػػية
الفمسطينية ،ونحف نشعر أف القضية الفمسطينية ىي القاسـ المشترؾ بيف ىذه األحزاب جميعا ،وبالتالي نحػف
عالقتنا معيا جميعا عمى قػدـ المسػاواة ،ونحػف نقػؼ عمػى مسػافة واحػدة مػف الجميػع ،وال عالقػات ماليػة بيننػا
وبػػيف اإلخ ػواف ،حػػف دائ ػرة مغمقػػة عمػػى فمسػػطيف حتػػى أننػػا ال نالحػػؽ الييػػود وال اإلس ػرائيمييف خػػارج فمسػػطيف،
وبالتػالي ال داعػػي لمػػزج بنػػا فػػي معػػارؾ وىميػػة ال عالقػػة لنػػا بيػػا ،وال داعػػي لمحاولػػة إرجػػاع عجمػػة الػػزمف إلػػى
الوراء فالتاريخ ال يسير بالمقموب" ،عمى حد تعبيره.
قدس برس8923/6/87 ،
موحد ..وعناصرىا ال تحارب في سورية
 22خميل الحية لـ"المونيتر" :موقف حماس من حزب اهلل ّ
الحيػػة القائػػد البػػارز فػػي حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غػ ّػزة ،عػػف جيػػود
عػػدناف أبػػو عػػامر :تحػ ّػدث الػػدكتور خميػػؿ ّ
تبػػذليا الحركػػة لمحصػػوؿ عمػػى دعػػـ مػػالي وعسػػكري فقدتػػو بعػػد ت ارجػػع ونقػػص الػػدعـ اإلي ارنػػي ،بفعػػؿ الخػػالؼ
لمانية لمحركة في
حوؿ الموقؼ مف األزمة السورّية .وفي مقابمة حصرّية مع "المونيتور" ،أ ّكد رئيس الكتؿ البر ّ
سياسية.
المجمس التشريعي الفمسطيني ،أف ىذا الدعـ المرجو لف يكوف مشروطاً بأثماف
ّ
ائيمية فاشػػمة الغتيالػػو فػػي العػػاـ
الحيػػة ( 23عامػاً) الػػذي فقػػد سػػبعة مػػف أبنػػاء عائمتػػو خػػالؿ محاولػػة إسػر ّ
وشػ ّػدد ّ
موحػدة ولػيس ىنػاؾ أي اجتيػادات أو خالفػات
 ،8002أف رؤية حماس األخيرة بشأف الموقػؼ مػف حػزب اهلل ّ
القسػاـ إلػى الحػزب ومشػي اًر فػي الوقػت
بشأنيا ،نافياً ّ
صحة مػا أشػيع حػوؿ رسػالة بعثػت بيػا كتائػب عػز الػديف ّ
ذاتػػو إلػػى عػػدـ وجػػود عناصػػر مس ػمّحة لحمػػاس داخػػؿ األ ارضػػي السػػورّية تقاتػػؿ ضػ ّػد النظػػاـ .وأ ّكػػد أف حمػػاس
ليست مسؤولة عف أي عنصر يتواجد ىناؾ ،إذ ىو يخالؼ يذلؾ قرارىا.
وقػػاؿ الحيػػة إف إس ػرائيؿ حاولػػت اسػػتغالؿ الص ػواريخ المنطمقػػة مػػف غػ ّػزة ،وىػػي بالمناسػػبة لػػـ تصػػب أحػػداً مػػف
ائيمييف .فأغمقػػت المعػػابر وأطمقػػت النػػار عمػػى الصػ ّػياديف فػػي البحػػر ،لكػػف فػػي النيايػػة أسػػتطيع القػػوؿ أف
اإلسػر ّ
كفمسطينييف الحفاظ عمييا .ومػف جيتيػا ،إسػرائيؿ مطالبػة
التيدئة قائمة والفصائؿ ممتزمة بيا ،ومف مصمحتنا
ّ
بااللتزاـ بشروطيا وضوابطيا.
وأكد الحية أف عالقة حماس مع حزب اهلل ،نقوؿ بكػؿ وضػوح كشػعب صػاحب قض ّػية سياس ّػية عادلػة ،نتمنػى
أف نتمقى الدعـ المالي والسياسي والعسكري مف أي جية في العالـ غير مشروطة بما ال نقبمػو .وىػو مػا كػاف
سائداً في عالقتنػا مػع الحػزب ،إال أننػا اختمفنػا فػي التعػاطي مػع األزمػة السػورّية .لكػف فػي مػا يتعمػؽ بالقض ّػية
الفمسطينية ،فال خالفات بيننا .ولذلؾ ندعوه أف تبقى بوصمتو وسالحو مصوباً في اتجاه إسرائيؿ.
ّ
المبنانية أو في االتصػاالت السياس ّػية .وىػذه
وأضاؼ الحية عالقتنا بالحزب ما زالت قائمة سواء عمى الساحة
ّ
القساـ.
تقرىا قيادة الحركة وتمتزـ بيا جميع أجنحتيا ،وعمى رأسيا كتائب ّ
سياسة ّ
الداخمي ػػة بش ػػأف ى ػػذا الموض ػػوع ،فق ػػاؿ م ػػف الطبيع ػػي وج ػػود تن ػ ّػوع ف ػػي أي م ػػف المواض ػػيع
أم ػػا ع ػػف التباين ػػات
ّ
ػجؿ فػػي ضػػمنيا اختالفػػات واجتيػػادات بػػيف
المطروحػػة ،خصوص ػاً وأف حركػػة حمػػاس بحجميػػا واتسػػاعيا تسػ ّ
افيػة .لكنػي أسػػتطيع القػوؿ أف المواقػػؼ داخػؿ الحركػة منسػػجمة بصػورة كاممػػة
كوادرىػا وقادتيػا ومناطقيػػا الجغر ّ
ػطينية
تـ إقرارىا مػف القيػادة ،وىػذا يتعمػؽ بالعالقػة مػع إيػراف أو حػزب اهلل ودوؿ الجػوار والفصػائؿ الفمس ّ
طالما ّ
وغيرىا.
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ك ػػذلؾ أك ػػد عم ػػى ع ػػدـ وج ػػود خالف ػػات داخ ػػؿ حم ػػاس ح ػػوؿ التعام ػػؿ م ػػع األزم ػػة الس ػػورّية ،ألف حم ػػاس ف ػػي
اجتماع ػػات قيادتي ػػا األخيػ ػرة ومكتبي ػػا السياس ػػي ،خرج ػػت باتف ػػاؽ ش ػػامؿ ح ػػوؿ التع ػػاطي م ػػع جمي ػػع الممف ػػات
المطروحػػة .وال يوجػػد بيننػػا تبػػايف ،واف كػػاف قبػػؿ اتخػػاذ القػرار رؤى واجتيػػادات ،فجميعيػػا تمتػػزـ بمػػا تخػػرج بػػو
قيادة الحركة.
وحوؿ الدعـ العسكري مف قبؿ إيراف وسوريا وحزب المّو في خالؿ مواجياتيا مع إسرائيؿ.
الفمسطينية .ونحػف فػي كػ ّؿ مرحمػة مػف
لمقضية
معنية بحشد ك ّؿ الجيود خدمةً
ّ
ّ
قاؿ الحية :لقد قمت أف حماس ّ
يخية لـ نقطع عالقاتنا مػع أحػد ،ولػـ ننحػاز إلػى جيػة عمػى حسػاب أخػرى .بػالعكس ،فػإف
مراحؿ الحركة التار ّ
محوري "االعتداؿ
عالقاتنا
يسمى سابقاً
السياسية ّ
ّ
متميزة مع جميع الدوؿ العر ّبية ،وأتى ذلؾ في إطار ما كاف ّ
َ
والممانعة" ،وطمبنا الدعـ مف الجميع.
وأضاؼ إمكاني القوؿ أف الدعـ تأثّر بصورة كبيرة وبشػكؿ بػالغ جػراء ت ارجػع إيػراف ،ونحػف اآلف نحػاوؿ إيجػاد
ػالمية ودوؿ العػالـ .لكػف مػا ترفضػو حمػاس أف
البدائؿ مف بيف كػ ّؿ األطػ ارؼ ،مػف جميػع الػدوؿ العر ّبيػة واإلس ّ
سياسية.
يكوف الدعـ القادـ مرىوناً بشروط
ّ
ػطينية ،ونحػف نقػدره .لكػف
وقاؿ الحية إف دولة قطر عمى سػبيؿ المثػاؿ ،ليػا دور كبيػر فػي دعػـ القض ّػية الفمس ّ
يتوجب عمى حماس تسديده ،كما كانت عميو الحاؿ فػي مػا يتعمّػؽ بالػدعـ
ىذا الدعـ ليس لو أي ثمف سياسي ّ
اإليراني الػذي لػـ نقػدـ مقابمػو أي ثمػف سياسػي .لػذلؾ نحػاوؿ العثػور عمػى بػدائؿ جديػدة تع ّػوض الػنقص الػذي
أصاب الحركة بعد توقّؼ دعـ إيراف.
ثمة مف لػو مصػمحة فػي
وأكد الحية :ال مصمحة لحماس في
ّ
التدخؿ في الساحات العر ّبية ،سابقاً والحقاً .لكف ّ
الزج باسميا في االستقطاب السياسي الداخمي المصري ،بيدؼ تحقيؽ جممػة مػف األىػداؼ الس ّػيئة وىػي :أوالً
اإلعالمية المصرّية باألخبار الكاذبة في محاولة
التأثير عمى التيار اإلسالمي في مصر ،وثانياً مؿء الساحة
ّ
ػدخؿ الخػػارجي ،وثالث ػاً وىػػو األخطػػر التػػأثير السػػمبي مػػف قبػػؿ الشػػعب المصػػري عمػػى القضػ ّػية
السػػتجالب التػ ّ
ائيمييفال ويػػأتي ذلػػؾ مػػف خػػالؿ بعػػض الفبركػػات
ػطينييف عػػدواً ليػػـ بػػدالً مػػف اإلس ػر ّ
ػطينية ،واعتبػػار الفمسػ ّ
الفمسػ ّ
أمنية.
تحمؿ حماس مسؤولية ك ّؿ ما يحصؿ في مصر مف مشاكؿ ّ
ّ
اإلعالمية التي ّ
األوؿ،
عية وال
ّ
وحؿ استقالة حكومة الحمدهلل ،قاؿ إف ىذه الحكومة لـ تكف شر ّ
قانونية أو دستورّية منػذ اليػوـ ّ
ألنيا لـ تحصؿ عمى ثقة المجمس التشريعي.
المونيتور8923/6/87 ،
" 28الشاباك" يعمن اعتقال خمية لمجبية الشعبية في الضفة الغربية
غزة-القدس دوت كوـ :كشؼ جياز األمف العاـ اإلسرائيمي"الشاباؾ" ،مساء اليوـ الخميس ،عف اعتقػاؿ أفػراد
خمية تابعة لمجبية الشػعبية لتحريػر فمسػطيف ،مشػي ار إلػى أف أفرادىػا نفػذوا عمميػة إطػالؽ نػار اسػتيدفت حافمػة
لممستوطنيف ،قرب أريحا قبؿ نحو شيريف.
وأوضح الموقػع االلكترونػي لصػحيفة "يػديعوت آحروونػت" الػذي أورد النبػأ ،أف أفػراد الخميػة ،خمسػة ،وىػـ مػف
سػػكاف الخميػػؿ ونػػابمس ،وأف عمميػػة االعتقػػاؿ تمػػت بالتنسػػيؽ بػػيف جيػػاز الشػػاباؾ وقػوات االحػػتالؿ ،مػػدعيا أف
أحد أفراد الخمية ،عايد مرقة ،اعترؼ بإطالؽ النار عمى الحفمػة .وأشػار إلػى أف حادثػة إطػالؽ النػار لػـ توقػع
إصابات بيف المستوطنيف ،بينما لحقت أضرار مادية بالحافمة.
القدس ،القدس8923/6/88 ،
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 23غزة :فصائل فمسطينية تتابع باىتمام وقمق تطورات األحداث في مصر
حسػػف جبػػر :قالػػت فصػػائؿ سياسػػية فمسػػطينية إنيػػا تتػػابع باىتمػػاـ وقمػػؽ كبي ػريف مػػا يجػػري مػػف أحػػداث عمػػى
الساحة المصرية مع استمرار التوتر المتزايد ىناؾ.
وقػاؿ عضػػو المجنػػة المركزيػػة العامػػة لمجبيػػة الشػػعبية جميػؿ مزىػػر إف الفصػػائؿ السياسػػية تتػػابع باىتمػػاـ وقمػػؽ
كبيريف ما يجري في الشقيقة مصر مع الحرص عمى سالمتيا وأمنيا وعمى الدولة المصرية.
وأكد مزىر لػ "األياـ" أف ما يجري في مصػر أمػر خطيػر وتيديػد حقيقػي فػي ظػؿ حالػة التجػاذب واالسػتقطاب
بيف اإلخواف والقوى األخرى ،منوىا إلى أف أمف فمسػطيف مػرتبط بشػكؿ كبيػر بػأمف مصػر بسػبب االرتباطػات
والعالقات الواسعة لقطاع غزة مع مصر باعتبارىا المنفذ الوحيد.
وشدد مزىر عمى أف ما يجري في مصر شأف داخمػي مصػري يتمنػى الفمسػطينيوف أف تتجػاوزه مصػر وتعػالج
قضػػاياىا عمػػى طاولػػة الح ػوار الػػداخمي ،وقػػاؿ إننػػا ال نقػػؼ مػػع أي طػػرؼ ضػػد اآلخػػر ونػػدعـ كػػؿ المبػػادرات
والمقترحات التي مف شأنيا تخفيؼ حالة االحتقاف.
مػػف جيتػػو ،قػػاؿ صػػالح زيػػداف عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة الديمقراطيػػة إف الفصػػائؿ تتػػابع مػػا يجػػري فػػي
مصر بكؿ اىتماـ وتتمنى أف تتجاوز مصر أزمتيا الراىنة وتجد حموال لمشاكميا وأف تتقدـ مرة أخرى لتحقيػؽ
أىداؼ ثورة  82يناير.
وأكد زيداف أىمية الوقوؼ مع أىداؼ الثورة المصرية والسعي لتحقيقيػا كامػؿ أىػدافيا وشػعاراتيا التػي أعمنتيػا
سابقا.
األيام ،رام اهلل8923/6/88 ،
 24دحالن :مرسي اتيمني زو ارً وبيتاناً بدون دليل
ىاني بدر الديف :أصػدر محمػد دحػالف ،القيػادي البػارز فػي حركػة فػتح ،بيانػا ردا عمػى مػا مجيػو ضػده أمػس
الػرئيس محمػد مرسػي ،فػػي كممتػو بمناسػبة مػػرور عػاـ عمػى توليػو الرئاسػػة فػي مصػر ،وقػػاؿ دحػالف فػي بيانػػو
"أعيػػب عمػػى رئػػيس دولػػة بحجػػـ مصػػر أف يكػػذب ،حػػيف إتيمنػػي زو اًر وبيتانػاً باإلسػػاءة لمصػػر وشػػعبيا األمػػر
الػػذي لػػـ يحػػدث ،بػػؿ عمػػى العكػػس تمام ػاً فقػػد تناولػػت الشػػعب المصػػري والمؤسسػػات المص ػرية بػػالكثير مػػف
التبجيؿ واإلحتراـ".
وأضػػاؼ دحػػالف "ىػػذا كػػاف والزاؿ ديػػدننا تجػػاه مصػػر العظيمػػة وشػػعبيا األصػػيؿ وجيشػػيا البطػػؿ الػػذي روت
دماءه تراب فمسطيف وىو يخوض معاركيا عبر التاريخ".
ومض ػػى دح ػػالف يق ػػوؿ "إنن ػػي أسػ ػجؿ إس ػػتيجاني وادانت ػػي لم ػػا ورد عم ػػى لس ػػاف الػ ػرئيس مرس ػػي م ػػف إفتػ ػراءات
وأكاذيػػب سػػاقيا ضػػدي دوف أي دليػػؿ أو منطػػؽ أو حػػؽ ،وانػػي أتحػػداه أف يػػأتيني بكممػػة واحػػدة صػػدرت عنػػي
تسيء لمشعب المصري أو لمؤسساتو الوطنية وعمى رأسيا جيش مصر البطؿ ،إال إذا اختػزؿ مرسػي الشػعب
المصري في جماعة اإلخواف المسمميف".
واستطرد دحالف قائال "إف الذي أساء ويسػيء لمشػعب المصػري ىػو الػذي قسػـ الشػعب المصػري إلػى نصػفيف
وقصػػـ ظي ػره ،ومػػزؽ نسػػيجو اإلجتمػػاعي وأوجػػع روح األمػػؿ والطمأنينػػة لػػدى المص ػرييف وأدخػػؿ اليػػأس إلػػى
نفوسيـ ،إف الذي يسيء لمشعب المصري ىو الذي وعػد وأخمػؼ والػذي ح َّػدث وكػذب منػذ تػولى الحكػـ وحتػى
اآلف مف برنامج المئة يوـ وحتى النيضة التي تحولت لنكسة وانييار".
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وقاؿ دحالف في بيانو "الذي يسيء لمصر وشعبيا ىو الذي يزرع مفاىيـ دخيمة عمى الشعب المصػري تكفرػر
ىػذا وتخػ رػوف ذاؾ مػػف رمػػوز الشػػعب المصػري الوطنيػػة ،إف الػػذي يسػػيء لمصػػر وشػعبيا ىػػو يقػػؼ عمنػاً ليػػوزع
إتيامات باطمة بحؽ قادة ورموز وقضاة شرفاء ومرتفعات إعالمية دوف أي دليؿ".
واختػػتـ دحػػالف بيانػػو قػػائال "ختام ػاً أقػػوؿ لم ػرئيس مرسػػي إتػػؽ اهلل فػػي شػػعبؾ وفػػي مصػػر العػػرب التػػي نحػػب
ونحترـ قبؿ فوات األواف".
األىرام العربي8923/6/88 ،
 25في ذكرى ىرتسل :بيريز ونتنياىو يجمعان عمى رفض الدولة ثنائية القومية
ذكرت الحياة ،لندن ،8923/6/88 ،عف أسعد تمحمي ،أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو أطمؽ
صبت في اتجاه رغبتو في التوصؿ إلى سالـ مع الفمسطينييف بػ "شروط إسرائيمية صارمة"،
أمس تصريحات ّ
وذلؾ قبؿ ساعات قميمة مف استقبالو في مكتبو في القدس المحتمة وزير الخارجية األميركية جوف كيري الذي
وصؿ إلى المنطقة في الزيارة الخامسة منذ آذار (مارس) الماضي لمبحث في سبؿ استئناؼ المفاوضات بيف
إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية.
وقاؿ نتنياىو ،في كممة ألقاىا في الذكرى السنوية لوفاة "واضع حمـ الدولة العبرية" مؤسس الحركة
الصييونية زئيؼ ىرتسؿ ،إف إسرائيؿ راغبة في تحقيؽ السالـ "ألنيا ال تريد دولة ثنائية القومية" ،لكنو
أضاؼ أف أي اتفاؽ سالـ يجب أف يكوف مستنداً إلى األمف "وليس لرغبة طيبة" لتحقيقو.
وأضاؼ أف إسرائيؿ تريد السالـ "ألننا نريد العيش بسالـ ،وال نريد دولة ثنائية القومية ...لكننا ال نوىـ أنفسنا
سيكؼ أعداؤنا عف الطعف المنفمت بدولة الييود" .وشدد عمى أنو مف دوف وضع
بأنو مع تحقيؽ ىذا السالـ
ّ
ترتيبات أمنية " لف نتمكف مف الدفاع عف أنفسنا في حاؿ فرط السالـ ،وأعتقد أنو ىذا ما تفيمو غالبية
جد أوفياء لرؤيتو".
اإلسرائيمييف ،وىو ما فيمو ىرتسؿ جيداً ،ونحف ّ
وأوردت الشرق األوسط ،لندن ،8923/6/88 ،عف نظير مجمي ،أف نتنياىو صرح ،خالؿ مشاركتو في
المراسـ الرسمية إلحياء ذكرى ىرتزؿ ،بأنو متمسؾ بحؿ الدولتيف .وقاؿ" :تشويو سمعة دولة إسرائيؿ ووصفنا
بأننا نرفض السالـ ونريد الحرب وكأننا دولة مظممة تدعو لالحتالؿ  -كؿ ىذا بعيد كؿ البعد عف الواقع.
إننا دولة منورة تكافح كما ال تكافح أي ديمقراطية أخرى في العالـ .إننا نكافح الطموحات بتدميرنا كما ال
تكافح أي دولة أخرى ،ونقوـ بذلؾ بالطريقة األكثر إشعاعا .ولكف لألسؼ ،ال يزاؿ البعض يصدقيا .وىذا لـ
يتغير حتى لما كنا في أوج العممية السممية .إننا نريد السالـ ألننا نريد أف نعيش بسالـ ،وصحيح أننا ال
نريد دولة مزدوجة القومية .ونريد حؿ الدولتيف".
وأضاؼ نتنياىو " :لكف ال يوىـ أحد منا نفسو أنو إذا توصمنا التفاؽ مع الفمسطينييف فسيضع ىذا االتفاؽ
حد ا لإلساءات الجنونية بحؽ الدولة الييودية؛ ألف ما تعامؿ معو الييود عمى مر األجياؿ تتعامؿ معو اليوـ
دولة الييود .والسالـ مرغوب فيو بحد ذاتو ،وىو مبني عمى األمف.
إف السالـ ال يعتمد عمى نوايا حسنة وعمى شرعية ،كما يعتقد البعض ،وانما ىو يعتمد أوال عمى قدرتنا عمى
الدفاع عف أنفسنا .ومف دوف األمف والجيش الذي دعا ىرتزؿ إلى تشكيمو ،لف نستطيع الدفاع عف السالـ وال
نستطيع الدفاع عف أنفسنا إذا تشرذـ السالـ .والشرط األساسي لوجود السالـ ولتحقيقو ولمحفاظ عميو ىو
األمف".
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مف جيتو ،قاؿ الرئيس اإلسرائيمي شيمعوف بيريس إف فكرة الدولة ثنائية القومية تتنافى وروح رؤيا ىرتزؿ،
وتعرض لمخطر الطابع الييودي والديمقراطي لدولة إسرائيؿ .وتطرؽ بيريس إلى جيود كيري الستئناؼ
عممية السالـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف ،فقاؿ إنو يرحب بوصوؿ الوزير كيري إلى البالد مرة أخرى اليوـ،
واف دولة إسرائيؿ ستساعده مف أجؿ أف تتكمؿ مساعيو بالنجاح .ورأى رئيس الدولة أف فرصة استئناؼ
العممية التفاوضية أصبحت سانحة وال يجوز تفويتيا.
ونشرت الجزيرة نت ،الدوحة ،8923/6/88 ،عف وكاالت ،أف بيريز أعرب عف أممو في إعادة إطالؽ
المفاوضات ،محذ ار مف أف ترؾ حؿ الدولتيف "سيعرض طابع إسرائيؿ كدولة ييودية وديمقراطية لمخطر".
وقاؿ بيريز في بياف وزعو مكتبو "ىنالؾ فرصة إلعادة إطالؽ عممية السالـ وال يجوز فقدانيا" ،مرحبا "بقدوـ
وزير الخارجية كيري وجيوده إلعادة إطالؽ عممية السالـ ،وسنساعده كمنا لينجح".
وأضافت السفير ،بيروت ،8923/6/88 ،عف أ ؼ ب ،أف نتنياىو دعا إلى االحتفاظ بوجود عسكري
إسرائيمي عمى الحدود الشرقية لمدولة الفمسطينية المستقبمية ،وىو مطمب يرفضو عباس.
 26بيري :من مصمحة "إسرائيل" االستراتيجية عودة نتنياىو ووزراء "الميكود" إلى المفاوضات
القدس ػ ا ؼ ب :قاؿ ياكوؼ بيري وزير العموـ والتكنولوجيا مف حزب ‘يوجد مستقبؿ’ الوسطي الذاعة
الجيش االسرائيمي ‘ يعمـ رئيس الوزراء نتنياىو انو يتوجب القياـ باخالء مؤلـ لمستوطنات غير بعيدة عف
الكتؿ االستيطانية الكبرى وانو يجب القياـ بتبادؿ لالراضي’.
واشار بيري الذي شغؿ في السابؽ منصب رئيس جياز االمف الداخمي (الشيف بيت) الى انو ‘ليس ىناؾ
شؾ باف بنياميف نتانياىو وعددا كبي ار مف وزراء الميكود يفيموف او توصموا الى استنتاج مفاده اف مف
مصمحة اسرائيؿ االستراتيجية (…) العودة الى طاولة المفاوضات’ .واكد بيري اف ‘بنياميف نتنياىو مستعد
بشكؿ اكبر مف السابؽ السباب ايديولوجية او عممية الى العودة فو ار الى طاولة المفاوضات’ .واشار بيري
الى انو في حاؿ حدوث ازمة في الحكومة بسبب اعادة اطالؽ مفاوضات السالـ مع الفمسطينييف ،قد يجد
نتنياىو ‘بدالء’ لدعمو مثؿ حزب العمؿ الموجود في المعارضة.
القدس العربي ،لندن8923/6/88 ،
 27يعالون لخريجي دورة طيران :سالح الجو يبقى الذراع الطويمة والسريعة لمجيش اإلسرائيمي
ع ػ92ػرب :في كممتو أماـ خريجي دورة طيراف في الجيش اإلسرائيمي ،قاؿ وزير األمف موشي يعالوف إنو
يجب أف يكونوا عمى استعداد خالؿ وقت قصير عندما يطمب منيـ تفعيؿ قدراتيـ قرب الحدود وعمى بعد
منيا ،لضرب الذيف يحاولوف تشويش مجرى الحياة في إسرائيؿ.
وتطرؽ يعالوف إلى انتخاب حسف روحاني رئيسا إليراف ،وشدد عمى موقؼ إسرائيؿ بأنو ال يتوقع حصوؿ
تغيير في سياسة إيراف.
وقاؿ "انتخب رئيس جديد في إيراف ذو طموحات قديمة ،وىي مواصمة السعي مف أجؿ الحصوؿ عمى سالح
نووي ،وتيديد مصير الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرؽ األوسط ،وتيديد المنطقة والعالـ الغربي كمو".
عمى حد تعبيره.
ونقمت "معاريؼ" تصريحات يعالوف ،مشيرة إلى أف تطرؽ إلى ما أسماه "التحديات القائمة أماـ إسرائيؿ"،
وقاؿ إف "منظمات اإلرىاب :حركة حماس والجياد اإلسالمي وحزب اهلل ،تواصؿ تيديد إسرائيؿ".
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وادعى يعالوف أنو أماـ ىذه التحديات فإف إسرائيؿ تواصؿ السعي نحو السالـ ،ومد يدىا إلى كؿ شعوب
المنطقة ،وفي الوقت نفسو الحفاظ عمى الجاىزية واالستعداد كأنما الحرب عمى األبواب .بحسبو.
وقاؿ "نعرؼ أنو في كؿ وقت وفي كؿ سيناريو ،وفي ظؿ كؿ التطورات في الدائرة القريبة والدائرة البعيدة،
فإف سالح الجو يبقى الذراع الطويمة والسريعة لمجيش".
إلى ذلؾ ،حضر االحتفاؿ الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيرس ،وفي كممتو قاؿ إف "سالح الجو اإلسرائيمي ىو
األفضؿ في العالـ" .وقاؿ أيضا إف إسرائيؿ تقؼ أماـ تحديات ليست بسيطة وليست قميمة ،وأنو يوجد لدى
الجيش اإلسرائيمي ،وعمى رأسو سالح الطيراف ،القدرة عمى مواجية ىذه التحديات والتيديدات.
عرب 8923/6/87 ،48
 28غانتز :سورية تنزف والنيران بدأت تشتعل بعباءة نصر اهلل
ع ػ92ػرب :في كممتو أماـ خريجي دورة طيراف في سالح الجو اإلسرائيمي ،قاؿ رئيس أركاف الجيش بني
غنتس ،إف "سورية ال تزاؿ تنزؼ دما ،وفي لبناف بدأت النار تشتعؿ بعباءة نصر اهلل .ومقابؿ ىذا الواقع
المتغير يجب أف نكوف أكثر جاىزية واستعدادا".
وقاؿ غنتس إف سالح الجو ىو "الذراع اإلستراتيجية الدقيقة والفتاكة لمجيش ،والقادرة عمى جباية الثمف مف
كؿ مف يسعى إليذائنا في كؿ زماف ومكاف".
ونقمت "يديعوت أحرونوت" تصريحاتو ،مشيرة إلى أف تحديثو بشأف األميف العاـ لحزب اهلل حسف نصر اهلل
تأتي بناء عمى تقديرات الجيش اإلسرائيمي ،والتي تشير إلى أف "حزب اهلل وصؿ إلى حضيض لـ يعرؼ
مثمو منذ سنوات" .بحسب تقديرات الجيش.
وأ ضاؼ أف المطموب مف سالح الجو أف يكوف جاى از لكؿ طارئ بما في ذلؾ اندالع القتاؿ عمى أكثر مف
جبية واحدة .وقاؿ أيضا إنو ال يوجد فرصة ثانية ،وأف سالح الجو سيرد عمى كؿ تيديد يبرز يوميا.
عرب 8923/6/87 ،48
 29ليبرمان :عباس سيفجر المفاوضات بعد وقت قصير من بدايتيا وسيحمل "إسرائيل" المسؤولية
القدس  -يو بي أي :قاؿ رئيس حزب "إسرائيؿ بيتنا" أفيغدور ليبرماف ،أمس إف عباس سيفجر المفاوضات
بعد وقت قصير مف بدايتيا وسيحمؿ إسرائيؿ المسؤولية وسيتوجو في أيموؿ/سبتمبر القريب إلى األمـ
المتحدة لممطالبة باالعتراؼ بفمسطيف دولة.
ووفقا لميبرماف فإنو "واضح أف الخطوة التي يعد ليا أبو مازف ىي ليست مفاوضات سالـ وانما خطوة أخرى
مف المناكفة والتحريض ضد دولة إسرائيؿ والتي ستجري في إطار الجمعية العامة لألمـ المتحدة في
أيموؿ/سبتمبر القريب" .واعتبر ليبرماف أنو "في مركز الخطوة التي يعد أبو مازف ليا ستكوف ىناؾ ،مرة
أخرى ،اتيامات ضد دولة إسرائيؿ بأنيا ال تريد التوصؿ إلى سالـ والقاء خطاب شيطاني آخر وتقديـ
طمبات باالنضماـ إلى مؤسسات األمـ المتحدة المختمفة والمطالبة بأف تقبؿ كدولة كاممة العضوية في األمـ
المتحدة".
الحياة ،لندن8923/6/88 ،
 89مسؤول أمني إسرائيمي لـ"ىآرتس" :معركة القصير لم تغير شيئاً في الحرب السورية
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القدس  -يو بي أي :قاؿ مسؤوؿ أمني إسرائيمي رفيع المستوى ،إف المعركة عمى مدينة القصير السورية لـ
تغير شيئاً في الحرب األىمية الدائرة ىناؾ ،وأف الرئيس السوري بشار األسد يواجو ضائقة فيما شعبية حزب
ّ
اهلل في الحضيض.
ونقمت صحيفة "ىآرتس" ،عف مسؤوؿ أمني إسرائيمي ،لـ تسمو ،قولو إف "إسرائيؿ ليست شريكة في تقديرات
أجيزة استخبارات غربية بأف انتصار نظاـ األسد في معركة القصير في منتصؼ الشير الحالي أحدث
تغيير ىاـ في الحرب الدائرة في الدولة".
وأضاؼ المسؤوؿ األمني ،أف األسد "ال ينجح في ترجيح كفة القتاؿ لصالحو وىو وخصومو غارقوف في
مواجية ال ينجح أي طرؼ فييا بحيازة قوة كافية لمحسـ" .وتابع أنو "ال أساس لمتقديرات بأف األسد نجح في
إحداث تحوؿ في الحرب ،وادعاءات كيذه تعبر عف انعداـ فيـ تاريخي".
وأردؼ أف "عصر سورية الموحدة تحت حكـ عائمة األسد ولّى ،وما تبقى ىو  8مميوف عموي بإمكانيـ البقاء
حاليا في منطقة دمشؽ وشماؿ غرب الدولة ،وىـ لـ يعودوا قادريف عمى السيطرة عمى باقي الطوائؼ
والمناطؽ في الدولة".
وقاؿ المسؤوؿ األمني اإلسرائيمي ،إف "مصيبة المنظمات المعارضة ىي أنيـ ىـ أيضاً ليسوا موحديف ويصؿ
عددىـ إلى أكثر مف  200فصيؿ ،ومف وجية النظر اإلسرائيمية ..فإف ىذا الشمؿ المتبادؿ ليس سيئاً ،ألف
المنظمات األقوى ىي المنظمات اإلسالمية المتطرفة وسيطرتيا عمى سورية قد تكوف أسوأ مف الواقع
الحالي".
وفيما يتعمؽ بحزب اهلل ،فإف جياز األمف اإلسرائيمي يعتبر أف الحزب موجود في حضيض غير مسبوؽ وأف
تورطو في الحرب في سورية ألحقت أض ار اًر بو وىي أضرار أخطر مف تمؾ التي تسبب بيا أسر الجندييف
اإلسرائيمييف في العاـ  8006وأدى إلى نشوب حرب لبناف الثانية.
ونقمت الصحيفة ،عف مصادر في جياز األمف اإلسرائيمي ،قوليا إف خسائر حزب اهلل في الحرب السورية
يزيد عف  200قتيؿ ويقترب مف عدد قتمى الحزب في حرب لبناف الثانية.
وأضافت المصادر اإلسرائيمية أف حزب اهلل يتعرض النتقادات داخمية في لبناف ويضطر إلى مواجية
ىجمات عنيفة ضد أحياء وقرى شيعية.
الحياة ،لندن8923/6/88 ،
 82أحد ميندسي أوسمو :ليت أبو مازن يحضر إلى المفاوضات ليكشف لنا حقيقة مواقف نتنياىو
تؿ أبيب -نظير مجمي :في الوقت الذي يستعد فيو القادة اإلسرائيميوف والفمسطينيوف الستقباؿ وزير الخارجية
األميركي جوف كيري ،في جولة جديدة مف المحادثات اليادفة إلى استئناؼ محادثات السالـ بينيما ،وجو
أحد م يندسي اتفاقيات أوسمو اإلسرائيمييف ،الدكتور روف فونداؾ ،نداء إلى الرئيس الفمسطيني محمود عباس،
يناشده أف يوافؽ عمى بدء مفاوضات مف دوف شروط مسبقة ،وذلؾ لكي يكشؼ حقيقة مواقؼ نتنياىو .وقاؿ
د .فونداؾ ،في حديث خاص لػ"الشرؽ األوسط" ،إنو ال يثؽ بأف نتنياىو ذو نوايا صادقة إلحراز تسوية
لمصراع اإلسرائيمي  -الفمسطيني ،يفضي إلى إقامة دولة فمسطينية إلى جانب إسرائيؿ في حدود  2462مع
تعديالت طفيفة تكوف عاصمتيا القدس ،وبالتأكيد ليس معنيا بإخالء مستوطنات .وأعرب عف قناعتو بأف
نتنياىو يماطؿ ويخادع ،وكؿ ما يريده ىو إيجاد طريقة يكوف ممكنا بيا أف يتيـ العالـ الرئيس الفمسطيني
بالمسؤولية عف فشؿ المفاوضات ،مثمما فعؿ رئيس الوزراء األسبؽ إييود باراؾ سنة  8000بعد فشؿ
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المفاوضات مع الرئيس ياسر عرفات في كامب ديفيد .ولكنو أضاؼ" :ليذا السبب بالذات ،ينبغي خوض
المغامرة لكشؼ وجيو الحقيقي" .وأضاؼ فونداؾ ،الذي يعرؼ الرئيس عباس عف قرب مف خالؿ
المفاوضات التي سبقت أوسمو ،أف "المطموب مف أبو مازف أف يأتي ،ولنقؿ إنو سيعطي لممفاوضات فرصة
أخيرة ،فيقوؿ إنو يأتي بنوايا طيبة لتحقيؽ حمـ شعبو في دولة بنت معيشة ،أي ذات سيادة ،وذات حدود
متصمة ،وذات أسس ديمقراطية حرة ومنزوعة السالح ،وتريد العيش بسالـ وأماف إلى جانب إسرائيؿ .ولنر
كيؼ سيرد نتنياىو .فإذا تجاوب معو ،تكوف تمؾ فرصة تاريخية حقا لتسوية الصراع ولفتح صفحة جديدة في
التاريخ ،ليس فقط تاريخ المنطقة ،بؿ تاريخ البشرية جمعاء .واف واصؿ نتنياىو أالعيبو وخدعو وراح يماطؿ
ويفرض شروطا تعجيزية ،ينسحب أبو مازف ويعمف لمعالـ أف نتنياىو ال يريد السالـ .وعندىا (يتابع فونداؾ)
سيدرؾ اإلسرائيميوف أف رئيس وزرائيـ يضيع فرصة أخرى ،وىذا سيتيح لقوى السالـ أف تدير معركة
جماىيرية شاممة ضد نتنياىو وحكمو ،مثمما حصؿ سنة  2448عندما أسقطنا حكـ إسحؽ شامير وانتخبنا
إسحؽ رابيف رئيسا لموزراء مكانو".
الشرق األوسط ،لندن8923/6/88 ،
 88رئيس الكنيست اإلسرائيمية يقرر منع الطيبي من إدارة الجمسات بصفتو نائبا لرئيس
القدس -معا :قرر رئيس الكنيست يولي ادلشطايف وبشكؿ استثنائي منع النائب احمد الطيبي مف ادارة
جمسات الكنيست بصفتو نائبا لرئيس الكنيست وذلؾ "بسبب قيامو بتمزيؽ اقتراح تنظيـ البمدات البدوية
(المعروؼ بقانوف برافر) وسكب الماء عميو" .وكاف النائب الطيبي قد انتخب نائبا لرئيس الكنيست ىذا
االسبوع وكاف مف المفروض اف يدير جمسة الكنيست يوـ االربعاء اال اف رئيس الكنيست قرر منعو مف ذلؾ
حتى البت في الشكوى التي قدميا رئيس الكنيست نفسو ضد النائب الطيبي وسائر النواب العرب الذيف
مزقوا االقتراح مف عمى المنصة .وىذه ىي المرة االولى التي يقوـ فييا بحرماف نائب رئيس الكنيست مف
ممارسة صالحياتو بسبب موقؼ سياسي وتصرؼ مف عمى المنصة حتى قبؿ اف تبت لجنة السموؾ في
الشكاوى المقدمة.
وكالة معاً اإلخبارية8923/6/87 ،
 83داغان يطالب نتنياىو بأفعال ال تيديدات لسورية
القدس المحتمة “ -الخميج” – وكاالت :انتقد رئيس جياز الموساد “اإلسرائيمي” السابؽ مئير داغاف تيديدات
رئيس وزراء الكياف بنياميف نتنياىو لمرئيس السوري بشار األسد ،مطالباً إياه باألفعاؿ ال األقواؿ ،وقاؿ
مخاطباً نتنياىو“ :ال تيدد ،طُخ”.
وقاؿ داغاف “األسد قد ال يشف حرباً ولكنو يمكف أف يرد بالنار .محظور دفعو إلى وضع نمس فيو بكرامتو
ونستفزه .ال يجب التيديد .إذا كنت تريد العمؿ؟ فافعؿ” ،واقتبس الجممة السينمائية الشييرة “إذا كنت تريد أف
تطمؽ النار فأطمقيا ،وال تتكمـ” .وأعرب داغاف عف تأييده سقوط األسد ،ألف األمر برأيو سيضعؼ جداً حزب
اهلل وتأثير إيراف في الشرؽ األوسط .ورغـ ذلؾ ،شرح بأف السبيؿ ليس ىو تيديد الرئيس السوري“ .في
نظري ،تيديد األسد ىو إشكالي بعض الشيء ،ولديو الشرعية لمرد”.
الخميج ،الشارقة8923/6/88 ،
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 84النائب حنا سويد يح ّذر من تصاعد االعتداءات التي تنفذىا عصابات "تدفيع الثمن" الييودية
ح ّذر نائب عربي في البرلماف اإلسرائيمي "الكنيست" ،مف تصاعد االعتداءات التي تنفذىا عصابات "تدفيع
الثمف" الييودي ة ضد المواطنيف الفمسطينييف وممتمكاتيـ وأماكف عبادتيـ ،وانتقاليا إلى "مستوى أخطر" .وقاؿ
النائب حنا سويد في بياف صحفي اليوـ الخميس" ،ال يمكف أف تستمر ىذه األعماؿ اإلرىابية في دولة تعتبر
القانوف فوؽ الجميع ويسري ويطبؽ بنفس المستوى عمى الجميع ،حيث أف المس بالجماىير العربية ىو
رسالة عنصرية واضحة ،يجب عمى الشرطة لجميا قبؿ أف تتمادى وتنتقؿ إلى أعماؿ أخطر مف تمزيؽ
اإلطارات وكتابة الشعارات" ،كما قاؿ.
وش ّكؾ سويد في جدية مساعي الشرطة اإلسرائيمية إللقاء القبض عمى عناصر عصابات "تدفيع الثمف"
الييودية ولجـ اعتداءاتيا ،قائالً "مف يستطيع أف يجمع معمومات عف أشخاص في قطاع غزة وفي دوؿ
عديدة ويقوـ بقصفيـ ،يستطيع اإلمساؾ بمجموعة إرىابية داخمية ،ولو كانت ىذه المجموعة تقوـ بأعماؿ
مشابية ضد المواطنيف الييود لتـ اعتقاليـ عمى الفور" ،حسب البياف.
وح ّذر النائب العربي في "الكنيست" مف أف عمميات عصابات "تدفيع الثمف" آخذة بالتفاقـ واالنتشار،
وتستيدؼ المساجد والكنائس وكؿ ما يرمز لمعرب والعروبة داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة.
فمسطين أون الين8923/6/87 ،
 85تل أبيب تُقر رسميا بفشل مفاوضات المصالحة مع تركيا وتتيم أردوغان بالتممص من تعيداتو
الناصرة -زىير أندراوس :كشؼ كبير المحمميف في صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ العبرية ،شمعوف شيفر،
أمس ،نقالً عف مصادر رفيعة جدا في تؿ أبيب ،النقاب عف أنو بالرغـ مف مرور ثالثة أشير عمى تقديـ
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،االعتذار لتركيا حوؿ سفينة الحرية (مافي مرمرة) ،ما زالت
جدا ،الفتًا إلى أف التعيدات التي قطعيا األتراؾ عمى أنفسيـ إلتماـ ترميـ
المصالحة مع تركيا عالقة ً
العالقات بيف أنقرة وتؿ أبيب لـ تُنفذ .ومضت المصادر عينيا قائمةً إنو بعد االعتذار اإلسرائيمي بدأت تركيا
بالتممص مف تنفيذ تعيداتيا ،مثؿ إعادة السف ارء ،إلغاء القضايا المرفوعة في تركيا ضد ضباط جيش
االحتالؿ ،واعادة العالقات اإلستراتيجية إلى ما كانت عميو قبؿ اندالع األزمة بيف الدولتيف في نياية أيار
(مايو) مف العاـ  .8020وكشؼ شيفر النقاب عف أف تؿ أبيب قدمت بواسطة مستشاري رئيس الوزراء،
يعقوب عميدرور ويوسي تشيحانوفير ،اقتراحا بموجبو تدفع تعويضات بقية خمسة مالييف دوالر ،في حيف
أف يصؿ مبمغ التعويضات إلى  90مميوف دوالر ،عالوة عمى ذلؾ ،كشؼ المحمؿ اإلسرائيمي،
طمب األتراؾ ْ
نقالً عف مصدر شارؾ في المفاوضات ،أف األتراؾ رفضوا التعيد لإلسرائيمييف بعدـ مقاضاة ضباط وجنود
جيش االحتالؿ في المحاكـ التركية ،مؤكديف عمى أف ىناؾ فصؿ تاـ بيف السمطة التنفيذية والقضائية في
تركيا .ولفتت المصادر في تؿ أبيب إلى أف صناع القرار اإلسرائيمييف لـ يخفوا استيائيـ الشديد مف تصرفات
األتراؾ ،ذلؾ ألنيـ كانوا عمى ثقة بأف أردوغاف سيعمؿ عمى تغيير القانوف الذي ُيجيز محاكمة كؿ مف
شارؾ في السيطرة عمى السفينة ،التي كانت متجية إلى قطاع غزة لكسر الحصار الذي تفرضو الدولة
ميتما بتنفيذ
يعد الرئيس األمريكي باراؾ أوباما،
العبرية عميو .كما قالت المصادر أنو بعد االعتذار لـ ُ
ً
تفاصيؿ الصفقة ،مع أنو ىو الذي أوصؿ الطرفيف إلى االعتذار وقبولو .ونقؿ شيفر عف مصدر وصفو بأنو
رفيع المستوى في تؿ أبيب قولو إنو بسبب التصرفات التركية المربكة والميينة ،فإف إسرائيؿ ستمجأ إلى
أف قاموا
الكونغرس األمريكي لجباية الثمف السياسي مف األتراؾ ،وقاؿ المصدر لمصحيفة العبرية :بعد ْ
التاريخ :الجمعة 8923/6/88

العدد8994 :

ص 29

ألف يدفع األتراؾ الثمف عمى
بإطعامنا السمؾ النتف ،وطردونا مف عندىـ بصورة ميينة لمغاية ،حاف الوقت ْ
تصرفاتيـ الرذيمة ،عمى حد وصفو.
القدس العربي ،لندن8923/6/88 ،
" 86أبحاث األمن القومي اإلسرائيمي" :الثورات العربية كانت السبب الرئيسي العتذار "إسرائيل" من تركيا
الناصرة -زىير أندراوس :رأت دراسة جديدة لمركز أبحاث األمف القومي اإلسرائيمي ،التابع لجامعة تؿ أبيب،
أف ُيبارؾ قائد ىيئة األركاف العامة في جيش االحتالؿ ،الجنراؿ بيني غانتس،
أنو ليس مف قبيؿ الصدفة ْ
عمى المصالحة مع تركيا ،بعد االعتذار الذي قدمو نتنياىو لنظيره التركي أردوغاف ،مشيرة إلى أف الجنراؿ
غانتس عمى عمـ وعمى دراية بأىمية العالقات األمنية اإلستراتيجية بيف أنقرة وتؿ أبيب ،وتحمؿ في طياتيا
الكثير مف اإليجابيات لألمف القومي اإلسرائيمي في ظؿ زيادة التيديدات وارتفاع التحديات التي تُواجييا تؿ
أبيب في اآلونة األخيرة ،عمى حد قوؿ معدة الدراسة ،غاليا ليندنشتراوس.
ولفتت الباحثة إلى أف العالقات الثنائية بيف الجيشيف التركي واإلسرائيمي لف تُرمـ بسرعة ،وأف العالقات
سيتبقى عمى نار ىادئة وبعيدة عف األضواء وخمؼ الكواليس ،ولكف بالمقابؿ فإف باب تبادؿ المعمومات
مفتوحا عمى مصراعيو ،بسبب التيديدات المشتركة التي تتعرض ليما
االستخباراتية بيف الدولتيف سيكوف
ً
سيساىـ إلى حد كبير في التعاوف بينيما مع
تركيا واسرائيؿ ،كما لفتت إلى أف ترميـ العالقات بيف الدولتيف ُ
كثير قبؿ تردي العالقات بينيما.
حمؼ شماؿ األطمسي (الناتو) ،وىو األمر الذي استفادت منو الدولتيف ًا
ورأت الدراسة أنو في المنظور اإلستراتيجي فإف تحميؿ األسباب التي دفعت تؿ أبيب إلى االعتذار مردىا
أعماؿ االحتجاج التي تعـ الوطف العربي ،والتي أدت في المجمؿ العاـ إلى تقارب قوي في المصالح
المشتركة بيف الدولتيف ،ذلؾ أف كالً مف الدولة العبرية وتركيا تتحضراف اليوـ لتفكؾ سورية وانعكاس ىذا
األمر الخطير عمى األمف القومي لمبمديف ،وأضافت أف األزمة السورية كانت المحفز الرئيسي لمتقارب بيف
ميما ،ولكف
الدولتيف .وقالت الباحثة أيضا إنو مف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف االعتذار اإلسرائيمي كاف ً
األىـ مف ذلؾ أف الجانب التركي وافؽ عميو وتقبمو ،كما أنو ال يمكف اختزاؿ الدور األمريكي ،الذي دفعو
الرئيس أوباما شخصيا لمتوصؿ إلى المصالحة بيف الحميفتيف اإلستراتيجيتيف.
القدس العربي ،لندن8923/6/88 ،
 87إسرائيميون يحتجون عمى رفض "ماكدونالدز" فتح فرع ليا في "مستوطنة ارئيل"
القدس المحتمة  -اماؿ شحادة :في قرار فاجأ اإلسرائيمييف ،رفضت شركة مطاعـ الوجبات السريعة العالمية
"ماكدونالدز" اقامة فرع ليا في مستوطنة ارئيؿ ،كبرى المستوطنات اإلسرائيمية والتي ترفض إسرائيؿ
االنسحاب منيا في اي اتفاؽ سالـ مستقبمي .واثار القرار غضب اإلسرائيمييف فيما خرج مستوطنو المكاف
بحممة ضد الشركة .ووصؼ رئيس مجمس المستوطنة ،ايمي شيبروف ،القرار بػ"الخطوة الحقيرة" قائالً":مف
حقنا ىنا في ىذه المستوطنة ،الحصوؿ عمى كؿ خدمة ولنا حقوؽ كجميور تؿ أبيب والقدس .فالمقيـ في
أرئيؿ ال يختمؼ عف االسرائيمييف المقيميف في أي مكاف اخر" .وتبيف اف صاحب امتياز الشركة في
إسرائيؿ ،ىو احد ابرز مؤسسي حركة "السالـ اآلف" ،اليسارية ،عمري فداف ،الذي اعمف عدـ فتح فرع ليا
في المركز التجاري الجديد والمزمع إقامتو في المستوطنة ،كونيا مقامة عمى أراضي فمسطينية ،خارج الخط
األخضر.
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الحياة ،لندن8923/6/88 ،
" 88أريج"" :إسرائيل" تجبي  49مميون شيكل من البطاقات الممغنطة سنويا من العمال الفمسطينيين
بيت لحـ  -نجيب فراج :كشفت دراسة ،أف سمطات االحتالؿ االسرائيمي ،تجبي  90مميوف شيكؿ سنويا مف
الفمسطينييف ،مقابؿ إصدار البطاقات الممغنطة التي تعتبر اجراء اوليا واجباريا لمسماح ليـ بالحصوؿ عمى
تصاريح عمؿ ودخوؿ إسرائيؿ .وأوضحت الدراسة التي نشرىا معيد األبحاث التطبيقية "أريج" ،اليوـ
الخميس ،وىي مف اعداد الباحث عيسى سميرات بمساعدة طاقـ مف الباحثيف في المعيد ،أف المواطف
الفمسطيني يدفع رسوما بقيمة  200شيكؿ لمبطاقة الممغنطة الواحدة .لكف لكي يتمكف العماؿ الفمسطينيوف
مف العمؿ داخؿ إسرائيؿ ،وىـ الفئة األكثر استخداما لمبطاقات الممغنطة ،فيـ مجبروف عمى دفع رسوـ
التصريح ،التي تبمغ قيمة الواحد منيا  2000شيكؿ ،عمماً بأف ىناؾ ما يقدر بػ  200000عامؿ فمسطيني
يعمموف في إسرائيؿ والمستوطنات .واوضحت الدراسة أف ىذه الرسوـ ترفد الخزينة اإلسرائيمية ،وتعمؿ عمى
دعـ اقتصاده.
القدس ،القدس8923/6/88 ،
 89شركة" لوكييد" األمريكية" :إسرائيل" أول دولة أجنبية تستخدم مقاتالت "أف "35
أعمنت “شركة لوكييد مارتيف” األمريكية أف “إسرائيؿ” ستكوف أوؿ دولة أجنبية تستخدـ الطائرات المقاتمة
الحديثة مف طراز “أؼ  ”32وستكوف ىذه الطائرات ذات قدرة عممياتية عاـ  .8022وأفادت مجمة”افييشف
ويؾ” األمريكية ،أمس ،بأف الدفعة األولى مف الطياريف “اإلسرائيمييف” ستصؿ إلى الواليات المتحدة لمتدريب
في مطمع عاـ  .8026وتتميز طائرة أؼ  32بقدرة عالية عمى الرصد المبكر لألىداؼ واصابتيا.
الخميج ،الشارقة8923/6/88 ،
" 39إسرائيل" تؤكد أن موقفيا ثابت من قضية استشياد الطفل محمد الدرة بعد الحكم في قضية تشيير
القدس المحتمة ( -ا ؼ ب) :أكدت إسرائيؿ أمس اف موقفيا ما يزاؿ ثابتا في قضية استشياد الطفؿ
الفمسطيني محمد الدرة بعد اف دانت محكمة االستئناؼ في باريس االربعاء مدير موقع لتحميؿ وسائؿ
االعالـ بتيمة التشيير في قضية رفعيا ضده الصحافي شارؿ اندرالف بعدما اتيمو بفبركة التقرير.
وقاؿ يغاؿ بالمور المتحدث باسـ و ازرة الخارجية اإلسرائيمية "إسرائيؿ ال تعمؽ عمى قضية تتعمؽ بالقضاء
الفرنسي .اصدرت المحكمة البارحة حكما يتعمؽ بالتشيير وليس بما حدث في مفترؽ نتساريـ".
وبحسب بالمور فانو "في موضوع الدعوى ،يبقى الموقؼ اإلسرائيمي دوف تغيير .انو مف المستحيؿ عمميا اف
تكوف النيراف التي اصابت محمد الدرة قادمة مف الجانب اإلسرائيمي".
عمان8923/6/88 ،
الغدّ ،
احتجاجا عمى ظروف اعتقاليم
 399 32معتقل أرتيري بالسجون اإلسرائيمية يضربون عن الطعام
ً
الناصرة :يواصؿ أكثر مف ثالثمائة مواطف أرتيري معتقميف في السجوف اإلسرائيمية منذ مدة ،بتيمة التسمؿ،
احتجاجا عمى ظروؼ اعتقاليـ.
إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ
ً
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فقد أكدت مصادر إسرائيمية ما أوردتو منظمة العفو الدولية "أمنستي" مف أف أكثر مف ثالثمائة مف طالبي
المجوء اإلريترييف المحتجزيف في معتقؿ "ساىارونيـ" في النقب يواصموف إضرابيـ عف الطعاـ لميوـ الثالث
عمى التوالي ،احتجاجاً عمى احتجازىـ دوف محاكمة ،مشيرة إلى أف ىؤالء يطالبوف بمقابمة ممثؿ عف
الحكومة اإلسرائيمية في محاولة إللغاء قانوف منع التسمؿ.
مف جانبيا؛ قالت إدارة السجوف اإلسرائيمية إف حوالي مائة وثالثيف مف المحتجزيف في معتقؿ "ساىارونيـ"
أوقفوا اضرابيـ عف الطعاـ ،بينما يستمر فيو نحو مئة وسبعيف مف زمالئيـ.
قدس برس8923/6/88 ،
 38الجيش اإلسرائيمي ينشر منظومة لـ "القبة الحديدية" في ميناء حيفا
المخصصة العتراض
الناصرة :أعمنت قيادة جيش االحتالؿ اإلسرائيمي عف نصب منظومة "القبة الحديدية"
ّ
الصواريخ قصيرة المدى ،في ميناء حيفا اإلستراتيجي في األراضي المحتمة عاـ .2492
وأفادت وسائؿ اإلعالـ العبرية أف الجيش اإلسرائيمي نصب ليؿ أمس الخميس ( ،)6|82في منطقة ميناء
حيفا بطارية مف منظومة "القبة الحديدية" العتراض القذائؼ الصاروخية التي تستيدؼ الميناء في أي
تصعيد بالمنطقة .إال أف مصادر في الجيش اإلسرائيمي زعمت أف أف ىذه الخطوة لـ تتخذ بسبب تصعيد
أمني وانما في إطار "تدريبات اعتيادية" ،حسب زعمو.
قدس برس8923/6/88 ،
 33قاضية إسرائيمية متقاعدة من المحكمة العميا :يجب السماح لمييود بالصالة في "األقصى"
الناصرة :طالبت قاضية إسرائيمية متقاعدة مف المحكمة العميا بضرورة السماح لمييود بأداء طقوسيـ في
المسجد األقصى المبارؾ ،واغالؽ إجراءات المنع التي تحوؿ دوف ذلؾ.
وأعربت القاضية المتقاعدة داليا دورنر عف اعتقادىا بأنو "يجب إفساح المجاؿ أماـ الييود ألداء الصموات
في الحرـ القدسي" ,معتبرة أف "المحكمة ال تممؾ صالحية البت في ىذا الموضوع" ،كما قالت.
قدس برس8923/6/87 ،
 34قادة سابقون في "الشاباك" يدعون لتسريع تعزيز السيادة اإلسرائيمية في "األقصى"
الناصرة :كشفت حاخاـ ييودي النقاب عف دعـ يتمقاه مف مسؤوليف سابقيف كبار مف جياز االستخبارات
اإلسرائيمي الداخمي "الشاباؾ" مف أجؿ تسريع تعزيز السيادة اإلسرائيمية في المسجد األقصى المبارؾ.
وقاؿ ال حاخاـ يعقوب ميداف رئيس المعيد الديني "جبؿ عتصيوف" في ندوة أقيمت األربعاء ( )6|86بمركز
تراث رئيس الوزراء األسبؽ مناحيـ بيغف ,إف مسؤوليف سابقيف في جياز األمف العاـ اإلسرائيمي "الشاباؾ"
نصحوه بتوسيع وتسريع إحضار ييود إلى الحرـ القدسي مف أجؿ تعزيز السيادة االسرائيمية في المكاف.
قدس برس8923/6/87 ،
 35الجيش اإلسرائيمي يعقد إجتماعاً لدراسة تنفيذ ىجمات عسكرية جديدة عمى أىداف في السودان
كشؼ رئيس شعبة االستخبارات العسكرية الصييونية الجنراؿ أفيؼ كوخفي ،عف اجتماع عقده رئيس
األركاف "اإلسرائيمية" ،بيني جانتز ،لمناقشة موضوع شف ىجمات جديدة عمى أىداؼ في السوداف ،منيا
التاريخ :الجمعة 8923/6/88
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ميناء بور سوداف ومطار الخرطوـ ومطار آخر بالقرب مف بور سوداف ،زاعماً أف المحطات االستخباراتية
في كينيا وجيبوتي والبحر األحمر ،رصدت عمميات تدفؽ لمسالح اإليراني إلى مطار الخرطوـ وميناء بور
سوداف ،وأنو يتـ تخزيف ذلؾ السالح في مستودعات خاصة يشرؼ عمييا الحرس الثوري ،ثـ يقوـ بشحنيا
إلى لبناف وسوريا وشماؿ سيناء لتسميميا لحركة الجياد اإلسالمي .وأشار "كوخفي" إلى جيد استخباراتي
مشترؾ ومنسؽ مع القيادة المركزية األمريكية المسؤولة عف منطقة شرؽ أفريقيا ومع أجيزة استخباراتية في
القرف اإلفريقي ومنيا كينيا لمتابعة ومراقبة عمميات نقؿ األسمحة إلى السوداف ،كاشفاً عف أف جياز
االستخبارات في دولة جنوب السوداف الذي يرأسو ،جوف الت ،أمد االستخبارات العسكرية "اإلسرائيمية"
بمعمومات حوؿ وصوؿ طائرات إيرانية وغيرىا إلى مطار الخرطوـ وتحديداً إلى القسـ العسكري وىي تحمؿ
السالح وتفرغو في المطار.
مركز الناطور لمدراسات واالبحاث ،األردن
التقرير المعموماتي 8923/6/87 ،8845
 36الموساد يطالب بتوضيح صالحياتو بنص قانوني
كشؼ نائب المستشار القانوني لمحكومة "اإلسرائيمية" ،راز نيزري ،عف قياـ قادة جياز "الموساد" بتوجيو
طمب خاص إلى المستشار القانوني لمحكومة ،ييودا فينشتايف ،بإنياء التحضيرات لسف قانوف ينظـ
أف الطمب يتضمف سف قانوف شامؿ يحدد أىداؼ ووظائؼ "الموساد"،
صالحيات "الموساد" ،الفتاً إلى ّ
واإلشراؼ عميو ،وطرؽ تشغيؿ الحصانات عمى نشاطاتو وعمالئو ،ومراقبة داخمية وخارجية لنشاطاتو وطرؽ
تعييف رئيس "الموساد" وديمومة فترة واليتو ،عمى أف ال ُيذكر فيو تفاصيؿ النشاطات العممياتية والدولية ،ألف
األغمبية القاطعة لنشاطات "الموساد" تحصؿ في الخارج وتكوف غامضة في كثير مف األحياف مف ناحية
المقترح ،سيكوف "الموساد" مرتبط بالحكومة ،وتحت إشراؼ
القانوف الدولي .وأشار "نيزري" إلى أنو وبحسب ُ
المجنة الفرعية لألجيزة السرية التابعة لمكنيست ،الفتاً إلى أف القوانيف السرية التي سيتـ تنظيميا بمقتضى
القانوف ستنظـ صالحياتو األساسية ،ومف بينيا مستويات المصادقة وتنفيذ النشاطات العممياتية ،التحقيقات،
إلزامية اإلبالغ وعالقاتو مع رئيس الحكومة ،المسؤوؿ عف نشاطات الجياز.
موقع العيد ،لبنان
التقرير المعموماتي 8923/6/87 ،8845
" 37مؤسسة األقصى" :مزاعم العثور عمى آثار ييودية في محيط "األقصى" أكاذيـب وأسـاطير رفضػت مؤسسػة
األقصى لموقؼ والتراث في بيأف ليا مسػاء الخمػيس  8023/6/82مػا جػاء عمػى لسػأف خبيػر فيمػا يسػمى ب
سػمطة اآلثػػار اإلسػرائيمية قػػاؿ أنػػو تػـ العثػػور عمػػى مكتشػػفات أثريػػة مثػؿ حجػػارة ومجػػوىرات وأختػػاـ فػػي منطقػػة
المسػجد األقصػػى المبػارؾ ،وادعػػى أنيػا مكتشػػفات أثريػػة عبريػة يعػػود تاريخيػا إلػػى مػا سػػماه – زو ار وبيتأنػػا –
فترة الييكؿ األوؿ والثاني.
وحذرت المؤسسة مف ىذه األكاذيب واألساطير وقالت أنيا مف نسج الخياؿ ،فيما أكدت عمى أف عمماء آثػار
عػػالمييف وحتػػى إس ػرائيمييف أكػػدوا مػػف خػػالؿ عمميػػات بحػػث وتنقيػػب حثيثػػة ،عمميػػة وموضػػوعية ،عػػدـ وجػػود
معمومات أو آثػار تشػير إلػى وجػود ىيكػؿ أوؿ أو ثػاني فػي منطقػة المسػجد األقصػى ومحيطػو ،وال فػي مدينػة
القدس.
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وأشارت مؤسسة األقصى إلى أف االحتالؿ واذرعو ،وخاصة سمطات اآلثار باتت تتبنى حممة مف المنشػورات
والحمالت اإلعالميػة وتعمػيـ أخبػار تشػير إلػى وجػود "مكتشػفات أثريػة" فػي أنحػاء القػدس ،وخاصػة فػي جػوار
األقص ػػى ،ف ػػي محاول ػػة مس ػػتميتة الخ ػػتالؽ ت ػػاريخ عب ػػري موى ػػوـ ف ػػي الق ػػدس ،م ػػف خ ػػالؿ "اس ػػتكتاب الت ػػاريخ"
وتزييفػػو ،ومػػف خػػالؿ ب ػث األسػػاطير والخ ارفػػات الوىميػػة بوجػػود ىيكػػؿ مزعػػوـ مكاف/أسػػفؿ المسػػجد األقصػػى،
حتػى يحققػوا أطمػػاعيـ بيدمػػو .وأكػػدت المؤسسػػة أف التػػاريخ الحقيقػػي واضػػح ال غبػػار عميػػو وقػػد أثبػػت بالػػدليؿ
القاطع أف المسجد األقصى ىو لممسمميف وحدىـ وما دوف ذلؾ يبقى أضغاث أحالـ.
مؤسسة األقصى لموقف والتراث ،أم الفحم8923/6/87 ،
 38تحقيق :قطاع غزة يتجو إلى أزمة مياه والتحمية ىي الحل األمثل
غزة  -دينا عفيفي لمنشرة العربية  -أميرة فيمي  -نضاؿ المغربي :يتجو قطاع غزة ال محالػة إلػى أزمػة ميػاه
تقوؿ األمـ المتحدة إنيا قد تجعؿ القطاع يسػتحيؿ العػيش فيػو خػالؿ سػنوات معػدودة .وألف مػا بػيف  40و42
فػػي المئػػة مػػف الميػػاه الجوفيػػة فػػي غػزة مموثػػة بميػػاه الصػػرؼ والكيماويػػات وميػػاه البحػػر تصػػبح منشػػآت صػػغيرة
لتحمية المياه في األحياء وما توفره مف صنابير في األماكف العامة ىي المنقذ لسكاف غزة البالغ عػددىـ نحػو
 2.6مميوف نسمة.
لكف مثؿ ىذه المشاريع الصغيرة توفر المياه لنحو  80في المئة فقط مف السكاف مما يجبر كثيريف في قطػاع
غزة عمى شراء زجاجات المياه المعبأة بأسعار مرتفعة.
وقاؿ ربحي الشيخ نائب رئيس سمطة المياه الفمسطينية "ىناؾ أزمة .ىناؾ نقص خطير في موارد المياه".
وأظيػػرت د ارسػػة صػػدرت ىػػذا العػػاـ أجرتيػػا إدارة الطي ػراف والفضػػاء األمريكيػػة (ناسػػا) لبيانػػات التقطتيػػا أقمػػار
صناعية أف ما بيف  8003و 8004فقدت المنطقة  299كيمومت ار مكعبا مف المياه المخزنة الصػالحة لمشػرب
أي ما يعادؿ المياه الموجودة في البحر الميت وىو ما يكشؼ مدى تدىور األوضاع.
لكف الوضع في غزة مزمف عمى وجو الخصوص فقد حذرت األمـ المتحدة مػف أف الميػاه الجوفيػة ربمػا تكػوف
غير قابمة لالستخداـ عاـ  8026وقد ال يمكف إصالح الضرر بحموؿ .8080
وىناؾ ما بيف خمسة وعشرة في المئة فقط مف المياه الجوفية صالحة لمشرب لكف حتى ىذه الكمية يمكػف أف
تمتزج بمياه أخرى مموثة خالؿ التوزيع مما يجعميا صالحة لالستخداـ فقط في الغسؿ.
وازدادت المشكمة سوءا بالحصار الذي تفرضو إسرائيؿ عمػى قطػاع غػزة والػذي يقػوؿ نشػطاء إنػو منػع اسػتيراد
مواد الزمة إلصالح منشآت المياه والصرؼ .وتقوؿ إسرائيؿ إف ىذا الحصار ضػروري لمنػع وصػوؿ السػالح
إلى حماس.
وتقدر األمـ المتحدة أف أكثر مف  20في المئة مف سكاف غزة يشتروف مياه الشرب.
وقالت جوف كونوجي وىي ممثػؿ خػاص لصػندوؽ األمػـ المتحػدة لمطفولػة (يونيسػيؼ) "األسػر تنفػؽ مػا يصػؿ
إلى ثمث دخميا عمى المياه".
والف غػزة ال يوجػػد بيػػا أنيػػار فيػػي تعتمػػد بشػػكؿ شػػبو كامػػؿ عمػػى الميػػاه الجوفيػػة السػػاحمية .ويػػدخؿ كػػؿ س ػنة
الحتيػػاطي الميػػاه الجوفيػػة مػػا بػػيف  20و 60مميػػوف متػػر مكعػػب مػػف ميػػاه األمطػػار والميػػاه المنحػػدرة مػػف تػػالؿ
مدينة الخميؿ الى الشرؽ.
لكػف احتياجػػات سػػكاف غػزة الػػذيف يزيػػد عػددىـ بمعػػدؿ سػريع وكػذلؾ مػػف يعيشػػوف فػي مػزارع إسػرائيمية مجػػاورة
تستيمؾ ما يقدر بنحو  260مميوف متر مكعب كؿ عاـ مف المياه الجوفية الميددة.
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ورغـ وجود مياه جوفية فإف تدفؽ مياه جارية في الصنابير ىو رفاىية بالنسبة لكثيريف مف سكاف غزة .ويقوؿ
سكاف القطاع إنو خالؿ شيور الصيؼ قد تصؿ المياه الى الصنابير كػؿ يػوميف كمػا أف ضػغط الميػاه يكػوف
ضعيفا لمغاية في أحياف كثيرة مما يجعؿ مف يعيشوف في الطوابؽ العميا ال يحصموف عمى احتياجاتيـ.
ولجػػأت الكثيػػر مػػف األسػػر إلػػى حفػػر آبػػار خاصػػة .وىػػذه الخطػػوة تحتػػاج الحصػػوؿ عمػػى تص ػريح لكػػف القيػػود
الصارمة تدفع أغمب األسر إلى اف تحفر آبارىا سرا .ويحاوؿ العماؿ الذيف يحفروف اآلبار إخفاء عمميػـ مػف
الجيراف المحيطيف بوضع أغطية بالستيكية كبيرة.
ويوجد في غزة بالفعؿ  22محطة صغيرة لتحمية المياه واحػدة لتحميػة ميػاه البحػر واألخػرى لتحميػة ميػاه اآلبػار
التي تحتوي عمى نسبة مموحة وكميا بدعـ مف اليونيسيؼ أو منظمة أوكسفاـ الخيرية.
وبدأت سمطة المياه الفمسطينية العمؿ إلنشػاء محطتػيف جديػدتيف لتحميػة ميػاه البحػر وتعتػزـ بنػاء محطػة ثالثػة
أكبر مصممة إلنتاج  22مميوف متر مكعب مف المياه سنويا.
لكف بما اف تمويؿ المشروع الذي تبمغ تكمفتو  920مميوف دوالر غير مؤكد فمف يبدأ التنفيذ قبؿ .8022
وبحموؿ ذلؾ الوقت قد ال يكوف لدى غزة التي تعاني ضائقة مالية ما يكفػي مػف الكيربػاء لتشػغيؿ المحطػات.
وتقػػدر األمػػـ المتحػػدة اف غ ػزة تحتػػاج حاليػػا إلػػى إنتػػاج  200ميجػػاوات إضػػافية حتػػى قبػػؿ بنػػاء محطػػة تحميػػة
المياه الكبيرة.
وكالة رويترز لألنباء8923/6/87 ،
 39مستوطنون يقتحمون "األقصى" وقوات االحتالل تقوم بعمميات ىدم واقتالع أشجار واعتقاالت بالضفة
محافظػ ػػات  -الحيػ ػػاة الجديػ ػػدة – وكػ ػػاالت :صػ ػػعدت ق ػ ػوات االحػ ػػتالؿ والمسػ ػػتوطنوف مػ ػػف اعتػ ػػداءاتيـ عمػ ػػى
المواطنيف وممتمكاتيـ في مناطؽ مختمفة بالضفة.
وسػادت المسػػجد األقصػػى أجػواء مشػحونة بػػالتوتر والغضػػب بعػػد اقتحامػػو مػف قبػػؿ مجموعػػة مػػف المسػػتوطنيف
المقربيف مف عضو (الكنيست) المتطرؼ "موشيو فيجمف" تقدميـ المتطرؼ "الراؼ" ييود كميؾ ،مف جية باب
المغاربة وتجواليـ في مرافؽ المسجد بحراسات مشددة.
وأصيب مواطنأف عمى األقؿ بجروح أمس خالؿ تصدييما مع مواطنيف آخريف ،لقوات االحتالؿ التػي ىػدمت
مسػػاكنيـ فػػي منطقػػة األغػوار الشػػمالية .وىػػدمت قػوات االحػػتالؿ أمػس منػزليف وعػػددا مػػف البركسػػات الزراعيػػة
فػػي منطقػػة عػػرب الكعابنػػة والنويعمػػة التحتػػا إلػػى الشػػماؿ مػػف مدينػػة أريحػػا .وشػػرعت ج ارفػػات االحػػتالؿ ،أمػػس
بتجريؼ أراض زراعية في قرية وادي رحاؿ واقتمعت  800شجرة زيتوف وىدمت "عرشية" وجدرأنا استنادية.
وأصيب عشرات المواطنيف بحاالت اختناؽ جػراء استنشػاقيـ الغػاز المسػيؿ لمػدموع فػي عػدة أحيػاء مػف مدينػة
جنيف ومخيميا ،فجر أمس.
ونفػػذت قػوات االحػػتالؿ فجػػر أمػػس حممػػة اعتقػػاالت واسػػعة طالػػت  24مواطنػػا فػػي عػػدة محافظػػات بالضػػفة .
وفي نابمس شػنت قػوات االحػتالؿ أمػس حممػة اعتقػاالت طالػت نشػطاء مػف حركػة فػتح  ،فػي عمميػة عسػكرية
واسػػعة اسػػتمرت عػػدة سػػاعات داىمػػت خالليػػا عػػددا مػػف المنػػازؿ .وقػػاؿ شػػيود عيػػأف ؿ "الحيػػاة الجديػػدة" أف
العممية العسكرية تركزت في منطقة الجبؿ الشمالي ،وزعـ االحتالؿ العثور عمى أسمحة.
الحياة ،الجديدة ،رام اهلل8923/6/88 ،
 49غزة :المطالبة بتنفيذ اإلجراءات القانونية لتعويض ضحايا التعذيب ومحاسبة المتورطين فييا
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فايز أبو عوف :أوصى حقوقيوف محميوف وأمميوف وممثمو مؤسسات مجتمعيػة ومحػاموف وقضػاة باتخػاذ كافػة
اإلجػ ػراءات الوقائيػ ػػة لمناىض ػػة التعػػػذيب ،والقي ػػاـ بػػػإجراءات ت ػػدخؿ فاعمػػػة لمتص ػػدي لكافػ ػػة أش ػػكاؿ المعاممػػػة
الالإنس ػػانية ،ومقاض ػػاة المت ػػورطيف ف ػػي أعم ػػاؿ التع ػػذيب والقي ػػاـ ب ػػاإلجراءات القانوني ػػة الت ػػي تض ػػمف تع ػػويض
ضحايا التعذيب والعمؿ عمى تأىيميـ.
جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ يػػوـ د ارسػػي نظمتػػو الييئػػة المسػػتقمة لحقػػوؽ اإلنسػػاف ،أمػػس ،فػػي مقرىػػا بمدينػػة غػزة لمناسػػبة
اليوـ العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ،بحضور مدير برنامج الييئػة فػي قطػاع غػزة المحػامي جميػؿ سػرحاف
ومػػدير مكتػػب المفػػوض السػػامي لحقػػوؽ اإلنسػػاف بيػػا فرنسػػي ومحاميػػة الييئػػة المسػػتقمة صػػبحيو جمعػػة ومػػدير
مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف في غزة صػابر النيػرب واألخصػائي النفسػي فػي برنػامج غػزة لمصػحة
النفسية حسف زيادة ،وأداره منسؽ العالقات العامة واإلعالـ بالييئة بيجت الحمو.
وبينت الييئػة فػي تقريرىػا السػنوي الثػامف عشػر وقػوع  239حالػة تعػذيب فػي قطػاع غػزة خػالؿ العػاـ ،8028
فيما وثقت وقوع  228حالة تعذيب فػي الضػفة الغربيػة ،وكػذلؾ وقػوع  22حالػة وفػاة داخػؿ م اركػز االحتجػاز،
منيػػا  4حػػاالت فػػي غ ػزة وحالتػػاف فػػي الضػػفة الغربيػػة ،وقيػػاـ الييئػػة بمخاطبػػة الجيػػات الرسػػمية بشػػأف ىػػذه
الحاالت وتمقييا ردوداً نمطية.
وف ػػي ورق ػػة برن ػػامج غػ ػزة لمص ػػحة النفس ػػية أوض ػػح زي ػػادة أف  20000فمس ػػطيني دخمػ ػوا الس ػػجوف اإلسػ ػرائيمية
وتعرضػوا لمتعػػذيب ،لكػػف آثػػار ىػػذا التعػػذيب خمفػػت حالػػة مػػف الفخػػر لػػدييـ ،فيمػػا نجػػـ عػػف آثػػار التعػػذيب فػػي
السجوف الفمسطينية شعور بالوصمة.
وبيف أف اليدؼ مف ممارسة التعذيب لـ يعد فقط الحصوؿ عمػى معمومػات ،بػؿ اليػدؼ مػف ممارسػة التعػذيب
تػدمير اإلنسػػاف وتحطيمػػو واىػدار كرامتػػو ،وأضػػاؼ أف الد ارسػات واألبحػػاث التػػي أجريػت مػػؤخ اًر فػػي األ ارضػػي
الفمسػػطينية حػػوؿ ظػػاىرة التعػػذيب أشػػارت إلػػى أف 4ر %32مػػف ضػػحايا التعػػذيب أصػػيبوا باالكتئػػاب النفسػػي،
فيما أصيب 8ر %32منيـ بالوسواس القيري ،و2ر %83أصيبوا بيواجس الشؾ والريبػة ،موضػحاً بػأف الػرد
عمػػى جريمػػة التعػػذيب يكػػوف عبػػر تأىيػػؿ ضػػحايا التعػػذيب جسػػدياً ونفسػػياً واجتماعي ػاً وعبػػر تطػػوير قػػدراتيـ
وتدريبيـ وتمكينيـ مف العودة إلى الحالة التي كانوا عمييا قبؿ تعرضيـ لمتعذيب.
األيام ،رام اهلل8923/6/88 ،
 42االحتالل يبدأ بناء أضخم كنيس ييودي في الضفة الغربية
القدس المحتمة – الرأي :كشفت مصادر فمسطينية النقاب عف أف سمطات االحتالؿ "اإلسرائيمي" بدأت مػؤخ اًر
بنػاء أضػخـ كنػيس ييػػودي يقػع بالضػفة الغربيػة المحتمػػة عمػى سػفح مسػتوطنة "دانيػػاؿ" الييوديػة المقامػة عمػػى
أراضي المواطنيف الفمسطينييف في مدينة بيت لحـ بمنطقة قريبة مف جنوب القدس المحتمة.
وقاؿ مػدير وحػدة مراقبػة االسػتيطاف فػي معيػد األبحػاث التطبيقيػة "أريػج" ،فػي بيػت لحػـ سػييؿ خميميػة " :إف
المستوطنيف بدؤوا بناء كن يس ييودي في بؤرة استيطانية تدعى "سيدي بوعز" ،والتػي سػتتحوؿ إلػى مسػتوطنة
تـ إنشاء ىذه المستوطنة سيكوف ىناؾ مربع استيطاني داخؿ التجمع االسػتيطاني المعػروؼ
متكاممة ،واذا ما َّ
باسـ "غوش عتصيوف".
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وأضػ ػػاؼ " الفمسػ ػػطينييف أصػػػبحوا محاص ػ ػريف مػػػف كػ ػػؿ الجيػ ػػات فػػػي ظػ ػػؿ ى ػػذا التوس ػػع االسػػػتيطاني وتنفيػػػذ
ػير إلػػى أف "مػػا يجػػري ينسػػؼ الوضػػع الفمسػػطيني وقػػد يػػؤدي إلػػى انفجػػار ال تحمػػد
مخططػػات اسػػتيطانية" ،مشػ ًا
عقباه".
وأشػػار خميميػػة إلػػى أف الحاخامػػات الييػػود دعػوا إلػػى بنػػاء "الكػػنس" الييوديػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة التػػي
يسمونيا أرض "ييودا والسامرة" لتثبيت الوجود الييودي فييا.
وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم8923/6/87 ،
 48االحتالل يقر ىدم قرية سوسيا في الخميل وتيجير سكانيا
الخميػػؿ -القػػدس دوت كػػوـ  -مينػػد العػػدـ :سػػممت سػػمطات االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،يػػوـ الخمػػيس ،أىػػالي قريػػة
سوسيا ،جنوب شرؽ يطا ،إخطارات تقضي بوقؼ بناء ،وىدـ جميع منازؿ القرية البالغ عددىا  30منزال.
وقاؿ منسؽ لجأف المقاومة الشعبية في يطا ،راتب جبور ،في حديث ىاتفي مع القدس دوت كوـ :أف "اإلدارة
المدنيػػة" اإلس ػرائيمية ،قامػػت صػػباح الخمػػيس ،بتسػػميـ سػػكأف قريػػة سوسػػيا إخطػػارات تقضػػي بوقػػؼ بنػػاء وىػػدـ
المنازؿ وجميع المنشآت الخاصة باألىالي رغـ أف معظميا مقامة منذ عشرات السنيف .ورأى أف ىذه الخطوة
تيدؼ ترحيؿ سكأف القرية وطردىـ مف أراضييـ ومنازليـ.
القدس ،القدس8923/6/88 ،
 43األسرى في "عسقالن" يواصمون مقاطعة عيادة السجن
راـ اهلل " -األياـ" :قاؿ نادي األسير ،أمس ،نقالً عف األسير زياد زىراف في سجف "عسقالف" ،أف األسرى اؿ
 60فػػي السػػجف مسػػتمروف فػػي مقػػاطعتيـ لعيػػادة السػػجف نتيجػػة لسياسػػة اإلىمػػاؿ الطبػػي التػػي يعػػانوف منيػػا،
مؤكداً أف الطبيب المسؤوؿ عف األسرى يتعامؿ معيـ بشكؿ قمعي وعنصري .أوضح األسير زىراف أنيػـ لػف
يتراجعوا عف خطػوتيـ حتػى يػتـ نقػؿ طبيػب السػجف ،الفتػا إلػى أف عػدد الشػكاوى التػي قػدمت وصػؿ إلػى 30
شكوى ،عمما أف نصؼ األسرى يصنفوف بالمرضى .لفت األسػرى فػي "عسػقالف" ،نيػـ يضػطروف ىػذه األيػاـ
إلى شراء الماء عمى حسابيـ بسبب ارتفاع نسبة األمالح في الماء ووجود تكمسات.
األيام ،رام اهلل8923/6/88 ،
 44مئات المعتمرين الفمسطينيين عالقين بالعريش
غزة  -القدس دوت كوـ :عمؽ مئات المعتمريف الفمسػطينييف مػف سػكاف قطػاع غػزة ،فػي مطػار العػريش ،منػذ
يوـ األربعاء ،وسط تبادؿ االتيامات بيف و ازرة األوقاؼ في حكومة حماس بغزة والخطوط الجوية الفمسطينية.
وقاؿ أحد المعتمريف لمراسؿ القدس دوت كػوـ :إف مئػات المعتمػريف متواجػدوف فػي المكػاف منػذ أمػس ،بسػبب
عػػدـ تػػوفر طػػائرات تقميػػـ مػػف مطػػار العػريش إلػػى المممكػػة العربيػػة السػػعودية ألداء العمػرة" ،متيمػاً المسػػؤوليف
الفمسطينييف بعدـ االىتماـ في حؿ أزمتيـ المعتمريف.
وتبادلت و ازرة األوقػاؼ فػي حكومػة حمػاس بغػزة ،والخطػوط الجويػة الفمسػطينية االتيامػات حػوؿ التقصػير فػي
نقؿ المعتمريف مف والى جدة.
القدس ،القدس8923/6/88 ،
 45صدور النسخة العربية من كتاب "الموساد  -أكبر ميام جياز المخابرات اإلسرائيمي"
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عمي السقا :حيف يتحدث اإلسرائيميوف عف جيشيـ ومخابراتيـ ،يصعب التخمّص مف نبرتيـ االستعالئية التػي
وحسيـ "اإلنساني" .ىـ شػعب "مسػالـ" قبػؿ كػؿ شػيء ،وجػد نفسػو فػي موضػع "الػدفاع
تريد الترويج لبطوالتيـ ّ
عػػف الػػذات" .ىكػػذا ،تضػػحي أقػػذر عمميػػات الموسػػاد مثػػاالً عمػػى مػػا أراد ميخائيػػؿ بػػار زوىػػار ونسػػيـ ميشػػعاؿ
يعج بيا "الموساد أكبر مياـ
إظياره كفعؿ بطولي وحؽ مشروع لدرء الخطر عف الكياف المحت ّؿ .أمثمة كثيرة ّ
المعربػػة عػػف "الػػدار العربيػػة لمعمػػوـ ناشػػروف"،
جيػػاز المخػػابرات اإلس ػرائيمي" .الكتػػاب الصػػادر أخي ػ اًر بنسػػختو
ّ
ػدى واسػعاً عنػد محبػي
(صدر أوالً بالعبرية عف "دار يديعوت أحرونوت" عاـ  .)8020قد يجػد ىػذا العمػؿ ص ً
القصػػص البوليسػػية؛ إذ اسػػتطاع الكاتػػب والخبيػػر األمنػػي ميخائيػػؿ بػػار زوىػػار والصػػحافي نسػػيـ ميشػػعاؿ ،أف
لكنػو لػيس كػذلؾ لمػف سػيق أر أسػماء قػادة ومقػاوميف لالحػتالؿ أرداىػـ
يسطّ ار فصوؿ كتابيما بأسػموب تشػويقيّ .
الموساد منذ ستة عقود إلى اليوـ ،مف عماد مغنية ،ومحمود المبحوح إلى الميدي بف بركة.
األخبار ،بيروت8923/6/88 ،
 46الممك األردني" :إسرائيل" تيدد السالم عبر إجراءاتيا األحادية في القدس
عماف – وكالة بت ار :بحث الممؾ األردني عبد اهلل الثاني ،أمس الخميس ،مع وزير الخارجية األمريكي جوف
كيري ،الذي يزور األردف ضمف جولة لو في الشرؽ األوسط ،تفاصيؿ المساعي التي تقودىا الواليات
المتحدة إلعادة إطالؽ مفاوضات السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وقاؿ الممؾ عبد اهلل إف األردف
سيواصؿ الدفع باتجاه تقريب وجيات النظر إلحياء مفاوضات السالـ التي تعالج مختمؼ قضايا الوضع
النيائي ،غير أنو حذر أيضا مف أف العقبة التي تضعيا "إسرائيؿ" بإجراءاتيا األحادية ،واعتداءاتيا المتكررة
عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية ،تيدد فرص ومساعي تحقيؽ السالـ ،مؤكداً أف الطريؽ الوحيد الذي
يؤدي إلى تحقيؽ السالـ واألمف واالستقرار في الشرؽ األوسط ،ىو إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة والقابمة
لمحياة عمى خطوط الرابع مف حزيراف عاـ 2462وعاصمتيا "القدس الشرقية" .وجدد الممؾ األردني التأكيد
أف مبادرة السالـ العربية ما تزاؿ تشكؿ فرصة حقيقية لتحقيؽ السالـ الشامؿ في الشرؽ األوسط.
عمان8923/96/88 ،
الدستورّ ،
" 47وول ستريت جورنال" :األردن تتفاوض لشراء غاز طبيعي من "إسرائيل"
متابعات :ذكرت صحيفة ووؿ ستريت جورناؿ الألمريكية يوـ الخميس  6/82أف األردف تجرى مفاوضات
لتصبح الدولة األولى التي تشترى الغاز الطبيعي مف "إسرائيؿ" .وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردتو عمى
موقعيا االلكتروني أف االتفاؽ سيتطمب تمرير خط أنابيب منفصؿ مف البحر المتوسط عبر وادي يزرعيؿ
بشماؿ "إسرائيؿ" إلى بيت شاف قرب الحدود ثـ إلى األردف كما سيوفر االتفاؽ لألردف مصدر طاقة رخيص
الثمف ويساعدىا في التعافي مف أزمة الطاقة.
وأضافت الصحيفة أف ىذا االتفاؽ سيعمؿ عمى تعزيز العالقات القوية بيف "إسرائيؿ" واألردف ،إال أف عقد
صفقة مع الدولة الييودية قد يعرض األردف إلى انتقادات مف العالـ العربي .وتابعت الصحيفة أف "إسرائيؿ"
تأمؿ في كسب عشرات المميارات مف الدوال ارت عبر التصدير إلى أسواؽ كبيرة مثؿ أوروبا أو شرؽ آسيا.
ولفتت الصحيفة إلى أنو عمى الرغـ مف أف احتياجات األردف لمطاقة محدود ،تبدى "إسرائيؿ" اىتماما لتعزيز
اقتصاد جارتيا عبر تقديـ غاز بأقؿ األسعار مع سرعة النقؿ.
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ونوىت الصحيفة إلى أف األردف تجرى أيضا صفقات اإلمداد بالطاقة مع العراؽ وقطر مما يجعؿ اتفاقيا مف
"إسرائيؿ" األقؿ جاذبية مف الناحية السياسية ..وعمى الرغـ مف الخيار األقؿ ثمناً الذي تعرضو "إسرائيؿ"
عمييا ،لـ تتخذ األردف حتى اآلف ق ار اًر جيوسياسياً لشراء الغاز مف "إسرائيؿ".
الوفد ،الجيزة8923/96/88 ،
يحمل "إسرائيل" مسؤولية حياة األسرى األردنيين في سجونيا
 48مجمس النواب األردني ّ
حمؿ مجمس النواب األردني سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي كامؿ المسؤولية عف سالمة
عماف – وكالة بت ارّ :
وحياة األسرى والمعتقميف والسجناء األردنييف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي الذيف ينفذوف إضراباً مفتوحاً
عف الطعاـ .وأكد مجمس النواب في بياف لو دعمو الالمحدود ،ووقوفو الكامؿ مع مطالبيـ المشروعة ،مشدداً
في الوقت نفسو عمى ضرورة حؿ قضيتيـ بأسرع وقت ومف دوف إبطاء أو ميادنة.
8923 6 88
 49بحث تعزيز التعاون بين األردن وفمسطين في مجال التعميم العالي
عماف  -وكالة بت ار :بحث وزير التعميـ العالي والبحث العممي األردني د .أميف محمود مع وزير التربية
والتعميـ العالي الفمسطيني د .عمي زيداف أبو زىري ،أمو اًر تتعمؽ بالطمبة الفمسطينييف الراغبيف بالدراسة في
الجامعات األردنية .وأكد محمود خالؿ لقائو أمس أبو زىري ،حرص الو ازرة واىتماميا بتعزيز عالقات
التعاوف القائـ بيف األردف وفمسطيف في مجاؿ التعميـ العالي.
وقاؿ أبو زىري إف "األردف بالنسبة ألبناء الضفة الغربية كما الرئة التي يتنفسوف منيا ،وأف العالقة المتجذرة
بيف البمديف تعزز كافة سبؿ التعاوف البناء لما فيو مصمحة الشعبيف الشقيقيف".
عمان8923/96/88 ،
الغدّ ،
05

أمير قطر تميم بن حمد يمتقي خالد مشعل
الدوحة  -األناضوؿ :استقبؿ أمير قطػر الجديػد ،الشػيخ تمػيـ بػف حمػد آؿ ثػاني فػي الػديواف األميػري ،صػباح
أمس ،خالد مشعؿ ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفمسطينية.
وذكػػرت وكالػػة األنبػػاء القطريػػة الرسػػمية "قنػػا" أف مشػػعؿ قػػاـ بتقػػديـ التيػػاني لمشػػيخ تمػػيـ بمناسػػبة توليػػو مقاليػػد
الحكـ في البالد ،وعمى ثقة والده الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني والشعب القطػري .وكػاف الشػيخ تمػيـ أكػد فػي
أوؿ خطاب لو بعد توليو مقاليد الحكػـ مسػاء االربعػاء التػزاـ بػالده "بالتضػامف مػع الشػعب الفمسػطيني الشػقيؽ
في نضالو لنيؿ حقوقو المشروعة".
واعتبػػر تحقيػػؽ ىػػذه الحقػػوؽ المشػػروعة "شػػرطا لمسػػالـ العػػادؿ الػػذي يشػػمؿ االنسػػحاب اإلس ػرائيمي مػػف جميػػع
األ ارضي العربية التي احتمت عاـ  ،7667بما في ذلؾ القدس الشرقية واقامػة الدولػة الفمسػطينية المسػتقمة وحػؽ
العػػودة لالجئػػيف" .وقػػاؿ اف قطػػر سػػتبقى قطػػر كعبػػة "المضػػيوـ" ،وسػػوؼ تبقػػى عمػػى ىػػذا العيػػد فػػي نص ػرة
المظمػػوميف .كمػػا أكػػد احت ػراـ بػػالده التزاماتيػػا اإلقميميػػة والدوليػػة ،وحتػػى وعودىػػا الشػػفوية فضػػال عػػف العقػػود
والمعاىدات.
السبيل ،عمان3502/9/32 ،
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مرسي :دحالن يضخ سمومو تجاه الوطن
سيد احمد :انتقد الدكتور محمد مرسي رئيس الجميوريػة البػرامج الفضػائية التػي تقػوـ باستضػافة الفريػؽ أحمػد
شفيؽ وتتابيى بو متسائال "ىؿ شفيؽ مف الثوار؟"
وأضػػاؼ مرسػػي فػػي خطػػاب الػػذكرى األولػػى مػػف توليػػو المنصػػب ىنػػاؾ شػػخص يسػػمى محمػػد دحػػالف مػػا زاؿ
يض ػػح بس ػػمومو ض ػػد ال ػػوطف والمصػ ػرييف ،والغري ػػب م ػػف ذل ػػؾ أج ػػد الكثي ػػر م ػػف أبن ػػاء ال ػػوطف م ػػف الع ػػامميف
بالفضائيات يروجوف لو.
الدستور ،مصر3502/9/37 ،

03

العاىل المغربي يستقبل السفيرين الفمسطيني واليوناني بمناسبة انتياء مياميما
الربػػاط :الشػػرؽ األوسػػط :اسػػتقبؿ العاىػػؿ المغربػػي الممػػؾ محمػػد السػػادس ،أمػػس فػػي وجػػدة (شػػرؽ المغػػرب)،
أحمد حسف صبح ،سفير دولة فمسطيف ،وبانػايوتيس سػتورنراس ،سػفير الجميوريػة اليونانيػة ،عمػى أثػر انتيػاء
مياميما الدبموماسية بالمممكة المغربية.
ومػػنح الممػػؾ محمػػد السػػادس السػػفير الفمسػػطيني الوسػػاـ العمػػوي مػػف درجػػة الحمالػػة الكبػػرى ،والسػػفير اليونػػاني
الوساـ العموي مف درجة ضابط كبير .وحضر ىذا االستقباؿ يوسؼ العمراني ،الوزير في و ازرة الخارجية.
الشرق األوسط ،لندن3502/9/32 ،

02

حمدين صباحي :حماس بريئة مما نسب إلييا في سيناء حتى يثبت العكس
غس ػػاف شػ ػربؿ :ق ػػاؿ حم ػػديف ص ػػباحي مؤس ػػس "التي ػػار الش ػػعبي" ف ػػي حػ ػوار م ػػع "الحي ػػاة" أن ػػا مؤي ػػد ل ػ ػ"حم ػػاس"
باعتبارىػػا جػػزءاً مػػف المقاومػػة الفمسػػطينية ،أمػػا أي أخطػػاء ل ػ "حمػػاس" تػػداف ،بمػػا ال يسػػحب تأييػػدنا لحقيػػا فػػي
ِ
أبرئيا حتػى يثبػت العكػس،
المقاومة ،فتبقى تفاصيؿ .أىـ ما أُخذ عمى حماس ما ُي َ
نسب إلييا في سيناء ،وأنا ّ
ألف ما يجري في سيناء أخطػر ألػؼ مػرة ممػا ُيط َػرح حػوؿ ضػموعيا بتيريػب السػجناء .سػيناء اآلف فػي وضػع
جديػػة عمػػى أمػػف مصػػر ،وال بػػد مػػف
خطػػر ،وقبضػػة الدولػػة عمييػػا تػػتقمص ،لػػذلؾ باتػػت تمثّػػؿ بػػؤرة ألخطػػار ّ
استعادة سيادة حقيقية ،ال يمكف أف تتحقؽ إال بنزع أي نفوذ ألي قوى بما فييا "حماس" مف سيناء.
وحػوؿ رغبػػة الجػيش فػػي بسػط السػػيطرة عمػى سػػيناء قػاؿ :األكيػػد أف الجػيش ارغػػب فػي أف تكػػوف سػيناء تحػػت
سػػيادتو ،ولكػػف كػػاف أمامػػو ثالثػػة عوائػػؽ :غيػػاب التنميػػة فػػي سػػيناء ،وعػػدـ وجػػود ش ػراكة عمػػى أسػػاس فك ػرة
ػيؼ اآلف
المواطنػػة مػػع بػػدو سػػيناء ،إضػػافة إلػػى تحجػػيـ قدرتػػو فػػي االنتشػػار بسػػبب اتفػػاؽ كامػػب ديفيػػد .وأُضػ َ
عائؽ رابع :إذ بات ىناؾ نوعٌ مف المػواالة بػيف رئػيس الجميوريػة والجماعػات النشػطة خػارج إطػار الدولػة ،أو
بػػدافع االسػػتقالؿ عنيػػا فػػي سػػيناء .أعتقػػد بػػأف وجػػود مرسػػي أضػػاؼ تحػػدياً جديػػداً بػػدالً مػػف إ ازلػػة التحػػديات
السابقة.
الحياة ،لندن3502/9/32 ،

05

برلماني بحريني :المقاومة ىي السبيل الوحيد لتحرير القدس
غ ػزة  -نبي ػػؿ س ػػنونو :رس ػػـ عضػػو مجم ػػس النػ ػواب البحرين ػػي محم ػػد العمػػادي ،طري ػػؽ الوص ػػوؿ إل ػػى الق ػػدس،
وتحقيػػؽ حمػػـ فمسػػطيني ،إسػػالمي ،عربػػي ،طػػاؿ انتظػػاره بتحريػػر فمسػػطيف مػػف االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي؛ وأولػػى
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حددىا تتمثؿ في تحرير العقوؿ الداعية إلى أف الحؿ ال يكوف إال بالسالـ أو بالمفاوضات مع
الخطوات التي ّ
االحتالؿ.
أوؿ مػف أمػس ،كػاف العمػػادي تحػت قبػة المجمػػس التشػريعي الفمسػطيني فػي غػزة ،برفقػة النشػطاء المتضػػامنيف
مع الفمسطينييف ،ضمف قافمة "أمياؿ مف االبتسامات  ،"22يدعو في تصر ٍ
يحات لػػ"فمسطيف" ،إلػى اإليمػاف بػأف
االحتالؿ يمكف أف يندحر ،وأف (إسرائيؿ) ليست أم اًر واقعاً ال يمكف التخمص منو.
وتحرير العقوؿ الذي ينشده العمادي ،وفؽ مػا يقػوؿ ،ىػو مقدمػة لتحريػر األ ارضػي الفمسػطينية ،سػيما أنػو رأى
في قطاع غزة ما يخالؼ األفكار المستسممة والمنيزمػة ،كػوف "الجيػاد فػي ديننػا ىػو الطريػؽ الوحيػد لمتحريػر،
واإلعداد ثـ اإلعداد ثـ اإلعداد" ،كررىا ثالثاً.
فمسطين أون الين3502/9/37 ،
00

تركيا تنفي وصول أردوغان إلى غزة في الخامس من الشير المقبل
غزة  -ا ؼ ب :تجري تحضيرات لزيارة مرتقبػة لػرئيس الػوزراء التركػي رجػب طيػب اردوغػاف الػى غػزة لػـ يػتـ
تحديد موعدىا الذي نفت انقرة اف يكوف الخامس مف تموز كمػا اعمػف نػاطؽ باسػـ حمػاس التػي تسػيطر عمػى
القطاع .فقد صرح المتحدث باسـ رئيس الوزراء التركي لطؼ اهلل غوكتاس في انقػرة اف اردوغػاف يعتػزـ زيػارة
قطاع غزة لكف ىذه الزيارة لف تتـ في  5تموز.
وجاءت تصريحات غوكتاس بعدما قاؿ االميف العاـ لمجمس الػوزراء فػي حكومػة غػزة عبػد السػالـ صػياـ اف
رئيس الوزراء التركي سيزور غزة االسبوع المقبؿ .وقػاؿ لصػحيفة فمسػطيف التػي تصػدر فػي قطػاع غػزة "زيػارة
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغاف ستجري في الخامس مف تموز".
الدستور ،عمان3502/9/32 ،

09

تعثر مفاوضات تركيا و"إسرائيل" لتعويض ضحايا مرمرة
وكػػاالت :تواجػػو المفاوضػػات التركيػػة اإلس ػرائيمية بشػػأف التعويضػػات لعػػائالت "ضػػحايا مرم ػرة" عقبػػات تػػؤخر
توقيع اتفاؽ نيائي ،رغـ التوصؿ إلػى مشػروع اتفػاؽ .ونقمػت وكالػة الصػحافة الفرنسػية عػف مصػدر مطمػع أف
ىناؾ بعض المسائؿ العالقة التي يجب أف تحؿ بخصوص المبمغ الذي سيقدـ لعائالت الضحايا.
كما نقمت عف مصدر دبموماسي تركي رفض الكشػؼ عػف اسػمو أف الطػرفيف توصػال إلػى اتفػاؽ مبػدئي عمػى
تسوية ىذه القضية ،لكف سبؿ تحقيقو ال تزاؿ غير واضحة ،مضيفا إمكانية عقد لقاء جديد بينيما.
وأوضح المصدر أف "االتصاالت جارية مع إسرائيؿ رغـ عدـ وجود مباحثات مباشرة".
وعقدت جمستا مفاوضات بيف مسؤوليف أتػراؾ واسػرائيمييف ،أوالىمػا فػي أنقػرة فػي أبريؿ/نيسػاف ،ثػـ فػي القػدس
في مايو /أيار .وجاء في بياف صدر بعد المقاء األخير أف الوفديف توصػال إلػى "مشػروع اتفػاؽ" ،لكػف توقيعػو
ال يزاؿ يتطمب توضيحات.
الجزيرة.نت ،الدوحة3502/9/37 ،

07

مساعدة إماراتية لعائالت فمسطينية الجئة إلى األردن من سوريا
عماف  -ليمى الكركي :وزعػت ىيئػة األعمػاؿ الخيريػة امػس  -وىػي منظمػة غيػر حكوميػة إماراتيػة مقرىػا فػي
إمارة عجماف -،وبالتنسيؽ مع وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى(األونروا) ،مراوح
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كيربائية لمػا مجموعػو ( )262عائمػة فمسػطينية الجئػة ىربػت مػف سػورية إلػى األردف .وقػد تمػت عمميػة التوزيػع
فػي قريػػة الطيبػػات فػػي منطقػػة الوحػػدات فػػي عمػاف امػػس األوؿ ،عممػػا اف ىػػذه المسػػاىمة تػػاتي لػػدعـ المناشػػدة
األخيػرة مػػف أجػػؿ سػػورية والتػػي أطمقتيػػا (األونػػروا) فػػي السػػابع مػػف حزي ػراف الجػػاري والتػػي طمبػػت مػػف خالليػػا
مسػػاعدات إنسػػانية حاسػػمة عمػػى شػػكؿ م ػواد غذائيػػة ومسػػاعدات نقديػػة وأدوات منزليػػة وخػػدمات صػػحية فػػي
كؿ(مف سورية ولبناف واألردف).
الدستور ،عمان3502/9/32 ،
02

"السياسة" :استياء داخل أوساط رسمية تركية من دعم أردوغان الالمحدود لحماس
السياسة  -خاص :كشفت مصادر رفيعة المستوى فػي السػمطة الفمسػطينية ,أف جيػات تركيػة رسػمية ,مسػتاءة
مف مواقؼ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغاف الداعمة لػ "حماس" ,سيما فيما يتعمؽ بالدعـ المالي لمحركة.
وقالػػت المصػػادر ل ػػ"السياسة" ,إف "الجيػػات التركيػػة تعيػػر إىتمام ػاً بالغ ػاً لمعالقػػات التػػي ت ػربط تركيػػا بالسػػمطة
الوطنية الفمسطينية الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسػطيني ,وال تستسػيغ العالقػات والمكانػة الخاصػة التػي
منحيا اردوغاف لػ"حماس" ,حيث منحيا حرية العمؿ في تركيا بالشكؿ الذي يحمو ليا".
وأضافت أف "الجيات التركية أبمغت نظيرتيا فػي السػمطة الفمسػطينية أنيػا تعمػؿ بجيػد لمتأكػد مػف اف القػ اررات
التػػي ينػػوي اردوغػػاف اتخاذىػػا لتحويػػؿ ام ػواؿ الػػى "حمػػاس" ,ال يػػتـ تطبيقيػػا" ,مشػػيرة الػػى أنػػو "مػػف المتوقػػع أف
تصدر ق اررات مف ىذا القبيؿ خالؿ االيػاـ القميمػة المقبمػة ,فػي أعقػاب االجتمػاع الػذي عقػده اردوغػاف االسػبوع
الماضي مع كؿ مف رئيس المكتب السياسي لػ"حماس" خالد مشػعؿ ,ورئػيس الحكومػة المقالػة اسػماعيؿ ىنيػة,
خصوصاً اف الوفد الذي رافقيما ضـ عػددا مػف ابػرز الوجػوه الماليػة فػي "حمػاس" مػف بيػنيـ نػزار عػوض اهلل,
مسؤوؿ الممؼ المالي لمحركة في قطاع غزة وماىر عبيد المسؤوؿ المالي لمحركة في تركيا والػذي انيطػت بػو
ميمة نقؿ امواؿ الدعـ التركي مف تركيا الى غزة خالؿ العاـ الماضي".
السياسة ،الكويت3502/9/32 ،

06

الدستور المصرية :المئات يحاصرون عناصر يشكون أنيم تابعين لحماس داخل مسجد بالمنصورة
الدقيمية  -رامي القناوي :قاـ المئات مف أىالي المنصورة بحصار مسجد الجمعيػة الشػرعية منػذ عصػر اليػوـ
وحتػ ػى االف مؤك ػػديف عمػ ػى وج ػػود عناص ػػر م ػػف حرك ػػة حم ػػاس يطمق ػػوف الن ػػار باتج ػػاه االى ػػالي م ػػف المس ػػجد
باالضافة لوجود عناصر مف جماعة االخواف المسمميف واعضاء مف ائتالؼ قوى االصالح مػف حػزب ال اريػة
والشعب والوطف والبناء والتنمية والحرية والعدالة
وقػػد أكػػد مصػػدر أمنػػي أف المتواجػػدوف فػػي المسػػجد ال يتجػػاوزوا  69فػػرداً وقػػاموا بػػإغالؽ االب ػواب بالجنػػازير
ويتحصنوف بالمسجد خشية الفتػؾ بيػـ مضػيفا اف قػوات االمػف المتواجػدة بمحػيط المسػجد قامػت بالػدخوؿ فػي
مفاوضات مع اىالي المنطقة الخراج مف بداخؿ المسجد.
وأضاؼ "عندما دخمنا في مفاوضات مػع اعضػاء االخػواف المحاصػريف رفضػوا الخػروج واتيمونػا باننػا نحػاوؿ
تسػػميميـ لالىػػالي نافي ػاً مػػا يػػردده االىػػالي عػػف وجػػود عناصػػر مػػف حركػػة حمػػاس شػػاركت فػػي االحػػداث التػػي
اندلعت اليوـ بشارع بورسعيد وادت الى وفاة شخص واصابة  245اخريف
الدستور ،مصر3502/9/37 ،
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"معا" :كيري يحمل أفكا ار جديدة الستئناف المفاوضات
بيػػت لحػػـ  -معػػا :ذكػػرت مصػػادر متطابقػػة أف وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري ،الػػذي يػػزور المنطقػػة،
يحمؿ معو "أفكا اًر جديػدة" إلقنػاع رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية بنيػاميف نتنيػاىو والػرئيس محمػود عبػاس بػالعودة
إلى طاولة المفاوضات ،تقضي بأف يعمف نتنياىو استعداده لإلفراج عػف عػدد محػدد مػف األسػرى الفمسػطينييف
القػػابعيف فػػي سػػجوف االحػػتالؿ قبػػؿ اتفػػاؽ اوسػػمو عػػاـ  ،7661وذلػػؾ بعػػد فشػػؿ كيػػري فػػي حمػػؿ اس ػرائيؿ عمػػى
تجميػػد البنػػاء فػػي المسػػتوطنات ،واالعت ػراؼ بحػػدود ال اربػػع مػػف حزي ػراف (يونيػػو) عػػاـ  7667أساس ػاً القامػػة دولػػة
فمسطينية مستقمة.
وكالة معا اإلخبارية3502/9/32 ،

90

أوروبا توفر عشرة ماليين يورو لدعم فقراء بغزة والضفة
بروكسؿ -صفا :أعمف االتحاد األوروبي الجمعة أنو وفر المساىمة الثانية ليذا العػاـ بقيمػة  6965مميػوف يػورو
عبر آلية بيغاس ،لصالح المخصصات االجتماعية لمعائالت الفقيرة والمعوزة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضػػح االتحػػاد األوروبػػي فػػي بيػػاف لػػو أف العػػائالت الفمسػػطينية التػػي تعػػيش فػػي فقػػر مػػدقع تتسػػمـ مسػػاعدات
عبػػر البرنػػامج الػػوطني لمتحػػويالت النقديػػة التػػابع لػػو ازرة الشػػؤوف االجتماعيػػة ،وأف البرنػػامج يػػوفر شػػبكة أمػػاف
عوز في الضفة وغزة عبر مساعدات نقدية وعينية.
أساسية لمفمسطينييف األكثر ًا
وذكػ ػػر أف ىػ ػػذه المسػ ػػاىمة ستصػ ػػؿ إلػ ػػى  579246عائمػ ػػة فمسػ ػػطينية محتاجػ ػػة ،وأف أكثػ ػػر مػ ػػف نصػ ػػؼ السػ ػػكاف
المستيدفيف يعيشوف في غزة ،عمما أف المستفيديف المؤىميف لتسمـ المساعدات يتـ تحديدىـ بالتعاوف مع و ازرة
المالية براـ اهلل.
وقػػاؿ ممثػػؿ االتحػػاد األوروبػػي جػػوف غػػات -ارتػػر" :الحمايػػة االجتماعيػػة تػػأتي فػػي صػػمب سياسػػتنا فػػي مجػػاؿ
التعاوف التنموي ،وأجرينا الشير المنصرـ جولة مثمرة مف حوار السياسات مع و ازرة الشؤوف االجتماعية التػي
تقود قطاع الحماية االجتماعية".
وأضاؼ "راجعنا العمػؿ الػذي تػـ إنجػازه مػف قبػؿ الػو ازرة مػف ناحيػة التخطػيط االسػتراتيجي وتصػميـ السياسػات
والقػػدرات المؤسسػػاتية وناقشػػنا العمػػؿ فػػي المسػػتقبؿ" ،مؤكػػدا أف االتحػػاد األوروبػػي سػػيبقى ممتزمػػا بشػػكؿ كامػػؿ
لدعـ الفمسطينييف في ىذه الجيود بالتعاوف الوثيؽ مع شركائو.
وأشار البياف إلى أنو يمكف لممستفيديف مف غػزة تسػمـ مخصصػاتيـ عنػد موظػؼ البنػؾ ابتػداء مػف  26حزيػراف
 2971لغاية  7آب  2971لدى فروع البنؾ المشار إليو مف قبؿ العامؿ االجتمػاعي ،أمػا فػي الضػفة يمكػنيـ ذلػؾ
بدءا مف  19حزيراف  2971مباشرة عبر حساباتيـ الشخصية في البنوؾ.
وبػ ّػيف أف المسػػاىمة الجديػػدة تمثػػؿ القس ػـ الثػػاني مػػف رزمػػة ماليػػة اجماليػػة لمعػػاـ  2971بقيمػػة  49مميػػوف يػػورو
مخصصػػة لصػػالح دفعػػات المخصصػػات االجتماعيػػة إلػػى العػػائالت التػػي تعػػيش فػػي فقػػر مػػدقع ،وأف الكميػػة
اإلجماليػػة ،التػػي تتضػػمف أم ػواال مػػف موازنػػة االتحػػاد األوروبػػي وجيػػات مانحػػة أخػػرى ،تغطػػي مػػا يقػػرب مػػف
نصؼ الموازنة االجمالية لبرنامج التحويالت النقدية.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)3502/9/32 ،
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ضد الفمسطينيين
األمم المتحدة تحذر من الممارسات اإلسرائيمية ّ
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أنس الوجود رضواف :حػذرت لجنػة األمػـ المتحػدة الخاصػة المعنيػة بػالتحقيؽ فػي الممارسػات اإلسػرائيمية ضػد
حقػػوؽ اإلنسػػاف لمشػػعب الفمسػػطيني وغي ػره مػػف السػػكاف العػػرب فػػي األ ارضػػي المحتمػػة اليػػوـ مػػف أف السػػخط
الشعبي قد يؤدي لدورة جديدة مف العنؼ في األراضي المحتمة.
وأعربت المجنة في أعقاب زيارة تقصي الحقائؽ عف قمقيػا تجػاه الممارسػات اإلسػرائيمية التػي تنتيػؾ التزاماتيػا
كقوة احتالؿ لألراضي الفمسطينية ،وأر ٍ
اض عربية أخرى .وقاؿ الممثؿ الدائـ لسريالنكا لدى األمـ المتحدة في
حاليػا رئاسػة المجنػة الخاصػة ":إف تواصػؿ اعتقػاؿ 59999فمسػطينيي
نيويورؾ السفير ت.ب.كوىونا الػذي يتػولى ً
احتجاجػا
ػجينا مضػربوف عػف الطعػاـ؛
مف قبؿ إسرائيؿ يجب أف يمثؿ مصػدر انشػغاؿ لمعػالـ خاصػة أف  29س ً
ً
عمػػى انتياكػػات مثػػؿ :االحتجػػاز التعسػػفي ،واألوضػػاع المزريػػة فػػي السػػجف ،ومنػػع الزيػػارات العائميػػة ،والحػػبس
االنفػ ػرادي ،وقم ػػة النف ػػاذ لمتعم ػػيـ ،واإلىم ػػاؿ الص ػػحي" .مض ػػيفًا أف الش ػػيود أعممػ ػوا المجن ػػة أف أطب ػػاء الس ػػجوف
اإلسرائيمية قد خانوا القسـ الذي يمثؿ القاعدة لمممارسة الطبية الذي يتطمب إعطاء األولوية لصحة المريض.
الوفد ،الجيزة3502/9/32 ،
92

مجمس األمن يقرر تعزيز قدرات القوة الدولية في الجوالن
أ ؼ ب :قرر مجمس األمف الػدولي ،اليػوـ ،تعزيػز قػدرات التسػميح لػدى جنػود قػوة األمػـ المتحػدة المنتشػرة فػي
الجوالف المحتؿ ،واعادة تكييؼ عممياتيـ بيدؼ حمايتيـ مف تداعيات األزمة في سوريا.
وتبنػػى مجمػػس األمػػف القػرار بإجمػػاع أعضػػائو ،معرب ػاً عػػف "قمقػػو البػػالغ حيػػاؿ ىػػذا الح ػوادث" .وطالػػب الجػػيش
السػػوري والمسػػمحيف بػػ"وقؼ عمميػػات التوغػػؿ فػػي المنطقػػة األمنيػػة بػػيف إس ػرائيؿ وسػػوريا فػػي الج ػوالف ،واحت ػراـ
ميمة القوة الدولية وأمنيا".
وبنػػاء عمػػى توصػػية األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف ،شػػدد أعضػػاء المجمػػس عمػػى ضػػرورة "تعزيػػز
قػػدرات الػػدفاع عػػف الػػنفس لػػدى قػػوة األمػػـ المتحػػدة ،وخصوص ػاً عبػػر زيػػادة عديػػدىا حتػػى  7259عنص ػ اًر ،وىػػو
السقؼ األعمى المسموح بو ،وتحسيف معداتيا لمدفاع عف النفس".
ولفػػػت ديبموماسػ ػػيوف إلػ ػػى أف الق ػ ػرار "ييػ ػػدؼ إلػػػى تزويػ ػػد الجنػػػود الػ ػػدولييف بأسػ ػػمحة ثقيمػػػة (البنػ ػػادؽ الرشاشػ ػػة
واليجومية) ووسائؿ حماية أفضؿ (سترات واقية لمرصاص وآليات مدرعة)".
السفير ،بيروت3502/9/32 ،
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فرنسا تستنكر قرار "إسرائيل" بناء  96وحدة سكنية في القدس الشرقية
ا ش ا :اسػػتنكرت فرنسػػا ،اليػػوـ ،مصػػادقة البمديػػة اإلس ػرائيمية فػػي القػػدس عمػػى تػػرخيص بنػػاء  66وحػػدة سػػكنية
جديدة في مستوطنة ىار حوما في جبؿ أبو غنيـ ،في القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي باسـ و ازرة الخارجية الفرنسية فيميب الليو ،فػي مػؤتمر صػحافي ،عمػى أف ىػذا القػرار
"غير قانوني وغير مشػروع بنظػر القػانوف الػدولي" ،معتبػ اًر أنػو "يقػوض الثقػة ومسػتقبؿ محادثػات السػالـ وحػؿ
الدولتيف ،ويضعؼ أفؽ الحؿ العادؿ والدائـ لمصراع الفمسطينى-اإلسرائيمي".
وأكػػد الليػػو دعػػـ فرنسػػا لكافػػة الجيػػود "اليادفػػة إلػػى إعػػادة إطػػالؽ المفاوضػػات" ،داعيػاً إلػػى "تفػػادي أي سػػموؾ
عرض المفاوضات لمخطر" .وأعرب عف أمؿ فرنسا في أف "تستأنؼ ىػذه المفاوضػات ،فػي أسػرع وقػت ،مػف
ُي ّ
دوف شروط مسبقة".
السفير ،بيروت3502/9/32 ،
التاريخ :الجمعة 8923/6/88
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ستة آالف طفل فمسطيني يشاركون بأيام المرح الصيفية لالتحاد األوروبي واألونروا
راـ اهلل  -الحياة الجديدة :قالت وكالة األونروا ،امس الخميس ،إنيا ستتمكف ولمسنة الثالثػة عمػى التػوالي ،مػف
دعػػوة مػػا يقػػارب مػػف سػػتة آالؼ طفػػؿ فمسػػطيني الجػػي بالضػػفة لممشػػاركة فػػي أيػػاـ المػػرح الصػػيفية لالتحػػاد
األوروبي واألونروا ،وذلؾ بفضؿ تمويؿ سخي مف االتحاد األوروبي.
وجاء في بياف مشترؾ لألونروا واالتحاد األوروبي ،إنو منذ  21حزيراف الجػاري وحتػى  4تمػوز المقبػؿ ،سػتفتح
 55مدرسػػة بالضػػفة أبوابيػػا ألسػػبوعيف مػػف الػػتعمـ والمػػرح ،وسػػتعمؿ عمػػى تزويػػد األطفػػاؿ بالفرصػػة لالسػػتمتاع
بعطمتيـ الصيفية ولمحصوؿ عمى قسط مف الراحة بعيدا عف صعوبات حياتيـ اليومية.
وسيحظى المشاركوف ،مف الفتيات والفتياف ،حسب البياف ،بفرصة المشاركة في العديد مف األنشطة الترفييية
والرياضية والفنية التي تبرز أعماال وعروضا شعرية ومسرحية وموسيقية مستوحاة مف أوروبا.
وقاؿ مدير عمميات األونروا بالضفة فيميبو سانشيز ،إف "االتحاد األوروبي شديد اإليماف بعمػؿ األونػروا ،وقػد
أثبت التزامو تجاه الجئي فمسطيف الشباب م ار ار وتك اررا ،وفي ىذا العاـ ،ستعطي أياـ المرح الصيفية األولويػة
لمطمبة الذيف يقطنوف فػي المنطقػة (ج) أو بػالقرب مػف الجػدار العػازؿ ،األمػر الػذي سػيمنحيـ فتػرة مػف ال ارحػة
مف الظروؼ الصعبة التي يعيشوف فييا ،كما نقوـ أيضا بالتركيز عمى اسػتيعاب طمبػة مػف ذوي االحتياجػات
الخاصة".
وقػػاؿ ممثػػؿ االتحػػاد األوروبػػي جػػوف غػػات -روتػػر" :إنػػو لمػػف دواعػػي سػػرورنا أف نقػػوـ بػػدعـ ألعػػاب المػػرح
الصيفية لالتحاد األوروبي واألونروا لمسنة الثالثة ،وأود أف أتقدـ بالشكر مف األونػروا إلتاحتيػا المجػاؿ لمعديػد
مف األطفاؿ في أرجاء الضفة لمتعمـ عػف تػاريخ وثقافػة أوروبػا مػف خػالؿ األلعػاب ،كمػا أود أف أشػيد بمعممػي
األونروا الذيف كاف التزاميـ وانخراطيـ سببا في جعؿ ألعاب المرح ىذه تقميدا سنويا".
الحياة الجديدة ،رام اهلل3502/9/32 ،
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دراسة :رواتب المدراء في الواليات المتحدة أعمى بـ 372مرة من رواتب الموظفين
واشنطف  -أ ؼ ب :ارتفعت رواتب كبار المدراء فػي الواليػات المتحػدة بنسػبة  7297فػي المئػة فػي العػاـ ،2972
فباتػػت أعمػػى بمعػػدؿ  271مػرة مػػف رواتػػب المػػوظفيف العػػادييف ،عمػػى مػػا كشػػفت د ارسػػة أميركيػػة نشػػرت نتائجيػػا
أمس (األربعاء).
فقد ارتفع الراتب المتوسط لمدير تنفيذي في الواليات المتحدة ،بما فيو عائدات األسيـ التي يممكيػا ،إلػى 7497
ممي ػػوف دوالر ف ػػي الع ػػاـ  ،2972بحس ػػب معي ػػد "ذي إكونومي ػػؾ بوليس ػػي إنس ػػتيتوت" المتخص ػػص ف ػػي األبح ػػاث
الخاصة بالطبقة الوسطى.
ولف ػػت المعي ػػد إل ػػى "أني ػػا الس ػػنة الثاني ػػة عم ػػى التػ ػوالي الت ػػي يس ػػجؿ خاللي ػػا ارتف ػػاع ش ػػديد ف ػػي روات ػػب الم ػػدراء
التنفيذييف يتعارض مع ركود الرواتب في أوساط الموظفيف العادييف منذ العاـ ."2996
وأكد أف ارتفاع رواتب المدراء الكبار "يزيد كثي اًر مف التفاوت عمى صعيد األجور".
وجاء في ختاـ ىذه الدراسة التي شممت  159شركة أميركية كبيرة أف "ىػذا االرتفػاع السػريع فػي رواتػب المػدراء
التنفيػػذييف يظيػػر أف قمػػة قميمػػة مػػف األميػػركييف الػػذيف يتقاضػػوف أعمػػى رواتػػب ىػػي التػػي تسػػتفيد مػػف االنتعػػاش
االقتصادي أكثر بكثير مف المواطف العادي".
الحياة ،لندن3502/9/32 ،
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" 67المجد" :ىل لمموساد دور في مظاىرات  ٠٣يونيو؟؟
المجد – خاص :عمؿ الغرب وبدعـ مف المػوبي الصػييوني عمػى تقسػيـ منطقػة الشػرؽ األوسػط فػي الماضػي
إل ى محور راديكػالي ومحػور معتػدؿ واختفػى اليػوـ ىػذاف المحػوراف بعػد ثػورات الربيػع العربػي وظيػور المحػور
اإلسػػالمي بتصػػنيفية الشػػيعي السػػني الػػذاف يمعبػػاف دو اًر فػػاعال فػػي التػػأثير عمػػى منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط بػػؿ
يؤثراف عمى المجتمع الدولي برمتو.
ىػػذا التحػػوؿ فػػي أيدلوجيػػة الفكػػر بػػيف الكتمػػة السػػابقة والمسػػتحدثة يعظػػـ النظػرة إلػػى الكيػػاف ككتمػػة غريبػػة غيػػر
مقبولة في الشرؽ األوسط يسعى إلى إزالتيا ،ضمف فمسفة عقائدية يتبناىا لتعمػيـ مشػروعة اإلسػالمي الجديػد
فػػي الشػػرؽ األوسػػط رغػػـ انػػو لػػـ يعمػػف جيػػا اًر عػػف ىػػذا اليػػدؼ لكػػف يبقػػى ضػػمف مخططاتػػو القادمػػة وىػػذا مػػا
تتحسسػػو دولػػة الكيػػاف والغػػرب ويتخوفػػوف مػػف أف تػػتمكف ىػػذه الجماعػػات اإلسػػالمية مػػف تثبيػػت أقػػداميا فػػي
الشرؽ األوسط لتنطمؽ في تيديدىا لدولة الكياف.
مػػف ىنػػا كػػاف ل ازمػاً عمػػى الموسػػاد وبالتعػػاوف مػػع جيػػات غربيػػة التحػػرؾ لعػػدـ قيػػاـ المشػػروع اإلسػػالمي ووضػػع
العراقي ػػؿ وتقػػػويض ركػػػائز الدولػػػة المصػ ػرية واغراقيػ ػػا فػ ػػي ص ػ ػراعات داخمي ػػة تنيػ ػػؾ قػ ػػدراتيا وتحطػ ػػـ تحقيػ ػػؽ
اإلمبراطورية اإلسػالمية أو الخالفػة اإلسػالمية أو التمػدد اإلسػالمي فػي الشػرؽ األوسػط وىػذا مػا أكػده "أفيػؼ
كوخػػاؼ" رئػػيس ىيئػػة االسػػتخبارات العسػػكرية الصػػييونية قػػائالَ " أف أكبػػر ثػػالث تحػػديات أمػػاـ الكيػػاف ىػػي
االقتصاد والثورات واألسممة ،واف انتشار التيارات اإلسالمية ووصوليا لمحكـ ىو خطر داىـ عمى الكياف".
الموساد واثارة الفتنة السنية الشيعية
يحاوؿ الموساد زرع الفتنة بيف الجماعػات السػنية والشػيعية مػف خػالؿ دس عناصػره بػيف الطػرفيف لتكفيػر كػؿ
واحػػد مػػنيـ األخػػر وفػػي اآلونػػة األخي ػرة عمػػؿ عمػػى التح ػريض عمػػى قتػػؿ بعػػض مػػف قيػػادات الشػػيعة والصػػاؽ
التيمة مف خػالؿ وسػائؿ اإلعػالـ بػأف اإلخػواف ىػـ أصػحاب الجريمػة ،محاولػة منػو بػث روح الخػالؼ والنػزاع
بيف الطرفيف.
الموساد واثارة الفتنة المسيحية اإلسالمية
أيضا عمؿ عمى إثارة الفتنة الطائفية بيف اإلسالمييف والمسيحييف فػي مصػر ودفعيػـ إلػى االقتتػاؿ فػي بعػض
المناطؽ محاولة منو إلى تقسيـ البالد واقامة دويالت صغيرة داخؿ الدولة كما ىو الحاؿ في السوداف وتقسيـ
البالد إلى الجنوب والشماؿ.
الموساد واثارة الفتنة لألحزاب اليمينية واإلسالمية
اسػػتغؿ الموسػػاد بعػػض وسػػائؿ اإلعػػالـ والرمػػوز السػػابقة التػػي كانػػت تتبػػع النظػػاـ فػػي إثػػارة الفتنػػة الداخميػػة
وتح ػريض العامػػة عمػػي الحكومػػة والجماعػػات اإلسػػالمية مػػف اجػػؿ االقتتػػاؿ الػػداخمي وعػػدـ تنفيػػذ مخططػػات
التنميػػة االقتصػػادية والتنميػػة عمػػى كافػػة األصػػعدة لعرقمػػة األداء وانييػػار الفك ػرة اإلسػػالمية فػػي مقػػدرتيا عمػػى
التطوير وقيادة المرحمة.
الموساد واثارة الفتنة بين الجيش والجماعات اإلسالمية
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يػػوعز الموسػػاد لػػبعض العناصػػر المتنفػػذه فػػي الجػػيش التػػي تتبػػع لمنظػػاـ السػػابؽ بعرقمػػة األمػػور ومحاولػػة عػػدـ
تأدية المطموبة منيـ وابداء العراقيؿ السمبية في المياـ المنوطة بيػـ بتػأميف الػبالد مػف البمطجػة المدفوعػة مػف
عناصر الموساد الصييوني لتخريب البالد ونشر الخوؼ والرعب وعدـ االستقرار بيف صفوؼ المواطنيف.
وأخي ػ ار سػػيجني الموسػػاد حصػػاد خالصػػة أعمالػػة فػػي مظػػاىرة ٓ ٠يونيػػو ،اليػػدؼ الظػػاىر إقالػػة ال ػرئيس لكػػف
اليػدؼ البػػاطف ىػػو تقػػويض ركػػائز الدولػػة المصػرية كمػػا ىػػي سػػوريا أالف ،ودفعيػػا إلػػى االقتتػػاؿ والخػراب بػػدؿ
مف البناء والتطور ودرء المخاوؼ مف المد اإلسالمي الذي ييدد امف الكياف وبقائو في المنطقة.
سيكوف  30يونيو يوما تاريخيا في تاريخ مصر ونقطة تحوؿ إما إلى المجػد وصػناعة الحضػارة وقيػادة األمػة
والشرؽ األوسط أو االقتتاؿ والتشرذـ والتقسيـ وتدمير الدولة وىو حمـ الكياف نأمؿ مف اهلل أف ال يتحقؽ.
المجد االمني8923/6/86 ،
الشرقية
غزة
 68حماس و"إسرائيل" تنشطان عمى حدود ّ
ّ

عدناف أبو عامر
قامت إسرائيؿ فجر اإلثنيف  89حزيراف/مايو الجػاري ،بقصػؼ مواقػع ع ّػدة فػي قطػاع غ ّػزة ،رداً عمػى صػواريخ
ِ
ػطينيوف
قية ،فػػي موجػػة جديػػدة ممػػا يسػ ّػميو الفمسػ ّ
مجيولػػة المصػػدر أطمقػػت عمييػػا انطالقػاً مػػف حػػدود غػ ّػزة الشػر ّ
الجانبيف.
"الصواريخ المتقطّعة" بيف
َ
وكاف سالح الجػو اإلسػرائيمي قػد سػيطر عمػى أجػواء قطػاع غ ّػزة فػي الحػرب األخيػرة مػع إسػرائيؿ التػي شػيدىا
ػاروخية عمػى جميػع أنحػاء القطػاع بمع ّػدؿ
شير تشػريف ثػاني/نوفمبر  .8028وقػد رّكػز عمػى إلقػاء قذائفػو الص
ّ
منصػػة
دمػػرت  24مق ػ اًر قيادي ػاً ومرك ػ اًز ميػػدانياً تابع ػاً لحمػػاس ،فػػي حػػيف اسػػتيدفت 420
 2200غػػارة ّ
ّ
جويػػةّ ،
موجيػػة تحػت األرض و 290نفػػؽ تيريػػب و 98غرفػة عمميػػات تابعػػة لمحركػة و 86موقعػاً لتصػػنيع
ص
ػاروخية ّ
ّ
ومتوسطة المدى.
قتالية ،باإلضافة إلى العشرات مف أنظمة إطالؽ صواريخ قصيرة
وتخزيف وسائؿ ّ
ّ

العسكرية
التو ّغالت
ّ
منذ أف وضعت الحرب أوزارىا ،حصؿ نوع مف توزيع لألدوار بيف أسمحة الجيش اإلسػرائيمي .فقػد ىػدأ سػالح
وىميػة يقػوـ بيػا بػيف الحػيف واآلخػر فػي سػماء
الطيراف مف طمعاتو
الجويػة بصػورة ممحوظػة ،باسػتثناء غػارات ّ
ّ
غ ّزة ،سواء لعدـ استفزاز حماس أو النشػغالو بػأجواء أخػرى فػي المنطقػة أو العتقػاده بػأف القطػاع يػنعـ بيػدوء
ال يتطمّب منو التحميؽ الدائـ والمكثّؼ.
ي لسالح المشاة والقوات البرّية في الجػيش اإلسػرائيمي ،بحيػث لػـ تعػرؼ المنػاطؽ
في المقابؿ ،برز دور مركز ّ
غزة اليدوء إطالقاً منذ أف توقّفت العمميات العسكرّية مػف قبػؿ إسػرائيؿ عمػى
قية لقطاع ّ
البرّية مف الحدود الشر ّ
حماس يوـ  88تشريف الثاني/نوفمبر مف العاـ  .8028ويعود ذلؾ إلى أف ىذه المناطؽ ىي األقرب جغرافياً
الجنوبيػة ،بخاصػة
حيوية في مستوطناتيا ومدنيا
إلى العمؽ اإلسرائيمي ،ومنيا تنطمؽ الصواريخ ّ
ّ
ضد أىداؼ ّ
سديروت وأسدود والمجدؿ وبئر السبع.
قية لقطاع غ ّػزة الطػابع الز ارعػي ،وىػي تقػع كػذلؾ ضػمف مػدى
وفي الوقت نفسو ،يغمب عمى ىذه الحدود الشر ّ
يوميػة .وىػذه الحػدود ىػي أشػبو بمنطقػة محاصػرة،
نيراف
ائيمية التػي تطمػؽ قػذائفيا بصػورة شػبو ّ
المدفعيػة اإلسػر ّ
ّ
يمكف إسقاطيا عبر اقتحاميا عسكرياً بيف الحيف واآلخر.
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ائيمية خػالؿ األسػابيع القميمػة الماضػية عمػى تنفيػذ اجتياحػات جز ّئيػة ليػذه
لذلؾ دأبت الدوريات العسػكرّية اإلسػر ّ
وتمتد حتػى سػاعات الصػباح األولػى ،ثػـ تنسػحب.
المتأخرة
قية ،تحدث بأغمبيا في ساعات الميؿ
ّ
ّ
الحدود الشر ّ
اعيػػة ،باإلضػػافة إلػػى
ويحصػػؿ خػػالؿ ىػػذه االجتياحػػات بعػػض أعمػػاؿ اقػػتالع األشػػجار وتجريػػؼ الحقػػوؿ الزر ّ
الفمسطينييف إلى إصابات.
تعرض بعض المزارعيف
ّ
ّ
ػطينييف يحفػػروف
ػ
س
الفم
أف
ػا
ػ
ى
مفاد
ػة
ػ
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ػات
ػ
م
معمو
ورود
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ػ
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إ
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ػ
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ػات
ػ
ح
االجتيا
ػذه
ػ
ى
ػبب
ػ
س
أف
ائيؿ
ر
ػ
س
إ
ػف
ػ
م
وتع
ّ
ّ
أنفاقػاً فػي ىػذه المنػػاطؽ تحضػي اًر لجولػة مواجيػة مقبمػػة ،مثممػا حصػؿ فػي منطقػػة "جبػؿ الكاشػؼ" شػماؿ شػػرؽ
القسػػاـ الجنػػاح العسػػكري لحركػػة حمػػاس
مدينػػة غػ ّػزة خػػالؿ حػػرب  ،8004-8002حػػيف قػػاـ أف ػراد مػػف كتائػػب ّ
المتوغمػػة شػػرؽ الجبػػؿ ،ثػػـ قػػاموا بتػػدمير آليػػات عػ ّػدة بعب ػوات
ائيمية
ّ
بالتسػػمؿ إلػػى خمػػؼ خطػػوط القػ ّػوات اإلس ػر ّ
ناسفة.
قية ،عمػػى الػػرغـ مػػف
لكػػف الفصػػائؿ المسػمّحة تػػرى أف إسػرائيؿ تبػ ّػرر ّ
ػتمرة داخػػؿ حػػدود غػ ّػزة الشػر ّ
توغالتيػػا المسػ ّ
ائيميوف قػد اعتبػروا
التيدئة المعمنة مع حماس ،لتفجيػر األنفػاؽ التػي يحفرىػا الفمس ّ
ػطينيوف .وكػاف الجنػود اإلسػر ّ
أنيػػـ خاضػوا خػػالؿ حػػرب  8004-8002مػػا أسػػموه "حػػرب أشػػباح" ،ألنيػػـ لػػـ يػػروا مقػػاتميف بػػالعيف المجػ ّػردة،
ائيمية مػػا شػػيدوه ،فػػي تقريػػر نش ػرتو
ػدرعات اإلس ػر ّ
بحسػػب مػػا أفػػاد ى ػؤالء .وقػػد روى قائػػد س ػرّية فػػي سػػالح المػ ّ
النسخة العبرّيػة لموقػع صػحيفة "يػديعوت أحرونػوت" عمػى شػبكة اإلنترنػت ،قػائالً "سػرعاف مػا ينػدفعوف صػوبنا
نتحرؾ عمى األرض ،ونشعر بأف فػي األسػفؿ
مف باطف األرض ،إنيـ يخرجوف لنا مف أعماؽ األرض .نحف ّ
أرضيةال".
مدينة تحت
ّ
ائيمية شػػرؽ غػ ّػزة بضػػع سػػاعات،
عمميػػة ّ
التوغػػؿ اإلسػر ّ
أمػػا فػػي األسػػابيع األخيػرة ،فقػػد جػػرت العػػادة أف تسػػتغرؽ ّ
تخػػرج خالليػػا الػػدبابات واآلليػػات العسػػكرّية مػػف مواقعيػػا المنتش ػرة عمػػى حػػدود قطػػاع غػ ّػزة باتجػػاه النقطػػة التػػي
عمميتيػػا العسػػكرّية ثػػـ تعػػود لمتمركػػز فػػي أماكنيػػا داخػػؿ حػػدود إس ػرائيؿ .وىػػو مػػا يطمػػؽ عميػػو
تريػػدىا ،فتنفّػػذ ّ
الجػػيش مصػػطمح "القتػػاؿ مػػف الجانػػب اآلخػػر" ،أي تعزيػػز عمميػػات االقتحػػاـ البػ ّػري مػػف دوف رغبػػة فػػي إطالػػة
دعية في الوقت ذاتو.
غزة ،وبيدؼ تحقيؽ غايات
التموضع داخؿ أراضي قطاع ّ
تكتيكية ر ّ
ّ
ائيمية األخيرة ،سعى الجيش اإلسرائيمي فعميػاً إلػى إقامػة منطقػة عازلػة شػرؽ غ ّػزة
ومنذ أف انتيت الحرب اإلسر ّ
ميداني ػػة ق ػػاـ بي ػػا م ارس ػػؿ
زمني ػػة مح ػ ّػددة .وق ػػد تب ػ ّػيف م ػػف خ ػػالؿ جول ػػة
م ػػف خ ػػالؿ ّ
ّ
توغ ػػؿ لمقػ ػوات البرّي ػػة لفتػ ػرة ّ
التوغالت تقتصر عمى شػريط ز ارعػي غيػر مػأىوؿ ،مػف دوف الػذىاب بعيػداً إلػى احػتالؿ
"المونيتور" ،أف ىذه
ّ
المناطؽ المأىولة فػي منػاطؽ بيػت حػانوف وبيػت الىيػا شػماالً والبػريج والمغػازي شػرقاً .وىػي سػاحات يس ّػمييا
المتقدمػػة مػػف الجػػيش اإلس ػرائيمي
ػتـ فييػػا قتػػاؿ الق ػوات
ّ
مقػػاتمو حمػػاس "منطقػػة الحمايػػة" ،ومػػف المفتػػرض أف يػ ّ
بواسطة العبوات والكمائف وقذائؼ الياوف.
الضبط الميداني
فػػي الجانػػب الفمسػػطيني مػػف الحػػدود ،تسػ ّػربت فػػي األسػػابيع األخيػرة أحاديػػث مفادىػػا أف الحكومػػة التػػي تقودىػػا
قية لمنع إطالؽ الصواريخ باتجػاه إسػرائيؿ،
حركة حماس بدأت بنشر عشرات مف عناصرىا عمى الحدود الشر ّ
بيدؼ منع خرؽ التيدئة معيا.
وعمى الرغـ مف أف حماس لـ تعمف ذلؾ رسمياً ولـ تؤ ّكد أو تنفي قرارىا الميداني ىذا ،لكف مصد اًر نافػذاً فييػا
الحدودية لقطاع
أ ّكد لػ"المونيتور" أف مقاتميف مف كتائب القساـ الجناح العسكري لمحركة ،انتشروا في المناطؽ
ّ
ائيمية المحاذيػة.
غزة عمػى
غزة كبديؿ عف الشرطة
المدنية ،بيدؼ منع إطالؽ الصواريخ مف ّ
ّ
التجمعػات اإلسػر ّ
ّ
ّ
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الداخمية في الحكومة بسحب عناصػر وحػدة "الضػبط الميػداني" التابعػة ليػا باسػتثناء
وذلؾ بعد أف قامت و ازرة
ّ
الرسمية بالقرب مف الحدود ،ليح ّؿ محميا عناصر كتائب القساـ.
محدد عمى نقاط األمف
وجود ّ
ّ
ىويتو ،أف حماس تسعى جاىدة إلى عدـ تصػعيد الموقػؼ مػع
فضؿ عدـ الكشؼ عف ّ
أضاؼ المصدر الذي ّ
إس ػرائيؿ فػػي القطػػاع ،عبػػر كػػبح جمػػاح بعػػض المجموعػػات المس ػمّحة التػػي تقػػوـ بػػيف الحػػيف واآلخػػر بػػإطالؽ
قتالية حديثة ،بحيث
الميدانية بعناصر
القوة
إضافية جديدة ووسائؿ ّ
ّ
ّ
صواريخ وقذائؼ الياوف .ولذلؾ ّ
تـ تعزيز ّ
ي المدني والعسكري.
يقوـ أفرادىا بدوريات في المناطؽ
ّ
الحدودية وىـ يرتدوف الز ّ
األمنيػة ،إال أف تقػػديرات
الحقيقيػػة لعناصػر ىػذه الوحػدة
وعمػى الػرغـ مػف عػدـ تػػوفّر أرقػاـ دقيقػة حػوؿ األعػداد
ّ
ّ
مقربة مف حماس ،تقوؿ أنيـ نحو ألفي جندي .وىػـ يتقاضػوف رواتػب
تستند إلى معمومات مستقاة مف جيات ّ
الحدوديػػة مػػع إس ػرائيؿ .أمػػا ىػػدؼ ىػػذه القػػوى فعمميػػات الرصػػد األمنػػي
مػػف الحكومػػة ،ويعممػػوف فػػي المنػػاطؽ
ّ
الميدانية ،ومنع إطالؽ الصواريخ أو زرع العبوات الناسفة.
والمتابعة
ّ
ػمفية فػػي اآلونػػة األخيػرة بػػإطالؽ صػواريخ باتجػػاه إسػرائيؿ.
وقػد صػػدر قػرار حمػػاس ىػػذا عقػػب قيػػاـ عناصػػر سػ ّ
متقدمػػة مػػف
القسػػاـ فػػي منػػاطؽ ّ
فيػ ّػددت األخيػرة بػ ّ
ػالرد بيػػد مػػف حديػػد عمػػى حمػػاس .لػػذلؾ ،جػػرى نشػػر عناصػػر ّ
طيػػارة ،ارح ػوا يفتّشػػوف السػػيارات واألشػػخاص فػػي
قية مػػع إس ػرائيؿ .فأقػػاموا ح ػواجز ثابتػػة وأخػػرى ّ
الحػػدود الش ػر ّ
المناطؽ القريبة ،كذلؾ انتشروا فػي منػاطؽ أخػرى بعيػدة عػف الحػدود كانػت تسػتخدـ إلطػالؽ صػواريخ باتجػاه
ائيمية.
أىداؼ إسر ّ
وقػػد حصػػؿ "المونيتػػور" عمػػى تقريػػر خػػاص صػػادر عػػف حكومػػة حمػػاس ،جػػاء فيػػو أف وحػػدة الضػػبط الميػػداني
الداخميػػة .وىػػي منتش ػرة عمػػى جميػػع
التنظيميػػة اإلدارة العامػػة لمشػػؤوف العسػػكرّية فػػي و ازرة
تتبػػع مػػف الناحيػػة
ّ
ّ
غزة ،وتضطمع بميػاـ عديػدة مػف أبرزىػا مالحقػة العمػالء المتخػابريف مػع أجيػزة األمػف
قية لقطاع ّ
الحدود الشر ّ
توجييـ إلى الجانب اإلسرائيمي عبر الحدود.
ائيمية
وكيفية إلقاء القبض عمييـ ،حيف ّ
ّ
اإلسر ّ
تقر فػػي
وقػػد أ ّكػػد القيػػادي فػػي كتائػػب القسػػاـ أيمػػف نوفػػؿ الػػذي خػػرج مػػف السػػجوف المص ػرّية عقػػب الثػػورة واس ػ ّ
اإللكترونيػة "دنيػا الػوطف" قػد نقمػت عػف
أىمية دور قوى الضبط الميػداني .وكانػت الصػحيفة
قطاع ّ
ّ
غزة ،عمى ّ
أىميػػة كبيػرة فػػي اتجػػاىيف:
القيػػادي الػػذي يعتبػػر مػػف أبػػرز المطمػػوبيف مػػف قبػػؿ إسػرائيؿ ،قولػػو بػػأف ليػػذه القػػوى ّ
قية فػػي مػا يتعمّػػؽ بحركػػة العمػالء مػػف جيػة ،ومػػف أخػػرى رصػد الميػػداف وعػدـ السػػماح بمػػا
ضػبط الحػػدود الشػر ّ
وصفو بػ"االنفالت األمني" ،خصوصاً مف قبؿ بعض التنظيمات المسمّحة التي قاؿ إنيػا "تعػاني مػف مراىقػات
ادية.
جيادية زائدة" وتقوـ بإطالؽ الصواريخ عمى إسرائيؿ بصورة انفر ّ
ّ
أمنيػة ىادئػة حتػى
ويبقى أف الوضع الميداني الذي تعيشو حدود ّ
غزة الشرقية يؤ ّكد بأنيا سػتبقى تػنعـ بػأجواء ّ
إشعار آخر .وذلؾ ،باعتبار أف طرفَػي أي مواجيػة مقبمػة ،وىمػا حمػاس واسػرائيؿ ،يحػاوالف اإلبقػاء عمػى ىػذا
زمنيػػة ممكنػػة ،ألف ىػػذه المنطقػػة التػػي تمتػ ّػد عمػػى  90كيمػػومت اًر مػػف رفػػح جنوب ػاً إلػػى بيػػت
اليػػدوء أطػػوؿ فت ػرة ّ
غزةال
حانوف شماالً ،ستشيد اشتعاؿ الصاعؽ الذي
ضد ّ
ائيمية المقبمة ّ
سيفجر الحرب اإلسر ّ
ّ
المونيتور8923/6/85 ،
 69جون كيري " ..رايح جاي"

عريب الرنتاوي
قمنػا فػػي مسػػتيؿ الجولػػة األولػػى لجػوف كيػػري فػػي المنطقػػة ،أف شػػروط نجػاح رئػػيس الدبموماسػػية األمريكيػػة فػػي
مسعاه لموصوؿ إلى حؿ نيائي لمقضية الفمسطينية ،ليست متػوفرة  ..وعميػو أطمقنػا حكمنػا القائػؿ ،بػأف الرجػؿ
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سينتقؿ سريعاً إلى "إدارة األزمة" بدؿ حمّيا ،وشراء الوقت وتقطيعػو ،قبػؿ أف يتحػوؿ إلػى سػيؼ يقطّػع مصػالح
واشنطف وأحالـ حمفائيا في المنطقة.
أما شروط نجاح مسعى كيري ،فأوجزناىا في اثنيف رئيسيف :األوؿ ،وجود قيادة "تاريخيػة" فػي إسػرائيؿ ،قػادرة
عمى اتخاذ ق اررات بحجـ القبوؿ بمرجعيات عممية السالـ والوفاء باستحقاقاتيا ،وىػذا غائػب تمامػاً ،لػيس اآلف
فحسػػب ،وانمػػا فػػي المػػدى المنظػػور كػػذلؾ ،فػػي ظػػؿ اسػػتمرار "االنزيػػاح" المنيجػػي المػػنظـ لممجتمػػع اإلسػرائيمي
صػػوب اليمػػيف الػػديني والقػػومي سػواء بسػواء  ..أمػػا الشػػرط الثػػاني ،فيتجمػػى فػػي وجػػود إدارة أمريكيػػة "تاريخيػػة"
كذلؾ ،قادرة عمى ممارسة ضغط حقيقي عمى إسرائيؿ لدفعيا لمقبوؿ بالمرجعيات والوفاء باالستحقاقات ،وىػذا
غير متوفر اآلف ،وقد ال يتوفر في المدى المنظور كذلؾ.
إذف ،نحف أماـ "بدائؿ" أخرى ،يعمؿ كيري عمى بمورتيا ،بعد أف أيقف بأف مقاربة ممفات "الحؿ النيػائي" غيػر
ممكنة  ..وىي "بدائؿ" تراوح ما بيف إجراءات بناء الثقػة و"السػالـ االقتصػادي" والحمػوؿ المؤقتػة ،التػي مضػى
عمى تجريب أوؿ طبعة منيا ما يقرب مف العقديف مف الزماف "أوسمو" ،مف دوف جدوى.
القيادة الفمسطينية وضعت ثالثة شروط  /مطالب ،لمقبوؿ باستئناؼ المفاوضات مع الجانب اإلسػرائيمي ،بعػد
معاناة مديدة ومريرة مع تجربة "المفاوضات العبثية" :وقؼ االستيطاف ،التزاـ خط الرابع مف حزيراف ،واإلفراج
عػػف المعتقمػػيف  ..إسػرائيؿ ليسػػت راغبػػة فػػي القبػػوؿ بػػأي مػػف ىػػذه الشػػروط  /المطالػػب الثالثػػة ،وبفػػرض تػػوفر
الرغبة في فعؿ ذلؾ ،فميس في إسرائيؿ قيادة قادرة عمى تن ّكب عناء المجازفة باتخاذ القرار.
وسوؼ يكوف مف الصعب عمى القيادة الفمسػطينية أف "تمحػس" مطالبيػا وشػروطيا ،أو تقبػؿ بػأف "تُجمػب" إلػى
مائػػدة المفاوضػػات جمب ػاً ،مػػف دوف أف يتػػوفر ليػػا مػػا يحفػػظ حقػػوؽ شػػعبيا ومػػاء وجييػػا ..وعنػػد ىػػذه النقطػػة
بالػػذات ،تتركػػز جيػػود كيػػري اليػػوـ ،الػػذي يسػػعى فػػي "اسػػتيالد" صػػيغة تمكػػف الفمسػػطينييف مػػف الجمػػوس عمػػى
مائدة المفاوضات مػف دوف الظيػور بمظيػر المنكسػر والمفػرط والميػزوـ  ..وفػي ىػذا السػياؽ بالػذات ،جػاءت
صفقة السالـ االقتصادي بممياراتيا األربعة ،وقد تُستتبع ببعض الخطوات اإلسرائيمية الشكمية التي ال تقدـ أو
تؤخر ،مف نوع رفػع بعػض الحػواجز ،وتسػييؿ حركػة بعػض األمػواؿ ،واإلفػراج عػف بعػض المعتقمػيف ،وتعميػؽ
االستيطاف لعدة أسابيع ،ال أكثر وال أقؿ.
وقد تنجح جيود كيري وضغوطو في إقناع السمطة الفمسطينية بإعادة إنتاج تجربة المفاوضات قصيرة األمػد،
فػػي مطمػػع العػػاـ الفائػػت ( ،)8028سػػيما وأف الرجػػؿ مػػدعوـ بمواقػػؼ عربيػػة وأوروبيػػة ،ضػػاغطة فػػي االتجػػاه
نفسو  ..وقػد تنحنػي السػمطة أمػاـ عاصػفة الضػغوط واإلغػراءات التػي تيػب عمييػا مػف كػؿ حػدب وصػوب ..
وقد تشترط أف تكوف المفاوضات مشروطة زمنياً ،وأف تكوف رزنامتيا الزمنية معدودة بأسػابيع أو أشػير ،ظنػاً
منيا أنيا تمعب عمى حواؼ "ىػامش المنػاورة" ،ورغبػة منيػا فػي تفػادي االتيػاـ بتعطيػؿ مسػعى الدولػة األعظػـ
لحؿ القضية الفمسطينية ،وىو ما ينتظره نتنياىو و"جوقتو" بفارغ الصبر.
لكف بعيداً عف لعبة "العالقة العامة" التػي ينخػرط فييػا الجانبػاف الفمسػطيني واإلسػرائيمي ،ومنػاورات كػؿ منيمػا
لتحميػػؿ الطػػرؼ االخػػر المسػػؤولية عػػف إفشػػاؿ ميمػػة كيػػري ،فػػإف القناعػػة التػػي تتسػػرب وتتػػوطف فػػي عقػػوؿ
مختمػػؼ صػ ّػناع الق ػرار فػػي العواصػػـ ذات الصػػمة ،بػػأف ميمػػة كيػػري ،محكػػوـ عمييػػا أمريكيػػا واسػرائيمياً بالفشػػؿ
شرطي نجاحيا غير مكتمميف.
الذريع ،طالما أف
ّ
كيػػري الػػذي "ىػػبط بسػػقؼ توقعاتػػو ورىاناتػػو" الشخصػػية ،يريػػد اآلف ،أكثػػر مػػف أي وقػػت مضػػى ،أف يصػػيب
بعض النجاح في مسعاه الفمسطيني ،حفظاً لمصالح واشنطف المنخرطة بأزمتيف أكثر إلحاحػاً وأولويػة :سػوريا
وايػراف ،وحفاظػاً عمػػى مػػاء وجيػػو ىػػو بالػػذات ،بعػػد أف أخػػذ عمػػى عاتقػػة "أف يػػأتي بمػػا لػػـ تسػػتطعو األوائػ ُؿ" ..
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وليذا السبب بالذات ،بدأ الرجؿ منذ جولتو الثانية ،سياسة "التغميس خارج الصحف"ُ ،مدشناً رحمة البحث عف
حموؿ وتسويات وصفقات ،خارج إطػار "الحػؿ النيػائي" وبعيػداً عػف ممفائتػو المعقػدة والشػائكة ،والػذي يبػدو أف
شروطو اإلسرائيمية -األمريكية لـ تنضج بعد ،كما يعرؼ الدبموماسي المحنؾ أتـ المعرفة.
كيري جػاي  ..كيػري اريػح ..والجولػة الخامسػة لػف تكػوف آخػر الجػوالت  ..لكننػا نعػرؼ ،وتتعمػؽ معرفتنػا بعػد
مدتو لو حكومة نتنياىو ،سيمتؼ حػوؿ عنقػو ،ويزىػؽ
كؿ جولة ،بأف طريؽ الرجؿ مسدود  ..وأف الحبؿ الذي ّ
روح ميمتو  ..وعمينا فمسطينييف وأردنييف وعرباً ،أف نخرج مف صندوؽ أوىامنا ورىاناتنا الخادعة ،وأف نشرع
جػػدياً فػػي البحػػث عػػف جػواب مقنػػع وممكػػف ألكثػػر األسػػئمة اسػػتراتيجيةً وخطػػورةً التػػي تجابينػػا :مػػاذا بعػػد فشػػؿ
عممية السالـ؟  ..ماذا بعد سقوط "حؿ الدولتيف"؟.
عمان8923/6/88 ،
الدستورّ ،
 79صييونية يمين اليمين

أمجد عرار
قبػػؿ خمسػػة وعشػريف عامػاً ،كتػػب حكػػيـ الثػػورة الفمسػػطينية ال ارحػػؿ د .جػػورج حػػبش ،إف المجتمػػع “اإلسػرائيمي”
يتج ػػو م ػػف اليس ػػار إل ػػى اليم ػػيف ،وم ػػف اليم ػػيف إل ػػى يم ػػيف اليم ػػيف .ح ػػيف كت ػػب ذل ػػؾ الك ػػالـ ،ك ػػاف االس ػػتقطاب
الص ػػييوني محتكػ ػ اًر بش ػػكؿ رئ ػػيس عم ػػى قطب ػػي “الميك ػػود” و”العم ػػؿ” ،ول ػػـ تك ػػف األحػ ػزاب الص ػػييونية والديني ػػة
الييودية األخرى تتجاوز نسبة الحسـ في انتخابات “الكنيست”.
حتى ذلؾ الوقت ،كاف بعض المنظّريف مف فمسػطينيي اؿ  92المنخػرطيف فػي الحػزب الشػيوعي “اإلسػرائيمي”
والمعبػػة الصػػييونية المسػػماة “ديمقراطيػػة” ،يخػػدعوف أنفسػػيـ وجمػػاىيرىـ بػػأف “الديمقراطيػػة” ىػػذه قػػادرة عمػػى
إحداث التغيير مف الداخؿ لغير مصمحة الصييونية ،وبعضيـ راىف عمػى تحويػؿ “إسػرائيؿ” إلػى االشػتراكية،
قبؿ أف تثبت تجربة سػتيف عامػاً مػف عمميػـ السياسػي أف تمثػيميـ فػي “الكنيسػت” لػـ يتجػاوز أصػابع اليػد منػذ
دخموا المعبة “الديمقراطيػة” التػي لػـ يكػف مػف شػأنيا سػوى خدمػة اليػدؼ الصػييوني الترويجػي ،وتخػريج رمػوز
لمتنظيػػر مػػف قػػادة اؿ  92يعممػػوف بػػاألجرة لخدمػػة اليػػدؼ الصػػييوني نفسػػو عمػػى جبيػػة تفتيػػت األمػػة العربيػػة
بالفتف الداخمية وبالتوازي ،إقامة جسور التطبيع بيف العرب و”إسػرائيؿ” ،ورأينػا كيػؼ أفػرزت لنػا سػخرية القػدر
ىػوامير ترعرعػػت فػػي أحضػػاف اليسػػار لتنتيػػي بالسػػباحة فػػي بحػػر اإلسػػالـ السياسػػي واعالمػػو لتقػػويض أسػػس
القومية العربية التي رفع ىؤالء شعارىا ردحاً مف الزمف.
تجمعيػػا االسػػتيطاني يجسػػد بالفعػػؿ مقولػػة االتجػػاه “مػػف
طػواؿ كػػؿ ىػػذا المػػدى الػػذي نمػػت فيػػو “إسػرائيؿ” كػػاف ّ
اليسػػار إلػػى اليمػػيف ،ومػػف اليمػػيف إلػػى يمػػيف اليمػػيف” ،لدرجػػة أف القطػػب الصػػييوني المصػ ّػنؼ يسػػا اًر (نسػػبياً)
وتوزع عمى أحػزاب أنشػئت أو كانػت قائمػة ،وبػات حػزب “إسػرائيؿ بيتنػا” الػذي أنشػأه أفيغػدور ليبرمػاف
تشظى ّ
القادـ حديثاً مف مولدافيا ،أقوى تمثيالً في “الكنسيت” مف حزب مؤسس كحزب العمؿ.
ف ػي آخػػر تجميػػات االتجػػاه مػػف اليمػػيف إلػػى يمػػيف اليمػػيف ،يظيػػر فػػرخ صػػييوني اسػػمو دانػػي دانػػوف ،لػػـ يكػػف
معروفاً عمى نطاؽ واسع إلى ما قبؿ أسبوع ،كسػب فػي انتخابػات داخػؿ حػزب “الميكػود” ،نقاطػاً عمػى حسػاب
زعيـ الحزب ورئيس حكومة الكياف بنيػاميف نتنيػاىو  .الفػرخ دانػوف ابػف االثنػيف واألربعػيف عامػاً ،الػذي يشػغؿ
منصب نائب وزير الحرب ،انتخب عمى رأس مػؤتمر الحػزب ،بنسػبة  %22مػف األصػوات ،ومػف المتوقػع أف
يفوز أيضاً برئاسة المجنة المركزية .لـ يكف ىذا الصػعود الصػاروخي مػف دوف سػياؽ ،فيػذا اؿ “دانػوف” خػرج
قبؿ بضعة أياـ بتصريحات صريحة ضربت دبموماسية الخداع “اإلسرائيمية” بمقتؿ ،حيف نعى ما يسمى “حؿ
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الدولتيف” واعترؼ بأف الحكومة “اإلسرائيمية” ليست جػادة فػي مػا يتعمػؽ بتسػوية مػع الفمسػطينييف عمػى أسػاس
إقامة دولة فمسطينية.
في المقابؿ ،نجػد فػي السػاحة الفمسػطينية والعربيػة ،مػف ينظّػر لمتطبيػع مػع الصػياينة يصػبح مف ّكػ اًر اسػتراتيجياً
ورم اًز فضائياً.
الخميج ،الشارقة8923/6/88 ،
لدي من حجارة "الحائط الغربي"
 72صخور التشيك أقدس ّ

جدعوف ليفي
حينمػػا وصػػمت ،األسػػبوع الماضػػي ،إلػػى البمػػدة التػػي ولػػد فييػػا أبػػي فػػي اقمػػيـ السػػوديت فػػي جميوريػػة التشػػيؾ
فكرت حينما رأيت الفتة دخوؿ البمدة في أف أخرج مف السيارة وأُقبػؿ التػراب .السػاعات
أصابتني قشعريرة .بؿ
ُ
التػػي قضػػيتيا بعػػد ذلػػؾ فػػي البمػػدة التػػي صػػاحب اسػػميا ايػػاـ طفػػولتي كصػػدى غيػػر واضػػح ،كانػػت عاصػػفة
أف شيئاً مف جذوري موجود ىناؾ في البمدة النائية في بوىيميا عمى حدود المانيا،
مشاعر .فقد تبيف لي فجأة ّ
ىنا ولد أبي وىنا تشكمت شخصيتو.
إلي البروفيسور شمومو افنيري قصيدة جميمة كتبيا
عمى إثر التقرير الصحافي الذي نشرتو عف زيارتي أرسؿ ّ
غ ػػداة زيارت ػػو لمبم ػػدة الت ػػي ول ػػد فيي ػػا ف ػػي ش ػػمزيا وى ػػي القص ػػيدة الوحي ػػدة الت ػػي كتبي ػػا ف ػػي حيات ػػو ("ول ػػد يي ػػودي
ػي أننػػا تعرضػػنا لزلزلػػة مشػػاعر متشػػابية بػػرغـ أف افنيػػري ولػػد ىنػػاؾ وأنػػا ولػػدت ىنػػا فػػي
بولنػػدي")ُ .
ويخيػػؿ إلػ ّ
البالد.
إف صمتي بالحجارة في زاتس تبيف أنيا أىـ وأعمؽ كثيػ ار مػف صػمتي بالحجػارة فػي الخميػؿ أو نػابمس أو حتػى
بحجارة الحائط الغربي .حينما زرت في العاـ  2462ىذه المواقع أوؿ مرة عنػدما كنػت فتػى تػأثرت تػأث ار غيػر
المسكرة التي ساقت الجميع تقريباً آنذاؾ.
قميؿ ،لكنني كنت آنذاؾ نتاج المزاوجة بيف القومية والتديف ُ
وتبيف لي سريعاً أف صمتي بيػذه األمػاكف ضػعيفة .ف ػ "مغػارة المػاكفيال" و"قبػر راحيػؿ" بػؿ الحػائط الغربػي ىػي
عنػػدي وعنػػد اس ػرائيمييف عممػػانييف كثي ػريف آخ ػريف مواقػػع تاريخيػػة أو مواقػػع عبػػادة صػػمتنا بيػػا ضػػعيفة .وحػػوؿ
جعميػػا رمػػو اًز لالحػػتالؿ االسػرائيمي بظػواىره القبيحػػة ،جعػػؿ زياراتيػػا أكثػػر تنفيػراُ .قػػؿ لػػي كػػـ عممانيػػا اس ػرائيميا
أجيد نفسو طواؿ السنيف بزيارة "مغارة الماكفيال" أو "قبر راحيؿ" حتػى حينمػا كػاف اليػدوء يغمػب عمييمػا؟ وكػـ
اسرائيميا عممانيا ُيجيدوف أنفسيـ اليوـ بزيارة الحائط الغربي؟.
إف بمدة تشيكية كانت قبؿ ذلؾ بمدة المانيػة ،ولػد فييػا أبػي وفييػا ترعػرع ،تػؤثر اليػوـ فػي قمبػي أكثػر مػف مػدف
الكتاب المقدس التي ولد وترعرع فييا آباء آبائي حسب التراث الػرائج .إذا كانػت توجػد أصػال أمػاكف "مقدسػة"
فاف زاتس أقدس في نظري مف بيت لحـ ،واقميـ السوديت أقدس مف اقميـ بنياميف.
ليس األمر كذلؾ بالطبع عند اسرائيمييف كثيريف آخريف .فالمتدينوف القوميػوف يػروف القصػبة فػي نػابمس مكانػا
مقدسا ومثميا ايضا ارض الكيوؼ في جنوب جبؿ الخميؿ .ومف حقيـ اف يشعروا بذلؾ فال أحد يشؾ في قوة
مشػػاعرىـ وأصػػالتيا .لكػػف مػػا ىػػي الصػػمة بػػيف قداسػػة المكػػاف فػػي نظػػرىـ وبػػيف السػػيادة عميػػو ،وبػػيف الشػػعور
باالنتمػػاء الػػذي يقػػوـ عمػػى ذكريػػات تاريخيػػة بعيػػدة وبػػيف ممكيتػػو؟ يوجػػد ُمحبػػوف كثيػػروف لػػألرض ،فمسػػطينيوف
واسرائيميوف ،وال داعي ألف يتـ البحث فيمف يحبيا أكثر .ومقدسػوىا كثيػروف أيضػا ،ييػود ومسػمموف ،لكػف مػا
الصمة بيف كؿ ذلؾ وبيف الصراع القومي العقاري بيف اسرائيؿ وفمسطيف؟.
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حينما زرت زاتس لـ يراودني لحظة شعور بأف المكػاف لػي أو ألبنػاء شػعبي بسػبب الػذكريات .ربمػا يكػوف لػي
عمى األكثر حؽ ما في البيت الذي خمفناه وراءنا كما يوجد لالجي الفمسطيني حؽ ما بالضبط في بيتو الػذي
خمفػػو وراءه .حينمػػا يتػػدفؽ عشػرات آالؼ الحسػػيدييف كػػؿ سػػنة عمػػى المكػػاف الػػذي يقدسػػونو وىػػو قبػػر الحاخػػاـ
نحماف ال يفكر أحػد فػي طمػب سػيادة عميػو مػف حكومػة اوكرانيػا .فػال يوجػد لمقداسػة والػذكريات بػؿ وال لمكتػاب
المقػػدس أيػػة صػػمة بػػالحقوؽ السياسػػية بػػؿ يجػػب اف تنبػػع ىػػذه فقػػط مػػف مبػػادئ القػػانوف والعػػدؿ ال مػػف قصػػص
الكتاب المقدس أو الغمرا.
لالس ػرائيمييف بػػالطبع حػػؽ فػػي ارضػػيـ بفعػػؿ سػػيادة الدولػػة التػػي اعتػػرؼ بيػػا أكثػػر دوؿ العػػالـ ،ولمفمسػػطينييف
ايضػػا بػػالطبع حػػؽ فػػي االرض بفعػػؿ حيػػاتيـ فييػػا منػػذ حقػػب متطاولػػة وينبغػػي احت ارمػػو ايضػػا – بػػدولتيف أو
بدولة واحدة .إف زاتس عندي اقميـ ذكريات وجذور كما أف بيت إيؿ أو كريػات أربػع ىػي منطقػة أشػواؽ لجػزء
(صغير) مف االسرائيمييف ،بالضبط .وينبغي أف تُنحى ىذه المشاعر جانبا ألنو ليست ليا أية صمة بالعدؿ.
"ىآرتس"8923/6/87 ،
األيام ،رام اهلل8923/6/88 ،
 78سورية جبية صراع عالمي بين الكتمة الشرقية والكتمة الغربية

أمنوف شاموش
الشعب السوري منقسـ ومنشؽ كما لػـ يكػف قػط ،لكػف السػورييف يتفقػوف عمػى أمػر واحػد فقػط وىػو اف اسػرائيؿ
ىي التي أشعمت الثقاب األوؿ الذي أشعؿ ىناؾ الحرب األىمية الفظيعة .إف كراىية اسرائيؿ ال ينافسيا سوى
كراىية امريكا التي تستعمؿ مرجعيتيا عمى العالـ العربي.
بعد سنتيف ونصؼ السنة مف نشوب الحرب األىمية أصبحت تجري ىناؾ حرب فظيعة في ثالث دوائػر .أمػا
الدائرة االولى فيي جزء مف الحرب الباردة بيف روسيا وايراف بدعـ مف الصيف مف جية ،والدوؿ الغربيػة وفػي
مقػػدمتيا الواليػػات المتحػػدة مػػف جيػػة اخػػرى ،وبػػدأ ذلػػؾ بمسػػاعدة وتيديػػدات وتطػػور ليصػػبح تػػدخال عسػػكريا
مباشرا.
والدائرة الثانية ىي الصراع التاريخي بيف الشيعة وأىؿ السنة .وقويت ىذه الدائرة حينما انضـ حزب اهلل بػأمر
مف ايراف انضماما فاعال الى المعارؾ ،ورجح كفة النظاـ ،وقد يكوف ذلؾ نتاج التدخؿ المالي والعسػكري مػف
السعودية وقطر السنيتيف لمساعدة المتمرديف.
وأم ػػا ال ػػدائرة الص ػػغرى ب ػػيف ال ػػثالث في ػػي نض ػػاؿ االس ػػالمييف لنظ ػػاـ االس ػػد العمم ػػاني .ال ش ػػؾ ف ػػي اف التم ػػرد
الػػداخمي فػػي سػػورية تػػأثر بميػػداف التحريػػر الػػذي ولػػد عنػػو التعبيػػر المثيػػر لمسػػخرية ‘الربيػػع العربػػي’ .لكنػػو ال
يشػػبيو البتػػة فمػػـ يسػػع التمػػرد السػػوري الػػى الديمقراطيػػة ،بػػؿ الػػى تغميػػب االسػػالـ والش ػريعة االسػػالمية .وخػػرج
المتمػػردوف مػػف حمػػاة وحمػػص لينتقم ػوا آلبػػائيـ الػػذيف ذبحيػػـ االسػػد األب .وانضػػـ الػػى المنتقمػػيف نػػاس مػػف
األرياؼ مف درعا في الجنوب الى ديػر الػزور فػي الشػماؿ وىػي أريػاؼ أُىممػت لسػبب بسػيط ،وىػو اف النظػاـ
فضؿ االنفاؽ عمى جيش مدرب مسمح بصػواريخ سػكاد وبسػالح كيميػائي ،وعمػى اكاديميػة اسػتوعبت عشػرات
عرفيػػا حػػزب البعػػث بأنيػػا
اآلالؼ مػػف السػػنييف ،مػػف دوف دفػػع أجػػور وأجػػرت عمػػييـ العممنػػة المباركػػة التػػي ّ
مساواة دينية وطائفية وعروبية .وما زاؿ ىذا الحزب ىو األساس الصمب لمنظاـ ،وقد أنقذ سورية مف الشريعة
ويجمونػػو .وبرىنػػت انتخابػػات مجمػػس الشػػعب قبػػؿ سػػنة عمػػى ذلػػؾ
االسػػالمية ولػػذلؾ يباركػػو أكثػػر السػػورييف ُ
بوضوح.
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الغػػالة الػػذيف جػػاءوا مػػف كػػؿ الػػدوؿ المسػػممة وبعضػػيـ اعضػػاء فػػي
إف أخطػػر شػػيء ىػػو أف آالؼ المتطػرفيف ُ
حركػػات اسػػالمية مثػػؿ القاعػػدة وأكثػػرىـ أفػراد ُمنتشػػوف بػػالحروب يػػدوروف حػػوؿ الدوامػػة المػذكورة .إف وجػػودىـ
عمى االرض يضعضع قدرة المتمرديف عمى العمؿ بنظاـ ومنطؽ وضماف بديؿ عف النظاـ.
إف اسػرائيؿ التػػي كانػػت عمػػى يقػػيف مػػدة سػػنتيف مػػف سػػقوط االسػػد ونظامػػو بػػدأت تػػدرؾ الوضػػع عمػػى حقيقتػػو.
ص ػػرح وزي ػػر ال ػػدفاع يعم ػػوف ف ػػي ب ػػاريس تصػ ػريحا ذكي ػػا ق ػػاؿ في ػػو إف اسػ ػرائيؿ ل ػػف تت ػػدخؿ ول ػػف تي ػػاجـ إال اذا
ىوجم ػػت .وى ػػذا منطق ػػي ف ػػي مواجي ػػة نظ ػػاـ عقالن ػػي .لك ػػف م ػػاذا س ػػيحدث اذا بمغ ػػت واح ػػدة م ػػف مجموع ػػات
المتمرديف الى اليأس وتغمبت كراىيتيا لالسد عمى كراىيتيا السرائيؿ؟ إنيا قد تياجمنا عف عمد كي تضطرنا
الى الوفاء بيذا االلتزاـ والقضاء عمى النظاـ السوري.
وأوقفت امريكا في وضع مشابو حينما رسمت خطا احمر ىو استعماؿ السالح الكيميائي .إنيا لف تدخؿ الػى
حػػرب اخػػرى بعػػد افغانسػػتاف والع ػراؽ ،المػػذيف كمفاىػػا كػػؿ واحػػد تريميػػوف دوالر .وتػػدرؾ روسػػيا ىػػذا وىػػي التػػي
أصػػبحت الالعبػػة الرئيسػػة عمػػى االرض .وىػػذه فرصػػة حيػػاة بػػوتيف ليبػػرىف عمػػى اف روسػػيا ىػػي االسػػتمرار
الطبيعي لالتحاد السوفييتي العظيـ.
إف الصداـ بيف الكتمة الشرقية والكتمة الغربية عمى ارض سورية النازفة ىو صراع لي أيد لو صيت سيي مف
الحرب الباردة في القرف الماضي.
ويراد لي اليد ال كسرىا ،لكنو مع حماسة الفعؿ يأتي الى سورية جنػود وصػواريخ وطػائرات بػال طيػاريف ،عػدد
ُ
منيا عمى الحدود االردنية وعدد آخر في سماء سورية ،ويبمغ عدد آخػر الػى ىدفػو وأخػرى الػى مجموعػات ال
سيطرة عمييا .ولمشرؽ والغرب بالقرب مف المكاف ‘دوريات ممتازة’ مستعدة ومتحمسة لمعمػؿ ،لكنيػا تعمػـ انػو
اذا أُعطيت حرية عمؿ كاممة فقد يتطور ذلؾ ليصبح حربا عالمية ال يريدىا أحد.
آمؿ مف أعماؽ قمبي أال يفتح أبناء أحفادي في يوـ ما كتاب التاريخ ويقرأوف‘ :بػدأت الحػرب العالميػة الثالثػة
في سورية’.
يديعوت 8923/6/87
القدس العربي ،لندن8923/6/88 ،
 73كاريكاتير:

القدس ،القدس8923/6/88 ،
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