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نشرت الشرق ،األورسط ،لندن 2013/6/29 ،نقالً عف مراسميا في تؿ أبيب ،نظير مجمي ،أف مصادر
إسرائيم ية أكدت أف وزير الخارجية األميركي جوف كيري يطرح خالؿ جولتو المكوكية الخامسة حموال عينية
إلتاحة إمكانية عقد لقاء قمة بيف الرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنياميف
نتنياىو ،يعمف فيو عف استئناؼ المفاوضات .ومع أف اإلسرائيمييف يشككوف في احتماالت نجاحو ويدعوف أف
عباس ينصب فخا لنتنياىو ،فإنيـ يروف أف كيري مصمـ عمى ىدفو إجراء المقاء.
وقاؿ مصدر سياسي كبير في الحكومة اإلسرائيمية لإلذاعة اإلسرائيمية ،أمس ،إف نتنياىو أطمع كيري عمى
تقرير استخباري يتضمف شيادات تؤكد أف عباس ال يؤمف بالمفاوضات مع نتنياىو ألنو ال يثؽ بو ويوافؽ
اليوـ عمى تنازالت حتى تبدأ المفاوضات ،ومف ثـ ينسحب منيا متيما الجانب اإلسرائيمي بإفشاليا .وأضاؼ
ىذا المصدر أف نتنياىو وافؽ عمى الشرط الفمسطيني بإطالؽ سراح األسرى الفمسطينييف المسجونيف منذ ما
قبؿ اتفاقيات أوسمو (أي قبؿ عاـ ٖ ،)ٜٜٔولكنو رفض االلتزاـ بتجميد االستيطاف.
وقد وافؽ عباس عمى العودة إلى المفاوضات في حاؿ التزاـ "إسرائيؿ" بأف تكوف حدود الدولة الفمسطينية
عمى أساس حدود  ٜٔٙٚمع تعديالت طفيفة .لكف نتنياىو يرفض التعيد بمسألة الحدود قبؿ أف تُحؿ
قضيتا ا لقدس والالجئيف .ويطرح كيري حال ليذه المعضالت بأف يتـ تجميد االستيطاف بشكؿ جزئي ،وأف
يعمف ىو ،باسـ الواليات المتحدة ،أف المفاوضات تقوـ عمى أساس حدود .ٜٔٙٚ
وكاف برنامج كيري قد شيد تغييرات في المحظة األخيرة ،حيث إنو التقى نتنياىو مساء أوؿ مف أمس لػٗ
ساعات ،ثـ طار إلى عماف في الصباح الباكر والتقى عباس ،ثـ عاد فو ار إلى "إسرائيؿ" والتقى نتنياىو مف
جديد ،ثـ التقى الرئيس اإلسرائيمي ،شمعوف بيريز ،وتناوؿ معو العشاء وطمب منو ،وفؽ اإلذاعة اإلسرائيمية،
أف يمقي بوزنو في الجيود الستئناؼ المفاوضات.
وسيعود كيري اليوـ إلى عماف ،وىناؾ احتماؿ أف يعود لػ"إسرائيؿ" مرة أخرى .وأثارت ىذه التغيرات تخمينات
بأف لقاء عباس نتنياىو سيتـ ىذه األياـ ،إال أف مصادر إسرائيمية وفمسطينية سارعت إلى تخفيض سقؼ
التوقعات .ولوحظ أف الناطقيف بمساف اليميف المتطرؼ ،بمف في ذلؾ وزراء في الحكومة اإلسرائيمية ونواب
في الكنيست مف أعضاء االئتالؼ ،خففوا مف انتقاداتيـ لنتنياىو عمى خمفية المفاوضات باعتبار أنو ال
يوجد في األفؽ توجو جدي الستئناؼ المفاوضات ،كما قاؿ نائب وزير الدفاع ،داني دانوف.
وأضافت الدرستور ،عمان ،2013/6/29 ،نقالً عف مراسمييا في عماف ،حمداف الحاج وكماؿ زكارنة ،أف
الوزير كيري يعقد مؤتم اًر صحفياً في الساعة الثانية مف بعد ظير اليوـ السبت في السفارة األمريكية بعماف.
ومف المنتظر أف يتحدث الوزير األمريكي عف نتائج جولتو الخامسة إلى المنطقة ولقاءاتو األردنية
والفمسطينية واإلسرائيمية التي انطمؽ إلييا مف عماف طواؿ جولتو التي بدأت األربعاء الماضي.
كما ينتظر أف يعمف الوزير األمريكي في المؤتمر عف قمة رباعية أردنية أمريكية فمسطينية إسرائيمية تعقد في
عماف وتكوف منطمقا لمفاوضات ثنائية فمسطينية إسرائيمية.
وعممػػت "الدس ػػتور" م ػػف مصػػادر واس ػػعة االط ػػالع أف الجانػػب األمريك ػػي نق ػػؿ أمػػس إل ػػى الجان ػػب الفمس ػػطيني
التجػػاوب مػػع المتطمبػػات الفمسػػطينية عمػػى أف يصػػار إلػػى جػػدولتيا ولػػيس حميػػا دفعػػة واحػػدة ،وأف التفػػاوض
المكثؼ سوؼ يتركز عمى قضيتي األمف والحدود.
وبحسػػب مصػػادر مطمعػػة ،فػػاف كيػػري كػػرر الت ازمػػو بالعمػػؿ مػػع جميػػع األطػراؼ لتحقيػػؽ حػػؿ الػػدولتيف ،المتػػيف
تعيشاف جنبا إلى جنب بأمف وسالـ.
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وقػػاؿ مصػػدر فمسػػطيني ل ػ"الدسػػتور" إف اسػػتئناؼ المفاوضػػات يتوقػػؼ عمػػى الجانػػب اإلسػرائيمي المطمػػوب منػػو
التجاوب مع الجيود األمريكية والدولية إلحياء عممية السالـ والتي يجػب أف تسػتند إلػى وقػؼ االسػتيطاف فػي
جميػػع األ ارضػػي الفمسػػطينية بشػػكؿ تػػاـ واعتػراؼ جميػػع األطػراؼ بمػػا فييػػا إسػرائيؿ بمبػػدأ حػػؿ الػػدولتيف واقامػػة
الدولة الفمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ  ٜٔٙٚوعاصمتيا القدس الشػرقية واإلفػراج عػف األسػرى
الفمسػػطينييف .وأضػػاؼ المصػػدر أف الجيػػود األمريكيػػة ال ت ػزاؿ تنحصػػر حتػػى اآلف فػػي عمميػػة نقػػؿ وجيػػات
النظ ػػر ومواق ػػؼ الج ػػانبيف الفمس ػػطيني واإلسػ ػرائيمي بش ػػأف اس ػػتئناؼ المفاوض ػػات دوف تق ػػديـ أي مب ػػادرات أو
مقترحات ممزمة لمطرفيف في إطار تفعيؿ الدور األمريكي المطموب والتقدـ خطوات أخرى نحو تحريؾ عمميػة
السالـ.
 .2ىنية يطالب الرئيس عباس بـ"عدم الوقوع في فخ المفاوضات"
غزة :دعا إسماعيؿ ىنية رئيس الوزراء الفمسطيني ،إلى إنياء االنقساـ وبناء كياف فمسطيني صامد ومقاوـ،
وقادر عمى التحرؾ في كؿ الساحات الدولية والعربية ،محذ اًر سمطة راـ اهلل مف الوقوع في فخ المفاوضات.
وطالب ىنية في تصريحات لو يوـ الجمعة " ٙ/ٕٛرئيس السمطة محمود عباس بأال يقع في الفخ ووىـ
أف
المفا وضات مرة أخرى ،وأف يتجو نحو بناء استراتيجية فمسطينية قائمة عمى استعادة الوحدة" .وشدد عمى ّ
حركة "حماس" ال تعوؿ عمى زيارة وزير الخارجية األميركي جوف كيري إلى المنطقة ،قائال "إف األخير ال
يممؾ أي مشروع ،وىو يسير في سقؼ المواقؼ الصييونية واألدبيات الصييونية األمريكية".
المركز الفمرسطيني لإلعالم2013/6/28 ،
 .3األيام الفمرسطينية :عباس أبمغ كيري برفض خطوات حرسن النوايا لمعودة الى المفاوضات
عبد الرؤوؼ أرناؤوط ،وكاالت :قاؿ مسؤوؿ فمسطيني أف الرئيس محمود عباس أبمغ وزير الخارجية
األميركي جوف كيري  ،أف أي خطوات ضمف حسف النوايا "لف تكوف كافية" لمعودة لممفاوضات مع إسرائيؿ،
وفؽ ما أفاد مسؤوؿ فمسطيني.
وقاؿ المسؤوؿ لوكالة أنباء "شينخوا" ،إف عباس أكد لكيري خالؿ اجتماعيما في عماف ،تمسكو بضرورة أف
يسبؽ استئناؼ المفاوضات التزاـ إسرائيمي واضح بتجميد االستيطاف واعتماد مرجعية حؿ الدولتيف وفؽ
الحدود المحتمة عاـ  .ٜٔٙٚوأضاؼ المسؤوؿ ،الذي طمب عدـ ذكر اسمو نظ اًر لحساسية القضية ،أف ما
تعرضو إسرائيؿ مف إفراج محدود لمعتقميف فمسطينييف ،وزيادة نفوذ السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية
"غير كاؼ" لتغيير موقؼ عباس مف استئناؼ المفاوضات.
وأكد المسؤوؿ ،أف جيود كيري ما زالت غير قادرة عمى تحقيؽ اختراؽ ممموس مف شأنو الدفع باتجاه
استئناؼ المفاوضات الفمسطينية -اإلسرائيمية وضماف أف تقود لحؿ لمصراع الممتد منذ عقود.
األيام ،رام اهلل2013/6/29 ،
تثمن موقف وزيرة التعاون الفنمندية من القضية الفمرسطينية
 .4الخارجية في غزة ِّ
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غزة :ثمنت و ازرة الشؤوف الخارجية الفمسطينية في غزة موقؼ وزيرة التعاوف الدولي الفنمندية "ىايدي ىاتاال"،
التي اعتبرت َّ
أف الحصار الصييوني عمى قطاع غزة يعيؽ قدرات كبيرة يمتمكيا أىالي غزة لإلعمار
والتطوير ،وأنو مف الضروري رفع األصوات الدولية ,والضغط مف أجؿ إنيائو بأقرب وقت.
ودعت الو ازرة في ٍ
بياف يوـ الجمعة ( )ٙ-ٕٛتمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخةً منو ،جميورية فنمندا
جنبا إلى جنب مع الشعب
إلى ترجمة مواقفيا الجريئة إلى حقائؽ ممموسة عمى أرض الواقع ،والوقوؼ ً
الفمسطيني وقضيتو العادلة في مسيرة التحرر ,واستعادة كامؿ الحقوؽ المسموبة عمى يد االحتالؿ الصييوني
منذ عاـ ٜٔٗٛـ.
المركز الفمرسطيني لإلعالم2013/6/28 ،
 .5أبو ردينة ينفي أن يكون لعباس أي حرساب عمى "تويتر"
عماف "-وفا" :نفى الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،أمس ،أف يكوف لمرئيس محمود عباس
حساب عمى "تويتر".
وكاف أبو ردينة يرد عمى أخبار وردت في تغريدة عمى "تويتر" نسبت لمرئيس محمود عباس.
األيام ،رام اهلل2013/6/29 ،
 .6وزير العمل الفمرسطيني يرفض ارستثناء أي طرف من تطبيق الحد األدنى لألجور
راـ اهلل :رفض وزير العمؿ الدكتور أحمد مجدالني اف يتـ استثناء أي طرؼ مف تطبيؽ الحد األدنى لألجور
الذي تـ إق ارره في منتصؼ شير تشريف األوؿ مف العاـ الماضي.
جاء ذلؾ خالؿ اجتماعو مساء الخميس مع ممثميف عف نقابات أصحاب مشاغؿ النسيج واتحاد الغزؿ
وممثميف عف العماؿ في مقر و ازرة العمؿ .واستعرض مجدالني المراحؿ التي تـ فييا اقرار الحد األدنى
لألجور ،موضحا اف اق ارره تـ بموافقة غالبية أطراؼ اإلنتاج.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/29 ،
 .7حماس تجري مباحثات مع مرسؤولين أوروبيين لرفعيا من قائمة اإلرىاب
غزة :أعمف غازي حمد القيادي في حركة حماس ،في غزة أمس ،أنو التقى مسؤوليف في عدة دوؿ أوروبية
لممطالبة برفع حركة حماس مف قائمة اإلرىاب الدولي والتعامؿ معيا بشكؿ "رسمي" .وأشار إلى أف ىذه
المقاءات جرت مع شخصيات مف نحو "ثماني إلى تسع دوؿ أوروبية" ،الفتا إلى أنيا ُعقدت مع "عدد مف
سفراء ىذه الدوؿ إضافة إلى نواب برلمانييف ومسؤوليف في و ازرات الخارجية إلى جانب مسؤوليف في أحزاب
سياسية ومسؤولي مؤسسات قريبة مف مستوى صناع القرار" .وفي حيف رفض حمد تسمية أي مف ىذه الدوؿ
أكد أف بعض ىذه المقاءات ُعقد في دوؿ أوروبية ،بينما عقد البعض اآلخر في قطاع غزة والقاىرة .واعتبر
حمد أنو "كانت لدى األغمبية العظمى منيـ قناعة بأف موقؼ حماس ىو موقؼ إيجابي وأنو ال بد مف
التعاطي معيا بطريقة مختمفة وأف سياسة العقاب والحصار غير مجدية وأنو باإلمكاف أف تكوف حماس العبا
رئيساً في المنطقة وأيضا في معالجة الممؼ مع االحتالؿ" .إال أنو أقر في الوقت نفسو بأف "الموقؼ الرسمي
لـ يتطور بشكؿ كبير" لدى ىذه الدوؿ.
الشرق األورسط ،لندن2013/6/29 ،
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 .8حماس تحذر من المخططات األمريكية إلعادة المفاوضات لتعزيز دور "إرسرائيل"
غزة  -أشرؼ اليور :حذرت حركة حماس كباقي الفصائؿ الفمسطينية م ار اًر مف استجابة القيادة الفمسطينية
لمخططات اإلدارة األمريكية الرامية إلعادة المفاوضات ،عمى اعتبار أف واشنطف تسعى لتعزيز دور
"إسرائيؿ".
القدس العربي ،لندن2013/6/29 ،
 .9الجبية الشعبية :كيري لم يحمل شيئاً جديداً وىدفو إعادة المفاوضات بين الرسمطة واالحتالل
غزة :اعتبر عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف كايد الغوؿ أف المقاء الثالثي المنوي
عقده قريباً في العاصمة األردنية بيف الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو ووزير
الخارجية األمريكية جوف كيري يستيدؼ إعادة المفاوضات بيف السمطة الفمسطينية ودولة االحتالؿ دوف
النظر إلى شروط الفمسطينييف ،وأكد أف بنياميف نتنياىو ىو الذي يضع الشروط المسبقة لممفاوضات وعدـ
التعامؿ مع أي مطالب فمسطينية .وأضاؼ الغوؿ" :إف المقاء الثالثي يأتي في إطار خمؽ لوبي ضاغط عمى
الرئيس محمود عباس ليقبؿ العودة إلى المفاوضات دوف أي شروط ،وأف الحديث عف تجميد االستيطاف في
األراضي الفمسطينية غير واقعي ودولة االحتالؿ تؤكد دائماً عمى أنيا لف تجمد االستيطاف".
قدس برس2013/6/28 ،
 .01نايف حواتمة :كيري لم يقدم شيئاً مقابل عدم التوجو لألمم المتحدة
عماف  -منير عبد الرحمف :قاؿ األميف العاـ لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ،نايؼ حواتمة :إف
الجوالت التي يقوـ وزير الخارجية األمريكي مف أجؿ استئناؼ المفاوضات قد فشمت .وأضاؼ قائالً ،إف
نتائج جوالت كيري الخمس لـ تفض إلى شيء ،بفعؿ استمرار االستيطاف والتعنت اإلسرائيمي ،وعدـ ممارسة
اإلدارة األمريكية أي ضغوط عمى "إسرائيؿ" .وأوضح أف جيود كيري تفتقد لممرجعية الدولية وفي مقدمتيا
القرار االممي ٔ ٜٗالصادر في  ٕٜنوفمبر ٕٕٔٓ ،واالعتراؼ بدولة فمسطيف عمى حدود  ٙٚوعاصمتيا
القدس الشريؼ المحتمة ،وحؿ قضية الالجئيف وفؽ القرار االممي ٗ .ٜٔوقد دعا حواتمة الرئيس محمود
عباس لعدـ العودة لممفاوضات بدوف وقؼ االستيطاف ،وقبوؿ "إسرائيؿ" لق اررات الشرعية الدولية ،التي حددت
حدود دولة فمسطيف عمى االراضي المحتمة عاـ  ٜٔٙٚوعاصمتيا القدس الشرقية ،واف تكوف المفاوضات
ضمف سقؼ زمني محدد.
وقاؿ حواتمة :إف كيري لـ يقدـ أي وعد لمفمسطينييف ،باستثناء تحريؾ األوضاع االقتصادية ،بجمع ٗ
مميارات دوالر ،لحؿ األزمة االقتصادية واالجتماعية التي تعانييا السمطة الفمسطينية .وأشار إلى أف السمطة
الفمسطينية" ،وافقت عمى مطالب كيري بعدـ التوجو إلى المؤسسات الدولية" ،خاصة محكمة الجنايات
الدولية ،إضافة إلى تمديد ميمة وضع اإلطار القانوني السياسي الستئناؼ المفاوضات الى ايموؿ المقبؿ ،في
الوقت الذي مارست فيو بعض الدوؿ العربية ضغوطاً عمى الرئيس عباس إلعطاء ميمة اضافية لكيري ،وتـ
االتفاؽ في النياية عمى تمديد الميمة حتى  ٚتموز.
وأوضح حواتمة أف الفمسطينييف طالبوا كيري بوقؼ االستيطاف ،لقاء عدـ التوجو إلى المنظمات الدولية ،وأف
يكوف استئناؼ المفاوضات باالستناد إلى حدود  ،ٙٚلكف "إسرائيؿ" رفضت أف تقدـ شيئا .وقاؿ :إف االدارة
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االمريكية تحاوؿ أيضاً دفع العديد مف الدوؿ العربية ،والسيما األردف ،لممساىمة بطريقة او أخرى
بالمفاوضات ،ودفعيـ لتقديـ تنازالت ،والتطبيع مع "إسرائيؿ" ،بدوف اف تدفع "إسرائيؿ" ثمف ذلؾ.
القدس ،القدس2013/6/29 ،
 .00حكومة نتنياىو غاضبة من لقاءات حماس ودول أوروبية
ي ػػو ب ػػي ي :ذك ػػرت ص ػػحيفة “إسػ ػرائيمية” أف الحكوم ػػة “اإلسػ ػرائيمية” غاض ػػبة م ػػف لق ػػاء من ػػدوبيف م ػػف ٗ دوؿ
أوروبية مع قيادييف في حركة “حماس” ،فيما قالت مصادر بالحكومة “اإلسرائيمية” إف ىذه المقاءات تتعارض
مع شروط الرباعية الدولية لالعتراؼ ب “حماس .وذكرت صحيفة “معاريؼ” أمس ،أف قيادييف في “حماس”
التق ػوا خػػالؿ األسػػابيع األخي ػرة س ػ اًر مػػع مسػػؤوليف رسػػمييف مػػف ٗ دوؿ أعضػػاء باالتحػػاد األوروبػػي مػػف أجػػؿ
إخػراج “حمػػاس” مػػف القائمػػة األوروبيػػة بشػػأف “المنظمػػات اإلرىابيػػة” .وقالػػت الصػػحيفة إف “إسػ ارئيؿ” غاضػػبة
مػػف جػراء ىػػذه المقػػاءات ،ونقمػػت عػػف مصػػادر فػػي حكومػػة “إسػرائيؿ” قوليػػا إف ىػػذه المقػػاءات “تتنػػاقض بشػػكؿ
مطمػػؽ مػػع قواعػػد االتحػػاد األوروبػػي الػػذي أقػػر فػػي الماضػػي عػػدـ عقػػد لقػػاءات مػػع “حمػػاس” إلػػى حػػيف تنفيػػذ
األخيػرة شػػروط الرباعيػػة الدوليػػة اؿ ٖ،وىػػي االعتػراؼ ب”إسػرائيؿ” ،ونبػػذ “اإلرىػػاب” ،واالعتػراؼ باالتفاقيػػات
الموقعة بيف “إسرائيؿ” والفمسطينييف”.
الخميج ،الشارقة2013/6/29 ،
 .02القناة الثانية اإلرسرائيمية :االتصاالت بين الرئيس عباس ونتنياىو لم تنقطع
وكػػاالت :ذكػػرت القنػػاة الثانيػػة فػػي تمفزيػػوف االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،مسػػاء الجمعػػة ،أف االتص ػاالت بػػيف رئػػيس
الس ػػمطة الفمس ػػطينية محم ػػود عب ػػاس ورئ ػػيس ال ػػوزراء اإلسػ ػرائيمي بني ػػاميف نتني ػػاىو ل ػػـ تنقط ػػع من ػػذ االنتخاب ػػات
اإلسرائيمية االخيرة التي جاءت بنتنياىو رئيسا لمحكومة.
وقاؿ ك ٌؿ مف المعمؽ فػي التمفزيػوف اإلسػرائيمي منػوف اب ارمػوفيتش والمحمػؿ السياسػي اإلسػرائيمي اييػود ايعػاري
"أنو في حيف يعقد وزير الخارجية األميركي جوف كيري لقاءات متواصمة مع الجانبيف الفمسطيني واإلسػرائيمي
ويسافر مف القدس إلى األردف وبالعكس فػي محاولػة لجمػب الطػرفيف (الفمسػطيني واإلسػرائيمي) مجػددا لطاولػة
المفاوضػػات اتضػػح أف ىنػػاؾ اتصػػاالت تػػتـ بشػػكؿ منػػتظـ بػػيف الػرئيس عبػػاس ونتنيػػاىو منػػذ انتخػػاب االخيػػر
رئيسا لموزراء" .وتسائؿ ابراموفيتش "لماذا المفاوضات الرسمية إذا؟".
ووفقا لكالىما فإنو عمى الرغـ مف وجود اتصاالت منتظمة بيف نتنياىو وعبػاس إال أف ىػذه (االتصػاالت) لػـ
تنجح في تحقيؽ اي اختراؽ وأف نتنياىو لـ يوافػؽ عمػى تمبيػة اي مػف المطالػب الرئيسػية التػي يريػدىا الػرئيس
الفمسطيني.
واوضحا اف نتنياىو ال يعتقد أنو سيحصؿ عمى السالـ حتى إذا قرر وقؼ البناء في المستوطنات ،ولكنػو قػد
يسعى لمسالـ مف اجؿ تبديد مشروع الدولة ثنائية القومية.
فمرسطين أون الين2013/6/28 ،
 .03الخارجية اإلرسرائيمية تتوقع ارستئناف المفاوضات مع عباس بدون شروط
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الناصػ ػرة :توقع ػػت و ازرة الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمية اس ػػتئناؼ المفاوض ػػات م ػػع الجان ػػب الفمس ػػطيني ،مم ػػثال بػ ػرئيس
السمطة محمود عباس ،قر ًيبا وبدوف شروط مسبقة ،وذلؾ إثر الضػغوط التػي تمػارس عمػى عبػاس مػف جيػات
خارجية.
وقػػاؿ نائػػب وزيػػر الخارجيػػة اإلسػرائيمي زئيػػؼ الكػػيف مػػف حػػزب "ليكػػود" الحػػاكـ ،إف رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية
محمػػود عبػػاس "قػػد يخضػػع لمضػػغوط الكبيػرة التػػي تمارسػػيا عميػػو الواليػػات المتحػػدة والػػدوؿ االوربيػػة السػػتئناؼ
مشير إلى أف تؿ أبيب "مستعدة الستئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف دوف شروط مسبقة".
ًا
المفاوضات"،
ورف ػػض المس ػػؤوؿ اإلسػ ػرائيمي ،ف ػػي تصػ ػريح لإلذاع ػػة العبري ػػة ص ػػباح الجمع ػػة ( ،)ٙ/ٕٛالمطم ػػب الفمس ػػطيني
مشير إلى أف الحكومة السابقة قامت بتجميد ىذه االعماؿ لمػدة تسػعة
ًا
بتجميد اعماؿ البناء في المستوطنات،
قدما.
أشير دوف أف يساىـ ذلؾ في دفع المفاوضات ً
يأتي ذلؾ بالتزامف مع جولة يقوـ بيا وزير الخارجية األمريكية جوف كيري لممنطقة ،ىي الخامسة مف نوعيا،
مف أجؿ دفع العمؿ عمى استئناؼ المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي.
قدس برس2013/6/28 ،
 .04الجيش اإلرسرائيمي يخشى من ىجمات عمى الحدود برسبب التوتر في مصر
الناصرة :أبدت مصادر عسكرية إسػرائيمية خشػيتيا مػف تصػاعد التػوترات فػي األ ارضػي المصػرية بشػكؿ ينػذر
بيجمات محتممة تنف ّذىا مجموعات مسمحة وصفتيا بػ "إرىابية" ضد أىداؼ إسرائيمية في شبو جزيرة سيناء.
ونقؿ موقع "والال" االستخباري العبري الجمعة ( ،)ٙ/ٕٛعف مصادر عسكرية إسرائيمية قوليا "نخشى محاولة
مجموعات مف الجياد العالمي التي تنشط في سيناء تنفيذ ىجمات ضد أىداؼ قػرب الحػدود الجنوبيػة أو فػي
الجبية الداخمية اإلسػرائيمية ،مسػتغمة تػوتر األوضػاع األمنيػة فػي مصػر عقػب اإلعػالف عػف تنظػيـ مظػاىرات
لمعارضي ومؤيدي الرئيس المصري األسبوع المقبؿ" ،وفؽ قوليا.
وفػػي السػػياؽ ذاتػػو ،أشػػادت المصػػادر بػػأداء الجػػيش والشػػرطة المص ػرية فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،ال سػ ّػيما فػػي
مجػػاؿ وقػػؼ عمميػػات التيريػػب مػػف والػػى قطػػاع غػزة ،قائمػةً "السياسػػات المصػرية عمػػى الحػػدود أصػػبحت أكثػػر
صرامة عقب عممية خطؼ بدو سيناء سبعة جنود مصرييف الشير الماضػي ،كمػا أف قيػادة الجػيش المصػري
في لواء رفح تقوـ بخطوات أمنية شديدة ضد السكاف المحميػيف فػي تمػؾ المنػاطؽ لفػرض األمػف واليػدوء عمػى
الحدود" ،حسب المصادر.
قدس برس2013/6/28 ،
" .05تل أبيب" تح ّذر الرسياح اإلرسرائيميين من الرسفر إلى مصر
ػداء تحػػذيرياً شػػديد الميجػػة حثّػػت خاللػػو السػياح اإلسػرائيمييف عمػػى
ّ
وجيػػت و ازرة خارجيػػة االحػػتالؿ اإلسػرائيمي نػ ً
االمتناع عف السفر إلى مصر بسبب التوترات األمنية التي تشيدىا ىذه اآلونة بسبب الدعوات إلسػقاط حكػـ
الرئيس محمد مرسي.
وجددت خارجية االحتالؿ في بياف صدر عنيا ،اليوـ ،تحذيرىا مف مغبة السفر إلى األراضي المصرية قبيػؿ
ّ
المظاىرات التي دعت إلييا المعارضة يوـ األحد المقبؿ الموافؽ ٖٓ يونيو /حزيراف الجاري.
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وفي السياؽ ذاتو ،أىابت الو ازرة برعاياىػا اإلسػرائيمييف المقيمػيف فػي مصػر بإعػادة النظػر فػي مسػألة تواجػدىـ
وتجنػب التواجػد عمػى مقربػة
يقرر البقاء في مصر متابعة التطػورات ّ
ىناؾ ،الفتةً إلى أنو ّ
يتعيف عمى كؿ مف ّ
مف أماكف التظاىر واالحتكاكات.
وكانت مصادر عسػكرية إسػرائيمية قػد أبػدت خشػيتيا مػف تصػاعد التػوترات فػي األ ارضػي المصػرية إلػى درجػة
تنفيذ مجموعات مسمحة ليجمات وصفتيا بػ"إرىابية" ضد أىداؼ إسرائيمية في شبو جزيرة سيناء.
فمرسطين أون الين2013/6/28 ،
 .06وزير الرسياحة اإلرسرائيمي يرستبعد لقاء إرسرائيمياً  -فمرسطينياً قريباً
القدس المحتمة  -يو بي ي :استبعد وزير إسرائيمي ،عقد لقاء إسرائيمي – فمسطيني قريب ،وذلؾ في أعقػاب
لقاء رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو مع وزير الخارجية األميركي جوف كيري ،في القدس أمس.
وقاؿ وزير السياحة اإلسػرائيمي عػوزي النػداو ،إلذاعػة الجػيش اإلسػرائيمي ،إنػو "يأمػؿ فػي أف يػنجح كيػري فػي
ميمتػػو" ،لكنػػو اشػػترط "اسػػتئناؼ االتصػػاالت بػػيف إس ػرائيؿ والفمسػػطينييف ،بت ارجػػع ال ػرئيس الفمسػػطيني محمػػود
عباس ،عف مطالبو المتمثمة باالعتراؼ بحدود  ،ٜٔٙٚكأساس لممفاوضات ووقؼ االستيطاف واطالؽ سراح
أسرى".وأضػػاؼ النػػداو "يطمبػػوف منػػا االلت ػزاـ بخطػػوط العػػاـ  ،ٜٔٙٚويطمبػػوف اإلعػػالف عػػف ش ػرقي القػػدس
عاصػمة لمدولػة الفمسػػطينية ،واذا كانػت ىػذه ىػػي مقػاييس المفاوضػات فممػػاذا عمينػا الػدخوؿ إلييػػا أصػالً؟ ىػػذه
مقاييس نياية المفاوضات".
ورأى النداو أف "الجانػب الفمسػطيني ينػوي االنسػحاب مػف المفاوضػات ،فػي حػاؿ اسػتئنافيا ،بعػد وقػت قصػير
مف بدئيا وتحميؿ إسرائيؿ مسؤولية فشميا".
ويتوقع أف يمتقي كيري مع عباس اليوـ ،بعد أف كاف قد التقى نتنياىو مساء أمس.
الحياة ،لندن2013/6/29 ،
 .07غانتس :مشاركة حزب اهلل في الصراع الرسوري أدت إلى إضعافو
القػػدس المحتمػػة  -مػػاؿ ش ػػحادة :اعتبػػر رئػػيس أرك ػػاف الجػػيش اإلس ػرائيمي بين ػػي غػػانتس ،أف التغي ػرات الت ػػي
يش ػػيدىا لبن ػػاف وس ػػورية ،تجع ػػؿ المنطق ػػة أكث ػػر اض ػػطراباً ،والخط ػػر يمت ػػد م ػػف الش ػػماؿ إل ػػى الجن ػػوب.ورأى أف
مشاركة حزب اهلل في الصراع الدائر في سورية ،أدت إلى إضعافو.
ورأى غانتس أنو "عمى الرغـ مف أف القوة العسكرية لحػزب اهلل بػدأت تضػعؼ ،إال أف األمػر يتطمػب اسػتمرار
االس ػػتعداد والت ػػدريب ل ػػدى الج ػػيش اإلسػ ػرائيمي" .وحػ ػ ّذر م ػػف أف جيش ػػو "ب ػػات مس ػػتعداً لمختم ػػؼ الس ػػيناريوىات
المتوقعة وأكثرىا خطورة".
فيمػا دعػا وزيػر الػػدفاع موشػيو يعػالوف ،الجػػيش إلػى "االسػتعداد خػػالؿ فتػرة قصػيرة ،عنػػدما يطمػب منػو وتفعيػػؿ
قدراتو قرب الحػدود وعمػى بعػد منيػا ،لضػرب الػذيف يحػاولوف تشػويش حيػاة إسػرائيؿ" ،وأكػد أنػو "فػي كػؿ وقػت
وأي سيناريو ،وفي ظؿ كؿ التطورات فإف سالح الجو يبقى الذراع الطويمة والسريعة لمجيش".
وقاؿ غانتس إف "المنطقة مضػطربة مػف حولنػا واالضػطراب بػدأ يمتػد مػف الشػماؿ حتػى الجنػوب ،ففػي سػوريا
النزيؼ مستمر ،وفي لبناف الوضع ليس أفضؿ" ،معتب اًر أف "مشاركة حزب اهلل في الصراع الدائر في سورية،
أدت إلػػى ضػػعفو عمػػى المسػػتوى العسػػكري" .وأضػػاؼ إف "مسػػؤوليف أمنيػػيف ،أكػػدوا أف التحػػالؼ الشػػيعي فػػي
المنطقة بدأ يضعؼ ،بسبب األزمة المتواصمة في سورية ،وىذا يجعؿ قوة حزب اهلل تتراجع".
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مف جيتو ،اعتبر يعالوف أف "التحديات القائمة أماـ إسػرائيؿ كبيػرة .وحركػة حمػاس والجيػاد اإلسػالمي وحػزب
اهلل ،تواصػػؿ تيديػػد إس ػرائيؿ ،وفػػي الوقػػت الػػذي نواصػػؿ فيػػو سػػعينا إلػػى السػػالـ فػػي المنطقػػة ،نحػػافظ عمػػى
الجاىزية واالستعداد ،كأنما الحرب عمى األبواب".
الحياة ،لندن2013/6/29 ،
 .08قائد رسالح الجو اإلرسرائيمي :رسنقوم بمواجية أي تيديد يواجينا
القدس المحتمة  -ماؿ شحادة :أكد قائد سالح الجو اإلسرائيمي امير ايشؿ ،تنفيذ جيشػو عمميػات حربيػة عػدة
وراء الحػػدود وبعيػػدة المػػدى ،بشػػكؿ سػػري وبعيػػدا مػػف االنظػػار وصػػفيا ب ػػ"العمميات النوعيػػة التػػي ال يتصػػورىا
الخياؿ" .وقاؿ ايشؿ اف "الواقع الذي احدثتو التطورات في المنطقة فرض عمػى إسػرائيؿ تنفيػذ ىػذه العمميػات".
وىدد ايشؿ بأف "سالح الجو لػف يتػردد فػي توجيػو الضػربات ازاء أي تيديػد والمطمػوب اليػوـ اف يكػوف الجػيش
جاى از لكؿ طارئ ،بما في ذلؾ اندالع القتاؿ عمى اكثر مف جبية واحدة".
وجاء تيديد ايشؿ استم ار ار لمتيديدات التي اطمقتيا القيادة اإلسرائيمية واعمف خالليا رئيس اركػاف الجػيش بينػي
غانتس ،اف جيشو بات عمى استعداد لمواجية اصعب السيناريوىات وعمى مختمؼ الجبيات في اف واحد.
واثارت ىذه التيديدات نقاشا إسرائيميا حيث حذر خبراء ومحمموف مف ابعاد ىذه التيديػدات ،مشػيريف الػى انيػا
غير ضرورية وال حاجة ليا حيث ال ييدد أي طرؼ امف إسرائيؿ.
الحياة ،لندن2013/6/29 ،
 .09رسالح الجو اإلرسرائيمي يرستمم طائرة "رسوبر ىيركوليس" متطورة من الواليات المتحدة
عػرب  :ٗٛاسػػتمـ سػالح الجػػو اإلسػرائيمي أوؿ طػػائرة مػػف نػوع "سػػوبر ىيركػوليس" ،مػػف أصػؿ ثػػالث طػػائرات،
طمبتيا و ازرة الحرب اإلسرائيمية مف شركة "لوكييد مارتيف" األمريكية.
وذكػر موقػع "واال" اإلسػرائيمي ،أنػػو وخػالؿ حفػؿ أقػيـ فػػي مصػنع اإلنتػاج التػابع لمشػػركة فػي جورجيػا بالواليػػات
المتحدة ،تسمـ ممثموف عف سالح الجو اإلس ارئيمي طائرة النقؿ التكتيكي الرائدة في العالـ ،وىي مف نوع – c
موضحا أنو بعد أف يتـ وضع منظومات مػف إنتػاج إسػرائيؿ والقيػاـ
 ،130 jوستسمى في إسرائيؿ "شمشوف"،
ً
بطمعات تجريبية عمييا ،يتوقع أف تصؿ الطائرة إلى إسرائيؿ في ربيع ٕٗٔٓ.
عرب 2013/6/28 ،48
 .21نتنياىو قد يضطر إلى الخروج من "ليكود" وتشكيل حزب جديد
الناصػرة – الحيػػاة :انشػػغمت صػػحؼ نيايػػة األسػػبوع فػػي إسػرائيؿ بتػػدني مكانػػة زعػػيـ «ليكػػود» رئػػيس الحكومػػة
بنياميف نتنياىو داخؿ حزبو إلى الحضػيض غيػر المسػبوؽ فػي أعقػاب سػيطرة نػواب المعسػكر المتشػدد داخػؿ
الحػػزب عمػػى مفػػاتيح مؤسسػػاتو ،حتػػى أف أحػػد وزراء الحػػزب شػػكؾ فػػي قػػدرة نتنيػػاىو عمػػى نيػػؿ ثقػػة الحػػزب
لمواصمة زعامتو في حاؿ جرت انتخابات داخمية اليوـ .فيما أشار وزير خر إلى احتماؿ أف يضطر نتنياىو
إلى االنسالخ عف الحزب وتشكيؿ حزب جديد يكوف ممثالً ليميف الوسط ،تماماً كما فعؿ زعيـ الحػزب رئػيس
الحكومة السابؽ أريئؿ شاروف عندما أقاـ حزب «كديما» عاـ ٕ٘ٓٓ.

التاريخ :الرسبت 2013/6/29

العدد2905 :

ص 11

ويتواصؿ غداً انتخاب مؤسسات الحزب وقادتيا وسط توقعات بأف يحكـ نائب وزيػر الػدفاع النائػب المتطػرؼ
دانػػي دانػػوف سػػيطرتو عمػػى ىػػذه المؤسسػػات بانتخابػػو رئيسػاً لمجنػػة المركزيػػة لمحػػزب ولمكتبػػو السياسػػي ،بعػػدما
انتخب الثمثاء الماضي رئيساً لمؤتمر الحزب.
وتراوحت عناويف صحؼ أمس بيف «تمرد عمى كؿ الجبيات» ،و»رئيس حزب بال حػزب» ،و»الحػزب يفمػت
مف يديو» ،لتجمع عمى أف نتنياىو لـ يكف ذات يوـ في وضعية مماثمة داخؿ حزبو.
ويصؼ محمموف في الشػؤوف الحزبيػة دانػوف ،وعمػى خمفيػة مواقفػو المعارضػة لنتنيػاىو فػي غالبيػة المسػائؿ ،ب ػ
«المشػػاكس الصػػعب» لنتنيػػاىو ويػػروف أف انتخابػػو عمػػى رأس أىػػـ المؤسسػػات فػػي الحػػزب سػػيجيض رغبػػة
نتنيػػاىو فػػي دمػػج حػػزب «إسػرائيؿ بيتنػػا» بزعامػػة أفيغػػدور ليبرمػػاف داخػػؿ «ليكػػود» ،عممػاً أف الحػزبيف خاضػػا
االنتخابات األخيرة عمى رأس الئحة انتخابية مشتركة ،وىو ما عارضو دانوف وعدد كبير مف أركػاف الحػزب،
بداعي أف «إسرائيؿ بيتنا» ىػو المسػتفيد عمػى حسػاب «ليكػود» وناشػطيو الميػدانييف الػذيف أممػوا ببمػوغ كرسػي
الكنيسػت األثيػػر .كػػذلؾ يتوقػع المحممػػوف أف ُيفشػػؿ دانػوف وأنصػػاره فػػي «ليكػود» أيػػة محاولػػة جديػة مػػف جانػػب
نتنياىو الستئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف عمى أساس حؿ الدولتيف ،وىو الذي يكرر فػي تصػريحاتو أف
حؿ الدولة الفمسطينية يجب أف يكوف في األردف.
ويشػػير المعمقػػوف إلػػى أف غضػػب أعضػػاء «ليكػػود» عمػػى زعػػيميـ ال يتعمػػؽ بتصػريحاتو األخيػرة حػػوؿ وجػػوب
اسػػتئناؼ المفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف ،إنمػػا يعػػود أساسػاً لسػػموكو عشػػية االنتخابػػات البرلمانيػػة األخيػرة مطمػػع
ىذا العاـ بإىمالو فروع الحزب وعػدـ إقامػة أي شػأف لمناشػطيف الميػدانييف ،وتحالفػو مػع «إسػرائيؿ بيتنػا» رغػـ
عممو أف غالبية ىؤالء الناشطيف ترفض التحػالؼ وىػي التػي كانػت محقػة فػي رفضػيا بعػد فشػؿ «ليكػود» فػي
الحصػػوؿ عمػػى أكثػػر مػػف ٕٓ نائبػاً ،فضػالً عػػف عػػدـ رضػػا ىػػذه الغالبيػػة عػػف عػػدـ احتػراـ نتنيػػاىو ل ػ»الشػريؾ
الطبيعي لميكود» زعيـ حزب المستوطنيف «البيت الييودي» نفتالي بينيت أثناء تشكيؿ حكومتو.
الحياة ،لندن2013/6/29 ،
 .20حاخام يؤكد أن "الصموات الييودية" في األقصى تتم بطمب من "الشاباك"
تؿ أبيب :كشفت رجؿ الديف الييودي يعقوب ماداف أمس أف جياز األمف الداخمي «الشاباؾ» ىو الذي يقؼ
وراء المػػداىمات الييوديػػة لباحػػة المسػػجد األقصػػى .وقػػاؿ الحاخػػاـ مػػاداف ،وىػػو رئػػيس الكػػنس فػػي مسػػتوطنات
غوش عتسيوف (بيػت لحػـ) ،إف ىنػاؾ انطباعػا خاطئػا لػدى الػرأي العػاـ اإلسػرائيمي والعػالمي ،إذ يحسػبوف أف
«ى ناؾ مجموعة مياويس مف الييود يأتوف لمصالة وىناؾ أجيزة أمف تحاربيـ .بينما ىي الحقيقة عكسػية ،إذ
أف غالبية رجاؿ الديف الييود يرفضوف الصػالة عمػى جبػؿ البيػت (ىكػذا يسػمي الييػود الحػرـ الشػريؼ) ،بينمػا
المخابرات تحثنا عمى القدوـ باستمرار إلى ىناؾ وأداء الصالة».
وكاف الحاخاـ ماداف ،يتحدث في ندوة أقيمت في مركز تراث رئيس الوزراء األسبؽ مناحيـ بيغف ،لمبحث فػي
قضية صالة الييود في باحة األقصى ،ىؿ ىي قانونية أـ ال وىػؿ يجيزىػا الشػرع الييػودي أـ ال .فقػاؿ وسػط
ذىوؿ الحضور ،إف مسؤوليف سابقيف فػي جيػاز «الشػاباؾ» نصػحوه شخصػيا بتوسػيع وتسػريع إحضػار ييػود
إلى الحرـ القدسي «مف أجؿ تعزيز السيادة اإلسرائيمية في المكاف» ،كما قالوا لو.
الشرق األورسط ،لندن2013/6/29 ،
 .22ارستطالع :غالبية اإلرسرائيميين ال تتوقع التوصل لحل دائم مع الفمرسطينيين
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الناصرة  -برىوـ جرايسي :أظير استطالع لمرأي نشرت نتائجو أمس أف غالبيػة كبػرى مػف اإلسػرائيمييف تؤيػد
استئناؼ مفاوضات السالـ مع الفمسطينييف ،لكنيا ال تتوقع التوصؿ إلى حؿ دائـ معيـ ،فيما رفضت غالبية
أكبر ،تقديـ أي "تسييالت" لمفمسطينييف قبؿ المفاوضات ،وخاصة تجميد االستيطاف في الضفة الغربية ،فيما
تواصػػمت التق ػػارير اإلسػ ػرائيمية المتض ػػاربة ،بش ػػأف الموق ػػؼ الفمس ػػطيني ،ففيم ػػا واص ػػمت ص ػػحؼ االدع ػػاء ب ػػأف
الرئيس الفمسطيني يبدي تراجعا ،فإف صحيفة أخرى ،تؤكد عكس ذلؾ.
وقاؿ استطالع بادرت لو صحيفة "يسرائيؿ ىيوـ" اليمينية المقربة مف رئيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو ،إف ٘ٚ
 %يؤيػػدوف اسػػتئناؼ المفاوضػػات مػػع الجانػػب الفمسػػطيني ،مقابػػؿ نحػػو  % ٕٛيعارضػػوف االسػػتئناؼ ،إال أف
نحػ ػػو  % ٜٙأعمن ػ ػوا رفضػ ػػيـ لتقػ ػػديـ مػ ػػا يسػ ػػمى ب ػ ػػ"بادرات طيبػ ػػة" لمفمسػ ػػطينييف ،مثػ ػػؿ إطػ ػػالؽ س ػ ػراح أسػ ػػرى
فمسطينييف ،ووقػؼ االسػتيطاف ،قبػؿ اسػتئناؼ المفاوضػات ،مقابػؿ أقػؿ مػف ٕٓ  %يوافقػوف عمػى ذلػؾ ،وقػاؿ
 % ٘ٙإنيـ ال يتوقعوف التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ ،مقابؿ ٖٔ  %يتوقعوف اتفاقا كيذا.
ىذا ونقمت إذاعة جيش االحتالؿ اإلسرائيمي أمس ،عف مصادر إسرائيمية قوليا ،إنو بعد لقاء نتنيػاىو ،مسػاء
أوؿ مف أمس الخميس ،مػع وزيػر الخارجيػة األميركػي جػوف كيػري ،ىنػاؾ شػعور فػي إسػرائيؿ ،بػأف االحتمػاؿ
شبو معدوـ لعقد لقاء إسرائيمي فمسطيني قريب ،في أعقاب جولة كيري الحالية في المنطقة.
الػػى ذلػػؾ ،فقػػد نقمػػت صػػحيفة "يػػديعوت أحرنػػوت" ،عػػف مصػػادر أميركيػػة فػػي محػػيط الػػوزير كيػػري زعميػػا ،أف
الجانب األميركي "يالحظ جدية في الطرؼ اإلسرائيمي" ،في حيف قالػت مصػادر إسػرائيمية ،إف اإلحسػاس فػي
إسػرائيؿ أف الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس (أبػو مػازف) "فػػي حالػة ضػغط وليػذا فإنػو يتطػرؼ فػي المواقػػؼ
ويطالب بمزيد مف اإلنجازات".
الغد ،عمان2013/6/29 ،
 .23الضفة :إصابة العشرات واعتقال عدد من الفمرسطينيين والمتضامنين في المرسيرات األرسبوعية
راـ اهلل – "األياـ"" ،وفا" :ىاجمت قوات االحتالؿ ،أمس ،المسيرات السممية األسبوعية المنددة بجدار الفصؿ
العنصري ومصادرة األراضي التي انطمقت في عدة محافظات بالغاز المسيؿ لمدموع والرصاص المعدني
المغمؼ بالمطاط والمياه العادمة ،ما أدى إلى إصابة العشرات باالختناؽ وجروح ،فيما اعتقمت عدداً مف
المواطنيف والمتضامنيف المشاركيف فييا.
ففي كفر قدوـ بمحافظة قمقيمية ،أصيب مواطناف بالرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط والعشرات باالختناؽ
بالغاز المسيؿ لمدموع ،خالؿ قمع االحتالؿ مسيرة كفر قدوـ األسبوعية المناىضة لالستيطاف والمطالبة بفتح
الشارع الرئيس لمقرية المغمؽ منذ أكثر مف عشر سنوات.
وقاؿ المنسؽ اإلعالمي لمسيرات كفر قدوـ مراد اشتيوي" :إف قوات االحتالؿ اقتحمت القرية ،وأطمقت
الرصاص المعدني وقنابؿ الصوت والغاز في محاولة لمنع انطالؽ المسيرة ،ما أدى إلى اندالع مواجيات
أسفرت عف إصابة المواطنيف نصر عقؿ (ٓٗ عاماً) برصاصة معدنية في الظير ،وعثماف جمعة (ٕٗ
عاماً) برصاصة معدنية في الكتؼ ،إلى جانب إصابة العشرات باالختناؽ.
وفي محافظة راـ اهلل ،اعتقمت قوات االحتالؿ مواطنتيف ومتضامناً أجنبياً ،وأصابت العشرات بحاالت اختناؽ
بالغاز المسيؿ لمدموع خالؿ قمعيا مسيرة
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وىاجـ جنود االحتالؿ المشاركيف في المسيرة ،التي انطمقت تضامنا مع األسرى األردنييف المضربيف عف
الطعاـ ،وأطمقوا صوبيـ الغاز المسيؿ لمدموع والرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط ،إضافة إلى المياه
العادمة ،ما أدى إلصابة العشرات بحاالت اختناؽ ،والحاؽ أضرار بممتمكات المواطنيف.
وأصابت عشرات المواطنيف والمتضامنيف األجانب باالختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع خالؿ قمع االحتالؿ
مسيرة بمعيف األسبوعية المناوئة لالستيطاف والجدار العنصري.
وأشارت مصادر محمية إلى أف جنود االحتالؿ أطمقوا الرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط وقنابؿ الصوت
والغاز باتجاه المشاركيف عند وصوليـ إلى األراضي المحررة "محمية أبو ليموف" ،ما أدى إلى إصابة
العشرات بحاالت اختناؽ بالغاز.
وفي محافظة بيت لحـ ،أصيب عدد مف المواطنيف بحاالت اختناؽ في مواجيات اندلعت في بمدة الخضر.
وأطمؽ جنود االحتالؿ قنابؿ غازية وصوتية باتجاه الشباف المتظاىريف في منطقة المقبرة شرؽ البمدة ما أدى
إلى إصابات باالختناؽ في صفوؼ الشباف الذيف عولجوا ميدانياً.
وقمعت قوات االحتالؿ مسيرة المعصرة األسبوعية ،التي نظمتيا المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف،
بمشاركة فعاليات مقاومة االستيطاف ومتضامنيف أجانب ،تحت شعار "ال لسرقة المياه الفمسطينية" ،وتضامناً
مع األسرى المضربيف عف الطعاـ.
وقاؿ الناطؽ اإلعالمي باسـ لجاف المقاومة الشعبية محمد بريجية :إف جنود االحتالؿ وحرس الحدود قمعوا
المسيرة التي انطمقت مف وسط القرية ،ومنعوىا مف مواصمة طريقيا باتجاه األراضي المصادرة ،والتي رفع
المشاركوف فييا األعالـ الفمسطينية ،وصور األسرى ،والشعارات المنددة بقطع سمطات االحتالؿ المياه عف
أصحابيا وسرقتيا وتحويميا لممستوطنات ومعسكرات االحتالؿ.
األيام ،رام اهلل2013/6/29 ،
 .24معيد "أريج" :االحتالل يجبي  11مميون دوالر من الفمرسطينيين رسنويا مقابل منحيم تصاريح عمل
راـ اهلل :كشفت دراسة فمسطينية ،أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،تجبي ٓٗ مميوف شيكؿ (ٔٔ مميوف
دوالر) سنويا مف الفمسطينييف ،مقابؿ إصدار البطاقات الممغنطة التي تعتبر إجراء أوليا واجباريا لمسماح ليـ
بالحصوؿ عمى تصاريح عمؿ ودخوؿ إسرائيؿ.
وقاؿ معيد األبحاث التطبيقية "أريج" ،في مدينة بيت لحـ في دراستو التي اطمعت عمييا "قدس برس" اليوـ
السبت  ٙ/ٕٜإف المواطف الفمسطيني يدفع رسوما بقيمة ٓٓٔ شيكؿ لمبطاقة الممغنطة الواحدة.
وأوضحت الدراسة ،أف العماؿ الفمسطينييف ىـ الفئة األكثر لتمؾ البطاقات ،وىـ مجبروف عمى دفع رسوـ
التصريح لكي يتمكنوا مف العمؿ داخؿ فمسطيف المحتمة عاـ  ،ٗٛمشيرة إلى أف ىناؾ ما يقدر بػ ٓٓٔ ألؼ
عامؿ فمسطيني يعمموف في األراضي المحتمة والمستوطنات.
قدس برس2013/6/29 ،
 .25مخطط خطير لمصادرة أراضي الروحة في أم الفحم
القدس المحتمة  :كشفت المجنة الشعبية لمدفاع عف أراضي الروحة في أـ الفحـ داخؿ األراضي الفمسطينية
المحتمة لعاـ  ،ٗٛعف قياـ و ازرة الداخمية الصييونية بنشر مخطط جديد لمد شبكة كيرباء ضغط عالي
"ٓٓٗ كيمواط" عمى أراضي الروحة.
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وسيتـ بموجب ىذا المخطط ،مصادرة مئات الدونمات مف األراضي العربية في الروحة ،فيما ستتضرر الؼ
مف الدونمات األخرى بسبب األضرار البيئية الخطيرة التي سيسببيا ىذا المشروع.
سمبا عمى المناطؽ السكنية القريبة مف شبكة الكيرباء ،وخاصة قريتي معاوية
كما أف ىذا المخطط سيؤثر ً
أيضا ،الحد مف تطور البمدات العرية باتجاه منطقة
وكفر قرع .ومف الخطورة التي ينطوي عمييا المشروع ً
الروحة.
اجتماعا طارًئا ،في قسـ اليندسة في
وفي أعقاب ذلؾ ،عقدت المجنة الشعبية لمدفاع عف أراضي الروحة
ً
بمدية أـ الفحـ ،لبحث المخطط ومخاطره والخطوات التي يجب اتخاذىا لمتصدي لو ومنع مصادرة األرض.
المركز الفمرسطيني لإلعالم2013/6/28 ،
يمرسون أمن الوطن ..وعقوبتيم اإلعدام
 .26مدير حممة التوعية من المخدرات :تجار المخدرات ّ
غزة -ىدى بارود :ألقت شرطة مكافحة المخدرات عمى عدد كبير مف متعاطي حبوب االترامادوؿ تزامنا مع
عبر المراكز
الحممة التوعوية التي باشرت بتنفيذىا َ
قبؿ ثالثة أشير ،وساىمت في عالج عدد كبير منيـ َ
الصحية والنفسية ومركز عالج االدماف في شماؿ القطاع.
الحممة التي تشارؾ فييا و ازرة األوقاؼ والمؤسسات المحمية األىمية والشبابية والفصائؿ جبنا إلى جنب مع
االدارة العامة لمكافحة المخدرات ركزت عمى استيداؼ الشباب في االستراحات عمى شاطئ بحر غزة وعمى
دواويف العائالت ،وشممت أصحاب األنفاؽ ،اليدؼ منيا وضع كؿ فرد فمسطيني أماـ مسئولياتو بما يخص
وفؽ مدير الحممة في قطاع غزة العقيد كماؿ أبو الندى.
محاربة االدماف في قطاع غزة َ
قبؿ شير رمضاف ألف ذلؾ يمكف أف يشكؿ
وقاؿ أبو الندى لػ"فمسطيف"  ":تعمدنا أف تكوف الحممة التوعوية َ
فرصة لمنجاة لمف غرؽ في ىذه السيئة بأف يتوب ويقمع عف إدمانو" ،مضيفا  ":تزامنت مع الحممة الفكرية
عمميات لشرطة مكافحة المخدرات في إطار طبيعة عمميـ".
أكد أف تجار المخدرات وعقار االترامادوؿ اختفوا تماما مع بداية الحممة ،متأمال بأف يختفوا تماما مف الواقع
و َ
الفمسطيني حيث قاؿ  ":خوؼ تجار المخدرات جعميـ يختفوف في الوقت الذي ألقت المكافحة فيو القبض
عمى مروجيف ومتعاطيف تتفاوت نسبتيـ".
ولفت العقيد أبو الندى إلى أف الحممة استيدفت المساجد ودواويف العائالت واالستراحات عمى شاطئ البحر،
مشي ار إلى استعانتيـ بعروض توضيحية تظير أخطار االترامادوؿ عمى الشخص ومحيطو.
وتابع :اف" بعض العائالت التي زرناىا طالبت بإيقاع عقوبة االعداـ ضد تجار المخدرات" ،مستبش ار
باتصاؿ الكثير مف العائالت في القائميف عمى الحممة يطمبوف منيـ معالجة أبنائيـ المدمنيف ،الفتا إلى أف
األسابيع الماضية شيدت لقاءات متفرقة مع تجار األنفاؽ وضعتيـ فييا ادارة الحممة أماـ مسئوليتيـ
االجتماعية وطالبتيـ بالحرص عمى استغالؿ االنفاؽ في خدمة المجتمع ال افساده.
فمرسطين أون الين2013/6/28 ،
 .27توفيق أبو نعيم" :اإلىمال الطبي" يقود األرسرى لإلصابة بـ"الرسرطان"
غزة -جماؿ غيث :أكد رئيس رابطة األسرى المحرريف في قطاع غزة توفيؽ أبو نعيـ أف أعداد األسرى
المصابيف بمرض السرطاف تزايدت في اآلونة األخيرة؛ القتراب أجيزة التشويش مف غرؼ األسرى ،وضيؽ
المكاف ،وسياسة اإلىماؿ الطبي التي تمارسيا إدارة السجوف بحقيـ.
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وبيف أبو نعيـ لػ"فمسطيف" أف معاناة األسرى المرضى المصابيف بمرض السرطاف متنوعة ومختمفة ،سواء في
أثناء تنقميـ بيف األقساـ ،أو عرضيـ عمى أطباء مصمحة السجوف ،أو تعريض مأكميـ لمفحص اإلشعاعي،
أو غيرىا ،مضيفًا" :إف سمطات االحتالؿ تكشؼ أف األسير مريض بالسرطاف قبؿ أياـ مف وفاتو".
وشدد عمى ضرورة فحص األسرى القابعيف خمؼ السجوف كافة ،وصرؼ العالج المناسب ليـ ،والتعرؼ إلى
نوعية األجيزة المركبة ومدى خطورتيا عمى صحتيـ ،الفتًا إلى أف الكشؼ عف حاالت السرطاف داخؿ
السجف بعد تفشي المرض في جسـ األسير.
وشدد عمى ضرورة متابعة قضية األسرى المرضى ،السيما المصابيف بمرض السرطاف ،والتخفيؼ مف
معاناتيـ ،واجراء فحوصات مستمرة ودورية ليـ ،وتحديد مدى إصابتيـ ،والعمؿ عمى عالجيـ قبؿ فوات
ألواف.
أسيرا ،في حيف يبمغ عدد األسرى المرضى أكثر مف
ويبمغ عدد األسرى المصابيف بمرض السرطاف (ٕٗ) ً
(ٓٓٗٔ) أسير مصابيف بأمراض مختمفة ومتنوعة كػ"الضغط ،والسكري ،والقمب ،وغيرىا" ،موزعيف عمى
سجوف االحتالؿ.
فمرسطين أون الين2013/6/28 ،
" .28بئر يعقوب" في الضفة الغربية :نبع الترسامح آلالف الرسنين
("األناضوؿ") :تبدي السيدة الفمسطينية أروى عبد السالـ فرحتيا ،بعدما ارتوت مف مياه انتشمتيا مف أعماؽ
"بئر يعقوب" شرقي نابمس في الضفة الغربية .تقوؿ وىي تشرب" ،مياه مقدسة ..ىكذا يعتقد المسيحيوف"،
غير مشككة في ذلؾ ،بالرغـ مف اعتناقيا الديف اإلسالمي.
وفي حجرة ال تزيد مساحتيا عف ٕٓ مت ار مربعا ،تزاحـ العشرات عبر درجات ضيقة لموصوؿ إلى البئر التي
يعتقد كثيروف أنيا تعود إلى النبي يعقوب .وعمى جنبات البئر صور ولوحات يعود تاريخيا إلى مئات
السنوات ،صور لمعذراء مريـ ،وأخرى لولدىا النبي عيسى المسيح ،وتستريح بالقرب مف البئر وبجانبيا سيدة
سامرية تحمؿ إبريقاً مف الفخار.
وشيدت البئر ،التي تحوي مياىاً جوفية عذبة بعمؽ يصؿ إلى ما يزيد عف ٓٗ مت اًر ،صراعات وحروب
دامية عمى مدار أربعة الؼ عاـ ،حيث يتردد ،بشكؿ غير مؤكد ،أف النبي يعقوب حفرىا لتكوف مشرباً
لعائمتو بعدما اعتدى أحد المارة عمى نسوة خالؿ جمب الماء مف مكاف بعيد عف المسكف.
وتعتبر كنيسة "بئر يعقوب" ،التي بنيت فوؽ البئر عمى أطراؼ مدينة نابمس الشرقية ،متحفاً لتاريخ أمـ.
وتوصؼ مدينة نابمس بأ نيا مدينة التسامح الديني ،حيث تعيش فييا ديانات ثالث "اإلسالمية والمسيحية
والسامرية".
الرسفير ،بيروت2013/6/29 ،
 .29مصرع رسبعة مواطنين في حوادث رسير وغرق بالضفة وقطاع غزة
لقي سبعة مواطنيف بينيـ ثالثة أطفاؿ مصرعيـ أمس ،وأصيب خمسة خروف في حوادث سير وغرؽ
متفرقة بالضفة وقطاع غزة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/28 ،
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" .31الصراع العربي اإلرسرائيمي" كتاب جديد لجميل ىالل
(مؤسسة الدراسات الفمسطينية) ،تحرير جميؿ ىالؿ ،دراسات وأبحاثاً قُ ِّدمت في ندوة بالعنواف
يضـ الكتاب
ّ
ّ
نصبة عمى معاينة بحثية وعممية
م
يا
م
ك
وىي
،
ٕٕٔٓ
نيساف
ٕٜ
و
ٕٛ
في
(قبرص)
نكا
ر
ال
في
ُقيمت
أ
نفسو
ّ ُ ّ
لواقع ىذا الصراع "في ضوء المتغيرات العربية واإلقميمية" ،مع تركيز خاص عمى وقع االنتفاضات الشعبية
عمى القضية الفمسطينية ،أي تمؾ التي حدثت بيف العاميف ٕٔٔٓ ؤٕٕٓ.
الرسفير ،بيروت2013/6/29 ،
 .30أحكام غيابية عمى لبنانيين بتيمة التجرسس لصالح "إرسرائيل" والحصول عمى جنرسيتيا
حكمت المحكمة العسكرية المبنانية الدائمة في ثالث دعاوى عمى لبنانييف بالتعامؿ مع "إسرائيؿ" والحصوؿ
عمى الجنسية اإلسرائيمية .وقضت األحكاـ التي صدرت غيابياً بسجف سميماف بطرس نخمة مدة ٘ٔ عاماً
وحكـ بالعقوبة نفسيا عمى كؿ مف حنا
أشغاالً شاقة وتجريده مف حقوقو المدنية وتغريمو مبمغ مميوني ليرةُ .
سمير عيسى وأليز سمير عيسى وماري سمير عيسى ،كما نالت العقوبة ذاتيا جيياف إبراىيـ نصر اهلل
وجوسميف إبراىيـ نصر اهلل.
المرستقبل ،بيروت2013/6/29 ،
 .32الناطق بارسم الجيش اإلرسرائيمي يط ّل عمى قناة "أم تي في" المبنانية
التقيد بأحكاـ القانوف
دعا المجمس الوطني لإلعالـ في بياف المؤسسات المرئية والمسموعة إلى "ضرورة ّ
المادة السابعة منو عمى "التزاـ المؤسسة
ٕ ٜٗ/ٖٛالذي يمنع الترويج لمعالقة مع العدو اإلسرائيمي"،
وتنص ّ
ّ
بث كؿ ما مف شأنو أـ يؤدي إلى ترويج العالقة مع العدو الصييوني" .يأتي ذلؾ بعد ّأياـ عمى تقرير
عدـ ّ
بثّتو محطّة "أـ تي في" ضمف نشرة أخبارىا المسائية بتاريخ  ٔٚحزيراف الحالي .التقرير الذي حمؿ توقيع
وتوجو بياف المجمس
تضمف تصريحاً لمناطؽ باسـ جيش العدو أفيخاي أردعي.
المراسؿ مجدي الحمبي،
ّ
ّ
التقيد بالقانوف،
الوطني لمػ"أـ تي في" مف دوف أف يسمييا ،بطمب أف "تمزـ المؤسسة المعنية مراسميا ضرورة ّ
وأف تحوؿ في المستقبؿ مف دوف الوقوع في مخالفات مشابية".
الرسفير ،بيروت2013/6/29 ،
" .33دار الفتوى" المبنانية :وفاة رئيس مجمس أمناء "صندوق الخير إلغاثة الشعب الفمرسطيني"
شيعت بيروت و"دار الفتوى" المبنانية رئيس مجمس أمناء "صندوؽ الخير إلغاثة الشعب الفمسطيني" في "دار
ّ
المشيعيف في جامع البسطة التحتا،
الفتوى" ،رفيؽ أنيس بمعة .و ّأـ مفتي الجميورية الشيخ محمد رشيد قباني
ّ
ووري في الثرى في جبانة الباشورة ،بحضور وزراء ونواب حالييف وسابقيف ،وحشد مف الشخصيات السياسية
واالجتماعية والثقافية والدينية والتربوية والحزبية والنقابية والمينية.
الرسفير ،بيروت2013/6/29 ،
يرحل  11فمرسطينيا ترسمموا عبر األنفاق
 .34األمن المصري ّ
رحمػػت السػػمطات المص ػرية أمػػس ٔٔ فمسػػطينيا عبػػر معبػػر رفػػح إلػػى قطػػاع غ ػزة .وأفػػادت
الع ػريش – معػػاّ :
مصادر أمنية مصرية لمراسؿ "معا" في العريش اف الفمسطينييف الذي تػـ تػرحيميـ تسػمموا مػف غػزة إلػى سػيناء
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عبػػر األنفػػاؽ ،وتػػـ القػػبض عمػػييـ فػػور وصػػوليـ ،حيػػث تػػـ ضػػبطيـ دوف أوراؽ شخصػػية .وسػمّمت السػػمطات
المصػرية بمطػػار القػػاىرة الػدولي أمػػس  ٙفمسػػطينييف لمنػػدوب سػفارة فمسػػطيف بمطػػار القػاىرة ،تػػـ تػػرحيميـ مػػف
عدة دوؿ.
وأوضػػح مصػػدر أمنػػي مصػػري أف الفمسػػطينييف السػػتة تػػـ تػػرحيميـ مػػف عػػدة دوؿ عربيػػة وأجنبيػػة وتػػـ اتخػػاذ
اإلجراءات القانونية إلعادتيـ إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
األيام ،رام اهلل2013/6/29 ،
 .35مصدر مصري يعمن عدم إغالق معبر رفح خالل التظاىرات
غػزة  -أشػػرؼ اليػػور :قػػاؿ مصػدر سػػيادي مصػػري الجمعػػة إف بػالده لػػف تقػػدـ عمػػى خطػوة إغػػالؽ معبػػر رفػػح
البػػري ،الفاصػػؿ بػػيف قطػػاع غ ػزة ومصػػر خػػالؿ تظػػاىرات المعارضػػة يػػوـ ٖٓ الشػػير الجػػاري ،التػػي تطالػػب
بإسقاط الرئيس محمد مرسي.
القدس العربي ،لندن2013/6/29 ،
" .36يديعوت أحرونوت" :قطر طمأنت "إرسرائيل" بشأن تنحي حمد
كشفت صػحيفة "يػديعوت أحرونػوت" النقػاب عػف أف إسػرائيؿ كانػت فػي صػورة التغييػرات األخيػرة ،التػي جػرت
داخؿ األسرة الحاكمة في قطر.
ونقمت مراسمة الشؤوف العربية في الصحيفة سمدار بيري عف مستشار سياسي رفيع المستوى في الدوحة قولو
إف اإلسػرائيمييف كػػانوا مطمعػػيف عمػػى الوضػػع ،واف "رئػػيس منظمػػة مػػا ذا اختصػػاص وتقػػدير التقػػى ولػػي العيػػد
(األميػػر الحػػالي تمػػيـ بػػف حمػػد ؿ ثػػاني) أكثػػر مػػف م ػرة واحػػدة كػػي يطمػػع عمػػى نياتػػو ،ويسػػمع أنػػو ال يرمػػي
الدخوؿ في مغامرات خطيرة".
ورداً عمى سؤاؿ حوؿ مكاف حدوث ىذه المقاءات ،قاؿ المستشار إنيا تمت "في موقع مف يأتي إليو الطرفػاف
بالطائرات .ومرة أخرى أو ربما أكثر مف مرة واحدة فػي الممعػب المنزلػي ،فػي اإلمػارة" .وأوضػح المستشػار أف
"لمحػػاكـ المتنحػػي (حمػػد بػػف خميفػػة ؿ ثػػاني) حػػس دعابػػة وأسػػموب كػػالـ تصػػويري .فقػػد أشػػار إلػػى ولػػي العيػػد
الػػذي حضػػر المقػػاء ،وقػػاؿ :يشػػبو األم ػر أف أنقػػؿ سػػيارتي إليػػو وأديػػر محركيػػا مػػف أجمػػو .وتكػػوف السػػيارة قػػد
أصبحت تعمـ إلى أيف تتجو .لف توجد تغييرات حادة طوؿ المسار».
الرسفير ،بيروت2013/6/29 ،
 .37واشنطن تزود الجيش اإلرسرائيمي بطائرة شحن متطورة
الناص ػرة :أ ّكػػدت مصػػادر إعالميػػة عبريػػة ،بػػأف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة قامػػت بتزويػػد الجػػيش الصػػييوني
بطائرة شحف متطورة ذات قدرات متنوعة مف طراز "سوبر ىيركوليس".
وأوضح موقع "والال" العبري ،يوـ الجمعة ( ،)ٙ-ٕٛأف الحديث يدور حوؿ طائرة نقؿ تكتيكي تمتػاز بقػدرتيا
عمػى التحميػؽ لمسػػافات بعيػدة جػداً ،كمػػا أف لػدييا قػدرات مطػػورة فػي مجػاؿ الحمايػػة الجويػة ،كونيػا ستسػػتخدـ
في نقؿ الجنود والعتاد العسكري والتجييزات الثقيمة.
وبيف الموقع ،أف ىذه الطائرة التي تسمّميا "سالح الجو" الصييوني مف شركة "لوكييد مارتف" األمريكيػة ،ىػي
ّ
واحدة مف أصؿ ثالث طػائرات قامػت و ازرة الحػرب الصػييونية بطمبيػا مػف واشػنطف ،وأف "سػالح الجػو يجػري
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مفاوضػػات مػػع و ازرة الحػػرب األمريكيػػة لمحصػػوؿ عمػػى عػػدد خػػر مػػف ىػػذه الطػػائرات اسػػتجابة لحاجػػات جػػيش
االحتالؿ الخاصة" ،حسب الموقع.
المركز الفمرسطيني لإلعالم2013/6/29 ،
 .38عصام العريان :حماس بريئة ...وىذه ىي القصة الحقيقية لفرارنا مع مررسي من الرسجن
غساف شربؿ :لماذا عصاـ العرياف بالذات؟ الجواب بسػيط .كػاف سػجيناً مػع محمػد مرسػي ولديػو روايػة لقصػة
فرارىما مف السجف التي شغمت الرأي العاـ والقضاء ايضاً .والنػو كػاف عضػواً فػي مكتػب االرشػاد فػي جماعػة
«االخواف المسػمميف» حػيف ارتكبػت الجماعػة «تضػحية كبػرى» و»مجازفػة كبػرى» بخػوض انتخابػات الرئاسػة
بمرشح منيا وىو كاف مف الفريؽ المعارض لتقديـ مرشح «اخواني».
ل ػػـ ألمػ ػػس اف نائػ ػػب رئػ ػػيس حػ ػػزب «الحريػ ػػة والعدالػ ػػة» ،الػػػذراع السياسػ ػػية لػ ػ ػ»االخ ػ ػواف» ،يشػ ػػعر بػ ػػالقمؽ مػ ػػف
احتجاجػػات الغػػد .ثقتػػو بقػػدرة الجماعػػة تدفعػػو الػػى توقػػع فػػوز ال ػرئيس مرسػػي بواليػػة ثانيػػة .يجػػزـ العريػػاف اف
«االخ ػواف» ش ػاركوا فػػي الثػػورة منػػذ يوميػػا االوؿ ويقػػوؿ انيػػـ حرص ػوا عمػػى عػػدـ اغ ػراؽ التجمعػػات ب اريػػاتيـ
وشعاراتيـ.
وىنا نص الحوار:
* ىؿ تعتقد بأف «اإلخواف» ارتكبوا خطأ حيف تولوا مسؤولية مصر في مرحمة حرجة؟
تحمػػؿ المسػػؤولية فػػي ظػػروؼ محميػة واقميميػػة ودوليػػة
 اعتقػػد أف «اإلخػواف» ضػػحوا تضػػحية كبيػرة جػػداً فػػي ّبالغػػة التعقيػػد والصػػعوبة ،وجػػازفوا مجازفػػة ضػػخمة بتػػاريخيـ ،بثقػػة النػػاس فػػييـ ،وبتوظيػػؼ إمكانػػاتيـ .فبعػػد
الثورات ،دائماً طموحات الناس كبيرة جداً جداً ،وامكانات الدوؿ لتحقيؽ ما تريده قميمة جداً .وفي الوقت ذاتو،
أف تتػػولى دولػػة بحجػػـ دوؿ ،وأنػػت لػػـ تكػػف فػػي ماكينتيػػا ،ال مػػوظفيف ،ال وزراء سػػابقيف ،ال خب ػراء يعممػػوف
تفاصػػيؿ ،ال تمتمػػؾ أجيػزة األمػػف وال أجيػزة المعمومػػات ،ال تمتمػػؾ شػػيئاً ...ىػػذه مجازفػػة كبيػرة .ال أخفيػػؾ سػ اًر
حيف ناقشػنا كمنػا أمػر الثػورة فػي البدايػة ،كنػت مػف المتحمسػيف لممشػاركة فييػا مػف بػدايتيا إلػى نيايتيػا ،وكػاف
قررنا المشاركة مف دوف أف نفصح عف ىويتنا أو نعمي رايتنا أو نقوؿ شعاراتنا.
ا
كنت عضواً في مكتب اإلرشاد ،لمػاذا ُيقػاؿ إف «اإلخػواف» نزلػوا فػي  ٕٛكػانوف الثػاني
* حيف اندلعت الثورة َ
(يناير) ،بعد انكسار الشرطة؟
 ىذا غير صحيح .ىذا ُيقاؿ ألف الجميع اآلف يعتبر أف الحدث الثػوري رصػيد سياسػي لمػف شػارؾ ،بالتػاليوضحوا في سبيميا ىـ
كأف الناس تشارؾ في الثورات وتنتظر جوائز ،بينما الذيف شاركوا في الثورة وصنعوىا
ّ
الػذيف ال ينتظػروف جػوائز ،ألنيػـ ببسػاطة أصػبحوا فػي عػداد الشػيداء .ىػؤالء الشػيداء ىػـ َم ْػف صػنع الحػػدث،
وليس المتظػاىريف الػذيف ذىبػوا إلػى منػازليـ .لػـ نكػف خػالؿ تمػؾ الفتػرة ننتظػر جػوائز ،يػوـ ٕ٘ كػانوف الثػاني
كاف ق اررنا المشاركة المعقولة مػف دوف طغيػاف عمػى الحػدث ،وىػذه سياسػتنا طػواؿ السػنيف العشػر األخيػرة مػع
حركة «كفايػة» وبػاقي الحركػات .كنػا نقػوؿ إذا نػزلتـ ٓٓ٘ شػخص سػننزؿ ب ػ ٓٓ٘ شػخص ،ألننػا ال نريػد أف
يظير الحدث إخوانياً ،بؿ شعبياً يضـ الفئات كميا .في ٕ٘ يناير كانت لنا مشاركتاف أو ثالث :إحػداىا أمػاـ
دار القضاء العالي ،لرموز إخوانية واضحة وألعضاء مجمس الشعب السابقيف بموجب قرار لمجمعيػة الوطنيػة
لمتغييػػر ٘ٓ .إلػػى ٓٓٔ شخصػػية بينيػػا محمػػد البمتػػاجي وجمػػاؿ حشػػمت .المشػػاركة الثانيػػة كانػػت فػػي ميػػداف
التحرير بشبابنا ،وكاف ق اررنػا أالّ نػأمر وأالّ نمنػع ،بػؿ نتػرؾ الشػباب يتفاعػؿ مػع الحػدث .الشػباب كػانوا يػأتوف
إلينا في مكتب اإلرشاد ،ويقولوف ،ىناؾ حركة شبابية تستعد ليوـ ٕ٘ يناير ،نشارؾ أـ ال؟ طابع «اإلخواف»
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التنظيم ػػي أن ػػو إذا ل ػػـ تأتِ ػ ِػو تعميمػ ػات بالمش ػػاركة ،يك ػػوف ال ػػدافع الشخص ػػي ى ػػو األس ػػاس .وى ػػذه حرك ػػة داخ ػػؿ
«اإلخواف» قديمة ،أف يتحرؾ كؿ منيـ بدافع شخصي ،ألنو تربى عمى االنضباط التنظيمي ،فشػاركت أعػداد
نقدرىا بمئات او الؼ قميمة ،ألف جميػع الػذيف كػانوا فػي ميػداف التحريػر يػوـ ٕ٘ ينػاير ال أظػف أنيػـ يزيػدوف
عمى ٘ الؼ .أما المشاركة الثالثة فكانت وقفة أماـ نقابة األطباء ،شارؾ فييا كثيروف مف رموزنا .نذاؾ لػـ
يكف الدكتور عبدالمنعـ أبو الفتوح فُ ِ
صؿ مف «اإلخواف» .في  ٕٙكانوف الثاني انعقد مكتب اإلرشاد.
* متى اعتقمت؟
 فجر الجمعة  ٕٛكانوف الثاني ،أنا والرئيس الدكتور محمد مرسػي والػدكتور سػعد الكتػاتني .كنػا ٖٗ قياديػاًبينيـ نصػؼ أعضػاء مكتػب اإلرشػاد ٚ ،أو  ٛأعضػاء ،لػذلؾ ،تقػديرات األمػف وتقػديرات السػيد عمػر سػميماف
رحمو اهلل كما سمعت مػف كثيػريف أف الثػورة صػنعيا «اإلخػواف» المسػمموف ،النظػاـ القػديـ يػتيميـ بػأنيـ نفػذوا
الثورة.
* في اجتماع مكتب اإلرشاد األربعاء ،كاف ىناؾ اتجاىاف؟
 ال ،اتجاه واحد ،كما قمت ،بعد االنتخابات كاف قرار مكتب اإلرشاد النزوؿ إلى الشوارع.* ىؿ تستطيع القوؿ إف «اإلخواف» شاركوا في الثورة منذ المحظة األولى؟
 طبعاً ،بؿ أقوؿ إننا شاركنا في  ٜوٓٔ كانوف األوؿ (ديسمبر) كتمييػد .ميّػدنا ليػا ،احتجاجػاً عمػى تزويػراالنتخابػػات ،والثػػورة قامػػت ألسػػباب موضػػوعية جوىريػػة .السػػبب الػرئيس يػػوـ ٕ٘ كػػانوف الثػػاني كػػاف الغضػػب
مف الشرطة وممارساتيا ،ولكف في خمفية األحداث ،تزوير االنتخابات كاف القشة التي قصمت ظير البعير.
* ىؿ كاف الدكتور عصاـ العرياف يتوقع مثالً قبؿ الثورة ،أف تأتي لحظة يسقط فييا نظاـ مبارؾ ،ثـ يصػبح
مبارؾ في السجف ،والدكتور محمد مرسي في قصر االتحادية ...ىؿ كاف يوجد ىذا الحمـ؟
 أجػزـ بػػأف ىػذا الحمػػـ لػـ يكػػف يخطػػر عمػى بػػاؿ أي مصػري ...يكػػذب عميػػؾ أي مصػري يقػػوؿ لػؾ إنػػو كػػافيتوقػػع نجػػاح الثػػورة أو سػػقوط حسػػني مبػػارؾ أو أف يصػػبح محمػػد مرسػػي رئيس ػاً .ل ػوال أف عصػػر المعج ػزات
انتيى ،لقمت لؾ إننا نعيش ىذا العصر .ىؿ ىناؾ رئيس جميورية ينجح في حممة انتخابية مدتيا  ٕٛيومػاً،
أي بمػػد نجػػح رئيسػػو فػػي  ٕٛيوم ػاً؟ بػػدأنا حممػػة استقصػػاءات رأي ،ولػػدينا جيػػاز قػػوي السػػتطالع ال ػرأي .فػػي
األياـ األربعة األولى لـ تكف شعبية الدكتور مرسي تتجاوز ٖ  ٗ -في المئة.
* دخمتـ السجف في  ٕٛكانوف الثاني (يناير) ،متى خرجتـ؟
خرجت مف السجف أنا والدكتور الكتاتني وذىبنا مباشرة إلى ميداف التحرير ظير األحد ٖٓ كانوف الثػاني.
ُ
دخمنػػا معسػػكر قػوات األمػػف فػػي مدينػػة الشػػيخ ازيػػد فجػػر الجمعػػة ،وبقينػػا منتظػريف .فػػي اليػػوـ ذاتػػو ،ونحػػف فػػي
السجف أرسمنا نطمب طعاماً ،قالوا ال يوجد في الحجػز ،قمنػا نشػتري مػف الخػارج .لػـ يمػانعوا وكػاف معنػا مػاؿ،
فأرسمنا جنوداً ليشتروا طعاماً ،عادوا قبؿ العصر وقالوا إف البمد «خربانة»« ،ىايبر موؿ» ،متجر كبيػر عمػى
الطريػػؽ الصػػحراوي ،مػػدمر .سػػألناىـ ،لمػػاذا لػػـ ي ِ
مخرب ػاً؟ قػػالوا :كنػػا خػػائفيف.
حضػػروا منػػو أي طعػػاـ ،مػػا داـ َّ
ُ
ظممنا نضرب أخماساً في أسداس ،ال نعرؼ مػاذا سػيحدث ،ولػـ يقػؿ لنػا أحػد سػبب توقيفنػا وىػؿ سػنحاؿ عمػى
النيابة .قررنا يوـ السبت أف نتمرد ،وفعػالً بػدأ االحتجػاج ورفضػنا دخػوؿ الزنػازيف ،بعػد الصػالة .جاءنػا السػيد
مساعد وزير الداخمية المواء عمػر الفرمػاوي ،وىػو صػديؽ قػديـ لػيُ ،يحػا َكـ اآلف ،وتفػاوض معنػا .قػاؿ ،أتعيػد
لكـ أال تبيتوا ليمة أخرى ،ال بد مف نقمكـ إلى مكاف خر ،ألننا خائفوف عمػى حيػاتكـ ،ال يوجػد طعػاـ وال مػاء
وم ْف يقتحـ المكاف سيقتمنا .قمنا لو انقمنا إلى سجف عمػومي أو أعرضػنا
وال حراسة ،وفي البمد إضراب واسعَ ،
عمى النيابة ،فتعيد وقاؿ ،بيتوا الميمة واف شػاء اهلل غػداً قبػؿ العصػر ،سيحسػـ أمػركـ .صػمّى معنػا الظيػر يػوـ
التاريخ :الرسبت 2013/6/29

العدد2905 :

ص 20

السػػبت وقػػاؿ جيػػزوا أشػػياءكـ ،سػػتذىبوف .يػػوـ السػػبت  ٕٜكػػانوف الثػػاني ،أخػػذنا متعمقاتنػػا وذىبنػػا ،ونحػػف فػػي
الطريؽ نتممسو ،لـ يقػؿ لنػا أحػد إلػى أيػف أنػتـ ذاىبػوف ،وليسػت معنػا بطاقػات ىويػة .فقمنػا لػو اتجػو (السػائؽ)
إلػى مصػر الجديػدة عمػى المحػور سػنذىب إلػى النيابػة ،لػػو ذىػب فػي اتجػاه االسػكندرية نكػوف فػي طريقنػا إلػػى
محممػػة خضػػروات،
السػػجف معتقمػػيف .ونحػػف فػػي الطريػػؽ بػػدا كػػؿ شػػيء صػػامتاً ،ووجػػدنا سػػيارة نصػػؼ نقػػؿ ّ
وشخصاً ممف كانوا معنا ،الدكتور أحمد دياب استاذ األدب والمغة الصينية ،وكاف عضواً فػي مجمػس الشػعب
تعرؼ إليو ،فكتب ورقػة صػغيرة وألقاىػا لػو ،تفيػد بأننػا إمػا فػي سػجف وادي النطػروف وامػا فػي
السابؽ .السائؽ ّ
سػجف اسػكندرية الغربػي فػي بػرج العػػرب .وقمنػا لػو أم ِ
ػش وراءنػا لتعػرؼ أيػػف سػنذىب ،ومشػى عمػى أمػؿ إبػػالغ
أىمنا ،ولـ يبمّغوا ،ودخمنا السجف.
قمت لممأمور ولمدير المباحث أيف المستند الذي يثبت أننا ىنا ،أيػف أمػر النيابػة او أمػر االعتقػاؿ ،فأقسػـ أنػو
لػػـ يتمػ َّ
ػؽ أي ورقػػة ،بػػؿ تعميمػػات شػػفوية .قمنػػا لػػو ،ال يجػػوز أف نػػدخؿ السػػجف مػػف دوف أي مسػػتند ،فاحتػػدـ
ػدخمت قػػائالً إننػػا منػػذ يػوميف لػػـ نأكػػؿ أو نشػػرب ...عمػػى األقػػؿ
السػجاؿ بينػػو وبػػيف األسػػتاذ صػػبحي صػالح ،فتػ ُ
نريػػد طعامػاً .دخمنػػا سػػجف وادي النطػػروف ٕ القريػػب مػػف مدينػػة السػػادات ،وقػػدموا لكػ رػؿ منػػا بعػػض الػػرز وربػػع
دجاجة.
شػاء اهلل أف يكػوف شػػاباف مػف «اإلخػواف» معتقمػيف فػػي العنبػر ذاتػػو ،كانػا طػػالبيف فػي جامعػػة األزىػر ،يعرفػػاف
السػجف .تػػـ توزيػػع األكػػؿ ،وصػمّينا المغػػرب والعشػػاء ونمنػػا .اسػتيقظت كعػػادتي بعػػد ٖ  ٗ -سػػاعات ألصػمّي،
فوجدت في الثانية أو الثالثة فج اًر دخاناً ،كانت بوابات الزنازيف مفتوحة وباب العنبر الرئيسػي مغمقػاً ،ووجػدت
المسؤوؿ عف العنبر يصرخ« :أخرجوني سأموت معيـ» .واكتشفنا أف السػجف شػيد تمػرداً طػواؿ الميػؿ ،وكػاف
بػػدأ قبػػؿ مجيئنػػا بميمػػة .بػػدأ الجمعػػة وتصػػاعد السػػبت ،فشػػكمنا لجنػػة مػػف أعضػػاء مكتػػب اإلرشػػاد السػػبعة (أنػػا
والػػدكتور مرسػػي والػػدكتور محيػػي حامػػد والػػدكتور الكتػػاتني والػػدكتور محمػػود أبػػو زيػػد والػػدكتور سػػعد الحسػػيني
وعضو سػابع) مػف بػيف ال ػ ٖٗ سػجيناً ،لنتػدبر أمرنػا .خػرج الحػارس وأصػبحنا وحػدنا ،صػمّينا الفجػر واألحػواؿ
فػي الخػارج تتطػػور حتػى سػمعنا إطػػالؽ نػار ،وكػػاف معنػا راديػو ،فسػػمعنا نشػرة األخبػار ،وخبػػر اغتيػاؿ مػػأمور
سجف القطػة المػواء محمػد البطػراف .سػمعنا الخبػر مػرتيف ،فقمػت إف بثػو عبػر اإلذاعػة الحكوميػة يػوحي لجميػع
متعمػػد ،ومحمػػود وجػػدي وزيػػر الداخميػػة السػػابؽ قػػاؿ فػػي
الموقػػوفيف فػػي السػػجوف المص ػرية بػػأف يتمػػردوا .ىػػذا ّ
شيادتو إف أكثر مف ٖ٘ ألؼ سجيف خرجوا ،أي نحو ثمث السجناء.
* كيؼ خرجتـ أنتـ؟
 قمنا لمشباب اعتموا األسوار وفتشوا عف حؿ ...سنموت في ىذا المكاف.* َم ْف ىؤالء الشباب؟
 طالب جامعيوف معتقمػوف ،مػف «اإلخػواف المسػمميف» تحػدثوا مػع نػزالء العنبػر الػذي يجاورنػا ،ونحػف فتحنػاالباب وخرجنػا وىػـ حطمػوا الحػائط وأخرجػوا شخصػاً أحضػر مفتػاح أبػواب السػجف .كررنػا مطػالبتيـ بإحضػار
المفتاح الخاص بعنبرنا ،لكنيـ رفضوا قبؿ ىروبيـ ،وطالبناىـ بإعطائنا ىاتفاً ،فأرسموه لنا.
* «اإلخواف»؟
 ال ...ىؤالء كانوا مف جيات تكفيرية ومعتقميف سياسػييف ،لػدييـ االسػتعداد لممسػاعدة .كػاف بيػنيـ أشػخاصظموا في السجف  ٛإلى ٓٔ سنوات ،ولدييـ االسػتعداد لممخػاطرة بحيػاتيـ بػدالً مػف البقػاء فػي الزن ازنػة .ارسػموا
لن ػػا الي ػػاتؼ ،وب ػػدأنا اتص ػػاالت بواس ػػطتو ،ل ػػنفيـ م ػػاذا يح ػػدث ،فعممن ػػا أف ف ػػي الس ػػجوف تم ػػرداً ،وأف الش ػػرطة
انكسرت ،والجيش نزؿ إلى الشارع ،وىي اختفت مف الشارع .طالبنا «اإلخػواف» بإنقاذنػا لكػنيـ ردوا بػأف لػيس
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في إمكانيـ فعؿ شيء ،قالوا لنػا ،فػي محػيط السػجف أى ٍ
ػاؿ اسػتمروا فػي الصػراخ عمػييـ لمطػالبتيـ بػأف يفتحػوا
لكـ السجف .وىذا ما حدث ،األىالي جاؤوا.
* أىالي السجناء؟
وتعرضػيا إلطػالؽ نػار ،لػذلؾ ،جػاء األىػالي إلنقػاذ
 نعـ ،فكؿ اإلذاعات تناقمػت أنبػاء عػف اقتحػاـ السػجوف ّأبنائيـ.
* ولكف لماذا الحديث عف مجيء عناصر مف «حماس» أفرجوا عنكـ؟
 ما يقاؿ مف اف «حماس» جاءت إلطالؽ المعتقميف مف عناصػرىا وعناصػر «حػزب اهلل» ،ىػو شػيء كػافمتوقعاً .عندما ُيعرؼ عصر  ٕٛكانوف الثاني (جمعة الغضػب) ،أف البمػد انيػار ،والجػيش اسػتممو ،والشػرطة
انكسرت ،والسجوف واجيت تمػرداً ،مػاذا سػتفعؿ لػو أنػت مػف «حػزب اهلل» أو مػف «حمػاس» ،ولػؾ زمػالء فػي
ىذه السجوف؟ ستأتي إلطالؽ زمالئؾ ،ولف تطمػؽ اآلخػريف ،فػال شػأف لػؾ بػاآلخريف ،ولػـ يكػف أحػد يعمػـ أننػا
في سجف وادي النطروف منذ البداية.
* يتردد أف الرئيس مرسي أ ِ
ُعط َي ىاتؼ الثريا الذي تحدث عبره إلى قنوات فضائية؟
 عبػ ػػر اليػ ػػاتؼ حاولنػ ػػا االتصػ ػػاؿ بعائالتنػ ػػا ،وبع ػ ػدىا بػ ػػدأنا االتصػ ػػاؿ بالسػ ػػجناء الػ ػػذيف أُطمَق ػ ػوا ،وطالبنػ ػػاىـبالمسػاعدة .كنػا جئنػا إلػػى السػجف مسػاء السػبت ،ونجحػوا ظيػر األحػد فػي جمػػب عػتالت (قطػع معدنيػة) ،وتػػـ
كسر الباب .قبؿ أذاف الظير بعشر دقائؽ كنا مستعديف لمخػروج ،وبالفعػؿ خرجنػا ،عائالتنػا كانػت نقمػت إلينػا
عدـ استطاعتيا الوصػوؿ إلينػا ،وأنيػا سػتُجري اتصػاالت بمعػارؼ قػريبيف مػف السػجف ،فػي وادي النطػروف أو
مدينة السادات .بمجرد خروجنا مف السجف وجدناىـ وصموا بسيارات ،واصطحبونا.
* أيف التقيتيـ؟
 أماـ أبواب السجف.وم ْف ىؤالء؟
* َ
يت اتصاالً مثالً ًً بنجمػي الػذي أكػد صػعوبة الوصػوؿ إلػى السػجف ،وأف الجػيش يمنػع المػرور
 األىالي .أجر ُوأعمف حظػر التجػوؿ .قمػت لػو ابحػث عػف أحػد ،فقػاؿ إنػو س ُػيجري اتصػاالت بأصػدقائو وزمػالء يقطنػوف قػرب
السجف كي يتمكنوا مف المجيء إلينا.
* وماذا عف «حماس»؟
 «حماس» بريئة مف ىذا الموضوع.* إذاً« ،حماس» لـ تمعب أي دور في اإلفراج عنكـ؟
 عمى اإلطالؽ.* وماذا عف إجراء مرسي اتصاالً بقناة «الجزيرة»؟
 كاف بعد خروجنا ،واتفقنا أف الوحيد الذي سيتحدث ىو الدكتور محمد مرسي ،إذ كانت ىناؾ إشػاعة حػوؿوفاتي ،وكنا نريد توجيو رسالة إلى عائالتنا فحواىا أننا بخير ،فأجرى اتصاالً بػ «الجزيرة».
* عبر ىاتؼ الثريا؟
 ال ،عبػػر ىػػاتؼ عػػادي ،تعريفتػػو عش ػرة قػػروش ،واالتصػػاؿ مػػف طريػػؽ م ارسػػؿ قنػػاة «الجزي ػرة» فػػي القػػاىرة.ّأدينا الرسالة ،وذىبنا مع اإلخوة الذيف جاؤوا إلينا ،وقػالوا إف أقػرب مكػاف إلػى السػجف واألكثػر أمنػاً ىػو مدينػة
السادات.
طعت؟
* ولكف في ىذا التوقيت كانت االتصاالت قُ ْ
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 ال يوجػد ىػػاتؼ ثريػػا ،االتصػػاالت قطعػػت الجمعػػة ،وخرجنػا األحػػد وكانػػت عػػادت .أجرينػػا اتصػػاالت بمجػػردوصػػولنا إلػػى منػػازؿ إخواننػػا لتنػػاوؿ الغػػداء .كنػػا سػػنعود إلػػى مقػػر مكتػػب اإلرشػػاد لنعػػرؼ مػػا الػػذي يحصػػؿ فػػي
البمد .في المساء اتفقنا عمى المكػاف الػذي سػيذىب إليػو كػؿ شػخص ،أنػا و (رئػيس الحػزب) الػدكتور الكتػاتني
ك ػػاف المخط ػػط أف ن ػػذىب إل ػػى المكت ػػب ولك ػػف ،بع ػػد نزولن ػػا إل ػػى مي ػػداف التحري ػػر .ذىبن ػػا إل ػػى مكت ػػب اإلرش ػػاد
واستبدلنا مالبسنا ،ونزلنا إلى الميداف أنا والكتاتني لكي ُنطمئف الناس ،فالميداف كػاف بػؤرة اىتمػاـ العػالـ ،ولػـ
نعد إلى منازلنا إال بعد أربعة أو خمسة أياـ.
* ظممتـ في ميداف التحرير؟
 نعػػـ ،ظممنػػا فػػي ميػػداف التحريػػر ح ػوالى ٗ سػػاعات ،وكػػاف االتفػػاؽ أال ينػػزؿ إليػػو أحػػد مػػف رمػػوز «اإلخ ػوافالمسػػمميف» لػػئال تُصػػبغ الثػػورة بالطػػابع «اإلخ ػواني» .وكػػاف االسػػتثناء وجػػود شػػخص مثػػؿ محمػػد البمتػػاجي،
ووجود خريف في عمؿ ميداني عمى األرض ،ال أحد يعرفيـ.
* تداعت األحداث بعدىا ،ألـ يحدث اتصاؿ في تمؾ األياـ بيف عمر سميماف و «اإلخواف»؟
 قبؿ االتصاؿ الشيير ،لـ يحدث أي اتصاؿ.* وما فحوى ىذا االتصاؿ الشيير؟
 في الجمسة التي حضػرىا شػباب الثػورة وغيػرىـ ،لػـ نكػف وحػدنا عمػى اإلطػالؽ .االتصػاؿ حصػؿ مػع عمػرس ػػميماف ،إث ػػر ض ػػغوط كثيػ ػرة ج ػػداً ،ش ػػارؾ فيي ػػا (رئ ػػيس المجم ػػس العس ػػكري الس ػػابؽ) المش ػػير محم ػػد حس ػػيف
طنطاوي .السيد المشير نزؿ يتفقد الميداف أكثر مف مرة ،وفي إحدى المرات قاؿ لشباب «اإلخواف» يا شػباب
أبمغوا المرشد ضرورة لقاء عمػر سػميماف ،فكانػت ىػذه إحػدى الرسػائؿ .رسػائؿ أخػرى جػاءت مػف الخػارج« :يػا
إخواف ،البمد تُحرؽ وأنتـ ناس مسؤولوف».
* َم ْف ِم ْف داخؿ «اإلخواف» قاد ىذه األياـ الصعبة؟
 المرشد (محمد بديع) ،ال يوجد أحػد غيػره .جماعػة «اإلخػواف» اعتػادت طػواؿ تاريخيػا أف ليػا قائػداً واحػداً،وتعوَدت الجماعة ،عمى
وىو مف يتحمؿ المسؤولية ،والجميع يصب عنده ما لديو مف معمومات أو اقتراحاتَّ .
عكػػس مػػا يػراه النػػاس ،أف ىػػذا المرشػػد ال يتصػػرؼ منفػػرداً ،ال بػػد أف يأخػػذ قػ اررات عبػػر األطػػر المؤسسػػية .لػػـ
ِ
يخؼ عنا شػيئاً ،يػوـ قررنػا الػذىاب إلػى عمػر سػميماف ،عقػد (المرشػد) اجتماعػاً سػرياً خػارج المكػاف الػذي كنػا
نجمس فيو ،وعرض عمينا األمر.
* َم ْف حضر ىذا االجتماع؟
 أعضػػاء مكتػػب اإلرشػػاد فقػػط ،بعػػض األشػػخاص اتصػػموا بػ ػ (القيػػادي اإلخ ػواني) محمػػد البمتػػاجي وأبمغػػوه،و خػػروف اتصػػموا بػػي وأبمغتػػو .كػػاف ىػػدفنا مػػف لقػػاء عمػػر سػػميماف شػػيئاً واحػػداً :أف يوقػػؼ القتػػؿ ،وأف ُيتػػرؾ
المتظاىروف.
* اجتمعتـ بو مع القوى السياسية فقط؟
ػي اآلف
 نعـ ،ورفضنا االجتماع منفرديف .كاف ىذا شرطنا ،عمى رغـ أف غيرنا التقى بو منفرداً ،ولػو أنػو ح ّلكشػػؼ أسػ ار اًر كميػػا كانػػت لمصػػمحة نظػػاـ مبػػارؾ .أنػػا أدعػػي ذلػػؾ ،وكػػؿ األطػراؼ السياسػػية فػػي مصػػر كانػػت
يصنفنا في خانة العداوة المطمقة.
لدييا عالقات قوية جداً بنظاـ مبارؾ ،ونحف وحدنا الذيف كاف ّ
أنت تقوؿ إف شخصاً مثؿ حمديف صباحي كانت لديو عالقات بنظاـ مبارؾ؟
* إذاًَ ،
 كؿ األطراؼ كانت لدييا صالت مباشرة أو غير مباشرة بنظاـ مبارؾ .نعـ ،حمديف كانت خالؿ عضويتوفي البرلمػاف السػابؽ لػو عالقػات وىػو كرجػؿ سياسػي ال أُعيػب عميػو ذلػؾ .إذا كػاف نظػاـ حكػـ ال يػراؾ خطػ اًر
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عميػػو ،وأنػػت تريػػد أف تسػػتفيد مػػف صػػالتؾ السياسػػية معػػو ،أنػػا ال أعيػػب عميػػؾ .حسػػني مبػػارؾ كػػاف ي ارنػػا نحػػف
البديؿ ،لكننا تواصمنا معو.
* وعمرو موسى مثالً؟
 عمرو موسى جزء مف نظاـ مبارؾ في األساس.* ومحمد البرادعي؟
حصؿ عمى قالدة النيؿ في احتفاؿ رسمي؟ مف مبارؾ.
ممف
َ
 كانت لديو صالتّ ،أنت ترى أف كؿ األطراؼ كانت ليا عالقات مع النظاـ؟
* إذاًَ ،
 ىػػذه األط ػراؼ بمػػف فييػػا «اإلخ ػواف» لػػـ تطػػرح نفسػػيا يوم ػاً ،بػػديالً لنظػػاـ مبػػارؾ .كمنػػا عنػػدما وقّعنػػا بيػػافالمطالب السبعة الذي رفض الدكتور البرادعي توقيعو ،عمى رغـ أنو صػدر باسػمو ،وأنػا شػريؾ فػي ىػذا كمػو،
قمنػػا حينيػػا ،يجػػب أف نػػذكر اسػػـ الػػدكتور البرادعػػي ،ألنػػو أيقونػػة .ال يريػػد أف يوقّػػع وال يريػػد أف يصػػدر البيػػاف
باسمو ،فماذا نفعؿ؟ قمنا إف النقػاط التػي طرحيػا البرادعػي فػي البيػاف كانػت تطالػب مبػارؾ بػإجراء إصػالحات
فقػػط ،لػػـ تطالبػػو بالرحيػػؿ .البيػػاف ظممنػػا نجمػػع التواقيػػع عميػػو لفت ػرة سػػنة قبػػؿ الثػػورة ،ولػػـ يطالػػب أحػػد مبػػارؾ
بالرحيػػؿ سػػوى بعػػد منتصػػؼ الثػػورة .الػػذي ردد ىتػػاؼ «الشػػعب يريػػد إسػػقاط النظػػاـ» ،شػػخص بمػػدياتي (يقطػػف
إلى جواري) مف قرية ناىيا في محافظة الجيزة (جنوب القاىرة) .ىو أوؿ مف أطمؽ ىذا اليتاؼ.
* ىؿ كاف «إخوانياً»؟
 ال أعمـ ،ىو شاب كاف ضمف تظاىرة تية مػف بمػدتي ،وحتػى ىػذه الشػعارات كانػت النػاس ترددىػا وىػي التدرؾ أبعادىا.
* كنتـ تجتمعوف في مكتب اإلرشاد ...متى بدأتـ تبحثوف عما بعد مبارؾ؟
 عنػػدما انتيػػت «موقعػػة الجمػػؿ» ،ونجػػح لقاؤنػػا مػػع عمػػر سػػميماف فػػي حقػػف الػػدماء ،واسػػتمرار االعتصػػاـالسممي والتظاىرات ،وبدأت األمور تتكشػؼ .أيقنػا أف رحيػؿ مبػارؾ عقػب اسػتقرار األمػور بعػد موقعػة الجمػؿ
حتى ٔٔ شباط (فبراير) ،وكاف ق اررنا فػي البدايػة عػدـ المشػاركة فػي انتخابػات رئاسػيةُ .ع ِقػد اجتمػاع لمجمػس
شورى «اإلخواف» في ٓٔ شباط ،وقرروا أالّ يرشحوا رئيساً .ىذا كاف يعني أنيـ أدركوا أف مبارؾ سيرحؿ.
* َم ْف كاف الرجؿ القوي داخؿ مكتب اإلرشاد؟
 ال شيء اسمو رجؿ قوي ،وكؿ ما يقػاؿ عػف خيػرت الشػاطر غيػر صػحيح ،وىػو كػاف داخػؿ السػجف وخػرجعقػػب الثػػورة .كػػؿ ىػػذه القػ اررات اتغ ِخػػذت وىػػو غيػػر موجػػود ،بالتػػالي القػػوة الرئيسػػة فػػي «اإلخػواف» ىػػي الطػػابع
المؤسسػػي .فق ػرار ترشػػيح خيػػرت الشػػاطر اتغ ِخػػذ عبػػر تصػػويت  ٘ٙمػػف أعضػػاء مجمػػس الشػػورى مػػف إجمػػالي
ٓٔٔ أعضاء.
كنت ضد ترشيح خيرت الشاطر؟
أنت َ
* َ
ػت أدافػػع عػػف أريػػي لنحػػو نصػػؼ سػػاعة،
 كنػػت ضػػد أف نػػدفع بمرشػػح رئاسػػي ،ألنيػػا مجازفػػة شػػديدة ،وبقيػ ُوىناؾ مف اقتنع بو.
* لكنؾ بعدىا غيَّرت رأيؾ؟
التزمت قرار المؤسسة الذي كاف صدر.
ُ
* ىؿ يعيش الشرؽ األوسط بيف مرشديف ،أحدىما في طيراف والثاني في القاىرة؟
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 ال ،الشػرؽ األوسػػط يعػيش بػػيف شػعب عربػػي امتمػؾ القػرار وىػو صػػاحبو ،ومرشػد بحكػػـ المػذىب والمؤسسػػةالدينيػػة ،لػػو سػػمطة الق ػرار فػػي إي ػراف .ل ػوال المػػذىب الشػػيعي وتركيبتػػو الدينيػػة العجيبػػة لمػػا كانػػت لمرشػػد الثػػورة
اإليرانية ىذه السطوة .أما العرب فميس لدييـ مرشد.
* إذاًَ ،مف المرجع لمرئيس محمد مرسي الدستور أـ المرشد؟
 الدستور.ضت خيارات الرئيس مرسي مع خيارات مرشد «اإلخواف» ماذا يحدث؟
تعار َ
* وفي حاؿ َ
 خيارات محمد مرسي تُطبَّؽ عمى مرشد «اإلخواف».* عمى مرشد «اإلخواف»؟
 نعػػـ ،خيػػارات محمػػد مرسػػي بحكػػـ موقعػػو الدسػػتوري ىػػي التػػي تعطيػػو القػػوة ،وعنػػدما يخػػرج مػػف الرئاسػػةسيصبح مواطناً عادياً.
* لماذا يقاؿ إف خيرت الشاطر ىو الرجؿ القوي؟
 ألف النػػاس تعػػيش دائم ػاً فػػي مػػا تتوىمػػو أو تتخيم ػو .يصػػعب عمػػى الم ػواطف العربػػي اآلف فػػي أي بمػػد ،أفيشعر بأنو صاحب القرار ،بعدما ُغيِّب ستيف سنة أو أكثر.
* ىؿ أنت نادـ عمى أف شخصاً جاء مف «اإلخواف» ووصؿ إلى سدة الرئاسة؟
 إطالقاً ...عمى العكس ،أرى أف كػؿ مػا حػدث كػاف توفيقػاً مػف اهلل ،وأننػا فػي كػؿ مػرة لػـ نكػف نبتغػي سػوىمصمحة ىذا البمد.
* اعرؼ انكـ تعارضوف لكف ماذا لو أُجريت انتخابات رئاسية مبكرة؟
 سيفوز محمد مرسي حتماً ،ألف ما يصنعو اإلعالـ شيء ،وما ىو عمى األرض شيء خر.* إذاً ،اإلعالـ كاذب؟
 ليس كاذباً وانما يصػنع خيػاالً كػاألفالـ .الواقػع شػيء خػر مختمػؼ ،أنػا أعيشػو ،وحتػى ىػذه المحظػة أركػبالميكروباص ،وأشتري الخضروات ،وأذىب إلػى البقػاؿ ،وأعػيش مػع النػاس .أقػوؿ إنػو (مرسػي) سػيفوز لسػبب
بسيط جداً ،أنو سيكوف مرشحاً ضد عشرة مرشػحيف خػريف ،وسػتتوزع أصػوات الرافضػيف لمحمػد مرسػي عمػى
فستتجمع لديو.
ىؤالء ،أما أصوات المؤيديف
ّ
* ىؿ تقمَّصت شعبية مرسي أـ ازدادت ،أـ تراوح مكانيا؟
 تراوح مكانيا .فقد بعضاً مف مناصريو لكنو اكتسب بعض معارضيو فظمت كما ىي .شػعبية محمػد مرسػيكانت ٕ٘ في المئة ،ولكف ،لديؾ اآلف حالة عزوؼ عف السياسة نتيجة تقمغص أحالـ المواطنيف.
* ىؿ تعتقد بأف الرئيس مرسي سيكمؿ واليتو؟
 أعتقد بأنو سيكسب والية ثانية.تتصور أف «اإلخواف» بعد الوالية األولى سيدفعوف بالدكتور مرسي ،وليس اختيا اًر بديالً؟
* إذاً،
َّ
 االختيار كاف ،نرشح لمرئاسة أـ ال ،لذلؾ ال بد مف االستكماؿ.* تقصد الشخص؟
 ىذا يتوقؼ عمى محمد مرسي ،لكنو أصبح رم اًز.* وىؿ تخشى مف ٖٓ حزيراف (يونيو)؟
 عمى اإلطالؽ.* كيؼ ترى سيناريو ىذا اليوـ؟
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 يوـ عاديُ ،نقمت إلينا تأكيدات مف حركة «تمرد» و «جبية اإلنقاذ» بأف ىذا اليوـ سيكوف سممياً.* قررتـ في البداية عدـ الترشح لمرئاسة ،ما العنصر الذي تغيَّر؟
 رفض المجمس العسكري أف ندخؿ السمطة التنفيذية ،رفضاً قاطعاً وصارماً .ىذا ىو العنصر.الحياة ،لندن2013/6/29 ،
 .39طالبة تركية تحول "الرسمولوز" في قشرة "الموز" إلى بالرستيك عازل
واشنطف  -أ ؼ ب :تمكنت تمميذة فػي مدرسػة ثانويػة فػي اسػطنبوؿ بعػد عػاميف مػف األبحػاث والتجػارب إلػى
التوص ػػؿ لوس ػػيمة تح ػػوؿ م ػػف خاللي ػػا م ػػادة الس ػػمولوز الموج ػػودة ف ػػي قش ػػر الم ػػوز إل ػػى بالس ػػتيؾ ع ػػازؿ يمك ػػف
استخدامو في عزؿ الكابالت.
وأوضػػحت التمميػػذة "ايميػػؼ بيمغػريف" أنػػو فػػي الوقػػت الػراىف يصػػنع البالسػػتيؾ بغالبيتػػو انطالقػػا مػػف الػػنفط لكػػف
يمكف أف يصنع أيضا مف السمولوز الموجود في بعض النفايات الغذائية مثؿ قشرة المانغو ،قائمة ":إف العموـ
ىي دعوتي".
وقالػػت التمميػػذة فػػي مقابمػػة صػػحافية إف مشػػروعيا يحتمػػؿ أف يكػػوف حػػال لمشػػكمة التمػػوث المت ازيػػد النػػاجـ عػػف
البالستيؾ المصنوع مف المواد البتروكيميائية".
وقدمت ليػا مجمػة "سػاينتفيؾ أميريكػاف" منحػة قيمتيػا ٓ٘ ألػؼ دوالر عمػى جيودىػا مػع إمكانيػة المشػاركة فػي
مسابقة لمعمماء الشباب تنظميا غوغؿ في ايموؿ /سبتمبر المقبؿ.
الحياة ،لندن2013/6/29 ،
 .41إيران وحماس وتعقيدات العالقة

إبراىيـ المدىوف
بطبيعتيا العالقات السياسية معقدة ال تحمؿ وجياً واحداً محدداً ،ففي أساسيا تُبنى عمى تقاطع األىداؼ
والمصالح بيف الطرفيف ،إال أف ىناؾ عناصر أخرى قيمية وأيديولوجية ونفسية ال غنى عنيا في تحديد
العالقة ،وتمعب ىذه العناصر دو اًر بار اًز في التأثير والتوجيو والبعد والقرب ،وىذا ما حدث في عالقة حركة
حماس والجميورية اإليرانية.
فحركة حماس واذ تدخؿ السياسة مف أوسع أبوابيا فيي تمتمؾ رؤيةً ناضجة ،وحساً وطنياً خالصاً ،باإلضافة
إلى مرونة إيجابية في التشبيؾ والتشابؾ مع القوى الدولية ممف تتفؽ أو تختمؼ معيـ ،في ضوء ىدفيا
المركزي (تحرير فمسطيف).
فمـ ُيثف حماس ما تعرضت لو مف انتقاد واتياـ حوؿ عالقتيا بالجميورية اإليرانية طواؿ الفترة السابقة ،ولـ
تخجؿ في يوـ مف األياـ مف اإلعالف عف تقديرىا واحتراميا ليذه الدولة التي وقفت إلى جانب المقاومة
الفمسطينية في السراء والضراء ،واستطاعت تقديـ يد العوف ليا في كثير مف المواطف والمنعطفات الخطرة،
ولوال األزمة السورية وموقؼ إيراف الحاد منيا ،ودعميا غير المحدود لمنظاـ لما ط أر أي تغيير عمى موقؼ
حركة حماس مف عالقتيا بطيراف.
تحرص حركة حماس عمى إبقاء الحد األدنى مف العالقات والتواصؿ المستمر مع إيراف ،وال تسعى بأي ٍ
حاؿ
مف االحواؿ لمقطع النيائي مع قوة إقميمية عدوة لػ(إسرائيؿ) ،فاستراتيجية حماس واضحة بأال تتورط في
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الصراعات المذى بية مف جية ،وتحدد عدوىا الرئيسي والمركزي والوحيد في المنطقة والمتمثؿ باالحتالؿ
(اإلسرائيمي).
إيراف مف جيتيا تحرص عمى إبقاء حماس في دائرة قريبة مف جميوريتيا ،لما لمحركة مف ثقؿ رئيسي في
القضية الفمسطينية ،وما تمثمو كرأس حربة لممقاومة في المنطقة ،إضافةً إلى أف حركة حماس تحظى
باحتراـ وتقدير الشعوب العربية واإلسالمية ،وىي محط ثقة واعجاب كبيريف بعد تاريخيا المشرؼ وحروبيا
الناجحة.
عالقة حماس بإيراف تمر بمرحمة فتور بسبب تعقيدات األزمة السورية والشحف الطائفي الموتور ،باإلضافة
لمدور االيراني الحاد والمستفز لضمير المستضعفيف العرب ،وما يواكب أزمة سوريا مف تقسيمات إقميمية
جديدة ،واعادة تشكيؿ أحالؼ مختمفة وىيكمتيا وفؽ نتائج ومواقؼ ثورات الربيع العربي.
تتمسؾ إيراف بخيوط العالقة والتواصؿ مع حركة حماس ليقينيا بانعداـ البديؿ عنيا في الساحة الفمسطينية،
ويمكف االعتماد عميو والتنسيؽ معو كواجية لدعـ الشعب الفمسطيني ،وفي المقابؿ حركة حماس تحفظ
إليراف أنيا الدولة الوحيدة القادرة عمى دعميا بالسالح ،وىو جزء أساسي مما تحتاجو الحركة في مشروعيا
التحرري.
حركة حماس في ضوء مشروع التحرر تحتاج لجميع القوى االسالمية والعربية لموقوؼ إلى جانبيا وال يمكف
أف تدخؿ في إحدى الصراعات الخارجية ،وما يميز الحركة تمسكيا بيدفيا الرئيسي تحرير فمسطيف دوف
التورط بمستنقعات بعيدة عف ىذا اليدؼ.
المركز الفمرسطيني لإلعالم2013/6/28 ،
" .40مثل ما رحتي مثل ما جيتي"

جياد الخازف
رئيس وزراء إسرائيؿ بنياميف نتانياىو يقوؿ إنو يريد أف يدخؿ مفاوضات سالـ مع الفمسطينييف مف دوف
شروط مسبقة .ىذا شرط مسبؽ.
مجرـ الحرب الذي يرأس حكومة الفاشست في إسرائيؿ يشترط عمى الفمسطينييف أف يفاوضوه وىو يقتؿ
ويدمر ويحتؿ ،وتحديداً وىو يوسع المستوطنات في األراضي المحتمة (إسرائيؿ كميا أرض فمسطينية محتمة)،
ويسعى إلى إصدار قوانيف لسرقة ممتمكات ٓٗ في المئة مف أىالي القدس (ىناؾ قدس واحدة ىي القدس
الشرقية أو العربية ،أما القدس الغربية أو اإلسرائيمية فضاحية حديثة ال قيمة تاريخية أو جغرافية ليا).
وزير الخارجية األميركي جوف كيري في زيارتو الخامسة لممنطقة منذ أصبح وزي اًر لمخارجية في شباط
(فبراير) الماضي ،وىو سياسي معتدؿ حسف النية ،ويصر عمى إطالؽ عممية سالـ جديدة ويعتقد أنو
يستطيع دفع الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي نحو صفقة.
ىو بدأ جولتو لمحديث عف سورية وايراف ،بعد انتخاب رئيس إيراني جديد ،في قطر ثـ المممكة العربية
السعودية وبعدىا الكويت قبؿ أف يصؿ إلى األردف حيث يريد تنظيـ مفاوضات ثالثية تشترؾ فييا الواليات
المتحدة والفمسطينيوف واسرائيؿ برعاية الممؾ عبداهلل الثاني ،ويكوف أوؿ اجتماع بيف وزيرة العدؿ اإلسرائيمية
تزيبي ليفني ومستشار نتانياىو اسحؽ مولخو مع المفاوض الفمسطيني الدكتور صائب عريقات.
أسجؿ عمى نفسي أف جوف كيري سيفشؿ ،فالنوايا الحسنة وحدىا ال تصنع النجاح ،ونحف نقوؿ في بالدنا
ٍ
ماض في سرقة األراضي
تجره عمى الصيد ،ال فيو وال في صيده» ،والذئب اإلسرائيمي
«الكمب المي بدؾ ّ
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المحتمة ،وال يريد دولة فمسطينية ،وقد صرح بيذا عمناً وزير التجارة اإلسرائيمي نفتالي بنيت ،وىو مياجر
ييودي أميركي ،ونائب وزير الدفاع داني دانوف.
الرئيس محمود عباس اشترط لبدء مفاوضات مع اإلسرائيمييف وقؼ االستيطاف وقبوؿ إسرائيؿ التفاوض عمى
أساس حدود  ،ٜٔٙٚواإلفراج عف ٕٓٔ سجيناً فمسطينياً حكـ عمييـ بالسجف المؤبد قبؿ اتفاقات أوسمو.
أكتب مع وصوؿ كيري إلى إسرائيؿ وسنسمع المزيد مف األخبار المتناقضة ،أو يمغي بعضيا بعضاً.
وشخصياً ال أجد ميماً أف نعرؼ الصحيح مف الكاذب ،فالنتيجة واحدة وىي أف ال سالـ مع حكومة
نتانياىو ،فيي الوجو البشع لالحتالؿ اإلسرائيمي وبدعميا الكونغرس األميركي ،إف لـ تكف اإلدارة ،ما
يشجعيا عمى سرقة ما بقي مف أراضي فمسطيف.
ىذا األسبوع سيكوف مضى عمى نتانياىو وعصابة الحرب والشر التي يسمونيا حكومة مئة يوـ في الحكـ،
وىي ال تختمؼ بشيء عف حكومة نتانياىو السابقة ،أو حكومتو األولى بيف  ٜٜٔٙو  ٜٜٜٔعندما كاف
ا لسالـ في متناوؿ اليد وأحبط نتانياىو كؿ جيود بيؿ كمينتوف ،فمـ يخسر نتانياىو االنتخابات ويخرج حتى
كانت والية كمينتوف الثانية قاربت االنتياء ولـ يبؽ لو سوى أسابيع في الحكـ.
أكتب ىذه السطور وقد ذىب كيري إلى إسرائيؿ مرة ثانية ،وعقد اجتماعاً مع نتانياىو استمر أربع ساعات.
وىو قد يعود مرة أخرى قبؿ عقد مؤتمر صحافي اليوـ (السبت) ليعمف نتائج جيده.
أتمنى لموزير األميركي النجاح ،وأعرؼ أنو منصؼ مثؿ الرئيس أوباما ونائبو جو بايدف ،إال أنو يتعامؿ مع
مجرمي حرب في الحكومة اإلسرائيمية لذلؾ ىو يأتي تحدوه الحماسة ويعود خالي الوفاض فال أقوؿ سوى
المثؿ الشعبي «تيتي تيتي ،مثؿ ما رحتي مثؿ ما جيتي.»...
الحياة ،لندن2013/6/29 ،
" .42تبادل أراض" ...وتبديل أرسماء

غازي العريضي
أطمقت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مؤخ اًر مصطمح "القدس الشمالية" بديالً لمقدس الشرقية لتكوف عاصمة
دولة فمسطيف في الذكرى  ٗٙالحتالؿ الشطر الشرقي مف المدينة ،وضمو لمغرب واعالنيا عاصمة موحدة
أبدية إلسرائيؿ.
"نير بركات" رئيس بمدية االحتالؿ في المدينة ،قاؿ":لف نتنازؿ عف شبر واحد مف أراضي تمؾ المدينة
لمصمحة الفمسطينييف .ندعو إلى إطالؽ اسـ القدس الشمالية عمى األحياء الواقعة خارج جدار الفصؿ
المحيط بالقدس مف الجية الشمالية ،إضافة لمدينة راـ اهلل واعالنيا عاصمة لدولة فمسطيف"! وأضاؼ" :لف
نسمح بالتفريط بأي شبر مف المدينة المقدسة" ،وانيا "يجب أف تبقى موحدة وعاصمة أبدية إلسرائيؿ .واذا
أراد الفمسطينيوف عاصمة ،فميتخذوا مف راـ اهلل عاصمة لدولتيـ وليغيروا اسميا إلى القدس الشمالية"!
يسموا راـ اهلل القدس أو القدس الشمالية"!
"إذا كاف الفمسطينيوف يريدوف القدس عاصمة ،فيمكنيـ أف ّ
واستخدـ "بركات" مصطمحاً جديداً في مواجية العالـ الذي يطالبوف بوقؼ االستيطاف قائالً :إنو ألمر غير
مقبوؿ ىذا "الضغط غير الشرعي" عمى إسرائيؿ لوقؼ بناء المستوطنات في القدس الشرقية.
وكأف االستيطاف شرعي ،أما المطالبة بوقفو فيي غير شرعية .االحتالؿ شرعي ،واإلرىاب شرعي،
واالغتصاب شرعي ،والطرد والتيجير والتعذيب والقير والظمـ والقمع كؿ ذلؾ شرعي .أما المطالبة بوقفو
فيي غير شرعية .ىذه الممارسات شرعية في دولة إرىاب مثؿ إسرائيؿ .وفي عقوؿ ونفوس وذىنية
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وممارسات اإلرىابييف اإلسرائيم ييف منذ النكبة وحتى اآلف .أماـ القوانيف واألعراؼ الدولية والييئات
والمنظمات والمحاكـ الدولية وجمعيات ومنظمات حقوؽ اإلنساف ،فيي غير شرعية ،كؿ تحركاتيا غير
شرعية وأحكاميا وأعرافيا وق ارراتيا بالتالي ليست شرعية ...ىذا ىو المفيوـ اإلسرائيمي!
واذا كاف طرح تبادؿ األراضي ليس جديداً ألف رئيس الحكومة اإلسرائيمية السابؽ أييود أولمرت ،كاف قد
عرضو عمى رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس في سبتمبر  ، ٕٓٓٛوطمب منو التوقيع عميو
باألحرؼ األولى ورفض عباس ىذا الطمب ،فإف تبديؿ األسماء عمى طريقة "نير بركات" طرح جديد .وثمة
تالزـ بيف األمريف ،ألف المنطقيف يتالقياف .ىما يقوالف لمفمسطينييف :األراضي التي نختارىا لنا .ال حؽ لكـ
فييا .وال رأي لكـ فيما نريد ،والق اررات التي نتخذىا حقنا لضماف أمننا واستق اررنا ،وال حؽ لكـ في الرفض.
واذا كانت أراض معينة تعني لكـ شيئاً ،وترمز بالنسبة إليكـ إلى مقدسات أو رغبات أو معنويات أو ذكريات
أو حقائؽ أو وقائع ،فيمكف لكـ أف تتنازلوا عنيا مف أجؿ "السالـ واالستقرار" ،ونعطيكـ بديالً عنيا كأف كؿ
ٍ
ساعتئذ بأسماء المدف أو البمدات
وسموىا
األرض لمييود وممؾ ليـ وىـ يتنازلوف مف أجؿ ىذا السالـ – ّ
تحنوف إلييا!
األساسية التي ّ
ىكذا بكؿ بساطة تصبح قضية األرض قضية تسمية فقط ،أما األساس فال حؽ لكـ بو!
ىاتوا األساس ولكـ حؽ استخداـ اسمو أو جزء مف اسمو في مكاف خر ال أساس لو في التسوية ...ىذا إذا
توصمنا إلى تسوية .ىذا ىو العقؿ اإلسرائيم ي الذي يتعامؿ مع الفمسطينييف اليوـ ،ثمة تجدد دائـ في ابتكار
المدمرة لمقضية الفمسطينية ،والتي تسقط الحؽ الفمسطيني ،وتريد قتؿ الذاكرة الفمسطينية،
األفكار والق اررات
ّ
ويستفيد أصحابو مف الوضع العربي السيئ والتدىور األمني والسياسي واالجتماعي واالقتصادي ،واالزدياد
السكاني الذي تعيشو دولنا وخطر الفتنة المذىبية الذي يسيطر عمى كؿ الساحات.
ونعزز في النفوس والذاكرة كؿ أشكاؿ الحقد ضد بعضنا بعضاً مع
نحرؾ الغرائز ّ
نحف نصفّي بعضنا .نحف ّ
ويدمر بالدنا
ويعمؽ االنقساـّ ،
مفعوؿ رجعي عمره ٓٓٗٔ سنة ونستحضر كؿ ما يفرؽ ويثير العصبياتّ ،
ويعمـ الفقر والجيؿ واألمية والعالـ يسبقنا إلى المريخ وكؿ كواكب الدنيا واسرائيؿ تي أز بنا ،تزدري
وثرواتياّ ،
التوسعي وتقوؿ لنا ولمعالـ .لماذا تضغطوف عمينا؟ ضغطكـ غير
بنا ،تييننا وتستكمؿ بناء مشروعيا
ّ
شرعي .ن حف لـ نمارس في وجو العرب ما مارسوه بحؽ بعضيـ .نحف لـ نمارس سياسة التطيير العرقي
والعنصري ضد العرب كما تزعموف ،في وقت تعترفوف بأف العرب والمسمميف يمارسوف ىذه السياسة ضد
بعضيـ البعض في كؿ مكاف اليوـ!
واسرائيؿ تقوؿ لمعرب والمسمميف" :ىؿ صحيح أنكـ حريصوف عمى التاريخ والذاكرة والتراث واآلثار والقيـ؟
باهلل عميكـ لماذا تنبشوف القبور ...قبور صحابة النبي وقبور األنقياء والصالحيف والمؤمنيف؟ ولماذا تدمروف
المساجد التاريخية والكنائس التاريخية ،وكؿ دور العبادة وال تقيموف احتراماً ،واعتبا اًر لمديف الحقيقي واألخالؽ
الدينية والممارسة الدينية الصحيحة؟".
واسرائيؿ تقوؿ لمعرب والمسمميف" :إذا كنتـ غير قادريف وغير جديريف عمى بناء ثقة وسالـ وأمف واستقرار
وعالقات احتراـ بيف بعضكـ بعضاً ،فكيؼ ستبنوف ثقة وسالماً معنا؟ واذا كنتـ ال تطمئنوف إلى بعضكـ
البعض فكيؼ سنطمئف إليكـ؟".
االتحاد ،أبو ظبي2013/6/29 ،
 .43يجب أن ُيرسمى ُحماة الحمى ُمشتري الوقت
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يوسي بيميف
في ٗٔ ايموؿ ٗ ٜٔٛتـ تبادؿ نوبتيف شديدتي العجب في ديواف رئيس الوزراء .لـ تكف أي واحدة مف
الكتمتيف الكبرييف قادرة عمى انشاء حكومة برغـ اف المعراخ كاف يزيد عمى الميكود بثالثة نواب .واضطرتا
ا لى اف تحتضف الواحدة االخرى احتضاف الدب وأوجدتا الفكرة االشكالية جدا وىي التناوب عمى منصب
رئيس الوزراء .فأصبح رئيس المعارضة شمعوف بيريس رئيس الوزراء ،أما رئيس الوزراء حتى ذلؾ الحيف
اسحاؽ شامير فعاد الى منصبو السابؽ وزي ار لمخارجية وأضاؼ الى عممو المقب الذي لـ يسبؽ لو مثيؿ وىو
القائـ بأعماؿ رئيس الوزراء .وكاف يفترض اف يتبادال بعد ٕ٘ شي ار بالضبط ،وىذا ما حدث حقا.
واضطر الخصماف الكبيراف الى العمؿ معا ،وفي ذلؾ الصباح التقيا في جمسة تبديؿ النوبة .كاف يفترض اف
أعمؿ أميف سر الحكومة لكنني احتجت الى جمسة الحكومة االولى كي أُعيف لذلؾ رسميا ،وكنت في تمؾ
االثناء أُعد نفسي لممنصب وأجمس في واحدة مف غرؼ ديواف رئيس الوزراء .وفوجئت بعد عشريف دقيقة مف
بدء جمسة تبديؿ النوبتيف برؤية شامير يخرج مف مكتب بيريس ويخطو كعادتو سريعا وبصرامة الى الخارج.
وأسرعت الى المكتب وسألت رئيس الوزراء الجديد ىؿ تفجر المقاء بينيما فضحؾ وقاؿ إنو كاف لقاء مطمئنا
"أصغ الى
جدا .ماذا قاؿ لؾ؟ سألت في فضوؿ ،فقاؿ بيريس :لف تُصدؽ ،لكف كانت رسالتو الرئيسة ىي:
ِ
أبروـ" ،وكانت تمؾ رسالة واضحة واعتاد بيريس أف يصغي الى أبروـ.
حينما كاف في المعارضة اعتاد رئيس "الشاباؾ" االسطوري أف ُيمـ بو احيانا ويمقي اليو بآخر األخبار التي
يحسف الصمت عنيا .وكاف أبروـ نفسو ما يزاؿ سرا ،فقد عمـ ناس قميموف نسبيا أف ىذا الرجؿ الذي لـ تو ِح
شخصيتو بأي عالمة "شباكية" يرأس ىذه المنظمة المثيرة لالستطالع وىو مسؤوؿ عف أمننا الداخمي .وكاف
ُيرى بريئا مف االنحياز وأف المصمحة الوطنية ىي مصمحتو الوحيدة وأنو ينبغي االستجابة لتوجياتو.
كانت االزمة الكبرى ىي قضية خط الحافمة ٖٓٓ .وما ُكشؼ عنو في تمؾ القضية أفضى خر االمر الى
تنحي كؿ قيادة "الشاباؾ" تقريبا بعد أف حظيت بغفراف بال محاكمة مف الرئيس .وانكسر أبروـ في تمؾ االياـ
واعتقد اف القرار العاـ سييدـ "الشاباؾ" وكاف مخطئا .فقد خسر "الشاباؾ" صورتو وىي أنو ال يمكف اف
ونظر الييا بعد ذلؾ.
يخطيء ،لكنو لـ يخسر قدرتو عمى العمؿ ،وكانت تمؾ ازمة بناءة ُ
إف أبروـ واحد مف أفضؿ وأىـ أبناء إسرائيؿ .ونياية عممو االشكالية ال تستطيع اف تمحو االنجازات التي
"حماة الحمى" في القناة االولى كي ندرؾ كيؼ
بمغ بالمنظمة الييا .ومع ذلؾ كاف يجب اف نشاىد مسمسؿ ُ
كاف يرى عممو في كؿ تمؾ السنوات التي أدى فييا أحد أىـ األدوار في الجياز.
وقاؿ إنو باعتباره مف بضرورة انشاء دولة فمسطينية فو ار بعد حرب االياـ الستة ودوف صمة بذلؾ ايضا،
كاف يرى نفسو أنو يشتري وقتا لمتخذي الق اررات كي يستطيع ىؤالء اتخاذ الق اررات الحاسمة التاريخية .وكاف
ىدفو اف يضمف أقصى قدر مف اليدوء االمني كي ال تُتخذ الق اررات الميمة حقا تحت ضغط وبيف يدييا
عنؼ شديد وعف شعور بأنو ال خيار .كاف يجب اف يسمى المسمسؿ الميـ لدرور موريو "مشتري الوقت" ال
"حماة الحمى" عمى الخصوص.
لماذا اآلف فقط؟
والسؤاؿ ىو كـ مف الوقت يمكف اف ُيشترى وال سيما حينما ندرؾ أف الحكومات ال تشغؿ نفسيا بصورة مكثفة
بجيد وجود حؿ لمصراع اإلسرائيمي العربي .كاف يمكف اف يكوف شراء الوقت منطقيا لو كنا اليوـ في سنة
 ٜٔٙٚأو  :ٜٔٙٛفقد كانت إسرائيؿ قد احتمت في عاصفة مناطؽ أكبر مف مساحتيا األصمية بثالثة
أضعاؼ ،وال يطمب العالـ الييا اف تخمييا بال تسوية ،وكاف يجب عمى الحكومة اف تقرر كيؼ تتصرؼ
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بيذه المناطؽ وأي نوع مف الحكـ سيجري عمييا ،وما ىو مقدار الحرية التي ستعطى لمسكاف في المناطؽ
المختمفة التي احتمتيا وما ىو األفؽ السياسي في األساس.
ىؿ تريد اف تتحرر منيا في أسرع وقت ممكف في مقابؿ سالـ ،وىؿ تعتقد اف السيطرة عمييا ىي بالنسبة
الييا شريط أمني حيوي لممستقبؿ ،وىؿ السيطرة عمى فمسطينييف كثيريف جدا ىي خطر عمى مستقبؿ
إسرائيؿ باعتبارىا دولة ييودية وديمقراطية .أو يمكف منحيـ جنسية واألمؿ في أف يتحسف التوازف السكاني،
ويمنح الفمسطينيوف حقوقا مضيقة ىي حقوؽ ساكف فقط.
أو ىؿ تُضـ المناطؽ ُ
لكف رؤساء "الشاباؾ" الذيف يظيروف في ىذا المسمسؿ المثير لمقشعريرة أدوا الدور الميـ جدا في ثمانينيات
القرف الماضي والى اآلونة االخيرة حقا ،فقد منحوا الجياز الحاكـ ٘ٗ سنة كي يزف ماذا يفعؿ بالمناطؽ ،أما
متخذو الق اررات الذيف تنازلوا عف سيناء وعف غزة وضموا ىضبة الجوالف فما زالوا يستعينوف الى اليوـ
"مشتري الوقت" مف اجؿ قطعة االرض األكثر حساسية وىي الضفة.
لـ أتصور قط اف الرجاؿ الصارميف الذيف يظيروف في المسمسؿ ىـ يساريوف ال سمح اهلل أو اعضاء في
"معسكر السالـ" .وكانت لي معيـ شجارات غير قميمة إذ كنت في مناصبي المختمفة وال سيما أميف سر
الحكومة والمدير العاـ لو ازرة الخارجية وحينما كنت وزير القضاء وعضوا في المجاف الثانوية لمجنة الخارجية
واالمف.
كانت راؤنا مختمفة في األساس عمى خمفية مطالب طرد فمسطينييف مف المناطؽ أو نيؿ موافقات عمى
"ضغط جسمي معتدؿ" .ورأيت نفسي فجأة أجمس أماـ التمفاز اشاىد ىؤالء االشخاص وأستمع الى رائيـ
الحقيقية وأفيـ اف كؿ ما حدث في عشرات السنيف تمؾ كاف محاولة منيـ لتمكيني أنا وأمثالي مف اف نقرر!
إنيـ اشتروا لي وقتا فقط.
يصعب عمي أف أصفؽ ليـ .أنا أُقدرىـ وأراىـ وطنييف إسرائيمييف .لكف حينما أنظر الى الشاشة أقوؿ في
نفسي :ليس الحديث عف جنود نفذوا أوامر عسكرية بؿ الحديث عف رؤساء الجياز .والحديث عف اشخاص
كانوا يستطيعوف اف يفتحوا أفواىيـ في الغرؼ المغمقة واف يرفعوا الصوت بآرائيـ.
أيف كانوا نذاؾ؟ وعـ أخفوا تقديراتيـ الحقيقية عف الحاجة الى تسوية مع الفمسطينييف؟ ولماذا لـ يقولوا
لمتخذي الق اررات انو ال يمكف شراء كؿ الوقت الذي في العالـ وانو يجب عمييـ التوصؿ الى حؿ سياسي
وانو يوجد شريؾ واف المخاطرة بتسوية أقؿ مف المخاطرة بعدـ التسوية ،وانو ال يمكف االستمرار في
االستيطاف؟ أنا عمى كؿ حاؿ لـ أسمع ذلؾ منيـ في الغرؼ المغمقة.
وىكذا أقوؿ في الخالصة إنني أجد نفسي غاضبا بدؿ اف أصفؽ لمرفاؽ األكثر صرامة الذيف يعبروف اليوـ
عف اآلراء التي أقبميا.
إرسرائيل اليوم
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/29 ،
 .44رسنواجو ترسونامي رسيارسياً
الطرفان الفمرسطيني واإلرسرائيمي ال يريدان التفاوض والتوصل إلى حل وكل طرف منيما يأبى ان يظير
بمظير الرافض لمتفاوض ويريد أن ُيظير اآلخر بمظير مفجر التفاوض
ناحوـ برنياع
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في ذار/مارس ٕٔٔٓ  ،قبؿ أكثر مف سنتيف خطب وزير الدفاع اييود باراؾ في معيد بحوث االمف القومي
في تؿ ابيب ،وقاؿ' :سنواجو قبؿ ايموؿ/سبتمبر تسونامي سياسيا ال يعممو أكثر الجميور .توجد حركة دولية
ستعترؼ بدولة فمسطينية في حدود  .ٜٔٙٚوسمب إسرائيؿ شرعيتيا في األفؽ .وىذا خطر جدا ويتطمب
عمال'.
وأصبحت كممة تسونامي نذاؾ عمى ألسنة الجميع بسبب التسونامي في الياباف .ومر مارس ومر بعده
نيساف/ابريؿ وأيار/مايو ومر الصيؼ ايضا ،وحدثت في سبتمبر عاصفة برقية في الجمعية العمومية لالمـ
المتحدة في نيويورؾ ،لكف ذلؾ لـ يكف تسونامي عمى أي حاؿ مف االحواؿ.
فتبيف أف باراؾ لـ يخطئ ،فيو ال يخطئ البتة بؿ سبؽ زمنو كما كاف دائما .فالتسونامي السياسي الذي لـ
يحدث في سبتمبر ٕٔٔٓ ييدد بأف يحدث في سبتمبر ٖٕٔٓ فأعدوا المتاريس.
وحشر موضوع الفمسطينييف في
في ٕٔٔٓ استطاع نتنياىو اف يحصر االنتباه في المشروع الذري االيرانيُ ،
زاوية .وتقدـ المشروع الذري االيراني فقط منذ ذلؾ الحيف ،لكف انتخاب روحاني أسقطو عف برنامج العمؿ
وجمد الخيار العسكري ولف يحدث شيء
العاـ ،فأعمف رؤساء الدوؿ في الغرب في واقع االمر عف استراحةُ .
قبؿ اف ُيبيف روحاني سياستو.
وىكذا عادت فمسطيف الى برنامج العمؿ العاـ .فوزير الخارجية االمريكي جوف كيري يبذؿ في ذلؾ كؿ
باعثو ويوجد عنده باعث ،فالحديث عف أجندتو الشخصية :إف اوباما الذي حاوؿ أف يدفع باالتفاؽ الى
األماـ في ُمستيؿ واليتو االولى وفشؿ ،يتابع جيود كيري مف بعيد .وىذا ىو الضعؼ األساسي لبعثة كيري
ألف الرئيس غير متحمس لممساعدة.
ويحدث طوؿ الوقت تغييرات في
والزبائف أشداء .إف كيري يشبو وسيط شقؽ ،فصاحب الشقة ال يريد البيع ُ
تشكيؿ البيت وال ييب المشتري لمشراء .والفرؽ بيف السعر الذي يقترحو البائع والذي يستعد المشتري لدفعو
كبير جدا .وأداة الضغط الوحيدة عند الوسيط ىي اف الزبونيف ال يريداف اف ُيتيما بتفجير الصفقة وسيتجياف
الى التفاوض فقط حينما يقتنعاف بأف الطرؼ الثاني سيفجره.
يدرؾ نتنياىو اف استعداد أبو مازف لمقائو نوع مف كميف .فيذا ما استنتجو مف التصريحات المعمنة ومف
المادة اال ستخبارية .سيمتقياف وسيبدأ أبو مازف تباحثا في الحدود ويتيرب نتنياىو .ويعتزؿ أبو مازف ويتيـ
نتنياىو بالتفجير .وتكوف المحطة التالية الجمعية العمومية لالمـ المتحدة والمنظمات الدولية .وكمما عزز
الفمسطينيوف مكانتيـ في ىذه المؤسسات فقد االحتالؿ اإلسرائيمي شرعيتو .فإسرائيؿ ال تُعرض عمى أنيا
دولة احتمت ارضا ،بؿ عمى أنيا دولة احتمت دولة .وىذه مرحمة ميمة في الطريؽ الى توسيع القطيعة ،إف
لـ تكف مف قبؿ دوؿ فمف قبؿ جيات اكاديمية واقتصادية ورياضية.
الم ّمينة .في االسبوع الماضي أطمؽ فمسطينيوف النار عمى
ليس أبو مازف عرفات ،فيو ال يؤمف بقوة االرىاب ُ
إسرائيمييف في جبؿ الخميؿ ،وقبؿ اف يستطيع 'الشاباؾ' اعتقاؿ ُمطمقي النار اعتقمتيـ اجيزة االمف
الفمسطينية .ويتحدث الدبموماسيوف االجانب المشاركوف في المسيرة بتأثر عف مكافحة أبو مازف لالرىاب.
فحينما يحاوؿ نتنياىو اف يشدىـ الى مخاوفو االمنية في سياؽ كؿ اتفاؽ في الضفة يردوف عميو بالثناء عمى
مكافحة أبو مازف لالرىاب.
إف الرأي العاـ في الطرفيف قد يئس مف احراز اتفاؽ .وال سبيؿ لمضغط عمى الزعماء بالرأي العاـ ألف
الجميور لـ يعد ىناؾ منذ زمف .كاف الفمسطينيوف سيقضموف أظفارىـ ىذا االسبوع ال بسبب جيود كيري
السممية ،بؿ بسبب محمد عساؼ المطرب مف غزة الذي فاز في برنامج 'نجـ مولود' .فقد أخرجيـ الشاب
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الممتؼ بعمـ فمسطيف الى شوارع راـ اهلل وشوارع غزة ،الحتفاؿ نصر كامؿ مف دوف عدو تجب مصافحتو،
ومف دوف مصالحات ومف دوف تنازالت ،فحينما ال يوجد في األفؽ حؿ واقعي يكتفوف بمثؿ ىذه البرامج.
ويخيؿ إلينا أنيـ استطاعوا اف يتعمموا ىذا منا فيـ مثمنا.
ُ
خمرسون مت ار عن نتنياىو
إف بيت حنينا ضاحية حسنة الحاؿ وبرجوازية قدماىا في القدس ورأسيا وراء جدار الفصؿ ،في راـ اهلل.
يسكنيا كبار مسؤولي السمطة الفمسطينية ،ورجاؿ اعماؿ ،واطباء وعامموف في مفوضيات اجنبية .ويكشؼ
التجوؿ في شوارعيا عف الفرؽ الكبير بيف الشعبيف المذيف يعيشاف في منطقة بمدية واحدة :فالفيالت كبيرة
وأنيقة لكف الشوارع التي ُبنيت عمى طوليا مرتجمة وضيقة الى درجة تعريض الحياة لمخطر ،وىي مميئة
بالحفر والعراقيؿ؛ وعدد منيا غير معبدة باإلسفمت ،بؿ برمؿ وحصى فقط؛ وحاويات مفتوحة نتنة بسبب
قمامة لـ تتـ إزالتيا؛ وتـ جمع بقايا البناء بجانب الشارع مع اطارات سيارات قديمة وقوارير بالستيكية فارغة،
فمو أف البمدية عالجت حيا لييود عمى ىذا النحو لثار السكاف ،لكف بيت حنينا يسكنيا فمسطينيوف.
قبؿ ذلؾ بأسبوع جاءت قوافؿ مف اعضاء كنيست الى أبو غوش ليخطبوا ُمندديف بعمميات 'شارة الثمف' ،لكف
ال أحد جاء منيـ الى بيت حنينا .ورغـ أف بيت حنينا داخؿ الجدار عمى مبعدة خمسيف مت ار عف منعطؼ
بف تسيوف نتنياىو ،فانيا بالنسبة لإلسرائيمييف وراء جباؿ الظالـ.
ليس الشارع الذ ي تمت فيو عممية 'شارة الثمف' شارعا :فيو طريؽ ترابي ينحدر الى الوادي الذي يفصؿ بيت
حنينا عف الحي الييودي بسغات زئيؼ .وقد ُعمؽ فوؽ الوادي جسر الشارع السريع الذي يربط القدس
باألحياء الييودية والمستوطنات .وتسافر سيارات فوؽ الجسر بسرعة ٓٓٔ كـ في الساعة ُمخمفة وراءىا
ضجيجا .ويرتفع المجمع التجاري في بسغات زئيؼ وىو مركز الشراء لمحي وظيره الى بيوت الفمسطينييف
عمى مبعدة أقؿ مف ٓٓٔ متر .ويخرج المحميوف مف المجمع التجاري والسالؿ في أيدييـ ويصعدوف ببطء
متجييف الى البيوت وىذا ما يسمى تعايشا.
وعمى طوؿ الطريؽ الترابي تقؼ السيارات التي لـ يتـ نقميا بعد ،فقد ثُقبت اطاراتيا بمثاقب :االطارات
االربعة كميا .وثُقبت ٕٔ سيارة عمى ىذا النحو ،ولـ يكف يصاحب العممية أية مخاطرة فقد استطاع ُمنفذو
العممية في دقيقة واحدة أف ينحدروا الى الوادي ويختفوا في الحي الييودي.
المخمص' .كاف
أغمقت سيارة تجارية كبيرة الشارع و ُكتب عمييا بالمغة العبرية بموف ازرؽ عمى أبيض 'عومر ُ
عريض الجسـ صامتا رفع السيارات عمى رافعة وأزاؿ عنيا االطارات التي أُفسدت وركب اطارات جديدة.
وخرج شاب وسيـ يمبس قميصا داخميا مف البيت يدعونو محمد النتشة ،وكاف يتحدث لغة عبرية أساسية.
' أمي وأبي وعمي وابف عمي كؿ سياراتيـ ذىبت' ،قاؿ' ،في الرابعة والنصؼ صباحا حينما جئت مف العمؿ
كاف كؿ شيء متأخرا' .سألتو :أيف تعمؿ ،فقاؿ' :في نفيو ايالف' في مطبخ المقصؼ' .نحف ىنا منذ ٖ٘
سنة' ،قاؿ' .بنى جدي البيت .ال أفيـ لماذا فعموا ىذا ،لـ ِ
نرـ حج ار قط' .وسألتو :ىؿ تذىب الى المجمع
التجاري كثيرا؟ 'كثي ار بيقيف' ،قاؿ' .ولي اصدقاء ىناؾ ايضا' .وأشار بيده الى بسغات زئيؼ .وجاء العـ
اسامة النتشة وقاؿ' :جئت في الرابعة .أنا أوؿ مف رأى .وأيقظت الجميع? .وسألتو :ماذا كنت تفعؿ حتى
الرابعة في الصباح؟ قاؿ' :عندي سيارة أجرة .ىذا عممي' .وجاء محمد مف البيت بطبؽ وعميو كؤوس مف
العصير البارد .وسألتو :ماذا ستفعموف اآلف؟ قاؿ' :سنضع الت تصوير .إف شاء اهلل .وربما نأتي بكمب'.
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ُنفذت احدى أقصى العمميات لشباب ييود موجية عمى عرب في الخامس عشر مف ب/اغسطس في العاـ
الماضي .فقد كاف ستة مف أبناء عائمة رائدة مف نحاليف مف كبار السف واالوالد يركبوف سيارة أجرة بالقرب
مف مستوطنة بات عايف ،ورمى فتياف السيارة بزجاجة حارقة .ونجحت العممية في تمؾ المرة فوؽ المتوقع
واحترقت سيارة األجرة وكذلؾ أبناء العائمة ايضا ،ووصؿ أحدىـ الى مستشفى ىداسا في وضع خطر جدا،
وتـ اعتقاؿ ثالثة فتياف بيف الػٕٔ والػٖٔ مف اعمارىـ مف سكاف المستوطنة .ولـ يكف عند المحققيف شؾ في
أنيـ مذنبوف ،وبعد وقت قصير أُفرج عنيـ واستُقبموا استقباؿ األبطاؿ .وفي كانوف الثاني/يناير أعمنت النيابة
العامة أنو 'بعد فحص عميؽ وأساسي عف مواد األدلة لـ توجد أدلة تُثبت في المستوى المطموب في القانوف
الجنائي ىوية منفذي الجناية ،وعمى ذلؾ لف تُقدـ الئحة اتياـ'.
قانون المرساواة في العبء
إف أحد أكبر انجازات الحكومة المتولية عمميا اآلف ىو قانوف المساواة في العبء .ال توجد مساواة في
العبء الى اآلف ،بؿ إف اقتراح القانوف ُمعوؽ بسبب اختالفات في الرأي داخؿ الحكومة ،لكف تجنيد
الحريدييف قد أُسقط في ىذه االثناء مف برنامج العمؿ العاـ بما ُيريح الصقور مف الطرفيف .وصاغت عضو
الكنيست ميراؼ ميخائيمي مف حزب العمؿ بديال عف الخطة المقبولة .إف اقتراحيا يثير الغضب ألوؿ وىمة.
أما في الثانية فانو يثير االىتماـ ويستدعي نقاشا عاما .إف ميخائيمي تفكر مف خارج الصندوؽ وىذه الميزة
تجعميا تختمؼ عف أكثر الساسة اختالفا أفضؿ.
يقوؿ قانوف الخدمة االمنية ( )ٜٔٛٙإف البنات الالتي ُيصرحف بأف الخدمة العسكرية تخالؼ طبيعة حياتيف
الدينية معفيات مف التجنيد .وتقترح ميخائيمي منح البنيف نفس االمتياز .فمف كاف يدرس عمى نحو متواصؿ
في السنيف الثماني التي سبقت موعد التجنيد ،في مؤسسة دينية أو حريدية ويجتاز بنجاح امتحانا يعبر عف
عمـ واسع بالتوراة ،يستطيع أف يحصؿ عمى إعفاء مف الخدمة العسكرية.
إف اقتراحيا بسيط مف جية تقنية ،ففي كؿ موضع في القانوف تظير فيو كممة أنثى ُيضاؼ الييا كممة ذكر
وتكوف ُ'يصرح' الى جانب 'تُصرح' ،و'مرشح' الى جانب 'مرشحة' ،و'ىو' الى جانب 'ىي' .إف ميخائيمي
المعروفة بحرصيا عمى استعماؿ التأنيث بدؿ التذكير في المغة تفعؿ باقتراحيا ىذا العكس.
لكف اقتراحيا فيو أكثر مف زيادة كممات ،فيي تؤمف بأف ميزتو ىي في قطع الحباؿ التي تربط الشباب
الحريدييف بالمدرسة الدينية.
'إف التيديد بالتجنيد يعطي ىيئة المدارس الدينية والحاخاميف قوة لسجنيـ في المدارس الدينية واف لـ يكونوا
'وسيم ّكف االعفاء كؿ شاب حريدي مف أف يبت مصيره
معنييف بالدراسة في المدارس الدينية البتة' ،تكتبُ .
بنفسو' .وىي ترى اف لالقتراح ميزة اخرى ،فيو سيفضي الى تأخير سف الزواج في الوسط الحريدي ،فال
يكوف عند الحريدييف باعث الى اف يصبحوا باء الوالد في سف صغيرة جدا.
وتعتمد ميخائيمي عمى رأي استشاري أعده الدكتور زئيؼ بيرر مف جامعة تؿ ابيب ،وىو مختص بمسارات
اجتماعية في الجيش اإلسرائيمي' .إف التعديؿ ُيييئ طريقة قيمية لمواجية قضية المساواة في العبء مع
المعادلة بيف الطموح الى إدماج الحريدييف في سوؽ العمؿ وبيف قيـ جيش الشعب' ،كتب' .إف مخطط لجنة
بيري مقروف بالزاـ الحريدييف بالخدمة العسكرية بصورة جماعية ،والمخطط غير واقعي وغير اخالقي ،ألنو
يريد اف يستعمؿ وسائؿ إلزاـ مفرطة لمدولة عمى جميور ويشارؾ في نموذج القيـ الذي ىو في أساس التجنيد
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االلزامي لمجيش ،وىنا تعبير سافر عف استبداد األكثرية… فالرجاؿ المتدينوف ال يختمفوف عف النساء
المتدينات'.
وبناء عمى االستيضاحات التي قامت بيا ميخائيمي أصبحت تؤمف بأف ٓ ٚفي المئة مف البنيف الحريدييف
وسيجندوف ،وىذا تقدير متفائؿ جدا .وىي تؤمف بأنو في المحظة التي سيتحرر الشباب
لف يستغموا االعفاء ُ
فييا مف رقابة الحاخاميف لف ُيصروا عمى الخدمة العسكرية في وحدات خاصة بيـ تشمؿ إقصاء النساء ،بؿ
سيخدموف مع الجميع ومثؿ الجميع.
وتحدثت في اقتراح ميخائيمي مع ضابط كبير في ىيئة القيادة العامة فقاؿ' :أعتقد الشيء نفسو لكف
بالعكس .فأنا ال أفيـ لماذا ُيم ّكنوف البنات مف التصريح .لماذا يجب عمى ابنتي أف تخدـ خدمة كاممة
وتستطيع ابنة الجار اف تتجو الى خدمة وطنية أو ال تخدـ البتة .ال يوجد فرؽ مف جية دينية .إف  ٗٙفي
المئة مف البنات ُيصرحف ويكذب جزء كبير منيف وىذا ىدر لطاقة بشرية نوعية واىانة لممتدينات الالتي
يخدمف ،وقد حاف الوقت لوقؼ ىذه االىانة'.
وخيؿ إلي أف كالمو فيو شيء مف الصدؽ .كاف يجب عمى الجياز السياسي اف يستغؿ طمب المساواة في
ُ
العبء في اصالح حقيقي لترتيبات التجنيد لمجيش .وقد أثرت ىنا بتوسع قضية المعاىد التحضيرية قبؿ
الخدمة العسكرية التي يخدـ طالبيا ٗٔ شي ار فقط .وقد أراد الجيش اإلسرائيمي إطالة خدمتيـ ،لكنو القى
اعتراض 'البيت الييود ي' وىو حزب يتحدث بتوسع عف قمقو عمى األخوة ،لكنو ييتـ قبؿ كؿ شيء بابنائو
المقصرة ترتيب قديـ
وحاخاميو .واثرت ىنا ايضا قضية خدمة اعضاء أنوية الشباب الطالئعييف ،فخدمتيـ ُ
جدا ،وبقية مما كاف قبؿ زمف طويؿ في الكيبوتس .وقد زعمت أف المساواة تبدأ في البيت لكف الساسة
اىتموا بالحريدييف فقط.
تسعى ميخائيمي الى تحديد مدة الخدمة في الجيش بحسب العمؿ ال بحسب الجنس أو الوسط أو االعتقاد
الديني أو جماعة الضغط السياسية .وسيفرحوف في الجيش اإلسرائيمي لالتفاؽ معيا أما في الكنيست
فسيكوف فرحيـ أقؿ.
قرسم االرستيطان
لي تسعة اصدقاء في المجمس البمدي يروحـ ،وقد اجتمعوا مساء يوـ االحد في جمسة سموىا جميعا
'تاريخية' .وبعد تباحث طويؿ كاف بعضو ُم ار استقرت راؤىـ عمى إفراد ٓٓ٘ دونـ في الطرؼ الشمالي مف
يروحـ النشاء رحمة ،وىي بمدة بدوية جديدة ،وستكوف رحمة البمدة االولى التي ستُقاـ في نطاؽ خطة تنظيـ
االستيطاف البدوي وفييا ٖٓٓ عائمة وٕٓٓٔ نسمة.
'الدولة تجر قدمييا منذ ٘ ٙسنة' ،قاؿ في نياية الجمسة المواء احتياط دوروف الموج رئيس مقر تطبيؽ
الخطة' .يعيش اليوـ في النقب ٕٓٓ ألؼ بدوي وسيصبحوف في ٕٕٓٓ ٖٓٓ ،ألؼ ،ينتشروف فوؽ ٓٓٙ
ألؼ دونـ ،فاذا لـ نتجو الى تسوية فاننا نحكـ عمى دولة إسرائيؿ بمستقبؿ أقؿ صالحا .إف يروحـ ليا السبؽ
الى ىذا القرار ،واننا نخرج مف ىنا اليوـ مع بشارة'' .إف الجالية البدوية تحيط بيروحـ مف الغرب والشماؿ
والشرؽ' ،قاؿ رئيس المجمس ميخائيؿ بيتوف' .ويسيطر البدو عمى ٕٓٓٓ دونـ ويحرثوف ٕٓ ألفا اخرى.
سنعطي ٓٓ٘ دونـ في الطرؼ الشمالي مف منطقتنا البمدية وسنستعيد عشرات الؼ الدونمات التي ستُم ّكف
يروحـ مف التطور في المستقبؿ .وقد التزـ جميع البدو الذيف يسكنوف حولنا بأف يجموا ،وىذا ُيمكننا مف أف
نبني ىنا مدينة مع احتياطي مف االرض لخمسيف سنة أو لمئة سنة'.
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وارتاب ايالف المقيس مف المعارضة ببيتوف أنو يريد اف ُيدخؿ البدو في سجؿ ناخبي يروحـ ،وأنو سيحصؿ
في االنتخابات القادمة عمى اصواتيـ .واعترض موتي أبيتسرور عمى الموقع ألنو سيجعؿ مف الصعب
تطوير البمدتيف في المستقبؿ .ومف المثير لمعناية أف نقارف بيف مجمس يروحـ وكتمة الميكود في الكنيست .لـ
يكفر أحد في يروحـ بحؽ البدو في اف يعيشوا في بمدة معترؼ بيا وبمدة ثابتة ،ولـ يكف االمر كذلؾ في
كتمة الميكود.
أُثيرت خطة التسوية لمنقاش في الكتمة الحزبية في االسبوع الماضي فطمب زئيؼ إلكيف وأوفير ايكونيس
وميري ريغؼ الى الحكومة أف تتراجع عف التسوية' .اذا كاف البدو يعارضوف واعضاء الكنيست العرب
يصنعوف فوضى فال سبب يدعو الى اف ندفع ما وافؽ بني بيغف عمى دفعو' ،قاؿ إلكيف في النقاش .وىاجمو
روبي ريفميف فقاؿ' :ليس ىذا اقتراحا خاصا مف بني بيغف بؿ ىو التزاـ الحكومة لمواطنييا' .واتفؽ نتنياىو
ىذه المرة مع ريفميف.
إف عودة زنوف ابف الثامنة والخمسيف وىو رئيس ىيئة المستوطنيف البدو ،وقد خدـ قصاص أثر في الجيش
اإلسرائيم ي ثالثيف سنة .وسألتو ألـ تضغط عميو جيات سياسية في الوسط العربي ليتراجع عف االتفاؽ فقاؿ:
'لسنا متصميف بأحد ألننا اذا أصغينا الى الساسة فمف نحصؿ عمى شيء خر االمر .وال تؤثر الحركة
االسالمية فينا ايضا .ال يعنينا ما يقولونو حولنا بؿ تعنينا حاجاتنا' .استقر رأينا منذ البداية عمى التوجو الى
اتفاؽ فيذا ىو الطريؽ الصحيح .وسنحصؿ عمى ٓٓ٘ٔ دونـ مف رمات ىنيغؼ ،تضاؼ الى الػٓٓ٘ دونـ
مف يروحـ .وسنبمغ خر االمر الى ٖ الؼ دونـ .وسيحصؿ كؿ رب عائمة عمى ٖ دونمات وعمى بيت لو
وبيت لمجيؿ التالي .وستوجد ايضا اراض زراعية والشيء األساس انو ستكوف عندنا خدمات كما يجب.
سيجند أبنائي لمجيش بعد قميؿ فيـ يستحقوف بيتا ال خيمة أو كوخ صفيح'.
ُ
وقد وعد زنوف اعضاء مجمس يروحـ بأال يصوت اصدقاؤه في االنتخابات أبدا' .اذا أردتـ أال نصوت في
يروحـ وال نؤثر في ق ارراتكـ فمف نفعؿ .لف يحضر ناسي الى صناديؽ االقتراع .وأنتـ تعرفوف كممة عودة .إف
كممتي كممة'.
يديعوت أحرونوت2013/6/28 ،
القدس العربي ،لندن2013/6/29 ،
 .45كاريكاتير:
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فمرسطين أون الين2013/6/28 ،
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