
    
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
    

  
    

    
  

  
  
  
  
  
  

  ال حل سياسياً بدون القدس عاصمة لفلسطين: عباس
  خطة كيري لتصفية قضية فلسطين: هنية

  ال االعتقال السياسيفتح وحماس تتفقان على حماية الحريات العامة ووقف كل أشك
  مخطط إسرائيلي لترحيل عشائر فلسطينية من غور األردن للسيطرة على أراضيهم

  ة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين بسوري شهيدا19ً.. خالل أسبوع

ركةكيري يطرح سيطرة مشت
إسرائيلية وفلسطينية وأردنية 

  على غور األردن
  

 3ص...

  2877  1/6/2013 السبت



  

  

 
 

  

            2ص                                     2877:                العدد1/6/2013السبت  :التاريخ

    :السلطة
 4  ل سياسياً بدون القدس عاصمة لفلسطينال ح: عباس.2
 4  خطة كيري لتصفية قضية فلسطين: هنية.3
 5   يناقش مع أردوغان خالل زيارة غزة شطب حماس من قائمة اإلرهابسهنية : يوسف رزقة.4
 6  بحق الفلسطينيين على انتهاكاتها "إسرائيل"األمن على محاسبة رياض منصور يحّض مجلس .5
 6   مع نتنياهو بتعرضه لضغوط من أجل العودة إلى المفاوضاتنا عباس أبلغ:"تنفيذية منظمة التحرير".6
 8    بعد كشفهم"إسرائيل"حاولوا الهرب إلى  اعتقال عمالء في غزة :قائد قوات األمن الوطني بغزة.7
    

    :المقاومة
 8 فتح وحماس تتفقان على حماية الحريات العامة ووقف كل أشكال االعتقال السياسي.8
 9  ان دون وقف االستيط"إسرائيل" تدعو إلى عدم التفاوض مع "الجبهة الديمقراطية".9
 9  وثيقة تفاهم لضمان استقرار مخيمات الشمالالفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية توقعان : لبنان.10
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 10  قنعة واقيةمن اإلسرائيليين يواجهون حرباً كيماوية مستقبلية دون أ% 58: التلفزيون اإلسرائيلي.11
 11  مخطط إسرائيلي لترحيل عشائر فلسطينية من غور األردن للسيطرة على أراضيهم.12
 11  في سورية 300 أس دمرت صواريخ إذا روسيا بإغضاب تجازف "سرائيلإ": إخباريتقرير .13
 11   تتأهب لهجوم إلكتروني"إسرائيل".14
 12  هبدون التدخل األمريكي سُيواصل األسد تحقيق انتصارات: مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي.15
 13   وسورية"لإسرائي" بين خطير عن تطور ر تعب"المنار" لىمواقف األسد ع: محللون إسرائيليون.16
 14  مليارات دوالرعشرة ب"إسرائيل"استثمارات في :  الشركة التكنولوجية الكبرى"انتل".17
    

    :األرض، الشعب
 15  ة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين بسوري شهيدا19ً.. خالل أسبوع.18
 15  مؤسسة القدس الدولية تجري مشاورات موسعة بالقاهرة إلنقاذ القدس.19
 16  مايو/ خالل أيار  طفال85 نساء وتسع فلسطينيا بينهم 370اعتقال : مركز أسرى فلسطين.20
 17   السلميةعشرات اإلصابات في قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية.21
 17   فلسطينيين من القدس ونابلسثمانيةاالحتالل يعتقل .22
 18  اليهودية تعتدي على كنيسة في القدس" تدفيع الثمن"عصابات .23
 18   على اإلعالم أعلنوا النقمة في لبنانالالجئون الفلسطينيون: تقارير.24
 19   بورين قريةالمستوطنون يسممون زيتون فلسطينيي.25
 19  إضراب قطاع الصحة بالضفة الغربية..  على نقص الكوادراحتجاجاً.26
 20  الحرية بمشاركة تركية رسمية أسطولإحياء الذكرى السنوية الثالثة لشهداء : غزة.27
  
  

 



  

  

 
 

  

            3ص                                     2877:                العدد1/6/2013السبت  :التاريخ

   : صحة
 20  ن لالجئين الفلسطينيي الشاملة للصحة المدرسيةإستراتيجيتهااألونروا تطلق .28
   

   : ثقافة
 21  "ةإستراتيجية الغطرس" بعنوان "السالم اإلسرائيلي"سلسلة صدور الجزء الثالث من .29
   

   : األردن
 21 مسيرة وسط عمان تضامنا مع األسرى األردنيين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل.30
 22 لن نوقف إضرابنا إال على أرض الوطن: أسرى أردنيون.31
   

   : لبنان
 22  أنباء طلبنا من حماس مغادرة لبنان آمال إسرائيلية لن تتحقق": حزب اهللا"قيادي في .32
 22 في جنوب لبنان "إسرائيل" يمارس في سورية أساليب "حزب اهللا":  اإلسالميةالجماعة.33
   

   :دولي
 23  د بمشروع بناء وحدات استيطانية في شرق القدساالتحاد األوروبي يند.34
 23 منظمات تنظم مظاهرة أمام السفارة اإلسرائيلية ضمن فعاليات المسيرة العالمية إلى القدس: لندن.35

    
    :حوارات ومقاالت

 23  راس أبو هاللف... الصراع على الشرعية الفلسطينية.36
 27  ناثان ثرول وروبرت بلتشر... شراء هدوء ما قبل العاصفة: الضفة الغربية.37
 29  نبيل عمرو. د ...حكاية المليارات األربعة.38
 30  مأمون الحسيني... صادكيري وتطويع السياسة من بوابة االقت.39
 32  نبيل السهلي"... إسرائيل"يهودية دولة .40
    

  35  :كاريكاتير
***  

  
 كيري يطرح سيطرة مشتركة إسرائيلية وفلسطينية وأردنية على غور األردن .1

ركي، جون كيري، تصورا جديدا لتجاوز الخالف  وضع وزير الخارجية األمي: كفاح زبون- رام اهللا
. الفلسطيني اإلسرائيلي الحاد فيما يخص منطقة األغوار التي طالما تسببت في فشل مباحثات سابقة

  .ويتركز التصور الجديد، على إشراك المملكة األردنية كطرف ثالث في إدارة المنطقة
ثف في األسابيع األخيرة اتصاالته مع الحكومة نوت اإلسرائيلية، إن كيري كووقالت صحيفة يديعوت أحر

يديعوت "وقالت  .األردنية، وضغط باتجاه إشراك المملكة في القضية األكثر تعقيدا بعد موضوع القدس
وأبلغ كيري . "كيري نجح في إقناع الجانب األردني بأن يكون جزءا من المعادلة الجديدة" إن ":أحرونوت
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ي ليفني، المكلفة بإدارة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، وإسحاق وزيرة القضاء اإلسرائيلي تسيب
مولخو، ممثل رئيس الحكومة اإلسرائيلية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بهذه األفكار، وناقشها 

 إنه سيتم "يديعوت أحرونوت"وقالت . ولم يتضح بعد طبيعة المهمات المشتركة لألطراف الثالثة .معهم
لكن هناك تصورا بأن يكون الوجود العسكري الفعلي على . أثناء التعمق في المفاوضاتبحث ذلك الحقا 

  .، مع وجود مقر مشترك للتنسيق األمني يضم األطراف الثالثة"إسرائيل"ـاألرض، ل
وقالت مصادر في الخارجية األميركية، إن هذه الفكرة جزء من سلسلة أفكار نقلها كيري إلى األطراف 

وينتظر أن يطرح كيري مبادرته الجديدة هذا الشهر، وهي . ر سعيه إلطالق مبادرة سالمالثالثة في إطا
  .مبادرة متكاملة تدمج بين المسارات السياسية واالقتصادية واألمنية

 كانت تطرح في البداية استئجار األغوار "إسرائيل"الشرق األوسط، أن جريدة وأكدت مصادر سياسية ل
، لكن السلطة رفضت تماما حتى التفاوض حول ذلك، ثم خفضت المدة إلى  عاما99من السلطة، لفترة 

 عاما على أن تجري بعدها مفاوضات أخرى، وكررت ذلك في اللقاءات االستكشافية التي أجريت في 40
، وعادت السلطة ورفضت التخلي عن المنطقة، وهو ما أدى إلى انهيار 2012المملكة األردنية في 

  .المفاوضات آنذاك
 1/6/2013، شرق األوسط، لندنال

  
 ال حل سياسياً بدون القدس عاصمة لفلسطين: عباس .2

 أكد الرئيس محمود عباس، أن القدس هي مقياس السالم، وبدون القدس :الرحيم حسين  عبد– )رام اهللا(
وقال عباس، خالل استقباله أصحاب المنازل التي  .عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك أي حل سياسي

ت خالل الشهر الماضي من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، بمقر الرئاسة هدم
في مدينة رام اهللا أمس إن القدس الشرقية هي جوهرة دولة فلسطين، وهي في قلوب كل الفلسطينيين 

هو باطل لن نترك هذه األرض، وكل ما بني عليها من استيطان ف: وأضاف عباس .والعرب والمسلمين
ويجب أن يزول، ونحن متمسكون بأرضنا ولن نرحل مهما كانت الضغوط أو الهجمات التي نتعرض 

وأشار عباس، إلى أن القيادة الفلسطينية تولي القدس األهمية الكبرى خالل مباحثاتها ولقاءاتها مع  .لها
نية التي تتعرض لها تطرح جميع دول العالم، مشيراً إلى أن قضية القدس والهجمة التهويدية واالستيطا

وتلقى عباس أمس اتصاالً هاتفياً من وزير  .وباستمرار مع اإلدارة األميركية راعية عملية السالم
الخارجية األميركي جون كيري، بحث خالله آخر التطورات الحاصلة على صعيد الجهود المبذولة 

ملية السالم وفقاً للمرجعيات المحددة، وأكد الرئيس ضرورة بذل كل جهد إلطالق ع. إلحياء عملية السالم
وتناول الرئيس قضيتي االستيطان واألسرى، مشدداً على ضرورة اإلفراج عن األسرى ووقف 

  .االستيطان
 1/6/2013االتحاد، أبو ظبي، 

  
 خطة كيري لتصفية قضية فلسطين: هنية .3

نتزاع المدينة المقدسة من أكد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن مخططات االحتالل ال: غزة
لتغيير القدس ومعالمها الحضارية، ومحاولة " محيطها الفلسطيني العربي واإلسالمي، محاوالت يائسة

  .التلمودية في القدس واألقصى" اإلسرائيلية"إلثبات المزاعم 
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ط واعتبر هنية خالل خطبة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز شمال القطاع، أن المشاريع والخط
خديعة وغش سياسي يهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والعقائدية للشعب "األمريكية األخيرة بمثابة 

  .الذي يسمى بالمفاوضات مع االحتالل" واألرض، ومحاولة لتكرار الفيلم المحروق
دارة فالمليارات تتدفق من اإل"إن اإلغراء بالمال وسيلة أعداء اإلسالم مقابل التنازل السياسي، :"وقال

األمريكية مقابل التنازل السياسي والتطبيع مع العدو وتبادل األراضي والتواجد األمني والتخلي عن حق 
  ".العودة

تأتي ذكرى اإلسراء والمعراج ومشاريع تصفية قضية فلسطين ما تزال تتواصل، وآخرها " :وأضاف
والثوابت مقابل رغيف الخبز يريدون من شعبنا أن يبيع الحقوق (..) خطة كيري للسالم االقتصادي 

والعيش في ظل االحتالل، يريدون أن ينسى الشعب التضحيات واألسرى والدماء على وقع ما يسمى 
  ".بالسالم االقتصادي والمال السياسي المغشوش

وذكر أن االحتالل غير الكثير من المعالم تحت ظالل المفاوضات، وتسلل للمنطقة العربية واإلسالمية، 
لتواجد على األقل في نظر الرسميين والمطبعين والمتعاملين في منطق الدونية أمام األمريكان وشرعن ا
  .والغرب

وشدد هنية على أن جهود االحتالل في انتزاع المدينة المقدسة من محيطها الفلسطيني العربي واإلسالمي، 
التلمودية في القدس " يونيةالصه"محاوالت يائسة لتغيير القدس ومعالمها الحضارية وإثبات المزاعم 

  .واألقصى
ونعيش ذكرى "ولفت إلى أن أرض القدس تدنس ومسجدها األقصى يتعرض ألخطر مؤامرة صهيونية، 

اإلسراء والمعراج والقدس تتعرض ألخطر عملية تهويد منذ أن احتلها الصهاينة، فشعبها مطارد 
 ".ومقدساتها منتهكة ووزراؤها مبعدون ونوابها مالحقون

  31/5/2013، رسالة، فلسطينال
  

 يناقش مع أردوغان خالل زيارة غزة شطب حماس من قائمة اإلرهابسهنية :  رزقةيوسف .4
ان إسماعيل هنية رئيس الحكومة في غزة سيناقش مع ’ القدس العربي‘علمت :  أشرف الهور- غزة

ب حركة حماس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خالل زيارته المرتقبة للقطاع، سبل شط
األوروبية، خاصة في ظل توفر معلومات عن وجود مواقف إيجابية لعدد من دول ’ قائمة اإلرهاب‘من 

  .االتحاد نحو هذا األمر
ان ’ القدس العربي‘وقال الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لهنية في تصريحات خاصة لـ 

 محل نقاش خالل زيارة أردوغان، خاصة سيكون’ قائمة اإلرهاب‘موضوع إزالة اسم حركة حماس من 
وأن رئيس الوزراء التركي سيكون بمقدره الحديث بشكل أقوى عن شطب الحركة بعد زيارته للقطاع 

نحو التعامل مع ’ موقف إيجابي‘وأوضح رزقة أن هناك معلومات تشير إلى وجود  .الخاضع لسيطرتها
ن شطب الحركة من القائمة يحتاج إلى موقف حماس من بعض دول االتحاد األوروبي لكنه أشار إلى أ

وأشار إلى أن أردوغان وعد بأن يشرح لدول أوروبا بأن حركة حماس ليست  .جماعي من دول االتحاد
  .منظمة إرهابية، وإنما حركة تحرر وطني

  .ومن المقرر أن يزور أردوغان غزة الشهر الجاري لكن موعد الزيارة الرسمي لم يحدد بعد
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ن موضوع شطب الحركة يحتاج إلى تحرك دول مثل تركيا وقطر، اللتين وعدتا بالمتابعة،  أرزقةويقول 
من خالل رفع كتب رسميه لإلتحاد األوروبي، لكنه أشار إلى أنه لم يبلغوا بعد بتوجيه مثل هكذا 

يحتاج إلى تحرك وموقف مساند ’ قائمة اإلرهاب‘وأكد أيضا أن مسألة إزالة اسم حماس من  .مراسالت
  .ن الرئيس محمود عباسم

  1/6/2013القدس العربي، لندن، 
  

 بحق الفلسطينيين على انتهاكاتها "إسرائيل"رياض منصور يحّض مجلس األمن على محاسبة  .5
دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور مجلس األمن : نيويورك

وقال منصور، في رسائل متطابقة بعثها  .ها بحق الفلسطينيينالدولي إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكات
ورئيس الجمعية العمومية لألمم المتحدة، إن ) توغو(إلى األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن 

إسرائيل اختارت مرارا وتكرارا مخططات االستعمار االستيطاني غير القانوني بدالً من هدف السالم «
وانتهكت بشكل صارخ قرارات األمم المتحدة، ..  خطير ومتعمد للقانون الدوليواألمن، في خرق

وأعرب السفير الفلسطيني عن أسفه لتحركات  .»وتجاهلت بصلف إرادة ومطالب المجتمع الدولي
ومخططات إسرائيل التي تقوض جهود السالم، في الوقت الذي تبذل فيه جهود جادة من قبل الواليات 

  .لدول العربية إلحياء مسار السالمالمتحدة وجامعة ا
  1/6/2013البيان، دبي، 

    
  مع نتنياهو بتعرضه لضغوط من أجل العودة إلى المفاوضاتنا عباس أبلغ:" منظمة التحريرتنفيذية" .6

إن الرئيس " األيام"قال أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ :أرناؤوطعبد الرؤوف 
لغهم بتعرضه لضغوط من أجل العودة إلى المفاوضات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي محمود عباس أب

بنيامين نتنياهو على الرغم من أن وزير الخارجية األميركي جون كيري لم يتمكن من الحصول على 
، بل 1967التزام إسرائيلي بوقف االستيطان أو القبول بمفاوضات على أساس دولة فلسطينية على حدود 

  .رائيل ترفض بحث موضوع القدس في المفاوضات المقترحةإن اس
ما هو مطروح من وزير الخارجية ": األيام"وقال حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ

األميركي مفاوضات حول الحدود واألمن بالتوازي مع القيام ببعض إجراءات بناء الثقة وعدم قيام أي 
بالمختصر فإن كيري لم يجلب أي شيء واكتفى بالحديث عن : وأضاف. ازيةطرف بأي إجراءات استفز

  .تنمية ضمن خطة اقتصادية غير واقعية
لم يتمكن وزير الخارجية األميركي " "األيام"ومن جهته قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية، لـ

اء اإلسرائيلي يرفض وقف كيري من الحصول على أي شيء من الجانب اإلسرائيلي إذ إن رئيس الوزر
 1967االستيطان ويرفض حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 

وبالتالي فانه ال شيء لديه لكي يقدمه رغم المهلة التي منحته إياها القيادة الفلسطينية حتى السابع من 
دم حتى اآلن أي شيء رسمي إلى القيادة وأشار كل من عميرة وأبو يوسف إلى أن كيري لم يق ".حزيران

  .الفلسطينية
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إن وزير الخارجية األميركي يتحدث عن السادس عشر " األيام"وكانت مصادر دبلوماسية غربية قالت لـ
من شهر حزيران الجاري كموعد لطرح اإلطار الذي يعكف عليه من اجل استئناف المفاوضات، رغم أن 

  . يتمسكون بتاريخ السابع من حزيرانالمسؤولين في القيادة الفلسطينية
وبحسب هذه المصادر فان كيري يتحدث عن مفاوضات عن الحدود واألمن في المرحلة األولى ولعدة 
أشهر، مشيرة إلى أن الجنرال األميركي جون ألن، والذي يقف على رأس فريق من عدد من الضباط 

لالستماع إلى متطلبات إسرائيل األمنية في سياق األميركيين، بدأ فعالً اجتماعات مع الجانب اإلسرائيلي 
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو ابلغ كيري بأنه يرفض . أي اتفاق يتم التوصل إليه لتطبيق حل الدولتين

  .مناقشة موضوع القدس في هذه المفاوضات
 اإلسرائيلية وأشارت المصادر إلى أن كيري يتحدث عن عدد من إجراءات بناء الثقة التي ستقوم الحكومة

بتنفيذها ومن بينها اإلفراج عن عدد قليل وليس جميع األسرى الذين تم اعتقالهم قبل التوقيع على اتفاق 
  .أوسلو

وتشير مسؤولون إلى أن الرئيس عباس أكد في اجتماع اللجنة التنفيذية على انه من اجل استئناف 
امل أو أن تقبل إسرائيل بمفاوضات على المفاوضات فال بد من قبول إسرائيل وقف االستيطان بشكل ك

  . وان يطرح نتنياهو خارطة االنسحاب لتطبيق حل الدولتين1967أساس دولة فلسطينية على حدود 
 1967كيري يعتبر أن من شأن قبول نتنياهو بحل الدولتين على أساس حدود ": األيام"وقال مسؤول لـ

ى سقوط االئتالف اإلسرائيلي برئاسة نتنياهو ولكن أو أن يقدم خارطة لتطبيق حل الدولتين أن يؤدي إل
  .هذا الطرح تم رفضه بشكل مطلق من قبل الجانب الفلسطيني

لم يتمكن كيري من الحصول على التزام إسرائيلي بوقف االستيطان وهو يبحث إمكانية "وأضاف 
ارج هذه الكتل ولكن استمرار االستيطان في الكتل االستيطانية مقابل وقف غير معلن في المستوطنات خ

حتى هذا غير مقبول إذ انه يعني عملياً القبول مسبقاً بمناطق جغرافية من الضفة الغربية تحت السيطرة 
 هي أراض محتلة يتوجب أن 1967اإلسرائيلية في حين أن موقفنا هو أن جميع األراضي المحتلة عام 

  ".تنسحب منها إسرائيل
قال إن ) أي كيري(نياهو جاد هذه المرة في المفاوضات وانه ما يقوله كيري هو فقط إن نت"وتابع 

  ".المفاوضات لن تكون كسابقاتها
ورأى عميرة وأبو يوسف أن ما هو مطروح حتى اآلن أميركياً ال يلبي ما هو مطلوب فلسطينياً من اجل 

  .العودة إلى المفاوضات
مشيراً إلى " كن هذا ال يفتح أفقاً سياسياًلقد تحول الجهد األميركي إلى خطة اقتصادية ول"وقال ابو يوسف 

بعد السابع من حزيران وفي حال أعلن كيري انه لم يحقق ما هو مطلوب من اجل إطالق عملية "انه 
  ".سياسية يكون مصيرها النجاح وليس تضييع الوقت فان القيادة الفلسطينية ستبحث في خياراتها

رس على القيادة الفلسطينية من اجل العودة إلى المفاوضات ولكن ثمة العديد من الضغوط الدولية التي تما
  .حتى دون أن يجلب كيري أي شيء

الضغوط بدأت على القيادة الفلسطينية سواء من أوساط دولية أو حتى عربية ، إذ ترى هذه " وقال عميره
  ".األطراف انه يجب إعطاء وزير الخارجية األميركي فرصة

  1/6/2013األيام، رام اهللا، 
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  بعد كشفهم"إسرائيل" اعتقال عمالء في غزة حاولوا الهرب إلى : قوات األمن الوطني بغزةقائد .7
أعلن قائد قوات األمن الوطني بغزة، اللواء جمال الجراح، أمس، اعتقال مجموعة من : )آي.بي .يو (

 .إلسرائيليةبعد الكشف عن ارتباطهم بالمخابرات ا” إسرائيل“الفلسطينيين خالل محاولتهم الهرب إلى 
استطعنا ضبط كثير من “وقال الجراح، في تصريح، نقله الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بغزة، 

األشخاص الذين حاولوا التسلل لألراضي المحتلة هرباً من اعتقالهم بعد ثبوت تورطهم بالتخابر مع 
وأكد أن  .”لمعنية بالوزارةأجهزة استخبارات االحتالل ونقوم بتسليم هؤالء األشخاص لألجهزة األمنية ا

التي نفذتها حكومة حماس خالل (نفذ ضبطيات مهمة جداً خالل حملة مواجهة التخابر “األمن الوطني 
ال نريد أن نفصح عنها، وتم إلقاء القبض على عدد من العمالء وتسليمهم للجهات ) إبريل الماضي

  .  ”المعنية
  1/6/2013الغد، عمان، 

  
   حماية الحريات العامة ووقف كل أشكال االعتقال السياسي تتفقان علىوحماسفتح  .8

الفصائل الفلسطينية ن أ،  جيهان الحسينينقالً عن مراسلتهاالقاهرة من  1/6/2013 الحياة، لندن، ذكرت
قرت عدداً من اإلجراءات الخاصة بقضية أالتي اجتمعت في القاهرة مساء أول من أمس برعاية مصرية، 

ي من شأنها إزالة العقبات أمام المصالحة الفلسطينية، ومنها حرية العمل السياسي، الحريات العامة والت
ووقف كل أشكال االعتقال السياسي، وضمانة الحريات العامة وحرية الصحافة وفتح المؤسسات المغلقة 

  .»حماس«و » فتح«في الضفة وغزة التابعة لـ 
 لجنتها المركزية عزام األحمد، ورئيس وفد في الحوار، عضو» فتح«وعقد اللقاء بحضور ممثل حركة 

خالد البطش، » الجهاد اإلسالمي«القيادي موسى أبو مرزوق، والقيادي في حركة » حماس«حركة 
اإليجابي «ورئيس المبادرة الفلسطينية منسق لجنة الحريات مصطفى البرغوثي، الذي وصف اللقاء بـ 

ى تنفيذ ثالث نقاط، أبرزها وضع القرارات المتفق عليها المشاركين اتفقوا عل«، مشيراً إلى أن »والبناء
  .»موضع التنفيذ، مع تحديد آلية للتطبيق، إلى جانب وضع جدول زمني لكل نقطة

وكذلك على إقرار عدد من ... اتفقت على تحديد مرجعيات آللية التنفيذ) الحريات(اللجنة «وأشار إلى أن 
ت العامة، وهي حرية العمل السياسي لكل الفصائل والقوى اإلجراءات الخاصة المتعلقة بقضية الحريا

السياسية الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، ووقف كل أشكال االعتقال السياسي وضمانة الحريات العامة 
، موضحاً أن ذلك سيتم »وحرية الصحافة وفتح المؤسسات المغلقة في الضفة وغزة التابعة لفتح وحماس

وقال إن اجتماعاً آخر للجنة سيعقد خالل .  الحركتين في كل من الضفة وغزةبالتنسيق وبالتعاون مع
شهر من أجل متابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه، مؤكداً أن اللجنة ستبدأ فوراً بمتابعة آليات تنفيذ حل 

  .الملفات التسعة
ريات العامة بشكل قد هذا االتفاق يشكل اختراقاً مهماً لملف الح«: وأعرب البرغوثي عن تفاؤله، قائالً

يمهد السبيل أمام إتمام المصالحة والدعوة إلى انتخابات عامة ورئاسية فلسطينية وانتخاب المجلس 
  .» أنواع من االنقسام الفلسطيني6الوطني الفلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية بشكل ينهي أكثر من 

ضفة والقطاع، قدما تقريراً تفصيلياً عن إن منسقَْي لجنة الحريات في ال«في السياق ذاته، قال األحمد 
عملهم في الضفة وغزة وعن كل ما قاموا به في خصوص تنفيذ ما تم االتفاق عليه من الجوانب 
اإليجابية التي تحققت، مثل إطالق عدد من المعتقلين وتخفيف القيود على حرية الرأي والتجمع والعمل 
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التي مازالت عالقة حتى اآلن، مثل االستمرار في بعض والتنقل، إضافة إلى عرض بعض النقاط السلبية 
  .»اإلجراءات لمنع السفر من غزة

أنه تم االتفاق على معالجة مثل هذه القضايا بروح ودية وإيجابية، وتم تثبيت االتفاق على «وأوضح 
 استمرار عمل لجنة الحريات في الضفة وغزة وتوسيع دائرة االستجابة، خصوصاً في ما يتعلق منها

بمعالجة قضايا المعتقلين، والتزام القضاء الفلسطيني، وأيضاً وقف اإلعدامات ألي سبب كان، إلى إشعار 
آخر، على أن يعود رئيسا لجنة الحريات لالجتماع ثانية بالطريقة نفسها مع لجنة المتابعة بعد شهر من 

 .»اآلن
و المكتب السياسي لحركة  من القاهرة، أن موسى أبو مرزوق، عض31/5/2013قدس برس، وأضافت 

إن اجتماع لجنة الحريات العامة بالقاهرة يعد إيجابيا، وأحدث اختراقًا "ورئيس وفدها للمصالحة، " حماس"
  ".مهما في ملف المصالحة

نأمل أن نتخطى باقي ملفات المصالحة بهذا الشكل االيجابي لحين اتمام "وأضاف في تصريحات صحفية 
  ".إلى مصالحة فلسطينية وطنية حقيقيةكافة الملفات والوصول 

وقف حركة فتح لكافة "وشدد على ضرورة التزام كافة االطراف بما أقره االجتماع، مشددا على ضرورة 
  ".أشكال القمع واالعتقال السياسي ألبناء حماس في الضفة الغربية

  
 يطان دون وقف االست"سرائيلإ" تدعو إلى عدم التفاوض مع " الديمقراطيةالجبهة" .9

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أن زحف االستيطان االسرائيلي في القدس : عمان
والضفة الغربية ال يتوقف، وأن حكومة نتنياهو اليمينية تواصل عمليات مصادرة األرض واالستيطان 

والضفة ال مفاوضات دون وقف االستيطان الكامل في القدس «: في بيانوقالت  .األحادية الجانب
  .، وانسحاب قوات االحتالل من الشريط األمني شمال قطاع غزة»الغربية

  1/6/2013الدستور، عمان، 
  

 ت الشمالوثيقة تفاهم لضمان استقرار مخيماالفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية توقعان : لبنان .10
البارد والشمال وثيقة وقعت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيمي البداوي ونهر : البداوي

وقد رفضت حركة . التفاهم الوطني، وذلك خالل لقاء شعبي عقدته في مركز اللجنة الشعبية في البداوي
  .توقيعها، وانسحب مسؤول عالقاتها السياسية في الشمال أبو خالد غنيم" فتح"

لوثيقة التي أكدت في وقد عرض امين سر الفصائل عضو قيادة الجبهة الديمقراطية ابو لؤي اركان بنود ا
حرصا على أمن واستقرار مخيماتنا في الشمال، وحفاظا على سالمة أبناء شعبنا، "المقدمة انها تأتي 

وعموم المقيمين فيه، واستجابة للمصالح الوطنية واالجتماعية العليا، ومنعاً الراقة المزيد من دماء 
  ".مد فياضاألبرياء التي كان آخرها دماء الشهيد المظلوم جهاد مح

  :وتلتزم وثيقة التفاهم الوطني االجراءات والخطوات التالية
رفع الغطاء التنظيمي والعائلي والعشائري عن كل مخل باألمن أو معتد على حرمة اآلخرين في : أوالً

دمهم ومالهم وعرضهم، ومحاسبته في القوة المشتركة باعتبارها االطار األمني الجامع بعيدا عن 
والمحسوبية، والضرب بيد من حديد على كل من يستخدم السالح بغض النظر عن الذرائع االستنسابية 

واألسباب، واعادة النظر في التوزيع العشوائي للسالح وسحبه من المراهقين وأصحاب السلوك السيئ، 
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 ووضع حد لالستنفار العشوائي وانتشار المسلحين وانهاء المربعات األمنية خارج نطاق مكاتب ومقرات
  .الفصائل

تسليم أي مرتكب لجنحة أو جناية للقضاء اللبناني المختص بغض النظر عن الوسيلة أو االداة : ثانياً
المستخدمة، ويتعهد كل تنظيم بتسليم كل جان الى القوة المشتركة، ليصار الى تسليمه الى القضاء 

  .اللبناني
وير وتفعيل القوة األمنية المشتركة في مخيم تتعهد الفصائل بوضع اآلليات العملية والسريعة لتط: ثالثاً

البداوي، وبناء غرف للتوقيف والمحاسبة وتأمين اللوزام الضرورية في مدة أقصاها ثالثة أشهر من 
الى جانب تحييد المخيم عن الصراع الدائر في جواره، وانجاز مسح للمقيمين فيه وحماية . تاريخه

خاصة من أية اعتداءات وال سيما األونروا ومشفى الهالل المؤسسات والمدارس والمرافق العامة وال
  .األحمر
تتعهد الفصائل بالعمل لتفعيل اللجان الشعبية في مخيمات الشمال وتشكيل لجان األحياء : رابعاً

والقطاعات، وتشكيل لجان االختصاص ووضع خطة لتأمين الحاجات الخدماتية واالجتماعية المتعددة، 
لتطاول على األمالك العامة وال سيما السوق والشارع العام، والبناء االستثماري ووضع حد للتجاوزات وا

العشوائي وعلى قاعدة التقيد بشروط السالمة العامة وتأمين المياه والكهرباء لكل مبنى بعيدا عن استنزاف 
  .شبكات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات العامة في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخه

تتعهد مؤسسات المجتمع المدني واألهلي والعائالت والعشائر دعم الفصائل من أجل تطبيق هذه : امساًخ
الوثيقة والضغط بالوسائل الشعبية السلمية والحضارية على كل فصيل او طرف او عائلة تحاول التغطية 

ة االمنية لكي ينال العقاب  والعادات والتقاليد وصوال لتسليمه للقوباألمنعلى الجاني والمطلوب او المخل 
  .الذي يستحق

يبدأ العمل بهذه الوثيقة منذ اعالنها وتعلن على أوسع نطاق شعبي في كل وسائل النشر ويعبئ : سادساً
بها في عموم الفصائل وبخاصة في األجهزة األمنية والعسكرية والمسلحين التابعين لها من أجل االلتزام 

المساجد ومن أجل مساهمة أولياء أمور الشباب والعائالت والعشائر ببنودها اضافة لتداولها في خطب 
  .بتنفيذها

  1/6/2013المستقبل، بيروت، 
  

  من اإلسرائيليين يواجهون حرباً كيماوية مستقبلية دون أقنعة واقية% 58: اإلسرائيليالتلفزيون  .11
دة في األوساط السياسية كشفت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، امس، النقاب عن تخوفات جا

، باستخدام السالح "غير تقليدية"والعسكرية اإلسرائيلية من احتمال تعرض الدولة العبرية لحرب 
وأشارت إلى أن الجبهة الداخلية تعاني من تقصير . الكيماوي، في ظل عدم جاهزيتها لمثل هذه الحرب

لكمامات الواقية على كافة اإلسرائيليين، فقد كبير؛ بسبب األزمة المالية التي حالت دون تمويل توزيع ا
وذكرت القناة اإلسرائيلية أن على . فقط من عموم سكان الدولة العبرية على هذه الكمامات% 42حصل 
لتأمين كمامات )  مليون دوالر امريكي352نحو ( مليار شيكل 1.3دفع مبلغ ما يقارب " تل أبيب"حكومة 

 مليون شيكل 300 نتنياهو، إضافة إلى  صدرت بهذا الصدد عنوامرواقية لكافة اإلسرائيليين بحسب أ
  .لصيانة األقنعة الواقية بشكل سنوي)  مليون دوالر أمريكي81قرابة (

  1/6/2013، السبيل، عّمان
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  مخطط إسرائيلي لترحيل عشائر فلسطينية من غور األردن للسيطرة على أراضيهم .12

االسرائيلية أمس الجمعة، إن وزير الحرب موشيه " ريفمعا" قالت صحيفة :برهوم جرايسي -الناصرة 
يعلون، أعطى موافقته األخيرة على المخطط االحتاللي الجديد الذي يقضي بترحيل عشائر فلسطينية 
منتشرة في منطقة غور األردن، من اراضيها والسيطرة عليها، وتجميعهم في تجمع سكاني واحد، يطلق 

للسلطة " تحويل ألفي دونم"وحسب المخطط فإن االحتالل قرر ". ةمدينة نويعم"عليه االحتالل اسم 
وعلى الرغم ". نويعمة"الفلسطينية، لغرض إقامة مدينة جديدة قرب مدينة اريحا في الغور ويطلق عليها 

من ان المخطط يقر بأن المساحة المخصصة هي ألفا دونم فقط، إال أن االحتالل يخطط لتوطين عشرات 
رقعة شبه الصحراوية الصغيرة نسبيا، وهو ما يكشف أكثر خطورة المخطط، الذي لم اآلالف في هذه ال

إذ حسب . تتحدث عنه الهيئات الفلسطينية من قبل، ما يشير إلى أن المخطط هو من سلطات االحتالل
 ومستوطنة ألريحاالمخطط ففي المرحلة األولى من المتوقع أن ينتقل الى نويعمة، التي ستكون محاذية 

وسيتشكل الحي االول في المدينة من منازل .  وحدة سكنية1140 أالف نسمة يسكنون في 8ف، نحو يتا
  .خاصة يقع كل واحد منها على مساحة نصف دونم

  1/6/2013، الغد، عّمان
  

  في سورية 300س أذا دمرت صواريخ إ روسيا بإغضاب تجازف "سرائيلإ": خباريإتقرير  .13
 المتقدمة المضادة للطائرات اذا ما تم 300- على صواريخ اس أن تتغلب"سرائيلإ"بوسع : رويترز

 روسيا التي بإغضابنشرها في سورية لكن شن هجمات على هذه المنظومة سيكون صعبا ويجازف 
 الى التخريب أو استخدام القوة "سرائيلإ"ويستبعد الخبراء بشدة ان تلجأ . باعت الصواريخ لدمشق

 الى الضغط على موسكو كي "سرائيلإ"ويدفع هذا . إلى دمشقلروسية الصريحة لعرقلة تسليم الصواريخ ا
 مضادة إلجراءاتواالعداد في الوقت نفسه ، تبطيء تسليم الشحنة على أمل الغائها في حال سقوط االسد

واتفق مصدر قريب من وزارة الدفاع الروسية على الرأي . لشل قدرة سورية على استخدام الصواريخ
 لكنه تساءل " الكترونيا300-على االرجح لديهم مليون وسيلة لمقاومة نظام اس"ئيليين القائل بأن االسرا

 روبرت هيوسون محلل القوة الجوية في  ويرى. في الحرب لم تختبر ميدانياًألنهاعن جدوى هذه السبل 
اك  على العمل خاصة اذا ما كان هنة هذه الصواريختكتفي بشل قدرس "ئيلاسرإ"أن » اس جين.اتش.اي«

سيكون رد فعل "ويضيف هيوسون . صابة روس يساعدون في نصب النظام بدون قصدإاحتمال لقتل أو 
قال وزير الدفاع االسرائيلي االسبق من جهته، ". الروس سيئا اذا فقدوا أبناءهم وتعرف اسرائيل هذا جيدا

اتها للنظام لدول موشيه أرينز انه على موسكو أن تضع في اعتبارها حجم الضرر الذي ستتكبده صادر
  . في سورية300-أخرى اذا لحقت الهزيمة بنظام اس

  1/6/2013، الدستور، عّمان
  

    تتأهب لهجوم إلكتروني"إسرائيل" .14
أمس، أن وحدة االستخبارات اإللكترونية في جيش " إسرائيل اليوم" أفادت صحيفة :القدس المحتلة

عة سيقوم بها هاكرز اليوم السبت، وستطال عدة االحتالل، نشرت تحذيراً مركزياً حول عدة هجمات متوق
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استكماالً تأتي  العملية أنصحيفة الوذكرت . مواقع إلكترونية إسرائيلية، معلنة أنها تتأهب لهذا الهجوم
  . الماضيللهجمات التي تمت في السابع من أبريل

  1/6/2013، البيان، دبي
 

  هألمريكي سُيواصل األسد تحقيق انتصاراتبدون التدخل ا: مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي .15
قال الباحث اإلسرائيلي، مارك هيلر، في دراسة جديدة أعدها ونشرها على  :زهير أندراوس -الناصرة 

موقع مركز أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن الواليات المتحدة األمريكية فضلت تقوية 
تركيا، مشددا على أن زيارة رئيس الوزراء التركي إلى وتوطيد عالقاتها مع روسيا، على حساب 

واشنطن الشهر الماضي إلقناع الرئيس األمريكي، باراك أوباما، بالتدخل عسكريا في األزمة السورية 
  . إلى أن رجب طيب أردوغان عاد من واشنطن إلى تركيا بخفي حنين وأشار.باءت بالفشل

ات في العالم العربي، كان التدخل الخارجي أحد العوامل وساق الباحث قائال إنه منذ اندالع األزم
الرئيسية في إسقاط أنظمة الحكم في تونس، مصر وليبيا، ولكنه استدرك قائال، إن الوضع في سورية 
يختلف، فالمعارضة منشقة على نفسها، وال يوجد إجماع بين القوى التي تُحارب نظام الرئيس األسد، 

ت مالية، ولكن ليست عسكرية من االئتالف الثالثي، المختلف في ما بينه وهذه المعارضة تتلقى معونا
أيضا، والمكون من المملكة العربية السعودية وإمارة قطر، وهذه المعارضة تُحارب بإصرار ضد النظام 
الحاكم في دمشق، ولكن حتى اليوم لم تتمكن من إحراز أي انتصار يحسم المعركة، ولكن بالمقابل، فإن 

ألسد، زاد الباحث، يتلقى الدعم، كل الدعم من إيران وحزب اهللا، وهما القوتان الوحيدتان اللتان نظام ا
توجد لهما قوات عسكرية على األراضي السورية، عالوة على الدعم غير المتوقف في المجال السياسي 

  .واألمني والعسكري من روسيا
ليس هو المحرك الوحيد لهذه السياسة ولفت إلى أن الميزان اإلستراتيجي بين واشنطن وروسيا 

األمريكية، بل أيضا ألن أمريكا تخشى من الدخول في حرب جديدة بعد أْن انسحبت من العراق، وبعد 
حربها الفاشلة في أفغانستان، وزاد قائال إن الوضع في سورية هو ضبابي للغاية، األمر الذي ال يسمح 

 ناهيك عن أن الواليات المتحدة تطمح إلى تحسين لواشنطن بأْن تُخاطر في حرب واسعة النطاق،
عالقاتها مع روسيا في مناطق أخرى من العالم، وعليه، فإنه في القضية السورية ال توجد ألمريكا 
األسباب المقنعة لتفضيل الموقف التركي على الموقف الروسي، وعمليا فإن موافقة وزير الخارجية 

جنيف الثاني بناء على اقتراح من وزير الخارجية الروسي، األمريكي، جون كيري، على عقد مؤتمر 
سيرغي الفروف، كانت بمثابة رسالة واضحة لتركيا بأن األجندة األمريكية تُفضل العالقات القوية مع 
روسيا، على العالقات مع تركيا، ولكن الرسالة األقوى من ذلك، قال الباحث اإلسرائيلي كانت أن أوباما 

سورية، على حد قوله، الفتا إلى أنه بدون التدخل العسكري األمريكي في سورية، لن يخوض حربا في 
فإن التأثير الخارجي على األحداث في سورية سيكون لصالح النظام الحاكم، وخلص إلى القول إنه في 
حال انتصر األسد على المعارضة، فإنه سيقوم باالنتقام من الدول العربية والغربية التي تقوم بدعم 

لمعارضة، بما في ذلك تركيا، وهذا األمر سيكون الضربة القاضية لسياسة وزير الخارجية التركي، داود ا
  .أغلو، بأن بالده تطمح إلى صفر مشاكل في سياستها الخارجية، على حد قول الباحث اإلسرائيلي

  1/6/2013، القدس العربي، لندن
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   وسورية"إسرائيل" بين خطير عن تطور ر تعب"المنار" لىمواقف األسد ع: إسرائيليون محللون .16
، إيهود يعري، في المواقف التي أطلقها األسد، »القناة الثانية«رأى محلل الشؤون العربية في : علي حيدر

اآلن خطر ) بات(تطور األمور بين إسرائيل وسورية «، تعبيراً عن أن »المنار«خالل مقابلته مع قناة 
من أن هذه الخطورة موجودة اآلن على المستوى الكالمي، لكْن للكلمات بالرغم «، الفتاً إلى أنّه »جداً

وأضاف يعري أن ما يقوله األسد هو . »تأثير واعتبار، ويمكن في نهاية المطاف أن تنفجر الكلمات
، وهو ما يعني، بحسب »أي عملية إسرائيلية أخرى في األراضي السورية ستُقابل برد فوري«: اآلتي

 وال 2007ل لن تكون هي نفسها، التي أعقبت مهاجمة المفاعل النووي في عام الحا«يعري، أن ،
التزام «وحذّر محلل الشؤون العربية، أيضاً، من أن هذا القرار هو . في محيط دمشق» الغارات األخيرة

  .»على نفسه، وبالتالي سيكون له تأثير على منظومة االعتبارات في إسرائيل) األسد(يأخذه 
، عاموس هرئيل، أن التهديدات »هآرتس«نفسه، رأى المعلق العسكري في صحيفة في السياق 

، رغم أنها تتعهد على الدوام »ستقفز على رأسها في الفوضى السورية«اإلسرائيلية تعني أن تل أبيب 
نافذة الوقت للهجوم ال تزال واسعة نسبياً من جهة مبدئية، لكن «وأوضح هرئيل أن . تجنب حصول ذلك

  .» األخذ بالحسبان، أن هناك إمكانية أن ترى روسيا، في أي هجوم مقبل، تحدياً لهاينبغي
 ونقل عن مسؤولين كبار في سالح الجو أن الجيش سيتمكن وقت الحاجة إلى التغلب على ما تشكّله 

  .منظومة الصواريخ السورية الجديدة من عقبة كما حصل في الماضي
ن الحدود الشمالية بمفاهيم االستقرار، لكن الردع المتبادل ساعد يصعب الحديث ع«وأضاف هرئيل أنّه 

  . »2006على ما يبدو على إبعاد الحرب منذ جولة القتال األخيرة مع حزب اهللا في عام 
بين الطرفين » تبادل الضربات الكالمية«أن » يديعوت أحرونوت«ورأى يوسي يهوشع، في صحيفة 

 قابلية الوضع للتفجر، وعلى أن الخطوط الحمراء التي وضعتها يدل على مدى«اإلسرائيلي والسوري، 
  .»إسرائيل في السنة األخيرة إزاء سورية، ال طائل منها وخطيرة

من حذَّر من أن « وذكّر يهوشع أنه بعد يوم من الهجوم اإلسرائيلي األخير في دمشق، كان هناك 
يدها عن شن هجوم على سالح استراتيجي إسرائيل سارت خطوة واحدة أكثر مما ينبغي، لجهة أنها ستق

ولفت . »، مثل منظومات الدفاع الجوي المتطورة التي قد تصل إلى سورية110أهم من صواريخ فاتح 
إس «، باعتبار أنّه إذا وصلت صواريخ »الفخ الذاتي«إلى أن النتيجة األساسية للثرثرة اإلسرائيلية هي 

ت القيادة اإلسرائيلية عدم الهجوم، نكون قد أضررنا بقوة إلى سورية، في نهاية المطاف، وقرر» 300
أما إذا . ردعنا، وعندها سيفهم الطرف اآلخر أنه ال ينبغي التعاطي بجدية مع التهديدات اإلسرائيلية
في إشارة (قررت القيادة في تل أبيب مهاجمة هذه الصواريخ، فعندها ال يمكننا أن نلعب لعبة الغموض 

، وبالتالي لن يكون هناك مفر أمام األسد سوى الرد الذي سيؤدي إلى جر )رسميإلى عدم التبني ال
  . إسرائيل إلى حرب ليست معنية بها

، يوآف ليمور، أن المواقف »إسرائيل اليوم«في موازاة ذلك، رأى معلق الشؤون العسكرية في صحيفة 
إلى الدول الغربية وإسرائيل، » نقل مجموعة من الرسائل«التي أطلقها المسؤولون السوريون تهدف إلى 

 سورية أصبحت محمية، ولهذا يحسن أن تمتنع عن الهجوم، بل عن التفكير بفرض حظر «مفادها أن
النظام محمي ومنيع وال «إضافة إلى أنها تريد القول للمتمردين في الداخل إن . »طيران في سماء سورية

وبحسب . »ة، بل بدعم قوي من موسكو أيضاًيحظى فقط بدعم كبير من قبيل منظومة أسلحة متطور
أال يضعف مقابل الضغوط التي يتعرض «ليمور، الهدف من الرسائل هو حزب اهللا، أيضاً، من أجل 
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ويؤكد معلق الشؤون العسكرية في الصحيفة العبرية أنّه لهذا السبب اختار األسد أن يجري لقاء . »لها
التي » التهديدات الفارغة«، رغم »االستخفاف بكالم األسد«ن وحذر م. بالذات» المنار«صحافياً مع قناة 

أعقبت هجمات سابقة شنّتها إسرائيل على سورية، مشيراً إلى أن احتماالت تفجير الوضع الناتج من 
، ستتجاوز السياق المباشر بين إسرائيل وسورية، بل قد تتطور »300إس «مهاجمة إسرائيل لصواريخ 

  .إسرائيل وروسيالتتحول إلى مواجهة بين 
  1/6/2013األخبار، بيروت، 

  
  مليارات دوالرعشرة ب"إسرائيل"استثمارات في :  الشركة التكنولوجية الكبرى"انتل" .17

 أساساً عندما أفلحت الدولة العبرية في تغيير "إسرائيل"بدأت الثورة التكنولوجية في : حلمي موسى
وبديهي أن الجيش اإلسرائيلي، . ية من جهة ثانيةمنهاجها التعليمي من جهة، واستيعاب الهجرة الروس

وعبر محاوالت تطويره على أرضية الرغبة في الحفاظ على تفوقه النوعي في مواجهة الجيوش العربية، 
فنصف صادرات إسرائيل . شكل قاطرة تطوير هذا القطاع الذي غدا مركزياً في الحياة العامة اإلسرائيلية

 .عالية لشركات محلية ودولية تعمل هناكالصناعية هي نتاج تكنولوجيا 
ومن . "إنتل"وعند الحديث عن الشركات التكنولوجية العاملة في إسرائيل، يخصص جانب مهم لشركة 

 يعمل حوالي "إسرائيل" ألف خبير ومتخصص تستخدمهم الشركات الدولية العاملة في 20بين حوالي 
 والقدس، "بيتح تكفا"، و"ياكوم"امة في كل من حيفا، و الكبيرة المق"انتل"في مراكز شركة ) 8500(نصفهم 

 تعمل "انتل"، فإن شركة "إسرائيل"وخالفاً لمعظم الشركات الدولية المستجدة النشاط في . "كريات غات"و
وتقوم المراكز اإلسرائيلية للشركة بدور مركزي في أهم التطويرات . في الدولة العبرية منذ السبعينيات

ركة على منتجاتها األساسية، وعلى رأسها المعالجات التي تشكل قلب كل حاسوب يباع التي أدخلتها الش
 .في أرجاء العالم

 ووزع في العالم ابتداء من العام "إسرائيل"، الذي تم تطويره في "سنترينو"وعلى سبيل المثال فإن معالج 
حاسوب المحمول الخفيف  جعلت منه للمرة األولى معياراً لل"WIFI"، احتوى على تكنولوجيا 2003

، الذي أدخل إلى "ساندي بريدج"كما أن معالج . المقتصد في الطاقة، والمؤهل لالرتباط باالنترنت السلكياً
، الذي طور "هايفي بريدج" في حيفا، أما خلفه أي معالج "إنتل" من إنتاج مركز 2011الخدمة في العام 

 ."كريات غات" في "انتل"ة في مصنع الشرائح التابع لـفي إسرائيل وأميركا، فينتج حالياً بكميات هائل
 USBوالمعد لخالفة رابط  ("ماكبوك" الموجود في حواسيب "ثاندربولت"وفضالً عن ذلك، فإن رابط 

 عن "انتل"وفي األسابيع الماضية، أعلنت . "أبل" بالشراكة مع "إنتل"طوره المركز اإلسرائيلي لـ) مستقبالً
 جيغا بايت في الثانية، 20ابط القادرة على أن تنقل للحاسوب معلومات بسرعة الجيل الجديد من الرو

وتركز الشركة حالياً في مركزها في إسرائيل على تطوير القفزة  .وهي أيضاً نتاج تكنولوجيا إسرائيلية
، والتي ترمي إلى السيطرة مستقبالً على "الحوسبة الحساسة"التالية في عالم الحواسيب، والمسماة 

وبغية فهم  .لحواسيب واألجهزة األخرى عبر حركات الجسم، والكالم أو النظرة وحتى عبر األحاسيسا
 مولي "أنتل إسرائيل" في إسرائيل، يمكن اإلشارة إلى ما قاله رئيس "انتل"المعنى الحقيقي الستثمارات 

 . مليارات دوالر حتى اآلن في مصانع الشركة في إسرائيل10,5أدان عن استثمار 
 وعدد من الشركات الدولية النتقادات واسعة في إسرائيل جراء تمتعها بإعفاءات "انتل"بعد تعرض و

 مستخدم 4500ضريبية، دافع أدان عن شركته قائالً إنها خسرت مؤخراً فرصة إقامة مصنع آخر يشغل 
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الجتذاب وأكد أن هناك منافسة شديدة بين الدول . ألن العرض االيرلندي كان أفضل من اإلسرائيلي
استثمارات تكنولوجية، مشدداً على أن الخسارة ال تنحصر فقط في فقدان أماكن عمل بقدر ما تتمدد 

وأشار  .لتشمل خسائر مداخيل مالية كبيرة من الضرائب التي تجبيها الدولة على منتجات هذه المصانع
 "كيل" للدواء و"تيفع"مثل أدان إلى الصورة الكاملة التي تعمل فيها الشركات العالمية في إسرائيل، 

انتل توفر "وأوضح مثالً أن .  لمنتجات الحواسيب، وأثرها على االقتصاد اإلسرائيلي"انتل"لألدوات و
ويضاف إلى ذلك واقع أن .  فرصة عمل هي من الوظائف المنتجة، المجددة وذات الرواتب العالية8500

خدمات، من معدي البرامج وصوالً إلى خدمة لذلك تأثيراً على األعمال غير المباشرة مثل مقدمي ال
وقد بلغت صادرات انتل اإلسرائيلية .  ألف فرصة عمل25اإلطعام والنقل، والتي تخلق أيضاً حوالي 

الصادرات الصناعية من "وإلظهار الصورة أوضح، بين أدان أن  ."2012 مليارات دوالر في العام 4,6
 وحدها من هذه الصادرات بلغت عشرة في "انتل"أن حصة ، ما يعني " مليار دوالر46إسرائيل تبلغ 

 مليارات دوالر، ما يعني أن انتل 21,5صادرات التكنولوجيا العالية تبلغ "ويمضي ليشير إلى أن . المئة
 في المئة من مجموع صادرات التكنولوجيا 20 مليارات دوالر، تشكل 4,6إسرائيل التي تصدر بقيمة 

 استثمار جديد النتل يشكل إضافة ألماكن عمل، وزيادة في الصادرات وزيادة في وكل. العالية اإلسرائيلية
 ."المداخيل الضريبية للدولة، بحيث إن إسرائيل تخرج في نهاية المطاف رابحة من كل استثمارات انتل

ة من  في إسرائيل، ويزداد عدد المستخدمين فيها، وتزداد عوائد الدولة العبري"انتل"وسنة بعد سنة، تكبر 
ووفقاً لرئيس الشركة في إسرائيل فإن الدولة . الضرائب المفروضة على منتجاتها وعلى العاملين فيها

العبرية تجبي ضريبة دخل من مستخدمي الشركة أعلى بستة أضعاف من متوسط ضريبة الدخل في 
 وانخرطوا في  ألف مستخدم تركوا شركة انتل12أكثر من "ولكن ما ال يقل عن ذلك أهمية أن . إسرائيل

كما أن الكثير ممن انتقلوا للعمل مع مركز . القطاع االقتصادي، وأقاموا مئات الشركات التكنولوجية
 في المئة 40تجدر اإلشارة إلى أن  ."شركات أخرى في إسرائيل مثل أبل وياهو هم من متخرجي انتل

رة تطور االقتصاد الذي  عشر شركات كبرى فقط، وهذه هي سيروإنتاجمن صادرات إسرائيل هي من 
  .يغدو أكثر تركيزاً واحتكاراً

  1/6/2013السفير، بيروت، 
  

  ة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين بسوري شهيدا19ً.. أسبوعخالل  .18
 فلسطينياً جراء تصاعد الهجمات علـى       19 استشهد منذ االحد الماضي      : خاص القدس دوت كوم    -غزة  

 مصادر خاصـة لــ   علمتو .يا واستمرار استهداف الفلسطينيين  مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سور    
، مخيم درعا ،   بالالذقية  ان القصف شمل مخيمات عدة هي مخيم اليرموك، مخيم الرمل          القدس دوت كوم،  
  .مخيم سبينة بريف دمشق، ومخيم خان دنون

  1/6/2013القدس، القدس، 
  

  اذ القدس  القدس الدولية تجري مشاورات موسعة بالقاهرة إلنقمؤسسة .19
أحمد الطيب على ضرورة القيام بتحرك سياسي عالمي لدعم         .شدد شيخ األزهر د   :  أحمد بديوي  - القاهرة

  ".حفاظًا على حقوق العرب والمسلمين"قضية القدس والمسجد األقصى؛ 
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جاء ذلك خالل استقباله وفد مؤسسة القدس الدولية، ضمن فعاليات وتحركات الحملة العالميـة لنـصرة                
  )".أورشليم(لن تكون .. هي القدس: "، التي بدأت أعمالها أول من أمس في القاهرة، تحت شعارالقدس

 ، أنطـوان ضـو    .د أكرم العدلوني، وأسـعد هرمـوش، واألب         .دوزار وفد من مؤسسة القدس الدولية       
 ثالث مبادرات، علمـت   " الطيب"الموجود حاليا بالعاصمة المصرية مشيخة األزهر، وعرض الوفد على          

تخصيص وقف إسالمي يبدأ مصريا وينتهي عالميا، وتخصيص كرسـي خـاص            "أنها تشمل   " فلسطين"
بدراسـة  " الطيب"ووعد   ".لألبحاث والدراسات المقدسية في األزهر، وإطالق رابطة علماء ألجل القدس         

  .المبادرات المقدمة من قبل مؤسسة القدس الدولية
محمد بديع، الذي شدد    .دولية المرشد العام لإلخوان المسلمين د     وفي سياق آخر، زار وفد مؤسسة القدس ال       

على أهمية الوحدة في األمة بين كل تياراتها الفكرية والدينية والسياسية، السيما الوحدة بـين المـسلمين                 
  ".ألن هذه الوحدة أكبر دعم للقدس"والمسيحيين؛ 

حمر ما يحاك من مـؤامرات علـى        وخالل الزيارة عرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ حميد األ         
  .الدور المصري ودور اإلخوان المسلمين في نصرة قضية القدس وفلسطين" األحمر"القدس، وثمن 

وبين المدير العام لمؤسسة القدس الدولية ياسين حمود خالل اللقاء أن المشكلة األساسية في القدس تتمثل                
جهها العربي واإلسالمي، وطرد المقدسيين بدعمٍ غير       في االحتالل الذي يسعى لتهويد المدينة، وتشويه و       

  .محدود من كّل مكونات الكيان اإلسرائيلي، ومن الدول الغربية وأمريكا
 أنطوان ضو إلى أن الصحوة التي تشهدها مصر هي جـزء  .دوأشار عضو مجلس إدارة المؤسسة األب      

مسيحيين شركاء في النهضة العربية، التـي       وإننا جميعا مسلمين و   : "من الصحوة الكبرى في األمة، قائلًا     
  ".يجب أن تعمل على نصرة القدس

 عاما على احتاللها،    46يذكر أن وفد مؤسسة القدس الدولية قدم مذكرة تضمنت شرحا لوضع القدس بعد              
  محمد .دوما يمكن أن تقوم به جماعة اإلخوان المسلمين تجاه القدس، كما قدم الوفد هدية تذكارية لفضيلة                 

  .بديع عبارة عن زيت من زيتون المسجد األقصى
  1/6/2013، فلسطين أون الين

  
  مايو/ خالل أيار  طفال85 نساء وتسع فلسطينيا بينهم 370اعتقال :  أسرى فلسطينمركز .20

في تقريره الشهري حول االعتقاالت وأوضاع السجون       " مركز أسرى فلسطين للدراسات   "أفاد  : 48عرب
 عملية اقتحام للقرى والمدن والمخيمـات       280مايو الماضي أكثر من     / شهر أيار  بأن االحتالل نفذ  خالل    

 مواطنـاً  370واألحياء، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، اختطف خاللها االحتالل ما يزيد عـن             
فلسطينياً، عدد منهم ال يزال رهن االعتقال بينما تم اإلفراج عن الجزء اآلخر بعد التحقيق معه لـساعات                  
أو أيام، وتتقدم مدينة القدس على باقي المدن بعدد المعتقلين حيث وصل عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم                 

  . مواطنين105من القدس الشهر الماضي الى 
 من األسرى المحررين من سجون االحتالل،       30 نساء، وما يزيد عن      9 طفالً، و    85ومن بين المعتقلين      

وأوضح المدير اإلعالمي للمركـز الباحـث ريـاض         . يين، والناشطين وقيادات العمل الوطني، والصحف   
ـ     ـرب، أن االحتالل واصل خالل الشهر الماضي من اسـتهدافه لكـل            48األشقر، في تقرير وصل عـ

 طفال دون سن الثامنة عشرة، بينهم أطفال لـم          85شرائح الشعب الفلسطيني، حيث اختطف ما يزيد عن         
   .يتجاوزوا العاشرة من العمر
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صعدت سلطات االحتالل خالل الشهر الماضي من سياسة االعتقال اإلداري والتمديد لمـرات جديـدة               و
 أسيرا، إضـافة إلـى      50لألسرى اإلداريين حيث أصدرت محاكم االحتالل قرارات إدارية جديدة بحق           

  . أسيراً آخر25تمديد اعتقال 
 أسـرى   6 أسيرا، بعـد أن انـضم        13مايو ارتفع عدد األسرى المضربين عن الطعام إلى         /وخالل أيار 

  .أردنيين إلى اإلضراب حتى تحقيق مطالبهم
  1/6/2013، 48عرب 

  
  عشرات اإلصابات في قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية السلمية .21

أصيب العشرات من المواطنين والمتضامنين األجانب برصـاص مطـاطي           ":وفا"،  "األيام"كتب مندوبو   
ت االحتالل للمسيرات األسبوعية المناهضة لالستيطان وجـدار الفـصل          وبحاالت اختناق جراء قمع قوا    

  .العنصري في مناطق متعددة في الضفة، أمس
فقد أصيب، أمس، صحافيان وثالثة مواطنين بجروح، والعشرات من المواطنين والمتضامنين األجانـب             

لمسيل للدموع الـذي أطلقتـه      باالختناق الشديد، في قرية بلعين، غرب رام اهللا، جراء استنشاقهم الغاز ا           
قوات االحتالل لقمع المشاركين في مسيرة بلعين األسبوعية المناهـضة لالسـتيطان وجـدار الفـصل                

  .العنصري
كما أصيب عشرات المتظاهرين باالختناق بعد أن هاجمتهم قوات االحتالل، في قرية النبي صالح، شمال               

 مواطناً، خالل مواجهات مع قـوات       11أصيب، أمس،   وفي بلدة بيت أمر، شمال الخليل،        .رام اهللا، أمس  
  .االحتالل في حي بيت زعته شرق البلدة

وفي قرية كفر قدوم، أصيبت عائلة فلسطينية ومصور صحافي باالختناق أثناء قمـع قـوات االحـتالل،                 
ليه جنود  كما اعتقلت قوات االحتالل متضامناً وناشطاً إسرائيلياً بعد أن اعتدى ع          . مسيرة السلمية للأمس،  

أصيب ناشـط، وطفـل، خـالل مـسيرة المعـصرة            و .االحتالل بالضرب أمام المشاركين في المسيرة     
  .األسبوعية، في الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم، أمس

  1/6/2013األيام، رام اهللا، 
  

   فلسطينيين من القدس ونابلسثمانيةاالحتالل يعتقل  .22
ل اإلسرائيلي شنّت فجر أمس الجمعة حملة مداهمة طالت         أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات جيش االحتال      

وقـال مركـز     . مواطنين من سكانها   8بلدات فلسطينية في مدينتي القدس ونابلس، وأسفرت عن اعتقال          
معلومات وادي حلوة في بيان صحفي صدر عنه أمس، إن قوات عـسكرية تابعـة لجـيش االحـتالل                   

ليوم حي باب الحطة في البلدة القديمة بالقدس، واعتقلت منه          اإلسرائيلي دهمت في ساعة مبكرة من فجر ا       
  .ستة شبان فلسطينيين

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة أن قوات االحتالل                
ثنين مـن   نفّذت فجر أمس عملية اقتحام لقرية تلفيت قضاء نابلس، وفتشت منازلها قبل أن تقوم باعتقال ا               

  .شبانها ونقلهما إلى جهة مجهولة
  1/6/2013السبيل، عمان، 
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  اليهودية تعتدي على كنيسة في القدس" تدفيع الثمن "عصابات .23
 خط مستوطنون متطرفون صباح اليوم الجمعة، عبارات عنـصرية مـسيئة            : القدس دوت كوم   -القدس  

ن السور الجنوبي المحيط بالبلدة القديمة فـي        القريبة م " رقاد السيدة العذراء  "بحق المسيحيين على كنيسة     
  .مدينة القدس المحتلة

وأفادت الناطقة بلسان الشرطة اإلسرائيلية لوبا السمري في بيان لها، بأنه تم الكشف عن عبارات باللغـة                 
، إضـافة   "المسيحيون عبيـد  "العبرية، شملت عبارات عنصرية مهينة ومسيئة بحق المسيحيين، تضمنت          

  ".ع الثمندف"لعبارات 
وأضافت السمري أنه تم العثور على إطارات مثقوبة لمركبتين كانتا مركونتين بالجوار، مشيرة إلـى أن                

"  الـسمري     وأضافت .الشرطة اإلسرائيلية شرعت بأعمال البحث والتحقيق لمعرفة مالبسات هذه الواقعة         
تـدفيع  ( لعبـارات    إضـافة ) ةالمسيحيون قرد (و  ) المسيحيون عبيد (تضمنت هذه الكتابات عبارات تعني      

  ".وغيرها) انتقام(و ) الثمن
 بطريركية القدس لالتين اعمال التخريب والكتابات العنصرية، على جدران الكنيسة، ووصـفتها             وأدانت
  ".محاولة دنيئة لتقويض التعايش بين مختلف األديان"بانها 

 الضروري جدا وضـع حـد لهـذه         من"وقال المطران وليم شوملي، من بطريكية الالتين، في بيان انه           
  ". للشباب، وخاصة في المدارسأفضل وسائل تعليم إيجاداألعمال التخريبية عن طريق 

 1/6/2013القدس، القدس، 
  

   أعلنوا النقمة على اإلعالم في لبنانالالجئون الفلسطينيون: تقارير .24
 الفلسطينية   المخيمات  حديث بعض وسائل اإلعالم عن وجود مجموعات تخريبية في         ساهم: زينة برجاوي 

ساهم في تعميق الهوة بين     و،  »، واتهام الفلسطينيين بأعمال عدائية، في رفع الخطاب التحريضي        في لبنان 
  .الالجئين، والشاشات اللبنانية

األحد الماضي،  » الجديد«ما أجج هذا الغضب بحسب ما يتردد في أوساط الالجئين، كان تقريراً بثّته قناة               
الصواريخ التـي اسـتهدفت منطقـة       «وذكرت بري في تقريرها معلومات عن أن        .  بري من إعداد نوال  

هذا ما  . » المخيمات الفلسطينية في بيروت    الضاحية الجنوبية صباح األحد الماضي، تم إطالقها من إحدى        
بتحري الدقّة،  » الجديد«استفز مسؤولي الفصائل الفلسطينية في لبنان، فأصدروا بياناً مشتركاً يطالبون فيه            

من جهتهـا، لـم تـشر       . »والتأكد من مصادر أخبارها، وعدم زج اسم الفلسطينيين في األحداث الراهنة          
وفصائل منظمة التحريـر    » فتح«ية إلى البيان المذكور، كما يقول أمين سر         في نشرتها اإلخبار  » الجديد«

اتهمـت القنـاة الفلـسطينيين      «: »الـسفير «ويضيف في اتصال مع     . في بيروت العميد سمير أبو عفش     
بالوقوف خلف اإلشكال الذي وقع في المدينة الرياضية منذ يومين، ليتحول الفلـسطينيون فـي نـشرات                 

  .»سبب في افتعال الفتن، رغم أننا نحيد أنفسنا عن كل ما يحصلإلى ال» الجديد«
إلى مخيم شاتيال لتصوير تقريـر عـن     » للنشر«تفجر الموقف باألمس، خالل زيارة فريق إعداد برنامج         

لكن أهل المخيم رفضوا التعاون مع الفريق، والظهـور أمـام كـاميرا             . حادثة انتحار وقعت في المخيم    
أصدر أوامر بعدم التعامل مع القناة وبرامجها، قبل أن تعطيه األخيرة حقّ            « أبو عفش أنه     وأكّد. »الجديد«

باسم وجهاء المخيمات الفلسطينية، لـم      «وشدد على أنه    . »الرد على االتهامات التي وجهتها للفلسطينيين     
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بنانية، وال يحقّ لنا    ولن يمنع أي فريق عمل إعالمي بالدخول إلى المخيمات، ألنّها تقع على األراضي الل             
  .»في حال لم تعطينا إدارتها حق الرد» الجديد«منــع أحد من الدخول إليها، لكننا لن نتعامل مع 

كرمى خياط علمها بوجـود     » الجديد«وعند سؤالها عن حقيقة الموقف، نفت نائبة مديرة قسم األخبار في            
 هة ضدة موجنقمة فلسطيني الجديد«أي«.  

في لبنان رأفـت مـرة، أن الغـضب ال          » حماس«إلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية     ويرى المسؤول ا  
» الحيـاة «أن صحيفة مرموقة كـ     «وحدها بل وسائل إعالمية أخرى، متسائالً كيف        » الجديد«يستهدف  

تنشر يوم االثنين الماضي على الصفحة األولى صورة تتهم فيها الفلسطينيين بإطالق الـصواريخ علـى                
  »؟الضاحية

وكان مرة قد وجه رسالتْين إلى وزير اإلعالم اللبناني وليد الداعوق ورئيس المجلس الـوطني لإلعـالم                 
عبد الهادي محفوظ، وضعهما في أجواء ما وصفه التحريض اإلعالمي في بعض وسائل اإلعالم اللبنانية               

لسطينيين في لبنان وتـشوه     ضد الوجود الفلسطيني في لبنان، والحمالت المفبركة التي تسيء لالجئين الف          
التدخل العاجل من أجـل معالجـة اتّـساع         «ودعا مرة في الرسالتين إلى       .»صورتهم ومكانتهم ودورهم  

وسرعة اتهام الالجئين الفلسطينيين في لبنان والمخيمات الفلسطينية بمجموعـة مـن األحـداث األمنيـة                
 .»الحاصلة، والتدخل لوقف مسلسل التحريض الدائم

  1/6/2013يروت، السفير، ب
  

   بورين قرية يسممون زيتون فلسطينييالمستوطنون .25
الواقعة جنـوب مدينـة     " بورين"لطالما عانى محمد حسين النجار وأهالي قرية        : عاطف دغلس  -نابلس  

نابلس شمالي الضفة الغربية، من اعتداءات المستوطنين اليهود على مزروعاتهم بقطع أشجار الزيتـون              
أن تلك االعتداءات لم تعد تقتصر على القطع والحرق والخلع، بل امتدت في اآلونة              بيد   .وحرقها وخلعها 

فقد أقدم يهود مـن      .األخيرة لتشمل رش األشجار بمبيدات سامة لتقضي على ما تبقى منها قضاء مبرماً            
مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي القرية، وتصعيدهم األخير قبل نحو أسبوعين، علـى رش مـواد                

 سامة على أشجار الزيتون التي يملكها المزارع النجار وثالثة من أبناء عمومتـه فـي أرضـه                  اويةكيم
للجزيرة نت إن عملية    )  عاما 47(وقال النجار    .غربي المستوطنة المذكورة  " خلة الغازون "المعروفة باسم   

قم الـضرر    شجرة زيتون تخصه هو وأقاربه، وتوقع أن يتفا        120الرش أضرت حتى اللحظة بأكثر من       
منها لكون المادة المستخدمة تعد من المواد السامة التي تُستعمل عادة لقتل األعشاب الطفيلية التي تنمـو                 

 ألفا من مساحة القريـة      34 ألف دونم من أصل      15وتصادر إسرائيل نحو     .بين أشجار الزيتون وغيرها   
يش غربي القريـة، وتحـول      لصالح ثالث مستوطنات هي يتسهار وبراخاه وجفعات رونين ومعسكر للج         

  .لتصبح تحت سيطرة االحتالل المباشرة" سي"من أراضي القرية إلى مناطق % 65
  31/5/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

  
  إضراب قطاع الصحة بالضفة الغربية..  على نقص الكوادراحتجاجاً .26

ما أدى إلـى وقـوع      يواجه قطاع الصحة في الضفة الغربية نقصا كبيرا في الكوادر الطبية، م           : الجزيرة
واحتجاجا على هذا الوضع شنت     . ضغط على العاملين وحد من افتتاح مراكز جديدة وحيوية للفلسطينيين         

  .نقابة المهن الصحية الفلسطينية إضرابا يوم أمس الخميس
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وقالت نقابة المهن إن اإلضراب يأتي احتجاجا على ما اعتبرته تراجع الحكومة عن تنفيذ اتفاق يقـضي                 
 طبيب ومستخدم صحي، واالكتفاء باستصدار اعتمادات مالية لخمسمائة فقط بينهم من            1200ن نحو   بتعيي

  .أحيل إلى التقاعد
وقال رئيس نقابة المهن الطبية أسامة النجار إن النقابة اتفقت قبل نحو شهرين مع الحكومة فـي رام اهللا                   

جزئية ال تسهم بـشكل فاعـل فـي          كادر على األقل، لكن األخيرة لجأت إلى خطوة          1200على تعيين   
وتطالب نقابـة المهـن      .التخفيف من الضغط على الطواقم في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية         

الصحية أيضا برفع عالوة المخاطرة للعاملين في المجال الصحي، وبصرف عـالوة غـالء المعيـشة                
  .المتأخرة لهذا العام

 فإن العدد المطلوب للتعيين حـاال مـن         -لنجار للجزيرة نت  كما يقول ا  -ووفق إحداثيات وزارة الصحة     
 فقط مـن بينهـا إعطـاء        500 كادرا جديدا، جرى توظيف      4030أطباء وممرضين وكوادر صحية هو      

  .اعتمادات مالية ألطباء أحيلوا إلى التقاعد
ي قطاع الطب   وأكد النجار أنه بسبب قلة التعيينات في القطاع الحكومي ارتفع عدد العاطلين عن العمل ف              

  . كادر كل عام300 كادراً، ويزيد هذا إلى 872المخبري إلى 
  31/5/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

  
   الحرية بمشاركة تركية رسميةأسطول السنوية الثالثة لشهداء الذكرىإحياء : غزة .27

 ارتكبها جيش   الذكرى السنوية الثالثة للمجزرة التي    ) 31/5(أحيا الفلسطينيون واألتراك يوم الجمعة      : غزة
 كـانوا   أتـراك  الحرية قبالة شواطئ غزة والتي استشهد فيها تسعة          أسطولاالحتالل بحق المشاركين في     

وشارك مسئولون فلسطينيون وأتراك وشخصيات شعبية       .األسطول المشاركة في    مرمره ةسفينعلى متن   
وقفـة التـضامنية التـي       إلى وفد مصري، وجماهير فلسطينية خالل ال       إضافةورسمية من كال الجانبين     

 اإلغاثـة على شاطئ بحر غزة وزارة الخارجية الفلسطينية بغزة ومؤسـسة           " مرفأ الصيادين "نظمتها في   
ورفع المشاركون في الوقفة صور شـهداء        .التي تنشط في القطاع   " اي اتش اتش  "التركية المعروفة باسم    

انهم ومواصلة الطريق حتى رفع الحصار       عدم نسي  أكدت الحرية والفتات كتبت بالعربية والتركية       أسطول
  .عن غزة

  31/5/2013قدس برس، 
  

  ن لالجئين الفلسطينيي الشاملة للصحة المدرسيةإستراتيجيتها تطلق األونروا .28
 الشاملة للصحة المدرسية وذلك خـالل االجتمـاع         إستراتيجيتها أعلنت األونروا أمس عن إطالق       :عمان

  . أطباء األسنان وأخصائيي التعليم الصحي في اإلقليمالخامس عشر ألطباء صحة األسرة وكبار
 في بيان صحفي إن الفقر وارتفاع الكثافة السكانية وسوء األحوال المعيشية في مجتمعات              األونرواوقالت  

الالجئين تعني أن طلبة األونروا يمكن أن يكونوا عرضة بشكل خاص للعديد من المخاطر الصحية، كثير                
الخـدمات الـصحية    :  أربعة مجاالت رئيـسة هـي      اإلستراتيجيةوتتناول  . المدرسيةمنها تتعلق بالبيئات    

  .الشاملة، والبيئة المدرسية الصحية واآلمنة والصديقة للطفل، والتثقيف الصحي، والتغذية والمقاصف
 تعد تطويرا للبرنامج الحالي للـصحة       اإلستراتيجية هذه   أن«وقال رئيس قسم حماية الصحة ماجد حبابة        

انه سيتم تنفيذ    البيان    وأضاف .»رسية، وذلك ألننا نقوم بالتركيز على الطلبة كأفراد وعلى احتياجاتهم         المد
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وأشـار   . في مناطق عمليات الوكالة الخمس في األردن والضفة وغزة ولبنان وسورية           هذه اإلستراتيجية 
نروا تقوم بتزويد طلبتها     طفل فلسطيني الجئ، فإن األو     491,000 انه من خالل تعليم أكثر من        إلىالبيان  

  .بخدمات الصحة المدرسية
  1/6/2013األيام، رام اهللا، 

  
  "إستراتيجية الغطرسة" بعنوان "السالم اإلسرائيلي"سلسلة  من الثالث الجزءصدور  .29

 للكاتب مجدي حمـاد،     "إستراتيجية الغطرسة " بعنوان   "السالم اإلسرائيلي "صدر الجزء الثالث من سلسلة      
، ويرى فيه أن عنصر الزمن، وهو أسـاس استـشراف           "سات الفلسطينية واإلستراتيجية  باحث للدرا "عن  

المستقبل، ويشكل أهمية خاصة بالنسبة إلى عملية صوغ سيناريوهات الصراع أو التسوية، ولهذا العنصر              
  .أهمية مضاعفة في حال الصراع العربي ـ اإلسرائيلي

  1/6/2013السفير، بيروت، 
  

  األردنيين المضربين عن الطعام في سجون االحتاللاألسرى مع ناتضاممسيرة وسط عمان  .30
انطلقت بعد صالة الجمعة من يوم أمس من أمام " جمعة األكفان" تحت عنوان : غادة الشيخ- عمان

الجامع الحسيني في وسط البلد مسيرة دعت إليها تنسيقية اللجان العاملة لألسرى وحراكات إصالحية 
وشارك . ردنيين الذين دخل إضرابهم المفتوح عن الطعام اليوم الحادي والثالثينتضامنا مع األسرى األ

في المسيرة قيادات في الحركة اإلسالمية وممثلون عن حراكات شعبية وعشائرية وإصالحية في األردن، 
وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة  .باإلضافة إلى أهالي األسرى األردنيين في سجون االحتالل

تدخل لنصرة قضية األسرى األردنيين الذين دخلوا في حالة حرجة بعد دخول ستة منهم إلى بال
الذين "المستشفيات بسبب تردي أوضاعهم الصحية وامتناعهم عن تناول الدواء كجزء من احتجاجهم 

وانتقد المشاركون في المسيرة غياب  ".يوجهون من خالله رسالة للحكومة األردنية إلنصاف قضيتهم
سفير األردني في تل أبيب وليد عبيدات عن قضية األسرى وعدم زيارته لهم منذ اليوم األول من ال

إزاء قضية األسرى، وطالبوها بالعمل " مقصرة" معتبرين أن وزارة الخارجية ،معركة أمعائهم الخاوية
 قضية وأكدوا استمرار الحراك الشعبي اإلصالحي بالدفاع عن. لتحقيق مطالب األسرى األردنيين

األسرى وتنظيم الفعاليات التضامنية لهم إلى حين تحقيق مطالبهم، وأولها اإلفراج عنهم، مطالبين الرأي 
وفي كلمة له  .العام األردني ومن خالل وسائل اإلعالم أن يحمل شعار األسرى عنوانا للمرحلة المقبلة

ة غائبة عن مواطنيها وعن الواجب إن الحكوم"قال القيادي في حركة اإلخوان المسلمين سالم الفالحات 
وقال إن بعض األسرى األردنيين قضى أكثر من ". الوطني وكأن أسراها غير مضربين عن الطعام

الحكومة تتحدث عن كل شيء إال عن مواطنيها "أربعين عاما داخل المعتقالت الصهيونية، مشيرا إلى أن 
ترك االسرى مضربين "طان العجلوني أن واعتبر األسير األردني المحرر سل .خصوصا األسرى منهم

إلى ذلك استهجنت تنسيقية اللجان العاملة لألسرى  ".عن الطعام وسط صمت حكومي غير مفسر هو عيب
موقف الحكومة الالمبالي بحياة األردنيين، واألسرى الذين أعلنوا من خالل رسائلهم أن "في بيان لها 

 ".أوزانهم تنقص ولكن معنوياتهم ترتفع
  1/6/2013، ، عّمانالغد
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  نوقف إضرابنا إال على أرض الوطنلن: أردنيونأسرى  .31
 محامية وزارة األسرى األردنيين في سجون االحتالل ، أنرام اهللا من 1/6/2013، الغد، عّماننشرت 

وقالت الخطيب في ". أن األسرى لن يوقفوا إضرابهم إال على أرض األردن"حنان الخطيب، أكدت 
إن الوضع الصحي لألسرى األردنيين المضربين عن "الجمعة من الضفة الغربية تصريح صحفي أمس 

  ". الرملة، في تدهور مستمر وخطيرالطعام والمعزولين في عيادة مستشفى
إن األسرى األردنيين القابعين في مستشفى "وأشارت الخطيب التي زارت أربعة منهم أول من أمس، 

 أنه تم عزلهم إلىعمات الغذائية وال يتناولون سوى الماء، الفتة الرملة يرفضون الفحوصات الطبية والمد
  .في غرف عن العالم الخارجي وعن بقية األسرى المرضى

 ، أن رام اهللا، ومن تامر الصمادي،عماننقالً عن مراسلها في  1/6/2013، الحياة، لندنوأضافت 
تناول الدواء والفحوص الطبية،  التوقف عن العالج وعن وا أعلن"إسرائيل"األسرى األردنيون لدى 

مطالبين حكومة بالدهم بالتدخل من أجل تحقيق مطالبهم، وفي مقدمها نقلهم إلى بالدهم إلتمام ما تبقى من 
  ."إسرائيل"حكمهم وفق اتفاقية وادي عربة الموقعة بين المملكة و

صيتهم في رسالتهم هذه إلى  فيها إنهم أرادوا أن يقدموا وقالواووجه األسرى رسالة إلى الشعب األردني 
شعبهم بعد توقفهم عن تناول الدواء والعالج، معتبرين أن سقوط أي منهم في معركة األمعاء الخاوية 

  ."سيعيد لكل أسير أردني وشهيد أردني ومفقود أردني على ثرى فلسطين حقوقه وعزته وكرامته"
 

  مال إسرائيلية لن تتحققأنباء طلبنا من حماس مغادرة لبنان آ": حزب اهللا "فيقيادي  .32
اللبناني، حسن حب اهللا، أن يكون الحزب قد طلب من قيادة ونشطاء " حزب اهللا" نفى القيادي في :بيروت

:  قدس برسوكالةوقال حب اهللا في تصريحات خاصة ل حركة حماس المتواجدين في لبنان مغادرها،
مقاومة، وهي أمنية لن تتحقق، نحن لم نطلب هذه رغبة اإلسرائيليين الذين يعملون لإليقاع بين فصائل ال"

من حماس أن تغادر لبنان أصال، وقد أكدت حماس نفسها هذا الخبر، وعالقتنا معها قائمة ولم تنقطع، 
كما أن قنوات التواصل بيننا وبين كافة قوى المقاومة قائمة، ونحن سائرون نحو تحقيق هدفنا الكبير 

، "رضه وإقامة دولتهأ لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتحرير بحول اهللا تعالى الذي هو هدف األمة
في حزب (بالنسبة لنا "وجدد حب اهللا موقف الحزب الداعم للقضية الفلسطينية، وقال إنه  .على حد تعبيره

فلسطين هي القضية المركزية له، وهو حريص في ذلك على العالقة مع كافة القوى الفلسطينية لرفع ) اهللا
  ".تعادة األرض وتحرير األسرى وإقامة دولتهالظلم واس

  31/5/2013قدس برس، 
  

 في جنوب لبنان "إسرائيل" يمارس في سورية أساليب "حزب اهللا":  اإلسالميةالجماعة .33
 يمارس في "حزب اهللا"عماد الحوت أن " الجماعة اإلسالمية"  في مجلس النواب اللبناني عننائبالاعتبر 

 اإلسرائيلي في جنوب لبنان، حيث كان هذا العدو يحتل جنوب لبنان ويهاجم سورية ما كان يمارسه العدو
 .»البيوت ويقتحمها ويقتل النساء واألطفال، وهو يعاني من أزمة ضمير ألنه يمارس ما كان يقاومه

 1/6/2013، السفير، بيروت
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  يندد بمشروع بناء وحدات استيطانية في شرق القدساألوروبياالتحاد  .34
 ندد االتحاد األوروبي الجمعة بالمشروع اإلسرائيلي لبناء وحدات استيطانية جديدة :)ب.ف.أ (-بروكسل 

يجعل من "في القدس المحتلة، مشددا على أن التوسع في المستوطنات في األراضي المحتلة يمكن أن 
 آشتونرين وأعلنت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاث". المستحيل التوصل إلى حل قائم على دولتين

 المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وقد تجعل من المستحيل التوصل إلى حل الدولتين"أن ."
وضع حد فورا لمشاريعها االستيطانية في الضفة الغربية بما " الحكومة اإلسرائيلية على آشتونوحثّت 

  . لحل النزاع بين الطرفين"السبيل األفضل"، وتابعت أن المفاوضات ال تزال "فيها شرق القدس
 1/6/2013، السبيل، عّمان

 
  منظمات تنظم مظاهرة أمام السفارة اإلسرائيلية ضمن فعاليات المسيرة العالمية إلى القدس: لندن .35

ضمن فعاليات المسيرة العالمية إلى القدس، من المتوقع أن يشارك أعداد كبيرة من أهالي لندن من : لندن
 يونيو أمام / حزيران7ختلفة في التظاهرة الكبيرة التي ستنظم يوم الجمعة خلفيات سياسية وعرقية م

السفارة اإلسرائيلية في العاصمة البريطانية لندن، وذلك لالحتجاج على ممارسات دولة االحتالل 
  .اإلسرائيلي العنصرية بحق مدينة القدس وأهلها، وللمطالبة بإنهاء احتاللها للمدينة المقدسة

اهرون والمتضامنون خالل المظاهرة عن قلقهم من استمرار احتالل القدس، وكذلك من وسيعبر المتظ
ممارسة دولة االحتالل كل أشكال العنف ضد المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين، المسلمين منهم 

  .والمسيحيين، التي تتعارض بشكل واضح مع مقررات األمم المتحدة ومع القوانين الدولية
رة الذين يمثلون عددا من المنظمات التضامنية ومؤسسات المجتمع المدني البريطاني، منظمو المسي

باإلضافة لمنظمات تمثل الجالية الفلسطينية والجاليات العربية واإلسالمية، قرروا تنظيم التظاهرة من 
 46 والذي يصادف الذكرى 13-6-7 مساء يوم الجمعة الموافق 7:30 حتى الساعة 5:30الساعة 

تالل الجزء الشرقي من مدينة القدس الفلسطينية، وذكرى احتالل المسجد األقصى المبارك وكنيسة الح
  .القيامة وغيرها من المواقع المقدسة

 1/6/2013، القدس العربي، لندن
  

   على الشرعية الفلسطينيةالصراع .36
  فراس أبو هالل

غزة على رأس وفد االتحاد العالمي لم يكن الجدل الكبير الذي رافق زيارة الشيخ يوسف القرضاوي إلى 
لعلماء المسلمين ظاهرة جديدة على الساحة الفلسطينية، إذ أن السلطة ومنظمة التحرير وفصائل اليسار 
تعاملت ببرود ورفض مع كل الزيارات ذات البعد السياسي إلى غزة، بحجة أن مثل هذه الزيارات تعمق 

 المنظمة وفقط -حسب هذه األطراف- الشرعية التي تمثلها من االنقسام الفلسطيني، وتعتدي على وحدانية
  .المنظمة

فقد أعلنت السلطة وبعض األطراف الفلسطينية األخرى عدم ارتياحها مثال لزيارة أمير قطر للقطاع في 
العام الماضي، ويبدو أن ضرورات التعامل الدبلوماسي خففت من لهجة عدم االرتياح تجاه تلك الزيارة، 

الذي ال ينطبق على زيارة الشيخ القرضاوي التي ووجهت بنقد حاد يصل إلى درجة التشنج، وهو األمر 
وخصوصا ما يتعلق بتلك التصريحات المسيئة للشيخ القرضاوي من قبل بعض ناطقي السلطة الفلسطينية 
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وحركة فتح، والتي قالت إن الشيخ حصل على جواز سفر فلسطيني مزور، مع العلم أن الجواز الذي 
  .صل عليه لم يكن سوى هدية رمزية تقديرا له على مواقفه تجاه القضية الفلسطينيةح

ومن المتوقع أن تشهد الساحة الفلسطينية توترا مشابها عند قيام رئيس الوزراء التركي بزيارته المزمعة 
ارجية إلى غزة، وهي الزيارة التي أثارت جدال واسعا حتى قبل حدوثها، ويبدو ذلك من دعوة وزير الخ

األميركي جون كيري، أردوغان، لالمتناع عن هذه الزيارة، وهو األمر الذي ردت عليه وزارة الخارجية 
  .التركية بالقول إن تركيا تفعل ما تريد وال تسمح ألي طرف بالتدخل في سياستها وعالقاتها الدبلوماسية

ى مستوى الرئاسة األميركية، ولكن األمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل يبدو أن الضغوط قد وصلت إل
وهو ما يمكن استنتاجه من تصريحات أردوغان في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس األميركي في 

  .واشنطن، والتي قال فيها إنه سيزور رام اهللا وليس قطاع غزة فقط
ل المنظمة بكل فلماذا تثير الزيارات السياسية إلى قطاع غزة كل هذا الجدل؟ ولماذا تحاربها فتح وفصائ
  قوة؟ ولماذا تحرص حركة حماس بالمقابل على تشجيع أكبر قدر ممكن من هذه الزيارات؟

  
  صراع قديم جديد

، إذ أن ما تشهده الساحة الفلسطينية اليوم هو "الشرعية"إن كلمة السر في اإلجابة عن األسئلة السابقة هي 
ة حماس ومنظمة التحرير، وهو الصراع الذي امتداد طبيعي للصراع على الشرعية الفلسطينية بين حرك

، لتصبح العبا مهما في السياسة 1987ابتدأ منذ دخول حماس إلى ميدان المقاومة الوطنية في العام 
والثورية الفلسطينية، ومنافسا محتمال على الشرعية الفلسطينية التي احتكرتها منظمة التحرير الفلسطينية 

  .1969منذ سيطرة فتح عليها في العام 
ومما زاد في حدة هذا الصراع الشعبية الكبيرة التي حازت عليها حماس بوقت قياسي، ومشاركتها 
الواسعة في االنتفاضة األولى، وتنفيذها لفعالياتها الخاصة بعيدا عن فعاليات ما كان يعرف بالقيادة 

  .ةالموحدة لالنتفاضة والتي ضمت في ذلك الوقت فصائل منظمة التحرير الفلسطيني
، وهو ما 2006ولكن الصراع اتخذ بعدا سياسيا وأمنيا أشد ضراوة بعد االنتخابات التشريعية في العام 

يمكن أن يفسر المناوشات والمناكفات التي أعقبت فوز حماس في هذه االنتخابات وتشكيلها للحكومة، مما 
 الصراع على الشرعية أدى في نهاية األمر إلى الحسم العسكري لصالح حماس في قطاع غزة، ليدخل

مرحلة غير مسبوقة، ال تزال فصولها مستمرة حتى اليوم، وهو ما يدعونا للبحث في العناصر المختلفة 
  .المكونة للشرعية لحركة التحرر الوطني الفلسطيني

  
  الشرعية التاريخية

، وهي تمثل الشرعية التاريخية عنصرا مهما في بناء الشرعية لصالح قيادة أي حركة تحرر وطني
الشرعية التي تقوم على تقدير دور القيادة أو الفصيل الرائد في إطالق الثورة، وفي بناء الوعي الجمعي 

  .الذي يؤمن بالحقوق الوطنية ضد العدو أو الخصم أو المحتل
ومما ال شك فيه أن حركة فتح بالدرجة األولى، إضافة إلى الفصائل الفلسطينية اليسارية والقومية، تتمتع 

ذا النوع من الشرعية، إذ أن هذه الفصائل اشتركت في إطالق الثورة الفلسطينية الحديثة منذ العام به
  .، وفي تحويل منظمة التحرير الفلسطينية إلى كيان مسلح يسعى إلى تحرير فلسطين1965
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 كما ساهمت هذه الفصائل، وعلى رأسها حركة فتح، بتشكيل الكيانية الوطنية الفلسطينية، وبتحقيق
انتصارات عسكرية وسياسية كبيرة، على الرغم من إخفاقاتها في ساحات متعددة وفشلها في تحقيق 
الهدف النهائي للمنظمة ولحركة التحرر الوطني الفلسطيني، وهو تحرير فلسطين وعودة الالجئين 

  .وتعويضهم
ول التدريجي إلى دولة، وهو ولكن الشرعية التاريخية تفقد جزءا كبيرا من أهميتها عندما تبدأ الثورة بالتح

ما يؤكده تاريخ الثورات العالمية، كما حصل مثال مع الجنرال سيمون بوليفار محرر أميركا الالتينية، 
وكما حصل أيضا مع ثامبو إمبيكي رفيق نضال ونائب نيلسون مانديال، حيث لم يشفع التاريخ النضالي 

ستمرار بالتربع على عرش الشرعية بعد أن تحولت لكل من بوليفار وإمبيكي اللذين لم يتمكنا من اال
  .الثورة إلى دولة

 مستمرة باعتبارها لم تحقق أيا من أهدافها -نظريا–وعلى الرغم من أن الثورة الفلسطينية ال تزال 
الرئيسية، إال أن اتفاق أوسلو وما أنتجه من سلطة، قد قاد إلى تكوين شكل هجين بين الثورة والدولة، 

 إلى تراجع أهمية الشرعية التاريخية في حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وساهم في وهو ما أدى
  .تآكلها، وإن كان لم ينهها بشكل كامل حتى اآلن

وبمقابل هذا التآكل في الشرعية التاريخية لحركة فتح وفصائل المنظمة، فإن شرعية تاريخية جديدة بدأت 
 25شكيل تاريخها النضالي الخاص بها، منذ أكثر من تكتسب من قبل حركة حماس، التي عملت على ت

  .عاما، وهي مدة تزيد قليال عن نصف تاريخ الثورة الفلسطينية الحديثة برمتها
  

  الشرعية الثورية
ترتبط الشرعية الثورية ارتباطا وثيقا بالشرعية التاريخية، إذ أنها تتأسس على التاريخ الثوري لقيادة ما 

تلف عنها بكونها ال تقتصر فقط على أداء هذا الفصيل أو القائد في الماضي فقط، أو فصيل ما، ولكنها تخ
  .بل على استمرارية العمل الثوري ما دامت أهداف الثورة لم تتحقق

ومن المعلوم أن حركة فتح تمتلك تاريخا ثوريا كبيرا على مدى تاريخ الثورة الفلسطينية الحديثة، فيما 
 بنضالها في رفد المشروع الوطني الفلسطيني بزخمها الثوري في مراحل ساهمت قوى اليسار الفلسطيني

مختلفة من تاريخ هذا المشروع، وبشكل أخص في المراحل األولى من انطالق الثورة وحتى الخروج من 
، وهو ما يعني أن هذه الحركات وعلى رأسها حركة فتح حازت على الشرعية 1982بيروت في العام 

  . مراحل التاريخ الفلسطيني الحديثالثورية في كثير من
وينطبق األمر نفسه على حركة الجهاد اإلسالمي، التي قدمت نماذج ثورية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، 
بل إنها تتميز عن غيرها من الفصائل الفلسطينية بتبني مواقف أكثر راديكالية تجاه الصراع مع االحتالل 

  .ثورية ال يمكن تجاوزها في المعادلة الفلسطينيةاإلسرائيلي، وهي بذلك تكتسب شرعية 
وإن دخلت متأخرة إلى ساحة –أما حركة حماس، فقد قدمت فعال ثوريا مقاوما يحسب لها أيضا، وهي 

 إال أنها شكلت أحد األرقام الصعبة في معادلة الثورة الفلسطينية منذ تأسيسها -العمل الثوري الفلسطيني
 التي مثلت نقلة نوعية في تاريخ الحركة، بحيث أصبحت حماس منذ هذه وحتى بداية انتفاضة األقصى،

االنتفاضة الفاعل األكبر في مجال العمل الثوري الفلسطيني، وخصوصا بعد رحيل الرئيس عرفات وتبني 
حركة فتح بقيادة الرئيس عباس لخيار التفاوض اإلستراتيجي ورفض كل أشكال العمل الثوري، باستثناء 

  .شعبيةالمقاومة ال
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لقد استطاعت حماس أن تحظى بقدر متزايد من الشرعية الثورية بعد تحول انتفاضة األقصى من طابعها 
الشعبي إلى عمل ثوري يقوم أساسا على جهد الفصائل المسلحة، حيث لعبت الحركة دورا كبيرا في 

  .االنتفاضة بعد هذا التحول
 للحركة ظرفا موضوعيا وضعها في قيادة ، منح2006ولكن سيطرة حماس على قطاع غزة في العام 

العمل الثوري في القطاع، األمر الذي شكل لحظة مفصلية في زيادة رصيد الشرعية الثورية للحركة، من 
  :خالل ثالث محطات

، والقدرة على االحتفاظ بالجندي 2008/2009الصمود في مواجهة العدوان اإلسرائيلي في العام 
ادلته بحوالي ألف من األسرى الفلسطينيين، إضافة إلى االنتصار األكثر اإلسرائيلي جلعاد شاليط ومب

  .2012تشرين الثاني /وضوحا في الحرب التي شنها االحتالل في نوفمبر
وبالعودة إلى حركة فتح، فإن من الواضح أن شرعيتها الثورية أصبحت على المحك في ظل تمسكها 

ن تنفيذ برنامج المقاومة الشعبية الذي أقرته في دورتين بخيار المفاوضات السلمية، وعدم تمكنها حتى م
  .متتاليتين من اجتماعات المجلس الثوري للحركة

  
  الشرعية االنتخابية

مع البدء التدريجي للتحول من الثورة إلى الدولة، تأخذ الشرعية الدستورية أو االنتخابية بالحلول شيئا 
ألمر الذي يعني أن التاريخ التأسيسي للثورة واإلنجازات فشيئا مكان الشرعية الثورية أو التاريخية، ا

النضالية عبر تاريخ هذه الثورة، لن يعود كافيا المتالك الشرعية ألي فصيل من فصائل العمل الوطني، 
بل ال بد من تدعيم هذا التاريخ بشرعية الصندوق االنتخابي، وباالستناد إلى المبادئ الدستورية التي تحكم 

  .عصر الحديثالدول في ال
وقد تنبه الرئيس الراحل ياسر عرفات لهذا األمر، وتجاوب مع متطلبات اتفاقية أوسلو، من خالل وضع 
قانون أساسي أو دستور فلسطيني يحكم العالقة بين السلطة والشعب، ويضيف إلى الشرعية التاريخية 

  .القتراعوالثورية شرعية دستورية وانتخابية، تأتي عبر أصوات الناس بصناديق ا
ومن المعلوم أن حركة فتح استطاعت أن تدعم شرعيتها التاريخية والنضالية بعد تأسيس السلطة الوطنية 
بالشرعية االنتخابية، حيث استطاعت الحركة وقائدها التاريخي ياسر عرفات تحقيق انتصار واضح في 

قاطعة حماس وعدد من فصائل ، في ظل م1996االنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في العام 
منظمة التحرير لهذه االنتخابات، كما استمرت فتح بالحفاظ على الشرعية االنتخابية بعد رحيل ياسر 
عرفات، بعد أن حقق مرشحها محمود عباس انتصارا انتخابيا يؤهله لخالفة عرفات في منصب الرئاسة 

  .2004في العام 
 أدت إلى اقتسام الشرعية 2006كانون الثاني / في ينايرولكن االنتخابات التشريعية التي أجريت 

االنتخابية بين حركتي فتح وحماس، بحصول حماس على أغلبية مريحة في المجلس التشريعي، وهو ما 
يؤهلها لرئاسة الحكومة التي تتقاسم السلطة مع الرئاسة حسب القانون األساسي المعدل، األمر الذي أجج 

  .حماس وفتح، وعمق من األزمة بدال من المساهمة في حلهاالصراع على الشرعية بين 
وقد أدى االنقسام الفلسطيني، الذي كان نتيجة حتمية للصراع على الشرعية، إلى زيادة هذا الصراع 
عمليا، من خالل تعطيل إجراء انتخابات جديدة ربما تساهم في حل أزمة الشرعية، على األقل في جانبها 

الذي شكل مادة للخالف بين طرفي الصراع، بحيث يدعي كل طرف أنه يمتلك االنتخابي، وهو األمر 
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الرئاسية والبرلمانية باتتا محل نزاع، بعد أن انتهت : شرعية الصندوق، مع أن الحقيقة أن كال الشرعيتين
المدة القانونية للرئيس وللمجلس التشريعي، بالرغم من محاولة كل طرف تفسير النصوص بالطريقة التي 

  .دمه في هذا الصراعتخ
ال يحتكر الشرعية لوحده دون اآلخر، وبينما تلعب ) فتح وحماس(ويبقى القول إن أيا من الطرفين 

الشرعية التاريخية لصالح حركة فتح، فإن الشرعية الثورية تميل في الوقت الراهن لصالح حركة 
 وهو األمر الذي يعني أن حماس حماس، بينما يحتفظ الطرفان بجزء غير مكتمل من الشرعية االنتخابية،

ال تملك ادعاء تمثيل الشعب الفلسطيني لوحدها، وأن المنظمة وحركة فتح ليس من حقهما أيضا احتكار 
هذا التمثيل، كما أنه ليس من حقهما محاربة الدعم السياسي واالقتصادي للشعب الفلسطيني في قطاع 

  .ةغزة، تحت ذريعة وحدانية التمثيل ووحدانية الشرعي
  31/5/2013نت، .الجزيرة

  
  شراء هدوء ما قبل العاصفة: الغربيةالضفة  .37

  ناثان ثرول وروبرت بلتشر
فيما يسكب الكثير من الحبر عن الجهود التي يبذلها وزير الخارجية األميركي جون كيري الستئناف 

تحقيق نهوض  الفلسطينية، بما في ذلك إعالنه هذا األسبوع عن رؤيته ل-المفاوضات اإلسرائيلية 
اقتصادي في الضفة الغربية، كُتب القليل نسبياً عن المكان الذي سيجد الفلسطينيون واإلسرائيليون أنفسهم 

لقد كان العام الماضي األكثر اضطراباً في السياسة الفلسطينية . فيه في حال انهارت المحادثات المنشودة
ت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ ، حيث ارتفع2007منذ سيطرت حماس على قطاع غزة في عام 

ووجدت السلطة الفلسطينية . في غزة، ما أطلق تكهنات باندالع انتفاضة ثالثة» عمود السحاب«عملية 
نفسها في أزمة مالية خانقة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها أو وقف التردي االقتصادي، وأعقب 

  .ذلك استقالة رئيس الوزراء سالم فياض
، وباألسرى 2012) سبتمبر(االحتجاجات المتعلقة بالوضع االقتصادي التي بلغت أوجها في أيلول ودفعت 

، بالكثيرين إلى التساؤل عن احتمال اندالع 2013) أبريل(ونيسان ) فبراير(لدى إسرائيل في شباط 
فإن جميع وعلى رغم وجود بذور مثل تلك الحالة، . انتفاضة أخرى، أو حتى نهاية السلطة الفلسطينية

فحتى اآلن، ليس هناك . األدلة تشير إلى أن مثل تلك المخاوف، أو اآلمال بالنسبة للبعض، مبالغ بها
مؤشر إلى توافر كتلة حرجة من الفلسطينيين ستدفع النظام السياسي الفلسطيني إلى نقطة الغليان أو 

 ذلك الوضع بإبقاء اقتصاد التحرك بحدة نحو المواجهة مع إسرائيل، التي تحاول تجنب الوصول إلى
وفي ظل . السلطة الفلسطينية عائماً والحد من حدوث إصابات بين الفلسطينيين، خصوصاً سقوط قتلى

غياب قيادة فلسطينية موحدة واستراتيجية جامعة، وما دام الشعب الفلسطيني منقسماً ومستنزفاً، لن تحظى 
  .انتفاضة شعبية بالكثير من الجاذبية

الوضع المالي للسلطة الفلسطينية واألسرى المضربين عن الطعام أهم القضايا التي دفعت إلى إلّا أن كون 
في حين . خروج احتجاجات كبيرة، فإن ذلك يظهر ضآلة آفاق السياسة الفلسطينية ومحدوديتها اليوم

 هاتين تعتبر القضيتان محوريتين في الحياة الوطنية، فإن ثمة أسباباً لتمحور النشاط السياسي حول
القضيتان ). باستثناء تلك الموجهة ضد فياض(القضيتين، فهما ال تتسببان في أي انقسام أو ضغينة 

تحظيان بدعم جميع األطراف وال تالمسان في شكل مباشر القضايا االستراتيجية المحورية كاالنقسام بين 



  

  

 
 

  

            28ص                                     2877:                العدد1/6/2013السبت  :التاريخ

ية نسبياً بالجاذبية بالتحديد ألن وتحظى القضايا الثانو. الضفة الغربية وقطاع غزة واالحتالل االسرائيلي
الفصائل الرئيسة تسمح بالتعبئة حولها وألن الفلسطينيين العاديين يشعرون بأن لديهم القدرة على المطالبة 

  .وحالما كانت االحتجاجات تهدد بتجاوز الحدود التي رسمتها القيادة، كان يكبح جماحها بسرعة. بالتغيير
ن باستغالل االحتجاجات واالستياء المستمر إلحداث تغييرات كبيرة، إلّا ثمة رغبة لدى بعض الفلسطينيي

أن قلة منهم مستعدة للقفز نحو المجهول، حيث إن لديهم مخاوف حيال ما يمكن التغييرات الجذرية في 
لم يتمكن أولئك الذين يدعون . السلطة الفلسطينية أن تعنيه، سواء للحركة الوطنية أو للفلسطينيين أنفسهم

حتى اآلن من إقناع الفلسطينيين في شكل عام بالتحرك، ألنه ليس من الواضح ما » إنهاء أوسلو«إلى 
  .يمكن أن يترتب على ذلك من جهة، ومن جهة أخرى ليس هناك ضمانات على أن ذلك سيحل مشاكلهم

د أثبتت إسرائيل أنها لق. لهذا السبب، فإن التقارير التي تنذر بدنو أجل السلطة الفلسطينية تبدو مبالغاً بها
عمق االنقسامات بين فتح . تعتبر وجود السلطة الفلسطينية، إن لم يكن ازدهارها، مصلحة وطنية لها

يعتقد . وحماس هو ما يعطي فتح دافعاً للمحافظة على السلطة الفلسطينية بصفتها أقوى مؤسساتها
ن األموال ستستمر في التدفق في المستقبل ديبلوماسيون غربيون والكثير من الفلسطينيين أن مبالغ كافية م

المنظور للمحافظة على حياة السلطة الفلسطينية، وأن الرئيس محمود عباس سيبقى حاضراً وسيفعل ما 
بوسعه لتأخير الخطوات التي تتسبب بمخاوف كبيرة إزاء المواجهة مع إسرائيل، إذ ال تزال المساعدات 

  .ة الفلسطينية، بالمعنى الحرفي، تشتري الوقتالممنوحة للفلسطينيين، وخصوصاً للسلط
على رغم ذلك، فإن فصالً جديداً يجرى تدشينه، حيث تتعرض السياسة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية 

لم يعد الحديث عن خالفة عباس محظوراً، وهو ما يشير إلى أن الضفة الغربية تدخل . لتحوالت جذرية
 عاماً، ستنتهي 78عندما يرحل عباس الذي يبلغ من العمر . تأجيلهافي مرحلة انتقالية يحاول كثيرون 

حقبة كاملة بالنسبة للحركة الوطنية، فهو آخر زعيم يتمتع بمكانة وطنية وشرعية تاريخية وملتزم فعالً 
السلطة الفلسطينية حدثاً » انهيار«من غير المحتمل أن يكون . بالتسوية التفاوضية التي يفضلها العالم

ناتجاً من إرادة واعية بمقدار ما سيكون محصلة عملية تتمثل في التفريغ » تفككها«اً، ولن يكون عابر
  .التدريجي للمؤسسات التي لم تكن يوماً قوية

ال تعود جذور هذه التحوالت إلى ضعف السلطة الفلسطينية فحسب، بل أيضاً إلى ضعف النظام السياسي 
ة غياب شرعيته وهو األمر الذي يشكل في سياق االحتالل أكبر الفلسطيني، وربما في شكل أكثر جوهري

إذ يمكن نظاماً يتمتع بالشرعية أن يتحمل ضغوطاً كبيرة، أما النظام الذي . تهديد الستقرار الضفة الغربية
إن شراء الوقت من خالل الحلول الموقتة . ال يحظى بوالء حقيقي فال يمكنه تحمل الكثير من الضغوط

أما محاولة التصدي . ألهداف ويمكن أن يؤجل االنهيار، لكنه ال يعدو كونه إجراء سطحياًسيحقق بعض ا
  .للمسببات المحتملة للصراع فإنها ستؤدي على األرجح إلى نشوء المزيد من هذه المسببات

ويمكن استئناف المفاوضات أن يساعد في تأجيل التصعيد، ليس ألن الفلسطينيين يؤمنون بما يمكن أن 
مه هذه المفاوضات، بل ألنها ستمنح القيادة الفلسطينية مبرراً أو ذريعةً لتأجيل التحركات التي يمكن تقد

أن تطلق ديناميكية تصعيدية، مثل الخطوات التي يمكن أن تتخذ في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها 
 السلطة الفلسطينية كمشروع من الهيئات الدولية، وألنها يمكن أن تقنع البعض في قوات األمن بأن دور

أما انهيار المفاوضات فسيخاطر بتسريع الديناميكيات نفسها التي صممت إلحباطها، . وطني لم ينته بعد
  .وبالتالي فإن المفاوضات من أجل المفاوضات أضرارها أكثر من منافعها



  

  

 
 

  

            29ص                                     2877:                العدد1/6/2013السبت  :التاريخ

كن أن يحدثها تنامي من المشكوك به أن تتحمل السلطة الفلسطينية اختبار الزمن أو الضغوط التي يم
فهناك : من الناحية الموضوعية، فإن الكثير من الظروف مؤات الندالع انتفاضة موجودة. اإلحباط

االستياء السياسي، وانعدام األمل، والهشاشة االقتصادية، وارتفاع حدة العنف وشعور طاغٍ بأن التعاون 
ما قد يقرر الفلسطينيون أن مصلحتهم على وفي مرحلة . األمني يحقق مصالح إسرائيلية وليست فلسطينية

المدى البعيد تتحقق من خالل عدم االستقرار، وأنهم يمكن أن يقتربوا من تحقيق مبتغاهم فقط بتوجيه هزة 
ستكون النتيجة مختلفة على األرجح عن االنتفاضة الثانية كما كانت االنتفاضة الثانية . للوضع الراهن

، ما لم يتم اتخاذ خطوات لتوحيد شرعية المؤسسات الفلسطينية وتعزيزها لكن. مختلفة كثيراً عن األولى
. ودفع اإلسرائيليين والفلسطينيين نحو سالم شامل، فإن حدثاً آخر يزعزع االستقرار هو أمر محتوم

  .وحتى ذلك الحين، فإن دوالرات المساعدات ال يمكن أن تحقق أكثر من شراء الوقت
  1/6/2013الحياة، لندن، 

  
  ...اية المليارات األربعةحك .38

  نبيل عمرو. د
حين يجلس الفقراء المعدمون، حول مواقد الحطب، التي تنتج من الدخان اكثر مما تشيع من الدفء، ال 
يجد رب العائلة المغلوب على أمره، والعاجز عن توفير اقل مستلزمات الحياة ألسرته، اال الوعد، ووعد 

  ".لو"الفقير المعدم يستند الى كلمة 
  ".لو ارسل لي اهللا من غامض علمه الف دينار فسأشتري لكم ثالثة أرطال من اللحم"

  :وهنا تتدخل الزوجة المسؤولة عن تنظيم الحرمان وترتيب شظف العيش قائلة
  .اال ترى ان ثالثة أرطال من اللحم مرة واحدة، هو تبذير، اذ يكفينا رطل واحد

  "لو"ل كلمة يجيب الرجل الذي اصبح مصدر االمل من خال
  ".يا حرمة متكونيش قطاعة رزق خللي االوالد يوكلو تيشبعوا"

منتدى دافوس االقتصادي نجح بصورة ملفتة في ان يكون منبرا عالميا، يتحدث فيه قليلو الحيلة عن 
حيث يتبارى الخطباء في .. آمالهم وتطلعاتهم، ففي هذا المنتدى العالمي مواصفات مكتملة لسوق عكاظ 

في الشرق االوسط، وحتمية " مزايا السالم"افضل ما لديهم من لغة بليغة، تتحدث عن امر واحد هو تقديم 
وبهذا تنعم : ، يقول الخطباء"المعدم واللحم"توفر االرادة المشتركة لتحقيقه، وحين يصل االمر الى حكاية 

  .شعوب المنطقة بالسالم واألمن والرفاه
انتشر ربيع . ردنية المضيافة، التي يقطعها الفلسطينيون ذهابا واياباحيث المدينة اال"  الشونة-دافوس"في 

كالم بليغ، واغدقت فيه االمنيات، وكان سيد المناسبة هو الوزير المحترم جون كيري الذي تحدث عن 
اربعة مليارات دوالر كرأسمال اولي للسالم االقتصادي، الذي ال بد وان يتزامن مع السالم االمني 

ويبدو ان السيد كيري الرجل المخلص في سعيه، سيعتمد كثيرا في هذا االمر على السيد . والسياسي
طوني بلير، الذي بدوره سوف يعتمد على رئيس شركة كوكا كوال، لتحفيز الشركات العمالقة على 

  .!!االستثمار في فلسطين، كي يأكل الفقراء حتى يشبعوا
قتصادية فعالة ومنتجة، تحتاج كما يقول السيد كيري الى هذه المليارات االربعة، ولكي تضخ في عملية ا

قرارات مؤلمة، يتخذها الفلسطينيون واالسرائيليون للجلوس على مائدة المفاوضات، والبدء في مسار 
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سياسي اقتصادي امني جديد، ينعش االمال بعودة الحياة الى عملية السالم المحتضرة، ويفتح االبواب امام 
  .الستقرار في المنطقة، وربما في العالم بأسرهسالم يشيع االمن وا

ومع انني من الذين ايدوا بقوة وبصورة صريحة جهود السيد كيري، التي قوبلت بحذر شديد من جانب 
الفلسطينيين، وباستخفاف أشد من جانب االسرائيليين، اال انني ارى ان نوايا السيد كيري المخلصة بحاجة 

صبح حقائق سياسية ملموسة، واقول روافع اسرائيلية، الن اسرائيل وحدها الى روافع اسرائيلية قبل ان ت
من يضع العصي في دواليب كيري، ووحدها من يقود حملة نشطة ضد مشروعه ، بلغت حد اتهامه 

  !!بالسذاجة المفرطة، وانعزاله عن الواقع واستسهاله اختراق المستحيل بالكالم الجميل
 التي يبدو انها لن تتوفر على المدى المنظور، فهو بحاجة الى روافع والى جانب الروافع االسرائيلية

امريكية، وقد يتساءل البعض باستغراب كيف يحتاج وزير خارجية امريكا الى روافع امريكية ، فهو 
صاحب القرار االعلى ، وحين سمي وزيرا للخارجية صفق له الكونجرس وقوفا كتعبير عن التأييد 

  .والدعم
 الرافعة االمريكية لجهود كيري، يجب ان تظهر اذا لم يتخذ اطراف النزاع الفلسطينيون ان. الجواب 

  .واالسرائيليون تلك القرارارت المؤلمة التي طلبها كيري ومنح الطرفين مهلة قصيرة التخاذها
ات فماذا سيفعل؟ هل سيفرض على اسرائيل اوال ان تقبل بمبادرة يعدها هو النهاء النزاع، وضمن المسار

  الثالثة االقتصادية واألمنية والسياسية؟
هل ستوضع االمكانات االمريكية العمالقة، بتصرف كيري كي يذعن االسرائيليون لخطته، وليس لخطط 

  ومطالب الفلسطينيين والعرب؟
ام سنشهد تخليا تدريجيا عن الحزم اللغوي، الذي ظهر في البدايات، لمصلحة العودة مرة اخرى الى 

االقناع، التي سار عليها االمريكيون مع اسرائيل عقودا من الزمن ولم تؤدي إال لمزيد من دبلوماسية 
االبتعاد عن عملية السالم، لدرجة ان من يحاول وحتى لو كان وزير خارجية امريكا، يتهم بالسذاجة 

  .وسوء التقدير
ف رئيس الكوكا كوال على ان المليارات االربعة الموعودة، بالغة االهمية بالنسبة للفلسطينيين، وعط

اهمية االستثمار في بلدنا الفقير امر قدره رجال االعمال وسال لعابهم، حتى انهم تقدموا بمبادرة لدعم هذا 
  ..التوجه
تبقى الحلقة المفقودة التي يتعين على الوزير المحترم جون كيري ايجادها، وهي االسنان ... ولكن 

رات السياسية واالمنية واالقتصادية مضمونها ومصداقيتها، وتفرض االمريكية الحادة، التي تعطي للمباد
على صناع القرار في اسرائيل عقالنية وايجابية، فهل هنالك انياب من هذا القبيل، يمكن رؤيتها على 

  المدى المنظور، ام ستعود من جديد الى امنيات الفقراء المعدمين؟
  .سنرى بعد انقضاء االسبوعين

  1/6/2013، القدس، القدس
  

   السياسة من بوابة االقتصادوتطويعكيري  .39
  مأمون الحسيني

من حق وواجب الفلسطينيين التزام جانب الحذر، ورفع منسوب التشكيك في قدرة رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس على مواجهة الضغوط األمريكية واألوروبية والعربية الهادفة إلى دفعه إلى 
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بنيامين نتانياهو الذي مافتئ يؤكد أن السالم الذي ” اإلسرائيلي“يس الوزراء استئناف المفاوضات مع رئ
دولة يهودية، ووضع تدابير أمنية لسكان الدولة ” إسرائيل“االعتراف ب : يريده يعتمد على أساسين

وأسباب ذلك ال تقتصر فقط على حجم ومستوى هذه الضغوط وتداعياتها المؤلمة، سياسياً . العبرية 
” التفاوض“ياً واجتماعياً، أو حشر الرئيس الفلسطيني نفسه، وسلطته، ومنظمة التحرير، في خيار واقتصاد

واعتباره الممكن الوحيد، وإنما تمتد إلى وجود تيار مؤثر في أوساط السلطة وبعض الشرائح والنخب 
دواء “ن كيري ، يرى في مقترحات وزير الخارجية األمريكي جو”اتفاق أوسلو“االقتصادية التي أنجبها 

ال بد من تجرعه تحت ظالل استمرار حالة االنقسام الفلسطيني، وتآكل مصادر القوة والصمود ” مرا
  .الذاتي، وواقع الضعف والتفتت واالنهيار والحروب الداخلية التي تجتاح الجوار العربي 
اساتها في المنطقة الجوهري في مقترحات كيري التي تُْبذل جهود أمريكية ودولية وإقليمية لحفر أس

العربية المحمولة على أجنحة الحرب السورية الداخلية والمتعددة األطراف، والتوتر المسلح في كل من 
العراق ولبنان، وحالة انعدام اليقين حيال المستقبل في األردن، هو أنها تحاكي مشروع الشرق األوسط 

المخضرم شمعون بيريز ” افوس البحر الميتد“الجديد الذي طرحه الرئيس الحالي للكيان، ونجم منتدى 
مشتركة يمكن ” إسرائيلية “- فلسطينية-في بداية تسعينات القرن الماضي، وتهدف إلى بناء سوق أردنية

في الثروات العربية قد بهتت ” اإلسرائيلي“توسيعها نحو الدول العربية األخرى، وإن كانت مالمح الطمع 
ر أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي المكتشف على سواحل بعد الوقوف على عتبة إنتاج وتصدي

فلسطين المحتلة في البحر المتوسط، واعتبار ذلك بمثابة األساس الذي يمكن أن يبنى عليه األمن 
، ورفع مستوى %8أما المدخل فهو إغواء الفلسطينيين بتخفيض البطالة إلى نحو . والتسوية السياسية 

ألف وظيفة خالل األعوام _ 00، وتأمين أكثر من %40واتب العاملين بنسبة ، وزيادة ر%50اإلنتاج 
الثالثة المقبلة، وذلك من خالل رزمة األربعة مليارات دوالر الموعودة التي تفيد التسريبات الصهيونية 

” غالية“أنه يمكن استثمار بعضها في إقامة مطار فلسطيني قرب أريحا، وإقامة مصنع بوتاس في منطقة 
  !صهيوني” كيبوتس“ال البحر الميت التي يوجد فيها شم

ما يفقأ العين في هذه التوليفة األمريكية التي تحاول استباق ما ترسمه خرائط الدم، وصراع القوى الدولية 
واإلقليمية المحتدم في قلب الشرق األوسط التي تقوم على أولوية االقتصاد، وفصل االتفاق بشأنه عن 

سيم الحدود، وفصل األخيرين عن اتفاقات الحقة بشأن الالجئين والقدس واألمن األمن وعن عملية تر
، ”دون شروط مسبقة“والمياه، وغير ذلك العناوين الرئيسة، هي أنها تشدد على أن تستأنف المفاوضات 

، مع التشديد بأن ”استفزازية“عن تصريحات أو خطوات ” اإلسرائيلي”وأن يمتنع الطرفان الفلسطيني و
، ووفق ما جاء على لسانه، غير معني بأن يكون موضوع البناء في المستوطنات شرطاً مسبقاً كيري

يمنع استئناف االتصاالت، بذريعة أن االتفاق على الحدود واألمن سيحل موضوع المستوطنات، ما يعني 
 تنفيذ الذين يواصلون” اإلسرائيليين“أن جهود وزير الخارجية األمريكي تتم بالتنسيق الكامل مع 

مخططات االستيطان والتهويد للسيطرة على األرض الفلسطينية، وتحويل مناطق الدولة الفلسطينية 
متناثرة ال رابط سياسياً أو جغرافياً بينها، بدليل استمرار ما يسمى ” كانتونات“االفتراضية إلى مجرد 

 الفلسطينية إلى منطقة  دونم من األراضي8000في جيش االحتالل، التي أضافت نحو” قيادة المركز“
نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية في العام الماضي، في عملية ضم وتهويد المزيد من األرض، 

   منزالً في القدس الشرقية450وإعالن النية الرتكاب مجزرة جديدة بحق 
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 كيري أن وعلى هذا األساس، وتحت وطأة انفتاح المنطقة برمتها على مختلف الخيارات، يبدو تأكيد جون
النهج االقتصادي لن يكون بديالً عن العملية السياسية، وأن الجانب األمريكي لن يقبل الدولة ذات الحدود 
المؤقتة، وهو يسعى من أجل الوصول إلى حل دائم يسهم في تحقيق السالم بين الفلسطينيين 

حل “ن البناء عليه لتحقيق ، ليس أكثر من ثرثرة فارغة من أي مضمون جدي وحقيقي يمك”اإلسرائيليين”و
” االقتصادية“وبالتالي، فإن األقرب إلى المنطق والواقع والمعطيات هو أن جزرة كيري . ” الدولتين

تهدف إلى تشجيع بعض النخب االقتصادية، وشرائح السماسرة الذين أثروا على حساب الشعب الفلسطيني 
تطبيع الذين يدعمون استئناف المفاوضات من ، وأنصار ال”اتفاق باريس االقتصادي”تحت ظالل أوسلو و

دون شروط، على تنفيس االحتقان الفلسطيني الذي يمكن أن يقود إلى رفع مستوى المجابهة مع االحتالل، 
الذي يشكل اللبنة الضرورية لبناء الكونفيدرالية ” السالم االقتصادي“وتمهيد التربة أمام ما يسمى 

 الضفة الغربية، في مقابل دويلة غزة التي تنغمس أكثر فأكثر في المرجحة ما بين األردن وفلسطينيي
  .الهموم والشجون واإلشكاليات المصرية 

  1/6/2013الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل" دولةيهودية  .40
  نبيل السهلي

اشترط رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قبوله النطالقة أية مفاوضات مع الفلسطينيين قبولهم 
وقد رافق الحديثَ عن مفاوضات محتملة دعا إليها وزير . عتراف بفكرة يهودية دولة إسرائيلاال

الخارجية األميركي جون كيري قبل عدة أسابيع نشاط استيطاني إسرائيلي محموم في الضفة الغربية 
 وعلى وجه الخصوص في 1948وبشكل خاص في مدينة القدس، وكذلك في األراضي المحتلة عام 

  .النقب جنوب فلسطين المحتلةمنطقة 
وتسعى المؤسسة اإلسرائيلية من وراء ذلك إلى فرض يهودية الدولة على األرض وإخراج الفكرة إلى 

والالفت أن مصطلح يهودية الدولة اإلسرائيلية برز إلى األمام في السنوات األخيرة . حيز الوجود العملي
بل ظهر في أدبيات المؤتمر الصهيوني األول الذي بوتيرة متسارعة، وذلك رغم أنه ليس حديث العهد، 

  . في مدينة بازل السويسرية1897آب /أنهى أعماله نهاية أغسطس
فكرة يهودية الدولة كانت دائما إحدى ركائز الفكر الصهيوني، وبغض النظر عن أن درجة هذه اليهودية 

ية، فإن هذا الزخم الكبير لهذه وبعض مضامينها كانت مثار جدل بين تيارات معينة في الحركة الصهيون
  .المقولة المتجددة ينطوي على أبعاد هامة سياسية وإستراتيجية في ذات الوقت

  
  قوننة التهويد لترسيخ الفكرة

كان من أهمها القانون المتعلق بتهويد , ثمة قوانين إسرائيلية عديدة صدرت في السنوات الخمس الماضية
وأصدر الكنيست . لتاريخية اإلسالمية والمسيحية على حد سواءأسماء األماكن والمعالم العربية ا

 قرارا يقضي بضرورة ترسيخ فكرة يهودية الدولة، والعمل على تعميمها 16/7/2003اإلسرائيلي يوم 
على دول العالم، ومحاولة انتزاع موقف فلسطيني إلى جانب القرار المذكور، وهذا ما يفسر اشتراط 

  .فلسطيني بفكرة يهودية الدولة قبل انطالق مفاوضات محتملة بين الطرفينإسرائيل قبول المفاوض ال
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وتضمن القرار إشارات إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة ليست مناطق محتلة، ال من الناحية التاريخية، 
  ".إسرائيل مع المفاوض الفلسطيني"وال من ناحية القانون الدولي، وال بموجب االتفاقيات التي وقعتها 

دعا إلى مواصلة تعزيز المستوطنات اإلسرائيلية وتطويرها، والتمسك بالخطوط الحمراء الصهيونية، و
، 1967 و1948وفي مقدمتها السيادة المطلقة على مدينة القدس بشقيها الغربي والشرقي المحتلين عامي 

  .واالحتفاظ كذلك بالمناطق األمنية
م بأنه يحمل في طياته توجها إسرائيليا لطرد أبناء وفي قراءة متأنية للمصطلح المذكور يمكن الجز

فلسطين من وطنهم بزعم الحفاظ على نقاء الدولة اليهودية، ويستوي في ذلك فلسطينيو األراضي المحتلة 
 الذين فرضت عليهم 1948 بمن فيهم العرب المقدسيون، وفلسطينيو األراضي المحتلة عام 1967عام 

ت الذي تسعى فيه المؤسسة اإلسرائيلية إلى أسرلتهم وجعلهم هامشيين في الجنسية اإلسرائيلية، في الوق
  .كافة مناحي الحياة

 أرييل شارون ممن عمموا المصطلح القديم -الميت سريريا-وقد كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق 
إسرائيل هي الجديد، وذهب إلى أبعد من ذلك حين أشار في أكثر من حديث صحفي ولقاء إلى أن حدود 

 -على حد قوله-من البحر األبيض المتوسط في الغرب إلى نهر األردن في الشرق، ولن تكون إسرائيل 
وذهب شارون إلى أبعد من ذلك، فطرح أفكارا إلسكان أهالي الضفة الغربية . إال دولة يهودية نقية

يل دولة يهودية نقية وهي وأكد مرارا أن إسرائ, وقطاع غزة في العراق وتجنيسهم بالجنسية العراقية
  .وكل العالم أيضاً" إسرائيل"لليهود في 

  
  البعد السياسي واإلستراتيجي للمصطلح

إضافة إلى ما تقدم، عملت المؤسسة اإلسرائيلية في المدى البعيد على سن القوانين التي تؤمن لها عملية 
 بمسميات عديدة لطرح أفكار حول اإلقصاء الدائمة والتهميش المستمر لألقلية العربية، وعقد مؤتمرات

وهذا ما حصل فعليا في , الهاجس الديمغرافي اإلسرائيلي جراء التزايد الطبيعي المرتفع بين العرب
  .2012 و2000مؤتمرات هرتسيليا السنوية التي عقدت بين عامي 

ضي الفلسطينية وفي هذا اإلطار بالذات تندرج الدعوات من قبل بعض القادة اإلسرائيليين لمبادلة األرا
التي تقوم عليها الكتل االستيطانية الكبيرة بالتجمعات الكبيرة داخل الخط األخضر مع الدولة الفلسطينية 

  .وتشمل تلك التجمعات منطقتي المثلث ووادي عارة. القادمة
ن كثيرين، ويلحظ المتابع للشأن اإلسرائيلي بأن كافة األطياف السياسية اإلسرائيلية، وكذلك قادة إسرائيليي

باتوا يتحدثون في السنوات األخيرة عن يهودية دولة إسرائيل، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
  .بنيامين نتنياهو الذي يقود دفة المؤسسة التنفيذية في إسرائيل

وبات من المؤكد أن مصطلح يهودية الدولة يشكل جوهر ومضمون الغايات األسمى واألهداف الكبرى 
وتبعاً لذلك أصبحت مقولة الدولة اليهودية بصورة غير مسبوقة وال . ة واإلستراتيجية إلسرائيلالسياسي

معهودة قاسما مشتركا بين مختلف التيارات والكتل واألحزاب واالتجاهات السياسية واالجتماعية والثقافية 
  .في إسرائيل

، على اعتبار أنه الشعار األنجع إلنهاء وسعت المؤسسة اإلسرائيلية إلى محاولة تعميم شعار يهودية الدولة
حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وبالتالي تصفية وإزاحة األساس القانوني لهذا الحق 
والحلم واألمل من أجندة األمم المتحدة بدايةً لشطب الحق الفلسطيني، ونقصد هنا العمل على شطب 
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، والداعي إلى عودة الالجئين 11/12/1948لألمم المتحدة يوم  الصادر عن الجمعية العامة 194القرار 
الفلسطينيين في أقرب فرصة ممكنة، والتعويض عن األضرار التي لحقت بهم جراء اللجوء القسري إثر 

  .1948نكبة عام 
  ماذا عن الهجرة اليهودية؟

 يهودية إسرائيل من األهداف السياسية واإلستراتيجية األخرى التي تتضمنتها عملية تعميم فكرة
وترسيخها، محاولة تهيئة الظروف لجذب مزيد من يهود العالم إلى إسرائيل، فالحركة الصهيونية 
وإسرائيل تعتبران اليهود في جهات األرض األربع بمثابة المادة البشرية لتحقيق أهداف إسرائيل التوسعية 

  . العربية من جهة ثانيةمن جهة، وركيزة الستمرار المشروع الصهيوني برمته في المنطقة
 عاماً على إنشاء إسرائيل، لم تستطع الحكومات 65وفي هذا السياق يذكر أنه رغم مرور أكثر من 

اإلسرائيلية المتعاقبة جذب غالبية يهود العالم إلى فلسطين المحتلة، ولهذا يستغل قادة إسرائيل كافة 
  .فلسطين المحتلةالمناسبات للتأكيد على أهمية جذب مزيد من اليهود إلى 

وثمة أسباب كامنة وراء نضوب الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة في السنوات القليلة الماضية 
. واحتماالت تراجعها مستقبال، وفي مقدمة تلك األسباب تراجع عوامل الطرد لليهود من بلدانهم األصلية

يهودية إلى تمويل حمالت كبيرة ومنظمة في وتبعا ذلك تسعى المؤسسة اإلسرائيلية بالتعاون مع الوكالة ال
 ألف يهودي من األرجنتين، وعدة آالف من يهود الفالشا من إثيوبيا، 220المستقبل من أجل جذب نحو 

 ألفا من يهود الهند وجنوب أفريقيا، هذا في وقت باتت فيه 80فضال عن محاوالت حثيثة الجتذاب نحو 
  .لية في حدودها الدنيا بسبب انعدام عوامل الطرد منهاأبواب هجرة يهود أوروبا وأميركا الشما
 5.6، يوجد 2013 مليون يهودي في العالم حسب إحصاءات 13وتجدر اإلشارة إلى أنه من بين نحو 
 ألف في 400 ألفا في فرنسا، و560 ماليين في إسرائيل، و6.04ماليين يهودي في الواليات المتحدة و

 ألفا في أوكرانيا إحدى جمهوريا االتحاد السوفياتي السابق، فضالً عن 280 ألفا في كندا، و360روسيا، و
  . ألفا في األرجنتين220 ألفا في بريطانيا، و280

وتشير اإلحصاءات إلى أن نسب الزواج المختلط بين اليهود وغيرهم في العالم بلغت في السنوات 
األمر الذي سيؤدي إلى تراجع وبشكل خاص في بعض المدن األميركية، , %80 و50األخيرة ما بين 

  .مجموع اليهود في نهاية المطاف إلى أقل عدد ممكن
وتبقى اإلشارة إلى أن لفكرة يهودية إسرائيل ومحاولة تعميمها أبعادا سياسية وإستراتيجية، تتقدمها تهيئة 

 األقلية الظروف لشطب حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الوحيد فلسطين، ناهيك عن جعل حياة
  .العربية في أرضها هامشية بغية أسرلتها في نهاية المطاف وطردها إن أمكن ذلك

واألهم من ذلك أن رفع شعار يهودية إسرائيل قد يكون عامالً جاذباً ليهود العالم باتجاه فلسطين المحتلة، 
  .بعد تراجع زخم الهجرة الكبير الذي حصل بداية تسعينيات القرن المنصرم

  31/5/2013نت، .الجزيرة
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            35ص                                     2877:                العدد1/6/2013السبت  :التاريخ

 :كاريكاتير .41
 

  
  

 1/6/2013الدستور، عمان، 


