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  شبه مستحيل الدولتين حل  ألف مستوطن في الضفة يجعل حلم 550وجود : القناة اإلسرائيلية الثانية .1

أفاد تقرير إسرائيلي بأن أرقام االستيطان في الضفة الغربية تجعل من حلم حل الدولتين، أمرا : رام اهللا
من نصف مليون مستوطن يعيشون غير واقعي، وشبه مستحيل، مع ظهور إحصاءات أكدت وجود أكثر 
  .ضمن الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها األمم المتحدة العام الماضي

وجاء التقرير في وقت يبذل فيه جون كيري، وزير الخارجية األميركي، جهودا مكثفة إلطالق مفاوضات 
جديدة بعد توقف دام حل الدولتين، ويفترض أن يطلق مبادرة هذا الشهر لدفع الطرفين نحو عملية سالم 

جزءا ثابتا في الخطابين السياسي اإلسرائيلي والفلسطيني، » دولتين لشعبين«ويعتبر شعار  . سنوات3
  .لكن الوقائع على األرض تقول إن الزمن ربما تجاوزه

وأظهرت إحصاءات وأرقام رسمية، أنه يعيش اآلن في الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها األمم المتحدة 
  .ام الماضي، أكثر من نصف مليون مستوطن بما يشمل القدس الشرقيةالع

األرقام والوقائع تشير في الحقيقة إلى «وقال التقرير التلفزيوني الذي أعدته وبثته القناة العبرية الثانية، 
  .»نهاية حلم حل الدولتين

كثير من اليهود عاشوا  «وتحدث التقرير عن إسرائيليين عاشوا في الضفة أكثر مما عاشوا في إسرائيل،
فيما عاشوا ثالثة ) احتالل الضفة (1967 إلى عام 1948 عاما، من عام 19داخل الخط األخضر، فقط 

  .»أضعاف ذلك حتى اآلن
 200 ألفا، بينهم 550ووصل عدد اإلسرائيليين الذين يعيشون خارج الخط األخضر، في الضفة الغربية، 

  .ي تطالب بها السلطة عاصمة للدولة العتيدةالت) الشرقية(ألف يعيشون في القدس 
، 1967 واألراضي المحتلة عام 1948والخط األخضر هو الخط الفاصل بين األراضي المحتلة عام 

  .1948حددته األمم المتحدة بعد عام 
وتعني هذه األرقام أن اليهود الذين يعيشون في الضفة يشكلون معدل واحد من كل عشرة يهود في 

، في الضفة، وتوسعت مناطق نفوذ %4،7لعام الماضي فقط، زاد عدد المستوطنين بنسبة وا .إسرائيل
  . آالف دونم8المستوطنات بمساحة 

 غير 100 مستوطنة معترفا بها من قبل الحكومة اإلسرائيلية، و150ويوجد في الضفة والقدس، نحو 
  .معترف بها، إضافة إلى جيوب استيطانية في محيط القدس

 كتل استيطانية كبيرة في قلب الضفة، مع تعديل في الحدود في حال اتفاق 4ل على بقاء وتصر إسرائي
  .سالم شامل، وتوافق على إخالء مستوطنات صغيرة

 ألف مستوطن سيضطرون فقط إلى مغادرة منازلهم في حال اتفاق شامل، 70ويعتقدون في إسرائيل أن 
من حجم % 10أي أكثر من ) لة اإلسرائيليةالعم( مليار شيقل 42وهو ما سيكلف خزينة إسرائيل 

  .ميزانيتها
  2/6/2013، الشرق األوسط، لندن

  
  كيري لم يقدم مقترحا أميركيا حول غور األردن: الفلسطينية السلطة .2

عدم استالمها أي مقترح أميركي بـسيطرة فلـسطينية         " أكدت القيادة الفلسطينية     : نادية سعدالدين  -عمان  
، وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمـود         "ة على منطقة غور األردن    أردنية إسرائيلية مشترك  
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وزير الخارجية األميركي جون كيري لم يقدم إلى الجانب الفلسطيني، حتـى اآلن، أي شـيء                "عباس إن   
  ".رسمي

ـ  كيري سيقدم مقترحاته بشأن خطة سياسية محددة إلى الجانب         "من فلسطين المحتلة، إن     " الغد"وأضاف، ل
الفلسطيني قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بعدما طلب تمديد المهلة الممنوحة إليه الستكمال جهوده إلحياء               

  .، والتي كانت مقررة في السابع من الشهر الحالي، غداة تمديدها قبالً من الشهر الماضي"العملية السلمية
الجانـب الفلـسطيني    "، مبيناً أن    "ال يوجد شيء رسمي فيها    "واعتبر أن ما يتردد بشأن مقترحات لكيري        

  ".بانتظار أن يتقدم كيري بأفكاره ومقترحاته رسمياً قبل نهاية الشهر الحالي
كيـري طـرح    "اإلسرائيلية قد ذكرت، عبر موقعها اإللكتروني، أن        " يديعوت أحرونوت "وكانت صحيفة   

 بعد أن أجرى لقاءات مع       إسرائيلية مشتركة على منطقة غور األردن      - فلسطينية   -خطة سيطرة أردنية    
  ".عدد من المسؤولين في كل جانب منهم

ويحتل غور األردن، الذي يشغل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة ويمتد من بحيرة طبريا شماالً حتـى                 
، وفـق   "مكانة استراتيجية حيوية بالنسبة للكيان اإلسـرائيلي      " كم تقريباً،    115البحر الميت جنوباً بطول     

  . الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجيمدير دائرة
ـ  يلحق أضراراً جسيمة بالجانب الفلـسطيني،      "من فلسطين المحتلة، إن األخذ بهذا المقترح        " الغد"وقال، ل

يهدف إلى ضبط الحدود مع األردن وإبعـاد        "، مبيناً أن األخير     "بينما يكون االحتالل المستفيد الوحيد منه     
ترسـيم  "وأوضح أن البقاء اإلسرائيلي األمني في منطقة غور األردن يتيح           ". يطرة فلسطينية عليها  أي س 

 ألف دونم   500الحدود والقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة، والسيطرة على مليون و           
  ".من األراضي الزراعية الخصبة، واألحواض المائية

ن والدولة الفلسطينية المستقبلية، ومنع تواصـلها مـع الـضفة الغربيـة             الفصل بين األرد  "كما يستهدف   
  ".المحتلة، وإحباط إدخال وسائل قتالية وأشخاص غير مرغوبين إليها، كما تزعم سلطات االحتالل بذلك

مخطط إسرائيلي لعزل غور األردن عن محيطه من خالل إقامة الحواجز وفـرض             "وأشار التفكجي إلى    
 آالف  5ح بزيارة أهالي الضفة الغربية المحتلة لذويهم، مقابل تسهيل سيطرة زهـاء             إصدار تصاريح تسم  

  ". مستوطنة على المنطقة25مستوطن ضمن 
  2/6/2013، الغد، عّمان

  
   ساعة24عباس يتلقى ثاني اتصال من كيري خالل  .3

ري هو الثـاني    تلقي الرئيس محمود عباس اتصاال هاتفيا من وزير الخارجية األميركي جون كي           : رام اهللا 
 ساعة لمتابعة تطورات جهود استئناف مفاوضات السالم المتوقفة منـذ مطلـع تـشرين أول                24خالل  

، إن االتصال الهاتفي بين عباس وكيـري        )وفا(وقالت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية       .2010) أكتوبر(
كـرر  "وأضـافت أن عبـاس    ".ثـرة  جاء استمرارا للجهود االميركية المكثفة إلنقاذ عملية السالم المتع       "

من أجل استئناف مفاوضات    " الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة وقف االستيطان وإطالق سراح األسرى        
  .السالم

  1/6/2013، القدس، القدس
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   تسعى للتخلص من عباس"إسرائيل": عريقات..إيران لعدم التدخل في الشأن الفلسطينيدعا  .4
. رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية د         أن،  1/6/2013،  فلسطين أون الين   ذكرت

: بالسعي للتخلص من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس، قـائالً          ) إسرائيل(صائب عريقات، اتهم    
   ".كلها تقول إن عباس ليس شريكا في السالم بسبب تمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني) إسرائيل"(

إن المطلوب فلسطينياً من وزير الخارجية      : لفزيوني بثه تلفزيون دبي، اليوم    وأضاف عريقات خالل لقاء ت    
، ووقـف االسـتيطان     1967األمريكي، هو إلزام الحكومة اإلسرائيلية بقبول قيام دولتين علـى حـدود             

  ".واإلفراج عن األسرى
 كيـري   كما لوح باستراتيجية فلسطينية جديدة في حال فشل مساعي وزير الخارجية األمريكـي جـون              

 منظمة دولية،   63الستئناف المفاوضات، مؤكداً أنه في حال فشل هذه المساعي فإن السلطة ستنضم إلى              
من السلوك التفاوضي اإلسـرائيلي يـتم خـارج         % 95إن  : "وتابع .بما فيها محكمة الجنايات في الهاي     

ات واالغتيـاالت   اإلمـالءات وبنـاء المـستوطن     "طاولة المفاوضات ووفق سياسة أمر واقع قائمة على         
  ".واالعتقاالت والحصار وإنشاء الحواجز والقتل والتهجير وهدم البيوت

وبخصوص ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، برأ عريقات، خالد مشعل، ضمنياً من مـسؤولية               
  ".اإلنسان الصادق"تأرجح مساعي المصالحة الوطنية، ووصفه بـ

عريقات عبر عن امتعاضه مـن دور إيـران إزاء الـشأن            أن  ،  2/6/2013،  الخليج، الشارقة  وأضافت
وفـي لقـاء مـع      . الفلسطيني، مطالباً إياها برفع اليد عن الفلسطينيين وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية           

لماذا ال تدعمون القـضية     . . ما شأنكم أنتم بفتح وحماس      “تلفزيون دبي، خاطب القادة اإليرانيين بالقول       
  ”الفلسطينية؟
وطالب، عريقـات،   . ” لم تبن صفاً دراسياً واحداً لفلسطين      1967إيران منذ   “وع الدعم قال إن     وفي موض 

، لتحريـك عمليـة     ”مما هو ممكن إلى ما هو مطلوب      “وزير الخارجية األمريكي جون كيري، بأن ينتقل        
شل مساعيه،  ، ولوح باستراتيجية فلسطينية جديدة في حال ف       ”اإلسرائيلي”السالم بين الجانبين الفلسطيني و    

وأعـاب  .  منظمة دولية، بما فيها محكمة الجنايات الدوليـة        63تتمثل في مباشرة مساعي االنضمام إلى       
ال تتقن الحديث مـع واشـنطن أو لنـدن أو           “عريقات على أروقة صناعة القرار في العالم العربي أنها          

  .”باريس أو برلين بلغة المصالح
  

  رير يطلب رفع ملف المفاوضات من يد األميركيينعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التح .5
طالب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بوقـف احتكـار اإلدارة               :رام اهللا 

األميركية للعملية السياسية وبنقل ملف االستيطان وملف الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في أراضـي              
  . إلى مجلس األمن الدوليدولة فلسطين تحت االحتالل

يجب على اإلدارة األميركية ووزير الخارجية األميركي جون كيري الكف عـن            «وقال خالد في بيان إنه      
التعامل مع دولة إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون، والتوقف عن ممارسـة الـضغط علـى                 

  .»وكاالت ومؤسسات األمم المتحدةالقيادة الفلسطينية لمنعها من التوجه بطلب العضوية في 
  2/6/2013، الشرق األوسط، لندن
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  بمنظمة التحرير تدعو النازحين من سورية إلى غزة لتسجيل بياناتهم" شؤون الالجئين" .6

دعت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الالجئين الفلـسطينيين النـازحين مـن             ": األيام "-رام اهللا   
)  االمن العام  –شارع النصر   (طاع غزة التوجه إلى مقرها الكائن في مدينة غزة          المخيمات السورية إلى ق   

  .لتسجيل بياناتهم
وقال مدير إدارة االعالم والعالقات العامة بدائرة شؤون الالجئين رامي المدهون، في بيـان صـحافي،                

لى سورية ولبنـان    زكريا االغا أوعز بعد عودته، أمس، من زيارته الرسمية إ         . امس، أن رئيس الدائرة د    
بحصر أسماء الالجئين النازحين من سورية إلى غزة وعدد أفراد أسرهم وذلك لبدء صـرف المـساعدة                 

وأضاف، إن الدائرة اعتباراً من صباح اليوم ستبدأ بعمليـة           .المالية المخصصة لهم في أقرب وقت ممكن      
  .لمدة ثالثة أياماستقبال الالجئين لتسجيل بياناتهم مع ارفاق صورة عن وثائق سفرهم 

  2/6/2013، األيام، رام اهللا
  

  دعوة لألمم المتحدة للجم اعتداءات االحتالل ومستوطنيه: السلطة الفلسطينية .7
توجهت السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة بدعوة للتدخّل الجـاد والعاجـل لوقـف              : )فلسطين(رام اهللا   

ا السلطات اإلسـرائيلية علـى األراضـي الفلـسطينية          االنتهاكات والممارسات االستيطانية التي تمارسه    
  .المحتلة

وذكر المراقب الدائم للسلطة الفلسطينية وسفيرها في األمم المتحدة، رياض منصور، في رسائل متطابقة              
بعث بها إلى األمين العام لألمم المتحدة ورئيس جمعيتها العمومية ورئيس مجلـس األمـن الـدولي، أن                  

 تواصل حملتها االستيطانية غير القانونية في القدس المحتلة والضفة الغربية، بشكل            السلطات اإلسرائيلية 
  .من شانه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض آفاق إحياء عملية التسوية السلمية، وفق تقديره

وأضاف منصور أنه وإلى جانب الممارسات المتبعة من قبـل سـلطات االحـتالل فهنـاك اعتـداءات                  
ن اليهود ضد المدنيين الفلسطينيين؛ والتي تتضمن أعمال تخريب وتدمير لممتلكاتهم  وسـرقة              المستوطني

الحكومة اإلسرائيلية فـشلت فـي محاسـبة        "أراضيهم والسيطرة على مواردهم الطبيعية، مشيراً إلى أن         
نونية، األمر  المستوطنين على جرائمهم، جنباً إلى جنب مع حملتها المتواصلة لبناء المستوطنات غير القا            
  .، حسب رأيه"الذي يثير شكوكاً خطيرة حول نوايا إسرائيل تجاه تحقيق التسوية على أساس حل الدولتين

  1/6/2013، قدس برس
  

  مسيرات القدس العالمية تخيف العدو: "السبيل"أبو حلبية لـ .8
ة النائـب الـدكتور   دعا رئيس اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للقدس في غز     :  حبيب أبو محفوظ   -السبيل

إطالق أوسع حملة تضامن جماهيرية شعبية وإسالمية مع القدس وأهلها في الـسابع             "أحمد أبو حلبية إلى     
  ".من الشهر الجاري

ـ   المسيرة العالمية للقدس سترسـل رسـالة قويـة وواضـحة لالحـتالل      "أن " السبيل"مؤكداً في حديث ل
المسلمين ومن قبلهم الفلسطينيون في العودة إلـى القـدس،          اإلسرائيلي، مفادها أن إرادة مالييين العرب و      

المقاومة الفلسطينية ستعمل بكل ما بوسـعها مـن         "وأشار أبو حلبية إلى أن       ".بدأت بالتحقق على األرض   
  ".أجل تحرير األقصى والمقدسات بدعم العرب والمسلمين في كل مكان
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غزة بكافة فصائلها وقواها    "ة، أكد أبو حلبية أن      وعن الخطوات التي تسعى اللجنة لتحقيقها في يوم المسير        
الوطنية واإلسالمية ستُسير مسيرة سلمية إلى أقرب نقطة من الحدود مع أراضينا المحتلة، لنؤكد للعـدو                

  ".اإلسرائيلي على حقنا في أرضنا وما على المحتل سوى الرحيل عنها
عموم أبنـاء األمـة     "، حاثاً في الوقت ذاته      "االحتالل يبدي تخوفاً ملحوظاً من هكذا مسيرات      "موضحاً أن   

العـدو يحـسب    :"، وقال "العربية واإلسالمية للمشاركة وبكثافة ال سيما من األردن في مثل هكذا مسيرات           
ألف حساب لمثل هكذا مسيرات تماماً كما حدث في العام الماضي من خالل إعالنه التأهب في صـفوف                  

  ".اليات انعكاسات على الداخل الفلسطيني، وهو ما كانجيشه؛ خوفاً من أن يكون لمثل هذه الفع
  2/6/2013، السبيل، عّمان

  
   المحلية التكميلية بالضفةاالنتخاباتانطالق المرحلة الثانية من  .9

أعلنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية في رام اهللا عـن انطـالق االنتخابـات              : )فلسطين(رام اهللا   
وأوضـحت لجنـة     .، في ثماني هيئات محليـة بالـضفة الغربيـة         )6|1(لسبت  التكميلية الثانية، صباح ا   

الجديرة، حوارة، وعزون عتمة،    : أن االنتخابات ستجري في قرى    " قدس برس "االنتخابات في بيان تلقته     
 19429( قائمة، ويحق لـ     34وقيرة، ودير نظام، وبدرس، والخضر، والياسرية، ويتنافس على مقاعدها          

  . محطة32ع في خمسة عشر مركزاً واالقترا) ناخباً
وحسب بيان اللجنة؛ فقد بلغ متوسط نسبة إقبال الناخبين حتى الساعة العاشرة صباحا في كافة المراكـز                 

 في المائة، وكانت أعلى نسبة إقبال في قرية دير نظام في محافظة رام اهللا والبيرة بنـسبة                  10.5حوالي  
 فـي   5.9انت في قرية الخضر في محافظة بيت لحم والتي بلغت            في المائة، أما أقل نسبة إقبال فك       26.1
  .المائة

وبينت اللجنة أن أربعة عشر هيئة محلية فازت بالتزكية وذلك بسبب عدم ترشح سوى قائمة واحدة فقـط                  
  .فيها، في حين أن أربعة عشر هيئة محلية أخرى لم تترشح فيها أي قائمة، ولم تجر فيها عملية االقتراع

  1/6/2013، قدس برس
  

   باالبتعاد عن النهج العسكريةحماس غادرت دمشق لفشل إقناع سوري: مشعل .10
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل رفض حماس للتـدخل األجنبـي فـي                : )وكاالت(

سوريا، مشدداً على أن حركته ال تتدخل في الشأن الداخلي السوري أو حتى في األزمة الراهنة، مـشيرا                  
  .جود أجندات خفية إلطالة أمد األزمة السورية إلى و

إن حماس ال تتدخل في شأن      : وقال مشعل في مقابلة مع القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة نشرت أمس          
أية دولة أخرى، وهذا ما تتبعه مع دول الربيع العربي، وإن أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها                  

ح المنشود، وأوضح أنه أشار على الـرئيس الـسوري بـشار األسـد              والحصول على حريتها واإلصال   
  .”النهج العسكري أمر خاطئ، ويزيد األمور تعقيداً، ولن يحل شيئاً“بالتوصل إلى حل سياسي، قائالً 

وحول مغادرة دمشق، أكَّد مشعل أن الحركة قررت المغادرة عندما أحست بأن جهـود إقنـاع القيـادة                  
القيادة السورية لم تكن راضية عن هـذا        : ، وقال ”فشلت“ر غير النهج العسكري     السورية التخاذ نهج آخ   

الموقف، وأعتقد أنهم كانوا يريدون ممارسة ضغوط أكبر الستقطابنا إلى جانب الموقف الرسمي ودعـم               
 لم يعد ممكنـاً،     ةسياستها التي تعتمد على الحل العسكري، وأضاف شعرنا أن هذا يجعل بقاءنا في سوري             
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ن هذه الظروف كلها جعلتنا نغادر، وفي حال بقي األسد أم ذهب، فإن هذا شأن الشعب الـسوري،                  كما أ 
  .وليس شأننا

ورداً على سؤال عن مغادرة قيادة حماس دمشق ونقل مكاتبها من هناك والتهديدات بإنهاء وجود حمـاس      
حماس دمشق وبيروت   في لبنان من قبل حزب اهللا، قال مشعل إن هذه الضغوط هي السبب وراء مغادرة                

  .         حيث أشار إلى مغادرة بعض قيادات حماس األراضي اللبنانية وتوجهها إلى العاصمة القطرية الدوحة
  2/6/2013، الخليج، الشارقة

  
   تحذر من غضب شعبي في قطاع غزة  "الشعبية" .11

غزة لن تكون   حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امس من غضب شعبي في قطاع            :  شينخوا –غزة  
  .الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في القطاع بمنأى عنه

نسخة منه، إن المعاناة الحاصلة لسكان غـزة        » شينخوا«وقالت الجبهة الشعبية في بيان تلقت وكالة أنباء         
 فالمعاناة وحالة االحتقان تولد وضـعا يـصعب الـتحكم         .. ستولد انفجارا شعبيا لن يستطيع أحد إيقافه      «

  .»بتداعياته
تسارع األحداث المأساوية في قطاع غزة، واستمرار سقوط الكثير مـن           «وأعربت الجبهة، عن قلقها من      

األبرياء نتيجة حوادث الثأر العائلي واالنتحار وجرائم القتل والسطو الغريبة عن تقاليد وعادات وأعراف              
  .»شعبنا

ي مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، تـاله         وكان فلسطيني أحرق نفسه حتى الموت الجمعة الماضي، ف        
واعتبرت الجبهة الشعبية،   . بساعات محاولة شاب آخر إحراق نفسه إال أنه تم إنقاذه في اللحظات األخيرة            

نتاج للوضع المأزوم الذي يعيشه القطاع الذي يتعمق أكثر فأكثر بفعـل تـردي              «أن تزايد هذه األحداث     
ج عنه من فقر وحرمان وتفشي للبطالة، وانتشار المخدرات، فضال          الوضع االقتصادي والمعيشي، وما ينت    

  .»عن حالة القهر المتزايدة نتيجة استمرار االنقسام الداخلي
  2/6/2013، الدستور، عّمان

 
 حماس تؤجل عقد اجتماع مجلس الشورى في القاهرة": الشرق األوسط" .12

تسمها أن حماس أرجأت عقد اجتماع      ذكرت تقارير مصرية محلية أمس عن مصادر لم         :  غزة -القاهرة  
بالقاهرة إلى أجل غير مسمى، وأنه كان من المفترض         ) االثنين(مجلس الشورى الذي كان مقررا يوم غد        

أن تقر الحركة، التي تنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين وتتولى الحكم في قطاع غـزة، فـي اجتماعهـا                  
ها السياسية المستقبلية في ظل الظروف التي تمر بهـا          المؤجل الموازنة المالية الخاصة بها، وبحث مواقف      

  .المنطقة
  2/6/2013، الشرق األوسط، لندن

  
  »اإلخوان«وفد حماس ينسحب من مؤتمر في القاهرة بعد تهجم مشاركين على  .13

ـ     :  غزة -القاهرة   الرابع والعشرين الـذي ينظمـه      » القوميين العرب «قالت مصادر شاركت في مؤتمر ل
» تمـرد «حركة حماس انسحب بعد أن قال محمود بدر منسق حملـة            اً من   ، إن وفد  سنويا نشطاء عرب  

المناوئة لحكم الرئيس محمد مرسي في مصر، في كلمته بالمؤتمر إنه يتمنى أن يستقبل الوفود العربيـة                 
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ومن جانبه قال حمـدين صـباحي،       . المشاركة بالمؤتمر، دون أن يكون بها رئيس يتبع جماعة اإلخوان         
أمر عادي واختالف فـي     «ار الشعبي المصري، إن انسحاب وفد حماس أثناء إلقاء بدر كلمته            مؤسس التي 

  .»وجهات النظر
 2/6/2013، الشرق األوسط، لندن

  
  لحماس  " الكتلة اإلسالمية" تعتقل ممثل "إسرائيل" .14

 الكتلة  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم السبت، الطالب محمد فريحات ممثل         :  قدس برس  -جنين
بمدينة طولكرم الواقعـة    " فلسطين التقنية خضوري  "في جامعة   " حماس"اإلسالمية الذراع الطالبي لحركة     

  ".مفاجئ"في شمال الضفة الغربية المحتلة، على حاجز عسكري طيار 
قوات االحتالل أقامت الحاجز بـشكل مفـاجئ وشـرعت بتفتـيش مركبـات              "وأوضحت المصادر، أن    

يق في هويات راكبيها، قبل اعتقال الطالب فريحات بعد توقيف السيارة التـي كانـت               الفلسطينيين والتدق 
المعتقل يعمل ممثال للكتلة اإلسالمية في جامعة خضوري بطـولكرم، وأن جنـود             "، مشيرة إلى أن     "تقله

  .، كما قالت"االحتالل قامت بنقله إلى جهة مجهولة
 2/6/2013، الشرق، الدوحة

  
   تطالب بمواجهة االستيطان" ينيةالفلسط جبهة التحرير" .15

الفلـسطينية إن المطلـوب     " جبهة التحرير "قال الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام        :  وكاالت –رام اهللا   
دوليا ومحليا هو تعزيز الصمود ووضع إستراتيجية شاملة لمواجهة مواصلة البناء االستيطاني والجـرائم              

افة إلى رفض إسرائيل إطالق سراح األسرى القدامى بعـد          التي ترتكب في الضفة الغربية المحتلة باإلض      
  .ان تعهدت بإطالق سراحهم

أن اإلدارة األمريكية لم تتحدث عن أفق سياسية حقيقيـة لحـل            "وأضاف في تصريحات له اليوم السبت،       
   ."القضية الفلسطينية ، بل تحدثت عن مسار اقتصادي والمسمى ببوادر حسن النية

  2/6/2013، الشرق، الدوحة
 

  موقفها من النزاع في سوريةإيران تخفض دعمها المالي لحماس بسبب ": دايلي تلغراف" .16
حماس تخسر التمويـل    "اللندنية، في تقرير لمراسلها في غزة تحت عنوان         " دايلي تلغراف "نقلت صحيفة   

اً أن إيران قطعـت جـزء     " حماس"في سوريا، عن مسؤوليين في حركة       " اإليراني بعد دعمها المتمردين   
  .، عقوبة لها على موقفها في النزاع في سوريا"حماس"كبيراً من دعمها المالي المقدم لحركة 

، وقال رداً على سؤال بشأن      "رديئة"ووصف المسؤول في الحركة غازي حمد عالقة الحركة بإيران بأنها           
كمية محددة، ولكن   ال أستطيع ان اعطيك     . استطيع القول إنه ليس كما كان في الماضي       "التمويل اإليراني   

  ".خسرنا كثيرا جدا لدعمنا الثورة السورية
ان الدعم المالي اإليراني للحركة تأثر، لكنه لم ينقطع، نافيا بذلك ما أشيع             " حماس"وقال مسؤول كبير في     

 .عن وقف هذا الدعم بسبب موقف الحركة المعارض للنظام السوري
 2/6/2013، المستقبل، بيروت
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  حماس طلبت تأجيل تشكيل حكومة التوافق ثالثة أشهر: "يةاأليام الفلسطين" .17
قالت مصادر سياسية مطلعة، إن حركة حماس هي التي طلبت تأجيل تشكيل حكومة التوافق               :حسن جبر 

ثالثة أشهر ولم يكن التأجيل نتيجة اتفاق مع حركة فتح، كما أشيع في وسائل اإلعالم، مـشيرة إلـى أن                    
  . حرصاً على المصالحة الوطنية التي تواجه صعوبات متزايدةحركة فتح وافقت على التأجيل

ـ      إلى أن حماس لم تقدم أسباباً مقنعة أو معلنـة حـول هـذا          " األيام"وأشارت المصادر نفسها في حديث ل
القرار، وأكدت أن الطرفين اتفقا على إظهار المسألة كنتاج التفاق بينهما، مضيفة، إن الحـركتين اتفقتـا                 

لثالثة أشهر عبر تفعيل اجتماعات اللجان، خاصة لجنتي الحريات والمصالحة المجتمعية           على ملء فترة ا   
  .إلعطاء شعور للمواطن بأن المصالحة لم تتراجع

وكانت الحركتان اتفقتا في اجتماع عقد في القاهرة قبل أيام على أن يتم تأجيل تـشكيل الحكومـة ثالثـة                    
  .أشهر أخرى

شعر بخيبة أمل جراء التأجيل المتكرر، مشيرة إلى أن ذلك جاء بطلب            ولفتت المصادر إلى أن الفصائل ت     
  .وضغط من قوى للجانبين ال ترغب في إنهاء االنقسام

ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان إلى بذل جهـد وطنـي وضـغط شـعبي        
صالحة، مـشدداً علـى أهميـة       متواصل إلنهاء االنقسام وعدم الركون إلى االسترخاء وانتظار قدوم الم         

  .الضغط الشعبي باعتباره أساس أي تحرك
ـ     بعقد اجتماعات لهيئة تفعيل منظمة التحرير للبحث في كيفيـة تفعيـل            " األيام"وطالب زيدان في حديث ل

وتطوير المنظمة باعتباره أحد الملفات المطروحة على طاولة المصالحة، واتهم أطرافـاً فـي الجـانبين                
فيس أي تحرك وطني وشعبي من أجل الضغط إلنهاء االنقسام، منوهاً بأهمية التحرك مـن               بالسعي إلى تن  

  .القطاعات الشعبية المختلفة بعيداً عن سياسة االنتظار
  2/6/2013، األيام، رام اهللا

  
  حماس تتهم أمن السلطة باعتقال ناشط في مجال األسرى .18

) جناح الضفة الغربيـة   (ابعة للسلطة الفلسطينية    اتهمت حركة حماس أجهزة األمن الت     : )فلسطين(رام اهللا   
  .باعتقال طالب جامعي يعمل كناشط في مجال األسرى، من مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة

، إن جهاز األمن الوقائي     )6|1(نسخة عنه اليوم السبت     " قدس برس "وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت       
 الشريعة بجامعة النجاح الوطنية والناشط في مجال األسرى أنـس رداد            الفلسطيني اعتقل الطالب في كلية    

من قرية صيدا قضاء طولكرم، علماً بأنه أسير محرر من سجون االحتالل وسبق أن اعتقل ست مـرات                  
  .من قبل أجهزة أمن السلطة تعرض خاللها للتعذيب القاسي، كما قالت

 1/5/2013قدس برس، 
  

   كان سبب الحرب ضد منظمة التحرير في لبنان إلسرائيلي في لندنا السفير اغتيال: "يديعوت" .19
تقريرا عن  العبرية عبر موقعها االلكتروني،" يديعوت أحرونوت"  نشرت صحيفة: سما-القدس المحتلة 

العملية التي عززت من تفكير إسرائيل لشن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في 
  .1982حزيران 
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المنظمات الفلسطينية في لبنان "ال حينها رئيس االستخبارات العسكرية آنذاك يوشع ساغي إن وق
استثمرت التحصينات والمناجم وسلحت نفسها وأن لديهم الكثير من المدفعية بما فيها تلك بعيدة المدى 

السوري وتوقع ساغي أن يشارك الرئيس  ". قاذفا وصواريخا وأخرى مضادة للطائرات60 دبابة و80و
السابق حافظ األسد بأي معركة قد تندلع وأنه لن يقف موقف المتفرج وأنه سيطلق يد الجيش السوري 

  .للتدخل
. عقدت الحكومة اإلسرائيلية اجتماعها األخير وقررت قصف بيروت وهو ما حصل"وقالت الصحيفة 

ودخل الجيش اإلسرائيلي وتابعت الصحيفة أن منظمة التحرير الفلسطينية ردت بقصف مستوطنات الجليل 
دخلت القوات اإلسرائيلية إلى لبنان ووصلت إلى "إلى لبنان بعد وقت قصير، وختمت الصحيفة تقريرها 

 كيلو مترا داخل األراضي اللبنانية حتى وصلت القوات إلى بيروت وشنت عمليتها للقضاء 40عمق نحو 
 بشكل عمليات قصف 1985ام على منظمة التحرير الفلسطينية، واستمرت تلك الحرب حتى ع

  ".ومواجهات متبادلة
 2/6/2013، وكالة سما اإلخبارية

  
   وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس4195المصادقة على مخططات إلقامة : العبرية" يروشاليم" .20

أمس الجمعة أنه تمت المصادقة على مخططات إلقامة العبرية " يروشاليم"كرت أسبوعية ذ: القدس المحتلة
  .وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس، وأن المخططات أصبحت جاهزة للتنفيذ) 4195(

مدعية بأن عدد الوحدات التي أقيمت فعليا , واستعرضت الصحيفة معطيات أخرى حول البناء في القدس
 وحدة سكنية؛ فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المقامة في القدس خالل) 43(م لم يزد عن 2012خالل عام 

وكانت قد . وحدة سكنية) 1378(م 2009وعام , وحدات) 705(م 2011وعام , وحدة) 73(م 2010العام 
  .وحدة سكنية) 8460(م على إقامة 2012 - 2009تمت المصادقة في السنوات 

وكان أوري ارئيل وزير البناء واإلسكان الصهيوني قد قال في مداوالت أجرتها اللجنة االقتصادية في 
وحدة سكنية نستطيع إطالقها اليوم، والموانع هي ) 2500(توجد بأيدينا مخططات لتسويق "): الكنيست(

  ".من جانبنا وليس من جانب وزارة المالية
وحدة سكنية في مستوطنة ) 1500(ومن بين المخططات الكبيرة التي تمت المصادقة عليها، إقامة حوالي 

) 900(يف، ومن بين المخططات األخرى إقامة وحدة في بسغات زئ) 695(و) تلة شعفاط(رمات شلومو 
 جنوبا، -وحدة أخرى على سطح جيلو ) 1100( شمال و -وحدة سكنية على سطح مستوطنة جيلو 

وتجدر اإلشارة إلى أنه تمت المصادقة على المخططين في اللجنة اللوائية وهما بحاجة لمصادقة من 
  .المسؤولين عن مخططات المدينة

هد رئيس بلدية االحتالل،  نير بركات بالعمل على بناء المزيد من الفنادق في مدينة  ومن جهة ثانية، تع
القدس، الستيعاب أعداد متزايدة من السياح األجانب وتلبيىة الطموح الصهيوني الهادف لمضاعفة عدد 

  .السياح األجانب الذين يزورون القدس ثالث مرات
هيوني، على حساب أراضي المواطنين المقدسيين، علما ويخشى المراقبون أن يأتي التوسع الفندقي الص

في مستوطنة )  غرفة1100(أن قوات االحتالل صادقت في آيار الماضي على مشروع بناء تسعة فنادق 
 . المقامة الى الشرق من بلدة بيت صفافا جنوب القدس" غيفعات همتوس"

  1/6/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
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    حزب اهللا يعمل في دول أفريقيا منذ سنوات كثيرة:المخابرات اإلسرائيلية .21

حذر مصدر إسرائيلي أمني، أمس، من أن الخليتين اللتين أعلنت نيجيريا عن :  نظير مجلي- تل أبيب
جزء بسيط من عدة شبكات إرهابية تعمل في «اكتشافهما، وقالت إنهما تابعتان لحزب اهللا اللبناني، هما 

وقالت إن بعض هذه الشبكات تابعة فعال . »اليون وساحل العاج وبنين وغانادول أفريقيا أخرى، مثل سير
  .أيضا» القاعدة«لحزب اهللا، ولكن هناك فرقا كثيرة من تنظيم 

، تابعت هذا )الشاباك(والداخلية ) الموساد(وذكرت هذه المصادر أن المخابرات اإلسرائيلية الخارجية 
الدول الصديقة في أفريقيا بمعلومات كثيرة عن تلك  «النشاط قبل الكشف عنه في نيجيريا، وزودت

وقام رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة قبل الماضية، بزيارة إلى مقر قيادة . »التنظيمات
  . الشاباك، وحرص على كشفها لإلعالم بشكل استعراضي ليبين أن إلسرائيل عالقة بالموضوع

وبارك لهم على ما يقومون به من .  يورام كوهين، وكبار المسؤولينوالتقى نتنياهو رئيس الجهاز
واستمع نتنياهو، . »نشاطات مقدسة لحماية أمن اإلسرائيليين، وغالبيتها ال يعرف ولن يعرف إلى األبد«

إلى تقارير حول عمليات الجهاز في مختلف الساحات وحول نشاطاته «حسب بيان مكتبه الرسمي، 
استعرض خالل زيارته القدرات العملياتية والتكنولوجية المتقدمة التي «كما . »لمقبلةالمتوقعة للسنوات ا

  .»يستخدمها الشاباك في إطار تعامله مع التهديدات المتراكمة ضد دولة إسرائيل
أخذت انطباعا شديدا من القدرات المتقدمة والمثيرة لإلعجاب التي تم عرضها «: وقال في اختتام زيارته

يالئم نفسه بسرعة للتهديدات المتغيرة التي توجه ضد إسرائيل وقادة الجهاز، ) لشاباكا(فـ. علي
وعناصره يعملون بهدوء وبإصرار وبافتخار وبشكل دقيق ومحدد من أجل توفير األمان لمواطني 

  .»إسرائيل
 ، الذي يعمل تحت غطاء ديوان رئيس الوزراء، بيانا خاصا في»طاقم مكافحة اإلرهاب«وقد أصدر 

. أعقاب الكشف عن الخليتين المذكورتين، قال فيه إن حزب اهللا يعمل في دول أفريقيا منذ سنوات كثيرة
 .وقد اتخذ قرارا في الفترة األخيرة لتنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية وأميركية وأوروبية أخرى

  2/6/2013، الشرق األوسط، لندن
  

  "إسرائيل"طالب بمنعها من العمل داخل  ويقناة الجزيرة جنرال إسرائيلي يهاجم .22
طالب الجنرال السابق في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية موردخاي كيدار بطرد قناة الجزيرة ومنعها 

  .من العمل داخل إسرائيل
، قال فيه إن قناة الجزيرة هي الوسيلة الرئيسية التي "اعرف عدوك"جاء ذلك في مقال نشره تحت عنوان 

  .قطر للتأثير على مجريات األحداث في الشرق األوسطتستخدمها 
واعتبر كيدار أن العنصر الرئيس في خطاب الجزيرة وقطر هو أن إسرائيل مشروع غربي استعماري 

  .يجب شن الحرب عليها بكل الوسائل
إن / وقال الجنرال السابق ومدير مركز أبحاث الشرق األوسط واإلسالم في جامعة بار إيالن اإلسرائيلية

الجزيرة هي أداة التحريض التي تستخدمها قطر لنشر فلسفة اإلخوان المسلمين التي ستحل محل 
  .األيديولوجيات العلمانية، بحسب ما جاء في مقاله
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وهاجم موردخاي المبادرة القطرية لرصد صندوق لدعم القدس لحماية الطابع العربي واإلسالمي للمدينة 
 اتهم كيدار الجزيرة بنشر الفوضى في الشرق األوسط، والتسبب في كما .المقدسة وتعزيز صمود أهلها

مقتل عشرات اآلالف في سوريا وليبيا ومصر واليمن بهدف ما سماه تبييض الوجه القطري وتصفية 
  وفي مقابلة مع الجزيرة، برر كيدار دعوته بأن القناة تساند الفلسطينيين خاصة في  .األمور بالمنطقة

  
كلما نشبت مشاكل بين إسرائيل وحماس تتجند الجزيرة لمساندة الفلسطينيين في " قطاع غزة، وقال

  ".القطاع
  2/6/2013، الجزيرة نت، الدوحة

  
   وحيفا والقدس احتجاجا على رفع الضريبة المضافةأبيبتظاهرات في تل  .23

 عدالة ال" رفع مئات المتظاهرين االسرائيليين في تل ابيب مساء امس يافطات كتب عليها :رام اهللا
  ".العرب واليهود يرفضون ان يكونوا أعداء"و" اجتماعية دون انهاء االحتالل

وكانت خرجت الليلة الماضية تظاهرات في تل ابيب وحيفا والقدس احتجاجا على رفع الضريبة المضافة 
 ".اما يصحو يائير لبيد او سيصحو الشعب"وقال اوفر بارزيالي وهو احد المتظاهرين في القدس %. 1

من يشترون ساعات الروليكس ومن يشترون الخبز "وأضاف ان هذه الضريبة األكثر ظلما، وتابع 
  ".يدفعون نفس الضريبة

ليس "بتل ابيب وهتفوا " هابيما" متظاهر تجمعوا في ساحة 400الذي أورد النبأ ان " واي نت"وذكر موقع 
نتنياهو جيد "ورفعوا شعار ). امين نتنياهورئيس الوزراء االسرائيلي بني(هناك مستقبل مع لبيد ومع بيبي 

بدال "واضاف " الحكومة أثبتت انها ال تخجل وال تعطف"وقال الناشط االجتماعي اورن بيسترنك ".لالغنياء
وقال احد منظمي ". من ان تأخذ األموال من ملوك األموال والشركات التجارية الكبرى، تأخذ من الجميع

، "قد أقر قانون الضريبة في الكنيست ولكن ما زال باستطاعة لبيد وقفهان هذا خطر وغباء و"التظاهرة 
 . مشيرا الى ان لبيد أخل بوعوده التي قدمها قبل االنتخابات

  2/6/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   "برافر" مخطط فلسطينيو النقب يلّوحون بعصيان مدني رًدا على": برسقدس "طلب الصانع لـ .24
اإلسرائيلي ورئيس لجنـة التوجيـه العليـا        ) البرلمان" (الكنيست"ائب العربي السابق في     أكد الن : الناصرة

" برافـر "لفلسطينيي النقب طلب الصانع، أن مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مسودة قانون              
ديدة لعـرب   هو بداية التأكيد على نكبة ج     "وتقديمه للكنيست من قبل الحكومة اإلسرائيلية للتصويت عليه،         

  ".النقب
يعتبر األخطر الذي يواجـه     " برافر"، أن مخطط    "قدس برس "وأضاف الصانع في تصريحات خاصة لـ       

ألنه في حقيقته مخطط تهجير جديد وعمليـة        " منذ احتالل أرضهم قبل خمسة وستين سنة،         48فلسطينيي  
  بمأساويتها وكارثيتهـا  ترحيل جديدة، ومصادرات جديدة ألراضي عرب النقب، وهذه الممارسات تشابه           

 في المائة ممـا تبقـى مـن         90، فتنفيذ هذا المخطط يعني مصادرة       1948ما حل بفلسطينيي النقب عام      
 ألف دونم، وهذا يشمل كل األراضي العربية في منطقة النقب           860أراضي بأيد عرب النقب، أي حوالي       
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 ألـف   36ية وترحيل ما يقارب مـن        وتهجير عشرات القرى العرب     الغربي، وفي منطقة النقب الجنوبي،    
   ".مواطن فلسطيني وهدم آالف البيوت

أي أننا نتحدث عن عملية تطهير      "، أنه يتم بقوة القانون،      "برافر"وأشار الصانع إلى أن الجديد في مخطط        
 .عرقي بقوة القانون وترانسفير من قبل حكومة إسرائيلية عنصرية ضد مواطنين يحملون هويتها

 
في حال إقرار هذا المخطط من قبل الكنيست، فسنلعن العصيان المدني في النقب، ولن              " إنه   وقال الصانع  

  ".نحترم القانون ولن نسمح بتنفيذه حتى لو كان الثمن اعتقال اآلالف من سكان النقب في سجون االحتالل
  2/6/2013قدس برس، 

  
  "خيانة عظمى" التطبيع مع االحتالل مؤتمرات": علماء فلسطين" .25

انتقدت رابطة علماء فلسطين المؤتمرات التي يعمد بعض إلـى عقـدها بهـدف              :  ربيع أبو نقيرة   -غزة
مع االحتالل، وعدتها خيانة عظمى لدماء الشهداء والجرحى وآالم األسرى، وعـذابات أبنـاء              " التطبيع"

  .شعبنا الفلسطيني
ع حاخامـات إسـرائيليين   الذي سيجم" التطبيع"سالم سالمة مؤتمر    .ووصف عضو رابط علماء فلسطين د     

بشخصيات دينية إسالمية من فلسطين في تركيا، من خالل تجهيزات وزير األوقاف في حكومـة رام اهللا                 
ـ   ذلك خروج  : "للشهداء وللجرحى ولألسرى، ولكل أبناء شعبنا، وقال      " الخيانة العظمى "محمود الهباش؛ ب

  ".عن الملة_ إن اعتقد صاحبه حله_
الذي يدعون إليـه    " التطبيع"إن  : "اليوم, بغزة" شهاب"في عقد في مقر وكالة      وقال سالمة في مؤتمر صح    

, )"سبحانه وتعالى (هو اعتراف مباشر بدويلة المسخ الصهيونية، وضياع للمقدسات، وانتهاك لحرمات اهللا            
على أبناء الشعب الفلسطيني أن يختاروا الوقوف مع شعبهم أو مع أعدائهم، ويجب على األمـة                : "مضيفًا

مع الصهاينة أو يدعو إلى ذلـك علـى الئحـة الممنـوعين             " يطبع"العربية واإلسالمية أن تضع كل من       
  ".والمطلوبين للعدالة؛ بتهمة الخيانة العظمى

  1/6/2013، فلسطين أون الين
 

   اإلسرائيلية"تكواع " تقوع لصالح مستوطنة قريةمصادرة مساحات من أراضي: "أريج"معهد  .26
، إن أمراً عسكرياً إسرائيلياً صدر يـشير        )أريج( القدس   – معهد االبحاث التطبيقية     قال :حسن عبد الجواد  

  ".ألغراض أمنية" دونما طولياً من أراضي قرية تقوع 3.5الى مصادرة ما مجموعه 
ويبين األمر العسكري ان األراضي المراد مصادرتها تحيط بمستوطنة تكواع اإلسرائيلية مـن الجانـب               

أن أمر المصادرة جاء إلقامة سياج أمني على أطراف المستوطنة من الجهة الـشمالية              الشمالي الغربي، و  
والشمالية الغربية، إلحكام السيطرة على محيط المستوطنة، وتأمين الحماية لها وللمـستوطنين القـاطنين              

  .فيها، بسبب قرب المستوطنة من األراضي الزراعية الفلسطينية التابعة لقرية تقوع 
  2/6/2013، م اهللاأليام، را

  
  
  
  



  

  

 
 

  

            16ص                                     2878:                العدد2/6/2013األحد  :التاريخ

  آالف دونمعشرة  شجرة زيتون بهدف السيطرة على أكثر من 750 أحرقواالمستوطنون : "التضامن" .27
قيام المغتصبين الصهاينة بـإحراق نحـو سـبعمائة         " مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان   "رصدت  : نابلس

 الواقعة في جنـوب مدينـة       وخمسين شجرة زيتون بالمواد الكيماوية في أراضي المواطنين الفلسطينيين        
  .نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك في غضون أسبوع واحد فقط

شجرة زيتـون   ) 750(قام المستوطنون األسبوع الماضي برش أكثر من        : "مؤسسة في تقرير لها   الوقالت  
  بهـدف  معمرة بالمواد الكيماوية القاتلة للمزروعات في قريتي عورتا وبورين جنـوب نـابلس، وذلـك                

المقامتين على أراضي   " ايتمار"و  " يتسهار"وضمها لمستوطنتي   )  آالف دونم  10(السيطرة على أكثر من     
  ".المواطنين

  1/6/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  األسيرات يرجعن وجبات الطعام احتجاًجا على اإلهمال الطبي .28
اليوم بحملة تصعيد بسبب سياسة اإلهمال      ،  "الشارون"شرعت األسيرات الفلسطينيات في معتقل      : رام اهللا 

  .الطبي الذي يتعرضن له حيث أرجعن اليوم وجبات الطعام
" الـشارون " وقالت األسير منى قعدان لمحاميها عامر أبو حمدية، اليوم السبت، بأن األسيرات في سجن               

زميلتهن لينا جربوني   قمن بإعادة وجبات الطعام؛ احتجاجا على سياسة اإلهمال الطبي وعدم تقديم العالج ل            
وأكدت أن حالة جربوني الصحية تسوء، وهي بحاجة إلى عالج وإجراء عمليـة جراحيـة                ). عاما 34(

 عاما وتنحـدر مـن      18بسبب معاناتها من آالم حادة في المرارة، مشيرة إلى أنها محكوم عليها بالسجن              
وات االحتجاج في حال لم     وشددت على أن األسيرات سيصعدن من خط       .48عرابة البطوف في فلسطين     

تتلق األسيرة لينا جربوني العالج الالزم حيث إنها تعاني إضافة إلى التهابات بالمرارة مـن مـضاعفات                 
 .صحية أخرى كالصداع الدائم وانتفاخ في القدمين وتحتاج إلى عملية جراحية

  1/6/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   سرى الفلسطينيين وسجانيهم تستعر بشكل خفيبين األ" األدمغةحرب ": "أحرار"مركز  .29
تدور بشكل خفي فـي     " حرب أدمغة "لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن      " أحرار"ذكر مركز   : رام اهللا 

تتجلى بطرق تهريب واخفاء األجهزة     "سجون االحتالل ما بين األسرى الفلسطينيين والسجان اإلسرائيلي،         
ما بعد يوم دون أن يكل األسرى ودون أن تستطيع إدارة الـسجون             الخلوية إلى السجون، والتي تستعر يو     

  .، كما قال"بإيقاف هذه العمليات
هذه الحرب الخفية وغير المعلنة أثبتت أن األسـير الفلـسطيني مبـدع فـي تفكيـرة                 "أن   وذكر المركز 

ر السجان  ومحاوالته التمرد على الواقع الذي يفرض من قبل السجان من خالل ابتداع وسائل خاصة يعج              
  ".عن اكتشافها

إن االحتالل استعان بأدوات تكنولوجية فائقة التطور والدقة، ورغم كل ذلك لم تـستطع مـصلحة                "وقال  
السجون الحد من ظاهرة التهريب والقدرة الفائقة في اإلخفاء، كما استعان االحـتالل بوحـدات خاصـة                 

ن أن تتمكن هذه الوحـدات مـن اختـراق          مدربة للبحث والتنقيب عن أماكن إخفاء األسرى حاجياتهم دو        
  .، على حد تعبيره"العقلية الفلسطنية التي ابدعت في طرق اإلخفاء

  2/6/2013قدس برس، 
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  مايو/ عبر معبر الكرامة خالل شهر أيار فلسطيني من السفر 100االحتالل منع  .30

محتلة، خـالل الـشهر   نعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي نحو مائة فلسطيني من سكان الضفة الغربية ال          م
المنفذ الوحيد الذي يصل الضفة الغربية بالعالم       (الحدودي  " الكرامة"الماضي، من السفر عن طريق معبر       

  ).الخارجي عبر األردن
وقالت الشرطة الفلسطينية، في بيان لها اليوم السبت، إن سلطات االحتالل أعادت خالل الشهر الماضـي                

ـ     "لكرامةا"مائة وخمسة فلسطينيين من معبر       ، مشيرة إلـى أنهـا      "حجج أمنية "، ومنعتهم من السفر وفقاً ل
  . ألف مسافر عبر معبر الكرامة الشهر الماضي95سجلت تنقل أكثر من 

  1/6/2013، فلسطين أون الين
  

  "مطلوبين"في قرية كفر قدوم شمال الضفة كـ االحتالل يعّمم صوراً ألطفال .31
ي قرية كفر قدوم شمال الضفة الغربية تحمل صور أربعة          وزع الجيش اإلسرائيلي فجر أمس ملصقات ف      

وقـال  . أطفال تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة، مهدداً باعتقالهم مـن الـشارع أو البيـت               
مواطنون في القرية التي تشهد تظاهرات أسبوعية ضد االستيطان، إن الجنود وزعوا الملـصقات علـى                

  .جدران البيوت والمساجد
ي التحذير الموجه من الجيش اإلسرائيلي إلى األطفال األربعة، والمكتوب بلغـة عربيـة عاميـة                وجاء ف 
  .»إحنا الجيش، دير بالك، رايحين نمسكك إذا بنشوفك، أو رايحين نأتي على البيت«: ركيكة

ئيلي وقال المنسق اإلعالمي للجنة الشعبية لمقاومة االستيطان في القرية مراد اشتيوي إن الجيش اإلسـرا              
يهدف من وراء هذا التهديد إلى إثارة الرعب في قلوب أطفال القرية وثنيهم عن المشاركة في المسيرات                 

  .االحتجاجية األسبوعية ضد الجدار
  2/6/2013، الحياة، لندن

  
   وقوات االحتالل في القدس والخليل الفلسطينيينمواجهات بين  .32

فجر امس بين عشرات الشبان وجنود االحتالل الـذين          اندلعت مواجهات    : كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
  .اقتحموا منطقة باب الواد في القدس المحتلة وكذلك دورا جنوب الخليل

واستفاق سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة على اصوات المستوطنين وجنود االحتالل يقتحمون عقبة              
  .الخالدية ويعتقلون شابا ويغلقون بيته

بأن عشرات الجنود داهموا البلدة برفقة عـدد مـن اآلليـات            , وذكر سكان البلدة القديمة من الخليل ايضا      
  .وفتشت العديد من المنازل, العسكرية، التي تمركزت في مناطق الشرفة وحنينة وقرب مسجد أبو جياش

فذ عدد من المنـازل  وأكد السكان بأن االحتالل أطلق الرصاص خالل المواجهات، ما أدى إلى تحطيم نوا  
 شـاباً   60وقالت لجنة الدفاع عن اراضي القدس امس ان سلطات االحتالل اعتقلت اكثر من               .والمركبات

  .مقدسياً خالل االيام الثالثة الماضية
  2/6/2013، الرأي، عّمان
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   يدمر فرص حل الدولتين االستيطان: منظمة التحرير الفلسطينية .33
الستيطان األسبوعي الصادر عن المكتب الـوطني للـدفاع عـن األرض            رصد تقرير ا  :  بترا –رام اهللا   

ومقاومة االستيطان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، االنتهاكـات والجـرائم االسـتيطانية             
  .وارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين خالل األسبوع الرابع من الشهر الماضي

انه فـي ظـل ازدواجيـة المعـايير         «في رام اهللا نسخة منه      ) بترا(واوضح التقرير الذي وصل مراسل      
وصمت المجتمع الدولي وعدم تدخله، قررت حكومة االستيطان القيام بالمزيد من المخططات االستيطانية             
في تحد صارخ للجهود الدولية وقرارات الشرعية الدولية لتدمير فرص حل الدولتين، من خـالل طـرح     

 وحدة أخرى في مستوطنة     797 منها في مستوطنة راموت، و     300دة استيطانية    وح 1000عطاءات لبناء   
. ، مشيرا الى ان سياسة االستيطان االسرائيلية تـدمر فـرص حـل الـدولتين              »جيلو في القدس الشرقية   

واضاف التقرير ان وزير المالية اإلسرائيلية يائير لبيد نشر خطة اإلسكان الحكومية الجديدة، على ان يتم                
شروع القرار للنقاش أمام اللجنة الوزارية لشؤون اإلسكان قريبا بهدف زيادة عـرض الـشقق               عرض م 

، مـن ضـمنها القـدس       2014 ألف وحدة سكنية جديدة في إسرائيل حتـى          80السكنية، حيث سيتم بناء     
  .الشرقية

  2/6/2013، الدستور، عّمان
  

  ي رام اهللا وقلقيلية وبيت لحم المثمرة والحرجية وأراضي زراعية فاألشجارحرائق تلتهم مئات  .34
سيطرت أطقم الدفاع المدني في رام اهللا والبيرة، أمس، على حريق هائل شب فـي               ": األيام "-محافظات  

أراض زراعية بمنطقة عيون الحرامية وواد البالط شمال رام اهللا، وتسبب في احتراق عشرات األشجار               
  .المثمرة وأراض زراعية

م امس على الحريق والنيران التي نشبت في أراض زراعية بالمنطقـة بـين              وفي قلقيلية سيطرت الطواق   
قرية كفر ثلث وعزبة األشقر شرق قلقيلية، ما أدى المتداد النيران والتهامها األشجار المثمـرة واألرض                

  .الزراعية
وفي بيت لحم سيطرت على حريق أتى سبعين دونم زيتون وحمضيات في واد البطيخ قرب بلـدة بيـت                   

  . في المحافظةفجار
  2/6/2013، األيام، رام اهللا

  
   يشتبه في أنها مفتعلة واالحتالل حرائق بالقدس ثمانية .35

قـصر  “ حرائق مختلفة اندلعت، أمس، في شوارع عدة في منطقـة            8قالت مصادر إسرائيلية إن     : )معا(
  .د الحرائقمدينة القدس المحتلة وان سيارة واحدة على األقل تضررت نتيجة أح” المندوب السامي

وأضافت المصادر أن محققي الحرائق الذين حضروا للمكان أكدوا أن الحرائق ليست بالـصدفة وإنمـا                
  . ناجمة عن عمل مدبر ومقصود، وان زمن الحرائق يشير إلى أن شخصا واحدا هو من أشعلها جميعاً

  2/6/2013، الخليج، الشارقة
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  ي العالج االحتالل يرفضون تلقبسجوناألسرى األردنيون  .36
قال وزير األسرى الفلسطيني عيسى قراقع، أمس، إن األسرى األردنيـين فـي سـجون               : )آي.بي  .يو  (

  .االحتالل مستمرون في إضرابهم، ويرفضون تلقي العالج قبل تنفيذ مطالبهم
ـ           ) أجيال(ونقلت إذاعة    ة المحلية الفلسطينية، عن قراقع قوله إن األسرى األردنيين يعانون أمراضاً متنوع

 . كلغم من أوزانهم   15أصابت أجسادهم، وتعباً وإرهاقاً شديدين، ونقصاً في الوزن وصل إلى حد فقدانهم             
وأكّد أن األسرى رفضوا العالج وفك إضرابهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم باإلفراج عنهم، أو نقلهم لـألردن                 

  .إلكمال محكومياتهم في بالدهم، وفقاً التفاقية وادي عربة
على أجندة الحكومة، مشيراً ” حاضر بقوة “حكومي أردني رفيع أن ملف األسرى األردنيين        وأعلن مصدر   

  .بهذا الشأن ” إسرائيل“إلى وجود اتصاالت مع 
” اإلسـرائيلي “اتصاالت مستمرة مع الجانب     “وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن هناك           
  .” تابعتهملمتابعة أوضاع أسرانا بشكل حثيث لتحسين أوضاعهم وم

 10 أسيراً تتراوح مدة أحكامهم بـين        32 معتقالً أردنياً، من بينهم      338” اإلسرائيلية“ويوجد في السجون    
  .      ” إسرائيل“سنوات والسجن المؤبد، بسبب قيامهم بعمليات فدائية ضد 

  2/6/2013، الخليج، الشارقة
  

  سرى والفلسطينية تتبنيان قضية األاألردنيةنقابتا المحامين  .37
أكد نقيب المحامين سمير خرفان على أن نقابـة المحـامين اتفقـت ونظيرتهـا               : محمد محيسن -السبيل

الفلسطينية على طرح قضية االسرى االردنيين والفلسطينيين في اجتماع المكتب الدائم التحاد المحـامين              
  . الشهر الجاري29العرب، الذي سيعقد لمدة ثالثة أيام في شرم الشيخ في 

رفان انه تم خالل اللقاء بحث سبل التعاون بين النقابتين لما فيه المصلحة المشتركة للمحامين، وتم                وقال خ 
وأضاف انه تـم خـالل اللقـاء التطـرق الـى             .االتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النقابتين       

التطرق الى االوضـاع    الصعوبات التي تواجه المحامي الفلسطيني في ظل االحتالل االسرائيلي، كما تم            
  .التي يواجهها الشعب الفلسطيني والقدس

وجاء ذلك خالل استقبال نقيب المحامين سمير خرفان لوفد من نقابة المحاميين الفلسطينيين برئاسة النقيب               
. المحامي حسين شبانة في مقر النقابة امس، والذي قدم التهنئة لمجلس النقابة بفوزه باالنتخابات االخيـرة               

هاية اللقاء سلم نقيب المحامين الفلسطينيين درع النقابة لنقيب المحامين االردنيين بمناسـبة توليـه               وفي ن 
  .مركز النقيب

  2/6/2013، السبيل، عّمان
  

   لمستشفى األطفال والوالدة في غزةالتبرعاتحملة لجمع : انعّم .38
مستشفى االطفال والوالدة في    طلقت اللجنة العليا العمار غزة حملة جمع تبرعات الستكمال بناء           أ: عمان

  .دير البلح بقطاع غزة
وفي اطار الحملة تقيم اللجنة الى تضم نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وجمعية المستثمرين فـي قطـاع                 

  .اإلسكان بعد غد الثالثاء حفل عشاء خيريا في قاعة جبري يرصد ريعه لصالح الحملة
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رعات من خالل نقابة المهندسين وفروعها في المحافظات ونقابـة          واعلنت اللجنة عن استعدادها لتلقى التب     
المقاولين وجمعية مستثمري قطاع االسكان او من خالل فرع البنك االسالمي االردني فـي الشميـساني                

  .350350، او بنك االردن دبي االسالمي فرع جبل عمان حساب رقم 94913حساب رقم 
مع برنامج مجلس دول التعاون الخليجـي والبنـك اإلسـالمي           يذكر ان مشروع المستشفى ينفذ بالتعاون       
  .للتنمية بجدة ووزارة الصحة في القطاع

  2/6/2013، الدستور، عّمان
  

   الحدود اللبنانيةتجتازقوات إسرائيلية  .39
 ذكرت التقارير األمنية الواردة من جنوب لبنان، أمس، أن قوة مشاة إسرائيلية اجتـازت               :)كونا(بيروت  

  .  اإلسرائيلية في منطقة متحفظ عليها لبنانياً-ئك عند الحدود اللبنانية الشريط الشا
اعترض جيش العـدو اإلسـرائيلي      “وأضافت التقارير التي تناقلتها وسائل اإلعالم، أن األمر بدأ عندما           

الخـط  (صباحاً على قيام جرافة لبنانية بتنظيف مجرى نهر الوزاني بمحاذاة أحد المنتجعات، بحجـة أن                
وأشارت إلى أن الجيش اإلسرائيلي أبلغ قـوات الطـوارئ الدوليـة            . ”يمر وسط مجرى النهر   ) زرقاأل

  . اعتراضه على مثل هذه األشغال، طالباً وقفها) يونيفل(المعززة العاملة في جنوب لبنان 
إلى أجرت اتصاالت عاجلة مع الجيش اللبناني، لتفادي أي تداعيات سلبية، الفتة            ” يونيفل“وكشفت عن أن    

أن منطقة الوزاني تشهد حالة من التوتر في أعقاب ذلك، خصوصاً بعدما اجتازت قوة مـشاة إسـرائيلية                  
 متر في اتجاه منطقة متحفظ عليها مـن قبـل           100 عناصر السياج الشائك ولمسافة أكثر من        10ضمت  

وقـوات الطـوارئ   الجيش اللبناني، مشرفة على مجرى النهر، ما أدى إلى استنفار لدى الجيش اللبناني،             
  .التي أرسلت تعزيزات إلى المنطقة

  2/6/2013، االتحاد، ابوظبي
  

  "إسرائيل" بتهمة التجسس لصالح اثنين لبنانيينسجن : بيروت .40
 عاماً، بعد   20 و 15قضت المحكمة العسكرية في بيروت، بسجن لبنانيين اثنين بين          :  يو بي آي   -بيروت  

  .إدانتهما بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وأصدرت المحكمة العسكرية حكمين منفصلين، نُشرا اليوم السبت، قضت بموجب األول الـذي صـدر               

 عاماً مع األشغال الشاقة بجـرم التعامـل مـع           20وجاهياً بحق جودت محمد خيراهللا الخوجة، بالسجن        
  .إسرائيل

بجرم التعامـل مـع      عاماً مع األشغال الشاقة،      15وقضى الحكم الثاني بسجن الموقوف جالل أبو ذياب         
  .إسرائيل أيضاً

 2/6/2013، الحياة، لندن
  

  ؤسسة الشيخ عيد الخيرية تفتتح مركز التقوى اإلسالمي في غزة  م: قطر .41
فتتحت مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية مركز التقـوى اإلسـالمي، ببلـدة                ا :ا قن –الدوحة  

ف والشؤون الدينية الفلـسطينية الـذي أعـادت         خزاعة شرق محافظة خان يونس، التابع لوزارة األوقا       
  .قطاع غزةالمؤسسة بناءه بعد أن دمرته االعتداءات اإلسرائيلية على 
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 أن المركز البالغ تكلفة إعادة      - من مقرها في الدوحة      -وضحت المؤسسة في بيان صحفي صدر اليوم        أو
 مسجدا ومركزا لتعليم القـرآن      إعماره نحو ربع مليون ريال قطري، يتكون من قبو وثالثة طوابق ويضم           

  .والسنة ويعد أحد منارات العلم والمعرفة في القطاع
 ثمن الدكتور خليل الحية رئيس كتلة التغير واإلصالح البرلمانية، جهود مؤسسة الشيخ عيـد آل ثـاني               و

لخيرية هذا المركز ليس األول ولن يكون األخير فبصمات عيد ا         " وقال  ..الخيرية في إعادة إعمار المركز    
  ".ودولة قطر واضحة وجلية في كل مكان من محافظات قطاع غزة

  2/6/2013، الشرق، الدوحة
  

   ترمم بيوت الفقراء في قطاع غزة"التعاون اإلسالمي" .42
 أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي، أمس السبت، أنها أنهت المرحلة األولى من مشروع             -) وكاالت(غزة  

وقالـت  .  بيتاً في مختلـف محافظـات القطـاع        135، والذي يشمل    ترميم بيوت الفقراء في قطاع غزة     
 بيت في قطاع غزة تحتـاج إلـى         2400المنظمة، في بيان أصدرته في غزة، إنه وفق إحصائياتها هناك           

  .  منزل يلزمها الهدم وإعادة البناء الفتقارها إلى أدنى مقومات الحياة500عمليات ترميم، وإن 
  2/6/2013، االتحاد، ابوظبي

  
  غزة   قطاع والفلسطيني ينفذان مشاريع نوعية في" الهالل القطري" .43

 مشروعاً لتطوير   19 مشروعاً منها    27أنهى الهالل األحمر القطري بالتعاون مع نظيره الفلسطيني تنفيذ          
 مشاريع لتطوير التعليم العالي بقطاع غزة، حيث بلغت القيمـة االجماليـة للتمويـل         8خدمات اإلعاقة، و  

ضمن برنامج دول    (- ماليين دوالر، بتمويل مشترك من الفاخورة، والبنك اإلسالمي للتنمية           10حوالي  
وبهذه المناسبة سيتم افتتاح المشاريع المنتهية رسمياً خالل الفترة من           ).مجلس التعاون العادة اعمار غزة    

  .لمستفيدةم بمشاركة كل من الهالل األحمر القطري والجهات الممولة والجهات ا5/6/2013 - 3
  2/6/2013، الشرق، الدوحة

  
  نواشنطن تنفي وجود اقتراح بقيام سيطرة مشتركة إسرائيلية وفلسطينية وأردنية على غور األرد .44

حذرت المتحدثة باسم الخارجية األمريكية جين بساكي من تصديق ما يتردد عن وجـود              : )آي.بي  .يو  (
لسطينية وأردنية على منطقـة األغـوار المحاذيـة         وف” إسرائيلية“اقتراح أمريكي بقيام سيطرة مشتركة      

الصهيونية عن أن وزير الخارجيـة      ” يديعون أحرونوت “وعلقت بساكي على ما نشرته صحيفة       . لألردن
وفلسطينيين وأردنيين، فكـرة    ” إسرائيليين“األمريكي جون كيري طرح مؤخراً، خالل لقائه مع مسؤولين          

االنسحاب منها، فقالـت    ” إسرائيل“منطقة األغوار عقب رفض     مشاركة األطراف الثالثة بالسيطرة على      
  . ”أحذر من تصديق أي تقرير عن وجود اقتراح أمريكي على الطاولة“

منذ البداية لطالما كانت الكـرة فـي        “وأضافت انه ال يجب تصديق أي تقرير من هذا النوع، مضيفة انه             
تزم بذلك ويشعر أن هذا مهم لالستقرار اإلقليمي،        والفلسطينيين، ووزير الخارجية مل   ” اإلسرائيليين“ملعب  

) ”اإلسرائيليين”أي الفلسطينيين و  (وثمة العديد من القوى العالمية الملتزمة بشدة بهذا األمر لكن يعود إليهم             
  .”أن يتخذوا الخيارات الصعبة

  2/6/2013، الخليج، الشارقة
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  لى مواصلة البناء في المستوطناتكيري يحتج أمام نتنياهو ع: سبوعينأللمرة الثانية خالل  .45

للمرة الثانية خالل االسبوعين األخيرين، أعرب وزير الخارجية األمريكي جون كيـري، أمـام رئـيس                
الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهوعن احتجاجه على مواصلة اسرائيل البناء االستيطاني في مستوطنات            

  .الضفة الغربية والقدس الشرقية
 التي أوردت النبأ في موقعها على الشبكة، اليوم األحد، نقلت عن المتحدثة بلسان وزارة               "هارتس"صحيفة  

الخارجية األمريكية، جان ساكي، قولها ان كيري اتصل يوم الخميس الفائت بنتنياهو هاتفيا وأعرب أمامه               
خضر من احيـاء    عن قلقه من نية اسرائيل توسيع البناء االستيطاني في المناطق الواقعة خارج الخط األ             

  .راموت وجيلو في القدس الشرقية
المتحدثة أضافت أن كيري بحث الموضوع مع نتنياهو، في اطار بحث اشمل حول الرفبة فـي تجديـد                  

توسيع البناء في المستوطنات تسبب     ( المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، مشيرة الى أن هذه األعمال          
  .ضررا للسالم

  2/6/2013، 48عرب 
  

  ونروا تتسلم مساعدات من الصندوق السعودي للتنمية  األ .46
، في بيان صحفي لمكتبها في عمان اليوم السبت، عن          "األونروا"أعلنت وكالة الغوث الدولية     :  قنا –عمان  

 مليون دوالر عبر الصندوق السعودي للتنمية، لصالح مـشاريعها فـي منـاطق              86تسلمها تبرعا بقيمة    
  .ربية وقطاع غزة ولبنان لصالح الالجئين الفلسطينيينعمليات الوكالة بالضفة الغ

ووفق بيان األونروا، فقد أعرب المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين              
، فيليبو غراندي، عن تقديره لهذا التبرع لدعم الالجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات  وكالة               "األونروا"

  .ليةالغوث الدو
  2/6/2013، الشرق، الدوحة

  
   الماليزيةالسياسيةالخريطة  .47

  محسن صالح. د
 مؤشـرات علـى عـدد مـن         2013أيار  /حملت الخريطة السياسية الماليزية الجديدة بعد انتخابات مايو       

التحوالت في موازين القوى السياسية والشعبية، على الرغم من أن المحصلة النهائية لمقاعـد البرلمـان                
.  وبرلمانات الواليات ال تعطي مؤشرات على تحوالت مهمة وتشي بنوع من التغيـر البـسيط               المركزي

  .نكتب هذه السطور بعد أن كنا في ماليزيا في األيام الماضية حيث عايشنا أجواء ما بعد االنتخابات
) Barisan Nasional" (باريسان ناسيونال"النتائج الرسمية تشير إلى فوز حزب الجبهة الوطنية الحاكم 

 Pakatan" (باكاتان رعيـت " مقعداً لتحالف المعارضة 89 مقعداً في البرلمان المركزي مقابل 133بـ
Rakyat ( مقعدا222ًأو تحالف الشعب، من مجموع مقاعد البرلمان البالغ .  

 . مقعداً 82وبالتالي، لم يخسر التحالف الحاكم سوى سبعة من مقاعده لصالح المعارضة التي كانت تملك               
وبذلك فإن التحالف الحاكم فاز للمرة الثالثة عشر على التوالي ودونما انقطاع منذ استقالل ماليزيا سـنة                 

  .من المقاعد% 60، كما احتفظ بأغلبية 1957
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والنتيجة نفسها تنطبق إلى حد ما على نتائج انتخابات مجالس الواليات، فالتحالف الحاكم الذي كان قد فاز                 
، فاز هذه المرة في عشر واليات، بينما احتفظـت          2008 والية في انتخابات     13 بثمان واليات من أصل   

غير أن الدخول في التفاصيل يعطي صورة مغايرة لخريطة سياسية جديدة           . المعارضة بثالث واليات فقط   
  .آخذة في التشكل

  
  فوز في المقاعد وخسارة في األصوات

إذ تـشير   !!  هي التي فازت في العدد الكلي لألصوات       فاز التحالف الحاكم بعدد المقاعد، ولكن المعارضة      
بلغت نسبة المـشاركة نحـو      (واألكثر مشاركة في التاريخ الماليزي      " األشرس"النتائج إلى أن االنتخابات     

 ألـف صـوت     238قد أعطت التحالف الحاكم خمسة ماليين و      ) وهي من أعلى النسب العالمية    % 84.6
 ألـف   624نما بلغ مجموع أصوات المعارضة خمسة ماليـين و        من أصوات الناخبين، بي   % 47.4بنسبة  

  .من مقاعد البرلمان% 40، ومع ذلك لم تحصل المعارضة إال على %50.9صوت بنسبة 
 ألف  880وعلى الرغم من أن المعارضة لم تفز إال في ثالث واليات، فإنها حصلت على أربعة ماليين و                

 ألـف صـوت لـصالح       366 الحـاكم، بفـارق       ألف صوت للتحالف   514صوت مقابل أربعة ماليين و    
  %.3.5المعارضة، أي بفارق يزيد عن 

وتُظهر قراءة دقيقة للنتائج أن المعارضة قد أحدثت اختراقات مهمة في معاقل تقليدية للحزب الحاكم، كما                
حدث في واليات جوهور وباهانج وصباح، كما كانت النتائج متقاربة جداً في واليتين فاز فيهما الحـزب                 

  ). مقعدا28ً مقعداً مقابل 31(، وبيراك ) مقعدا15ً مقعداً مقابل 17(لحاكم هما ترينجانو ا
 41وبالتالي فإن المعارضة تمكنت من تعزيز مواقعها، وزاد عدد مقاعدها على مستوى مجالس الواليات               

بارة أخرى فـإن    وبع.  مقعداً 275 مقعداً، بينما تراجع عدد مقاعد التحالف الحاكم إلى          229مقعداً لتصبح   
النظام االنتخابي وتوزيع الدوائر قد خدم التحالف الحاكم، وهو نظام مشابه للنظام البريطاني، يعطي مقعداً               
واحداً لكل دائرة انتخابية، ويفوز عن الدائرة من يحوز على أعلى األصوات، وليـست هنـاك جـوالت                  

  .إعادة
ئر لمصلحته بحيث كانت هناك دوائر صغيرة يكثر        وقد اتهمت المعارضة التحالف الحاكم بأنه وزع الدوا       

  .فيها مؤيدوه، ودوائر أخرى كبيرة فيها أعداد مضاعفة من الناخبين يكثر فيها مؤيدو المعارضة
  

  تسونامي صيني
تلقى التحالف الحاكم ضربة قاسية في هذه االنتخابات تمثلت في انفضاض األغلبية الساحقة من الماليزيين               

فالتحالف الحاكم بقيادة حزب أمنو الماليوي نجح في معظم األوقـات فـي             . ية عنه ذوي األصول الصين  
حيث يمثل الماليو المـسلمون     . تشكيل جبهة وطنية تجتمع فيها أقوى أحزاب الماليو والصينيين والهنود         

  %.7والهنود الهندوس نحو % 26نحو ...) أغلبهم بوذيون وكونفوشيسيون(والصينيون % 63نحو 
 االنتخابات باألحزاب الصينية المؤتلفة مع الحزب الحاكم، حيث تلقت هزائم قاسية على يد              عصفت نتائج 

 38فقد صوت الصينيون لهذا الحزب بكثافة حيث حصل على          ). DAP(حزب العمل الصيني المعارض     
، العضو في التحالف    )MCA(مقعداً بزيادة عشرة مقاعد، بينما خسر حزب جمعية الصينيين الماليويين           

وبذلك فقد معظم تمثيلـه     . ولم يتبقَ له سوى سبعة مقاعد     ) 15 من   8فقد  (لحاكم، أكثر من نصف مقاعده      ا
  .للصينيين بعد أن كان لفترة طويلة الحزب األول بين الصينيين
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 مقعداً على التوالي، مقابل     31 مقعداً و  29 على   2004 و 1999وكان هذا الحزب قد حصل في انتخابات        
 لتحالف الشعب   2008غير أن تشكيل أنور إبراهيم عام       .  لحزب العمل الديمقراطي    مقعداً 12 مقاعد و  10

 مقعـداً   15 مقعداً مقابـل     28 إلى   2008شكل رافعة لحزب العمل الديمقراطي الذي قفزت مقاعده عام          
  .لجمعية الصينيين المالويين

 االدعاء بتمثيل القوى األساسـية      الرسالة األهم لهذه األرقام أن الجبهة الوطنية الحاكمة فقدت قدرتها على          
أثارت هذه النتـائج مخـاوف      . للمجموعات الدينية والعرقية في ماليزيا، وهو ما كانت تفاخر به قبل ذلك           

 العرقيـة   1969أيـار   /حزب أمنو، الذي شعر أن معادلة الحكم واالستقرار التي ُأرسيت بعد أحداث مايو            
ولذلك رأى رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الـرزاق فـي           . تعرضت لالهتزاز، وأنها مهددة باالنهيار    

  ".تسونامي صيني"نتائج االنتخابات ما أسماه 
إن االنحياز الصيني شبه الكامل إلى المعارضة قد يفسح المجال أمام معادالت جديدة في النظام السياسي،                

الحياة المختلفة، بدالً من تلـك      تتيح المجال أمام ما يراه الصينيون شراكة أكثر تمثيالً وعدالة في مناحي             
الشراكة التي أعطت بعض المزايا للماليو لمساعدتهم على اللحاق بالصينيين الذين كانوا يتحكمون بمعظم              

  .حيث يرى كثير من الصينيين أنه لم يعد لهذه السياسة ما يبررها.. االقتصاد في البلد
ر المعادلة الحالية، أو من أن يحاول الـصينيون         وهناك من الماليو من حذَّر الصينيين من تداعيات انهيا        

فرض شروطهم، مما قد ينعكس ثورة وسط الغالبية الماليوية المسلمة الخائفة على مستقبلها، التي لم توفر                
لها السنوات األربعون الماضية ما يكفي لتحقيق التعادل والوصول إلى ما وصل إليه الصينيون، حيث ما                

وهو ما يعني أن معادلة االستقرار والتنمية التي تميزت بهـا ماليزيـا             . لطرفينزالت الفجوة كبيرة بين ا    
  .طوال السنوات الماضية قد تعصف بها االضطرابات العرقية والطائفية

  
  الخاسرون.. الرابحون.. الماليو

 فإن العمود الفقـري لهـذه     )  حزباً 13المكون من   (على الرغم من تراجع تحالف الجبهة الوطنية الحاكم         
وبالتالي فإن التحـالف    .  مقعداً 88 إلى   79الجبهة وهو حزب أمنو قد عزز مواقعه وزاد عدد مقاعده من            

الحاكم قد أصبح أكثر اعتماداً على الماليو، خصوصاً بعد أن خسر الصينيون تسعة من مقاعدهم في هذا                 
يو، صارت أكثر ضعفاً فـي      وعلى هذا، فالجبهة الوطنية التي أصبحت أكثر قوة في تمثيل المال          . التحالف

  .تمثيل مكونات الشعب الماليزي
الجانب الثاني أن الحزبين الماليزيين ذوا األغلبية الماليوية، واللذين يقودان المعارضة إلى جانب حـزب               

فحزب عدالة الشعب الـذي     . العمل الصيني، قد قلّت مقاعدهما، رغم تقدم المعارضة في هذه االنتخابات          
 مقعداً، كما انخفضت مقاعد الحزب اإلسـالمي        30 إلى   31هيم انخفض عدد مقاعده من      يقوده أنور إبرا  

 مقعداً، وهو ما أضعف من حضور الماليو في المعارضة الماليزية، مع تزايد الحـضور     21 إلى   23من  
  .الصيني

كم رغم  فالتحالف الحا . الجانب الثالث أن التصويت أخذ شكل المدينة والحضر في مواجهة القرية والريف           
أنه ظّل لسنوات طويلة يمثل الحالة العلمانية المدنية، فإنه اعتمد في أصواته على الريف الماليزي وعلى                

أما المعارضة فبرزت قوتهـا فـي       . المناطق األكثر فقراً في واليات جوهور وبرليس وسراواك وصباح        
  .برليسالمدن، ففاز مرشحوها في كل عواصم الواليات الماليزية ما عدا جوهور و
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 مقعداً في كوااللمبور، وفازوا بأغلبية سـاحقة فـي          11وفاز مرشحو المعارضة بتسعة مقاعد من أصل        
 10 مقعداً مقابل    30(وبيانج  )  مقعداً 12 مقابل   44(أكثر واليتين ثراء وتطوراً اقتصادياً وهما سيالنجور        

 انضموا بشكل متزايد مع الـصينيين       وهذا يعني أن مثقفي الماليو وأبناء الطبقة الوسطى منهم قد         ). مقاعد
إلى المعارضة، بعد أن ازدادوا ثقة بأنفسهم، وبعد أن كثرت الدعوات بينهم لمواجهة ما يرونـه فـساداً                  

كما يعني أن مخـاوفهم مـن الـصينيين قـد           . مستشرياً في الحزب الحاكم، مع تطلعهم إلى قيادة جديدة        
  .يش السلميتراجعت مع محاولة ترسيخ فكرة المواطنة والتعا

مع ) المتشدد في إسالميته واألكثر اتصافاً بالطبيعة الماليوية      (ويرى البعض في تحالف الحزب اإلسالمي       
داللـة  ) األكثر تشدداً في التعبير عن علمانيته وعن مصالح الصينيين        (حزب العمل الديمقراطي الصيني     

  .فهماً لبعضهما بعضاًعلى أن الطرفين أصبحا أكثر واقعية في عملهما السياسي وأكثر ت
ويرى آخرون أن تحالف المعارضة هو تحالف هش يجمعه إسقاط الجبهة الوطنية الحاكمـة وشـعارات                

كمـا يـرون أن حـزب       . العدالة ومحاربة الفساد، وأنه سيسقط في اختبارات تنفيذ البرامج على األرض          
ية أنور إبراهيم نائـب     عدالة الشعب بشكل خاص، وتحالف المعارضة بشكل عام، يجتمعان حول شخص          

غير أن خسارة المعارضة لهذه     . رئيس الوزراء األسبق، لما يملك من مهارات قيادية وكاريزما شخصية         
هل سيكون أنور قادراً على إدارة المعارضة، في االنتخابات القادمة بعد خمس            : االنتخابات تطرح تساؤالً  

  ! عاماً؟71سنوات، عندما يكون عمره 
 آخر عما إذا كان رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق، الذي يتمتع بشعبية ال بأس                كما يطرح تساؤل  

بها، يمكن أن يكون رافعة لحزب أمنو من خالل تحقيق عدد من اإلنجازات على مستوى محاربة الفـساد   
تقطع وإعادة ترتيب الحزب وتحقيق منجزات اقتصادية، بحيث تستعيد الجبهة الوطنية الحاكمة عافيتها، و            

  .الطريق على احتماالت صعود أنور إبراهيم وقوى المعارضة
  

  فلسطين كانت هناك
وكان أنور إبراهيم سعى    . الملفت للنظر أن دعم فلسطين كان جزءاً من حملة التحالف الحاكم والمعارضة           

ة في العام الماضي لزيارة خالد مشعل وأخذ صورة إلى جانبه، كما أن هناك جهات ناشطة في دعم قضي                 
وقد . المحسوبة على خط اإلخوان المسلمين    " إكرام"فلسطين متحالفة مع أنور كالحزب اإلسالمي وجمعية        

  ".إسرائيل"اتهمت هذه الجهات التحالفَ الحاكم بالتقصير في حقّ فلسطين، وبإقامة عالقات اقتصادية مع 
صاً بعد معركة غزة في     أما التحالف الحاكم الذي أدرك عمق تعاطف الشعب الماليزي مع فلسطين خصو           

، فقد فتح أبواب التبرعات لفلسطين، وفتح عالقات غير مباشرة مـع حركـة              2009 ومطلع   2008نهاية  
كما قام رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق قبل االنتخابات بزيارة إلى قطاع غزة، كانـت رمـزاً             . حماس

كما اتهمت اآللة اإلعالمية للحزب     . اًلكسر الحصار والتعاطف مع الشعب الفلسطيني ودعمه مادياً ومعنوي        
  ".إسرائيل"الحاكم أنور إبراهيم بعالقته بأميركا، وبأنه تعهد بالحفاظ على أمن 

ومها يكن من أمر فإن التنافس في خدمة فلسطين أمر مشروع، شرط أن ال تكون مجرد أداة أو وسـيلة                    
  .لجميعلخدمة أغراض مؤقتة، وأن تكون فلسطين هي العنوان الذي يجمع ا

والخالصة أن التحوالت التي حدثت في ماليزيا لم تعكسها نتائج االنتخابات بـشكل دقيـق، وأن هنـاك                  
خريطة سياسية تتشكل، قد تفتح الطريق أمام نجاح المعارضة في االنتخابات القادمة، وربما أمام معادلـة             

  .جديدة في العالقات بين األعراق والطوائف في ماليزيا
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 سنة الماضية نجح الماليزيون في إدارة اختالفاتهم بشكل سلس وضمن سقف المـصالح              وطوال األربعين 
الوطنية، وعليهم االنتباه والحذر من الوقوع في فخ عدم االستقرار السياسي واالجتمـاعي، فـي حالـة                 

  .الرغبة في بناء معادلة عالقات داخلية جديدة
  1/6/2013، الجزيرة نت، الدوحة

  
  رشوة جون كيري .48

   ناصرنقوال
عندما عرض وزير الخارجية األميركي جون كيري األسبوع الماضي في مؤتمر دافوس على الـشاطئ               

" مشروع مارشال أميركـي   "الشرقي من البحر الميت ما وصفه الخبير االقتصادي األردني فهد الفانك ب           
لتحريـر  اقتصادية لحفز مفاوض منظمـة ا     " رشوة"ووصفه المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري ب      

الفلسطينية على استئناف المفاوضات مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، تساءل كيري عما إذا كان مشروعه              
يمكـن  "في الـسابق و   " نوع من الجهد المركز لم نجربه أبدا      "، ليجيب عن تساؤله بالنفي، قائال إنه        "وهما"

  ".مختلف عن أي شيء فعلناه من قبل.. تحويلي "وهو مشروع " تنفيذه
توقع كيري أن يقود المشروع خالل ثالث سنوات إلى زيادة اجمالي الناتج المحلي الفلـسطيني، تحـت                 و

  ".تقريبا"، وخفض معدل البطالة بنسبة الثلثين، ومضاعفة األجور %50االحتالل، بنسبة 
كـسر  "دورته السابعة في األردن تحـت عنـوان         ) مؤتمر دافوس (لقد عقد المنتدى االقتصادي العالمي      

ولم يترك مضيف المنتدى الملك عبد اهللا       . العربية مع دولة االحتالل   " عملية السالم "في ما يسمى    " جمودال
عندما خاطب المنتدى قـائال إن      " مشروع مارشال األميركي  "الثاني مجاال للشك في الهدف السياسي من        

الذي يقوم كيـري بـه      " ادالعمل الج "وتساهم في   " تساعد على كسر الجمود في هذه العملية      "المشاركة فيه   
  .بين منظمة التحرير وبين دولة االحتالل" بهدف استئناف مفاوضات الوضع النهائي"

لكن مشروع كيري ال يزال وعدا أميركيا معسوال غير مؤكد، وقوبل بإجماع فلـسطيني علـى رفـضه                  
لـسطينية ذات الحـدود     الدولة الف "، و "الحلول المرحلية "باستثناء المشاركين فيه، وأدرج سياسيا في سياق        

  .، المرفوضة جميعها عبر االنقسام الفلسطيني"السالم االقتصادي"، و"المؤقتة
، كما قـال رئـيس صـندوق االسـتثمار     "مجرد رؤية عامة ولم يقدم شيئا مكتوبا أو خطة تفصيلية    "فهو  

مقابـل  " ياسـية تنازالت س "محمد مصطفى، مضيفا في بيان أن الرئاسة الفلسطينية لن تقدم           . الفلسطيني د 
ألن السالم االقتصادي تمت تجربته خالل والية سابقة لرئيس الحكومـة اإلسـرائيلية             "،  "فوائد اقتصادية "

طرح "، كما نسبت جريدة القدس المقدسية للرئيس محمود عباس القول، مضيفا أن             "الحالي ينيامين نتنياهو  
مة عن الجبهة الديموقراطيـة لتحريـر       ، بينما وصف عضو تنفيذية المنظ     "كيري يؤجل الخالف وال يحله    

  ".سخيفة وأكذوبة وال يمكن تطبيقها على أرض الواقع"كيري بأنها " رؤية"فلسطين تيسير خالد 
كيـري نافيـا لجريـدة      " مبادرة"صائب عريقات، على التنصل من      . وحرص كبير مفاوضي المنظمة، د    

  .فيها" لفلسطينية ليست طرفاالسلطة ا"ومؤكدا أن " معرفته بما حملته"الدستور األردنية 
يعـزز التبعيـة    "لمشروع كيري ألنـه     " الفشل"وتوقع أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي         

كمـا يأمـل    " ال يمكن ألربعة مليارات دوالر أن تنهي هذا الصراع بالكامل         "وألنه  " لالقتصاد اإلسرائيلي 
إمعانـا فـي التطبيـع      "كيري  " رؤية"رير فلسطين   وزير الخارجية األميركية، وعدت الجبهة الشعبية لتح      

العربـي والفلـسطيني    " خداعا للـرأي العـام    "و" تسويقا للوهم "، وعدتها حركة حماس     "والوهم والتضليل 
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ال تختلف عن ادعاءات تحويل األراضـي       " و 2007للوعود األميركية في مؤتمر أنابوليس عام       " تكرارا"و
، ورفضت حركة الجهاد اإلسالمي البنـاء       "نغافورة الشرق األوسط  س" إلى   1967المحتلة عام   " الفلسطينية

حراكا مشكوكا فيه للتطبيـع مـع       "سياسيا عليها، بينما عدها عضو مركزية حركة فتح توفيق الطيراوي           
السالم "الساعين إلى   " االحتالل من خالل مجموعة من رجال األعمال والتجار الفلسطينيين واإلسرائيليين         

أميركيـا  " مخطط له ومبـرمج   "بل  " ليس عفويا "مضيفا أن هذا الحراك     " يروج له كيري  االقتصادي الذي   
  ".يجب أن يوضع له حد على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي"وإسرائيليا و
المليـارات  "لبيع الوهم لعرب فلسطين تحـت االحـتالل، فـإن           " مجرد رؤية "كيري  " مبادرة"وإذا كانت   

لتمويل مستوردات وخدمات   ) إسرائيل(سينتهي بها المطاف في     "ترحة، إن تحققت،    لمشاريعه المق " األربعة
كما توقع الخبير األردني فهد الفانك، وسيكون مآلها مثل مصير مليارات أموال المانحين التي               " إسرائيلية

  .أغدقت على سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني طوال العشرين عاما المنصرمة
نشوء بنية اقتصادية اجتماعية يتصدر فيها أفـراد وشـرائح داخـل الـسلطة              "ى  فهذه المليارات قادت إل   

وخارجها من المستفيدين الذين ازدادوا غنى ونفوذا في مرحلة أوسلو، بينما أغلبية الشعب الفلسطيني في               
يمهـدون  "إنمـا   " المـستفيدين "كما كتب هاني المصري منبها إلى أن هؤالء         " الضفة وغزة ازدادوا فقرا   

اسـتطاعت أن تحـول القـضية       .. الثورة الفلسطينية المعاصرة    "اليوم، ومذكرا بأن    " يق أمام كيري  الطر
الفلسطينية من مسألة إنسانية إلى سياسية، والذي يجري حاليا هي محاوالت للعودة إلى الـوراء، بحيـث                 

  ".ما يسهل عملية تصفيتها"واقتصادية، وهو " إنسانية"تتحول القضية إلى 
، وشركاؤهم في دولة االحتالل، ألنهـا       "أغنياء االحتالل "الوحيد من هذه المليارات هم فقط       " دالمستفي"إن  

كما كتب المراسل الصحفي األجنبي     " تصب في هوة ال قاع لها ال يراها معظم الفلسطينيين العاديين أبدا           "
غـاز  "مثل  "  كيري رؤية"في القدس المحتلة ماثيو كالمان يوم الثالثاء الماضي، مستعرضا بعض مشاريع            

الذي لن يرى النور طالما استمر االنقسام الفلسطيني أو إذا سبقه تصفية حركة المقاومة في القطاع                " غزة
على الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت الذي ما زال منطقة يمنع دخول            " مجمع صناعي "المحاصر، و 

تضاعف ثالث مرات بينما ال يمكن للدخل من        ألن دخلها يمكن أن ي    " سياحية"الفلسطينيين إليها، ومشاريع    
يـزداد ال   "تثبت الفلسطيني في أرضه التي يقضمها االستعمار االستيطاني يوميـا أن            " زراعية"مشاريع  

، "مشروط بموافقة إسـرائيلية   "، ألنه   "أيا من هذه المشاريع لن يتحقق     "، ليخلص إلى أن     "ضعفين وال ثالثة  
  .عليها" افق أبداالحكومة اإلسرائيلية لن تو"وألن 

عنوانـا إلدامـة االحـتالل      "ال بل إن الكاتبة الصحفية األردنية لميس أندوني ترى في مبـادرة كيـري               
قابلة للتصدير بشكل أكبر وأوسع إلـى األسـواق    "يحول بضائع االحتالل إلى سلع      " اإلسرائيلي ال إلنهائه  

ال ألهداف لم تحققها تماما كل من اتفاقيـة         العربية، بختم فلسطيني، وعن طريق البوابة األردنية، استكما       
  ".أوسلو ومعاهدة وادي عربة
سعت إليه حكومة فيـشي فـي الحـرب         "سلمان أبو ستة مبادرة كيري بما       . لقد شبه الباحث الفلسطيني د    

لتعزيز االحتالل األلماني النازي لفرنسا في رسالة منشورة إلى رجل األعمال الفلسطيني            " العالمية الثانية 
فـي مـؤتمر دافـوس      " اإلسرائيليين"الفلسطينية مع نظرائه    " الشراكة"ب المصري، الذي كان عنوان      مني

المشاركين للقطاع الخاص الفلـسطيني فـي       " معظم رجال األعمال اإلسرائيليين   "باألردن، ذكّره فيها بأن     
  ".ضالعون في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني"مبادرة كيري 
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 في مؤتمر دافوس األخير هو الحشد الكبير من ممثلي المجتمع المدني ورجـال              فلسطينيا" الجديد"لقد كان   
األعمال الفلسطينيين الذين حملهم مفاوض منظمة التحرير مسؤولية المشاركة مع نظـرائهم مـن دولـة                

في المبادرة ال يكفي إلقناع أحد      " طرفا"إن تنصل مفاوض المنظمة من كونه       . االحتالل في مبادرة كيري   
الء قد شاركوا فيها من دون موافقته أو في األقل من دون ضوء أخضر منه، خصوصا بعـد أن                   بأن هؤ 

نابع من رجـال أعمـال      .. الحراك  "ألن هذا   " سعادته"أعرب الرئيس عباس في منتدى البحر الميت عن         
  ".فلسطينيين وإسرائيليين يشعرون بأنه ال بد من كسر الجمود السياسي

  1/6/2013، فلسطين أون الين
  

   أجيال وليس تحول أحزابتعصب.. "إسرائيل" .49
  سعد عبد الرحمنأ. د

هذه هي صفات وطبـائع     . قاس، ظالم، مخادع، جبان، كاذب، متلون، خائن، طماع، لص، مخرب، قاتل          
فلقد باتت العنصرية مسألة محسومة فـي إسـرائيل،         . العربي لدى الشباب اليهودي في فلسطين المحتلة      

اإلسرائيلي بكل تفرعاته، فأنت تجدها في الحكومـات، واألحـزاب الحاكمـة            وهي متأصلة في المجتمع     
والمعارضة، مثلما تجدها في تصريحات الكهان والقضاء بل وحتى في التعليم، لدرجة تقنعك أن التحـول        

  .في إسرائيل نحو اليمين ليس تحول أحزاب سياسية بل تعصب أجيال
لة تقارير نشرت في اسرائيل مـؤخرا، اسـتفحال         فقد كشفت سلس  . على األرض، يتضح األمر بوضوح    

في األشهر األخيرة، زادت االعتداءات على الفلـسطينيين        . العنصرية الشرسة بين الفتيان والشبان اليهود     
الذين يقومون بأعمـال انتقاميـة      » المستوطنون«وعلى رأس هؤالء المعتدين     . العرب في عدد من المدن    

المتطرف وحكومة اليمين االسرائيلية    ) البرلمان(سنودة من الكنيست    ، مدعومة وم  )دفع الثمن (تحت شعار   
عبر سن القوانين العنصرية، التي تسوغ لهؤالء مواصلة إجرامهم المنظم، وبذلك فإن إرهـابهم ال تقـع                 

  .مسؤوليته عليهم فقط بل وعلى عاتق الكنيست والوزراء والحاخاميين
 له مع طلبة مـدارس فـي مرحلـة التـوجيهي،            محادثات) أوري كاشتي (ويرصد الصحفي المعروف    

» محرقـة «، على شاكلة    »محرقة ضد العرب  «يجاهرون بعدائهم للعرب، ومنهم طالبة تدعو الى ارتكاب         
، عن استشراس العنصرية في القدس      »هآرتس«ونقل تقرير نشرته صحيفة     . اليهود التي ارتكبتها النازية   

في القدس الشرقية المحتلة، بـل ايـضا فـي          » االستيطانية«/ المحتلة، ليس فقط في األحياء االستعمارية     
، نقل عن معلمي مدارس إسرائيلية، قولهم، إنهم في حاالت معينة يتخوفون من             1948الشطر المحتل منذ    

وتقـول إحـدى المعلمـات،    . صد الطالب في عنصريتهم، نظرا لألجواء السائدة في الصفوف المدرسية        
 طرحت امامهم مواضيع مثل حقوق االنسان وحريـة التعبيـر فـسيتم             إنني أخاف من الطالب، فإذا ما     «

  .»اعتباري يسارية، ومن ثم سيتحول النقاش الى نقاش سياسي حزبي، ويشتد صراخ الطالب
تنامي (في مقال بعنوان    » جورج تاون للدراسات األمنية   «أستاذ زائر في جامعة     ) بيالر. بول أر (ويقول  

تظهر معدالت الوالدات العاليـة بـين غـالة         «: »ا ناشيونال إنترست  ذ«نشر في   ) التعصب في إسرائيل  
 اتجاهات تنامي التعصب فـي      -وبالتالي تزايد وزنهم الديمغرافي والسياسي المتنامي     -المتشددين اليهود   

لكن ثمة ما هو أكثر من ذلك في دولة يتأتى تعريف وجودها وهويتها استناداً إلى دين أو عرق                  . إسرائيل
يعني هذا التعريف خلق طبقة ثانية من المواطنين الذين ال ينتمون إلى ذلك الدين وحسب، لكنه                وال  . مفرد

  . »يجند سلطة الدولة أيضاً لخدمة غايات طائفية لكل من يحدد بمزيد من التفصيل طبيعة الدين المهيمن
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ر الى اسرائيل فـي  وهو يهودي اميركي تعلم في والية كاليفورنيا وهاج) برادلي بيرستون(في مقال كتبه    
كما ادرك انني بحاجة اليالء مزيد من       . انني ادرك اآلن انني إلغائي وان االحتالل عبودية       «:  يقول 1976

ويتحدث . »العناية الى ابراهام لينكولن، وقدرته على ان يذكرنا جميعاً بالحكمة المخبأة في ما هو واضح              
يسقط األمر على الواقع المعاش في إسـرائيل اليـوم          ، و )ابراهام لينكولين (في مقاله عن فيلم     ) بيرتسون(

ولكن بالنـسبة الـي     . واعرف الكثير عن الحرب االهلية    . أعرف شيئاً ما عن التاريخ االميركي     «: فيقول
وقتـاً قـضيناه فـي مـشاهدة     » لينكولن«والى زوجتي كانت الساعتان ونصف الساعة التي شاهدنا فيها       

 بشأن كيف تكون صلتها، او كيف تتجنب ان تكون لهـا صـلة،              اسرائيل وهي تمزق نفسها حتى الموت     
مصطلحا سهال جداً مألوفـاً     » أبارتايد«أدرك اآلن ما الذي يجعل كلمة       «: ويضيف. »بالفلسطينيين كبشر 
ان . يعبر عما هو االحتالل وماذا يفعل في واقع االمـر         ) شارع مشهور في نيويورك   (في ماديسون افنيو    

يمكـن نقلهـم حـسب      .  االحتالل، عومل جيل بعد جيل من الفلسطينيين كأمالك        باسم. االحتالل عبودية 
يمكن حرمانهم من حقهم في التصويت، وفـي        . المشيئة، وتقييدهم باألصفاد، وتعذيبهم، وتشتيت عائالتهم     

ويمكن أن يطاردهم أو يقتلهم     . امتالك عقارات، وفي االلتقاء بأفراد عائالتهم وأصدقائهم أو التحدث اليهم         
بالرصاص أسيادهم الذين يدعون مكانتهم بموجب حق توراتي، وان يستخدموهم ايضاً ليبنوا ويشتغلوا في              

االسياد ينزعون عـنهم الـصفة االنـسانية        . المزارع التي ال يمكن ان يأمل الكادحون في امتالكها ابداً         
  . ويطلقون عليهم اسماء الوحوش

، وضـد   )اإلسـرائيلية ( بان من المباح التمرد على الحكومة        أما رجال الدين فيفتون، باسم اهللا والتوراة،      
أولئك الـذين   («): لينكولين(ويختم بما قاله    . »الجيش، من أجل حماية المزارع وقدسية مؤسسة االحتالل       

كلما سمعت أي أحد يدافع عن العبودية، أشعر بـدافع          ). (ينكرون الحرية لآلخرين، ال يستحقونها ألنفسهم     
والحال كذلك، أوليس من حقنا االستنتاج بـأن مـا يجـري            . »)تُفْرض عليه شخصياً  قوي لرؤيتها وهي    

بالذات إنما هو تعصب أغلبية، أو تعصب أجيـال، ولـيس تعـصب             » إسرائيل المعاصرة «ويمارس في   
  أحزاب حاكمة فحسب؟

  2/6/2013، الرأي، عّمان
  

  "إسرائيل"إعادة إنتاج  .50
  هاشم عبدالعزيز

 بات يسوق إعالمياً في شأن التحـرك األمريكـي تجـاه تـسوية القـضية                األمريكيون جادون، هذا ما   
”  إسرائيلي“الفلسطينية، والواقع أن األمريكيين باتوا على هذا الموقف، فقد رموا بثقلهم للوصول إلى اتفاق               

 فلسطيني، وبعد قرابة عشرين عاماً من االستفراد األمريكي بهذه المنطقة بشأنها وشؤونها وأزمتها هـاهم            
يفتحون النوافذ أمام األوروبيين واألبواب أمام العرب، وبات االهتمام بهذه األزمة متزايداً وهو ما عبـر                

  .عنه التحرك الصيني غير المسبوق في هذا المشهد
هل جاء هذا من منطلق أن الواليات المتحدة باتت على قناعة من أن استفرادها في شأن وشـؤون هـذه                    

  بلغ نهاية الطريق المسدود؟” االزدواج“وم على سياسة المنطقة وأزمتها الذي دا
في النظرة العامة تبدو التحركات الناشطة في شأن األزمة شرق أوسطية، كما لو أن الواليـات المتحـدة                  
أدركت تبعات هذه السياسة المزدوجة بمترتباتها على سمعتها وعلى المصالح األمريكية في هذه المنطقة،              
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أمريكياً مع المطالب التي ظل أصدقاؤها يلحون عليها وأنها تبدأ الخطـوة العمليـة              وأن هذا جاء تجاوباً     
  .الجادة في اتجاه السالم المنشود

” سـالم “الواقع أن األمريكيين باتوا اآلن على قناعة أكثر من أي وقت مضى في شأن إنجـاز اتفاقيـة                   
منطقة في حالة عدم استقرار وأزمتها      والوصول إلى نهاية للخروج من هذه الطريق المسدودة التي أبقت ال          

  .في تداعيات مفتوحة على المجهول
” كامـل “لهذه األزمة وإحالل سـالم      ” مريحة“في أن تكون هناك نهاية      ” صادقون”األمريكيون جادون و  

ودائم عوضاً عما هو قائم من عداء متفاقم بين الجانبين، وهم بتحركهم اآلن يبدون أكثر ثقة للوصول إلى                  
  .لمنشودهدفهم ا

  .ومربط الفرس في ما يجري بات يتبلور في الوصول إلى سالم أمريكي
الخيار األمريكي هكذا ال يقوم على مبادئ مؤتمر مدريد للسالم، ولكنه يرتبط بسياق السياسة األمريكيـة                
تجاه هذه المنطقة عامة وفي شأن هذه األزمة على وجه الخصوص، والغاية هي إنجاز سالم لالحـتالل                 

  .يترتب عليه من تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده ومصيرهبما 
بمعنى آخر االندفاع األمريكي اآلن وفق ما يجري يبدو وكما لو أنه بلغ اللحظة الفاصلة في شأن سياسـة    

  .تطويع الموقف العربي لواقع االحتالل، وأن هذه اللحظة مناسبة تماماً لتسويق وتحقيق سالم أمريكي
في تحركاتهم راهناً يستثمرون نتائج استفرادهم بهذه المنطقة وأزمتها، لقـد كانـت سـنوات               األمريكيون  

الخراب األمريكي عربياً عموماً وفلسطينياً خصوصاً، وجرى ذاك الخراب بدفع الخالفات العربيـة إلـى               
السـتالب  االنقسامات ثم الخالفات في الصف الفلسطيني السياسي إلى التفتت وتداعياتها واضحة بحالة ا             

  .العابرة على البشر وافتقاد اإلرادة الواعية
األمريكيون من جهة ثانية يحاولون بأقصى ما لديهم استثمار أوضـاع االنقـسام الفلـسطيني، خاصـة                 

  .واالضطرابات المتداعية في غير بلد عربي من جراء االلتفاف الذي جرى على ما يسمى ربيع التغيير
  :ن الظروف مهيأة لتحقيق هدفينلدى األمريكيين اعتقاد كبير بأ

يقفز على طبيعـة    ” إسرائيلي“فلسطيني    ” سالم“اختزال طبيعة األزمة بالدفع باتجاه إنجاز اتفاق        :  األول
هذه األزمة وال يواجه جذورها، واألبرز منها االستيطان الذي يرتبط باألرض الفلـسطينية والالجئـون               

 قابلة لاللتفاف وهي ال تموت حتى لـو فرضـت إعالنـات             بالعودة إليها وإلى بيوتهم، وهي قضايا غير      
  .بشأنها تتصادم مع إحقاق الحق المسلوب

ما كشفته الزيارة المتزامنة لوزيري خارجية الواليات المتحدة وبريطانيا، فالزيارة في ظاهرهـا             : الثاني
تفاق األمريكي البريطاني   بدت، كما لو أنها إظهار العزيمة والجدية لحل األزمة، لكنها أعادت التذكير باال            

في شأن الكيان الصهيوني، فقد تكفلت بريطانيا بوجوده من خالل وعد بلفور، وأمريكا تعهـدت بدعمـه                 
، بل يؤخذ في االعتبار أن ما يجري وبخاصة أمريكياً          ”كان يا ما كان   “وحمايته، والتذكير ال يتوقف عند      

  .”إسرائيل“يهدف إلى إعادة إنتاج 
ركيزة عسكرية استراتيجية أمريكية وحسب، بل ستكون إلـى ذلـك           ” إسرائيل“لن تبقى   على هذا التجديد    

  .ركيزة مالية وتجارية واقتصادية في هذه المنطقة وعلى حساب مراكزها القائمة والقادمة في آن
د ذات اآلثار المباشرة واألبعاد االستراتيجية كان الرئيس األمريكي باراك أوباما قـد جـد             ” الوظيفة“لهذه  

قوة عسكرية متفوقة في هذه المنطقة، فيما طالـب         ” إسرائيل“ومن تل أبيب تعهد الواليات المتحدة بإبقاء        
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وزير خارجيته أثناء مشاركته في المؤتمر االقتصادي الدولي الذي انعقد منذ أيـام فـي األردن بانفتـاح                  
  .”إسرائيل“عربي اقتصادي وتجاري مع 

ة ليس عملية بل لعبة سالم لالحتالل، لكن مع إنكـار الحـق والعـدل               في اإلجمال، تدير الواليات المتحد    
  .تصير لعبة انتحار ال سالم واستقرار وازدهار، وهذا ما ستكشفه قادم األيام

  2/6/2013، الخليج، الشارقة
  

   تنوي القفز على رأسها"إسرائيل": الحرب في سورية .51
  عاموس هرئيل

حا درجة التوتر في الشمال بعدة درجات اخـرى ال حاجـة            صبا) الخميس(زادت الصحافة اللبنانية أمس     
اليها بعد ان اقتبست من مقابلة صحفية مع رئيس سورية بشار االسد تقول كأن روسيا قد نقلت منظومـة                   

وتبـين فـي    . ونظروا في اسرائيل الى هذا البالغ في شـك        .  الى دمشق  300دفاع جوي من طراز اس    
سابقا ألوانه حقا ألن الصيغة الكاملة للمقابلة الصحفية التي اجراهـا           ساعات المساء ان النبأ المنشور كان       

يتبين ان االسد قال ان الصفقة ستتحقق في المستقبل لكنه لم يزعم            " المنار"االسد مع شبكة تلفاز حزب اهللا       
تم التوقيع على صفقة الدفاع الجوي الكبيرة بين روسيا وسورية          . قط ان المنظومة قد اصبحت في حوزته      

وقد أعلنت روسيا على المأل نيتها االمداد بالصواريخ في بداية أيـار            .  لكنها لم تنفذ بعد    2010في نهاية   
وكان يقف في الخلفيـة     . بعد وقت قصير من الهجوم الجوي الثالث الذي نُسب الى اسرائيل على سورية            
قُبيل عقد المؤتمر الدولي    ايضا الجهد الروسي لدعم نظام االسد في مواجهة الدعم االوروبي للمتمردين و           

  .عن الوضع في سورية
ويفترض ان يشمل عـدة     .  من نصف سنة الى سنة     300يتوقع ان يطول مسار استيعاب منظومة الـ اس       

مراحل، من ارسال مختصين سوريين لالعداد في روسيا الى وصول عناصر اولى الى سورية ثم الـى                 
 ولكن يبدو اآلن ان سورية ما زالت بعيدة عـن قـدرة             ادماجها في منظومة واحدة تُعرف بأنها عملياتية،      

وتزن اسرائيل بحسب التهديد الصريح لرئيس مجلس االمن القومي يعقوب عميدرور ان تهاجم             . عملياتية
  .الصواريخ قبل ان تُنشر المنظومات في سورية

يلة بأن تبذل   وبذلك تهدد اسرائيل بأن تقفز على رأسها في الفوضى السورية وهي خطوة وعدت فترة طو              
إن نافذة الوقت للهجوم ما زالت واسعة نسبيا من جهة مبدئية لكن سيحتاج مـع               . كل جهد لالمتناع عنها   

  .القرار على الهجوم الى ان يؤخذ في الحسبان ايضا احتمال ان ترى روسيا ذلك تحديا لها
يير أساسي لمعادلـة     اذا تحقق آخر االمر فيه تغ      300ان دخول الـ اس   . ال عجب من ان عميدرور قلق     
 في حرب لبنان االولى دمر سالح الجو االسرائيلي منظومـة           1982في  . الردع االستراتيجي في الشمال   

 جو السورية في البقاع اللبناني وتمتع منذ ذلك الحين بثالثة عقود تقريبا مـن التفـوق            –صواريخ ارض   
. يستطيع سالح الجو إحداثه وقت الحرب     الجوي المطلق المدعوم بفهم الجانب العربي لمبلغ الضرر الذي          

وبني ردا على ذلك ايضا قوة الصواريخ والقذائف الصاروخية للجيش السوري ولحزب اهللا بعده بغرض               
يـصعب  . تهديد الجبهة االسرائيلية الداخلية القابلة لالصابة مع االلتفاف على سالح الجـو االسـرائيلي             

قرار لكن الردع المتبادل ساعد كما يبدو على إبعاد الحرب منذ           الحديث عن الحدود الشمالية بمفاهيم االست     
  .2006كانت جولة القتال األخيرة مع حزب اهللا في 
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وقـدر  .  قد يعرض للخطر حرية عمل سالح الجو االسـرائيلي فـي الـشمال             300ان نشر منظومة اس   
ستطيع التغلب علـى    مسؤولون كبار سابقون في هذا السالح أمس ان الجيش االسرائيلي وقت الحاجة سي            

عائق المنظومة الدفاعية الجوية كما فعل في الماضي، وعلى حسب تقدير وسائل اعالمية اجنبية قد تكون                
وما زال يوجد هنا الى اآلن تغييـر        . 300اسرائيل تدربت في قبرص على طيران لمواجهة منظومة اس        

مصري الروسي حول نشر الصواريخ     يصعب أال نتذكر المثلث االسرائيلي ال     . محتمل أساسي في المعادلة   
  .المضادة للطائرات في منطقة قناة السويس بين أواخر حرب االستنزاف وحرب يوم الغفران

إن التطورات االخيرة تعود وتثير عالمات سؤال تتعلق بمبلغ الحكمة في الهجوم االسرائيلي الثالث على               
ومهما يكن االمـر  . ا الخاصة، من غير صلة  سورية حتى لو كانت روسيا ستعلن تنفيذ الصفقة العتباراته        

بدا ان االسد يحاول بدعم روسي ان يردع اسرائيل عن هجمات اخرى بطرق شتى من التهديد بـاطالق                  
حدث أمـس   . صواريخ الى التحذير من اشعال الحدود في الجوالن ثم الى صفقة الصواريخ في المستقبل             

باشرة، فقد أعلنت السلطات في نيجيريا عـن القـاء          تطور آخر يتعلق باالزمة في سورية بطريقة غير م        
القبض على خلية لحزب اهللا خططت لعمليات موجهة على أهداف اسرائيلية وغربية، وقد بادر حزب اهللا                

ومنها في جورجيا والهند وتايالند     (وايران الى سلسلة هجمات مشابهة في أنحاء العالم في العام الماضي            
ن الممتنع ان يكون التوتر بين اسرائيل وسورية قد سـاعد علـى حـث               ، لكن ليس م   )وبلغاريا وقبرص 
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