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***
يمس القدس
" .0الحياة"" :إسرائيل" والفاتيكان نحو توقيع "اتفاق اقتصادي" ّ
صباح :عممت «الدحياة» أن دولة الفاتيكان تتجو ندحو توقيع اتفاق مع إسرائيل ينطوي عمى
غزة  -فتدحي ّ
اعتراف منيا بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضتو إسرائيل في مدينة القدس المدحتمة.
ودحصمت «الدحياة» عمى مسودة «االتفاق االقتصادي» بين الكرسي الرسولي ودولة إسرائيل ،الذي تم
التفاوض عميو في اجتماع بين الجانبين في  25كانون الثاني (يناير) الماضي .وقال مصدر ديبموماسي
عربي في الفاتيكان لـ «الدحياة» إن «المقاءات بين إسرائيل والفاتيكان قديمة ،والدول العربية عمى اطالع
غير موقفو
ضمن إسرائيل أي اتفاق ما يمكن أن تستغمو الدحقاً لإليدحاء بأن الفاتيكان ّ
عمييا ،لكن ُيخشى أن تُ ّ
الممتزم الق اررات الدولية في ما يتعمق بوضع القدس».
ورفض مستشار لمرئيس مدحمود عباس التعميق عمى القضية اآلن ،واكتفى بالقول لـ «الدحياة» إن «السمطة
الفمسطينية ال تزال تدرسيا ،وتُجري اتصاالت مع الفاتيكان وغيرىا من الجيات ،وستعمن موقفيا إما اليوم
األدحد أو غداً» .من جانبيا ،تنوي دحكومة «دحماس» عقد مؤتمر صدحافي اليوم إلعالن موقفيا.
وفي التفاصيل ،كشف مدير «مركز الميزان لدحقوق اإلنسان» عصام يونس لـ «الدحياة» أمس أن لدى مركزه
«نسخة من مسودة االتفاق المنوي توقيعو االثنين (غداً) بدحسب اتفاق بين دولة الفاتيكان واسرائيل» .وقال
إن «االتفاق يتضمن اعترافاً بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضتو إسرائيل ،كقوة ادحتالل دحربي غداة
ادحتالليا مدينة القدس في الخامس من دحزيران (يونيو) عام  ،1967عمى المناطق والكنائس المسيدحية
التابعة لمفاتيكان».
وأوضح يونس أن من أبرز المالدحظات عمى االتفاق أن «الفاتيكان دولة ذات سيادة معترف بيا في األمم
المتدحدة ،وموقّعة عمى اتفاقات جنيف األربعة ومالدحقيا اإلضافية لعام  ،»1977موضدحاً أنو «خالل
السنوات السابقة ،دحافظت الفاتيكان عمى الواقع القانوني لألراضي الفمسطينية ،بما فييا القدس الشرقية ،وأنيا
تخضع ألدحكام القانون الدولي».
وأشار إلى أنو «في وقت قامت إسرائيل بممارسة السيطرة الفعمية ( ،)de factoلم يتم االعتراف بممارسة
واليتيا من النادحية القانونية ( .»)de jureولفت إلى أن «االتفاقات السابقة بين الفاتيكان واسرائيل
( ،1997 -1993إضافة إلى االتفاقات االقتصادية) أكدت أن االتفاقات تخضع اللتزامات الفاتيكان
الدولية ،ما يعني من نادحية التطبيق أن الفاتيكان لم تعترف بضم إسرائيل لمقدس الشرقية بعد ادحتالليا عام
 ،1967دحتى لو كانت إسرائيل السمطة الفعمية ( )de factoفي األراضي المدحتمة».
الحياة ،لندن2012/6/10 ،
 .2عباس :الموقف الفرنسي قريب جدا من موقفنا في موضوع المفاوضات
عمان – ا ف ب :اعمن الرئيس مدحمود عباس مساء امس ان ىناك تقاربا كبي ار بين مواقف السمطة
الفمسطينية وموقف فرنسا في موضوع المفاوضات مع "إسرائيل" ،مشددا عمى خيار التوجو الى الجمعية
العامة لالمم المتدحدة لمدحصول عمى صفة دولة غير عضو.
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وقال عباس لوكالة فرانس برس عمى متن طائرتو في طريق عودتو من باريس الى عمان بعد زيارة رسمية
لفرنسا استمرت ثالثة أيام "زيارتي الى باريس والمقاءات مع الرئيس فرنسوا ىوالند ورئيس الوزراء ووزير
الخارجية كانت ناجدحة جدا بما اتفق عميو من نتائج".
وأوضح ان "المواقف الفرنسية قريبة جدا من مواقفنا خاصة بمواضيع المفاوضات واتفقنا ان نواصل التشاور
معيم في قضية التوجو الى االمم المتدحدة لنيل صفة دولة غير عضو" في المنظمة الدولية.
واضاف عباس "لمست لدييم افكا ار متطورة ورغبات صادقة بالدعم السياسي واالقتصادي لمقضية
الفمسطينية .اتفقنا عمى تشكيل لجنة دحكومية فمسطينية فرنسية مشتركة لتتابع نقاش كل القضايا بيننا".
وعن المفاوضات مع "إسرائيل" قال عباس "األساس في خياراتنا خيار المفاوضات وندحن مستعدون لمعودة
الييا فور وقف االستيطان واالعتراف بمرجعية دحدود عام  .7391واذا لم توافق اسرائيل عمى تنفيذ ىذين
االلتزامين لن نعود لممفاوضات وسنتوجو الى الجمعية العامة لالمم لمتدحدة لطمب الدحصول عمى مكانة دولة
غير عضو".
وعما اذا كان سيتوجو الى االمم المتدحدة في أيمول المقبل او بعد االنتخابات الرئاسية االمريكية المقررة في
تشرين الثاني ،قال "ال اعرف بالضبط الوقت المناسب لكن مصمدحة شعبنا ىي األساس في اتخاذ قرار
سياسي او استراتيجي".
ولفت عباس الى ان "االدارة االمريكية وعدت بجسر اليوة بين الطرفين الفمسطيني واالسرائيمي ،فاذا تقدموا
بأفكارىم سنرى ولكن اذا لم يقدموا شيئا فمن يبقى أمامنا من خيار سوى التوجو لالمم المتدحدة".
من جية اخرى ،كشف عباس انو طمب من رئيس الوزراء االسرائيمي بنيامين نتنياىو عبر وسطاء االفراج
عن جميع االسرى الفمسطينيين المعتقمين منذ قبل اتفاق اوسمو عام  7331وعددىم  721اسيرا ،مشي ار الى
ان "ىؤالء متفق عمى االفراج عنيم واسرائيل لم تنفذ التزاميا" .وأوضح انو "اذا افرج نتنياىو عن ىؤالء
االسرى فسوف التقيو في جمسة دحوار وليس جمسة مفاوضات".
وفي موضوع المصالدحة الفمسطينية شدد عمى ان "ىدف المصالدحة االساسي ىو الوصول الى انتخابات
وسنقوم بكل الخطوات واالمور تسير بشكل جيد" .لكنو اوضح انو "يجب ان يترافق اعالن تشكيل الدحكومة
الجديدة" التي سيترأسيا بنفسو بدحسب اتفاق الدودحة "مع اصدار مرسوم يدحدد موعد االنتخابات ،مجددا
التاكيد انو "اذا لم يكن ىناك رغبة باجراء االنتخابات في موعد مدحدد متفق عميو فال يمكن تدحقيق
المصالدحة".
وكرر انو لن يترشح لمنصب رئيس السمطة الفمسطينية مرة اخرى .وقال "بعد انتياء لجنة االنتخابات من
تسجيل الناخبين يبقى عندنا ثالثة اشير تجرى بعدىا االنتخابات".
الحياة الجديدة ،رام اهلل0200/6/02 ،
 .3هنية" :الجيل القرآني" هو الذي صنع النصر لمشعب الفمسطيني
نشر المركز الفمسطيني لإلعالم 0200/6/02 ،من غزة أن رئيس الوزراء إسماعيل ىنية افتتح مخيمات
تاج الوقار" " 4التي تنظم ىذا العام تدحت عنوان "تثبيت واتقان" في مسجد دار القرآن الكريم والسنة بغزة
مشيدا بدورىا في انجاح رعاية دحمقات التدحفيظ.
ودحضر االفتتاح كل من رئيس المجمس التشريعي باإلنابة د.أدحمد بدحر ووزير الداخمية فتدحي دحماد ورئيس
دار القرآن الكريم والسنة د .عبدالردحمن الجمل وعدد من نواب المجمس التشريعي وشخصيات آخري.
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وأكد ىنية أن انطالق ىذه المخيمات تزامن مع فوز الدحكومة في انتخابات المجمس التشريعي عام ،2009
مشددا عمى أن الشعب الفمسطيني بانتياجو كتاب اهلل وسنة رسولو صمد في وجو التدحديات .وقال" :الجيل
القرآني ىو الذي صنع النصر ليذا الشعب ومكانتو المكتسبة بين الناس بالتزامو بدحمقات القرآن والعالم بأسره
وقف متعجبا من ىذا الشعب برغم الدحصار المفروض عميو ورغم المؤامرات إال أنو صمد وتابع مشروعو في
اعداد ىذه المخيمات".
وقدم مساعدة مالية قدرىا  00ألف دوالر الستمرار مسيرة التدحفيظ إلنشاء جيل قادر عمى دحمل األمانة
والعمل عمى تدحرير المسجد األقصى والدحفاظ عمى دحقوق الشعب الفمسطيني.
ونشرت قدس برس ،0200/6/9 ،أن اسماعيل ىنية أكد إسماعيل ىنية ،رئيس الدحكومة الفمسطينية في
غزة ،خالل مؤتمر صدحفي عقده عقب تفقده لمجان االمتدحانات في مدارس غزة ،أن عقد امتدحانات الثانوية
العامة في الضفة وغزة بشكل مودحدة "يدلل عمى الجدية والنوايا الصادقة من أجل تودحيد الصف الفمسطيني"،
في إشارة منو إلى الدحوارات التي تتم في القاىرة بين دحركتي "دحماس" و"فتح" من اجل التواصل دحكومة وفاق
وطني.
وقال ىنية" :ىذا اليوم الذي يتم فيو تودحيد االمتدحانات في الضفة وغزة ىي رسالة الودحدة ورسالة الوئام
الوطني ،والتي تعكس اإلرادة السياسية في غزة ،وان شاء اهلل اإلرادة السياسية في الضفة".
وأعرب ىنية عن أممو في أن تقود دحوارات القاىرة ليكون لمشعب الفمسطيني "دحكومة وادحدة وسمطة وادحدة
ومرجعية وادحدة وقيادة وادحدة نتفق خالليا عمى برنامج وطني مقاوم مودحد لمتدحرير إلقامة الدولة الفمسطينية
وعاصمتيا القدس وعودة المشردين".
 .4خريشة :تصريحات عباس حول الجموس مع نتنياهو تعكس حالة التردد والخوف
طولكرم :اعتبر دحسن خريشة ،النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني ،تصريدحات رئيس السمطة
مدحمود عباس أمس دحول إمكانية الجموس مع نتنياىو ،في دحال وافقت تل أبيب عمى إطالق سراح األسرى
وسمدحت باستيراد أسمدحة لمشرطة الفمسطينية ،بأنيا "مدحاولة منو لمعودة لممفاوضات ،وىي تراجع بشكل
واضح عن الشروط التي وضعت لمعودة لممفاوضات ،وأىميا وقف البناء االستيطاني في االراضي
الفمسطينية".
وأكد خريشة في تصريدحات خاصة لـ "قدس برس" السبت ( )9|3أن "تصريدحات الرئيس عباس تعكس دحالة
التردد التي تسود القيادة الفمسطينية وخوفيا من المجيول ،وأنيا تشعر بأن ىناك مخاطر دحقيقية عمى
وضعيا ،وىي تمر بأزمة ،لذلك تبدحث عن خيارات الستمرار بقائيا ووجودىا".
قدس برس0200/6/9 ،
 .5عريقات :الحصول عمى دولة غير عضو يمغي شرعية االستيطان
(رام اهلل – ىاتفيا) -عبداهلل الغضوي  :أوضح رئيس دائرة شؤون المفاوضات فى منظمة التدحرير الفمسطينية
صائب عريقات في تصريح لـ«عكاظ» أن دحصول فمسطين عمى دولة غير عضو في األمم المتدحدة يجعل
فمسطين دولة تدحت االدحتالل اإلسرائيمي قانونيا وليس أراضي متنازعا عمييا كما يروج الجانب اإلسرائيمي،
وتصبح إجراءات االدحتالل في االستيطان ال غية وغير شرعية.
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وأضاف أن التوجو إلى األمم المتدحدة ،بعد الفشل في الدحصول عمى العضوية من مجمس األمن ،من شأنو
أن يعزز الموقف الفمسطيني عمى المستوى الدولي ،الفتا أن تل أبيب لم تبق شيئا من المفاوضات ودمرت
خيار الدولتين.
وكشف عريقات أن اإلدارة األمريكية ىددت بقطع المساعدات عن السمطة الفمسطينية ،واغالق مكتب
منظمة التدحرير في واشنطن ،في دحال توجو الجانب الفمسطيني إلى األمم المتدحدة لطمب دولة غير عضو
في المنظمة ،مؤكدا في الوقت ذاتو عزم السمطة عمى ىذا األمر ميما كمف األمور.
عكاظ ،جدة0200/6/02 ،
 .6عبد الرحيم :مساواتنا و"إسرائيل" في تعطيل عممية السالم ظمم واجحاف بحقنا
رام اهلل  -نائل موسى :قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الردحيم إن مجرد المساواة بيننا وبين الجانب
اإلسرائيمي في تعطيل عممية السالم ىو ظمم واجدحاف وتجن عمى الجانب الفمسطيني بالنظر إلى ما أعمنو
الرئيس االميركي باراك أوباما نفسو كأسس لمعممية السممية.
وأضاف عبد الردحيم في كممتو في ادحتفالية وكالة األنباء الفمسطينية "وفا" بذكرى تأسيسيا الـ 40برام اهلل
امس" ،ال بد أن يدرك البعض أن شعبنا لن يتوقف عن الوصول إلى ىدفو وأن ال سبيل في عالم اليوم إلى
غطرسة القوة والسالح ،وال مكان لمطغاة في ىذا العصر الذي نعيش ،وان تذرع الدحكومة اإلسرائيمية بالتمكؤ
دحتى معرفة ما سيسفر عنو ما يسمى الربيع العربي ىو دحجة واىية يضاف لما سبقيا وما سيمدحق بيا من
دحجج وذرائع لمتيرب من تنفيذ االستدحقاقات".
وقال "ال نود أن نذىب بعيداً في استعادة سيناريوىات سابقة إلى األذىان عندما قالوا عن الرئيس الخالد
ياسر عرفات أنو ليس شريكا" .وأضاف "إنا لم نكن ودحدنا في ىذا الكفاح العادل ضد االدحتالل ،فقد
اصطفت إلى جانبنا شعوبنا العربية الشقيقة ،وكل قوى الخير والعدل في العالم ،ومنيا قوى السالم
اإلسرائيمية".
الحياة الجديدة ،رام اهلل0200/6/02 ،
 .7النائب القرعاوي :تعيين منسق أمريكي جديد ألجهزة أمن السمطة يعقد المصالحة
طولكرم :انتقد عضو في المجمس التشريعي الفمسطيني ،اإلعالن عن تعيين منسق أمني أمريكي جديد
لإلشراف عمى أجيزة األمن الفمسطينية وتدريبيا ،في الوقت الذي تشيد فيو المصالدحة الفمسطينية تقدما
ممدحوظا.
وكانت و ازرة الدفاع األمريكية أعمنت الميمة الماضية عن تعيين منسق أمني جديد بين "إسرائيل" والسمطة
الفمسطينية ،ىو األميرال "بول بوشونغ" ليدحل مكان الجنرال مايكل مولر.
وق ال النائب فتدحي القرعاوي ،إن ىذه الخطوة "إشارة واضدحة عمى أن األجيزة األمنية الفمسطينية في الضفة
الغربية ،ال زالت تسير عمى النيج السابق ،وىو نيج التوجيو من خالل جيات غير وطنية ،مما يعقد
المصالدحة ..و يشير إلى استمرار أجيزة أمن السمطة الفمسطينية ،عمى نفس النيج السابق الذي كنا نتمنى
أن يتغير بعد إعالن اتفاق المصالدحة الذي تم في القاىرة مؤخرا".
الى ذلك ،اعتبر النائب القرعاوي بأن معاناة المعتقل السياسي عبد اهلل العكر المضرب عن الطعام في
كثير عن معاناة األسرى في سجون االدحتالل ثائر
سجون السمطة الفمسطينية في مدينة نابمس "ال تختمف ًا
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دحالدحمة وبالل ذياب ومدحمود السرسك ،ألن الجميع مظمومون ومضطيدون وفي الوقت نفسو مقاومون ،إال
غما عن أنفو بدأ يدرك خطورة استمرار معاناة من ىو مضرب عن الطعام في سجونو".
أن االدحتالل ر ً
قدس برس0200/6/9 ،
 .8النائب عطون :ما تحتاجه الضفة من المصالحة هو إطالق الحريات
المبعد إلى
رام اهلل :دعا أدحمد عطون ،النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عن مدينة القدس المدحتمة ،و ُ
معتبر أن ىذا ما تدحتاجو الضفة
ًا
رام اهلل ،إلى إطالق فضاء الدحريات لكل المواطنين في الضفة الغربية،
الغربية من المصالدحة .وأضاف عطون في مقابمة خاصة مع "المركز الفمسطيني لإلعالم"" :ما تدحتاجو
الضفة الغربية من المصالدحة أمر وادحد فقط ،ىو إطالق الدحريات العامة لكل المواطنين ،بعيدا عن الفصل
الوظيفي واالعتقاالت واالستدعاءات واغالق الجمعيات ودحظر األنشطة السياسية والنقابية من قبل األجيزة
األمنية في الضفة الغربية".
وشدد عطون عمى أن "اتفاق المصالدحة بين دحركتي فتح ودحماس يتضمن بكل تأكيد دعوة المجمس التشريعي
مؤكدا أن "التشريعي لن يكون دحجر عثرة
لالنعقاد عقب تشكيل الدحكومة برئاسة مدحمود عباس لنيل الثقة"،
ً
أمام تطبيق بنود المصالدحة كافة".
المركز الفمسطيني لإلعالم0200/6/02 ،
 .9محمل سياسي :قيادة السمطة الفمسطينية "مرتبكة" وتراجعت عن شرط وقف االستيطان
الخميل :اعتبر مدحمل سياسي فمسطيني أن تصريدحات رئيس السمطة الفمسطينية مدحمود عباس دحول استعداده
لمجموس والدحوار مع رئيس الدحكومة اإلسرائيمية بنيامين تنياىو بأنو "تراجع واضح عن شرط وقف االستيطان
معتبر أن القيادة برام اهلل "مرتبكة" ،وال تسير وفق خطة عمل ثابتة وتتراجع في
ًا
لمعودة إلى المفاوضات"،
المواقف المعمنة.
وبين خالد عمايرة ،في تصريدحات خاصة لـ "قدس برس" أن الرئيس عباس شدد في وقت مسبق عمى عدم
الجموس أو التفاوض مع نتنياىو بدون تجميد االستيطان ،ليتراجع باألمس عن موقفو باعتباره أن "تجميد
االستيطان" التزام ورد في أكثر من وثيقة دولية "وكأن الرئيس عباس ال يعمم أن دحكومة إسرائيل المتطرفة ال
تمتزم او تعترف بأي وثائق دولية وال تعيرىا أي اىتمام" ،دحسب قولو.
واعتبر المدحمل السياسي ومدير مكتب "القدس" لإلعالم أن موقف القيادة الفمسطينية األخير "يعزز من رصيد
نتنياىو في األوساط المتطرفة اإلسرائيمية ،ويضعف موقف عباس في الجانب الفمسطيني ويخمق خالة من
اإلدحباط الشديد لدى الفمسطينيين".
قدس برس0200/6/9 ،

 .10االحتالل يحتجز أربعة من عناصر الشرطة الفمسطينية جنوب الخميل
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الخميل :أوضدحت مصادر مدحمية أن قوة عسكرية تابعة لمجيش الصييوني أقدمت ظير السبت (،)9-3
عمى اعتقال أربعة من عناصر الشرطة الفمسطينية تواجدوا بميمة رسمية بالقرب من بمدة يطا جنوبي مدينة
لعدة ساعات.
الخميل ،وادحتجازىم في أدحد مراكز التدحقيق الصييونية ّ
المركز الفمسطيني لإلعالم0200/6/02 ،
 .11العاروري :عزل أبو سيسي في طريقه إلى اإلنهاء وزيارات أسرى القطاع تبدأ بـ()6-20
القاىرة :أكد عضو المكتب السياسي لدحركة المقاومة اإلسالمية "دحماس" ،ومسؤول ممف األسرى في الدحركة،
الشيخ صالح العاروري ،أن اإلضراب البطولي الذي قام بو األسرى في سجون االدحتالل ،دحقق كافة
األىداف التي خيض من أجميا.
وقال العاروري في تصريدحات خاصة لـ"المركز الفمسطيني لإلعالم" ،السبت (" ،)9-3إن األسرى خاضوا
اإلضراب باألساس ،لخروج المعزولين من العزل االنفرادي ،واستئناف زيارات ذوي أسرى قطاع غزة،
مؤكدا أن العزل انتيى،
باإلضافة إلى عدد من المسائل المتعمقة بالدحياة والمعيشة الخاصة بيم داخل األسر،
ً
فنيا
وأن عزل األسير ضرار أبو سيسي في طريقو إلى االنتياء ،وأن قيادة الدحركة األسيرة أفادت بأن
ً
إشكاال ً
ىو ما يعيق نقمو لمعيش مع إخوانو األسرى ،باإلضافة إلى أن زيارات أىالي القطاع في طريقيا إلى التنفيذ".
رسميا بأن
وفيما يتعمق بزيارات ذوي أسرى القطاع ،أكد القيادي الفمسطيني أن مصر أبمغت دحركة دحماس
ً
أيام  9-21/20و 1-4ىي مواعيد زيارات أىالي أسرى قطاع غزة ،في الوقت الذي أبمغ فيو األسرى من
أيضا ،وأن عدم عمم الصميب األدحمر بذلك إلى اآلن ال ينفي صوابيتو.
قبل مصمدحة السجون بذلك ً
وعند سؤالو دحول استمرار االعتقال والتمديد اإلداري داخل سجون االدحتالل ،أشار العاروري إلى أن اتفاق
اإلضراب لم يغمق ممف االعتقال اإلداري ،وتابع "بل كان ىنالك اتفاق آخر بين الجانب المصري وسمطات
االدحتالل بضبط عممية االعتقال اإلداري عبر تدحديد عدة معايير تدحكم ذلك ،وقد لمس المتابعون لشؤون
األسرى تزايد دحاالت التجديد الجوىري ،الذي يقضي بعدم التجديد مرة أخرى لممعتقل ،منذ وقف إضراب
األسرى".
ممف المصالدحة
في سياق مختمف ،نوه عضو المكتب السياسي لدحماس ،إلى أن التفاؤل الممموس لدى قيادات الدحركة فيما
يخص المصالدحة ،منبعو صدق النوايا أكثر من أنو ثقة بالنتائج القادمة ،وأضاف "ال زالت المخاوف موجودة
من ادحتماالت الفشل ،مع وجود األمل والرغبة الدحقيقية لدينا في إنجازىا عمى األرض".
المركز الفمسطيني لإلعالم0200/6/02 ،
 .12برهوم :تعيين منسق أمني أمريكي جديد في األ راضي الفمسطينية "تدخل سافر"
غزة :اعتبرت دحركة "دحماس" إعادة اإلدارة األمريكية تعيين منسق أمني أمريكي جديد ألجيزة أمن السمطة
مع االدحتالل ،بأنو ييدف إلى "خمق ترويكا أمنية جديدة من السمطة وأمريكا واسرائيل ،تثبت قدرتيا عمى
االستمرار في دحماية أمن إسرائيل وتعزيز االنقسام".
وقال فوزي برىوم ،المتدحدث باسم دحركة "دحماس" ،عمى صفدحتو عمى موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك":
أيضا إلى تجريد السمطة من مياميا الوطنية وجعميا سمطة بوليسية قمعية ،وأداة
"إن تعيين بوشونغ ييدف ً
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في يد االدحتالل وتدحديداً في ظل نجاح جيود المصالدحة والربيع العربي والنيضة اإلسالمية التي ستصب
جميعيا بالفعل في صالح القضية الفمسطينية".
سافر في الشأن الفمسطيني وابتزاز لممسؤولين في الضفة
يكيا ًا
واعتبر برىوم أن ىذا التعيين ُيعد
ً
تدخال أمر ً
مطالبا بـ "إنياء كل أشكال التنسيق األمني الخطير مع االدحتالل واعطاء األولوية لقضايا شعبنا
الغربية،
ً
الرئيسية وانجاز مشروع المصالدحة ،والعمل عمي وضع إستراتيجية وطنية تدحمي مصالح شعبنا ونواجو بيا
كل التدحديات بما فييا االبتزاز اإلسرائيمي واألمريكي لشعبنا".
قدس برس0200/6/9 ،
 .13فصائل فمسطينية تدين تعيين منسق أمني أمريكي في الضفة
عمان – نادية سعدالدين :أعمنت و ازرة الدفاع األميركية أمس عن تعيين منسق أمني جديد في الضفة
الغربية المدحتمة ،وسط ادحتجاج الفصائل والقوى الفمسطينية.
من جانبو ،اعتبر عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتدحرير فمسطين قيس عبد الكريم (أبو ليمى)
أن "ىذا الترتيب ال ضرورة أو موجب لو".
وقال لـ "الغد" من األراضي المدحتمة "منذ أيام دايتون وما بعده ،أعد ىذا الترتيب وجرى العمل بو في إطار
المساعي المبذولة لدفع العممية السياسية إلى األمام ،السيما عامي  2002- 2001مع بدء عممية
مفاوضات مع دحكومة اييود أولمرت".
وأضاف "لقد جرى في ىذا السياق اتخاذ صيغة مساعدة وتدريب قوات األمن الفمسطينية ومراقبة أو اإلشراف
عمى العالقة بين الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي في المجال األمني".
وأردف قائالً "لكن في ظل غياب عممية سياسية ذات جدوى أو موضوعية فال موجب لذلك الترتيب ،خاصة
أن الواليات المتدحدة تتخمف عن القيام بما ىو ضروري لمضغط عمى الجانب اإلسرائيمي لالنصياع لمتطمبات
استئناف المفاوضات" ،بوقف االستيطان وااللتزام بمرجعية دحدود عام .7391
اعتبر عضو المكتب السياسي لمجبية العربية الفمسطينية عمران الخطيب أن وجود المنسق األمني األميركي
في الضفة الغربية المدحتمة "ييدف إلى تعزيز األمن اإلسرائيمي ويخدم أجندة االدحتالل ويكرس استم اررية
االستيطان في األراضي المدحتمة".
وأضاف إلى "الغد" ان "الواليات المتدحدة ال تطمب من الجانب الفمسطيني سوى دحماية األمن اإلسرائيمي
والدحيمولة دون قيام أي عمل فمسطيني مسمح ضد االدحتالل ،وتنفيذ األجندة األمنية األميركية اإلسرائيمية".
وانتقد "المجتمع الدولي الذي ال ينظر لألراضي الفمسطينية المدحتمة إال من خالل العين اإلسرائيمية بيدف
تعزيز أمن االدحتالل ،دون االلتفات إلى عدوانو المتصاعد وانتياكاتو المستمرة ضد الشعب الفمسطيني".
بينما اعتبر عضو دحركة فتح المواء الدحاج خالد مسمار أن "التغيير األخير يصب في سياق جدولة خاصة
بالواليات المتدحدة ،قد تكون روتينية ،من أجل مساعدة قوات األمن والشرطة الفمسطينية عمى التدريب،
وتقديم المساعدة وايفاد البعثات" .وأضاف إلى "الغد" ان "القصد من ذلك بناء قوة أمنية لمدولة الفمسطينية
المستقبمية" ،مستبعداً أن يكون لإلجراء األخير "أية دالالت أخرى غير ذلك".
الغد ،عمان0200/6/02 ،
 .14النائب جرار :الحديث عن العودة لممفاوضات مع االحتالل تكرار لألخطاء
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رام اهلل :عبرت "الجبية الشعبية لتدحرير فمسطين" عن رفضيا الكامل لممفاوضات المباشرة والثنائية مع
الجانب اإلسرائيمي ،باعتبار أن ىذا المنيج "أثبت فشمو خالل الفترة الماضية".
وقالت خالدة جرار ،عضو المكتب السياسي لمجبية في تصريدحات خاصة لـ"قدس برس" اليوم السبت ()9|3
ار لألخطاء
بأن "التأكيد عمى العودة لممفاوضات بين الدحين واآلخر في دحال توفر شروط معينة ،يشكل تكرًا
الساب قة نفسيا" ،مشيرة إلى أن "المطموب مغادرة كل منيج التفاوض سواء الثنائي والمباشر ،واالستعاضة
عنو بإستراتيجية التوجو لألمم المتدحدة من اجل الزام االدحتالل بتطبيق ق اررات الشرعية الدولية" ،كما قالت.
قدس برس0200/6/9 ،
" .15الديمقراطية" تح ّذر من مناورة الستئناف المفاوضات مع االحتالل دون وقف االستيطان
رام اهلل :دح ّذرت الجبية الديمقراطية لتدحرير فمسطين من أن اإلدارة األمريكية تسعى الستئناف المفاوضات
بين الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي ،بدون تجميد أو وقف االستيطان بالضفة الغربية والقدس ،وذلك من
خالل ممارسة ضغوطيا عمى قيادة السمطة في رام اهلل.
وأكد قيس أبو ليمى ،عضو المكتب السياسي لمجبية ،في تصريدحات خاصة لـ "قدس برس" ،عمى ضرورة
"التمسك باإلجماع الوطني الرافض لمعودة إلى المفاوضات مع االدحتالل اإلسرائيمي بدون وقف االستيطان
مشير إلى أن ىذا الموقف يدحظى بقبول فمسطيني شامل واجماع دولي.
ًا
عمى دحدود عام ،"7391
قدس برس0200/6/9 ،
 .16مركزية فتح :محمد رشيد مجرم هارب من العدالة ينفذ دو ار في مؤامرة دولية عمى عباس
رام اهلل :أكدت المجنة ألمركزية لدحركة فتح ،ان مدحمد رشيد «خالد سالم» مجرم ىارب من وجو العدالة
والقضاء الفمسطيني ،ودحكمت عميو مدحكمة جرائم الفساد بتيم اختالس وسرقة أموال الشعب الفمسطيني
واستغالل موقعو السياسي لمثراء ،وال يمثل في الذاكرة السياسية الفمسطينية اال ادحد نماذج الخيانة لممشروع
الوطني ،ومدحترفي تشويو وتزوير الدحقائق والوقائع الفمسطينية ،ويمعب دو ار مدحوريا في مؤامرة جديدة عمى
الرئيس مدحمود عباس الذي يمثل ارادة الشعب الفمسطيني دحتى أصبح رم از لمصمود بوجو الضغوط
والمؤامرات.
وأكدت مركزية فتح في بيان رسمي« :ان الرئيس الشييد ياسر عرفات كان قد اكتشف دور رشيد المشبوه في
عام  2000أثناء مفاوضات كامب ديفيد ،عندما دحاول تمرير مشروع اتفاق يقضي بانسدحاب اس ارئيمي من
 %32من أراضي الضفة والموافقة عمى ضم  %1من االراضي الفمسطينية السرائيل ،واالكتفاء بتبادل %7
فقط من أراضي الضفة مع الجانب اإلسرائيمي ،االمر الذي رفضتو القيادة برئيسيا القائد الشييد ياسر
عرفات والرئيس مدحمود عباس وأعضاء الوفد المفاوض الذي ىدد باالنسدحاب من الوفد دحينيا».
وكشفت ان مدحمد رشيد كان قد اجتمع مع اإلسرائيميين في ستوكيولم بالسويد قبل مفاوضات كامب ديفيد
دحينما طمبوا منو تمرير ىذا المشروع ووعدىم بذلك ،لكن االميركيين فوجئوا بموقف القيادة الفمسطينية والوفد
المفاوض في كامب ديفيد الرافض جممة وتفصيال ليذا المشروع ،وتمسك الوفد باالنسدحاب من كل األراضي
الفمسطينية التي ادحتمت عام  ،91مع تبادل ألراض ال تزيد عن نسبة  ،% 7,7ورفض الرئيس مدحمود
عباس والرئيس الرادحل ياسر عرفات لمشروع وجود رمزي لمفمسطينيين في القدس دحاول مدحمد رشيد تمريره،
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مؤكدا دحقيقة ىذا الموقف الذي تم تسريبو لوسائل االعالم في  24تموز لمعام  ،2000أثناء مفاوضات
كامب ديفيد.
الحياة الجديدة ،رام اهلل0200/6/02 ،
 .17صخر بسيسو :الحكومة المقبمة من المستقمين وليست محاصصة
رام اهلل :اكد عضو المجنة المركزية لدحركة «فتح» صخر بسيسو ان الدحكومة المقبمة ىي دحكومة مستقمين
برئاسة الرئيس مدحمود عباس وليست دحكومة مدحاصصة بين فتح ودحماس.
وقال بسيسو لصوت فمسطين أمس ان الدحركتين فتح ودحماس طردحتا اسماء ليست نيائية عمى ان تعرض
عمى الرئيس لمموافقة عمييا .مشي ار إلى ان الفصائل رشدحت اسماء شخصيات مستقمة لمدحكومة.
واوضح ان الدحكومة المقبمة دحال التوافق عمييا سيتم االعالن عنيا في الضفة ويكون ذلك في العشرين من
الشير الجاري او بتاخير يومين او ثالثة عمى ابعد تقدير.
الحياة الجديدة ،رام اهلل0200/6/02 ،
 .18غزة :فصائل تدعو لتوحيد النظام االنتخابي وتطالب حماس بالعدول عن موقفها
دحسن جبر :دعت قوى وفصائل وطنية إلى تودحيد النظام االنتخابي في الوطن والخارج واعتماد نظام التمثيل
النسبي الكامل األقدر عمى تعزيز المشاركة السياسية.
وطالب مسؤولون من قوى وفصائل فمسطينية في أدحاديث منفصمة مع "األيام" دحركة دحماس بالعدول عن
موقفيا الرافض إلقرار نظام التمثيل النسبي الكامل في االنتخابات التشريعية رغم موافقتيا عمى ىذا النظام
في باقي االنتخابات خاصة الرئاسية والبمدية.
وقال عضو المكتب السياسي لدحزب الشعب وليد العوض إن ىناك مدحاوالت مستمرة لتودحيد النظام
االنتخابي الفمسطيني ،مؤكدا أن اجتماع لجنة إعداد قانون انتخابات المجمس الوطني شيد مطالبة من جميع
القوى والفصائل الوطنية لدحركة دحماس بتغيير موقفيا المعارض العتماد التمثيل النسبي الكامل في انتخابات
المجمس التشريعي.
وأشار إلى أن ممثمي كل القوى تمنوا عمى ممثل دحماس في االجتماع نقل رغبة الفصائل إلى قيادتو لتجاوز
دحالة الخالف بين النظامين في االنتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكد العوض لـ "االيام" أن تودحيد النظام االنتدحابي سيعفي الناخب الفمسطيني من دحالة اإلرباك بين النظامين
إلى جانب المساىمة في توفير كثير من اإلجراءات اإلدارية والمالية.
ونوه إلى أن القوى دحريصة اشد الدحرص عمى تودحيد النظام االنتخابي بأسرع وقت ممكن من اجل الذىاب
إلى انتخابات دحرة ونزيية في اقرب وقت ممكن.
بدوره اتفق عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية الدكتور رباح مينا مع رأي العوض ،مؤكدا أن الخالف
بين النظامين االنتخابيين ضار وال ينسجم مع المنطق.
وقال :إن كل القوى تطالب بالتمثيل النسبي الكامل باستثناء دحركة دحماس الن ىذا الموقف يتفق فقط مع
منطقيا الفئوي التي تصر عمى ابقاء االختالف في النظامين االنتخابيين طمعا في عدد اكبر من المقاعد
وفق اعتقادىا.
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وشدد عمى أن ىذا الموقف يعبر عن نظرة فئوية ،مشي ار إلى إنو اذا تودحدت دحركة فتح في انتخابات الدوائر
في المجمس التشريعي فان دحماس لن تدحصل عمى ما تطمع فيو.
وطالب دحماس بأن توافق عمى االنتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل الذي يعطي الفرصة لكل القوى
واالدحزاب لتكون ممثمة في القيادة.
بدوره طالب عضو المجمس الثوري لدحركة فتح الدكتور عبد اهلل أبو سميدانة باعتماد مبدأ التمثيل النسبي
الكامل في االنتخابات التشريعية المقرر إجراؤىا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأن يكون الوطن كمو
دائرة وادحدة.
وقال ابو سميدانة في تصريدحات صدحافية إن مثل ىذه الخطوة من شأنيا التخمص من االبتزاز اإلسرائيمي
وااللتفاف عمى أية مدحاولة من قبل دحكومة االدحتالل لعرقمة إجراء االنتخابات خصوصاً في القدس.
األيام ،رام اهلل0200/6/02 ،
 .19حراك "فتحاوي" يؤكد حيادية المخيمات في النزاع الداخمي المبناني
باسم سعد :نشط المسؤولون السياسيون في دحركة "فتح" في لبنان في اآلونة األخيرة ،باتجاه القيادات
واألدحزاب والتيارات السياسية المب نانية ومن ضمنيا المقاء األخير مع قيادة بيروت في "تيار المستقبل" ،لتأكيد
مواقف الدحركة من األوضاع واالضطرابات السياسية والعسكرية التي شيدتيا السادحة المبنانية أخي اًر،
خصوصاً بعد الكالم عن إقدحام "فتح" أو المخيمات الفمسطينية في النزاعات الداخمية المبنانية ،األمر الذي
نفاه المسؤولون الفمسطينيون في الداخل والخارج بدءاً بالرئيس الفمسطيني مدحمود عباس (أبو مازن) وصوالً
الى أمين سر "فتح" في بيروت العميد سمير أبو عفش (أبو يوسف) بأن ال عالقة لمدحركة والقوى الفمسطينية
التي تنضوي تدحت لواء منظمة التدحرير الفمسطينية في لبنان بأي دحراك سياسي أو عسكري لبناني.
وعبرت "فتح" في بيانات أصدرتيا وعبر نشراتيا الدورية بعد االشتباكات التي دحصمت في بيروت عن
ّ
استيائيا من مضمون التصريدحات اإلعالمية التي أطمقيا البعض والتي ذكرت عن مشاركة عناصر من
"فتح" في األدحداث األخيرة في بيروت ،مؤكدة نفييا الكامل ألي مشاركة من عناصرىا أو القوى الفمسطينية
من المخيمات وخارجيا ألن القرار السابق والالدحق ىو عدم التدخل في الشؤون المبنانية الداخمية ،ورفض
زّج اسم "فتح" في أي خالفات تدحصل .مؤكدة رفع الغطاء عن أي فمسطيني يتورط في أي قضية أمنية أو
سياسية خارج إطار السياسة الفمسطينية المرسومة والتي أجمعت عمييا كل الفصائل.
مصدر فتدحاوي أوضح لـ"المستقبل" أن العالقة بين المخيمات الفمسطينية والدولة المبنانية تم وضع أسسيا من
خالل زيارات عباس السابقة لبيروت وىي واضدحة ،فالمخيمات شأنيا شأن كل األراضي المبنانية تخضع
لمسيادة المبنانية ،كما أن القوى الفمسطينية متعاونة عبر المجان والييئات المش ّكمة لدحفظ األمن االجتماعي
لممخيمات في إطار الدحفاظ عمى السمم األىمي المبناني".
وقال" :ما زالت المخيمات الفمسطينية في لبنان ممتزمة بالسياسة المتوافق عمييا بين مختمف الفصائل
الفمسطينية والقائمة عمى الدحيادية تجاه ما تشيده السادحة المبنانية من اضطرابات داخمية ،منذ دحوالى سبع
سنوات ودحتى اليوم ،ويأتي
التمسك بيذه الدحيادية عمى الرغم من التباينات السياسية الفمسطينية الداخمية ،إالّ
ّ
أن سياسة تجنيب المخيمات أي ادحتكاكات مع الجوار المبناني ،وعدم السماح بزج أبناء المخيمات في أي
صراعات دحبية أو عسكرية تجري خارج المخيم ،ىذا المبدأ يدحظى باإلجماع الفمسطيني.
المستقبل ،بيروت0200/6/02 ،
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 .20مخاوف لدى حماس وفتح من انعكاسات االنتخابات المصرية عمى مصير المصالحة
غزة  -صالح النعامي :عممت «الشرق األوسط» أن معظم المرشدحين لتولي دحقائب في دحكومة الوفاق
الوطني التي تعكف دحركتا فتح ودحماس عمى تشكيميا ينتمون لموسط األكاديمي .وذكرت مصادر فمسطينية
مطمعة أن نسبة األكاديميين في قائمة المرشدحين التي طردحتيا دحماس أكبر من نسبتيم في القائمة التي
طردحتيا دحركة فتح.
وأوضدحت المصادر أن توافق الدحركتين عمى استبعاد كل األشخاص الذين شغموا مواقع و ازرية في
الدحكومات التي تشكمت في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد االنقسام قمص ىامش المناورة أمام فتح ودحماس،
إذ لم يعد ىناك قائمة كبيرة من المرشدحين لتولي الدحقائب الو ازرية .وأشارت المصادر إلى أنو رغم توافق
الدحركتين عمى أن يكون الوزراء في الدحكومة القادمة من التكنوقراط المستقمين ،فإن جميع المرشدحين الذين
طردحوا من قبل الدحركتين معروفون بتأييدىم لكل منيما.
وأشارت المصادر إلى أنو الدحكومة التي ستضم تسعة عشر وزي ار ستشمل امرأتين عمى األقل ،عمى أن تمثل
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوزيرة .وأكدت أن قيادتي فتح ودحماس شرعتا في تسويق االتفاق المتبمور
لمييئات القيادية داخميا ،التي ستقوم بتسويقو لقواعد الدحركتين .وأوضدحت أن رغبة قيادة الدحركتين في إنجاز
االتفاق دفعتيما إلى تأجيل دحسم الكثير من القضايا ،مثل :ممف األجيزة األمنية واعادة تودحيدىا ،واعادة
بناء منظمة التدحرير وغيرىما من القضايا .ودحسب المصادر فإن الرئيس الفمسطيني مدحمود عباس (أبو
مازن) أصبح معنيا بالتوصل لتوافق مع دحماس إلدراكو أن قدرتو عمى التدحرك في المدحافل الدولية لمدحاصرة
إسرائيل في أعقاب رفضيا الوفاء بالدحد األدنى لمتطمبات التسوية منوطة بالتوصل التفاق مصالدحة مع
دحماس؛ في دحين أن قيادة دحماس أصبدحت معنية بالتخمص من األعباء السياسية واالقتصادية الناجمة عن
انفرادىا بدحكم قطاع غزة.
واستدركت المصادر قائمة :إن فتح ودحماس تخشيان أن تؤثر نتائج الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية
المصرية سمبا عمى فرص تطبيق االتفاق ،مع العمم أن لقاء أبو مازن مع رئيس المكتب السياسي لدحماس
خالد مشعل يفترض أن يعقد في  20يونيو (دحزيران) الجاري ،أي بعد اإلعالن عن اسم المرشح الفائز
بالرئاسة .وأوضدحت أن فتح تخشى أن يؤدي فوز مدحمد مرسي ،مرشح جماعة اإلخوان المسممين ،إلى
إضفاء تشدد عمى موقف دحماس ،في دحين تخشى دحركة دحماس أن يؤدي اإلعالن عن فوز أدحمد شفيق،
آخر رئيس وزراء في عيد الرئيس المصري المخموع دحسني مبارك ،إلى إضفاء تشدد عمى مواقف فتح .ومن
المتوقع أن تعقد الدحركتان بعد غد لقاء في القاىرة لالتفاق بشكل نيائي عمى تشكيمة الدحكومة ،تمييدا لرفع
قائمة الوزراء المشاركين في الدحكومة الجتماع عباس مشعل.
من نادحية ثانية نفى فوزي برىوم الناطق الرسمي باسم دحركة دحماس أن يكون قد تم تأجيل لقاء عباس -
مشعل ،مشي ار إلى أن المقاءات التي جمعت ممثمي فتح ودحماس في القاىرة كانت إيجابية وبناءة .وتوقع
برىوم في تصريح صدحافي أن تنجز المقاءات االتفاق عمى تشكيمة الدحكومة ،واقرارىا في لقاء القمة.
إلى ذلك قال عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتدحرير فمسطين رباح مينا ،رئيس لجنة المصالدحة
المجتمعية المنبثقة عن اتفاق المصالدحة الفمسطينية إن المجنة تدحتاج إلى  90مميون دوالر لتعويض ذوي
الضدحايا ا لذين سقطوا خالل المواجيات التي دارت بين دحركتي فتح ودحماس عشية الدحسم العسكري في
منتصف عام .2001
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الشرق األوسط ،لندن0200/6/02 ،
 .21حماس تطمق مخيمات صيفية لـ  70ألف تمميذ وشاب في غزة
غزة  -أ ف ب :بدأت دحركة «دحماس» مخيماتيا الصيفية امس بمشاركة  10الف تمميذ في كل مناطق
قطاع غزة ،وذلك بعدما ألغت «وكالة االمم المتدحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين» (اونروا) مخيماتيا
الصيفية العام الدحالي بسبب عدم توافر الدعم المالي.
وقال القيادي في الدحركة ،المسؤول في المجنة المشرفة عمى المخيمات الصيفية موسى السماك في مؤتمر
صدحافي لمناسبة اطالق المخيمات الصيفية ان ىذه المخيمات «تستيدف طالب المدارس االبتدائية
واالعدادية والثانوية وطالب الجامعات ،اضافة الى مؤسسات شبابية وأندية رياضية».
ودحرصت دحماس عمى عقد ىذا المؤتمر أمام منزل االسير القيادي في الدحركة دحسن سالمة في خان يونس
جنوب قطاع غزة ،وتبني شعار «سندحيا كراما» ،وقال السماك ان الشعار «الذي تدحممو المخيمات الصيفية
لمدحركة يجسد كل معالم مدحطات صراعنا مع العدو ،وآخرىا معركتنا من اجل دحرية وكرامة االنسان
الفمسطيني المختطف في سجون االدحتالل» ،في اشارة الى االسرى .وأضاف ان المخيمات «تيدف الى
تعزيز اال نتماء الوطني وغرس وتنمية االخالق االسالمية وصقل المشاركين بالميارات والترفيو والعمل عمى
إكسابيم العموم والمعارف والفنون الجديدة».
وتتضمن مخيمات «دحماس» الصيفية انشطة مختمفة ،ابرزىا «االعالم والفن والثقافة والرياضة والكشافة،
اضافة الى مخيمات لمتالميذ من ذوي االدحتياجات الخاصة».
الحياة ،لندن0200/6/02 ،
 .22رئيس "الشاباك" األسبق يعقوب بيري يحذر من اشتعال انتفاضة ثالثة إذا فشمت المفاوضات
دحذر رئيس "الشاباك" االسبق يعقوب بيري ،من ان يؤدي الطريق المسدود الذي وصمت اليو المفاوضات مع
الفمسطينيين الى موجة من "االرىاب" او الى انتفاضة ثالثة ،مشي ار الى "اننا نسير بسرعة ندحو دولة ثنائية
القومية".
وىاجم بيري الذي كان يتدحدث اليوم في كفار سابا ،ىاجم غياب سياسة واضدحة لمدحكومة االسرائيمية التي
وصفيا بانيا تفتقر الى قيادة قادرة عمى التعامل مع التدحديات التي تواجييا "إسرائيل".
وتابع بيري ،ان ىناك مواضيع مصيرية تواجو "إسرائيل" بينيا التسارع باتجاه الدولة ثنائية القومية التي
ستضع دحدا لمدحمم الصييوني ،منوىا الى بداية تصدعات تضرب السمطة الفمسطينية التي كانت قد دحققت
نجادحات البأس بيا االمر الذي ينذر بانتفاضة ثالثة.
عرب 2012/6/9 ،48
 .23بيريز :هناك ضرورة الستئناف المفاوضات مع الفمسطينيين عمى قاعدة حل الدولتين
القدس المدحتمة :أعرب رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز عن اعتقاده بان المجتمع الدولي ال يعمل ما فيو
الكفاية لوضع دحد لسفك الدماء في سوريا ووصف ما يدحدث ىناك بامر فاضح لم يسبق لو مثيل ،يستمر
منذ اكثر من عام.
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واشار بيريز الى انو يكن االدحترام لمثوار السوريين الذين يتظاىرون يوميا وىم معرضون الطالق النار
واعرب عن اممو في ان ينتصروا.
وتطرق في تصريدحات لالذاعة العبرية الرسمية الى الممف النووي االيراني قائال انو ليس عمى عمم بوجود
خالفات جوىرية بين "إسرائيل" والواليات المتدحدة بيذا الخصوص مؤكدا ان مواجية البرنامج النووي االيراني
ليست مصمدحة اسرائيمية فدحسب وانو ال بد من ان تتدحمل الواليات المتدحدة المسؤولية وتدحاول دحل القضية.
وراى بيريز انو ال يمكن لمواليات المتدحدة ولمدول االوروبية السماح بسقوط الشرق االوسط في ايدي
االيرانيين وال يعقل ان تتدحول المنطقة باسرىا الى منطقة ارىابية.
اما بالنسبة لممفاوضات مع الفمسطينيين فشدد بيريز عمى ضرورة استئنافيا معتب ار انو تم قطع شوط بعيد
وان ىناك قاعدة مشتركة لممفاوضات دحاليا تعتمد عمى دحل الدولتين لمشعبين.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/10 ،
" .24هآرتس"" :إسرائيل" والسمطة تقيمان قناة اتصال "هادئة" منذ نحو شهرين
الناصرة (فمسطين) :أفادت صدحيفة "ىآرتس" العبرية اليوم األدحد أن الجانبين اإلسرائيمي والفمسطيني يقيمان
منذ ندحو شيرين قناة اتصال "ىادئة" ،بواسطة الموفد الخاص لرئيس الوزراء االسرائيمي المدحامي يتسدحاق
مولوخو والمسؤول الفمسطيني صائب عريقات.
وذكرت الصدحيفة أن المدحادثات بين الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي ليست بمفاوضات سياسية ،وانما تتناول
القضايا اليومية ومشاكل بين الجانبين يجب دحميا عمى أعمى المستويات ،كما قالت.
وأفادت بأن المدحامي مولخو عقد اجتماعين مع عريقات خالل الشير الماضي ،تناول إضراب األسرى
الفمسطينيين عن الطعام وطمب السمطة الفمسطينية من تل أبيب المصادقة عمى نقل وسائل قتالية وذخيرة من
األردن إلى االجيزة األمنية بالضفة الغربية.
قدس برس2012/6/10 ،
 .25تقرير لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية :األمية والبطالة تزداد في "إسرائيل"
الناصرة :أظير تقرير لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OECDأن "إسرائيل تدحتل المرتبة الثانية من
دحيث عدد األشخاص األميين وغير العاممين".
وبدحسب المنظمة فإن نسبة الشبان التي تتفاوت أعمارىم ما بين  24-15عاماً ،تصل نسبة البطالة في
صفوفيم بندحو  ،% 30وىي تعد من أعمى النسب بين دول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي ،بينما
بمغت نسبة الشبان غير المتعممين في "إسرائيل" ندحو .%30
وكان خبراء صياينة قد توقعوا ارتفاع نسبة البطالة بشكل ممموس في "إسرائيل" ،نتيجة اليبوط االقتصادي
المتوقع في األسواق ،موضدحين أن نسبة البطالة ستصل إلى .%8
وأوضح المركز أنو في شير ابريل الماضي وصمت نسبة العاطمين عن العمل  ،240.300وأن نسبة
البطالة انخفضت إلى  %6.3في أواسط الرجال ،وبمغت  %7.2عند النساء ،أي ما يعادل 120.700
شخص عاطل عن العمل من الرجال و 119.600امرأة عاطمة عن العمل.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/10 ،
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 .26عضو بالكنيست اإلسرائيمي :النظام السوري استخدم أسمحة كيميائية ضد مواطنين سوريين
القدس المدحتمة :زعم أيوب ق ار عضو الكنيست االسرائيمي والذي يشغل ناب وزير من دحزب الميكود ان نظام
الرئيس السوري بشار االسد استخد م اسمدحة كيميائية ضد مواطنين سوريين مؤكدا انو راى صو ار مخيفة دحول
تمك العمميات.
وقال "قرا" لالذاعة العبرية الرسمية ان اطباء اسرائيميين يعالجون الجردحى السوريين عمى الدحدود التركية
السورية منوىا في الوقت ذاتو الى ان تل ابيب سترسل وفدا طبيا الى العاصمة االردنية "عمان" لعالج
الجردحى الذين يصمون الييا.
وقال ايضا ان تل ابيب تجري استعدادات الستيعاب عدد من الجردحى السوريين في مشافييا في القريب
العاجل.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/9 ،
 .27عيسى قراقع :األسرى يضربون غدا عن الطعام تضامنا مع األسيرين السرسك والرخاوي
غزة  -دحامد جاد :أعمن وزير األسرى لدى السمطة الفمسطينية عيسى قراقع أن األسرى من مختمف
الفصائل الفمسطينية في كافة سجون االدحتالل سيضربون غدا "االثنين" عن الطعام تضامنا مع رفاقيم
األسرى الذين ما يزالون مضربين عن الطعام والقابعين في مستشفى سجن الرممة وىم مدحمود السرسك
المضرب عن الطعام منذ  88يوما ،وأكرم الريخاوي المضرب عن الطعام منذ  60يوما وسامر البرق
المضرب عن الطعام منذ  40يوما.
وأوضح قراقع أن بيانا صدحفيا صدر عن األسرى امس اكدوا فيو أنيم سيقومون غدا بإعادة وجبات الطعام
كخطوة تضامنية مع رفاقيم المضربين عن الطعام ولتدحذير ادارة سجون االدحتالل من خطورة المساس
بدحياتيم والمطالبة باإلفراج عنيم اثر تدىور أوضاعيم الصدحية بشكل خطير.
واعتبر بيان األسرى أن ىذه الخطوة بمثابة تدحذير أولي إلدارة سجون االدحتالل وأنيم لن يصمتوا عمى مأساة
األسرى المضربين وقد يمجأون إلى خطوات تصعيدية أخرى في دحال عدم االستجابة لمطالب األسرى
المضربين.
عمان2012/6/10 ،
الغدّ ،
 .28هيئة المعابر :استئناف ضخ الوقود القطري بمعدل  400ألف لتر يومياً
دحامد جاد :أكد رئيس ىيئة المعابر والدحدود نظمي مينا أن عممية ضخ الوقود القطري ستتواصل بشكل
يومي اعتبا ار من اليوم "االدحد" مشي ار في دحديث لـ "االيام" الى ان معدل كمية الوقود التي سيتم ادخاليا
ستتراوح من  350الف لتر الى  400الف لتر وىي كمية قابمة لمزيادة.
ووصف مينا الترتيبات التي تم انجازىا الدخال دحمولة باخرة الوقود القطرية التي تم البدء بنقل أول شدحنة
تجريبية منيا الخميس الماضي بااليجاب ية والمثمرة موضدحا أن معبر العوجا "نتسانا" لم يكن في اية مردحمة
سابقة مجي از بالتجييزات الالزمة لنقل الوقود وان عممية تجييزه وتييئتو لنقل الوقود استغرقت مدة شير.
وتوقع مينا أن يتم االنتياء من نقل ىذه الدحمولة بالكامل " 33مميون لتر" خالل فترة شيرين مشددا في ىذا
السياق عمى جاىزية معبر كرم أبو سالم التامة لنقل ىذه الكمية وذلك دون ان يكون لذلك اي تأثير يذكر
عمى عممية ادخال سائر السمع والمنتجات المختمفة الى قطاع غزة.
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وكان عمرو ىدىود مندوب السمطة في معبر العوجا اعمن امس أنو بسبب عطمة السبت تم امس اغالق
المعبر المذكور عمى ان يتواصل ادخال الوقود القطري اعتبا ار من صباح اليوم.
من جيتو أكد جمال الدردساوي مدير العالقات العامة في شركة توزيع كيرباء مدحافظات غزة ،أن تدحسنا
سيط أر عمى جدول توزيع الكيرباء ومعدل ساعات وصل التيار الكيربائي وذلك في دحال استمرار تدفق
الوقود القطري الي غزة.
واشار الدردساوي في تصريدحات صدحفية امس أن الوقود القطري الذي وصل القطاع دحتى يوم اول امس
سمح بتشغيل مولد وادحد من أصل أربعة مولدات ما يعني  8ساعات من القطع تمييا  8ساعات من الوصل
مع عودة الكيرباء لمجميع في ساعات متأخرة من الميل.
وأشار الى أن استمرار تدفق الوقود القطري سيدحسن النظام ليصبح  8ساعات من قطع التيار في الفترة
الصبادحية صبادحا واليوم التالي  8ساعات من القطع في الفترة المسائية يمييا يوم دون انقطاع دحسب الجدول
الذي كان معموال بو قبل تفاقم االزمة.
األيام ،رام اهلل2012/6/10 ،
 .29مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس :األقصى ليس في خطر بل القدس وهويتها وأهمها
القدس المدحتمة  -نظير مجمي :قال مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس ،خالل مقابمة مع «الشرق
األوسط»« :ال توجد تصدعات في أبنية المسجد األقصى المبارك أو الصخرة المشرفة .التصدعات الخطيرة
ىي في دحال مدينة القدس الشرقية المدحتمة ،فيذه المدينة برمتيا تعاني خط ار عمى ىويتيا ومكانتيا وعروبتيا
جراء المشاريع االدحتاللية .وىذه المعاناة يجب أن تقمق كل عربي وكل مسمم وكل مدحب لمخير والعدل
والسالم في عالمنا .وىي تدحتاج إلى خطة استراتيجية مدروسة ،لدعم صمود اإلنسان الفمسطيني في القدس.
ودعم اإلنسان يعني مدحاربة الفقر والتردحيل والردحيل وأزمة السكن والبطالة ،فمن يدحمي القدس إلى صمود
أىميا ،وليذا الصمود استدحقاقات كبيرة ،ال بد من توفيرىا .وعدم توفيرىا ىو الذي ييدد صمود المدينة».
الشرق األوسط ،لندن2012/6/10 ،
يهددون بالعصيان المدني في حال فرض "إسرائيل" "الخدمة المدنية"
 .30فمسطينيو ّ 1948
ييدد فمسطينيو الداخل بالعصيان المدني إذا لم ترتدع إسرائيل عن تنفيذ قرارىا بفرض
دحيفا(-الجزيرة نت)ّ :
ما يعرف بـ"الخدمة المدنية" -البديمة لمخدمة العسكرية -عمى شبابيم الشير القادم وسط تدحذيرات من اندالع
موجة مواجيات جديدة.
ويرى قادة فمسطينيي الدا خل بيا تصعيدا خطي ار ويمودحون بالعصيان المدني الذي يعني عدم تسديد الضرائب
وااللتزام بالقوانين كما جاء في أدحاديثيم الخاصة لمجزيرة نت.
وتؤكد لجنة المتابعة -وىي الييئة القيادية العميا لفمسطينيي الداخل -أنو من األجدر بالدحكومة اإلسرائيمية
مناقشة الدحقوق الميدورة لممواطنين العرب ،والتدحريض والقوانين العنصرية ،بدال من الدحديث عن تساو في
األعباء.
وتساءلت المجنة في بيانيا "عن أي عبء يتدحدثون :ىل ىو عبء (الدولة الييودية) أم عبء االدحتالل أم
عبء الدولة الرأسمالية؟".
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ويوضح رئيس لجنة المتابعة مدحمد زيدان لمجزيرة نت أن فمسطينيي الداخل ( % 17من سكان إسرائيل)
يدفعون الضرائب التي تسرق الدحكومة نصفيا لمشاريع "األمن" ،مذك ار بأن فمسطينيي الداخل "ىم أىل
الوطن ،واسرائيل ىي التي نيبت أراضيو وثرواتو الطبيعية" ،وشدد أنو يجب عمى إسرائيل "أن تُعيد ىذه
المنيوبات ،ال أن تطالبيم بالتساوي بالعبء".
ويؤكد زيدان أن لجنة المتابعة مصممة عمى التصدي لمخدمة المدنية دون ىوادة ،دحيث وضعت المجنة
برنامجا نضاليا تصاعديا إلدحباط مشروع الخدمة اإلسرائيمي بالتنسيق مع الفعاليات السياسية العربية.
عمان2012/6/10 ،
الغدّ ،
 .31مستوطنون يحطمون ويقتمعون  50شجرة زيتون في الضفة الغربية
عالء المشيراوي ،عبدالردحيم دحسين ،وكاالت :منعت قوات االدحتالل اإلسرائيمي أىالي خربة المفقرة قُرب بمدة
يطا جنوب الخميل مجدداً من استكمال بناء مسجد القرية .وقال عضو المجنة الشعبية المدحمية لمقاومة جدار
الفصل العنصري اإلسرائيمي واالستيطان في الضفة الغربية ،فضل رباع“ ،إن عشرات اآلليات العسكرية
طوقت موقع بناء المسجد ،وأجبرتنا عمى وقف العمل في المسجد” .وأوضح أن البناء بدأ منذ ما يقارب العام
الكامل ولم يمكن من انجازه دحتى اآلن ،بسب مواصمة قوات االدحتالل مدحاصرة موقع العمل ومنعيم من
البناء.
وأقدم مستوطنون عمى تدحطيم  50شجرة زيتون مثمرة واقتالع عدد منيا ،في خربة الديرات جنوب الخميل.
وذكر منسق لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في جنوب مدحافظة الخميل راتب الجبور أن األشجار يزيد
عمرىا عن  50سنة ،فيما يكرر المستوطنون ىجماتيم عمى القرى والتجمعات الفمسطينية القريبة من
المستوطنات الييودية في المنطقة.
وأطمقت قوات االدحتالل اإلسرائيمي عدداً من القذائف المدفعية باتجاه األراضي الزراعية في بمدة عبسان
جنوب قطاع غزة ما أدى إلى اشتعال دحرائق في المنطقة .وقال شيود عيان إن النيران التيمت مسادحات
واسعة من الدحقول المزروعة بالقمح والشعير ىناك.
االتحاد ،أبو ظبي2012/6/10 ،
 .32االحتالل يمنع إعادة بناء مسجد هدمه جنوب الخميل
الخميل (فمسطين) :منعت قوات االدحتالل اإلسرائيمي ،المواطنين الفمسطينيين سكان خربة المفقرة قضاء مدينة
عدة أشير .وأوضح راتب
الخميل جنوب الضفة الغربية المدحتمة ،من إعادة بناء مسجد كانت قد ىدمتو قبل ّ
الجبور ،منسق "المجنة الشعبية لمواجية الجدار واالستيطان" في بمدة يطا جنوبي الخميل ،أن ما يزيد عن
عشرين آلية عسكرية تابعة لجيش االدحتالل دىمت ظير اليوم السبت ( ،)6|9خربة المفقرة الواقعة شرق بمدة
يطا وقامت بمدحاصرة المواطنين الفمسطينيين وجموع المتضامنين الدوليين المشاركين في مشروع إعادة بناء
الجرافات اإلسرائيمية نياية شير كانون أول (ديسمبر) العام الماضي.
مسجد الخربة ،الذي ىدمتو ّ
قدس برس2012/6/9 ،
 .33وزارة الصحة بغزة 253 :صنفا من األدوية رصيدها صفر
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أكد الناطق باسم و ازرة الصدحة د .أشرف القدرة ،أن األزمة الدوائية التي تعصف بالقطاع الصدحي ىي
األسوء اآلن عمى مسمسل األزمة الدوائية منذ الدحصار اإلسرائيمي عمى غزة.
واشار القدرة في تصريدحات لوكالة معا المدحمية ،لوجود مشكمة دحقيقة في مستشفى النصر لألطفال بسبب
نفاد عقار الدحقن الخاصة بنقص المناعة لألطفال والكبار من مستودعات و ازرة الصدحة ومستشفيات غزة
مبيناً خطورة ذلك عمى دحياة األطفال وكبار السن الذين يدحتاجون إلييا ،وقال ان النفاد في الرصيد الدوائي
وصل إلى  253صنف من األدوية رصيدىا صفر و 211من المستيمكات الطبية رصيدىا صفر.
واستنكر القدرة صمت المجتمع الدولي عن ما يقوم بو االدحتالل اإلسرائيمي ضد أبناء الشعب الفمسطيني
والدحصار الذي يفرضو لمعام السادس عمى التوالي لقطاع غزة.
دحولنا قبل عدة أيام دحالة لمستشفى المقاصد بالقدس لدحقنيا ابرة عقار نقص المناعة ولكن لن نجده
وأضاف ّ
ىناك مبينة خطورة الوضع الصدحي ليذه الدحالة.
وطالب القدرة منظمة الصدحة العالمية والصميب األدحمر الدولي والمؤسسات االغاثية والصدحية بالتدحرك
العاجل إلنقاذ الوضع الصدحي المتدىور في غزة.
وأشار إلى أن انقطاع التيار الكيربائي ألكثر من  12ساعة يومياً يعود بأضرار بالغة عمى التيار الصدحي،
كما وستتفاقم دحاالت مرضية إن لم يكن ىناك تدحرك عاجل.
فمسطين أون الين2012/6/9 ،
 .34األردن" :مقاومة التطبيع" النقابية تتممس "هجمة" تطبيعية غير مسبوقة
عمان :اكدت لجنة دحماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية ان الشعب االردني ،بجميع مكوناتو ،يرفض
التعامل مع العدو االسرائيمي ،الذي "يرتكب الجرائم ضد األردن والشعب الفمسطيني والعديد من الشعوب
العربية" .مذكرة بأن "إسرائيل" "كانت وما تزال "تضمر الشرور لألردن وتعتبره جزءا ال يتج أز من إسرائيل
الكبرى".
ودحيت المجنة ،في بيان ليا اصدرتو عقب اجتماع ليا امس في مجمع النقابات برئاسة الزميل عودة عودة،
موقف الشاب األردني سالم جرادات ،الذي اشارت المجنة الى أنو كان "قذف بدحذائو وجوه اسرائيميين يزعمون
أنيم سياح ( ")..خالل زيارة الى منطقة الربة بالكرك قبل ايام .واعتبرت المجنة أن ثمة "ىجمة تطبيعية
غير مسبوقة" يتم رصدىا ،الفتة الى مشاركة خيالة اردنيين مع خيالة اسرائيميين قبل اسبوعين بمسيرة
مشتركة في األراضي العربية المدحتمة قرب مدينة جنين المدحتمة ،وىي المسيرة األردنية االسرائيمية لمخيالة
الثانية.
كما انتقدت المجنة قيام السفير االسرائيمي دانيال نيفو الثالثاء الماضي بزيارة و ازرة المالية ،وقالت "لم تقم
الدحكومة دحتى اآلن بنفي الخبر أو تأكيده وما قامت بو ىو التجاىل التام ،مع أن زيارة السفير لمو ازرة غير
مسبوقة".
كما ذكرت المجنة انو تم يوم الجمعة الماضي عقد مؤتمر شبابي أردني اسرائيمي ،وبمشاركة من دول أخرى
في عمان .مستنك ار ىذه المقاءات الشبابية األردنية اإلسرائيمية باعتبارىا "خطوة لمتطبيع االسرائيمي الكامل مع
األردن".
عمان2012/6/10 ،
الغدّ ،
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 .35حسن راشد :الدعوة إلقامة الوطن البديل تمثل خيانة لمعروبة ولمشـرائع السماوية
عمان  -دحمزة العكايمة :أكد رئيس المجنة التدحضيرية لدحزب العدالة والدحرية تدحت التاسيس دحسن راشد في
دحديث لـ»الدستور» أن األردن لن يكون وطناً بديالً ألدحد ،ألن األردن شعباً وقيادة كانوا وسيبقون األوفياء
ألبناء األمة العربية جمعاء ،فيم األكثر دحرصاً ودحفاظاً عبر العقود الماضية عمى اليوية الفمسطينية وعمى
المقدسات اإلسالمية والمسيدحية عمى أرض فمسطين ،مشي اًر إلى أن التفريط والدعوة بإقامة الوطن البديل
تمثل خيانة لمعروبة ولمشرائع السماوية ،مؤكداً أن اهلل دحبى األردن دو اًر عظيماً عبر التاريخ إذ كان المدحطة
األولى النطالق الخير لمعالم أجمع ،فكان أولى مدحطات الفتودحات اإلسالمية وكان أول مدحطة النطالق
الثورة العربية الكبرى ،وسيكون بإذن اهلل المدحطة األولى السترداد فمسطين.
وفي دحديثو عن مسألة سدحب الجنسيات أشار راشد إلى أىمية أن تكون الق اررات الدحكومية إزاء ذلك مدروسة
بشكل صدحيح ال يثير الفتنة بين مكونات الشعب األردني الوادحد.
الدستور2012/6/10 ،
 .36نقابة المحامين األردنيين تدعو لنبذ الفرقة بين فصائل الشعب الفمسطيني
عمان :شددت نقابة المدحامين عمى ودحدة االمة العربية ،واستنياض كافة قوى الشعب الفمسطيني المناضل
ونبذ دعوات الفرقة من خالل الودحدة التامة بين كافة فصائل الشعب الفمسطيني.
وقال بيان بمناسبة ذكرى الخامس من دحزيران صادر عن لجنة فمسطين ومقاومة التطبيع في النقابة ،التي
يرأسيا المدحامي عادل الطراونة ان ىذه القضية لن يكتب ليا النصر اال بالودحدة واعادة فكر المقاومة
المسمدحة والغاء المعاىدات مع العدو الصييوني ،وادحياء مفيوم الدفاع العربي المشترك واعداد القوات العربية
المسمدحة لمعركة التدحرير.
الدستور2012/6/10 ،
« .37دعاء» يحذر من استغالل "إسرائيل" تداعيات "الربيع العربي" بإنشاء المستوطنات
عمان :دحذر دحزب دعاء من استغالل اسرائيل لتداعيات الربيع العربي الذي تمخض عنو المزيد من
الخالف واالختالف العربي واالنشغال بما يجري من أدحداث وتطورات في عدد من الدول العربية .واشار في
بيان لو الى ان األجواء بدت مييئة لتصبح األرض العربية مسردحا لمصراعات اإلقميمية لتنفيذ السياسة
االسرائيمية العنصرية ورفع وتيرة االستيطان والعزم عمى إنشاء آالف الودحدات السكنية لتوسيع المستوطنات
المدحيطة بالقدس وغيرىا ,ومواصمة ىدم المنازل وتردحيل العرب واإلمعان في إقامة البؤر االستيطانية في
قمب األدحياء العربية استم ار ار في النيج الصييوني القائم عمى تيويد القدس.
ودعا البيان الدول العربية لتنفيذ التزاماتيا المالية المقررة في القمم العربية اتجاه القدس الشريف لضمان دعم
األىل في المدينة وتعزيز الصمود الفمسطيني.
الدستور2012/6/10 ،
 .38األردن :نواب المخيمات الفمسطينية يحذرون من زج الفمسطينيبن في الصراعات الداخمية
عمان :انتقد نواب المخيمات [الفمسطينية] في األردن بشدة كل القوى التي تراىن عمى اشعال المخيمات،
مدحذرين الجميع من مدحاولة زج المخيمات باي صراع من اجل مصالح دحزبية ضيقة.
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واكدوا في بيان ،ان أبناء المخيمات واألصول الفمسطينية مؤمنون بأن األردن القوي المتودحد بكافة أطيافة
تدحت الراية الياشمية الجامعة ىو خير مدافع ونصير لفمسطين وأىميا وقضاياىم العادلة وان رىان كل
األردنيين الودحيد عمى الوطن وأمنو وأمانو وعمى آل ىاشم األخيار دحاكمين ومدحكمين وصمام أمان بقيادة
سيد البالد جاللة الممك المفدى عبداهلل الثاني بن الدحسين دحفظو اهلل ورعاه.
وخاطب نواب المخيمات ما وصفوىم بالقوى التي دحسبت أن المخيمات سالدحيا األخير ندحو المزيد من
الضغط والتصعيد لتدحقيق المزيد من المكاسب والمكتسبات ،وقالوا« :ظنكم خائب وأىدافكم لن ترفع رايتيا
عمى أرض ثوابت المخيمات الصمبة».
الدستور2012/6/10 ،
 .39مصر تدين موافقة نتنياهو عمى بناء  851وحدة استيطانية بالضفة الغربية
(وكاالت) :دان وزير الخارجية المصري مدحمد عمرو في تصريدحات صدحفية قرار رئيس الوزراء اإلسرائيمي
الموافقة عمى بناء ندحو  851ودحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية .وذكر عمرو أن الدحكومة اإلسرائيمية
بتصرفاتيا ىذه تغمق جميع األبواب أمام دحل الدولتين وتتصرف بصورة تقضي عمى ادحتماالت التوصل إلى
سالم مع الفمسطينيين في المستقبل ،وأضاف ان "التوسع المدحموم في البناء االستيطاني خالل الفترة
األخيرة ،ورغم اإلدانة الدولية الواسعة ،يؤكد عمى أن إسرائيل ال تقيم وزناً لمرأي العام العالمي ،وتمعن في
تدحدي قواعد القانون الدولي الذي يعتبر االستيطان في األراضي المدحتمة عمالً غير مشروع" ،موضدحاً أن
عمى "إسرائيل" أن تختار بين السالم أو االستيطان.
الخميج ،الشارقة2012/6/10 ،
 .40تركيا تحول دون مشاركة "إسرائيل" في مؤتمر "مكافحة االرهاب"
قال التمفزيون اإلسرائيمي "القناة الثانية" ،إن تركيا نجدحت في منع "إسرائيل" من المشاركة في المنتدى العالمي
لمكافدحة اإلرىاب " "GCTFالذي افتتح أول جمساتيا امس الجمعة في اسطنبول.
وأشارت القناة إلى أن العالقات المتوترة بين دولة االدحتالل وتركيا أثرت أيضا عمى عالقات االدحتالل مع
دحمفائو دحيث خضعت الواليات المتدحدة التي ترأس المؤتمر لضغوط رئيس الدحكومة التركية رجب طيب
أردوغان بعدم دعوة "إسرائيل" لممشاركة عمى الرغم من أنيا إدحدى الدول ذات الخبرة األغنى في العالم في
ىذا المجال ،عمى دحد تعبير القناة.
وأوضدحت القناة الثانية أن "إسرائيل" بذلت جيودا كبيرة لتمقي دعوة لممشاركة في المنتدى الدولي إال أنيا
بقيت خارجا بقرار من تركيا ،عمى الرغم من التعاون اإلسرائيمي األمريكي القوي في شئون االستخبارات،
األمر الذي خمق خيبة أمل عميقة لدى دحكومة االدحتالل.
ويشارك في المؤتمر  29دولة منيا عشر دول عربية واسالمية ،إلى جانب روسيا والصين واليند ومجموعة
الثماني واالتدحاد األوروبي.
عرب 2012/6/9 ،48
" .41التعاون اإلسالمي" تشيد بموقف فرنسا من االستيطان اإلسرائيمي
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(وكاالت) :أشاد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين إدحسان أوغمو بالموقف الفرنسي المؤيد
لقيام دولة فمسطينية .وفي بيان وزع ،أمس ،أشاد أوغمو "بتصريدحات الرئيس الفرنسي فرانسوا ىوالند الواردة
في المؤتمر الصدحافي المشترك مع الرئيس الفمسطيني (مدحمود عباس) في  8يونيو/دحزيران 2012 ،ال
سيما استعداد بالده لبذل ما يمكن من جيود لتسييل عممية التفاوض التي يجب أن تؤدي إلى تدحقيق السالم
واالعتراف بالدولة الفمسطينية في دحدود  ،1967وكذلك تأكيده بأن فرنسا كانت تطالب عمى الدوام بتجميد
االستيطان".
الخميج ،الشارقة2012/6/10 ،
 .42إيطاليا تندد باالستيطان اإلس ارئيمي في األراضي الفمسطينية
(وكاالت) :قال وزير الخارجية اإليطالي جوليو تيرسي ،أمس ،إن االستيطان "اإلسرائيمي" في األراضي
الفمسطينية عائق في وجو إقامة دولة فمسطينية .ونقمت وكالة األنباء اإليطالية "آكي" عن تيرسي قولو في
دحديث لمصدحافيين إن "ىناك مناقشات عمى المستوى األوروبي بشأن قضايا كالمستوطنات اإلسرائيمية
والتآكل التدريجي لألراضي المذين يعوقان إقامة دولة فمسطينية".
سماه نقاشاً إسرائيمياً داخمياً إزاء مسار عممية السالم ،مستشيداً بالتصريدحات األخيرة إلييود
ونوه بوجود ما ّ
ّ
باراك بشأن ضرورة التفكير بالتدحرك من جانب وادحد في دحال فشل التوصل إلى اتفاق مع السمطة
الفمسطينية.
الخميج ،الشارقة2012/6/10 ،
 .43االتحاد األوروبي يدعم حكومة الوفاق الفمسطينية ولكن بشروط
أبدى مبعوث االتدحاد األوروبي لعممية السالم في المنطقة أندرياس رنبكي دعم االتدحاد لدحكومة الوفاق
الفمسطينية وجيود المصالدحة "دحال جاءت وفق األسس التي وضعيا رئيس السمطة الفمسطينية مدحمود عباس
في خطاب القاىرة في مايو الماضي".
وفدا من ممثمي القطاع الخاص ،ظير السبت  ،2012-6-9عمى دعم
وشدد رنبكي خالل لقائو بغزة ً
نظر ألىميتو
االتدحاد األوروبي لمقطاع الخاص الفمسطينية سيما في غزة ،ووعد باستمرار التواصل معو
اً
ودحيويتو واستراتيجيتو لممجتمع الفمسطيني.
فمسطين أون الين2012/6/9 ،
" .44المبادرة األ وروبية" تطمق حممة ضد الجدار والمستوطنات اإلسرائيمية مطمع الشهر المقبل
الىاي :أعمنت "المبادرة األوروبية إلزالة الجدار والمستوطنات" ،ومقرىا الىاي ،أنيا تستعد إلطالق "دحممة
إعالمية وتوعوية ،ضد جدار الفصل العنصري" ،الذي تقيمو سمطات االدحتالل اإلسرائيمي عمى أراضي
الفمسطينيين في الضفة الغربية المدحتمة عام  ،1967وضد التوسع االستيطان المتصاعد ،تدحت شعار "ال
لمجدار  ..ال لممستوطنات".
وقال أمين أبو راشد رئيس المبادرة ،في تصريح مكتوب تمقت "قدس برس" نسخة عنو ،أن إطالق الدحممة،
التي ستتضمن تنفيذ اعتصامات وندوات واستخدام تقنية التواصل االجتماعي عمى شبكة االنترنت ،وذلك في
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الذكرى الثامنة لصدور قرار المدحكمة الجنائية الدولية في الىاي ضد جدار الفصل العنصري والذي طالب
االدحتالل اإلسرائيمي بإزالتو ،كما تأتي لمتنديد واالدحتجاج عمى المشاريع االستيطانية المتصاعدة في األراضي
الفمسطينية المدحتمة ،والتي تؤكد مختمف الق اررات الدولية عدم شرعيتيا.
وقال أبو راشد إن الدحممة ستبدأ في األول من تموز (يوليو) المقبل ،وتُختتم في التاسع من الشير ذاتو ،وىو
مشير إلى أن
ًا
اليوم نفسو الذي صدر فيو قرار المدحكمة الدولية بشأن جدار الفصل العنصري اإلسرائيمي،
الدحممة ستشمل عقد لقاء مع المؤسسات الدحقوقية والقانونية واألمم المتدحدة لتسميميم دراسة دحول آثار الجدار
بعد ثماني سنوات من صدور القرار ،في دحين سيتم تنظيم ندوات دحول الجدار واالستيطان في عدد من
الدول العربية واألجنبية.
قدس برس2012/6/10 ،
 .45مصر بحثت عن معادلة "الكل رابح" لتحقيق المصالحة الفمسطينية
رام اهلل – مدحمد يونس :كشفت مصادر فمسطينية مطمعة عمى الدحوار الجاري بين دحركتي "فتح" و"دحماس"
في القاىرة برعاية مصرية ،أن االتفاق األخير بين الدحركتين عمى تشكيل دحكومة وادحدة تدير الضفة الغربية
وقطاع غزة ،كان ممكناً فقط بعد التوصل إلى معادلة تقوم عمى "الكل رابح" .لكن ىذه المصادر رأت أن
تشكيل الدحكومة الجديدة لن يكون سوى بداية "الطريق الطويل" ندحو المصالدحة ،وليس نياية االنقسام الذي
ربم ا يتكرس بصيغة شبيية إلى دحد كبير بالوضع شمال العراق دحيث توجد دحكومة مركزية مسؤولة عن
الخدمات في اإلقميم المنقسم إلى مركزْين لمسمطة ،وادحد يديره دحزب مسعود البرزاني في أربيل ،والثاني يديره
دحزب جالل الطالباني في السميمانية .وأوضدحت المصادر أن التدحرك المصري األخير جاء بعد قرار السمطة
إجراء انتخابات مدحمية في الضفة ،وىو ما أثار قمق القاىرة من أن ترد "دحماس" بإجراء انتخابات مماثمة في
قطاع غزة ،األمر الذي يكرس االنقسام ،وتالياً إلقاء القطاع في دحضن الجانب المصري .وسارعت مصر،
عقب ذلك ،إلى إجراء دحوار خاص مع نائب رئيس المكتب السياسي لدحركة "دحماس" موسى أبو مرزوق
المقيم في القاىرة عمى صيغة اتفاق يكون مقبوالً عمى قيادة الدحركة في قطاع غزة ،وفي الوقت نفسو مقبوالً
عمى الرئيس مدحمود عباس .وبعد جمسات عدة بين الجانبين ،جرى تعديل "اتفاق الدودحة" بوضع مجموعة
من القيود عمى الدحكومة الجديدة التي نص االتفاق عمى تولي الرئيس عباس قيادتيا ،أىميا أن تكون مدة
المعدل تفاىماً عمى
الدحكومة ستة أشير ،يعقبيا تشكيل دحكومة مشتركة برئيس وزراء جديد .وتضمن االتفاق
ّ
إسقاط بند أساسي في "وثيقة المصالدحة المصرية" ،والذي ينص عمى قيام الدحكومة الجديدة بإعادة تودحيد
األجيزة األمنية في الجانبين .وقالت المصادر إن رئيس المكتب السياسي لدحركة "دحماس" خالد مشعل المقيم
في الدودحة ،زار مصر س ًار لمدة أربعة أيام لبدحث تفاصيل االتفاق ،كما زارىا عباس في الفترة ذاتيا وبارك
االتفاق ،قبل أن يتوجو الزعيمان بصورة منفصمة إلى الدودحة دحيث التقيا أمير قطر الشيخ دحمد بن خميفة آل
ثاني ،وأطمعاه عمى التعديل المقترح عمى "اتفاق الدودحة" ،وعادا إلى القاىرة لإلعالن رسمياً عن االتفاق.
ودحقق االتفاق الجديد الجاري الدحوار عمى تطبيقو ،مجموعة من المصالح لمطرفين :فمن نادحية "دحماس" ،فإن
االتفاق الجديد يضمن ليا الدحفاظ عمى مصالدحيا األساسية في قطاع غزة المتمثمة في بقاء "كتائب عز
الدين القسام" خارج أي ترتيبات ،وبقاء سيطرتيا عمى أجيزة األمن في القطاع ،وبقاء مؤسستيا الدحكومية
الدحالية تدير الو ازرات في القطاع تدحت إشراف الوزراء الجدد من دون تغيير .كما دحقق االتفاق لمدحركة
مصمدحة ك برى تتمثل في نقل المسؤولية المالية عن موظفي دحكومتيا البالغ عددىم ندحو  31ألفاً إلى دحكومة
التاريخ :األحد 1101/5/01

العدد1417 :

ص 13

رام اهلل ،عمماً أن الدحكومة المقالة في القطاع تعاني من أزمة مالية ،وتعتمد بدرجة كبيرة عمى تمويل "دحماس"
التي تخطط ،والدحال ىذه ،إلى توظيف أمواليا في أنشطة الدحركة ،وفي االستعداد إلى االنتخابات المقبمة
التي ربما تتدحقق بعد عام أو عامين .ودحقق االتفاق لـ "دحماس" أيضا مصمدحة الخروج من الدحكم المباشر،
ومن المسؤولية المباشرة عن الخدمات في قطاع غزة (مع بقاء سيطرتيا الفعمية عمى القطاع) ،األمر الذي
يشكل عنص اًر أساسياً في نتائج أي انتخابات مقبمة .كما ضمن االتفاق لمدحركة المشاركة في صنع الدحكومة
الجديدة ،وأيضاً الدحكومة المقبمة بعد ستة أشير ،األمر الذي يجعل العالم يتعايش تدريجاً مع قيام الدحركة
بدور أساسي في قيادة الفمسطينيين .كذلك دحقق االتفاق لمدحركة الشروع في إجراءات الشراكة في منظمة
التدحرير ع بر سمسمة إجراءات تتمثل في االنتخابات والتعيينات المقبمة لممجمس الوطني ،ومن بعده المجنة
التنفيذية لممنظمة .في المقابل ،دحقق االتفاق لمرئيس عباس ىدفاً تاريخياً وىو الشروع في إنياء االنقسام
واعادة تودحيد الفمسطينيين تدحت قيادتو ،خصوصاً أن الرئيس يتطمع إلى مكانتو في التاريخ أكثر بكثير من
مكانتو في السمطة .ويقول المقربون من عباس إنو يتطمع إلى قيادة عممية إنياء االنقسام التي ربما تستغرق
عامين (أقل أو أكثر) ووضع الفمسطينيين عمى سكة الودحدة عبر إجراء انتخابات عامة ال يشارك فييا بسبب
السن أوالً (يكون في الثمانين عند إجرائيا) واليأس من وجود أي أمل بتدحقيق ىدف التوصل إلى اتفاق مع
اإلسرائيميين عمى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة .لكن االتفاق يواجو عقبات رئيسة تتمثل في تشكيل
دحكومة مقبولة من األطراف المؤثرة في المعادلة الفمسطينية ،مثل "إسرائيل" وأمريكا المتين تشكالن "شريان
الدحياة" الرئيس لمسمطة من خالل التدحويالت الجمركية التي تسيطر عمييا "إسرائيل" ،وتبمغ قيمتيا ندحو مئة
مميون دوالر شيرياً ،والمساعدات المالية األمريكية لمسمطة التي تفوق نصف بميون دوالر سنوياً ،منيا 111
مميون لمموازنة ،ومثميا لممشاريع ،ومثميا ألجيزة األمن .أما العقبة الثانية ،فتتمثل في االنتخابات التي ال
يظير الطرفان أي دحماسة إلجرائيا قريباً ،فيما تتمثل الثالثة في القدرة عمى إعادة تودحيد أجيزة أمنية ذات
متناقضة.
أمنية
ومصالح
عقائد
ويشير كثير من التوقعات إلى أن الوضع الفمسطيني ربما ينتيي إلى معادلة شبيية بوضع كردستان العراق:
سمطة مركزية عمى الخدمات ،وسمطتان عمى األرض.
الحياة ،لندن1101/5/01 ،
" .35إسرائيل" والعنصرية المتجددة ضد المهاجرين األفارقة

مأمون الدحسيني
تصر الغالبية السياسية والمجتمعية اإلسرائيمية التي َّ
تمكن اليمين القومي والديني من جذبيا إلى نسقو
األيديولوجي والفكري المتطرف ،عمى مواصمة ترجمة مواقفيا الفاشية والعنصرية ،ليس فقط ضد الفمسطينيين
ودحقوقيم الوطنية المشروعة التي تتسارع عممية تصفيتيا في شكل جنوني ،أو ضد المؤسسات والمنظمات
وأصدحاب المواقف السياسية التي ال تالئم إرادة ىذه الغالبية وتوجييا ،فيما ىي تغذ الخطى ندحو تدشين
مردحمة جديدة في الدولة العبرية عنوانيا قوننة وتشريع السيطرة اليمينية  -الدينية عمى الدولة والمجتمع...
وانما كذلك ضد كل "األغيار" الذين لم يتورع المستشار القضائي لدحكومة نتانياىو  -موفاز عن الزعم بعدم
داع لتقديم صادحب كتاب "توراة الممك" الذي يبرر قتميم ،إلى المدحاكمة ،والذين يمكن أن يشوىوا
وجود ٍ
"النقاء اإلسرائيمي" ،بخاصة أولئك المياجرين األفارقة الذين باتوا عرضة لمطرد بذريعة "خطرىم الديموغرافي
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عمى إسرائيل" ،و "تيديدىم مكونات المجتمع اإلسرائيمي واألمن القومي واليوية الوطنية" ،وتدحوليم "قنبمة
اجتماعية موقوتة" يساىم وجودىم في "تفاقم الجريمة في إسرائيل"! اإلشكالية األساس في قضية ىؤالء
المياجرين الـ 51ألفاً الذين يعيش  14ألفاً منيم في مدينة تل أبيب وضوادحييا ،ودحوالى  01آالف في مدينة
إيالت ،عمى خميج العقبة ،ودحوالى ألفين في السجون ،فيما ينتشر الباقون في أماكن شتى من "إسرائيل"،
والذين يدحمو لإلسرائيميين نسبتيم إلى السودان دحص اًر ،ىي تابعية ىؤالء الذين بدأ تدفقيم ندحو "إسرائيل" في
 ،1116وتواصل في شكل مكثف خالل السنوات الثالث األخيرة ،عبر طريق شبو جزيرة سيناء المصرية،
لعدد من المناطق والدول األفريقية .إذ عمى رغم أن غالبيتيم (دحوالى  31ألفاً) ىي فعمياً من إريتريا التي
ترتبط بعالقات فعمية مع تل أبيب ،وىي ترغب إما في البقاء في "إسرائيل" واما الذىاب منيا إلى أوروبا،
وىو ما تتيدحو قوانين األمم المتدحدة التي تفرض قيوداً في كل ما يتعمق بإعادة الالجئين إلى بمدانيم
األصمية ،في دحال وجود دحرب فييا ،إال أن ثمة أعداداً ال بأس بيا منيم ىي من جنوب السودان الذي
طمبت دحكومتو من دحكومة "إسرائيل" مساعدتيا في تأىيل ىؤالء ،ومن ثم إعادتيم الدحقاً لمساعدة الدولة
الوليدة ،وكذلك من منطقة دارفور السودانية التي تصعب إعادة أبنائيا إلييا ،نظ اًر إلى انعدام العالقات مع
الدحكومة السودانية ،ومن سادحل العاج ونيجيريا .وعمى رغم أن الذرائع والمبررات التي استخدمت من قبل
المدحرضين اإلسرائيميين لالنقضاض عمى ىؤالء المياجرين ،كانت في معظميا من الطراز الوضيع المتخم
بالكذب واالفتراء ،من نمط اتيام ثالثة شبان أفارقة ،ظمماً وزو اًر وفق إفادة التدحقيقات ،باغتصاب فتاة
إسرائيمية ،ونشر الشرطة إدحصاءات تفيد بأن نسبة الجريمة ارتفعت في صفوف األفارقة في إسرائيل بنسبة
 31في المئة السنة الماضية ،إال أن ذلك لم يمنع الدحكومة من اتخاذ رزمة من اإلجراءات والخطوات التي
من شأنيا إنياء ما تسميو "أزمة المتسممين" ،كما لم يدحد من انفالت الغرائز العنصرية الفاشية التي باتت تسم
"قبائل إسرائيل" بكل مكوناتيا اإلثنية واالجتماعية والثقافية :األشكناز العممانيين ،والييود المتدينين الصياينة،
والييود المتدينين من أصول سفاردية ،والييود المتدينين الدحريديم واألشكناز ،والمياجرين الروس ،ضد
المياجرين األفارقة ،والتي كان تعبيرىا األبرز تمك التظاىرة الصاخبة التي قام بيا مئات من اإلسرائيميين في
تل أبيب في  12/4بمشاركة ثالثة أعضاء بارزين في الكنيست من دحزب ليكود ،وىاجموا فييا المياجرين،
واعتدوا عمييم بصورة ودحشية .ولعل المفارقة المثيرة لمدىشة واالشمئزاز ،في ىذه التظاىرة ،ىي مشاركة
الفاالشا اإلثيوبيين في ىذا الطقس العنصري المقيت ،ومطالبتيم بطرد األفارقة اآلخرين .وألن دولة األبرتيايد
اإلسرائيمية التي أظير استطالعان لمرأي نش ار أخي اًر ،أدحدىما عمى مستوى الرأي العام العالمي ،واآلخر
يخص المواطنين األلمان ،أنيا باتت ،وفق المستطمعة آراؤىم ،تدحتل الموقع الثالث ،عمى المستوى الدولي،
في دول الشر ،وألنيا " نتاج سياسات عدوانية وفجور ال أخالقي وال قانوني ،ومعادية لمبشرية كميا وليس
لمفمسطينيين" ،كما أشار شتاينمن الدحاخام األكبر لمطائفة الميتوانية ،فقد كان من الطبيعي أن تتجاىل
االنتقادات الدولية لسياستيا المتَبعة دحيال المياجرين األفارقة ،بما في ذلك التقرير السنوي لمخارجية
األمربكية الذي ّبين أنو لم يتم التعامل معيم في الشكل الالئق ،ولم يدحظوا بالدحصول عمى وثائق رسمية
تبين دحالتيم ومكانتيم القانونيـ ـ ـة .كما ّبين أيضاً أنو في العام الماضي تمقت السمطات اإلسرائيمية 3512
ّ
طمبات بالدحصول عمى مكانة الجئ ،لكنيا رفضت  2581طمباً ووافقت عمى طمب وادح ــد فقط ،في مقابل
بقاء ندحو  5301طمباً من دون أي جواب أو رد رسمي .بل إن ىذه الدولة ،التي تناصب البشرية العداء
بإنتاجيا المتواصل ألبشع أشكال العنصرية ،لم تتورع عن تدحديد تشرين األول /أكتوبر المقبل موعداً نيائيا
لمتخمص مما تعتبره "مشكمة المياجرين األفارقة" ،والشروع بتنفيذ الخطة الدحكومية القاضية بمنع دخول
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معدات الرقابة المنصوبة
المتسممين عبر تشديد المراقبة عمى الدحدود ،وتكثيف دوريات الجيش واإلشراف عمى ّ
عمى طول الدحدود مع مصر ،وادحتجاز المتسممين في المعتقالت التي من المتوقع أن تكون جاىزة في أقل
من شير ،قبل اإلقدام عمى اتخاذ خطوات دحاسمة وسريعة لطرد جميع المتسممين من دون استثناء .في كل
األدحوال ،لم تأت الغالبية السياسية والمجتمعية اإلسرائيمية التي تعمل لتأصيل فاشية جديدة أشد خط اًر من كل
ما شيدتو البشرية في الماضي ،بأي جديد عندما قررت إطالق موجة جديدة من تسونامي العنصرية ضد
المياجرين األفارقة .ودحيثية ذلك ىي أن ىذه الدولة الوظيفية المختمقة التي بدأت دورتيا الدحياتية بطرد
أصدحاب األرض وتشريدىم في أربعة أصقاع األرض ،تدحولت ،عشية االنتقال إلى نظام عالمي جديد ،إلى
ما يشبو الغيتو المدحاط باألسوار وجدران الفصل ،والمتخم بخميط من القوى اليمينية الصييونية والدينية
المتطرفة المعربدة التي ال ترى في اآلخر سوى عميل ينبغي استغاللو إلى الدحدود القصوى ،أو عدو يجب
تدحطيمو ،أو مشروع عدو ...ما يعني أنيا ليست بصدد فقدان شرعيتيا األخالقية التي لم توجد أصالً ،وانما
أخذت تسير عمى طريق فقدان شرعيتيا الداخمية ،ومبرر وجودىا الذي يتآكل بسرعة ،غير مسبوقة ،عمى
مذبح الكراىية والعداء لكل ما ىو غريب ومختمف تدحت غطاء من "الوطنية المفبركة" الكاذبة.
الحياة ،لندن1101/5/01 ،
 .36مؤامرة أمريكية لتصفية قضية الالجئين

رشيد دحسن
تصريدحات أعضاء في الكونجرس االمريكي بدحصر قضية الالجئين الفمسطينين ،في االشخاص الذين
ىجروا من وطنيم عام  ،0837واسقاطيا عن نسميم وذ اررييم ،يعني بصريح العبارة تصفية قضية الالجئين،
وشطب دحق العودة ،ومن ثم تصفية وكالة االمم المتدحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينين "االونروا".
بداية ال بد من التأكيد عمى أن ىذه التصريدحات تتساوق ،وتتماىى تماما ،مع االستراتيجية االمريكية القائمة
عمى دعم العدو الصييوني ،دحتى أصبح أكبر قوة اقميمية في المنطقة ،مسمدحة باالسمدحة النووية ،وتشجيعو
عمى انتياك القانون الدولي "بالفيتو" االمريكي؛ الذي وفر لو الدحماية من تبعات وتداعيات ىذا القانون .ان
مراجعة سريعة لسبر اغوار ىذه التصريدحات المعادية ،تؤكد أن عدد الالجئين الفمسطينين الذين ينطبق
عمييم التعريف االمري كي المقترح ،ال يتجاوز االالف ،بعد أن مات أغمبيم في بالد الغربة والشتات ،وقد
مضى عمى طردىم من وطنيم " "53عاماً ونيفاً ،فما تبقى من " "641الفاً ،ىجروا من وطنيم في ذلك
الدحين ،ىي اعداد قميمة ،ال تتجاوز " "11الفاً ،في أدحسن االدحوال ،وأغمبيم تجاوزوا السبعين عاماً .التفكير
االمري كي الشيطاني ىذا ،يدفعنا الى التذكير بدور واشنطن الرئيس في اقامة الكيان الغاصب عمى ارض
فمسطين العربية ،والضغط الذي مارستو ادارة ترومان؛ الجبار عدد من الدول عمى تغيير مواقفيا،
والتصويت عمى ق ارر التقسيم ،ثم االعتراف بعد دقائق "بدولة اسرائيل" بعد اعالنيا  ،وىو ما دفع وزير
خارجيتو االشير "مارشال" الى االستقالة ،لخطورة ىذا االعتراف ،عمى مصالح امربكا االستراتجية في
المنطقة .استراتجية امري كا في المنطقة منذ الرئيس ترومان والى اليوم ودحتى تقوم الساعة ،تقوم عمى دحماية
"إسرائيل" ،وتمكينيا لتصبح أقوى من الدول العربية مجتمعة ،والدحفاظ عمى تدفق النفط العربي الييا ،والى
دحمفائيا الغربيين واليابان  ..الخ .ىذه االستراتجية ،لن تتغير ولن تتبدل ،اال إذا شعرت واشنطن أن
مصالدح يا تتعرض لمخطر ،فدحينيا ،ودحينيا فقط ،تقوم بتغيير ىذه االستراتجية ،وىذا األمر لن يدحدث في
المدى ا لمنظور ،بعد أن ربطت قيادات الدول العربية ،وجودىا بواشنطن  ،وأصبدحت أمريكا بالنسبة ليا
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مسألة دحياة ،وال تستطيع البقاء عمى رأس السمطة ،اال بدعميا ،كما ال يستطيع السمك الدحياة خارج الماء!!..
وىذا من نشاىد تجمياتو باوضح صورة في زمن الربيع العربي ،ومن خالل تدحالف البعض مع واشنطن،
وخاصة دول البترودوالر ،عمى أمل اال تصميا رياح الربيع العربي .باختصار ...ال تكتفي واشنطن بدعم
العدو الصييوني ،بكل ما تستطيع من قوة من الصاروخ والطائرة  ،دحتى رغيف الخبز ،دحتى أصبح دولة
نووية ،وال تكتفي بدحمايتو من القانون الدولي من خالل مظمة "الفيتو" ،وانما تعمل سياسيا ،مستغمة نفوذىا
اليائل لتصفية قضية الالجئين الفمسطينين ،كونيا القضية االخطر ،التي تيدد وجود العدو ،نظ ار العداد
الالجئين والذي يتجاوز الخمسة ماليين ،يدحق ليم العودة الى وطنيم بموجب القرار الدولي رقم ،083
ودحصرىا في اعداد قميمة ال تتجاوز االالف .انيا مؤامرة امريكية جديدة ،تذكرنا دحتى ال ننسى ،بان امريكا لم
ولن تتغير" .امريكا ىي  ..ىي  .امريكا ..راس الدحية".
عمان1101/5/01 ،
الدستورّ ،
 .37في السؤال الفمسطيني عن البديل

ماجد كيالي
منذ زمن بعيد بات سؤال البديل من أكثر األسئمة إلدحادحاً عمى الفمسطينيين ،السيما من جيل الشباب الذين
لم يعرفوا من التجربة الوطنية الفمسطينية المعاصرة سوى تجربة السمطة ،بما ليا وما عمييا ،وبكل ما اعتراىا
من شبيات الفساد السياسي والمسمكي .وينبغي أن نتذ ّكر ىنا بأن تجربة المقاومة المسمدحة ،التي تش ّكمت في
الخارج ،والتي تتكئ الفص ائل السائدة عمييا اليوم في الداخل ،انتيت منذ ثالثة عقود .بدييي أن ثورات
"الربيع العربي" زادت ىذا السؤال إلدحادحاً بل إنيا وضعتو عمى رأس جدول األعمال ،في عديد من الدحراكات
الشبابية التي شيدتيا مدن ومخيمات الفمسطينيين في الداخل والخارج ،فيذه الثورات أليمت ىؤالء الشباب،
دحتى أن شعار "الشعب يريد" ،الذي أصبح بمثابة الزمة ثورية لكل تمك الثورات ،طرح أكثر من مرة في
المثال الفمسطيني .ىذا دحصل في الدحراكات التي رفعت شعارات" :الشعب يريد إنياء االنقسام" ،و"الشعب
يريد انتخابات مجمس وطني" ،وفي التدحركات التي جرت من اجل العودة السممية من الخارج ومن الضفة
ىبة التضامن مع األسرى في "معركة األمعاء الخاوية"؛ التي
وغزة إلى األراضي الفمسطينية ( ،)1100وفي ّ
كشفت عن المخزون النضالي عند الفمسطينيين ،ىذه الطاقة النضالية التي يجري تجاىميا ،أو االستيتار
بيا ،أو دحتى كبدحيا ،من قبل القيادة السائدة في السمطة ،سواء في الضفة أو في غزة .ما يضفي شرعية
عمى السؤال عن البديل ،ىو انييار المشروع الفمسطيني ،كما جرى التعبير عنو في دح ّل الدولة في الضفة
تيربات "إسرائيل" وقياميا بفرض واقع يدحول دون قيام دولة لمفمسطينيين ،ذات تواصل وقادرة
والقطاع ،بسبب ّ
عمى الدحياة ،بسبب انتشار المستوطنات ،وبناء الجدار الفاصل ،والطرق االلتفافية ،والسيطرة األمنية،
والييمنة االقتصادية ،وبالنظر إلى عدم دحسم المجتمع الدولي مسألة إنياء االدحتالل ،أو دحتى فرض وقف
جزئي لالستيطان .وأخي اًر ،ثمة سبب فمسطيني لذلك وىو يكمن في االرتيان إلى خيار وادحد ،ىو التسوية،
المتمثمة بدحل الدولة في الضفة والقطاع ،وعبر وسائل المفاوضات ،بدون استثمار أي عامل من عوامل
الضغط لفرض ىذا الخيار .أيضاً ،فإن ما يؤ ّكد عمى سؤال البديل دحال الترّىل في البني والكيانات السياسية
الفمسطينية السائدة (المنظمة والسمطة والفصائل) وتآكل مكانتيا التمثيمية في المجتمع ،وتراجع دورىا في
مواجية عدوىا ،وعدم قدرتيا عمى تجديد ذاتيا ،عمى صعيد المفاىيم والبني والعالقات وأشكال العمل .ىذا
ينطبق ،أيضاً ،عمى ما يسمى "اليسار" الفمسطيني (إذا جاز التعبير) ،إذ أن الفصائل المكونة لو باتت
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متماىية ،بشكل أو بأخر ،مع النظام السياسي السائد ،بمفاىيمو وآليات عممو ،ودحتى أن ىذه الفصائل باتت
غير قادرة عمى تودحيد ذاتيا ،وتجديد مفاىيميا ،واضفاء الدحيوية عمى وجودىا ،فما بالك بتوليد بدائل في
تأخر كثي اًر ،في السادحة الفمسطينية ،بل
اإلطار الوطني العام؟ ىكذا ثمة مشروعية لمدحديث عن البديل ،الذي ّ
ممدحة لمعمل الدؤوب في سبيل ذلك ،لكن ما ينبغي التنويو إليو ىنا ،أيضاً ،أن الوصول إلى
وثمة ضرورة ّ
جمة ،وأن ذلك سيأتي في وقتو ،أي بعد أن تتوافر لو الظروف الموضوعية
ذلك دونو صعوبات وتعقيدات ّ
المالئمة والدحوامل الذاتية المناسبة .والدحال فإن النظام السياسي الفمسطيني ،الذي بات جد متقادم اليوم ،إنما
السيما أن النظام الرسمي بات منذ زمن بمثابة دحارس ودحاضن لمنظام
معينة،
ّ
ىو وليد ظروف عربية ّ
تغير ىذه الظروف ،بنتيجة الثورات العربية ،سيدفع
الفمسطيني السائد .ماذا يعني ذلك؟ ىذا يعني بداىة أن ّ
أرجح أن ىذا التغيير لن يتوقّف عند تغيير الطبقة السياسية ،وانما ىو سيشمل
بدوره ندحو تغيير فمسطيني ،و ّ
البنى والعالقات والمفاىيم والخيارات وأشكال العمل ،فالنظام العربي الجديد البد سيتطمب دحركة وطنية
جديدة ،ىذا أوالً.
ترسخ النظام الفمسطيني طبيعتو "الريعية" ،ألن ىذا النظام اليعتمد في تأمين موارده
ثانياً ،إن من عوامل ّ
الذاتية عمى شعبو ،أو عمى إمكاناتو االقتصادية ،بقدر ما يعتمد عمى الموارد المتأتّية من الخارج ،بما يشكمو
ذلك من ارتيانات سياسية ووظيفية .ما يفاقم من ىذه المشكمة أن ثمة ندحو ربع مميون من الفمسطينيين
يعتمدون في عيشيم عمى العمل في السمطة والمنظمة والفصائل ،وىؤالء مع عائالتيم يش ّكمون كتمة
اجتماعية وازنة قدرىا مميونين ونصف ،في دورة اقتصادية "ريعية" ،عمى ىامش عالقات اإلنتاج التي
ينسجيا الفمسطينيون في الداخل أو في الخارج .ويخشى أن ثمة قطاعات واسعة من ىذه الكتمة قد تجد
نفسيا ،في ظروفيا الصعبة ،أميل إلى استمرار النظام السائد بأطرودحاتو وخياراتو وبناه وعالقاتو؛ السيما في
ظل صعوبة إيجاد بدائل لمعيش.
التوزع في أكثر
ثالثاً ،ما
التمزق و ّ
يصعب من عممية توليد البديل الجديد أن المجتمع الفمسطيني يعاني من ّ
ّ
من بمد ،وانو يكابد من أكثر من سمطة ،ما يضعف من عالقات التواصل والتفاعل والتبادل فميما بينيم ،وىذا
ويصعب من قياميا عممياً .والمشكمة أن الطبقة الوسطى
وضع ال يسيّل عمييم التفكير المشترك بالبدائل،
ّ
الفمسطينية لم تنضج بعد إلى الدرجة المالئمة التي يمكنيا من إفراز ممثمييا وبدائميا ،وأنيا لم تستطع إيجاد
تعبر من خالليا عن ذاتيا ،وتطرح رؤاىا عمى المجتمع .مع كل ذلك ربما أن التطور في
منابر مستقمة ّ
تكنولوجيا االتصال والمعموماتية وفي وسائط التواصل االجتماعي باتت تتيح لمفمسطينيين مجاالً أوسع
لمتغمب عمى العوائق الدحدودية والسمطوية ،ما قد يم ّكنيم من التواصل والتفاعل وتبادل اآلراء واقتراح
الشعارات وأشكال العمل وطرح التصورات ،تمثّالً بالتجارب الشبابية المماثمة في الثورات العربية.
رابعاً ،إن أي بديل سيدحتاج بداىة ،بعد كل ىذه التجربة المييضة ،إلى مشروع وطني مميم ،يجاوب عمى
مجدداً عندىم ويدحفّز ىمميم ،بعد كل ىذا الضياع
أسئمة الفمسطينيين في كافة أماكن تواجدىم ،ويوقظ الدحمم ّ
واإلدحباط ،عمى أساس تضمين قيم الدحقيقة والعدالة والكرامة .وبدييي أن ىكذا مشروع يتطمب اإلجابة عمى
سؤال الالجئين بالعودة ،وعمى سؤال الفمسطينيين في الضفة وغزة بالتدحرر من االدحتالل ،وعمى سؤال
فمسطينيي  37في الكفاح ضد العنصرية ودحقيم في المساواة الفردية والجماعية ،بما يطابق بين قضية
فمسطين وأرضيا وشعبيا ،وبما يعيد لدحركتيا الوطنية طابعيا كدحركة تدحرر وطني بعد أن طغى عمييا
طابعيا كسمطة تتعايش مع االدحتالل .ومعموم أن أي بديل سيتطمّب بداىة ،أيضاً ،القطع مع الكيانات
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السياسية المتقادمة ،التي تآكمت مكانتيا في المجتمع ولم يعد ليا أي دور في مواجية "إسرائيل" ،وال تقدم أي
إضافة لمفمسطينيين كنموذج .ىكذا سيأتي البديل ،لكن في أوانو ،أي بعد توافّر شروطو ودحواممو المجتمعية.
شبكة االنترنت لالعالم العربي (امين)1101/5/01 ،
 .38أنصار أوسمو وجدلية الحدود المؤقتة

د.عصام شاور
يرفض أنصار اتفاقية أوسمو فكرة الدولة ذات الدحدود المؤقتة ،ويدحمو لمبعض منيم طعن دحماس التي ترى
إمكانية وجود ىدنة مؤقتة مع االدحتالل شريطة االنسدحاب الكامل من األراضي المدحتمة عام  0856دون
االعتراف بشرعية االدحتالل ،فأنصار أوسمو يعتبرون المشروع السياسي لدحماس مطابقا لمساعي "إسرائيل"
ندحو الدولة ذات الدحدود المؤقتة .ربما يكون عنوان المشروع السياسي لدحركة دحماس مماثالً لما تسعى إليو
بعض القيادات اإلسرائيمية ،ولكن ذلك التماثل يعني التناقض التام بين "إسرائيل" ودحركة دحماس ،فدحماس
تعتبر فمسطين من البدحر إلى النير أرضاً فمسطينية عربية إسالمية ال يجوز التنازل عن أي ذرة تراب منيا،
والييود المغتصبون بدورىم يدعون أن فمسطين ىي "أرض الميعاد" و"أرض األجداد" وال يستطيعون التخمي
عنيا لمعرب ،ولكن اتفاق أوسمو ودحل الدولتين يعني التنازل الطوعي لالدحتالل الصييوني عن غالبية الوطن
واالعتراف بشرعية ادحتاللو وال يدحق_نظريا_ لألجيال الفمسطينية القادمة مقاومة االدحتالل أو المطالبة
بدحقيا ،فالدحدود المؤقتة تعني عدم االعتراف باآلخر وىذا ىو أصل الصراع بيننا ندحن الفمسطينيين وبين
الييود .من المفترض أن يكون كالمنا ىذا بديييا ،ولكن تغير األدحوال وما وصمت إليو منظمة التدحرير
وأوصمتنا إليو جعمنا نختمف دحول الثوابت ،فثوابت الشعب الفمسطيني ىي التدحرير الكامل لفمسطين وال فرق
بين مناطق مدحتمة عام  56و عام  ،37ال فرق بين رام اهلل ويافا ،والمدحتل الييودي ىو العدو األول لمشعب
الفمسطيني ،أما ث وابت منظمة التدحرير فيي مطاطة تتقمص كمما شددت "إسرائيل" من مطالبيا ،فقد بدأت
ثوابت المنظمة مطابقة لثوابت الشعب الفمسطيني ،وبعد عجزىا وفشميا تقمصت ثوابتيا إلى دحدود الضفة
وغزة ،واآلن وافقت عمى تبادل األراضي أي اإلبقاء عمى الكتل االستيطانية الكبرى داخل الضفة الغربية،
ومع الوقت ال نعمم أين ستصل ثوابت المنظمة؟ أما العدو اإلسرائيمي فيو بالنسبة لممنظمة "شريك" و"جار"
وربما "صديق" .نختم بالتذكير بأن فصائل منظمة التدحرير ما زالت مصرة عمى عدم تنازليا عن  %67من
فمسطين لمعدو الصييوني ،دحتى دحركة فتح تنكر أنيا تنازلت ،فمن ىو إذن الذي يدافع عن الدولة
الفمسطينية ذات الدحدود الدائمة في المناطق المدحتمة عام  0856مقابل االعتراف بدحق "إسرائيل" في باقي
األراضي الفمسطينية؟ ،أعتقد أن خوضنا في الثوابت واختالفنا دحوليا يعكس مدى السوء الذي وصل إليو
دحالنا.
المركز الفمسطيني لإلعالم1101/5/8 ،

 .41حصاد النشاط االستيطاني اإلسرائيمي بعد عاماً

نبيل مدحمود السيمي
مر عمى ادحتالل الضفة الغربية بما فييا الجزء الشرقي من مدينة القدس خمس وأربعين سنة .وقد كان
ّ
العنوان األبرز لإلعالم اإلسرائيمي عمى الدوام مصادرة مزيد من األرض الفمسطينية لصالح التوسع في بناء
المست وطنات .وبعد السنوات المرة من االدحتالل تمت مصادرة القسم األكبر من أراضي الضفة الغربية
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والقدس .وفي المقابل لم تفض المفاوضات التي انطمقت في خريف عام  0880إلى إقامة دولة فمسطينية
وتفكيك المستوطنات بالكامل .لكن عمى الرغم من ذلك يمكن خوض معركة قانونية ضد النشاط االستيطاني
اإلسرائيمي لجية تعزيز األىداف النيائية الرامية إلى تفكيك المستوطنات القائمة بكونيا ادحد أىم المعالم
االدحتاللية  .والالفت انو وبعد النجاح الجزئي الذي دحققتو الدبموماسية الفمسطينية من خالل قبول فمسطين
عضو كامل العضوية في اليونسكو قبل عدة أشير؛ اصدر مجمس دحقوق اإلنسان التابع لألمم المتدحدة ق ار ًار
في نياية شير آذار المنصرم يقضي بإجراء تدحقيق في االنتياكات اإلسرائيمية الناتجة عن االستيطان عمى
دحقوق الفمسطينيين وأرضيم ومواردىم الطبيعية ،األمر الذي القى تردحيباً فمسطينياً وتأييدا عالمياً بمغ دحد
موافقة  25دولة من أعضاء المجمس الدحقوقي أألممي .بالمقابل أبدت "إسرائيل" والواليات المتدحدة األمريكية
معارضتيما الشديدة لصدور مشروع القرار ،وىذا ما انعكس في التصريدحات التي تمت الموافقة عمى القرار
المذكور .وفي الوقت الذي عمقت فيو "إسرائيل" المشاركة في مجمس دحقوق اإلنسان رداً عمى قرار المؤسسة
الدولية المذكورة ؛ قرر الفمسطينيون التوجو إلى مجمس األمن الدولي لدعوتو إلى تشكيل لجنة تقصي دحقائق
في أمر المستوطنات باعتبار النشاطات االستيطانية تشكل جريمة دحرب وفقا التفاقيات جنيف الرابعة لعام
 0838ولممادة الثامنة لمدحكمة الجنايات الدولية التي تنص عمي أن االستيطان جريمة دحرب .ويسعى
الفمسطينيون من وراء نشاطيم الدبموماسي ببعده القانوني إلى مدحاولة االنضمام إلى المؤسسات األممية
المختمفة والعمل عمى تجريم "إسرائيل" في نياية المطاف؛ ومثوليا وانصياعيا لمشرعية الدولية ولق اررات
الييئات المختصة في األمم المتدحدة  .ويمكن الجزم بأنو ومع اتساع دائرة الوعي الشعبي في عدد كبير من
دول العالم دحول عنصرية "إسرائيل" وفاشيتيا ،فضالً عن االنتشار الواسع لمنظمات المجتمع المدني ،يمكن
لمعرب وفي المقدمة منيم الفمسطينيون خوض معركة دبموماسية قانونية ضد الممارسات والسياسات
اإل سرائيمية بدحق الشعب الفمسطيني؛ وقد يكون من باب أولى العمل عمى تييئة ظروف مناسبة وآليات
مدروسة ،واألخذ بعين االعتبار بأن النشاط االستيطاني عمل غير قانوني وفق غالبية الدول في العالم عمى
المستوى الرسمي والشعبي .وقد يعزز قرار مجمس دحقوق اإلنسان الذي يجرم االستيطان والصادر في آذار
المنصرم التوجو المذكور .ومن األىمية بمكان اإلشارة إلى انو يمكن االعتماد عمى ق اررات الشرعية الدولية
إزاء المعمم األساسي لالدحتالل ،أي المستوطنات اإلسرائيمية ،دحيث نصت القوانين الدولية عمى دحماية دحقوق
المواطنين في أرضيم الواقعة تدحت االدحتالل؛ فميثاق جنيف المدني لعام  0838يشير في مادتو ( )38الفقرة
السادسة إلى أن "القوة المدحتمة ال يجب أن تنقل أو تدحول جزءاً من سكانيا إلى األراضي التي ادحتمتيا" .ومن
الق اررات الدولية التي يمكن االستناد إلييا في المعركة ضد االستيطان؛ القرار رقم  335لسنة  0868الصادر
ع ن مجمس األمن الدولي ،دحيث أكد أن االستيطان ونقل السكان اإلسرائيميين لألراضي الفمسطينية غير
شرعي ،والقرار رقم  341لسنة  0868ويقضي بوقف االستيطان دحتى في مدينة القدس وبعدم االعتراف
بضميا إلى الكيان الصييوني .وكذلك القرار رقم  354لسنة  0871الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات
اإلسرائيمية بكونيا من مفرزات االدحتالل اإلسرائيمي .وأخي ار القرار رقم  367لسنة  0871والذي تؤكد نقاطو
عمى الق اررات السابقة .وىناك ق اررات أخرى صادرة عن الجمعية العامة لألمم المتدحدة تجرم االستيطان
اإلسرائيمي ويمكن االستناد إلييا في إطار المعركة ضد االستيطان اإلسرائيمي ،ومن أىميا - :القرار رقم
 1740لسنة  - 0866القرار رقم  051/31لسنة  - .0876القرار رقم  37/33لسنة  - .0878القرار رقم
 63/34لسنة  - .0881القرار رقم  36/35لسنة  .0880وتبعاً لمجموعة الق اررات الدولية المشار إلييا
يعتبر النشاط االستيطاني وعممية مصادرة األراضي وضميا وبناء المستوطنات اإلسرائيمية عمييا في الضفة
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الغربية بما فييا القدس متعارضة ومنافية لمشرعية الدولية وكذلك نص المادة ( )36من ميثاق جنيف؛ فضالً
عن تعارض النشاطات االستيطانية وعممية اإلدحالل الديموغرافي في األراضي الفمسطينية المدحتمة ألبسط
قوا عد القانون الدولي وبشكل خاص التفاقية الىاي الموقعة في عام  0816والموائح الممدحقة بيا والتي تؤكد
بمجمميا عمى ضرورة دحماية مصالح الشعب تدحت االدحتالل .وىذا ما ينطبق عمى سكان الضفة الغربية 2.1
مميون فمسطيني بما فييم  201آالف عربي مقدسي .والمالدحظ بأن الدحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة منذ عام
 0856وصوالً دحتى عام  1101لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة؛ بل ذىبت إلى ابعد من ذلك،
دحين قامت بالسيطرة عمى األراضي الخاصة في الضفة الغربية التي نصت المواثيق الدولية عمى دحمايتيا
ابتداء من ميثاق عام  0816إلى ميثاق جنيف لعام  ،0838دحيث تم اإلشارة فييما إلى منع عمميات
مصادرة األراضي الخاصة كمياً ،واالستثناء الودحيد ألسباب أمنية؛ ودحتى في ىذه الدحالة ال يجوز مصادرة
األراضي ،بل يسمح بالسيطرة المؤقتة عمييا ،بخالف النقض الفاضح الذي تقوم بو السمطات اإلسرائيمية
بإقامة ٍ
مبان سكنية دائمة إلسكان مياجرين ييود؛ ونقصد ىنا المستوطنات الجاثمة عمى أراضي الفمسطينيين
بعد تيجيرىم داخمياً أو إلى خارج فمسطين .وثمة أىداف كامنة أخرى من وراء مصادرة المؤسسة اإلسرائيمية
ألراضي العرب الفمسطينيين وبناء المستوطنات اإلسرائيمية عمييا؛ وفي مقدمة تمك األىداف طرد اكبر عدد
من العرب خارج أرضيم ،والقيام بعممية إدحالل ديموغرافي لمزيد من المياجرين الييود ليصبدحوا أم اًر واقعاً
يصعب االنفكاك عنو .وفي ىذا السياق تشير الدراسات إلى أن النشاطات االستيطانية اإلسرائيمية منذ عام
 0856ودحتى بداية عام  1101أدت إلى بناء ( )040مستوطنة إس ارئيمية في الضفة الغربية تستدحوذ عمى
( ) 241ألف مستوطن إسرائيمي ،ناىيك عن ست وعشرين مستوطنة تمف القدس بطوقين من المستوطنات،
ويتركز فييا أكثر من مائة وثمانين ألف مستوطن إسرائيمي .وقد صادرت الدحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة
أكثر من أربعين في المئة من مسادحة الضفة الغربية البالغة  4711كيمومتر مربع لمصمدحة إنشاء
المستوطنات والطرق االلتفافية التي تربط بينيا ،ناىيك عن سيطرة إسرائيمية عمى أكثر من ثمانين في المائة
من مسادحة مدينة القدس .ومن األىمية بمكان اإلشارة إلى أن الجدار العازل  -الذي سيصل طولو إلى
( )611كيمومتر وسيمتيم ندحو اثنين وأربعين في المائة من مسادحة الضفة الغربية  -يعتبر ىو اآلخر من
اكبر النشاطات االستيطانية اإلسرائيمية غير الشرعية في عمق الضفة الغربية .وقد أكدت ذلك ىيئات دولية
عديدة في مقدمتيا مدحكمة العدل الدولية التي استصدرت ق ار اًر يعتبر الجدار عمالً إسرائيمياً غير شرعي ،وىو
بذلك مناف لمقوانين الدولية .في مواجية القوانين الدولية التي تؤكد عدم شرعية النشاطات االستيطانية اتبعت
الدحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة منذ عام  0856سياسات مدحددة لإلطباق عمى األرض الفمسطينية وشرعنو
بناء المستوطنات عمييا .فقد استصدرت السمطات اإلسرائيمية األمر العسكري رقم ( )01الصادر في شير
تموز من عام  0856والذي تمت من خاللو سيطرة "إسرائيل" بشكل مباشر عمى أمالك الغائبين؛ ونقصد
ىنا نازدحي العام 0856؛ واستدحدثت دحارساً ألمالك الغائبين ،وتم منع بيع أو تأجير تمك األمالك دون
موافقة السمطات والمؤسسات اإلسرائيمية وفق القرار اإلسرائيمي رقم ( .)47ويمدحظ المتابع لمنشاطات
االستيطانية اإلسرائيمية؛ أن دحكومة نتنياىو تسعى إلى فرض وقائع استيطانية وبشكل خاص في مدينة
القدس؛ وذلك من اجل ترسيخ فكرة ييودية الدولة عمى اكبر مسادحة من األرض الفمسطينية .وتبعاً لق اررات
المنظمات الدولية وأخرىا قرار مجمس دحقوق اإلنسان الذي أشار إلى أن استمرار االستيطان اإلسرائيمي ىو
انتياك لمقانون الدولي بما في ذلك توسيع المستوطنات ومصادرة األراضي وىدم المنازل والممتمكات
الفمسطينية ،وطرد الفمسطينيين وشق الطرق االلتفافية لتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي لألراضي
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المدحتمة بما فييا القدس الشرقية؛ فضالً عن كون االستيطان يشكل انتياكا التفاقية جنيف الرابعة المتعمقة
بدحماية المدنيين في زمن الدحرب .بات األمر يتطمب تبني خطاب سياسي فمسطيني بسقف اعمي من
الماضي يطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدىا ،خاصة وان الق اررات الدولية تؤكد بأن المستوطنات
تمثل عقبة رئيسة أمام تدحقيق السالم العادل والشامل وانشاء الدولة الفمسطينية القابمة لمدحياة ذات السيادة
عمى األرض والموارد الطبيعية في ذات الوقت ناىيك عن كونيا غير شرعية طبقاً لمق اررات الدولية ذات
الصمة.
المستقبل ،بيروت1101/5/01 ،

 .40كاريكاتير:

القدس ،القدس1101/5/01 ،
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