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 1عباس :األغوار لنا والنهر حدود دولتنا متمسكون بوحدانية السمطة والقانون والسالح
راـ اهلل  -األيءـ  -وكءالت :أكد الرئيس محمود ععءس الرفض الفمسطيني ألي وجود عسكري إسرائيمي في
األغوار وعمى نير األردف عاد قيءـ الدولة المستقمة .كمء شدد عمى التمسؾ عوحدانية السمطة والقءنوف
والسالح مؤكدا التصدي ألي فمتءف أمني.
كـ عمى طوؿ العحر
وقءؿ :تحظى منطقة األغوار عأىمية خءصة عءلنسعة لمسمطة الفمسطينية ،لنء
كـ إال نصؼ متر مطمقءً ،حدودنء نريدىء لنء لمسيءحة ،األرض والعحر لنء ،ونحف
الميت ،ولف نقعؿ
محروموف منيء ليس أمنيءً ،عؿ ىي قضية منءفع واقتصءد ،يقولوف إنيـ يخشوف أف تتسرب إيراف ععر
حدودنء ،ىذه حجج سخيفة ليعقى الجيش واالستثمءرات الموجودة في ىذا الشريط .وجء ت أقواؿ ععءس ىذه
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خالؿ كممتو في مراسـ توقيع عقد االمتيءز لتطوير مدينة أريحء الصنءعية الزراعية ،الذي جرت مراسمو في
مقر الرئءسة عراـ اهلل.
وأضءؼ :حيف يتحدثوف عف األمف يقولوف إف نير األردف خط أحمر ،ليس ألنو قضية أمنية ،عؿ ألنو قضية
استغالؿ ،ولف نقعؿ ذلؾ ،ألف النير حدود دولتنء ،ويجب أف يعقى كذلؾ ،وستقوـ السمطة عءتخءذ اإلج ار ات
كءفة لضمءف نجءح مشروع المنطقة الصنءعية الزراعية عأريحء.
 ،وايجءد
وقءؿ ععءس إف المفءوضءت مع إسرائيؿ تيدؼ إلى إقءمة الدولة الفمسطينية عمى حدود الاءـ
حؿ دائـ لقضية الالجئيف ،وتوقيع اتفءقية سالـ لتايش فمسطيف واسرائيؿ جنعءً إلى جنب عأمف واستقرار،
دولة إسالمية عإسرائيؿ وفقءً لمعءدئ المعءدرة الارعية لمسالـ ،التي اعتعرىء ععءس عأنيء
وحتى تاترؼ
أفضؿ ىدية إلسرائيؿ ،حتى ال تعقى تايش مازولة في جزيرة مف عدـ االستقرار ،عؿ تايش وسط األمف
واالستقرار.
وأضءؼ :نتمنى أف يفيموا مء مانى السالـ ،فنحف طالب سالـ ،وال نريد الحرب وال نريد الانؼ ،ومف حقنء
أف نقءوـ سمميءً وشاعيءً ،وىذه المقءومة السممية يشءرؾ فييء إسرائيميوف وأوروعيوف وأميركيوف.
وأكد أف "الاممية السيءسية صاعة ،وال نستطيع تحريكيء ،ولكننء لف نيأس ،وسنستمر في مسءعينء مع دوؿ
الاءلـ كءفة ،حتى نايد الاممية السيءسية إلى مسءرىء ،ونحف ال نفاؿ شيئءً إال عاد التشءور مع لجنة المتءعاة
الارعية ،نأخذ رأي الجميع ،ونحف مف يقرر في النيءية ،ونأمؿ إحداث ثغرة في جدار عممية التفءوض
الصمب ،ولكف ىذا ال ياني أف نوقؼ أعمءلنء ،عؿ عمينء أف نواصؿ الامؿ في كؿ االتجءىءت ،حتى في ظؿ
تاثر المفءوضءت.
وفيمء يخص المصءلحة الفمسطينية الفمسطينية ،أكد ععءس :نريد المصءلحة ،وال نريد أف نعقى منقسميف عيف
غزة والضفة ،ويجب أف نسحب الذرائع مف كؿ مف يقوؿ مع مف نتفءوض ،وحيف قررنء المصءلحة ،قءلوا إنيـ
ضدىء ،فيذا تنءقض ،مرة يقولوف إنيـ ال يارفوف مع مف يتفءوضوف عسعب االنقسءـ ،وحيف عدأت المصءلحة،
أعمنوا رفضيـ ليء ،مصمحتنء أف تكوف ىنءؾ مصءلحة ،والمصءلحة مرتعطة عءالنتخءعءت ،ومشيود لنء النزاىة
وانتيء عءنتخءعءت مجءلس الطمعة والنقءعءت.
في االنتخءعءت عد اً مف انتخءعءت الاءـ
وشدد عمى أف السمطة الفمسطينية "رفات شاءر األمف واألمءف لمشاب ،ونجحت في تحقيؽ ذلؾ ،ولكف ثغرة
حدثت عءالعتدا عمى محءفظ جنيف السءعؽ قدورة موسى واستشيءده ،ولكف السمطة عممت عمى اجتثءث
ىؤال دوف النظر إلى انتمء اتيـ" ،مشدداً عمى أنو لف يعقى ىنءؾ مف يايث في األرض فسءداً .وأضءؼ:
نريد سالحءً واحداً ،وسمطة واحدة ،وقءنونءً واحداً ،وليس مف حؽ أي أحد أف يحتفظ عطمقة واحدة في منزلو،
ألننء نايش في دولة قءنوف ،يسمح ألجيزة األمف فقط عحمؿ السالح ،لتوفير األمف واألمءف لممواطف.
وقءؿ :ال يوجد أحد فوؽ القءنوف ميمء كءف منصعو ،وأف ىنءؾ سمطة واحدة وسالحء واحدا وقءنونء واحدا في
ٍ
متسءو.
األراضي الفمسطينية ،وىذه السمطة ىي التي تقوـ وتدافع عف جميع المواطنيف عشكؿ
األيام ،رام اهلل/ / ،

هنية :نقترب من ساعة النصر أكثر فأكثر
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غزة :قءؿ رئيس الحكومة الفمسطينية إسمءعيؿ ىنية إف الجيؿ الحءلي سيشيد النصر والتحرير لفمسطيف،
موجيء ح ديثو لمئءت الطالب المشءركيف في مخيمءت "سنحيء كرامء" الصيفية في مخيـ الشءطئ عءلقوؿ" :أنتـ
عمى أيديكـ سيكوف النصر وانكـ أنتـ عمى الحؽ دائمء" .وخالؿ حفؿ انطالؽ المخيمءت الصيفية أكد ىنية
"أننء نقترب مف سءعة النصر أكثر فأكثر ،ووجو الشكر لمقءئميف عمى المخيمءت ،وأوصءىـ أف يكونوا عمى
قدر المسئولية و"أف ىؤال الطالب أمءنة في أعنءقكـ فحءفظوا عمييـ عقدر مء استطاتـ".
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
السمطة الفمسطينية قمقة إزاء ما تردد عن اتفاق بين الفاتيكان و"إسرائيل" بشأن القدس
راـ اهلل  -المحرر السيءسي :قءلت وزارة الشؤوف الخءرجية أنيء تنظر عقمؽ عءلغ إلى مء تسرب مف أخعءر
تشير إلى تراجع موقؼ دولة الفءتيكءف مف التزاميء عءلقءنوف الدولي وق اررات األمـ المتحدة وعقية المنظمءت
األممية األخرى مف حقيقة أف األراضي الفمسطينية المحتمة ينطعؽ عمييء القءنوف الدولي عصفتيء أرض
محتمة ،وال يتـ االعتراؼ عنفءذ قءنوف إسرائيؿ ،القوة القءئمة عءالحتالؿ عمى تمؾ األراضي ،أسوة عمواقؼ كؿ
دوؿ الاءلـ التي تاتعر االحتالؿ اإلسرائيمي لألرض الفمسطينية غير قءنوني واف كءفة إج ار ات إسرائيؿ عمييء
ىي عءطمة وغير شرعية.
ودعت مجمس جءماة الدوؿ الارعية لالناقءد عشكؿ طءرئ لعحث ىذه المسألة ،وتحديد الخطوات المشتركة
المطموب اتخءذىء أمءـ ىذا التراجع الخطير المفترض مف قعؿ دولة الفءتيكءف عمء فييء الذىءب لمحكمة الادؿ
الدولية لمطاف في قءنونية االتفءؽ المعني عمى مخءلفة لمقءنوف الدولي ولق اررات األمـ المتحدة.
وقءلت في عيءف وصؿ "القدس"" :سوؼ تحتفظ و ازرة الشؤوف الخءرجية عحقيء في اتخءذ أية خطوة إضءفية
عشكؿ منفرد أو جمءعي مع عقية المجموعءت اإلقميمية الدولية مف أجؿ الحفءظ عمى الحؽ الفمسطيني
والمنسجـ عءلمطمؽ مع معءدئ الشرعية الدولية والقءنوف الدولي".
القدس ،القدس/ / ،
السمطة الفمسطينية توقع اتفاقية امتياز تشغيل منطقة صناعية في أريحا بدعم ياباني
راـ اهلل – القدس  -د ب أ :وقات السمطة الفمسطينية ،الثالثء  ،اتفءقية امتيءز تشغيؿ منطقة صنءعية في
مميوف دوالر لممرحمة األولى مف المشروع .وجرى توقيع اتفءقية عقد
مدينة أريحء عدعـ يءعءني يصؿ إلى
االمتيءز لتطوير مدينة أريحء الصنءعية الزراعية عيف الييئة الاءمة لممدف الصنءعية والمنءطؽ الصنءعية
الحرة والمطور شركة أريحء لتطوير وادارة وتشغيؿ المنطقة الزراعية الصنءعية.
وييدؼ إنشء مدينة أريحء الصنءعية الزراعية إلى توفير العنية التحتية لمصنءعءت المتخصصة والمسءىمة
في ترويج وتصدير المنتجءت الفمسطينية وفتح أسواؽ جديدة ليء مف خالؿ تقديـ رزمة مف الحوافز ليذه
فرصة عمؿ خالؿ المرحمة األولى منو ،والتي
الصنءعءت .كمء سيامؿ المشروع عمى توفير حوالي
مف المتوقع أف يتـ العد فييء خالؿ الاءـ الجءري .ويصؿ إجمءلي فرص الامؿ التي سيوفرىء المشروع لدى
اكتمءؿ مختمؼ مراحمو إلى مء يقءرب أالؼ فرصة عمؿ.
القدس ،القدس/ / ،
عريقات يطالب االتحاد األوروبي بالتدخل إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام
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راـ اهلل  -المحرر السيءسي :طءلب الدكتور صءئب عريقءت عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الوفد
الفمسطيني لمفءوضءت الوضع النيءئي ،عءلتدخؿ الفوري لدوؿ االتحءد األوروعي لإلفراج عف األسرى محمود
السرسؾ وأكرـ الريخءوي وسءمر العرؽ المضرعيف عف الطاءـ منذ عدة أسءعيع ،محمالً الحكومة اإلسرائيمية
المسؤولية الكءممة عف حيءتيـ.
جء ذلؾ خالؿ لقء لو مع الترويكء األوروعية المكونة مف القنصؿ العريطءني الاءـ والسير فنسنت فيف
والقنصؿ الفرنسي الاءـ فريدريؾ ديسءغنيوس ،وممثؿ ألمءنيء لدى السمطة الفمسطينية الدكتور غوتس لينثءؿ،
وممثؿ االتحءد األوروعي في فمسطيف جوف جوتروتر عشكؿ منفصؿ.
القدس ،القدس/ / ،
السمطة الفمسطينية تشرع بتنفيذ خطة التوجه لمجمعية العامة لمحصول عمى "دولة غير عضو"
غزة  -أشرؼ اليور :تشرع السمطة الفمسطينية في ىذه األيءـ عتنفيذ حممة دعمومءسية جديدة أشعو عػ"خطة
الطوارئ" التي وضاتيء قعؿ توجو الرئيس محمود ععءس في أيموؿ /سعتمعر المءضي لألمـ المتحدة لطمب
حصوؿ فمسطيف عمى عضوية كءممة ،تستيدؼ ىذه المرة كسب أكعر دعـ وتأييد دولي لخطة التوجو
لمجماية الاءمة لمحصوؿ عمى "دولة غير عضو".
وعحسب المامومءت المتوفرة لػ"القدس الارعي" فإف ىذه الخطة يشءرؾ فييء مسئولوف فمسطينيوف كعءر،
وممثميءت وسفءرات فمسطيف في كؿ أنحء الاءلـ ،إذ أوعز ععءس لكءفة السف ار والمسئوليف الكعءر ععد
التحرؾ السريع لمحصوؿ عمى دعـ الدوؿ خالؿ عممية التصويت في الجماية الاءمة عمى مشروع قرار
ياطي فمسطيف دولة "غير عضو".
القدس العربي ،لندن/ / ،
نائب وزير الخارجية بغزة يتهم مصر بفرض السوالر اإلسرائيمي مقابل إدخال الوقود القطري
غزة  -القدس :كشؼ نءئب رئيس الوز ار ووزير الخءرجية في الحكومة عغزة الدكتور محمد عوض ،النقءب
الثالثء  ،عف أف الحكومة قعمت عوصوؿ الوقود القءدـ مف إسرائيؿ مقءعؿ سمءح مصر عوصوؿ العءخرة
القطرية المحممة عءلوقود الالزـ لتشغيؿ محطة توليد الكيرعء في غزة .وقءؿ عوض في كممة ألقءىء أمءـ
"" :فرضوا عمينء السوالر
عشرات المتضءمنيف المصرييف القءدميف ععر قءفمة "أميءؿ مف االعتسءمءت
اإلسرائيمي مقءعؿ أف تدخؿ السفينة القطرية إلى غزة".
وأوضح عوض أف حكومتو تتواصؿ مع السمطءت المصرية مف أجؿ إدخءؿ العءخرة القطرية ،لكنو لـ يشر
إلى الطريقة التي سيتـ مف خالليء نقؿ الوقود القطري إلى غزة .ونعو إلى أف ىنءؾ إص ار اًر لدى جيءت
مصرية لـ يسميء عمى منع وصوؿ السوالر المصري الالزـ لتشغيؿ محطة توليد الكيرعء .
القدس ،القدس/ / ،
دبموماسي غربي لـ "الراي" :عباس يكمّف مدير استخباراته بتعقب محمد رشيد
عمءف  -الراي :كشؼ مصدر دعمومءسي غرعي في عمءف عف توجييءت معءشرة صدرت مف رئيس السمطة
الفمسطينية محمود ععءس لرئيس جيءز االستخعءرات الفمسطينية الموا مءجد فرج عضرورة تاقب تحركءت
محمد رشيد مستشءر الرئيس الراحؿ يءسر عرفءت في كؿ العالد الارعية واألجنعية التي يتواجد فييء.
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وأوضح لػ"الراي" أف "خمية شكمت في ىذا الشأف تتعع معءشرة لفرج وتنسؽ مع إدارة المخءعرات الخءرجية في
الجيءز" .ولـ يستعاد الدعمومءسي "إقداـ جيءز االستخعءرات وعمعءركة ععءس شخصيء عمى اغتيءؿ رشيد
جسديء عادمء تـ اغتيءلو سيءسيء واعالميء".
الراي ،الكويت/ / ،
"القدس العربي" :التنسيق األمني بين السمطة و"إسرائيل" يعرقل مباحثات فتح وحماس
راـ اهلل  -وليد عوض :عممت "القدس الارعي" مف مصءدر فمسطينية مطماة الثالثء عأف قضية التنسيؽ
األمني الذي تقوـ عو األجيزة األمنية الفمسطينية مع إسرائيؿ عءتت مثءر خالؼ حءد عيف وفدي فتح وحمءس
المتحءوريف لتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني عرئءسة الرئيس محمود ععءس إلج ار االنتخءعءت الرئءسية
.
والتشرياية إلنيء االنقسءـ الداخمي المتواصؿ منذ منتصؼ
وحسب المصءدر فءف وفد حركة حمءس عرئءسة الدكتور موسى أعو مرزوؽ الذي التقى وفد فتح عرئءسة عزاـ
األحمد األسعوع المءضي إلتمءـ المشءورات عشأف أسمء وز ار الحكومة المرتقعة طءلب عضرورة وقؼ
الحكومة المنتظرة التنسيؽ األمني الذي تقوـ عو األجيزة األمنية الفمسطينية عءلضفة الغرعية مع إسرائيؿ ،الف
ذلؾ التنسيؽ يمحؽ الضرر الكعيرة عءلفمسطينييف وقضيتيـ.
القدس العربي ،لندن/ / ،
الضميري :التنسيق األمني مع "إسرائيل" في أقل مستوياته منذ عامين
راـ اهلل  -وليد عوض :صرح النءطؽ عءسـ األجيزة األمنية الفمسطينية الموا عدنءف الضميري عأف التنسيؽ
عيف األجيزة األمنية الفمسطينية ونظيرتيء اإلسرائيمية في "أقؿ مستويءتو" منذ عءميف ،متيمء إسرائيؿ عءلامؿ
عمى تقويض الامؿ األمني الفمسطيني.
وقءؿ الضميري في تصريحءت نقمتيء وكءلة "شينخوا" االثنيف ،إف الجمود الذي ياتري المحءدثءت السيءسية
عيف القيءدة الفمسطينية واسرائيؿ أثر عشكؿ كعير عمى الاالقءت الثنءئية في الممؼ األمني .وأضءؼ ،أف
القرار المتامؽ عءألمف الفمسطيني ىو "في النيءية قرار سيءسي واألمف يترجـ سيءسية وال يصنايء".
القدس العربي ،لندن/ / ،
االحتالل يعتقل مدير مكتب نواب "التغيير واإلصالح" في طولكرم
طولكرـ :أفءدت مصءدر عرلمء نية فمسطينية في مدينة طولكرـ شمءؿ الضفة الغرعية المحتمة ،أف قوات
 /مدير مكتب نواب كتمة "التغيير واإلصالح" في المدينة
االحتالؿ اإلسرائيمي اعتقمت فجر الثالثء
ورئيس عمدية دير الغصوف األسعؽ خءلد عميءف.
قدس برس/ / ،

النائب أبو ليمى :بمدية االحتالل تهدف لمقضاء عمى الوجود الفمسطيني

التاريخ :األربعاء 2012/6/13

العدد2531 :

ص8

راـ اهلل  -القدس :قءؿ النءئب قيس ععد الكريـ "أعو ليمى" عضو المكتب السيءسي لمجعية الديمقراطية ،إف
مصءدقة عمدية االحتالؿ اإلسرائيمي عمى مشروع سيءحي استيطءني جديد في حي سمواف يؤكد حقيقة نوايء
حكومة اليميف المتطرؼ في إسرائيؿ ،التي تيدؼ إلى القضء عمى الوجود الفمسطيني فييء.
القدس ،القدس/ / ،
"الرسالة" :جنود االحتالل يغتصبون "هيبة" أمن السمطة الفمسطينية بالضفة
غزة – أحمد الكومي :عدأت السمطة الفمسطينية عممية التنسيؽ األمني مع "إسرائيؿ" عنوع مف الخجؿ والتردد،
وكءنت أجيزة األم ف "لينة" مع الماتقميف الفمسطينييف في عداية األمر؛ لكف سرعءف مء أخذت تكشر عف
أنيءعيء مع مرور الزمف عاد الحسـ الاسكري في غزة.
عيد أف السمطة واف ظيرت عثوب الرجؿ القوي المحءفظ عمى أمنو ،إال أنيء تعقى ىشة ،ثغرة عسيطة قد تكوف
عجمت عإصدار "شيءدة الوفءة" ليء.
ععءس يحءوؿ جءىداً حشد السالح والاتءد وتحسيف صورة أمنو ،إال أف عدسءت المصوريف لـ ترحـ ضافو،
فكءنت صور جنود االحتالؿ وىـ يايثوف فسءداً عمدف الضفة تغزو شعكة االنترنت ،وأخرى تظير جنديءً يمؼ
قعضة يده حوؿ عنؽ رجؿ أمف فمسطيني ،واألخير "ال حوؿ لو وال قوة" سوى الرضوخ لإلسرائيمي ،فق اررات
القيءدة الاميء تأمر عذلؾ.
وأحدث مء تنءقمتو وسءئؿ اإلعالـ ،ىي صورة لجنود إسرائيمييف وىـ يقيدوف ثمة مف رجءؿ األمف الفمسطيني،
قيؿ إنيـ في طريقيـ لمامؿ في نقءط أمف أخرى تقع في دائرة االرتعءط الفمسطيني اإلسرائيمي.
وىو مء حدا عءلجنود لتقييدىـ ،مف أجؿ نقميـ في جيعءت إسرائيمية نحو النقطة المقصودة ،وىي وسيمة يتعايء
االحتالؿ في تنقالت رجءؿ أمف السمطة ،وفؽ مء أفءدت مصءدرنء.
الصورة –عدوف أدنى شؾ -تحمؿ دالالت كثيرة ،لكف أعرزىء قد يكوف أعو مءزف مجع اًر عمى مارفتيء ،فجنود
االحتالؿ يواظعوف عمى اغتصءب ىيعة أمف السمطة عءلضفة ،والمسئولوف يفتخروف عإنجءزاتيـ التي –إف
دققت فييء -تجد غءلعيتيء عانواف "أمف السمطة ُيايد إسرائيميءً دخؿ عءلخطأ".
الفصءئؿ الفمسطينية لـ ترض عمء يجري عءلضفة ،وطءلمء وجيت دعوات –وال زالت -تحث السمطة عمى
وقؼ التنسيؽ األمني واطالؽ يد المقءومة ىنءؾ ،خءصة وأف ممءرسءتيء تاكر صفو المصءلحة الفمسطينية.
صورتنء –ختءمءً وكتحميؿ منطقي -تحمؿ رسءلتيف ،األولى تؤكد أف التنسيؽ األمني "جريمة وطنية ال يمكف
السكوت عنيء" ،والثءنية تقوؿ لاعءس "إف السالح يء سيءدة الرئيس في يد السمطة لـ ياد مجديءً ،والمقءوـ
الفمسطيني عءت جدي اًر عحممو".
الرسالة ،فمسطين/ / ،
زجها في المعركة اال نتخابية
 14حماس تستنكر اتهامها بأحداث مصر وقتل المتظاهرين وتطالب بعدم ّ
استنكرت حركة حمءس ،مء تردد في عاض وسءئؿ اإلعالـ المصرية ،وعمى لسءف عاض الكتءب في مصر،
عاض االتيءمءت الموجية إلييء ولذراعيء الاسكري كتءئب الشييد عز الديف القسءـ عقتؿ المتظءىريف في
ميداف التحرير عءلقءىرة.
وشددت حمءس في عيءف صحفي ،الثالثء  ،2012-6-12عمى أنيء األكثر التزامءً عءلسيءسة اإليجءعية تجءه
مصر وأمف مصر وأرض مصر ،وأف ىذه االتيءمءت االنتخءعية عءطمة وال تخدـ الاالقءت األخوية الطيعة مع
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الشاب الفمسطيني الذي ىو عأمس الحءجة لدعـ مصر شاعءً وقيءدة لمدفءع عنو ورفع الحصءر الظءلـ عمى
غزة والدفع عءتجءه توحيده وانيء االنقسءـ فيو.
وطءلعت عادـ "زج حمءس واتخءذىء ككعش فدا في ماركة انتخءعية يحءوؿ فييء العاض طمس الحقءئؽ حوؿ
دمء الش يدا المصرييف مف خالؿ تحويؿ الجريمة إلى طرؼ ثءلث متوىـ ولألسؼ يستسيغ العاض الزج
عحمءس وكتءئب القسءـ طرفءً ثءلثءً".
وأكدت أف سيءستيء الثءعتة ىي عدـ التدخؿ في الشئوف الداخمية ألي دولة عرعية أو غير عرعية ،وكذلؾ عدـ
القعوؿ عأف ُيزج عءسميء في أي تنءقضءت داخمية أو مزايدات انتخءعية عرعية أو إقميمية.
وأضءفت أف النقيض األوؿ واألخير لحركة حمءس ولمشاب الفمسطيني ىو الادو اإلسرائيمي ،واف سءحة
الصراع مع ىذا الادو ىي أرض فمسطيف وليس أي سءحة أخرى.
فمسطين أون الين2012/6/12 ،
 15الزهار :مقر التشريعي بغزة سيكون عاصمة لمدولة اإلسالمية الكبرى
غزة -نفوذ العكري :قءؿ النءئب د .محمود الزىءر عضو المكتب السيءسي لحركة حمءس اف مقر المجمس
التشرياي عغزة سيكوف عءصمة لمدولة اإلسالمية الكعرى ،مشي ار إلى أف المرحمة القءدمة ستشيد دورة حضءرية
جديدة تزوؿ فييء الحدود التي ضيايء االحتالؿ ألف تمؾ الحدود ال تحدد الجنسيءت واليويءت ،جء ذلؾ
خالؿ كممتو التي ألقءىء أمس خالؿ زيءرة وفد قءفمة أميءؿ مف االعتسءمءت رقـ  13لمقر المجمس التشرياي
عغزة.
وأوضح الزىءر أف مقر المجمس الذي تأسس في عيد الحكـ المصري وعاد ذلؾ تحوؿ لمقر الحءكـ الاسكري
اإلسرائيمي وعاد التحرر مف االحتالؿ تارض لمقصؼ خالؿ الحرب عمى غزة إال أنو رغـ كؿ ىذا فإف
المكءف سيمثؿ األمة مف مختمؼ القءرات والجنسيءت وسيكوف عءصمة لمدولة اإلسالمية الكعرى.
وخءطب الوفود القءدمة مف الدوؿ األوروعية قءئال :إف مشروعنء ليس إسالمء متطرفء عؿ ىو عالقة اإلنسءف
عءإلنسءف ومقءومة الفسءد واالحتالؿ والتعاية كمء أف الاالقءت مع الاءلـ ىي الديمومة والادؿ وليس صداـ
الحضءرات ،مؤكدا أف الدولة الفمسطينية تتمثؿ في اليوية والاقيدة ليس الحدود التي زرعيء االحتالؿ وليء
فإف قءفمة األميءؿ ال تحمؿ أميءالً مف االعتسءمءت وانمء ىي أميءؿ مف الخطوات لتحرير فمسطيف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/6/13 ،
 16البردويل يؤكد صعوبة اتمام المصاحمة الداخمية في ظل استمرار التنسيق األمني مع اإلحتالل
غزة :أكدت حركة حمءس صاوعة اتمءـ المصءلحة الداخمية في ظؿ استمرار التنسيؽ األمني مع االحتالؿ
(االسرائيمي) في الضفة المحتمة ،نءفية في الوقت ذاتو اتفءؽ "فتح وحمءس" عمى أسمء الحكومة الجديدة
عرئءسة محمود ععءس.
وقءؿ القيءدي في الحركة د .صالح العردويؿ ،في تصريح لػ"الرسءلة نت" الثالثء  ،المصءلحة لف تتـ عمى
أكمؿ وجو طءلمء استمر التنسيؽ االمني مع االحتالؿ في الضفة" ،داعيء "فتح" لوقؼ ىذا التنسيؽ ،نظ ار
لضرره الكعير عمى الشاب الفمسطيني.
وأضءؼ اف "الرعط مء عيف المصءلحة والتنسيؽ االمني سوؼ يفسد المصءلحة ،كمء أف االعتقءالت السيءسية
تاد جريمة وخطء أحمر".
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وأوضح القيءدي في حمءس أف تفءىمءت المصءلحة تنص عمى تفكيؾ الاالقة مع الادو (االسرائيمي) ،معينء
أف ىذا االمر يحتءج الى عمؿ دؤوب حتى تتـ المصءلحة عمى أكمؿ وجو.
وفي سيءؽ اخر ،نفي العردويؿ مء تردد عف اتفءؽ "فتح وحمءس" عمى اسمء حكومة التوافؽ عرئءسة ععءس،
قءئال" :ال نزاؿ حتى ىذه المحظة نامؿ عمى اختيءر االسمء  ،وعمجرد االنتيء سيجري عقد لقء عيف رئيس
المكتب السيءسي لمحركة خءلد مشاؿ والرئيس محمود ععءس لالعالف عف ذلؾ".
الرسالة ،فمسطين2012/6/12 ،
 17أبو زهري يدعو فتح إلى عدم الزج بإسم حماس في مناكفاتها الداخمية
غزة :نفى النءطؽ عءسـ حركة حمءس الدكتور سءمي أعو زىري اإلشءعءت التي تحدثت عف لقء ات سرية
جم ات عيف قيءدييف في "حمءس" والقيءدي السءعؽ في "فتح" محمد رشيد ،واعتعرت ذلؾ "أنعء عءرية عف
الصحة وتاكس طعياة المنءكفءت الداخمية التي تشيدىء حركة "فتح".
وقءؿ أعو زىري في تصريحءت لوكءلة "قدس عرس" إف المامومءت عف المقء ات السرية عيف قيءدييف في
"حمءس" ومحمد رشيد "كءذعة وال أسءس ليء مف الصحة ،وعث ىذه الدعءية مف حيث التوقيت ىدفو اإلسء ة
إلى سماة الحركة عءلرعط عينيء وعيف مثؿ ىذه األسمء المشعوىة".
وأضءؼ" :واذا كءف محمد رشيد كمء تسميو حركة فتح شخصء طءرئء عمى النضءؿ الفمسطيني ،فيو شخص
فتحءوي ولاب دو ار قيءديء زمف أعو عمءر ،وفتح ىي مف تتحمؿ مسؤولية تصدير مثؿ ىذه القيءدات ،التي
تصفيء اآلف عءلطءرئة ،عمى النضءؿ الفمسطيني ،ونحف (في حمءس) لسنء مانييف عأف نكوف طرفء في
صراعءت "فتح" الداخمية وندعو إلى عدـ الزج عءسـ "حمءس" في ىذه الخالفءت الفتحءوية".
قدس برس2012/6/12 ،
 18مركزية فتح تختتم اجتماعها بالتأكيد عمى وقف االستيطان وحل الدولتين إلستئناف المفاوضات
راـ اهلل :اختتمت المجنة المركزية لحركة فتح ،اجتمءعيء عمقر الرئءسة في مدينة راـ اهلل عرئءسة الرئيس
محمود ععءس ،مسء اليوـ الثالثء  ،عءلتأكيد عمى موقؼ الرئيس الداعي لوقؼ االستيطءف والقعوؿ عمعدأ حؿ
الدولتيف مف اجؿ استئنءؼ المفءوضءت المعءشرة مع الجءنب اإلسرائيمي ،ودعت الى استغالؿ األجوا
االيجءعية لمتغمب عمى جميع الاقعءت التي قد تاترض طريؽ المصءلحة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/6/12 ،

 19جميل مزهر :الحوار بين فتح وحماس سينتج حكومة إلدارة اإلنقسام
راـ اهلل :أكد عضو المجنة المركزية لمجعية الشاعية لتحرير فمسطيف جميؿ مزىر ،أف الحوار الثنءئي عيف
حركتي "فتح" و"حمءس" إذا ُكتب لو النجءح سينتج حكومة إلدارة االنقسءـ وليس إلنيءئو ،ويحمؿ في طيءتو
عنءصر تفجير في كؿ لحظة ،وحذر مف أف يكوف أي اتفءؽ الحؽ مكة (.)2
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ورأى مزىر في تصريحءت لو اليوـ الثالثء ( )6|12أذاعتيء قنءة "فمسطيف" الفضءئية أف إعالف الدوحة
أسقط توحيد المؤسسءت الفمسطينية مف ميءـ الحكومة ،وقءؿ" :ىذا ياني أف األجيزة األمنية في غزة ستعقى
عمى حءليء وكذلؾ في الضفة ،وىذا أمر مف شأنو أف يعقي األمور عمى حءليء ،ودعء مزىر إلى إشراؾ
جميع األطراؼ الفمسطينية في حوارات إنيء االنقسءـ.
قدس برس2012/6/12 ،
 20القدس العربي :التنسيق األمني يعرقل مباحثات فتح وحماس لتشكيل الحكومة
راـ اهلل  -وليد عوض عممت 'القدس الارعي' مف مصءدر فمسطينية مطماة الثالثء عأف قضية التنسيؽ
االمني الذي تقوـ عو االجيزة االمنية الفمسطينية مع اسرائيؿ عءتت مثءر خالؼ حءد عيف وفدي فتح وحمءس
لتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني عرئءسة الرئيس محمود ععءس الج ار االنتخءعءت الرئءسية والتشرياية.
القدس العربي ،لندن2012/6/13 ،
 21الجبهة الشعبية تدين إغالق مكتب "األونروا" برفح وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
غزة :أكدت الجعية الشاعية لتحرير فمسطيف رفضيء لتقميص عرامج وخدمءت وكءلة غوث وتشغيؿ الالجئيف
الفمسطينييف "أونروا" في رفح ،ودعت الوكءلة إلى االستمرار في تقديـ الخدمءت وتوسيع نطءقيء لتغطي
احتيءجءت الالجئيف.
وطءلعت الجعية في عيءف صحفي ليء اليوـ الثالثء ( )6|12المجتمع الدولي إلى تحمؿ مسؤوليءتو تجءه
الالجئيف ،واالستمرار في دعـ وكءلة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف لإليفء عءلتزامءتيء حتى تحقيؽ
حقوقيـ المشروعة.
كمء أدانت الشاعية السموؾ الخءطئ الذي أقدـ عميو العاض عإغالؽ مكتب رئءسة الوكءلة في محءفظة رفح
أوؿ أمس االثنيف ( ،)6|11موضحة أف أسموب االحتجءج ىذا يحمؿ مخءطر تضر عءلالجئيف ومصءلحيـ.
قدس برس2012/6/12 ،
 22يديعوت تصف حركة الجهاد باالرهابية وأنها تحرض األطفال عمى العنف ضد "إسرائيل"
القدس المحتمة :نشرت صحيفة 'يدياوت احرونوت' االسرائيمية مسء الثالثء تقري ار مصو ار عف حفؿ تخرج
في أحد ريءض أطفءؿ قطءع غزة يظير فيو أطفءؿ غزة يرتدوف ازيء عسكرية تءعاة لمجيءد االسالمي
ويحمموف عنءدؽ ويرددوف شاءرات ضد اسرائيؿ عمى حد ذكر الصحيفة.
وىءجمت 'يدياوت' حركة الجيءد االسالمي عوصفيء ارىءعية عمى حد ذكرىء ،واف ىذا تحريض ضد اسرائيؿ
'عأف يرتدي االطفءؿ زي عسكري ويرددوف ىتءفءت ضد اسرائيؿ' عدال مف احتفءؿ يرافقو الغنء والرقص
والمرطعءت' ،ميءجمة ريءض االطفءؿ في قطءع غزة عأنيـ يعحثوف عف احتفءالت عطريقة مختمفة.
وادعت الصحيفة اف الروضة التي خرجت االطفءؿ التءعاة لمجيءد االسالمي محرضة عمى الانؼ ضد
اسرائيؿ عءلقيءـ عارض 'تفجير حءفمة' اثنء الحفؿ ،وعوصفيء 'الادو الصييوني' ،واف الحفؿ كءف عمشءركة
اىءلي االطفءؿ وعاض نشطء الجيءد االسالمي.
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وذكرت الصحيفة اف مديرة الحضءنة اوضحت لمءذا يرتدي االطفءؿ في حفؿ تخريجيـ ىذه المالعس
الاسكرية وحصولو عمى عندقية لاعة عقوليء حسب زعـ 'يدياوت' ،اف يارؼ االطفءؿ مف ىي فمسطيف ومف
عدوىء ،ومء ىي وظيفتيـ ودورىـ في المستقعؿ.
واشءرت الصحيفة عف مقءعمة اجريت مع احد االطفءؿ قولو :انء ال اخءؼ مف صوت قصؼ الطءئرات
والدعءعءت ،وانو عندمء يكعر سوؼ يمطر اسرائيؿ عءلصواريخ التي سيقصفيء مف قطءع غزة.
وكالة سما االخبارية2012/6/12 ،
 23الجبهة الداخمية بالجيش اإلسرائيمي :سنخمي كل مستوطني تل أبيب بحال ضربها بالصواريخ
(وكءالت) :نقمت “فرانس عرس” عف قءئد المنطقة المركزية في “إسرائيؿ” الجنراؿ آدـ زوسمءف أف “إسرائيؿ”
ستخمي كؿ مستوطني “تؿ أعيب” في حءؿ ضرعيء عءلصواريخ ،السيمء اف كءنت مجيزة عرؤوس حرعية غير
تقميدية .وقءؿ قءئد الجعية الداخمية في منطقة “غوش داف” التي تشمؿ “تؿ أعيب” وضواحييء“ ،سيتـ القيءـ
عامميءت اجال واساة النطءؽ في حءؿ وقوع ىجمءت غير تقميدية واف تـ تدمير المعءني عصءروخ”.
وقدر زوسمءف إنو في “حءلة حرب ،ستضرب مئءت الصواريخ “تؿ أعيب” والمدف القريعة منيء .ونتيجة ليذه
اليجمءت سيكوف ىنءؾ مئءت المصءعيف “اإلسرائيمييف” .وتءعع “في الحرب المقعمة لف يتمكف اي أحد مف
شرب القيوة في ديزنجوؼ” في إشءرة إلى شءرع مشيور في “تؿ أعيب” .وعحسب زوسمءف “سيضطر السكءف
“اإلسرائيميوف” إلى مواجية التيديد .واليوـ كؿ مدني ميدد في “إسرائيؿ”.
ولكف زوسمءف أكد أف “إسرائيؿ” لدييء نظءـ مضءد لمطءئرات “مف األكثر تطو اًر” في الاءلـ ،ولكنو حذر مف
أف الدولة الاعرية ال تستطيع االعتمءد عمى اي نظءـ لمحمءية الكءممة .وأضءؼ “نحف نتحضر ألسوأ سينءريو
محتمؿ” .واعترؼ زوسمءف عوجود ثغرات في التحضيرات حيث يفتقد نحو  %30مف السكءف في منطقتو
ألقناة الغءز ،ولكنو أكد أنو تـ اتخءذ تداعير وقءئية في منءطؽ أخرى مف عينيء إج ار تدريعءت نظءمية
وتحضير المستشفيءت الحتمءؿ عالج المصءعيف مع استمرار اليجوـ.
الخميج ،الشارقة2012/6/13 ،
 24شيمون بيريز :اآلن هو الوقت المناسب لعقد سالم مع الفمسطينيين
واشنطف  -ىعة القدسي :قءؿ الرئيس اإلسرائيمي شيماوف عيريس في ندوة مشتركة مع وزيرة الخءرجية
األميركية ىيالري كمينتوف ،عرعءية مايد عروكينغز في واشنطف أمس إف الوضع في سوريء يمثؿ خطورة
كعيرة ،معديء إعجءعو الشديد عمقءومة السورييف الذيف يواجيوف النءر كؿ يوـ ويواجيوف ديكتءتو ار يقتؿ
األطفءؿ .وأشءر الرئيس اإلسرائيمي إلى تطماو لمتوصؿ إلى حؿ لقضية السالـ مع الفمسطينييف في أسرع
وقت ،وقءؿ « اآلف ىو الوقت المنءسب لاقد سالـ مع الفمسطينييف ،وىـ يدركوف أف مء يحدث في ثورات
الرعيع الارعي يوفر ليـ الوقت ،والشعءب الارعي يدرؾ أف مء حدث مف ثورات ليس عسعب الصراع الارعي
اإلسرائيمي ،وأف مء يحدث في سوريء وحدث في تونس ومصر وليعيء ليست لو عالقة عءلصراع اإلسرائيمي
الفمسطيني ،وانمء حدثت الثورات عيدؼ وضع نيءية لمديكتءتوريءت».
الشرق األوسط ،لندن2012/6/13 ،
 25يديعوت أحرونوت" :إسرائيل" تستعد لما أسمته المصادر األمنية في تل أبيب لـ "يوم الدين"
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النءصرة  -زىير أندراوس :كشؼ موقع صحيفة 'يدياوت أحرونوت' ،أمس ،خطة الطوارئ التي أعدىء جيش
االحتالؿ إلجال مئءت آالؼ اإلسرائيمييف عءتجءه النقب وايالت في حءؿ تارض إسرائيؿ ليجوـ صءروخي،
وأُطمؽ عمى الخطة اسـ (فندؽ النزال ).
وعحسب الموقع ،تستاد إسرائيؿ لمء أسمتو المصءدر األمنية في تؿ أعيب ليوـ الديف ،عحيث تامؿ عمى
تدريب جعيتيء الداخمية عمى خطة إلخال المدف اإلسرائيمية الواقاة شمءؿ إسرائيؿ ووسطيء ،في حءؿ
ويتوقع أف
تارضيء ليجوـ صءروخي كعير ،عءتجءه الجنوب في منطقة غور األردف وايالت في الجنوبُ ،
تُطرح الخطة عمى المجنة الو ازرية لشؤوف الجعية الداخمية ،لمتصديؽ عمييء األسعوع المقعؿ .ونقؿ الموقع عف
مصدر في و ازرة الجعية الداخمية ،قولو إف الخطة تتضمف جاؿ مستوطنة (أرئيؿ) في الضفة الغرعية
كمنطقة إخال مؤقتة.
ولفت التقرير إلى أف الخطة ال تحءكي أيضءً تارض إسرائيؿ ليجوـ صءروخي كعير فقط ،عؿ مواجية كوارث
طعياية مف قعيؿ الزالزؿ أو اليزات األرضية .كذلؾ فإنيء تمثؿ توسياءً وتجديداً لخطة قديمة ،عمى خمفية
التيديدات الجديدة في الشرؽ األوسط عمعءدرة مف وزير الجعية الداخمية متءف فيمنءئي ،الذي قءؿ إف رئيس
الوز ار عنيءميف نتنيءىو اطمع عمى مضموف الخطة ،ععر رئيس مجمس األمف القومي ياقوب عميدرور،
وأعطى الضو األخضر لتنفيذىء ،وسيشمؿ تنفيذىء جميع الو ازرات اإلسرائيمية.
ووفقءً لمخطة ،سيتركز استياءب مئءت آالؼ النءزحيف اإلسرائيمييف عمى المدارس والمؤسسءت التاميمية
والفنءدؽ في إيالت وغور األردف وعموازاة ذلؾ ،ستُاد و ازرة اإلسكءف خطة إلقءمة مواقع مؤقتة مثؿ الخيـ
والكرافءنءت ،عمى أف تيتـ السمطة المحمية عحءجءت السكءف.
وتتضمف الخطة أيضءً توفير حءفالت نقؿ ومغءسؿ كعيرة لغسؿ المالعس .وعحسب التقرير ،تُقدر الموازنة
األولية لمخطة ،عنحو  2.5مميوف شيكؿ (دوالر أمريكي ياءدؿ  3.90شيكؿ إسرائيمي) ،لكف الخطة تحتءج
إلى مئءت مالييف الشواكؿ التي ستُحوؿ عءلكءمؿ مف و ازرة المءلية عاد مصءدقة الحكومة عمى الخطة.
القدس العربي ،لندن2012/6/13 ،
 26يديعوت أحرونوت :إلغاء المقاء "السري" بين "االخوان المسممين في مصر" ووفد الكنيست
ذكرت صحيفة «يدياوت أحرونوت ،أمس ،أف المقء «السري” الذي كءف مقر ار عقده في واشنطف ىذا
األسعوع عيف مسؤوليف في الكنيست وممثميف عف وفد عرلمءني مصري يضـ نواعءً مف «حزب الحرية والادالة”
التءعع لػ«اإلخواف المسمميف” قد ألغي عاد انكشءؼ أمره.
وأوضحت الصحيفة أف قرار اإللغء اتخذ عاد «النشر المعكر” عف المقء «الذي كءف مف المفترض أف يعقى
سريءً”.
وقءؿ عضو الكنيست عف حزب «الميكود” كرمؿ شءمء ىءكوىيف ،إف «الثرثرة غير الضرورية” تسععت في
إلغء لقء وفد الكنيست اإلسرائيمي مع الوفد العرلمءني المصري.
وأضءؼ اف إلغء المقء جء «في ضو حسءسية الوضع المصري ،خءصة في مء يتامؽ عنواب العرلمءف
المنتميف لحركة اإلخواف المسمميف ،وكءف ىنءؾ توجيو عءلحفءظ عمى الصمت التءـ في وسءئؿ اإلعالـ ،ولكف
لألسؼ الثرثرة غير الضرورية لـ تترؾ لمصر خيء اًر سوى إلغء المقء  ،مع التسعب في إحراج لو ازرة الخءرجية
األميركية التي عءدرت ونظمتو”.
السفير ،بيروت2012/6/13 ،
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 27الكنيست :زحالقة يقدم استجواباً إلى باراك حول مناورات عسكرية قرب قرى عربية
قدـ النءئب جمءؿ زحءلقة ،رئيس كتمة التجمع الوطني الديمقراطي العرلمءنية ،استجواعء إلى وزير األمف
اإلسرائيمي إييود عءراؾ ،حوؿ التدريعءت الاسكرية التي يجرييء الجيش عمى أراضي الروحة عمحءذاة قرية
ماءوية في المثمث.
وتسء ؿ النءئب زحءلقة في استجواعو عف سعب إج ار الجيش منءورات وتدريعءت عسكرية عءلقرب مف منءطؽ
سكنية وعمدات عرعية ،كمء سأؿ الوزير إذا مء كءف ينوي وقؼ التدريعءت الاسكرية التي تجري شمءلي قرية
ماءوية وتشكؿ خط ار عمى حيءة المواطنيف ،ومء ىي الوسءئؿ الوقءئية التي ينوي الجيش القيءـ عيء عغية منع
الخطر واإلزعءج والضجة الصءدرة عف ىذه التدريعءت التي تستمر حتى سءعءت الميؿ المتأخرة.
عرب 2012/6/12 ،48
" 28يسرائيل هيوم"" :إسرائيل بيتينا" يطالب بالتحقيق بتمويل أحزاب عربية من قبل سمطة رام اهلل
قءلت صحيفة "يسرائيؿ ىيوـ" ،الصءدرة االثنيف ،إف كتمة "إسرائيؿ عتينو" توجيت إلى المستشءر القضءئي
لمحكومة والى مراقب الدولة عطمب التحقيؽ في تمويؿ أحزاب عرعية في إسرائيؿ مف قعؿ السمطة الفمسطينية.
ولفتت الصحيفة في ىذا السيءؽ إلى مقءعمة أجرتيء "جيروزاليـ عوست" ،مطمع الشير الجءري ،مع محمد رشيد
المستشءر االقتصءدي لرئيس السمطة الفمسطينية الراحؿ يءسر عرفءت ،والتي ادعى فييء أنو مع اقتراب
انتخءعءت الكنيست قءمت السمطة الفمسطينية عتقديـ تمويؿ أحزاب عرعية مف أجؿ زيءدة قوتيء في الكنيست.
عرب 2012/6/12 ،48
 29صحافية إسرائيمية تكشف خبايا من العدوان عمى سفينة مرمرة واألسرى
القدس المحتمة :كشفت صحفية إسرائيمية عءرزة عف جرائـ وانتيءكءت اقترفتيء قوات االحتالؿ عحؽ
الفمسطينييف والارب ومنات مف عثيء إمء نتيجة رقءعة ذاتية أو الرقءعة الاسكرية .وقءلت إيالنة ديءف مقدمة
عرامج التحقيقءت العءرز في القنءة الثءلنية (عوفداه) خالؿ محءضرة في مدينة النءصرة المحتمة عءـ  48إنيء
مقءطع لـ تنشر مف حرب لعنءف الثءنية عءـ  2006أف جنديءً “إسرائيميءً” قءؿ لضءعط إنو لـ يخرج لفتح
الطريؽ عادمء أضءع مفتءح الجرافة ،أو عف تمرد قءئد وحدة عسكرية عمى األوامر ألف جنوده لـ يكونوا
جءىزيف لدخوؿ لعنءف .وتءعات “لـ أرغب أف أكشؼ خالؿ الحرب لألميءت أف حءلة الفوضى عمغت ىذا
الحد”.
وكشفت ماطيءت جديدة مروعة تخص الادواف عمى أسطوؿ الحرية التركي قءلت فييء إف جنوداً
“اإلسرائيمييف” اعترفوا عأنيـ صوعوا الرصءص نحو رؤوس المتضءمنيف األتراؾ عيدؼ القتؿ المؤكد .
وأضءفت أف نءئعة الرقيب الاسكري رفضت نشر ىذه المامومءت عذرياة أف ذلؾ يحعط مسءعي التصءلح التي
تقوـ عيء “إسرائيؿ” مع تركيء.
وكشفت ديءف أيضءً أف أحد قءدة الكومءندوز “اإلسرائيمي” اعترؼ خالؿ التصوير أف الجنود رموا أحد
المتضءمنيف األتراؾ ب  370رصءصة اخترقت جسده .وتءعات “لكنني لـ أنشر ىذا المقطع وقد نشرت لجنة
طركؿ الحدث عكممءت ممطفة وعءلتمميح واليوـ أنء نءدمة عمى عدـ عثي ىذا المقطع”.
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وفي مثءؿ آخر كشفت مء ال يقؿ عشءعة “أعددنء عرنءمجءً عف وحدة “متسءدا” التءعاة لمصمحة السجوف وعف
قيءميء عميءجمة األسرى الفمسطينييف في سجف النقب قعؿ سنوات .واعترؼ المسؤولوف عادمء حصمنء عمى
شريط فيديو لماممية أف ميءجمة األسرى عءلغءز والي اروات تمت مف أجؿ رفع مانويءت أفراد الوحدة” .وأشءرت
إلى أف المفءوضءت مع الرقءعة الاسكرية استغرقت عءمءً ونصؼ الاءـ حتى عث العرنءمج”.
الخميج ،الشارقة2012/6/13 ،
" 30إس ارئيل" :األسد يحكم السيطرة عمى األسمحة الكيماوية في سوريا
القدس (رويترز)  -داف وليءمز :قءؿ نءئب رئيس الوز ار اإلسرائيمي يوـ الثالثء إف إسرائيؿ تاتقد انو ال
يوجد خطر معءشر مف أف تقع أسمحة سوريء الكيمءوية في أيدي المتشدديف رغـ المخءوؼ المتزايدة عشأف
القتءؿ ىنءؾ ممء دفع إلى دعوات إسرائيمية لمتدخؿ الاسكري الخءرجي.
وقءؿ موشي ياموف نءئب رئيس الوز ار اإلسرائيمي ورئيس اركءف الجيش السءعؽ "في ىذه المرحمة يحكـ
النظءـ السوري السيطرة عمى ترسءنة األسمحة الكيمءوية ،ولكف ىنءؾ عنءصر القءعدة في سوريء ومف ثـ نتءعع
الوضع عف كثب".
وكالة رويترز لألنباء2012/6/13 ،
 31وزير إسرائيمي يدعو لالعتراف بإبادة األرمن
القدس (رويترز)  -قءؿ وزير الشؤوف العيئية جماءد إرداف يوـ الثالثء  ،اف اسرائيؿ ينعغي اف تغير سيءستيء،
وتاترؼ عأف حوادث القتؿ الجمءعي ،التي تارض ليء األرمف عمى ايدي االتراؾ الاثمءنييف عءـ ،1915
عمؿ مف اعمءؿ االعءدة الجمءعية.
وكءف إرداف ،وىو حميؼ وثيؽ لرئيس الوز ار عنيءميف نتنيءىو ،يرد عمى اج ار في العرلمءف تقدـ عو نواب
ماءرضوف عمنءسعة الذكرى السنوية لممذعحة .وقءؿ إرداف "اعتقد اف مف المنءسب تمءمء اف تاترؼ الحكومة
االسرائيمية رسميء عءإلعءدة التي ارتكعت ضد الشاب االرمني".
وكالة رويترز لألنباء2012/6/12 ،
 32استطالع لمرأي % 64 :من اإلسرائيميين يؤيدون استمرار االستيطان في الضفة الغربية
النءصرة :أظير استطالع لمرأي أجراه مستوطنوف ،أف  % 64مف اإلسرائيمييف يؤيدوف استمرار االستيطءف
في الضفة الغرعية المحتمة مقءعؿ  % 15دعوا إلى وقفو كءمال ،عينمء أيد  % 45انسحءعء كءمال أو جزئيء مف
الضفة مقءعؿ اتفءؽ ،لكف  % 36أيدوا ضـ الضفة أو جز ا منيء إلسرائيؿ.
عمان2012/6/13 ،
الغدّ ،
 33جيش االحتالل يدرس إعالن الحدود مع مصر منطقة محظورة
غزة :رغـ عدـ اكتمءؿ عنء الجدار األمني عمى حدود قطءع غزة مع مصر ،عدأت االستادادات األمنية عمى
جءنعي الجدار الذي يحتوي عمى مجسءت إلكترونية والاديد مف الاوائؽ الصنءعية .ونقؿ موقع «والال»
اإللكتروني النءطؽ عءلاعرية عف ضءعط كعير في الجيش اإلسرائيمي قولو إنو «رغـ التجييزات سءلفة الذكر
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تقوـ خاليء الميرعيف عمى جءنعي الحدود عامميءت جس نعض وفحص لقدرات وامكءنءت الجدار لموقوؼ عمى
نقءط الضاؼ فيو ،وحءولت ىذه الخاليء الشير المءضي إسقءط الجدار أكثر مف مرة».
ويدرس الجيش اإلسرائيمي تغيير تاميمءت إطالؽ النءر عمى طوؿ خط الحدود ،األمر الذي أكده مصدر
أمني رفيع وقءؿ « :نعحث إمكءف اإلعالف عف المنطقة القريعة مف الجدار منطقة محظورة يمنع فييء الحركة،
عمى غرار القءئمة في قطءع غزة ،عمء يسمح عإطالؽ النءر عمى كؿ مف يدخؿ ىذه المنطقة».
البيان ،دبي2012/6/13 ،
" 34إسرائيل" تعد معسكرات لتجميع المهاجرين االفارقة في النقب
نشر موقع صحيفة "ىأرتس" اليوـ الثالثء اف اسرائيؿ تامؿ عمى اعداد ماسكر لالجئيف االفءرقة في
صح ار النقب مشيرة الى اف المادات الثقيمة التءعاة لمجيش االسرائيمي تامؿ عمى تسوية االرض لنشر الخيـ
لتكوف المدف القءدمة لمف يعقى مف الميءجريف.
واضءؼ الموقع عأف اسرائيؿ سوؼ تقوـ ععنء "مدينتيف" في صح ار النقب لمميءجريف "ماسكريف مف الخيـ
مدينة"  ،وسوؼ يتـ استياءب  3000ميءجر عاد االنتيء مف الامؿ في عنء ىذه المدينة ،ومف ثـ سوؼ
تتسع العداد أكعر مف الميءجريف قد تصؿ الى  20الؼ ميءجر.
عرب 2012/6/12 ،48
 35النائب غنايم يثير في الكنيست إضراب األسير سرسك
أثءر عضو الكنيست عف الحركة اإلسالمية مساود غنءيـ ،مسء اليوـ ،الثالثء  ،في الييئة الاءمة لمكنيست
استمرار إضراب األسير الفمسطيني محمود سرسؾ عف الطاءـ منذ  89يومء ،احتجءجء عمى استمرار
األسر عحؽ األسرى الفمسطينييف.
السمطءت اإلسرائيمية في سيءسة االعتقءالت اإلدارية والتشديد في ظروؼ ْ
وقءؿ غنءيـ في خطءعو في الكنيست" :مطءلب األسير سرسؾ وعءقي األسرى المضرعيف عف الطاءـ ىي
مطءلب شرعية ،ويضمنيء القءنوف الدولي ،وعمى السمطءت اإلسرائيمية االستجءعة ليذه المطءلب" .وأضءؼ:
"إف رفض السمطءت اإلسرائيمية لمطءلب األسرى الشرعية لامو نءعع مف فيـ إسرائيؿ أف المسألة ليست مسألة
أسرى مضرعيف عف الطاءـ فقط وانمء قضية شاب كءمؿ يقعع في سجف االحتالؿ".
عرب 2012/6/12 ،48
" 36إسرائيل" %29 :من أرباب العمل اليهود يرفضون تشغيل جامعيين عرب
تؿ أعيب  -نظير مجمي :كشفت دراسة أجراىء مكتب رئيس الوز ار اإلسرائيمي ،عنيءميف نتنيءىو ،عف صورة
قءسية لمتمييز الانصري ضد خريجي الجءماءت مف المواطنيف الارب (فمسطينيي  ،)48تاكسيء حقيقة أف
نحو  29في المءئة مف أصحءب الامؿ الييود يرفضوف تشغيميـ لكونيـ عرعء .ونشرت ىذه الدراسة ،أمس،
مع إطالؽ حممة مف الحكوم ة لتشجيع أصحءب الامؿ الييود عمى تشغيؿ عرب في سعيؿ تغيير ىذا الواقع
األليـ.
وجء في الدراسة أف نسعة األكءديمييف الارب الذيف يتـ تشغيميـ عمومء في االقتصءد اإلسرائيمي تعمغ 81
في المءئة ،مء ياني أف  19في المءئة منيـ عءطموف عف الامؿ ،عينمء تعمغ نسعة تشغيؿ األكءديمييف الييود
 90في المءئة ،ولكف ىذا ليس التاعير الوحيد عف التمييز ،عؿ إف غءلعية األكءديمييف الارب ال يامموف في
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المينة التي تامموىء ،فقد اتضح أف  1.3في المءئة فقط مف أولئؾ الذيف تامموا ميف التكنولوجيء الاءلية
(ىءي تؾ) ،يامموف في ىذا القطءع عينمء  50في المءئة منيـ يضطروف إلى إيجءد عمؿ في التاميـ في
المدارس ،و 8في المءئة منيـ في الخدمءت الصنءعية و 4.7في المءئة في العنوؾ و 6في المءئة في
التجءرة.
وأظير العحث ،وفقء لعيءف مكتب رئيس الوز ار اإلسرائيمي ،وجود فجوة ممموسة عيف الوسطيف الارعي
والييودي أيضء مف حيث الرواتب ،فقد عمغ مادؿ الرواتب في عءـ  2009لدى األكءديمييف الارب 7255
شيقال ( 1909دوالرات) شيريء مقءعؿ  12.120شيكال ( 3189دوالرا) لألكءديمييف الييود.
وأجري استطالع مع أصحءب الامؿ في إسرائيؿ حوؿ تشغيؿ أو عدـ تشغيؿ األكءديمييف الارب ،فتعيف أف
الاثرة األسءسية لادـ توظيؼ موظفيف غير ييود ىو الحكـ المسعؽ والتحيز مف قعؿ المشغميف .فقءؿ  22في
المءئة ممف شءركوا في االستطالع إنيـ يميزوف ضد المرشحيف الارب و 25في المءئة أعرعوا عف تحيزىـ
ضد أولئؾ المرشحيف .وعندمء سئموا عف سعب عدـ تشغيميـ عرعء ،جء ت إجءعءتيـ عمى النحو التءلي25 :
في المءئة تحججوا عءألسعءب األمنية؛ كونيـ ينتجوف أمو ار حسءسة عسكريء ،و 22في المءئة قدموا أسعءعء تنـ
عف عنصرية ،و 21في المءئة تتامؽ تعريراتيـ عءألفكءر السمعية المسعقة عف الارب ،و 14في المءئة تحدثوا
عف مشءكؿ في المغة ،و 11في المءئة رفضوا تشغيؿ عرب لكونيـ ماءديف إلسرائيؿ ،و 8في المءئة قءلوا إف
الارب غير متامميف كفءية 7 ،في المءئة قءلوا إف السعب ياود إلى كونيـ ال يثقوف عءلارب ،و 7في المءئة
قءلوا إنيـ ينفروف مف الاقمية الارعية.
ولكف مف الجية األخرى ،قءؿ  94في المءئة مف أصحءب الامؿ الذيف يوظفوف حءليء أو وظفوا في السءعؽ
موظفيف عرعء ،إنيـ مستادوف ويريدوف أف يشغموا موظفيف غير ييود آخريف.
وجء في عيءف لمنءطؽ عمسءف مكتب عنيءميف نتنيءىو ،أوفير جندلمءف ،أنو في ضو تمؾ الماطيءت أطمقت
الحكومة حممة إعالمية واساة عيدؼ تشجيع توظيؼ أكءديمييف عرب .وأضءؼ أف ىذه الحممة تأتي عمعءدرة
«سمطة التطوير االقتصءدي لموسط الارعي والدرزي والشركسي في مكتب رئيس الوز ار ” ،عرئءسة أيمف
سيؼ ،وعمشءركة و ازرة التجءرة والصنءعة والامؿ .وتيدؼ الحممة لرفع الوعي ليذه القضية مف خالؿ عرض
الصورة الصحيحة والتشديد عمى المحفزات التي تمنحيء الدولة في ىذه المجءؿ ألصحءب الامؿ .وأوضح
سيؼ مف جيتو أف الحكومة قررت تقديـ مسءعدات مءلية لكؿ مصمحة صنءعية تستوعب أكءديمييف عرعء،
تتمثؿ في المسءىمة عتسييالت ضريعية عقيمة رعع األجر لممعتدئيف وعقيمة  40في المءئة ألصحءب الدرجءت
الاءلية ومسءىمة في نفقءت الدورات اإلرشءدية ليؤال األكءديمييف.
الشرق األوسط ،لندن2012/6/13 ،
 37لجنة األخالقيات في الكنيست :خصم أربعة أيام من راتب أفيغدور ليبرمان
لندف :قررت لجنة األخالقيءت في الكنيست اإلسرائيمي ،ظير أمس ،خصـ معمغ مف راتب وزير الخءرجية
اإلسرائيمي ورئيس كتمة حزب "إسرائيؿ عيتنء" في الكنيست أفيغدور ليعرمءف .وذكرت صحيفة "ماءريؼ" عمى
موقايء اإللكتروني أف الخصـ يشمؿ مء يقءعمو  4أيءـ مف الشير ،عسعب تغيعو عف جمسءت الكنيست 38
يومء.
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ورد مكتب ليعرمءف عمى القرار عإصدار عيءف جء فيو" :إف تغيب ليعرمءف عف جمسءت الكنيست ياود إلى
صفتو ممثال لمحكومة اإلسرائيمية في الاءلـ ،ولقء اتو المستمرة مع سف ار الدوؿ المختمفة وكذلؾ الرحالت
الخءرجية".
الشرق األوسط ،لندن2012/6/13 ،
 38يعمون :األحداث في سورية قد تستمر أشه ارً طويمة لكن األسد سيسقط في النهاية
تؿ أعيب ػ يو عي آي :قءؿ نءئب رئيس الوز ار ووزير الشؤوف اإلستراتيجية اإلس ارئيمي موشيو ياموف ،إف
األحداث في سورية قد تستمر ألشيو طويمة لكف الرئيس السوري عشءر األسد سيسقط في نيءية المطءؼ،
واعتعر أنو ال يوجد حءليءً حؿ لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني.
سيخضع
وأضءؼ ياموف أف 'النظءـ السوري يوجو ضرعءت لمسكءف المدنييف إنطالقءً مف مفيومو عأنو ُ
المتمرديف وأيضءً مف أجؿ ممءرسة ضغط عمى الغرب مف أجؿ التوصؿ إلى تسوية'.
'وتعيف أنيء تتمتع عمسؤولية
وتءعع ياموف أف قوة الماءرضة السورية تتزايد وتحصؿ عمى دعـ مف عدة دوؿ ّ
لكنيء لـ تنجح حتى اآلف عءلتغمّب عمى جيش النظءـ'.
وفي مء يتامؽ عءلصراع اإلسرائيمي ػ الفمسطيني ،إنتقد ياموف الدوؿ الغرعية ،وقءؿ إنيء تتصرؼ عسذاجة في
كثير مف الحءالت وتاءني ممء وصفو عػ'أعراض اآلنية' ،وأف 'الغرب ياتقد أف ينعغي حؿ أي مشكمة حتى لو
لـ يكف ىنءؾ حالً ليء ،وال يتحدثوف عف إدارة األزمة مف دوف حؿ آني ،والصراع اإلسرائيمي ػ الفمسطيني ىو
التوجو'.
الحءلة الكالسيكية ليذا
ّ
القدس العربي ،لندن2012/6/13 ،
" 39إسرائيل" :محاوالت لمتنصت عمى أجهزة الضباط بعد الثورات العربية
لندف – "الشرؽ األوسط" :زعـ ضءعط إسرائيمي رفيع عأف قيءدة الجيش واألجيزة األمنية عدأت ترصد في
اآلونة األخيرة ارتفءعء متزايدا ،في عمميءت التنصت عمى األجيزة الخموية الخءصة عجنود وضعءط الجيش
عيدؼ الحصوؿ عمى مامومءت أمنية ذات قيمة .ومف أجؿ منع تمؾ الظءىرة اآلخذة عءالزديءد عدأ ضعءط
متخصصوف اعتعء ار مف أمس حممة توعية لمجنود وخءصة ضعءط جيش االحتيءط ،حوؿ عمميءت التنصت،
خءصة في القطءرات التي يستخدميء عدد كعير مف الجنود والضعءط.
وقءؿ الضءعط «إف لمثورات الارعية تأثي ار عمى مجرى األمور ،وذلؾ عسعب التغيرات الحءصمة خءصة في
مصر وسوريء .فتمؾ التغيرات تؤدي لوضع قتءؿ ليس عيف جيش وجيش عؿ ععر شعكة اإلنترنت والػ(فيس
عوؾ) وقراصنة اإلنترنت فمنذ فترة نالحظ محءوالت كثيرة لجمع مامومءت ععر التنصت عمى األجيزة الخموية
لضعءط الجيش عطرؽ مختمفة”.
الشرق األوسط ،لندن2012/6/13 ،
 40التفكجي %87 :من مساحة القدس الشرقية تحت السيطرة اإلسرائيمية
أشرؼ أعو اليوؿ :في حوار مع مدير دائرة الخرائط والمسءحة في عيت الشرؽ في القدس المحتمة خميؿ
التفكجي قءؿ :اف إسرائيؿ منذ احتالؿ العمدة القديمة عءلقدس حءولت وضع عصمءت ييودية عءلمكءف ,لتغيير
المشيد المكءني وتتءلت عمميءت االستيال عمى العيوت والمنءزؿ عءستخداـ القوانيف المختمفة لتنفيذ سيءسة
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الخطوة خطوة عءقتالع الفمسطينييف مف عيوتيـ واالستيال عمييء .ثـ عدأت سيءسة شءروف عءالمتداد نحو الحي
اإلسالمي ,وتعاو االستيال عمى عيوت الحي المسيحي والذي كءف عدايتو عءـ 1991ضمف مخطط مرسوـ
لمجمايءت االستيطءنية عإقءمة ممرات آمنة إلحداث تغيير جغرافي وديموجرافي لمصءلح الييودي عءلعمدة
القديمة لكف حتي اآلف لـ يكتشؼ اإلسرائيميوف آثء ار ييودية قديمة عءلعمدة.
وعاد أف تمت محءصرة القدس الارعية مف جميع الجيءت عءلمستامرات ,ومصءدرة  %35مف مسءحة القدس,
واسكءف اآلالؼ مف المستوطنيف عدأت المرحمة الثءنية مف التيويد وىي ضرب الاصب االقتصءدي
الفمسطيني وذلؾ عءإلعالف عف مخطط جديد لمركز المدينة لتقييد النشءط التجءري عطمس التجءرة والصنءعة
في المدينة الارعية .ونقؿ النشءط االقتصءدي مف مركز المدينة( القدس الشرقية) الى غرعيء ووجيت الضرعة
األخيرة عإقءمة الجدار الذي فصؿ القدس عف عءقي مدف الضفة الغرعية.
وأضءؼ أف االستيطءف في القدس مستمر ضمف إستراتيجية واضحة تمءمء وتستند الي عنصريف:
أوليمء :السيطرة عمي األرض الجغرافيء.
وثءنييمء :تقميص نسعة السكءف الارب الى  %22مف اجمءلي عدد السكءف الموجوديف داخؿ حدود عمدية
القدس .وعمى ىذا االسءس عدأت السيءسة االسرائيمية عءلسيطرة عمي االرض وكءنت النتيجة أنو في الاءـ
الحءلي عءـ  2012أصعح  %87مف مسءحة القدس الشرقية العءلغة  72كـ 2تحت السيطرة االسرائيمية
المعءشرة وغير المعءشرة.
وذكر أف قضية السكءف والتي تاتعر اكثر خطورة مف قضية االرض وعمي ىذا االسءس عدأت سيءسة
إسرائيؿ تجءه السكءف عءنقءص اعدادىـ وذلؾ عثالث طرؽ:
أ .سحب اليويءت :منذ عءـ 1967وحتى  2012تـ سحب ىويءت( 70الؼ فرد) عمى اعتعءر اف سكءف
القدس ليسوا مواطنيف عؿ مقيموف.
ب .ىدـ المنءزؿ وتشريد السكءف :ومنذ عءـ  1994وحتى عءـ  2012تـ ىدـ  1100عنءية سكف.
ج .جدار الفصؿ الانصري :عسععو خرج أكثر مف  125ألؼ فمسطيني مف القدس.
وعف تيويد القدس قءؿ :أف إسرائيؿ اتعات مءيمي:
مصءدرة األراضي :استخدمت السمطءت اإلسرائيمية قوانيف المصءدرة لممصمحة الاءمة مف اجؿ إقءمة
المستامرات عمييء وتمت مصءدرة 24كـ ,2ومء ياءدؿ  %35مف مسءحة القدس الشرقية ,أنشئت عمييء ()15
مستامرة إسرائيمية وشيدت  60ألؼ وحدة سكنية.
قوانيف التنظيـ والعنء  :استخدمت السمطءت اإلسرائيمية قوانيف التنظيـ والعنء ,لمحد مف النمو الامراني
عإغالؽ منءطؽ حوؿ العمدة القديمة عإعالنيء منءطؽ خض ار يمنع العنء عمييء .ممء جاؿ  %40مف مسءحة
القدس الشرقية منءطؽ خض ار واعتعرت منءطؽ احتيءط استراتيجي لعنء مستوطنءت عمييء كذلؾ تـ تحديد
مستوي العنء  ,فعءلنسعة إلي الفمسطيني ال يسمح لو عءلعنء في أكثر مف  %75مف مسءحة األرض ,عينمء
يسمح لمييود عءلعنء عمى  %100مف المسءحة.
كمء تـ وضع الاراقيؿ الكعيرة أمءـ رخص العنء والتكءليؼ العءىظة التي تصؿ إلى  30ألؼ دوالر لمرخصة
الواحدة.
قءنوف الغءئعيف :جرت مصءدرة األراضي عموجب قءنوف أمالؾ الغءئعيف لسنة  .1950وىذا القءنوف ينص
عمى أف كؿ شخص كءف خءرج دولة إسرائيؿ أثنء عممية اإلحصء التي أجرتيء إسرائيؿ عءـ  ,1967فإف
أمالكو تنقؿ إلى القيـ عمى أمالؾ الغءئعيف ،ويحؽ لمقيـ العيع والتأجير.
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مصءدرة اليويءت :تنظر إسرائيؿ إلي المواطنيف الفمسطينييف في القدس عمي أنيـ مواطنوف أردنيوف يايشوف
في دولة إسرائيؿ ,وذلؾ طعقء لمقوانيف التي فرضتيء عمي مدينة القدس ,حيث أعمنت في األيءـ األولي
لإلحتالؿ سنة  1967منع التجوؿ ,وأجرت إحصء لمفمسطينييف ىنءؾ عتءريخ  ,26/6/1967واعتعرت أف
جداوؿ ىذا اإلحصء ىي الحكـ األسءس إلعطء عطءقة اإلقءمة لمفمسطينييف في القدس عءعتعءر جميع
الفمسطينييف المقيميف في القدس قد دخموا إلي إسرائيؿ عطريقة غير شرعية في الخءمس مف يونيو ,ثـ سمح
ليـ عءإلقءمة في القدس كمفتة إنسءنية في دولة إسرائيؿ.
األهرام ،القاهرة2012/6/13 ،
 41التفكجي" :إسرائيل" تبني ثالثة آالف وحدة استيطانية سنويا
عمءف – نءدية ساد الديف :قءؿ مدير دائرة الخرائط والمسءحة في عيت الشرؽ في القدس المحتمة خميؿ
التفكجي إف "حجـ النشءط االستيطءني تسءرع في السنوات الثالث األخيرة عمادؿ إقءمة  3آالؼ وحدة
استيطءنية سنويءً في األراضي الفمسطينية المحتمة".
وأضءؼ إلى "الغد" مف األراضي المحتمة إف "االستيطءف لـ يتوقؼ لحظة واحدة ،وانمء ازداد في مرحمة مء
عاد اتفءؽ أوسمو ( )1993تحديداً ،عمء أوصؿ عدد المستوطيف اليوـ إلى أكثر مف نصؼ مميوف مستوطف،
منيـ  338ألؼ مستوطف في الضفة الغرعية ،و 200ألؼ مستوطف في القدس المحتمة".
ورأى أف "مء يجري داخؿ الضفة الغرعية المحتمة مف عممية إضفء الشرعية عمى المستوطنءت ،يأتي ضمف
سيءسة إسرائيمية تيدؼ إلى خضوع السمطة السيءسية اإلسرائيمية لمسمطة القضءئية لمنع الضغوط الخءرجية
والق اررات الدولية عشأف االستيطءف" .كمء تيدؼ إلى "نقؿ  116عؤرة استيطءنية "غير شرعية" عحسب المزاعـ
اإلسرائيمية ،إلى مستوطنءت شرعية ذات أفضمية قومية عمء يؤدي إلى توسيع المستوطنءت".
عمان2012/6/13 ،
الغدّ ،
 42منظمة التحرير :االحتالل صادر أربعة ماليين دونما من أراضي الضفة الغربية منذ العام 1967
ير حديثءً
عمءف – نءدية ساد الديف :أصدرت دائرة الاالقءت الدولية في منظمة التحرير الفمسطينية تقر اً
أوضحت فيو أف "االحتالؿ صءدر نحو أرعاة مالييف دونـ مف أراضي الضفة الغرعية منذ الاءـ ،1967
عذرائع شتى" .وأفءدت عأف "االحتالؿ صءدر  152505000دونـ عدعوى "أراضي دولة" ،و 152005000دونـ
عذرياة "محميءت طعياية" و 450ألؼ دونـ عحجة أنيء "أمالؾ غءئعيف" و 500ألؼ دونـ عق اررات عسكرية،
و 500ألؼ أخرى عوضع اليد عمييء مف قعؿ المستوطنيف ،في حيف أقءـ عمييء  470مستوطنة وموقع
استيطءني عشوائي وثكنة عسكرية ،فييء نحو  517ألؼ مستوطف".
وأشءرت إلى أف "االحتالؿ يسيطر اليوـ عمى مء نسعتو  % 86مف أراضي القدس المحتمة ،لصءلح العنء
والتوسع االستيطءني ،ويحرـ الفمسطينييف أصحءب األرض الشرعييف مف حقوقيـ وأمالكيـ فييء".
عمان2012/6/13 ،
الغدّ ،
 43االحتالل يهدم منازل ومحالت تجارية في القدس وتحذير من عمميات هدم واسعة
ذكرت البيان ،دبي ،2012/6/13 ،أف سمطءت االحتالؿ قءمت عطرد خمس عءئالت مقدسية مف منءزليء
المتواضاة في عمدة عنءتء شمءؿ شرؽ القدس المحتمة ،والتي قءمت عيدميء تمييداً لاممية ىدـ كعرى في
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المنطقة كءنت قد كشفت عنيء مصءدر إسرائيمية في وقت سءعؽ .وقءمت مء تسمى «اإلدارة المدنية» ،الميمة
قعؿ المءضية ،عيدـ العركسءت الخشعية التي تقطف فييء خمس عءئالت فمسطينية ،مكونة مف  27فرداً،
ماظميـ مف النسء واألطفءؿ.
ونشرت المستقبل ،بيروت ،2012/6/13 ،أف جرافءت االحتالؿ االسرائيمي ىدمت امس عركسءت وحظءئر
أغنءـ في حي الصماة في جعؿ المكعر جنوب العمدة القديمة مف مدينة القدس ،فيمء شوىدت جرافءت اخرى
عمى جسر التمة الفرنسية.
وقءؿ مركز القدس لمحقوؽ االجتمءعية واالقتصءدية أف جرافءت االحتالؿ ىدمت عركسءت وحظءئر أغنءـ
مسءحتيء  700متر مرعع في حي الصماة عجعؿ المكعر.
ووثؽ المركز المركز عممية اليدـ حيث تـ إخراج المواشي مف داخؿ العركسءت والحظءئر واتالؼ نحو 20
طنء مف الشاير ،فيمء فرضت سمطءت االحتالؿ عمى اصحءب العركسءت والحظءئر دفع رسوـ اليدـ العءلغة
 50ألؼ شيكؿ ،وازالة الركءـ مف الموقع تحت طءئمة الغرامة.
واكد الم ركز اف عممية اليدـ تشكؿ أولى عمميءت اليدـ التي كءنت مصءدر إسرائيمية تحدثت عنيء خالؿ
األيءـ القميمة المءضية .يذكر ،أف إحدى الاءئالت في عمدة شافءط شمءؿ القدس يقءرب عدد أنفءرىء  30نف ار
أخطرت عإخال منزليء توطئة ليدمو .وندد المركز عامميءت اليدـ المتزامنة مع مصءدقة عمدية االحتالؿ عمى
عنء متحؼ توراتي في قمب عمدة سمواف جنوب العمدة القديمة ،وقد سعؽ ذلؾ مصءدقة المحكمة االسرائيمية
عصورة نيءئية عمى ىدـ  29منزال في حي العستءف مف أحيء سمواف مف أصؿ  88منزال ميددة عءليدـ.
وأضءؼ المركز الفمسطيني لإلعالم ،2012/6/12 ،أف سمطءت االحتالؿ قءمت ،اليوـ الثالثء (،)6|12
عيدـ معنى فمسطيني في عمدة عيت حنينء شرقي مدينة القدس المحتمة ،عحجة عدـ الترخيص .وأضح شيود
جرافءت وآليءت ىدـ تءعاة لعمدية القدس االحتاللية أقدمت ،ظير اليوـ ،عمى ىدـ معنى
عيءف فمسطينييف ،أف ّ
تجءري في عمدة عيت حنينء يضـ ستة محءؿ تجءرية تاود ممكيتيء لادد مف المواطنيف المقدسييف.
 44األسير أبو سيسي :استمرار عزلي انتقام وهدفه إرضاء الشارع اإلسرائيمي
وكءالت :أكد األسير المازوؿ ضرار أعو سيسي مف غزة ،أف استمرار عزلو مف قعؿ إدارة السجوف ىي
عممية انتقءـ واليدؼ منيء يتمحور حوؿ إرضء الشءرع اإلسرائيمي.
ولفت خالؿ زيءرة قءـ عيء محءمي نءدي األسير لسجف "عسقالف" ،أف "الشءعءؾ" اإلسرائيمي متأكد عأنو ال
يممؾ أي تيمة عخصوصو مطءلعء أف يتـ دراسة الموضوع عشكؿ قءنوني وعأسرع وقت ممكف إليجءد حؿ
لقضيتو.
وحذر األسير أعو سيسي مف استغالؿ وجوده لوحده عءلازؿ والتنكيؿ عو وفرض عقوعءت عميو فقد قءمت إدارة
عسقالف مؤخ ار عمنع الجرائد وكذلؾ الكتب كخطوة أولى .ونوه أعو سيسي عأف وضاو الصحي مء زاؿ صاعء
وأف أي تدىور آخر قد يحصؿ لو فإف إدارة السجوف اإلسرائيمية ىي مف تتحمؿ المسؤولية.
وىدد األسير أعو سيسي في حءؿ االستمرار عازلو سيقوـ عءإلضراب عف الدوا مشددا في الوقت ذاتو عمى
ضرورة تدخؿ الجءنب المصري وعشكؿ جدي وأخذ دوره مف أجؿ إنيء عزلو.
فمسطين أون الين2012/6/12 ،
 45أسرى في سجن "جمبوع" يواصمون إضرابهم عن الطعام حتى إنهاء االنقسام
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جنيف :عءقعت ادارة السجوف االسرائيمية عشرة اسرى يخوضوف اضراعء عف الطاءـ في سجف جمعوع دعمء
لممصءلحة وجيود الرئيس أعو مءزف في إنيء االنقسءـ ،وقررت حرمءنيـ مف زيءرات ذوييـ لمدة شيريف
وتمءرس ضغوط مكثفة عحقيـ رغـ اف خطوتيـ ليس ليء عالقة عءالدارة.
وأفءد وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع لػ ،أف األسرى الذيف رفاوا شاءر "فمسطيف فوؽ الجميع"،
قرروا عدـ فؾ إضراعيـ حتى إنيء االنقسءـ واعالف المصءلحة ،مطءلعيف مف كءفة المؤسسءت والقوى
والفصءئؿ دعـ خطوتيـ .واداف قراقع عشدة إج ار ات ادارة السجوف التاسفية عحؽ االسرى ،موضحءً أف إدارة
سجف جمعوع عزلت المضرعيف في زنءزيف انفرادية وحرمتيـ مف اعسط حقوقيـ رغـ توضحييـ الىدافيـ
ورسءلتيـ ،ماع ار عف قمقو الشديد عاد تدىور أوضءعيـ الصحية ،مؤكداً أف حءلة عاضيـ أصعحت صاعة
لمغءية .وأشءد قراقع ،عموقؼ األسرى المضرعيف الذيف شرعوا في خطوتيـ الوطنية الماعرة عف مشءعر نعيمة
ووفء وصدؽ والتزاـ في  2012/6/1لتوجيو رسءلة لكءفة الفصءئؿ لاللتفءؼ حوؿ الرئيس محمود ععءس في
تحركءتو وجيوده الحثيثو لتحقيؽ الوحدة الوطنية.
القدس ،القدس2012/6/13 ،
 46قراقع :زيارات أسرى غزة تبدأ نهاية الشهر الجاري
جنيف :قءؿ وزير شؤوف االسرى والمحرريف عيسى قراقع ،اف لجنة إدارة السجوف االسرائيمية اعمغت قيءدة
المجنة الاميء لالضراب انيء قررت العد عترتيب زيءرات أسرى قطءع غزة في نيءية الشير الجءري ،ووافقت
عمى اف تكوف الزيءرات مرتيف عءلشير ولمدة  45دقيقة وفؽ النظءـ المتعع مع كءفة االسرى وفي جميع
السجوف والماتقالت االسرائيمية .وفي حديث لمراسمنء ،اوضح قراقع أف اجتمءعء عقد امس في سجف "نفحة"
عيف قيءدة اإلضراب ولجنة مف إدارة سجوف االحتالؿ جرى خاللو منءقشة آليءت تنفيذ عنود االتفءؽ الذي وقع
عاد ماركة االماء الخءوية ،والمستند إلى تحسيف شروط الحيءة المايشية لألسرى ورفع اإلج ار ات الاقءعية
عحؽ الماتقميف.
القدس ،القدس2012/6/13 ،
 47نادي األسير :أوضاع األسرى المرضى في عيادة سجن الرممة كارثية
قءؿ نءدي األسير :إف أوضءع األسرى المرضى في عيءدة سجف الرممة صاعة لمغءية وكءرثية ج ار اناداـ
الخدمءت ومستمزمءت الاالج التي تتنءسب مع حءلتيـ الصحية ،مء يشكؿ خط ار كعي ار عمى حيءة الاديد منيـ.
عمان2012/6/13 ،
الدستورّ ،
 48عميدة األسيرات لينا الجربوني تعالج في المستشفى مكبمة اليدين
توفيؽ ععد الفتءح :فضمت عميدة األسيرات الفمسطينيءت االسيرة لينء الجرعوني  37عءمء الاودة لغرفتيء في
سجف "ىشءروف" رغـ وضايء الصحي المتدىور ،وألميء الشديد لمخالص مف األصفءد التي تكعؿ يدييء عمى
مدار السءعة لتضيؼ فصوؿ ماءنءة جديدة تنغص عمييء حيءتيء.
وقءلت لينء خالؿ زيءرة رئيسة مؤسسة مءنديال المحءمية عثينة دقمءؽ ليء "احضروني لممستشفى عسعب ألـ
شديد في العطف والخءصرة لكف القيود التي يكعموف فييء يدي طواؿ الوقت رغـ الحراسة حرمتني حتى النوـ".
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وأضءفت" اف اإلدارة تتامد التضييؽ عمي خالؿ إقءمتي في المستشفى ولدى إعءدتي لمسجف ترفض االلتزاـ
عءلمواعيد التي يحددىء االطعء لمتءعاة نظءـ الاالج الذي يحددونو".
وتءعات" :تحءصرني السجءنءت عنظرات حقد وكراىية وممءرسءت استف اززية وال يكفييـ المي وماءنءتي فيكمعوف
يدي عءلسرير ليال ونيء ار فءي ظمـ اكعر مف ىذا ؟".
عرب 2012/6/12 ،48
 49إطالق مشروع لمدفاع عن حق الفمسطينيين في األرض والسكن في مناطق "ج"
عيت لحـ :أطمؽ "مركز أعحءث األراضي" التءعع لجماية الدراسءت الارعية ،عءلتاءوف وادارة (مركز تطوير
المؤسسءت األىمية  ،)NDCمشروعءً جديداً حوؿ (الدفءع عف الحؽ الفمسطيني في األرض والسكف)،
يستيدؼ قرى شمءؿ غرب الخميؿ (صوريؼ ،الدير ،خءراس ،نوعء ،حتء ،عيت أوال ،ترقوميء ،اذنء) .واوضح
مدير المش روع في مركز أعحءث األراضي ،الدكتور محمد سميمية ،أف المشروع ييدؼ إلى تسميط الضو
عمى االنتيءكءت اإلسرائيمية لحؽ الفمسطينييف في األرض والسكف ،وتشجيع وتنظيـ أسءليب الدفءع القءنوني،
عف القضءيء المتصمة عءالنتيءكءت اإلسرائيمية ،عمى األراضي والممتمكءت الفمسطينية.
ويتارض الفمسطينيف الى عمميءت مالحقة وانتيءكءت واساة لحقوقيـ وخءصة في المنءطؽ المصنفة "ج"
الخءضاة لمسيطرة االسرائيمية االمنية واالدارية وفقء التفءقءت اوسمو .وتتارض مئءت الاءئالت الفمسطينية
لامميءت ترحيؿ مف ىذه المنءطؽ عيف فترة واخرى كمء تنفذ السمطءت االس ارئيمية عمميءت ىدـ واساة لممسءكف
في ىذه المنءطؽ عحجج مختمفة.
القدس ،القدس2012/6/12 ،
 50االحتالل ينذر بهدم  52بيتا في قرية سوسيا جنوب الخميل
محءفظءت :سممت مء يسمى "االدارة المدنية" االسرائيمية امس  52أمر ىدـ ،اصدرتيء ضد عيوت فمسطينية
في قرية سوسيء جنوب الخميؿ عينيء عيءدة طعية وروضة اطفءؿ ومعنى لتوليد الطءقة الكيرعءئية؛ عير تقنيءت
الطءقة الشمسية وىو مصدر الطءقة الوحيد في القرية.
وقءؿ موقع صحيفة "ىآرتس" االلكتروني ،اف عممية اليدـ ستجري عاد ثالثة أيءـ لكف منظمة "حءخءمءت مف
اجؿ حقوؽ االنسءف" تنوي تقديـ التمءس فوري ضد أوامر اليدـ .وجء ت اوامر اليدـ في اعقءب التمءس
قدمتو لممحكمة الاميء الجماية االستيطءنية "رغفيـ" ،طءلعت فيو المحكمة عءلزاـ االدارة المدنية عتسريع عممية
ىدـ المنءزؿ الفمسطينية ،االمر الذي استجءعت لو المحكمة واصدرت ام ار احت ارزيء يمنع الفمسطينييف مف
اضءفة أي معنى او خيمة في القرية طءلمء لـ يتضح التمءسيـ ضد منع العنء والتخطيط في القرية المذكورة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/6/13 ،
 51غزة :التجمع الفمسطيني لنصرة الثورة السورية يدعو إلى فعاليات تضامنية مع الشعب السوري
غزة :دعء التجمع الفمسطيني لنصرة الثورة السورية ،المواطنيف لممشءركة ،في فاءليءت لنصرة الشاب السوري،
ستنظـ في غزة ،يوـ الجماة المقعؿ ،تحت شاءر "جماة الوفء ألحفءد عز الديف القسءـ".
وقءؿ التجمع في عيءف لو ،إف الفاءليءت "تشمؿ أدا صالة الغءئب عمى أرواح الشيدا  ،وجمع تعرعءت
وتنظيـ ،وقفة احتجءجية لمنءصرة الثورة السورية".
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القدس ،القدس2012/6/12 ،
 52اإلحصاء :كل عشرة فمسطينيين في محافظة القدس يقابمهم سبعة مستوطنين
أصدر الجيءز المركزي لإلحصء الفمسطيني ،كتءب القدس اإلحصءئي السنوي  ،2012والذي تـ جمع
عيءنءتو مف خالؿ مسوح نفذىء اإلحصء  ،عءإلضءفة إلى السجالت اإلدارية لممؤسسءت الحكومية وغير
الحكومية .وأشءر جيءز اإلحصء في عيءف لو اليوـ الثالثء  ،إلى أف ىذا الكتءب ييدؼ إلى إعراز المؤشرات
اإلحصءئية األسءسية المتامقة عءلواقع الذي تايشو محءفظة القدس في مختمؼ المجءالت الديمغرافية
واالجتمءعية واالقتصءدية والجغرافية .كمء يتارض الكتءب إلى أعرز الماطيءت حوؿ االنتيءكءت اإلسرائيمية
عمى األسرة الفمسطينية في محءفظة القدس ،عمء فييء ىدـ المنءزؿ ومصءدرة اليويءت واالعتقءؿ.
وأضءؼ اإلحصء  :نظ ار لمواقع الجغرافي والسيءسي في محءفظة القدس وألغراض إحصءئية عحتة ،تـ تقسيـ
محءفظة القدس إلى جزأيف :األوؿ القدس (منطقة  )J1وتشمؿ ذلؾ الجز مف المحءفظة الذي ضمتو إسرائيؿ
عنوة عايد احتالليء لمضفة الغرعية في عءـ  .1967والجز الثءني القدس (منطقة  )J2وتشمؿ عءقي
المحءفظة.
وتشير العيءنءت إلى أف عدد السكءف المقدر في محءفظة القدس منتصؼ الاءـ  2012قد عمغ حوالي 397
ألؼ فرد ،منيـ  246ألؼ فرد في منطقة ( )J1و 151ألؼ فرد في منطقة ( ،)J2حيث يشكؿ عدد السكءف
في المحءفظة مء نسعتو  %952مف مجموع السكءف في األرض الفمسطينية .في المقءعؿ تشير العيءنءت إلى
أف عدد سكءف األرض الفمسطينية في منتصؼ الاءـ  2012عمغ  453مميوف.
وأوضح الك تءب أف عدد المستوطنيف اإلسرائيمييف في محءفظة القدس قد عمغ  262ألفء ،يسكنوف في 26
مستوطنة منيء  16في منطقة ( )J1يسكف فييء  196ألؼ مستوطف ،و 10مستوطنءت في منطقة ()J2
يسكف فييء  66ألؼ مستوطف .حيث إف كؿ  10مف السكءف الفمسطينييف في محءفظة القدس يقءعميـ 7
مستوطنيف يسكنوف في المستوطنءت المقءمة عمى أراضي محءفظة القدس.
أمء عءلنسعة لمكثءفة السكءنية في محءفظة القدس في منتصؼ الاءـ  2011فقد عمغت  12128فردا /كـ ،2في
المقءعؿ  693فردا /كـ 2في األرض الفمسطينية ،عواقع  456فردا /كـ 2في الضفة الغرعية ،و 42353فردا/
كـ 2في قطءع غزة .وعءلنسعة لمادؿ العطءلة عءـ  2011في محءفظة القدس عيف األفراد  15سنة فأكثر،
فعمغ  ،%1352وكءف أعمى مادؿ لمعطءلة عيف األفراد الذيف أعمءرىـ  19-15سنة ،حيث عمغت النسعة
 ،% 3553أمء عمى صايد مادؿ العطءلة حسب عدد السنوات الدراسية ،فكءف أعمى مادؿ لمعطءلة عيف األفراد
الذيف أنيوا  9-7سنوات دراسية ،حيث عمغ عيف أفراد ىذه الفئة .%1655
الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني2012/6/12 ،
 53رام اهلل :فمسطينيون ينجحون في فتح بوابة عسكرية تغمق قرية النبي صالح
راـ اهلل :نجح عشرات الشعءف الفمسطينييف مف قرية النعي صءلح قرب مدينة راـ اهلل (وسط الضفة الغرعية)
في إعءدة فتح عواعة عسكرية يغمقيء جنود االحتالؿ عمى مدخؿ القرية ،ممء تسعب عنشوب مواجيءت عيف
الشعءف وقوات االحتالؿ .وذكرت مصءدر في حركة المقءومة الشاعية عقرية النعي صءلح لػ "قدس عرس" أف
مواجيءت عنيفة اندلات مسء اليوـ الثالثء ( )6|12عيف قوات االحتالؿ والاشرات مف شعءف قرية النعي
صءلح ،الذيف ىءجموا العواعة الرئيسية لمقرية والمغمقة عءلسالسؿ الحديدية واألقفءؿ ،حيث حطموا ىذه
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السالسؿ ،وقءموا عفتح العواعة رغـ محولة جنود االحتالؿ منع الشعءف مف الوصوؿ لمعواعة ععر إطالؽ واعؿ
مف الرصءص الحي عءتجءىيـ.
قدس برس2012/6/12 ،
 54تقرير :قانون أمالك الغائبين يجيز بيع وتأجير أمالك غير المتواجدين في القدس
القدس -المحرر السيءسي :قءؿ االئتالؼ االىمي لمدفءع عف حقوؽ الفمسطينييف في القدس اف "قءنوف امالؾ
الغءئعيف ياتعر مف ضمف األدوات التي تستخدميء سمطءت االحتالؿ لالستيال عمى األرض في شرقي
القدس" مشي ار الى انو "عموجب ىذا القءنوف ياتعر األشخءص الذيف كءنوا يتواجدوف خءرج القدس ،أثنء عممية
االحصء التي أجرتيء السمطءت االسرائيمية عاد احتالليء عءـ 1967غءئعيف ،ويجيز عءلتءلي نقؿ ممتمكءتيـ
الثءعتة والمنقولة إلى المقيـ عمى أمالؾ الغءئعيف ،ويجيز لو صالحية التصرؼ عيء عمء في ذلؾ عيايء
وتأجيرىء".
واشءر في تقرير لو ،انو "منذ الاءـ  ،1967تـ إقءمة  15مستوطنة إسرائيمية في شرقي القدس" وانو حتى
يومنء ىذا يايش حوالي أكثر مف  210االؼ مستوطف في الشطر الشرقي مف المدينة".
ويوضح التقرير اف سمطءت االحتالؿ االسرائيمي صءدرت  35 %عمى األقؿ مف أراضي القدس لصءلح
االستيطءف وعنء المستوطنءت ،تحت حجة المنفاة الاءمة ،مشي ار الى اف  %40مف المستوطنءت أقيمت
عمى أراضي فمسطينية خءصة الممكية ،وأخرى مصءدرة.
وذكر اف  %22مف أراضي القدس مصنفة كأراضي خض ار  ،وأف  30%أخرى مصنفة كأراضي غير
مخططة ممء يترؾ  13%فقط مف األرض لالستخداـ الفمسطيني" وقءؿ "نتيجة لذلؾ ،فإف األحيء الفمسطينية
في شرقي القدس تاءني مف نقص حءد في عدد الوحدات السكنية يعمغ  422000وحده" واضءؼ"  %87مف
أراضي شرقي القدس ال يمكف استخداميء مف قعؿ الفمسطينييف المقدسييف".
واشءر الى اف سيءسة االحتالؿ اإلسرائيمية عممت إلى الحفءظ عمى أغمعية ييودية في المدينة عواقع 70%
ييود %30 :عرب حيث يعمغ عدد السكءف الفمسطينييف في القدس  3072000نسمة.
واكد التقرير عمى غيءب آية مخطط يأخذ عايف االعتعءر التطور االجتمءعي واالقتصءدي والسكءني
الفمسطيني في شرقي القدس وعءلمقءعؿ قءؿ" تيدؼ المخططءت اإلسرائيمية إلى تحقيؽ أىداؼ سيءسية مف
خالؿ السيطرة عمى اإلنسءف واألرض"واضءؼ"تفرض المؤسسءت اإلسرائيمية اج ار ات ماقدة جداً عمى
إصدار تراخيص العنء ممء يدفع الفمسطينييف لمعنء عدوف تراخيص  ،حيث اف القيود المفروضة عمى
الحصوؿ عمى تراخيص عنء تشمؿ ايضء رسوـ عءلية وغير منطقية عمادؿ  252000-202000دوالر
أمريكي لمشقة الواحدة أي عمادؿ  100متر مرعع ،كمء اف الحصوؿ عمى تراخيص يستغرؽ وقت طويؿ
يتراوح عمادؿ  10-5سنوات واف عمى مقدـ طمب الحصوؿ عمى رخصة إثعءت ممكية األرض مف خالؿ
كوشءف طءعو".
وذكر التقرير انو نتيجة لمقيود عمى التراخيص فءف أكثر مف حوالي  202000منزؿ تـ عنءؤىء دوف ترخيص،
لوجود نقص ال يقؿ عف  422000وحدة سكنية ،وىذا أدى إلى تشريد الفمسطينييف كنتيجة لسيءسة ىدـ
المنءزؿ واإلخال القسري.
واشءر الى انو يمءرس المستوطنوف اإلسرائيميوف الضغط عمى النظءـ القءنوني اإلسرائيمي لتقديـ إدعء ات
تؤدي إلى إخال ات قسرية وقءؿ"ىنءؾ  88منزالً ميدداً عءليدـ في حي العستءف في سمواف ،ممء يضع حوالي
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 300شخص تحت تيديد التشرد ،وأف يصعحوا عال مأوى .أوامر اليدـ تمؾ أصدرت عيدؼ إنشء حديقة
توراتية في حي العستءف".
القدس ،القدس2012/6/10 ،
 55غزة :جامعة فمسطين تنضم إلى برنامج التأثير األكاديمي التابع لألمم المتحدة
غزة :انضمت جءماة فمسطينية حديثة النشأة الى عرنءمج التأثير األكءديمي التءعع لألمـ المتحدة ،والذي يضـ
في عضويتو  700مؤسسة أكءديمية في الاءلـ .وأعمف الميندس منير مرتجى نءئب رئيس جءماة فمسطيف
لمعرامج والاالقءت الخءرجية ،انضمءـ الجءماة رسميءً الي عضوية عرنءمج التأثير األكءديمي التءعع لألمـ
المتحدة .ويشءر الى اف جءماة فمسطيف تأسست في غزة عءـ  ،2003وحققت الكثير مف االنجءزات خالؿ
التسع اعواـ المءضية مف عمرىء.
قدس برس2012/6/12 ،
 56مراقب االخوان المسممين في األردن :حماس نجحت في الجمع بين الحكم والمقاومة
غزة :اعتعر الشيخ ىمءـ سايد المراقب الاءـ لجمءعة االخػواف المسػمميف فػي األردف ،أف الجمػع عػيف المقءومػة
والحكػػـ فػػي ظػػؿ االحػػتالؿ صػػاب؛ "إال أف تجرعػػة حركػػة حمػػءس نجحػػت فػػي غػزة عفضػػؿ تحريػػر القطػػءع مػػف
االحػتالؿ" .وفػؽ قولػو .ووصػؼ الشػيخ سػايد فػي تصػريحءت صػحفية خػالؿ زيءرتػو غػزة عمػى رأس وفػد يضػـ
عشرات الشخصيءت ضمف قءفمة "أميءؿ مف االعتسءمءت  ،"13تجرعة حمءس في غزة عشكؿ عءـ عػ "النءجحة".
وقءؿ إف "حمػءس فػي غػزة موفقػة فػي كثيػر مػف األمػور ،أكثػر ممػء ىػو الحػءؿ عءلضػفة فػي ظػؿ وجػود السػمطة
التي تاءني مف مشكالت كثيرة حتى في موضوع اإلدارة والسيءسة المحمية في فمسػطيف" .وأضػءؼ" :ىنػء (فػي
غزة) الحرية منسوعيء عءؿ ،عينمء ىنءؾ (في الضفة) الحرية شعو مفقودة ،وال شؾ اف التجرعػة ىنػء تتقػدـ عمػى
تجءرب كثيرة ونرجو ليء المزيد مف النجءح والتقدـ".
وفي مارض رده عمى سؤاؿ حوؿ إمكءنية الجمع عيف الحكـ والمقءومة؟ أجءب المراقب الاءـ لجمءعة اإلخواف
"إذا كػػءف جػػز مػػف األرض محػػرر كمػػء ىػػو الحػػءؿ فػػي غػزة ،فإنػػو يمكػػف ذلػػؾ ،ولامػػو مػػف الصػػاب الجمػػع عػػيف
المقءومة والحكـ في ظػؿ االحػتالؿ" .وأشػءد الشػيخ سػايد عتطػور المقءومػة فػي فمسػطيف ،سػيمء حركػة "حمػءس"
ماتعر قوافؿ كسر الحصءر وسيمة مف وسءئؿ تحرير فمسطيف.
ًا
وشركءئيء في المقءومة،
الرسالة ،فمسطين2012/6/12 ،
 57مصدر أردني :قرار مرتقب بإرجاع الجنسية لمن سحبت منه وتسهيالت كبيرة ألبناء المخيمات
عمػػءف 'القػػدس الارعػػي' :كشػػؼ مصػػدر أردنػػي رفيػػع المسػػتوى عػػف ق ػرار سيصػػدر خػػالؿ األيػػءـ القميمػػة المقعمػػة
عوقؼ إج ار ات سحب الجنسية مف مواطنيف أردنييف مف أصوؿ فمسطينية ،إضءقة الى إقػرار رزمػة تسػييالت
كعيرة ألعنء المخيمءت.
وقػػءؿ المصػػدر ،الػػذي فضػػؿ عػػدـ ذكػػر اسػػمو ،إف ق ػ ار اًر سيصػػدر خػػالؿ األيػػءـ القميم ػة المقعمػػة ،ع ػػ'وقؼ جميػػع
اإلج ار ات السرية والامنية' لسحب الجنسيءت مف مػواطنيف أردنيػيف مػف أصػوؿ فمسػطينية .وأضػءؼ اف القػرار
'س ػػيتخذ لتغيي ػػر ال ػػنمط المايش ػػي والنظػ ػرة إل ػػى المخيم ػػءت الفمس ػػطينية لجي ػػة توظي ػػؼ أعنءئي ػػء ،واع ػػءدة األرق ػػءـ
الوطنيػػة لمػػف سػػحعت منػػو مػػف أعنػػء المخيمػػءت' .وأك ػد المصػػدر أف 'قػرار إعػػءدة األرقػػءـ الوطنيػػة لمػػف سػػحعت
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مػػنيـ ،سػػيتخذ عشػػكؿ جمػػءعي ويسػػتثنى منيػػء الحػػءالت التػػي يطعػػؽ عمييػػء قػػءنوف فػػؾ اإلرتعػػءط والاػػءمميف لػػدى
مؤسس ػػءت الس ػػمطة الوطني ػػة الفمس ػػطينية' .وأش ػػءر المص ػػدر إل ػػى أف ىن ػػءؾ  4500عءئم ػػة أردني ػػة م ػػف أص ػػوؿ
فمسطينية سحعت منيء األرقءـ الوطنية ،فيمء تـ مؤخ اًر إرجءع األرقءـ الوطنية إلى  350شخصءً.
القدس العربي ،لندن2012/6/13 ،
 58أبو الراغب يطالب بحسم الجدل حول الهوية الوطنية عبر "قوننة قرار فك االرتباط"
عمءف  -محمد خير الرواشدة :أكد رئػيس الػوز ار األسػعؽ عمػي أعػو ال ارغػب ،ضػرورة حسػـ الجػدؿ فػي مسػألة
اليويػػة والمواطنػػة ،عمػػى أسػػءس أف "كػػؿ مػػف لديػػو جنسػػية ورقػػـ وطنػػي فيػػو م ػواطف أردنػػي ،لػػو حقػػوؽ وعميػػو
واجعءت".
وأرجع أعو الراغب أسػعءب تاميػؽ حسػـ ىػذه القضػية أردنيػء إلػى األوضػءع عمػى السػءحة الفمسػطينية ،التػي "مػء
تزاؿ مامقة" ،ألف إالشكءلية ىي "أف األردف قد يجد نفسو في دائرة االتيءـ عمى كؿ االتجءىءت".
وشدد أعو الراغب ،في حوار مع أسرة "الغد" ،عمى ضرورة الامؿ عمى تاديؿ قءنوف الجنسية الحءلي ،ليػتال ـ
مػػع األوضػػءع السيءسػػية المتامقػػة عػػدعـ القضػػءيء الفمسػػطينية ،ومواجيػػة المخططػػءت اإلس ػرائيمية ،و"قوننػػة فػػؾ
االرتعءط" عصورة شفءفة وواضحة تزيؿ اإلشػكءليءت ،وتقمػص ىػءمش االجتيػءدات ،وتقػدـ الضػمءنءت لألردنيػيف
مف أصوؿ فمسطينية عادـ التارض لجنسيتيـ وأرقءميـ الوطنية.
وقءؿ "يجب أف نكوف واضحيف ،المواطف األردني أردنػي ،ويجػب أف نغمػؽ موضػوع سػحب الػرقـ الػوطني مػف
أي أحد ،أمء أف ينءـ النءس أردنييف ويصحوا عال جنسية فيذا كالـ ال يجوز".
عمان2012/6/12 ،
الغدّ ،
عمان :ضارب اإلسرائيميين باألحذية يطالب باإلفراج عن الدقامسة
ّ 59
عمءف “ -الخميج” :طءلب ،أردني كءف ضرب “إسرائيمييف” عءألحذية ،اإلفراج عف الجندي المسرح مف الخدمة
ّ
أحمػػد الدقءمسػػة المسػػجوف منػػذ نحػػو  15عءمػءً إثػػر قتمػػو  7صػػييونيءت اسػػتيزأف عصػػالتو .وقػػءؿ سػػءلـ جػرادات
عمػػءف إف جميػػع االتفءقػػءت الارعيػػة الموقاػػة مػػع الاػػدو
خػػالؿ مػػؤتمر صػػحفي فػػي مجمػػع النقءعػػءت المينيػػة فػػي ّ
الغءصػػب ال تسػػءوي ثمػػف الحػػذا الػػذي اسػػتخدمو فػػي اسػػتقعءؿ  6سػػيءح “إس ػرائيمييف” كػػءنوا يجولػػوف فػػي أحػػد
أسػواؽ منطقػػة الرعػػة ضػػمف محءفظػػة الكػػرؾ الجنوعيػػة مرتػػديف أثواعػػء واكسسػوارات ذات داللػػة ييوديػػة .وأوضػػح
جرادات أنو أثنء توجيو إلى أدا صالة الاصر فوجئ عأشخءص يضاوف “القمنسوة” عمى رؤوسيـ ويتعءىوف
عحضورىـ فشرع إلى الصراخ عمييـ وضرعيـ عمسءعدة آخريف مشددا عمى عدـ تارضو إلى النسء .
الخميج ،الشارقة2012/6/13 ،
 60الجامعة العربية :التصعيد اإلسرائيمي بالقدس خطير ويجب عدم السكوت عنه
ععرت جءماة الدوؿ الارعية ،يوـ الثالثء  ،6/12عف قمقيء العءلغ ج ار التصايد اإلسرائيمي غير
القءىرةّ :
المسعوؽ في القدس المحتمة ،واستمرار "إسرائيؿ" عءلسيطرة عمى الاقءرات واألراضي الفمسطينية في حي
سمواف وأكثر مف مكءف آخر عءلمدينة المقدسة .وقءؿ األميف الاءـ المسءعد لشؤوف فمسطيف واألراضي الارعية
المحتمة عءلجءماة الارعية ،السفير محمد صعيح ،لوكءلة وفء ،إف "إسرائيؿ تالحؽ كؿ مء ىو عرعي سوا منزؿ
أو شخص ،أو مسجد ،أو أي شءرع يحمؿ اسمءً عرعيءً" ،وذكر أف ىنءؾ  34ألؼ قضية مرفوعة عءلمحءكـ
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اإلسرائيمية قءئمة عمى التزوير والتحريؼ ومحءولة فرض األمر الواقع ،والمستيدؼ عيء مواطنو القدس
المحتمة.
وذكر صعيح أف "إسرائيؿ منذ احتالؿ لمقدس الشرقية وعمى مدار  45عءمء أغمقت مء ال يقؿ عف 250
مؤسسة فمسطينية ،مخطط التيويد في القدس ىو األخطر منذ احتالليء ."...وشدد عمى أف "إسرائيؿ عقوتيء
النووية لف تستطيع ردع اإلرادة الارعية والفمسطينية عءلدفءع عف المقدسءت اإلسالمية والمسيحية في المدينة
المقدسة ،وأف الفمسطينييف والارب لف يتخموا عف مسؤوليءتيـ تجءه مدينتيـ المقدسة" ،مؤكداً أف مء يجري في
القدس ىو "األخطر ويجب التحرؾ وعدـ السكوت عميو".
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/6/12 ،
" 61اإلخوان" تنفي التحضير لمقاء بين أعضاء بالكنيست وبرلمانيين من "الحرية والعدالة" في واشنطن
نشرت األهرام ،القاهرة 2012/6/13 ،نقالً عف مراسمييء في القءىرة ،وواشنطف ،محمد حجءب ،وأمءني
مءجد ،وىءني عزت ،وعزت إعراىيـ ،أف جمءعة اإلخواف المسمميف نفت أمس ،مء ذكرتو جريدة يدياوت
أحرونوت اإلسرائيمية ،عف عقد لقء يجري التحضير لو في الواليءت المتحدة األمريكية خالؿ األيءـ المقعمة
عيف أعضء عءلكنيست اإلسرائيمي وأعضء عرلمءنييف مف حزب الحرية والادالة ،لمعحث في تقريب وجيءت
النظر عيف مصر و"إسرائيؿ" في المرحمة المقعمة.
ووصؼ د .عصءـ الاريءف ،نءئب رئيس حزب الحرية والادالة ورئيس لجنة الاالقءت الخءرجية عءلعرلمءف ،مء
رددتو عاض وسءئؿ اإلعالـ اإلسرائيمية أمس عشأف ترتيعءت عقد ىذا المقء في واشنطف عأنو ترويج لشءئاءت
سخيفة وغريعة .وقءؿ الاريءف :إف مثؿ ىذه األنعء تمثؿ شءئاءت مغرضة تستيدؼ تشويو صورة اإلخواف
المسمميف ,والتأثير السمعي في فرص مرشحيء محمد مرسي في االنتخءعءت الرئءسية .وأضءؼ أف اإلخواف
وعرلمءف الثورة في مصر لف يضاوا أيدييـ في يد مموثة عدمء الفمسطينييف.
غير أف مصءدر أمريكية في واشنطف أكدت أف وفداً عرلمءنيءً مصريءً مف أرعاة نواب سيعدأ زيءرة لماءصمة
األمريكية األحد المقعؿ ،وقءلت :إف السفءرة األمريكية عءلقءىرة تشرؼ عمى ترتيب مقءعالت الوفد في مركز
وودرو ويمسوف لألعحءث ،وفي الكونجرس ،وو ازرة الخءرجية ،ولقء ات أخرى يجري الترتيب ليء .وأضءفت أف
الوفد يضـ النءئب محمد أنور السءدات ،والموا ععءس مخيمر ،رئيس لجنة الدفءع واألمف القومي عمجمس
الشاب والاضو عف حزب الحرية والادالة.
وأضءفت قدس برس 2012/6/12 ،مف لندف ،أف القيءدي في جمءعة اإلخواف المسمميف في مصر إعراىيـ
منير نفى ،في تصريحءت خءصة لوكءلة قدس عرس ،األنعء التي تحدثت عف استادادات تجري في
الاءصمة األمريكية واشنطف لمقء عيف أعضء في العرلمءف اإلسرائيمي وأعضء مف جمءعة اإلخواف
المسمميف المصرييف ،وأكد أف ىذه األنعء غير صحيحة وأف المقء عيف اإلخواف واسرائيؿ غير وارد "وخط
أحمر.
 62شخصيات مصرية ترفض اتهام "اإلخوان المسممين" وحماس بقتل المتظاهرين في "موقعة الجمل"
القءىرة :أعمف عدد مف الكتءب واألكءديمييف والسيءسييف المصرييف عف رفضيـ لمء وصفوه عيجوـ عقءيء
النظءـ السءعؽ عمى جمءعة اإلخواف المسمميف واتيءميء عءلضموع مع حركة حمءس وحزب اهلل في قتؿ الثوار
في "موقاة الجمؿ" في ميداف التحرير .ووقع ىؤال  ،وعددىـ  33عمى عيءف مشترؾ ،أعدوا فيو غضعيـ
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الشديد "مف ىجوـ عقءيء النظءـ السءعؽ مف أجيزة أمنية وشخصيءت سيءسية واعالمية عمى رفءؽ الثورة والذيف
وقفوا في أصاب أيءميء يواجيوف القتؿ ،واتيءميـ كذعء وافت ار عؿ ووقءحة عأنيـ ىـ المسؤولوف عف قتؿ الثوار
عمشءركة جيءت إقميمية كءلمقءومة الفمسطينية والمعنءنية ضد االحتالؿ اإلسرائيمي" .وذكر العيءف أف قيءـ عقءيء
نظءـ معءرؾ عػ"اتيءـ النءئب محمد العمتءجي وجمءعة اإلخواف وحركة حمءس وحزب اهلل عقتؿ المتظءىريف ،مء
ىو إال حمقة مف سمسمة االتيءمءت المفتراة عمى غيرىـ مف القوى الثورية في العالد وحوليء".
الراي ،الكويت2012/6/13 ،
 63محافظ شمال سيناء :حدود مصر مع قطاع غزة آمنة وال وجود ألي عناصر إرهابية برفح
القءىرة :أكد الموا السيد ععد الوىءب معروؾ ،محءفظ شمءؿ سينء  ،أف حدود مصر الشرقية آمنة ومؤمنة
تمءمءً ،وقءؿ المحءفظ ،في سيءؽ تصريحءت صحفية ،أدلى عيء الثالثء  ،إنو سيتـ إلقء القعض عمى أي
متجءوز أو متسمؿ مف الحدود الشرقية ،خءصة مف قطءع غزة ،الفتءً إلى أنو تـ نشر القوات األمنية عمنطقتى
رفح والشيخ زويد.
جء ذلؾ رداً عمى مء نشرتو إحدى الصحؼ ،تحت عنواف "مدف سينءوية تحت سيطرة قوات حمءس
والفصءئؿ الجيءدية الفمسطينية" ،والذى يؤكد عمى أف مدينتى الشيخ زويد ورفح عشمءؿ سينء  ،وقاتء تحت
االحتالؿ والسيطرة الكمية وعشكؿ تءـ مف قعؿ حركة حمءس الفمسطينية والجيءدييف.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/13 ،

 64ست شاحنات سوالر قطري في طريقها إلى غزة
سينء – ععد القءدر معءرؾ :وصؿ إلى منفذ الاوجة العرى عوسط سينء عدد  6شءحنءت قءدمة مف السويس
صعءح يوـ الثالثء  ،وتقؿ  306آالؼ لت ار مف السوالر الصنءعي والذي تقدمو دولة قطر ىدية لمشاب
الفمسطيني عقطءع غزة لتشغيؿ محطة الكيرعء عقطءع غزة.
وأكد مصدر مسئوؿ لػ"عواعة الشرؽ" أنو سعؽ إدخءؿ  14شءحنة تقؿ حوالي  700ألؼ لت ار مف السوالر إلى
قطءع غزة ،وىنءؾ شءحنة أخرى تقؿ حوالي  51ألؼ لت ار مف السوالر ،وجءرى التنسيؽ إلدخءليء يوـ
األرعاء .
الشرق ،الدوحة2012/6/13 ،
 65أحد سكان الجوالن محذ ارً "إسرائيل" :المعارضة ستوجه أسمحتها إليكم إذا تسممت الحكم
تؿ أعيب  -نظير مجمي :خرج أحد سكءف ىضعة الجوالف السوري المحتؿ ،ويدعى حمد عويدات ،قءئالً إنو
أحد المقرعيف لمنظءـ السوري ،عتصريحءت حذر فييء "إسرائيؿ" مف موقفيء الجديد ضد األسد .وقءؿ خالؿ لقء
مع القنءة الثءنية لمتمفزيوف اإلسرائيمي إف " عمى إسرائيؿ أف تصحو وتدرؾ عأف الماءرضة التي يتحمسوف ليء،
فجأة سوؼ تنقمب عمى إسرائيؿ في حءؿ تسمميء النظءـ" .وقءؿ :إنيـ يحءولوف االتصءؿ عػ"إسرائيؿ" اآلف،
ولكنيـ في المحظة التي يتولوف فييء مقءليد الحكـ ،سيوجيوف أسمحتيـ نحو تؿ أعيب.
الشرق األوسط ،لندن2012/6/13 ،
 66الفاتيكان :موقفنا من "القدس الشرقية" لم يتغير
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نشرت وكالة رويترز 2012/6/12 ،نقالً عف مراسمييء في مدينة الفءتيكءف ،عمر خميؿ ،وعمءد عمر ،أف
الفءتيكءف قءؿ يوـ الثالثء  :إف اتفءقءً اقتصءديءً يتفءوض عميو مع "إسرائيؿ" لف يكوف مانءه اعترافءً في واقع
األمر عضميء لػ"القدس الشرقية" .وكءف الفءتيكءف يرد عمى تقءرير إعالمية فمسطينية أفءدت عأف االتفءؽ الذي
يتامؽ عءلوضع الضريعي لممتمكءت الكنيسة في األراضي المقدسة وقضءيء مءلية أخرى تخصيء سيسفر عف
االعت ارؼ عسيطرة "إسرائيؿ" عمى "القدس الشرقية".
وقءؿ المونسنيور ايتوري عءلستريرو ،وىو دعمومءسي في الفءتيكءف يتفءوض عمى االتفءؽ ،إف "االتفءؽ الذي
نامؿ عمى التوصؿ إليو يتامؽ عحيءة الكنيسة الكءثوليكية وأنشطتيء وعنيتيء في إسرائيؿ" .وأضءؼ" :وقد أردنء
في االتفءؽ االعتاءد عف النزاعءت المتامقة عءألراضي .ولف نتكمـ عمى القدس الشرقية أو أمءكف في الضفة
الغرعية".
وأضءفت الحياة ،لندن 2012/6/13 ،نقالً عف وكءلة (أ.ؼ.ب ،).أف عءليستريرو ،مسءعد وزير الاالقءت
عيف الدوؿ في الفءتيكءف ،أكد إلذاعة الفءتيكءف أف "موقؼ الكرسي الرسولي لـ يتغير" عخصوص "القدس
الشرقية" ،فيمء أعمف أف ىذا االجتمءع ،الذي عقد يوـ الثالثء  6/12عيف الفءتيكءف و"إسرائيؿ" ،أتءح إحراز
"تقدـ نوعي" نحو اتفءؽ في شأف ممتمكءت الكنيسة في األراضي المقدسة .وسياقد الجءنعءف اجتمءعءً مقعالً
في القدس في كءنوف األوؿ /ديسمعر المقعؿ.
وأضءؼ عءليستريرو ،أف "العمعمة والقمؽ" في صفوؼ الفمسطينييف "مردىمء إلى االستخداـ غير المعرر ألداة
عمؿ تـ تجءوزىء منذ زمف ،وفي أي حءؿ ال تزاؿ في طور التعمور" .وشدد عمى أف موقؼ الفءتيكءف مف
"القدس" الشرقية لـ يتعدؿ و"تـ تأكيد ذلؾ في االتفءؽ األسءسي عيف الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير
الفمسطينية ،وتـ تك ارره في ظروؼ مختمفة ،وسيتكرر مجدداً في االتفءؽ الشءمؿ مع منظمة التحرير
الفمسطينية والذي ىو قيد اإلعداد حءليءً".
 67هآرتس" :آيباك" وعضو كنيست يقفان وراء مشروع قانون إلعادة إحصاء الالجئين الفمسطينيين
ذكرت جريدة ىآرتس اإلسرائيمية أ ف تاديؿ القءنوف الذي تمت المصءدقة عميو في لجنة الموازنة التءعاة
لمكونجرس األميركي قعؿ أسعوعيف ،والذي يقضي عإلزاـ الخءرجية األمريكية تقديـ تقرير تفصيمي لمكونجرس،
حوؿ عدد الالجئيف الفمسطينييف الذيف تـ تيجيرىـ في سنة  ،1948قدمو السينءتور عف الحزب الجميوري،
مءرؾ كيرؾ ،عءلتاءوف مع عضو الكنيست عف حزب استقالؿ الذي يقوده اييود عءراؾ ،عينءت ويمؼ.
وقءلت الجريدة إف الكثيريف في واشنطف ال يامموف عأف تاديؿ القءنوف األمريكي ،تعمور في مكتب عينءت
ويمؼ ،الذي عمؿ في األشير األخيرة مع منظمة آيعءؾ (المجنة األمريكية -اإلسرائيمية لمشؤوف الاءمة) ،ومع
طءقـ كيرؾ ،مف أجؿ دفع ىذا التشريع القءنوني.
وعرر ويمؼ ىذه الخطوة عءلقوؿ إف استمرار عنء المستوطنءت واستمرار مكءنة الالجئيف يشكالف عقعة أمءـ
السالـ ،مضيفءً "أني ال اطمب مف أحفءدىـ أال يحمموا عحؽ الاودة ،ولكف إذا أردنء حؿ الدولتيف ينعغي أف ال
تستمر األونروا في تقديـ المسءعدات ليذا الادد مف الالجئيف الذي يمس في النيءية عءلسالـ" .وأضءؼ أف
اليدؼ مف التشريع نزع الشرعية الدولية التي تاطييء المنظومة ألعنء الالجئيف ،مضيفة أف نشءطيء يؤِّعد
النزاع القءئـ.
األخبار ،بيروت2012/6/13 ،
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 68األونروا :تبرع بريطاني بـ 155مميون دوالر والتزام أمريكي بدعم سنوي بـ 250مميون دوالر
عمءف ،النءصرة  -نءدية ساد الديف ،وعرىوـ جرايسي :قءلت األونروا إف "مستوى دعـ المءنحيف لألونروا لـ
يتأثر عتحرؾ مطمعي فردي أخير لمراجاتو" ،الفتة إلى "تعرع عريطءني سخي أمس عمعمغ  155مميوف دوالر
والتزاـ أمريكي عءلدعـ السنوي المقدر عػ 250مميوف دوالر".
وقءؿ ممثؿ المفوض الاءـ لألونروا عيتر فورد إف "الواليءت المتحدة أعمغت رسميءً رفضيء إج ار أي تغيير في
مستوى الدعـ المقدـ لألونروا ،والذي لف يتأثر عمواقؼ أو معءدرات فردية داخمية".
إلى ذلؾ؛ تحدث فورد عف التعرع العريطءني السخي الذي أعمف عنو وزير شؤوف التنمية الدولية العريطءني
آالف دنكءف أمس في عمءف خالؿ زيءرتو لممممكة ،عءإلشءرة إلى حزمة مسءعدات جديدة ألونروا تصؿ إلى
حوالي  155مميوف دوالر.
عمان2012/6/13 ،
الغدّ ،
 69السفارة البريطانية في لبنان تعمن عن مساعدات لمصحة والتعميم لدعم الالجئين الفمسطينيين
أعمنت السفءرة العريطءنية في لعنءف في عيءف ،أف وزير شؤوف التنمية الدولية العريطءني آالف دنكءف كشؼ
خالؿ زيءرتو لمعنءف عف "حزمة جديدة مف المسءعدات العريطءنية عمى مدى ثالث سنوات لوكءلة األونروا
لدعـ الالجئيف الفمسطينييف في المنطقة" .وأشءر العيءف إلى "أف المسءعدات العريطءنية الجديدة ستسءىـ في
تأميف الرعءية الصحية والتاميـ وخدمءت حيوية أخرى لاشرات اآلالؼ مف الالجئيف الفمسطينييف في الضفة
الغرعية وغزة وسورية ولعنءف واألردف" ،موضحة أف الدعـ الجديد يشمؿ :تاميـ نحو  362000طفالً في
السنة ،توفير مء ال يقؿ عف  4مواعيد طعية قعؿ الوالدة لمء يفوؽ  62000امرأة حءمؿ ،تحويالت نقدية ألكثر
مف  202000أسرة في السنة.
المستقبل ،بيروت2012/6/13 ،
 70واشنطن تدعو إلعادة العالقات الدبموماسية بين تل أبيب وأنقرة إلى سابق عهدها
وجيت الواليءت المتحدة األمريكية ،دعوة لمجءنعيف التركي واإلسرائيمي إلعءدة ترميـ الاالقءت
النءصرةّ :
الثنءئية عينيمء .وقءؿ وزير الدفءع األمريكي ،ليؤوف عءنيتء" ،عمى إسرائيؿ وتركيء الامؿ عمى إيجءد الطرؽ
والسعؿ الكفيمة عإعءدة الاالقءت عينيمء إلى سءعؽ عيدىء" ،مشي اًر إلى أف التاءوف المشترؾ عيف تؿ أعيب وأنقرة
أسيـ في تازيز االستقرار واألمف في المنطقة عرمتيء ،عمى حد تقديره.
وأضءؼ عءنيتء خالؿ مشءركتو في اجتمءع "المجمس التركي األمريكي" الذي اناقد يوـ اإلثنيف  6/11في
واشنطف ،أف القطياة التي تشيدىء الاالقءت عيف الدولة الاعرية وتركيء تش ّكؿ "خسءرة لكمييمء".
قدس برس2012/6/12 ،
 71عمم بريطاني ممطخ بالدماء عمى بوابة القنصمية البريطانية في القدس
توفيؽ ععد الفتءح :أثءر تاميؽ الامـ العريطءني الممطخ عءلدمء مف قعؿ طالب عريطءنييف واسكتمندييف عمى
عواعة حديدية في القنصمية العريطءنية ،عءلشيخ جراح في القدس المحتمة ،غضب حراس القنصمية والشرطة
اإلسرائيمية.
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جء ذلؾ خالؿ تنظيـ االعتصءـ والمسيرة التضءمنية مع األسرى المضرعيف عف الطاءـ ،محمود سرسؾ
وأكرـ الريخءوي وسءمي العرؽ ،عءلتاءوف مع ىيئة الامؿ الوطني واألىمي في القدس.
وسمـ الماتصموف رسءلة لمقنصؿ العريطءني يتيموف فييء الحكومة العريطءنية عءلتواطؤ التءريخي في
سيءسءتيء ضد الشاب الفمسطيني وضد الماتقميف عءلسجوف اإلسرائيمية .وانتقدت الرسءلة ممءرسة االعتقءؿ
اإلداري حيءؿ الفمسطينييف دوف تيمة ومحءكمة .وأكدت الرسءلة أف الصمت العريطءني ال يمثؿ رأي
العريطءنييف المطءلعيف عءلوقوؼ ضد القمع .وطءلعت الحكومة العريطءنية عءإلفراج عف محمود سرسؾ وكءفة
األسرى المضرعيف عف الطاءـ .
موقع عرب 2012/6/12 ،48

 72االتحاد الدولي لكرة القدم يبدي قمقه بشأن احتجاز العبين فمسطينيين لدى "إسرائيل"
زوريخ  -احمد ععد المطيؼ ،عمءد ععد اهلل :أعرب سيب عالتر ،رئيس االتحءد الدولي لكرة القدـ (الفيفء)،
عف مخءوفو إ از تقءرير تشير إلى وجود الاديد مف الالععيف الفمسطينييف المحتجزيف عدوف سند قءنوني في
"إسرائيؿ".
وقءؿ االتحءد الدولي في عيءف إف عالتر عاث عرسءلة إلى االتحءد اإلسرائيمي لكرة القدـ طءلعءً منو لفت نظر
السمطءت اإلسرائيمية لممسألة .وأضءؼ االتحءد الدولي "تورد التقءرير التي تمقءىء الفيفء انو وفي انتيءؾ واضح
لسالمة ىؤال وحقوقيـ اإلنسءنية وفي ظؿ عدـ تمتايـ عحقيـ الواضح في المحءكمة فءف الاديد مف الععي
كرة القدـ الفمسطينييف يخضاوف لالحتجءز مف قعؿ السمطءت اإلسرائيمية".
واستطرد االتحءد الدولي قءئال "تشير التقءرير المذكورة إلى صءنع الماب الفمسطيني محمود السرسؾ عمى
وجو التحديد والذي دخمت حءلتو الصحية مرحمة حرجة لمغءية عسعب إضراعو عف الطاءـ لمدة  90يومء تقريعءً
احتجءجءً عمى احتجءزه عشكؿ غير قءنوني" .وقءؿ الفيفء انو عمـ عءلوضع ععر المراسالت مع االتحءد
الفمسطيني لماعة إضءفة إلى تقءرير في وسءئؿ إعالـ ومء ذكره االتحءد الدولي لالععيف المحترفيف.
وكالة رويترز2012/6/12 ،
 73الرئيس الروسي يمتقي عباس في رام اهلل بعد أسبوعين
راـ اهلل :أعمف ممثؿ روسيء االتحءدية لدى السمطة الفمسطينية ،ألكسندر روداكوؼ ،عف زيءرة مرتقعة يجرييء
وعمءف .وقءؿ
رئيس عالده فالديمير عوتيف لراـ اهلل خالؿ جولتو القءدمة في المنطقة والتي تشمؿ تؿ أعيب ّ
روداكوؼ ،خالؿ تصريحءت نشرتيء وسءئؿ اإلعالـ الرسمية التءعاة لمسمطة الفمسطينية ،يوـ الثالثء ،6|12
"يجري التحض ير لزيءرة سيقوـ عيء الرئيس الروسي إلى فمسطيف في السءدس والاشريف مف ىذا الشير،
وسيمتقي خالليء عنظيره الفمسطيني محمود ععءس".
قدس برس2012/6/12 ،
 74ما فعمه خيار أوسمو بالفمسطينيين
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مءجد كيءلي
عنػػدمء وقّاػػت قيػػءدة منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية عمػػى اتفػػءؽ أوسػػمو ( ،)1993مػػع إس ػرائيؿ ،والػػذي نجػػـ عنػػو
مجرد  %43مف أراضي الضفة الغرعية وقطءع غػزة ،نشػأ نقػد سيءسػي كعيػر
إقءمة كيءف السمطة ( )1994في ّ
وعميؽ ليذا االتفءؽ ،لكف ىذه القيءدة كاءدتيء لـ توؿ ،في حينو ،أي اىتمءـ ليذا النقد ،واألنكى أنيػء واصػمت
تمسكيء عيذا الخيءر ،رغـ انقالب إسرائيؿ عميػو ،ورغػـ تحولػو إلػى أحعولػة تيػدؼ إلػى خنػؽ الفمسػطينييف ووأد
ّ
طموحءتيـ وتعديد إنجءزاتيـ الوطنية.
اآلف ،وعاد مء يقءرب الاقديف مف عمر ىذا االتفءؽ ،وعاد كؿ ىذه التجرعة ،عءت يمكف تاػداد اآلثػءر الخطيػرة
ليػػذا االتفػػءؽ ،عمػػى قضػػية فمسػػطيف وشػػاب فمسػػطيف وحركتػػو الوطنيػػة ،والتػػي يمكػػف حصػػرىء فػػي الجوانػػب
األسءسية اآلتية:
أوالً ،اليج ػرة الييوديػػة :فػػي الاقػػديف المءضػػييف ىػػءجر إلػػى إس ػرائيؿ ح ػوالي مميػػوف ييػػودي ،أغمعيػػتيـ مػػف دوؿ
االتحءد السوفيءتي السءعؽ ،أي عمادؿ قدره  80ألفء في الاءـ الواحػد .طعاػءً ،ىػذا ال يانػي أنػو مػف دوف اتفػءؽ
التسوية مء كءف سيحصؿ ذلػؾ ،عقػدر مػء يانػي عػأف واقػع االحػتالؿ المػريح ،النػءجـ عػف توقػؼ المقءومػة وقيػءـ
شجع عمى جمػب مزيػد مػف الييػود إلػى إسػرائيؿ ،التػي عءتػت عءلنسػعة ليػـ عمثءعػة دولػة مغريػة مػف كػؿ
السمطةّ ،
النواحي.
ثءنيءً ،االستيطءف :ازدادت ،خالؿ الاقديف المءضػييف ،مسػءحة المسػتوطنءت فػي الضػفة ،كمػء ت ازيػدت أعػدادىء
وأعمػػءؿ العنػػء فييػػء ،وعػػءت ثمػػة شػػي جديػػد اسػػمو النقػػءط االسػػتيطءنية ،والمسػػتوطنءت الاش ػوائية .وعحسػػب
اإلحصءئيءت فثمة  440موقاء استيطءنيء ،منيء  144مستوطنة ،و 96عؤرة داخؿ حدود المستوطنءت ،و109
عؤر خءرج حدود المستوطنءت ،و 43موقاء مصنفءً عمى أنو مواقع أخرى و 48قءعدة عسكرية.
وىذا كمو أدى كمء ىو ماروؼ إلى تقطيع التواصؿ عيف المػدف والقػرى والمخيمػءت الفمسػطينية ،كمػء أدى إلػى
اقتطػػءع المزيػػد مػػف أ ارضػػي الضػػفة الغرعيػػة .وفػػي حػػيف تقػ ّػدر مسػػءحة األرض التػػي تقػػءـ عمييػػء المسػػتوطنءت
عحوالي  ,%156فإف المجءؿ الحيوي ليء ،مع الطرؽ المؤديػة إلييػء واأل ارضػي التءعاػة ليػء ،يعمػغ مػء نسػعتو مػف
 %45-58منمسءحة الضفة؛ أغمعيء في منطقة القدس الكعرى.
ثءلثػءً ،المسػػتوطنوف :تضػػءعفت أعػػداد المسػػتوطنيف فػػي الاقػػديف المءضػػييف ،فعينمػػء كػػءف عػػددىـ ( )1993فػػي
الضفة ومنطقة القدس حوالي رعع مميػوف عػءت عػددىـ اليػوـ يقػدر عحػوالي  500ػ 600ألػؼ مسػتوطف ييػودي،
نصفيـ في منطقة القدس الشرقية والمستوطنءت في منطقة القدس الكعرى.
ويشكؿ ىذا الوضع خط ار كعي ار عمى القدس التي عءت عدد الفمسطينييف فييء في القدس الشػرقية ال يزيػد كثيػ ار
عف عػدد الييػود ،فػي حػيف أف نسػعتيـ عءلقيػءس لمييػود فػي القػدس الكعػرى تشػكؿ الثمػث فقػط .وفػي الواقػع فػإف
أجمت موضوع االستيطءف إلى مفءوضءت الحؿ النيءئي ،وىػو مػء قعمػت عػو القيػءدة
ىذا يؤكد أف إسرائيؿ ،التي ّ
الفمسػػطينية ،إنمػػء أرادت مػػف و ار ذلػػؾ تغييػػر الواقػػع عمػػى األرض فػػي الضػػفة الغرعيػػة لفػػرض إمال اتيػػء عمػػى
ػوىـ الػعاض عإمكػءف انسػحءب إسػرائيؿ مػف
الفمسطينييف في عممية التسوية .وأنو لممء يثير االستغراب حقيقة ت ّ
الضػػفة الغرعيػػة التػػي تاتعػػر عءلنسػػعة لمييػػود عمثءعػػة "أرض المياػػءد" ،والتػػي تاتعػػر عءلنسػػعة لمحركػػة الصػػييونية
المعرر لقيءـ إسرائيؿ.
ّ
تذرعت عءالعتعءرات األمنية لعنء جدار فءصؿ ،ىو عمثءعة
ائيؿ
ر
إس
فإف
ماموـ
ىو
كمء
الفءصؿ:
الجدار
،
ء
راعا ً
ّ
جدار فصؿ عنصري ،في الضفة الغرعية ،جاؿ مف المدف والمنءطؽ الفمسطينية مجرد كءنتونءت مازولة عػف
ويصاب التواصؿ فيمء عينيء عءلنسعة إلى الفمسطينييف.
عاضيء،
ّ
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وفضالً عف كؿ ذلؾ فإف ىذا الجدار يمتيـ مسءحءت واساة مف ا?راضيءلفمسطينية في الضفة ،ويدخؿ ماظػـ
الكتؿ االستيطءنية وحوالي  %8052مػف إجمػءلي عددالمسػتوطنيف فػي الضػفة والقػدس ،إلػى داخمػو .فػوؽ ذلػؾ
فإف ىذا الجدار يحدد مف طرؼ واحد المنػءطؽ التػي تتػوخى إسػرائيؿ ضػميء إلييػء فػي التسػوية النيءئيػة ،التػي
تريد أف تفرضيء عمى الفمسطينييف في نطءؽ تعءدلي.
والجػػدير ذكػره أف ترسػػيـ ىػػذا الجػػدار لػػـ يأخػػذ عءعتعػػءره فقػػط مواقػػع المسػػتوطنءت ،إذ لحػػظ أيضػػء ضػػـ خ ازنػػءت
الميءه الجوفية األسءسية في الضفة إلى داخمو ،الستامءالت إسرائيؿ ،التي تقوـ عدورىء عتحديد مقءديره عءلنسعة
إلى الفمسطينييف.
خءمسػءً ،المجتمػع اإلسػرائيمي :مػػف المالحػظ أف إسػ ارئيؿ اسػتطءعت ععػػر الجػدار الفءصػؿ ،والطػرؽ االلتفءفيػػة،
والحػ ّػد مػػف عمػػؿ الامػػءؿ الفمسػػطينييف فييػػء ،تخفيػػؼ االحتكػػءؾ عػػيف الفمسػػطينييف واإلس ػرائيمييف ،عحيػػث عػػءت
ػس عوطػ ػػأة االح ػػتالؿ ،وال يشػ ػػار عأيػ ػػة تعا ػػءت سيءسػ ػػية وأخالقي ػػة وأمنيػ ػػة لموجػ ػػود
المجتم ػػع اإلس ػ ػرائيمي ال يح ػ ّ
االحتاللي اإلسرائيمي الذي ياءني منو الفمسطينيوف.
وعمى النءحية األخرى فإف الفمسطينييف في ظؿ ىذا الوضع ،السيمء مع توقّؼ المقءومػة المسػمحة مػف الضػفة
الغرعيػة ومػػف قطػػءع غػزة ،عػػءتوا غيػػر قػػءدريف أو غيػر مػػؤثريف عمػػى التفػػءعالت السيءسػية الجءريػػة فػػي إسػرائيؿ،
عءلقيءس لتأثيرىـ ،مثال ،إعءف االنتفءضة األولػى ( 1987ػ ،)1993وىػذا مػء تانيػو إسػرائيؿ عمصػطمح االحػتالؿ
المػريح .والظػػءىر أف إسػرائيؿ وصػػمت حقػػء إلػػى ىكػػذا وضػػع ،مػػؤخرا ،فػػي الضػػفة الغرعيػػة ،عاػػد إنيءئيػػء ظػػءىرة
المقءومة المسمحة (2000ػ ،)2005وعاد انسحءعيء األحءدي مف قطءع غزة وفرضيء الحصءر المشدد عمييء.
سءدسءً ،الحركة الوطنية الفمسطينية :مػع قيػءـ السػمطة تخمػت الحركػة الوطنيػة الفمسػطينية عػف طءعايػء كحركػة
تحرر وطني ،وتحولت إلى نوع مف سػمطة تتاػءيش مػع االحػتالؿ ،مػع كػؿ مػء يترتػب عمػى ذلػؾ مػف عالقػءت
ثنءئية تتمثؿ عءلتنسيؽ األمني واالعتمءدية االقتصءدية والتعاية اإلدارية والقءنونية.
وىػػذا يفيػػد عػػأف ىػػذه الحركػػة فقػػدت أىميتيػػء النضػػءلية وصػػدقيتيء الوطنيػػة ،مػػء أثػػر عمييػػء ،عػػدليؿ ترّىػػؿ عنءىػػء،
وشػػيوع الفسػػءد السيءسػػي والمسػػمكي داخميػػء ،السػػيمء مػػع وجػػود طعقػػة سيءسػػية سػػءئدة فييػػء ،عءتػػت تاتمػػد فػػي
وجودىء وامتيءزاتيء ومكءنتيء عمى استمرار واقع السمطة ،عغض النظر عف األثمءف السيءسية واألمنية العءىظة
النءجم ػػة ع ػػف ك ػػؿ ذل ػػؾ .وع ػػدييي فإن ػػو ف ػػي ظ ػػروؼ الس ػػمطة ع ػػءت المنض ػػووف ف ػػي إط ػػءر الكيءن ػػءت السيءس ػػية
ػدعر أح ػ ػواليـ الخءصػ ػػة ،وتازيػ ػػز مكػ ػػءنتيـ
الفمسػ ػػطينية (المنظمػ ػػة والسػ ػػمطة والفصػ ػػءئؿ) ياطػ ػػوف األولويػ ػػة لتػ ػ ّ
الشخصػػية ،عػػدال مػػف االىتمػػءـ عتطػػوير الحءلػػة الفمسػػطينية (المفػػءىيـ والعنػػي والاالقػػءت) وعػػدال مػػف االىتمػػءـ
ععحػػث أو عمراجاػػة الخيػػءرات الوطنيػػة ،فػػي مواجيػػة االحػػتالؿ ،وعػػدال مػػف نقػػد حػػءؿ الترىػػؿ والتعمػػد فػػي الجسػػـ
الفمسطيني.
سءعاء :االنقسءـ الفمسطيني :ومف آثءر التحوؿ مف حركة تحرر إلػى سػمطة تحػت االحػتالؿ ،نشػوب حػءؿ مػف
تعيف ععر التجرعة عػأف
الخالؼ والتنءعذ واالقتتءؿ واالنقسءـ عيف أىـ حركتيف وطنيتيف لمشاب الفمسطيني .وقد ّ
ىذيف الفصيميف اشتغال عءلتصءرع فيمء عينيمء عمى السمطة والمكءنة عدال مف التصءرع مع االحتالؿ ،وقد نجـ
عػف ذلػؾ انقسػػءـ النظػءـ السيءسػػي الفمسػطيني ،وفصػػؿ الضػفة عػػف غػزة ،كمػػء نجػـ عػػف ذلػؾ زيػػءدة الفجػوة عػػيف
الشػػاب وفصػػءئمو الوطنيػػة ،التػػي عءتػػت تضػػع مصػػءلحيء الفصػػءئمية عمػػى رأس األولويػػءت عػػدال مػػف مصػػءلح
ترسخ واقع االنقسءـ طواؿ السنوات الخمس المءضية (2007ػ.)2012
القضية والشاب ،عدليؿ ّ
ثءمنءً ،منظمة التحرير :لقد نجـ عف قيءـ كيءف السمطة نشو واقػع مػف تيمػيش وتغييػب كيػءف منظمػة التحريػر
عمانءىػػء ومعنءى ػػء ،والت ػػي كءن ػػت فػػي مكءن ػػة الممث ػػؿ الش ػػرعي الوحي ػػد لمفمسػػطينييف ف ػػي كءف ػػة أم ػػءكف وج ػػودىـ.
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المشػػكمة أف كيءنيػػة السػػمطة لػػـ تسػػتطع أف تمػػأل الفػراغ الػػذي كءنػػت تحتمػػو كيءنيػػة منظمػػة التحريػػر ،السػػيمء أف
مسػػؤوليتيء التمثيميػػة ظمّػػت محصػػورة فػػي فمسػػطينيي الضػػفة والقطػػءع ،وعخءصػػة أف السػػمطة نفسػػيء عءتػػت تحػػوـ
مف حوليء شعيءت سيءسية ،وأنيء لـ تثعت ذاتيء ،وأنيء وصمت إلى طريؽ مسدود .وعءلنتيجة فقد نجـ عف كؿ
ضيات المنظمة ولكنيء في المقءعؿ لـ ترعح السمطة.
ذلؾ أف القيءدة الفمسطينية ّ
تءس ػػاءً ،الالجئ ػػوف :شػ ػ ّكؿ انتق ػػءؿ مرك ػػز ثق ػػؿ الام ػػؿ ال ػػوطني الفمس ػػطيني إل ػػى ال ػػداخؿ نقم ػػة ض ػػرورية وميم ػػة
وتءريخية ،لكف مشكمة ىذا االنتقءؿ أنو جء عثمف سيءسي عءىظ ،وخطير ،تمثؿ عإخراج ماليػيف الالجئػيف مػف
الماءدالت السيءسية وموازيف القوى الفمسطينية ،كمء تمثؿ عتراجع دور ىذه الكتمة الكعيرة في الاممية الوطنيػة.
األنكى مف كؿ ذلؾ أف ىذا الوضع تـ في منءخ تيميش منظمة التحرير ،التػي كءنػت تشػكؿ الكيػءف السيءسػي
المانػػوي والرمػػزي لالجئػػيف فػػي الخػػءرج ،وفػػي ظػػؿ منءخػػءت تػػوحي عوضػػع ىػػدؼ الدولػػة المسػػتقمة فػػي الضػػفة
والقطءع عمى رأس األجندة السيءسية عمى حسءب الالجئيف وحقّيـ المتمثؿ عءلاودة.
ومامػػوـ أف ظػػروؼ المفءوضػػءت وم ػوازيف القػػوى ال تسػػمح عطػػرح ىػػدفي الدولػػة والاػػودة ،فػػي وقػػت واحػػد ،وأف
مداوالت المفءوضءت ،ولو غير الرسمية ،أوحت عإمكءف وضع حؽ الاودة لالجئيف فػي موضػع المسػءومة فػي
المفءوضػػة مػػع إس ػرائيؿ .ومػػف جيػػة أخػػرى فػػإف األوضػػءع والتطػػورات فػػي عمػػداف المجػػو أكػػدت لالجئػػيف عػػأف
التركي ػػز عم ػػى الس ػػمطة م ػػف قع ػػؿ القي ػػءدات الفمس ػػطينية ج ػػء عم ػػى حس ػػءب االىتم ػػءـ عأوض ػػءعيـ ومش ػػكالتيـ
الحيءتية ،في األردف والاراؽ ولعنءف وسوريء.
عءشػ اًر ،التسػػوية :أدى قيػػءـ السػػمطة فػػي الضػػفة والقطػػءع ،وىػػي سػػمطة مقيػػدة ،وتخضػػع لسػػيءدة االحػػتالؿ ،إلػػى
التشػػويش عمػػى مانػػى قضػػية فمسػػطيف أمػػءـ ال ػرأي الاػػءـ الاػػءلمي ،إذ عػػدا وكػػأف قضػػية الفمسػػطينييف إنمػػء ىػػي
مجرد صراع عمى الحدود ،وأنيء عمثءعة صراع عيف طرفيف متكءفئيف وعيف حقيف متسءوييف.
يفسر تركيز الاءلـ عمى القضءيء الحدودية وعمى المكءنة القءنونية لمدولة الفمسػطينية المفترضػة ،فػي حػيف
ىذا ّ
أف قضية الفمسطينييف ،عءعتعءرىء قضية تحرر وطني ،وضمنيء قضػية الالجئػيف ،لػـ ياػد ليػء صػدى عػءلمي،
أي أف خيػػءر أوسػػمو نقػػؿ الص ػراع مػػع إس ػرائيؿ مػػف ممػػؼ  1948إلػػى ممػػؼ  1967وفقػػط ،وىػػذا ىػػو مفيػػوـ
إسرائيؿ لفكرة "دولتيف لشاعيف" ،عمء في ذلؾ ساييء الدؤوب لفرض االعتراؼ عيء كدولة ييودية حص اًر.
حءدي عشر ،إشكءلية اليوية :نشأ عف قيءـ السمطة ،والتركيز عمى خيءر الدولة في الضفة والقطءع ،وتيميش
منظمػػة التحريػػر ،غيػػءب اإلجمءعػػءت الوطنيػػة عػػيف صػػفوؼ الفمسػػطينييف ،فمػػيس ثمػػة مشػػروع سيءسػػي جػػءمع،
وليس ثمة كيءنية سيءسية جءماة.
تمزؽ العنية المجتماية لمفمسطينييف ،وغيءب اإلقميـ الموحد ليػـ ،وتػوزعيـ عمػى عمػداف
ومء يفءقـ مف ذلؾ واقع ّ
وسمطءت متاددة ومختمفة .ويخشى أف ىذا الوضع ،في حءؿ تكرسو ،قد يفػتح عمػى خمػؽ تشػقّقءت فػي اليويػة
الوطنية لمفمسطينييف ،رعمء تناكس عمػى شػكؿ تعػءيف فػي أىػدافيـ وأولويػءتيـ وتطماػءتيـ ،األمػر الػذي يفتػرض
االنتعءه إليو جيداً.
مف كؿ ذلؾ يمكف االستنتءج عأف الفمسطينييف مانيوف عمراجاة خيءر أوسمو وخيءر السمطة ،عاد ىذه التجرعػة
المريرة والخطيرة ،التي يعمغ عمرىء عقديف مف الزمف .ىذا يتطمب قوة إرادة ،ونوعء مف التصميـ عمى مراجاػة
التجرعة السءعقة مراجاة نقدية ومسؤولة وحءسمة ،عغرض استاءدة الحركة الوطنية الفمسطينية لطءعايء كحركػة
تحرر وطني ،واعءدة عنءئيء عمى أسس نضءلية ووطنية ومؤسسية وتمثيمية وععر االنتخءعءت.
وفي ذلؾ فمف العدييي أنو ال يمكف استنيءض الحءلة الوطنية الفمسػطينية وتازيػز اليويػة الجمايػة الفمسػطينية
مػػف دوف صػػوغ مشػػروع وطنػػي فمسػػطيني مميػػـ ،يايػػد االعتعػػءر لمتطػػءعؽ عػػيف قضػػية فمسػػطيف وأرض فمسػػطيف
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وشػػاب فمسػػطيف وحركتػػو الوطنيػػة ،فيػػذا مػػء يكفػػؿ لشػػاب فمسػػطيف وحدتػػو ،ووحػػدة ىويتػػو ،وشػػاوره عءلمسػػتقعؿ
المشػػترؾ .فمػػء يش ػ ّكؿ حق ػءً المشػػروع النقػػيض إلس ػرائيؿ االسػػتامءرية والانص ػرية والدينيػػة /الييوديػػة ىػػو نشػػو
مشروع فمسطيني يتأسس عمى قيـ الحرية والادالة والكرامة والمسءواة والديمقراطية.
الجزيرة نت ،الدوحة2012/6/12 ،

« 75القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون» مهددون في سيناء

ديفيد شينكر
"ال يقتصػػر تيديػػد التػػدىور األمنػػي فػػي شػػعو جزي ػرة سػػينء عمػػى ق ػوات حفػػظ السػػالـ المتمرك ػزة ىنػػءؾ عػػؿ يمتػػد
أيضءً إلى ماءىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية".
منذ عءـ  1982و«القوة المتاددة الجنسيءت والمراقعوف» يراقعوف االلتزاـ عءلترتيعءت األمنية الواردة في ماءىدة
السالـ المصرية اإلسرائيمية في سينء  .لكف عاد مرور ثالث عقود وسقوط نظءـ معػءرؾ والمكءسػب االنتخءعيػة
التػػي حصػػدىء «اإلخ ػواف المسػػمموف» إلػػى جءنػػب الف ػراغ األمنػػي فػػي سػػينء والسيءسػػءت الشػػاعوية فػػي القػػءىرة
وِ
ضػػات الماءىػػدة و«القػػوة المتاػػددة الجنسػػيءت والمراقعػػوف» تحػػت ضػػغط لػػـ يسػػعؽ لػػو مثيػػؿ .ورغػػـ أنػػو مػػف
ُ
السػػءعؽ ألوانػػو الحػػديث عػػف إلغػػء ماءىػػدة السػػالـ أو ميمػػة الم ػراقعيف إال أف تغيػػر الوضػػع الػراىف فػػي مصػػر
والتيديدات األمنية المتزايدة في سينء قد زادت مف تاقيد ميمة «القوة المتاددة الجنسػيءت والمراقعػوف» عشػكؿ
كعير ،وىو مء يمكف أف يترتب عميو في النيءية ضاؼ االلتزاـ الدولي تجءه قوة حفظ السالـ.
الخمفية
نشأت فكرة «القوة المتاددة الجنسيءت والمراقعوف» في المقءـ األوؿ داخؿ أروقة األمـ المتحدة عقب اتفءقيءت
كءمب ديفيد عءـ  .1979فعاد أف استخدمت الصيف وروسيء حؽ النقض "الفيتو" لالعتراض عمى الميمة في
مجمػػس األمػػف ،اتفقػػت واشػػنطف ومصػػر واسػرائيؿ عمػػى تشػػكيؿ «القػػوة المتاػػددة الجنسػػيءت والمراقعػػوف» خػػءرج
إطػػءر األمػػـ المتحػػدة ،وذلػػؾ عتحديػػد إدارة القػػوة وتمويميػػء عما ػرفتيـ الخءصػػة .وعموجػػب الممحػػؽ  1مػػف المػػءدة
الثءنيػػة مػػف الماءىػػدة فقػػد أسػػند إلػػى «القػػوة المتاػػددة الجنسػػيءت والمراقعػػوف» ميمػػة مراقعػػة "المنطقػػة ج" التػػي
تاءدؿ تقريعءً رعع مسءحة سينء وتمتد عمى طوؿ الحدود مع إسرائيؿ.
وتتشكؿ «القوة المتاددة الجنسيءت» والمراقعوف التءعاوف ليء حءليءً مػف  1656فػرداً عسػكريءً ينتمػوف إلػى اثنػي
عشر دولة في المنطقة الحدودية المنزوعة السػالح إلػى جءنػب  17مسػؤوالً مػدنيءً فػي الجػز المتعقػي مػف شػعو
جزيػرة سػػينء  .وعءإلضػػءفة إلػػى الامميػػءت العريػػة فػػإف «القػػوة المتاػػددة الجنسػػيءت والمراقعػػوف» يقومػػوف عػػدوريءت
استطالع جوية فوؽ سينء لمتحقؽ مف أف نشر القوات المصرية يتفػؽ مػع الت ازمػءت مصػر .وتسػءىـ الواليػءت
المتحدة عمء يقرب مف  700فرداً في «القوة المتاددة الجنسػيءت والمراقعػوف» مػوزعيف عمػى "فريػؽ عمػؿ كتيعػة
المشءة" ووحدة الدعـ الموجستي (التي تقوـ عتػوفير الطػءئرات والقيػءـ عامميػءت جويػة) وعمػى غيرىػء مػف األطقػـ
الاءممة .وعءلنسعة لمميزانية ،تتػولى إسػرائيؿ ومصػر وواشػنطف تمويػؿ القػوة عءلتسػءوي ،حيػث سػءىمت كػؿ منيػء
عمعمغ  25مميػوف دوالر فػي عػءـ  2011مدعومػة عمػنح تقػؿ عػف ذلػؾ عكثيػر مػف الػدوؿ األخػرى (كػءف قػد عمػغ
مجموعيء أقؿ مف  4مالييف دوالر في الاءـ المءضي) .وفي عءمي  2005و 2007تـ تمديػد تفػويض «القػوة
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المتاػػددة الجنسػػيءت والمراقعػػوف» لضػػمءف مطءعقػػة التواجػػد المصػػري الماػػزز عمػػى طػػوؿ الحػػدود مػػع غ ػزة مػػع
الماءىدة.
استهداف «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون»
عمػػى الػػرغـ مػػف أف «القػػوة المتاػػددة الجنسػػيءت والمراقعػػوف» لػػـ يتارض ػوا لمسػػتوى اعتػػدا ممءثػػؿ لمػػء شػػيدتو
منظمػءت حفػػظ سػػالـ ومراقعػػة أخػػرى ك ػ "قػوات األمػـ المتحػػدة المؤقتػػة فػػي لعنػػءف" ("اليونيفيػػؿ") إال أف توجيػػءت
المشػػيد فػػي سػػينء ال تعاػػث عمػػى التفػػءؤؿ .لقػػد كءنػػت اليجمػػءت المءضػػية نػػءدرة الحػػدوث  -ف ػي عػػءـ 2005
ىءجـ أحد العدو مركعة تءعاة لػ «القوة المتاددة الجنسيءت والمراقعوف» مستخدمءً ععوة نءسفة ،وعاد مػرور عػءـ
تـ استيداؼ مركعة أخرى في ىجوـ انتحءري .وعءستثنء ىذيف الحءدثيف فقد كءنت «القػوة المتاػددة الجنسػيءت
والمراقعػػوف» قػػءدريف عمػػى الامػػؿ فػػي ظػػؿ درجػػة نسػػعية مػػف األمػػف حتػػى اآلف .وفػػي الوقػػت الػػذي تػػدىور فيػػو
األمف عاد معءرؾ أصعحت سينء تشكؿ خط اًر متزايداً ،حيث أف السمطءت المصرية غير قءدرة أو غيػر راغعػة
في حمءية خطوط الغءز أو حمءية الحدود مع غزة أو منع التسمؿ مف الخءرج.
وفي خضـ ىذا الفراغ األمني يعدو أف تنظيـ إسالمي متشدد عمػى غػرار تنظػيـ «القءعػدة» قػد عػدأ يترسػخ فػي
شػػعو الجزيػرة .ففػػي آب/أغسػػطس  2011أعمنػػت منظمػػة غيػػر ماروفػػة حتػػى اآلف تػػدعى تنظػػيـ «القءعػػدة فػػي
شػػعو جزي ػرة سػػينء » عػػف مسػػؤوليتيء عػػف ميءجمػػة مركػػز شػػرطة الا ػريش .وعاػػد أرعاػػة أشػػير أعمنػػت جمءعػػة
أخرى مقرىء سينء تسمى "أنصءر الجيءد" معءياتيء لزعيـ تنظيـ «القءعدة» أيمف الظواىري.
وفػي نفػػس الوقػت يرتػػع رجػءؿ القعءئػػؿ العدويػػة تحػت قيػػود ال تػذكر فػػي ظػػؿ غيػءب السػػمطة القويػة لمدولػػة .ففػػي
شػ ػػير آذار/مػ ػػءرس ،حءصػ ػػرت مجموعػ ػػة مسػ ػػمحة مػ ػػف رجػ ػػءؿ القعءئػ ػػؿ ماسػ ػػكر «القػ ػػوة المتاػ ػػددة الجنسػ ػػيءت
والمراقعػػوف» فػػي الجػػورة لثمءنيػػة أيػػءـ مط ػءلعيف عػػءإلفراج عػػف سػػجيف عػػدوي تػػـ حعسػػو فػػي تفجي ػرات طءعػػء عػػءـ
 2004وشػرـ الشػيخ عػءـ  .2005وفػي الشػػير المءضػي اعترضػت مجموعػة مػف العػػدو طريػؽ مركعػة تءعاػة ل ػ
«القوة المتاددة الجنسيءت والمراقعوف» عيف نقطتي تفتيش .وعءلرغـ مف عدـ إنزاؿ أي فرد مػف المركعػة إال أنػو
كءنت ىنءؾ احتمءالت عتصػءعد الموقػؼ .وفػي الواقػع أنػو عاػد وقػوع الحػءدث نشػرت صػحيفة "المصػري اليػوـ"
المص ػرية اليوميػػة أنعػػء عػػف اختطػػءؼ عػػدوي لاش ػرة مػػف أف ػراد ق ػوات حفػػظ السػػالـ التءعاػػة لػ ػ «القػػوة المتاػػددة
الجنسيءت والمراقعوف» لكف تـ إفراجو في وقت الحؽ.
كمػء أف سػينء ىػػي أيضػءً فػي طريقيػػء لتصػعح نقطػػة انطػالؽ مغريػة عمػػى نحػو مت ازيػد إلرىػػءعيي غػزة لميءجمػػة
إسػرائيؿ .ففػػي آب/أغسػػطس  2011قءمػػت "لجػػءف المقءومػػة الشػػاعية"  -وىػػي منظمػػة إرىءعيػػة فمسػػطينية تامػػؿ
مع كؿ مف «حمءس» و "جيش اإلسالـ" المنتسب لػ تنظيـ «القءعػدة»  -عشػف حممػة ععػر الحػدود مػف مصػر
أسػػفرت عػػف مقتػػؿ ثمءنيػػة إسػرائيمييف مػػف عيػػنيـ جنػػدييف .كمػػء أف المقػػءتميف الفمسػػطينييف يقومػػوف اآلف عنصػػب
الصػ ػواريخ عش ػػكؿ مس ػػعؽ ف ػػي س ػػينء  .وى ػػذه المجموع ػػءت ل ػػـ تس ػػتيدؼ عا ػػد أفػ ػراد «الق ػػوة المتا ػػددة الجنس ػػيءت
والمراقعوف» ولكنيء قد تفاؿ ذلؾ في المستقعؿ.
تراجع التأييد المصري لممعاهدة
يػػتحكـ اإلسػػالميوف اآلف فػػي ح ػوالي  75عءلمءئػػة مػػف العرلمػػءف المصػػري موزعػػة عمػػى «اإلخ ػواف المسػػمميف»
والجمءعءت السمفية المحءفظة المتشددة .وعنء عمى مء تسفر عنو انتخءعءت اإلعػءدة الرئءسػية فػي وقػت الحػؽ
مف ىذا الشير فقد يتسنى ليـ كذلؾ وفي وقت قريب التحكـ فػي الفػرع التنفيػذي .ولػـ يصػرح «اإلخػواف» أعػداً
أنيػـ سػػيمغوف الماءىػػدة مػع إسػرائيؿ لكػػف قيػػءدات «الجمءعػة» تتجػػو إلػػى إعػػءدة التفػءوض عشػػأف االتفءقيػػة عمػػى
أقؿ تقدير .ومء يانيو مء تقدـ عءلضعط حيءؿ «القوة المتاددة الجنسيءت والمراقعوف» غيػر واضػح .واذا أتيحػت
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لإلسػػالمييف الفرصػػة فيكػػءد يكػػوف مػػف المؤكػػد إنيػػـ سػػيرفاوف القيػػود عػػف دخػػوؿ الفمسػػطينييف إلػػى مصػػر عػػف
طريؽ غزة وىذا مء قد يجاؿ سينء أكثر خطورة.
وفي الوقت نفسو قد يرى «اإلخواف المسمموف» مصمحة في إعءدة إرسء األمف في سينء  -وعمى الرغـ مف
رواعطيء التءريخية مػع تنظػيـ «القءعػدة» فقػد تتاػرض «الجمءعػة» لمضػغط إف أرادت إرجػءع صػنءعة السػيءحة
المترديػػة إل ػػى المس ػػءر الص ػػحيح .ومػػع أف اإلس ػػالمييف ق ػػد حص ػػدوا عم ػػى أغمعيػػة األصػ ػوات ف ػػي س ػػينء أثن ػػء
االنتخءع ػػءت العرلمءني ػػة إال أن ػػو ل ػػـ يتض ػػح عا ػػد م ػػء إذا كءن ػػت الحكوم ػػة س ػػتمتمؾ اإلرادة السيءس ػػية واالنص ػػيءع
الاسكري المطموعيف لعد حممة قمع [مف أجؿ فرض النظءـ] .واذا مء فءز مرشح «اإلخواف» عمنصب الرئءسة
فسوؼ تجد «الجمءعة» نفسيء فو اًر وعمى األرجح في نزاع مع الجيش ممء سػيترؾ «القػوة المتاػددة الجنسػيءت
والمراقعوف» يقدموف الدعـ ألنفسيـ عأنفسيـ.
خطر االستنزاف
فػػي ضػػو ى ػػذه الاوامػػؿ ،سػػوؼ تواج ػػو «القػػوة المتاػػددة الجنس ػػيءت والمراقعػػوف» تحػػديءت كعيػػرة فػػي األش ػػير
والسػػنوات القءدمػػة .ومػػف المؤكػػد أف أي مػػف األثنػػي عشػػر دولػػة المشػػءركة فػػي القػػوة لػػـ تيػػدد عءالنسػػحءب .ففػػي
 2011أشػػءرت التقػػءرير إلػػى أف و ازرة الػػدفءع االمريكيػػة قػػد اتصػػمت مػػع إس ػرائيؿ ومصػػر عشػػأف خفػػض عػػدد
القوات التي تمتزـ عيء الواليءت المتحدة ولكف لـ يحدث أي تقدـ يذكر حيءؿ ىػذا االقتػراح .واليػوـ ومػع صػاود
اإلسػػالمييف واحتمػػءؿ حػػدوث تػػدىور حػػءد فػػي الاالقػػءت المص ػرية اإلس ػرائيمية فػػإف تقميػػؿ التواجػػد الػػدولي فػػي
سينء الذي ىو قميؿ عءلفاؿ لف يجد مف يتحمس لو.
كػذلؾ فػػإف حءلػة عػػدـ االسػتقرار األمنػػي فػي شػػعو جزيػرة سػػينء سػوؼ تجاػػؿ مػف الصػػاب عمػى نحػػو مت ازيػد ل ػ
«القوة المتاددة الجنسػيءت والمراقعػوف» أف ينجػزوا أعمػءليـ عمػى أرض الواقػع؛ وقػد جػددت القػوة مركعءتيػء فػي
السنوات األخيرة والكثير منيء مدرع إمء كميءً أو جزئيػءً .وعسػعب ت ازيػد مخػءوؼ االختطػءؼ فقػد تػـ إلغػء الكثيػر
مػػف الػػدوريءت ،كمػػء تحػػدثت التقػػءرير عػػف خفػػض عػػدد طماػػءت االسػػتطالع الجويػػة نظ ػ اًر لمتخػػوؼ مػػف قيػػءـ
اإلرىػػءعييف أو غيػػرىـ مػػف الجيػػءت الفءعمػػة عءسػػتخداـ "نظػػـ الػػدفءع الجػػوي المحمولػػة" واذا اسػػتمر الموقػػؼ فػػي
التدىور فقد تخفض «القوة المتاددة الجنسيءت والمراقعوف» مػف دوريءتيػء عشػكؿ أكعػر ،مثممػء حػدث مػع "قػوات
األمػػـ المتحػػدة المؤقتػػة فػػي لعنػػءف" .وعمػػى الػػرغـ مػػف أف القػػوة لػػـ تاػػءف مػػف القتمػػى فػػي األشػػير األخيػرة إال أف
التزاـ المءنحيف سوؼ يضاؼ إذا عدأت أعػداد الضػحءيء مػف القػوات تت ازيػد .ومػع مػرور الوقػت سػوؼ يصػاب
الدفءع عف ميمة «القوة المتاددة الجنسيءت والمراقعوف» ،ىكذا عكؿ عسػءطة إال إذا تحسػنت األوضػءع األمنيػة
في سينء  -أو إذا تـ تغيير قواعد االشتعءؾ ،وىو مء يعدو مستعاداً.
أمػػء عءلنسػػعة لواشػػنطف فينعغػػي أف يكػػوف الضػػغط المت ازيػػد عمػػى «القػػوة المتاػػددة الجنسػػيءت والمراقعػػوف» مػػدعءة
لمقمؽ .وحتى اآلف أثعتت ماءىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية متءنتيء عشكؿ ممحوظ ،ولكف الفوضػى الحءصػمة
فػػي سػػينء والػػى جءنعيػػء حكومػػة مص ػرية قءدمػػة قػػد تعػػدي ص ػراحة ماءداتيػػء لالتفءقيػػة ال ينعئػػءف عءالسػػتقرار.
ولمحفءظ عمى كؿ مف «القوة المتاددة الجنسيءت والمراقعوف» والماءىػدة ينعغػي عمػى إدارة أوعءمػء التاػءطي مػع
مصر واسرائيؿ حوؿ آليءت لتحسيف الجيود األمنية فػي "المنطقػة ج" لتشػمؿ نشػر قػوات مصػرية إضػءفية مػف
حػػرس الحػػدود وق ػوات عسػػكرية أخػػرى فػػي تمػػؾ المنطقػػة .أمػػء إذا اسػػتمرت أعمػػءؿ الانػػؼ كمػػء ىػػي عميػػو فقػػد
يحتػػءج الشػػركء إلػػى إعػػءدة تاريػػؼ قواعػػد االشػػتعءؾ لػ ػ «القػػوة المتاػػددة الجنسػػيءت والمراقعػػوف» لػػتاكس عشػػكؿ
أفضؿ العيئة الادائية المتزايدة التي تامؿ فييء .وفي غيءب ىذه التاديالت فقػد يايػؽ المسػءر الحػءلي عمميػءت
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حفظ السالـ في سينء عحيث تصعح في وضع ال يمكف تحممو  -ممء يمثػؿ صػفاة أخػرى التفءقيػة متصػدعة
عءلفاؿ.
معهد واشنطن2012/6/4 ،

 76مقدمات تصفية قضية الالجئين؟

عدنءف ادريس*
يثي ػػر مش ػػروع القػ ػرار ال ػػذي تق ػػدـ ع ػػو الاض ػػو "م ػػءرؾ كي ػػرؾ" ال ػػى الك ػػونغرس االمريك ػػي عش ػػأف :تقم ػػيص حج ػػـ
المسػػءعدات االمريكيػػة لالونػػروا ,ليختػػزؿ الػػى مػػء يكفػػي لمسػػءعدة مػػف تعقػػى مػػف الجئػػي عػػءـ  1948عمػػى قيػػد
الحيػػءة (دوف اعنػػءئيـ وأحفػػءدىـ) وىػػو مػػء يقػػدره االمريكيػػوف عثالثػػيف الفػػء مػػنيـ ,كمػػء ويػػدعو الػػى عػػدـ احتسػػءب
الالجئػػيف فػػي كػػؿ مػػف االردف والضػػفة الغرعيػػة وقطػػءع غػزة ضػػمف أعػػداد الالجئػػيف ..يثيػػر ىػػذا التوجػػو الجديػػد
الاديد مف المسءئؿ القديمة والجديدة.
( )1االستراتيجية واألىداؼ والمواقؼ السيءسية االمريكية تجءه مسألة الصراع الارعي -الصييوني وعخءصػة
تجءه القضية الفمسطينية ,وعشكؿ أخص تجءه قضية الالجئيف الفمسطينيف.
وىي استراتيجية قديمة – جديدة ,تتسءوى فييء المواقؼ والمقءرعءت االمريكية عشأف مسألتيف:
أ) اخضءع االعتراؼ ب ـ .ت  .ؼ وتقديـ مسءعدات لمشاب الفمسطيني ,لقػ اررات دوريػة ذات صػفة عوليسػية
تسػ ػػمطية – رقءعيػ ػػة مػ ػػف قعػ ػػؿ(الكونغرس االمريكػ ػػي) ,ع ػ ػػرىف ذلػ ػػؾ عمواقػ ػػؼ ـ.ت.ؼ (وتحديػ ػػدا مػ ػػف مس ػ ػػألتي
"االرىءب" ,والتقدـ في المفءوضءت)!.
ب) اخضءع تقديـ مسءعدات مءلية لالونػروا ,العتعػءرات عػدة اسػتيدفت تحويميػء فيمػء مضػى الػى أداة تخػدير,
واالف لتحويميء الى أداة تصفية نيءئية لقضية الالجئييف الفمسطينييف.
وفي المقءعؿ تنتظر االدارة االمريكية حموؿ الوقت المؤاتي ,لنقؿ سفءرتيء الى القدس تجسيدا العترافيء عءلقدس
عءصمة لمكيءف الصييوني ,وىو مػء يانػي فػي الوقػت ذاتػو انكػءر حػؽ الفمسػطينييف فػي القػدس ,عءصػمة ليػـ,
وعءلتءلي نفي كؿ حؽ ليـ فييء.
اذف ىػػي اسػػتراتيجية واحػػدة متاػػددة الفصػػوؿ والحمقػػءت ,تسػػتيدؼ فػػي مجمميػػء ومجموعيػػء تصػػفية أىػػـ ركػػءئز
ومحءور القضية الوطنية الفمسطينية (القدس ,الالجئيف ,مء تعقػى مػف أرض فمسػطيف فػي الضػفة وقطػءع غػزة,
تصعح عحسب السيءسة االمريكية أراض متنءزع عمييء ,يقرر مصيرىء عءلتفءوض – أي موازيف القوى!
( )2مسػ ػػيرة االونػ ػػروا الحءفمػػػة عءلمناطفػ ػػءت والتقمعػ ػػءت واسػ ػػتراتيجيتيء الخءضػ ػػاة عءلكءمػ ػػؿ لالعت ػ ػزاز االمريكػ ػػي
والغرعػػي عمومػػء .وىػػي مسػػيرة كػػءف يكتنفيػػء الغمػػوض ومحػػءوالت االلتفػػءؼ عمػػى قػ اررات الجمايػػة الاءمػػة لالمػػـ
المتحدة ععر الساي اليجػءد عػدائؿ ليػء منػذ عػدايءتيء  .وخػالؿ ىػذه المسػيرة  ,لػـ تكػف االونػروا لتفػوت فرصػة ,
تكشؼ فييء صراحة عف وجييء التصفوي القعػيح  ,كممػء عػدا ليػء أف الظػروؼ مؤاتيػة لالعػالف عػف ذلػؾ .ولػف
نتطرؽ ىنء الى ىذه المحطءت  ,لكثرتيء  .غير أننء سنقصر الحديث عمى مسألتيف ذواتي صمة عموضوعنء:
أ) تعريف االونروا لالجئ الفمسطيني:
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اقت ػػرح مف ػػوض ع ػػءـ لالون ػػروا ع ػػءـ  1950ف ػػي تقريػ ػرة األوؿ ,م ػػء أس ػػمءه تاريف ػػء "لألغػ ػراض الاممي ػػة" لالج ػػئ
الفمسطيني عأنو:
"الشخص المحتءج الذي فقد وطنو وسعؿ عيشو ج ار الحرب في فمسطيف" .ثـ تطػور تاريػؼ االونػروا لالجػئ
الفمسػػطيني عمػػرور الوقػػت عحيػػث أصػػعح عمػػى النحػػو اآلتػػي" :الالجػػئ الفمسػػطيني ىػػو الشػػخص الػػذي كءنػػت
اقءمتو الطعياية في فمسطيف لمػدة سػنتيف عمػى االقػؿ قعػؿ انػدالع الصػراع عػءـ  ,1948والػذي عسػععو فقػد كػال
مػف وطنػو وسػعؿ عيشػػو وأصػعح الجئػء عػءـ  1948فػػي احػدى الػدوؿ التػي تقػػدـ فييػء االونػروا خدمػة االغءثػػة.
والالجئ ػػوف ض ػػمف ى ػػذا التاري ػػؼ ,وأحف ػػءدىـ المعءشػ ػريف يس ػػتحقوف مس ػػءعدة الوكءل ػػة :اذا ك ػػءنوا مسػ ػجميف ل ػػدى
االونروا ويايشوف في منءطؽ عمميءت االونروا  ,ويحتءجوف لممسءعدة".
(التشديد مضءؼ) .ومف الواضح أف ىذا التاريؼ ىو تاريؼ تصفوي عءلكءمؿ وفي كؿ جنعءتو! فمنذ العدايػة
تحصػػر االونػػروا تاريػػؼ الالجػػئ الفمسػػطيني عمػػف لجػػأ الػػى احػػدى الػػدوؿ المضػػيفة ( االردف عضػػفتيو آنػػذاؾ),
سوريء ,لعنءف ،قطءع غزة).
وىذا التاريؼ ينءقض نفسو عداية :فيو ينءقض أوؿ فقرة منو ذاتو ,ومف جية أخرى "يشطب" عشرات االلػوؼ
مػػف الالجئػػيف (انػػذاؾ) ممػػف لجػػأوا الػػى دوؿ أخػػرى غيػػر ىػػذه الػػدوؿ والمنػػءطؽ (التػػي تارفيػػء االونػػروا عمنػػءطؽ
عمميءتيء) ,وممف لـ يسجموا ضمف سجالت االونروا أو لـ يحصموا عمى مء سمي عػ "عطءقة االغءثة" ! أمء مف
زاوية أخرى فءف ىذا التاريؼ ياود ليحدد – عمصطمح غػءمض – الالجئػيف وأحفػءدىـ المعءشػريف( :وال ياػرؼ
م ػػء المقص ػػود عءالحف ػػءد المعءشػ ػريف!) ,حءصػ ػ ار أحقي ػػة أولئ ػػؾ عءلمس ػػءعدة عتس ػػجيميـ ل ػػدى االون ػػروا ف ػػي من ػػءطؽ
عمميءتيء وعءلحءجة لممسءعدة ! وفي ىذه النصوص نيءت تصفوية معيتة واضحة ال تحتءج الى شرح.
أمء االخطر واألىـ في تاريؼ االونروا لالجئ الفمسطيني ,ىػو فضػال عمػء اصػطمح عتسػمية "تاريػؼ عممػي",
أنو يتجءىؿ األصؿ والجذر السيءسي لاممية المجو وعءلتػءلي التاريػؼ السيءسػي والقػءنوني لالجػئ الفمسػطيني.
فػػءلالجئ الفمسػػطيني ىػػو نتػػءج عمميػػة غػػزو خػػءرجي أعقعيػػء حػػرب تطييػػر عرقػػي عدوانيػػة شػػءممة لػػألرض ومػػء
عمييػػء ,ولالنسػػءف ومػػء يممػػؾ ,أي أنػػو نتػػءج ص ػراع سيءسػػي (عمػػى أضػػاؼ توصػػيؼ) ،إف لػػـ نقػػؿ انيػػء م ػؤامرة
سيءسػػية دوليػػة كعػػرى .وعميػػو لػػو كءنػػت االونػػروا نزييػػة وغيػػر متواطئػػة فػػي صػػيءغة تاريفيػػء لالجػػئ ,ولػػو انيػػء
كءنػػت مخمصػػة فػػي نصوصػػيء ومواقفيػػء واج ار اتيػػء وق ارراتيػػء لق ػ اررات الجمايػػة الاءمػػة التػػي انشػػأت عموجعيػػء,
كقرار  194كمثءؿ ,لكءف عمييء القوؿ عأنيـ كؿ االشخءص ونسميـ الذيف أجعروا عمى مغءدرة ديءرىـ وأمالكيـ
وأمءكف اقءمتيـ الطعياي قعؿ عءـ  1948عسعب مء تارضوا لو مف عػدواف وعطػش ومػذاعح وطػرد قسػري ....
 ,والػػذيف يحػػؽ ليػػـ الاػػودة الػػى تمػػؾ الػػديءر والممتمكػػءت ,والتاػػويض عمػػى مػػء لحػػؽ عيػػـ وعػػأمالكيـ مػػف أضػرار
واستغالؿ .. ,الخ ،وحتى تحقيؽ ذلؾ ليـ الحؽ في االغءثة والحمءيػة  ..الػخ  ,ال أف تحصػر تاريػؼ الالجػئ
عكونو شخص محتءج أومتمقي لمسػءعدات اغءثيػة (انسػءنية) أو مػء شػءعو مػف االلتفػءؼ عمػى الحقيقػة وتزويرىػء
أو عءستخداـ التالعب عءلنصوص أو عءستخداـ أالعيب التسجيؿ ومكءف المجو  ...الخ.
اف تاريػػؼ الالجػػئ الفمسػػطيني يجػػب أف يحػػدد صػػفءت األشػػخءص (ونسػػميـ طءلمػػء اسػػتمرت عمميػػة المجػػو ),
وأمػػءكف إقػػءمتيـ األصػػمي (ديػػءرىـ وممتمكػػءتيـ :الرقاػػة الجغرافيػػة واالقتصػػءدية) ,وحقػػوقيـ (المؤقتػػو) والدائمػػة:
غير القءعمة لمتصػرؼ :الاػودة والتاػويض ...،الػخ .وعكممػة ،تاػريفيـ عءعتعػءرىـ أشخءصػء ماػرفيف تاريفػء جيػدا
(فيزيءئيء وحقوقيء ومانويء) في قءموس القءنوف الدولي (الاءـ ,واالنسػءني) .وىنػء تجػدر االشػءرة الػى اف ـ  .ت
.ؼ ق ػػد ق ػػدمت لممجتم ػػع ال ػػدولي تاريفي ػػء ،الحقيق ػػي والمقع ػػوؿ لي ػػء ،لالج ػػئ الفمس ػػطيني ،ف ػػي مس ػػتيؿ جمس ػػءت
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المفءوضءت المتاددة األطػراؼ ،وفيػو – أي تاريػؼ ـ.ت.ؼ  -شػمولية لماظػـ مػء تطرقنػء اليػو مػف اعتعػءرات
وتوصيفءت ومصطمحءت سيءسية وقءنونية.
ب) تواطؤ آخر لالونروا عرز عشكؿ سءفر ععرعاض التقءرير السنوية لممفوض الاءـ لالونروا .جء في تقريػره
السنوي لماءـ ( 2008مف عيف أشيء أخرى كثيػرة – ال مجػءؿ لػذكرىء ىنػء)" :ورد فػي عنػد (  ) 32مػف التقريػر
المػػذكور" :واضػػءفة ال ػػى التقييمػػءت الت ػػي أجرتيػػء االون ػػروا فػػي اطػػءر خط ػػة التطػػوير التنظيم ػػي ,شػػرع مكت ػػب
المسػػء لة الحكوميػػة التػػءعع لمواليػػءت المتحػػدة االمريكيػػة فػػي إج ػ ار اسػػتاراض لػػنظـ الرقءعػػة االداريػػة لالونػػروا,
وذلػػؾ لكفءلػػة االسػػتخداـ المنءسػػب لمتعرعػػءت المءليػػو التػػي تقػػدميء الواليػػءت المتحػػدة"(" .التشػػديد مضػػءؼ) .وىػػؿ
ثمػػة أوضػػح مػػف ىػػذه اإلشػػءرة عمػػى تػػدخؿ أميركػػء فػػي كػػؿ صػػغيرة وكعي ػرة مػػف سيءسػػءت الوكءلػػة واج ار اتيػػء
التصفوية؟
وىػػذا فػػي الحقيقػػة ىػػو مػػف أخطػػر مػػء كشػػفت فيػػو االونػػروا عػػف وجييػػء المتػواطئ القعػػيح مػػع االدارة االمريكيػػة.
ومف الواضح عأف إدراج ىذه الفقػرة ضػمف تقريػر المفػوض الاػءـ  ,كػءف عمػى مػء يعػدو مػف جيػة  ,تمييػدا ليػذا
التوجو االمريكي الذي نحف عصدده ,ومف جية أخرى ,كءف لمارفة ردود فاؿ الشءرع الفمسطيني والارعي !
وعاػػد ,وا از ىػػذه السيءسػػءت المتنءسػػقة (مػػء عػػيف األونػػروا و اإلدارة األمريكيػػة) والممتػػدة ععػػر مأسػػءة الالجئػػيف
الفمسطينييف التي جءوزت الستة عقود  ,نطرح جممة مف األسئمة عمى المشرع األمريكي:
 -1ىؿ ارتعط تقديـ المسءعدات األميركية المءلية والاسكرية واالقتصػءدية ( التػي تجعػى مػف دافاػي الضػرائب
األمريكيػػة ) السػػخية لمكيػػءف الصػػييوني منػػذ قيءمػػو عػػءـ  ( 1948عمػػى أنقػػءض الكيػػءف الفمسػػطيني )  ,وحتػػى
يومنء ىذا  ,وىؿ خضػع ذلػؾ يومػء إلػى الطمػب مػف األمػـ المتحػدة ( الجيػة التػي أصػدرت شػيءدة والدة الكيػءف
الصييوني ) عتقديـ كشوفءت وسجالت عأعداد " الميءجريف " الصيءينة الذيف وفػدوا إلػى فمسػطيف عاػد صػدور
ق ػرار التقسػػيـ عػػءـ  ( 1947ىػػذا إذا مػػء تجءوزنػػء إج ػ ار ات حكومػػة االنتػػداب العريطػػءني الخءدعػػة  ،والمتواطئػػة
أيضء  ،عشأف تحديد اليجرة الييودية إلى فمسطيف ) ؟ وذلػؾ عءعتعػءر أف ىػؤال قػد اسػتقدموا الحػتالؿ أ ارضػي
وعيػػوت وممتمكػػءت شػػاب آخػػر  ,صػػدرت عشػػأنو ق ػ اررات أمميػػة  ,وافقػػت أميركػػء عمييػػء ( كق ػرار التقسػػيـ 181
وقرار  , 194وقرار قعوؿ الكيءف الصييوني رقـ  , 273كدولة األمـ المتحدة ) !.
ثػػـ ألػػيس األجػػدر عػػءإلدارة األمريكيػػة ( ىػػذا عنػػدمء نريػػد تجػػءوز تصػػديؽ حػػديثيء وىػػي تتحػػدث عػػف " القػػءنوف
الػػدولي " و " الشػػفءفية" و " الن ازىػػة " و " عػػدـ الانصػرية " وحتػػى " حقػػوؽ االنسػػءف " )  ،أف تخضػػع أعػػداد "
المي ػػءجريف " ال ػػروس [ وال ػػذيف ثم ػػثيـ م ػػف غي ػػر اليي ػػود  ،أي كم ػػء ى ػػو ح ػػءؿ الفمس ػػطينييف -م ػػثال! ] لقػ ػوانيف
المسػءعدات المءليػة لمكيػءف الصػػييوني ؟ ألػيس األجػدر عػأف يخضػػع " المسػتوطنيف " الصػيءينة ( ييػودا وغيػػر
ييػػود ) فػػي أ ارضػػي الضػػفة الغرعيػػة عمػػء فييػػء القػػدس  ,وت ازيػػد أعػػدادىـ فييػػء  ,إلػػى مسػػء لة الكيػػءف الصػػييوني
عشءنيـ  ,ورعط المسءعدات األمريكية عذلؾ ؟ أـ أف األقمءر االصطنءعية التي تراقب النشءط االسػتيطءني فػي
األراضي المحتمة عاد عءـ  ،1967قػد توقفػت عػف الامػؿ ؟ أـ أف أميركػء قػد سػحعت اعترافيػء عقػراري  242و
 338؟
 -2في مارض ردودىء عمى ردود الفاؿ الفمسػطينية و الارعيػة  ,صػرح مصػدر فػي و ازرة الخءرجيػة األمريكيػة
ع ػػأف اإلدارة األمريكي ػػة  ,ال تاػ ػءرض تاري ػػؼ األون ػػروا ( الامم ػػي ) لالج ػػئ الفمس ػػطيني ! ( انظ ػػر التم ػػءىي و
االنسػػجءـ )  ,و أنيػػء ال تطءلػػب عتغيػره ! ( فيػػي تامػػـ عػػدـ رضػػءئنء أو إعجءعنػػء عػػو ) .إذف فػػي ضػػو اسػػتمرار
عمميػػة تقػػديـ الق ػرار فػػي الكػػونغرس ( ومراحمػػو الالحقػػة )  ,فػػإف اإلدارة األمريكيػػة تسػػاى – عمػػى مػػء يعػػدو –
إلعػءدة انتػءج تاريفيػء التصػفوي لالجػػئ الفمسػطيني  ,عمػء ينسػجـ مػػع تفسػيرىء ( وتفسػير األونػروا واج ار اتيػػء )
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لتاريػؼ األونػروا نفسػػو  ,وعمػء يمعسػو ثوعػػء تصػفويء جديػدا  .واال فمػػء يانيػو مشػروع القػرار السػءعي إلػى شػػطب
مالييف الالجئيف الفمسطينييف مف صفة المجو .
 -3نتسء ؿ ىنء  :ىؿ أحفءد الالجئيف وحتى أحفءد أحفءدىـ ( حتى عودتيـ ) ىـ نعت شيطءني  ,ال صمة لو
عجذور المشػكمة  ,وأصػميء  ,أـ أنيػـ عػال آعػء أو أميػءت وال أجػداد وال جػذور وال تػءريخ ؟ ( نػذكر االميػريكييف
والغ ػرعييف المتع ػػءكيف دوم ػػء عم ػػى حق ػػوؽ المػ ػرأة الارعيػػة والفمس ػػطينية  ،لدرج ػػة ص ػػعغت مايػ ػء المنظم ػػءت غي ػػر
الحكومية عصفة "أنثوية" ،لكثرة مء تحض عميو في ىذا االتجءه  :أليس ىذا ىو النفءؽ عاينو؟).
 -4نسأؿ اإلدارة األميركية  :مءذا عشأف الالجئيف الفمسطينييف الػذيف اعتعػروا " الجئػيف " فػي وطػنيـ أو ممػف
سػػموا " عءلحءض ػريف الغػػءئعيف "  ,الػػذيف طػػردوا مػػف ق ػرارىـ إل ػى أمػػءكف تعاػػد أمتػػء ار ( فػػي عاػػض الحػػءالت ) ,
داخؿ أراضي  1948مف الجميؿ و المثمث والنقب وغيرىء  .ثـ مءذا عشأف عدو النقب الذيف يتـ تيجيرىـ حتى
يومنء ىذا ؟
واذا كػػءف عاػػض الالجئػػيف داخػػؿ منػػءطؽ  ( 1948الجميػػؿ والمثمػػث والنقػػب المحتمػػة ) ...يحممػػوف " الجنسػػية
االسرائيمية "  ,فمءذا عشأف ىؤال – وعددىـ يقءرب رعع مميوف مف العشر ( لكف يعػدو أنيػـ ليسػوا كػذلؾ – أي
ليسػ ػوا عشػ ػ ار  -حس ػػب المق ػػءييس والتاريف ػػءت األمريكي ػػة ) ؟ ى ػػؿ ياتع ػػر ىػ ػؤال ض ػػمف أع ػػداد الالجئ ػػيف ؟ ى ػػؿ
ياتعرىـ "مءرؾ كيرؾ" " اسرائيميوف"  ،وعءلتءلي سػيحرص فػي مشػروعءت ق ار ارتػو الالحقػة عمػى التأكػد مػف عػدـ
تارضيـ لمماءممة الانصرية التمييزية الصييونية  ،توخيء لمادالة والنزاىة وحرصء عمػى أمػواؿ دافػع الضػرائب
االميركػػي؟ ( .وال عػػد مػػف اإلشػػءرة ىنػػء عػػأف األونػػروا كءنػػت تاتعػػرىـ الجئػػيف فػػي عدايػػة النكعػػة إال أنيػػء ونظ ػ ار
لمضغوط األمريكية والصييونية قد تراجات عف تقديـ المسءعدة ليـ الحقء ! ).
 -5إف إشءرات مشروع القرار لػألردف و الضػفة الغرعيػة وغػزة تحمػؿ مضػءميف سيءسػية دوف شػؾ  .وىػو شػأف
جمي ػػع مش ػػروعءت القػ ػ اررات ذات الص ػػفة التنفيذي ػػة ( المءلي ػػة تحدي ػػدا ) ؟ ى ػػؿ يتق ػػد االميركي ػػوف ع ػػأف تقم ػػيص
مسػػءعداتيـ أو إلغءئيػػء لالونػػروا سػػيمغي خػػؽ الاػػودة ؟ ىػػؿ ياتقػػد األمريكيػػوف عػػأف شػػطب أعػػداد الالجئػػيف فػػي
األردف سػػيؤدي إلػػى تػػوطينيـ فيػػو  ،أو اعتعػػءر األردف وطنػػء عػػديال ؟ وىػػؿ ياتعػػر شػػطب أعػػدادىـ فػػي الضػػفة
وغزة ىػو عسػعب أف دولػتيـ الفمسػطينية قءئمػة ؟ وىػؿ ياتقػد األمريكيػوف عأنػو حتػى إذا قءمػت دولػة فمسػطينية ,
فيػؿ تنتيػػي صػفة المجػػو عػف الالجئػػيف فػي أ ارضػػي الدولػة الفمسػػطينية الاتيػدة ؟ وىػػؿ ياتقػدوف عػػأف الالجئػػيف
الفمسطينييف سيقعموف عيذه المؤامرة لموطف العديؿ أو التوطيف خءرج ديءرىـ التي طردوا منيء ؟!.
وىنء يعرز سؤاؿ منءسب  :ىؿ ىؤال الالجئيف في كؿ مػف االردف وأ ارضػي عػءـ  ،1948فػي الجميػؿ والمثمػث
والنقػػب  ،وكػػذلؾ الالجئػػيف فػػي كػػؿ مػػف الضػػفة الغرعيػػة و غ ػزة  ،ىػػـ " شػػاب تػػـ اخت ارعػػو" عمػػى حػػد تاعيػػر
الانصري األميركي" غينغريش"؟!.
وأخي ار يعدو أف األمريكييف يخطئوف في حسءعءتيـ وأرقءميـ مرة أخرى  ,فعءلرغـ مف طرحيـ ألكعر مشػروعءت
التوطيف في سني الخمسينيءت والستينيءت  ,وعءلرغـ مف إفشػءؿ الفمسػطينيف عمقػءومتيـ لتمػؾ المشػروعءت  ,ال
عػؿ عػػءلرغـ ممػػء ياتعػػر أنػػو كػػءف مػػف أسػػعءب تفجػر الثػػورة الفمسػػطينية الماءصػرة  ,فػػإف األمػريكييف اليػػوـ يثعتػػوف
أنيـ ال يحسنوف ق ار ة التءريخ  ,مرة أخرى!.
إف الشػػاب الفمسػػطيني  ,والالجئػػيف عخءصػػة  ,ىػػـ ليسػوا أرقءمػػء يتالعػػب عيػػء ىػػذا أو ذاؾ ! إنيػػـ قضػػية شػػاب
طػػرد مػػف أرضػػو واقتمػػع مػػف سػػيءقو التػػءريخي واالنسػػءني فػػي إطػػءر أكعػػر م ػؤامرة شػػيدىء الاصػػر! والالجئػػوف
الفمسػػطينيوف ال يريػػدوف مسػػءعدات مءليػػة مسػػمومة مػػف أميركػػء  ،حػػءولوا مػػف خالليػػء التغطسػػة عمػػى ج ػريمتيـ
الكعػػرى فػػي تمريػػر المػؤامرة عػػءـ  .! 1948إف الشػػاب الفمسػػطيني  ,يريػػد مػػف أميركػػء أف تحتػػرـ صػػوتيء الػػذي
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اتخذتػػو فػػي الجماي ػػة الاءمػػة ومحءفميػػء  ,وى ػػو الػػذي حرضػػت الا ػػءلـ عأس ػره ( ومءرسػػت ش ػػتى أن ػواع الض ػػغط
،واشػترت الػذمـ ) الجػؿ انجءحػو آنػذاؾ ! .الشػاب الفمسػػطيني يريػد مػف أمريكػء أف تحتػرـ تصػويتيء عمػى قػرار
 194وأف تؤيد حؽ الاودة لالجئيف الفمسطينييف إلى ديءرىـ وحسب !.
الشاب الفمسطيني ال يطمح عأكثر مف أف تفي أمريكء عمء وعدت عو  ,عندمء دعت الفمسطينييف لممشءركة في
المفءوضءت التي حددت ىي مرجايتيء عقراري  242و  . 338وعمييء أف تكؼ عف الخداع واالنحيءز والنفءؽ
والامؿ عماءيير مزدوجة  .كمء أف عمييء وعمى األونروا ( صنياتيء ) أف تامـ عأف قرار  194عمء يػنص عميػو
مػػف حػػؽ عػػودة الالجئػػيف إلػػى ديػػءرىـ  ,فػػإف الػػديءر تاػػود ممكيتيػػء إلػػى أخػػر حفيػػد الجػػئ فمسػػطيني حتػػى قيػػءـ
الس ػػءعة ( إف اـ تح ػػؿ قض ػػية الالجئ ػػيف قعمي ػػء )  ,ول ػػف ينف ػػي ى ػػذا الح ػػؽ أي تق ػػءدـ أو س ػػجالت أو أرق ػػءـ أو
احصءئيءت أو فعركءت .وىذا الحؽ يتمسؾ عو كؿ الجئ فمسطيني  ,وسياود ألصحءعو  ,عءجال أـ آجال .
وليقػػؿ األمريكيػػوف مػػء يشػػءؤوف وليسػػتخدموا مػػء يشػػءؤوف مػػف تاريفػػءت ومصػػطمحءت وآليػػءت عمػػؿ واج ػ ار ات,
لتعريػػر سيءسػػءتيـ وم ػواقفيـ الماءديػػة لحقػػوؽ الشػػاب الفمسػػطيني  ,لكػػف ال يحػػءولوا عيػػع عضػػءعتيـ الفءسػػدة لنػػء
ويستخدموا مصطمحءت كءلديموقراطية وحقػوؽ االنسػءف والن ازىػة والشػفءفية والادالػة  ،..فقػد خعرنػءىـ  -وحتػى
أزالميـ  -في مجمس األمف الدولي عندمء صوتوا ضد كؿ الق اررات التي كءف يمكف أف تايد ولو الحد األدنى
مف حقوؽ شاعنء ،عمو مصداقيتيـ !
أمػػء رسػػءلتيـ لنػػء منػػذ عيػػد عػػوش االعػػف ( عصػػورة خءصػػة )  ,والتػػي مػػء عرحػوا يؤكػػدونيء فػػي كػػؿ منءسػػعة  :ىػػي
أنك ػػـ أيي ػػء الفمس ػػطينيوف أن ػػتـ الخءس ػػروف ص ػػيفء وش ػػتء  ,عػ ػ ار وعحػ ػ ار  ,وأكث ػػر م ػػء تخس ػػروف ع ػػو ى ػػو اش ػػتراككـ
عءلمفءوضءت وقعولكـ عمعدأ التفءوض لحؿ قضيتكـ !!
*سكرتير المجمس الشاعي لالجئيف الفمسطينيف
المستقبل العربي2012/6/13 ،
 77كاريكاتير:

الخميج ،الشارقة2012/6/13 ،
التاريخ :األربعاء 2012/6/13

العدد2531 :

ص 44

