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وزير االقتصاد اإلسرائيمي :محاوالت
إقامة دولة فمسطينية قد انتيت وال
حق لمفمسطينيين في تقرير مصيرىم
 ...ص 4

استشياد عشرين فمسطينيا في سورية خالل أسبوع
حماس تدعو حزب اهلل لسحب قواتو من سورية وتؤكد عمى حق الشعب السوري في نيل حقوقو
"ىآرتس" :ميزانية االستيطان ترتفع كل سنة بمئات في المئة عن الميزانية التي تقرىا الحكومة
ٍ
سياسيا بسجون السمطة منذ  3سنوات
إحصائية فمسطينية11 :معتقال
ً
استطالع :غالبية فمسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون بأن السمطة الفمسطينية عبء
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الكيان اإلسرائيمي:
 31ليبرمان :الرئيس اإليراني حسن روحاني أكثر حنكة وليس معتدالً
رحب بانتخاب روحاني :الشعب قرر عدم السماح لمقيادة المتطرفة باالستمرار
 30بيريز ُي ّ
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 1وزيــر االقتصــاد اإلس ـرائيمي :محــاوالت إقام ـة دولــة فمســطينية قــد انتيــت وال حــق لمفمســطينيين فــي تقريــر
مصيرىم
ذكرت الحياة ،لندن ،2013/6/18 ،عن أسعد تمحمي ،أن زعيم حزب «البيت الييودي» اليميني  -الديني
المتطرف ممثل المستوطنين في الحكومة وزير االقتصاد نفتالي بينيت قال إن «محاوالت إقامة دولة
فمسطينية قد انتيت بعد أن وصمت إلى طريق مسدودة» وبأنيا كانت محاوالت «عديمة الجدوى» ،مضيفاً
أن «ال حق لمفمسطينيين في تقرير مصيرىم وال في دولة ليم بين نير األردن والبحر األبيض المتوسط».
وقال بينيت أمس ،في مؤتمر اإلعالم لمجمس المستوطنات في الضفة الغربية ،إن فكرة أن تقوم دولة
فمسطينية داخل أرض إسرائيل (فمسطين التاريخية) وصمت لطريق مسدود ،مضيفاً أنو «في تاريخ إسرائيل لم
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يحصل أن انشغل عدد ىائل من األشخاص وصرفوا طاقات في موضوع عديم الجدوى» ،داعياً إلى االنتقال
«من مرحمة إقناع العالم» بأن ىذه الفكرة مغموطة إلى «مرحمة تكون فييا ىذه الفكرة من ورائنا».
لدي صديق
واعتبر بينيت ،الصراع اإلسرائيمي  -الفمسطيني مثل «الشظية في مؤخرة إسرائيل» ،وقالّ « :
يعاني من وجود شظية في مؤخرتو وقد أبمغو األطباء بأنو يمكن إجراء عممية جراحية إلخراجيا لكنو سيبقى
معاقاً ..وقد قرر أن يواصل العيش معيا ..ثمة وضع يمكن أن يسبب الطموح لمكمال ضر اًر أكبر من
الفائدة».
وتابع «إن من يجول اليوم في أنحاء «ييودا والسامرة» (الضفة الغربية) يدرك أن ما دار في أروقة أوسمو
وأنابوليس ليس لو صمة بالواقع .فيناك اليوم  800ألف إسرائيمي (مستوطن) مواطن في ييودا والسامرة
باإلضافة إلى  150ألفاً في (مستوطنات) القدس الشرقية (المحتمة) أي أن أكثر من  80في المئة من
اإلسرائيميين يعيشون في ما يسمى الخط األخضر .وعميو فإن محاولة إقامة دولة فمسطينية داخل أرضنا
انتيت» .وتابع أنو يجب مواصمة تكثيف البناء في «ييودا والسامرة» .وغمز من قناة مؤيدي إقامة الدولة
الفمسطينية بالقول إنو لو صرفت األموال التي أغدقت عمى الحفالت والمؤتمرات التي ناقشت إقامة دولة
فمسطينية عمى بناء شوارع وطرق «لكان الوضع مغاي اًر اليوم».
ورد بينيت عمى تصريحات سابقة لوزير العموم رئيس كتمة حزب «يش عتيد» عوفر شيمح بأن «االحتالل
يفسد المجتمع اإلسرائيمي والجيش والعدالة واإلعالم والوعي اإلسرائيمي» ،وأن إسرائيل تسير نحو نظام
الفصل العنصري (ابرتايد) الذي ساد جنوب أفريقيا ،مستيجناً وقال« :أين االحتالل؟ كيف يمكن أن تحتل
بيتك؟ نحن سكان ىذه األرض».
وأضاف إن الشيء األىم الذي يجب القيام بو «ىو البناء ثم البناء .ألنو يجب أن يكون وجود إسرائيمي في
كل مكان» .ورأى أن المشكمة كمنت حتى اآلن في عدم استعداد قادة إسرائيل لمقول «بشكل صريح وبكل
نغير األسطوانة ونقول لكل
بساطة إن أرض إسرائيل تابعة لشعب إسرائيل» .وأضاف« :يجب عمينا أن ّ
العالم إن ىذه األرض لنا منذ  3000سنة ...ولم تكن ىنا ذات مرة دولة فمسطينية ،ولم نكن ذات مرة
محتمّين .ىذا بيتنا ونحن سكان ىذا البيت».
وندد وزير العموم يعقوف بيري («يش عتيد») بتصريحات بينيت واعتبر أنيا «تمس بنسيج العالقات
الحساس وبمحاوالت بناء الثقة بيننا وبين الفمسطينيين» .وأضاف في بيان أصدره أن مثل ىذه التصريحات
تسيء لجيود السالم« ،واقامة دولة فمسطينية ىي مصمحة إسرائيمية وجودية .وفكرة حل الدولتين ىي الحل
الوحيد الذي يحول دون أن تكون ىنا دولة ثنائية القومية تقضي عمى الصييونية» .ودعت حركة «سالم
اآلن» اليسارية حزب «يش عتيد» إلى الخروج من االئتالف الحكومي «والوفاء بوعده بأنو لن يكون شريكاً
في حكومة ال تحرك العممية التفاوضية» ،وأضافت أن «تصريحات بينيت تمثل بدقة نيات الحكومة ويجب
أخذىا عمى محمل الجد».
ونشرت الخميج ،الشارقة ،2013/6/18 ،أن بينيت دعا “اإلسرائيميين” ل”تغيير الشريط” والقول “إننا ىنا
ألن ىذا بيتنا  . .يجب االنتقال إلى إدارة األمور بحيث تكون فكرة الدولة الفمسطينية خمفنا”.
وأوردت الشرق األوسط ،لندن ،2013/6/18 ،أن بينيت قال إن «فكرة الدولة الفمسطينية وىمية ،فمم تكن
ىناك دولة فمسطينية في التاريخ ويجب أن ال تكون .وكل ما صرف من جيد ومن أموال عمى ىذه الفكرة
ذىب ىباء» .وأضاف بسخرية الذعة« :ما صرف عمى الكافيار الذي يقدم في الفنادق الفخمة عمى أولئك
الذين يتباحثون في حل الدولة الفمسطينية ،فاق كل تصور ،ولو أنو صرف عمى شبكة الشوارع في الضفة
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الغربية لكنا نراىا اليوم مزدىرة .لذلك ،عمينا أن نتجو لشيء آخر ونتصرف كما لو أن ىذه الفكرة من
ورائنا».
وأضافت القدس العربي ،لندن ،2013/6/18 ،عن وليد عوض ،أن بينيت أعرب عن اعتقاده بأنو يجب
االنتقال من مرحمة البحث عن الحل إلى مرحمة التعايش مع المشكمة ،مقترحا تأسيس سمطة منفردة
لمفمسطينيين وفرض السيادة اإلسرائيمية عمى المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاق اوسمو ،فضال عن تحسين
األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية لمسكان الييود  -المستوطنين  -والفمسطينيين عمى حد سواء.
 2عباس يستقبل وزير الخارجية الكندي ويؤكد التزام السمطة بتحقيق السالم وفق مبدأ حل الدولتين
رام اهلل :استقبل رئيس دولة فمسطين محمود عباس ،اليوم االثنين ،بمقر الرئاسة في مدينة رام اهلل ،وزير
الخارجية الكندي جون بيرد .واطمع عباس ،الوزير الضيف ،عمى آخر مستجدات العممية السممية ،والجيود
األميركية المبذولة إلحيائيا .وأكد التزام الجانب الفمسطيني بتحقيق السالم الشامل والعادل وفق مبدأ حل
الدولتين إلقامة دولة فمسطينية عمى حدود عام  1691وعاصمتيا القدس.
وجدد ،التأكيد عمى الموقف الفمسطيني بضرورة إطالق سراح األسرى ،ووقف االستيطان بكافة أشكالو في
األرض الفمسطينية ،خاصة مدينة القدس ،وذلك من أجل استئناف مفاوضات جادة تقود إلى إنياء االحتالل،
وتحقيق طموحات شعبنا بإقامة دولتو المستقمة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/6/17 ،
 3السمطة تطالب "إسرائيل" بتحديد موقفيا من "حل الدولتين" بعد تصريحات بينيت
ذكرت وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا) 2013/6/17 ،من رام اهلل ،أن الناطق الرسمي باسم
الرئاسة نبيل أبو ردينة طالب اليوم االثنين ،الحكومة اإلسرائيمية بموقف واضح من تصريحات وزير
االقتصاد اإلسرائيمي نفتالي بينيت التي قال فييا' إنو ال يمكن إقامة دولة فمسطينية'.
وأضاف أبو ردنية 'ىذه تصريحات خطيرة صادرة عن وزير في الحكومة االسرائيمية التي تواصل عمميات
التوسع واالستيطان والمماطمة والتيرب من تنفيذ أية التزامات ،اضافة الى فرض شروط ألية مفاوضات'.
وأشار إلى أن ىذه التصريحات ليست فقط رسالة إلدارة الرئيس اوباما ،التي تبذل جيودا متواصمة إلحياء
عممية السالم ،وانما تشكل تحديا ورفضا واضحا لكل الجيود المبذولة والتي تحاول انقاذ ما يمكن إنقاذه،
مطالبا المجتمع الدولي ،وتحديدا االدارة األميركية بإدانة ىذه التصريحات الخطيرة والمدمرة ضد كل من
يؤمن بحل الدولتين والسالم العادل ،وبإقامة دولة فمسطينية مستقمة عمى حدود عام  1691وعاصمتيا
القدس.
وجدد ابو ردينو الموقف الفمسطيني المتمسك بالسالم العادل والشامل المبني عمى االعتراف بحل الدولتين
ووقف االستيطان واطالق سراح االسرى.
وأضافت األيام ،رام اهلل 2013/6/18 ،نقالً عن عبد الرؤوف ارناؤوط ،أن د.صائب عريقات ،عضو
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،قال لـ"األيام" أن السمطة الفمسطينية ستوجو رسائل إلى العالم
حول ما قالو بنيت وقال" ىذه التصريحات تكشف حقيقة برنامج الحكومة اإلسرائيمية الحالية ،أن األعمى
بات يرى واألطرش بات يسمح واألخرس بات يتكمم أن ىذه الحكومة تدمر حل الدولتين وتدمر الجيود التي
يقوم بيا وزير الخارجية األميركي جون كيري من اجل إعادة إحياء عممية السالم وبالتالي فان ىذه
التاريخ :الثالثاء 2013/6/18

العدد2894 :

ص6

التصريحات وما تقوم بو الحكومة ودعا عريقات " المجتمع الدولي إلى مواجية الواقع وادراك حقيقة ما
تسعى إليو إسرائيل من خطط لتدمير حل الدولتين" وقال عريقات "في األيام القميمة الماضية ،صدرت العديد
من التصريحات من قبل المسؤولين اإلسرائيميين ،وخاصة من و ازرات الخارجية ،الدفاع والشؤون الدينية
وغيرىا ،وبيانات واضحة حول الموقف الرسمي اإلسرائيمي الرافض لحل الدولتين المبني عمى أساس حدود
عام  .1691إن ىذه البيانات تؤكد مرة أخرى نية إسرائيل الدفع باتجاه قتل حل الدولتين " .وأضاف
عريقات" تأتي ىذه التصريحات تماشيا مع سياسات رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو  ،بما في ذلك
توسيع المستوطنات ،وىدم المنازل ،وعمميات اإلخالء وسحب اليويات .إن ىذا جزء ال يتج أز من خطة
إسرائيل إلفشال أي إمكانية لقيام دولة فمسطينية ،عن طريق ضم القدس وتغيير "الستاتس كو" في المدينة،
إضافة إلى ضم وادي األردن ومناطق واسعة أخرى من دولة فمسطين المحتمة " .وتابع عريقات" إن الحكومة
اإلسرائيمية عازمة عمى تدمير الجيود الذي يبذليا جون كيري .وان دعوات نتنياىو الستئناف المفاوضات ما
ىي إال كالم فضفاض  ,فالحكومة اإلسرائيمية غير جادة بشأن السالم والشيء الوحيد الذي تسعى إليو
إسرائيل ىو ترسيخ احتالليا والغاء الحقوق الفمسطينية " .وختم عريقات" عمى المجتمع الدولي أن يتوقف عن
المطالبة باستئناف المفاوضات ألجل المفاوضات بل عميو المطالبة في تحقيق العدالة من أجل تحقيق
السالم .ينبغي إخضاع إسرائيل لممحاسبة التي تخمت عن العدالة والسالم بممارساتيا العدوانية اليومية و
مواصمة التحريض ضد فمسطين وشعبيا".
 4الحمد اهلل يطالب بمزيد من الجيود الدولية إلنياء االحتالل
رام اهلل :عقد رئيس الوزراء د .رامي الحمد اهلل عدة لقاءات منفصمة في مدينة رام اهلل امس مع كل من
إيميمي ىابر وزير الدولة نائب وزير الخارجية األلمانية ،والممثل النرويجي ىانس جاكوب ،والممثل الروسي
المعتمد لدى دولة فمسطين ألكسندر روداكوف ،ووزير خارجية كندا جون بيرد .وشدد د .الحمد اهلل عمى
ضرورة مواصمة دعم ىذه الدول لجيود السمطة الوطنية الفمسطينية اليادفة إلى إنياء االحتالل ،واقامة الدولة
المستقمة عمى حدود الرابع من حزيران لعام  1691وعاصمتيا القدس الشرقية ،مشي ار إلى ضرورة أن تبذل
ىذه الدول مزيدا من الجيود إلجبار إسرائيل عمى وقف انتياكاتيا بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة بما
فييا القدس الشرقية وبما يشمل وقف االستيطان غير الشرعي.
كما وبحث الحمد اهلل خالل لقاءاتو مع ممثمي الدول المذكورة آليات تعزيز التعاون في المجاالت االقتصادية
إلقامة مشاريع تساىم في توفير فرص عمل لمحد من الفقر والغالء ،وتساىم في دعم البنية التحتية لمدولة
الفمسطينية.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/18 ،
 5أحمد بحر :االعتقاالت السياسية في الضفة "سياسة ال أخالقية"
ندد النائب األول لرئيس المجمس التشريعي د.أحمد بحر بسياسة االعتقال السياسي التي قال" :إن أجيزة أمن
السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية تمارسيا ضد الناشطين والمقاومين والشرفاء" ،وعدىا سياسة ال وطنية
تخدم العدو المحتل.
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جاء ذلك خالل تقديمو واجب العزاء لعائمة السخل بوفاة فقيدىا الحاج المسن سعدي السخل في سجن جياز
المخابرات بنابمس شمال الضفة الغربية قبل أيام.
وقال بحر" :إن سياسية االعتقال السياسي سياسة ال وطنية وال أخالقية ،تأتي في سياق التنسيق األمني
مشددا عمى أن ىذه السياسة "يرفضيا الفمسطينيون كافة ،وال تخدم
وخدمة االحتالل ومصالحو األمنية"،
ً
المصالحة وال المصمحة الوطنية الفمسطينية العميا".
فمسطين أون الين2013/6/18 ،
 6قبيــا :سياســة المالحقــة واالســتدعاءات التــي تقــوم بيــا أجيــزة أمــن الســمطة بالضــفة تتنــاقض مــع الــذات
الوطنية
انتقد الوزير السابق المحرر من سجون االحتالل م.وصفي قبيا ،استمرار وتصاعد حمالت المالحقة
واالستدعاءات التي تقوم بيا أجيزة أمن السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية ضد األسرى المحررين من
سجون االحتالل.
واعتبر قبيا في تصريح لو عقب تشييع جثمان المواطن سعدي السخل في مدينة نابمس؛ الذي توفي داخل
سجن مخابرات نابمس ،السبت الماضي" ،أن ىذه السياسة تتناقض مع القيم الوطنية والدينية واألخالقية ،وأن
تعد طعنةً وتنك اًر واضحاً وصريحاً لتضحيات الشعب الفمسطيني الذي تعرض ويتعرض
مثل ىذه الممارسات ّ
ألبشع مشاىد وصور القتل واالعتقال واإلرىاب عمى أيدي سمطات االحتالل".
فمسطين أون الين2013/6/18 ،
 7حماد يدعو حماس إلى تجريد نتنياىو من سالح االنقسام وممارسة الحياد تجاه القضايا اإلقميمية
رام اهلل -منتصر حمدان :اكد نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس محمود عباس ،ان تطورات األحداث
في المنطقة العربية المحيطة يجب ان تشكل حاف از النياء االحتالل واقامة نموذج فمسطيني ديمقراطي،
خاصة في ظل محاوالت اسرائيل االستفادة مما يجري في المنطقة لميروب من استحقاقات السالم.
وكشف حماد في لقاء خاص ضمن برنامج ضيف "الحياة الجديدة" الذي سينشر كامال غدا ،عن نجاح
القيادة في اقناع دول اوروبية والواليات المتحدة بان ما تشيده المنطقة من احداث دامية يجب ان تدفع نحو
انياء االحتالل واقامة الدولة الفمسطينية وليس تأجيل حل القضية الفمسطينية.
من جانب آخر دعا حماد قيادة حماس لتجريد رئيس الحكومة االسرائيمية بنيامين نتنياىو من سالح االنقسام
الفمسطيني الذي ال يتردد في استخدامو كمما وجد نفسو امام استحقاق سياسي الحياء عممية السالم .وشدد
حماد عمى ان حركة حماس مطالبة أكثر من أي وقت مضى باتخاذ ق اررات حاسمة التمام المصالحة
وم مارسة "الحياد" تجاه القضايا االقميمية وعدم زج الشعب الفمسطيني في معادالت اقميمية ال تخدم القضية
الوطنية أو مصالح الشعب الفمسطيني.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/18 ،
 8وزارة التعميم في غزة تنفي منع التحاق الطالب المسممين بمدارس المسيحيين في غزة
أ ش أ :نفت و ازرة التعميم في حكومة "حماس" بغزة وجود قرار بمنع الطالب المسممين من االلتحاق والدراسة
في المدارس المسيحية الموجودة في قطاع غزة.
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وأكدت وزار التعميم بغزة ،في بيان ليا اليوم االثنين ،حق أي طالب في اختيار المدرسة التي تناسبو.
وقال مسئول بوزراة تعميم غزة إن و ازرتو تقدم كل الدعم لممدارس المسيحية ،وال تفرقة في المعاممة بينيا وبين
المدارس األخرى ،مؤكدا أن المسيحيين المتواجدين في قطاع غزة ىم جزء أصيل من النسيج المجتمعي
الفمسطيني ،حيث تتم معاممتيم معاممة وطنية من الدرجة األولى.
وتابع "أن ما أوردتو الصحيفة "اإلسرائيمية" عار عن الصحة ،وليس إال محض افتراء ومحاولة إلشعال الفتنة
بين المسممين والمسيحيين في قطاع غزة".
األىرام ،القاىرة2013/6/17 ،
 9وزارة الداخمية في غزة :تصريح حول أكاذيب وكالة معا بتسمل عناصر تكفيرية لسيناء
ما أعمنتو "وكالة معا" من خبر كاذب حول تسمل  00عنص ار من الجياديين والتكفيريين من غزة لسيناء
واعالن الطوارئ ال أساس لو من الصحة ،وىو محض افتراء وكذب فاضح دأبت "وكالة معا" عمى تسويقو
تحت مسمى مصادر خاصة في سياق حممتيا المستمرة لمتحريض عمى غزة وحكومتيا المنتخبة في تساوق
وتنسيق مع إعالم النظام السابق في مصر ومن أجل تشديد الخناق عمى غزة وتسويق إغالق معبر رفح.
وزارة الداخمية الفمسطينية2013/6/17 ،
ٍ
سياسيا بسجون السمطة منذ  3سنوات
إحصائية فمسطينية11 :معتقال
10
ً
رام اهلل :تواصل أجيزة أمن السمطة اعتقال  88مواطنا من الضفة الغربية عمى خمفيات سياسـية لفتـر ٍ
ات زادت
عن ثـالث سـنوا ٍت ،بيـنيم ثمانيـة مـن أبنـاء حركـة حمـاس ،واثنـان مـن "الجيـاد اإلسـالمي" ،وواح ٌـد مـن الجبيـة
الشعبية لتحرير فمسطين.
ووفـق إحص ٍ
ـائية أع ّـدتيا حممــة "مـش فارقـة معـي" التــي انطمقـت فـي الضـفة لـرفض اسـتدعاءات أجيـزة الســمطة
وانتياكاتيـا بحـق المـواطنين ،فـإن أمـين القوقـا مـن مدينـة نـابمس ىـو أقـدم المعتقمـين السياسـيين ،ومضـى عمــى
اعتقالو نحو ست سنوات .وتسمط اإلحصائية الضوء عمى أوضـاع المعتقمـين السياسـيين فـي سـجون السـمطة،
فعالء ذياب عمى سبيل المثال فقـد البصـر فـي إحـدى عينيـو دون أن تحـرك أجيـزة السـمطة المسـئولة "قانونيـاً"
عن سالمتو ساكناً لعالجو.
وتوضح الحممـة أن "أجيـزة السـمطة تبـرر كثيـ ار مواصـمتيا لحمـالت االعتقـال بالخشـية عمـييم مـن االعتقـال أو
التصفية من قبل قوات االحتالل ،غير أن وفـاة أكثـر مـن ثمانيـة معتقمـين تحـت التعـذيب فـي سـجونيا يكشـف
زيف حرصيا عمى سالمة أولئك المعتقمين".
وبحس ــب االحص ــائية ،تمكن ــت أجيـ ـزة الس ــمطة م ــن اعتق ــال أي ــوب القواس ــمي ( 88عامـ ـاً) م ــن الخمي ــل بت ــاريخ
ـادي فــي كتائــب الشــييد عــز الــدين القســام الــذراع العســكري لحركــة حمــاس ،بعــد 83
 ،1080/81/30وىــو قيـ ٌ
عاماً من المطاردة من قبل االحتالل .وال زال القواسمي يقبع في سجون السـمطة رغـم انتيـاء فتـرة حكمـو التـي
ح ــددتيا إح ــدى محاكمي ــا بس ــبعة أش ــير ،كم ــا يع ــاني أبن ــاؤه م ــن االعتق ــال واالس ــتدعاء المتك ــرر عم ــى خمفي ـ ٍـة
انتمائيم السياسي.
وتؤكد الحممة في بيانيا عمى أن طبيعة االعتقاالت السياسية تفند أكذوبة االدعاء أنيا تتم عمى خمفية سيطرة
حركــة حمــاس عمــى قطــاع غ ـزة عــام  ،1007ومحاولــة منعيــا مــن تك ـرار ذلــك فــي الض ـفة ،إذ يشــير احتفــاظ

التاريخ :الثالثاء 2013/6/18

العدد2894 :

ص9

الس ــمطة بأس ــرى م ــن حركت ــي الجي ــاد اإلس ــالمي والجبي ــة الش ــعبية لتحري ــر فمس ــطين إل ــى حقيق ــة اس ــتيدافيا
لممقاومين بغض النظر عن فصائميم".
وتشــير الحممــة إلــى أن "ممــف االعتقــاالت السياســية قــد تحــول إلــى حالـ ٍـة مزمنـ ٍـة فــي الضــفة الغربيــة تعكســيا
معانــاة  88معــتقال يقبعــون فــي ســجون الســمطة منــذ أكثــر ثــالث ســنو ٍ
ات دون أن تمــوح فــي األفــق أي ب ـوادر
لإلفـراج عــنيم" .وبحســب إحصــائية أعمنتيــا لجنــة أىــالي المعتقمــين السياســيين بالضــفة ،فقــد نفــذت أجيـزة أمــن
الس ــمطة  55حال ــة اعتق ــال و 63اس ــتدعاء سياس ـ ًـيا من ــذ بداي ــة ش ــير حزيـ ـران الح ــالي وحت ــى مس ــاء الخم ــيس
الماضي.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2013/6/18 ،
 11حماس تدعو حزب اهلل لسحب قواتو من سورية وتؤكد عمى حق الشعب السوري في نيل حقوقو
دعت حركة حماس حزب اهلل المبناني إلى سحب قواتو من سورية وابقـاء سـالحو موجيـا فقـط ضـد االحـتالل،
"سيما أن تدخمو أسيم في زيادة االستقطاب الطائفي في المنطقة".
وأكــدت الحركــة فــي بيــان ليــا اليــوم األحــد تعاطفيــا مــع آالم وج ـراح الشــعب الســوري ،وحــق الشــعب الســوري
الثابــت فــي نيــل حقوقــو وأمانيــو وتطمعاتــو فــي الحريــة والك ارمــة ،وقالــت إنــو "الشــعب األصــيل الــذي كــان دومــا
مخمصا لنيج المقاومة وفي طميعة المقاومين والممانعين".
وبينت حماس َّ
أن بيانيا ىذا جاء في ضوء التطـورات المتالحقـة التـي تتعمـق باألزمـة السـورية ومـا تحممـو مـن
مخاطر وانعكاسات خطيرة عمى الشعب السوري ووحدتو ومستقبل سـورية والقضـية الفمسـطينية واألمـة العربيـة
واإلسالمية.
وشـدد بيـان "حمـاس" عمـى أن "القضــية الفمسـطينية ىـي القضـية المركزيــة لةمـة العربيـة واإلسـالمية ،ومقاومــة
االحــتالل اإلس ـرائيمي ىــي ميمتيــا األساســية والبــد مــن الحفــاظ عمــى بوصــمة المقاومــة واتجاىيــا ميمــا كانــت
الظروف واألحوال".
كما دعت إلى الحرص عمى وحدة األمة وتجنب كل أشكال االستقطاب الطائفي والمذىبي والعرقي.
فمسطين أون الين2013/6/17 ،
 12فتح :حماس ليست طرفاً في أي موضوع يتعمق بالشأن الرسمي الفمسطيني ألنيا قوة متمردة
القاىرة – جييان الحسيني :قال عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد ان السمطة الفمسطينية شكمت
حكومــة فــي رام اهلل ألن حركــة حمــاس طمبــت إرجــاء تشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني التــي تــم االتفــاق عمييــا
سابقاً ،الفتاً إلى أن حكومة رامي حمداهلل تعرضت النتقادات واسعة من قيادات حماس في غزة.
ورأى األحمــد ،الــذي وصــل أمــس الــى القــاىرة ،أن تشــكيل حكومــة فــي رام اهلل لــيس بحاجــة الــى ضــوء أخضــر
مــن "حمــاس" ،وأضــاف ان "حمــاس ال عالقــة ليــا بتشــكيل حكومــة حمــداهلل ونحــن ال نستشــيرىا" ،موضــحاً أن
مسألة تشكيل الحكومة شأن يتعمق بالسمطة ،مشدداً عمى أن حكومة حمد اهلل شرعية ورسمية.
واضاف األحمد إن "حماس ليست طرفاً في أي موضوع يتعمـق بالشـأن الرسـمي الفمسـطيني ألنيـا قـوة متمـردة
عمى القانون وال حقوق ليا" قبل انتياء االنقسام".
وأوضح األحمد انو سيمتقي عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في القاىرة "بشكل غير
رسمي ألن زيارتي تتعمـق بقضـايا ثنائيـة مـع المسـؤولين المصـريين وكـذلك بوفـد البرلمـانيين العـرب" ،موضـحاً
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ان "المحادثــات المعتــادة بيننــا وبــين حمــاس مــن المفتــرض أن تعقــد قريب ـاً بحضــور منســقي لجنتــي الحريــات
والمتابعــة لمبحــث فــي تشــكيل لجنــة انتخابــات المجمــس الــوطني فــي الخــارج وبــدء مشــاورات تشــكيل الحكومــة
وتقويم أعمال لجنة الحريات ومتابعة كل ممفات المصالحة".
الحياة ،لندن2013/6/18 ،
 13وفد من حماس يمتقي رئيس المخابرات المصرية لبحث موضوع المصالحة الفمسطينية
القــاىرة -أحمــد ربيــع :انتقــدت حركــة حمــاس بشــدة إيحــاءات اعتبرتيــا "خارجــة عــن ســياق األدب" حــول إســاءة
تفسير توقيت زيارة وفـدىا القيـادي لمقـاىرة ،خاصـة قبـل أيـام مـن تظـاىرات  30يونيـو التـي تـدعو قـوي مناوئـة
لحكم الرئيس مرسي إلي إسقاطو وسحب الشرعية عنو ،والدعوة إلي انتخابات رئاسية مبكرة.
وقالــت مصــادر داخــل الحركــة المتواجــد بالعاصــمة المص ـرية ،إن وفـ ًـدا مــن الحركــة التقــى رئــيس المخــابرات
المصرية المواء رأفت شحاتة ،في إطار الحديث عن المصالحة الفمسطينية والترتيب لعقد لقـاءات بـين قيـادات
فــتح وحمــاس ،بعــد الفتــور الــذي أصــاب عمميــة المصــالحة ،نتيجــة االضــطرابات والتغي ـرات المتالحقــة ،التــي
تشيدىا القاىرة والمنطقة العربية.
الشرق ،الدوحة2013/6/18 ،
 14أحمد يوسف :نأمل من الرئيس اإليراني المنتخب تبديد "قسوة" المحافظين عمى حماس
بيت لحـم -تقريـر معـا :بـالرغم مـن عـدم إصـدار حركـة حمـاس موقفـا رسـميا مـن فـوز الـرئيس اإلي ارنـي الجديـد
حسن روحاني ،إال أن قياديا في الحركة أعـرب عـن أممـو فـي أن ينـتيج الـرئيس اإلي ارنـي الجديـد سياسـة أكثـر
توازنا من سابقو الذي تعامل "بقسوة" مع الحركة.
وقال أحمد يوسف فـي حـديث ل ـ معـا "روحـاني سـيكون لـو مواقـف أكثـر توازنـا تجـاه العالقـات الدوليـة وخاصـة
مع حركة حماس".
وأضــاف "االصــالحيون يبحثــون عــن عالقــات أكثــر توازنــا ،الن التيــار المحــافظ مــارس شــيئا مــن القســوة عمــى
حماس".
وأعرب يوسف عن أممو في أن تستمر عالقات إيران مع حماس كما كانت بالسابق ،وقال" :نتمنى أن تكـون
عالقتنا بيم وطيدة فميس من مصمحة شعبنا أن نخسر دعم إيران".
وبشــأن عـدم صــدور موقــف رســمي -حتــى اآلن -عــن حركــة حمــاس بشــأن فــوز روحــاني ،قــال احمــد يوســف
"الحركة ستحدد موقفيا خالل االيام القريبة".
وأوضــح أن موقــف حمــاس ســيكون مبــدئيا ويبــارك انتخــاب روحــاني رئيســا الي ـران ،وقــال" :ســبق لحمــاس أن
تعامم ــت مع ــو ف ــي مواق ــف سياس ــية قيادي ــة س ــابقة ،ودع ــم الحرك ــة والقض ــية الفمس ــطينية ،وى ــو محب ــوب ولدي ــو
عالقات خارجية جيدة".
واضـاف يوسـف ان كـل الـذي نتمنـاه مـن النظـام االي ارنـي الجديـد أن يغيـر مـن سياسـتو اتجـاه الممـف السـوري،
وان تعيـد ايـران تحــت قيــادة االصــالح النظــر فــي دعميـا لمنظــام الســوري ،خاصــة بعــد أن خســرت الـرأي العــام
العربي والدولي بسبب موقفيا من سورية.
وأرجع القيادي في حركة حماس تردي العالقات بين حركتو وايران إلى الدعم اإليراني المطمق لمنظام السوري
في قتل شعبو.
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وحــول امكانيــة عــودة الــدعم المــالي االي ارنــي لحمــاس ،قــال احمــد يوســف" :بالتأكيــد نأمــل أن يســتمر الــدعم
االي ارنــي لحمــاس خاصــة أن إس ـرائيل تمثــل تيديــدا الي ـران وىــي معنيــة بــذلك ان تبقــي عيونيــا مفتوحــة ،كــون
حماس والجياد االسالمي عوامل ميمة في دعم ايران بالمنطقة".
وكالة معاً اإلخبارية2013/6/17 ،
 15حماس :ال عالقة لنا بمسيرات  30حزيران /يونيو بمصر وال نتدخل في شؤونيا الداخمية
غـزة – األناضــول :قــال القيــادي فــي حركــة حمــاس ،يحيــى موســى ،إن حركتــو ليســت ليــا عالقــة بالمظــاىرات
المعارضة المقرر أن تخرج في  30حزيران /يونيو الجاري في مصر ،لممطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وفــي حديثــو لم ارســل "األناضــول" لةنبــاء ،قــال موســى :إن "حركــة حمــاس ال تتــدخل فــي الشــئون المص ـرية
الداخمية ،وىي ليست جزءا من حالة التجاذب بين القوى السياسـية فـي مصـر ،وتقـف عمـى مسـافة واحـدة بـين
جميع األطراف عمى الساحة المصرية".
وأضــاف موســى "نحــن معنيــون بالقضــية الفمســطينية فقــط ،ولــدينا ركي ـزة أساســية فــي التعامــل مــع مصــر وكــل
الدول العربية ،وىي عدم التدخل في الشئون الداخمية ألي دولة".
الوفد ،الجيزة2013/6/18 ،
" 16الوفد" المصرية :ىروب قيادات حماس من أحد فنادق القاىرة بعد دعوات لمحاصرتيم
حســام إب ـراىيم واســالم المميجــى :صــرحت مصــادر مســؤولة بــإدارة أحــد الفنــادق بالقــاىرة المقــيم بيــا أعضــاء
المكتب السياسي لحركة حماس أن أعضاء الحركة قد غـادروا الفنـدق مسـاء أمـس بعـد وصـول معمومـات ليـم
عن دعوات اإلعالمي توفيق عكاشة عن تنظيم مميونية أمام الفندق لمحاصرتيم.
وأضافت المصادر التي رفضت ذكر أسمائيا لــ"بوابة الوفـد" أن أعضـاء حركـة حمـاس كـانوا متواجـدون داخـل
الفنــدق منــذ عــدة أيــام وغــادروا خشــية مــن حــدوث أي اشــتباكات أو محاصـرتيم مــن قبــل المتظــاىرين الــداعين
لطردىم من القاىرة.
الوفد ،الجيزة2013/6/18 ،،
 17حماس :أطراف محمية واقميمية ودولية تقود حممة ضد الوجود الفمسطيني بمبنان
مرة أن ىناك أط ارفًا محمية واقميميـة ودوليـة
بيروت :أكد مسؤول اإلعالم في مكتب حركة حماس بمبنان رأفت ّ
تقود منـذ مـدة حممـة تحـريض فـي بعـض وسـائل اإلعـالم المبنانيـة" ،خدمـة ألىـداف حزبيـة ومصـمحية ضـيقة"،
لكنيا تضر بالوجود الفمسطيني وتحقق أغراضا إسرائيمية.
مرة في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" اليوم االثنين ( )6|87إلـى أن ىـذه الحممـة تتخـذ مـداخل عـدة
وأشار ّ
لإلساءة لموجود الفمسطيني في لبنان ،وقال" :نحن منذ عـدة أسـابيع نشـيد فـي بعـض وسـائل اإلعـالم المبنانيـة
حممــة مــن التحـريض ضــد الالجئــين الفمســطينيين فــي لبنــان وتــتيميم بالمســؤولية عــن بعــض أعمــال التخريــب
واالخــالل بــاألمن وتــتيم بعــض المخيمــات بــإيواء بعــض العناصــر التخريبيــة ،وىــي حممــة منظمــة تشــارك فييــا
أكثر من جية ،وقد أصبحت تسيء لموجود الفمسطيني".
وذكــر مـ ّـرة أن "حركــة "حمــاس" واستشــعا ار منيــا بخطــورة ىــذه الحممــة ومــا يمكــن أن ينجــر عنيــا مــن تع ـريض
لمص ــالح الالجئ ــين لمخط ــر وتيدي ــد أم ــن واس ــتقرار المخيم ــات م ــن خ ــالل تص ــعيد الت ــوتر األمن ــي والم ــذىبي
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والطــائفي؛ بــدأت منــذ الخمــيس الماضــي حممــة إعالميــة مضــادة تســتمر أســبوعين لوضــع األمــور فــي نصــابيا
وتوضــيح الصــورة والنــأي بــالوجود الفمســطيني عــن أيــة تجاذبــات سياســية أو مذىبيــة أو طائفيــة والحفــاظ عمــى
أمن واستقرار ىذه المخيمات" ،كما قال.
مرة" :ىناك عـدة أطـراف اشـتركت
وحول األطراف المعنية بيذه الحممة التي تستيدف الوجود الفمسطيني ،قال ّ
ف ــي ى ــذه الحمم ــة وتقاطع ــت مص ــالحيا ،وى ــي أطـ ـراف محمي ــة واقميمي ــة ودولي ــة ج ــزء مني ــا يري ــد ج ــر الوج ــود
الفمس ــطيني إل ــى معس ــكره وج ــزء آخ ــر يري ــد ادخ ــال الفمس ــطينيين ف ــي الف ــتن وج ــزء يري ــد ت ــوتير األجـ ـواء داخ ــل
المخيمات لتصفية حسابات خاصة".
وأضــاف" :نح ــن فــي "حم ــاس" ن ــرى أن إض ـعاف المخيم ــات م ــن خــالل إش ــعال الفتن ــة فييــا يض ــر ب ــالمجتمع
الفمسطيني في لبنان ويبعده عن ىدفو األساسي لإلسيام في تحرير فمسطين والعودة إلـى ديـاره ،واذا اسـتمرت
ىذه الحممة ستمحق الضرر بالوجود الفمسطيني في لبنان والمستفيد األول من ذلك ىو االحتالل الصـييوني"،
عمى حد تعبيره.
قدس برس2013/6/17 ،
" 18القيادة العامة" تدعو حماس لعدم االنخراط في محاور تعزل القضية الفمسطينية
دمشـق :دعـت الجبيـة الشـعبية لتحريـر فمسـطين ـ القيـادة العامـة حركـة حمـاس إلـى ضـرورة التبصـر بمخـاطر
االن ـزالق بمحــاور السياســات وصــفتيا بـ ـ "الضــيقة" ،وقالــت إن مــن شــأنيا أن تع ـزل القضــية الفمســطينية عــن
محيطيا العربي واإلسالمي.
ورأت الجبية في بيـان ليـا اليـوم الثالثـاء ( )7|88أرسـمت نسـخة منـو ل ـ "قـدس بـرس" ،أن خـروج "حمـاس" مـن
تحــالف المقاومــة الــذي قالــت بــأن ســورية وحــزب اهلل واي ـران تمثمــو" ،ســيؤدي إلــى اســتفراد العــدو الصــييوني
وعمالئو من األنظمة العربية بالشعب الفمسطيني واالنقضاض عمى كل االنجازات الوطنية التي حققيا".
وأكــدت "القيــادة العامــة" أن الشــعب الفمســطيني "يحفــظ لحــزب اهلل عظــيم تضــحياتو" التــي قالــت بأنــو "مــا زال
يقدميا من اجل فمسطين ،وأنو منزه فيما قدمو عن أية دوافع او أغراض حزبية" ،كما قال البيان.
قدس برس2013/6/18 ،
 19البردويل :حماس أحيت األمة بصمودىا وستجني ثمار الثورات العربية
غزة (فمسطين) :أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ "قـدس بـرس"
أن اليدف من الجولة التي يقوم بيا وفد من "حماس" بقيادة رئيس مكتبيا السياسي خالد مشعل إلى عـدد مـن
الــدول العربيــة واإلســالمية ،ىــو جــزء مــن تحركــات "حمــاس" لوضــع قــادة العــالم فــي صــورة تطــورات القضــية
الفمسطينية.
ورأى البردويــل فــي تص ـريحات خاصــة لـ ـ "قــدس بــرس" اليــوم االثنــين ( )6|87أن عالقــات "حمــاس" الخارجيــة
تمتــد أكثــر وأن الحصــار الــذي بــذلت قــوى دوليــة كبــرى مــن أجمــو الغــالي والنفــيس قــد تقكــل ،وقــال" :جولــة وفــد
حركة "حماس" بقيادة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل التي يؤدييا لعدد من الدول العربية واإلسالمية ىـو
جــزء مــن التحركــات التــي تبــذليا الحركــة لوضــع قــادة العــالم العربــي واإلســالمي فــي صــورة تطــورات الوضــع
الفمســطيني ،وىــذا التحــرك ىــو أحــد أبــرز ثمــار ثــورات الربيــع العربــي ،فــنحن مــن فجرنــا الثــورات ونحــن مــن
سنجني ثمارىا ،وىذه الموجة العمياء التي تريد إعادة األمور إلى الوراء ،أي إلى ما قبل الثـورات العربيـة ،لـن
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تــنجح بحــول اهلل فــي مســعاىا .مــا صــنعتو "حمــاس" أنيــا نفخــت الــروح فــي جســد األمــة اليامــد وســتجني ثمــار
ذلك".
وأضــاف" :جولــة وفــد "حمــاس" الحاليــة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة واإلســالمية دليــل عمــى صــحة مــا تقــوم بــو
"حمـاس" ،وىــو دليــل عمــى أن ىــذه الـدول بــدأت تــدرك مــدى أىميــة "حمـاس" فــي المعادلــة السياســية بالمنطقــة،
وأن كل مـن يحـاولون تشـويييا عبـر اإلعـالم لـم ينجحـوا فـي ذلـك ألن الفعـل عمـى األرض ىـو الـذي يجـدي".
واعتبر البردويل أن الحديث عن أن "حماس" وضعت يدىا بيد أمريكا بيتان ال عالقة لو بالواقع.
قدس برس2013/6/17 ،
" 20الديمقراطية" :إبعاد المخيمات الفمسطينية في لبنان عن الصراعات
أقامــت "الجبيــة الديموقراطيــة لتحريــر فمســطين" ،نــدوة سياســية بعنـوان "األزمــة المحميــة واالقميميــة ووضــعنا فــي
لبنان" ،في قاعة المركز الثقافي الفمسطيني في مخيم برج الشمالي.
وحاض ــر ف ــي الن ــدوة عض ــو المجن ــة المركزي ــة لمجبي ــة ومس ــؤول االع ــالم ف ــي لبن ــان فتح ــي كمي ــب ،ومم ــا قال ــو
"الموقف الذي اتخذتو القيادة الفمسطينية في سورية ،كان موقفا حكيما لجية عدم التدخل في الشؤون الداخمية
والوقـوف عمــى الحيــاد ،وىـو الموقــف نفســو الـذي اتخــذ فــي لبنـان" .وشــدد عمــى أن "أمـن المخيمــات واســتقرارىا
جزء ال يتج أز من أمن عموم المناطق المبنانية ،وأن صـيانة أمـن المخيمـات وابعادىـا عـن الصـراعات المحميـة
واألزمات االقميمية ىي مسؤولية لبنانية وفمسطينية في آن".
وجـدد الــدعوة "الــى التعــاطي بموضــوعية مـع شــعبنا فــي لبنــان ،وعــدم زجـو فــي أتــون الصـراع الــداخمي ،ووقــف
مسمس ــل التحـ ـريض عم ــى المس ــتويات السياس ــية واالعالمي ــة" .واعتب ــر "ان تحص ــين المخيم ــات يك ــون باتخ ــاذ
االج ـراءات الكفيمــة بوضــع حــد ألي مــس بــأمن شــعبنا ومصــمحتو" .ودعــا الــى الفصــائل الفمســطينية والتيــارات
المختمفــة ،الــى تشــكيل قيــادة سياســية موحــدة تشــارك فييــا جميــع القــوى والتيــارات السياســية ،مــن أجــل حمايــة
الوجود الفمسطيني" .وأعمن عن مبادرة تقوم الجبيـة باالعـداد ليـا عـن االوضـاع الفمسـطينية فـي لبنـان لتقـدميا
الــى الدولــة المبنانيــة "مــن أجــل الوصــول إلــى مقاربــة مشــتركة حــول مســتقبل العالقــات الفمســطينية  -المبنانيــة
وسبل تطويرىا وتعزيزىا لما فيو مصمحة الشعبين الشقيقين".
المستقبل ،بيروت2013/6/18 ،

 21حماس تنفي تشكيل وحدة لمنع إطالق الصواريخ عمى "إسرائيل" من قطاع غزة
غزة – قنا :نفى القيادي في حركـة حمـاس محمـود الزىـار األنبـاء اإلسـرائيمية التـي تفيـد بتشـكيل الحركـة وحـدة
خاصة لمنع إطالق الصواريخ عمى إسرائيل ،قائال "كل يوم تخرج أنباء كاذبة عن حركة حماس".
وأضاف الزىار ،في تصريحات لو اليوم اإلثنين ،أن "ىناك اتفاق تيدئة مع إسرائيل والطرفان ممتزمان بـذلك،
لكــن أن يــتم تش ـكيل وحــدة خاصــة مــن قبــل حمــاس لمنــع إطــالق الص ـواريخ ىــذا غيــر صــحيح بتاتــا وال يوجــد
وحدات لدى حماس مختصة بمراقبة وضع التيدئة".
الشرق ،الدوحة2013/6/18 ،
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" 22الديمقراطية" تتيم فتح وحماس بالتوافق عمى تأجيل االنتخابات
القاىرة – جييان الحسيني :قال عضـو المكتـب السياسـي ل ـ"الجبيـة الديموقراطيـة لتحريـر فمسـطين" خالـد عطـا
إنو تم تشكيل الحكومة الفمسطينية برئاسة رامي حمداهلل في رام اهلل "بـالتوافق بـين حركتـي فـتح وحمـاس مقابـل
إرجاء االنتخابات ،ألن كال الجانبين ليست لدييما الجاىزية بعد ليذه الخطوة".
وأضــاف عطــا فــي تص ـريحات الــى "الحيــاة" انــو كــان مــن المفتــرض أن يــتم تشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني
برئاسة الرئيس الفمسطيني محمود عباس وفق إعالن الدوحة فـي غضـون ثالثـة شـيور ،لكننـا فوجئنـا بتشـكيل
حكومة جديدة في رام اهلل من دون تحديد مسمى ليا ،وبال سقف زمني.
وتسـاءل عطـا عـن أسـباب صـمت حمـاس أمـام تشــكيل حكومـة حمـد اهلل ،معتبـ اًر ىـذه الخطـوة "أحاديـة" تكــرس
االنقسام وتتعارض مع ما تم التوافق بشأنو في إعالن الدوحة.
ورأى عطا أن تشكيل حكومة جديدة في رام اهلل مع استمرار عمل الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل ىنيـة فـي
غـزة يجــري وفــق مصــالح الجــانبين ومــن دون أدنــى اعتبــار لممصــالح الوطنيــة لمشــعب الفمســطيني ،واصــفاً مــا
يجري بأنو "توافق عمى إدارة االنقسام بينيما ،فكال الجانبين ليس جاى اًز اآلن لخوض االنتخابات".
وقال :حماس غير مستعدة لخوض االنتخابات نظ اًر لةوضاع الداخمية في غزة ،مشـي اًر إلـى وجـود إشـكاالت
كبي ـرة بســبب اســتحواذ حمــاس عمــى الم اركــز والوظــائف فــي القطــاع إضــافة الــى األزمــة االقتصــادية وصــعود
السمفيين .واوضح انو ليذه األسباب تتحفظ حماس عن اجراء االنتخابات ألنيا "ستنال قطعاً من مكانتيـا فـي
الساحة الفمسطينية".
وأضــاف ان "األمــر فــي الضــفة الغربيــة لــيس أفضــل كثي ـ اًر ،خصوص ـاً داخــل حركــة فــتح  ،فينــاك انقســامات
داخمية كبيرة تفرض عمى السمطة حسابات كثيرة قبل اإلقدام عمى االنتخابات".
الحياة ،لندن2013/6/18 ،
" 23إسرائيل" تيدد األسير عبد اهلل البرغوثي بسحب جنسيتو األردنية وتساومو عمى زيارة أىمو
نشرت شبكة فمسطين االخبارية أمس خب ار عمى لسان محامي و ازرة األسرى الفمسـطينية محمـد الشـايب ،اشـار
ال ــى ان س ــمطات الس ــجون اإلسـ ـرائيمية وض ــباطيا يمارس ــون أس ــاليب ض ــغط نفس ــية عم ــى االس ــير األردن ــي،
المضرب عن الطعام عبداهلل البرغوثي ،والذي يقبع في غرفة منعزلة في مستشفى العفولة.
وقــال الشــايب ،الــذي زار البرغــوثي ،إن ضــباط إدارة الســجون "ىــددوه بالعمــل عمــى ســحب جنســيتو األردنيــة"،
الفتا الى ان "التيديد كان ساف ار وتدخال وقحا في السيادة األردنية ،كما قال البرغوثي لممحامي".
وأفــاد البرغــوثي أن ضــباط إدارة الســجون يتعمــدون اإلســاءة لــو ،والضــغط النفســي عميــو ،مــن خــالل إقــامتيم
احتفاالت رقص وشواء وموائد لمطعام أمام غرفتو".
وقال" :لقد تناوب السجانون عمى استف اززه واقامة احتفاالت صاخبة تمنعو من النوم إضافة إلـى تنـاوليم شـتى
أصناف الطعام والشراب أمامو لمتأثير عميو".
وأكد البرغوثي ،كما نقل الشايب ،أنو سيواصل إضرابو عن الطعام "حتى آخر رمق" ،و"لن يتوقف إال بعودتو
إلى األردن حتى لو جثة ىامدة".
وأضــاف أن ســمطات االحــتالل أرســمت لــو وفــدا مــن الخارجيــة اإلس ـرائيمية لمفاوضــتو ،حيــث ابمغــوه أن الــو ازرة
وافقت عمى منحو زيارة ألىمو بشـكل مفتـوح مـرة كـل شـير ،مقابـل التوقـف عـن إالضـراب ،ولكنـو رفـض ذلـك،
مبينا :أن مطمبو الوحيد ىو "العودة إلى األردن حرا ،أو إلى أحد السجون األردنية أو أن يعود جثة ىامدة".
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وقال البرغوثي في رسالة وجييا من معتقمـو" :وحـدوا جيـودكم ،إن المعركـة معـركتكم ،وال تسـتحقوا أن أخـذلكم
وأن أعود عن إضرابي ،فيذا لن يحدث بإذن اهلل ،فإمـا أن أعـود حـ ار أو شـييدا ،فأنـا ال أعـرف لميزيمـة مكانـا
فــي معركتــي ( ،)...أطمــب مــنكم يــا شــعبي أن تكونـوا األنصــار وانصــروني معكــم ،كون ـوا المغيثــين وأغيثــوني
وأغيثوا أخوتي المضربين عن الطعام محمد الريماوي وحمزة عثمان ومنير مرعـي وعـالء حمـاد فكمنـا مشـاريع
شيادة وانتصار".
عمان2013/6/18 ،
الغدّ ،
 24حزب اهلل وحركة فتح في لبنان :تقاطع في المواقف ..وتطور في العالقة
حسين سعد :عندما أرسل الرئيس الراحل ياسر عرفات برقية تعزية إلى األمين العام لـ"حزب اهلل" السيد حسـن
نصراهلل ،في أعقاب استشياد نجمو ىادي في أيمول العام  8997في عممية لممقاومة في جبل الرفيع في إقميم
التفاح ،لم يرق األمر كثيـ اًر لقيـادة حركـة فـتح فـي لبنـان ،نتيجـة الحمـالت واالنتقـادات التـي كـان يشـنيا "حـزب
اهلل" عمى السمطة الفمسطينية التي انتيجت خيار أوسمو ،في وقت كانت فيو عالقة الحزب بحركة حماس في
أوجيا.
لكن تمك القيـادة ،التـي كانـت متمثمـة آنـذاك بـالمواء سـمطان أبـو العينـين ،نفـذت مـا ىـو مطمـوب منيـا ،وحممـت
رسـالة التعزيــة إلــى "حــزب اهلل" ،وكــان ذلــك فاتحــة "كســر الجميـد" بــين الطـرفين ،لكــن العالقــة بقيــت فــاترة بــرغم
ذلك بسبب الموقف المبدئي لمحزب من التفاوض مع إسرائيل ،ومستوى العالقة بين الحزب وحركـة "حمـاس"،
ولو أن القيادي الشييد عماد مغنية لم يقطـع فـي يـوم مـن األيـام قنـوات االتصـال بينـو وبـين الجنـاح العسـكري
لـفتح الذي لعب وال يزال دو اًر في المقاومة.
في عدوان تموز  1006عرضت قيادة فتح عمى "حزب اهلل" المساعدة في صـد العـدوان ،فسـاىم ىـذا الموقـف
في تقارب موضوعي ،حيـث حظـي ىـذا الموقـف بتقـدير ع ٍ
ـال مـن "حـزب اهلل" ،وبعـد ذلـك كـرت سـبحة تحسـن
العالقات بين الجانبين ،حيث تكرس ذلك بمقاءات متواصمة بين القيادتين عمى مسـتوى الجنـوب ،واصـطحاب
قيادات من فتح في جوالت عمى طول الحدود المبنانية الفمسطينية.
مــع بدايــة األحــداث فــي ســورية ،بــدأ الجميــد بــالتراكم بــين "حــزب اهلل" وحركــة حمــاس التــي اتخــذت موقفـاً مؤيــداً
لممعارضــة الســورية ،فــي حــين أن فــتح انتيجــت نيج ـاً وســطياً نســبياً بــرغم كــل خالفاتيــا التاريخيــة مــع النظــام
السوري ،وىو ما ساىم في مزيد من االنفتاح بين "حزب اهلل" وحركة فتح .
ال يخفي "حزب اهلل" تطور العالقـة مـع حركـة فـتح ،عمـى كـل المسـتويات ،خصوصـاً فـي ضـوء تقـاطع الرؤيـة
السياســية لممرحمــة الراىنــة ومــن أحــداث ســورية .كمــا أن حركــة فــتح الحظــت ىــذا التبــدل فــي العالقــة ،التــي
جاءت ترجمتيا فـي االجتماعـات والمقـاءات والمناسـبات ،فضـالً عـن انفتـاح فـي إعـالم الحـزب عمـى نشـاطات
الحركة.
تؤكد حركة فتح  ،التي ال تزال تمسك بأمن مختمف مخيمات الجنوب ،وتحديـداً مخيمـات صـور ،وتمعـب دو اًر
محورياً إلى جانب القوى والفصائل في نزع فتائل التفجير داخل المخيمات ومع محيطيـا المتـداخل ،اإلصـرار
عمى لعب ىذا الدور الذي يجنب القضية الفمسطينية المزيد من الخسائر.
ويعتبر أمين سر فتح في لبنان رفعت شناعة أن فتح كانت وال تزال تؤمن بأن ىناك عدواً واحداً ىو إسرائيل،
معتبـ اًر "أن كــل الجيــود يجــب أن تصــب فــي ىــذا اإلطــار دون سـواه ،حتــى ال تضــيع الجيــود الوطنيــة ســدى،
لذلك ما زلنا مقتنعين بأن مجمل خالفاتنا ومنيا المؤلمة ،يجب أن تحسم بالحوار وليس بالنار" .ويرى شناعة
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أن قاعدة التحالفات مع أي طرف تقوم عمى قاعدة نظر الطـرف اآلخـر إلـى القضـية الفمسـطينية .يضـيف أن
تعاطينــا مــع "حــزب اهلل" وسـواه مــن القــوى التــي تجمعنــا معيــا قواســم مشــتركة ،ىــو عمــى ىــذا األســاس .ويشــدد
شــناعة عمــى أن الحــل فــي ســورية يجــب أن يكــون سياســيا ،الن اســتمرار الحــرب ال يخــدم إال إس ـرائيل ،التــي
تسعد بتدمير سورية ،وىذا ما يضعف القضية الفمسطينية.
ويشــير ش ـناعة إلــى أن المصــمحة الوطنيــة الفمســطينية ىــي فــي أن ينــأى الفمســطينيون عمــا يجــري فــي ســورية
وأيضا في لبنـان ،وان ال يكونـوا مـع طـرف ضـد اآلخـر ،مشـي اًر إلـى أن حـوارات الحركـة قائمـة مـع "حـزب اهلل"
و"المستقبل" و"أمل" وغيرىم .وأكد شناعة وجود اتصاالت وجيود مكثفة عمى الساحة المبنانية ،وال سيما داخل
المخيمات عمى كل األراضي المبنانية ،لدرء أي خمل أو خطر قد ييدد المخيمات ومحيطيـا ،الفتـا إلـى صـب
الجيود لمعالجة قضية النازحين الفمسطينيين من سورية ،مؤكـدا فـي المقابـل احتـرام حسـابات كـل طـرف عمـى
الساحة المبنانية مما يجري في سورية.
من جيتو ،يؤكد مسؤول الممف الفمسطيني عضو المجمس السياسي في "حزب اهلل" النائب السابق حسن حب
اهلل أن العالقــة جيــدة مــع مختمــف الفصــائل والقــوى الفمســطينية ،وأن الحــزب عمــى مســافة واحــدة مــن كــل تمــك
القوى ،التي نمتقي معيا عمى وحدة الوسيمة واليدف.
وأشــار إلــى أن العالقــة مــع فــتح تتحســن ،وىــي لــم تنقطــع فــي األســاس ،بــرغم موقفنــا المبــدئي مــن موضــوع
التفــاوض مــع العــدو اإلسـرائيمي ،خصوصــا أن حركــة فــتح لــم تشــطب المقاومــة مــن ميثاقيــا ،آمــال أن يســتمر
تطور العالقة مع فتح بما يخدم القضية الفمسطينية.
السفير ،بيروت2013/6/18 ،
 25مخيم عين الحموة :محاولة اغتيال ألحد كوادر فتح ..واتيامات موجية لجماعة بدر
ويدعى أحمد شيخان ،إصـابة بالغـة جـراء إطـالق النـار عميـو فـي حـي
أصيب ،أمس ،أحد كوادر "حركة فتح" ُ
الطيـري فـي مخــيم عـين الحمــوة ("السـفير") .واتيمـت فــتح أحـد المحســوبين عمـى الناشـط اإلســالمي بـالل بــدر،
ويــدعى ح.ع ،.بمحاولــة اغتيــال شــيخان بــإطالق النــار عمــى أرســو مباشـرة ،مــا ّأدى إلــى إصــابتو بحالــة مــوت
ُ
سريري نقل إثرىا إلى مركز لبيب الطبي في صيدا .وعقب الحادث إطالق نار كثيف ،أدى إلى إصابة أربعة
مدنيين بإصابات طفيفة.
السفير ،بيروت2013/6/18 ،
 26بعد اعتقالو لعشرين شي ارً" :إسرائيل" تفرج عن أحد قيادات الجبية الشعبية
جنـين -الحيـاة الجديــدة -أفرجـت قـوات االحـتالل أمـس عــن األسـير جعفــر فـوزي أبـو صــالح ( 87عامـاً) مــن
بمدة عرابة ،وىـو أحـد قيـادات الجبيـة الشـعبية لتحريـر فمسـطين فـي منطقـة جنـين ،وذلـك بعـد فتـرة اعتقـال 10
شي اًر.
واعتقل في شير تشرين الثاني من عام  1088اثر حممة أمنية استيدفت كوادر وقيادات الجبيـة الشـعبية فـي
الضــفة الغربيــة ،وكــان أبــو صــالح قــد اعتقــل عــدة مـرات ســابقاً فــي أعـوام  8988وفــي عــام  8988وفــي عــام
 8990كما اعتقل سنة .1005
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/18 ،
 27عباس زكي يدعو العرب والمسممين إلى التحرك إل نقاذ القدس واألقصى
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رام اهلل :دع ــا عب ــاس زك ــي عض ــو المجن ــة المركزي ــة لحرك ــة ف ــتح المف ــوض الع ــام لمعالق ــات العربي ــة والص ــين
الشــعبية ،امــس ،العــرب والمســممين الــى التحــرك النقــاذ القــدس والمســجد االقصــى المبــارك المــذين يتعرضــان
ليجمة غير مسبوقة من قبل االحتالل.
وحــذر زكــي مــن خطــورة المخطــط اإلسـرائيمي الــذي يســتيدف مدينــة القــدس المحتمــة مــن خــالل عــزم االحــتالل
اقامة مبنى استيطاني ضخم في وادي حموة في سموان عمى بعد خمسين مت ار من المسجد األقصى المبارك.
وقــال زكــي ان المخطــط الــذي تشــرف عمــى اقامتــو جمعيــة العــاد االســتيطانية ييــدف الــى تيويــد مــا تبقــى مــن
القـدس عبــر ىــذا البنــاء الــذي تبمـ مســاحتو اكثــر مـن عشـرة االف متــر مربــع وســيقام عمــى ارض تعــود لعائمــة
صيام بحيث يتم وصمو بباب المغاربة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/18 ،
" 28الديمقراطية" :كافة القوى السياسية تتحمل المسؤولية النجاز المصالحة الوطنية
غـزة  -نفـوذ البكــري :أكـدت ماجــدة المصـري عضــو المكتـب السياسـي لمجبيــة الديمقراطيـة عمــى اىميـة تحمــل
المســؤولية مــن كافــة القــوى الفمســطينية مــن أجــل انجــاز المصــالحة الوطنيــة مشــيرة الــى ان ىــذا يحتــاج لــالرادة
السياسية وتشكيل حكومة التوافق لتقديم الحمول لكافة الممفات العالقة.
جاء ذلك في المقاء الذي نظمتو الجبية الديمقراطية امس بعد وصـول المصـري الـى غـزة لحضـور العديـد مـن
الفعاليات السياسية واالكاديمية.
مــن جانبــو اكــد د .فيصــل ابــو شــيال مــن كتمــة فــتح البرلمانيــة فــي كممــة القــوى السياســية ان الجميــع يتمســك
بــالموقف الثابــت النجــاز المصــالحة وان يكــون ال اربــع عشــر مــن شــير آب القــادم ىــو التــاريخ الفاصــل النيــاء
سنوات االنقسام العجاف وتشكيل حكومة التوافق الوطني واجراء االنتخابات.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/18 ،
 29االحتالل يجدد االعتقال اإلداري لقيادي في حماس معتقل منذ ثالث سنوات
جنــين (فمســطين) :أفــادت مصــادر حقوقيــة فمســطينية بــان ســمطات االحــتالل اإلس ـرائيمية جــددت مســاء أمــس
االثنــين االعتقــال االداري ألحــد قيــادات حركــة حمــاس الشــيخ نزيــو ســعيد ابــو عــون فــي جنــين شــمال الضــفة
الغربية المحتمة ،والذي أمضى سبعة عشر سنة داخل سجون ا الحتالل.
وأشار أسامة مقبول محامي االعتقال االداري في مؤسسة "التضامن لحقوق االنسان" فـي بيـان صـحفي تمقتـو
"قدس برس" الثالثاء ( )6|88الى ان "النيابـة اإلسـرائيمية تـذرعت بوجـود مـواد سـرية جديـدة األسـير أبـو عـون،
وأن االفراج عنو في ىذه المحظة من شانو ان يـؤثر عمـى أمـن المنطقـة ،كمـا يـدعي االحـتالل" ،الفتـا إلـى أن
"القيادي األسير شغل منصب عضو بمدية جبع ،وأمضى اكثر من ( 87عاما) في سجون االحتالل" ،حسب
قولو.
قدس برس2013/6/18 ،
 30ليبرمان :الرئيس اإليراني حسن روحاني أكثر حنكة وليس معتدالً
يو بي أي :قال وزير الخارجية اإلسرائيمي السابق ورئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أفيغدو ليبرمان
إلذاعة الجيش اإلسرائيمي اليوم االثنين إن "الرئيس اإليراني المنتخب حسن روحاني ليس معتدالً أكثر من
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سمفو محمود أحمدي نجاد وانما ىو محنك أكثر" ،وحذر من أنو "في حال حدوث مواجية بين إسرائيل
وسورية فإن الرئيس بشار األسد سيخسر الحكم".
وأضاف ليبرمان أن الرئيس اإليراني األسبق محمد خاتمي ،الذي يعتبر معتدال واصالحيا ،دعم روحاني وأن
"خاتمي لم يتجاوز مصفاة حرس الثورة ،وببساطة فإن روحاني تجاوزىا".
وقال ليبرمان أنو "حتى خاتمي لم يوقف البرنامج النووي عندما كان رئيسا إليران ،ولم نسمع أي تصريح
(من روحاني) بأنو سيوقف البرنامج النووي أو أنو لن يتدخل في القتال الدائر في سورية ،ولم نسمع منو أنو
سيوقف تحويل الميزانيات إلى حزب اهلل في أعقاب الوضع االقتصادي السيء في إيران" .وتطرق ليبرمان
إلى التطورات الحاصمة في العالم العربي ،وفي سورية خصوصا ،قائالً إن "التوجيات في العالم العربي ىي
حدوث تحركات حادة باتجاه اإلسالم المتطرف ،وباتجاه انعدام االستقرار أيضا ،وحمبة المواجية التي يمكن
أن تنشأ ال تتعمق بالدول العظمى فقط وانما بدول المنطقة أيضا ،مثل إيران وتركيا وقطر والسعودية،
والمصمحة اإلسرائيمية ىي بعدم الدخول إلى ىذه الدوامة" .وفي ما يتعمق بسورية تحديداً ،قال ليبرمان أن
"األمر الوحيد الذي يمكن أن يجرنا إلى داخل سورية ىي خطوات ال تبقي خيا اًر أمامنا ،مثل نقل أسمحة
كيماوية عمى أيدي جيش األسد إلى حزب اهلل ،وىذا أمر ال يمكننا ضبط النفس حيالو" .وأضاف أن "ما
يمنع اشتعال مواجية بيننا وبين سورية ىو إدراك عميق لدى األسد بأنو لن يبقى بعد أمر كيذا وفي أية
مواجية مباشرة بيننا سيخسر الحكم".
الحياة ،لندن2013/6/18 ،
رحب بانتخاب روحاني :الشعب قرر عدم السماح لمقيادة المتطرفة باالستمرار
 31بيريز ُي ّ
رحب الرئيس اإلسرائيمي شمعون بيرس اليوم األحد بنتائج االنتخابات الرئاسية اإليرانية ...،وقال بيرس في
ّ
مقابمة مع قنوات أجنبية" :إن نسبة المشاركة المرتفعة في االنتخابات ونسبة تأييد روحاني تُظير اإلرادة
الحقيقية لمشعب بعدم السماح باستمرار القيادة المتطرفة" .وأضاف بيرس" :في نياية اليوم ،القائد في إيران
اليوم ىو الشعب ،وذلك عندما قرر اختيار المرشح األكثر اعتداالً وعدم السماح لمقيادة المتطرفة باالستمرار.
يجب اإلشارة إلى أن القائد األعمى في إيران ىو آية اهلل خامنئي ،وىو الذي ُيسيطر عمى الدولة بيد من
حديد من خالل الحرس الثوري ،وىو الذي صادق عمى الئحة المرشحين بنفسو بعدما تأكد من أنيم لن
يحيدوا عن دربو.
رصد البث اإلذاعي والتمفزيوني العبري ،م.د.الشرق األوسط2013/6/17 ،2404 ،
 32الكنيست يناقش ألول مرة في جمسة خاصة مسألة السالح النووي ومخاطره
حممي موسى :لممرة األولى في تاريخ إسرائيل ستناقش لجنة العموم في الكنيست اليوم مسألة السالح النووي
ومخاطره .ويتسم ىذا النقاش بأىمية خاصة نظ اًر النتياج إسرائيل رسمياً سياسة «الغموض النووي» القائمة
عمى فكرة عدم االعتراف بامتالك ىذا السالح والتمويح المستتر بو .وقد بادرت لممطالبة بالنقاش «الحركة
اإلسرائيمية ضد الذرة» برئاسة عضو الكنيست السابق اليساري موشي راز ،بالتعاون مع نواب من حركة
«ميرتس» و«الجبية الديموقراطية لمسالم».
وقد دعا إلى النقاش في المجنة العممية عضوا الكنيست تمار زندبرج من «ميرتس» ودوف حنين من
«الجبية الديموقراطية لمسالم والمساواة» ،واستدعيا لو أحد كبار خبراء التأثير النووي في العالم ،وىو الدكتور
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آرييو ىمفند ،الذي يرأس "منظمة األطباء الدولية ضد الحرب النووية" .ويرمي النقاش إلى حث الحممة
اإلسرائيمية إلجبار الحكومة عمى االنضمام إلى المباحثات اإلقميمية والدولية لجعل الشرق األوسط منطقة
خالية من أسمحة الدمار الشامل.
وقالت سكرتيرة «الحركة اإلسرائيمية ضد الذرة» شارون دولب إنو «فيما نتحدث نحن في إسرائيل عن القنبمة
اإليرانية التي لم تفحص بعد ،فإنيم في العالم يتحدثون عن الترسانة النووية الغامضة إلسرائيل .وعمى
إسرائيل أن تخرج من ىذا النادي الضيق الذي انضمت لعضويتو كوريا الشمالية ،واالنضمام إلى النادي
األكثر مسؤولية لمدول الممتزمة بتقميص الترسانة النووية العالمية وصوالً لمقضاء عمييا ،والدخول في
مباحثات ترمي لخمق شرق أوسط خال من أسمحة الدمار الشامل ،وىي مباحثات تعيدت كل دول الشرق
األوسط ،بما فييا إيران ،باالنضمام إلييا».
السفير ،بيروت2013/6/18 ،
 33الكنيست يقرر تعيين الطيبي نائباً لرئيس الكنيست وبركة رئيساً لمكافحة المخدرات
رام اهلل :قررت لجنة الكنيست اليوم االثنين تعيين عضو الكنيست احمد الطيبي من القائمة العربية الموحدة،
نائباً لرئيس الكنيست "يولي ادلشتاين" ،وتعيين عضو الكنيست من الجبية الديمقراطية لمسالم والمساواة
"حداش" محمد بركة رئيساً لمجنة مكافحة المخدرات التابعة لمكنيست ،كما ذكر الموقع االلكتروني لـ "القناة
السابعة" في التمفزيون اإلسرائيمي.
القدس ،القدس2013/6/18 ،
 34عمير بيرتس :يجب التنازل عن جزء من األرض من أجل إنقاذ دولة "إسرائيل"
رام اهلل :ذكر الموقع االلكتروني لشبكة االذاعة اإلسرائيمية "ريشت بيت" ان وزير حماية البيئة عمير بيرتس
من حزب ىتنوعاه بزعامة تسيبي ليفني ،دعا الى "ضرورة التنازل عن جزء من االراضي من اجل إنقاذ دولة
إسرائيل" .وجاءت اقوال بيرتس ضمن برنامج منتصف النيار الذي تبثو ريشت بيت حيث اضاف "ان إقامة
الدولة الفمسطينية ىو مصمحة إسرائيمية".
واعرب عن شعوره بان " نتنياىو ولممرة االولى يعتزم التعاطي مع الحمول المطروحة مع الفمسطينيين ،وبأنو
غير معني بالقيام بمناورة جديدة لكي يتيرب من التزاماتو".
القدس ،القدس2013/6/18 ،
" 35إسرائيل اليوم" :مخطط أميركي  -إسرائيمي لتدمير مخازن األسمحة الكيماوية في سورية
القدس المحتمة  -آمال شحادة :نقمت صحيفة "إسرائيل اليوم" ،المقربة من حزب رئيس الحكومة اإلسرائيمية،
بنيامين نتنياىو ،تصريحات لمسؤولين كبار في الجيش اإلسرائيمي واستخباراتو العسكرية ،عن وجود مخطط
اميركي  -إسرائيمي لتدمير مخازن األسمحة غير التقميدية في سورية.
وذكرت الصحيفة ان "اإلدارة األميركية تبنت بشكل عمني التقارير التي تحدثت عن استخدام النظام السوري
أسمحة كيماوية ،وعميو قررت تسميح الثوار السوريين".
وبحسب المسؤولين اإلسرائيميين فـ"ان تنفيذ الخطة سيتم في حال سقوط الرئيس بشار األسد وفقدانو لمسيطرة.
وفي المخطط شن ىجوم جوي عمى  88موقعاً ومخزناً لةسمحة الكيماوية ،لمنع سقوطيا بايدي المعارضة
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او عناصر إسالمية متطرفة ،عمما انو لم يقرر بعد اذا ستنفذ إسرائيل الضربة بمفدرىا ام بمشاركة الواليات
المتحدة األميركية".
وبحسب مسؤول في االستخبارات اإلسرائيمية ان "التنسيق مع واشنطن لم يتوقف لمحظة وبان القرار
االميركي بوضع طائرات أف  86وبطاريات باتريوت في األردن ،ال يقتصر عمى اجراء تدريبات ومناورات
في المنطقة ،وحسب ،بل يدور الحديث عن تواجد واضح لقوة ىجومية عمى الحدود السورية من جية
األردن.
الحياة ،لندن2013/6/18 ،
" 36ىآرتس" :ميزانية االستيطان ترتفع كل سنة بمئات في المئة عن الميزانية التي تقرىا الحكومة
رام اهلل  -الحياة الجديدة :ذكرت صحيفة "ىقرتس" العبرية في عددىا الصادر يوم امس ،انو تبين من فحص
أجرتو انو في السنوات االخيرة حولت الحكومة اإلسرائيمية عشرات حتى مئات ماليين الشواقل االضافية
لدائرة االستيطان فوق الميزانية االصمية .موضحة ان ميزانية ىذه الدائرة ترتفع كل سنة بمئات في المائة عن
الميزانية االصمية التي تقرىا الحكومة.
وتنتمي دائرة االستيطان الى اليستدروت الصييونية ولكن تديرىا وتموليا حكومة إسرائيل .وتكاد تكون كل
االراضي في المناطق التي خصصت لممستوطنات توجد تحت سمطتيا .وىي التي تدير االراضي وتنقميا
قدما لغرض البناء واالستيطان ،بشكل عام الى جمعية "امانو" الذراع االستيطاني لمجمس "يشع"
لممستوطنين.
في السنوات االخيرة كمفت الحكومة الدائرة بعدة ميام بينيا تأسيس بمدات لمخمي غوش قطيف ،اقامة موقع
بديل لمخمي ميغرون واقامة بمدات في النقب وفي الجميل .وعمى رأس الدائرة يقف اليوم داني كريتشمان،
الذي عينو عضو الكنيست افيغدور ليبرمان.
ويبين فحص "ىقرتس" انو في السنوات االخيرة يوجد شذوذ كبير بين الميزانية االصمية المقرة لمدائرة وبين
تمك التي تمنح عمميا .ف بينما في ميزانية الدولة المقرة في الكنيست تخصص لدائرة االستيطان مبال تتراوح
بين  50و  90مميون شيقل ،في سياق السنة تضخمت الميزانية بشكل ثابت لتبم مئات ماليين الشواقل.
كل التحويالت المالية تقر في لجنة المالية ،ولكن الدولة توزع الميزانية عمى عدة شرائح عمى مدى السنة
بحيث تقل الرقابة عمى الدائرة.
في العام  1081مثال اقرت لمدائرة ميزانية  6003مميون شيقل ،ولكن االنفاق عمميا بم  171مميون شيقل.
وىكذا مثال تضخمت الميزانية االصمية لترميم البنى التحتية في لواء الوسط في الدائرة ،أي في المستوطنات،
من  8مميون شيقل الى  89مميون شيقل .ونمت "االعمال االجتماعية" في المستوطنات من  101مميون الى
 109مميون شيقل.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/18 ،
 37شركة "رفائيل" اإلسرائيمية تعمن عن إنتاج قذيفة مضادة لصاروخ "إس  "300روسي
زعمت شركة إنتاج الوسائل القتالية في الكيان الصييوني ،المعروفة اختصا ار باسم “رفائيل” ،إنتاجيا قذيفة
قادرة عمى تجاوز منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس  .”300جاء ذلك ،عبر الجناح “اإلسرائيمي” في
الصالون الجوي المنعقد ىذه األيام في باريس حيث استعرضت الشركة “اإلسرائيمية” إنجازات تكنولوجية
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بينيا قنبمة من طراز “سبايس  ”150تدعي الشركة بأنيا تشكل رداً شافياً عمى منظومة الصواريخ الروسية
التي شغمت ذىن قادة الكيان والغرب في الفترة األخيرة في ضوء تصميم روسيا تسميم ىذه المنظومة لمجيش
السوري األمر الذي ييدد التفوق الجوي “اإلسرائيمي” حسب تعبير موقع “واهلل” اإللكتروني الذي أورد التقرير
أمس.
الخميج ،الشارقة2013/6/18 ،
" 38ىآرتس" :دعوى لمتحقيق مع مسؤولين إسرائيميين بشبية ارتكاب "جرائم حرب" في لبنان وغزة
قدم
مدعياً عاماً كبي اًر سابقاً في المحكمة الدولية لشؤون يوغسالفيا ّ
كشفت صحيفة «ىقرتس» النقاب عن أن ّ
التماساً لدى المحكمة العميا اإلسرائيمية إلصدار أوامر بالتحقيق مع عشرة من كبار المسؤولين السياسيين
والعسكريين اإلسرائيميين بشبية ارتكاب جرائم حرب في حربي لبنان الثانية ( )1006وعدوان غزة في العام
.1008
ومن بين ىؤالء المسؤولين رئيس الحكومة السابق إييود أولمرت ،ووزير دفاعو عمير بيرتس ووزيرة خارجيتو
تسيبي ليفني ،وكل من نائب رئيس الحكومة السابق حاييم رامون ،والرئيس األسبق لمشاباك يوفال ديسكين،
ورئيس األركان السابق غابي أشكنازي ،ورئيس األركان األسبق دان حموتس ،وقائد الجبية الجنوبية السابق
يؤاف غاالنت ،وقائد سالح الجو عيدو نحوشتان وقائد سالح الجو األسبق أليعزر شكيدي.
وقدم الدعوى مروان دالل قبل أسبوع ،أي يوم األحد التاسع من حزيران ،فأمر القاضي أوري شوىم المدعى
ّ
ردىم األولي حتى التاسع من
المدعي العسكري العام بتقديم ّ
عمييم وبينيم المستشار القضائي لمحكومة و ّ
تموز المقبل .وبحسب دالل ،فإن المدعي العسكري العام والمستشار القضائي لمحكومة ممزمان بالمبادرة
إلجراء تحقيقات جنائية ضد عشرة مسؤولين سياسيين وعسكريين بشأن مسؤوليتيم عن قتل المدنيين
وانتياكات أخرى لمقانون الدولي في ثالث حاالت :حرب لبنان الثانية العام « ،1006الرصاص المسكوب»
رد
في كانون األول  1008عمى غزة ،واعتراض أسطول التضامن مع غزة في أيار العام  .1080وقد ّ
المستشار القضائي لمحكومة اإلسرائيمية ييودا فاينشتاين عمى دالل ،قائالً إنو ال يمكن ربط ليفني وال ديسكين
تقدم بعد الردود حول باقي المتيمين.
بجرائم قد تكون ارتكبت في «الرصاص المسكوب» .ولم ّ
وتنقل عميره ىيس ،التي نشرت التقرير عن مروان دالل ،قولو إن موقف فاينشتاين ليس نيائياً« :في غياب
تحقيق جنائي أو تحقيق جنائي صادق في إسرائيل ،فإن ىؤالء المسؤولين من المستويين السياسي والعسكري
قد يجدون أنفسيم أمام طمب اعتقال ،تحقيق واتيام في دول أخرى في العالم تسمح قوانينيا بصالحيات
المحاكمة العالمية».
وتجدر اإلشارة إلى أن مروان دالل راكم خبرتو في عممو في «مركز عدالة لحقوق األقمية العربية في
إسرائيل» حيث عمل بين العامين  8999و 1007قبل أن يخدم في المحكمة الدولية لشؤون يوغوسالفيا.
قدمو ىو العمل القضائي األول لـ«غروتيوس» ،أي «مركز القانون الدولي وحقوق اإلنسان»
وااللتماس الذي ّ
الذي قام بإنشائو مؤخ اًر ،والمسجل كشركة لخدمة الجميور منذ شباط العام .1083
السفير ،بيروت2013/6/18 ،
 39د .جبارين :النواب الييود في الكنيست يحاولون قوننة اإليديولوجيات المتطرفة والعنصرية
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الناصرة  -زىير أندراوس :قال د .يوسف جبارين المحاضر في القانون في جامعة حيفا ومدير مركز
دراسات والناشط في حقوق اإلنسان ،في محاولة لتحميل التغيير في السياسية اإلسرائيمية وتوجيياتيا في
السنوات األخيرة ،وبشكل خاص في ظل حكومة اليمين العنصرية الفاشية ،إن ىذه القوانين العنصرية تحاول
قوننة األيديولوجيات ،الفتًا إلى أن الجديد ىو أن اقتراحات القوانين التي كانت حتى اآلن مجرد اقتراحات
نظرية أصبحت اليوم قوانين سارية المفعول بحسب القانون اإلسرائيمي ،وتابع أن أول قانون كان ذلك الذي
يمس بشكل خطير بأبسط حريات التعبير لالنسان العربي الفمسطيني في ىذه البالد ،وىو القانون الذي
يسمى قانون النكبة ،والذي يمنع أي مؤسسة جماىيرية كانت من إحياء ذكرى النكبة ،وحتى يمنع النشاط
السياسي إذا كان ىذا النشاط يعارض دولة إسرائيل كدولة ييودية.
ولفت د .جبارين إلى أنيم ييدفون بذلك قوننة اإليديولوجيات ،أي أن حزب (إسرائيل بيتنا) ،عمى سبيل
الذكر ،بفكره العنصري يحاول أن يضع ذلك بالقانون ويحاول أن يمنع بواسطة القانون األفكار التي تخالفو
الرأي ،وبشكل خاص الخطاب والحديث عن التاريخ الفمسطيني ،اليوية الفمسطينية ،تطوير اليوية
الفمسطينية.
وكما يبدو وبعد أن فشمت الحكومة في محاوالتيا لمحو ىذه الذاكرة عمى ارض الواقع ،ورأينا كيف شعبنا
ينظم النشاط الوطني في كل عام ،المسيرة التقميدية إلى القرى الفمسطينية الميجرة مثال ،يريدون القيام بذلك
من خالل القانون اإلسرائيمي ،وأرى بذلك محاولة تخويف ،تخويف القيادة السياسية ،تخويف القيادات
المحمية ،تخويف الناشطين الجماىيريين وتيديدىم.
وشدد عمى أن األمر الخطر بذلك ىو أن محاوالت التخويف اآلن تأتي من خالل ميزانيات ومن خالل و ازرة
المالية ،أي أن الحكومة نفسيا تستطيع أن تعاقب .وخمص إلى القول إن عادة العقاب ىو موضوع نضمنو
فقط في المحاكم ،اآلن المشرعن اإلسرائيمي يقول إذا قمت بذلك ،اآلن وزير المالية يستطيع أن يعاقبكم
بسحب الميزانيات ،وىذا خطير ،خطير ألنك تضع صالحيات المعاقبة بيد السمطة التنفيذية ،وىي سمطة
تمييزية كما نعرف ،عمى حد قولو.
القدس العربي ،لندن2013/6/18 ،
" 40معاريف" :ثمث الشباب اإلسرائيميين ال يثقون بالفمسطينيين
أظير استطالع جديد لقياس مشاعر كل طرف تجاه الطرف اآلخر بين أوساط الشباب الفمسطينيين
واإلسرائيميين واألردنيين ،صورة قاتمة جداً عن الوضع.
وذكرت صحيفة "معاريف" اليوم اإلثنين ،أن االستطالع بين أن أغمبية الشباب الفمسطينيين يكرىون
اإلسرائيميين ،وأن أكثر من ُخمس الشباب اإلسرائيميين يكرىون أبناء جيميم من الفمسطينيين.
ومن المقرر أن تعمن نتائج ىذا االستفتاء كاممة ،األسبوع القادم ،ضمن فعاليات جمعية "مشروع الثقافة
والمجتمع" في مدينة حولون (قرب تل أبيب) .وأضافت "معاريف" أن االستطالع الذي جرى تحت إشراف
عينة من العشرات من أبناء الشبيبة من المناطق
البروفيسور مايكل ليتنر ،من جامعة كاليفورنيا ،بين أوساط ّ
الثالث ،أظير أيضاً مشاعر الكراىية والعداء وعدم الثقة بين المستطمعين.
وأوضح االستطالع أن  %36من اإلسرائيميين ال يثقون وال يعتمدون عمى الفمسطينيين ،فيما أعمن ثُمث
اإلسرائيمي ين أنيم سيكونون مسرورين في حال وجود صديق فمسطيني ليم ،إال أن  %68منيم اعترفوا بأنيم
ال يرغبون في بناء عالقات اجتماعية مع الفمسطينيين.
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فمسطين أون الين2013/6/17 ،
قتصادية
" 41إسرائيل" :ارتفاع التبادل التجاري مع بريطانيا واألردن رغم دعوات المقاطعة اال
ّ
صييونية ارتفاع حجم التجارة بين بريطانيا و"إسرائيل" بنسبة  %18.9خالل الربع
اقتصادية
أ ّكدت أوساط
ّ
ّ
يطانية جاءت من
أن معظم الواردات البر ّ
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 42استشياد عشرين فمسطينيا في سورية خالل أسبوع
غ ـزة-القــدس دوت كــوم -استشــيد عش ـرين فمســطينيا فــي ســورية ،منــذ يــوم االثنــين الماضــي ،ج ـراء عمميــات
القصــف ،واليجمــات التــي تتعــرض ليــا مخيمــات الالجئــين الفمســطينيين فــي ســوريا .وقالــت مصــادر خاصــة ل ـ
القــدس دوت كــوم :إن  6فمســطينيين ،بيــنيم طبيــب ومســعفة ،استشــيدوا وأصــيب  35آخــرون اليــوم االثنــين،
ج ـراء قصــف تعــرض لــو مخــيم اليرمــوك لالجئــين ،جنــوب العاصــمة الســورية دمشــق .وطــال القصــف مخــيم
اليرموك ،ومخيم الحسينية ،كما طال منطقة دوما بدمشق.
القدس ،القدس2013/6/18 ،
 43استطالع :غالبية فمسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون بأن السمطة الفمسطينية عبء
بيان صحفي :قام المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطالع لمرأي العام الفمسطيني فـي
الضــفة الغربيــة وقطــاع غـزة وذلــك فــي الفتـرة مــا بــين  85-83حزيـران (يونيــو)  .1083شــيدت الفتـرة الســابقة
لالستطالع استقالة حكومة سالم فياض وتعيين حكومة جديدة برئاسة رامي الحمد اهلل رئيس جامعـة النجـاح.
كما شيدت الفترة انتخاب خالد مشـعل رئيسـاً لحركـة حمـاس لفتـرة جديـدة وتـأجيالً لتشـكيل حكومـة المصـالحة.
يغطي ىذا االستطالع قضايا األوضاع الداخمية واالنتخابات والمصالحة وتقييم الجميـور ألداء حكومـة ىنيـة
ولمس ــتوى الرض ــى ع ــن أداء الـ ـرئيس محم ــود عب ــاس ،وتـ ـوازن الق ــوى ال ــداخمي ب ــين ف ــتح وحم ــاس .ت ــم إجـ ـراء
المقابالت وجياً لوجو مع عينة عشوائية مـن األشـخاص البـالغين بمـ عـددىا  8170شخصـاً وذلـك فـي 817
موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ .%3
النتائج الرئيسية
تظير نتـائج الربـع الثـاني مـن عـام  1083أن أغمبيـة ممموسـة تؤيـد تعيـين ارمـي الحمـد اهلل رئيسـاً لمـوزراء وأن
ثمثــي الجميــور يؤيــدون اســتقالة ســالم فيــاض .مــع ذلــك ،فــإن نصــف الجميــور يوافــق عمــى رأي فيــاض بــأن
القيادات الفمسطينية منذ بدء القضية فاشمة .بل إن النتائج تشير إلى أن أقل من ثمث الجميور فقط يعتقد أن
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الســمطة الفمســطينية بشــقييا فــي الضــفة والقطــاع إنجــاز لمشــعب الفمســطيني فيمــا تقــول نســبة مــن  %80أنيــا
عبء عميو.
تشير النتائج أيضا إلى ارتفاع شعبية حركة حماس وشعبية إسماعيل ىنية في ىذا الربع في قطاع غزة حيث
تتقارب نسبتي التصويت لحماس وفتح ويتمكن ىنية من الفوز عمى عباس بفارق خمس نقاط مئوية .أما فـي
الضـفة الغربيــة فتبقــى فــتح متفوقــة عمـى حمــاس بفــارق  87نقطــة مئويــة ويتفـوق عبــاس عمــى ىنيــة بفــارق 83
نقطة مئوية.
تشير النتائج أيضا إلى أن نسـبة التفـاؤل بإمكانيـات المصـالحة بـين فـتح وحمـاس تسـتمر فـي الت ارجـع ويتعـزز
االعتقاد بأن االنقسام سيكون دائما أو سيبقى لفترة طويمة.
أخي اًر تشير النتائج إلى أن أغمبية واضحة تؤيد اتفاقية األماكن المقدسة مع األردن ،التـي تـم توقيعيـا فـي 38
آذار (م ـارس)  ،1083والتــي يــتم بموجبيــا اعت ـراف الطــرف الفمســطيني بوصــاية الممــك عبــد اهلل عمــى الحــرم
القدســي الش ـريف .لكــن أقــل مــن الثمــث قمــيالً يؤيــدون كونفدراليــة مــع األردن اآلن فيمــا يؤيــد الربــع قيــام ىــذه
الكونفدرالية ولكن بعد انتياء االحتالل ،وتعارض النسبة األكبر الكونفدرالية سواء كانت اآلن ام الحقاً.
 )1االنتخابات الرئاسية والتشريعية:
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشـح فييـا اثنـان فقـط ىمـا محمـود عبـاس واسـماعيل ىنيـة ،يحصـل األول
عمى  %89والثاني عمى  %88من أصوات المشاركين ،وتبم نسبة المشاركة في االنتخابات في ىذه الحالة
 .%68قبل ثالثة أشير بمغت نسـبة التصـويت لعبـاس  %51ولينيـة  .%88فـي قطـاع غـزة ،يحصـل عبـاس
فــي ىــذا االســتطالع عمــى  %86وىنيــة عمــى  %58وفــي الضــفة الغربيــة يحصــل عبــاس عمــى  %58وىنيــة
عمى .%38
أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل ىنية ،فيحصـل األول عمـى  %57والثـاني عمـى %36
وتصـل نســبة المشــاركة فــي االنتخابــات فــي ىــذه الحالــة إلــى  .%71حصــل البرغــوثي فــي اســتطالعنا الســابق
عمى  %60وىنية عمى .%33
أمــا لــو كانــت المنافســة بــين ال ـرئيس عبــاس ومــروان البرغــوثي واســماعيل ىنيــة ،فــإن البرغــوثي يحصــل عمــى
النسبة األكبر ( )%35يتبعو ىنية ( )%33ثم محمود عباس ( ،)%17وتبم نسبة المشـاركة فـي ىـذه الحالـة
 .%76في استطالعنا السابق في آذار (مارس) الماضي ،فـي منافسـة ثالثيـة ،حصـل البرغـوثي عمـى %38
وىنية عمى  ،%38وعباس عمى .%16
لو جرت انتخابات برلمانيـة جديـدة بموافقـة جميـع القـوى السياسـية فـإن  %71سيشـاركون فييـا ،حيـث تحصـل
قائمــة التغييــر واإلصــالح التابعــة لحمــاس عمــى  %30مــن أص ـوات المشــاركين وفــتح عمــى  ،%88وتحصــل
كافة القوائم األخرى مجتمعة عمى  ،%9وتقول نسبة من  %18أنيا لم تقـرر بعـد لمـن ستصـوت .تبمـ نسـبة
التصويت لحماس في ىذا االستطالع في قطاع غزة  %38وفي الضفة الغربية  .%18تبم نسبة التصـويت
لحركــة فــتح فــي ىــذا االســتطالع فــي قطــاع غـزة  %88وفــي الضــفة الغربيــة  .%88ىــذه النتــائج مشــابية لمــا
كان عميو قبل ثالثة أشير باستثناء ارتفـاع كبيـر عمـى نسـبة التصـويت لحمـاس فـي قطـاع حيـث بمغـت آنـذاك
.%33
 )2أوضاع الضفة والقطاع:
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نسبة التقييم اإليجابي ألوضاع قطاع غزة ترتفع من  %31قبل ثالثة أشير إلى  %36فـي ىـذا االسـتطالع
فيما تقول نسبة من  %38أن األوضاع في القطاع سيئة أو سيئة جداً.
نســبة التقيــيم اإليجــابي ألوضــاع الضــفة الغربيــة ترتفــع قمــيالً مــن  %19قبــل ثالثــة أشــير إلــى  %38فــي ىــذا
االستطالع ،فيما تقول نسبة من  %37أن األوضاع في الضفة سيئة أو سيئة جداً.
نس ــبة االعتق ــاد بوج ــود فس ــاد ف ــي مؤسس ــات الس ــمطة الفمس ــطينية ف ــي الض ــفة الغربي ــة تبمـ ـ  %77ف ــي ى ــذا
االستطالع،وتبم نسبة االعتقاد بوجود فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة .%68
نسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبم  %11فيما تقول نسبة من  %85أنو توجد حرية صحافة
فييا إلى حد ما .أما بالنسبة لقطاع غزة فإن نسبة من  %89تقـول أنـو توجـد حريـة صـحافة فـي القطـاع فيمـا
تقول نسبة من  %38أنو توجد حرية صحافة إلى حد ما فيو.
نســبة مــن  %31مــن كافــة فمســطينيي الضــفة والقطــاع تعتقــد أن النــاس يســتطيعون اليــوم انتقــاد الســمطة فــي
الض ـفة الغربيــة بــدون خــوف فيمــا تقــول نســبة مــن  %13فقــط أن النــاس يســتطيعون اليــوم انتقــاد الســمطة فــي
قطاع غزة بدون خوف.
نســبة اإلحســاس بــاألمن والســالمة الشخصــية بــين ســكان الضــفة الغربيــة تبمـ اليــوم  %56وبــين ســكان قطــاع
غ ـزة  ،%68وكانــت ىــذه النســب قــد بمغــت فــي آذار (مــارس) الماضــي  %67ف ـي قطــاع غ ـزة و  %58فــي
الضفة الغربية.
نسبة الرغبة في اليجرة بين سكان قطـاع غـزة تبمـ  %81وبـين سـكان الضـفة  .%17وكانـت ىـذه النسـبة قـد
بمغت في آذار (مارس) الماضي  %89و  %17عمى التوالي.
نسبة التقييم اإليجابي ألداء حكومة إسماعيل ىنية تبم  %88في ىذا االستطالع.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس تبقى عمى حاليا كمـا كانـت قبـل ثالثـة أشـير  .%89نسـبة عـدم
الرضا تبم اليوم .%88
ثمثي الجميور ( )%67تؤيد استقالة سالم فياض من رئاسة الوزراء فيما يعارض ذلك .%18
في المقابـل  %59يؤيـدون تعيـين ارمـي الحمـد اهلل رئيسـاً لمـوزراء و %18يعارضـون ذلـك و %10ال رأي ليـم
في التعيين.
 % 89من الجميور توافق عمى رأي رئيس الوزراء المستقيل سالم فياض في وصفو لمقيادات الفمسطينية منـذ
بداية القضية كقيادات فاشمة و %87ال يوافقون عمى ذلك.
 )3المصالحة:
في ظل التقدم والتراجع في الحوار بين حركتي فتح وحماس ،نسبة التفاؤل بإمكانية عـودة الوحـدة بـين الضـفة
والقطاع تبم  .% 87نسبة االعتقاد بأن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصالن فـي الضـفة والقطـاع ترتفـع
من  %33قبل ثالثـة أشـير إلـى  %36فـي ىـذا االسـتطالع .نسـبة مـن  %88تعتقـد أن الوحـدة سـتعود ولكـن
بعد فترة طويمة.
نسبة من  %38تقـول أن إنيـاء االنقسـام يتطمـب إسـقاط النظـام فـي كـل مـن الضـفة والقطـاع فيمـا تقـول نسـبة
من  % 83إنو يتطمب إسقاط النظام في الضفة فقط وتقول نسبة متطابقة أنو يتطمب إسقاط النظام في قطاع
غزة فقط ،وتقول نسبة من  %38أن استعادة الوحدة ال تتطمب إسقاط النظام في الضفة أو القطاع.
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ثالثة أرباع الجميور تعتقـد أن المصـالحة لـن تـنجح فـي ظـل وجـود قيـود عمـى الحريـات ألعضـاء حمـاس فـي
الضفة ونسبة مشابية ( )%78تقول أن المصالحة لن تنجح في ظل وجود قيود عمى الحريات ألعضاء فـتح
في القطاع .كذلك ،فإن  %66يعتقدون أن المصالحة لن تـنجح بـدون اتفـاق عمـى موعـد إلجـراء االنتخابـات،
و %59يعتقدون أنيا لن تنجح إذا استمرت حماس في رفض قبول االتفاقات التي وقعتيا منظمة التحرير مع
إس ـرائيل ،فيمــا تقــول نســبة مــن  %68أنيــا لــن تــنجح مــع اســتمرار التنســيق األمنــي مــع إس ـرائيل فــي الضــفة،
وتقول نسبة من  %60إنيا لن تنجح مع استمرار اعتراف السمطة بإسرائيل واتفاقات أوسمو ،وتقول نسبة مـن
 %50أن المصالحة لن تنجح مع إصرار حماس عمى االحتفاظ بجناحيا العسكري في قطاع غزة.
النسبة األكبر ( )%80تعتقد أن السمطة الفمسطينية بشقييا في الضفة الغربية وقطاع غزة قد أصبحت عـبء
عمــى الشــعب الفمســطيني فيمــا تقــول نســبة مــن ( )%30أن الســمطة بشــقييا إنجــاز لمشــعب الفمســطيني .كــذلك
تقــول نســبة مــن  %81أن الســمطة فــي الضــفة الغربيــة انجــاز وفــي قطــاع غـزة عــبء فــي المقابــل تقــول نســبة
متطابقة ( )%81أن السمطة في قطاع غزة إنجاز وفي الضفة الغربية عبء.
تقول نسبة من  %18أن انتخاب خالد مشعل رئيسـاً لحركـة حمـاس لفتـرة جديـدة سـتؤدي لإلسـراع بالمصـالحة
فيما تقـول نسـبة مـن  %11أن ذلـك سـيؤدي لإلبطـاء بالمصـالحة وتقـول نسـبة مـن  %81أنـو لـن يكـون لـذلك
تأثير عمى المصالحة.
 )4الغايات العميا لمشعب الفمسطيني والمشاكل األساسية التي تواجيو:
نسبة  %81تعتقد أن الغاية العميا األولى لمشعب الفمسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيمي لحدود
عــام  8967واقامــة دولــة فمســطينية فــي الضــفة والقطــاع وعاصــمتيا القــدس الش ـرقية .فــي المقابــل فــإن %38
يقولـون أن الغايــة األولــى يجــب أن تكــون الحصــول عمــى حــق العــودة لالجئــين وعــودتيم لقـراىم وبمــداتيم التــي
خرجوا منيا فـي عـام  .8988كـذلك تقـول نسـبة مـن %88أن الغايـة األولـى ينبغـي أن تكـون بنـاء فـرد صـالح
ومجتمــع متــدين يمتــزم بتعــاليم اإلســالم كاممــة .وتقــول نســبة مــن  %80أن اليــدف األول يجــب أن يكــون بنــاء
نظام حكم ديمقراطي يحتـرم حريـات وحقـوق اإلنسـان الفمسـطيني .قبـل ثالثـة أشـير قالـت نسـبة مـن  %86أن
االنسحاب والدولة ىي الغاية العميا األولى وقالت نسبة من  %38فقط أن حق العودة ىي الغاية األولى.
المشكمة األساسية التي تواجو المجتمع الفمسطيني اليوم ىـي تفشـي البطالـة والفقـر وذلـك فـي نظـر  %19مـن
الجميــور فيمــا تقــول نســبة مــن  %13أنيــا غيــاب الوحــدة الوطنيــة بســبب االنقســام بــين الضــفة وغ ـزة ،وتقــول
نسبة من  %11أن المشـكمة األولـى ىـي اسـتمرار االحـتالل واالسـتيطان ،وتقـول نسـبة مـن  %88أنيـا تفشـي
الفساد ،وتقول نسبة من  %7أنيا استمرار حصار قطاع غزة واغالق معابره.
 )5اتفاقية األماكن المقدسة والعالقة مع األردن:
 %58يؤيــدون و %88يعارضــون اتفــاق األمــاكن المقدســة فــي القــدس بــين الممــك عبــد اهلل وال ـرئيس محمــود
عباس الذي يعترف فيو الطرف الفمسطيني بوصاية الممك عمى الحرم القدسي الشريف.
لكن  %80يعارضون قيام اتحاد كونفدرالي مع األردن اآلن أو في المستقبل ،فيما تؤيد نسبة مـن  %38قيـام
ىذا االتحاد اآلن ،وتؤيد نسبة من  %18قيام اتحاد كونفدرالي مع األردن في المستقبل بعد إنياء االحتالل.
المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية (2013/6/17 ،)PCPSR
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 44في حممة غير مسبوقة ..االحتالل يعتقل  115مقدسياً خالل  24ساعة
القدس -القدس دوت كوم :شنت قوات االحـتالل اإلسـرائيمي حممـة اعتقـاالت غيـر مسـبوقة فـي القـدس ،حيـث
اعتقــل جنــود وشــرطة االحــتالل  885مواطن ـاً مــن أبنــاء القــدس ،خــالل  18ســاعة ،وذلــك بعــد دىــم منــازليم
ومحاليم التجارية.
وتم خالل ىذه الحممة اعتقال  75مواطناً يوم أمس األحد من ضاحية السالم ،و 80آخرين اعتقموا بعد ظير
اليوم االثنين من أحياء بيت حنينا وشعفاط ،وذلك بحجة عدم دفعيم ضرائب متراكمة عمييم ،أو بحجة البناء
دون ترخيص.
وأفــاد مركــز معمومــات وادي حمــوة فــي ســموان ،بــأن قـوات االحــتالل داىمــت عمــارة المنــارة ،الواقعــة فــي منطقــة
"ت ــل الف ــول" المحاذي ــة لقص ــر المم ــك حس ــين ف ــي بي ــت حنين ــا ،واعتقم ــت  15مواطنـ ـاً ،واقت ــادتيم إل ــى س ــجن
"المسكوبية" بالقدس المحتمة لمتحقيق معيم.
وو ِّجيــت ألصــحاب المنــازل الــذين طــالتيم ىــذه الحممــة تيم ـاً تتعمــق بعــدم دفــع ض ـرائب متراكمــة عــن األرض،
ُ
وشراء منزل غير مرخص ،ووجود نزاع عمى ممكية األرض ،حيث أن العمارة مبينة عمى مساحة  8000متر
مربع ،والممكية القانونية فقط  800متر مربع.
القدس ،القدس2013/6/18 ،
 45محاكم االحتالل تمدد اعتقال  39فمسطينياً
الضفة الغربية -السبيل :قال نـادي األسـير أمـس االثنـين إن محـاكم االحـتالل مـددت اعتقـال  39مواطنـا فـي
سجون "عـوفر ،والجممـة ،وبيـتح تكفـا ،والمسـكوبية ،وعسـقالن ،وسـالم" ،بذريعـة اسـتكمال التحقيـق واإلجـراءات
القضائية.
السبيل ،عمان2013/6/18 ،
" 46التجمع الوطني المسيحي" :حكومة االحتالل تتواطأ مع منظمات ييودية لبناء "الييكل"
رام اهلل (فمســطين) :اتيــم األمــين العــام ل ـ "التجمــع الــوطني المســيحي فــي األ ارضــي المقدســة" ،ديمتــري دليــاني،
حكومـة االحـتالل اإلسـرائيمي بــ"التواطؤ" مـع التوجيـات المتطرفـة فـي أوسـاط المنظمـات الييوديـة التـي تخطــط
لبناء الييكل عمى أنقاض المسجد األقصى المبارك.
وكشــف دليــاني ،وىــو عضــو المجمــس الثــوري لحركــة "فــتح" ،فــي تص ـريح صــحفي صــمت "قــدس بــرس" عمــى
نســخة منــو االثنــين ( ،)6|87عــن ت ازيــد عــدد المنظمــات الييوديــة التــي تنــادي بيــدم المســجد األقصــى وبنــاء
الييكل المزعوم مكانو.
وأوضح دلياني أن عدد تمك المنظمات بم اثني عشر منظمة" ،تجاىر بأىدافيا التي تمس المسـجد األقصـى
كبير من ىذه المنظمات يتمقى الدعم المادي من حكومة االحتالل".
المبارك ،وأن جزًءا ًا
قدس برس2013/6/17 ،
 47فمسطينيو سورية :استجابة ضعيفة لـ"األونروا" بمناطق البقاعين الغربي واألوسط وراشيا
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شــوقي الحــاج :لــم يتوقــف النــزف البشــري الســوري إلــى لبنــان بفعــل التــوترات األمنيــة المتصــاعدة ،واألحــداث
المتالحقة ،حيث وصل عدد العـائالت الفمسـطينية النازحـة إلـى منـاطق البقـاعين الغربـي واألوسـط و ارشـيا إلـى
نح ــو  8809ع ــائالت ،ف ــي ح ــين زاد ع ــدد الع ــائالت الواف ــدة إل ــى منطق ــة بعمب ــك عم ــى  8683عائم ــة ،وف ــق
ـتجدة
اإلحصــاءات الميدانيــة المتــوفرة فــي مكاتــب «المركــز الثقــافي الفمســطيني» ،إلــى جانــب التســجيالت المسـ ّ
لمعــائالت النازحــة حــديثاً مــن ســورية .لكـ ّـن ىــذا التــدفق المت ازيــد لمنــازحين الفمســطينيين ،لــم تقابمــو «األونــروا»
المســؤولة عــن إغــاثتيم ،إال بالالمبــاالة وبت ارجــع التقــديمات بــدال مــن تعزيزىــا وزيــادة كمياتيــا وتوفيرىــا بشــكل
دوري ،من أجل تحسين أوضاع النازحين حياتياً ومعيشياً.
أن سياسـة «األونـروا»
ويمفـت عضـو المكتـب السياسـي ل ـ«الجبيـة الديمقراطيـة» أبـو وائـل عبـد اهلل كامـل ،إلـى ّ
المسؤولة األولى واألخيرة عن ممف النازحين الفمسطينيين ال تزال تتعاطى باستخفاف ،وتتعامـل بالمبـاالة مـع
ىذا الممف .ويصف وتيرة عمل «األونروا» بسير السمحفاة.
أن «األونروا» لم تشكل حتى اآلن خمية طوارئ لمواجية مشكمة النزوح.
ويؤكد ّ
وعمى الصعيد الصحي يمفت كامل إلى أن «عيادة واحدة في بر الياس تفتح ثالثة أيام في األسبوع ،وتستقبل
يومي ـ ـاً بحـ ــدود  170نازح ـ ـاً فمسـ ــطينياً ،وىـ ــذا يعنـ ــي أن ال عـ ــالج فعمي ـ ـاً ،إنمـ ــا تسـ ــجيل أسـ ــماء واحـ ــاالت إلـ ــى
المستشفيات أو إلى العيادات المتخصصة فحسب.
السفير ،بيروت2013/6/18 ،
 48السماح لـ  95شخصا من أىالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبناءىم
غزة (فمسطين) -خدمة قدس برس :سمحت سمطات االحتالل اإلسرائيمي صباح يوم االثنين ( )6|87لخمسـة
شخصا من أىالي األسرى في قطاع غزة بزيارة أبنائيم وذوييم في معتقل "نفحة" الصحراوي.
وتسعين
ً
مسطينيا ،بينيم  850أسي اًر من قطاع غـزة جمّيـم مـن قـدامى
ويأسر االحتالل في معتقالتو نحو خمسة آالف ف
ً
األسرى وذوي األحكام العالية.
ويــذكر أن ســمطات االحــتالل أعــادت اســتئناف برنــامج زيــارات ذوي أســرى قطــاع غـزة ،عقــب خــوض األســرى
"الكرمـة" بـين قـادة
ا
يومـا ،بتوقيـع اتفـاق
إضراباً مفتوحاً عن الطعام في نيسان (أبريل)  ،1081انتيـى بعـد ً 18
الحركــة األســيرة ،وادارة ســجون االحــتالل ،برعايــة مص ـرية ،يــنص عمــى إعــادة زيــارات أىــالي القطــاع وكــذلك
إخراج المعزولين وانياء االعتقال اإلداري واعادة المنجزات التي سحبت منيم خالل اإلضراب.
قدس برس2013/6/17 ،
 49جامعة القاىرة تمنح درجة الدكتوراه بتقدير امتياز لمباحثة نداء البرغوثي في دراسة حول األسرى
القــاىرة  /ســما :منحــت كميــة االقتصــاد والعمــوم السياســية  -قســم العمــوم السياســية فــي جامعــة القــاىرة الباحثــة
الفمســطينية نــداء عبــد الخــالق البرغــوثي درجــة الــدكتوراه بتقــدير امتيــاز فــي د ارســة ىــي األولــى مــن نوعيــا فــي
الوطن العربـي بعنـوان "أسـرى الحـرب فـي القـانون الـدولي  -د ارسـة لمقواعـد العامـة وتطبيقاتيـا عمـى المعتقمـين
الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية"
واشــرف عمــى الرســالة أ.د .محمــد شــوقي عبــد العــال أســتاذ القــانون الــدولي والمنظمــات الدوليــة -وكيــل كميــة
االقتصاد والعموم السياسية لشئون البيئة وخدمة المجتمع .
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وأوضــح االســاتذه المشـرفون والمناقشــون أن ىــذه الد ارســة البحثيــة العميقــة تعــد مفخـرة لممكتبــة العربيــة واضــافة
نوعيــة ألحــد أىــم واخطــر المواضــيع المطروحــة لمجــدل والنقــاش حيــث خرجــت بيــا الد ارســة إلــى عــالم الرؤيــا
القانونيــة الدوليــة بنــاءا عمــى أســس عمميــة واضــحة لتحــدد مـواطن الخمــل الضــعف والقــوة سـواء فــي االتفاقيــات
التــي كانــت مــن المفتــرض أن تحــرر األســرى أو فــي كيفي ـة التوصــيف القــانوني لحــالتيم عبــر االعتمــاد عمــى
مئات المراجع البحثية والقانونية.
وىــدفت الد ارســة إلــى تحميــل القواعــد العامــة لنظــام أســرى الحــرب فــي القــانون الــدولي المعاصــر وتطبيــق تمــك
القواعد ،لمعرفة مدى انطباقيا عمى المعتقمين الفمسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيمي.
وكالة سما اإلخبارية2013/6/17 ،
 50المؤسسة اإلعالمية الفمسطينية "راماتان" تقرر بيع أرشيفيا
جييان الحسيني :قررت المؤسسة اإلعالمية "راماتان" ،وبشكل مفاجئ ،اإلعالن عن بيع أرشيفيا بما فيو من
مقتنيــات إعالميــة نــادرة التــاريخ والتفاصــيل .ويوثــق أرشــيفيا حيــاة فمســطين منــذ مجــيء ال ـرئيس الفمســطيني
الراحل ياسر عرفات إلى غزة وتأسيس السمطة الوطنية إلى الحرب اإلسرائيمية عام  1008وزيارات مئات من
المسؤولين األجانب والعرب لغزة.
كما يشمل مواد فيممية مسـموعة ومرئيـة منـذ نشـأة الشـركة عـام  8998حتـى أيمـول (سـبتمبر)  1009ويتنـاول
محطــات مفصــمية مــن تــاريخ الشــعب الفمســطيني وقضــيتو ،عمــى أرســيا االنتفاضــتان الفمســطينيتان ،األولــى
والثانيــة ،وقيــام الســمطة الفمســطينية وانشــاء مؤسســاتيا ،وكــذلك ســيرة واستشــياد قــادة فمســطينيين مــنيم ال ـرئيس
ياسر عرفات نفسو ،ومؤسس حركو «حماس» الشيخ أحمد ياسين والقيادي البارز فـي «حمـاس» عبـد العزيـز
الرنتيســي ،والقيــادي فــي الجبيــة الشــعبية أبــو عمــي مصــطفى ،وغيــرىم .كمــا يضــم يوميــات الحــرب اإلسـرائيمية
عمى غزة  1008و 1009بمحظاتيا العصيبة.
وحقيقة األمـر أن مـا جـرى اإلعـالن عنـو ىـو أن البيـع سـيتم تحـت ضـغط قـ اررات المحـاكم الفمسـطينية فـي رام
اهلل وغ ـزة نتيجــة عــدم قــدرتيا عمــى دفــع االلت ازمــات المترتبــة عمييــا ،وبخاصــة مســتحقات ومكافــقت المــوظفين
بســبب عــدم إيفــاء معظــم القن ـوات التمفزيونيــة بالتزاماتيــا إال أن أي ـاً مــن أعضــاء مجمــس إدارة الشــركة التــي
امتدت فروعيا إلى عدد من الـدول العربيـة يـرفض التعميـق عمـى أمـر بيـع األرشـيف وىـم يبـدون فـي حيـرة مـن
أمرىم تحت وقع ىول الخطوة.
الحياة ،لندن2013/6/18 ،
 51كتاب "الحياة في بيوت فمسطين" لـ"اإلنجميزية ماري روجرز"
بحر إلى حيفـا فـي صـيف  8855عبـر بولونومرسـيمي
محمود شريح :ماري إلي از روجرز التي وفدت من لندن ًا
دونت تجربتيا بدقّة وىي في فمسطين عمى مدى أربعة أعوام ( ،)8859-8855والمؤلفة
ومالطا واإلسكندرية ّ
ىــذه سـ ّـيدة إنكميزيــة خبــرت بنفســيا الحيــاة اليوميــة لمعظــم ش ـرائح المجتمــع الفمســطيني فــي خمســينيات القــرن
التاسع عشر ،عندما رافقت أخاىا إدوارد توماس روجرز ،الموظف الدبموماسي اإلنكميزي الـذي خـدم فـي ع ّـدة
وتحديدا في القدس وحيفا وبيروت ودمشق والقاىرة ،في العام
مناصب قنصمية ودبموماسية في البالد العربية،
ً
نائبـا لمقنصـل البريطـاني فـي حيفـا،
 8855لدى عودتو إلى فمسطين لمزاولة ميـام منصـبو الدبموماسـي الجديـد ً
فأقامت معو حتى .8859
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وح ــين سـ ـطّرت م ــاري إليـ ـ از روج ــرز كتابي ــا «الحي ــاة ف ــي بي ــوت فمس ــطين» (ع ــن المؤسس ــة العربي ــة لمد ارس ــات
والنشر ،)1083 ،ونشرتو باإلنكميزية في  8865بعنـوان Domestic Life in Palestineفيـي كشـفت عـن
تفاص ــيل األنم ــاط المعيش ــية لمفمس ــطينيين آن ــذاك ،مرّكـ ـزة ف ــي ت ــدوينيا عم ــى ش ــمالي فمس ــطين ،ال س ـ ّـيما حيف ــا
وتحدث عنيا.
والبمدات والقرى الشمالية ،إال أن الكتاب غطّى معظم مناطق فمسطين
ّ
السفير ،بيروت2013/6/18 ،
 52ناصر جودة :إقامة الدولة الفمسطينية عمى األرض الفمسطينية وليس عمى غيرىا
عمان – وكالة بت ار :قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني ناصر جودة إن إقامة الدولة الفمسطينية
يجب أن تكون عمى األرض الفمسطينية وليس في أي مكان آخر .وأضاف في الكممة التي ألقاىا في
اجتماع المجنة االستشارية لوكالة األونروا أمس إن األردن لن يألو جيداً لعمل ما ىو مطموب منو في سبيل
تعزيز العمل الدولي متعدد األطراف لتحقيق حل الدولتين واحالل السالم الشامل في الشرق األوسط وعمل
ما من شأنو تعزيز وتنمية التعاون الدولي وتعميق أواصر العالقات بين الحضارات والثقافات المتنوعة التي
تثري حياة مجتمعاتنا عمى ىذا الكوكب.
ودعا جودة الدول المانحة والمضيفة لالجئين الفمسطينيين لمساندة ودعم ىذه الجيود من خالل االلتزام القوي
بتوفير البيئة البناءة والمالئمة إلطالق مفاوضات جادة وفاعمة لموصول إلى ىذا اليدف النبيل وان غياب
حل القضية الفمسطينية عمى أساس الدولتين أمر غير مقبول ،وأنو ال مجال إلضاعة المزيد من الوقت ألن
بديل السالم ىو تفاقم الصراعات التي سندفع ثمنيا جميعا ،مشددا عمى أن معاناة الشعب الفمسطيني ألكثر
من ستة عقود يجب أن تنتيي.
وقال إن األردن يطالب "إسرائيل" بوقف جميع اإلجراءات أحادية الجانب والنشاطات االستيطانية بكافة
أشكاليا ومصادرة األراضي ويدعو المجتمع الدولي إلى الضغط عمى "إسرائيل" لوقف ىذه اإلجراءات التي
تقوض فرص تحقيق السالم" ،ونجدد إدانتنا لكافة اإلجراءات غير القانونية وغير الشرعية في مدينة القدس
الشرقية التي تمثل قمب األراضي العربية المحتمة" ،فالقدس بالنسبة لةردن (خط احمر) وتظل القدس
ومقدساتيا لدى الياشميين عقيدة ثابتة وأمانة غالية نحافظ عمييا.
وأكد جودة أن األردن يعتبر من أىم مناطق عمميات وكالة األونروا ،حيث يستضيف أكثر من  %81من
مجموع الالجئين في مناطق عمميات الوكالة الخمس ،بالرغم من أن موازنة منطقة عمميات األردن ال
تتجاوز  %10من موازنة الوكالة.
عمان2013/6/18 ،
الغدّ ،
 53رئيس مجمس النواب األردني ينفي زيارة وفد إسرائيمي لمجمس النواب
وكالة بت ار :نفى رئيس مجمس النواب األردني م .سعد ىايل السرور أن يكون ىناك وفداً من الكنيست
اإلسرائيمي قد زار يوم اإلثنين مجمس النواب األردني .وقال السرور ،في الجمسة التي عقدىا المجمس
لمناقشة قانون الموازنة العامة ،إن الذي كتب الخبر ووسائل اإلعالم التي نشرتو لم تتوخ الحقيقة ولم تتحر
الدقة ،مبينا أن الذي زار مجمس النواب ىو النائب السابق في الكنيست اإلسرائيمي طمب الصانع ومعو عدد
من رؤساء المجالس البمدية العربية لقرى ومدن فمسطينية.
عمان2013/6/18 ،
السبيلّ ،
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 54ذوو األسرى ينسحبون من لقاء "الخارجية األردنية" لعدم اعترافيا بعشرة أسرى
عمان ،2013/6/18 ،أن فريق دعم األسرى اإلعالمي أعمن أن أىالي األسرى
نشرت العرب اليومّ ،
األردنيين في سجون االحتالل اإلسرائيمي ،تراجعوا عن لقاء السفير األردني في تل أبيب وليد عبيدات .وقال
الفريق إن أىالي األسرى انسحبوا ،بعد وقت قصير من دخوليم إلى و ازرة الخارجية لمقابمة السفير وليد
عبيدات ،بعد إبالغيم بأن الو ازرة تعترف فقط بـ  86أسي اًر أردنياً لدى الكيان الصييوني وعميو فإن المقابمة
تكون لـ  86شخصاً من األىالي .وأكد فريق دعم األسرى أنيم لن يعودوا إال بدخول جميع األىالي إلى و ازرة
الخارجية واالعتراف بجميع األسرى األردنيين وعددىم  16أسي اًر.
عمان ،غادة الشيخ ،أن الوزير ناصر جودة أكد
عمان 2013/6/18 ،نقالً عن مراسمتيا في ّ
وأضافت الغدّ ،
خالل لقائو أىالي األسرى األردنيين ،بحسب خبر بثتو وكالة بت ار ،التزام و ازرتو "بمتابعة شؤون المواطنين
األردنيين في الخارج ،ال سيما المعتقمين والسجناء في السجون اإلسرائيمية" .وقام السفير عبيدات بعرض
إيجاز حول الزيارات التي قامت بيا السفارة لكافة المعتقمين األردنيين ،مؤكدا أن السفارة "ستتابع جيودىا
واتصاالتيا لالطالع عمى أوضاعيم ،ونقل رسائميم لذوييم وتأمين الزيارات باستمرار".
" 55المقاء الشبابي المبناني  -الفمسطيني" يؤكد رفضو المؤامرات التي تحاك لتضييع بوصمة فمسطين
نظم "المقاء الشبابي المبناني  -الفمسطيني" اعتصاما حاشدا في منطقة الروشة في العاصمة المبنانية بيروت،
"صونا لموحدة الوطنية ودعما لمجيش المبناني" .وتخمل االعتصام كممة لـ"المقاء الشبابي المبناني -
الفمسطيني" أكد ،خالليا أحمد الشاويش ،رفض "المؤامرات التي تحاك لتضييع بوصمة فمسطين ،والتي
ستجعمنا نضيع حق شعبنا في العودة" .وأشاد بمناقبية الجيش المبناني ،داعياً إلى "ضرورة التفاف المبنانيين
والفمسطينيين حول الجيش ،حامي الوطن".
المستقبل ،بيروت2013/6/18 ،
 56مرسي يبحث مع مشعل تطورات المصالحة الفمسطينية
ىشام المياني :استقبل الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجميورية ،اليوم اإلثنين ،بمقر رئاسة الجميورية بمصر
الجدي ــدة ،خال ــد مش ــعل ،رئ ــيس المكت ــب السياس ــي لحرك ــة حم ــاس ،والوف ــد الم ارف ــق ل ــو م ــن المكت ــب السياس ــي
لمحركــة .وذكــر بيــان لرئاســة الجميوريــة ،أن المقــاء تنــاول آخــر المســتجدات فــي ممــف المصــالحة الفمســطينية،
والجيود التي تبذليا مصر لتوحيد الصف الفمسطيني ،حيـث أكـد السـيد الـرئيس ضـرورة قيـام الجـانبين بالعمـل
الحثيث عمى تحقيق المصالحة لتعزيز الموقـف الفمسـطيني فـي عمميـة السـالم ،كمـا أكـد إعطـاء مصـر أولويـة
ثمـن الجيـود المصـرية المبذولـة لتحقيـق
لقضية القدس وما يجري بيا ىذه الفترة .وأشار البيان إلـى أن مشـعل ّ
المصـ ــالحة الفمسـ ــطينية ،ودعـ ــم القضـ ــية الفمسـ ــطينية وحقـ ــوق الشـ ــعب الفمسـ ــطيني ،والرفـ ــع الكامـ ــل لمحصـ ــار
المفروض عمى قطاع غزة ،واإلفراج عن األسرى والمعتقمين.
األىرام ،القاىرة2013/6/17 ،
ِّ
ويحذر من تداعياتيا الخطيرة
 57األ زىر يدين اقتحام "متطرفين صياينة" المسجد األقصى
تعرض المسجد األقصى القتحامـات مـن جانـب
القاىرة ـ يو بي آي :أدان الجامع األزىر في مصر ،االثنينُّ ،
مــن وصــفيم بـ ـ’المتط ـرفين الصــياينة’ ،محـ ِّـذ اًر مــن تــداعياتيا الخطي ـرة .وقــال األزىــر ،فــي بيــان أصــدره اليــوم
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يتعرض لو المسجد األقصـى
وتمقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منو‘ ،يتابع األزىر الشريف بقمق بال ما ّ
المبارك من انتياكات تتعارض مع مبادئ األديان السماوية ،وتتناقض مع األعـراف والمواثيـق الدوليـة ،وكـان
آخرىا اقتحام أكثر من  70متطرفاً صييونياً باحات المسـجد األقصـى برفقـة عـدد مـن الصـحافيين الصـياينة،
وتجــوليم داخــل ســاحات المســجد األقصــى بصــورة إســتف اززية مــا ُيغضــب مشــاعر العــرب والمســممين فــي شــتّى
بقاع األرض’ .وأضاف إن األزىر الشريف ُي ِّ
حذر من تداعيات تمـك االقتحامـات لةقصـى المبـارك وسـاحاتو،
ويؤكد عمى ضرورة احترام مشاعر الفمسطينيين والعرب وأكثر من مميار ونصف المميار من المسممين ،داعياً
المؤسسات واألنظمة الدولية التدخل لوقف ‘االعتداءات المتكررة من الكيان الصييوني عمى مقدسـات العـرب
والمسممين’.
القدس العربي ،لندن2013/6/18 ،
 58رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ينتقد التكفير :أفتوا ضد "إسرائيل"
عبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ،أمس ،عن أسفو لصدور فتاوى «ىابطـة»
(«السفير» ،أ ف ب)ّ :
تكفر اآلخرين وتدعو إلى قتاليم ،داعياً في الوقت نفسو إلى إصدار فتاوى ضد إس ارئيل بـدالً مـن ذلـك .وقـال
المالكي في احتفال أقيم لذكرى السجين السياسي في بغداد «مع األسف الشديد نرى من مقامـات كنـا نعتبرىـا
شــامخة تفتــي فتــاوى ىابطــة باتجــاه تكفيــر اآلخــر والــدعوة إلــى قتالــو ودعــوة اآلخ ـرين لمــذىاب إلــى القتــال»،
مضــيفاً «نسـ ـوا إسـ ـرائيل ومعان ــاة (الش ــعب الفمس ــطيني)» .وت ــابع «افتـ ـوا عم ــى إســرائيل إذا كان ــت ل ــديكم فت ــوى
واقطعوا عالقاتكم معيا إن كان قطع العالقات مفيـداً» ،متسـائالً «لمـاذا تـذىبون باتجـاه العـراق ودول المنطقـة
األخرى؟ ال اعتراض عمى المعتقد وليس من حق أحد االعتراض عمى معتقد اآلخر».
السفير ،بيروت2013/6/18 ،
 59األمين العام لممؤتمر العام لنصرة القدس يدعو لتحرك عربي ودولي دعماً لمقدس
القاىرة “ -الخميج” :دعا األمين العـام لممـؤتمر العـام لنصـرة القـدس ،سـعيد الحسـن ،إلـى تحـرك عربـي ودولـي
عبـر المنظمــات المختمفــة لنصـرة القــدس ،ووقــف المحــاوالت “اإلسـرائيمية” الراميــة إلــى تيويــد القــدس .وأكــد فــي
تص ـريحات ،أمــس ،عمــى ىــامش زيارتــو لمقــاىرة ،أنــو التقــى عــدداً مــن المســؤولين المص ـريين ،لمتباحــث معيــم
بشأن دعم القدس ووقف تيويدىا ،وأن جميعيم أكدوا عمق الدعم المصري لمقضـية الفمسـطينية ،وعمـى أرسـيا
القــدس .ولفــت إلــى أنــو بحــث مــع المســؤولين المص ـريين اإلعــداد إلقامــة المــؤتمر الموســع المنتظــر لــو اليــوم
(الثالثاء) وغداً بمقر جامعة الدول العربية بالقاىرة بيدف تحديد خريطة االحتياجات والمشـاريع ذات األولويـة
بمدينة القدس وعرض تصور لمنظومة الدعم المتكامل لمقدس.
الخميج ،الشارقة2013/6/18 ،
 60الوكالة السورية :تفكيك ألغام إسرائيمية الصنع في درعا
بيـروت ـ دمشـق ـ وكـاالت :أعمنـت القـوات السـورية عـن تفكيـك عـدد مـن األلغـام بعضـيا إسـرائيمي الصـنع فـي
محافظــة درعــا .ونقمــت الوكالــة الســورية لالنبــاء’ ســانا’ عــن مصــدر عســكري قولــو إنــو جــرى تفكيــك عــدد مــن
األلغام بعضيا إسرائيمي الصنع وعبوات ناسـفة زنـة الواحـدة منيـا  30كيموغ ارمـا زرعيـا اإلرىـابيون فـي محـيط
دوار جمين بقصد تفجيرىا عن بعد.
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القدس العربي ،لندن2013/6/18 ،
« 61األونروا» تطالب العرب برفع مساىمتيم لسد عجز العام الحالي
عمان  -محمد الدعمة :ناقش المشاركون في اجتماع المجنة االستشارية لوكالـة (األونـروا) ،فـي جمسـة مغمقـة
أم ــس ،األوض ــاع المالي ــة الص ــعبة الت ــي تواجيي ــا «األون ــروا» ف ــي س ــبيل الحف ــاظ عم ــى المس ــتويات المقبول ــة
لمخــدمات التــي تقــدميا لفئــات الالجئــين .وقالــت مصــادر مطمعــة إن المشــاركين طــالبوا الــدول العربيــة برفــع
مساىمتيا لدعم موازنة الوكالة التي تعاني من عجز لمعام الحالي يقدر بنحو  65مميون دوالر.
كمــا تركــزت المناقشــات عمــى وجــو الخصــوص عمــى األوضــاع المأســاوية لالجئــين الفمســطينيين فــي ســوريا
وض ــرورة االس ــتجابة لممناش ــدة الطارئ ــة الت ــي أطمقتي ــا الوكال ــة لمني ــوض بمس ــتوى الخ ــدمات الت ــي تق ــدميا لي ــم
وقيمتيا  100مميون دوالر.
الشرق األوسط ،لندن2013/6/18 ،
 62بيل كمينتون من تل أبيب :ال أرى بديال عن قيام دولة فمسطينية
القدس المحتمة( -ا ف ب) :اعمن الرئيس األمريكي االسبق بيل كمينتون االثنين انـو ال يـرى “بـديال عـن قيـام
دول ــة فمس ــطينية” وذل ــك ف ــي خط ــاب الق ــاه ب ــالقرب م ــن ت ــل ابي ــب بمناس ــبة ال ــذكرى التس ــعين لم ــيالد الـ ـرئيس
االسرائيمي شيمون بيريز.
وقال كمينتون في مركز بيريز االكاديمي في رييوفوت “ال اعتقد انو خالل كل ىذه السنوات كان ىنـاك بـديل
جدي يحافظ عمى الطابع االساسي لدولة اسرائيل بوصفيا دولة ييودية ولكن ديموقراطيـة تتمـع فييـا االقميـات
بحق التصويت”.
واضاف “ميما كان عدد المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربيـة فـان الفمسـطينيين سـيكون لـدييم عمـى
الدوام عدد اكبـر مـن االطفـال” .وأوضـح “يجـب بطريقـة او بـاخرى ان تعيشـوا مسـتقبال مشـتركا مـع جيـرانكم”.
وشارك في االحتفال عدد كبير من الوزراء والنواب االسرائيميين.
واعتبر كمينتون في خطابو ان شيمون بيريز ىو “من اكثر من ليم قدرة عمى رؤية المستقبل”.
وذك ــر ايض ــا بص ــداقتو لـ ـرئيس ال ــوزراء االسـ ـرائيمي الس ــابق اس ــحق ارب ــين ال ــذي اغتال ــو متط ــرف يي ــودي ع ــام
.8995
وقـال ايضــا “اليـوم االكثــر سـوداوية فــي عيـدي كــان يـوم مقتــل رئـيس الــوزراء اربـين .ال يمــر اسـبوع اال وافكــر
فيو”.
القدس العربي ،لندن2013/6/18 ،
 63مغنية وممثمة ييودية أمريكية تنتقد تصرفات الييود المتشددين مع نساء "إسرائيل"
القدس – رويترز :وجيت المغنية والممثمة األمريكية بـارب ار سترايسـند انتقـادا الذعـا إلـى الييـود المتشـددين فـي
إسـرائيل الــذين يجبــرون النســاء عمــى الجمــوس فــي المقاعــد الخمفيــة فــي الحــافالت ويعتــدون عمــيين إذا مارســن
طقوسا دينية تقتصر في العادة عمى الرجال.
وقالت النجمة الييودية الحاصمة عمى جـائزتي اوسـكار وغ ارمـي فـي كممـة أمـس االثنـين بالجامعـة العبريـة فـي
القدس حيث حصمت عمى الدكتوراة الفخرية "انو ألمر تجزع لـو الـنفس أن نقـ أر عـن نسـاء فـي إسـرائيل يجبـرن
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عمى الجموس في المقاعد الخمفية في حافمة أو ...يمقى عمـيين بمقاعـد حديـد عنـدما ينـوين الصـالة فـي ىـدوء
وبشكل قانوني .أو نساء يحظر عميين الغناء في احتفاالت عامة".
ويفص ــل نظ ــام لمح ــافالت العام ــة ف ــي بع ــض الم ــدن االسـ ـرائيمية ب ــين الجنس ــين .ويخ ــوض رج ــال دي ــن يي ــود
متشددون معارك ضد جماعة نسائية تسعى إلى الغاء قيود عمى صالة النسـاء عنـد الحـائط الغربـي وىـو أحـد
أكثر االماكن المقدسة عند الييود.
الحياة ،لندن2013/6/18 ،
 64ثروات األغنياء في المنطقة العربية زادت رغم أزمة المال العالمية
دبي  -دالل أبو غزالة :أكد أغنياء من الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن ثرواتيم زادت عمى رغم أزمـة المـال
العالمية التي تأثر بيا معظم دول العالم .وأشار تقريـر أصـدره أمـس قسـم إدارة الثـروات واالسـتثمار فـي «بنـك
بــاركميز» ،إلــى أن أصــحاب الثــروات فــي المنطقــة يبــدون ثقــة مت ازيــدة حيــال إمكانيــة التنميــة السـريعة لثــرواتيم
مقارنة بأثرياء األسواق األخرى حول العالم .وأجمع أكثر من نصف المشـاركين مـن المنطقـة ( 60فـي المئـة)
ووزعت نسختو العربية في دبي ،عمـى إمكانيـة تشـكيل الثـروة اآلن فـي شـكل أسـرع
في استطالع أجراه القسمُ ،
من السابق ،في مقابل  83في المئة في أوروبا و 38في المئة في أمريكا الشمالية.
ولفت أكثر من نصف المشاركين فـي االسـتطالع ( 58فـي المئـة) ،إلـى أن االسـتثمارات الفرديـة سـاىمت فـي
شكل كبير في ثرواتيم اإلجماليـة ،مقارنـة بمصـادر الـدخل األخـرى كـالميراث ( 89فـي المئـة) .ولفـت  50فـي
المئــة مــن المشــاركين فــي االســتطالع مــن المنطقــة ،إلــى ارتفــاع مســتوى ثــرواتيم خــالل االضــطرابات الماليــة
األخيـرة ،مــا يثبــت ميــل أثريــاء الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إلــى امــتالك وجيــات نظــر أكثــر إيجابيــة حيــال
النكســات الماليــة مــع إظيــار عزيمــة أكبــر لمتغمــب عمــى الشــدائد .وأكــد  85فــي المئــة مــن أصــحاب الثــروات
العــرب ،أن األزمــة الماليــة األخيـرة ،قــدمت إلــييم العديــد مــن الفــرص ،عمــى اعتبــار أن االخفاقــات الســابقة فــي
مساعي ريادة األعمال تزيد من فرص نجاح أي مشروع تجاري جديد.
وفي اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا ذات النمو المتسارع ،أوضح نحو ثالثة أربـاع المشـاركين (73
في المئة) في االستطالع ،أن القسم األكبر من ثرواتيم ِ
جمع في غضـون أقـل مـن  10سـنة .ويميـل األثريـاء
في ىذه المنطقة إلى توظيـف جـزء أكبـر مـن مـواردىم فـي الممتمكـات الخاصـة ،بـدالً مـن األصـول والمقتنيـات
الممموسة .وتتوزع ثروات أثرياء المنطقـة فـي شـكل كبيـر فـي الممتمكـات الخاصـة ( 30فـي المئـة مـن الثـروة)،
تمييا االسـتثمارات ( 13فـي المئـة) والمـدخرات النقديـة ( 10فـي المئـة) .وفـي المقابـل يتجـو  83فـي المئـة مـن
الثروة فقط إلى األصول الممموسة.
ومــع تنــامي حجــم الثــروات وتكوينيــا بمعــدل أســرع مــن أي وقــت مضــى ،تطــرق التقريــر إلــى التحــديات التــي
تواجو األفراد الحديثي الثراء والعائالت التي تحتاج إلى رسـم خطـط لممسـتقبل .وأوضـح التقريـر أن العديـد مـن
أثريــاء العــالم يفضــمون اآلن تق ــديم أم ـواليم إلــى العائم ــة واألصــدقاء واألعمــال الخيريــة ف ــي حيــاتيم بــدالً م ــن
توريثيــا ،إذ يعتبــرون ثــرواتيم أداة «تمكــين» .ويســود ىــذا التوجــو الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي شــكل
خــاص ،حيــث يخطــط  89فــي المئــة مــن األثريــاء لوىــب كامــل ثــروتيم لمعائمــة واألصــدقاء والجيــات الخيريــة
خالل حياتيم مقارنة بخمسة في المئـة فقـط فـي بريطانيـا وأربعـة فـي المئـة فـي الواليـات المتحـدة .وكشـف 96
في المئة من المشاركين في االستطالع من المنطقة ،عن تفكيرىم في وىـب ثـروتيم ،جزئيـاً أو بالكامـل ،إلـى
العائمة أو األصدقاء ،إما خالل حياتيم أو كميراث.
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وكشف التقريـر أن العـائالت الثريـة فـي المنطقـة تتمتـع بـروح رياديـة قويـة مـع رغبـة واضـحة بمعـب دور فاعـل
في إدارة أمواليم ،كما أن لدييم ثقة كبيرة بمستقبل المنطقة» .واضافة إلى الميراث ،كشف التقرير أن األصل
المتغير لمثروة يؤثر في شكل كبير في دوافع األثرياء حول العالم ،ليصبحوا أكثر اىتمامـاً باألعمـال الخيريـة،
إذ يميل أثرياء المنطقة إلى تقديم المال إلى جيات خيرية ،انطالقاً من الشعور بالواجب والمسؤولية ( 65فـي
المئ ــة) والمعتق ــدات الديني ــة ( 60ف ــي المئ ــة) .وينطب ــق ذل ــك عم ــى  69ف ــي المئ ــة م ــن األثري ــاء ف ــي بريطاني ــا
وسويسرا ،و 78في المئة في الواليات المتحدة ،و 88في المئة في موناكو.
الحياة ،لندن2013/6/18 ،
 65الكيان الصييوني بين المعارضة والنظام السوري
المجد – خاص :كانت دوما دولة الكيان الصييونية تمعب عمي التناقضات في منطقة الشـرق األوسـط ،فيـي
تثيــر الفتنــة وتــزرع المشــاكل بــين العديــد مــن األط ـراف المجــاورة ليــا لتأســس لمك ـره والن ـزاع والص ـراع الــداخمي،
لتحييد الجميع عن القضـية المركزيـة وىـي اغتصـاب الكيـان لـةرض الفمسـطينية مـن جانـب ومـن جانـب أخـر
إضعاف أطراف الصراع ومن يشكل تيديد لةمن القومي الصييوني في منطقة الشرق األوسط.
النظــام الســوري وتحالفاتـو يمثــل عقبــة ومصــدر قمــق لمكيــان فيــو يمتمــك وحمفــاؤه العديــد مــن القــدرات العســكرية
التي ال يستيان بيا ،وفي ظل الخضم والصراع السوري وظيور الثورة السـورية وتحالفيـا مـع أقطـاب خارجيـة
واســالمية مثمــت ىاجس ـاً أخــر لمكيــان وامتالكيــا قــدرات عســكرية وأســمحة س ـواء اكتســبتيا مــن النظــام أو مــن
أطراف خارجية فيي تمثل تيديد لدولة الكيان الن ىذه المجموعات غيـر مسـئولة وقـد تسـتخدم السـالح الثقيـل
المتطور في أي لحظة ضد الكيـان لسـبب أو ألخـر تأخـذىا األىـواء والعواطـف أكثـر مـن العقالنيـة التـي كـان
يتحمى بيا النظام في تقدير الموقف.
ىنــا كــان الكيــان حاض ـ اًر فــي ســعيو إلــى ديمومــة الص ـراع الســوري الســوري وتــدمير القــدرات العســكرية عنــد
الط ـرفين دون أن يخــرج احــد مــنيم منتصــر مــن المعركــة الن أي كــان المنتصــر سيشــكل معادلــة جديــدة فــي
المنطقة ستعود بالضرر عمى دولـة الكيـان لـذلك كـان التحـرك سـريعاً مـن الكيـان إبـان معركـة القصـير ورجـوح
كفة النظام عمى المعارضة.
فقـد حمـل وزيـر الحــرب "موشـي يعمـون" إلــى وزيـر الـدفاع األمريكــي وبتكميـف مـن رئــيس الـوزراء وتنسـيق مــع
وزيــر الشــؤون اإلســتراتيجية واالســتخبارات" يوفــال شــتاينتز" عمــى أنــو ال ينبغــي الســماح لمجــيش الســوري بــأن
يحقق مكاسب عمى غرار مكاسب القصير في المنـاطق األخـرى وعمـى األخـص فـي حمـب والحـدود مـع تركيـا
ومــع األك ـراد فــي شــمال الع ـراق وكــذلك فــي المنطقــة الجنوبيــة عمــى الحــدود األردنيــة والمتاخمــة لمج ـوالن الــذي
يخضــع لمســيطرة الصــييونية .فقــد أوعــز الكيــان لممؤسســة العســكرية األمريكيــة بأجنحتيــا المختمفــة البنتــاجون
ومجمس األمن القومي بضرورة أن تباشر الواليات المتحدة بتكثيف دعميـا لممعارضـة وعمـى األخـص الجـيش
السوري الحر لمنع السمطات السورية من استرداد المناطق المتاخمة لتركيـا والمتاخمـة لـةردن واسـتغالليا مـن
قبل عناصر حزب اهلل كمراكز تموضع تشكل خط اًر عمى دولة الكيان.
التــدخل اإلي ارنــي المبنــاني متمثــل فــي حــزب اهلل والع ارقــي مــن جيــة فــي الص ـراع الــداخمي الســوري يــرجح كفــة
النظــام لحســم الصـراع ويضــعف المقاومــة ويزيــد مــن احتمــاالت توجــو حــزب اهلل لفــتح معركــة ضــد الكيــان فــي
الجوالن إذا ما نجح النظام في سوريا في االنتصار عمى الجماعات المسمحة واسترداد المنـاطق التـي تسـيطر
عمييا ىذه الجماعات مع تركيا ومع األردن وتحويل الجوالن إلى منطقة مواجية مع الكيان.
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وعمــى النظــام ان يــدفع ض ـريبة الــثمن بــأن يكــون عمــى أ ارضــية منــاطق تمركــز إســتراتيجية لحــزب اهلل وقواعــد
إيرانية عمي الحدود السورية مع دولة الكيان تمثل بعدا استراتيجيا ليذه الجماعات وتيديداً امنياً لمكيان.
تنـامي القــدرة العســكرية لممعارضــة الســورية وامتالكيــا أســمحة متطــورة تســتحوذىا جماعــات متطرفــة مــن وجيــة
النظر الصييونية ،فقيام دولة إسالمية تحل محـل نظـام األسـد تمثـل امتـداد لممـد اإلسـالمي السـني فـي الشـرق
األوسط بعد الربيـع اإلسـالمي الـذي حـل فـي المنطقـة ،أيضـا يشـكل تيديـد عمـى امـن واسـتقرار ومصـالح دولـة
الكيان في المنطقة.

مــن ىنــا تقتضــي المصــمحة الصــييونية باســتمرار الصـراع الــدامي بــين الطـرفين دون أن يخــرج احــد مــنيم مــن
المعركــة منتصــر ويعمــل الطرفــان عمــى تــدمير القــدرات العســكرية لةخــر التــي قــد تشــكل تيديــد لدولــة الكيــان،
لتقحم فيما بعد من خمف الستار جيـة محايـدة تتنـاغم مـع المصـالح اإلسـتراتيجية لمكيـان الصـييوني والواليـات
المتحــدة األمريكيــة كمنقــذ لمموقــف الســوري المنيــار ،تــدعميا بكــل الوســائل لتكــون بــديل ألطـراف الصـراع فــي
سوريا.
المجد االمني2013/6/17 ،
 66ىل التعاون مع اإلسرائيميين خيانة؟

د.فايز أبو شمالة
يتيم كل طرف من طرفي الصراع عمى أرض سوريا الطرف اآلخر بأنـو عميـل إلسـرائيل ،ويخـدم مصـالحيا،
ويتمقــى منيــا الــدعم والمســاعدة ،ويحــاول كــل طــرف مــن طرفــي الص ـراع عمــى أرض ســوريا أن يثبــت تعــاون
خصـمو مـع الصـياينة ،ويحـاول أن يحشـد األدلـة عمـى خيانتـو ،مـع التأكيـد عمـى رضـا الييـود الصـياينة عمــى
اآلخر إلى أبد اآلبدين.
يفيم من ىذا السموك التخويني أن مزاج األمة العربية واإلسالمية ضد الييـود ،وأن كـل مـن يضـع يـده فـي يـد
أعدائو خائب خـائن خـائر حتـى لـو حقـق االنتصـار ،ويفيـم أن النفـور مـن الصـياينة عمـل نبيـل ،والتبـرؤ مـن
صداقتيم عمل إنساني ،واحتقار كل من يمد ليم اليد لةخذ أو لمعطاء سموك وطني.
إن التوافق عمى ما سبق ليطرح التساؤالت التالية:
أال يخدم تواصل القتل عمى أرض سوريا مصالح الييود؟
أال يعني الحض عمى استمرار الحرب األىمية خدمة مجانية لمييود؟
أال يعني تجريد الشعب السوري من إرادتو الحرة في اختيـار رئيسـو وحكومتـو يتوافـق مـع مصـالح اإلسـرائيميين
الصياينة؟
أال يعن ــي الحكـــم عمـ ــى الشـ ــعب الس ــوري بقصـــور الرؤيـ ــة ،وضـ ــعف الق ــدرة عمـــى المش ــاركة فـ ــي االنتخابـ ــات
الديمقراطية الحرة قمة المصالح الصييونية؟
أال يعني سجن قرار الشعب السوري في يد حفنة من أصحاب المصـالح أنيـم يقـدمون خدمـة مجانيـة لةعـداء
لمصياينة؟
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أال يعنــي ت ــأمين جبيــة الجـ ـوالن لم ــدة أربعــين س ــنة ق ــد حقــق األم ــن واالس ــتقرار واالزدىــار لميي ــود الغاص ــبين
الصياينة؟
تقــول قاعــدة الشــرف الــوطني الفمســطيني والعربــي واإلســالمي :إن التعــاون مــع الييــود ،أو التعامــل معيــم ،أو
المق ــاء بي ــم ،أو التخ ــابر واي ــاىم ،أو التف ــاىم معي ــم ،أو مس ــاعدتيم ف ــي تحقي ــق مص ــالحيم تبجحـ ـاً وتقربـ ـاً ،أو
الصمت عمى جرائميم تأدباً وخوفاً ،كل ذلك من األوبئة السياسية الخطيـرة المعديـة؛ والتـي يحـرص الصـياينة
عمــى نقميــا إلــى كــل مــن يتصــل بيــم ىاتفي ـاً ،أو يحتــك بيــم ،أو ييمــس ليــم ،أو ينتظــر لقــاءىم ،أو يشــاركيم
األنفاس في غرفة المفاوضات.
فمسطين أون الين2013/6/17 ،
 67حماس وايران وحزب اهلل

رأي القدس العربي
تعيش حركة المقاومة االسالمية "حماس" مأزقا حرجـا ىـذه االيـام يفـرض عمييـا ان تقـدم عمـى خيـارات صـعبة
لمغاية قد تخمق ليا الكثير من المتاعب التي ىي في غنى عنيا في ظل حصار اسـرائيمي خـانق وازمـة ماليـة
متفاقمة.
الحرب السورية المتأججة منـذ اكثـر مـن عـامين وشـيرين ىـي سـبب ىـذا المـأزق ،الن حركـة ‘حمـاس كانـت
تعيش وضعا اقرب الى المثاليـة قبميـا ،حيـث كانـت تتمتـع بوضـع خـاص فـي وسـط محـور الممانعـة ،وتسـتفيد
من دعمو ومساندتو ماليا وعسكريا وسياسـيا ،لكـن انفجـار االنتفاضـة الشـعبية المطالبـة باالصـالحات واحتـرام
حقــوق االنســان فــرض عمــى قيــادة الحركــة ان تختــار احــد معســكرين ،فامــا الوقــوف فــي صــف النظــام ،والبقــاء
تحت مظمتو ،واما الوقوف في خندق المعارضة ومن ثم الرحيل.
قيادة حركة حماس بزعامة السيد خالد مشعل رئـيس مكتبيـا السياسـي فضـمت الرحيـل مـن دمشـق ،واالنضـمام
الــى المعســكر االصــولي الســني ،متماىيــة مــع رمــوز ىــذه مثــل الشــيخ يوســف القرضــاوي رئــيس ىيئــة كبــار
العمماء ،وحركة االخوان المسممين.
كان واضحا ان ىذه القيادة راىنت عمى احتمال سقوط النظام السوري في غضون اسـابيع ،او اشـير معـدودة
اسوة بما حدث في كل من تـونس ومصـر وليبيـا ،لكـن صـموده الكثـر مـن عـامين فاجأىـا ،مثممـا فاجـأ العديـد
من االنظمة العربية والغربية عمى حد سواء.
انحياز حماس الى ‘المعسكر السني’ ،الذي تقوده دول مثل المممكة العربية السعودية وقطر وتركيا ادى الـى
انيي ــار عالقاتي ــا م ــع المح ــور الس ــوري االي ارن ــي مص ــدر ال ــدعم الم ــالي والعس ــكري االساس ــي لي ــا عم ــى م ــدى
السنوات العشرين الماضية عمـى االقـل ،وتـدىور عالقاتيـا التحالفيـة االسـتراتيجية مـع ‘حـزب اهلل’ الـذي شـكل
مظمة اساسية ليا في لبنان ،بل داخل قطاع غزة ،ووفر ليا التدريب والسالح.
معركــة القصــير االخيـرة التــي انتصــر فييــا الجــيش الســوري بمســاعدة اساســية مــن مقــاتمين تــابعين لحــزب اهلل،
جعل حركة "حماس" تخرج عن صمتيا ونيجيا الدبموماسي في عدم االساءة لحمفائيا القـدامى ،وانعكـس ذلـك
بجالء في البيان الذي اصدرتو قيادتيـا يـوم امـس ،وانتقـدت فيـو بشـدة تـدخل حـزب اهلل فـي سـورية ،ومشـاركتو
في القتال في مدينة القصير وطالبتو بسحب قواتو عمى الفور من االراضي السورية.
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ولعــل النقطــة االبــرز فــي ىــذا البيــان اعتبــار حمــاس تــدخل حــزب اهلل فــي معركــة القصــير اســياما فــي زيــادة
االســتقطاب الطــائفي فــي المنطقــة ،وىــي نقطــة مثي ـرة لمجــدل عــالوة عمــى كونيــا ســتزيد مــن غضــب حمفائيــا
القــدامى الــذين ســيقولون انيــم عنــدما احتض ـنوىا ،وىــي السـ ّـنية البحتــة لــم ينطمق ـوا مــن منطمقــات او اعتبــارات
طائفية.
الالفت ان بيان حركة "حماس" الذي صي بعناية فائقة تزامن مع تزعم الشـيخ يوسـف القرضـاوي رئـيس ىيئـة
كبــار العممــاء المســممين اجتماعــا انعقــد فــي القــاىرة ،وضــم مجموعــة مــن العممــاء الســنة فــي مختمــف انحــاء
العــالمين العربــي واالســالمي ،وطالــب فــي بيانــو الختــامي بــاعالن الجيــاد فــي ســورية الســقاط النظــام الحــاكم.
مثممــا ت ـزامن ايضــا مــع اعــالن حركــة االخ ـوان المســممين فــي مصــر دعــم ىــذا الجيــاد ،واقــدام ال ـرئيس محمــد
مرسي عمى قطع العالقات الدبموماسية مع النظام السوري واغالق سفارتو في القاىرة وسحب القائم باالعمال
المصري من دمشق.
م ــن الواض ــح ان حرك ــة حم ــاس حس ــمت امرى ــا بالكام ــل وق ــررت قط ــع ك ــل عالقاتي ــا م ــع حمفائي ــا الق ــدامى
واالنضمام الى معسكر ‘االعتدال’ العربي ،وىو معسكر قريب المريكا ،وكل محاوالتيـا لنفـي اي تحـالف مـع
امريكا ستقابل بالشكوك بالتالي حتى وان كان ىذا النفي صحيحا .فاعداؤىا كثيرون يتصيدون اخطاءىا.
حركــة حمــاس اســتمدت الكثيــر مــن مصــادر قوتيــا وازديــاد شــعبيتيا مــن كونيــا تقــف فــي معســكر المقاومــة
والممانعة ،بينما تقف السمطة الفمسطينية خصميا التقميدي فـي المعسـكر االمريكـي ويبـدو ان ىـذا التمـايز بـدأ
يتقكــل حاليــا ،وبــات طرفــا المعادلــة الفمســطينية فــي حضــن معســكر االعتــدال العربــي ،الــذي يحظــى برعايــة
امريكا ودعميا.
القدس العربي ،لندن2013/6/18 ،
 68االنقسام مستمر إلى ٍ
أجل غير مسمى
ٌ
ُ

ىاني المصري
السادســة لوقــوع االنقســام المــدمر مــن دون اىتمــام يــذكر مــن القــوى والشــعب ،حيــث لــم
السـ ّ
ـنوية ّ
مـ ّـرت الــذكرى ّ
خصوصا
يمتفت أحد بشكل جدي إلى ىذه المناسبة األليمة؛ ما يعكس أن ىناك غمبة لنوع من التعايش معو،
ً
وتحديدا منذ توقيع اتفاق أوسمو.
أن بذور االنقسام نثرت منذ فترة طويمة،
ً
ىذا التعـايش نـاجم عـن عـدة أسـباب ،أبرزىـا :إدراك صـعوبة الـتخمص مـن االنقسـام؛ وأن ىنـاك أفـر ًادا وشـرائح
ازدادت نفــوًذا وثــروةً بوجــوده ،وتريــد اســتم ارره حتــى تحــافظ عمــى مــا حققتــو ومضــاعفتو؛ وأن طرفــي االنقســام
ومعظم القوى يفضمونو عمى الوحدة التي قد تجعميم يخسـرون مـا لـدييم؛ وأن قطاعـات شـعبية تخشـى مـن أن
تــؤدي الوحــدة إلــى تعمــيم الحصــار والمقاطعــة ،بحيــث تشــمل الضــفة الغربيــة إضــافة إلــى قطــاع غـزة ،أو إلــى
عــودة االقتتــال الــداخمي والفمتــان األمنــي والفوضــى التــي كانــت ســائدة قبــل وقــوع االنقســام؛ وأخيـ ًـرا ،إن ىنــاك
ناجمــا عــن أســباب كثي ـرة تتمثــل فــي تــردي األح ـوال السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة ،وفــي
إحبا ً
طــا ً
ويأســا ً
وجــود أطـراف خارجيــة عربيــة واقميميــة ودوليــة وعمــى أرســيا إسـرائيل ال تريــد إنيــاء االنقســام الفمســطيني إال إذا
جاء وفق شروطيا وبما يحقق مصالحيا.
إن القضية الفمسطينية بالرغم من تيميشيا في ظل االنقسـام وانشـغال العـرب بمـا يجـري مـن تغييـرات وثـورات
خصوصـا فـي سـوريا
وفتن داخمية ومؤامرات خارجية وتقدم ممفات أخرى عمييـا ،مثـل مـا يجـري فـي المنطقـة،
ً
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ومصر وايران؛ إال أنيا ال تزال ميمة وتستقطب شتى أنواع التـدخالت الراميـة إلـى توظيفيـا لصـالح األطـراف
والمحاور المختمفة.
إن إنيــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة لــن يتح ـوال إلــى مطمــب شــعبي ضــاغط بشــدة عمــى األط ـراف المتنازعــة
والمســتفيدة مــن وقــوع االنقســام واســتم ارره ،إال إذا و ِ
ضــع فــي ســياق مختمــف عــن الســياق الــذي وضــعت فيــو
ُ
المصالحة والجيود الرامية إلى تحقيقيا.
إن القواعد التي حكمت الحوار الرسمي لن تؤدي إلى إنياء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ،وأبرزىا:
جماعيـا ،وال أقصــد ىنـا المطالبــة بمشـاركة جميــع
ار
* اقتصـار الحـوار عمـى طرفــي االنقسـام ولــيس جعمـو حـو ًا
ً
الفصــائل واألحـزاب فقــط فيــو ،وانمــا بمشــاركة مختمــف مكونــات وقــوى وفعاليــات وتجمعــات الشــعب الفمســطيني
خصوصا لممرأة والشتات والشباب.
مع تمثيل مناسب،
ً
وخصوصــا بمــورة اإلســتراتيجية أو اإلســتراتيجيات
* اســتمرار الح ـوار فــي اســتبعاد معظــم القضــايا الجوىريــة،
ً
الجديـدة القــادرة عمــى مجابيــة التحــديات والمخــاطر التــي تيــدد القضــية الفمســطينية والقــادرة عمــى :أوًال ،الحفــاظ
عمــى الصــمود ومــا لــدينا مــن مكاســب مــن دون تنــازالت جديــدة ،والســعي الســتعادة مــا خس ـرناه بعــد مسمســل
وثانيــا ،عمــى إنضــاج
التنـازالت المســتمر منــذ مــا قبـل اتفــاق أوســمو حتــى اآلن ،واحبــاط المخططـات المعاديــة؛ ً
الظروف الكفيمة بإيجاد ميزان القوى القادر عمى إنجاز الحقوق الوطنية الفمسطينية.
* ربـط المصــالحة بتقــدم أو تعثـر الجيــود الراميــة إلـى اســتئناف المفاوضــات ،بحيـث تصــبح المصــالحة ممحقًــا
والمفاوضات ىـي الغايـة ،وفـي ىـذه الحالـة كمـا نـرى يـتم إحيـاء ممـف المصـالحة إذا جـاءت بمـا يخـدم الجيـود
الستئناف المفاوضات ،وتجميدىا إذا جـاءت بمـا يضـر ىـذه الجيـود ،وىـذا يعنـي أن المصـالحة لـن تكـون إال
إذا جاءت عمى أساس استمرار الفمسطينيين في المسيرة التفاوضية التي أوصمتيم إلى الكارثـة التـي يعيشـونيا
عاما عمى اتفاق أوسمو ،لكي تكرس استسالم الفمسطينيين من خالل تعميم موافقتيم عمى شروط
بعد عشرين ً
ـر ال بـد لممصـالحة مـن أن تمـر
المجنة الرباعية الدوليـة المجحفـة التـي تبنـت الشـروط اإلسـرائيمية وجعمتيـا جس ًا
عبره حتى تحظى بالموافقة الدولية.
* التركيـز عمــى تشـكيل الحكومــة واىمـال االتفــاق عمـى القضــايا األخـرى ،أو عمــى تطبيقيـا ،بمــا فييـا االتفــاق
عمى برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة ويفتح الطريق إلقامة شراكة حقيقيـة تضـم مختمـف ألـوان الطيـف
السياس ــي الفمس ــطيني ،وعم ــى إع ــادة بن ــاء منظم ــة التحري ــر عم ــى أس ــس جدي ــدة ،ووض ــع الس ــمطة ف ــي مكاني ــا
الطبيعــي لخدمــة المصــمحة الوطنيــة ،وكــأداة فــي يــد المنظمــة ،ومــا يقتضــيو ذلــك مــن تغييــر شــكميا ووظائفيــا
والتزاماتيــا السياســية واألمنيــة واالقتصــادية ،ومــن إعــادة النظــر فــي عــدد األجي ـزة األمنيــة وأدوارىــا ،والســعي
إلعادة بنائيا وتوحيد الضروري منيا بما يتناسب مع األولويات واالحتياجات والتحديات الفمسطينية.
* التركيــز عمــى إج ـراء االنتخابــات التش ـريعية والرئاســية عمــى أســاس أنيــا المــدخل الوحيــد إلنيــاء االنقســام،
وتجاىــل أن االنتخابــات مــن دون توافــق وطنــي عمــى شـراكة وبرنــامج مشــترك وعمــى كيفيــة مواجيــة االحــتالل
والتخمص منو ستكون قفزة في المجيول ،كمـا كانـت االنتخابـات السـابقة التـي لـم تـؤد إلـى ترسـيخ الديمقراطيـة
ومــنح الشــرعية لمســمطة وتعزيــز الوحــدة ،وانمــا أدت إلــى االنقســام ونشــوء ســمطتين متنــازعتين تنتيكــان حقــوق
اإلنسـان وحرياتــو مـن دون رقابــة وال مســاءلة وال محاسـبة ،مــا عــزز الحكـم الفــردي وانتشــار الفسـاد والقمــع ىنــا
وىناك ،وتفتقران إلى أي شرعية ،حتى بالمعنى القانوني ،بعد مـرور أربـع سـنوات عمـى انتيـاء الفتـرة القانونيـة
لالنتخابات الرئاسية وثالث سنوات عمى االنتخابات التشريعية.
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مـن دون تــوفير شـروط الوحــدة ال ارسـخة ،واســتعداد األطـراف الفاعمــة والمسـؤولة عــن اسـتمرار االنقســام لمتنــازل
عن مصالحيا أو برامجيا الخاصة لصالح المصمحة الوطنية العميا والبرنامج المشترك لن يتحقق ىدف إنياء
االنقسام واستعادة الوحـدة الوطنيـة ،وىـذا لـن يـتم بمبـادرة مـن المسـتفيدين مـن اسـتمرار االنقسـام ،أو مـن الـذين
يخشــون الوحــدة لســبب أو آلخــر ،أو الــذين يريــدون وحــدة تحقــق شــروطيم ومصــالحيم وامالءاتيــم واســتم ارر
قيادتيم أو تمكينيم من القيادة واال فال داعي ليا.
إن مــا يزيــد الطــين بمــة أن طرفــي االنقســام أصــبحا يتفقــان عمــى إدارة االنقســام والتعــايش معــو ،كمــا يظيــر
نوعــا مــن التســميم مــن كــل طــرف بصــعوبة الــتخمص مــن
باتفاقيمــا عمــى جــداول زمنيــة ال تطبــق ،مــا يعكــس ً
الطرف اآلخر ،وأدى إلى تواطؤ متبادل وعممية لشراء الوقت يشارك فييا الطرفين.
فطــرف يـراىن عمــى اســتئناف المفاوضــات ومــا يمكــن أن تــؤدي إليــو مــن تحســين ظروفــو وقوتــو الفئويــة ،وبمــا
يســمح لــو بالحفــاظ عمــى قيادتــو لممنظمــة والســمطة ،والتوجــو إلــى المصــالحة إذا مكنتــو مــن اســتمرار وضــعو
القيــادي ،أو التوجــو إلــى إجــراء انتخابــات بمــن حضــر إذا أعتقــد بفــوزه فييــا ،ولــو مــن دون مشــاركة "حمــاس"
أيضــا ،فــي ظــل الحــديث المضــمل عــن الحــرص عمــى مشــاركة قطــاع غ ـزة
والجيــاد اإلســالمي ،وربمــا غيرىمــا ً
انتخابا.
تمثيال وليس
ً
ً
والطــرف اآلخــر يـراىن عمــى المتغيـرات العربيــة ومــا شــيدتو مــن صــعود لإلســالم السياســي؛ لعــل ىــذا يفــتح لــو
طريق االعتراف والشـرعية العربيـة والدوليـة ،والتقـدم عمـى طريـق قيـادة المنظمـة والسـمطة ،وبمـا يجعمـو يحـتفظ
بسيطرتو عمى قطاع غزة ،والتقدم إلـى المصـالحة إذا تـوفر وضـع أفضـل ،بحيـث ال يخشـى عنـدىا مـن إجـراء
االنتخابات مـع أو مـن دون توافـق وطنـي .وبمـا أن مـا يريـده طرفـا النـزاع كـل عمـى حـدة غيـر متـوفر فسـيبقى
االنقسام إلى أجل غير مسمى ،وسيتحول إلى انفصال يصعب تغييره.
إن الشعب الفمسطيني قادر عمى فرض إرادتو عمى األطراف المتنازعة وانياء االنقسام إذا شعر بأن ىناك ما
يســتحق الكفــاح والتضــحية مــن أجمــو أكثــر مــن اتفــاق بــين "فــتح" و"حمــاس" عمــى توزيــع المناصــب والوظــائف
حقيقيــا باالنتصــار عمـى االحــتالل العــدو المشــترك لمفمســطينيين ،وىــذا
والمكاسـب والحصــص ،وأن ىنــاك أمـ ًـال
ً
األم ــر يحت ــاج إل ــى إجـ ـراء مراجع ــة عميق ــة وجريئ ــة لمتج ــارب الس ــابقة ،واس ــتخالص ال ــدروس والعب ــر ،وبم ــورة
اتيجيات جديدة قادرة عمى الصمود واالنتصار ونقمنا من الوضع الذي نحن فيو إلـى الوضـع الـذي نطمـح
إستر ّ
أن نصل إليو.
والــى أن يتحقــق ىــذا اليــدف يبقــى الوضــع عمــى مــا ىــو عميــو فــي ظــل اســتمرار تعميــق االحــتالل ،وتوســيع
االستيطان ،واستكمال تيويد القـدس وأسـرلتيا ،والجـدار ،والحصـار ،وتقطيـع األوصـال ،وتيمـيش القضـية مـن
خالل نشر األ وىام عن سالم قادم قريب ،والوقوع إلى األبد في براثن دوامة البحث عن استئناف المفاوضـات
التي تستيدف إلياء الفمسطينيين بيا مقابل رزمة مشاريع ومساعدات جديدة ليست أكثـر مـن رشـوة بخسـة ،ال
تقــارن بــالثمن البــاىظ الــذي يدفعونــو مقابــل اســتمرارىم مقيــدين بقيــود أوســمو الغميظــة وفـي الرىــان عمــى "عمميــة
سالم" لم ِ
ابحا ،احتالل خمس نجوم.
تؤد إلى السالم ،وانما إلى استمرار االحتالل بوصفو
ً
احتالال ر ً
المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث (بدائل)203/6/18 ،
 69فمسطينيو سوريا في ميزان المنظمة
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الموسع لمعاصمة السورية دمشق برئاسة عضو المجنة التنفيذية
انتيت الزيارة الثانية لموفد الرسمي الفمسطيني ُ
لمنظمــة التحريــر الفمســطينية وعضــو المجنــة المركزيــة لحركــة فــتح ومســؤول ممــف الالجئــين زكريــا اآلغــا ،وىــو
المعمنــة مــن أجــل النظــر بأوضــاع
الوفــد الــذي جــاءت زيارتــو لدمشــق فــي ســياق المســاعي الفمســطينية الرســمية ُ
الالجئين الفمسطينيين فـي سـوريا ،عمـى ضـوء الحـال الـذي وصـمت إليـو أوضـاعيم فـي سـياق األزمـة الطاحنـة
التي تعم البالد.
فمــا الجديــد فــي زيــارة الوفــد الرســمي الفمســطيني لدمشــق ،وىــل أســتطاع الوفــد أن يضــع النقــاط عمــى الحــروف
بالنسبة لما جرى ويجري داخل وعمى محيط التجمعات الفمسطينية؟
الزيارة األولى والموقف السياسي أو اليروبي
عد زيارة الوفد الفمسطيني الرسمي لدمشق ،الزيـارة الثانيـة مـن نوعيـا لوفـد منظمـة التحريـر الفمسـطينية لسـوريا
تُ ُ
منــذ بدايــة الص ـراع الــداخمي فــي الــبالد ،حيــث تمــت الزيــارة األولــى قبــل ثالثــة شــيور تقريب ـاً ،وقــد قيــل الكثيــر
عنيا ،وسجمت عمييا مالحظات نقدية ُمختمفة من قبل بعـض القـوى الفمسـطينية الموجـودة فـي إطـار المنظمـة
ومن خارجيا ،ومعيا بعض المؤسسات األىمية الشعبية التـي كانـت تأمـل بقيـام الوفـد بزيـارة بعـض المخيمـات
الفمسطينية في سوريا ومنيا مخيم اليرموك عمى سبيل المثال ،بقصد اإلطالع عمى الواقع العام لممخيم بشكل
مباشر وعن قُرب.
أفص َـح عنـو
وقد رفض الوفد في حينيا تمبية دعوات البعض بزيارة مخيم اليرموك انطالقاً مـن موقـف سياسـي َ
بشكل صريح رئيس الوفد زكريا اآلغا الذي قـال أمـام اجتمـاع عـام لمجمـوع القـوى والفعاليـات الفمسـطينية ُعقـد
فــي حينيــا بمقــر المجمــس الــوطني الفمســطيني بحــي المزرعــة بدمشــق ،بــأن برنــامج زيارتــو الميــداني رىــن بيــد
الطــرف الرســمي المستضــيف لموفــد ،وىــو مــا اعتب ـره الــبعض بمثابــة إعــالن عــن موقــف سياســي ،فيمــا اتجــو
آخرون لمقول بأنو موقف ىروبي من استحقاق بعينو ال تريد قيادة المنظمة دفعو.
ومــع ىــذا ،لقــد تمخضــت زيــارة الوفــد األولــى عــن نتــائج أوليــة بخصــوص أكثــر مــن موضــوع تــم طرحــو مــع
المختمفة ،كان منيا الكالم العام عن ضرورة تحييد التجمعات الفمسطينية عن نيران األحداث
الجيات المعنية ُ
المشـتعمة ،والعمــل مـن أجــل تخفيــف معانـاة المـواطنين الفمســطينيين فـي المخيمــات التــي باتـت ســاحة لممعــارك
العسكرية الطاحنة ومنيا مخيم اليرموك عمى وجو الخصوص ،وىو المخيم المالصق لمدينة دمشق من جية
الجنوب والمدخل الرئيس لحي الميدان الدمشقي المعروف.
ُيــذكر بــأن الوفــد الفمســطيني فــي زيارتــو األولــى لدمشــق طمــب رســمياً مــن الجيــات الســورية المســؤولة بإرجــاع
بعض ممتمكات حركة فتح والمنظمة ،وىـو مـا اعتبـره الـبعض محاولـة مـن المنظمـة السـتثمار الحالـة السـورية
مــن أجــل تحقيــق مكاســب بعينيــا ،بــدالً مــن التركيــز عمــى البحــث فــي أحـوال الالجئــين الفمســطينيين فــي ســوريا
الذين باتوا في ميب رياح األزمة.
ويشـار إلــى أن ممتمكـات حركــة فــتح فـي ســوريا ،ىـي ممتمكــات عقاريــة لمقـرات ومكاتــب كانـت اســتولت عمييــا
ُ
مجموعــات حركــة فتح/االنتفاضــة أثنــاء انشــقاقيا عــن حركــة فــتح األم منتصــف العــام  8983بقيــادة عضــو
المجنة المركزية لحركة فتح نمر صالح (أبو صالح) والعقيد أبو موسى ،والعقيد أبو خالد العممة.
وبالفعــل تمــت إعــادة تســميم المقــر المعــروف بمكتــب التعبئــة والتنظــيم التــابع لحرك ـة فــتح والكــائن وســط مدينــة
دمشق وبالقرب من ساحة عرنوس إلى منظمة التحرير الفمسـطينية ،وتحديـداً لمـدير الـدائرة السياسـية لممنظمـة
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بدمشق أنور عبد اليادي بعد أن تم إخراج حركة فتح/االنتفاضة منو ،حيث من المقرر أن ُيصـبح المقـر إيـاه
المبنى الجديد لسفارة دولة فمسطين في سوريا.
كما تُشـير بعـض المعمومـات المؤكـدة إلـى أن إجـراء آخـر سـيتم خـالل فتـرة قريبـة جـداً مـن خـالل إعـادة تسـميم
مكتــب ال ـرئيس محمــود عبــاس الســابق بدمشــق ،وىــو المكتــب المعــروف بمبنــى الصــداقة والكــائن فــي ســاحة
التحرير وسط دمشق ،أيضاً لمدائرة السياسية لممنظمة واخراج حركة فتح/االنتفاضة منو.
نتائج الزيارة الثانية
ولكن ماذا تم في الزيارة الثانية من نتائج مباشرة وممموسة؟
المعمومــات تشــير إلــى أن العن ـوان األساســي الــذي طغــى عمــى لقــاءات وفــد منظمــة التحريــر الفمســطينية مــع
مختمــف الجيــات الســورية الرســمية ،والفصــائمية الفمســطينية بمجمــوع قواىــا األربعــة عشــر فصــيالً فــي الســاحة
السورية بعد غياب مندوب حركة حماس ،ومع الييئات الفمسطينية المجتمعية ومنيا الييئة األىمية الفمسطينية
التي تقود حالياً األوضاع العامة لمن تبقى من النـاس فـي مخـيم اليرمـوك وىـي ىيئـة فمسـطينية مسـتقمة وغيـر
فصائمية عمى اإلطالق ،ومع المدير اإلقميمي لوكالة األونروا في سوريا مايكـل مـاكنزي ،كـان يتعمـق بضـرورة
تقـديم المعونــات العاجمـة لالجئــين الفمسـطينيين فــي سـوريا والتخفيــف مـن حــدة االنعكاسـات المتوقعــة لمـا جــرى
ويجري في البالد عمى عموم الالجئين الفمسطينيين ،خصوصاً في المخيمات والتجمعات الفمسطينية المنكوبة
في سوريا.
وتمك المخيمات المنكوبة ىي :مخيم اليرموك ،مخيم السبينة الواقع في الريف الجنوبي لمدينة دمشـق ،ومخـيم
الحسينية الواقع في الريف الشرقي لمدينة دمشق ،مخيم خـان الشـيح الواقـع فـي الريـف الغربـي لمدينـة دمشـق،
مخيم حندرات الواقع شمال مدينة حمب ،مخيم درعا ،وتجمع برزة الفمسطيني مخيم حطين وتجمع دوما.
فأحوال أىالي ومواطني تمك المخيمات الفمسطينية والتجمعات مازالت عمى حاليا ،ومازالت حالة التشرد تمثل
الواقع الراىن ألكثر من  %75من أبنائيا.
فيمــا باتــت حيــاة مــن تبقــى داخــل مخــيم اليرمــوك عمــى ســبيل المثــال فــي حالــة ســيئة ،تســوء يومـاً بعــد يــوم مــع
تراجع أسباب ومقومات الحياة واستمرار انقطاع التيار الكيربائي لساعات وأيام طويمة ،وشح المـواد التموينيـة
والتقنين في إدخاليا وتوريدىا لمناس داخل المخيم ،خصوصاً وأن الكثير من الناس مازالوا يفضمون البقاء في
المخــيم بــالرغم مــن الوضــع األمنــي الصــعب الــذي مــازال يحــيط بــاليرموك مــن كافــة جوانبــو فــي ظــل األعمــال
العسكرية والقصف المتقطع والمتواصل أحياناً ،وتكرار المنوال ذاتو كل يوم.
عدا المصاعب األمنيـة التـي تحـد مـن حركـة ودخـول النـاس عبـر المـدخل الوحيـد المتـاح حاليـاً ،وىـو المـدخل
المتاح في ساعات الصباح وحتى قبل الظير ،وأحياناً يجري إغالقو لعدة أيام.
إنجاز متواضع لكنو ممموس
إن اإلنجاز الممموس لموفد الفمسطيني الرسمي من قيادة منظمة التحرير بزيارتو الدمشـقية الثانيـة تَ َمثَ َـل بتأكيـد
ق ـرار المجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفمســطينية والقاضــي بضــخ مميــون دوالر أميركــي شــيرياً مــن موازنــة
الســمطة الوطنيــة الفمســطينية فــي رام اهلل لفمســطينيي ســوريا ،بواقــع  8500لي ـرة ســورية لكــل فــرد شــيرياً عمــى
بطاقة العائمة (وىو مبم رمزي ومتواضع جداً عمى كل حال) وقد وصل منو الدفعة األولى كاممةً عن الشير
الماضي.
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كمــا تــم تأكيــد مواصــمة قيــام وكالــة األونــروا بتقــديم مســاعداتيا لالجئــين الفمســطينيين وىــي مســاعدات ىامــة
(إعانات مالية واغاثة اجتماعية وصحية ومواد غذائية) لم تنقطع منذ عدة شيور ،وتحديداً مع قيـام عـدد مـن
الدول األجنبية بتمبية النداء المستعجل الذي أطمقتو وكالة األونروا بتقديم المساعدات الماليـة والعينيـة العاجمـة
لفمسطينيي سوريا وقد وصمت بالفعل تمك المساعدات من عدة دول أجنبية ،ومن دولة عربية وحيدة ىي دولة
الكويت حتى اآلن.
المقـدم ،خطـوة
إن خطوة تقديم المسـاعدات الماليـة مـن قبـل المنظمـة لفمسـطينيي سـوريا ،وعمـى تواضـع المبمـ ُ
المنتظرة من أجل االنتقال بأوضـاع الفمسـطينيين فـي
جيدة ،لكنيا ال تمغي وال تغطي عمى اإلطالق الخطوات ُ
سوريا إلى حـال ُمغـاير لمـا ىـو قـائم اآلن ،قبـل وقـوع تـداعيات إضـافية قـد تـؤدي لتوالـد ىجـرة فمسـطينية كبيـرة
من سوريا باتجاه أصقاع المعمورة األربع.
فينــاك نحــو خمســين ألــف فمســطيني ســوري ىــاجروا إلــى لبنــان ،وســتة آالف إلــى األردن ،وخمســة آالف إلــى
مصـر ،وحـوالي ألــف وصــموا إلــى قطــاع غـزة ،عـدا عــدة آالف وصــموا إلــى دول أوروبيــة مختمفــة ،حيــث تُشــير
مختمــف المعطيــات لنــزوح نحــو مائــة ألــف فمســطيني ســوري إلــى خــارج ســوريا خــالل العــام الثــاني مــن عمــر
األزمة السورية من أصل نحـو  510ألـف فمسـطيني سـوري مسـجمين فـي سـوريا فـي قيـود وكالـة األونـروا وفـي
سجالت الييئـة العامـة لالجئـين الفمسـطينيين العـرب ،إضـافة لنحـو مـائتي ألـف فمسـطيني مـن غيـر فمسـطينيي
سوريا.
الحركة السياسية المطموبة
إن الحـل ،أو الحمـول التـي ينتظرىــا فمسـطينيو سـوريا ،تتعـدى الموضــوع المتعمـق بالمسـاعدات الماليـة والعينيــة
مــع أىميتيــا وأىميــة اســتمرارىا ،بــل تتطمـب تمــك الحمــول المنشــودة تكثيــف المســاعي المطموبــة مــن أجــل القيــام
بإجراء اتصاالت مع كل األطراف المعنية لحمحمة موضوع مخيم اليرمـوك وعمـوم التجمعـات الفمسـطينية فـوق
تحول فمسطينيو سوريا إلى ضحايا منسيين في معمعة األزمة العامـة فـي الـبالد ،مـع
األرض السورية بعد أن ّ
سيادة الفاقة والتشرد في أحواليم العامة بعد مغادرة الغالبية منيم لمخيماتيم وتجمعاتيم المنكوبة.
وبالتالي عمى القيادة الفمسطينية ،ومعيا عموم القوى الفمسطينية الفاعمة والمؤثرة كحركة حماس ،أن ترفع من
وتيـرة حركتيــا السياســية والدبموماســية مــع كــل األطـراف المعنيــة مــن أجــل إنقــاذ فمســطينيي ســوريا مــن الوضــع
الصعب ،ومن المقالت المخيفة التي بدأت تعشعش في نفوس الغالبية منيم مع استمرار معاناتيم اليومية في
ظل نيران األزمة السورية المشتعمة.
أخي ـ اًر ،إن فمســطينيي ســوريا ّأول الثــورة المعاص ـرةّ ،أول قط ـرات الــدم النازفــة ،و ّأول الرصــاص ،يســتحقون كــل
اىتمام ،وكل متابعة جدية من قبل منظمة التحرير الفمسطينية وقيادة السمطة ومـن حركـة المقاومـة اإلسـالمية
حماس باعتبارىا القطب الرئيس الثاني في المعادلة الوطنية الفمسطينية ،من أجل إنقاذىم من مأسـاة الضـياع
الجديدة التي تنتظرىم حال تفاقمت األوضاع في البالد أكثر فأكثر ،فأين ىم اآلن في ميزان المنظمة؟
الجزيرة نت ،الدوحة2013/6/17 ،
 70العرب نسوا "إسرائيل"
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تمسك التطورات في الشرق االوسط قادة جياز االمن االسرائيمي وىـم فـي بـاريس ،فـي الصـالون الجـوي الـذي
يفتتح اليوم (افتتح امـس) .وىـذه ايـام دراماتيكيـة مـن ناحيـة أصـحاب القـرار وقاسـية عمـى نحـو خـاص بالنسـبة
لمحافل التقدير المينية :فمم يتوقع اي جسم استخباري في الغرب ،وال شعبة االستخبارات العسـكرية خاصـتنا،
االنتصــار الجــارف لم ـرئيس االي ارنــي التــالي ،حســن روحــاني ،الــذي يعتبــر "معتــدال" ،مــن الجولــة االولــى مــن
االنتخابـات .واذا لــم يكــن ىــذا بكـاف ،مشــكوك أن يكــون ىنــاك اي عبقــري بحـث كــان يمكنــو أن يتوقــع القنبمــة
التي ألقاىا الـرئيس المصـري حـين طـرد مـن بـالده السـفير السـوري .كـل يـوم واالنبـاء التـي يـأتي بيـا – ليسـت
جميعيا سيئة من ناحية اسرائيل.
كمما تبدد الدخان يتبين أن االمور تتدبر الى ىذا الحد أو ذاك حسب المبنى التالي :الحـرب الكبـرى ىـي بـين
محور شيعي بدعم روسيا ،وبين المحور السني الذي يفترض أن تقف خمفو الواليات المتحـدة .اميركـا الكبـرى
غارقــة فــي غيــر قميــل مــن المشــاكل الداخميــة ،ولكنيــا توجــد ايضــا فــي ذروة تقــويم عميــق لموضــع بالنســبة لمــا
يجــري فــي الشــرق االوســط ،وال ســيما فــي ســوريا .وزيــر الــدفاع موشــيو يعمــون وصــل الــى بــاريس مباش ـرة مــن
واشنطن ،حيث نقل الى وزير الدفاع االميركي الفيم االسرائيمي لما يجري في المنطقة .ولكن حتى قبـل زيـارة
يعمـون أطمــق االميركيــون تصـريحا جــاء فيــو أن بشــار االسـد اســتخدم ســالحا كيميائيــا ضـد الثـوار عمــى حكمــو
(نحو شيرين بعد أن فاجأ رئيس دائرة البحوث في شعبة االستخبارات ،العميد ايتان برون حـين قـال بالضـبط
ىذه االمور).
ومثمما تبدو االمور االن ،فإن االميركيين يوشكون عمى تغيير سياستيم والوقوف بشكل أكثـر قطعـا ممـا كـان
حتى االن خمف المحور السني ،الذي يضم الثوار في سوريا ،تركيا ومصر ،السعودية ودول الخميج االخرى،
وكذا حماس في قطاع غزة (حين ال تكون نار من القطاع حماس تنسى ،ولكن حاليا فقط) .ولكن ىذا الـدعم
ىــو مثابــة اقــل ممــا ينبغــي ومتــأخر اكثــر ممــا ينبغــي .الطامــة الكبــرى ىــي انــو مــن ناحيــة معظــم المحافــل فــي
المنطقة تعتبر الواليات المتحدة اليوم من تجر اقداميا وتفعل كل شيء كي ال تدخل من جديـد الـى المسـتنقع
الش ــرق اوس ــطي ،حت ــى ف ــي الفتـ ـرة القريب ــة المقبم ــة ايض ــا ف ــي أعق ــاب تق ــويم الوض ــع ف ــي واش ــنطن ،سيص ــعد
االميركيون قميال وتيرة نقل السالح الى الثـوار فـي سـوريا .فـي السـطر االخيـر ،الـزخم اليـوم يوجـد فـي الطـرف
الشيعي الذي في مركزه ايران ،االسد وحزب اهلل ،وبدعم قوي جدا من روسيا.
الرئيس المصري محمد مرسي انحاز أمس (االول) الى طرف ما بشكل واضح ،مع المعسكر السني .الحرب
الشـيعية – السـنية لـم تصـل الـى مصـر ولكنيـا تجـري ايضـا عمـى أرض لبنـان وفـي منـاطق اخـرى فـي الشـرق
االوسط .ليس فقط في سوريا.
مشكمة اخرى الميركا ىـي أن الطـرف السـني لـيس مـن مـادة واحـدة .يمكـن أن نـرى الحـرب االىميـة المضـرجة
بالــدماء فــي ســوريا كحالــة تمثــل مــا يجــري فــي المنطقــة بأســرىا :مــن جيــة الص ـراع بــين الكتمتــين االميركيــة
واالوروبيـة الغربيــة وبــين روســيا ،ومـن الجيــة االخــرى الحــرب الدينيــة .مقابـل الشــيعة الموحــدين جــدا 70 ،فــي
المئــة مــن الث ـوار الســنة فــي ســوريا يعتبــرون عممــانيين أو ســمفيين 10 ،فــي المئــة مــنيم ينتمــون الــى االخ ـوان
المسممين و  80في المئة مخمصون اليديولوجيا القاعدة.
الحــرب الكبــرى فــي العــالم االســالمي تصــرف االنتبــاه العــالمي عــن المشــكمة االس ـرائيمية – الفمســطينية التــي
تصبح ىامشية .لمبادرة كيري لحل النزاع ال يوجد اي احتمال بالنجاح فـي مثـل ىـذا الواقـع .فيـل ىـذا جيـد أم
سيء السرائيل؟ ىذا منوط بعيني الناظر.
معاريف2013/6/17 ،
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الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/18 ،

 71الفمسطينيون ُيفشمون كيري

زلمان شوفال
أجل وزير الخارجية االمريكي جون كيري زيارتو القريبة الى اسرائيل الى أجل غير مسمى .وقد أُجمت الزيـارة
ّ
رســميا بس ــبب انش ــغال كي ــري بشــؤون س ــورية ،لك ــن ك ــان يوجــد س ــبب ال يق ــل أىمي ــة ،وىــو كم ــا يب ــدو رف ــض
الفمس ــطينيين االس ــتجابة لطمب ــو الغ ــاء الش ــروط المس ــبقة الت ــي اش ــترطوىا قب ــل تجدي ــد التف ــاوض السياس ــي م ــع
اسرائيل .يبدو ان كيري كان يأمل ان يمتـف عمـى ىـذا الحـاجز بصـورة عمميـة بوقـف بالفعـل ولـو جزئـي لمبنـاء
االسرائيمي وراء الخـط االخضـر ،يضـاف اليـو اعـالن رئـيس الـوزراء بمبـدأ الـدولتين لمشـعبين .لكـن أممـو خـاب
مرة اخرى ولم يكن ذلك مفاجئا بسبب رفض الفمسطينيين المستمر.
إن رؤيــة واعيــة لموضــع يجــب ان تفضــي بكــل م ارقــب اذا الــى اســتنتاج ان أبــو مــازن والقيــادة الفمســطينية ال
ينويان البتة تغيير قرارىما االستراتيجي ،باالمتناع عن كل تفاوض حقيقي مع اسرائيل .إن مراكمتيم لمشروط
المسبقة ـ أي موافقة اسرائيل مسبقا عمى ان تكون خطوط  8967ىي الحدود في المستقبل بينيا وبـين الدولـة
الفمسطينية ،ووقف كل بناء وراء الخط االخضر وفي القدس ضمن ذلك واالفراج عـن ارىـابيين معتقمـين (وقـد
تضاف الى ىذه الشروط بين وقـت وآخـر شـروط اخـرى ايضـا) ىـي جـزء مـن التكتيـك الـدائم الـذي يسـتعممونو
مضافا الى توجييم الى االمم المتحدة ،وكل ذلك من اجل االلتفـاف عمـى كـل امكانيـة ألن ُيـدفعوا الـى مسـار
مقــرون بمصــالحات وتخمي ــات وتنــازالت مــن ق ــبميم ايضــا (كمــا ف ــي مســألة الالجئــين والق ــدس وجبــل الييك ــل
واالعتراف بأن اسرائيل دولة الشعب الييودي والتزام شامل النياء الصراع).
ينبغي أن ننبو في ىذا السياق الى أنو ربما شجعت خطبة كيري في الرابع من حزيران/يونيو في حمقة المجنة
الييودية االمريكية الفمسطينيين عمى االصرار عمى عنادىم .ما زال كيري منتشيا بالتغيير التجميمي الذي قام
بــو منــدوبو الجامعــة العربيــة قبــل بضــعة اســابيع فــي مبــادرة الســالم العربيــة (الموافقــة عمــى تبــادل اراض) لكــن
يبــدو انــو ال يفيــم ان ىــذه ‘المبــادرة’ بصــيغتيا الحاليــة ليســت مبــادرة ســالم البتــة ،بــل ىــي إمــالء يـربط العجمــة
(تنازالت اسرائيل) أمام الخيول (وعد غـامض بالسـالم) بخـالف اعـالن الـرئيس اوبامـا أمـام جميـور فمسـطيني
قبل ثالثة اشير في رام اهلل .ولن نتحدث عـن انـو سـيكون مـن الغبـاء فـي الوضـع غيـر الواضـح الحـالي الـذي
يسود العالم العربي ان نتكل عمى صدق وقيمة وعود ما.
إن سياسة رئيس الـوزراء وحكومـة اسـرائيل واضـحة فاليـدف كمـا صـرح نتنيـاىو بعـد انتيـاء الزيـارة لبولنـدا ىـو
اني ــاء الصـ ـراع ب ــين اسـ ـرائيل والفمس ــطينيين ،عم ــى أس ــاس ‘دول ــة فمس ــطينية منزوع ــة الس ــالح تعت ــرف بالدول ــة
الييوديـة ومـع ترتيبـات أمنيـة وثيقـة السـرائيل’ .وال يوجــد أي تجديـد فـي ىـذه الصـيغة ،ورغـم أن معناىـا بيقــين
ليس انشاء دولة فمسطينية في الوقت والصورة المذين يقصدىما الفمسـطينيون وأنصـارىم ،فمـن المعمـوم أنيـا ال
تمغي ايضا مخطط الدولتين.
من المؤكد ان السيد كيري سيستمر في ىذه االثناء في جيـوده السـيزيفية ليـدفع الـى األمـام بكـل سـبيل ممكنـة
لتجديــد مســيرة الســالم واسـرائيل تبــارك ذلــك ،لكــن احتمــاالت نجاحــو ال تبــدو اآلن ورديــة عمــى نحــو مميــز .إن
كيــري رغــم انــو قــد ال يكــون معــدودا فــي دائـرة المقـربين األقــرب مــن اوبامــا ،مثــل ســوزان اريــس ،رئيســة مجمــس
التاريخ :الثالثاء 2013/6/18

العدد2894 :

ص 46

االمن القـومي الجديـدة ،أو سـمانثا بـاور سـفيرتو الجديـدة فـي االمـم المتحـدة ،أو دنـيس ماكـدونو خاصـة رئـيس
مقر عمل البيت االبيض العظيم القوة والتأثير يحظى في ىذه االثناء بالدعم الكامل من الرئيس لجيوده.
وكما ورد في كتاب نقدي (قد يكون نقديا كثيـرا) نشـر فـي اآلونـة االخيـرة فـي امريكـا بقمـم مسـؤول كبيـر سـابق
في االدارة فان الخط الموجو في سياسة اوباما الخارجية ىـو نسـبة التأييـد العـام ليـا وليـذا يمكـن ان نتنبـأ بـأن
يفرح الرئيس لكونو شريكا كامال في النجاح اذا ُوجد ،أما في حـال الفشـل فمـن المؤكـد أنـو سيفضـل تـرك ذلـك
لكيري.
اسرائيل اليوم 2013/6/17
القدس العربي ،لندن2013/6/18 ،
 72كاريكاتير:

الغد ،عمان2013/6/17 ،
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