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 2حماس :المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيمي عبث بالحقوق الوطنية ومستقبل القضية
َّ
أكػػدت دحركػػا دحمػػاس أف المفاوضػػات بػػيف السػػمطا الفمسػػطينيا ودولػػا االدحػػت؛ؿ انسػ ار يميي "لػػف تػ تي بجديػػد
ولػف ي َّ
ػتمضض عن ػػا سػوز المزيػػد مػف العبػػث بػالدحقوؽ الوطنيػا ومسػػتقبؿ القضػيا الفمسػػطينيا وادامػا االنقسػػاـ
الوطني البغيض".
وقالػت دحمػػاس بػي بيػػاف صػػدحفي صػادر عن ػػاَّ :
"بننػا ننظػػر ببػػال الضطػورة لمسػػاعي وزيػر الضارجيػػا األمريكػػي
(جػػوف كيػػرحي ندحيػػاس مػػا يسػ َّػم ب ػػ(عمميا السػػ؛ـي التػػي ي ػراد ل ػػا أف تنطمػػؽ وبػػؽ المصػػال الص ػ يوأمريكيا
يعرض القدس والمقدسات لمضطر".
دحيث االستيطاف ين ش األرض والت ويد ِّ
ودحذرت دحماس دحركا "بت " والسمطا بي راـ اهلل مف الوقوع بي وهـ وسراب المفاوضات العبثيػا داعيػاإ بياهػا
المسيسػػا والػ بعػػادة النظػػر بػػي مسػػار المفاوضػػات
بلػ ربػػض الضػػغوط األمريكيػػا وانالػراسات االقتصػػاديا
ع
باالندحياز بل ضيار الودحدة الوطنيا وبناس البيت الفمسطيني الداضمي ضػمف اسػتراتيجيا وطنيػا جامعػا تتمسػؾ
بالدحقوؽ التاريضيا وبالمقاوما وسيما لددحر االدحت؛ؿ وتدحقيؽ التدحرير والعودة.
فمسطين أون الين1923/6/19 ،
 1وزير األوقاف في غزة يدعو منظمة التعاون اإلسالمي لعقد اجتماع عاجل لحماية "األقصى"
دعػا وزيػر األوقػاؼ والنػ وف الدينيػا د .بسػماعيؿ رضػواف تركيػا لطمػب عقػد اجتمػاع عاجػؿ لمنظمػا التعػػاوف
انسػ؛مي لبدحػث المضػاطر التػي تدحػدؽ بمدينػا القػػدس والمسػجد األقصػ المبػارؾ وربػع الدحصػار عػف قطػػاع
الزة.
وأكد أف المدينا المقدسا والمسجد األقص يعيناف بي هػذ اوونػا أوضػاعا ضطيػرة ومضػاطر دحقيقيػا منػدداإ
عم ضرورة التدحرؾ العاجؿ والسريع لوقؼ سياسات االدحت؛ؿ بي المدينا المقدسا.
وأكػ ػػد وزيػ ػػر األوقػ ػػاؼ ضػ ػػ؛ؿ لقا ػ ػػر بػ ػػوزير الضارجيػ ػػا التركػ ػػي أدحمػ ػػد داود أوالمػ ػػو عم ػ ػ أف الع؛قػ ػػات التركيػ ػػا
الفمسطينيا منذ القدـ هي ع؛قات قويا ومتينا ال تت ثر ب ح ظروؼ مندداإ عم عمؽ الع؛قػا بػيف النػعبيف
الفمسطيني والتركي األصيؿ.
كمػػا تطػػرؽ لمعانػػاة األسػػرز بػػي السػػجوف انسػ ار يميا مطالب ػاإ الػػدوؿ العربيػػا وانسػػ؛ميا عامػػا وتركيػػا تدحديػػداإ
بتفعيؿ قضيت ـ العادلا والضغط عم االدحت؛ؿ نط؛ؽ سرادح ـ وانبراج عن ـ بي أسرع وقت.
وأكد رضواف عم أف الدحكوما الفمسطينيا بي الزة ممتزما بتطبيػؽ المصػالدحا الوطنيػا وان ػاس االنقسػاـ عمػ
أساس المدحابظا عم الثوابت والدحقوؽ الفمسطينيا.
فمسطين أون الين1923/6/19 ،
 3جريدة "النيار" :عباس مستعد لمعاودة المفاوضات إذا التزم نتنياىو تجميد االستيطان
راـ اهلل  -مدحمػػد ه ػواش :قالػػت مصػػادر بمسػػطينيا ربيعػػا ل ػػ" الن ػػار" اف الػػر يس الفمسػػطيني مدحمػػود عبػػاس ال
يػػرز اف المواقػػؼ االس ػ ار يميا تكفػػي لعقػػد لقػػاسات عم ػ مسػػتوز القمػػا مػػع االس ػ ار يمييف وال لقػػاسات رباعيػػا مػػع
كيػػرح والعاهػػؿ االردنػػي الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني بػػف الدحسػػيف ونتنيػػاهو .لكنػػر لػػـ ي ػربض امكػػاف اج ػراس لقػػاسات
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بمسطينيا – اسػ ار يميا عمػ مسػتوز المفاوضػيف مثػؿ لقػاس مدحتمػؿ بػيف المفػاوض الفمسػطيني صػا ب عريقػات
مػػع ليفنػػي وممثػػؿ نتنيػػاهو المدحػػامي اسػػدحؽ مولضػػو .كمػػا اعطػػي كيػػرح دحػػؽ اعػػ؛ف ذلػػؾ بػػي مػ تمر صػػدحابي
ن ايا جولتر الراهنا وهو ما أثار تك نات بػاع؛ف كيػرح بػي المػ تمر الصػدحابي الػذح الغػي (كػاف مقػر ار قبػؿ
ظ ر امس السبتي دحدوث تقدـ بي ج ود .
واضػ ػػابت المصػ ػػادر اف "عبػ ػػاس ابم ػ ػ كيػ ػػرح موقفػ ػػا جديػ ػػدا اذ تنػ ػػازؿ ع ػ ػف تجميػ ػػد اس ػ ػ ار يؿ عمنػ ػػا البنػ ػػاس بػ ػػي
المسػػتوطنات عمػ اف يػػتـ تجميػػدها بصػػورة اليػػر معمنػػا تكػػوف عمميػػا ومنػػجعا لبػػدس مفاوضػػات مػػف دوف اف
تضمؽ منك؛ت لنتنيػاهو مػع ا ت؛بػر اليمينػي واف يكػوف ضػط  4دحزيػراف  2661مرجعيػا اح مفاوضػات عمػ
ترسػػيـ دحػػدود الدولػػا الفمسػػطينيا العتيػػدة واف موابقػػا اس ػ ار يؿ عم ػ ضط ػوات بنػػاس الثقػػا مثػػؿ اطػػ؛ؽ اسػػرز او
السػػماح لمسػػمطا الفمسػػطينيا ببنػػاس منػػاريع بػػي المنػػاطؽ المصػػنفا "ث" هػػي واجبػػات ال ترتقػػي ال ػ مسػػتوز
المضموف العممي لمبدأ ان اس االدحت؛ؿ واقاما دولا بمسطينيا عم اهميا هذ الضطوات وضرورت ا ".
وضمصت ال انر "ما لـ يقدـ نتنيػاهو مواقػؼ واضػدحا دحيػاؿ الموابقػا عمػ دحػؿ الػدولتيف بانػر لػف تكػوف هنػاؾ
مفاوضػػات واف لمفمس ػػطينييف وقت ػػذ الدحري ػػا ب ػػي ضيػػارات ـ االض ػػرز المتادحػػا مث ػػؿ التوج ػػر ال ػ االم ػػـ المتدح ػػدة
لمدحصوؿ عم اعتراؼ بدولا بمسطينيا عم دحدود ."2661
النيار ،بيروت1923/6/39 ،
 4قيادي فمسطيني لت«الدستور» :كيري يواجو موقفاً إسرائيميا متشددا غير مبرر
عماف  -دحمداف الدحاج وكماؿ زكارنا :أكد قيادح بمسطيني بارز أف وزير الضارجيا االمريكي جوف كيػرح لػـ
يفنؿ بي م متر األضيرة بي النرؽ االوسط \.وقاؿ بف كيرح دحاوؿ جاهدا أف يقدـ ني ا ممموسا عم االرض
بعد جوالتر الضمس بي المنطقا متنق؛ بيف عماف وراـ اهلل والقػدس معتبػ ار أف أح بنػؿ ممكػف تتدحمػؿ نتا جػر
بس ػ ار يؿ ألف الجانػػب الفمسػػطيني قػػدـ ر يػػا عق؛نيػػا وعمميػػا لموصػػوؿ ال ػ تفاهمػػات مػػع الجانػػب االس ػ ار يمي.
وبػػيف القيػػادح بػػي تص ػري ضػػاص لػ ػ»الدسػػتور» أف كيػػرح يواجػػر موقفػػا بس ػ ار يميا متنػػددا اليػػر مب ػرر دحيػػاؿ
المطالب الفمسطينيا األساسيا.
وأضاؼ أف عدـ استجابا ر يس الوزراس االس ار يمي بنياميف نتنياهو هي التي أضرجت ج ػود الػوزير االمريكػي
عما كاف متوقعا أف تدحققر مف اضتراؽ كاف الجميع بانتظار .وقاؿ :كادت األمػور تصػؿ الػ ن ايػات ايجابيػا
بي لقاسات رباعيا وبعدها لقاسات ثنا يا والباب ما زاؿ مفتودحا اف كانت هناؾ برادة بس ار يميا دحقيقيا لتدحقيؽ
الس؛ـ واست ناؼ المفاوضات الفمسطينيا االس ار يميا.
ووبق ػػا لمص ػػادر بمس ػػطينيا بلن ػػر ت ػػـ ض ػػ؛ؿ المق ػػاس ال ػػذح دحض ػػر ع ػػف الجان ػػب الفمس ػػطيني كبي ػػر المفاوض ػػيف
الفمسػػطينييف د .صػػا ب عريقػػات والنػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ الر اسػػا الفمسػػطينيا نبيػػؿ ابوردينػػا اسػػتكماؿ بدحػػث
الج ػػود التػػي يبػػذل ا الػػوزير االمريكػػي مػػف اجػػؿ اعػػادة ادحيػػاس عمميػػا المفاوضػػات بػػيف الجػػانبيف الفمسػػطيني
واالسػ ار يمي كمػػا أطمػػع كيػػرح الػػر يس عبػػاس عمػ نتػػا أ المقػػاسات التػػي أج ارهػػا مػػع المسػ وليف االسػ ار يمييف.
وقالػػت المصػػادر لػ ػ»الدسػػتور» بف الجانػػب الفمسػػطيني جػػدد الت كيػػد عم ػ الت ازمػػر بالسػػ؛ـ كضيػػار اسػػتراتيجي
مبينػػا بػػي الوقػػت ذاتػػر أف دحػػدوث أح اضت ػراؽ يفضػػي ال ػ عػػودة الجػػانبيف لطاولػػا المفاوضػػات يتوقػػؼ عم ػ
الطرؼ انس ار يمي ومدز تجاوبر مع الج ود المبذولا بي هذا االتجا .
عمان1923/6/39 ،
الدستورّ ،
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 5الخضري" :إسرائيل" تعمل لفرض وقائع جديدة عمى األرض
الػزة “ -الضمػيأ” :قػاؿ نا ػػب بمسػطيني بػي نػداس وج ػػر بلػ وزيػر الضارجيػا األمريكػػي جػوف كيػرح الػذح يػػزور
المنطقا دحالياإ بف الطريؽ الودحيد لتدحقيؽ الس؛ـ هو بن اس االدحػت؛ؿ واقامػا الدولػا الفمسػطينيا المسػتقما عمػ
دحدود الرابع مف يونيو/دحزيراف وعاصمت ا القدس واقرار الدحقوؽ المنروعا لمنعب الفمسطيني كابا .
وأك ػػد النا ػػب ب ػػي المجم ػػس التنػ ػريعي جم ػػاؿ الضض ػػرح ب ػػي تصػ ػري ص ػػدحفي وج ػػر بلػ ػ كي ػػرح أم ػػس أف
“بس ػ ار يؿ” تصػػعد سياسػػا االسػػتيطاف والدحصػػار واسػػت داؼ القػػدس وبػػذلؾ تنت ػػؾ الق ػوانيف والق ػ اررات الدوليػػا
مبين ػاإ أن ػػا تسػػع مػػف وراس ذلػػؾ بل ػ بػػرض وقػػا ع عم ػ األرض تصػػب دحقػػا ؽ تتعػػاط مع ػػا بمنطػػؽ القػػوة
وتضرب بعرض الدحا ط األعراؼ الدوليا .
وقاؿ الضضرح بف “بس ار يؿ كقوة ادحت؛ؿ ال ت بر بالقانوف الدولي الذح يربض االستيطاف ويدعو لوقفػر بنػكؿ
بػ ػػورح وتواجػ ػػر كػ ػػؿ النػ ػػداسات لوقفػ ػػر بالمزي ػ ػد مػ ػػف الكتػ ػػؿ والودحػ ػػدات االسػ ػػتيطاف س ػ ػواس مػ ػػف نادحيػ ػػا توسػ ػػيع
المستوطنات أو بناس جديدة” .
ودعػا المجتمػع الػػدولي بلػ ضػرورة التعامػػؿ مػع الممفػات كابػػا سػواس الدحصػار أو االسػػتيطاف أو ت ويػد القػػدس
واليرها بنكؿ جدح وباعؿ وسريع لوقف ـ .
الخميج ،الشارقة1923/6/39 ،
 6مراقب فمسطين في األمم المتحدة :نقدر دعم المممكة لمشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة
(نيويورؾي -واس :أعرب المراقب الدا ـ لدولا بمسطيف لدز األمـ المتدحػدة ريػاض منصػور عػف نػكر وتقػدير
ب؛د لممممكا العربيا السعوديا عم ما تقدمر مف دعـ متواصؿ لمنعب الفمسطيني وقضيتر العادلا.
وقػػاؿ بػػي كممػػا لػػر ضػػ؛ؿ االدحتفػػاؿ الػػذح أقػػيـ بػػي نيويػػورؾ بمناسػػبا مػػن برنػػامأ األمػػـ المتدحػػدة لممسػػتوطنات
البنريا «المو ؿ» جا زة المان المتميز السـ صادحب السمو الممكي األمير نايؼ بف عبدالعزيز  -ردحمػر اهلل
 «بننا ممتنوف لمدعـ السضي والمتواصؿ ولتضامف المممكا مػع النػعب الفمسػطيني وقضػيا بمسػطيف العادلػابما بي ذلؾ الدعـ المقدـ لوكاالت وبرامأ األمـ المتدحدة مثؿ برنامأ المو ؿ».
عكاظ ،جدة1923/6/39 ،
 7قراقع وفارس يمتقيان رئيس الوزراء الجزائري ويعرضان أوضاع األسرى في "إسرائيل"
قرقػػع ور ػػيس نػػادح االسػػير قػػدورة
راـ اهلل -الدحيػػاة الجديػػدة  -التق ػ وزيػػر ن ػ وف األسػػرز والمدحػػرريف عيس ػ ا
بارس بي العاصما الج از ريا الوزير األوؿ ر يس مجمس الوزراس الج از ػرح عبػد المالػؾ السػ؛ؿ ووضػع ق ارقػع
الس؛ؿ بي صورة األوضاع الصعبا التي يعين ا األسرز بالسجوف واالنت اكات الفظيعا التي تمارس بدحق ـ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1923/6/39 ،

 8الضفة الغربية :إصابات في اصطدام سيارة مستوطن بموكب رامي الحمد اهلل
راـ اهلل – معػػا :تعرضػػت بدحػػدز السػػيارات ضػػمف موكػػب ر ػػيس الػػوزراس الفمسػػطيني المسػػتقيؿ ارمػػي الدحمػػد اهلل
أمس لدحادث سير مع سيارة لممستوطنيف قرب مفرؽ مستوطنا «تقوع» نػرقي بيػت لدحػـ ممػا أوقػع عػددا مػف
انصابات بي الجانبيف.
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وأب ػػاد م ارس ػػؿ وكال ػػا «مع ػػا» الفمس ػػطينيا ونػ ػ ود عي ػػاف بػ ػ ف «س ػػيارة لمدح ارس ػػا تابع ػػا لموك ػػب ر ػػيس ال ػػوزراس
اصطدمت بسيارة مستوطف مما أوقع ث؛ث بصابات بي صفوؼ الدحراس وث؛ثا بي صفوؼ المستوطنيف».
البيان ،دبي1923/6/39 ،
 9البردويل" :إسرائيل" لن تشن حرباّ عمى قطاع غزة نظ ار لمكثافة السكانية والمساءلة الدولية
بيت لدحـ  -معا  -استبعدت دحركا دحماس اف تنف اس ار يؿ دحربا ضد قطاع الزة ,لكن ا توقعػت دحربػا ونػيكا
بػي نقطػا اضػرز اليػر الػزة .كمػا اسػتبعدت اف تنجػر مصػر الػ اتػوف دحػرب اهميػا .لكن ػا اقػرت بتجميػد ايػراف
دعم ا المالي لمدحركا .ووصفت اتصاالت ا بدحزب اهلل بان ا مقتصرة عم مسالا التواجد الفمسػطيني بػي لبنػاف
تدحسبا لجر ال؛ج يف ال اح نزاع داضمي.
باس ػ ار يؿ لػػف تنػػف عػػدوانا عم ػ ال ػزة .يقػػوؿ صػػ؛ح البردويػػؿ لػ ػ معػػا " .لػػيس بقػػط لتفوق ػػا العسػػكرح بػػؿ نظ ػ ار
لمكثابا السكانيا بي الزة والتي تعرض ا لممساسلا الدوليا .مضيفا" ...عين ا عمػ نقطػا اضػرز سػتوجر نيران ػا
الي ا ضاصا اف هناؾ ضوس اضضر امريكي كي تسجؿ اس ار يؿ تفوقا عسكريا يظ رها كبطػؿ ..بػ؛ اعتقػد اف
الزة تعطي هذ الميزة الس ار يؿ ".
وبيما يدحصؿ بي مصر وارتداداتر عم قطاع الزة...قاؿ القيادح بي دحماس "نعـ مصر عمقنا التاريضي ومػا
يصيب ا ي ثر عم بمسطيف اكثر مػف اح بمػد عربػي ,لكنػي اسػتبعد اف تنجػر مصػر لدحػرب اهميػا الف النػعب
المصرح يستدرؾ الضطورة وليس بي تاريضر دحروبا اهميا ,ولف يدحدث ان يػارات ومػا يدحػدث االف ومػا يدحضػر
لر لف يكوف سوز ازما وتمر ".
اما سوريا بقد استبعد البروديؿ اف تتدضؿ الواليات المتدحدة عسكريا بي سوريا ,وقاؿ" لف تقدر الدوؿ االجنبيا
عم دحسـ الصراع عسكريا ,وال بد مف تدضؿ عربي عبر استراتيجيا تضع دحدا لمتدهور.
اما بيما يتعمؽ بتدضؿ دحزب اهلل ,قاؿ البردويؿ " ل؛سؼ قد انجر دحزب اهلل الػ معركػا جانبيػا اعطػت صػورة
سػمبيا عنػػر ,ودحػرؼ البوصػػما عػػف العػدو الدحقيقػػي وهػو اسػ ار يؿ وتدضمػػر لػيس بػػي االتجػا الصػػدحي  ,واسػػتنزؼ
ضيػػرة ن ػػبابر ب ػػي س ػػوريا .رابض ػػا تبري ػػر االم ػػيف الع ػػاـ لدح ػػزب اهلل ب ػػاف دحرب ػػر ب ػػي س ػػوريا م ػػف اج ػػؿ بمس ػػطيف.
واضاؼ" ال يمكف االلتفاؼ ال بمسطيف عبر مدف سوريا يذب اطفال ا ونسا ها...هذا تبرير الير منطقي ".
لكػػف الع؛قػػا بػػيف دحمػػاس ودحػػزب اهلل وضاصػػا تواجػػد قيادات ػػا بػػي لبنػػاف لػػـ تتػػاثر ميػػدانيا .والكػػ؛ـ لمبردويػػؿ.
ويضػػيؼ" لكػػف االتصػػاالت ال تكػػؼ لكن ػػا مقتص ػرة بقػػط عم ػ ال؛ج ػػيف الفمسػػطينييف الن ػػـ عم ػ تمػػاس مػػع
دحزب اهلل وضرورة تدحييدهـ .
اما الع؛قا بيف دحماس وايراف  .بقد قاؿ البردويؿ "انر ليس بي قاموس دحماس كمما مقاطعا الح ج ػا .بمػف
الصعب اف تقطع ايراف ع؛قت ا مع دحركا مقاوما تنكؿ راس دحربا بي وجر اس ار يؿ.
لكف القيادح بي دحماس اقر بتجميد جز ػي لمػدعـ المػالي المقػدـ مػف ايػراف لمدحركػا بػي الػزة  .واكػد اف دحمػاس
تبدحث دا ما عف مصادر اضػرز تقػدـ ل ػا الػدعـ ,مضػيفا" نقػص الػدعـ المػالي لػـ يعػرض دحمػاس الزمػا ماليػا
بؿ تدحصػؿ هنػاؾ ضػا قا ماليػا ادحيانػا ولكن ػا تدحػؿ ونػدبع التزاماتنػا بػي وقت ػا...واالف هنػاؾ قيػادة جديػدة بػي
ايراف واتصاالتنا مع ا كانت مف باب الت ن ا بقط ".
هنػػا س ػ لت معػػا القيػػادح بػػي دحمػػاس الػػدكتور صػػ؛ح البردويػػؿ عػػف ج ػوالت جػػوف كيػػرح وامكانيػػا اسػػت ناؼ
المفاوضػػات ,اجػػاب " اف كيػػرح ال يػػدير االزمػػا بقػػط بػػؿ طػػرؼ مػػع اسػ ار يؿ ولػػيس بػػي ذهنػػر اف يكػػوف عػػادال
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..امريكا ل ا اولويات اهـ مف الممؼ الفمسطيني ضاصا ان ا مطم نػا عمػ تفػوؽ اسػ ار يؿ عسػكريا بضػ؛ عػف
الدحروب الداضميا التي تعين ا الدوؿ العربيا.
وزاد قا ؛" موقؼ االدارة االمريكيا منسجـ تماما مع ما تقوـ بر اس ار يؿ ال سيما تسميف المستوطنات".
اما عف تضمي امير قطر عف الدحكـ لصال نجمر ,قاؿ البردويؿ اف مػا دحصػؿ نمػوذج يدحتػذز مػف قبػؿ النػي
دحمد النر تنازؿ عف دحكمر وهو بي قمػا عطا ػر ونتمنػ اف يواصػؿ االبػف دعػـ النػعب الفمسػطيني ومواصػما
ما اسس لر االب.
وكالة معاً اإلخبارية1923/6/19 ،
 29الشعبية تتيم كيري بالتغطية عمى سياسات نتنياىو تجاه الفمسطينيين
الػ ػزة :قال ػػت الجب ػػا الن ػػعبيا لتدحري ػػر بمس ػػطيف بف سياس ػػا ر ػػيس دحكوم ػػا االدح ػػت؛ؿ واالس ػػتيطاف والعنصػ ػريا
بنياميف نتنياهو تقوـ عم كسب الوقػت وتنػريع االسػتيطاف وارهػاب المسػتوطنيف المنفمػت مػف عقالػر والسػعي
بل تدحويؿ الطرؼ الفمسطيني والعربي دحارساإ ألمف االدحت؛ؿ ومستوطنير .ودحذرت بػي بيػاف مػف أف جػوالت
كيرح المكوكيا باتت وسيما لمتغطيا عمػ سياسػات ومضططػات دولػا االدحػت؛ؿ الماضػيا بػي تنفيػذ منػروع ا
عم األرض وتقطيع أوصاؿ األرض والنعب وتقويض دحقوقر الوطنيا بي الدحريا واالستق؛ؿ والعودة وتقرير
المصير.
الخميج ،الشارقة1923/6/39 ،
 22القواسمي :عمى حماس إعالء مصالح الشعب والنأي بالنفس عن الصراعات بالدول العربية
راـ اهلل :دعا المتدحدث باسـ دحركا بت أساما القواسػمي دحمػاس بلػ بعػ؛س مصػال النػعب الفمسػطيني وعػدـ
التدضؿ بالن وف الداضميا لألقطار العربيا.
وطالػب القواسػمي دحمػػاس بػي تصػريدحات صػدحفيا اتبػػاع سياسػا النػ ح بػػالنفس وعػدـ االنضػراط بػي التجاذبػػات
السياسػػيا بػػي البمػػداف العربيػػا نظ ػ ار نمكانيػػا انعكػػاس هػػذا التػػدضؿ ب ض ػرار بالغػػر عم ػ النػػعب الفمسػػطيني
وقضيتر العادلا.
وقػػاؿ القواسػػمي" :عمػ دحمػػاس اسػػتض؛ص العبػػر مػػف زج نفسػ ا بػػي الصػراعات السياسػػيا بػػي سػػوريا ومصػػر
ولبناف واوثار السمبيا والضارة عم ال؛ج يف الفمسطينييف المقيميف بػي هػذ البمػداف منوهػا الػ أف القضػيا
الفمسػػطينيا بدحاجػػا بل ػ دعػػـ كػػؿ العػػرب وم كػػدا موقػػؼ دحركػػا بػػت الثابػػت بعػػدـ التػػدضؿ بػػي ن ػ وف البمػػداف
العربيا وتمني ا االستقرار لنعوب األقطار النقيقا".
الحياة الجديدة ،رام اهلل1923/6/39 ،
حمل الشرطة في غزة المسؤولية الكاممة عن مقتل جندية
 21الجياد :تقرير لجنة التحقيق ّ
ال ػزة  -بتدحػػي صػ عػباح :ربضػػت دحركػػا «الج ػػاد انسػػ؛مي» التعميػػؽ رسػػمياإ عم ػ تقريػػر لجنػػا التدحقيػػؽ التػػي
نكمت ا الدحكوما التي تقودها دحركا «دحماس» بي قطاع الزة وتضمف توصػيات بنػ ف القيػادح بػي «الج ػاد»
ار د جنديا قبؿ ندحو أسبوع.
ومع أف عدداإ مف قياديي «الج اد» ربضوا الكنؼ عف مضموف التقرير وتوصػياتر أو التعقيػب رسػمياإ عميػر
دحمػػؿ النػػرطا المسػ وليا
بال أف القيػادح بػػي الدحركػػا ضضػػر دحبيػػب كنػػؼ لراديػو «أجيػػاؿ» أف «تقريػػر المجنػػا ع
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الكاممػػا عػػف مقتػػؿ جنديػػا وبػػذلؾ يتعػػيف ربػػع التوصػػيات لمجنػػا النػػرعيا لتطييػػب ضػػاطر ؿ جنديػػا والج ػػاد
انس؛مي».
لكف مصد اإر بي «الج اد» قاؿ لػ «الدحيػاة» بف «لجنػا التدحقيػؽ توصػمت الػ نتيجػا مفادهػا أف جنديػا لػـ تيقتػؿ
برصاصا مف س؛دحا النضصي».
الحياة ،لندن1923/6/39 ،
 23حماس :لسنا أعداء الشعب المصري ..أتباع النظام البائد يش ّنون حممة ضدنا
الزة -أدحمد المبابيدح :جدد المتدحدث باسـ دحركا "دحماس" د .سامي أبو زهػرح موقػؼ دحركتػر الػذح سػبؽ وتػـ
الت كيد عمير ب ف "دحماس" ليس طرباإ بي دحالا التجاذب السياسي التي تعين ا األراضي المصػريا بػيف أدحػزاب
المعارضا واألدحزاب الم يد لمنظاـ السياسي الذح يدحكـ مصر ولسنا أعداس النعب المصرح.
وقاؿ أبو زهرح ض؛ؿ برنامأ تمفزيوني بثتر "قناة األقص الفضا يا" ":بف أتباع النظاـ المصػرح البا ػد يقػودف
دحمما "نرسا" ضد الدحركا وتصويرها عم أن ا العدو الدحقيقي لمنعب المصرح" م كداإ أف هذ الدحمما تػ تي
بي سياؽ مدحاربا الدحركات انس؛ميا ضاصا بعد وصول ا بل الدحكـ بلرداة نعبيا نبناؿ النوذج انسػ؛مي
بي الدحكـ.
وأوض أف "دحماس" بعيدة كؿ البعد عف أح معػادالت ودحسػابات دحزبيػا بػي مصػر وتقػؼ عمػ ذات المسػابا
بػػيف كػػؿ الفرقػػاس المصػرييف عمػ اعتبػػار أف مػػا يجػػرح بيػػن ـ مػػف مػػد وجػػز هػػو نػ ف داضمػػي منػػدداإ عمػ أف
دحركتر ستبق كما كانت بعيدة عف التدضؿ بي الن ف الداضمي ألح دولا عربيا وعم رأس ا مصر.
وأضػػاؼ ":هػػذ الدحمػػ؛ت تسػػع بلػػي دؽ األسػػابيف بػػيف النػػعب الفمسػػطيني وبػيف مصػػر ونػػعب ا و لػػف تػػنج
أبدا بي أهداب ا وستظؿ ع؛قت ا بمصر ع؛قا عصيا عم الكسر والتنوير".
ونػػدد عم ػ أف "دحمػػاس" جػػزساإ أصػػي؛إ مػػف األمػػا العربيػػا والنػػعوب العربيػػا ولػػف تكػػوف ب ػ ح دحػػاؿ عػػدوةإ بال
ل؛دحػػت؛ؿ انس ػ ار يمي الػػذح يغتصػػب بمسػػطيف وي ػػود مسػػجدها األقص ػ داعي ػاإ مروجػػي مثػػؿ هػػذ النػػا عات
والذح وصف ـ بػ"نياطيف اننس" بالكؼ عف أكاذيب ـ التي ال تضدـ سوز االدحت؛ؿ.
فمسطين أون الين1923/6/19 ،
 24الفصائل الفمسطينية تؤكد عمى حياد المخيمات الفمسطينية عن أحداث الداخل المبناني
صيدا :زار وبد مف لجنا المتابعػا لمقػوز الفمسػطينيا بػي مضػيـ عػيف الدحمػوة النا ػب بػي البرلمػاف المبنػاني بي ػا
الدحري ػػرح ب ػػي مج ػػدليوف .وع ػػرض الوب ػػد مع ػػا لألوض ػػاع ب ػػي منطق ػػا ص ػػيدا ومضيمات ػػا ال س ػػيما ب ػػي ض ػػوس
األدحػػداث األضي ػرة التػػي ن ػ دت ا عب ػ ار وتعميػػر عػػيف الدحمػػوة .واكػػد الوبػػد دحػػرص القػػوز الفمسػػطينيا عم ػ أمػػف
واسػػتقرار المضيمػػات وصػػيدا وعمػ عػػدـ تكػرار مػػا جػػرز بػػي تعميػػر عػػيف الدحمػػوة مػػف انػػتباكات ومػػف تعػػرض
لمجيش المبناني .وأبم الدحريرح اف مضابرات الجيش أضمت سبيؿ عدد مف الموقػوبيف الفمسػطينييف الػذيف كػانوا
أوقفوا عم ضمفيا ادحداث عبرا.
وأوض مس وؿ دحركا "دحماس" بي منطقا صيدا أبو أدحمد بضؿ "اننا نقوـ بجولا ميدانيا عمػ كػؿ الفصػا ؿ
والقوز واألدحزاب المبنانيا بي مدينػا صػيدا ونواب ػا مػف اجػؿ التواصػؿ الػدا ـ والعمػؿ الػد وب لتفكيػؾ تػداعيات
هذ األدحداث التي عادة ما يكوف ل ا ذيوؿ عم األرض بي المناطؽ" .وقاؿ" :ندحػف كقيػادة بمسػطينيا أضػذنا
ق ػ ار اإر منػػذ المدحظػػا األول ػ بتدحييػػد المضيمػػات الفمسػػطينيا وتجنيب ػػا هػػذا الص ػراع ولكػػف بنػػكؿ او ب ػ ضر أدضػػؿ
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المضيـ بير بي منطقا مدحددة واستطعنا بالتفاهـ مع قيادة الجيش والقوز المبنانيا والفصا ؿ الفمسػطينيا وقػؼ
اط؛ؽ النار بسرعا وانزاؿ قوة أمنيا عم األرض بي منطقا التعمير .ويوجد تواصؿ دا ػـ مػع قيػادة الجػيش
وكػػذلؾ نتصػػدز ألح منػػكما هنػػا او هنػػاؾ بالتواصػػؿ مػػع كػػؿ الفاعميػػات لممدحابظػػا عم ػ أمػػف هػػذ المدينػػا
واستقرارها وعودة الدحياة ال طبيعت ا".
مف ج تر قاؿ اميف سر لجنا المتابعا عبد مقدح" :اف كػؿ مضػيـ عػيف الدحمػوة وكػؿ الفصػا ؿ مجمعػوف عمػ
ضػبط المضػيـ ولكػف هنػاؾ منطقػا ودحيػدة بقػط بػي زاويػا معينػا هػي منطقػا الطػوار ػ التعميػر اال اف هنػاؾ
اص ار اإر مف كؿ الفصا ؿ والقػوز االسػ؛ميا عمػ ضػرورة عػدـ تكػرار مػا دحصػؿ واسػتطعنا جميعػاإ اف نضػغط
وثمف "الموقؼ االيجابي الفاعػؿ والعق؛نػي
بي هذا االتجا واف ناس اهلل نستمر بالعمؿ عم ت د ا الوضع" .ع
لمنا ب الدحريرح ودحرص ا عم أمف المضيـ وودحدتر ومدينا صيدا واستقرارها".
امػػا أمػػيف سػػر دحركػػا "بػػت " بػػي مضػػيـ عػػيف الدحمػػوة العقيػػد مػػاهر نػػبايطا ب نػػار الػ "اننػػا تنػػاورنا مػػع السػػيدة
الدحريرح بي صورة المردحما ألننا قمقوف مما يجرح .ومف هذا المنطمؽ التقينا كؿ الفاعميات السياسيا واألمنيػا
بػػي صػػيدا ألف هنػػاؾ موقػػوبيف بمسػػطينييف أوقف ػوا عم ػ دحػػاجز األولػػي اثنػػاس عػػودت ـ مػػف عمم ػػـ وثبػػت لػػدز
مضابرات الجيش اف ال ع؛قا ل ـ بما جرز ومف هذا المنطمؽ تـ اط؛ؽ سرادح ـ بعد التواصؿ مع مضابرات
الجيش بي ن ن ـ".
عيتاني.
المستقبل ،بيروت1923/6/39 ،
 25إعالن تشكيل حركة فمسطينية إلقامة دولة واحدة لمشعبين
راـ اهلل – مدحمد يونس :أعمف ننطاس بمسػطينيوف أمػس تنػكيؿ «الدحركػا النػعبيا لمدولػا الديموقراطيػا الوادحػدة
عم أرض بمسطيف التاريضيا» بعد وصول ـ بل قناعا بػ «بنؿ دحؿ الدولتيف».
وقاؿ ارضػي الج ارعػي النػاطؽ باسػـ مجموعػا الم سسػيف ل ػ «الدحيػاة» أمػس «بف الدحػؿ الودحيػد البػاقي أمامنػا
بعد ربض بس ار يؿ دحؿ الدولتيف هو :بما نظاـ ابرت ايد (بصؿ عنصرحي أو دولا وادحػدة» .وأضػاؼ« :نػدرؾ
أف دحؿ الدولتيف وصؿ بل طريؽ مسػدودة وكػؿ المدحػاوالت الجاريػا هػي عبػارة عػف تجميػؿ ل؛دحػت؛ؿ ودبػع
الفمسطينييف بل قبوؿ دحموؿ هزيما بن ف القدس والدحدود واالستيطاف».
وجميػػع الم سسػػيف هػػـ مػػف قػػادة الدحركػػا الوطنيػػا ضػػ؛ؿ االنتفاضػػا األولػ قبػػؿ ت سػػيس السػػمطا الفمسػػطينيا.
وراضي الجراعي هو أسير سابؽ أمض بػي السػجوف انسػ ار يميا  26عامػاإ وكػاف ممػث؛إ لدحركػا «بػت » بػي
القيادة الوطنيا المودحدة.
وقػػاؿ ج ارعػػي« :كنػػت عض ػواإ بػػي الوبػػد الفمسػػطيني المفػػاوض بػػي مػ تمر مدريػػد ودحػػؿ الػػدولتيف كػػاف برنػػامأ
المنظمػػا .وبعػػد التوصػػؿ بلػ اتفػػاؽ أوسػػمو نػػعرنا بسػػعادة كبيػرة ألننػػا اعتقػػدنا أف ت سػػيس السػػمطا هػػو مقدمػػا
نقاما الدولا لكف الدحظنا أنر بعد االتياؿ اسدحؽ رابيف بدأ انس ار يميوف ينسدحبوف مف اتفاؽ أوسمو».
وتػػابع« :وبػػي ع ػاـ  1334نػػاركت بػػي وثيقػػا جنيػػؼ لكػػف بعػػد االتفػػاؽ نػػعرنا أنػػر ال بمكانيػػا نقامػػا الدولػػا
الفمسػػطينيا المسػػتقما ألف نػػركاسنا لػػـ يتمكن ػوا مػػف بقنػػاع النػػارع انس ػ ار يمي ب ػػا» .وأضػػاؼ« :أ مػػف أف هػػذا
الدحؿ الودحيد الباقي لمفمسطينييف وانس ار يمييف».
وتدحظ «الدحركا النعبيا لمدولػا الوادحػدة» بػدعـ مجموعػات نانػطا بػي بسػ ار يؿ بيػن ـ عػرب وي ػود بػي دحيفػا
ويابا ومجموعات أضرز بي دوؿ العالـ تضـ أكاديمييف وسياسييف.
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ضالػد المػدهوف

ومف أبرز م سسي الدحركا الجديدة كؿ مف نايؼ سويطات منيػر العبونػي عػوني منػت
عبد الكريـ مزعؿ مدحمد الدحمو عمر عساؼ أورح ديفيز.
وأورح ديفيز هو ي ودح ضد الص يونيا يعيش بي راـ اهلل وباز بعضويا المجمس الثورح لدحركا «بت ».
وقاؿ جراعي بف المجموعات الداعما لػ «الدحركا النعبيا» بي بس ار يؿ تمارس الضغط عم النظػاـ السياسػي
وتعمؿ عم تعريؼ الجم ور برأح الدحركا وأهداب ا.
وسػػتكوف «الدحركػػا» بػػي المردحمػػا األول ػ بمسػػطينيا ضالصػػا لكػػف بػػي م اردحػػؿ الدحقػػا ربمػػا تفػػت أمػػاـ الي ػػود
المعاديف لمص يونيا الم منيف بالمساواة وبالدولا الوادحدة.
وتسع الدحركا نقاما دولا ديموقراطيا تقوـ عمػ المسػاواة التامػا :صػوت (انتضػابيي لكػؿ بنسػاف ونبػذ كػؿ
أنكاؿ العنصريا والتمييز عم أساس الموف والعرؽ والديف.
وق ػػاؿ ارض ػػي« :انتظرن ػػا الر س ػػاس األمي ػػركييف بي ػػؿ كمينت ػػوف وج ػػورج ب ػػوش وانتظرن ػػا ضريط ػػا الطري ػػؽ واألم ػػـ
المتدحدة .وال نيس يدحدث عمػ األرض .بػندحف نبتعػد كػؿ يػوـ أكثػر وأكثػر عػف دحػؿ الػدولتيف ولػـ يعػد أمامنػا
سوز دحؿ الدولا الوادحدة».
وأضاؼ« :بذا واصمت بس ار يؿ سياسا االستيطاف سنظؿ بي صراع بل األبد».
وبدحث المناركوف أمس بي بنراؾ الي ػود المػ منيف بدحػؿ الدولػا الوادحػدة بػي الدحركػا وبػت بػروع لمدحركػا بػي
الضػػفا الغربيػػا وقطػػاع الػ ػزة ومضيمػػات النػػتات وب ػػت بػػاب العضػػويا وناقنػ ػوا البرنػػامأ السياسػػي المقت ػػرح
لمدحركا نجراس التعدي؛ت عمير قبؿ تقديمر لمجم ور الن ر المقبؿ.
الحياة ،لندن1923/6/39 ،
 26الصراع داخل الميكود :كبار الوزراء يدعمون ريغيف في مواجية كاتس
ع ػ44ػرب :مع اقتراب موعد االنتضابات الداضميا لم سسات دحزب "الميكود" األدحد القادـ تتصاعد الض؛بات
بي داضؿ الدحزب وضاصا عم ضمفيا مدحاوالت الج از السياسي ب ـ مقاصد ر يس الدحكوما بنياميف
نتانياهو بي دحديثر عف "مضاطر الدولا الثنا يا القوميا".
وكتبت "يديعوت أدحرونوت" أنر عم الرالـ مف أف نا ب الوزير داني دنوف قد اجتذب االهتماـ بسبب انتضابر
ر يسا لم تمر الميكود بال أف المعركا السياسيا الدحقيقيا تستمر بيف الوزير يس ار يؿ كاتس وبيف عضو
الكنيست ميرح ريجيؼ.
وأعمنت ريجيؼ قبؿ أياـ معدودة عف ترنيدح ا لمنصب ر اسا سكرتاريا الدحزب وهاجمت الر يس الدحالي
كاتس بدحدة ووصفتر ب نر دحوؿ السكرتاريا بل هي ا مجمدة تضدـ مف يترأس ا .ولـ يرد األضير عم ذلؾ
بيد أنر تعرض ل جوـ مرة أضرز يوـ أمس الجمعا مف قبؿ الوزير المعاد أردف.
وبدحسب "يديعوت أدحرونوت" بقد أرسؿ الوزير أردف بيانا مسج؛ ألعضاس م تمر الميكود ات ـ بير كاتس
بعدـ النفابيا بي بدارة سكرتاريا الدحزب وأف السكرتاريا كانت متجمدة بي السنوات العنر األضيرة وأف
الع؛قا مع النارع باتت م تزة وأف بروع الدحزب قد ضعفت بسبب ذلؾ .وطالب المصوتيف بانتضاب ريجيؼ.
وكتبت الصدحيفا أف تكتؿ كبار الوزراس ودعم ـ لريغيؼ ال ينبع مف الرالبا بي انطادحا بكاتس مف ر اسا
سكرتاريا الدحزب بقط وانما لمدحاولا منع ودحدة الميكود مع "يس ار يؿ بيتينو" منيرة بل أف هذ الضطوة
المدحتمما الودحدة تضيؼ القادة المستقبمييف لميكود والذيف يروف بي ليبرماف ضط ار عم مضططات ـ بي
تر س الدحزب.
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ولـ تستبعد الصدحيفا أف يكوف ضمف دوابع كبار الوزراس الرالبا بي تصفيا دحسابات مع كاتس الذح تع د
بتنكيؿ لجنا تدحقيؽ ض؛ؿ أسابيع معدودة لمتدحقيؽ بي ما أسما "بنؿ الميكود بي االنتضابات األضيرة" دحيث
يسع بل تدحميؿ المعاد أردف والدعوف ساعار المذيف أدا ار المعركا االنتضابيا بل تدحميؿ المس وليا عف
تراجع الدحزب بعدة مقاعد .كما كتبت الصدحيفا أف "ريغيؼ عم قناعا ب ن ا ستدحقؽ مفاج ة األدحد وهو ما
يعتبر ضربا لنتانياهو الذح تنازؿ م ض ار عف االننغاؿ بالقضايا السياسيا ويتركز بي رسـ صورة جديدة لر
كمف يسع بل الس؛ـ مع الفمسطينييف وال أجندة مستقما تجعمر متمي از عف ضصومر السياسييف".
عرب 1923/6/19 ،48
 27محمد بركة يعيد طرح قانون المساواة لفمسطينيي واالعتراف بيم كأقمية قومية بالكنيست
القدس المدحتما -دحسف مواسي :طرح ر يس الجب ا الديموقراطيا لمس؛ـ والمساواة النا ب مدحمد بركا عم
ال ي ا العاما لمكنيست مجدداإ منروع قانوف المساواة لمجماهير العربيا واالعتراؼ ب ا أقميا قوميا ودحق ا
بتنميا ال ويا الوطنيا وتنن ا األجياؿ عمي ا وهو القانوف الذح يطردحر بركا باستمرار منذ العاـ 1333
وعارضتر كؿ الدحكومات بما بي ا الدحاليا.
المستقبل ،بيروت1923/6/39 ،
 28الطيبي :المفاوضات لن تُستأنف ما لم تخضع "إسرائيل" لمشروط الفمسطينية
الناصرة :قمعؿ النا ب العربي بي البرلماف انس ار يمي "الكنيست" أدحمد الطيبي مف برص است ناؼ العمميا
التفاوضيا بيف راـ اهلل وتؿ أبيب بي دحاؿ عدـ استجابا األضيرة لمنروط الفمسطينيا.
وقاؿ الطيبي ض؛ؿ كمما مناركتر بي ندوة ثقابيا عقدت اليوـ السبت (6|16ي بي بمدة كريات نمونا داضؿ
الضط األضضر "بف المفاوضات لف تنطمؽ بال بذا استجابت الدحكوما انس ار يميا لممطالب الفمسطينيا
المتمثما بتجميد البناس بي المستوطنات واط؛ؽ سراح األسرز مف معتق؛ت ا والقبوؿ بدحدود  61مرجعيا
لمتفاوض" عم دحد تصريدحاتر .وأضاؼ أف منظما التدحرير الفمسطينيا ستطمب انضمام ا بل جميع
م سسات األمـ المتدحدة بصورة أدحاديا بي دحاؿ ربض الدحكوما انس ار يميا تمييف مواقف ا دحسب قولر.
قدس برس1923/6/19 ،
 29رئيس كتمة حزب العمل يجدر بت"إسرائيل" التجاوب مع كيري وتقديم بوادر ممموسة لمفمسطينيين
الناصرة :دعا النا ب انس ار يمي يتسدحاؽ هرتصوغ دحكومتر بل التجاوب مع المساعي األمريكيا لكسر
الجمود الذح يعترح العمميا السياسيا مع الجانب الفمسطيني.
وقاؿ ر يس كتما دحزب "العمؿ" انس ار يمي المعارض "يجدر بلس ار يؿ التجاوب مع كيرح وتقديـ بوادر
ممموسا لمفمسطينييف مف قبيؿ تجميد مناريع البناس بي المستوطنات ضارج الكتؿ الكبرز" وبؽ تصريدحاتر.
عماف اليوـ السبت
وعقعب هرتصوغ عم بلغاس الم تمر المقرر لوزير الضارجيا األميركي جوف كيرح بي ع
بالقوؿ "هذا األمر ال يدؿ عم بنؿ المساعي الست ناؼ المفاوضات دحيث أف الدحاجا تقتضي المزيد مف
الوقت والج ود قبؿ بمورة صيغا المفاوضات المبانرة" وبؽ تقدير .
قدس برس1923/6/19 ،
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" 19جيروزاليم بوست" :الجيش اإلسرائيمي يرصد تحركات حزب اهلل من خالل وحدة استخباراتية بالجوالن
القدس المدحتما “ -الضميأ” :ذكرت تقارير بضباريا أمس أف جيش االدحت؛ؿ “انس ار يمي” يقوـ برصد
تدحركات دحزب اهلل مف ض؛ؿ ودحدة استضباراتيا مقرها الجوالف السورح المدحتؿ.
وكنفت صدحيفا “جيروزاليـ بوست” الص يونيا تقري اإر ضاصاإ أمس عف كتيبا استضبارات قتاليا تتمركز بي
الجوالف المدحتؿ م مت ا جمع معمومات م ما عف مناطؽ الصراع عم الدحدود النماليا ضاصا مع دحزب
اهلل .وقالت الصدحيفا بف كتيبا “نادحؼ” ترقب تدحركات أعضاس دحزب اهلل وهـ يتجولوف بي منطقا الجنوب
المبناني ويستعدوف لمدحرب المقبما مع “بس ار يؿ” وتعمؿ عم تدحديد قا ما المواقع التي ستست دؼ بدقا بي
دحاؿ ننوب دحرب قادما .ونقمت الصدحيفا عف قا د الكتيبا الم؛زـ يفتاح سيبوني أف ال دؼ األساسي
لمكتيبا هو مراقبا دحزب اهلل وتدحديث قا ما المست دبيف بنكؿ مستمر والمواقع واب؛ال ا لمقسـ  62المس وؿ
عف تنسيؽ العمميات ضد دحزب اهلل بي دحاؿ ننوب الدحرب.
وادعت الصدحيفا أف دحزب اهلل يمتمؾ ما يقارب  43. 333صاروخ موجر ضد “بس ار يؿ” معظم ا بي قرز
جنوب لبناف  .وأوضدحت أف الجنود قد يستمروف بي عمميات المراقبا عم مدز ث؛ثا أياـ وان ـ يدعموف
معمومات ـ بتسجي؛ت الكاميرات المنتنرة عم الدحدود.
الخميج ،الشارقة1923/6/39 ،
" 12معاريف" :أىالي قتمى الجيش اإلسرائيمي من الييود يرفضون دفن "غير الييود" بجانب أبنائيم
قالت صدحيفا “معاريؼ” العبريا بنر بي ضطوة عنصريا جديدة أثارت عاصفا كبيرة بي الكياف الص يوني
ربض أهالي قتم جيش االدحت؛ؿ “انس ار يمي” مف الي ود منروع قانوف قدمر “أليعيزر نتيرف” عضو
الكنيست عف دحزب “الدحركا” لمسماح بدبف قتم جيش االدحت؛ؿ الير الي ود بل جانب الجنود الي ود .ووبقاإ
لمصدحيفا بلنر دحيف عمـ أف المنروع سيقر بي المجنا الو ازريا لمتنريع قاؿ أهالي القتم بن ـ لف يسمدحوا
بثني الفقر الديني مف أجؿ منروع قانوف وتكييفر مع السياسا.
الخميج ،الشارقة1923/6/39 ،
 11وزارة اإلسكان وبمدية االحتالل بالقدس تقران بناء  939وحدة استيطانية في "جبل أبو غنيم"
راـ اهلل :كنفت وسا ؿ بع؛ـ عبريا عف قرار منترؾ لػ "و ازرة انسكاف" التابعا لدحكوما االدحت؛ؿ انس ار يمي
وبمديا االدحت؛ؿ بي القدس المدحتما عف قرار ببناس م ات الودحدات االستيطانيا الجديدة بي جبؿ "أبو النيـ"
وتقديـ تس ي؛ت لمي ود لمسكف بي ا.
وأوضدحت صدحيفا "معاريؼ" اليوـ األدحد (6/03ي أف بمديا االدحت؛ؿ بي القدس والو ازرة اتفقتا عم بناس
بناس عم ذلؾ
 603ودحدة استيطانيا جديدة وتضفيض أسعارها .م كدة أنر سيتـ بصدار القرار ببدس العمؿ إ
االتفاؽ .وقالت الصدحيفا بف القرار ي دؼ لػ "ضمؽ واقع جديد وتسمسؿ جغرابي ي ودح" لمنع التواصؿ بيف
قريتي "صور باهر" بالقدس المدحتما ومدينا بيت لدحـ بي جنوب الضفا الغربيا .منيرة بل أف ال دؼ اوضر
أف تبق "صور باهر" ضارج الدولا الفمسطينيا بي دحاؿ تـ التوصؿ التفاؽ بيف االدحت؛ؿ والسمطا.
قدس برس1923/6/39 ،
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" 13الميزان" :سباق محموم في "الكنيست" لسن قوانين عنصرية ضد فمسطينيي الداخل
الناصرة :وصفت م سسا "الميزاف لدحقوؽ اننساف" بي مدينا الناصرة نماؿ بمسطيف المدحتما عاـ  44ما
يدور بي أروقا البرلماف انس ار يمي "كنيست" وم سسات الدولا العبريا المضتمفا الم ثرة بي صناعا القرار
ب نر "سباؽ مدحموـ بيف أعضاس الكنيست الي ود بي سف القوانيف العنصريا والتمييز تجا الفمسطينييف بي
هذ الب؛د".
وجاس تصري م سسا "الميزاف" تعقيبا عم اقتراح قانوف جديد قدمر يريؼ لفيف ر يس اال ت؛ؼ الدحكومي بي
البرلماف انس ار يمي مف "الميكود – بيتنا" وعضو البرلماف عف كتما "البيت الي ودح" اييمتنكيد ضمف صيغا
يقوح مف
منتركا القتراح القانوف المسم "قانوف أساس :بس ار يؿ – الدولا القوميا لمنعب الي ودح" والذح ع
الطابع العاـ الي ودح لمدولا مقابؿ تضفيؼ وط ة العامؿ الديمقراطي بي اقتراح القانوف السابؽ والمقدـ مف
قبؿ عضو الكنيست بي ديضتر.
قدس برس1923/6/19 ،
 24نادي األسير :الواليات المتحدة تجمع معمومات عن أسرى ما قبل أوسمو
(أ .ؼ .بي :ذكر مصدر بمسطيني أف السفارة األمريكيا بي “تؿ أبيب” تقوـ ومنذ دحوالي أسبوعيف بجمع
معمومات عف المعتقميف الفمسطينييف لدز “بس ار يؿ” منذ ما قبؿ اتفاؽ أوسمو.
وقاؿ مصدر بي نادح األسير الفمسطيني طالباإ عدـ كنؼ هويتر “طمبت منا السفارة األمريكيا بيانات عف
األسرز بي السجوف “انس ار يميا” المعتقميف قبؿ اتفاؽ أوسمو”.
ومف ضمف ما تطالب بر السمطا الفمسطينيا لمعودة بل مفاوضات مبانرة مع “بس ار يؿ” بط؛ؽ سراح
األسرز المعتقميف قبؿ اتفاقيا أوسمو بضابا بل تجميد االستيطاف .ويبم عدد ه الس األسرز  103الالبيت ـ
مدحكوـ بالسجف مدز الدحياة.
الخميج ،الشارقة2013/6/30 ،

 25مركز األسرى لمدراسات :األسيرات الفمسطينيات يعانين أوضاعتًا مأساوية
الضميؿ :دح عذرت هي ا دحقوقيا مف أوضاع األسيرات الفمسطينيات بي معتقؿ "هناروف" الص يوني واصفاإ
بياها بػ "م ساويا وال تتطاؽ".
وقاؿ مركز األسرز لمدراسات بي بياف اليوـ السبت (6-29ي بف بدارة سجوف االدحت؛ؿ تقوـ بانت اكات
كبيرة بدحؽ األسيرات الفمسطينيات بي معتقؿ "هناروف" تتنوع بيف االقتدحامات المفاج ا والتفتينات الميميا
والدحرماف مف الزيارة والعزؿ االنفرادح وبرض العقوبات والغرامات الماليا بض؛إ عف سياسا انهماؿ
الطبي وظروؼ التدحقيؽ الودحنيا الجسديا والنفسيا واليرها.
وأنار المركز بل أف  16أسيرة بمسطينيا مف أصؿ  17يقبعف بي معتقؿ "هناروف" يعانيف مف انهماؿ
المتعمد بدحق في دحيث انعداـ الرعايا الصدحيا وت جيؿ العمميات الطبيا ألسيرات يعانيف دحاالت
الطبي
ع
مستعصيا.
المركز الفمسطيني لإلعالم2013/6/29 ،
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 26االحتالل يتيم األسيرة دينا واكد بتيريب ىواتف نقالة لألسرى في معتقالتو
قدمت النيابا العسكريا انس ار يميا ال دحا ات اـ بدحؽ أسيرة بمسطينيا مف طولكرـ نماؿ الضفا
طولكرـ :ع
تتضمف ات ام ا بت ريب أج زة نقالا ألسرز بمسطينييف داضؿ معتق؛ت االدحت؛ؿ انس ار يمي.
الغربيا المدحتما
ع
وأوضدحت م سسا "التضامف الدولي لدحقوؽ اننساف" بي بياف صدحفي تمقت "قدس برس" نسضا عنر اليوـ
وج ت لألسيرة دنيا ضرار واكد ت ما بدضاؿ أمواؿ عم دحسابات
السبت (6|29ي أف النيابا انس ار يميا ع
"الكانتينا" الضاصا ب سرز مف أنصار دحركا "دحماس" بضابا بل مدحاولا ت ريب أج زة نقالا واالتصاؿ
بننطاس مف الدحركا داضؿ وضارج معتق؛ت االدحت؛ؿ وبؽ البياف.
قدس برس2013/6/29 ،
 27المستوطنون يعتدون عمى حافمتين تقالن أطفاالً يشاركون في مخيم صيفي في سموان
القدس المدحتما  -الدحياة الجديدة :اعتدز مستوطنوف بالدحجارة عم دحابمتيف تق؛ف المناركيف بي المضيـ
الصيفي الذح تنظمر لجاف العمؿ الصدحي بي سمواف بالنراكا مع مركز البستاف الثقابي تدحت عنواف مضيـ
كوبيا دحنظما أثناس عودت ـ مف ردحما تربي يا بي مدينا جنيف.
ويضـ المضيـ مجموعا مف األطفاؿ مف سف  7سنوات ودحت  12سنا مف بين ـ أطفاؿ جرز اعتقال ـ سابقاإ
و ضروف مف أبناس الن داس واألسرز وأدز رنؽ الدحاب؛ت التي تقم ـ بل تكسر ألواح زجاج ا ما أصاب
األطفاؿ بالذعر والضوؼ.
جدير بالذكر أف عددا مف تعرضوا العتداس المستوطنيف بي طريؽ عودت ـ لمقدس دحوالي  100طفؿ وطفما
بل جانب  15مرنداإ ومرندة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/30 ،
 28توقعات بتفاقم أزمة نقص السمع في أسواق غزة مع استمرار توتر األوضاع في مصر
دحامد جاد :يضن أهالي قطاع الزة وسط ترقب ـ ومتابعت ـ اليوميا لمجريات األدحداث بي مصر مف بمكانيا
تفاقـ دحدة األوضاع المعينيا الصعبا التي يمروف ب ا منذ أكثر مف أسبوعيف مع بدس االستعداد لمتظاهرات
المناهضا لمر يس المصرح مدحمد مرسي المفترض انط؛ق ا اليوـ بي المدف المصريا المضتمفا .وترجع
مضاوؼ أهالي الزة بل اعتمادهـ نبر الكمي بي ظؿ الدحصار انس ار يمي المفروض عم القطاع عم ما
يرد بلي ـ مف بضا ع مضتمفا عبر األنفاؽ الدحدوديا.
وبي أدحاديث منفصما أجرت ا "األياـ" لـ يستبعد الدكتور معيف رجب أستاذ االقتصاد بي جامعا األزهر أف
تزداد دحدة األوضاع المعينيا بي القطاع تفاقماإ وأف تن د األسواؽ مزيداإ مف ارتفاع األسعار بثر التراجع
الدحاد بي كميات البضا ع والسمع المضتمفا التي ترد عبر األنفاؽ ضاصا مف المواد الضاـ والوقود ومستمزمات
البناس.
واعتبر رجب أنر يتوجب عم الدحكوما المقالا بي الزة أف تعمؿ عم ضبط أوضاع السوؽ المدحميا ومراقبا
األسعار وأف تعالأ مدحاوالت البعض ل؛دحتكار مف أجؿ تعظيـ دحجـ أربادح ـ عم دحساب المست مؾ
المدحمي مطالباإ المست مؾ بمعب دور بيجابي باتجا تقنيف ادحتياجاتر وم؛سما متطمباتر المعينيا مع المتوبر
بي السوؽ المدحميا.
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مف ج تر دحذر ربيؽ مميدحا مدير منروع مدحطا توليد الك رباس مف ضطورة استمرار االنضفاض بي كميا
الوقود الواردة بل الزة مبيناإ أف هناؾ تراجعاإ ممدحوظاإ ض؛ؿ األياـ األضيرة بي كميا السوالر الواردة بل
المدحطا .ولفت بل أف كميا المضزوف االدحتياطي المتوبر لدز المدحطا مدحدودة مندداإ عم أف استمرار
الوضع القا ـ لندحو أسبوعيف قادميف ي دد بتوقؼ المدحطا عف العمؿ.
األيام ،رام اهلل2013/6/30 ،
 29رفح :التيريب عبر األنفاق يتوقف بصورة شبو كمية
مدحمد الجمؿ :بي سابقا ربما تكوف األول منذ أكثر مف ست سنوات توقفت عمميات الت ريب بيف قطاع الزة
ومصر بصورة نبر كميا بعد أف أدحكمت السمطات المصريا المدعوما بقوات كبيرة مف الجيش سيطرت ا
عم امتداد المنطقا الدحدوديا ومنعت تدبؽ البضا ع مف األراضي المصريا بل قطاع الزة.
وبدت المنطقا الدحدوديا دحيث تنتنر العنرات مف األنفاؽ عم الير ما كانت عمير بقد ضمت مف النادحنات
والعماؿ بي دحيف ضيمت بي مدحيط ا دحالا مف ال دوس القسريا بعد أف توقفت الماكينات داضؿ األنفاؽ عف
العمؿ ولـ تسمع أصوات المولدات التي كانت تمأل بضجيج ا المكاف.
ووصؼ العديد مف مالكي األنفاؽ الوضع عم النريط الدحدودح ب نر الير مسبوؽ وأناروا بل أنر دحت
بي ذروة الغارات والقصؼ انس ار يمي لـ تتوقؼ األنفاؽ ب ذ الصورة وكانت تنج وقتذاؾ بي ت ريب كميات
كبيرة مف السمع.
وأكدوا أف انتنا ار الير مسبوؽ لمقوات المصريا التي نجدحت بي تدمير واالراؽ عنرات األنفاؽ بينما ال
زالت عنرات أضرز تضضع لدحراسا منددة وال يستطيع مالكوها أو القا موف عمي ا توصيؿ البضا ع بل
بتدحات ا .وأنار أدحد العامميف بي األنفاؽ بل أف الدحدود باتت أنبر بالثكنات العسكريا موضدحا أف أيا
مدحاولا لتوصيؿ سمع أو بضا ع بلير تبوس بالفنؿ وتتـ مصادرت ا.
األيام ،رام اهلل2013/6/30 ،

 30تظاىرة في شمال فمسطين احتجاجاً عمى ىدم أحد المنازل العربية
القدس المدحتما  -كامؿ ببراهيـ :تظاهر م ات المواطنيف الفمسطينييف مف سكاف القرز والبمدات الفمسطينيا
نماؿ األراضي المدحتما عاـ  1948ادحتجاجاإ عم قياـ سمطات االدحت؛ؿ قبؿ يوميف ب دـ منزؿ بي وادح
عارة .وعـ انضراب النامؿ أمس قرز ومدف منطقا وادح عارة وذلؾ استجاباإ لنداس المجنا النعبيا لمدباع
اجتماعا جماهيرإيا طارإا بي ضيما االعتصاـ
عف األرض والمسكف بي وادح عارة التي عقدت األربعاس
إ
بموقع بيت الدحاج سعيد أبو نرقيا الذح هدمتر جرابات االدحت؛ؿ.
وبدحسب المجنا النعبيا بقد نارؾ بي االجتماع عدد مف ر ساس وأعضاس المجالس المدحميا وبمديات وادح
عارة وعدد مف أعضاس الكنيست العرب وكذلؾ الم ات مف مواطني وادح عارة والمنطقا.
وكانت جرابات تابعا لقوات االدحت؛ؿ قد أقدمت بجر األربعاس الماضي عم هدـ منزؿ بمسطيني قا ـ منذ
عاـ  1969بي منطقا وادح عارة نماؿ األراضي الفمسطينيا المدحتما عاـ  1948تعود ممكيتر لممواطف
الفمسطيني سعيد أبو نرقيا.
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عمان2013/6/30 ،
الرأيّ ،
 31لبنان :مقتل فمسطيني برصاص القنص في طرابمس
طرابمس :أدت عمميات القنص المدحدودة التي ن دت ا منطقتا الريفا والبقار بي طرابمس امس ال مقتؿ
الفمسطيني ضالد الطرابمسي.
المستقبل ،بيروت2013/6/30 ،
 32مميار دوالر قيمة مشاريع إعادة أعمار وتطوير غزة
دحياة وسوؽ  -دحسف دودحاف :أكد نقيب المقاوليف بي قطاع الزة الم ندس نبيؿ أبو معيمؽ وجود ازدياد مطرد
بي عدد المناريع بي السوؽ المدحميا نعادة بعمار وتطوير القطاع مني ار بل اف بجمالي قيما هذ
المناريع تبم ما يقارب المميار دوالر .وأوض أبو معيمؽ لػ «دحياة وسوؽ» أف نسبا العجز المتراكـ مف
ادحتياجات قطاع الزة المتعمقا بالنقؽ السكنيا تبم  70ألفا منددا عم ضرورة وضع استراتيجيا بمسطينيا
متكامما لمواج ا أزما السكف التي يمر ب ا القطاع مف ض؛ؿ بتماـ المصالدحا وان اس االنقساـ.
وأنار أبو معيمؽ بل أف نسبا العمالا التي يقوـ المقاولوف بتنغيم ا تبم  %22ودعا بل االهتماـ بقطاع
اننناسات وتقديـ أكبر قدر مف التس ي؛ت ضمف دحدود القانوف وما يسم بر.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/30 ،
 33جمعية الييموفيميا بفمسطين 450 :مريضا بالييموفيميا يعانون مشاكل بالعالج
راـ اهلل :أكد جاد الطويؿ ر يس مجمس بدارة جمعيا ال يموبيميا بفمسطيف أف أكثر مف  450دحالا مرضيا
مصابا بمرض نزيؼ الدـ أو "ال يموبيميا" يعانوف مف مناكؿ كبيرة بي الع؛ج بي ظؿ ارتفاع تكاليفر
وانتنار سريع لممرض .وقاؿ الطويؿ -بي تصري صدحفي اليوـ السبت (6-29ي -بف المرض ينتنر بي
األراضي الفمسطينيا واف دحاالت المرض تنتظر الع؛ج الدا ـ ل ا بي ظؿ نقص لمع؛ج بي المستنفيات
الفمسطينيا .وأوض أف المريض بال يموبيميا الذح يزف  50كيمو الراما يدحتاج بل  25ودحدة ع؛جيا بي
دحالا النزيؼ العادح بتكمفا ع؛ج تصؿ بل  2500دوالر ن رياإ وقاؿ" :لألسؼ ال تتوبر عوامؿ التضثر
ال؛زما لع؛ج مرض ال يموبيميا بانتظاـ وال يوجد دحسب البروتوكوالت الدوليا رعايا متضصصا لممرض
تنمؿ الرعايا الصدحيا واالجتماعيا مما يجعؿ معاناة المريض تزداد".
ويعاني مرض ال يموبيميا مف نقص عوامؿ التضثر بالدـ ويتعرضوف لمنزيؼ لفترة أطوؿ مف اننساف
العادح ويدحدث النزيؼ نتيجا تعرض المريض ألبسط الكدمات والجروح بي المفاصؿ والعض؛ت وهو
مرض وراثي.
المركز الفمسطيني لإلعالم2013/6/29 ،
 34النائب األول لرئيس مجمس النواب األردني يطالب بالكشف عن حجم التبادل التجاري مع "إسرائيل"
عماف – بت ار :وجر النا ب االوؿ لر يس مجمس النواب الم ندس ضميؿ عطيا س اال امس السبت ال ر يس
الوزراس الدكتور عبداهلل النسور طالب ض؛لر بايضاح دحجـ التبادؿ التجارح بيف االردف والكياف الص يوني
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منذ توقيع معاهدة الس؛ـ عاـ  2664مستفس ار بالوقت نفسر دحوؿ مستوردات االردف مف هناؾ وما هي
النركات التي تقوـ باالستيراد.
عمان1923/6/39 ،
الرأيّ ،
 35زكي بن أرشيد :الحكومة تتيرب من قضية األسرى األردنيون
الزة -مدحمد عيد :قاؿ نا ب المراقب العاـ لجماعا انضواف المسمميف بي األردف زكي بف أرنيد :بف
"المممكا ال انميا تت رب مف قضيا أبنا ا األسرز المضربيف عف الطعاـ داضؿ سجوف االدحت؛ؿ انس ار يمي
منددا عم أف قضيت ـ وطنيا بامتياز.
بػ"أسممت ا"
إ
وأضاؼ أرنيد بي تصريدحر لػ"بمسطيف" بف "الدور الدحكومي األردني تجا قضيا األسرز األردنييف
المضربيف عف الطعاـ والدواس يغمب عمير القصور الواض والتجاهؿ التاـ بامتياز" مت إما الدحكوما بعدـ
سعي ا لدحؿ قضيا مواطني ا األسرز لدز (بس ار يؿي.
وتابع" :الدحكوما أو دحت الديواف الممكي ال ينعراف باندحراج بتاتإا بي قضيا األسرز المضربيف لذلؾ ال
يقوماف ب ح دور دبموماسي أو قانوني أو دحت معنوح لألسرز أو ذوي ـ".
وأنار بل أف لجنا أهالي األسرز األردنييف ما زالت تواصؿ ادحتجاجات ا أماـ الديواف الممكي ور اسا
الوزراس كدحد أدني بي التضامف مع األسرز بضابا بل الج د القانوني واننساني المبذوؿ مف مضتمؼ
الم سسات الدحقوقيا األردنيا والدوليا.
فمسطين أون الين1923/6/19 ،
 36مدير دائرة الشؤون الفمسطينية يثمن مكارم ممك األردن المتواصمة ألبناء المخيمات الفمسطينية
الرصيفا  -اسماعيؿ دحسنيف :ثمف مدير عاـ دا رة الن وف الفمسطينيا الم ندس مدحمود العقرباوح مكارـ
ج؛لا الممؾ عبداهلل الثاني المتواصما ألبناس المضيمات السيما مكرما طرود الضير ال انميا التي يتـ
توزيع ا عم الفقراس والمدحتاجيف مف أهالي المضيمات ض؛ؿ ن ر رمضاف المبارؾ.
وناق ش العقرباوح ض؛ؿ االجتماع الذح ضمر امس السبت ور ساس لجاف ضدمات المضيمات ور ساس المجاف
االستناريا بي قاعا لجنا ضدمات مضيـ دحطيف بعض القوا ـ التي تضـ أسماس المستفيديف مف هذ الدبعا
مف طرود الضير ال انميا ب ْذ جرز تصويب بعض األسماس واص؛ح جوانب الضمؿ مف أجؿ ضماف ايصاؿ
الدعـ لمستدحقير.
وأنار ال أهميا مناركا لجاف الضدمات والمجاف االستناريا بفاعميا ض؛ؿ ن ر رمضاف المبارؾ لتقديـ
المساعدات لأليتاـ والفقراس بي المضيمات داعيا ال تدحفيز المجاف مف أجؿ تدحصيؿ االيرادات الماليا
المطموبا عم المست جريف المتضمفيف عف دبع قيما ايجارات ـ موضدحاإ أنر سيتـ ربع قضايا أماـ المدحاكـ
لتدحصيؿ الذمـ الماليا المترتبا عم كؿ المتضمفيف دحت يتسن لمجاف القياـ بدورها المناط ب ا لضدما
المضيمات عم أكمؿ صورة.
عمان1923/6/39 ،
الدستورّ ،
 37أىالي األسرى يطالبون نقابة األطباء بتشكيل وفد طبي لزيارة األسرى األردنيون
عماف – الدستور :التق أهالي االسرز االردنييف بي سجوف االدحت؛ؿ صباح أمس نا ب نقيب االطباس
األردنييف ار ؼ بارس دحيث تدحدث االسير المدحرر مازف ممصا عف معاناة األسرز ومطالب ـ بي اضراب
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معركا ن داس الكراما وأكد عم ت ديد األسرز بالدضوؿ بي «االضراب االيرلندح» بي االياـ المقبما
واالسباب التي دبعت ـ لمتفكير ب ذ الضطوة.
وتمن ممصا عم نقابا األطباس عقد م تمر صدحفي منترؾ مع نقابا المدحاميف لتوضي الوضع القانوني
والطبي لألسرز وتنكيؿ وبد طبي اردني لمكنؼ الدقيؽ عم األسرز كما دعا بل ضرورة أف تقيـ النقابا
ا ننطا لضدما األسرز ونصرت ـ وأف تنارؾ اهالي األسرز بي بعاليات ـ وأف تسع لتبني اتدحاد األطباس
العرب لقضيا األسرز.
وسمـ أهالي األسرز األردنييف رسالا بل نقابا األطباس تتدحدث عف ضر مستجدات بضراب األسرز
وظروب ـ.
عمان1923/6/39 ،
الدستورّ ،
 38اعتصام أمام "الخضار المركزي" احتجاجا عمى االستيراد من "إسرائيل"
عماف – الغد :نفذ نقابيوف ودحزبيوف ومقاوموف لمتطبيع أمس اعتصاما أماـ سوؽ الضضار المركزح بي
ضريبا السوؽ ادحتجاجا عم استيراد تجار لمفواكر والضضار مف الكياف الص يوني.
ونارؾ بي االعتصاـ ر يس المجنا العميا لمجاب ا التطبيع أميف عاـ دحزب جب ا العمؿ انس؛مي دحمزة
منصور ونقيب أطباس األسناف الدكتور ببراهيـ الطراونا وعضو لجنا مقاوما التطبيع النقابيا نقيب األطباس
السابؽ الدكتور أدحمد العرموطي وعدد مف الننطاس.
وطالب المتدحدثوف بي االعتصاـ الذح نفذتر لجنا دحمايا الوطف ومقاوما التطبيع النقابيا والمجنا العميا
لمجاب ا التطبيع بضرورة وقؼ استيراد البضا ع الص يونيا داعيف الدحكوما لوقؼ من رضص الستيرادها.
ودعوا المواطنيف أيضا ال عدـ التعامؿ مع البضا ع الص يونيا لكون ا تنكؿ دعما لمكياف الص يوني
والمستوطنات المقاما عم أنقاض القرز الفمسطينيا التي دمرها االدحت؛ؿ انس ار يمي.
وأناروا ال أف النعب األردني يربض التطبيع مع الكياف الص يوني الذح يست دؼ األردف مف ض؛ؿ
مناريعر المنبوها ومن ا الوطف البديؿ.
عمان1923/6/39 ،
الغدّ ،
 39داود أغمو :نحن حماة لمقضية الفمسطينية وتراثيا ولن نيدأ حتى تحرير القدس ونصمي فييا
أعػػرب وزيػػر الضارجيػػا التركػػي أدحمػػد داود أوالمػػو ضػػ؛ؿ لقا ػػر وزيػػر األوقػػاؼ والن ػ وف الدينيػػا د .بسػػماعيؿ
رضواف بي دحكوما بسماعيؿ هنيا عف استعداد ب؛د دعـ النعب الفمسطيني بي نت المجاالت وبػي كابػا
المدحابؿ والسادحات الدوليا م كداإ أف القضيا الفمسطينيا هي قضيا كابا األتراؾ بي العالـ.
وتعقيب ػاإ عمػ ػ المض ػػاطر المدحدقػػا باألقصػ ػ أوضػ ػ وزي ػػر الضارجيػػا الترك ػػي بػ ػ ف االدحػػت؛ؿ "ل ػػف يج ػػر عمػ ػ
المساس بالمسجد األقص " البتاإ بل أف تركيا ستكوف ل ا مواقؼ دحقيقيا بزاس هذا األمر ولف تسم بتقسػيـ
األقص .
وأضاؼ" :ال بد مف اتباع استراتيجيا عق؛نيا واضدحا بي الدباع عف المسجد األقص ومدينا القدس".
وقاؿ" :ندحف دحماة لمقضيا الفمسطينيا وتراث ا ولف ن دأ دحت تدحرير القدس ونصمي بي ا وسندابع عف دحقػوؽ
الفمسطينييف ك ن ا دحقوقنا".
وأكد عم وجوب بزالا الدحصار الظالـ عف قطاع الزة والدباع عف المسجد األقص والمدينا المقدسا.
التاريخ :األحد 1923/6/39

العدد1996 :

ص 29

منوهاإ بل أف تركيا جاهزة لتقديـ الدعـ لتنفيذ أح مناريع تعميميا أو دينيا بي قطاع الزة الذح وصفر ب ف لر
مكانا ضاصا بي قموب النعب التركي.
فمسطين أون الين1923/6/19 ،
 49مصر" :ميدان التحرير" يتمرد أيضاً عمى مواقف مرسي من حماس
القػػاهرة – األناضػػوؿ :يػػرز معظػػـ مناهضػػي الػػر يس المصػػرح مدحمػػد مرسػػي أنػػر لػػـ يدحقػػؽ أهػػداؼ ثػػورة "12
ينػاير" (1322ي التػي يمضصػ ا نػػعار "عػيش – دحريػا – عدالػػا اجتماعيػا" بػي دحػيف هنػػاؾ مػف يػرز أيضػاإ
بػػي مواقفػػر االقميميػػا تجػػا "دحمػػاس" و"األزمػػا السػػوريا" مػػا يسػػتدعي التمػػرد أيضػػا والمنػػاركا بػػي مظػػاهرات
المعارضا الداإ المطالبا بانتضابات ر اسيا مبكرة تن ي دحكمر.
وقاؿ مدحمد دحمدح الذح يعمػؿ بػي بدحػدز النػركات القريبػا مػف ميػداف التدحريػر وسػط القػاهرة دحيػث يعتصػـ
مناهضو الر يس مرسي بم جا ال تضمو مف الدحدة بف "مرسي بت مصر لػ "دحماس" تفعؿ ب ا مػا تنػاس وهػـ
سيردوف الجميؿ الدا بي تظاهرات " 03يونيو"".
وتت ـ بعض وسا ؿ انعػ؛ـ المصػريا المعارضػا دحركػا "دحمػاس" بػالتورط بػي أدحػداث عمػ السػادحا المصػريا
والمناركا بي أعماؿ عنؼ ضد متظاهريف معارضيف لمر يس المصرح مدحمد مرسي.
وات مت "دحماس" تمؾ الوسا ؿ بػ "ممارسا دحمما تنوير ضدها ألهداؼ سياسيا بدعـ مف ج ات منبوها تقدـ
رن ػػاوز مالي ػػا باهظ ػػا لص ػػناع الفبرك ػػات واألكاذي ػػب" مس ػػتنكرة ال ػػزج باس ػػـ الدحرك ػػا وعناص ػػرها ومقاتمي ػػا ب ػػي
األزمات المصريا الداضميا.
وأكدت بي بياف أصدرتر ب ذا الن ف الضمػيس الماضػي عمػ أن ػا "ال تتػدضؿ بػي نػ وف مصػر الداضميػا وال
ن وف أح دولا عربيا أضرز".
ووقؼ دحمدح أمػاـ البتػا ضػضما بػي الطريػؽ المػ دح بلػ التدحريػر تػدعو أهػالي دحػي بػوالؽ أبػو العػ؛ (وسػط
القػػاهرةي لممنػػاركا بػػي تظػػاهرات " 03يونيػػو" وأنػػار بل ػ عبػػارة بي ػػا تتوعػػد انض ػواف و"دحمػػاس"" :اطمع ػوا يػػا
نعب مصر ...بوالؽ أبو الع؛ كفيما بػ "دحماس" و"انضواف" وذلؾ رداإ عم البتا وضعت قريبػاإ من ػا تػدعي
أف "دحماس" ستنارؾ االضواف بي مقاوما تظاهرات يوـ الد المناهضا لمر يس مرسي.
وتكػػررت ال؛بتػػات التػػي ت ػربط بػػيف "دحمػػاس" و"انض ػواف" بصػػي متنوعػػا داضػػؿ ميػػداف التدحريػػر ومن ػػا البتػػا
وضػػعت داضػػؿ "متدحػػؼ الثػػورة" الػػذح دنػػنر المعتصػػموف يػػوـ أمػػس ويضػػـ بعػػض المودحػػات واالعمػػاؿ الفنيػػا
المتعمقػػا باألدحػػداث بػػي الػػب؛د تػػت ـ "دحمػػاس" بالمس ػ وليا عػػف الضمػػؿ األمنػػي بػػي سػػيناس بسػػبب األنفػػاؽ بػػيف
قطاع الزة ومدينا العريش المصريا.
وي ػربض ق ػػادة "دحمػػاس" ه ػػذ االت امػػات دحي ػػث قػػاؿ وزي ػػر الداضميػػا ب ػػي دحكومػػا "دحم ػػاس" بتدحػػي دحم ػػاد ب ػػي
تصريدحات صدحابيا سابقا بف الع؛قا مع انضواف "معنويا بقط" نابياإ ت ديد األنفاؽ لألمف القومي المصرح.
وأنار دحماد بي تصريدحاتر بل أف األنفاؽ "موجودة بنكؿ استثنا لظػروؼ دحصػار القطػاع دحيػث ال يسػم
بدضوؿ البضا ع لذا استطاع النعب الفمسطين أف يبتدع وسيمتر لمدحياة" عم دحد وصفر.
الحياة ،لندن1923/6/39 ،
 42ألف إصدار من مركز سمطان بن زايد لمكتبات فمسطينية
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أبوظبي (واـي :أهدز مركز سمطاف بف زايد لمثقابا وانع؛ـ جمعيا البيارة الفمسطينيا مجموعػا مػف اصػداراتر
دعماإ لممكتبات بي بمسػطيف ونػممت االصػدرات ندحػو ألػؼ كتػاب تتدحػدث عػف دولػا االمػارات والثقابػا بنػكؿ
عػػاـ بضػػابا الػ كتػػاب “قصػػص عػػف سػػيرة النبػػي مدحمػػد صػػم اهلل عميػػر وسػػمـ” مػػف تػ ليؼ الكاتػػب العػػالمي
دنيس جونسوف ديفيز والقاموس القصصي لألطفاؿ الذح يعن بالمغا العربيا لمكاتبا ن رزاد العربي.
مف جانبر تقدـ عماد الكردح ر ػيس ال ي ػا االداريػا لجمعيػا البيػارة الفمسػطينيا بالنػكر والتقػدير لسػمو النػي
سمطاف بف زايد ؿ ن ياف عمػ هػذا انهػداس الكػريـ معربػاإ عػف اعتػزاز باألنػقاس بػي دولػا االمػارات لػدعم ـ
ووقوب ـ الدا ـ والمستمر مع انقا ـ بي بمسطيف.
االتحاد ،ابوظبي1923/6/39 ،
 41كيري يمدد ميمتو إلحياء المفاوضات بين "إسرائيل" والسمطة ...فشل في إحداث اختراق
ذكػػرت الخمتتيج ،الشتتارقة 1923/6/39،عػػف (وكػػاالتي أف وزيػػر الضارجيػػا األمريكػػي جػػوف كيػػرح مػػدد ليػػوـ
ثالػػث أمػػس ردح؛تػػر المكوكيػػا بػػيف المسػ وليف الفمسػػطينييف و”انسػ ار يمييف” مثيػ اإر بػػذلؾ تك نػػات بنػ ف تقػػدـ
بػػي بدحيػػاس مفاوضػػات التسػػويا المتوقفػػا منػػذ دحػوالي  0سػػنوات .واسػػتقؿ كيػػرح مرودحيػػا مػػف القػػدس بلػ عمػػاف
دحي ػػث التقػ ػ ال ػػر يس الفمس ػػطيني مدحم ػػود عب ػػاس مج ػػدداإ ث ػػـ ع ػػاد عصػ ػ اإر بلػ ػ الق ػػدس ليت ػػابع مدحادثات ػػر م ػػع
المس وليف “انس ار يمييف” .
ورداإ عم س اؿ لصدحابي دحوؿ التقدـ قاؿ كيػرح بػي مسػت ؿ اجتماعػر مػع عبػاس بمنػزؿ الػر يس الفمسػطيني
بي عماف “نبذؿ كؿ ج د” .
وبػػي م نػػر بلػ تقػػدـ مدحتمػػؿ ألغػ كيػػرح زيػػارات كانػػت مدرجػػا بػػي جػػدوؿ أعمالػػر  .وقالػػت المتدحدثػػا باسػػـ
و ازرة الضارجيػػا مػػارح هػػارؼ بف كيػػرح اعتػػذر عػػف زيػػارات كانػػت مجدولػػا لػػر السػػبت ألف “االجتماعػػات دحػػوؿ
عمميا الس؛ـ ما زالت مستمرة” .وأوضدحت أنر سيتوجر كما هو مقرر بل بروناح لممناركا بي منتدز رابطا
جنوب نرؽ سيا ( سيافي اعتبا اإر مف ٍ
الد االثنيف .
وبدا أف كيرح سيدلي بتصريدحات قبؿ مغادرتر المنطقا لكف انذاعا العامػا “انسػ ار يميا” قالػت بف بنػمر بػي
عقد م تمر صدحفي كاف يتـ الترتيب لر بي عماف ينير بل استمرار العقبات التػي تعيػؽ طريػؽ المفاوضػات
.
وقػػاؿ المدحمػػؿ السياسػػي بػػي انذاعػػا نػػيكو منانػػي بف “مصػػادر دبموماسػػيا (“بسػ ار يميا”ي ال تػزاؿ تتدحػػدث عػػف
بمكانيا عقد قما رباعيا بي عماف األسبوع المقبؿ”  .لكنر أضاؼ “مع بع؛ف بلغػاس المػ تمر الصػدحفي الػذح
كاف يجرح التدحضير لعقد (السبتي يبدو أنر ليس هناؾ نيس نع؛نر” .
وأكد مس وؿ “بس ار يمي” اعتزاـ كيرح انع؛ف عف عقػد قمػا رباعيػا أردنيػا أمريكيػا بمسػطينيا “بسػ ار يميا” بػي
عمػاف تكػوف منطمقػاإ لمفاوضػات ثنا يػا بمسػطينيا “بسػ ار يميا”  .وقػاؿ المسػ وؿ “مػف المػرج عقػد قمػا رباعيػػا
ربما قريباإ هذا األسبوع” بدحسب صدحيفا “ه رتس” الص يونيا .
وقػػاؿ وزيػػر دحمايػػا الجب ػػا الداضميػػا جمعػػاد أرداف وهػػو عضػػو بػػي المجمػػس المصػػغر بدحكومػػا نتنيػػاهو بنػػر ال
يتوقع مدحادثات ونيكا مع الفمسطينييف .
وقاؿ مصدر دبموماسي بمسطيني ربيع بي عماف بف كيرح لـ يفنؿ بي بدحداث اضتراؽ بي جوالتػر المكوكيػا
وعماف.
بيف “تؿ أبيب” َّ
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عمان ،1923/6/39،عف دحبيب أبو مدحفوظ وعف وكاالت أف جوف كيػرح ألغػ المػ تمر
وأضابت السبيلّ ،
الصػػدحفي الػػذح كػػاف مػػف المقػػرر أف يعقػػد ظ ػػر أمػػس بػػي عمػػاف لتعػػ؛ف عػػف قمػػا رباعيػػا لتكػػوف منطمق ػاإ
عمػػاف الصػػدحفييف صػػبادحا عبػػر رسػػا ؿ قصػػيرة (SMSي ت جيػػؿ
لممفاوضػػات وأبمغػػت السػػفارة األميركيػػا بػػي ع
الم تمر الصدحفي.
القيادتيف انس ار يميا
وقالت مصادر صدحفيا بف كيرح لـ يدحقؽ أح اضتراؽ ض؛ؿ جولتر المكوكيا الدحاليا بيف
ْ
والفمسػػطينيا منػػيرةإ بل ػ أنػػر كػػاف سػ تػيعمف بم ػ تمر انعقػػاد قمػػا رباعيػػا  -بس ػ ار يميا بمسػػطينيا أميركيػػا أردنيػػا
عماف.
ض؛ؿ أياـ بي َّ
وأبادت مصادر بع؛ميا عبريا بللغػاس المػ تمر الصػدحفي المق عػرر لػوزير الضارجيػا األمريكيػا جػوف كيػرح بػي
عماف.
 43بان كي مون :أعمال إنسانية واغاثية لألمير نايف بن عبد العزيز في فمسطين
نيويػػورؾ األمػػـ المتدحػػدة  -واس :مػػن برنػػامأ األمػػـ المتدحػػدة لممسػػتوطنات البن ػريا (المو ػػؿي جػػا زة المػػان
المتميز السػـ األميػر نػايؼ بػف عبػدالعزيز ؿ سػعود  -ردحمػر اهلل  -تقػدي ار لدعمػر الكبيػر لبػرامأ ومنػروعات
برنامأ األمـ المتدحدة لممستوطنات البنريا ضاصا تمؾ المتعمقا بالنعب الفمسطيني.
وق ػػاؿ« :بف المممك ػػا العربي ػػا الس ػػعوديا ال تػ ػ لو ج ػػدا ب ػػي تق ػػديـ ك ػػؿ المس ػػاعدات الممكن ػػا نضوانن ػػا وأضواتن ػػا
الفمسطينييف سواس مف ض؛ؿ القنػوات الثنا يػا أو مػف ضػ؛ؿ الصػناديؽ والم سسػات انقميميػا أو الدوليػا كجػزس
مف دعم ا لمنعب الفمسطيني بي سعير الستعادة ونيؿ دحقوقر المنروعا».
وقاؿ بػي كممػا لػر ضػ؛ؿ االدحتفػاؿ الػذح أقػيـ أمػس األوؿ بػي نيويػورؾ ب ػذ المناسػبا «بف األميػر نػايؼ كػاف
ممتزمػػا بنػػكؿ ضػػاص بعمػػؿ برنػػامأ «المو ػػؿ» ضاصػػا بػػي دعػػـ منػػاريع انسػػكاف وتوليػػد الػػدضؿ لألسػػر بػػي
بمسطيف».
عكاظ ،جدة1923/6/39 ،
تمول مشروع استصالح أراض بعشرة ماليين دوال ر في الضفة الغربية
 44ىولندا ّ
راـ اهلل :وقع مدير عاـ اتدحاد "لجاف العمؿ الزراعي" ضالد ال دمي اتفاقيا بقيما  23م؛ييف دوالر مع ممثما
هولنػػدا لػػدز السػػمطا الوطنيػػا بريجيتػػا تػػازلر لتنفيػػذ منػػروع "تطػػوير األ ارضػػي ومصػػادر الميػػا بػػي مدحابظػػات
الضفا" وذلؾ بي مكتب الممثميا براـ اهلل أوؿ مف أمس.
وأكػػد ال ػػدمي أف طػػاقـ االتدحػػاد يجػػرح بػػي الفت ػرة الدحاليػػا اسػػتعداداتر لتنفيػػذ المنػػروع بالنػراكا مػػع مجموعػػا
ال يدرولوجييف ومركز أبدحاث األراضي والمركز الفمسطيني لمتنميػا االقتصػاديا واالجتماعيػا البتػاإ بلػ أنػر
يعتبر مف المناريع النوعيا والضضما بي مجاؿ استص؛ح األراضي الزراعيا.
األيام ،رام اهلل1923/6/39 ،
 45سياسة "إسرائيل" األمنية في الشرق األوسط المتغير
يعتقد وزير الدباع انس ار يمي موني "بوالي" يعالوف أنر مف الممكف ان يار بترة الس؛ـ النسػبي التػي تمػر ب ػا
بس ار يؿ بي اوونا األضيرة مف جراس تمدد الصراع وعدـ االستقرار مف جيران ا.
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وبتدحدثػػر داضػػؿ الربػػا ممي ػػا بػػالجم ور بػػي مع ػػد وانػػنطف يػػوـ  24دحزي ػراف /يونيػػو قػػدـ يعػػالوف تقييمػاإ واسػػع
النطػػاؽ عػػف المضػػاطر التػػي تواجػػر بس ػ ار يؿ اليػػوـ بػػدساإ مػػف أهػػداؼ بي ػراف النوويػػا واسػػتم ار اإر بالص ػراع بػػي
سوريا ودحت الدحممػا الفمسػطينيا لنػزع النػرعيا عػف بسػ ار يؿ .وبيمػا يمػي مقتطفػات مػف ضطابػري لقػراسة المزيػد
عما قالر بالمغا اننكميزيا بلمكانؾ تدحميؿ ممؼ "پي.دح.بيؼ" الكامؿ أو مناهدة نريط الفيديو عف ضطابر.
إيران
"نعتقد أنر يتعيف عم هذا النظاـ أف يواجر بي الن ايا معضما واضدحا جداإ ونصر عمػ قيامػر بمواج ػا هػذا
الم زؽ :بما انسػتمرار بػي أننػطتر المارقػا  --وبػي مقػدمت ا الدحصػوؿ عمػ القػدرة النوويػا العسػكريا  --أو
البقػػاس كنظػػاـ .ينبغػػي أف يكػػوف ذلػػؾ هػػدب ـ .كلػػيس هنػػاؾظ نػػؾ بػ ف هػػذا النظػػاـ قػػد أصػػب المولعػػد والمدحػػرض
الر يسػػي لعػػدـ االسػػتقرار بػػي النػػرؽ األوسػػط .بلمكػػاف المػػرس أف يجػػد بصػػمات أصػػابع النظػػاـ اني ارنػػي بػػي
أبغانسػػتاف عمػ الجانػػب الضطػ كمػػف التػػاري ظي .وبػػي العػراؽ والبدحػريف والػػيمف وسػػوريا عمػ الجانػػب الضطػ
كمف التاري ظي بلمكاف ر يا بنيػت ـ التدحتيػا انرهابيػا بػي لبنػاف وعمػ السػادحا الفمسػطينيا وبػي أبريقيػا وأمريكػا
الجنوبيا و سيا".
ومف أجؿ تجنب الضيار العسكرح  --الػذح ينبغػي أف يكػوف المػ؛ذ األضيػر عمػ أح دحػاؿ  --ينبغػي د ارسػا
جميع الضيارات األضرز واستنفادها .ونعتقد أنر ما زاؿ بانمكاف تدحقيق ا ولكننا ينبغي أف تنظ ر بصورة أكثر
عزمنػا التػاـ وقػدرتنا السياسػيا عمػ انصػرار ندحػو السػير دحتػ الن ايػا مػف أجػؿ منػػع بيػراف مػف الوصػوؿ بلػ
القدرة النوويا العسكريا .وبي هذا الصدد أود أف أقوؿ ب نني أعتقد أف التعاوف والع؛قا بػيف الواليػات المتدحػدة
واس ار يؿ م ما جداإ جداإ".
"أعتقػػد أف نيػػا نظػػاـ الجم وريػػا انسػػ؛ميا هػػي اكتسػػاب القػػدرات لكػػي تصػػب الػػب؛د دولػػا تقتػػرب مػػف العتبػػا
النوويا ومف ثـ تكوف جاهزة التضاذ القرار دحوؿ موعد تجاوز هذ العتبا والكيفيا التي تقوـ ب ا  --أح صنع
قنابػؿ نوويػا  ...بن ػػـ يسػتمروف ب عمػػاؿ التضصػيب بصػػورة دا ميػا وهػو األمػػر بػي بنتػػاج اليورانيػوـ مػػنضفض
لدح نظرة كتاريضياظ تدعـ ما أقولر .كبي عاـ 1332ظ
التضصيب واليورانيوـ المضصب بنسبا  13بي الما اي ع
لـ يكف لدي ـ دحت الراـ وادحد مف اليورانيوـ المضصب لكف اليوـ بدحوزت ـ ثمانيا أطناف تقريباإ مػف اليورانيػوـ
المضصب بنسبا  0.2بي الما ا ...كو ظ  243كيموالراماإ مف اليورانيوـ المضصػب بنسػبا  13بػي الما ػا .بن ػا
أضبار سي ا".
سوريا
"ت تي عناصر تنظيـ «القاعدة» مف العراؽ بلػ سػوريا ب ػدؼ زعزعػا اسػتقرار سػوريا ومػف ثػـ زعزعػا اسػتقرار
لبن ػػاف وبع ػػدها األردف والمممك ػػا العربي ػػا الس ػػعوديا م ػػف ض ػػ؛ؿ معق ػػال ـ ب ػػي س ػػيناس وب ػػذلؾ كيقومػ ػواظ بتطوي ػػؽ
بس ار يؿ .هذ هي الفكرة .بف الفكرة هي هزيما بس ار يؿ  --بيد يتمثؿ هدب ـ دحت اوف بفرض أيػديولوجيت ـ
بي األراضي التي يعمموف بي ا".
"وبطبيعػا الدحػاؿ ندحػف بػي وضػع دحسػاس جػداإ لػذلؾ بػلف أح تػدضؿ بسػ ار يمي قػد يػ ثر عمػ الجانػب الػذح قػد
نقوـ بدعمر  --وهذا ال يعمؿ لمصػمدحتر .وعمػ الػرالـ مػف كػؿ ذلػؾ وضػعنا ضطػوط دحمػراس واضػدحا لمنظػاـ
الس ػػورح  .--واض ػػدحا ج ػػداإ .وادح ػػدز ه ػػذ الضط ػػوط ه ػػي ع ػػدـ الس ػػماح بتزوي ػػد أس ػػمدحا متط ػػورة بلػ ػ أح م ػػف
الفصا ؿ انرهابيا والميمينيات (سواس كانت هذ مف «دحزب اهلل» أو أح بصيؿ ضري وعػدـ السػماح بتزويػد
التاريخ :األحد 1923/6/39

العدد1996 :

ص 13

المػواد الكيما يػػا ل ػػذ األنػواع مػػف الفصػػا ؿ والدحفػػاظ عمػ سػػيادتنا بػػي مرتفعػػات الجػوالف  --وعػػدـ السػػماح
بانتقاؿ أعماؿ بط؛ؽ النار باتجاهنا عبر مرتفعات الجوالف سواس كاف ذلؾ بصػورة متعمػدة أـ اليػر متعمػدة.
واذا ما اننت كوا ذلؾ أو اضترقوا هذ الضطوط الدحمػراس بػي أح نػوع مػف تدحػوؿ النػار بلػ ج تنػا سػنقوـ بػالرد
عم ذلؾ كما بعمنا بي مرتفعات الجوالف".
"بف أس ػوأ نتيجػػا بػػي سػػوريا هػػي وقػػوع دحالػػا مػػف الفوض ػ ولكػػف بلمكاننػػا التعامػػؿ مع ػػا .ونعنػػي بالفوض ػ
دحػػدوث بػراغ تػػدضؿ بيػػر عناصػػر تنظػػيـ «القاعػػدة» وعناصػػر برهابيػػا أضػػرز بدحيػػث تنػػكؿ جميع ػػا تدحػػدياإ لنػػا
وتدحدياإ لألردف والستقرار المنطقا .وأعتقد أف بلمكاننا التعامؿ مع مثؿ هذا التدضؿ".
األردن
"مػػف وج ػػا نظرنػػا ينبغػػي أف يكػػوف واضػػدحاإ جػػداإ أف األردف هػػي بدحػػدز مصػػادر القػػوز بػػي منطقػػا النػػرؽ
األوسطي ومف دحيث االستقرار هي أصؿ استراتيجي م ـ جداإ ل؛ستقرار بي المنطقا .وهػذا هػو السػبب الػذح
ػدعـ م ػػف قب ػػؿ الوالي ػػات المتدح ػػدة وبع ػػض الدحمف ػػاس
دعان ػػا ن ػػدعـ األردف ونعتق ػػد بعػ ػ؛إ بػ ػ ف األردف يج ػػب أف تتػ ت
اوضريف مف أجؿ الدحفاظ عم تمؾ الب؛د باعتبارها عامؿ استقرار بي المنطقا".
مصر
"بي الوضع الراهف تتعاوف م سسات الدباع المصريا وانس ار يميا بصورة جيدة لصال ك؛ البمديف".
"وعمػ الػرالـ مػػف كػػؿ التعقيػػدات وجميػػع االضت؛بػػات بػػيف أيديولوجيػػا «انضػواف المسػػمميف» وبكػرة وجػػود مثػػؿ
هذ األنواع مف الع؛قات معنػا وبقػاإ لمطريقػا التػي تتنفػذ ب ػا دحاليػاإ  --بفػي الواقػع كيسػتمرظ االلتػزاـ المصػرح
باتفاقيا الس؛ـ .. .ويرجع ذلؾ بل اندراؾ الواسع ب نر ليست هناؾ طريقا لمدحصػوؿ عمػ الػدعـ المػالي مػف
الواليات المتدحدة دوف التزاـ كمصرظ باتفاقيا الس؛ـ  --أح أن ا مس لا مصال ".
الفمسطينيون
"كندحػػفظ مسػػتعدوف لمجمػػوس مػػع السػػمطا الفمسػػطينيا بر اسػػا مدحمػػود عبػػاس (أبػػو مػػازفي نج ػراس دحػػديث عػػف
العمميا السياسيا  --ولكف بطبيعا الدحاؿ مف أجؿ الدحديث عف كؿ نيس مثؿ االعتراؼ بدحقنا بػي الوجػود
كدولػػا ي وديػػا (هػػـ ينكػػروف ذلػؾي كوظ كػػذلؾ االتفػػاؽ عمػ أف أح تسػػويا بقميميػػا قا مػػا عمػ أسػػاس ضطػػوط
متفؽ عمي ا ستعتبر بمثابا ن ايا الصراع ودحسـ المطالبات (هـ ينكروف ذلؾي .وبطبيعػا الدحػاؿ هنػاؾ دحاجػا
لمعالجػػا ادحتياجاتنػػا األمنيػػا بعػػد مػػرور عقػػديف مػػف تجػػارب سػػي ا جػػداإ مع ػػـ  ...كبػػبعضظ األ ارضػػي التػػي تػػـ
نقم ا كبلي ـظ مثؿ جنيف ونابمس وهكذا دواليؾ أصبدحت منػاطؽ تنطمػؽ من ػا عمميػات القتػؿ ويػتـ بي ػا صػنع
المتفجرات واط؛ؽ قاذبات الصواري كما هو الدحاؿ بي قطاع الزة .لػذلؾ دعونػا نقػوؿ ب نػر لػدينا العديػد مػف
النكاوح األمنيا التي يتوجب عمي ـ تمبيت ا بمػنجمس عمػ طاولػا المفاوضػات ونناقنػ ا .وبػي الضػوف ذلػؾ
ندحسػػف دحػػوكمتكـ.
دعونػػا ندحػػرز تقػػدماإ مػػف القػػاع بلػ القمػػا .دعونػػا كنعمػػؿ سػػوياظ لتدحسػػيف اقتصػػادكـ .دعونػػا ع
نريد أف نرز جا اإر موثوقاإ بير ومس والإ وضاضعاإ لممساسلا  --دعونا ندحسػف كفػاستكـ بػي الدحوكمػا والمدحابظػا
عم القانوف والنظاـ واألمف".
"كليس هناؾظ نؾ ب ف نزع النرعيا أصبدحت أداة ر يسيا لمدحاربتنا  --أح نزع النرعيا عف دحؽ بس ار يؿ بي
الوجود كدولا قوميا لمنعب الي ودح .والضبر السار دحوؿ ذلؾ هػو أن ػـ دحػاولوا ببػادة دولػا بسػ ار يؿ باسػتعماؿ
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القوات التقميديا ولكن ـ بنموا .دحاولوا ببقاسنا تدحت مظما دحرب االستنزاؼ وانرهاب والصواري ولكن ـ بنموا.
بف أدات ـ الفعالا الر يسييا هي نزع النرعيا كعف بس ار يؿظ".
تركيا
"يجب عمينا أف ال نضدع أنفسنا ندحف لػف نعػود بلػ العصػر الػذهبي مػف الع؛قػات االسػتراتيجيا الػذح اسػتمر
دحت عاـ  .1334ولكف نعـ هناؾ ع؛قات تجاريا مزدهرة بيف البمديف بن ا مس لا مصال  .وبالطبع ندحػف
ال ن ػػدد بعضػػنا الػػبعض .ونتمنػ عػػودة السػػفراس بلػ عاصػػمتي البمػػديف  --أح قيػػاـ ع؛قػػات دبموماسػػيا --
دوف أح أوهاـ .ولكننا ن مؿ بي ن ايا المطاؼ أف ندحؿ هذ األزما بي المستقبؿ القريب".
موني "بوالي" يعالوف ضدـ سبعا وث؛ثيف عاماإ بي جيش الدباع انس ار يمي وترق بي الضدما العسكريا بل
أف تول منصب ر يس هي ا األركاف العاما .وبعد تقاعد مف الضدمػا العسػكريا انضػـ الػ "دحػزب الميكػود"
وباز بي االنتضابات البرلمانيا التي جرت عاـ  1336ومرة ??أضرز هذا العاـ .وبعد أف نغؿ منصب وزيػر
الن وف االستراتيجيا بي الدحكوما السابقا عيف بمنصب وزير الػدباع بػي الدحكومػا ان ت؛بيػا الجديػدة .وبػيف
عممػػر بػػي مضتمػػؼ الوظػػا ؼ العسػػكريا والسياسػػيا نػػغؿ منصػػب زميػػؿ از ػػر متميػػز بػػي مع ػػد وانػػنطف قػػاـ
ض؛لر بكتابا الدراسا بالمغا االنكميزيا بعنواف "دروس عف 'الدحرب' الفمسطينيا ضد بس ار يؿ" (1331ي.
معيد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ،واشنطن1923/6/24 ،
 46فكرة إسرائيل والمسائل التي طرحتيا ومآالتيا

ماجد كيالي
عندما ب عكر باس الدحركا الص يونيا بي بنناس بس ار يؿ كانوف يظنوف أن ـ بذلؾ "يدحمعػوف" المسػ لا الي وديػا بػي
أوروبا أو ما يعرؼ بمنكما اضط اد الي ود دوف أف يضطػر بػي بػال ـ دحين ػا أف هػذ الدولػا سػتضمؽ مع ػا
العديد مف المسا ؿ األضرز وضمن ا :المس لا انس ار يميا التي تنمؿ الي ػود بػي بسػ ار يؿ وضارج ػا والمسػ لا
ػص ع؛قػا بسػ ار يؿ بمدحيط ػا
الفمسطينيا المتعمقا بنكبا نػعب بمسػطيف ودحقوقػر المنػروعا والمسػ لا التػي تض ع
وع؛قا العػرب ب ػا .وأضيػ اإر المسػ لا المرتبطػا بكيفيػا بدراؾ العػرب لمغػرب والتػوتعر النانػة عػف ع؛قػا الغػرب
بلس ار يؿ ودعمر ل ا.
ػص
بالنسػػبا لممس ػ لا انس ػ ار يميا ب ػػذ ال تتعػ عػيف مقابػػؿ الفمسػػطينييف أو الػػدوؿ العربيػػا بقػػط بذ بن ػػا هنػػا تضػ ع
ػض النظػػر عػػف الجػػدؿ بن ػ ف نػػرعيت ا األض؛قيػػا والقانونيػػا
الي ػػود بػػي بس ػ ار يؿ ومعن ػ وجػػود دولػػت ـ بغػ ع
والتاريضيػػا .ببالنسػػبا بلػ الي ػػود بنػػكؿ عػػاـ بػػات ثمػػا واقػػع مػػف هويػػا بس ػ ار يميا يجػػرح تطويرهػػا بػػي مجتمػػع
متعينا عم التاري والثقابا والسياسا ونمط الدحياة المنترؾ.
يعيش بي بطار دولا ع
يفسػر الجػدؿ
وبدي ي أف هذ ال ويا تمػايز بػيف ي ػود "الينػوؼ" (بسػ ار يؿي وي ػود "الدياسػبورا" (النػتاتي ممػا ع
الدا ر بن ف مف هو الي ودح :الديني أـ العمماني؟ وبن ف اعتبار أف الي ودح الدحقيقي أو الص يوني الدحقيقي
الذح يدحؽ لر التقرير بي ن وف بس ار يؿ بنما هو الي ودح انسػ ار يمي دحصػ اإر .وهػذا ينػمؿ التطمعػب مػف ي ػود
الض ارج ال جرة بل بس ار يؿ نثبات ي وديت ـ أو تقديـ الدعـ ل ا دوف التدضؿ بي تقرير ن ون ا .وي تي ضمف
ذلؾ أيضاإ الجدؿ بن ف اعتبار بس ار يؿ مرك اإز لي ود العالـ أو أدحد مراكزهـ.
وبي ذلؾ وبدالإ مػف أف تتدح عػوؿ بسػ ار يؿ بلػ دولػا دحػ عؿ باتػت دولػا منػكما ب نػا ننػ ت هويػا بسػ ار يميا مدنيػا
ومتضيمػا وعػابرة لمدحػػدود .وهػذ الدولػا بػدالإ مػػف أف تصػب المػ؛ذ اومػػف
ومتجسػدة مقابػؿ هويػا ي وديػػا دينيػا
ع
ع
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لي ود العالـ بذا ب ا أكثػر مكػاف ينػ عكؿ ضطػ اإر عمػي ـ بػؿ بن ػا المكػاف الودحيػد الػذح يسػتعر بيػر العػداس لمي ػود
لكون ـ ي وداإ بسبب السياسات التي تنت ج ا دولت ـ .وهذ الدولا بدالإ مف أف تدحمي الي ػود بػي العػالـ وتق عػدـ
ل ػػـ الػػدعـ باتػػت بمثاب ػػا عػػبس سياسػػي وأمن ػػي واقتصػػادح وأض؛قػػي عمػػي ـ وعمػػ الػػدوؿ التػػي ت ػػدعم ـ أو
تدحضن ـ.
وبينمػػا اعتتبتػػرت بسػ ار يؿ ذات ػػا "وادحػػا" لمدحداثػػا وبمثابػػا الديمقراطيػػا الودحيػػدة بػػي المنطقػػا بذا ب ػػا مجػػرد دولػػا
تميػز عمػ أسػاس الػديف .وبػي الضػوف ذلػؾ بػلف بسػ ار يؿ لػـ تعػد
دينيا نرؽ أوسطيا أضرز ودولا عنصريا ع
ضاصػا بعػدما أضػذت ا ريػاح
الدولا النموذج التي تس ر عم رباهيػا مواطني ػا الي ػود لجػذب الم ػاجريف بلي ػا
ع
وهمنػت م سسػات ا الكبػرز (ال سػتدروت والكيوبػوتزات
المتودحنا بضصضصت قطاعات ا العامػا
النيوليبراليا
ع
ع
والموناؼي وقمعصت التقديمات االجتماعيا.
بػػوؽ كػػؿ ذلػػؾ بػػلف المسػ لا انسػ ار يميا ناجمػػا أيض ػاإ عػػف انضفػػاؽ بػػي بقامػػا دولػػا ي وديػػا ضالصػػا بذ ظمػػت
بس ػ ار يؿ بمثابػػا دولػػا "ثنا يػػا القوميػػا" (مػػع وجػػود الفمسػػطينييفي واألنك ػ أن ػػا لػػـ تدحػػابظ عم ػ كون ػا دولػػا
ديمقراطيا سميما بتمييزها ضد الفمسطينييف بسبب الديف.
والمفارقا أيضاإ أف تدييف الص يونيا بػدؿ عممنت ػا لػـ يػ ثعر بقػط بػي مفاقمػا التمييػز ضػد الفمسػطينييف وانمػا
أثر عم الي ود العممانييف أنفس ـ الذيف باتوا يروف أنفس ـ بي دولا تبدو أكثر ب كثر دولا دينيا أضرز.
وهكػػذا بػػلف بك ػرة بس ػ ار يؿ ذات ػػا الدولػػا والمجتمػػع وم ػ الت وجودهػػا باتػػت مطرودحػػا اليػػوـ لمنقػػاش وباتػػت
موضع تنػ عكؾ رالػـ مػا دحققتػر مػف نجادحػات ضػ؛ؿ العقػود الماضػيا سياسػياإ واقتصػادياإ وتقنيػاإ وبالنسػبا بلػ
عمميا بناس الدولا والمجتمع وذلؾ قياسا بل مدحيط ا.
يقػػوؿ جػػدعوف ليفػػي "أيعمػػـ أدحػػد هػػؿ سػػتكوف بس ػ ار يؿ ديمقراطيػػا بعػػد عنػػر سػػنيف؟ وهػػؿ سػػتكوف عممانيػػا أـ
تصػػب دولػػا ن ػريعا ي وديػػا؟ مدنيػػا أـ عسػػكريا؟ وهػػؿ يوجػػد بي ػػا مجتمػػع أوروبػػي أـ نػػرؽ أوسػػطي أـ نػػكؿ
ضر؟ وماذا ستكوف دحدودها؟" (ه رتس 1321/4/22ي.
المس لا الثانيا المنبثقا عف قياـ بسػ ار يؿ وهػي المسػ لا الفمسػطينيا تبػدو متن عػعبا وتتعمعػؽ بالفمسػطينييف الػذيف
تنبثوا ب راضي ـ عند قياـ بس ار يؿ (2644ي وباتوا ينكموف اليوـ  %14مف مواطني ا بقد ن عكؿ ه الس عامؿ
ع
كػػب نمكانيػػا تدحػ عػوؿ بس ػ ار يؿ بل ػ دولػػا ي وديػػا ضاصػػا كمػػا أف نضػػال ـ ضػػد التمييػػز ضػػدهـ كنػػؼ دحػػدود
الديمقراطيا انس ار يميا وطابع ا العنصرح.
وثما بمسطينيو األراضي المدحتما (2661ي الذيف يعينػوف بػي ظػؿ االدحػت؛ؿ والػذيف تثيػر مقػاومت ـ تعػاطؼ
العػػالـ وتعػػرض بس ػ ار يؿ باعتبارهػػا دولػػا اسػػتعماريا وعنص ػريا ودينيػػا .وبػػوؽ هػػذيف ثمػػا قضػػيا الفمسػػطينييف
ال؛ج يف التي تمثؿ عمود السرديا الفمسطينيا دحيث تن عكؿ قضيا دحؽ العودة عقبا ر يسيا بي بمكاف تطبيػع
بسػ ار يؿ وجودهػػا بػػي المنطقػػا أو بنػ ف بمكػػاف عقػػد تسػػويا تضتػػزؿ قضػػيا بمسػػطيف بػػي االدحػػت؛ؿ انس ػ ار يمي
ال ػػذح ب ػػدأ ع ػػاـ  2661وتس ػػتبعد قض ػػيا ال؛ج ػػيف ال ػػذيف تن ػػكؿ رواي ػػت ـ وقض ػػيت ـ أس ػػاس ال وي ػػا والوطني ػػا
الفمسطينيا المعاصرة.
تمس ع؛قا بس ار يؿ بالمدحيط العربي ومدز قػدرت ا عمػ تطبيػع وجودهػا
بوؽ ذلؾ ثما المس لا الثالثا وهي ع
بػػي هػػذ المنطقػػا .وبػػدي ي أف بس ػ ار يؿ التػػي تعتبػػر نفس ػ ا مجػػرد "اليتػػو" ي ػػودح بػػي النػػرؽ األوسػػط والتػػي
تصر عم االعتراؼ ب ا دحص اإر باعتبارها دولا ي وديا وتعتبر نفس ا جزسا مف الغرب وامتدادا لر بي النرؽ
ع
تطبػع مع ػا السػيما وهػي تنػت أ سياسػات
أف
أو
ػا
ق
المنط
مع
تتصال
أف
يمكف
ال
الدولا
هذ
بلف
األوسط
ع
عدوانيا وعنصريا واستع؛ يا وضمن ا ادحتكارها التسمع النووح.
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تضص أيضاإ البمداف العربيا المستقبما ل؛ج يف وهي بمداف ال
وال نؾ بي هذا المجاؿ أف المس لا الفمسطينيا
ع
ترسػػـ تسػػويا مػػع بس ػ ار يؿ دوف تسػػويا وضػػع ه ػ الس س ػواس مػػف منطمقػػات مبد يػػا أو مػػف
يمكػػف أف ع
تطبػػع أو ع
منطمقات مصمدحيا.
أمػا المسػ لا الرابعػػا الناجمػػا عػػف بقامػا بسػ ار يؿ بتتعمػػؽ بلد اركػػات العػػرب لمغػرب ذلػػؾ أف وجػػود بسػ ار يؿ بػػات
ين ػ عكؿ عب ػاإ سياسػػياإ وأض؛قي ػاإ وأمني ػاإ واقتصػػادياإ عم ػ الػػدوؿ الغربيػػا ويعػ عػزز االضػػطراب بػػي ع؛قػػات العػػرب
بػػالغرب بذ ال يمكػػف النظػػر بل ػ الػػدوؿ الغربيػػا مػػف منظػػور معظػػـ م ػواطني البمػػداف العربيػػا دوف األضػػذ بػػي
االعتبار الدعـ الذح مدحضتر نس ار يؿ.
وال نؾ بي أف هذ اندراكات ساهمت بي زعزعا بمكاف قياـ ع؛قات سويا أو سميما بيف الطػربيف بمػا بػي
ذلػػؾ تنػػكيؿ بد اركػػات أكثػػر موضػػوعيا عػػف الغػػرب بػػات العػػرب بدحاجػػا ماسػػا بلي ػػا لممصػػالدحا مػػع ذات ػػـ
ومدحػػيط ـ وعصػػرهـ تمامػػا مثممػػا يدحتاج ػػا الغػػرب لمصػػالدحا تاريضيػػا سياسػػا وثقابيػػا ومصػػمدحيا مػػع العػػالـ
العربي.
والواقػػع بػػلف ع؛قػػا بس ػ ار يؿ بػػالغرب باتػػت تثقػػؿ عم ػ الػػدوؿ الغربيػػا بعػػدما أضػػدحت بمثابػػا دحجػػر عثػرة أمػػاـ
التسويا بلصرارها عم مواصما االستيطاف وربض ا االنسدحاب مف األ ارضػي المدحتمػا (2661ي وبظ ورهػا
عم نكؿ دولا دينيا وعنصريا بدحيث بتنا اليوـ بزاس مجتمعات الربيا لـ تعد تتدحمؿ سياسات بس ار يؿ.
بػػي هػػذا انطػػار -ربمػػا -يمكننػػا ب ػػـ التطػػور المتعمػػؽ بػػاالعتراؼ بفمسػػطيف كدولػػا "م ارقػػب" بػػي األمػػـ المتدحػػدة
م ض اإر بذ عأيدت ذلؾ كثير مف الدوؿ الغربيا ولـ تعارضر سوز الواليات المتدحدة وكندا بي ما يمكف اعتبار
أس ػػس لن ػػزع الن ػػرعيا ع ػػف بسػ ػ ار يؿ وع ػػف سياس ػػات ا
تتويجػ ػاإ لمس ػػار ب ػػدأ من ػػذ االنتفاض ػػا األولػ ػ (2641ي و ع
االدحت؛ليا والعنصريا.
بجمػػاال ثمػػا عوامػػؿ عديػػدة الدحتمػػاؿ أبػػوؿ مكانػػا بس ػ ار يؿ بػػي الغػػرب بضػػابا بل ػ كػػؿ مػػا تقػػدـ مػػف ضػػمن ا
تدحػوؿ مركػػز االهتمػاـ األميركػػي بلػ نصػػؼ الكػرة النػرقي والتطػػورات العمميػا والتقنيػػا المتعمقػا بليجػػاد بػػدا ؿ
لمطاقػػا كمػػا ت ػ تي ضػػمف ذلػػؾ التعدديػػا القطبيػػا وت ػ ثير األزمػػات االقتصػػاديا التػػي تضػػرب الػػدوؿ الكبػػرز
وتعزز دور المجتمعات الغربيا بي تقرير السياسات الضارجيا باعتماد قيـ الدحريا والمساواة والعدالا.
ع
لذا مف المثير مراقبا كيؼ ستتعامؿ بس ار يؿ مع كؿ تمؾ التناقضػات والتدحػديات الداضميػا والضارجيػا ال سػيما
مع األسػ ما التػي تطردح ػا ومن ػا مػث؛إ :هػؿ سػتبق بسػ ار يؿ عمػ نػكؿ دولػا "اليتػو" أح دولػا دينيػا ي وديػا
ػوجس مػف مدحيط ػا وتعػيش
ومعزولا عف مدحيط ا بي النرؽ األوسط؟ وهؿ ستبق هذ الدولػا بمثابػا قمعػا تت ع
سترس بس ار يؿ ذات ػا عمػ
بي دحالا عداس معر؟ ثـ كيؼ ستدح عؿ هذ الدولا منكما الفمسطينييف داضم ا؟ ب ؿ
ع
نكؿ دولا "أبارتايد" كما هي بػي الواقػع أـ سػتتدحوؿ بلػ دولػا "ثنا يػا القوميػا"؟ وأضيػ اإر كيػؼ سػتدحاوؿ هػذ
الدولا أف تدحؿ منكما التناقض بي مجتمع ا بيف المتدينيف والعممػانييف؟ ومػا هػي التغيػرات التػي سػتط أر عمػ
مكانت ا بي العالـ وبؽ أح تدحوؿ أو ضيار تذهب بلير؟
طبع ػاإ هػػذا كمػػر دوف أف نس ػ ؿ عػػف التدحػػديات التػػي يفرض ػ ا "الربيػػع العربػػي" -عم ػ ع؛تػػر ومنػػاكمر -عم ػ
بس ػ ار يؿ ال سػػيما بالنسػػبا بل ػ دحضػػور دور المجتمعػػات بػػي تقريػػر السياسػػات وبالنسػػبا بل ػ انت ػػاس صػػورة
بس ار يؿ كديمقراطيا ودحيدة بي المنطقا.
ػض
بي هذا انطار ثما م؛دحظتاف :أوالهما أف الواقع والتاري يعم؛ف -كؿ بطريقتر الضاصا و"الماكرة" -بغ ع
ػؽ طريقػػر -واف بػػبطس وصػػعوبا -بػػي ردحػػـ
النظػػر عػػف برادة اس ػ ار يؿ بذ ثمػػا اليػػوـ واقػػع ثنػػا ي "القوميػػا" ينػ ع
الواقع المتن عكؿ بدحكـ القوة بي بمسطيف/بس ار يؿ واف بي ظؿ ع؛قات هيمنا استعماريا وعنصريا.
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تفضؿ بنكار هذا الواقع وتربض تنميا بدراك ػا بدحقا قػر ومتطمعباتػر مثممػا تػربض االعتػراؼ
ورالـ أف بس ار يؿ ع
بمسػتدحقاتر بلنػر يقػؼ أمام ػػا بػي كػؿ مردحمػػا وعنػد كػؿ مدحطعػػا السػيما مػع بصػرارها عمػ اسػتمرار األننػػطا
االستيطانيا بي الضفا الغربيا ودح ول ا دوف تمكيف الفمسطينييف مف بقاما دولا مستقما ل ـ.
ومتجبػرة بقػط بسػبب هنانػا وضػػع
أمػا الم؛دحظػا الثانيػا ب ػي تفيػد بػ ف بسػ ار يؿ هػذ تبػدو قويػا ومتغطرسػا
ع
همنػػت مجتمعات ػػا وأضرجت ػػا مػػف السياسػػا ومػػف
العربػػي أح بسػػبب األنظمػػا االسػػتبداديا والمتضمفػػا التػػي ع
معادالت موازيف القوز بي مواج ا بس ار يؿ.
هكػػذا وعمػ ضمفيػػا انػػدالع الثػػورات العربيػػا تبػػدو منطقػػا النػػرؽ األوسػػط بػػي المردحمػػا القادمػػا بزاس ظػػاهرتيف
متعاكسػتيف ومتناقضػػتيف :أوالهمػا تتمثعػػؿ بػي بسػ ار يؿ التػي تتعجػػر -بػي سياسػػات ا وقوانين ػا وأيػػدولوجيت ا -بلػ
الماضي أكثر ممػا تتعجػر ندحػو المسػتقبؿ بدحيػث باتػت تقتػرب مػف اعتبارهػا مجػرد دولػا نػرؽ أوسػطيا أضػرز
ومتزمتا ثقابيا ودينياإ.
منغمقا وعنيفا
ع
أما الظاهرة الثانيا بتتمثؿ بي مدحاولا مجتمعات العديد مف البمداف العربيا كسر الصورة النمطيا التي رسمت
التدحرر مف بسار الماضي والدضوؿ بي المستقبؿ عبر مدحاكاة العػالـ
ل ا منذ ندحو نصؼ قرف والتي تدحاوؿ
ع
وانمسػاؾ ب سػباب الدحداثػا وهػو مػا تب عنػر بػر الثػػورات النػعبيا رالػـ كػؿ التعقيػدات والصػعوبات المدحيطػا ب ػػا
والنواقص التي تتضمعم ا.
بزاس كؿ ما تقدـ يبدو لزاماإ أف عمينا أف ننتظر لنرز كيؼ ستبدو بس ار يؿ بعد التغيػرات المدحمولػا عمػ ريػاح
الثورات النعبيا العربيا بف لـ يكف عم المدز القريب بفي المدز المتوسط.
الجزيرة نت ،الدوحة1923/6/19 ،
 47المأزق الفمسطيني المزدوج :ىل من مخرج؟

د .اسعد عبد الردحمف
طريقػػاف اعتمػػدت ما منظمػػا التدحريػػر الفمسػػطينيا بػػي الصػراع الفمسػػطيني انس ػ ار يمي همػػا :المفاوضػػات اليػػوـ
والكفاح المسم باألمس .وك؛ الطريقيف وص؛ عمميا بل طريؽ مسدود.
«الضي ػػار» األوؿ وه ػػو المفاوض ػػات طريق ػػر اوف متعث ػػر ب ػػي ظ ػػؿ دحكوم ػػا اليم ػػيف «االس ػػتيطانيا» بزعام ػػا
(بنيػاميف نتنيػػاهوي .ودحتػ اليػػوـ لػػـ يجػػف النػػعب الفمسػػطيني مػػف المسػػار التفاوضػػي سػػوز مزيػػد مػػف العػػذابات
والمعاناة ودحت ج ود وزير الضارجيا االميركي (جػوف كيػرحي النعػاش المفاوضػات بػدأت تفقػد زضم ػا عمػ
ال ػرالـ م ػػف اص ػرار عمػ ػ مواصػػمت ا .ب ػػؿ بف وزي ػػر الػػدباع انسػػ ار يمي (مونػػير يع ػػالوفي أعمن ػػا صػػرادحا بػ ػ ف
«مس ػػاعي كي ػػرح الس ػػت ناؼ المفاوض ػػات ق ػػد بن ػػمت» مدحم ػػ؛ ب ػػالطبع الفمس ػػطينييف المسػ ػ وليا باعتبػ ػار أف
«الفمسػػطينييف يصػػروف عم ػ النػػروط المسػػبقا ويريػػدوف جبايػػا الػػثمف مقابػػؿ رجػػوع ـ بل ػ المفاوضػػات»!!!
وبعودة سريعا بل الماضي عندما سار كثير مػف الفمسػطينييف أصػدحاب النيػا الدحسػنا بػي طريػؽ «أوسػمو»
لـ يكف بي مضيمت ـ أف تصؿ األمور بل مفاوضات ثنا يا ينترط بي ا القوح عم الضعيؼ بم؛ساتر ويجبر
عم تقديـ تنازالت هي م لما بالمجمؿ .بلس ار يؿ عبر نظريا «ال نيس الير التفاوض» تنعر بالرادحا وهي
الير مستعدة لتقديـ أح تنازؿ ما لـ تكف مجبرة عمير ضاصا بي ظؿ عدـ وجود دحاضنا عربيا واس؛ميا.
أما «الضيار» الثاني بكاف الكفاح المسم الذح بات م زقا عمميػا بدحػؽ منػذ دحصػار بيػروت بػي العػاـ 2641
سبقر م زؽ بي الفكر الفمسطيني عبر ما سمي البرنامأ المردحمي بي العاـ  2614دحيف أقر المجمػس الػوطني
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الفمسػطيني برنػامأ النقػػاط العنػر :أوؿ مدحاولػا مػػف قبػؿ منظمػػا التدحريػر الفمسػطينيا لدحػػؿ سػممي أدز سػريعا
لتنكيؿ «جب ػا الػربض» التػي تصػربت بنػكؿ منفصػؿ عػف منظمػا التدحريػر بػي السػنوات ال؛دحقػا .ومنذ ػذ
بػدأت منظمػا التدحريػر تفقػد تػػدريجيا ثقم ػا لػيس بػيف الفصػػا ؿ بدحسػب بػؿ بػي أوسػػاط النػعب أيضػا .وقػد بػػدا
ضيػػار السػػ؛ح والمقاومػػا وقػػد بنػػؿ بذ لػػـ ينػػتأ عنػػر بعميػػا سػػوز المزيػػد مػػف االدحػػت؛ؿ بػػي ظػػؿ دحصػػارات
موج ػػر ض ػػد االدح ػػت؛ؿ واالس ػػتعمار تمارس ػػر
وقطيع ػػا وع ػػزؿ .وم ػػع أف الكف ػػاح المس ػػم ه ػػو عن ػػؼ جم ػػاهيرح ع
جماعػػات وجػػدت أف العنػػؼ هػػو الوسػػيما األضي ػرة والودحيػػدة لتدحقيػػؽ التدحػػرر واالسػػتق؛ؿ والػػتضمص مػػف ق ػوات
االدحت؛ؿ واالستعمار وتمكيف النعب مف ممارسا دحقر بي تقرير المصير بال أنر مػف المطمػوب تػوبر عامػؿ
دعػػـ «النػػرعيا الدوليػػا» وهػػو مػػا لػػـ يتػػوبر الالبػػا لممقاومػػا الفمسػػطينيا دحػػيف تعامػػؿ العػػالـ الغربػػي (ذو الثقػػؿ
الوازفي مع الكفاح المسم الفمسطيني بدعـ أعم قدمر نس ار يؿ معتب ار المقاوما الفمسطينيا عم؛ «برهابيا»
ال يضدـ الس؛ـ العالمي بؿ وال يدضؿ بي بطار الدباع المنروع عف النفس .واليوـ نرز م زؽ دحركا دحماس
بػػي ال ػزة بعػػد بنػػم ا بػػي تفعيػػؿ السػػ؛ح لصػػال القضػػيا الفمسػػطينيا وبالػػذات بعػػد كارثػػا االنقسػػاـ الفمسػػطيني.
وواقع الدحاؿ أنر ال يمكف لمفمسطينييف مواج ا بس ار يؿ بال بدعـ وتدحػرؾ دبموماسػي عربػي (واسػ؛ميي يسػبقر
تدحرؾ الفمسطينييف ندحو موقؼ سياسي جديد واعادة ترتيػب وتفعيػؿ البيػت الفمسػطيني يبػدأ بضيػار المصػالدحا
وان اس االنقساـ بيف دحركتي بػت ودحمػاس رالػـ أنػر ال تمػوح بػي األبػؽ بػوادر دحقيقيػا لتطبيػؽ المصػالدحا عمػ
األرض وضارج تصريدحات قياديي ما بدحسب.
دحسنا لج الفمسػطينيوف بلػ األمػـ المتدحػدة ودحصػموا عمػ عضػويا بػي الجمعيػا العامػا .لكػف مػاذا بعػد .يقػوؿ
ػطينيا
هػ ػػاني المصػ ػػرح بػ ػػي مقػػػاؿ« :راليػ ػػؼ الضبػ ػػز أـ ع
السياسػ ػػا؟»« :الثػ ػػورة الفمسػ ػ ع
النضػ ػػاؿ  ...االقتصػ ػػاد أـ ع
ػاس وضطايػػا وتعرضػػت بل ػ ه ػ از ـ ولكن ػػا اسػػتطاعت أف تدحػ عػوؿ
المعاص ػرة لػػـ تدحقػػؽ أهػػداب ا وارتكبػػت أضطػ إ
سياسيا والذح يجرز دحاليًّا هو مدحاوالت لمعودة بل الوراس بدحيث
بنسانيا بل
الفمسطينيا مف مس لا
القضيا
ع
ع
ع
ع
عمميا تصػفيت ا عبػر مػا تي ْضمتقتػرت االدحػت؛ؿ عمػ األرض مػف
القضيا الفمسطينيا بل
تتدحوؿ
بنسانياي ما يس ؿ ع
ع
ع
انتقاليا أو ن ا عيا» .وعمير بات واضدحا أف دحصر موضوع
يدا لفرض دحموؿ
ادحت؛ليا و
دحقا ؽ
استيطانيا تم إ
ع
ع
ع
الص ػراع الفمسػػطيني  -انس ػ ار يمي بالفمسػػطينييف ودحػػدهـ يضػػمف نس ػ ار يؿ التفػػوؽ منػػذ المدحظػػا األول ػ وال
يمكػػف بدحػػداث تغييػػر بػػي الم ػوازيف بال بػػدبع الص ػراع ليعػػود بل ػ نقطتػػر األصػػميا عم ػ أنػػر ص ػراع عربػػي -
بس ار يمي وهذا يقتضي مف السمطا ومف منظما التدحرير أف تعودا بل الت كيػد عمػ ممارسػا هػذا الػن أ ..بف
استطاعتا بل ذلؾ سبي؛!!! وعند هذ النقطا نس ؿ س اال مركزيا :بذا كاف طريؽ المفاوضػات بػات مسػدوداإ
(دحسػػب تص ػريدحات كبػػار المفاوضػػيف الفمسػػطينييفي والكفػػاح المسػػم بػػات مربوضػػا بممػػاذا ال تتػػرؾ القيػػادة
الفمسطينيا الباب مفتودحاإ عمػ جميػع الضيػارات؟ ولمػاذا يصػر الػبعض عمػ أف تسػقط السػمطا كػؿ «األوراؽ»
التػػي بيػػدي ا ال سػ عػيما «الورقػػا» الودحيػػدة التػػي يضن ػ العػػدو اسػػتضدام ا اليػػوـ :االنتفاضػػا النػػعبيا!!! وهنػػا
نتسػػاسؿ :أيػػف هػػي هػػذ المقاومػػا السػػمميا التػػي يفتػػرض أف تسػػع ل ػػا «المنظمػػا» دحت ػ تمتمػػة الن ػوارع ب ػػا
يومياإ وليس بقط أياـ الجمع بي عدد مدحدود مف القرز بدحسػب بػؿ عمػ امتػداد المػدف والبمػدات والمضيمػات
الفمسػطينيا .واسػتطرادا نسػ ؿ :هػؿ يمكػف تدحقيػؽ أح مػف هػذا دوف بنجػاح المصػالدحا وان ػاس االنقسػاـ واعػػادة
ترتيب وتفعيؿ البيت الفمسطيني؟!!
عمان1923/6/39 ،
الرأيّ ،
 48جولة كيري الخامسة
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نقوال ناصر
ضػػ؛ؿ كممػػا لػػر ألقاهػػا مػ ض ار بػػي الواليػػات المتدحػػدة قػػاؿ وزيػػر الضارجيػػا البريطػػاني ولػػيـ هيػ معبػ ار عػػف رأح
االتدحػػاد األوروبػػي كػػذلؾ بف "األزمػػا الدوليػػا الممدحػػا" اوف هػػي قضػػيا سػػوريا وبػػي ضػػر اجتمػػاع ل ػػا بػػي
مجمس أمف األمـ المتدحػدة ممثمػا لب؛دهػا بيػر قبػؿ أف تبانػر عمم ػا الجديػد مستنػارة لألمػف القػومي األميركػي
قالػػت سػػوزاف اريػػس بف عػػدـ تدحػػرؾ مجمػػس األمػػف الػػدولي بن ػ ف الممػػؼ السػػورح يمثػػؿ "وصػػما عػػار أض؛قيػػا
واستراتيجيا عم سجمر".
ويتجاهػػؿ هيػ ػ أف األزم ػػا السػػوريا ليس ػػت بال مج ػػرد تف ػػرع سػػورح ع ػػف األزم ػػا األصػػؿ المتمثم ػػا ب ػػي ادح ػػت؛ؿ
بمس ػػطيف وب ػػي ال ػػدعـ األوروب ػػي األميرك ػػي لممن ػػروع الصػ ػ يوني بي ػػا وه ػػي األزم ػػا الت ػػي تفرع ػػت عن ػػا ك ػػؿ
األزمػػات والدحػػروب وعػػدـ االسػػتقرار وانعػػداـ األمػػف انقميمػػي بقػػدر مػػا تتجاهػػؿ اريػػس دحقيقػػا أف الدحمايػػا التػػي
وبرت ػػا الواليػػات المتدحػػدة وأوروبػػا لدولػػا المنػػروع الص ػ يوني لمنػػع المجتمػػع الػػدولي مػػف تطبيػػؽ ق ػ اررات األمػػـ
المتدحدة بن ف القضيا الفمسطينيا كانت وما زالت هي التي تمثؿ دحقا "وصػما عػار أض؛قيػا واسػتراتيجيا" بػي
سجؿ مجمس األمف الدولي وبي السجميف األميركي واألوروبي عم دحد سواس.
ومف الواض أف جامعا الدوؿ العربيا ومنظما التعاوف انس؛مي متفقتاف مع هذا التقويـ األوروبي األميركي
لألولويات بي المنطقا وهو مػا يػدرج بػي مجػاؿ التضػميؿ السياسػي وانع؛مػي المدحاولػا الضامسػا التػي يقػوـ
ب ػػا دحاليػػا وزيػػر الضارجيػػا األميركػػي جػػوف كيػػرح السػػت ناؼ مػػا سػػما "عمميػػا السػػ؛ـ" بػػيف منظمػػا التدحريػػر
الفمسطينيا ودولا االدحت؛ؿ انس ار يمي مدعيا ب ف هذ م ما "ممدحا" ألف "الزمف هو عدو عمميا الس؛ـ" كمػا
قاؿ مضيفا أف "مرور الزمف يضمؽ براالا" يمم مف ال يريدوف تدحقيق ا.
وبالرالـ مف أهميا "عامؿ الزمف" الذح ركز كيرح عمير بلنر كما قاؿ بي الكويت ال يريد أف "يدحدد مواعيد
ن ا يا لعمميا الس؛ـ" وال "أريد أف أدحنر نفسي" بي "دحدود زمنيا" ليواصؿ وزير الضارجيا األميركػي الثػامف
والس ػػتيف مم ػػاة أس ػػ؛بر ب ػػي "بدارة الصػ ػراع" العرب ػػي الصػ ػ يوني دحتػ ػ يت ػػوبر الوق ػػت الك ػػابي لدول ػػا االدح ػػت؛ؿ
انس ار يمي الستكماؿ ت ويد البقيا التي لـ تت عود بعد مف بمسطيف التاريضيا.
وما زاؿ كيرح كما أس؛بر يجدوف بي ر اسا منظما التدحريػر ومفاوضػي ا ضيػر معػيف ل ػـ بػي اسػتمرار هػذ
المم اة بذ بالرالـ مف انع؛ف عف ثقت ـ بػي أف أح جولػا جديػدة قػد تسػت نؼ لممفاوضػات سػوؼ "تفنػؿ كمػا
سػػابقات ا" بػػلن ـ يمندحػػوف الم ػػؿ الزمنيػػا المتتاليػػا ل؛سػػتمرار األميركػػي بػػي "بدارة الص ػراع" بػػي اسػػتراتيجيا
لضص ا الر يس مدحمود عباس بػي مقابمػا صػدحفيا عقػب بػوز بنيػاميف نتنيػاهو بر اسػا دحكومػا دولػا االدحػت؛ؿ
ع ػػاـ  1336باس ػػتراتيجيا "االنتظ ػػار" وك نم ػػا ال ػػزمف دحمي ػػؼ لمفاوض ػػير ول ػػيس دحميف ػػا لسياس ػػات االس ػػتعمار
اليرت بل الير رجعػا التػوازف الػديموالرابي والجغ اربػي لصػال االدحػت؛ؿ بػي الضػفا الغربيػا
االستيطاني التي ع
المدحتما عاـ  2661وبضاصا بي نرقي القدس ولذلؾ مر مف دوف ضجا يوـ العنريف مف دحزيراف  /يونيو
الجارح الذح دحدد مفاوض المنظما موعدا لنجاح كيرح بي م متر.
ويتض مف بع؛ف كيرح بي م تمر صدحفي عقد بي الكويت عف "الدحاجا ندحراز تقدـ" بي المدحادثػات بػيف
المنظما وبيف دولا االدحت؛ؿ قبؿ ن ر أيمػوؿ  /سػبتمبر المقبػؿ أنػر دحصػؿ عمػ م مػا بمسػطينيا جديػدة دحتػ
ذلػػؾ التػػاري الػػذح يصػػادؼ الػػذكرز السػػنويا العن ػريف لتوقيػػع اتفػػاؽ أوسػػمو األوؿ والػػذح يت ػزامف أيضػػا مػػع
االنعقػػاد السػػنوح لمجمعيػػا العامػػا لألمػػـ المتدحػػدة وهػػو كػػذلؾ الموعػػد الػػذح دحددتػػر الر اسػػا األميركيػػا لػػوزير
ضارجيت ػػا السػػت ناؼ المفاوضػػات الثنا يػػا كمػػا قػػاؿ مسػ ولوف أميركيػػوف كبػػار لوكالػػا األسونػػيتدبرس األسػػبوع
الماضي.
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ويم ػػن مفاوض ػػو المنظم ػػا الم م ػػا الجدي ػػدة لكي ػػرح بدحج ػػا ع ػػدـ م ػػن األمي ػػركييف أو الي ػػرهـ ذريع ػػا لتدحم ػػيم ـ
المسػ وليا عػػف بنػػؿ م مػا كيػػرح .ولػػـ يتػػرؾ جبريػػؿ الرجػػوب عضػػو المجنػػا المركزيػػا لدحركػػا بػػت التػػي تقػػود
المنظمػػا والمفاوضػػات معػػا مجػػاال لمنػػؾ بػػي ذلػػؾ عنػػدما أكػػد لتذاعػػا العبريػػا "كػػوؿ بسػ ار يؿ" أمػػس الضمػػيس
عػػدـ وجػػود "نػػروط مسػػبقا" لػػدز مفػػاوض المنظمػػا "لمعػػودة بل ػ المفاوضػػات" واسػػتعداد لمقػػاس نتنيػػاهو "بػػي
منتصػػؼ الطريػػؽ" مػػف دوف أف يوضػ مػػا هػػو هػػذا "الطريػػؽ" وال أيػػف يقػػع منتصػػفر أو بدايتػػر أو منت ػػا سػػوز
تكرار الدحديث عف كوف "دحؿ الدولتيف هو األساس".
لػػذلؾ لػػـ يكػػف مسػػتغربا أف تدحظ ػ جولػػا كيػػرح "المكوكيػػا" الضامسػػا بت ييػػد "مػػف القمػػب" مػػف قػػادة جماعػػات
الضغط الصػ يونيا والي وديػا األميركيػا كمػا قػاؿ ر ػيس المجنػا األميركيػا انسػ ار يميا لمنػ وف العامػا "ايبػاؾ"
مايكؿ كاصف يوـ األربعاس الماضي.
لقد وصؿ كيرح بل العاصما األردنيا عماف أمس الضميس ليتضذ من ا "قاعدة" اتصاالت ومدحادثات مكوكيا
مع مضيفير األردنييف ومع الر يس عباس ينطمؽ من ا بل القدس المدحتما دحيث يجرح مبادحثاتر مع نتنيػاهو
بينمػػا انت ػػت لتوهػػا بػػي األردف منػػاورات "األسػػد المت هػػب" لمتػػدرب عم ػ التػػدضؿ العسػػكرح بػػي سػػوريا عنػػدما
تقتض ػػي الض ػػرورة ودحي ػػث اس ػػتبقيت بع ػػض القػ ػوات والمع ػػدات العس ػػكريا األميركي ػػا الت ػػي ن ػػاركت ب ػػي تم ػػؾ
المنػػاورات وهػػو مػػا يثيػػر أس ػ ما عمػػا بذا لػػـ تكػػف مم ػػاة ج ػػود كيػػرح الجديػػدة السػػت ناؼ مفاوضػػات منظمػػا
التدحرير مػع دولػا االدحػت؛ؿ مجػرد سػاتر دضػاني ومدحاولػا نبقػاس الجب ػا الفمسػطينيا هاد ػا بلػ دحػيف االنت ػاس
مف "دحسـ" األزما السوريا.
والمدحطا األردنيا هي مجرد مدحطا وادحدة مف سبعا مدحطات بي سبعا بمداف توقؼ كيػرح بي ػا ضػ؛ؿ جولتػر
الضارجيػػا الدحاليػػا التػػي تسػػتغرؽ أسػػبوعيف لكػػف هػػذ المدحطػػا تقػػع بػػي مركػػز المدحطػػات انقميميػػا لجولتػػر بػػي
قطػػر والعربيػػا السػػعوديا والكويػػت وبمسػػطيف المدحتمػػا المتورطػػا جميع ػػا بػػي االسػػتراتيجيا األميركيػػا ؿ"تغييػػر
النظاـ" بي سوريا وهو ما يثير نكوكا جادة بي وصؼ كيرح لم متر "السمميا" ب ن ا "ممدحا" ويعزز بعػ؛ف
نظيػػر البريطػػاني هي ػ بػ ف قضػػيا سػػوريا هػػي "األزمػػا الدوليػػا الممدحػػا" اوف عمػ جػػدوؿ األعمػػاؿ األميركػػي
ويدحوؿ ج ود كيرح "السمميا" عم الجب ا الفمسطينيا بل مجرد مناورة ع؛قات عاما لمنع أح انفجار وطني
بمسطيني مف الم كد أنر سوؼ يقود بل ضمط األوراؽ انقميميا واألميركيا بف وقع.
واذا كاف مفاوض المنظما أدحرص مف األميركييف عم منع هذا انفجار ك ذا بلف دحكوما دولػا االدحػت؛ؿ ال
تبدو معنيا بدحرص مماثؿ بر يس ا نتنياهو ي دد قطاع الزة ودحميفر وزير الضارجيا السػابؽ أبيغػدور ليبرمػاف
يدحػػرض عػػؿ "التط يػػر النػػامؿ" لمقطػػاع المدحاصػػر ونا ػػب وزيػػر دحربػػر دانػػي دانػػوف ي كػػد عػػدـ وجػػود أسػػاس
"بس ػ ار يمي" لنجػػاح م مػػا كيػػرح بلع؛نػػر أنػػر "لػػـ يكػػف هنػػاؾ أبػػدا أح نقػػاش أو ق ػرار أو تصػػويت بػػي الدحكومػػا
دحػػوؿ دحػػؿ الػػدولتيف" ووزيػػر اقتصػػاد نفتػػالي بنيػػت يضبػػر مسػػتوطني الضػػفا الغربيػػا بػ ف "مدحاولػػا بقامػػا دولػػا
بمسػطينيا "بػػي أرضػػنا" قػػد انت ػػت" ومػػع ذلػػؾ يسػػتمر مفػػاوض المنظمػػا بػػي تمديػػد الم ػػؿ الزمنيػػا ؿ"الوسػػيط"
األميركي وبالتالي بي من المزيد مف الوقت مجانا ل؛دحت؛ؿ واالستيطاف والت ويد.
فمسطين أون الين1923/6/19 ،
 49عرب الداخل واالنتفاضة
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ػتندا بلػ القػوة
كؿ أسبوع بؿ كؿ يوـ يصب النظاـ الكولونيػالي العنصػرح انسػ ار يمي الزيػت عمػ النػار مس إ
بكػػؿ أنػػكال ا التػػي راكم ػػا بصػػورة مذهمػػا عم ػ مػػدار عن ػرات السػػنيف مػػف الػػدعـ االسػػتعمارح العػػالمي ون ػػب
ضػػا عػػف دحاجتػػر أال وهػػـ ندحػػف
ػمدحا بنظريػػا عنصػريا عػػف نفسػػر وتجػػا مػػف وجػػدهـ با إ
مػوارد بمسػػطينيا ..ومسػ إ
الفمسطينييف.
تصادؼ تمرير قانوف "مضطط برابار" االقت؛عي بي الكنيست يوـ االثنيف مع صػدور نتػا أ اسػتط؛ع أجػ ار
البادحث انس ار يمي مف جامعا دحيفا سامي سمودحا تعكػس المػزاج العػاـ لػدز  2,0مميػوف بمسػطيني يعينػوف
داضػػؿ دحػػدود الػ ػ 44نس ػ ار يؿ .لػػـ يفاج ػ سػػمودحا مػػف ت ييػػد الالبيػػا المسػػتطمعيف النتفاضػػا بمسػػطينيا ثالثػػا بػػي
تمامػػا مػػا تسػػم "مفاوضػػات السػػ؛ـ" بنمػػا ت ييػػد هػػذ األالمبيػػا
األ ارضػػي المدحتمػػا عػػاـ  61بػػي دحػػاؿ بنػػمت إ
النتفاضػػا ضاصػػا داضػػؿ الضػػط األضضػػر لتدحسػػيف ظػػروب ـ االقتصػػاديا-االجتماعيػػا .هنػػاؾ معطيػػات أضػػرز
أظ رهػػا االسػػتط؛ع وتسػػتدحؽ التطػػرؽ بلي ػػا بػػي مناسػػبا أضػػرز ولكػػف الموقػػؼ المتعمػػؽ بت ييػػد انتفاضػػا هػػو
األكثر دراماتيكيا واألكثر أهميا بالنسبا لواقع الصراع.
بف السػ اؿ الطبيعػػي الػػذح تيطػػرح بػػي ظػػؿ نظػػاـ كولونيػػالي اقت؛عػػي ولػػر وجػػر الفصػػؿ العنصػػرح لػػيس مػػا بذا
كانت ستننب انتفاضػا أو ثػورة أو دحػراؾ جمػاهيرح عػارـ بنمػا متػ سػت تي هػذ االنتفاضػا؟ وكيػؼ سػت تي؟
ومػػا هػػي طبيعت ػػا ونػػكم ا؟ أسػػباب كثي ػرة تقػػؼ دحػػا ؛إ دوف انطػػ؛ؽ موجػػا مقاومػػا نػػعبيا جديػػدة سػواس داضػػؿ
الضػػفا والقطػػاع أو داضػػؿ الضػػط األضضػػر .ومنػػذ سػػنوات تتوثػػؽ الع؛قػػا المصػػيريا بػػيف أبنػػاس النػػعب الوادحػػد
بف الجوهر وادحد
وتتعمؽ المناعر ب ف الجميع يعيش تدحت نير نظاـ ظالـ وودحني واف اتضذ أنكاالإ متعددة .ع
وهػػو اسػػتعمار داضمػػي لػػألرض واننسػػاف ومواصػػما الدحصػػار والتضػػييؽ عمػ اننسػػاف الفمسػػطيني بػػي مدحاولػػا
السيد انس ار يمي.
عبثيا نضضاعر واجبار عم قبوؿ مصير العبد تدحت ع
بف التدحػدح الماثػػؿ أمػػاـ النػػعب الفمسػػطيني وبالتدحديػػد قياداتػػر واألجيػػاؿ الجديػػدة التػػي بمغػػت سػػف الرنػػد أينمػػا
كاف موقع ا الجغرابي أو السياسي أو التنظيمي هو كيؼ تواجر هذا انضفاؽ المتػراكـ بػي مواج ػا مدحػاوالت
بس ػ ار يؿ المدحمومػػا والدحثيثػػا نسػػداؿ السػػتار عم ػ القضػػيا الفمسػػطينيا ..عبػػر مػػا تسػػمير باسػػتكماؿ دحػػرب لػػـ
تسػػتكمؿ أال وهػػي دحػرب عػػاـ  2644التػػي انت ػػت بػػادحت؛ؿ الجغرابيػػا الفمسػػطينيا ولكن ػػا أضفقػػت بػػي ادحػػت؛ؿ
التاري بي الروايا الفمسطينيا؟ بي العقد األضير ورالـ االنتفاضا الثانيػا بػي الضػفا والقطػاع وال بػا النػعبيا
مجددا وذ عكػرت بس ار يؿ باستدحالا استس؛ـ النعب
العارما داضؿ الضط األضضر التي ندحذت الوعي الوطني
إ
وهدرت برص ذهبيا لتدحسيف الدحاؿ .و اربػؽ ذلػؾ نمػو
إا
وتكمسا
الفمسطيني ازدادت البن القياديا ت ك؛إ
وعجز ت
إ
ثقابا بديما عف ثقابا المقاوما والنضاؿ بنػكمت وال تػزاؿ ضاصػا تمػؾ القا مػا بػي راـ اهلل س إػدا أمػاـ المػارد
الفمسطيني.
وهذا الوضع أح الياب النضاؿ ناجـ عف قرار بستراتيجي مػف القيػادة المناهضػا لفكػرة المقاومػا .أمػا داضػؿ
ألف لػدي ا قػ ار ار
الضط األضضر بلف ال ي ات التمثيميا القطريا ال تمعب دور ع
السد أمػاـ انطػ؛ؽ النضػاؿ لػيس ع
بذلؾ وهي أص؛إ ال تستطيع أف تمنع الجم ور ألنر ال يصغي بلي ػا بسػبب عجزهػا وتضاذل ػا .ولكػف ألنػر لػـ
يتبمػػور بػػديؿ بعػػد ل ػػذ األطػػر القطريػػا .هػػذا ال يعنػػي أف عػػدـ منع ػػا النطػػ؛ؽ النضػػاؿ ينػػكؿ نقطػػا بيجابيػػا
لصالدح ا بنما العكس ب ي قانعا ب ذا الوضع .وهي ليست معنيا وال م هما بلط؛ؽ ضيال ا الجتراح البدا ؿ
والمبادرات النعبيا الكفادحيا.

التاريخ :األحد 1923/6/39

العدد1996 :

ص 31

بػػي ظػػؿ هػػذ الدحالػػا بػػلف ادحتمػػاؿ انطػػ؛ؽ مبػػادرات نػػعبيا أو هبػػا نػػعبيا عارمػػا بػػدوف بذف مػػف ال ي ػػات
دحيػا داضػؿ هػذ األطػر راالبػا ومسػتعدة لمتصػعيد .هنػاؾ كػؿ األسػباب
القياديا وارد دا إمػا مػع أنػر هنػاؾ قػوز ع
النفجار الغضب وقد يكوف دحاف الوقت لألجياؿ الجديدة المتعمما والمثقفا القتدحاـ الميداف.
عرب 1923/6/19 ،48

 59كاريكاتير:

الجزيرة ،نت ،الدوحة1923/6/18 ،
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