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  المتحدةال يمكن منع االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم : نتنياهو .1

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أمام لجنة ، أن 30/5/2011، 48موقع عربنشر 
الخارجية واألمن في الكنيست، إن ال إمكانية إلفشال اإلعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة في 

سيناء ومن توترات في شهر أيلول المقبل، فيما حذر من سيطرة منظمات وصفها باإلرهابية على 
  .المنطقة في اعقاب الثورات التي تجتاح العالم العربي

وقال نتنياهو إنه ليس بمقدر أي شخص وقف قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، فمن 
الممكن استصدار قرار في األمم المتحدة بأن الكرة األرضية مسطحة، حسب تعبيره، واصفاً من ما قد 

  ".هآرتس"، حسما نقل موقع صحيفة "التسونامي السياسي"ث في شهر ايلول بـحد
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وأضاف أن من غير الممكن االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة دون الرجوع لمجلس األمن، 
لكنه أوضح أن ليس لدى إسرائيل أي إمكانية إلحباط . وأن أي قرار دون الرجوع لمجلس األمن سيفشل

يئة العمومية في األمم المتحدة بشأن الدولة الفلسطينية، مقدراً أن موقف بالده سيحظ بدعم دول قرار اله
  .قليلة

وقال إنه يتوقع من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عدم تطبيق اتفاق المصالحة مع حركة 
  .حماس

تحدة كانت دق األوتاد التي توحد المهمة في الواليات الم"ولدى تطرقه إلى زيارته لواشنطن، قال نتانياهو 
موضوع الدولة اليهودية، واالعتراف بإسرائيل كدولة قومية "وبحسبه فإن ذلك يشمل ". كافة األحزاب

للشعب اليهودي، والتواجد العسكري اإلسرائيلي على طول نهر األردن، وأن حل قضية الالجئين ال 
". رة غير ملتزمة بقرارات الرباعية الدوليةيكون في إسرائيل، وقضية حركتي فتح وحماس وأن األخي

  .وبحسبه فإن هذه األوتاد توحد جميع األحزاب اإلسرائيلية
وأشار في هذا . وقال أيضا إنه يجب التحدث بحذر وتوحيد الجمهور اإلسرائيلي في ظل الواقع المتغير

طن، بأن إسرائيل ال تستطيع السياق إلى أنه أبلغ الرئيس األمريكي باراك أوباما، خالل زيارته إلى واشن
. 67، وأن الرئيس األمريكي قال إن الحدود لن تكون حدود 1967يونيو / قبول حدود الرابع من حزيران

  .كما أشار إلى أن هناك دعما كبيرا من الشعب األمريكي إلسرائيل
عرضها ليس كل مطلب من العرب هو خطة، وإنه في كل مرة يتم رفض األسس التي ي"وقال نتانياهو 

  ".يجب أوال أن نتوحد حول خطتنا نحن. العرب ال يعني عدم الدفع بخطة سياسية
وفي حديثه عن الثوارت في العالم العربي، قال نتانياهو إن هناك هزة كبيرة في العالم العربي، ويجب 

وادعى أن مصر تواجه صعوبة حقيقية في السيطرة على سيناء، معتبرا . التصرف بشكل حكيم ومسوؤل
  .أن انفجاري خط الغاز دليل على ذلك

تنشط هناك، وأن ذلك يتصاعد بسبب " منظمات اإلرهاب العالمية"وقال إن ما يحصل في سيناء هو أن 
  .العالقة القائمة بين سيناء وقطاع غزة

، أن نتنياهو الوكاالت ورام اهللا محمد هواش، عن مراسلها من 31/5/2011، النهار، بيروتوذكرت 
ال ... مستعدون للتقدم مع الفلسطينيين ولكن بصورة مسؤولة فقط وإال فإننا سنسقط عن الجبلنحن ": قال

يمكن القول طوال الوقت إن الحكومة برئاستي لم تفعل شيئا وإنما الفلسطينيون هم الذين تنحوا جانباً منذ 
  ".اليوم األول وابتعدوا عن العملية السياسية وليس مهما ما نقوله

علينا أن نتوقف عن جلد أنفسنا، وإذا غير النمر جلده المرقط، فإننا سوف نوافق على  "وخلص الى انه
ليس مستعداً للقول إنه يعترف بدولة ) محمود عباس(بدء حوار معه، وال يمكن التهرب من أن أبو مازن 

  ".يهودية وهذا هو أساس الصراع
 أن :نتنياهو قال، أن  اشرف الهورغزة، عن مراسلها من 31/5/2011، القدس العربي، لندنوأضافت 

تزداد قوة داخل األراضي المصرية، بعد أن قامت الحركة بنقل غالبية أنشطتها من دمشق ' حماس'حركة 
  .إلى القاهرة بسبب ما يدور من أحداث في سورية

 نتنياهو أعرب عن قلقه، أن الناصرة أسعد تلحمي، عن مراسلها من 31/5/2011، الحياة، لندنوأوردت 
الصعوبات التي «، أي مصر واالردن، ولفت الى »جبهتي السالم»إزاء ما يجري في ما وصفهما بـ

مجموعات ارهابية دولية تستعد لتعزيز «األمر الذي تستغله » تواجهها مصر في بسط سيادتها على سيناء
  .»القاعدة«في اشارة الى تنظيم » وجودها في هذه المنطقة المجاورة لقطاع غزة
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  فتح معبر رفح ينسجم مع االتفاقات الدولية: عباس .2
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم االثنين ان فتح مصر لمعبر رفح :  علي صوافطة-القاهرة 

  .ينسجم مع االتفاقات الدولية ويرفع الكثير من معاناة الشعب الفلسطيني
) مع المجلس(تحدثنا "ة في القاهرة  للقوات المسلحىوقال عباس لرويترز بعد لقائه رئيس المجلس االعل

من معبر رفح وفتح هذا المعبر وقدرنا ذلك لمصر وشكرناهم وفهمنا ان هذا اقصى ما يمكن ان تعمله 
  ."الحكومة المصرية في الوقت الحاضر

هذا متفق عليه سابقا معنا "واوضح عباس ان فتح المعبر متفق عليه بين الفلسطينيين والمصريين وقال 
  ."دا وبحدود االتفاقيات الدوليةوليس جدي

واوضح عباس انه تحدث مع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري ورئيس المجلس االعلى 
للقوات المسلحة ومع اعضاء المجلس العسكري حول موضوع المصالحة الفلسطينية والجهود المبذولة 

حكومة منسجمة مع ... كومة تدفعنا الى االماماكدنا اننا نريد ح"لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وقال 
قابلة للشرعية الدولية حتى تسطيع ان تدفع االمور الى االمام الى ان ياتي وقت ... الشرعية الدولية

  ."االنتخابات التشريعية والرئاسية خالل سنة
وقال وجدد عباس التزامه بخيار المفاوضات مع الجانب االسرائيلي في حال توفرت االسس لذلك 

اذا توفرت شروط المفاوضات نذهب اليها  ...باختصار نحن قلنا ان خيارنا هو الذهاب الى المفاوضات"
  ."واذا لم تتوفر نحن ذاهبون الى الجمعية العامة والموقف المصري يؤيدنا تأييدا كامال

  30/5/2011وكالة رويترز لألنباء، 
  

  حكومة الرورة تولي فياض رئاسة عباس يطلب من طنطاوي اقناع حماس بض:القدس العربي .3
من مصادر فلسطينية مطلعة جدا االثنين بان عباس طلب ' القدس العربي'علمت  : وليد عوض-رام اهللا 

من طنطاوي والمسؤولين المصريين اقناع حركة حماس بضرورة تولي الدكتور سالم فياض رئاسة 
  .ية واسرائيل بالطعن في الحكومة المرتقبةحكومة التوافق الوطني لتفويت الفرصة على االدارة االمريك

واشارت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها الى ان عباس طلب من طنطاوي شخصيا ان يتدخل لدى 
لما يحظى به الرجل من قبول لدى المجتمع الدولي، وخاصة لدى االتحاد ذلك، حماس القناعها ب

 بناء موسسات الدولة الفلسطينية بشهادة اطراف االوروبي والواليات المتحدة االمريكية ومقدرته على
  .دولية عديدة على حد قول عباس لطنطاوي

وحسب المصادر فان عباس اوضح لطنطاوي بان رئاسة فياض للحكومة الفلسطينية المرتقبة ستقوي 
دود التحركات الفلسطينية نحو الجمعية العامة لالمم المتحدة في ايلول القادم لمطالبتها باالعتراف بح

  .1967الدولة الفلسطينية على حدود االراضي المحتلة عام 
 31/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  1967شعبنا حتماً سينتصر ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام :فياض .4

ما ،  1967ليس في أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام        ' شدد رئيس الوزراء سالم فياض على أنه         :الخليل
، H2 أو H1ال يوجد في أرضنا مناطق مسماه أ، ب، ج، وال يوجد ما يـسمى      ': وقال .'هو متنازع عليه  

، وعليها كلها ستقام دولة فلسطين المستقلة في قطاع غزة          1967فهي كلها أرض فلسطينية محتلة منذ عام        
اء ذلك خالل كلمة رئـيس      ج .'والضفة الغربية وفي القلب منها في القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين          

الوزراء في حفل افتتاح مركز طارق بن زياد المجتمعي، بالقرب من البلدة القديمة في مدينـة الخليـل،                  
  .اليوم االثنين
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على أن السلطة الوطنية مستمرة في البناء والتطوير وفي مشاريعها المتواصلة نحو تـدعيم               وشدد فياض 
  .الحتالل الذي هو الهدف المأمول والحلم الذي يراود كل فلسطينيأسس دولة فلسطينية المستقلة، وإنهاء ا

  30/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  اتصاالت مستمرة لدعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة في سبتمبر: عريقات .5
 صائب عريقات، اليوم    أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية      :  محمود خلوف  - القاهرة

اإلثنين، عن استمرار االتصاالت والجهود الفلسطينية مع كافة الدول لدعم التوجه بقوة لألمـم المتحـدة                
  .م1967للمطالبة بعضوية فلسطين الكاملة على حدود 

 بعد مصر إلى إيطاليا، وسيلتقي الرئيس بعـد ذلـك   عباسسيتوجه : 'وفا'وقال عريقات في حديث لوكالة      
المغرب، واتصاالتنا مستمرة مع كل أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، وسنسعى بكل جهـد ممكـن               عاهل  

اآلن إلقناع دول العالم، وبخاصة األعضاء الدائمين في مجلس األمن لتبني الموقف الفلسطيني في الذهاب               
  .إلى األمم المتحدة

  30/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  مة الفلسطينية تتقدم بطلب لمصر لفتح منطقة حرةالحكو .6
أن حكومته  , غازي حمد .كشف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية د       :  محمد أبو شحمة   -غزة

تقدمت للجانب المصري بطلب فتح منطقة حرة وبدء تبادل تجاري مع الدول العربية عبر معبـر رفـح                  
اع غزة التوجه إلى القاهرة لطلب إعادة تفعيـل االتفاقيـات           في حين يعتزم وفد اقتصادي من قط      , البري

  . االقتصادية الفلسطينية المصرية الموقعة منذ التسعينيات
حمد عن أمله في أن يتم التجاوب مع هذا الطلب من جانب الحكومة المصرية وفتح االستيراد                 .وأعرب د 

  .والتصدير بين غزة ومصر
 30/5/2011فلسطين اون الين، 

  
   حماس البرلمانية تناشد مصر السماح لسفينة مساعدات ماليزية بإفراغ حمولتهاكتلة .7

طالبت كتلة حركة حماس البرلمانية يوم أمس السلطات المصرية السماح لـسفينة             :أشرف الهور  -غزة  
ماليزية تقل مساعدات ونشطاء بالرسو إلفراغ حمولتها بميناء العريش ومن ثم إدخال هذه الحمولة إلـى                

 غزة عن طريق البحر، بعد أن اعترضت سفن حربية إسرائيلية طريق هذه السفينة قبل عشر أيـام                  قطاع
  .خالل توجهها إلى غزة

وقال محمد شهاب أمين سر كتلة حماس البرلمانية في تصريح صحافي ان هذه السفينة الماليزية متوقفـة                 
 متضامنا من ماليزيا وايرلندا وكندا      12منذ عشرة أيام في ميناء العريش، موضحا بأن السفينة على متنها            

  .والهند
 31/5/2011القدس العربي، لندن، 

    
   في الضفة ينفي وجود معتقلين سياسيين  األمنية األجهزةالناطق باسم  .8

استهجن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام اهللا التصريحات التي صدرت عـن              : رام اهللا   
م األجهزة األمنية في الضفة الغربية حول المعتقلين السياسيين فـي سـجون   عدنان الضميري الناطق باس  

واعتبر النواب أن مثل    . األجهزة ونفيه وجود أي معتقل على خلفية سياسية أو فصائلية لدى تلك األجهزة            
واسـتغرب النـواب     .هذه التصريحات الالمسؤولة تعكر األجواء وتعمل على عرقلة جهود المـصالحة          
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اضح لدى الضميري الذي اعترف في تصريح سابق له قبل أسابيع بوجـود معتقلـين علـى             التناقض الو 
  . خلفية سياسية وأن أجهزته لم تتلق أي مرسوم رئاسي لإلفراج عنهم بعد

ورفض النواب أن يتم استخدام ملف المعتقلين السياسيين كورقة للضغط والبتزاز المواقف بشأن تـشكيل               
  .االحكومة وشخصياتها وبرنامجه

 31/5/2011الدستور،عمان، 
  

  ها إسرائيلية على القدس تستهدف تهويد"هجمة"منظمة التحرير تحذر من  .9
اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه :  والوكاالت- األراضي المحتلة

  .والوجود الفلسطيني فيهاتستهدف مدينة القدس المحتلة » الجنونية«إسرائيل أمس بشن هجمة وصفها بـ
ربه بإقرار الحكومة اإلسرائيلية خطة مشاريع لتطوير الجزء الشرقي من مدينة القدس، معتبرا  وندد عبد

صوت «وقال إلذاعة . المدينة وإفشال جهود استئناف محادثات السالم» تهويد«أنها تأتي في إطار 
أقدم على إقرار مثل هذه الخطة « نتانياهو الرسمية، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين» فلسطين

التهويدية في القدس، اعتقادا منه أنه حقق انتصارا سياسيا عقب زيارته األخيرة في واشنطن من خالل 
االنتصار في تعريف نتانياهو هو استمرار «وأضاف أن . »الدعم الذي منحه إياه الكونغرس األميركي
يل العملية السياسية بأكملها والتمكن من أن يغير معالم األرض االستيطان وتهويد القدس واستمرار تعط

  .»ويفرض الواقع االحتاللي واالستيطاني علي كل األرض
 31/5/2011البيان، دبي، 

 
  القدس المحتلةب تتحدى العالم بعقد اجتماع لمجلس وزرائها في البلدة القديمة "إسرائيل":قريع .10

ذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع أبو  صرح عضو اللجنة التنفي:القدس المحتلة
عالء ان الحكومة اإلسرائيلية اليمينية بلغ بها الصلف واالستهتار حدا ال يمكن السكوت او التغاضي عنه 
وذلك بقرارها لعقد اجتماع لمجلس الوزراء اإلسرائيلي داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة في جامع 

ري والتحدث بعنجهية قاتلة وهوس إعالمي مقيت عن حق إسرائيل بتغيير الطابع الحضاري داوود األث
  .والتراثي العربي اإلسالمي المسيحي في القدس المحتلة

سئمنا مالحقة هوس حكام إسرائيل وإدمانهم على الظهور واالستفزاز مع اقتراب الذكرى : وقال قريع
هامهم الحاقدة وبكالمهم المسموم وإجراءاتهم اإلجرامية لمحو الرابعة واألربعين للنكسة فهم يسعون بأو

كل حق واثر فلسطيني عربي اسالمي مسيحي في المدينة المقدسة المحتلة لن يمكنه من شطب حقنا 
مستهجنا الصمت العربي واالسالمي على ما يجري في القدس التي طال . ووجودنا في عاصمتنا االبدية

  .وأسماءها وآثارها والزحف االستيطاني مستمر ومتواصلالتهويد أبنيتها وشوارعها 
وشدد قريع أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية بمواقفها وبلطجتها السياسية ال تترك أية مصداقية للحديث عن 

  .السالم أو العودة للمفاوضات،وان الحديث عن دولة فلسطينية مشوهة هو ضرب من العبث
  31/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
  مرشح لترؤس الحكومة الفلسطينية يربط قبوله بمدى مساهمته في التنمية .11

 أعلن احمد محمد مصطفى، احد المرشحين لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة، أن : أ ف ب-رام اهللا 
وقال  .»في التنمية واإلعمار في المرحلة المقبلة«إمكان قبوله بهذا المنصب يتوقف على مدى مساهمته 

مصطفى الذي يترأس صندوق االستثمار الفلسطيني رداً على سؤال حول إمكان توليه رئاسة الحكومة 
في اإلعالم، لكن الجميع يرى ما تم إنجازه خالل فترة الخمس سنوات ) األمر(سمعت مثلكم «الجديدة 

يع وأضاف خالل مؤتمر صحافي عرض فيه مشار. »الماضية التي توليت فيها منصب رئيس الصندوق
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أي مهمات يتم عرضها علي سأدرسها على أساس كيف يمكن أن يساهم دوري في تنمية «الصندوق أن 
  ..»وإعمار الوطن في المرحلة المقبلة

  31/5/2011الحياة، لندن، 
  

  رفض فلسطيني لنقل المسؤولية عن قطاع غزة إلى مصر: الشرق األوسط .12
 ألي خطط تقوم على تخلـي إسـرائيل، كدولـة           أعلنت مصادر فلسطينية أمس، رفضها القاطع     : رام اهللا 

محتلة، عن مسؤوليتها عن قطاع غزة بشكل كامل وتحويلها إلى مصر، بعد قرار الخطوة األخيرة التـي                 
وشدد غسان الخطيـب مـدير المركـز    . اتخذتها القاهرة بفتح معبر رفح الحدودي مع القطاع بشكل دائم     

، )أ.ب.د(، في تصريحات أدلى بها لوكالة األنباء األلمانيـة          اإلعالمي الحكومي التابع للسلطة الفلسطينية    
القول بأن قطاع غزة ال يزال رهن السيطرة اإلسرائيلية، وهو جزء ال يتجزأ من األراضي الفلـسطينية                 

  . والتي يريد الفلسطينيون إعالن دولتهم عليها1967المحتلة عام 
 من استمرار الخطط والمساعي اإلسرائيلية      وأضاف الخطيب أن الجانب الفلسطيني يرفض ويحذر بشدة،       

من الواضح أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل والسياسات الممكنـة          «وقال إن   . لتكريس فصل قطاع غزة   
تكريس فصل غزة عن الضفة، وبالتالي ضرب استراتيجية الدولة الفلسطينية التي يجب أن تقـوم علـى                 

  . »الضفة والقطاع، إلى جانب القدس الشرقية
  31/5/2011شرق األوسط، لندن، ال

  
  وزارة األسرى تنفى تسليم أسرى حماس قوائم صفقة شاليط  .13

نفت وزارة األسرى والمحررين في غزة األنباء التى تناقلتها وسائل إعالم إسرائيلية والقناة العبرية : غزة
ون قوائم الثانية على وجه الخصوص، ومفادها بأن إدارة السجون سلمت أسرى حركة حماس في السج
  .األسرى المتوقع اإلفراج عنهم في إطار صفقة تبادل األسرى مقابل الجندي األسير جلعاد شاليط

نسخة عنه، الليلة، بأن هذه األنباء ) صفا(وأكد رياض األشقر مدير اإلعالم بالوزارة في بيان وصل 
الحتالل أيا من األسماء عارية عن الصحة تماماً، مشيرا إلى أن األسرى لم يستملوا من إدارة سجون ا

  .التي ادعت بأنها سترحل ضمن الصفقة إلى دول مختلفة منها تركيا ومصر وكذلك غزة والضفة
وأوضح األشقر ان هذه المعلومات تأتى في إطار الحرب النفسية التي تشنها سلطات االحتالل ضد 

  .األسرى للتالعب بأعصاب ومشاعر ذويهم
 31/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  تقرير أوروبي ينوه بإنجارات السلطة الفلسطينية .14

أعلنت المفوضية األوروبية والممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية         :  محمد يونس  -رام اهللا   
والسياسية في تقرير لهما وزع أمس أن السلطة الفلسطينية أحرزت في العام الماضي تقدماً متيناً في بناء                 

يتماشى مع خطة العامين    «وأوضح التقرير إن هذا التقدم      . تها من أجل إدارة دولة فلسطين المستقبلية      قدرا
  .»لرئيس الوزراء سالم فياض لبناء الدولة

. أوجه التقديم في مجاالت الحكم، وإدارة التمويل العـام        » رزمة الجوار «وحدد التقرير الذي حمل عنوان      
تتمثل في  » مكامن قلق «لكنه أشار إلى بقاء     . في مجال سيادة القانون   حصل أيضاً   » بعض التقدم «وأكد أن   

  .انتهاكات حقوق اإلنسان
في ظل االحتالل حيث استمرت عمليات التوغل اإلسرائيلي داخل         «ولفت التقرير إلى إن هذا التقدم تحقق        

 المؤسسات  وأشار إلى أن اإلصالحات كانت محصورة في      . »مناطق تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية     
  .في الضفة الغربية فقط
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ويشكل تقرير االتحاد األوروبي شهادة مهمة لرئيس الوزراء الفلسطيني الذي يتصدر قائمـة المرشـحين               
  .لقيادة حكومة الوفاق الوطني

في قطاع غزة فرضت نظاماً عـسكرياً صـارماً،         » حماس«وذكر التقرير أن سلطة األمر الواقع بقيادة        
  .ارير تؤكد التدهور المستمر في المؤشرات اإلنسانية في قطاع غزةمشيراً إلى أن التق

وجاء في التقرير أن االتحاد األوروبي اقترح رزمة شاملة لتحديث معبر كرم أبـو سـالم مـع إمكـان                    
  .المساهمة بشكل إضافي في فتح كل معابر غزة أمام المساعدات والتجارة واألفراد

 فـي   9.3 بنـسبة    2010راضي الفلسطينية المحتلة استمر في العام       وبين التقرير أن نمو االقتصاد في األ      
خالل هذه الفترة، قامت السلطة الفلسطينية، عبر أداء مالي متماش إلى حد كبيـر مـع                «: وأضاف. المئة

التقدم في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية المنـصوص       «ونوه بـ   » ، بخفض عجزها المالي   2010موازنة عام   
ح والتنمية الفلسطينية والتي انعكست في خطة العمل أيضاً، خصوصاً في مجـال             عليها في خطة اإلصال   

  .»تحسين المساءلة المالية واإلدارة السليمة للتمويل العام
وأشار التقرير إلى أن االتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية اتخذا خطوات إضافية نحو تعزيز الحـوار               

وقال إن العمل جار إلعداد خطة عمل جديـدة  . ار األوروبيالسياسي واإلصالح ضمن إطار سياسة الجو  
  .2011يتوقع أن يتم إنجازها خالل عام 

ضخ كميات كبيـرة مـن المـساعدات        « في المئة ألي     9.3وعزا التقرير نمو االقتصاد الفلسطيني بنسبة       
األفـراد فـي    الدولية من الجهات المانحة، وتخفيف إضافي للقيود على حركة تنقل البضائع وحرية تنقل              
  .»الضفة الغربية، وإلغاء بعض القيود التي كانت تفرض على واردات محددة في قطاع غزة

  31/5/2011الحياة، لندن، 
  

   بالقاهرة لبحث تنفيذ المصالحة واالعتقاالت السياسيةعباسشلح يلتقي  .15
شلح ونائبه زياد  وفداً يضم أمينها العام رمضان أنقالت حركة الجهاد اإلسالمي :  أشرف الهور-غزة 

النخالة اجتمع بشكل مطول أمس في العاصمة المصرية القاهرة بالرئيس محمود عباس، وبحثا جملة من 
   .القضايا أهمها تعزيز المصالحة الداخلية

 نسخة منه أن اللقاء الذي وصف "القدس العربي"وذكر تصريح صحافي صدر عن الحركة وتلقت 
من القضايا من أهمها تعزيز المصالحة، وبحث تنفيذ الخطوات الكفيلة  تناول جملة "المهم واإليجابي"بـ

تناول بشكل مركز "وأكدت الحركة أن اللقاء كذلك  .بإنجاحها، إضافة إلى بحث ملف المرجعية الوطنية
  ."موضوع االعتقاالت السياسية واالستدعاءات والتصدي للتحديات المقبلة والتهديدات الصهيونية

وذكر  .حركة الجهاد بالدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر في مقر المشيخة بالجامع األزهرهذا والتقى وفد 
البيان أن شلح بحث مع الدكتور الطيب خطاب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي األخير وسبل 

  .التصدي له ولممارسات إسرائيل في الفترة القادمة
رة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مشيداً في وخالل اللقاء وضع شلح الشيخ الطيب في صو

 ."دوره في مواجهة تحديات الصهاينة كمؤسسة توحيدية ومنارة للعلم والمعرفة"ذات الوقت باألزهر لـ
سياج العقيدة اإلسالمية ورأس حربة األمة في الدفاع عن مقدساتها ومواجهة " األزهر هو إنوقال شلح 

  ."في تهويد القدسالمخططات اإلسرائيلية 
  31/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  في جنين" الجهاد" اعتقاالت في صفوف حملةشن االحتالل ي .16

ان قوات االحتالل اعتقلت محمد عزمي مرداوي ومنى حسين قعدان " معا" قالت مصادر امنية لـ:جنين
 من بلدة كفر راعي راهيمإبوسجى جاسر الشيباني من بلدة عرابة وبالل سعيد ذياب ومجدي وليد الشيخ 
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 اسعد بداد ومراد وليد ماليشة من بلدة جبع وطه ناجح شرقاوي من بلدة الزبابدة وجمال عبد وإبراهيم
الفتاح يوسف من بلدة عانين وفادي احمد زيود من بلدة سيلة الحارثية وجمعيهم ينتمون لحركة الجهاد 

  .اإلسالمي في جنين
في مدينة " الفتاة المسلمة" جمعية البراءة المسلمة أغلقتاالحتالل  قوات أن األمنية المصادر وأوضحت

جنين، حيث قام الجنود بتكسير البوابة الرئيسية للجمعية ومصادرة كل ما تحتويه الجمعية من ملفات 
  .إغالقه حاسوب وتم وأجهزة وأوراق
تب االغاثة  قوات االحتالل داهمت مكتب حزب الشعب الفلسطيني ومكإن ذات المصادر وأضافت
 لأليتام وعدد من المحالت والمكاتب في عمارة البريكي وسط مدينة جنين وصادرت بعض اإلسالمية

  .اإلسالمية واإلغاثةالمحتويات من مكتب الحزب 
  31/5/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  واعتقالها كوادرنا إلفشال المصالحة لتقاربنا مع فتح منزعجة "إسرائيل": "جهادال" .17

كد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الدكتور خالد البطش أن االعتقاالت الصهيونية بالضفة أ: غزة
 كادرا من الجهاد فجر اليوم الثالثاء، تهدف إلفشال المصالحة 12المحتلة التي كان آخرها اعتقال 
  .الفلسطينية وإرباك الجبهة الداخلية

ى أن االعتقاالت في صفوف الحركة تسعى عل" الرسالة نت " وشدد البطش في تصريح صحفي وصل 
  .إلفشال التقارب بين قيادة الجهاد وحركة فتح، وأيضا التقارب مع رئيس السلطة محمود عباس

االحتالل لم يسره لقاء عباس مع األمين العام لحركة الجهاد الدكتور رمضان شلح، وباتت : "وقال
  ".لطةإسرائيل منزعجة تماما من تقاربنا مع حركة فتح والس

 ستزيد فصائل المقاومة تمسكا بالمصالحة الفلسطينية، ،وأكد القيادي في الجهاد اإلسالمي أن االعتقاالت
الجهاد ستبقى تشير إلى الكيان الصهيوني باعتباره العدو المركزي ومركز " بوصلة"مشددا على أن 

  .التناقض
 31/5/2011الرسالة نت، 

  
18. موقفها شديد المتانة لمناصرة الشعب الفلسطينيوفد حماس يختتم زيارته للجزائر ويعد   

أشاد القيادي في حركة حماس صالح البردويل بموقف الجزائر من القضية الفلسطينية، ووصفه : القاهرة
  ".شديد المتانة والوضوح لصالح مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني"بأنه 

 له إلى الجزائر للمشاركة في في ختام زيارة" قدس برس"وأكد البردويل في تصريحات خاصة لـ 
بذكرى انطالقتها العشرين وبمناسبة الذكرى الثامنة " حمس"احتفاليات حركة مجتمع السلم الجزائرية 

  .لرحيل مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح، أنه لمس تعاطفا شعبيا ورسميا مع القضية الفلسطينية بشكل كبير
وكانت لنا لقاءات مع عدد من القيادات السياسية لقد حظينا برعاية رسمية وشعبية كبيرة، : "وأضاف

والبرلمانية الجزائرية على هامش االحتفاالت، ولمسنا حجم التعاطف مع القضية الفلسطينية، التي تعتبر 
  ".القاسم المشترك بين مختلف العائالت السياسية الجزائرية

  30/5/2011قدس برس، 
  

   بدمشقسياسي لحماس المكتب الاجتماع يحضرزهار لن ال": الحياة" .19
وصل إلى القاهرة أول من أمس القيادي في حركة حماس محمود الزهار :  جيهان الحسيني–القاهرة 

 أن "الحياة"وعلمت . قادماً من الجزائر حيث كان في زيارة قصيرة تلبية لدعوة من البرلمان الجزائري
. أ اليوم بكامل هيئته في دمشقالزهار لن يحضر اجتماعات المكتب السياسي لحركة حماس التي ستبد
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ويبدو أن تباين وجهات النظر بين الزهار وأعضاء المكتب السياسي اآلخرين وراء غياب الزهار عن 
  .حضور هذه االجتماعات على رغم أنه عضو في المكتب السياسي للحركة

  31/5/2011الحياة، لندن، 
  

   مسيرات العودة لالجئينطالب بحمايةويفي لبنان يستقبل وفدا أمميا  ممثل حماس .20
استقبل علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان وفدا من مكتب ممثل األمين العام لألمم المتحدة : بيروت

في لبنان، ضم مسؤولة العالقات السياسية إليزابيث سلود ومساعدها إمانويل بارغوس، في حين حضر 
  .م وياسر عزاماللقاء عضوا القيادة السياسية للحركة مشهور عبد الحلي

وقد جرى خالل اللقاء بحث األوضاع الفلسطينية في لبنان، وتداعيات مسيرة العودة التي جرت في 
مايو الماضي، في الذكرى الثالثة والستين لنكبة الشعب / مارون الراس في الخامس عشر من أيار

  .الفلسطيني
، موضحا أن "جل تطبيق حق العودةبمواصلة التحرك من أ"وأكد بركة على حق الالجئين الفلسطينيين 

أن الالجئين "مسيرة العودة في مارون الراس كانت سلمية، وقد كان هدفها إرسال رسالة للمجتمع الدولي 
الفلسطينيين في لبنان متمسكون بحقهم في العودة إلى ديارهم في فلسطين، ويرفضون مشاريع التوطين 

  ".والتهجير والوطن البديل
م المتحدة بتأمين الحماية لالجئين الفلسطينيين، خصوصا أن مسيرات العودة سوف وطالب بركة األم

ليس مبررا لجيش االحتالل الصهيوني أن يطلق الرصاص الحي "تتكرر باتجاه فلسطين، مشددا على أنه 
  ".على متظاهرين عزل يطالبون بالعودة إلى ديارهم األصلية

  30/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  اتفاق المصالحة الخمس والعليا للحوار لتنفيذ اللجان تدعو" الشعبية" .21
 اقترح كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دعوة اللجنة العليا :غزة

 واللجان الخمسة باعتبارها تعكس تمثيال وطنيا لمراقبة 2009للحوار التي تشكلت في حوار القاهرة 
  .فاق المصالحةوتنفيذ ات

كيفية دعم اتفاق "في غزة، على هامش لقاء عقدته الجبهة بعنوان " معا"وقال الغول في حديث لمراسل 
إن كل ملف من ملفات الحوار يجب ان يكون أداه :" مساء اليوم في غزة" المصالحة وتطوير وحماية

  . المجتمعمتابعة من قبل اللجان لتنفيذها بمساندة من قبل المؤسسات المعنية في
وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة أن هذا اللقاء تفاعلي بين مجموعة من الشخصيات السياسية 
واالجتماعية ورجال األعمال بهدف التفاعل في كيفية حماية اتفاق المصالحة من أي احتماالت 

العودة إلى لالنقضاض عليه أو االرتداد عنه بهدف تطويره وتوفير شبكة األمان لحمايته من خالل 
إشراك القوى السياسية والمجتمعية في تنفيذ االتفاق وتحويل بنوده إلى تطبيق في الميدان يعكس المصلحة 

  .الوطنية بعيدا عن أي اعتبارات فئوية
يجب تطبيق هذا االتفاق "ولضمان تنفيذ االتفاق قال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة 

وى السياسية واالجتماعية، وكذلك يجب عدم التلكؤ في تنفيذ االتفاق واإلسراع بمشاركة من قبل كل الق
وأكد رباح خالل كلمة له على ضرورة إيقاف االعتقال السياسي فورا  ".في تشكيل حكومة توافق وطني

  .سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة واإلسراع في إطالق سراح المعتقلين
  31/5/2011وكالة معا اإلخبارية، 
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  "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة" يعلن تنحيه عن رئاسة الشقاقيعبد العزيز  .22
، "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"أعلن الدكتور عبد العزيز الشقاقي تنحيه عن رئاسة : رام اهللا

وبين  .وذلك بعد شهور من تعيينه في هذا المنصب، خلفا للرئيس السابق للتجمع الدكتور ياسر وادية
نسخة عنه، أن خطوته هذه تأتي في إطار قناعته بأن " قدس برس"الشقاقي، في تصريح مكتوب وصل 

الشارع الفلسطيني ينتظر من نخبه "، مضيفاً أن "ال تتسع لمزيد من األرقام الهالمية"الساحة الفلسطينية 
 االستثمار على توجهات عملية تدعم اتفاق المصالحة وليس سعي وراء مصالح شخصية تعمل على

محاولة البعض حرف مسيرة عمل تجمع الشخصيات المستقلة : "وتابع ".حساب المصلحة الوطنية
والسماح للتدخالت غير المسؤولة بصياغة توجهات العمل المستقل الجماعي تسبب في انشغال 

دمة ألشخاص الشخصيات المستقلة بهوامش تعمل على استنفاذ الجهد والطاقات الوطنية في غير محلها خ
  ".ال وطن

  30/5/2011قدس برس، 
  

   حملة التهويد في القدستستنكرفتح  .23
اعتبرت حركة فتح ما يجري في القدس الشرقية عملية تهويد باطلة ومخالفة للقانون الدولي باعتبارها 

 ولفتت الحركة في بيان صدر امس عن مفوضية اإلعالم والثقافة، .1967مدينة فلسطينية محتلة منذ عام 
نظر العالم إلى الحملة التي يتعرض لها التراث الفلسطيني اإلنساني في القدس، وقالت ان المعالم 

  .الحضارية والثقافية والتاريخية في المدينة المقدسة تتعرض لحملة تزييف وتهويد غير مسبوقة
  31/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  من السجون المصرية" حزب اهللا" وهربت بمساعدة "القسام"نسقت مع : نوفلأيمن  .24

 سجن المرج، في كان محبوساً الذي حركة حماس، أيمن نوفل، فيروى القيادى :  أسامة خالد- غزة
 المصري" حواره مع في وقال يناير، 25تفاصيل أكبر عملية هروب جماعى من السجن بعد أحداث 

 كان مع أعضاء خلية حزب اهللا، ، عبر هاتف محمول"عز الدين القسام"، أنه نسق مع كتائب "اليوم
 انتظاره فور خروجه، وأنهم أطلقوا طفايات الحريق ليشكل دخانها في سيارات كانت 3فأرسلوا إليه 

 القاهرة يومين، ثم توجه إلى أسيوط، ومنها إلى سيناء عبر في الهروب، موضحاً أنه بقى فيستاراً لهم 
  : نص الحوارولالطالع علىمركب، ووصل إلى غزة عبر األنفاق، 

2152=IssueID&298651=ArticleID?aspx.2article/com.alyoum-almasry.www://http  
  31/5/2011المصري اليوم، القاهرة، 

  
  لقدس مشروع قانون لتهويد أسماء األحياء العربية في ا .25

قدمت عضو الكنيست اإلسرائيلي تسيبي حوطوبلي من الليكود أمس :  وكاالت– جمال جمال -فلسطين 
اقتراح قانون لتهويد اسماء االحياء العربية في القدس المحتلة ومنع استعمال االسماء العربية في الوثائق 

م اليها عدد من اعضاء وكانت حوطويلي قد اعدت اقتراح القانون وانض. ووسائل االعالم الرسمية
وحسب االقتراح فان القانون سيشمل االحياء التي يستوطن فيها اليهود ويلزم بلدية . الليكود من اليمين

وحسب صحيفة يديعوت احرونوت . االحتالل بتغيير االسماء والالفتات ومنع استعمال االسماء العربية
وحي الطور سيصبح " كدمات صهيون"ول الى العبرية ووفقا لقانون حوطوبيلي فإن اسم ابو ديس سيتح

  ".معليه زيتيم"وراس العامود " تل حنانيا"
  31/5/2011، الدستور، عمان
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   عرضة لسقوط مئات الصواريخ اإلسرائيلية مواجهة عسكرية ستكون المدن أيفي: فلنائي .26
 ماتان فيلنائي، إن الجبهة قال وزير الجبهة الداخلية في الحكومة اإلسرائيلية، :الناصرة ـ زهير أندراوس

الداخلية أعدت خطة متكاملة إلخالء المناطق واألماكن الحساسة في إسرائيل والدفاع عنها في وقت 
  .الضرورة

وقال الوزير ماتان فلنائي إن الفرضية القائمة لدينا هي أنه في أي مواجهة عسكرية مقبلة ستكون المدن 
ريخ، ونتيجة ذلك سيتم إجالء سكان من بيوتهم إلى مناطق تكون اإلسرائيلية عرضة لسقوط مئات الصوا
  .أكثر أمناً، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية نفسها على اقتراح الوزير فلنائي 
تحصينها من أجل ضمان استمرار بشأن حماية البنى التحتية الوطنية والمنشآت الحساسة، والذي يقضي ب

وسيتم بلورة الخطة الرامية إلى تنفيذ هذا التحصين بالتعاون مع وزارات . عملها في حاالت الطوارئ
  .البنى التحتية والمواصالت واالتصاالت

وقال فلنائي إن التعرض للبنى التحتية القطرية والمنشآت الحساسة يمكن أن يلحق أضراراً بالغة بسكان 
ل واقتصادها وأمنها ومناعتها الوطنية، لذا ال بد من تحصينها بهدف ضمان استمرار عملها في إسرائي

  .حاالت الطوارئ
  31/5/2011،القدس العربي، لندن

  
  فتح معبر رفح يؤكد أن غزة ال تشهد حصاراً أو احتالالً إسرائيلياً : مريدور .27

 معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة اعتبر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، دان مريدور، أن فتح
  .، حسب قوله"ال تفرض أي حصار أو احتالل على غزة"يدلّل على أن حكومته 

فتح المعبر يؤكد أن قطاع غزة ال يخضع "، )30/5(وأضاف في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم اإلثنين 
ه ال نقص في المنتجات وأن لحصار وال الحتالل إسرائيلي، كما أن كل من يزور القطاع يدرك بأن
  .، على حد قوله"االدعاء السائد بأن إسرائيل تقوم بتجويع سكانه ال يمت إلى الواقع بصلة

ال حاجة لتنظيم "ونوه إلى أنه بناء على قرار السلطات المصرية تمديد ساعات العمل في معبر رفح فإنه 
  ".رحالت ما يوصف بقوافل إغاثية إنسانية

تثبيت االستقرار والسالم "على أن معاهدة السالم المبرمة بين تل أبيب والقاهرة تهدف لـ وشدد مريدور، 
  .، حسب تعبيره"في الشرق األوسط، وأن المصلحة اإلسرائيلية في الحفاظ عليها ال تقل عن تلك المصرية

  30/5/2011قدس برس، 
  

  تركيا ال تتحرك بطريقة مسؤولة: داني أيالون .28
نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني أيالون من انه سيتم منع قوافل   حذر:لر دارين بات-اسطنبول

المساعدات في المستقبل السباب أمنية واتهم هيئة االغاثة االسالمية التركية باالستفزاز واعداد الساحة 
  .وقال ان تركيا ال تتحرك بطريقة مسؤولة. لمواجهة محتملة

.. ال يسمح أي بلد مسؤول لمواطنيه بالذهاب الى مناطق صراع  "وقال في مقابلة تلفزيونية في القدس
حققنا نجاحا كبيرا مع كل دول المنطقة باستثناء . مناطق نزاع واشتباكات يمكن ان يتعرضوا فيها لالذى

  ."تركيا
  31/5/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  مانة ألاموال وخيانة أ اتهام ضد ليبرمان بتهمة تبييض الئحةإعداد : هآرتس .29
اإلسرائيلية الصادرة اليوم الثالثاء، أن المستشار القانوني للحكومة ' هآرتس' كشفت صحيفة :القدس

والنيابة العامة اإلسرائيلية أعدا مسودة الئحة اتهام ضد وزير الخارجية ابيجدور ليبرمان، المتهم بخيانة 
  . األمانة، والخداع وتبييض األموال وتهديد شاهد

 بتسجيل شركة 2001ة، فإن ليبرمان، حين كان يشغل منصب وزير البنية التحتية قام عام وحسب المسود
وستقوم النيابة بتقديم . 2008-2002 مليون دوالر بين السنوات 6.2، وتم تحويل 'جزر العذراء'في 

  .لوائح اتهام ضد ابنته ومحاميه ومستشاره
مع إلى أقوال ليبرمان قبل تقديم الئحة االتهام وقالت الصحيفة أن المستشار القضائي االسرائيلي سيست

   .وسيكشف له عن وثائق تؤكد تورط الوزير بالتهم التي ستوجه له في الئحة االتهام
  .يذكر أنه في حال تقديم الئحة اتهام ضد وزير، فإن عليه االستقالة من منصبه

  31/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  ئيلي أثناء نشوب حرب أو وقوع زلزال سراإ ألف 300خطة الخالء : يديعوت .30
تبحث اللجنة الوزارية الخاصة باعداد الجبهة الداخلية االسرائيلية، خطة لكيفية التعامل مع نشوب حرب 
واسعة النطاق ضد اسرائيل او حدوث هزة ارضية قوية، حيث اعد هذه الخطة وزير الجبهة الداخلية 

  .االسرائيلية متاي فلنائي
 الف اسرائيلي من بيوتهم اثناء 300الوزارية ببحث تفاصيل هذه الخطة وكيفية اخالء وستقوم اللجنة 

  .نشوب حرب او وقوع هزة ارضية في البالد
العبرية فان اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم االثنين، بحث " يديعوت احرونوت"وبحسب ما نشرته صحيفة 

  .سرائيليةهذه الخطة للمصادقة عليها قبل عرضها على الحكومة اال
وقد جاءت ضرورات وضع هذه الخطة في اعقاب التخبط الذي اصاب المؤسسة االسرائيلية اثناء الحرب 
الثانية على لبنان، عندما ترك العديد من االسرائيليين منازلهم خوفا من استمرار سقوط الصواريخ على 

الخدمات االساسية، وكذلك عدم شمال البالد، والذي اظهر عجز المجالس المحلية والبلديات في تقديم 
  .وجود جهة رسمية تقود الوضع الداخلي االسرائيلي

 قيادة الجبهة الداخلية في - بشكل مباشر-واضافت الصحيفة ان هذه الخطة تعتمد على تولي المسؤولية
الجيش االسرائيلي حال وقوع حرب واسعة على اسرائيل، وان تكون قيادة الشرطة االسرائيلية هي 

  .ولة عن اخالء االسرائيليين حال وقوع هزة ارضيةالمسؤ
واشارت الصحيفة انه على ضوء االحتمالين، فان الجيش االسرائيلي، سيكون هو المسؤول عن تأمين 
احتياجات االسرائيليين واخالئهم من المناطق التي تتعرض للصواريخ، حال وقوع الحرب، وايجاد اماكن 

 الخدمات االساسية، بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية، ومختلف الجهات اكثر امنا لهم، وكذلك تقديم كافة
  .المختصة

وتتضمن ايضا هذه الخطة، وضع برنامج واضح، لتأمين كافة االماكن االستراتيجية االسرائيلية، والحفاظ 
  .عليها، خاصة مفاعل ديمونا النووي

  30/5/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  لى الحدود مع سوريا ولبنان تحسبا لذكرى النكسة تعزز قواتها ع"سرائيلإ" .31
اكدت مصادر اسرائيلية االثنين بان الجيش االسرائيلي يشهد استعدادات : رام اهللا ـ وليد عوض

لمواجهات قد تندلع الشهر القادم مع الفلسطينيين وبعض المتضامنين العرب الذين قد يتوجهون من 
  .التاريخيةاالردن وسورية ولبنان نحو حدود فلسطين 
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ونقل عن مسؤول عسكري اسرائيلي كبير قوله ان هناك استعدادات تجري الحتمال اندالع احتجاجات 
عنيفة على طول حدود اسرائيل في األيام المقبلة في ظل اعتزام نشطاء التوجه من االردن وسورية 

  .1967ولبنان الى الحدود احياء لذكرى حزيران عام 
' خطوط حمراء'جنب سقوط ضحايا مدنيين ولكن تم وضع واضاف ان الجيش يأمل في ت

وهذا يعني ان اسرائيل لن تسمح للمتظاهرين باجتياز الحدود خالل احتجاجات االسبوع .للمظاهرات
  .المقبل المتوقعة

وزعم ان الجيش سيكون مستعدا بشكل أكبر هذه المرة، وسيتم نشر أعداد أكبر من القوات، كما قال، 
  .ة بأدوات مكافحة الشغب مثل الرصاص المطاطي وخراطيم المياهوأنها ستكون مجهز

  31/5/2011، القدس العربي، لندن
  

   اشترى معدات جديدة خاصة بمكافحة الشغب اإلسرائيليجيش ال": سرائيل ناشونال نيوزإ" .32
اكدت مصادر اسرائيلية االثنين بان الجيش االسرائيلي يقوم بشراء معدات  :رام اهللا ـ وليد عوض

ديدة، في إطار استعداداته للتعامل مع مواجهات محتملة واسعة مع الشارع الفلسطيني خالل شهر ج
  .القادم سبتمبر/ أيلول

اإلخبارية ان جيش االحتالل اشترى معدات جديدة خاصة بمكافحة ' شبكة اسرائيل ناشونال نيوز'وقالت 
 وقوعها على نطاق واسع في الشارع ، للتعامل مع مواجهات يحتمل'غير قاتلة'الشغب، وصفتها بأنها 

كما أشار المصدر إلى أن رئيس أركان الجيش االسرائيلي .  سبتمبر القادم/الفلسطيني خالل شهر أيلول
أجرى األحد جولة تفقدية في الضفة الغربية، زار خاللها اللواء العسكري هناك، ) بني غانتس(الجنرال 

القادم،   سبتمبر/قد تندلع في شهر أيلول' أحداث' للتعامل مع لالطالع على استعدادات الجيش التي يجريها
  .والذي قد تتوجه فيه السلطة للجمعية العامة لألمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية

وذكر أن هذه االستعدادات تأتي كذلك في ضوء توقع إطالق مبادرات عديدة مستقبلية وصفت بأنها 
ح المصدر أن رئيس هيئة أركان الجيش أوعز إلى قيادات اللواء بالحفاظ على وأوض .'معادية إلسرائيل'

  .أهداف إسرائيلية'ضد ' إرهابية'درجة عالية من التأهب، وتوقع ارتفاع ما أسماها أعمال 
  31/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  "ةهجومي" للتعامل مع مواجهات فلسطينية محتملة بأساليب تستعدالشرطة اإلسرائيلية  .33

قال مفوض الشرطة االسرائيلي يوحنان دانينو ان إسرائيل تستعد الحتمال اندالع  :رام اهللا ـ وليد عوض
  .اضطرابات عنيفة واسعة النطاق تهدد امن وسيادة اسرائيل في حال تم االعتراف بدولة فلسطينية 

 التي نشرت على واضاف ان مناطق االحتكاك بين السكان ومحاوالت التسلل عبر الحدود والنداءات
  .صفحات الفيسبوك تقود الى واقع جديد يهدد سيادة اسرائيل

واضاف دانينيون ان الشرطة االسرائيلية كونها مؤسسة امنية يجب عليها ان تتوقع كل االحتماالت 
  .ومختلف السيناريوهات واعداد نفسها تماشيا مع هذه المعطيات

االسرائيلية ال يمكنها االعتماد على اجراءات وخطوات وتابع ان هذه مهمة وتحد وطني اذا ان الشرطة 
دفاعية فقط ، وانما يجب عليها ان تكون هي المبادرة بالهجوم وعليه فان الشرطة ستقوم بالعمل وفق 

  .مختلف التصورات
  31/5/2011، القدس العربي، لندن
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  في القدس " أوباما" يحمل اسم إستيطانيموقع  .34
ا لجمعيات إستيطانية ببناء موقع إستيطاني عشوائي جديد يصل مدينة سمحت إسرائيل مؤخر: القدس

" الواقعه الى الشرق من القدس، فيما أطلق عليه أسم " معالية أدوميم"القدس المحتلة مع تجمع مستوطنة 
ته ، وفقا لما أكد"وذلك تكريماً لمواقف الرئيس األميركي باراك أوباما المتضامنة مع الدولة العبرية" أوباما

  .مصادر إسرائيلية
  31/5/2011، وكالة قدس نت

  
  نصب جدارا إسمنتيا بمحاذاة قطاع غزة ت "إسرائيل" المقاومة صواريخلمنع  .35

يهدف لتوفير " باطون"شرع جيش االحتالل اإلسرائيلي صباح الثالثاء بنصب جدار أسمنتي : القدس
وتأتي هذه  .المحاذية لحدود قطاع غزة" ة ساعدالقرية التعاوني"الحماية للحافالت والسيارات القادمة إلى 

 على خلفية تعرض حافلة في نفس المنطقة قبل حوالي -حسب اإلذاعة اإلسرائيلية العامة-الخطوة 
  .شهرين إلصابة صاروخ جرى إطالقه من قبل كتائب القسام مما أدى إلى مقتل مستوطن إسرائيلي

  31/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
   

  األحداث التي تشهدها المنطقة العربية ستزيد إنفاق تل أبيب العسكري: إسرائيليخبير  .36
حذر اقتصادي إسرائيلي من أن التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية قد تؤثر على التوازن : الناصرة

  .العبريةالحالي، مؤكداً أن حدوث ذلك سينتهي بزيادة حجم اإلنفاق العسكري للدولة " جيوسياسي"الـ 
إن األحداث التي تجري : "مايك ستراوسزينسكي" بنك اسرائيل"وقال نائب مدير دائرة البحوث التابعة لـ 

حالياً في العالم العربي يمكنها أن تؤثر على التوازن الجيوسياسي القائم، ورغم ذلك فإنه من السابق 
  ".نة إسرائيل في المدى الطويلألوانه تحديد أي نوع من الـتأثير سيكون لتلك األحداث على مواز

يرجح أن : "اإلسرائيلي المتخصص بالشؤون االقتصادية عن الخبير االقتصادي قوله/ غلوبز/ونقل موقع 
 على نمو اإلنفاق العسكري في إسرائيل، وذلك بعد مرور سنوات - في المدى القصير-تؤثر األحداث 

موضحاً أن الحجم الفعلي للموازنة ". وي ملياري شيكلارتفع خاللها هذا االنفاق بمقدار يبلغ متوسطه السن
  .العسكرية اإلسرائيلية السنوية كان يتجاوز حجم الموزانة األصلية، التي وضعت خالل تلك السنوات

وشدد ستراوسزينسكي، خالل مشاركته أمس األحد في جلسة اقتصادية نظمها معهد فالك بالجامعة 
رات التي تتخذها الحكومة  بشأن الموازانات خالل األشهر العبرية، على ضرورة أن تراعي القرا

القادمة، وهو ما يشمل االتفاقيات المتعلقة باألجور، التأثير المتوقع لتلك القرارات على موزانة الحكومة 
  .2013للسنوات القادمة، وبالتحديد بدءا من عام 

  30/5/2011قدس برس، 
  

  لمنظمة على القدس بهدف تهويدها ا اإلسرائيلية الهجمة يستنكرخطيب األقصى .37
 يوسف جمعة سالمة خطيب المسجد .استنكر الشيخ د:  وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 

األقصى المبارك النائب األول لرئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس الهجمة المنظمة التي تقوم بها 
وفصلها عن محيطها الفلسطيني ومحاصرتها سلطات االحتالل على مدينة القدس بهدف تهويدها 

إننا نقرع اليوم أجراس الخطر أمام أبناء األمتين العربية "وقال سالمة في بيان صحفي . بالمستوطنات
واإلسالمية، ألن خطوات التهويد المتسارعة للمدينة المقدسة، تسير بتنسيق كامل بين حكومة االحتالل 

خصيص ميزانية جديدة إضافة للميزانيات األخرى، وهذا يدل داللة وأثرياء اليهود في العالم حيث تم ت
واضحة على مدى استهدافهم للمقدسات في القدس، كما قاموا بخطوة مشتركة تهدف إلى تحقيق أمرين 
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: تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس فهم ال يريدون أحداً من المقدسيين داخلها، والثاني: وهما األول
  .الستكمال تهويد القدس بشكل كامل وخاصة منطقة حائط البراقسعيهم المتواصل 

 األحد في ساحة مسجد القلعة بالقرب األول أمسواعتبر الشيخ سالمة أن عقد جلسة لحكومة االحتالل 
  .من باب الخليل بالقدس يعد انتهاكاً صارخاً بحق مسجد من مساجد القدس

  31/5/2011الدستور، عمان، 
  

  أصلها باطلة من إجراءاته باطل وكل اإلسرائيلياالحتالل : ية القدس للتنممؤسسة .38
 تغيير أسماء األحياء االحتالل اقتراح بخصوص ، بيانا30/5ً عممت مؤسسة القدس للتنمية يوم االثنين

 الهجمة الشرسة إن باطلة من أصلها، إجراءاته باطل وكل اإلسرائيلياالحتالل  ":الفلسطينية، وجاء فيه
 العربي الفلسطيني في القدس، اإلسالمي االحتالل اإلسرائيلي هذه األيام ضد القدس والتراث التي يقوم بها

ن هذا التطرف إ: " وأضاف البيان."هي نتاج للتطرف والعنصرية والكراهية التي يعيشها االحتالل
االقتراحات ، وهذا الصلف في هذه أساساً للقدس اإلسرائيليوالعنصرية والكراهية المتمثلة في االحتالل 

 وأصبحت اإلسرائيلية المؤسسة االحتاللية إليهليدل بما ال يدع مجاال للشك االنحطاط الذي وصلت 
 مارس االحتالل التزييف والكذب بشكل أنبعد " وعلى المكشوف"عمليات التزييف والكذب والدجل علنية 

سطيني في القدس هو حق سالمي العربي الفلالحق اإل" وأكدت على أن ."خفي على مدار عقود كاملة
  . " التزييف واالحتالل مهما كانتإجراءاترباني ال يضره 

  30/5/2011، 48و يموقع فلسطين
  

  قرارات الحكومة اإلسرائيلية األخيرة بشأن القدس تدخلها إلى مرحلة أكثر ظالمية: مركز القدس .39
 يوملحكومة اإلسرائيلية اجتماع ا" مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية"وصف بيان أصدره 

األحد، في قلعة مسجد النبي داود في البلدة القديمة من القدس، هو اجتماع غير مسبوق ويحمل دالالت 
  .غاية في الخطورة على مستقبل الحضور العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة
كثر خطورة، بالنظر إلى أنها وأكد البيان أن القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو في تلك الجلسة هي األ

تدخل القدس ونواتها البلدة القديمة إلى مرحلة من التهويد والطمس أكثر ظالمية مما سجل حتى اآلن من 
 أن تسارع وتيرة الحفريات أسفل المسجد األقصى، وعن أسوار المدينة إجراءات تهويد، موضحاً

وأورد البيان سلسلة طويلة من إجراءات  .سالمقدسة، مؤشر واضح لما ستنتهي إليه األوضاع في القد
  .الطمس والتهويد تنفذها الحكومة اإلسرائيلية عبر بلدية االحتالل الذراع التنفيذي لتك الحكومة

  30/5/2011، 48و يموقع فلسطين
  

   حالة226 ولوائح اتهام في 759 طفل واعتقال 1,200التحقيق مع : 2010القدس  .40
يوم أورشليم "لمواطن، نشر صباح اليوم الثالثاء قبل يوم مما يسمى بـقال تقرير أعدته جمعية حقوق ا

بين " االحتكاكات" في نطاق ، إن السنة والنصف األخيرة قد شهدت ارتفاعاً"الموحدة كعاصمة إلسرائيل
وبحسب معطيات التقرير فقد تم التحقيق  .المقدسيين وبين قوات الشرطة، وخاصة في سلوان والعيسوية

، وقدمت  طفال759ً بشبهة رشق الحجارة، واعتقل 2010 طفل في العام الماضي 1,200مع نحو 
  . حالة226لوائح اتهام وتمديد اعتقال حتى نهاية اإلجراءات القانونية في 

  31/5/2011، 48موقع عرب 
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   النار في أراض زراعية فلسطينيةيضرمونالمستوطنون  .41
 إنل ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية، قال غسان دغلس مسؤو: يوسف الشايب -رام اهللا 

 زراعية في منطقة الشعرة جنوب أراض النار في أضرموا" ايتسهار"عشرات المستوطنين من مستوطنة 
  .قرية مادما جنوب نابلس، وتبلغ مساحتها ما يقارب من سبعة دونمات

  31/5/2011الغد، عمان، 
  

  سيرة االحتالل ترضخ لمطالب الحركة األسجونمصلحة  .42
كشف مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان عن أن أحد أبرز قادة مصلحة : الضفة الغربية

في سجن عسقالن؛  29/5 األحد يومالسجون اإلسرائيلية اجتمع بقيادات من الحركة األسيرة الفلسطينية 
رة، وإنهاء مشكلة للتباحث بمطالب األسرى، وإعالن مصلحة السجون الموافقة على شروط الحركة األسي

  .األسرى المعزولين
  31/5/2010، السبيل، عمان

  
   في األسر ويأمل أن تشمله صفقة التبادل29 غزة يدخل عامه الـ أسرىعميد  .43

عامه )  عاما59ً( ، عميد األسرى الفلسطينيين في قطاع غزة، سليم الكيال30/5 دخل يوم االثنين :غزة
ان قد اعتقل قبل ذلك عدة مرات وأمضى خاللها قرابة أربع التاسع والعشرين بشكل متواصل، فيما ك

 عاماً، وهو يكون بذلك قد أمضى 32سنوات، ليصل مجموع ما أمضاه في سجون االحتالل إلى قرابة 
  .في األسر ما يفوق ما أمضاه خارج األسر ببضع سنوات

  30/5/2011قدس برس، 
  

  2 طالب بتوفير الحماية ألسطول الحريةي في غزة اعتصام .44
 طالب الفلسطينيون المجتمع الدولي، خصوصاً األمين العام لألمم المتحدة بضرورة التحرك الجدي :غزة

 "إسرائيل"، ونددوا بالجريمة التي ارتكبتها  غزة قطاعإلى، وتمكينه من الوصول 2لحماية أسطول الحرية 
  .ايو الماضي م/ أيار31 وراح ضحيتها تسعة متضامنين أتراك في 1في حق أسطول الحرية 

جاء ذلك خالل اعتصام نظمته شبكة المنظمات األهلية أمس في ميناء غزة البحري بمشاركة المئات من 
ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات المرأة والعمال والشباب وأعضاء لجان 

جريمة أسطول "ولى على الصيادين التابعة التحاد لجان العمل الزراعي إلحياء الذكرى السنوية األ
  .، والترحيب باألسطول الجديد"1الحرية

  31/5/2011الحياة، لندن، 
  

   1967  لفلسطين يدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى نكسةاإلسالميالمجلس  .45
  :يونيو جاء فيه/  بمناسبة الخامس من حزيراناً لفلسطين بياناإلسالميصدر المجلس أ

  مبسم اهللا الرحمن الرحي
 والدولية للتضامن مع واإلسالمية لفلسطين يدعو المنظمات واالتحادات الشبابية العربية اإلسالميالمجلس 

  م1967الشعب الفلسطيني في ذكرى نكسة 
 لفلسطين يدعو المنظمات واالتحادات الشبابية العربية اإلسالميإن المجلس : لندن المملكة المتحدة

م في الجامعات والمعاهد في 1967ع الشعب الفلسطيني في ذكرى نكسة  والدولية للتضامن مواإلسالمية
 وغيرهم للتوجه إلى 48 فلسطين التاريخية عرب أنحاء فلسطين في الضفة والقطاع وفي أنحاءجميع 
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 المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين أجر األقصىالقدس لصالة الجمعة في المسجد 
  لف صالة فيما سواهالصالة فيه كأجر أ

م الشعوب كافة ونخص القيادات 1967إننا ندعو إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى نكسة 
 والعالم اإلسالمي في العالم العربي والعالم اإلعالميةوالتنظيمات واالتحادات والنقابات والمؤسسات 

عوهم ونحثهم على القيام بممارسة جميع المسيحي والعالم أجمع حيثما يتواجد الفلسطينيون قبل غيرهم ند
 المشروعة دوليا وضمن القوانين المرعية في أماكن تواجدهم،سواء أكان ذلك االحتجاجنشاطات 
 وسائر جماعات واإلعالمية والمنظمات المحلية والدولية من المنظمات الحقوقية باألحزابباالتصال 

 واحتجاجاتمشاركتهم الهم الفلسطيني بالقيام بفعاليات  والمساجد والكنائس وسائر المعابد لاإلنسانحقوق 
 المتحدة من أجل تحصيل الحقوق المشروعة للشعب األمملدى مؤسساتهم الرسمية وتفعيل الضغط على 

ونحث على المثابرة على تنبيه الجماهير على أهمية مناصرتهم . األرضالفلسطيني مثل سائر شعوب 
 وخاصة حقوقه في العيش اآلمن وحق تقرير المصير، ونبذ اإلنسانللعدالة وللشرعة الدولية ولحقوق 

 في األساسيةاالستيالء على أراضي الغير بقوة االحتالل العسكري الظالم، الن تطبيق العدالة هو الركيزة 
   واالستقرار في المجتمعات المحلية والدولية،األمن

امت بها الجماهير والمؤسسات العاملة على حق عاليات التي قف الجهود وال وغالياًوإننا إذ نثمن عالياً
 العربية األمةالعودة، والمسيرات التي قادت أبطال هذا الشعب الفلسطيني معززا بمساندة القليل من أبناء 

 القادمة تحمل الزحف حتى األيام حتى يافا وستكون  سلمياً زحفاًاإلقدام والمسيحية للسير على واإلسالمية
بر عن فخرنا واعتزازنا بالتضامن الكبير والمشاركة الفاعلة التي شهدتها ذكرى النكبة القدس، وإننا إذ نع

لهذا العام، في مختلف بقاع المعمورة والتي كان لها عظيم األثر في إحياء القضية الفلسطينية ومساندة 
  .الحق والموقف الفلسطيني

 والحق األممخيمات في العودة إلى الوطن وتأكيداً على حق شعبنا الفلسطيني المهجر في الشتات وفي ال
في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعماً لجهود القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس 

  .محمود عباس في إعالن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
  الشيخ عبد السالم أبو شخيدم .م د لفلسطين في أوروبا المفتي العااإلسالمي العام للمجلس األمين

30/5/2011  
  

   ملتقى رجال األعمال الفلسطيني األردنيجمعيةإشهار  .46
 أشهر رجال أعمال أردنيون وفلسطينيون مساء أمس في عمان جمعية ملتقى رجال األعمال :عمان

  . لتعزيز التعاون االقتصادي بين الجانبينالفلسطيني األردني التي تأسست حديثاً
 من البلدين توقيع اتفاقية تفاهم وتشارك بين الملتقى أعمالى هامش الملتقى الذي حضره رجال وتم عل

  .ومنتدى األعمال الفلسطيني في بريطانيا
  31/5/2011الرأي، عمان، 

  
   على إقفال بعض األقسام المهنية في معهد قبة شمرا احتجاجاً"الباردنهر "اعتصام لطالب : لبنان .47

فني في قبة شمرا، بدعوة من فصائل المقاومة واللجان الشعبية في مخيم نهر البارد نفذ طالب المعهد ال
القاضي بإقفال بعض األقسام المهنية في المعهد، ورفضا » األونروا«اعتصاما أمس، احتجاجا على قرار 

ية في االعتصام، تحدث باسم الفصائل واللجان الشعب. للمساس بأي من دوراته وال سيما المهنية منها
من خطورة اإلقدام على » األونروا«في الشمال أركان بدر، محذرا » الجبهة الديموقراطية«مسؤول 

، وحملها المسؤولية الكاملة »الذي يعتبر حاجة فلسطينية ومكسباً نرفض التراجع عنه«استهداف المعهد، 
 وتوسيعها لتشمل كل التي سيرد عليها شعبنا بتصعيد التحركات«عن التداعيات السلبية لتلك السياسة 
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إدخال المعهد ضمن الموازنة السنوية للوكالة، حتى ال »، مطالباً بـ»مجاالت عمل األونروا في الشمال
  .»يبقى في خانة مشروع وتحت رحمة المانحين، وتثبيت الموظفين والمدربين والعمال

  31/5/2011فير، بيروت، الس
  

   مدخنون الضفة والقطاعمن فلسطينيي% 22 .48
قال تقرير صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عشية اليوم العالمي لالمتناع عن : رام اهللا

:  البالغين مدخنون غزة وقطاع الغربيةالضفة فلسطينيي التدخين الذي صادف أمس، إن أكثر من خمس
لقطاع وأوضح التقرير أن نسبة المدخنين في الضفة وا.  فأكثر عاما18ًمن األفراد، % 22.5بواقع 

وذكر التقرير أن أعلى نسبة للمدخنين سجلت . في غزة% 14.6في الضفة مقابل % 26.9تتوزع بين 
وبين التقرير أن نسبة %. 11.3، وأدناها في محافظة شمال غزة بواقع %32.2في محافظة جنين بواقع 

في عام % 27.5خالل السنوات العشر األخيرة، حيث كانت % 18.2انتشار التدخين انخفضت بمقدار 
  .، ولعل االنخفاض األكثر كان في قطاع غزة2000

  31/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  وزارة الصحة بغزة تعلن استمرار أزمة نقص الدواء في المستشفيات .49
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أزمة نقص العديد من األدوية والمستلزمات :  أشرف الهور-غزة 

وذكرت في بيان  .زال تراوح مكانها، ما ينذر بوقوع كارثة صحية وإنسانيةالطبية من مشافي القطاع ال ت
 صنفاً من المستهلكات الطبية رصيدها 160 صنفاً من الدواء وأكثر من 150لها أن هناك ما يزيد على 

  ."يؤثر على العمل في األقسام الهامة"صفر، الفتة إلى أن هذا األمر 
 أربعة أيام 4جية التي حضرت إلى غزة في زيارة ميدانية لمدة وأشارت إلى أن البعثة الصحية النروي

ووقفت على النقص الحاد في األدوية والمهمات الطبية والتي نشرت تقريرها في مجلة الالنسيت الطبية 
  .حيث وصفت الوضع الصحي في القطاع بأنه محطم للقلوب ).The Lancet(العالمية 

  31/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  من مياه الشرب بقطاع غزة ال تتطابق مع معايير الصحة العالمية% 95:  حقائقورقة .50
 كشفت ورقة حقائق خاصة بواقع محطات التحلية في قطاع غزة، أصدرها مركز الميزان لحقوق :غزة

اإلنسان، عن أن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ساهمت في تعزيز مشكلة نقص وتلوث المياه في 
من مياه الشرب في القطاع ال تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية % 95 حوالي القطاع، مؤكدة أن

  .التي وضعتها، لمعدالت الشرب
وركزت الورقة على واقع محطات التحلية في قطاع غزة، سيما نوعية المياه المنتجة والسياسة الرقابية 

  .ية التي تسهم في تكريس المشكلةعليها، مشيرة إلى مشكلة نقص وتلوث المياه والسياسات اإلسرائيل
لتر في معظم آبار المياه وتصل في بعض  / ملجم600وقالت الورقة إن نسبة الكلوريد تصل إلى حوالي 

لتر، فيما تصل أقصى نسبة مسموح بها وفق معايير منظمة الصحة  / ملجم2000اآلبار إلى أكثر 
 400لتر، كما يرتفع تركيز النترات في معظم آبار القطاع ويصل إلى أكثر من  / ملجم250العالمية إلى

 50لتر، في بعضها، فيما تصل أقصى نسبة مسموح بها وفق معايير منظمة الصحة العالمية إلى  /ملجم
  .لتر، باإلضافة للملوثات األخرى من الكلوروفورم والفلوريدات والملوثات البكتروبيولوجية/ملجم

  30/5/2011، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ
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   للصوركالجئ.. "ما ال تعرفونه عن حياتي"افتتاح معرض  .51

افتتحت وكالة األونروا، أمس، معرضاً لصور الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لالجئين 
المعرض الذي يقام في قصر وضم  ."ما ال تعرفونه عن حياتي"الفلسطينيين الشباب، التي أطلقتها بعنوان 

، ثالثين لوحة للفائزين الثالثة األول، كذلك تم عرض لوحات  في العاصمة اللبنانية بيروتاألونيسكو
  .الفائزين بجوائز الترضية

  31/5/2011فير، بيروت، الس
  

  فتح معبر رفح يخدم القضية الفلسطينية ويعزز دور مصر في المنطقة": اهللاحزب " .52
قرار السلطات المصرية فتح معبر رفح بشكل دائم، يخدم قضية الشعب الفلسطيني "ن  أ"حزب اهللا" أكد

السلطات المصرية بهذا القرار الذي "، مهنئاً "ويعزز دور مصر في منطقتنا، وموقعها بين شعوب أمتنا
اً ، داعي"جاء كهدية مصرية جديدة، بعد المصالحة التي رعتها مصر الثورة بين فصائل الشعب الفلسطيني

ورحب ". المزيد من الخطوات التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته المحقة"إلى 
يؤدي إلى فك الحصار ولو جزئياً عن الشعب الفلسطيني "، معتبراً انه "بهذا القرار"، أمسالحزب في بيان 
قي وإنساني كبير لطالما دعا إلى فتح هذا المعبر كمطلب وطني وأخال"، موضحاً أنه "في قطاع غزة

  ."يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني
  31/5/2011السفير، بيروت، 

  
   بدالً من انتقاد مصر عن قطاع غزة الحصار"إسرائيل"لترفع :  في رام اهللالسفير المصري .53

أكد السفير ياسر عثمان، سفير مصر لدى السلطة الوطنية، فـي تـصريح              :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
خطوة مصر فتح معبر رفح أمام األفراد ال تعتبر بأي حال من األحوال إعفاء إلسـرائيل                 "أن" األيام"لـ

  ".من مسؤولياتها والتزاماتها عن قطاع غزة باعتبارها قوة االحتالل
وقال عثمان في رد على تصريحات مسؤولين إسرائيليين حاولوا إلقاء مسؤولية غزة على مصر بعد فتح                

 تحاصر وتسيطر على قطاع غزة براً وجواً وبحراً كما ما زالت تسيطر علـى               إسرائيل ما زالت  "المعبر  
المعابر التجارية، وكذلك فإنها تفرض حزاماً أمنياً على قطاع غزة وترفض تواصل قطـاع غـزة مـع                  

كما ترفض مـصر، أيـضاً، أيـة        ". الضفة الغربية وهو ما يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف         
  ".غالل خطوات مصر للتنصل من هذه المسؤوليات على اإلطالقمحاولة الست

غزة والضفة الغربية هما وحدة واحدة وكالهما يخضع لالحتالل الذي يجب أن ينتهي من أجـل     "وأكد أن   
  ".إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

 من إسرائيل فك الحصار عن      بدالً من التحلل من االلتزامات فإن المطلوب      "وشدد السفير عثمان على أنه      
غزة فوراً وفتح جميع المعابر التجارية وإنهاء القيود المفروضة على حركة األفراد والبضائع والـسماح               

  ".بالتواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
  31/5/2011، األيام، رام اهللا

  
   مع قطاع غزةحدوديالحكومة التركية ترحب بقرار مصر فتح معبر رفح ال .54

رحبت الحكومة التركية بقرار السلطات المصرية المتعلق بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع             : إسطنبول
  .غزة بصورة دائمة، اعتبارا من يوم السبت الماضي
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إن تركيا تؤمن بأن فتح معبر رفح سيساهم فـي          : "وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان صادر عنها       
، معربة عن أملها بأن تدفع هـذه الخطـوة          "وف الصعبة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة       تخفيف الظر 

  ".إعادة النظر في ممارساتها الالإنسانية ضد شعب غزة"الكيان الصهيوني نحو 
وهنّأ بيان الخارجية التركية مصر على المساعي التي بذلتها لضمان الوفاق الوطني الفلسطيني، وعلـى               

  . لتي أقدمت عليها لتحسين ظروف الحياة اليومية ألهالي غزة من خالل فتح معبر رفحالخطوة الهامة ا
  30/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   "اسرائيل"تركيا تعبر عن الغضب ازاء  .55

قال وزير الخارجية التركـي     : سايمون كاميرون مور    - طوالي كارادنيز  -) رويترز (- )تركيا(قونية  
يوم االثنين بعد مرور عام على اقتحام قوة اسرائيلية لسفينة مساعدات انـه ال يمكـن                أحمد داود أوغلو    

  .للحكومات الديمقراطية منع مواطنيها من ارسال قافلة مساعدات اخرى الى غزة
وقال دواد أوغلو في مقابلة ان التحذير بشأن قافلة دولية ثانية الى غزة يجب ان يوجه الى اسرائيل التـي    

  .ن تدرك تغير الواقع في الشرق االوسطينبغي لها ا
 مليون نسمة يعيشون فـي قطـاع   1.5وكرر داود أوغلو مطالبة تركيا السرائيل برفع الحصار عن نحو    

غزة الذي تسيطر عليه حماس وان تقدم اعتذارا وتعويضا عن قتل تسعة أتراك أحدهم يحمـل الجنـسية                  
  .االمريكية

م يحاسب اسرائيل رغم تقرير مجلس حقوق االنسان التابع لالمـم           وقال داود اوغلو ان المجتمع الدولي ل      
  .المتحدة الذي أعلن ان االفعال االسرائيلية غير مشروعة بعد تحقيق قاطعته اسرائيل

  31/5/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  لبحث دعم القضية الفلسطينية تعقد اجتماعا مجلس جامعة الدول العربية .56
لعربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، اجتماعا برئاسة مندوب سـلطنة           يعقد مجلس جامعة الدول ا    

. عمان لدى الجامعة العربية خليفة الحارثي، لبحث دعم القضية الفلسطينية، وموضوع المصالحة الداخلية            
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب كلف، في اجتماعه األخير، مجلس الجامعة على مستوى المندوبين              

 مليـون دوالر سـنويا،      660ئمين بمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية بتقديم الدعم المالي للسلطة بمبلغ            الدا
  . مليون دوالر شهريا55بواقع 

  31/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  لجنة عربية عليا للمساعدة في تنفيذ اتفاق المصالحة .57
حركا فلسطينيا وعربيـا مكثفـا إلنجـاز        تشهد العاصمة المصرية هذا األسبوع ت     :  صالح النعامي  - غزة

تطبيق اتفاق المصالحة، الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية، ولإلسراع في االتفاق بشكل نهائي علـى               
ويتوقع أن تلتئم في القاهرة، أواخر األسبوع، جلسة حوار جديدة وحاسمة بـين       . تشكيل الحكومة االنتقالية  

وقال موسى أبو   . ء من ملف الحكومة االنتقالية وظروف تشكيلها      ممثلي حركتي فتح وحماس بشأن االنتها     
مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن اللقاء المقبل سيبحث في موضـوع الحكومـة،             

  .باإلضافة إلى ملف المعتقلين السياسيين
  31/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  االزهر يستنكر تصريحات نتنياهو حول القدس .58
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 استنكر االزهر الشريف تصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نيتانياهو حـول             : عبدالخالقمحمد  
 شيخ األزهر دعم مصر حكومة وشعبا واالزهر الشريف          ,  واكد اإلمام االكبر الدكتور أحمد الطيب       , القدس

  .للقضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني
كمـا اكـد االمـام    ,  واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف,والتي هي أساس لتحقيق االنجازات 

وان الحفاظ علـي    , االكبر أن قضية فلسطين هي قضية األمة بأسرها وليست هي قضية فلسطين وحدها            
  . القدس جزء من العقيدة االسالمية

  31/5/2011، األهرام، القاهرة
  

  ني فلسطيني عمانيفلسطيني إثر تدخل برلمارجل أعمال اإلمارات تفرج عن  .59
 أفرجت السلطات اإلماراتية عن المواطن الفلسطيني عمر حسين عوض، والمحتجز في سـجونها              :غزة

  .منذ عدة أشهر، وذلك إثر تدخّل النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر
إن اإلفـراج   ): "5-30(ا اليوم اإلثنين    وقالت الدائرة اإلعالمية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، في بيان له        

عن المواطن عمر عوض جاء ثمرة الجهود التي بذلها النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحـر، حيـث                  
طلب أثناء زيارته لسلطنة عمان من رئيس مجلس الشورى الشيخ أحمد العيسائي، التدخل لدى الـسلطات           

  .وذكرت أن عوض هو في طريقه إلى قطاع غزة. باإلمارات لإلفراج عنه األمر الذي تحقق بالفعل
  30/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  )2( مواطنيها من المشاركة في أسطول الحرية تحذركندا  .60

جديـد  » أسـطول «حذرت الحكومة الكندية أمس من أي مـشاركة كنديـة فـي             : ب.ف. أ -مونتريال  
وقـال   .»اسـتفزازيا «ستكون عمال   » خص لها غير المر «للمساعدات إلى غزة، معتبرة أن هذه الجهود        

أدعو الذين يرغبون في إرسال بضائع إنسانية إلى غزة إلى القيـام            «: وزير الخارجية الكندي جون بيرد    
مبادرات المساعدة غير المرخص لهـا تمثـل عمـال          «وأضاف أن    .»بذلك من خالل األقنية الموجودة    

وذكـرت وسـائل    .»متمثل في مساعدة سكان قطاع غـزة    استفزازيا وال تساعد بتاتا في تحقيق الهدف ال       
إعالمية كندية أن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر نجح في فرض موقفه خالل قمة مجموعة الثماني                

كأساس للمفاوضات علـى    » 1967حدود  «في دوفيل الرافض لتضمين البيان الختامي للقمة أي ذكر لـ           
  .حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية

  31/5/2011، لعرب، الدوحةا
  

  2011 يونيو/عتراف بالدولة الفلسطينية قبل ايلول عزمها اإلتؤكدسبانيا إ .61
جاء ذلـك   .  ان بالده ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل ايلول المقبل        ،كشف القنصل االسباني العام   : رام اهللا 

ح مفوض العالقات الدولية في     خالل لقاء القنصل مع الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فت           
واوضح القنصل االسباني ان بـالده سـتؤيد انـضمام           .رام اهللا امس في مقر مفوضية العالقات الدولية       

 مشيرا الى ان مدريد تتحرك حثيثا اآلن لحث الـدول االوروبيـة االخـرى               ،فلسطين الى االمم المتحدة   
 ان العمل جار على حشد      ،اللقاء في بيان صحفي   وقال شعث عقب     .لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة   

   . استعدادا الستحقاق ايلول،المزيد من الدعم واالعترافات الدولية بالدولة
  31/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  من الحصار  صعب والسكان يعانون بقطاع غزةالوضع  :للجنة الدولية للصليب األحمرا .62
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فرعية للجنة الدولية للصليب األحمر في غزة ماتيلد دي ريدماتن عـن            أعربت نائب رئيس البعثة ال    : غزة
قلق اللجنة إزاء عدم قدرة مليون ونصف شخص في غزة العيش في ظل حياة طبيعية وكريمـة، وعـدم                   

  .إمكانية أي كان مغادرة القطاع
ي مـن القيـود     وقالت ريدماتن في تصريح وزعته اللجنة، اليوم االثنين، إن مرافق الرعاية الصحية تعان            

التي فرضتها إسرائيل على نقل المعدات الطبية ومواد البناء والمواد األساسية الالزمة ألعمال الـصيانة،               
وتعاني مرافق المياه والصرف الصحي منذ عقود لضغوط شديدة، ويرجع الفضل فـي بقائهـا صـالحة                 

  .اإلنسانيةلالستخدام عند الحدود الدنيا إلى الجهود التي بذلتها بعض المنظمات 
مادامت مواد البناء األساسية، مثل اإلسمنت، تشكل سلعا يمنع دخولها إلـى قطـاع غـزة                'وأضافت أنه   

بكميات كافية، فإنه من غير الممكن إصالح أو إعادة إنشاء البنايات التي ظلت لعدة سنوات بحاجة إلـى                  
سرائيلية في قطاع غزة فـي الفتـرة        صيانة، والكثير من البنايات التي دمرت خالل العملية العسكرية اإل         

2008-2009'.  
وأشارت إلى أن موظفي اللجنة الدولية يراقبون بشكل دائم وضع المدنيين، مثل المزارعين والعاملين في               

  .'ممن ليس لديهم سوى خيار العيش والعمل في المناطق القريبة من إسرائيل'مجال جمع األنقاض، 
ن وأكثر من أي وقت مضى على المساعدة الخارجية، وتعـاني فئـة             غزة تعتمد اآل  'وبينت ريدماتن أن    

من سكان غزة، من انسداد كل اآلفاق في وجوههم، وهم يخوضـون            % 50 سنة بنسبة    18الشباب دون   
  .'مستمرا مع أنفسهم من أجل عدم فقدان كل أمل في المستقبل

لحظـر شـبه المطلـق علـى     أدت القيود الصارمة التي فرضتها إسرائيل علـى الـواردات وا         ': وقالت
الصادرات، إلى استحالة تحقيق أي انتعاش اقتصادي، فيما تصل معدالت البطالة في الوقت الحالي إلـى                

  .'وإذا لم يحدث أي انتعاش اقتصادي، فستظل هذه المعدالت مرتفعة بشكل كارثي% 40حوالي 
لسنوات بفعـل القيـود     وأضافت أن فرص الوصول إلى األراضي الصالحة للزراعة تقلصت على مدى ا           

المفروضة في المناطق القريبة من إسرائيل، وقيام القوات اإلسرائيلية بتجريف األراضي وقطع األشجار،             
  .ما أدى إلى ازدياد الوضع سوءا بفعل ارتفاع أسعار بعض المدخالت الزراعية، مثل األسمدة والمبيدات

على قطاع غزة، ال سيما من خـالل مواصـلة          وأكدت ريدماتن أن إسرائيل ال تزال تمارس سلطة فعلية          
إحكام سيطرتها على حركة الناس والبضائع، داعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون االحـتالل               

وأوضحت أن دخول البضائع إلى غزة ال        .والسماح للسكان المدنيين أن يعيشوا حياة عادية بقدر اإلمكان        
  .يزال محدودا للغاية

  31/5/2011، إلخباريةوكالة سما ا
  

  "سرائيلإ"لى إ تسعى الستئناف تصدير الغاز المصري أمريكيةشركة  .63
 قال مسؤول لدى الشريك االمريكي في شركة غاز شرق المتوسط لرويترز يوم االثنين              :)رويترز(القدس  

اف ان مستثمرين أمريكيين في الشركة اتخذوا اجراءات قانونية بحق الحكومة المصرية لـضمان اسـتئن              
اي االمريكية وهي شريك فـي غـاز شـرق          .جي.وقالت شركة اي   .تدفق الغاز المصري الى اسرائيل    

المتوسط في رسالة الى الحكومة المصرية انها تسعى للتحكيم الدولي بشأن ما قالت انه اخفاق مصر فـي   
مـصرية  وتتهم الرسالة الحكومة ال    .أمريكي-حماية استثمارها كما هو منصوص عليه في اتفاق مصري        

ورفـض اسـتئناف تـسليمها      .. باالخفاق في توفير الحماية الكاملة واالمن لشركة غاز شرق المتوسط           "
  ."الغاز

  30/5/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  لتل أبيب " بي بي سي"انحياز إذاعة الـ": مزيد من األخبار السيئة من إسرائيل"كتاب  .64
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للكاتبين غريغ فيلو   »  من األخبار السيئة من إسرائيل     مزيد«خلص كتاب مثير للجدل عنوانه      : جنى سكري 
فشلت في تقديم تغطية منـصفة ومتوازنـة        » بي بي سي  «ومايك بيري، إلى أن هيئة اإلذاعة البريطانية        

  .للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، طبعا مع رجحان كفة ميزانها لصالح الجانب اإلسرائيلي
ة تيم ليويلين ما جاء في الكتاب، الذي خلص الى أن تغطيـة             البريطاني» الغارديان«ورصد الصحافي في    

  .»مفعمة بانعدام التوازن وتشويه الحقائق«لهذا الصراع، » بي بي سي«
منذ منتصف السبعينيات وحتى أوائل     » بي بي سي  «وقال ليويلين إنه غطى أخبار الشرق األوسط لصالح         

ر عن تناول الصراع بين كيان يحتل عـسكريا         لعجز تلك المؤسسة المستم   «التسعينات، معربا عن أسفه     
محاولتها توصيف الـسبب  «، آخذا عليها عدم »وبين شعب محتل عسكريا، بطريقة عادلة معززة بالقرائن 

والنتيجة، بطريقة دقيقة لتغطية المأساة والعنف والسلب الذي يحط من قدر الفلسطينيين ويحـرمهم مـن                
  .»حريتهم ويستفز أعمالهم المحدودة

أثبت فيلو وبيري في كتابهما، بالتحليل النصي وعبـر مقـابالت أجرياهـا مـع المـشاهدين                 : فوأضا
والمستمعين، أنني على حق، تماما مثل العديد ممن أصبحوا على دراية بأن هيئة اإلذاعة البريطانيـة ال                 

  .»تقول الحقيقة عن إسرائيل
  31/5/2011، السفير، بيروت

  
  " إسرائيل"تتحملها ) 2( في أسلطول الحرية راقة الدماءإ  عن تجنب تكرارالمسؤولية: اتركي .65

في حديثـه    [ قال أحمد داود أوغلو في مقابلة مع رويترز يوم االثنين          : دارين باتلر  -) رويترز(اسطنبول  
كما حصل في أسـطول الحريـة        [ ان المسؤولية عن تجنب تكرار اراقة الدماء       )]2(عن أسطول الحرية    

 مليون فلـسطيني    1.5ئيل مضيفا ان عليها رفع حصارها غير المشروع لنحو           تقع على عاتق اسرا    )]1(
يجب عدم تكرار نفـس المأسـاة مـرة         .. لذلك نرسل رسالة واضحة لكل المعنيين     "وأضاف   .في القطاع 

  ."أخرى
  30/5/2011، وكالة رويترز لألنباء

   
   2011يونيو /  حزيران20 في سينطلق األسطول): 2( الحرية أسطولمنسق  .66

 فانغليس بيسياس أمس في     )2( الحرية    قال منسق االسطول   : وكاالت األنباء  - عواصم   -لسطين المحتلة   ف
نرحب من صميم القلب بقرار الحكومة المصرية بتشغيل معبر رفح بين مصر وقطـاع              "مؤتمر صحافي   

ي ان  واضاف الناشط اليونـان   ". غزة بصورة منتظمة، لكن حصار اسرائيل غير المشروع ما زال ساريا          
اسرائيل ما زالت تمنع الفلسطينيين من استخدام بحرهم وتقوم بتفتيش وتضييق القيود بشدة على الـسلع                "

  ".لذلك علينا االستمرار في تحدي هذا الحصار. التي تخرج وتدخل من والى غزة
 ان خمس عشر سفينة من مختلف مرافىء        "مافي مرمره "واكد بيسياس الذي كان يتحدث على متن سفينة         

  . حزيران، الى قطاع غزة20، اي حوالى " يوما20بعد "البحر المتوسط ستبحر 
" 2أسـطول الحريـة     "أمس أن أولى سفن     " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "من جانبها، أعلنت    

  . دولة أوروبية أخرى11 حزيران على أن تتبعها السفن األخرى من 20ستبحر باتجاه قطاع غزة في 
31/5/2011، انالدستور، عم  

  
   يبحث مع عباس غداً في روما سبل إعادة إطالق عملية السالمجوبيه: فرنسا .67

الى روما حيث يلتقي رئيس الـسلطة  ) األربعاء(يتوجه وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيه غداً  : باريس
نية، في زيـارة    الفلسطينية محمود عباس، ويتوجه في اليوم التالي الى إسرائيل ومن ثم المناطق الفلسطي            

وقال الناطق باسـم وزارة الخارجيـة       . تهدف الى تأكيد التزام فرنسا الحازم بإعادة إطالق عملية السالم         
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الفرنسية برنار فاليرو ان جوبيه سيصر خالل االتصاالت التي يجريها مع المسؤولين في المنطقة علـى                
لى حل متفاوض عليه يضع حداً للجمـود        الضرورة الملحة لديناميكية حوار بناء بين الطرفين، للتوصل ا        

السالم تأخر جداً في حين ان معاييره معروفة، وان فرنـسا ملتزمـة بحـزم          «أضاف فاليرو ان     .الحالي
  .» اإلسرائيلي–بإعادة إطالق الحوار الفلسطيني 

  31/5/2011، الحياة، لندن
  

  باريسفي " إسرائيلي"لقاء بيئي فلسطيني أردني :  الفرنسيةالخارجيةوزارة  .68
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن وزير التعاون الدولي والتخطيط األردني جعفر حـسن              : )وام(

جيالد إردان ووزير حماية البيئة الفلسطيني شداد عتيلي وممثالً عـن           ” اإلسرائيلي“ووزير المياه والري    
 بناء على مبادرة من فـاليري       أمير قطر سيلتقون في باريس اليوم للمرة األولى منذ عامين ونصف العام           

هوفنبيرج الممثل الخاص للبعد االقتصادي والثقافي والتجاري والتعليمي لعملية السالم في الشرق األوسط             
.  

فرصة : منتدى التجديد “وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن هذا اللقاء يأتي في إطار              
آالن جوبيه وزير الخارجية الفرنسي وبمساندة االتحاد من أجـل          تحت رعاية   ” للسالم في الشرق األوسط   

  .          المتوسط وذلك لبحث قضايا المياه والطاقة واألمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال
  31/5/2011، الخليج، الشارقة

  
   من شبابها وانتقادات لموقفها من المجلس العسكري"تمرداً" تواجه "اإلخوان: "مصر .69

 رشاد بيومي .نفى نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر د:  أحمد رحيم-القاهرة 
ائتالف شباب "حدوث انشقاقات داخل الجماعة، خصوصاً بين شبابها، بعد قرار الجماعة االنسحاب من 

م الذي  على خلفية عدم مشاركتها في تظاهرات جمعة الغضب الثانية، فيما استغرب الهجو"الثورة
  ."تجنٍ ال يليق بالنخبة"تتعرض له الجماعة بسبب مواقفها األخيرة، معتبراً أنه 

 األسبوع "جمعة الغضب الثانية"وكان ناشطون انتقدوا هجوم اإلخوان على الداعين إلى تظاهرات 
ن ، لك"إما ثورة ضد الشعب، أو محاولة للوقيعة بين الشعب والجيش"الماضي التي اعتبرتها الجماعة 

ورأى مراقبون في هذا الهجوم محاولة من . مجموعات من شباب الجماعة شاركت في التظاهرات
  .للتقرب من المجلس العسكري الحاكم طمعاً في الوصول إلى السلطة» اإلخوان«

 استياء لدى "ائتالف شباب الثورة" وانسحابهم من "جمعة الغضب الثانية" من "اإلخوان"وأثار موقف 
 في االئتالف محمد القصاص إنه وزمالءه "اإلخوان"وقال ممثل . باب داخل الجماعةقطاعات من الش

يرفضون االنسحاب من االئتالف، مشيراً إلى أنه فوجئ بالقرار ولم يتبلغه من أي من قيادات الجماعة بل 
لجماعة شباب االئتالف من اإلخوان لن ينصاعوا لقرار قيادة ا"وشدد على أن . علم به من وسائل اإلعالم

  ."الذي اتخذ من دون حوار مع الشباب
وإزاء تزايد الحديث عن انشقاق شباب الجماعة، قررت قيادتها تكليف نائب المرشد خيرت الشاطر بعقد 

لكن بيومي نفى أي . لقاءات مع الشباب في مختلف المحافظات والحوار معهم في شأن مطالبهم ورؤاهم
ب أن يفسر معنى خروج البعض عن قرارات القيادة بأنه انشقاق، ال يج": وقال. انشقاقات داخل الجماعة

ال عالقة "وأكد أن . "نحن انسحبنا من ائتالف شباب الثورة ومن ال يلتزم بالقرار فهو ال يمثل اإلخوان
مثل هذه اللقاءات "، موضحاً أن "بين لقاءات الشاطر مع شباب الجماعة والحديث عن انشقاقات داخلها

  ."يعقد دورياً
الخالف داخل الجماعة " محمد بديع قال في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن "اإلخوان"وكان مرشد 

 لتلقي "اإلخوان" من شباب 900وأوضح أنه جلس مع أكثر من . "طبيعي يدل على تنوع اآلراء
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وان اإلخ... عدم وجود صفقات سياسية بين اإلخوان والمجلس العسكري الحاكم"اقتراحاتهم، مشدداً على 
  ."ال يعقدون صفقات سوى مع الشعب

القوات المسلحة تتعامل مع القوى "وشدد على أن .  لإلسالميين"االنحياز"وحرص الجيش أيضاً على نفي 
الوطنية كافة من دون انحياز أو إقصاء ألي منها لتحقيق التوافق الوطني، ولن تنحاز إال لمن يوافق عليه 

ولن تسمح ألي من كان بالقفز على السلطة من دون موافقة الشعب من خالل صندوق االنتخابات، 
  ."الشعب

الفتاح الحظ أن القوى   نبيل عبد. د"مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية"غير أن نائب مدير 
اختاروا طريق التحالف مع السلطة، وأصبح اإلخوان البديل " والسلفيين، "اإلخوان"اإلسالمية، خصوصاً 

هذه القوى لم تشارك في المراحل المتقدمة من الثورة وأصبحت بالفعل "وقال للحياة إن . "ي لهاالسياس
التيار اإلسالمي عموماً، وجماعة اإلخوان خصوصاً، أصبح ... الذراع السياسية للسلطة الحاكمة اآلن
  ."القوة الرئيسة التي تواجه الثوار اآلن

حمد عادل عن قلقه لالنشقاق الحاصل بين القوى السياسية  م" أبريل6حركة شباب "وعبر الناطق باسم 
وحمّل . "بعض القوى اتجه نحو التقرب من المجلس العسكري"خالل المرحلة األخيرة، موضحاً أن 

فوجئنا بالخطاب اإلعالمي لإلخوان المسلمين، وهو ما يعد ": وقال. "شق الصف" مسؤولية "اإلخوان"
  ."مؤشراً خطيراً للمرحلة المقبلة
وقال . "لن ترد على المهاترات الكالمية، لكن ردها سيكون من خالل العمل"لكن بيومي أكد أن الجماعة 

االتهامات الموجهة إلى اإلخوان بالتقرب من المجلس العسكري تجنٍ على الجماعة ال يليق "للحياة إن 
ان هم الفصيل الوحيد الذي لم نعتد هذ األسلوب الرخيص في العمل السياسي، فاإلخو": وأضاف. "بالنخبة

الناصر، واآلن ال نتقرب  عارضنا مبارك والسادات وعبد... كان يقول ال للحاكم أيام كان هؤالء يلهثون
  ."من أحد ولكن نقول كلمة حق، فحين يصيب المجلس العسكري نشيد بعمله

 دعوا إلى جمعة هم": وقال. "جمعة الغضب الثانية"واستغرب الهجوم على الجماعة بسبب موقفها من 
للغضب ونحن نراها التفافاً على إرادة الشعب التي ظهرت جلية في االستفتاء على تعديل الدستور، 
يريدون دستوراً جديداً اآلن ومجلساً رئاسياً، واإلخوان متمسكون بنتيجة االستفتاء على التعديالت 

  ." هذا الحديث يفرق وال يجمعلماذا الهجوم على المجلس العسكري في هذه المرحلة؟... الدستورية
  31/5/2011الحياة، لندن، 

  
  ! تل أبيب لتهريب مبارك؟خطةما وراء  .70

قبل فترة قصيرة نُشرت اخبار مدسوسة علي صحف مصرية تقول إن أعضاء فـي              : محمد جمال عرفة  
، ولم يلتفت أحد فـي  (!)حركة حماس ينوون اختطاف نجلي الرئيس مبارك عالء وجمال من سجن طرة           

ه الصحف لغرابة هذا الخبر ألنه بال منطق، فلماذا تخطف حماس نجلي مبارك وهي سعيده لسجنهما؟                هذ
وكيف؟ وما هي مصلحتها ونواياها من هذا الخطف؟ وسرعان ما تبين أن الخبر مجرد فرقعـة ضـمن                  
محاوالت صهيونية إلفشال الثورة الشعبية أو إدخال مصر في فوضي بعد الثورة يلعـب فيهـا النـشر                  

وأمس سربت صحف صهيونية ووكاالت أنباء غربية أنباء عن نشاط كبير قالـت              .االعالمي دورا كبيرا  
إنه ألعضاء من تنظيم القاعدة في سيناء وأن أجهزة األمن المصرية رصدت عناصر يشتبه أنهـا مـن                  

جنـسيات  تنظيم القاعدة داخل منطقة جبل الحالل في محافظة شمال سيناء من المصريين والفلسطينيين و             
  .أخرى

عبر سلسلة برامج مصورة علي مدار عدة ايـام مـن           ) مندبة(كما أقامت محطات التليفزيون الصهيونية      
الحدود المصرية الفلسطينية في رفح تزعم أن أنابيب الغاز والنفط االسرائيلية القريبة من غزة قرب حـد               
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باتت معرضة للخطر بعد فـتح  الحدود مع مصر والتي تمول قواعد طائرات ومنشآت عسكرية صهيونية   
  !.معبر رفح بين مصر وغزة 

 خالل جلسة لجنة الخارجية واالمن البرلمانية االثنين        -وزعم رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو       
 أن حركة حماس تزداد قوة في األراضي المصرية، وأن الحركة قامت بنقل معظم نشاطاتها إلى مصر                 -

المـصريين يواجهـون صـعوبات فـي        "ليان التي تشهدها سوريا، وادعي أن       من دمشق بسبب حالة الغ    
ممارسة سيادتهم في سيناء، وأن نشاط المنظمات اإلرهابية العالمية هناك يتكثف بسبب العالقة القائمة بين               

  " !.سيناء وقطاع غزة
 لفـضائيتين  – ثم فجر المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل مفاجأة من العيار الثقيل حيـث كـشف       

 عن مخطط صهيوني لتهريب مبارك للخارج، واتهم إسرائيل بالسعى إلحداث الفتن وإشاعة             -مصريتين  
الفوضى فى البالد، مؤكدا أن تل أبيب قلقة من المصالحة الفلسطينية التى تمت بوساطة مصرية ولـذلك                 

  .تريد القضاء على الثورة المصرية
إن إسرائيل تريد هدم الثورة المصرية كما تـسعى اآلن     : رك بقوله   برر محاولة تهريب مبا   " الجندى"لكن  

  .إلى تدمير المجتمع و زعزعة أمنه عن طريق البلطجية الذين يحصلون على األموال من تل أبيب
 الحظ أن عمالء تل ابيب يـدخلون علـي          –وكان من الملفت أيضا بث أنباء كاذبة عبر شبكة االنترنت           

) جمعة الغضب الثانيـة   ( يوم الجمعة الماضية     – ويطرحون أخبارا كاذبة     فيس بوك ويشكلون مجموعات   
عن هرب مبارك علي متن طائرة حربية من مستشفي شرم الشيخ ال ندري كيف، لكن الهدف من تسريب       
الخبر تحقق، وهو إعالن الشباب الذين كانوا معتصمين في التحرير بقائهم ومبيتهم احتجاجا علي هـرب                

ن زمالؤهم يسعون إلقناعهم بإخالء الميدان بعد التظاهر لعدم إرباك الحيـاة العامـة              الرئيس في وقت كا   
  !.والمواصالت ؟

  !معبر رفح الهدف
المسرب اغلبيها  ) الحرب االعالمية (والمالحظة التي ينبغي أال تغيب عن أحد أن كل هذا الكم من أخبار              

وهو القرار الذي يزعج تل ابيب بـشدة        من الجانب الصهيوني، جاء مع فتح مصر معبر رفح بشكل دائم            
ألنهم اعتبروه أحد معالم فشل استخبارتهم التي تضاف لفشلهم في توقع انهيار نظام مبارك وعدم توقعهم                

  !.نجاح المصالحة الفلسطينية وغيرها
ولهذا ارتبطت هذه الشائعات بمحاوالت نشر أخبار كاذبة هدفها تأليب الشارع المصري ضـد المجلـس                

 من افراد القاعدة في سـيناء ليقومـوا         400 وعرقلة استمرار ثورته مثل الحديث عن اندساس         العسكري
بأعمال ارهابية داخل مصر، وكأن تل ابيب تخبرنا من اآلن أن علينا أن نتوقع أعمال عنف وانفجـارات                  

  ! سيناء وال غزةوتتهم القاعدة مسبقا بالمسئولية رغم أنه ال توجد أي أدلة فعلية علي تواجد القاعدة ال في
بعبارة أخري يبدو أن الهدف هو تأديب القاهرة علي فتح معبر رفح بدون استشارة تل ابيب أو االستماع                  
لرفضها للقرار المصري بعدما أعلن وزير الخارجية نبيل العربي أنه قرار مصري فلسطيني خـاص ال                

  .شأن إلسرائيل به
وهناك .. خطوة فتح المعبر تخالف القانون الدولى     «ن   أ - بحسب التليفزيون االسرائيلي     –حيث يزعمون   

بند فى اتفاقية كامب ديفيد يحظر صراحة فتح أى معبر مصرى يسهل حركـة الفلـسطينيين، ويطالـب                  
  !.»فى أى وقت(....) بتشديد الرقابة عليه تخوفا من قيام الفلسطينيين بأى عمليات انتقامية 

ن فتح معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة بشكل دائـم            لكن مصر تعتبر أن المخاوف اإلسرائيلية م      
وكامل ال مبرر لها، وتؤكد عدم التراجع عن قرارها بفتح المعبر وفق اآللية الجديدة التي بدأ العمل بهـا                   
اعتبارا من السبت، وتقول إنه ال صحة لما قاله وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتانيتس إن مـصر قـد                   

رائيل بفتحها معبر رفح، حيث إن مصر لم توقع أي اتفاقية نهائيـا مـع إسـرائيل                 خرقت االتفاق مع إس   
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تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية     ) الخاصة بتنظيم العمل بمعبر رفح    (بخصوص المعبر، واتفاقية المعابر     
  ".2005وإسرائيل واالتحاد األوروبي في نوفمبر 

 ليس فتح معبر رفـح بحـد ذاتـه إذ إن    - العبرية   بحسب الصحف  –والحقيقة أن أكثر ما يقلق إسرائيل       
المعبر سيفتح لبضع ساعات إضافية يوميا، لكن ما يقلقهم هو عودة العالقات بين القاهرة وحماس لـسابق        
عهدها القوي وما يعتبرونه تقليصا للسيطرة األمنية على سيناء ووجود عشرات األنفاق التي تعمل علـى                

  .طاع وتوفر حتي مواد البناء والسيارات مما أفشل تماما خطط حصار غزةمدار الساعة، وتوفر السلع للق
 ربما له عالقة أيـضا بمخـاوف        - عبر عمالء بالمال     –حديث خطط تهريب الرئيس المصري السابق       

صهيونية من كشف الرئيس السابق فضائح العالقات المصرية الصهيونية في عهـده خـالل المحاكمـة                
اهمات السرية مع تل ابيب وواشنطن التي ستزيد من حجم الغضب المصري            وأسرار صفقات الغاز والتف   

لكن الحقيقة الثابتة من وراء تسرب كل هذا الكم من األخبار الكاذبة أو التي تحذر                .علي اسرائيل بال شك   
من تهريب مبارك رغم صعوبة ذلك، أن هناك حربا إعالمية صهيونية تستهدف في المقام األول الثـورة                 

 المصرية ومحاوالت إفشالها وضربها من الداخل، وأن كل ما ينشر عن هرب مبارك أو قـرب                 الشعبية
هجمات للقاعدة في سيناء كل مصر، أو تغلغل حماس في مصر ما هو إال محاوالت ضـغط وإرهـاب                   

  )!تهريب مبارك(صهيونية ضمن عملية كبري يطلقون عليها 
  31/5/2011القاهرة، الوفد، 

  
  ليون البيئة اإلقليمية المحيطة بهم؟كيف يقيم اإلسرائي .71

  عدنان أبو عامر
تعيش األوساط اإلسرائيلية حالة من اإلرباك والضبابية في تقييم طبيعة البيئة اإلقليميـة المحيطـة بهـم،            
السيما في ضوء عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية، مما حدا بنائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون               

، لتقديم أشبه ما يكون بتقدير موقف إسرائيلي لعدد من المحـاور الـسياسية       "ه يعلون موشي"االستراتيجية،  
  :على وجه الخصوص، وجاءت على النحو التالي) إسرائيل(التي تشغل المنطقة حالياً، و

  :المصالحة الفلسطينية• 
دنـة مـع     سيكون بمنزلة ه   1967أن قبول حركة حماس بإقامة دولة فلسطينية على حدود          " يعلون"زعم  

، وليس إنهاء للصراع، ألنها تتبنى أيديولوجية تسعى إلقامة دولة إسالمية من البحـر        "اإلسرائيلي"الجانب  
إلى النهر، لكنها عندما تتعرض لضغوط شديدة تقدم تنازالت مؤقتة، ويأتي، في ذلك الـسياق، إعالنهـا                 

  ".، وليس إنهاء للصراع)إسرائيل( كهدنة مع 1967القبول بإقامة دولة فلسطينية على حدود 
وأشار إلى أن الواليات المتحدة أدركت أن التوصل إلى تسوية دائمة ال يمكن أن يتحقق خالل عامين كما                  

، معلناً في الوقت ذاته أنه منذ       "اإلسرائيلية"كانت تظن، لذلك غيرت موقفها، واقتربت من موقف الحكومة          
في الوجـود كـوطن     ) إسرائيل(ينية تقبل االعتراف بحق     بداية الحركة الصهيونية، لم تتوفر قيادة فلسط      

  . قومي لليهود
هناك العديد من القضايا تقلقنا، كاستمرار الفلسطينيين في بث روح العداء في نفوس األجيـال               :" وأضاف

، وليس منذ 1948على خرائطهم، وإصرارهم على أن االحتالل بدأ منذ        ) إسرائيل(الشابة، وعدم وضعهم    
اسـتعدادهم  "اً إياهم باإلجابة عن جملة من األسئلة بشأن التسوية الدائمة، تتمحـور حـول               ، مطالب 1967

، ومدى جاهزيتهم إلنهاء الصراع، فضالً عن الترتيبات األمنية؛ ألنه لو لـم تكـن               )بإسرائيل(لالعتراف  
حة مرة أخرى،   حرية الحركة في الضفة الغربية في المستقبل، فستعود العمليات المسل         " اإلسرائيلي"للجيش  

هنا لتبقـى لألبـد،   ) إسرائيل(وهكذا نعيش صراعاً طويالً، يمكننا فقط إنهاؤه حين يدرك الفلسطينيون أن           
  ". وأنهم غير قادرين على زحزحتنا من أرضنا ال بالعنف وال بالصواريخ
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 محمـود   في الضفة الغربية، لن يستطيع    " اإلسرائيلي"بدون الجيش   :" وواصل مزاعمه التحريضية بالقول   
من هناك فستسيطر حمـاس     ) إسرائيل(عباس مواجهة حركة حماس، وهو يعلم ذلك تماماً، وإذا خرجت           

على الضفة الغربية في غضون عامين، ويدرك األمريكيون ذلك، ويعارضونه، وهم اليـوم أقـرب مـا                 
بـا فـي   أكثر من أي وقت مضى، ونحن نأمل أن تـسير أورو    " اإلسرائيلية"يكونون إلى موقف الحكومة     

  .االتجاه نفسه
  :التهديد اإليراني• 

الذي شغل في السابق رئـيس هيئـة األركـان فـي الجـيش              " يعلون"فيما يتعلّق بالتهديد اإليراني؛ قال      
، واستخدام حزب   )إسرائيل(عندما نحلل خيارات إيران، فأسوأ خيار لديها هو إلقاء قنبلة على            : الصهيوني

اراً أفضل بالنسبة لها، وبال شك فإن النظام اإليراني متطـرف يتحـدى             اهللا للقيام بهذه المهمة سيكون خي     
  .النظام العالمي واإلقليمي، ويفعل كل ذلك قبل أن يمتلك السالح النووي

كما يعمل على ترسيخ عدم االستقرار في المنطقة بتسليح العناصر الموالية، وتمويلها، وسـعي طهـران                
حماية لنشاطاتها، لذلك فإن امتالكها للسالح النووي غير مقبـول          المتالك سالح نووي يأتي لتوفير مظلّة       
  ".بالنسبة لنا، وهذا هو الموقف اإلسرائيلي

يجب أال يستخدم الخيار العسكري إال بعد استنفاذ الخيارات األخرى، ونظام العقوبات لم يكـن               :" وأضاف
إليراني بدأ يعاني من أزمات داخلية، ولكن       فعاالً حتى اآلن، لكنه يبشر بالخير في المستقبل، ألن النظام ا          

إذا وصلنا إلى نقطة اقترابها من الحصول على السالح النووي؛ فسيضطر الغرب للحيلولة دون ذلك بأي                
، ألن األخيرة قوية، ولن تتورط إيران معها فـي          )إسرائيل(وسيلة، مؤكداً أن إيران لن تُسارع لمهاجمة        

  . حرب
  :بن الدن والقاعدة• 
لم يعد أي زعيم متصل     :" تطرق في تقييمه للبيئة الدولية إلى الحديث عن اغتيال بن الدن، بقوله           " ونيعل"

بمحور الشر، سواء قائد دولة مثل سوريا وإيران، أو زعيم منظمة مسلحة، ينام مطمئناً كالسابق، وهـم                 
بن الدن حدث كبير، لكنه     بالتأكيد منزعجون جداً، وال ينامون جيداً في مخابئهم، ألن مجرد القضاء على             

ليس نهاية الطريق، فالحرب على العنف ستستمر لسنوات طويلة، واغتياله مجرد عملية رمزية تعكـس               
  .قدرة الغرب على الوصول ألعدائه، مما سيؤثِّر في المدى الطويل على تيار اإلسالم الجهادي

الثقافة الغربية، وفي هذه الحـرب      يشن الغرب حرباً على العنف اإلسالمي الذي يسعى لتدمير          :" وأضاف
  ".يستخدم جميع الوسائل التي تمكِّنه من االنتصار، واالغتيال ضمنها

  30/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  عنجهية نتنياهو وأهمية الرد .72
  فايز رشيد

عنجهية، صلف، استعالء، وصاية على العالم، استغباء اآلخرين، بمثل هذه األوصاف يمكن وسم خطاب              
س الوزراء الصهيوني في الكونغرس األمريكي، فهو أراد من خطابه أن يبدو كأنه الحـاكم الفعلـي                 رئي

هكذا أيضاً تفاعل معه الحاضرون من خالل التصفيق وقوفاً واحتراماً لما يقول، األمر             . للواليات المتحدة   
رارات السياسية لـإلدارة    الذي يبين مدى قوة اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة وعظم تأثيره في الق            
  .األمريكية بشكل عام، وفي ما يتعلق بالصراع العربي  الصهيوني بشكل خاص

لن تنسحب من مدينة القدس، وأن المـستوطنات        ” إسرائيل“لقد أوضح نتنياهو بما ال يقبل مجاالً للشك أن          
 فلسطينية قادمـة سـتكون      باقية في األراضي المحتلة، وأن ال عودة لالجئين الفلسطينيين، وأن أية دولة           

، ”إسرائيل“إضافة الى كل ذلك على الفلسطينيين االعتراف بيهودية         . منزوعة السالح، ومنقوصة السيادة     
، وأن المصالحة تضر بإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه لن تكون فـي ظـل              ”إرهابية“وأن حماس منظمة    
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وعلى حماس حتى تكـون مقبولـة       ” سرائيلإ“المصالحة مع حماس، وعلى السلطة أن تختار بينها وبين          
  .في الوجود” إسرائيل“بأن تعترف بحق ” إسرائيلياً“

لم يقتصر األمر على الفلسطينيين وحدهم، وإنما ثمة اشتراطات جديدة علـى العـرب، علـيهم تجديـد                  
، وأن العـرب    ”إسـرائيل “فهي لم تعد صالحة، وعليهم أيـضاً االعتـراف بيهوديـة            ” للسالم“مبادرتهم  

  .ال سالم معهم: كتاتوريون، قمعيون، ال أمان لهم، وبالتالي أراد أن يقولد
 هو أكثر تشدداً من نتنياهو في أوائل التسعينات، عندما ذكر غالبية ما             2011اتضح تماماً أن نتنياهو في      

اً ، والذي يشكل خلفية لسياساته المتخذة سـابق       ”مكان تحت الشمس  “تضمنه خطابه في مؤلفه المعنون باسم       
كل الذي تغير بعد كل هذه السنوات أن اشـتراطات جديـدة يـضعها هـذا                . وآنياً، والتي ستتخذ الحقاً     

رغم الرتوش التي يحاول    ” إسرائيل“العنصري الفاشي الكريه، الصهيوني حتى العظم، والذي يمثل حقيقة          
ب والمسلمين، فلسان حالـه     أن يجمل بها كلماته المسمومة، والتي تستفز وتحاول إهانة الفلسطينيين والعر          

  .مزيداً من الشروط عليهم: يقول
رئيس الوزراء الصهيوني أثبت تماماً، أن اتفاقيات أوسلو المشؤومة، لم تكـن سـوى مـدخل إلجبـار                  

للحل، وفي ما بعد إلجبار العـرب علـى         ” اإلسرائيلي“الفلسطينيين وتركيعهم من أجل القبول بالمشروع       
، كأن الدولة الصهيونية هي التي تصنع التاريخ، وهي التي تحدد           ”اإلسرائيلية “االعتراف بالحقائق الجديدة  

حقوق اإلنسان، ليس في المنطقة فحسب وإنما على صعيد العالم، كأنها تتحكم في السياسات الدولية لجميع                
  .دول العالم

الكـونغرس  يتوجب أن يكون حجم الرد الفلسطيني والعربي موازياً لما ورد في خطـاب نتنيـاهو فـي                  
األول، هو نزع األوهام من العقول عند المعتقـدين بإمكانيـة أن تكـون              : األمريكي، وأن يتناول جانبين   

الواليات المتحدة وسيطاً نزيهاً في ما يتعلق بالصراع العربي  الصهيوني، استحالة مغادرة وقوفهـا فـي                 
متحدة انطالقاً مـن هـذا المفهـوم،        ، وكذلك أهمية تحديد المواقف تجاه الواليات ال       ”اإلسرائيلي“الصف  

  .وانطالقاً أيضاً من أسسه وخلفياته على الصعد المختلفة
بناء استراتيجية فلسطينية عربية جديدة بالنسبة للصراع مع العدو الصهيوني تتمثـل فـي              : الجانب الثاني 

 لغة القـوة، ومـن   ال تفهم غير” إسرائيل”إحياء روح المقاومة ضد هذا العدو بكافة أشكالها ووسائلها، ف       
خالل تصليب الموقف الفلسطيني، باإلصرار على المصالحة وتطبيقها واقعاً فعلياً قويـاً علـى األرض،               
والعودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإلى المزيد من التمسك بالثوابت الفلسطينية، وإلغـاء مرجعيـة               

ارات األمم المتحدة المتعلقة بعـودة الالجئـين        اتفاقيات أوسلو والعودة إلى مرجعية الشرعية الدولية وقر       
ووجود دولة للفلسطينيين، وااللتحام العضوي مع العمق العربي وبخاصة بعد التغييرات األخيرة، وقبـل              
كل شيء إلغاء مبدأ المفاوضات مع العدو الصهيوني وبخاصة بعد وضوح عقم وعبثية عشرين عاماً من                

  .ع إلى مربعاته األولىالمفاوضات، أي باختصار إعادة الصرا
أما تصليب الموقف العربي فيتم من خالل إلغاء ما يسمى مبادرة السالم العربيـة، وإلغـاء االتفاقيـات                  

حيثما يتواجـدون   ” اإلسرائيليين“، وطرد السفراء والممثلين     ”إسرائيل”الموقعة بين بعض الدول العربية و     
في الوطن العربي، وبناء استراتيجية جديـدة       ” ائيليةاإلسر“في هذه الدول، وإغالق السفارات والممثليات       

في التعامل مع الصراع في المنطقة، والعمل على استغالل عناصر القوة الجماهيرية العربيـة الـشعبية                
  .وحلفائها” إسرائيل“وشعاراتها المستندة إلى مواقفها الصلبة تجاه 

  .”إسرائيل“ياهو وعنجهية نحن ال نطلب المستحيل وإنما أبسط وسائل الرد على صلف نتن
  31/5/2011، الخليج، الشارقة
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  كيف يقرؤون المشهد؟.. الفلسطينيون في سوريا .73
  علي بدوان

جاء نفي حركة حماس للمعلومات المغلوطة التي سربتها بعض وسائل اإلعالم بشأن إمكانية نقل مقراتها               
 الشك بـاليقين بعـد أن تـواترت تلـك           القيادية إلى خارج سوريا، والخروج من الساحة السورية ليقطع        

  .المعلومات صعوداً وهبوطاً عبر وسائل اإلعالم خصوصاً اإللكترونية منها
وقد جاء النفي الرسمي من حركة حماس ومن دمشق تحديداً، وعلى لسان عضو مكتبها السياسي عـزت                 

 واسع وشقوق غير    صدع(الرشق، لينهي موجات التهويل اإلعالمي والحديث المتواتر عن وجود ونشوء           
في العالقات السورية مع حركة حماس في سياق التفاعالت الحالية الجارية فـي سـوريا،               ) قابلة للترميم 

  .والتي نأمل أن تنهي فصولها سريعاً بسالمة سوريا وشعبها وأرضها
) داميةولغايات استخ (فما هي حقيقة تلك التسريبات، خصوصاً وأن العديد من المصادر في عالمنا العربي              

دأبت طوال العقدين الماضيين على الترويج الدائم الدعاءات مختلفة من هذا النمط في فتـرات مختلفـة،                 
على ترديد معزوفة إمكانية إقدام السلطات السورية على إخراج القيادات الفلسطينية من دمشق ومنعها من               

  .العمل حتى اإلعالمي في الساحة السورية
  أعمدة الموقف الفلسطيني

في البداية، ال بد من القول بأن األحداث الجارية في الداخل السوري وإن كانت شأناً سورياً داخليـاً          : والًأ
ال عالقة للفلسطينيين بها من قريب أو بعيد، إال أن سوريا بذاتها تهم الفلسطينيين أكثر من غيـرهم مـن                    

نطقة مع المشروع الصهيوني، ومن     ناحية الدور والموقع الجيوسياسي في معادلة الصراع الجاري في الم         
ألف فلسطيني غالبيتهم من الالجئين الذين      ) 625(حيث يقيم أكثر من     , ناحية الوجود الفلسطيني في سوريا    

  .دخلوا ألراضي الجمهورية العربية السورية عام النكبة
البعض من الجهلة   كما يريد   (فبوصلة االهتمام الفلسطيني بالشأن السوري ال تعني إقحام وزج الفلسطينيين           

بتفاصيل التفاعالت السورية الداخلية وقضايا اإلصالح الداخلي والحريـات         ) ومن أصحاب األفق الضيق   
بل تشير إلى التقاطع الواسع والمـشترك       . وقوانين تنظيم األحزاب واإلعالم وغير ذلك على سبيل المثال        

من التقاطع في المصالح الوطنية     ) تطابقةإن لم نقل م   (الذي شكّل وما زال يشكّل إلى اآلن مساحة واسعة          
  .والقومية المشتركة، المستندة إلى حقائق التاريخ والجغرافيا والسياسة والمنطق

ففلسطين كانت عبر التاريخ جزءاً ومكوناً أساسياً من مكونـات بـالد الـشام، وقـد شـطرها اتفـاق                    
  .سام ومكونات وكياناتعن سوريا الطبيعية، كما شطر سوريا الطبيعية ألق) بيكو/سايكس(

من موقعي اليومي والمتابع داخل الساحة الفلسطينية في سوريا، لم أجد، ولم ألمس، أي متغير على                : ثانياً
أرض الواقع بالنسبة لوجود القوى والفصائل الفلسطينية فوق األرض السورية خالل الفتـرة األخيـرة،               

وتعمل بالوتيرة إياها التي ميزتها على الـدوام،        فجميع القوى الفلسطينية وخاصة حركة حماس متواجدة،        
  .دون أي إجراءات استثنائية سلبية كانت أم إيجابية

إن الفلسطينيين في سوريا وخارج سوريا بشكل عام، منحازون للخط الوطني والقـومي لـسوريا               : ثالثاً
 من حركة حماس    العربية في صراعها مع المشروع الصهيوني، وفي احتضانها لفصائل العمل الفلسطيني          

  .إلى حركة فتح وما بينهما من ألوان سياسية وأيديولوجية فلسطينية
كما هم منحازون لمطالب عامة الناس في سوريا بجوانبها المختلفة، ومع تفهمها وتأييدها، وهي المطالب               

 أمـام   التي أيدها النظام الرسمي في سوريا وتبناها بشكل كبير، ويفترض بأنها باتت تشكل اآلن هاجـساً               
  .دمشق إلنجازها
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إن سوريا قوالً واحداً، مستهدفة خارجياً، منذ زمن بعيد جراء موقفها السياسي المعروف، وثباتهـا         : رابعاً
في معادلة الصراع مع المشروع الصهيوني، وفي مواجهتها للتسوية المذلة التي يـراد فرضـها علـى                 

  .الجميع وعلى سوريا والفلسطينيين بوجه الخصوص
تسير في مسار تفاوضي معقد مع      " اإلسرائيلي"نت الوقائع أن عملية التفاوض السورية مع الطرف         وقد بي 

" متانة ومرونـة  "الدولة العبرية الصهيونية، فيما تنتهج سوريا موقفاً تفاوضياً مبنياً على منهج يستند إلى              
وة ومفاعيـل حـضورها     مردها سعة األفق السياسي التفاوضي للقيادة السورية من جانب، وارتكازها لق          

  .وتحالفاتها، بما في ذلك تحالفاتها الفلسطينية واللبنانية
  الطريقة الميكانيكية في التفسير

الذين يفسرون األمور بطريقة ميكانيكية، والبعيدين عـن دواخـل          -لقد اعتقد البعض من السذج      : خامساً
حماس قد وقعت في حفرة عميقة جراء        أن حركة    -المعادلة الفلسطينية وعن منطق تفكير القيادة السورية      

انطالق األحداث الجارية في سوريا، مستندين إلى ما تشير إليه أصابع النظـام الرسـمي مـن تـورط                   
جماعات إسالمية ومنها حركة اإلخوان المسلمين السورية في األحداث الجارية واستتباعاً حركة حماس،             

واقع جديد أمام حركة حماس في عالقاتهـا مـع          إلى والدة   ) أي البعض (وهو ما يفضي حسب اعتقادهم      
الدمشقي مع حركـة حمـاس قـد ولـى          ) شهر العسل (سوريا، وهو ما دفعهم أيضاً للتنظير والقول بأن         

  :لكن أصحاب الرأي أعاله، تجاهلوا أمرين أثنين. وانتهى
نظيما سوريا،  أن حركة حماس هي حركة فلسطينية ذات امتداد إخواني وليست بالتالي حركة أو ت             : أولهما

أو مسؤولة عن سياسات اإلخوان المسلمين السوريين وتوجهاتهم المختلفة، وهو أمـر تتفهمـه الجهـات                
  .المعنية بدمشق وفق ما تشي به الوقائع حتى اآلن

إن سوريا وفي اللحظات العصيبة التي تعيشها اآلن، بحاجة سياسية ومعنوية إلى حلفائها الـذين           : وثانيهما
ف السياسي بالسراء والضراء، وفي مقدمتهم فصائل العمل الوطني الفلسطيني من أقصاها            قاسموها الموق 

إلى أقصاها، بما في ذلك حركة حماس، التي باتت تشكل جزءاً أساسياً من مكونات المعادلـة الـسياسية                  
ركـة  للحالة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع حركة فتح وباقي القوى الفلسطينية ذات الشأن والحـضور كح               

  .الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
فالمصلحة الوطنية السورية، كما مصلحة النظام في سوريا تفترض وجود عالقات إيجابية مـع جميـع                
ألوان الطيف الفلسطيني بما فيها حركتا حماس والجهاد اإلسالمي على وجه الخصوص اللتان تمثالن من               

  ".اإلسرائيلي"في مواجهة العدو ) اوم الحقيقياإلسالم المق(وجهة نظر سوريا 
كما أن المناخ العام في سوريا على المستوى الشعبي يساند وبقوة وجود فصائل العمل الفلـسطيني فـي                  
الساحة السورية، ولحركة حماس جمهورها المؤيد لها بين السوريين، وعليه من المستبعد للنظام الرسمي              

  .بإبعاد القوى ألفلسطينية أو أي منها، وتحديداً في هذه الفترة بالذاتفي سوريا استفزاز الشعب السوري 
لقد أثبتت وقائع شهر مضى من األحداث الجارية في سوريا، أن جميع فصائل العمل الفلسطيني،               : سادساً

 اشتقت موقفاً متوازناً، ومنطقياً، وعقالنياً، ومقبوالً، بشأن األحداث الجارية في سـوريا، موقفـاً اسـتند               
لخبرات واسعة ومكتنزة من التجربة الفلسطينية ذاتها، وهي تجارب مريرة دفـع الفلـسطينيون أثمانهـا                
الباهظة في أكثر من موقع ومكان كان آخر فصولها ما دفعه بضعة آالف من الالجئين الفلسطينيين فـي                  

الحاقدة والموتورة التي   العراق الذين نكّل بهم شر تنكيل على يد المليشيات الطائفية والزمر والمجموعات             
  .نشأت مع وجود االحتالل وقوات الغزو اإلنغلوسكسوني

كما استند الموقف الفلسطيني المتخذ بشأن الحدث السوري، إلى تثمين الموقف القومي والـسياسي              : سابعاً
ساواته لسوريا، والتقدير لموقفها التاريخي باحتضانها لجزء كبير من شعبنا ومعاملته معاملة كريمة عبر م             

بالمواطن السوري بكل الحقوق والواجبات، ومن هنا وقعت على بيان عام صدر في دمشق قبل أسبوعين                
حركـة فـتح،    : كل القوى الفلسطينية العاملة في الوسط الفلسطيني في سوريا وعددها اثنا عشر فـصيالً             
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القيادة العامـة،   /لشعبيةحركة حماس، حركة الجهاد اإلسالمي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة ا          
، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جبهة التحرير       )قوات الصاعقة (منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية      

االنتفاضـة، الجبهـة    /الفلسطينية، الحزب الشيوعي الفلسطيني، حزب الشعب الفلسطيني، حركـة فـتح          
  .يإضافة لرئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطين. الديمقراطية

  مفاجأة المصالحة والمعنى العميق
وانطالقاً من التحديدات الواردة أعاله، وهي التحديدات التي شكلت األعمدة التي تم استناداً إليهـا بنـاء                 
الموقف الفلسطيني عموماً من األحداث الجارية في سوريا، نستطيع أن ندحض وأن ننفي في الوقت نفسه                

) سـوري /حمساوي(ت المتسربة التي تحدثت عن احتمال وقوع طالق         كل التنبؤات اإلعالمية أو المعلوما    
في المدى القريب، وعن قيام حركة حماس بترتيب أمورها باتجاه نقل مقراتها القيادية من دمـشق إلـى                  

  .الدوحة أو إلى مصر أو حتى السودان
 وعلى وجـود    علماً أن وجود حركة حماس في الساحة السورية يقتصر على العمل اإلعالمي والسياسي،            

بين الناس من فلسطينيي سوريا،     ) التنظيمي والتأطيري (بعض المؤسسات التابعة لها، بينما تفتقد الوجود        
على العكس من باقي الفصائل الفلسطينية التي تتمتع بوجودها تاريخياً عبر بنى تنظيمية بالدرجة األولـى           

  .بين فلسطينيي سوريا
قيع األولي على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وبـين           وفي هذا السياق، ربط البعض بين التو      

التسريبات التي تحدثت عن إمكانية مغادرة حركة حماس لسوريا، وهو ربط غير دقيق، يمكـن تفنيـده                 
، جاءت كنتيجة منطقية    )بخطوطها العريضة (بالقول بأن المصالحة التي وقعت بين حركتي فتح وحماس          

ت في مصر قبل غيرها، حيث استدارت عقلية الراعي المصري بين موقـف         للتحوالت اإلقليمية التي جر   
كان ينادي بجر الفلسطينيين إلى مربع واحد ال غيره تحت إدارة اللواء عمر سليمان، وبين موقف حـالي                  

  .أراد دفع الفلسطينيين باتجاه المساحات المشتركة
طي مع عملية المصالحة الفلـسطينية،      فالتحول في الموقف المصري برز واضحاً في مضمون وآلية التعا         

التي أعيد طرحها من قبل الواليات المتحـدة بعـد          " اإلسرائيلية"وعدم االلتفات إلى الشروط األميركية و     
في الوجـود   " إسرائيل"توقيع اتفاق المصالحة بشأن شروط اللجنة الرباعية وعلى رأسها االعتراف بحق            

  .واالتفاقيات الموقعة سابقاً) ليس االعتراف بإسرائيلالحظوا االعتراف بحق إسرائيل بالوجود و(
فالتغير الحاصل في البيئة اإلقليمية وعلى الجبهة المصرية أساساً، دفـع باتجـاه المـصالحة، لتـصبح                 

للموقف السوري، وإزاحة لمجموعة من األعبـاء التـي كـان    ) إراحة وتسكينا(المصالحة في جزء منها     
ا من القوى اإلقليمية التي سعت لتعطيل المصالحة وكبح قطارهـا مـن             يجري تحميلها لسوريا باعتباره   

االنطالق، وبذلك نستطيع تفسير الموقف الرسمي السوري الترحيبي بما تم التوصل إليه في المـصالحة               
الفلسطينية التي وقع بخطوطها العريضة، وهي مصالحة ما زالت تنتظر جهوداً كبيرة لترجمتهـا علـى                

 بالنسبة للقضايا الشائكة والمتعلقة بمنظمة التحرير وإعادة هيكلة وتشكيل منظمة           أرض الواقع، خصوصاً  
  .التحرير الفلسطينية، وانتخاب مجلس وطني موحد لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات

  ال ناقة وال جمل
بـة  أمر مبالغ به، ويـأتي فـي إطـار اللع         ) حمساوي/سوري(في كل األحوال، إن الحديث عن افتراق        

اإلعالمية االستخدامية الجارية ألهداف سياسية من قبل أطراف مختلفة، في ظل الحراكات الجارية فـي               
فـالقوى  ). ال ناقة وال جمـل    (سوريا، حيث تريد بعض األطراف زج الفلسطينيين في شأن ليس لهم به             

  .ة للشعب السوري الشقيقالفلسطينية في سوريا معنية بأهدافها الفلسطينية، وليست معنية بالقضايا الداخلي
أو غيرها من التنظيمات    ) حماس(كما أن موضوع وجود قيادات فلسطينية من حركة المقاومة اإلسالمية           

الفلسطينية من عدمه في دمشق، ليس ولن يكون لباب أو جوهر الموضوع، فسوريا من الدول المـضيفة                 
لوثيقة الفلسطينية الـسورية، ويعـاملون      ألف الجئ فلسطيني، غالبيتهم الساحقة تحمل ا      ) 625(ألكثر من   
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معاملة المواطن السوري مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، وهم والحال هذه يشكلون تربة خصبة لعمل              
  .كافة التنظيمات والفصائل واألحزاب الفلسطينية

خـالل العقـود    وال نبالغ القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية بنيت على أعمدة كفاح الشتات الفلسطينية              
الثالثة األولى من عمرها، حيث لعب التجمع الفلسطيني الالجئ إلى سوريا عـام النكبـة، دوراً بـارزاً                  

  .ومميزاً في هذا المضمار بين فلسطينيي الشتات
  30/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   تقبل ان الربيع العربي يغير اللعبةأن "سرائيلإ"على  .74

  ندبندنتاال
فخالل السنتين االوليين مـن     . 2005ين غزة ومصر له تاريخ مرقط منذ تدشينه رسمياً في           معبر رفح ب  

ولم يكن لدى   . تشغيله كانت ترتيبات االمن هناك تنهار بين فترة واخرى امام فلسطينيين غاضبين يائسين            
" حماس"، عندما فازت    2007وبعد  . بعثة االشراف االوروبية تفويض او عدد كاف للمحافظة على النظام         

في االنتخابات وانتزعت السيطرة على غزة، ابقت مصر المعبر مغلقاً في معظم االحيان كرد فعل تجـاه                 
  .دواعي قلق اسرائيل امنياً

. ان هذا التاريخ وحده يمكن ان يكون سبباً كافياً للترحيب باعادة فتح المعبر في نهاية االسبوع الماضـي                 
خر، واعادة فتحه تطور اكبر اهمية بكثير مما اوحى بـه رد            ولكن معبر رفح ليس مجرد معبر حدودي آ       

فهذا المعبر الموجود على الحدود الخارجية الوحيدة مع بلد غير          . الفعل المنضبط، لحسن الحظ، حتى اآلن     
اسرائيل، يوفر صمام امان ضروري جداً للفلسطينيين المحبوسين في احدى اكثـر المنـاطق ازدحامـاً                

وكون بلد ما قادراً على ادارة حـدوده الخارجيـة هـو ايـضاً تمهيـد      .  العالم بالسكان في أي مكان من    
ذلك ان اي دولة غير قادرة على، او غيـر مـسموح لهـا، ان تـدير حـدودها                   . ضروري لقيام الدولة  

وينبغي الترحيب بصورة اضافية باعادة فتح المعبر لهذين        . الخارجية، يصعب القول بانها تمارس السيادة     
  .هماالسببين كلي

ذلك ان ادارة المعبر كانت مقياسا لحالـة        . غير ان هناك مؤشرا آخر لم يكشف عنه نتيجة فتح معبر رفح           
وقد افتتح للمرة االولى وسط تفاؤل رافق االنسحاب االسرائيلي         . مسيرة السالم بين اسرائيل والفلسطينيين    

اال ان فتح   .  الى ادخال اسلحة   وانصارها" حماس"، ولكنه اغلق خشية ان تسعى       2005من غزة في العام     
  .اذ انها المرة االولى التي تفتح فيها الحدود من دون موافقة اسرائيل. المعبر في هذه المرة مختلف

وعلى هذا، فان اعادة فتحه هي مقياس للوضع الجيوسياسي ومضاعفات الثورات العربية اكثـر ممـاهي     
ا بعد مصر مبارك هي التي قـررت فـتح الحـدود،            والحكومة الموقتة في فترة م    . مقياس لعملية السالم  

فمن الناحية السياسية، تتطلع مصر مسبقا الى االنتخابـات،         . السباب يعود معظمها الى مصالحها الذاتية     
ورغم ان الحدود   . وفتح الحدود سيحمل معه الشعبية لدى عامة الناخبين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية           

 في الوقت الحالي، فان من المتوقع ان تؤدي الزيادة في الحركة عبره الـى            ستظل مغلقة في وجه التجارة    
  .دعم اقتصاديات الجانبين

انه في الوقت الذي تحـافظ فيـه        : وفي الوقت ذاته، فان فتح الحدود يبعث برسالة واضحة الى اسرائيل          
ل ان تفـرض سياسـتها      مصر على وعودها بالتمسك باالتفاقات الثنائية، فانها لن تسمح بعد االن السرائي           

وفتح معبر رفح كان سيلقى دائماً معارضة من اسرائيل التي اعتـادت علـى فـرض                . على الفلسطينيين 
 ربما ادراكـاً منهـا لتغيـر        -ولكنها  . شروطها ولديها شكوك قوية تجاه التغييرات االخيرة في المنطقة        

  .. لم تحاول وقف اعادة فتحه-االمور
محتملة للربيع العربي الذعر في اسرائيل، فان هناك سبباً لتبني وجهة نظـر             وفيما قد تثير المضاعفات ال    

فالتعاون من الجانب االسرائيلي والدعم من الخارج، أدى الى تحسن االوضاع االمنية فـي              . اكثر توازناً 
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واذا قامت دولـة    . الضفة الغربية في السنوات االخيرة، رغم ان االوضاع في غزة قد مالت نحو االسوأ             
سطينية تستحق ذلك االسم، فيجب ان تكون لها، على اقل تقدير، حدود خاصة بها، وان تكـون قـادرة                   فل

  .على التمتع بعالقات اقتصادية عادية مع جيرانها
وافتتاح معبر رفح قد ينظر اليه على انه تجربة عملية لذلك النوع من االمن المسؤول الذي ستحتاج اليه                   

وقد ظلـت اسـرائيل     . ارادت ان تكون لها المكانة التي تستحقها في المنطقة        دولة فلسطين المستقبلية اذا     
وتحركت في ذلك ببطء شديد، ولكن      . لسنوات تحاول ان تحدد شروط قيام دولة فلسطينية وسرعة قيامها         

وقد اوضحت مصر باعادة فتح معبر رفح مع غزة حقيقة الواقع الجديد الذي ال              . االحداث فقد سبقتها اآلن   
  .سرائيل خيارات سوى التأقلم معهيترك ال
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  صبحي غندور

فإسرائيل . كان مفهوماً في حقبة الحرب الباردة هذا االنسجام الكامل بين المصالح األميركية واإلسرائيلية            
 لألمان األميركي في منطقة مجاورة لالتحاد الـسوفياتي         كانت بالنسبة للواليات المتحدة األميركية صماماً     

وكانت إسرائيل تجسد، في تلك الحقبة من الـصراع         . السابق وألوروبا وفيها أهم مصادر الطاقة العالمية      
بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي، دور المخفر العسكري األمامي الذي يحمي المصالح األميركية،             

واشنطن بما يستلزم من أعمال عسكرية قذرة تهدف إلى ضبط المنطقـة فـي إطـار                ويقوم بالنيابة عن    
  .المصالح األميركية ومنع تسرب النفوذ السوفياتي إليها

وكان هذا المفهوم األميركي لدور إسرائيل منسجماً مع مصالح الحركة الصهيونية العالمية، ومع مشاريع              
التـي  (عبدالناصر  / في إضعاف مصر   1967 في حرب عام     إسرائيل ومخططاتها الذاتية، تماماً كما حدث     

السادات إلى المعسكر السياسي األميركي بعد توقيع       /، ومن ثم اندفاع مصر    )كانت حليفةً لالتحاد السوفياتي   
  .معاهدة كامب ديفيد

 أيضاً، كان إلسرائيل بالمفهوم األميركي نفسه دور كبير في إضعاف النفوذ السوفياتي في منطقة المشرق              
 من دور مباشر وغير مباشر في إشعال الحرب اللبنانية التـي            1975العربي من خالل ما قامت به عام        

  .انغمست فيها جهات عربية عديدة كانت على عالقة جيدة مع االتحاد السوفياتي
إال أن انهيار المعسكر الشيوعي بنهاية عقد الثمانينات أوجد مبررات عديدة إلعـادة النظـر بـالمفهوم                 

وقد عبر عن ذلك بشكل واضح وزير الخارجية األميركي األسبق جـيمس            . ألميركي للدور اإلسرائيلي  ا
بيكر في عهد الرئيس بوش األب، في أكثر من لحظة خالف مع الحكومة اإلسرائيلية، كان أهمها الخالف                 

            ي   على موضوع المستوطنات مع حكومة شامير وتجميد واشنطن لضمانات القروض المالية، ثـمتحـد 
  .حول الموضوع نفسه» اللوبي اإلسرائيلي«الرئيس بوش األب علناً لضغوطات جماعات 

ولم تكن المتغيرات الدولية التي أحدثها سقوط المعسكر الشيوعي وحدها فقط وراء إعادة النظر بالمفهوم               
ود عـسكرية   األميركي للدور اإلسرائيلي، بل إن غزو صدام حسين لدولة الكويت وما نتج عنه من حـش               

أميركية في منطقة الخليج، كان دليالً آخر أيضاً على عدم الحاجة األميركية للدور العسكري اإلسـرائيلي                
  .»الفيتو السوفياتي«بالشكل الذي كان عليه فترة 

واستطاعت إدارة بوش األب في تلك الحقبة الزمنية أن تجمع ما بين وجود أميركا العسكري والقوي في                 
ولقد رافق  . عالقات إيجابية مع أطراف عربية فاعلة لم تكن على وفاق أصالً مع واشنطن            المنطقة وبين   

هذه الحقبة مؤتمر مدريد للسالم، الذي أرادتـه واشـنطن آنـذاك أن يكـون بدايـةً إلنهـاء الـصراع                     
  .اإلسرائيلي على ضوء المتغيرات الدولية الجديدة وميزان القوى الجديد في المنطقة/العربي
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اإلسرائيلية وفي رؤية منطقة الشرق األوسط، لـم يـؤت ثمـاره       / التوجه في العالقات األميركية    لكن هذا 
 لكلينتون على رأس إدارة ديموقراطية كانت أولوياتها التعامل مـع           1992بسبب اختيار األميركيين عام     

 ما بعـد سـقوط      أوضاع اقتصادية واجتماعية داخلية، دون أن تكون لديها رؤية استراتيجية شاملة لعالم           
  .االتحاد السوفياتي

الخطـر  «وجاءت حقبة التسعينات لتكون مزيجاً من طروحات نظرية في الغرب وإسرائيل تتحدث عـن               
القادم من الشرق، ومن ممارسات عملية من جماعات تحمل شعارات إسالمية وأسماء            » اإلسالمي الجديد 

ي أكثر من مكان، بدأت مـع محاولـة تفجيـر    عربية، وتقود عمليات عنف مسلّحة ضد مواقع أميركية ف   
 ولم تنته في تفجير الطائرات المدنية األميركية في واشنطن          1993مركز التجارة العالمي بنيويورك عام      

  .2001ونيويورك عام 
، طرح إسرائيلي مركّز على أهميـة دور إسـرائيل          »الممارسات«و» النظريات«ورافق هذا المزيج من     

  .»الحرب على اإلرهاب المقبل من الشرق«الغرب في بالنسبة ألميركا و
لتبدأ ) ومن كان فيها من المحافظين الجدد الداعمين لنهج التطرف اإلسرائيلي         (ثم جاءت إدارة بوش االبن      

حروباً قائمة على رؤيتها االستراتيجية للشرق األوسط والعالم اإلسالمي مـن منطلـق مفهـوم العالقـة                 
  .ائيلالمتجددة والقوية مع إسر

إدارة باراك أوباما، لم تأخذ طبعاً بنهج إدارة بوش في الشرق األوسط، بل حاولت أن تعود في سياسـتها                   
بالمنطقة إلى النهج الذي كانت عليه اإلدارة األميركية في فترتي بوش األب وبيل كلينتون مـن تـشجيع                  

ة عدة لمباشرة خطـوات     على تسويات سياسية، وطبعاً مع ضغوط تمارسها واشنطن على أطراف عربي          
  .التطبيع مع إسرائيل دون انتظار لمصير المفاوضات

لكن االختالف الحالي الحاصل بين واشنطن وتل أبيب، ومنذ مجيء إدارة أوباما، ليس حول الموقف من                
فبينمـا  . الملف الفلسطيني فقط، بل هو اختالفٌ في الرؤى حول السياسة المتعلّقة بالشرق األوسط عموماً             

ءت غالبية األميركيين بإدارة جديدة تتّصف باالعتدال وترفض االستمرار في نهج الحروب العـسكرية           جا
وتدعو خصوم أميركا لحّل األزمات عن طريق التفاوض، جاءت غالبية اإلسرائيليين بحكومـة يمينيـة               

 وهي حكومة أرادت    متطرفة ال تقبل بحّل الدولتين وال يعترف بعضها باالتفاقات السابقة مع الفلسطينيين،           
التصادم العسكري مع إيران واالستمرار في الحروب على حركات المقاومة بفلسطين ولبنان، وال تريـد               
أصالً الدخول في تسوية شاملة أو في اعتماد المبادرة العربية كخطّة للسالم، أو حتى في الحـد األدنـى                   

  !ه األراضي ومن القدس الشرقيةتجميد االستيطان في األراضي المحتلة فكيف باالنسحاب من هذ
لذلك، ماطلت وستماطل حكومة نتنياهو كثيراً قبل أن تسلّم باألمر الواقع األميركي الجديد المدعوم مـن                

فمشكلة حكومة نتنياهو هي أنّها     . األعضاء الدائمين كافة في مجلس األمن ومن الرأي العام العالمي بأسره          
ؤية واضحة لما تريد تحقيقه في منطقة الـشرق األوسـط ككـل،             تتعامل اآلن مع إدارة أميركية تحمل ر      

فعلى . كما كانت الحال مع اإلدارة السابقة     » الشريك«ال  » المنفّذ«ودور إسرائيل في هذه الرؤية هو دور        
القبول بمبدأ حل الدولتين والمشاركة ربما في مؤتمر دولي سترعاه اللجنة الرباعية، وقد             » تنفيذ«إسرائيل  

وسكو على األرجح خالل هذا العام، ويستهدف إطالق المفاوضات لتحقيق تسوية شاملة على             يكون في م  
  .كّل الجبهات

طبعاً، حتّى لو تجاوبت إسرائيل اآلن مع الرغبات األميركية والدولية، فإن ما قد يحصل هو العودة إلـى                  
  .من تعطيل األهدافالمماطلة في تنفيذ التعهدات والغرق في التفاصيل بحيث يتم مع مرور الز

وبغض النظر عن شخص الحاكم في      (اإلسرائيلي  /لقد كانت السياسة األميركية سابقاً تجاه الصراع العربي       
أسيرة مفاهيم الحرب الباردة التي كان إلسرائيل خاللها دور بـارز فـي تحقيـق المـصالح                 ) واشنطن
حها في العالمين اإلسالمي والعربي،     اليوم، إسرائيل هي عبء كبير على أميركا وعلى مصال        . األميركية

فلم تعد إسرائيل وشواطئها فقط هي المتاح األساس للتسهيالت العسكرية األميركية في الـشرق األوسـط       
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، ولم تعد إسـرائيل مـصدر أمـنٍ وحمايـة للمـصالح             )كما كانت في حقبة طويلة في الحرب الباردة       (
ضحت هي السبب في تهديد مصالح واشـنطن فـي بقعـة            األميركية، بل إن تلك العالقة الخاصة معها أ       

جغرافية تمتد من المحيط األطلسي إلى المحيط الهندي، ويعيش عليها مئات الماليين من العرب وغيـر                
العرب، وترتبط ثروات هؤالء أصالً، بل وسائر خيراتهم االقتصادية، ارتباطاً شديداً بالشركات والمصالح             

  .األميركية
  31/5/2011، الراي، الكويت

  
  فرصة الستكمال االنفصال عن غزة .76

  شلومو أفنيري
ويبقى سؤال هل هـو     ". حماس"ال شك في أن قرار مصر فتح معبر رفح حسن لسكان القطاع ولحكومة              

حقيقـة أن   . حسن لمصر مفتوحاً، لكنه حسن إلسرائيل أيضا رغم انه قد ال يبدو كذلك في الوهلة األولى               
لعالم العربي مباشرة قد تُسهل على إسرائيل الخروج مـن عـدة ورطـات،              غزة ستكون مرتبطة اآلن با    

  .ومجابهة ذكية لنتائج القرار يمكن أن تُسهل أيضا عالج القافلة البحرية القادمة
أخلت إسرائيل في الحقيقة المستوطنات اليهودية في القطاع وأخرجت الجيش اإلسـرائيلي مـن األرض،               

على غزة خاصة، أصـبحت     " حماس"بعد سيطرة   . ى دخوله والخروج منه   لكنها أبقت في يديها الرقابة عل     
تمت صياغة أهـداف    . هذه السيطرة الخارجية حصاراً، وهو شيء لم تتضمنه فكرة االنفصال في البداية           

بوسائل قتالية  " حماس"فقد استُعملت هنا على نحو مختلط نوايا شرعية مثل منع تسلح            : الحصار بالتدريج 
  .وإطالق سراح جلعاد شاليت من األسر" حماس"يدا مثل الرغبة في إسقاط حكم وأهداف أكثر تعق

لم يتم إحراز أي واحد من هذه األهداف، ولم تُبحث التأثيرات السياسية للحصار فـي مكانـة إسـرائيل                   
بدل أن تحصد إسرائيل نتائج االنفصال السياسية أصبحت تُرى منكلة بمليون وربع مليون من              . الدولية قط 

ونشأت مفارقة هي أن إسرائيل برغم أنها لم تعد تسيطر على القطاع، أصبحت تُرى مـسؤولة                . دنيينالم
وبلغنا أيضا الوضع المخزي الذي صاغت فيه وحدة خاصة سلة غذاء في أدنى             . عن األزمة السائدة هناك   

  .حد لسكان القطاع، وكأن الحديث يدور عن سجن جماعي نسيطر عليه
 الشرك الذي دفنه منظمو القافلة البحرية من تركيا وظهرنا بمظهر محتلين عنيفين ال              هكذا دفعنا أيضا إلى   

 –فـي مقابـل ذلـك       . يقمعون سكانا مدنيين فقط بل يقتلون من يحاولون تقديم المساعدة اإلنسانية لهـم            
 كان الذي أوقف إطالق صواريخ القسام من القطاع، وإن لم يكن على نحـو               –ويصعب أن نعترف بهذا     

  .من عملية عسكرية إسرائيلية قاسية أخرى" حماس"لق، خشية مط
أصبحت إسرائيل وحـدها تُـرى مـسؤولة عـن     . نُسيت حقيقة أن للقطاع حدوداً أخرى أيضا مع مصر   

  .واآلن مع فتح الحدود مع مصر، حان وقت إتمام االنفصال. األزمة
ازاة ذلك المعابر من إسرائيل إلى      يجب على إسرائيل أن تُزيل الحصار البحري والجوي وأن تغلق في مو           

فقطاع غزة ارض معادية، ومنذ اللحظة التي أصبح فيها مفتوحا للعالم الواسع، يجب فصل              . القطاع تماما 
بقايا االحتالل اإلسرائيلي الذي يعبر عنه الحصار البحري والجوي وأن نُزيل عن أنفسنا بذلك المسؤولية               

 تكون الحدود بين إسرائيل وغزة كالحدود بين إسرائيل ولبنـان،           يجب أن . عن تزويد القطاع بما يحتاجه    
  .وكما ال تفرض إسرائيل حصارا بحريا على لبنان، يجب أن يكون الحال كذلك بالنسبة للقطاع

إذا تم تنفيذ هذه السياسة فسيتم نقل اإلمداد والمساعدة اإلنسانية إلى القطاع عن طريق مصر أو إلى غزة                  
ال . نظمو القافلة البحرية إلى غزة الوصول إليها فليتفضلوا وليأتوا فليس هذا من شأننا            إذا أراد م  . مباشرة

 ال ينقلـون    – وهدفهم كله إحراج إسرائيل      –يوجد حصار إسرائيلي ومن يسمون نشطاء حقوق اإلنسان         
. وقفهمن أراد أن ينقل سالحا فعل ذلك طوال السنين عن طريق األنفاق ولم ننجح في                . إلى هناك سالحا  

  .وقد يضائل هذا أيضا الباعث عند بعض المشاركين في القافلة البحرية
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شـكرا  . يصعب استيعاب هذا، لكن هذا هو منطق االنفصال الذي يجب إتمامـه اآلن            . غزة خارج البالد  

  .لمصر التي تُمكّن من هذا
  30/5/2011، "هآرتس"

  31/5/2011، األيام، رام اهللا
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