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   سينتهيان قريباً الوظيفي السياسي والحرمان االعتقال: أبو مرزوق .1

توقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، أن :  أحمد المصري-غزة
ووزرائها ، في جولة " االنتقالية"س الحكومة الفلسطينية على تسمية رئي" فتح"يتم االتفاق مع حركة 

  . الحوار التي رجح عقدها في األسبوع األول من الشهر الجاري في العاصمة المصرية
، أن جملة المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني كاالعتقال "فلسطين"وأكد في حوار خاص مع 

 جواز السفر، والعديد من األمور األخرى، ستنتهي خالل السياسي، والحرمان الوظيفي، والحرمان من
  . على أرض الواقع خالل أسبوعين" المصالحة عملياً"متوقعاً أن يشهد الفلسطينيون . وقت قريب

الشك بأن المصالحة التي وقع الجميع على المضي قدماً لتحقيقها، ولتحقيق إنهاء االنقسام األسوأ :"وقال 
مر عليها ثالثة أسابيع دون االتفاق على الحكومة ورئيسها وأعضائها، إال أنه في تاريخنا الفلسطيني ي

، مشيراً إلى االتفاق على إطار زمني لكل القضايا "سيتم االتفاق على عقد اللقاء الثالث في هذا الصدد
  . المهمة

حكومة من ولفت أبو مرزوق ، إلى أن جوالت الحوار القريبة الماضية أفضت إلى االتفاق على تشكيل 
الكفاءات الفلسطينية، التي من شأنها أن تتولى إدارة دفة الشأن الفلسطيني الداخلي، والعمل على إنهاء 
آثار االنقسام وتوحيد شطري الوطن، واإلعداد لالنتخابات القادمة، مشدداً على أهمية تلك الملفات، 

  . وحاجتها إلى التأني واالختيار الدقيق لتوفير سبل نجاحها
ار إلى أن جلسة الحوار القادمة ستتركز على االتفاق على اسم رئيس الحكومة، و الوزراء للبدء وأش

بخطوات عملية من أجل ممارسة مهامها، والتي يعد من أبرزها معالجة آثار االنقسام في الشارع 
  . الفلسطيني، وإعادة الحياة االجتماعية الطبيعية بين صفوف المواطنين
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مة القادمة واألسماء المعلنة عبر وسائل اإلعالم، أكد أبو مرزوق عدم حمل وبخصوص هوية الحكو
الحكومة القادمة ألي من البرامج السياسية ألي من القوى الفلسطينية ، وعلى وجه الخصوص حركتا فتح 

  . وحماس، نافياً االتفاق على طرح اسم سالم فياض لتولي الحكومة الجديدة
اهتماماً واسعاً في "المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية " تولي ملف وشدد أبو مرزوق على أن حركته

  . إنهاء هذا الملف، لما له من آثار نفسية مدمرة على المجتمع الفلسطيني
وفي هذا السياق تم إقرار تشكيل لجنة من الطرفين لحل هذا المشكل، وقد تقدمنا بأسماء : "وأضاف

نفس الشيء، ومن خالل الحديث مع اإلخوة في فتح شعرت أن هذا معتقلينا إلى حركة فتح وهم فعلوا 
  ". الملف سيغلق خالل أيام وكلنا أمل بأن يتم قريباً االنتهاء من هذا الملف المسيء لقضيتنا وشعبنا

وحث فتح على ضرورة إنهاء معاناة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، وأن تنبذ ذلك بشكل 
 من السلوك الفلسطيني، على اعتبار أن المستفيد األول واألخير من ذلك هو متواصل، وأن تنفى أيضاً

  . االحتالل اإلسرائيلي المغتصب لألرض الفلسطينية
وشدد أبو مرزوق على أن جملة من المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني كاالعتقال السياسي، 

العديد من األمور األخرى، ستنتهي في الوقت والحرمان الوظيفي، والحرمان أيضاً من جواز السفر، و
  . القادم القريب

وطمأن المواطنين في الضفة والقطاع بعدم بروز أي من العراقيل في ملف إتمام المصالحة، والولوج في 
الصورة العملية لملفاتها، مشدداً على أن ال مصلحة للجميع في عرقلة االتفاق وعدم التوصل إلى المطالب 

  . المطروحة
إن تصريحات :"وبخصوص الموقف اإلسرائيلي واألمريكي من المصالحة الفلسطينية قال أبو مرزوق 

نتنياهو الواضحة والتي تبعها لألسف الرئيس أوباما سنتعامل معها بتقوية وتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز 
  ". الوحدة الوطنية وعدم االستجابة لمطالبهم

لقوى والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح، يؤكد أن ثمانية إن التوجه العام لكل من ا: وأضاف
عشر عاماً من المفاوضات لم تحصل على أي شيء من الحقوق الفلسطينية المسلوبة، وأن الهدف الذي 

  ". هزيمة تاريخية نهائية للشعب الفلسطيني"يريده رئيس حكومة االحتالل نتنياهو هو 
و لم يكن مفاجئاً لنا بل، يؤكد وجهة نظرنا الداعية إلى وقف خطاب نتنياه:"وتابع أبو مرزوق 

المفاوضات العبثية مع هذا الكيان المتطرف، فخطابه قد عبر عن عنصرية وتطرف واضح وحمل الءات 
  ". كلها تؤكد الرؤية الصهيونية المتطرفة التي تقوم على أخذ كل شيء وعدم إعطاء شيء

اهو في خطابه األخير أمام الكونجرس األمريكي األسبوع الماضي وأشار إلى أن ما يؤكد ذلك رفض نتني
، وتمسكه بالقدس عاصمة لدولته من دون 67حق العودة، ورفض االنسحاب من األراضي المحتلة عام "

  . ، متسائالً عن الجدوى التي ستحل على السلطة في حال مفاوضتهم لالحتالل"أي حق للشعب الفلسطيني
تحدة أكدت على انحيازها المطلق للجانب اإلسرائيلي، وعدم صالحية ادعاء رعايتها وبين أن الواليات الم

للمفاوضات بين الجانبين، الفتاً إلى أن ذلك ساهم أيضاً في غرور االحتالل، ومضيه في سياساته 
  . التهويدية لألراضي الفلسطينية

 قال نائب رئيس المكتب وحول ما يثيره بعض المراقبين عن وجود خالفات في صفوف قيادة حماس،
يقوم ومنذ نشأتها على خط المقاومة والحفاظ على الثوابت " حماس"إن برنامج : السياسي لحماس 

الفلسطينية، إال أنه ال يمنع من االتفاق على مساحة عمل مشتركة مع حركة فتح القائم برنامجها على 
  . التسوية السياسية

عطاء فرصة للمفاوضات إبان توقيع اتفاق المصالحة في الرابع إن ما ذكره األخ خالد مشعل من إ:"وتابع
، فهذا الطريق ال يؤدي إلى تحقيق أهدافنا "من شهر مايو الماضي في القاهرة ، يأتي من باب تم تجريبه

الفلسطينية، واإلصرار على المضي في هذا الطريق نتيجته معروفة تم تجربتها بشكل واضح وصريح، 
  . ريحات أي واقع خالفي بين قادة الحركةنافياً أن تكون للتص
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وذكر أبو مرزوق أن أروقة الحركة تتمتع بوفاق تام، إال أن هناك وجهات نظر متعددة في المواضيع 
المتعلقة بالشأن الفلسطيني المحلي، مشدداً على أن ذلك يعد حالة طبيعية في مسيرة القوى والفصائل 

  . الوطنية
التي أبدتها الحكومة المصرية الحالية في دعم القضية الفلسطينية، والعمل وأثنى أبو مرزوق على الجهود 

  . على رفع الحصار المفروض على القطاع منذ خمس سنوات متواصلة
 25موافقة مصر على فتح معبر رفح بشكل دائم هو موقف متقدم طبيعي لمصر الثورة، مصر :"وبين 

 وغير القومي بل وغير اإلنساني في إغالق معبر رفح، يناير التي تحدث قادتها الجدد عن الدور السلبي
وهذا ليس غريباً على تاريخ مصر الذي كان دائماً إلى جانب القضايا العربية وتحديداً القضية 

  . ، مطالباً في الوقت ذاته بالمزيد من القرارات اإليجابية والتي ينتظرها الشعب الفلسطيني"الفلسطينية
 والقيادة السورية نفى أبو مرزوق ، ما تناولته وسائل اإلعالم عن طلب "حماس"وحول العالقة بين 

عالقتنا لم تتغير، ال : "، مضيفاً"مغلوطة و عارية من الصحة"مغادرة دمشق، معتبراً أن جل المعلومات 
  .مع القيادة السورية وال مع الشعب السوري بكل مكوناته،ولم يطلب منا أي مسئول شيًئا من هذا القبيل 

 1/6/2011، وقع فلسطين أون الينم
  

  إلى غزة يعني إزالة اآلثار األخيرة للحصار" 2الحرية "وصول أسطول : هنية .2
" 2الحريـة   "اعتبر رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أنه في حال وصول أسطول            :  حامد جاد  -غزة  

الـة اآلثـار األخيـرة      إلى شواطئ غزة أو حتى في حال قيام االحتالل بمنع وصوله فإن ذلك يعنـي إز               
للحصار المفروض على غزة منذ خمسة أعوام مؤكدا أن التغيرات االستراتيجية التي تـشهدها المنطقـة                

  .تصب في صالح القضية الفلسطينية
" 1"واستهجن هنية في كلمة ألقاها أمس على هامش تدشين النصب التذكاري لشهداء أسـطول الحريـة                 

التي دعا فيها لعرقلة سير األسطول ومنع وصـوله         " بان كي مون  "حدة  تصريحات األمين العام لألمم المت    
إلى غزة، مطالبا إياه بالتراجع عن تصريحاته والعمل على تطبيق قرارات األمم المتحدة، وفي مقـدمتها                

، 2حق إقامة الدولة الفلسطينية بدال من مطالبته لحكومات العالم العمل على منع وصول أسطول الحرية                
من األجدر أن يعمل كي مون على دعم القضية الفلسطينية، وان ال يتغاضى عـن المجـازر                 حيث كان   "

  ".اإلسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في غزة
وقال هنية قبيل إزاحته الستار عن النصب التذكاري الذي أقيم على أرض ميناء غزة وحملـت أشـرعته        

استطاع أن يحقق نتائج عدة تمثلت      " 1"إن أسطول الحرية  "لحرية  الخرسانية التسعة أسماء شهداء أسطول ا     
بحسب وصفه بنزع شرعية الحصار المفروض من قبل قوى الظلم، وفي مقدمته االحتالل وتخفيف قبضة               

  ".الحصار حيث عمد االحتالل عقب ارتكاب مجزرة أسطول الحرية إلى إدخال سلع جديدة إلى غزة
لموعودة ال يمكن أن تأتي من بوابة المن األميركي أو الغربـي، فالدولـة   إن الدولة الفلسطينية ا   "وأضاف  

تتحقق بصمود هذا الشعب وبدمه وجهاده وتضحياته ومقاومته الباسلة ودعـم شـعوب األمـة العربيـة                 
  ".واإلسالمية

أن وشدد هنية على أن التحالف الثالثي الذي كان يحمي االحتالل منذ زمن طويل بدأ يتهاوى، مشيرا إلى                  
إيران خرجت من هذا التحالف منذ عقود من الزمن، وأن تركيا بقيادتها الجديدة وسياستها المعتمدة علـى                 
حفظ كرامة األمة بدأت تخرج عمليا من هذا التحالف الذي كان يعتمد عليه االحتالل، وأخيـرا الثـورة                  

  .كية واإلسرائيليةالمصرية أذهبت نظاما لألسف عاش عقودا من الزمن لخدمة السياسة األمير
نزيح اليوم الستار لنكتشف مرحلة جديدة، ونسدل الستار على مرحلة مظلمة، كان لالحتالل اليد              "وأضاف  

  ".العليا، واليوم شعوب المنطقة هي التي تقرر، وما عادت تنتظر إشارة أو إذنا من أميركا
م في قلب الـصورة وهـذا الحـدث         تركيا اليو "وأشاد هنية بدور تركيا ومواقفها مع الشعب الفلسطيني،         

  ".الكبير، وأصبحت في تفاصيل السياسة اليومية، وفي اهتماماتنا نحن هنا على أرض فلسطين
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وثمن هنية مجددا موقف مصر، بعد قرارها بفتح معبر رفح البري رغم أن هذا القرار جـاء فـي ظـل                     
كدت سيادة مصر علـى المعبـر،       ضغوطات أميركية وإسرائيلية شديدة األمر الذي يعبر عن إرادة حرة أ          

  .وعودة مصر كثقل استراتيجي في دعم القضية الفلسطينية
وشدد على أن الشعب المصري لم يشارك يوما في حصار غزة بل شارك فيه النظام المصري المخلوع،                 

  .فالشعب المصري هو الذي يقرر اليوم وال يقبل إمالءات من أحد
م دامس، والمنطقة سوف تشهد خيرا كثيرا لقـضية فلـسطين           وتوقع أن يكون مستقبل االحتالل في ظال      

  .وشعوب هذه المنطقة
  1/6/2011الغد، عمان، 

  
   الدويكاالحتالل اإلسرائيلي على احتجاز عزيز يستنكر إقدام هنية .3

استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إقدام االحتالل الصهيوني عصر الثالثاء : رائد أبو جراد
از رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك واعتقال النائب نزار رمضان بعد احتجازهم على احتج

  .شمال بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة" الكونتينر"على حاجز 
ما قام "على هامش افتتاح عيادة الشاطئ غرب غزة، إن " الرسالة نت"وقال هنية في تصريح خاص لـ
ز رموز الشعب الفلسطيني هو استمرار لسياسة إقصاء عمل المجلس به االحتالل اليوم من احتجا

  ".التشريعي
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة التمسك بتفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، مجددا تأكيده على 

  .ضرورة عرض الحكومة المقبلة على المجلس التشريعي ألخذ الشرعية
  31/5/2011الرسالة نت، فلسطين، 

  
  األزمة المالية مستمرة بسبب تقصير المانحين ونعمل على التخفيف منها: فياض .4

قال الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء ان السلطة الفلسطينية ما زالت تعاني من ازمة ماليـة                : رام اهللا   
  .بسبب تقصير الدول المانحة في تسديد االلتزامات التي تعهدت بها

 بسبب عدم ورود ما يكفـي مـن مـساعدات       2010ن منذ اواسط    االزمة المالية قائمة حتى اال    : واضاف
خارجية، خاصة المخصص منها لدعم الموازنة، والسلطة تعمل كل ما بوسعها للتخفيـف مـن األزمـة                 

  .المالية
وكان فياض يتحدث بعد أن وقع في مكتبه أمس مع ممثل اليابان ناوفومي هاشـيموتو وممثـل االتحـاد                   

ى السلطة الفلسطينية اتفاقية مساهمة مالية مقدمة من اليابان، وتقـدم مـن             األوروبي كريستيان بيرغر لد   
  ".بيغاس"خالل آلية االتحاد األوروبي لدعم الفلسطينيين 

 مليون دوالر للمساهمة في دعم الجهد فـي مجـال اعـادة االعمـار      6,5وتقضي هذه االتفاقية بصرف     
 دوالر لدعم القطاع الخـاص فـي الـضفة           مليون 2ومساعدة القطاع الخاص في قطاع غزة اضافة الى         

  .الغربية
هذا الوضع قائم وتمثل في نقص تمويلي بمقدار مئة مليون دوالر واستمر في العام الحـالي                "واضاف ان   

  ". مليون دوالر شهريا30بمعدل 
 970اجمالي االحتياج التمويلي للسلطة الوطنية في مجال دعم الموازنة في العام الحـالي هـو   "وتابع ان   

  ".2008مع مليار دوالر في 1,8مليون دوالر بالمقارنة 
هناك تقدما كبيرا تم احرازه من قبل السلطة الوطنية فـي مجـال تخفـيض االعتمـاد علـى                   "واكد ان   

 52,5 هـي    2011المساعدات التي وردت من الدول العربية في        "واشار الى ان     ".المساعدات الخارجية 
 من المبلغ الملتزم به، نحن بحاجة الن نرى تـسريع وتيـرة ورود              مليون دوالر شهريا وهذا اقل بكثير     

  ".المساعدات
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من جهة اخرى وقع رئيس الوزراء ، مع ممثلة الحكومة الفنلندية لدى الـسلطة الوطنيـة بيـا رانتـاال                    
، حيـث سـيتم     'بيغاس' مليون يورو، ستقدم من خالل آلية        2إنجبرج، اتفاقية منحة لدعم الموازنة بقيمة       

 مليون يورو للمساهمة في دفعات الـشؤون        1 مليون يورو منها لدعم الرواتب، ومبلغ        1 مبلغ   تخصيص
  .االجتماعية

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الدعم يأتي في سياق تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها،                
  .ويوفر اإلمكانية لمواصلة عملية التنمية

  1/6/2011األيام، رام اهللا، 
  

  اتصاالت أميركية إلقناع عباس بالتخلي عن اتفاق المصالحة: "يديعوت" .5
اإلسرائيلية أمس، أن اإلدارة األميركية " يديعوت أحرنوت"زعمت صحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة

تحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التخلي عن اتفاق المصالحة الفلسطينية، واستئناف 
  .يل، إال أن احتماالت إقناعه ليست عاليةالمفاوضات مع إسرائ

، إنه من خلف الكواليس يدير األميركيون اتصاالت مع مكتبي رئيس الوزراء "يديعوت أحرنوت"وقال 
نتنياهو والرئيس عباس في محاولة لتحديد مبادئ متفق عليها للمفاوضات، وأن االتصاالت تهدف إلقناع 

 أو في محاولة ضمان أن تقبل حماس شروط الرباعية عباس بالتخلي عن االتفاق مع حركة حماس،
وتكون شريكا شرعيا في الحكومة الفلسطينية، وأضافت الصحيفة، إن التقديرات اإلسرائيلية تقول إن 

  .احتماالت نجاح االتصاالت ليست عالية
  1/6/2011الغد،عمان، 

 
  ن اعتقاله ساعات مأربع عن دويك بعد ويفرجاالحتالل يعتقل النائب نزار رمضان  .6

، النائب في المجلس التـشريعي      )31/5(اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، عصر اليوم الثالثاء        : الخليل
الذي يفصل وسط الضفة الغربية المحتلـة عـن         " الكونتينر"الفلسطيني نزار رمضان، وذلك على حاجز       

  .ر من ساعةجنوبها، وذلك بعد أن احتجزت رئيس المجلس عزيز دويك ونائبين آخرين ألكث
وكانت قوة عسكرية صهيونية قد احتجزت الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني،              

أنور زبون ونزار رمضان وباسم الزعارير، ألكثر من أربع ساعات، حيث أبقت على             : وثالثة نواب هم  
  .اعتقال النائب رمضان وأفرجت عن اآلخرين

أن قوات االحتالل سلمت الدكتور دويك والنائبين الزعارير وزبـون          وأفادت مصادر برلمانية فلسطينية ب    
  .أوامر استدعاء، بعد أن قامت باحتجازهم ألكثر من أربع ساعات في زنزانة انفرادية

 31/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   مصر تتراجع عن بعض التسهيالت بمعبر رفح:مدير شرطة المعابر في قطاع غزة .7
 شرطة المعابر في قطاع غزة سالمة بركة في تصريح خاص لوكالة صـفا إن الجانـب                 قال مدير  :رفح

المصري من معبر رفح يحدد عددا معينًا من المسافرين الفلسطينيين عبر المعبر، بما يتنافى مع تسهيالت                
  .السلطات المصرية التي وعدت بها السبت الماضي

نسيق والمخابرات المصرية مساء الثالثـاء فـي        وبحث وفد من شرطة معبر رفح مع عدد من ضباط الت          
  .الجانب المصري من المعبر عدد من اإلشكاليات القائمة التي تعوق سفر المواطنين عبر المعبر

 مواطن يوميا مـن قطـاع       400-250وأوضح بركة أن الجانب المصري يصر على السماح لسفر نحو           
  . ق الوعود بالتسهيالتغزة، الفتًا إلى أنه ذات العدد للمسافرين قبل تطبي
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وألمحت مصادر أمنية إلى تراجع الجانب المصري عن عدة تسهيالت أعلن عنها وبـدأها منـذ الـسبت                  
بينها إرجاع مسافرين وبطء اإلجراءات، حيث أنه لم يغادر اليوم قطاع غزة عبر المعبـر               " واهية"بحجج  
  . مسافرا تقريبا250سوى 

سطيني يبحث إيقاف العمل بالمعبر احتجاجـا علـى هـذا التراجـع             ولفتت المصادر إلى أن الجانب الفل     
  .المصري والمعيقات التي يضعها في عمل المعبر

وذكر مراسلنا أن عشرات من كبار السن واألطفال بدا عليهم إجهاد السفر بعـد أن أبطـأت الـسلطات                   
  .المصرية وتيرة العمل في المعبر

تابة هذا الخبر بين بوابة العبور الفلسطينية والمـصرية،  وأضاف أن عشرات آخرين عالقين حتى ساعة ك       
حيث يرفض األمن المصري منذ ساعات دخولهم إلى الجانـب المـصري أو عـودتهم إلـى الجانـب                   

  .الفلسطيني
في المقابل، نقلت مواقع مصرية عن مصادر أمنية رفيعة نفيها اتهامات الجانب الفلسطيني، وتأكيـدها أن                

  .وشرعي لمصر، وأن عملية الفحص األمني للمسافرين تتم بصورة شفافةحق المنع هو حق أصيل 
  31/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  

  
  لجنة فلسطينية مشتركة لحل مشكلة التضخم الوظيفيتشكيل  .8

ستـشكالن  ” حمـاس ”و” فتح“قال مسؤول في الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس، إن حركتي          : )أ.ب  .د  (
وقال أمـين عـام مجلـس       . لوضع حلول للتضخم الوظيفي من دون المساس بأي موظف          لجنة خاصة   

الوزراء في الحكومة المقالة محمد عسقول، في بيان صحافي، إن اتفاق المصالحة لن يكون سـبباً فـي                  
ولفت إلى أن التقاعد المبكـر       .في عملهم   ” أريحية“تهديد األمن الوظيفي ألي موظف بل سيمنح الجميع         

ونـوه إلـى أن     . ” إال أن ذلك لن يكون باإلجبـار      “حلول المطروحة لحل مشكلة التضخم الوظيفي       أحد ال 
المصالحة ستعزز بقاء الموظفين وأمنهم الوظيفي وستعالج قضية التضخم ببعض الحلول التي ستـضعها              

  . لجنة متخصصة بالموضوع 
  1/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
   أشهرستةاالحتالل يمدد اعتقال نائب من حماس  .9

قضت، أمس، بتمديد اعتقال نائب عـن حركـة         ” إسرائيلية“قالت مصادر حقوقية إن محكمة      : )وكاالت(
وذكرت المصادر أن الحكم بحق النائب نايف الرجوب صدر بعد ستة أشـهر مـن               . لستة أشهر ” حماس“

لـم  ” اإلسـرائيلية “مة  وأضافت المصادر ذاتها أن المحك    . اعتقاله بالسجن إدارياً بمعنى أنه قابل للتجديد        
  . تعرض الئحة االتهام الموجهة بحق الرجوب

  1/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  " انقسامات" والخالفات داخل حماس ال ترقى إطالقا لـ وزر فشل المفاوضاتنتحملال  :الزهار .10
 غيابه عضو مكتبها السياسي محمود الزهار،و في حركة حماس القياديعلَّل :  جيهان الحسيني- القاهرة 

عن حضور اجتماعات المكتب السياسي للحركة المنعقدة حالياً في دمشق، بانشغاله بمهام وبارتباطات 
وقلَّل من شأن البيان الذي أصدره عضو المكتب السياسي عزت  .عمل مسبقة ألزمته البقاء في القاهرة

ب السياسي خالد مشعل في الرشق، الذي تضمن رفضاً لمواقف كان الزهار انتقد فيها كلمة رئيس المكت
االحتفال بإعالن المصالحة الشهر الماضي، وأعلن فيها مشعل استعداده للقبول بالمفاوضات التي تجريها 

، "هل البيان الذي أصدره الرشق صدر بالتوافق مع غزة والضفة؟": وتساءل الزهار .السلطة الفلسطينية
  .خلمشيراً إلى أنه ال يعبر عن مواقف الحركة في الدا
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نحن ال نؤمن بأن هذه المفاوضات ستعطينا الحد األدنى من المطالب والحقوق ": "الحياة"وقال لـ
رغم ذلك، نحن لم نضع عصا في ": وتابع. "المشروعة للشعب الفلسطيني، إنها معطلة ومضيعة للوقت

ى مدريد ووقعوا ذهبوا إل) حركة فتح(إنهم في األصل ": وقال ."عربة المفاوضات، وتركناهم يذهبون
  ."اتفاق أوسلو من دون أن يستشيروا أحداً، ونحن من جانبنا ال نتحمل وزر فشل هذه المفاوضات

هناك خالفات داخل الحركة مثل الخالفات الموجودة ": ونفى الزهار وجود صراعات داخل حماس، وقال
إن هذه "وشدد على  ."اتداخل األسرة الواحدة، لكن األمر ال يرقى إطالقاً إلى صراعات أو انقسام

  ."العالقات ستُحسم قريباً داخل الحركة
: وعلى صعيد اتفاق المصالحة ومدى إمكان التوافق على اسم من بين المرشحين لرئاسة الحكومة، قال

، الفتاً إلى أن لكل جانب خياراته "إن التوافق بين الحركتين على اسم محدد هو الذي سيحسم هذا الجدل"
  .المفضلة

شأن صحة ما تردد من أنه رفض فكرة السماح لبعض قوات األمن التابعة لرئاسة السلطة بدخول وفي 
إن إنجاح المصالحة يتطلب االبتعاد عن كل ما يمكن أن يتسبب باستفزاز الناس أو كل ما من ": غزة، قال

القتتال شأنه أن يعطل جهود المصالحة ومساعيها، خصوصاً من تورطوا أو أسهموا في إشعال فتنة ا
  ." الفلسطيني–الفلسطيني 

  1/6/2011الحياة، لندن، 
  

  اتفاق المصالحة مع حماس على تشكيل الحكومة خالل شهر من توقيع اتفقنا :األحمد .11
القدس "قال عزام األحمد رئيس وفد فتح للمصالحة في تصريحات أدلى بها لـ :أشرف الهور - غزة 
بداية توقيع اتفاق المصالحة على أن يتم تشكيل حكومة   انه جرى االتفاق مع حركة حماس في "العربي

التوافق من الشخصيات المستقلة التي جرى االتفاق عليها خالل مدة شهر من التوقيع، ولفت األحمد إلى 
وأشار إلى أنه سيصار إلى عقد لقاء قريب مع حركة  . من الشهر الجاري16أن هذه المدة تنتهي يوم 

وأوضح أن اتصاالت ستجرى في  .ار إلى أن هذا اللقاء لم يحدد موعده بعدحماس في القاهرة، لكنه أش
  . الوقت القريب بين فتح وحماس للتوافق على موعد هذا اللقاء

 موعد االجتماع سيعقد في بداية األسبوع القادم، وسيتم خالله االتفاق على إنهذا وقالت مصادر مطلعة 
  .اء ملف االعتقال السياسيتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وكذلك إنه

  1/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  حماس ال ترى في فياض خيارا مناسبا لرئاسة الحكومة: "قدس برس" .12
جدد مصدر مسؤول في حركة حماس موقف الحركة من محاوالت تمكين سالم فياض من رئاسة : غزة

را مناسبا لرئاسة الحكومة حكومة الوحدة المرتقبة، وأكد أن حماس ال ترى في سالم فياض خيا
  .الفلسطينية

وطلب االحتفاظ باسمه، النقاب عن وجود خيارات قال " قدس برس"وكشف المصدر، الذي تحدث لـ 
يمكن التوافق على أحدها، وأكد أنه ال يجوز فرض خيار واحد على " فتح"و" حماس"بأنها متبادلة بين 

كثير، وهو غني بالطاقات المهنية التي هي أقدر من ألن خياراته أوسع من ذلك ب"الشعب الفلسطيني، 
  ."سالم فياض إلدارة المرحلة االنتقالية

  31/5/2011قدس برس، 
  

   صاروخ في قطاع غزةأالف عشرةحماس تملك : إسرائيليتقرير  .13
خ و صارأالف عشرة اآلن حركة حماس تملك أن إسرائيلي اّدعى موقع استخباري : ترجمة معا–القدس 

 قدرة أنويّدعي الموقع  .مع شهر سبتمبر القادم هذا العاممنها  ألف 11 ستمتلك وأنهاة في قطاع غز
باتت مفتوحة بين غزة وسيناء " الخطوط" وليس في قطاع غزة فقط وان أيضاحماس تتراكم في سيناء 
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 اناألخو على نظرية مفادها انه كلما اشتّد عود اإلسرائيليويعتمد التقرير  .مباركحسني عقب سقوط 
 المسلمين في األخوانالمسلمين في مصر فان قوة حماس في قطاع غزة ستزداد، ويتوقع الموقع فوز 

  .انتخابات مصر المقررة في سبتمبر القادم
 الحقيقة عن إخفاء يستخدم تكتيك ألنهنتانياهو بشّدة بنيامي  اإلسرائيليوزراء الهذا وانتقد الموقع رئيس 

 قاما بتضليل لجنة الخارجية وأنهما باراك أيهودي ذلك وزير جيشه  ويساعده فاإلسرائيليالجمهور 
 في مصر وتجنبا الحديث عن التسلح الصاروخي األوضاع في الكنيست حيث حاوال الحديث عن واألمن

 يوم دون 66 صاروخ في اليوم ولمدة 150 تطلق أن حماس تستطيع أنحيث . لحماس في قطاع غزة
 صاروخ من 30 نحو وإدخال حماس تقوم بتهريب أنويدعي التقرير  .دمة حرب قاأيةانقطاع لو اندلعت 

  . ساكنا"إسرائيل" تحرك أن قطاع غزة، دون إلى األنواعمختلف 
  1/6/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  في موقع تدريب بغزة" ألوية الناصر صالح الدين" ثالثة نشطاء من استشهاد .14

، "ألوية الناصر صالح الدين"ثة من نشطاء ذراعها العسكرية، أعلنت لجان المقاومة الشعبية أن ثال: غزة
وقالت  . التابع لها غرب رفح"موقع أبو عطايا للتدريب"سقطوا أمس نتيجة وقوع انفجار كبير هز 

)  سنة21(ومحمود صالح العرقان )  سنة27(يونس محمد أبو النجا "اللجان، في بيان، إن الشهداء الثالثة 
من رفح هم من فرسان وحدة التصنيع في األلوية ولهم )  سنة20( النيرب من رفح ورمزي محمد

  ."بصمات جهادية في ميادين مختلفة ومتعددة خالل رحلة جهادهم المشرفة
  1/6/2011الحياة، لندن، 

  
   آذار بغزة15 تستنكر منع انعقاد مؤتمر ائتالف فلسطينيةفصائل  .15

 التابعة لحكومة غزة األمنية األجهزة اعتداء رير فلسطين لتح الجبهة الشعبيةأدانت: نفوذ البكري - غزة 
، مؤكدة أن حق التجمع السلمي "الجريمة"المقالة على المؤتمر األول الئتالف آذار ووصفت االعتداء بـ

 القانونية المعمول اإلجراءاتمكفول قانونياً لكل الفلسطيني، خصوصاً أن القائمين على المؤتمر استكملوا 
  .غزة لتنظيم هكذا فعالياتبها في قطاع 

شدد محمود خلف ممثل الجبهة الديمقراطية على ضرورة توفير الضمانات لحرية الرأي والتعبير مشيرا و
أن ما حدث من قمع ال يعبر عن وجود انسجام للمصالحة سيما وأن الشباب كان لهم الدور الفاعل في 

ذلك فان هذا سيؤدي إلى حدوث انتكاسة إنهاء االنقسام وحماية اتفاق المصالحة وفي حال تكرار 
  .للمصالحة ويدلل على وجود ألغام كبيرة تجاه تطبيق بنود االتفاق الوطني

 من واإلسنادوطالب محمود الزق القيادي في جبهة النضال بأن يبقي القرار بأيدي الشباب وتوفير الدعم 
  .اهات لحماية اتفاق المصالحةهيئة العمل الوطني ودعا إلي دعم الحراك الشبابي في كافة االتج

وقالت أمال حمد عضو المجلس الثوري لحركة فتح إن القوى الوطنية تدعم النشاطات الشبابية وليس 
احتواء للشباب ألن الشباب لديهم القدرة على صناعة المستقبل وطالبت بتوحيد الجهود الشبابية بعيدا عن 

  .الشرذمة واالحتواء
  1/6/2011 الحياة الجديدة، رام اهللا،

  
   المقبلاألحد "إسرائيل" يعلن عن مسيرات فلسطينية نحو الحدود مع المقدح: لبنان .16

كشف القيادي في حركة فتح في لبنان منير المقدح، أن الالجئين الفلسطينيين :  يوسف الشايب- رام اهللا 
نصب خيام "ـسيتحركون األحد المقبل في ذكرى احتالل الخامس من حزيران، برا، كاشفاً عن مساع ل

وأكد في حديث مع اإلذاعة الفلسطينية، أمس، الجهوزية  ".على الشريط الحدودي مع األراضي المحتلّة
الدائمة للتعاون مع القضاء اللبناني، وذلك تعليقاً على ما يرّوجه البعض من احتمال ضلوع إحدى 

  . األسبوع الماضي"اليونيفيل"المجموعات بالتفجير الذي استهدف قوات 
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  1/6/2011لغد، عمان، ا
  

  "ال يغير من بطالن االحتالل" الحكومة اإلسرائيلية في القدس الشرقية اجتماع": الشعبية" .17
عقد اجتماع حكومة االحتالل وغالة "اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها بأن :  رام اهللا

 االحتالل واالستيطان باطل وغير أنقة التطرف واالستيطان في القدس الشرقية؛ ال يغير شيئاً من حقي
وأكدت بأن االحتالل، الذي يعد العدة يوم األربعاء المقبل لما ". شرعي وكل ما يقوم على باطل فهو باطل

ماض في سياساته القائمة على "يسمى بمسيرة القدس من منطقة الشيخ جراح التي يلتهمها االستيطان، 
  ".وق الشعب الفلسطيني، وبأنه ال يفهم سوى لغة القوةسيادة قانون الغاب والتنكر البسط حق

  31/5/2011قدس برس، 
  

  وفدا من حزب العمال البريطاني تلتقي فتح: قلقيلية .18
 أكد محمود الولويل أمين سر حركة فتح في إقليم قلقيلية، أن شعبنا يؤمن بالسالم العادل الذي :قلقيلية

 .قلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريفيمهد الطريق إلقامة الدولة الفلسطينية المست
جاء ذلك خالل لقاء عقد مساء أمس مع وفد من حزب العمال البريطاني حضره احمد هزاع عضو 

وطالب الولويل الوفد بضرورة حشد الطاقات على المستويين  .المجلس التشريعي، وأعضاء لجنة اإلقليم
جل دعم حق الشعب الفلسطيني في مسيرته إلنهاء االحتالل وتقرير الرسمي والشعبي في بريطانيا من ا

  .مصيره في دولة مستقلة كاملة السيادة خالية من المستوطنات
وأكد مارتن لوثر رئيس الوفد على دعم حزب العمال البريطاني للسلطة الوطنية الفلسطينية ولتطلعات 

ن هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد لمختلف شعبنا نحو بناء دولته المستقلة على أرضه، كما أوضح أ
  .المحافظات تأتي في سياق االطالع على المجاالت التي يستطيع الحزب تقديم الدعم لتطويرها
  1/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  لن يتم تقسيم القدس بعد اآلن وسنواصل البناء فيها: نتنياهو .19

نيامين نتنياهو تعهده بالحفاظ على مدينة القدس المحتلة جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ب: الناصرة
  .للدولة العبرية، متعهدا باالستمرار في توسيع المستوطنات اليهودية فيها" عاصمة موحدة وأبدية"

وقال نتنياهو، في مهرجان أقيم الليلة الماضية في أحد المعاهد الدينية اليهودية في القدس، بمناسبة حلول 
إن مدينة القدس لن يتم : "ة واألربعين الحتالل مدينة القدس التي تصادف اليوم األربعاءالذكرى الرابع

  .، متعهدا بمواصلة البناء االستيطاني والتطوير فيها، على حد تعبيره"تقسيمها بعد اآلن
لشعب تثبت العالقة بين ا"وزعم نتنياهو، في خطابه، أن هناك العديد من المواقع األثرية في مدينة القدس 

  . ، حسب ادعائه"اليهودي وبالده
  1/6/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"ـغانتس يرى في الثورات العربية تهديداً لبيني  .20

في حديثه أمام لجنة   رئيس هيئة أركان الجيش بيني غنتس قال، أن31/5/2011، 48موقع عربنشر 
ات في الشرق األوسط قد اتسع قوس التهديدات في ظل التغيير"الخارجية واألمن التابعة للكنيس، إن 

   ".كثيرا بدءا من السكين وحتى األسلحة النووية
وقال إن تهديدات الماضي ال تزال قائمة، إال أنه تتطور تهديدات جديدة تتطلب قدرة على العمل في عدة 

  .جبهات بقوة وبحزم، ويجب حسمها خالل فترة قصيرة
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الجيش قد استخلص "وبحسبه فإن ". الشارع"سط هو وقال غنتس إن هناك العبا مركزيا في الشرق األو
العبر من أحداث ذكرى يوم النكبة، وأنه من الواضح أن إسرائيل ستواجه في الشهور القريبة مظاهرات 

  ".شعبية واسعة تحظى بدعم جماهيري 
وقال أيضا إن الجيش يستعد لمظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى طول الحدود من خالل 

  .يل قوات مدربة وبلورة أسلوب عمل مناسب ووسائل مناسبةتأه
وأضاف أن ما وصفه بالتهديدات الجديدة التي تنضاف إلى التهديدات القائمة تتطلب ميزانية أكبر لألجهزة 

  .األمنية
المنظمين يعملون بدافع تغذية الكراهية واستفزاز " ولدى تطرقه إلى أسطول الحرية القادم، قال غنتس إن 

وادعى أنه ال يوجد أزمة إنسانية في قطاع غزة، وأن ". ائيل، وليس بدافع تقديم المساعدة لقطاع غزةإسر
  .مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والعتاد تدخل يوميا

 وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي أجرى مناقشات الستخالص العبر من أحداث أسطول الحرية السابق، 
منع أية محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة مشيرا إلى أن الجيش سيعمل على 
  .على حد قوله. والذي يحظى بدعم القانون الدولي

 وفي حديثه عن الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، وجه غينتس انتقادات غير 
يعرف مكان احتجاز مباشرة لسابقه في المنصب غابي أشكنازي، الذي سبق وأن صرح بأن الجيش ال 

  .شاليط
نتس إنه ليس من الصواب مناقشة طريقة إطالق سراح شاليط على المأل، وإن النقاش في هذه ا وقال غ

، "إسرائيل ملتزمة ببذل كل جهودها إلطالق سراح شاليط"وأضاف أن  .القضية يجب أن يظل مغلقا
  .ه تعهد للعائلة بأن يقوم بالمطلوبمشيرا إلى أنه التقى عائلة شاليط فور تسلمه لمهام منصبه، وأن

إن اتساع : "غانتس قال، أن رام اهللا محمد هواش، عن مراسلها من 1/6/2011، النهار، بيروتوذكرت 
رقعة التهديدات المحدقة باسرائيل بسبب المتغيرات األخيرة في الشرق األوسط تستوجب زيادة موازنة 

  .جيش االسرائيلي هذه التهديداتوشرح طريقة مواجهة ال". الدفاع زيادة ملموسة
ان الجيش سيسعى في المواجهة العسكرية المقبلة الى اختصار مدة القتال قدر االمكان من : "واضاف

تأثير كاميرات التلفزيون على "، الفتاً في هذا المجال الى "طريق استخدام قوة نيران شديدة منذ البداية
  ".سير المعركة
لمواجهة المقبلة أيضاً الى محاربة تنظيمات ارهابية تعمل من داخل الجيش سيضطر في ا"واوضح ان 

  ".مناطق مأهولة، مما سيكلف الطرف اآلخر ثمناً مؤلماً
اسرائيل ستتصدى بقوة لمسيرات العودة من طريق تدريب قواتها وبلورة أساليب العمل المالئمة "وأكد ان 

  ".وتزود الوسائل والمعدات لحماية حدودها
يحاول الرئيس السوري بشار االسد تخفيف الضغوط الداخلية الممارسة عليه من خالل  "واستبعد ان

  ".األسد لم يعلم ماذا ستكون مالمح دولته حتى في االيام المقبلة... توجيه النار الى اسرائيل
  

  هدد إيران بضربة وقائية توقف برنامجها النووي لألبد ي يعالون موشي .21
د وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي موشيه يعالون أمس بتوجيه هد: وكاالت وعالء المشهراوي

ضربة وقائية إليران توقف برنامجها النووي لألبد، داعيا العالم إلى منعها من امتالك أسلحة نووية بكل 
  . السبل

ه نأمل أن يدرك العالم المتحضر بأكمل“اإلسرائيلية عن يعالون قوله ) يديعوت أحرونوت(ونقلت صحيفة 
مدى التهديد الذي يشكله النظام اإليراني، وأن يتخذ اإلجراءات الالزمة لتجنب التهديد النووي الذي تشكله 

  .”إيران حتى إذا لزم األمر توجيه ضربة وقائية
وأضاف أن إسرائيل ليست فقط من سيتعرض لخطر امتالك إيران لسالح نووي، مشيرا إلى أن امتالك 

  .تهديدا للعالم المتحضر ككلإيران ألسلحة نووية سيكون 
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  1/6/2011، االتحاد، ابوظبي
  
  

  لن نسمح ألحد باقتحام حدودنا المائية: جندلماناوفير  .22
توعد الناطق باسم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بايقاف اية قافلة بحرية تحاول : القدس

نتعامل مع هذه االستفزازات وفقا للقانون إننا تعاملنا وس: "الوصول الى قطاع غزة وقال اوفير جندلمان
الدولي وان أبحرت قافلة بحرية جديدة نحو قطاع غزة، فسيتم منعها من الوصول الى شواطئنا ألننا لن 

  ".نسمح ألحد باقتحام حدودنا المائية
ساسا إننا نعتبرها استفزازا على سيادتنا وم. لم تغير اسرائيل موقفها من هذه القوافل" وشدد على انه
وتشاطر هذا الموقف األمم المتحدة ودول بارزة مثل الواليات المتحدة وكندا التي دعت . بمصالحنا األمنية

  ".منظمي القافلة الى عدم اإلبحار الى قطاع غزة
ولكي ال يتكرر ما شهدناه من أحداث دموية على متن الماوي مرمارا، بذلنا خالل األشهر األخيرة : "وقال

سية لمنع إبحار سفن أخرى الى شواطئنا دون إذن وتنسيق مسبق وحظي موقفنا بدعم جهودا دبلوما
  ".وتفاهم من قبل معظم الدول المعنية

ال توجد أزمة إنسانية في قطاع غزة وفقا لمنظمات دولية وال نقصان في غزة بأي سلع "واعتبر انه 
التي فتحت المعابر البرية يوميا أمام ومواد، حتى قبل فتح معبر رفح، وذلك بسبب السياسة االسرائيلية 

  ".مئات الشاحنات والمصدرين الفلسطينيين
لذلك واضح وضوح الشمس أن الهدف الوحيد من هذه القافلة هو تقديم الدعم السياسي واإلعالمي : "وقال

والمعنوي لحماس والبرهان لذلك هو تورط منظمات إسالمية متطرفة في تنظيم الرحلة، مثل منظمة 
من المؤسف أن منظمات حقوق إنسان ساذجة من دول : "واضاف)"IHH-ال(اثة االسالمية التركية اإلغ

  ".مختلفة قد وقعت في فخ حماس والمنظمات اإلسالمية المتطرفة التي تقف وراء هذه القافلة
  1/6/2011، األيام، رام اهللا

  
  عتراض صواريخ المقاومة جاهزة ال "العصا السحرية" نظومةم: الصناعات العسكرية اإلسرائيلية .23

بأن نظام الدفاع الصاروخي متوسط " رافائيل"قالت مؤسسة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية : القدس
  .جاهزة الختبار التشغيل وذلك في أسرع مما كان متوقعا" العصا السحرية"المدى المدعو 

االلكتروني، والذي يرأس " تيديعوت احرنوو"بيني يونغمان لموقع صحيفة ) احتياط( وقال الكولونيل 
، انه وخالل األشهر القليلة المقبلة سنكون جاهزين الختبار " رافائيل"مشروع ألنظمة الدفاع المتقدمة في 

  .تشغيل نظام كامل، ونحن قد نعلن أن العصا السحرية ستكون كاملة التشغيل في المستقبل القريب جدا 
 للمرة األولى أمس في مؤتمر التقنية الجديدة على وكان يونغمان قد عرض قدرات النظام الدفاعي

إن المشروع يسير أسرع بكثير مما كان مخططا له أصال وان :" وقال يونغمان. التطورات العسكرية
  ".العصا السحرية ستصبح جاهزة للعمل قريبا جدا 

 ، 2013عام وأضاف انه سيصبح جزءا من منظومة الجيش اإلسرائيلي والجبهة الداخلية في وقت مبكر 
  .وذلك لمواجهة التهديد الذي تشكله صواريخ كاتيوشا حزب اهللا، على سبيل المثال

وسيكون النظام قادرا على التعامل مع التهديدات التي تعتبر المحتملة حاليا فقط ، والهدف هو أن :"وقال
يخ التي تكون قادرة على استهداف كل الصواريخ قصيرة المدى، فضال عن صواريخ كروز والصوار

وأضاف ان النظام سيقوم كذلك بإعطاء الخيار العسكري لتغيير المسار لصاروخ . تستهدف نظام حيتس 
وسيتم تعيين العصا السحرية لتصبح مع منظومة القبة الحديدية الدفاعية التكميلية ، . في منتصف الرحلة

ل في مجملها من تهديد وجنبا إلى جنب مع أنظمة الدفاع حيتس وباتريوت ، وذلك لحماية إسرائي
  .الهجمات الصاروخية



  

 
 

  

            15 ص                                    2162:         العدد       1/6/2011 األربعاء :التاريخ

  1/6/2011وكالة قدس نت، 
  
  
  

  وفقا ألوامر الحكومة" 2قافلة أسطول الحرية "نستعد لمنع : سرائيلي اإلاالركانرئيس  .24
قال رئيس األركان االسرائيلي، اللفتنانت جنرال بيني جانز، إن الجيش يستعد لمنع قافلة جديدة : وكاالت

تزمع جماعات عالمية من النشطاء االنسانيين المؤيدين للفلسطينيين، إرسالها إلى من سفن مساعدات 
  ..حزيران، في تحد للحصار البحري للقطاع/ قطاع غزة، أواخر يونيو

، "إننا نستعد للقافلة وفقا ألوامر الحكومة االسرائيلية: "ونقل مسؤول عن جانز قوله للجنة برلمانية
م يذكر المسؤول الذي يطلع الصحفيين على مناقشات لجنة الشؤون ول".. نستعد لمنعها: "وأضاف

  .الخارجية والدفاع، تفاصيل بشأن أقوال جانز
  31/5/2011، 48موقع عرب

  
  إجراء تفتيش جسدي بدون سبب  بالقراءة األولى على قانون يخول الشرطةصادقتالكنيست  .25

، والذي يمنح عناصر الشرطة "سسقانون التح"صادقت الكنيست بالقراءة األولى على ما أسمي بـ
صالحيات بعيدة المدى، وتسمح لهم بإجراء تفتيش جسدي؛ الثياب واألغراض، بهدف البحث عن سالح 

وفي حال تمت . غير قانوني، في أماكن الترفيه والبارات والنوادي ومالعب الرياضة والبيئة القريبة
فراد الشرطة بإجراء التفتيش حتى لو لم تكن هناك المصادقة على القانون بالقراءة الثالثة فإنه سيسمح أل

  .أية شبهات محددة
  . عضو كنيست، مقابل معارضة اثنين11 وعلم أنه قد صوت على اقتراح القانون 

 وادعى وزير األمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش، في دفاعه عن اقتراح القانون أن االقتراح جاء 
  . ووزارة القضاء، بادعاء الحاجة لضمان سالمة الجمهورنتيجة لمبادرة وزارة األمن الداخلي

العنف يتفشى في الشوارع، ولذلك يجب توسيع الصالحيات الموجودة بيد الشرطة من " وقال أيضا إن 
  .، على حد تعبيره"أجل تعزيز إحساس المواطن باألمن

  31/5/2011، 48 موقع عرب
  

   من فضائح جديدة في قضية االتجار مع إيران إسرائيلية منعت بحثا برلمانيا خوفاأمنيةأوساط  .26
في تطور غير مسبوق في الكنيست، منعت أوساط أمنية بحث قضية اقتصادية :  نظير مجلي- تل أبيب

خطيرة تتعلق بخرق شركات إسرائيلية نظام العقوبات الدولية مع إيران وتنفيذ الكثير من الصفقات مع 
دا جديدا على ما تحاول السلطات اإلسرائيلية إخفاءه، وهو أن واعتبرت هذه الخطوة تأكي. شركات إيرانية

وكانت لجنة االقتصاد في الكنيست قد  .هذه العالقات معروفة لعدد من القيادات السياسية في الطرفين
التأمت، أمس، إلجراء بحث أولي في أعقاب تراكم معلومات كثيرة عن قيام شركات إسرائيلية، وفي 

  . ، باالتجار مع إيران، بما يخالف العقوبات الدولية»آباؤهعوفر و«مقدمتها شركة 
وكان من المفترض أن تناقش في الكنيست، أمس، للمرة األولى علنا المعلومات حول فضيحة العالقات 

في عهد الرئيس األميركي الراحل رونالد ريغان » إيران غيت«التجارية مع إيران التي تعرف بفضيحة 
ه وبعد دقائق معدودة، أعلن رئيس اللجنة أنه تلقى تعليمات تقول إنه يجب وقف في الثمانينات، إال أن

وأوضح أن هذه التعليمات لم ترد إليه من حزبيين أو قادة سياسيين أو من رجال االقتصاد، ما . البحث
وكما في كل شيء أمني، رضخ النواب للطلب ). جيش أو استخبارات(فهم أنها وردت من مصادر أمن 

من جهة غير سياسية أو تجارية » بالغا«النقاش بشكل مفاجئ، إذ أعلن رئيس الجلسة أنه تلقى وألغوا 
  . قرر على أثرها إلغاء الجلسة
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  1/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  
  
  
  

  تهديدات إسرائيلية بمقاضاة مصر دوليا ومطالبتها بمليارات الدوالرات إذا لم تستأنف ضخ الغاز   .27
ء الكنيست اإلسرائيلي مصر بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية وتغريمها مليارات هدد أعضا: محمد عطية

الدوالرات، بعد توقفها عن إمدادها بالغاز، في ظل مطالبة القاهرة بإجراء تعديل على عقود التصدير 
  . لتالئم األسعار العالمية، األمر الذي ترفضه إسرائيل ما أدى إلى اشتعال أزمة بين الجانبين

 خالل اجتماع طارئ للجنة -  أحد الشركاء في صفقة الغاز-"مرحاف"ل نمرود نوبيك رئيس مجموعة وقا
، مضيفا إن مصر "المستثمرين اإلسرائيليين سيدافعون عن استثماراتهم"االقتصادية بالكنيست الثالثاء، إن 

ضخ الغاز الطبيعي إلى ال تريد الوقوف أمام دعاوى قضائية بمليارات، وأنه سيتم ما خالل أيام استئناف 
  ". معلومات في يديه"مصر، استنادا إلى على 

ولوح بورقة المساعدات األمريكية لمصر، قائالً إن الرئيس األمريكي باراك أوباما منح المصريين مليار 
دوالر، وقرر إعفاءهم من الديون شريطة التزامهم باالتفاقيات الموقعة والتزاماتهم الدولية وعلى رأسها 

  . فاقية الغاز مع إسرائيل، على حد قولهات
  1/6/2011، المصريون، القاهرة

  
  ستيطانإلل عمادالالحكومة اإلسرائيلية  الميزانية يعكس موقف بتفضيل كلية أرئيل: زعبيحنين  .28

في أعقاب القرار الذي اتخذ في مجلس التعليم العالي المتصل بعدد الطالب في األكاديميين الذين يتم 
 قبل الدولة، توجهت النائبة حنين زعبي إلى وزير المعارف غدعون ساعار بادعاء أن تمويلهم من

هو قرار خاطئ وله أبعاد سياسية " أرئيل"تخصيص جزء كبير من الميزانية بشكل غير متناسب لكلية 
  .ذات وزن

ن الدعم ، وأ67أقيمت على األراضي التي احتلت عام " أرئيل" وجاء في رسالة النائبة زعبي أن كلية 
الملموس لهذه الكلية التي تقع في أرض محتلة يعكس موقفا واضحا يشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية 
تواصل دعم االستيطان، وأنها معنية بمواصلة االحتفاظ بالمستوطنات، وأنها ليست معنية أبدا 

  .بالمفاوضات مع الفلسطينيين
جاء في ادعاء وزارة المعارف بأن القرار يهدف  وأضافت أن الحديث هو عن قرار سياسي، وليس كما 

وكتبت النائبة زعبي أنه لو كان الحديث عن دعم التعليم في األطراف . إلى تعزيز التعليم في األطراف
حصلت على " سبير"حصلت على ميزانية مماثلة أو قريبة نسبيا، ولكن كلية " سبير"صحيحا لكانت كلية 

  ".أرئيل"ليها كلية أقل من ثلث الزيادة التي حصلت ع
  31/5/2011، 48موقع عرب

  
   قابلة للدفاع وما أهمية هضبة أو جبل في ظل تهديد صواريخ حزب اهللا67حدود الـ: متسناع .29

رأى زعيم حزب العّمال األسبق، الجنرال في االحتياط، عمرام متسناع، أّن  :الناصرة ـ زهير أندراوس
 غير قابلة للدفاع عنها، هي غير 1967نتنياهو، بأّن حدود أقوال رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين 

  .صحيحة
وقال متسناع، الذي يتنافس على رئاسة حزب العمل، والذي كان قائداً للمنطقة الوسطى في جيش 

 كان مالزماً 1967من العام ) يونيو(االحتالل، أي المسؤول عن الضفة الغربّية المحتلّة، إنّه في حزيران 
المدرعات، وعندما خضنا المعارك في سيناء لم نكن نفكر في أننا غير قادرين على الدفاع أول في سالح 



  

 
 

  

            17 ص                                    2162:         العدد       1/6/2011 األربعاء :التاريخ

عن الدولة، وقد استطاع الجيش اإلسرائيلي، فعالً، خالل ستة أيام أن يحقق أهم انتصاراته، وأثبت أنه من 
  .1967الممكن الدفاع عن الوطن من داخل حدود 
، استُدعينا إلى الحرب مرة أخرى، ولم 1973ة أعوام، في سنة وزاد الجنرال متنساع أنّه بعد مرور عد

  .1967يكن يومها الدفاع عن إسرائيل سهالً على الرغم من أننا لم نكن على حدود 
) اشدود(وحالياً تواجه إسرائيل خطر آالف الصواريخ، فلدى حماس صواريخ يمكن أن تصل إلى أسدود 

ب اهللا إلى حيفا وما بعدها، هذا من دون الحديث عن وبئر السبع، كذلك يمكن أن تصل صواريخ حز
  فما أهمية كيلومترات من األرض في مواجهة هذه التهديدات؟. الخطر السوري واإليراني

وبرأيه فإّن خط الحدود ليس هو الذي يمنع أعداءنا من قصفنا بالصواريخ، وإنما عدم استعدادهم لدفع ثمن 
ا يسمى بالردع الذي يشكل عامالً مهماً في العقيدة العسكرية، أي هجوم يشنونه على إسرائيل، وهذا م

 عاماً 40عالوة على ذلك لفت إلى أّن سيطرتنا على شعب آخر ألكثر من . وهو أهم من هضبة أو موقع
مضر بأمن الدولة، ويخلق أجواء تشجع على اإلرهاب وتهدد الحلم الصهيوني، وال سيما في ظل الشكوك 

وتابع قائالً إنّه ليس . 1948لعالم بشأن حق إسرائيل في الوجود حتى داخل حدود التي تطرحها عواصم ا
 هي حدود قابلة للدفاع عنها، وأّن االتفاق الذي يقدم إطاراً لقيام دولة 1967لدي أدنى شك في أن خطوط 

فلسطينية منزوعة السالح، ويحافظ على وجود عسكري إسرائيلي في سهل األردن سيحظى بموافقة 
لة في الغرب ولدى الدول العربية المعتدلة التي ستساعدنا وتساعد الفلسطينيين في المحافظة على شام

  .الحدود فيما بيننا، على حد تعبيره
  1/6/2011، القدس العربي، لندن

  
  حكومة نتنياهو منافقة وتل أبيب أول من كسرت الحظر المفروض على طهران: إسرائيليخبير  .30

رؤوفين بيداتسور، . قال الخبير للشؤون اإلستراتيجّية والباحث األكاديمّي، د: سالناصرة ـ زهير أندراو
في مقابلة أدلى بها أمس الثالثاء للقناة األولى الرسمّية في التلفزيون اإلسرائيلّي، إنّه يملك معلومات 

مع إيران على مؤكدة تقطع الشك باليقين بأّن عشرات الشركات اإلسرائيلّية تقيم عالقات تجارّية واسعة 
  . الرغم من الحظر المفروض على طهران

وفي معرض رّده على سؤال أكد بيداتسور على أّن حكومة إسرائيل هي حكومة منافقة، فمن ناحية 
تطالب العالم بااللتزام بالحظر المفروض على إيران، وتهاجم الدول التي تقيم عالقات تجارّية مع إيران، 

 التعاون االقتصادّي مع الجمهورّية اإلسالمّية، ولكنّها من الناحية وتمارس الضغوطات عليها لوقف
  . األخرى تمنح التراخيص للشركات اإلسرائيلّية باالتجار مع إيران

وزاد قائالً إّن الشركات اإلسرائيلّية هي أول الشركات التي كسرت الحظر على التجارّي المفروض على 
مة اإلسرائيلّية بأنّها لم تعلم عن هذه العالقات التجارّية، فقال الباحث إيران، أّما في ما يتعلق بإدعاء الحكو

اإلسرائيلّي إّن الحديث يدور عن عذر أقبح من ذنب، ألنّه ال يمكن لدولة مثل إسرائيل، التي تقوم بين 
، أن الحين واالخر بالسيطرة على سفن في عرض البحر تّدعي أنّها تحمل أسلحة معّدةً لحزب اهللا اللبناني

ال تعرف عن تحركات سفن الشركات اإلسرائيلّية باتجاه الموانئ اإليرانّية، مشدداً على أّن العالقات 
وخلص إلى القول إّن ما يدفع الشركات . التجارّية بين طهران وتل أبيب بدأت منذ عقد من الزمن

  .كبيرةاإلسرائيلّية إلى االتجار مع إيران هو الطمع في الحصول على أرباح مالّية 
  1/6/2011، القدس العربي، لندن

  
   استفادت استخباراتياً من العالقات التجارية بين شركة إسرائيلية وإيران"إسرائيل: "داغانمئير  .31

في الوقت الذي نفى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه :  أسعد تلحمي–الناصرة 
لية للنقل البحري بأن عالقاتها التجارية مع إيران حصلت على إيهود باراك ادعاء أرباب شركة إسرائي

السابق مئير ) موساد(، أشار رئيس جهاز االستخبارات الخارجية »جهات إسرائيلية مختصة«إذن من 
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دغان إلى أن المسؤولين اإلسرائيليين كانوا على علم بهذه العالقات، ما يرجح أيضاً تسريبات من أوساط 
ة بأنها استغلت رسو ناقالت النفط التابعة لها في إيران لتقدم خدمات استخباراتية للدولة الشركة اإلسرائيلي

  .العبرية
و » مبالغاً فيها«وفاجأ دغان حين اعتبر الحملة العنيفة في الرأي العام اإلسرائيلي على أصحاب الشركة 

  .»خرجت عن سياقها«
وتخليه عن الشركة «على نفي نتانياهو » يدغضبها الشد«إلى ذلك نقلت الصحف عن أوساط في الشركة 

  .»التي قدمت الكثير إلسرائيل
  1/6/2011، الحياة، لندن

  
  "نعم للدولة الفلسطينية"اليسار اإلسرائيلي يتحد ألول مرة منذ سنوات تحت شعار  .32

في نشاط لم يسبق له مثيل منذ عدة سنوات، اتحدت أحزاب اليسار وحركات :  نظير مجلي-  تل أبيب
: م اإلسرائيلية في الدعوة إلى مظاهرة جماهيرية كبيرة، ستقام في قلب تل أبيب تحت عنوانالسال

  نتنياهو يقول ال، وإسرائيل تقول نعم للدولة الفلسطينية«
. 1967وتقام المظاهرة مساء السبت القادم، الذي يصادف الذكرى السنوية الرابعة واألربعين الحتالل 

ا كل من حزب العمل والجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة وحزب وشارك في توجيه الدعوة إليه
وعشرات المنظمات الفاعلة في قضايا السالم » كتلة السالم«وحركة » السالم اآلن«ميرتس وحركة 
  .وحقوق اإلنسان

وقالت إحدى المنظمات للمظاهرة، تمار زندبيرغ، إن هذا حدث غير عادي في الحياة السياسية 
في إسرائيل، ألنه يجمع قوى ال تمثل أكثرية في القيادات السياسية اإلسرائيلية ولكنها تمثل والجماهيرية 

  .آراء أكثرية المواطنين اإلسرائيليين
وأهم . هناك أمور تجمع هذه القوى كلها، رغم الخالفات في طروحاتها السياسية«: وأضافت زندبيرغ

سرائيل، هو ليس فقط مصلحة فلسطينية، بل مصلحة هذه األمور هو أن قيام دولة فلسطينية إلى جانب إ
ونحن نرى أن مسيرة . إسرائيلية كبرى، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومفيد لنا على الصعيد الدولي

نحن نريد أن يعرف كل إسرائيلي أن ما نحتاجه لصنع «: وأضافت .االعتراف بالدولة الفلسطينية قد بدأت
ال لنتنياهو : من هنا فإن شعارنا المركزي هو. ئيلي قوي شجاع وصادقالسالم اليوم هو فقط قائد إسرا

  .»ونعم لالعتراف بالدولة الفلسطينية. الرافض
  1/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   أخطر من قنبلة إيران النووية المسلمون بمصراإلخوان: الموساد .33

خبراء عسكريون ومحللون و" االستخبارات"حذر قادة الموساد اإلسرائيلى : وكاالت – القاهرة
من خطورة جماعة اإلخوان المسلمين على أمن دولتهم، ووصفوا الجماعة " إسرائيل"استراتيجيون فى 

بأنها ستمثل خطراً عليهم أكثر من قنبلة إيران النووية، إذا نجحوا فى اعتالء السلطة فى مصر بعد سقوط 
  .نظام الرئيس السابق حسنى مبارك

اإلسرائيلية تقريراً، حذر فيه قادة الموساد، على رأسهم رئيس " ليم بوستجيروزا"ونشرت صحيفة 
، وقادة عسكريون ومحللون استراتيجيون آخرون، من خطورة "شبيتاى شافيت"الموساد األسبق جنرال 

، وذلك بسبب طموح الجماعة فى الوصول إلى "إسرائيل"جماعة اإلخوان المسلمين فى مصر على أمن 
دولة إسالمية تحكمها الشريعة، ستحاول القضاء على مشروع الدولة اليهودية حكم مصر وإقامة 
  .الصهيونية فى فلسطين

، أن جماعة اإلخوان المسلمين لديها الفرصة "إسرائيل"وأكد قادة الموساد والمحللون االستراتيجيون فى 
عملها السياسى فى الوصول لحكم مصر، لكونها أقوى جماعة سياسية منظمة فى مصر، وأيضاً بسبب 
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منذ عقود والذى انتهى بتأسيسهم لحزب معترف به فى مصر، وأيضاً بسبب ازدياد قوة الجماعة بعد 
  .سقوط نظام مبارك ومؤسساته البوليسية التى كانت تعمل على قمعهم وتعذيبهم فى السجون
  1/6/2011، الرسالة، فلسطين

  
  
  

  "2ةأسطول الحري"لجأ للقوة لوقف ت س"إسرائيل": هآرتس .34
 لن تكتفي بالمساعي الدبلوماسية إلسرائيليأكدت صحف عبرية صادرة اليوم أن السلطات ا: الناصرة
، الذي سيبحر باتجاه قطاع غزة نهاية الشهر المقبل؛ فهي ستلجأ إلى استخدام "2أسطول الحرية "لوقف 

  .القوة ضد كل من ال ينصاع ألوامر القوات البحرية التابعة لها، حسب قولها
 بنيامين نتنياهو لم يستبعد استخدام القوة إلسرائيليفي تقرير إن رئيس الوزراء ا" هآرتس"الت صحيفة وق

ضد كل من يحاول مخالفة أوامر القوات البحرية والتوجه نحو شواطىء غزة، في إشارة إلى المشاركين 
ن من شهر حزيران ، والذي يتوقع أن يبدأ رحلته باتجاه قطاع غزة في العشري"2أسطول الحرية "في 

  .المقبل) يونيو(
 أجرت سرائيليةوذكر التقريرالذي أعده محلل الشؤون العسكرية عاموس حاريل أن قوات البحرية اإل

 مع تعبئة عناصر - استعدادات لوقف أسطول الحرية، حيث نفذت تدريبات لالستيالء على السفن 
 يتوقع مشاركتها في األسطول القادم،  صممت للتعامل مع خمسة عشر سفينة- االحتياط التابعين لها

مشيرا إلى أن قوات البحرية ستركز هذه المرة على إجراءات مكافحة الشغب، ولم يستبعد اللجوء إلى 
  .القوة

كما تضمنت االستعدادات العسكرية جانباً استخباراتياً يعتمد على االتصال المفتوح ومراقبة مواقع 
  .االنترنت، وفقاً للصحيفة

  31/5/2011، الفلسطيني لإلعالمالمركز 
  

  بالتركيز على الدول األوروبية" استحقاق أيلول" تصعد حملتها الدبلوماسية إلحباط "إسرائيل" .35
قالت مصادر اسرائيلية ان الحكومة االسرائيلية تركز في جهودها الدبلوماسية حاليا على مجلس : القدس

االعالن عن اقامة دولة فلسطينية لن "حدة باعتبار ان االمن الدولي وليس على الجمعية العامة لالمم المت
  ".يكون له مفعول قانوني اذا لم يأت في أعقاب توصية من مجلس االمن

النشاط الدبلوماسي تركز عليه اسرائيل في مجلس االمن، بهدف اقناع االعضاء : واضافت هذه المصادر
  .د على فيتو أميركيفيه باسقاط مشروع القرار أو عند انعدام البديل االعتما

 دولة، 60 ـ 40جهدا دبلوماسيا اضافيا يركز على تحقيق كتلة تتكون من "وبحسب هذه المصادر فان 
واستراليا واليابان لتعارض خطوة احادية الجانب او  بمن فيهم دول مؤثرة كدول االتحاد االوروبي وكندا

ومع ان مثل هذه الكتلة من : "ئيليةاالسرا) يديعوت احرونوت(وقالت صحيفة  ".تمتنع عن التصويت
 دولة، اال انه كفيل بأن ينزع 120المعارضة لن تمنع اتخاذ القرار، الذي من المتوقع أن يقر بأغلبية 

  ".الشرعية عن الخطوة الفلسطينية
  1/6/2011، األيام، رام اهللا

  
  "هرتسل"على قبر " إكليل ورد"وضع مراسيم  تلغي "إسرائيل: "معاريف .36

، )إسرائيل(رة الخارجية اإلسرائيلية إلغاء العادة المتبعة لدى رؤساء الدول األجنبية عند زيارة قررت وزا
مؤسس الحركة الصهيونية، وصاحب فكرة إقامة دولة " بنيامين هرتسل"بوضع إكليل من الورد على قبر 

-31ثالثاء في عددها الصادر ال" معاريف"وبحسب صحيفة . ، متذرعة بضيق جدول أعمالهم)إسرائيل(
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 ، فإن القرار لم يرق للجنة الوزارية لقضايا الرموز والمراسيم، والتي رأت أن القرار جاء 5-2011
  . مخالفاً لها، متوعدة بأنها ستتخذ خطوات ضد وزارة الخارجية في حال عدم عزوفها عن القرار

عادة المتبعة بسبب وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية أوقفت منذ شهر مارس الماضي هذه ال
  . ضيق وقت الرؤساء، مبينة أن الزيارة تتطلب ساعة ونصف على األقل

  31/5/2011،  موقع فلسطين أون الين
  
  

  "إسرائيل"تركيا تصعد للمرتبة الثالثة في االستيراد من  .37
كشف النقاب في إسرائيل، أمس، عن أن األزمة السياسية بين إسرائيل وتركيا، وخصوصا بعد مجزرة 

  .، لم تؤثر كثيرا على العالقات االقتصادية بين الدولتين2010 أيار العام 31التركية في » مرمرة«فينة س
 أن تركيا صعدت من المرتبة التاسعة في سلم التبادل 2011وأظهرت نتائج الفصل األول من العام 

  .ليالتجاري مع إسرائيل أواخر العام الماضي إلى المرتبة الثالثة مطلع العام الحا
وتظهر القائمة صورة العالقات التجارية اإلسرائيلية مع دول العالم والتذبذبات التي تحدث بفعل تداخل 

وهكذا فإن ارتفاع تركيا في سلم المكانة في التبادل التجاري مع . السياسي واالقتصادي في العالقات
 الثامنة، وبقاء الصين في المرتبة إسرائيل ترافق مع تراجع مكانة الهند من المرتبة الثانية إلى المرتبة

  .الخامسة وخروج اسبانيا من العشرة األوائل لتحتل كندا مكانها
وكانت المفاجأة في انتقال تركيا للمكان الثالث باستيراد من إسرائيل بقيمة حوالى نصف مليار دوالر في 

رة إلى أن الصادرات إلى تجدر اإلشا.  في المئة عن نظيره في العام الماضي73الفصل األول، بزيادة 
  .تركيا تمت من دون حساب صادرات األلماس إليها

  1/6/2011، السفير، بيروت
  

   ارتفاع عدد اإلسرائيليين الساعين لجوازات سفر ألمانية:سرائيليةإدراسة  .38
المنحدرين من ” اإلسرائيليين“أظهرت دراسة إسرائيلية جديدة نشرت نتائجها، أمس، أن عدد : )وكاالت(

 ألماني الذين يتقدمون بطلبات للحصول على جوازات سفر ألمانية ارتفع في األعوام األخيرة، أصل
. الساعين وراء الحصول على جنسيات أوروبية أخرى” اإلسرائيليين“ليصل اآلن إلى عشرة أمثال عدد 

، ”ل أبيبت“بالقرب من ” بار ايالن“وبحسب الدراسة التي أجرتها الدكتورة سيما زالتسبرج من جامعة 
يحملون جوازات ” إسرائيلي“، أمس، فإن ما يقرب من مئة ألف ”يديعوت أحرونوت“ونقلت عنها صحيفة 

، أمس، ”إسرائيلية“ودلّت معطيات . 2000 ألفا منحوا إياها منذ عام 70سفر ألمانية حاليا، بينهم أكثر من 
مانيين من المدينة تزايدت، فيما بمناسبة ذكرى احتالل الشطر الشرقي من القدس أن هجرة اليهود العل

  ). أي المواطنين األصليين(، أي اليهود المتزمتين دينيا، والفلسطينيين ”الحريديم“ارتفع عدد 
  1/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  مستمر بغض النظر عن الوضع السياسيفي القدس االستيطان : بركاتنير  .39

بركات، أن أعمال البناء والتوسع االستيطاني صّرح رئيس بلدية القدس االحتاللية، نير : الناصرة
  .متواصلة في كافّة أنحاء مدينة القدس، بغض النظر عن الوضع السياسي الراهن

، في جلستي لجنتي االقتصاد والداخلية البرلمانيتين، )31/5(ودعا بركات، خالل مشاركته اليوم الثالثاء 
إقرار خطة إصالحات شاملة لقطاع التنظيم والبناء إلى تكثيف الجهود والسعي باتجاه " الكنيست"أعضاء 

  .االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي القدس تحديداً
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، مطالباً البرلمان "دون تمييز"فيما أكّد على أن البلدية تدفع خطط مشاريع استيطانية لجميع القطاعات 
ر بيوت وشقق سكنية لألزواج اليهودية الشابة وتشجيع اإلسرائيلي بإقرار جملة قوانين جديدة تضمن توفي

  .بقائهم في المدينة
  31/5/2011قدس برس، 

  
  رئيس الشاباك السابق يتهم رؤساء األجهزة األمنية اإلسرائيلية بالفشل في تحرير شليط .40

ان الحالي لقد فشل كلٌّ من رئيسي هيئة األرك: "قال رئيس الشاباك السابق عامي أيلون مساء اليوم االثنين
والسابق ورئيس الشاباك السابق ورئيس جهاز الموساد السابق فشالً تاماً في إيجاد خيار استخباراتي 

  ".وعملي يؤدي إلى تحرير الجندي المخطوف غلعاد شليط
: في معهد ديفيز في الجامعة العبرية قائالً" فداء األسرى"وأضاف أيلون خالل مؤتمر بحث موضوع 

ة حماس أي حافز لتحقيق عملية تحرير غلعاد شليط، وذلك بسبب تصرفات إسرائيل ليس لدى قادة حرك"
  ".يجب على دولة إسرائيل أن تستمر بدفع الثمن المطلوب، وذلك ألنها وافقت على ذلك عملياً... 

في المؤتمر موضوع فتح معبر رفح " الهيئة من أجل تحرير شليط"من جهته تناول شمشون ليبمان رئيس 
 غزة ومصر يوم السبت الماضي، وأوضح بأن هذا اإلجراء يضع إمكانية تحرير شليط في بين قطاع

إننا سنفقده تماماً كما فقدنا رون ... إن معنى فتح معبر رفح هو أن غلعاد سيختفي عنا : "خطر، وقال
  ".أراد

  31/5/2011، 1793،رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري
  

  بالغاز سيحدث أزمة اقتصادية"إسرائيل"توقف مصر عن تزويد :  اإلسرائيليةالكهرباءشركة  .41
أن عدم تزويد مصر إلسرائيل بكميات الغاز " إيلي جليكمان"صرح مدير عام شركة الكهرباء اإلسرائيلية 

 4- 3 فإن ذلك سيحدث أزمة اقتصادية وسترفع سقف المدفوعات بحوالي 2011المتفق عليها خالل عام 
 .القتصاد اإلسرائيلي وستكون عبئا عليهمليار شيكل سيتحملها ا

إن أول من سيكون ضحية لهذا األمر هو المستهلك اإلسرائيلي بالدرجة األولى ثم "وأضاف جليكمان 
 ".أصحاب المصانع والمصدرين

وأشار مدير شركة الكهرباء خالل مشاركته في اجتماع اللجنة االقتصادية البرلمانية إلى أن عدم استمرار 
 %.30-%15د إسرائيل بالغاز سيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة من مصر بتزوي

نحن نعمل بكل جهد مستطاع أمام الجهات المعنية من اجل عدم الوصول إلى مثل هذا "وأضاف قائال 
 ".ونحن نستعد في نفس الوقت لمواجهة أسوأ االحتماالت وكأنه ال يوجد غاز مصري, الوضع

ورغم انه غالي الثمن ,  الكهرباء تسعى جاهدة من أجل استيراد غاز سائلوأشار جليكمان إلى أن شركة
لكنه في كل األحوال أرخص ثمنا من الغاز العادي وال يؤثر سلبا على البيئة وسيصل إلى إسرائيل في 

 .2012أوساط 
األمر إن عدم التزود بالغاز المصري سيرغمنا على االعتماد على مزود إسرائيلي "وقال جليكمان محذرا 

الذي سينتج عنه خلل في تزويد الكهرباء وخسائر فادحة للدولة وعليه فإنه يتوجب على الحكومة أن 
  ".تستعد لمثل هذه األحوال بإيجاد الحلول المناسبة قبل فوات األوان

  31/5/2011، موقع عكا االخباري
  

  اننتنياهو أعلن الحرب على المسلمين بتمسكه بالقدس عاصمة للكي: رائد صالح .42
 أكد الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة :إسطنبول
إعالن حرب على جميع "، بأن إعالن رئيس الوزراء الصهيوني بأن القدس عاصمة للكيان هو 1948

سب؛ بل  على أن القدس ليست للفلسطينيين فح، مشدداً"الفلسطينيين والعرب وكل المسلمين في العالم
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واستبعد صالح، في تصريح صحفي أدلى به خالل تواجده في تركيا للمشاركة في  .للمسلمين جميعاً
، أن تقوم قوات االحتالل الصهيوني "أسطول الحرية"إحياء الذكرى األولى لالعتداء الصهيوني على 

  .حاداً  بعد أن رد العالم على االعتداء ردا2ًباالعتداء مرة ثانية على أسطول الحرية 
فنظام . إن فتح مصر معبر رفح موقفٌ مشرفٌ: "وفيما يتعلق بفتح معبر رفح الحدودي؛ قال الشيخ رائد

 أن فتح معبر معتبراً، "مبارك السابق الذي أطاحه شعبه، كان ينفذ على شعبنا الفلسطيني سياسة متحيزة
  . في غزةرفح شكّل ضربةً على جهود الكيان الصهيوني للنيل من الشعب الفلسطيني

  31/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  
  

  2010في % 35 إلى 2004 في% 31 السكان الفلسطينيين من نسبةارتفاع : القدس .43
 تشير اإلسرائيلي المركزي اإلحصاء معطيات مكتب ، أنالقدس من 1/6/2011 رام اهللا، األيام،نشرت 

من العدد الكلي % 35 ويمثل نحو ألفاً 273 اآلن  عدد السكان الفلسطينيين في القدس يزداد ويبلغأن إلى
من % 31 قرابة أي 2004 في العام ألفاً 220للسكان في القدس بشطريها الشرقي والغربي مقابل نحو 

 247 من بينهم ألفاً 789ن العدد الكلي للسكان في شطري المدينة هو أ إلىونوه التقرير  .عدد السكان
 في المدينة اإلسرائيليين األصوليينمن السكان وهي ذات نسبة % 31 أي ييناإلسرائيل من العلمانيين ألفاً

وبحسب المعطيات فان الهجرة  .2004 آالف في العام 204 بمقابل ألفا 245 إلىالذين وصل عددهم 
 وبني براك على القدس بسبب أبيبالسلبية اليهودية من المدينة ال تتوقف حيث يفضل السكان اليهود تل 

وطبقا للمعطيات فان نصف سكان القدس اليهود يعتقدون بأن  .يشة الباهظة في المدينةظروف المع
 أن باقي السكان، كما أوساطفي % 29، مقابل األخيرة في السنوات  أكثر تديناًأصبحتمنطقتهم السكنية 

  .األخيرةمن اليهود في القدس يعتقدون بأن تأثير الدين تعزز في السنوات  68%
 تشير إلى أن اإلسرائيلي اإلحصاءإحصائيات مكتب  إلى أن 31/5/2011، 48 موقع عربوأضاف 

 18,600 نحو 2010ال تتوقف، حيث غادر المدينة في العام ) لقدسمغادرة اليهود ل" (الهجرة السلبية"
وبحسب الدائرة المركزية لإلحصاء فإن عدد طالب المعاهد العليا في  . قدموا للسكن فيها11,300مقابل 
وتبين أن .  طالبا في الجامعة العبرية20,673 طالبا، بينهم 35,565 وصل إلى 2010 في العام القدس

  %.10.1، وهو ما يقل عن نسبة الطالب القطرية التي تصل إلى %6نسبة الطالب العرب وصلت إلى 
  

  2010 خالل  وحدة استيطانية في القدس560إقامة : بلدية االحتالل .44
 560 نحو إقامة )2010 ( النقاب عن انه تمت خالل العام الماضيمسأ كشفت بلدية القدس :القدس

  الوحدات االستيطانية العام الماضي ارتفاعاًأسعارنه سجلت أ إلى وأشارت ،وحدة استيطانية في القدس
  .%12بمعدل 

  1/6/2011القدس، القدس، 
  

  و سالحنا هذا ه...مقابل كل وحدة استيطانية نبني واحدة من دون ترخيص: عبد القادر .45
وعد رئيس المجلس البلدي اليهودي لمدينة القدس، نير بركات، بمواصلة أعمال :  كفاح زبون- رام اهللا

البناء في جميع أحياء المدينة الغربية والشرقية، بغض النظر عن المسائل السياسية، مدعيا أن بلديته تدفع 
ويحاول المجلس . جات الضروريةخطط بناء لجميع القطاعات والسكان من دون تمييز حسب االحتيا

، في محاولة منه للتحايل على طلبات دولية البلدي القول إن البناء في المدينة يستهدف العرب واليهود معاً
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 غير مقبولة "عنصرية"بوقف البناء االستيطاني في المدينة، وتريد البلدية القول إن في وقف البناء لليهود 
  .طالما يتم البناء للعرب

البلدية تقلص "وأضاف . "هذا كذب": اتم عبد القادر، وزير القدس األسبق، للشرق األوسطوقال ح
 رخصة 20وأوضح أن بلدية القدس ال تمنح الفلسطينيين أكثر من . "الرخص الممنوحة للعرب كل عام

 حسب النمو السكاني، بينما تمنح اليهود آالف الرخص  رخصة سنويا1500ًبناء في السنة، من أصل 
يمنحوننا ": وقال.  عن عمليات الهدم المتواصلة لمنازل عربية في القدسالف الوحدات السكنية، فضالًآل

ويبني الفلسطينيون، حسب عبد القادر، آالف . " منازل تقريبا110ً رخصة في العام ويهدمون 20
، ونعرف  آالف وحدة من دون ترخيص5 أو 4نبني في العام "الوحدات السكنية من دون ترخيص، وقال 

مقابل كل "، وأردف " وحدة في السنة150 إلى 100أن آلة الهدم اإلسرائيلية ال تستطيع هدم أكثر من 
  ."وحدة استيطانية نبني واحدة من دون ترخيص، هذه هي خياراتنا في وجه الهجمة اإلسرائيلية

  1/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   القدس بذريعة الترميمراسوأالتهويد يطال  .46
 بتزوير هوية أسوار القدس المحتلة "إسرائيل"تتهم جهات فلسطينية : وديع عواودة - دس المحتلة الق

وشارف مشروع ترميم  .بذريعة الترميم، في موازاة تهويد المدينة وطمس معالمها العربية واإلسالمية
" الترميم" أعمال  على االنتهاء بعد إنجاز،2007 وبدأ به عام 1967 األول من نوعه منذ العام ،األسوار

  .في أجزاء كثيرة تمتد من باب الخليل حتى باب الساهرة ويقف اليوم عند باب العامود
أكد رئيس المجلس اإلسالمي األعلى وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري أن مشروع و

على االحتالل يجسد حلقة جديدة في مسلسل طمس الحضارة العربية واإلسالمية منذ السطو المسلح 
لتغيير " الترميم"وأوضح الشيخ عكرمة للجزيرة نت أن سلطات االحتالل تستغل  .جغرافيتها وتاريخها

وأكد صبري أنه يملك  .الوعي االجتماعي وتشكيل وهم بأن سور القدس له عالقة بالتاريخ اليهودي القديم
  .ب العامودمعلومات مؤكدة أن االحتالل ثّبت نقوشا رخامية تحمل رموزا يهودية فوق با

 يندرج ضمن "إسرائيل"في سياق ذي صلة، أوضح مدير األوقاف اإلسالمية عزام الخطيب أن ما تقوم به 
  .مساعي تغيير معالم المدينة عنوة ومن طرف واحد

  1/6/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  في القدس" الرفات البشري"و" اإلنسانيةالكرامة "مفارقة  .47
 المشروع الذي أقامه اسمهو " متحف التسامح في القدس - ة اإلنسانيةمركز الكرام": أنور حامد - لندن 

في القدس فوق مقبرة مأمن اهللا، مسنودا بحكم من المحكمة اإلسرائيلية العليا في " مركز سيمون ويزنتال"
هي أقدم مقابر القدس كما ورد " مقبرة ماميال"أو " مأمن اهللا "ومقبرة  .2008 نوفمبر عام /ثانيالتشرين 

  .لعارف العارف" المفصل في تاريخ القدس"في كتاب 
 من أحفاد  في بناء المعهد المذكور فوق المقبرة بدأ ستون فلسطينياًءحين أعلن مركز ويزنتال عن البد

 تحتضن المقبرة رفاتهم حملة قانونية في الواليات المتحدة لمحاولة إعاقة المشروع، دون أن فلسطينيين
أحد هؤالء األحفاد، البروفيسور رشيد الخالدي، فلسطيني من القدس يحمل الجنسية  .ينجحوا في ذلك

األمريكية ويحاضر في جامعة كولومبيا، كان المحاضر لهذه السنة في المتحف البريطاني في لندن في 
  . األكاديمي الفلسطيني الراحل إدوارد سعيداسمسلسلة محاضرات تحمل 

 ينص على أن تبقى 29/11/1947 الصادر في 181من الدولي رقم يقول الخالدي إن قرار مجلس األ
أما ما حصل  .موحدة وأن ال يجري أي طرف أي تغييرات في معالمها) بشقيها الشرقي والغربي(القدس 

، فال يعكس التزاما بهذا 48ية بعد حرب سرائيلاإل السيطرة ضمن أصبحتالتي " مأمن اهللا"في مقبرة 
يسور الخالدي، فقد استخدم سطح المقبرة إلقامة مشاريع، منها مصف للسيارات القرار كما يقول البروف
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 فوق المقبرة في البداية أقيمتولكن ما ميز المنشآت التي  ".منتزه االستقالل"في جزئها الغربي، ومن ثم 
هو أن باطن المقبرة لم يتعرض للحفريات، وبالتالي لم تتعرض عظام الموتى المدفونة رفاتهم فيها 

كيف يسمى مشروع "من أوائل األسئلة الصعبة التي طرحها الخالدي  "متحف التسامح"ثم جاء  .للبعثرة
إذا كان القائمون على بنائه قد عمدوا إلى حفر المقبرة إلى عمق أربع طبقات ونقل " متحف التسامح"

  عظام الموتى من ديانات أخرى منها إلى أماكن مجهولة؟
الكرامة اإلنسانية في القدس سيركز على قضايا "ارفن فيقول إن متحف أما مؤسس المركز الحاخام م

  ".الكرامة والمسؤولية اإلنسانية، وسيشجع الوحدة واالحترام بين اليهود وبين أتباع األديان األخرى
" أتباع األديان األخرى" بهذه العبارة، ألنه يرى أن أعمال الحفريات وبعثرة رفات ولم يبد الخالدي مقتنعاً

  ".ال يعكس روح التسامح واالحترام بين اليهود وأتباع األديان األخرى
، لخالدي، بل على الجانب اإلسرائيلي أيضاًاولم تقتصر إثارة أسئلة كهذه على أكاديميين فلسطينيين ك

 في البداية فجدعون سليماني، خبير مصلحة اآلثار اإلسرائيلية الذي أشرف على الحفريات، كان متحمساً
ورد في تقرير   على تاريخ مسلمي المدينة، حسب مااالطالعاعتقد أن تلك الحفريات ستمكنه من ألنه 

، التي قالت انه أصيب بخيبة أمل من الضغوط التي مارستها 18/5/2010كتبته صحيفة هآرتس في 
  .عليها الجهة التي أقامت المركز حاثة إياه على تجاهل االعتبارات المهنية

قيم المركز فوق المقبرة، وبعثرت عظام الموتى، كما يقول الخالدي الذي ال يرى في ولكن في النهاية أ
 القوة التي أناعس عن االحتجاج على الممارسات التي تنتهك القانون الدولي، فهو يرى قهذا مبررا للت
بان  في الواليات المتحدة لدعم ممارساتها بدأت تضعف بفضل جيل جديد من الش"إسرائيل"تستند إليها 

 المعلومات عن إلى حرية في التوصل إلىالذي بدأ بهدم المسلمات السياسية التي نشأ عليها آباؤهم مستندا 
  .ما يجري في العالم من خالل االنترنت

  31/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   واعتصام حدودي في ذكرى النكسةلتظاهراتاستعدادات  .48
 اللجنة التحضيرية لمسيرات العودة إلحياء ، أنبيروتودمشق،  من 1/6/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

يوم النكسة من البلدان المحيطة باألراضي المحتلة أعلنت أنها حددت أيام الخامس والسادس والسابع من 
 وذكر بيان للجنة تلقت الخليج نسخة منه أنه بعد مشاورات واجتماعات شملت شباباً ، يونيو/حزيران
ن أعلنت اللجنة التحضيرية لمسيرات العودة من لبنان وسوريا واألردن ومصر والضفة إلحياء ومنضمي

. يوم النكسة، وتم االتفاق على أيام زحف لتحرير الجوالن والقدس باألكفان البيضاء في األيام الثالثة
أكثر من نقطة وقال البيان إنه سيتم الزحف من الحدود اللبنانية والسورية واألردنية والمصرية من 

  . لتشتيت االحتالل ولضمان الوصول إلى الجوالن والقدس
يونيو، حيث يتوقّع كثيرون أن يكون نسخة أكثر / حزيرانويعيش لبنان فترة ترقّب ليوم الخامس من 

 لفتت إلى أن حادثة مارون الراس لن تتكرر أمنيةمايو الماضي، لكن مصادر  / أّيار15تصعيداً من يوم 
، وأّن الجيش اللبناني أبلغ مختلف األطراف بأنه سيمنع التجّمع عند الحدود الجنوبّية، حيث قاإلطالعلى 

كان األمر مدار بحث بين الجيش واليونفيل والقادة السياسيين، وسط تخوف اليونيفيل من المسيرة، حيث 
 مسؤوليةظ األمن من  حفأن اليونيفيل ستلتزم في هذا اليوم مواقعها ألنها تعتبر أنأشارت المصادر إلى 

  .مايو/ أيار 15الجيش اللبناني وتخشى انفالت األمور كما حصل في 
 في لبنان منير المقدح، أمس، أن الالجئين الفلسطينيين سيتحركون حوأعلن قائد المقر العام لحركة فت

، متحدثا "بحراًالتحرك سيتم براً و" إلى أن ، الفتاً"الشعب يريد العودة إلى فلسطين"األحد رافعين شعار 
  .عن مسعى لنصب خيم على طول الشريط الحدودي والبقاء فيها لحين تحقيق العودة

الذي عقدته  اللقاء األول  أنمصادر فلسطينية أفادت أن 1/6/2011، بيروت، المستقبلوأضافت 
فالت لنقل من حيث المشاركون فيها وتأمين الحا" النكسة"تحضيراً لمسيرة الفصائل الفلسطينية في لبنان 
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 بالقرب من  الحدود الجنوبية، انعقد ليل االثنين في مخيم برج البراجنةإلىالفلسطينيين من المخيمات 
 الحدود من المخيمات الفلسطينية كافة ووصل عدد الذين إلى، وتقرر خالله انطالق المسيرات بيروت

لفاً من مخيمات صيدا وثالثين  عشرين ألفاً حتى اآلن من مخيمات بيروت وخمسين أإلىسجلوا أسماءهم 
  .ألفاً من مخيمات صور

  
   العودة هدفها رفض التوطين وأي مساومةمسيرات: استطالع .49

 أظهر استطالع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي األوروبي، أن أهم األهداف المرجو :باريس
 الفاعلة في المنظومة الدولية ؛ هو تذكير المجتمع الدولي والدول"مسيرات العودة"تحقيقها من وراء تنظيم 

وأظهر االستطالع الذي  .أن حق الفلسطينيين بالعودة لن يكون قابال للمساومة تحت إغراءات التوطين
من المستطلعين يرون أن أي حل سياسي ال % 74.7وفا، يوم الثالثاء، أن وكالة وصلت نسخه منه ل

رأوا أن % 15.8وبين أن  .يكتب له النجاح ولن  غير مكتمالً سياسياًيضمن حق العودة سيكون حالً
، تتمثل في تفعيل الدور الشعبي والشبابي "مسيرات العودة"األهداف المرجو تحقيقها من وراء تنظيم 

الفلسطيني للمساهمة الفعالة بمشروع التحرير أو العودة، وصناعة القوة من نبض الشارع الفلسطيني 
، تتمثل "مسيرات العودة"اف المرجو تحقيقها من وراء تنظيم أن األهد% 9.5في حين رأى  .والعربي معا

في محاوالت تصدير بعض المشاكل الداخلية لبعض الدول العربية وصرف اإلعالم عن تغطية ما يجري 
وخلص المركز إلى نتيجة مفادها أن مسيرات العودة التي نظمت بذكرى النكبة عند  .في تلك الدول

لية، وفي الجوالن والضفة الغربية تدلل على تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق  اإلسرائي–الحدود اللبنانية 
  .العودة ورفضهم التوطين

  31/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  على سلم األولويات" قدامى األسرى" شاليط وضع قضية آسريفروانة يدعو  .50
ألسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عبد الناصر  دعا الناشط مدير دائرة اإلحصاء بوزارة ا:غزة

فروانة، إلى إطالق حملة وطنية شاملة للتعريف بقدامى األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ونشر 
صورهم، لتسليط الضوء على معاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة، وإلزام آسري الجندي اإلسرائيلي جلعاد 

يني بوضع قضيتهم على سلم أولوياتهم، على قاعدة أن ال معنى لمفاوضات شاليط، والمفاوض الفلسط
ناجحة تبقيهم في السجون، وال قيمة لمقاومة مثمرة تعجز عن تحريرهم، وال معنى لصفقة تبادل يمكن أن 

 أسير ال يزالون بسجون االحتالل اإلسرائيلي منذ ما 300 أن هناك  إلى فروانةأشارو. تستثني بعضهم
  .الفلسطينيةاقية أوسلو وقيام السلطة قبل اتف

  31/5/2011قدس برس، 
  

   في غزة برعاية منظمة التحريرشبابيمنع مؤتمر  .51
قالت حملة شبابية فلسطينية إن الحكومة في قطاع غزة منعتها، أمس، من عقد المؤتمر الشبابي : غزة

وقال الناشط الشبابي  . المؤتمراألول في فلسطين في مدينة غزة واعتقلت اثنين من نشطائها القائمين على
 إبراهيم الشطلي إن أمن الحكومة حاصر مركز رشاد الشوا الثقافي " آذار15ائتالف "وأحد القائمين على 

واتهم الشطلي في . في مدينة غزة، حيث كان مقرراً عقد المؤتمر، ومنعت المدعوين من دخوله
عشرات من نشطاء الحراك الشبابي، واعتقال تصريحات صحافية عناصر األمن باالعتداء ضرباً على ال

 آذار، وبرعاية رسمية من 15وأوضح أن المؤتمر، الذي يشرف على عقده وتنظيمه ائتالف  .اثنين منهم
منظمة التحرير الفلسطينية، كان من المقرر أن يبحث في مستقبل الحراك الشبابي في األراضي 

أيار الماضي بين /مصالحة الذي وقع في الرابع من مايوالفلسطينية وسبل الضغط لتسريع تنفيذ اتفاق ال
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حكومة أبلغت القائمين على المؤتمر الوذكر الشطلي أن  .حركتي فتح وحماس برعاية مصرية رسمية
  .رفضها عقد أي مؤتمرات تحت رعاية منظمة التحرير

  1/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

   أسطول الحرية في غزةلشهداءصرح  .52
افتتح في مدينة غزة، أمس، صرح وميدان شهداء أسطول الحرية، وذلك في الذكرى  : رائد الفي-غزة 

األولى لمجزرة األسطول التي استشهد خاللها تسعة أتراك برصاص الكوماندوز اإلسرائيلي في المياه 
 "إسرائيل"وقال منسق الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة أمجد الشوا للخليج، إن  .الدولية

 أياستخدام نفوذها لعدم قيام " من جميع الحكومات المعنية"التي طالب فيها  (قرأت تصريحات كي مون
 كضوء أخضر، يشجعها على منع أسطول الحرية، ) غزةإلى سفن جديدة تنقل مساعدات بإرسالطرف 

واستهجن تصريحات كي مون الداعية إلى عرقلة سفن . واالستمرار في فرض الحصار على غزة
  . من تكرار مجزرتها بحقهم"إسرائيل"سانية، بدالً من السعي الحثيث لتوفير الحماية الدولية لهم، ومنع إن

  1/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

   تكتشف نظرية جديدة في الرياضياتفلسطينيةطالبة  .53
نوية في  الثا"بنات سلفيت"حققت مرام ناصر اشتيه، الطالبة الفلسطينية في مدرسة : براهيمإماهر  - غزة 

وتقول .  في علوم الرياضيات، تمثل في قدرتها على استنباط نظرية حديثة جديداًالضفة الغربية، اكتشافاً
إنها بسيطة وليست معقدة، وهي وتقوم على مبدأ توزيع عملية الضرب على : مرام حول هذه النظرية

دة، بسرعة وبسالسة، الجمع، بحيث يتم إيجاد حاصل ضرب، أي رقم في أي رقم آخر، في خطوة واح
  ."وذلك مهما كانت المنازل الرياضية التي يتكون منها الرقمان، حيث يجري ذاك بيسر وسهولة
  1/6/2011، البيان، دبي

  
   لفقر الدم في غزةمرتفعةنسبة  .54

% 47 و عاما12ً و9من أطفال قطاع غزة في الفترة العمرية بين % 76يعاني : ضياء الكحلوت - غزة 
لحوامل من فقر الدم، وفق أحدث إحصائية قامت بها وزارة الصحة في الحكومة من سيدات غزة ا
 فؤاد .وقال المدير العام للرعاية األولية في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة د .الفلسطينية بالقطاع

 مرتفعة في فقر الدم نتيجة الوضع االقتصادي الصعب الذي يمر به قطاع غزة العيسوي إن هناك نسباً
  . خاصة وفلسطين بصفة عامةبصفة

  1/6/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  لنقص مخزون السوالر في مشافيها" ة إنسانيةثكار"الصحة تحذر من  وزارة: غزة .55
 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن نقص حاد في مخزون السوالر لتشغيل :غزة

بحسب الوزارة؛ فقد بلغت نسبة العجز في و .مولدات المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية األولية
وأفاد مدير عام  .، مما يهدد بكارثة إنسانية حقيقية بسبب هذا العجز%65مخزون السوالر حوالي 

 لتر من السوالر في 815الشؤون اإلدارية والمالية في الوزارة موسى السماك بأّن الوزارة تحتاج إلى 
 ثماني ساعات  أنّه في حال انقطاع التيار الكهربائي يومياًكل ساعة ينقطع فيها التيار الكهربائي، أي

  . لتر شهريا200.000ً، بمتوسط  لتر يوميا6500ًيستلزم ذلك األمر توفير ما يعادل 
  31/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  )1(أسطول الحرية أمام السفارة التركية إحياء لذكرى شهداء تجمع : األردن .56
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 وأعضاء في لجنة شريان الحيـاة       1نظم عدد من المشاركين في أسطول الحرية        : لي محمد الكيا  –عمان  
األردنية وقفة تضامنية أمس أمام السفارة التركية إحياء لذكرى الشهداء األتراك الذين قضوا إثر الهجـوم                

يافطات ورفع المشاركون في الوقفة      .االسرائيلي على السفينة مرمرة في مثل هذا اليوم من العام الماضي          
وأكد المراقـب    ".لن تذهب هدرا  .. دماء شهداء أسطول الحرية   "و" سوف نعود .. سوف نعود "كتب عليها   

العام السابق لجماعة اإلخوان المسلمين سالم الفالحات في كلمة له أن هذه الوقفة التضامنية تأتي تكريمـا                 
ماؤهم الطاهرة على يد الجنـود      ووفاء للشهداء والجرحى األتراك، وغيرهم من المشاركين الذين سالت د         
  .االسرائيليين خالل محاولتهم كسر الحصار المفروض على األهل في غزة

  1/5/2011، الغد، عمان
  

  في مخيمي جرش وحطين بناء غزةأ لصيانة مساكن األسـر الفقيرة من سنويامليون يورو  .57
 يحيى السعود امس مخيم حطين      زارت لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب     :  اسماعيل حسنين  -الرصيفة  

وقـال النائـب     .والتقت أهالي المخيم لالطالع على احتياجاتهم ومطالبهم والمشكالت التي يعانون منهـا           
السعود ان الوحدة الوطنية ليست شعارا مبينا ان االرقام الوطنية ال تسحب اال فـي حالـة العمـل فـي                     

 غازي مـشربش  النائب   بدوره اشار  .ر فلسطيني مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية او حمل جواز سف       
الى وجود منحة من االتحاد االوروبي مقدارها مليون يورو سنويا لصيانة مساكن األسر الفقيرة من ابناء                

  .غزة، حيث سيبدأ العمل في مخيمي جرش وحطين خالل االسابيع المقبلة
  1/5/2011، الدستور، عمان

  
   اإلسرائيليات مشبوهة تفرز قواعد أمامية للكيانفعالي:  األردنية"مقاومة التطبيع" .58

حذر رئيس لجنة مقاومة التطبيع وحماية الوطن األردنية بـادي الرفايعـة مـن              :  ماهر عريف  -عّمان  
 وتفـتح البـاب     ]اإلسرائيليي [، قال إنها تفرز قواعد أمامية لمصلحة الكيان       ”المشبوهة”فعاليات وصفها ب  

وأكد الرفايعـة    .شاريع جاسوسية تنسحب خطورتها على المنطقة العربية      أمام اختراقات مختلفة وتجّهز م    
” أسـماء تطبيعيـة   “ نقابة مهنية بصدد الكشف عن قائمة        14أن اللجنة التي تضم     ” الخليج“في حوار مع    

ورأى الرفايعة تراجعاً أردنياً في نطـاق       .  شخصاً وجهة، مستعرضاً أمثلة في هذا السياق         35تشمل نحو   
التي اعتبرها غير شرعية وال تمثل      ” وادي عربة “مقارنة بتزايده إّبان توقيع اتفاقية      % 75ازي  التطبيع يو 

  .إرادة الشعب
  1/5/2011، الخليج، الشارقة

  
   يتعرض لضغـوط دولية اللبنانيالجيشو.. حزب اهللا يطلب التريث:  النكسةذكرى مسيرة .59

ي، أي في ذكـرى نكـسة الحـرب العربيـة            حزيران الجار  5يعيش المنظمون لمسيرة    : قاسم. قاسم س 
، حالة من عدم اليقين؛ حيث لم يتبن لهم حتى الساعة إذا كان هناك مسيرة يوم األحـد                  1967اإلسرائيلية  
 الجهات المعنية بالوضع التنظيمي على االرض هناك، أي في الجنـوب،          ويرجع ذلك بحسب    . القادم أم ال  

 بعد االنفجار األخير الذي تعرضت له قوات اليونيفيـل          ، خصوصاً »الضغوط كبيرة على حزب اهللا    «إلى  
لكن في األيام التي سبقت استهداف الكتيبة اإليطالية، كان حزب اهللا قد اعطى الـضوء               . على نهر األولي  

ـ  الحقاً كانت تهدف   » سربت«الخطة التي   . لم تُكشف طبيعته حينها باتجاه الحدود     » تحرك ما «األخضر ل
حافالت من منطقة الناقورة غرباً، مع وقفة صغيرة أمام بوابـة فاطمـة، وإكمـال               القيام بمسيرة لل  «الى  

   . ، كما يقول أحد المنظمين»الطريق الى معتقل الخيام شرقاً، حيث ستلقى الكلمات
حزب اهللا طلب نهار االثنين من حلفائه الفلسطينيين تجميد التحركات نتيجـة األوضـاع األمنيـة                إال أن   

ة، وإمهاله بعض الوقت للتواصل مع الجيش اللبناني والتأكد من القدرة علـى تـأمين               والسياسية المستجد 
أما الجيش اللبناني الذي يتعّرض لضغوط      . مرور المسيرة باتجاه الحدود، على حّد قول مصدر فلسطيني        
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ـ          مـا  ستلتزم ب «أن المؤسسة العسكرية    » األخبار«هائلة لمنع هذه المسيرة، فقد أكدت مصادر في قيادته ل
  .»ستقرره السلطة السياسية بشأن المسيرة

  1/5/2011، االخبار، بيروت
  

  1967ذكرى نكسة حرب في تظاهرة  تخشى انفالت األمور» اليونيفيل« .60
إنها ستلتزم مواقعها يوم األحد المقبـل موعـد         » السفير«لـ» اليونيفيل«قالت مصادر في    : ادوار العشي 

 ، باعتبـار أن     ]1967نكسة حـرب    [ كرى الخامس من حزيران   بذ» بوابة فاطمة «التظاهرة المقررة إلى    
حفظ األمن هو من مسؤولية الجيش اللبناني، مبدية قلقها من هذا التحرك وخشيتها من انفالت األمور كما                 

  . ايار الماضي في بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل15 للنكبة في 63حصل في الذكرى الـ
 1/5/2011، السفير، بيروت

  
   بالدولة الفلسطينية المستقلةلالعتراف تدعو مصر .61

 صرحت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان             : وفا –القاهرة  
 خالل المقابلة، إلى مواقف الهنـد التاريخيـة          مصر، نبيل العربي   لقد أشار وزير خارجية   :  قائلة صحفي

طين، وإلى تطلع مصـر للمزيد من التنسيق والتعاون بين البلدين من           المشهود لها والمشرفة في دعم فلس     
  .أجل حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه، وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية

 اإلسرائيلي دون الوصول إلنهاء هذا النـزاع،        -كما انتقد العربي استمرار العالم في إدارة النزاع العربي        
  .وم بعض الدول اآلسيوية، التي لم تعترف بعد بفلسطين، باالعتراف بهامعربا عن أمله أن تق

جاء الموقف المصري هذا خالل لقاء مشترك مع مستشار األمن القومي الهندي، في ختام زيارة العربـي    
  .لنيودلهي

  1/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  شراف على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينيةلإل برئاسة مصر  من تسع دولعليا عربيةلجنة  .62
قرر مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته غير العادية على مـستوى المنـدوبين                 :قنا - القاهرة

قطر واالمـارات واألردن والجزائـر      " الدائمين امس تشكيل لجنة عليا برئاسة مصر وعضوية كل من           
تكون مهمتها االشـراف علـى   " مين العام لجامعة الدول العربية والسعودية وسوريا والمغرب واليمن واال    

  .ومتابعة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطنى الفلسطينى وملحقاتها
 سـتناقش وأوضح المجلس فى قرار أصدره فى ختام اجتماعه مساء امس برئاسة سلطنة عمان ان اللجنة                

  .ية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطينى سبل الوفاء بااللتزامات المالية العربية تجاه السلطة الوطن
  1/6/2011، الشرق، الدوحة

  
   المحاصرغزةقطاع للتضامن مع " 2أسطول الحرية " تشارك في تونس .63

ذكر مصدر إعالمي تونسي رسمي أن الهيئة التنسيقية للباخرة الفرنسية للتضامن مع غزة أكـدت               : تونس
تكريما لثورة شعبها مـن أجـل       "سي للشغل، في هذه الباخرة،      إشراك تونس، ممثلة في االتحاد العام التون      

  ". الحرية والكرامة، وتأكيدا على دعمها المتواصل لنضال الشعب الفلسطيني
  1/6/2011، قدس برس

  
   فتح معبر رفح خطوة في االتجاه الصحيحقرار  : فرنسا .64

  , ودي مع قطاع غزة بصورة دائمة اعتبرت فرنسا أن قرار مصر فتح معبر رفح الحد : أ . ش . باريس ـ أ  
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنـسية بيرنـار فـاليرو فـي               . يمثل خطوة في االتجاه الصحيح    
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تصريح له أمس إن هذه الخطوة يجب أن تساعد علي مواصلة مكافحة تهريب السالح إلي غـزة وفقـا                   
رنسا تطالب إسرائيل بتغيير سياستها تجـاه       وأضاف المتحدث أن ف   . 1602لقرار مجلس األمن الدولي رقم    

  .قطاع غزة ومواصلة العمل من أجل تعزيز إجراءات تخفيف الحصار علي القطاع غزة
  1/6/2011، األهرام، القاهرة

  
  )2(من االعتداء على أسطول الحرية " إسرائيل"تطالب بمنع "  األوروبيةالحملة" .65

 الحصار عن غزة بإخضاع قادة االحـتالل لمحاكمـة          طالبت الحملة األوروبية لرفع   : حامد جاد  -غزة  
  وأكـد  . أيار العام الماضـي    31التي ارتكبتها قوات االحتالل في      " 1"دولية على مجزرة أسطول الحرية      

، التي تتزامن مع    "2أسطول الحرية   "عضو الحملة محمد حنون أن تهديدات االحتالل باستخدام القوة ضد           
مع الدولي ومجلس األمن التحرك من أجل لجـم االحـتالل، ومنـع             ذكرى المجزرة، تستوجب من المجت    

تكرار عدوانه، مطالبا بتوفير الحماية للمتضامنين الدوليين إلنجاز مهمتهم اإلنسانية والوصول إلى غـزة              
  .لتقديم المساعدات

  1/6/2011، الغد، عمان
  

  )2(من أسطول الحرية  بموقف حكومتها تنددمنظمات كندية  .66
ندد ائتالف يضم منظمات غير حكومية كندية تحضر الرسال سفينة          :  وكاالت –حياة الجديدة    ال -منتريال  

» المـضللة «مساعدات انسانية الى قطاع غزة في اطار اسطول مساعدات دولي جديد االثنين بالمعلومات   
  .التي تروجها الحكومة الكندية عن هذه المبادرة

غداة تصريح لوزير الخارجية الكندي الجديد جون بيرد        » سفينة كندية من اجل غزة    «وجاء تنديد ائتالف    
ادعو الذين يرغبون في ارسال بضائع انسانية الى غزة الى القيام بـذلك مـن خـالل االقنيـة                  «قال فيه   
  .»الموجودة

) بيرد(ما الذي يحاول    «وردا على هذا التصريح تساءل ائتالف المنظمات الكندية في بيان اصدره االثنين             
، داعيا وزير الخارجية واي جهة كندية اخرى الى تفتيش السفينة لتبديد كل الشكوك حـول                »ليه؟التلميح ا 

  .محتوى الشحنة المرسلة الى غزة
بيرد يحاول التخلي عن واجبات الحكومة الكندية في تأمين الحمايـة لجميـع             «واضاف البيان ان الوزير     

ن يبرر مسبقا اي جريمة قد تقدم عليها اسرائيل         ويحاول ا ... الكنديين الذين سيكونون على متن االسطول     
  .»ضد ابرياء مسالمين وعزل من العالم اجمع، تماما كما فعلت قبل عام

تحدي الوضع  «وتابعت المتحدثة باسم االئتالف ويندي غولدسميث ان هذه السفينة ستبحر الى غزة بهدف              
ويؤكـد  . »ة الكندية لهذه الـسياسات    الظالم وغير الشرعي الذي تفرضه اسرائيل على غزة ودعم الحكوم         

  . منظمة غير حكومية وآالف المواطنين200االئتالف انه يحظى بتأييد حوالي 
  1/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   ينشرون الوعي العام لدى الشباب والسكان حول أوضاع الالجئين الفلسطينيينإسبانطالب  .67

هيزها لتصبح صفا متنقال عبر العاصمة مدريد وضواحي        سافر طالب إسبان بفضل حافلة مدرسية تم تج       
البالد لنشر الوعي العام لدى الشباب والسكان إزاء وضع حوالي خمسة ماليين الجئ فلسطيني منتشرين               

فـي لبنـان وسـوريا      ) األونروا(في مخيمات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          
، قـدم   "السالم يبدأ مـن التعلـيم     "الصف المتنقل الذي كتب عليه شعار       . يةواألردن وغزة والضفة الغرب   

حلقات عمل نظرية وعملية لطالب المدارس الثانوية من أجل رفع وعيهم في مجـال حقـوق اإلنـسان                  
تعتبر هذه المبادرة جزءاً من انـشطة وضـعتها اللجنـة          .وأساليب التعايش ووضع الالجئين الفلسطينيين    
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روا في مجال التنمية والتوعية والتي تندرج ضمن برنامج التضامن بين الصفوف الدراسية             األسبانية لألون 
  . 2008الذي بدأته اللجنة منذ عام 

  1/6/2011، المستقبل، بيروت
  

  2012 مليون يورو للعام 42 تتعهد بدعم السلطة بحوالي لمانياأ .68
 42هد المانيا بدعم الـسلطة بحـوالى        اكدت مصادر فلسطينية رسمية الثالثاء تع     :  وليد عوض  -رام اهللا   

واوضحت المصادر بان ذلك التعهد االلماني جاء خـالل المـشاورات            .2012مليون يورو للعام القادم     
السنوية التي أجراها وزير التخطيط والتنمية اإلدارية الفلسطينية علي الجرباوي وكادرن كـوب نائـب               

ريز جيس مسؤول ملف الشرق األوسط واألدنى وشمال        وزير التعاون والتطوير االقتصادي الماني، واند     
وحـسب المـصادر وقـع       .افريقيا بوزارة الخارجية األلمانية، في العاصمة األلمانية برلين امس الثالثاء         

  . مليون يورو42.5 بقيمة 2012الجانبان خالل المشاورات الثنائية، اتفاقية دعم تنموي للعام 
  1/6/2011، القدس العربي، لندن

  
  
  

  معبر رفحيرصد اإليجابيات والسلبيات من فتح تقدير صهيوني  .69
حذر رئـيس الـوزراء الـصهيوني،       : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       

بنيامين نتنياهو، أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، من سيطرة منظمات معادية على شبه جزيـرة                
ه صعوبة حقيقية في السيطرة على سيناء، معتبراً أّن انفجاري خـط الغـاز              سيناء، مدعياً أّن مصر تواج    

 .دليل على ذلك
تنشط هناك، وأن ذلك يتصاعد بسبب العالقـة        " منظمات اإلرهاب العالمية  "ما يحصل في سيناء أن      : وقال

ن قامت  القائمة بين سيناء وقطاع غزة، ما يعني أن حركة حماس تزداد قوة في األراضي المصرية، بعد أ                
بنقل معظم نشاطاتها إلى هناك من دمشق، بسبب حالة الغليان التي تشهدها سوريا، ولقرب سـيناء مـن                  

بعـد سـاعات    " نتنياهو"، يأتي كالم    "إسرائيل"قطاع غزة، ما قد يفتح المجال لزيادة األخطار األمنية ضد           
 .ناء من نشطاء تنظيم القاعدة في سي400فقط من تقرير مصري تحدث عن اكتشاف 

من جانبه، زعم نائب رئيس الوزراء الصهيوني، وزير الشؤون اإلستخبارية، دان مريدور، أّن توسـيع               
، مـدعياً أّن    "إسرائيلي"ساعات الدوام في معبر رفح يؤكد أن قطاع غزة ال يخضع لحصار وال إلحتالل               

تقوم بتجويع سكانه ال    " يلإسرائ"كل من يزور القطاع يدرك بأنّه ال نقص في المنتجات، وأن اإلدعاء بأن              
يمت للواقع بصلة، معتبراً أّن ال حاجة لتنظيم قوافل سفن إنسانية، آمالً أال يـسهل فـتح المعبـر علـى                     

 .المنظمات المسلحة تهريب األسلحة إلى القطاع
 :تغيير دراماتيكي

فـي  " اتيكيـاً تغييراً مـصرياً درام "في سياق متصل، رأت أوساط سياسية صهيونية في قرار فتح المعبر      
، رغم أن فتحه كان له بـوادر مـسبقة،   "إسرائيل"نذر شؤم لـ"السياسة الحالية مختلفة عن عهد مبارك، و  

 .لكن واضعي السياسة الصهيونية اختاروا تجاهله
المحلل العسكري أّن هناك سبباً آخر للقلق الصهيوني يتمثل في التأثير الـسياسي             " رون بن يشاي  "ويرى  

لمعبر، حيث يشرف من أحد جانبيه ممثلون رسميون من مصر على ما يخرج ويـدخل،               الكامن في فتح ا   
ومن الناحية األخرى ممثلون لحماس، ما يعني أنها خطوة تشكل اعترافاً عملياً بشرعية سلطة حماس في                

 . القطاع، وهذا األمر يعتبر نصراً سياسياً واضحاً لها، ومنح الشرعية الدولية للمنظمة
ت حماس على القطاع، أراد مبارك بإغالقه الجزئي للمعبر أن ينوه لحماس أنـه ال يـري                 فبعد أن سيطر  

فيها سلطة شرعية في القطاع، وليضغط عليها إلعادة السلطة الفلسطينية إلى المعبر والقطـاع بأسـره،                
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كمصدر سلطوي قانوني، ولهذا السبب طالب المصريون بأن يتزود مواطنو القطاع الـذين يـستخدمون               
 . عبر بتصريح مصري للدخول أو الخروج من القطاعالم

لذا، واصلت حماس مطالبة مصر بفتح المعبر بدون قيود، لكي تسهل مـن معانـاة الطبقـات الواسـعة                   
بمفهوم الخسارة والمكسب من وجهة النظـر  " عملية قياس"ومحدودة الدخل في غزة، مشيراً إلى ما أسماه      

 :نحو التاليالصهيونية، حول فتح عبر رفح، على ال
 :األبعاد السلبية

 القديم في مصر، مقابـل      -سلطة حماس حصلت على الشرعية واإلعتراف السياسي من النظام الجديد          .1
موافقتها على المصالحة التي لم ترى النور بعد، وهذا اعتراف يمهد الطريق أمام حماس للحصول علـى                 

 . شرعية دولية
ل نشطاء وسالح خفيف بسهولة كبيرة، ما يمكن وضعه فـي           تستطيع حماس والمنظمات األخرى إدخا     .2

حقيبة كبيرة، إلى قطاع غزة، وإخراج النشطاء للتدريب في إيران ومناطق أخرى، ويـستطيع النـشطاء                
 . الغزاويون الخروج بسهولة لتنفيذ عمليات من سيناء

ة بـسهولة وبأعـداد     العبور السهل في رفح سيسمح لنشطاء الجهاد العالمي بالوصول إلى قطاع غـز             .3
، "إسرائيل"كبيرة عن طريق المعبر، وهو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة األنشطة المسلحة من القطاع ضد                 

وليس فقط ضدها، ولكن أيضاً ضد حماس التي توجد في صراع مع تلك المجموعات، لذا من المعقـول                  
 السيطرة علـى الجانـب      االفتراض أن حماس ستبذل قصارى جهدها لكي تقلص من الظاهرة من خالل           

 .الحمساوي من المعبر
السماح لإلخوان المسلمين في مصر بإجراء اتصال جيد جداً مع حماس، والتسهيل من مبادرات القيام                .4

 ". إسرائيل"بمسيرات جماعية غير مسلحة مشتركة من قبل مصريين وفلسطينيين باتجاه السياج األمني مع 
 :األبعاد اإليجابية

مواطني القطاع يستطيعون الخروج منه والدخول إليه من خالل معبر حـدودي مـصري              حقيقة أن    .1
إلى حد ما من المسئولية عن مصيرهم، وتسحب البساط األيديولوجي من تحـت             " إسرائيل"منظم، تحرر   

إدعاءات المنظمات والنشطاء المواليين للفلسطينيين الذين يطالبونها برفع الحصار عن غزة، واالعتراف            
قة أنه من الممكن تفريغ وتصدير بضائع بشكل شرعي من غزة وإليها، وحتى األفراد بدون إزعـاج                 بحقي

في ميناء العريش الذي يبعد كيلومترات معدودة من القطاع، وهو ما يجب أن ينتبه إليه منظمو أسـاطيل                  
 . الحرية بأنواعها

االت الشخصية الوثيقة بـين القيـادة       المرور الحر نسبياً في معبر رفح سيشجع العالقة الطيبة واالتص          .2
السياسية لحماس المتواجدة في دمشق ونظيرتها الغزاوية األكثر اعتداالً، فغياب االتصاالت بينهما يزيـد              

 .من الخالف بين أجنحتها، ويزيد من مواقف القيادة الخارجية تعنتاً
 قيادة حماس ملتزمـة اآلن      ، كون "جلعاد شاليط "تزايد فرص مفاوضات صفقة التبادل إلطالق سراح         .3

برد الجميل للمجلس العسكري المصري، بعد فتح المعبر، وعلى رأسهم وزير المخابرات، جددوا تدخلهم              
بشأن الصفقة، وينبغي االفتراض أنهم سيحاولون استغالل تأثيرهم لتلطيف مواقف حماس، وعلى رأسـهم       

 . ؤيد مواقفهالذراع العسكري ممثالً بأحمد الجعبري وخالد مشعل الذي ي
فتح المعبر ال يغير الكثير في مجال قدرة المنظمات الغزاوية على نقل األسلحة واألفراد للقطاع، لكنه                 .4

يخلق عالقة وثيقة جداً سواء سياسية أو إنسانية بين مصر ومواطني القطاع، واختصار الطريـق لنقـل                 
 ". شارون"الحكومة وعلى رأسهم المسئولية لمصر عن غزة، وهو ما شكل حلماً للكثير من رؤساء 

النظام الحالي في مصر اجتهد كثيراً ليهدئ من المخاوف اإلسرائيلية، والتنسيق معها قبل فتح المعبر،                .5
والواليات المتحـدة األمريكيـة     " إسرائيل"وهو ما يدل على نوايا مصرية واضحة لعدم كسر القواعد مع            

 . التي تؤيدها
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، "إسـرائيل "بر رفح في حد ذاته ال يزيد وال ينقص الكثير فيما يتعلق بأمن              وأضاف بن يشاي، أّن فتح مع     
لكن ما ينبغي حقاً أن يقلقها في المجال األمني هو حقيقة أن قوات األمن المصرية فقدت السيطرة علـى                   
سيناء، األمر الذي يسهل اليوم على نشطاء المنظمات المسلحة والشحنات العسكرية التي وصـلت إلـى                

 .بطريقة أو بأخرى، أن تدخل قطاع غزة، أو أن تخرج منه عبر األنفاقسيناء 
أن قدرات المنظمات المعادية على نقل النشطاء، السالح، واألموال إلـى القطـاع ومنـه،               " يشاي"وزعم  

وتنفيذ عمليات في سيناء، تزايدت جداً بعد الثورة في مصر، حيث فقدت خاللها قوات األمـن الـسيطرة                  
الحدودي عشرات األنفاق التقليدية الضيقة، التي لـم        " فيالدلفيا" شهت األرض أسفل محور      عليها، بعد أن  

 .تسمح بنقل بضائع وأشخاص بأحجام وكميات كبيرة
ولكن في الوقت الذي عدل فيه الفلسطينيون من أساليب الحفر والعبور في األنفاق الواقعة تحت المحـور                 

 عملهم، تطورت آلية كاملة ومتشعبة ومحكمة من الوساطة         دون أن يكون الجيش الصهيوني هناك ليعرقل      
 . بين العمالء وأصحاب األنفاق، مما سمح بالعبور لكل من يملك قرشاً في جيبه

الخطورة القادمة من سيناء تتمثل أيضاً في مئات األنفاق بأحجـام وأنـواع مختلفـة حفرهـا                 : وأضاف
رفح المصرية ورفح الغزاوية، وسمحت لهـم بنقـل         بين  " فيالدلفيا" تحت محور    2005الفلسطينيون منذ   

األفراد والبضائع والسالح من كل نوع وحجم من سيناء إلى غزة، كما شمل األمـر نـشطاء مـسلحون                   
خرجوا إلى إيران أو عادوا منها، وقذائف، وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات، وكذلك مواد متفجـرة             

  . وأموال
 

 مساومة اإلخوان المسلمين
ـ     " شلومو أفنيري "هته، ذكر الكاتب الصهيوني     من ج  أي مستوى سـتتحقق    "أنه من الصعب حاليا التنبؤ ب

نتيجة لفتح المعبر، لكن من الواضح أن حقيقة الخطوة المـصرية ال يجـب أن               " إسرائيل"مخاوف وآمال   
 في الـسياسة عـن      "تغييراً دراماتيكياً "تقلقنا أكثر من الالزم، وربما العكس هو الصحيح، رغم أنها تعتبر            

، ورغم أن لفتحه كانت بوادر مـسبقة، لكـن واضـعي الـسياسة              "إسرائيل"لـ" نذر شؤم "عهد مبارك، و  
اختاروا تجاهله، وفضلوا دفن الرأس في الرمال، وهو فشل في تقويم الوضع علـى الحـدود الجنوبيـة                  

 العلنيـة فـي العـالم       للقطاع، يرتبط بشكل وثيق مع مفهوم صهيوني مغلوط بالنسبة لمعنى التصريحات          
 .العربي

وخلص إلى القول أن االحتمال بإعادة الوضع في رفح إلى سابق عهده هو صفر، ألن الـرئيس القـادم                   
لمصر سيتعين عليه أن يناور بين مطالب الجيش واإلخوان المسلمين، الذين سيحتلون بجموعهم مقاعـد               

 .البرلمان
 موقع الجيش الصهيوني+ القناة العبرية األولى 

  31/5/2011، 2267التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
  

 القدس بين التهويد والتهديد..في ذكرى النكسة .70
 النائب المقدسي أحمد عطون

إن الحديث عن يهودية الدولة العبرية  وسياساتها العنصرية تجاه القدس والداخل الفلـسطيني وسـكانهما                
والذي اتخذ اليهـود    .. حتالل الصهيوني اللئيم    هو الحديثُ عن فصل قبيح من فصول اال       .. الفلسطينيين  

ونحن إذ نتحدثَ عن اليهود وجرائمهم فإننا نقصد المحتلين منهم والعابثين بمصائر            . آلته ومادته ووسيلته    
وهـذا مـا    .. وال نقصد وال نتهم اليهود جملة واحدة بصفتهم يهوداً أصحاب كتـاب             .. األمم ومقدراتها   
 .. ا الحنيفُ والحمد هللا رب العالمين أرشدنا إليه دينن
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من لـدن   .. هو ثمرة الزمة ألبجدياتها الفكرية والتخطيطية       .. وهذا الفصُل القبيح من فصول الصهيونية       
تيـودور هيرتـسل ونحمـان سـيركين ومنـاحيم          : أمثال  .. للصهيونية  " اآلباء األوائل " من تسموا ب    

 .. بوتنسكي ودافيد بن غوريون وغيرهم أوسيشكين وحاييم وايزمن ومن بعدهم جا
ليحل بدالً منهم عصاباتٌ أخـرى تـدعي        .. هؤالء السابقون الذين نادوا بطرد الفلسطينيين من أراضيهم         

برغم اقترافها لعمليات بشعة لم تنتهي حتى يومنا هذا من المجازر والهدم والحـرق              .. الحضارة والتقدم   
 ..والتشريد 

أن تكـون   ..  للصهيونيين األوائل الذين أكدوا على أن المقصود بالدولة المنشودة           كان الهدفُ واضحاً إذاً   
وصدر هذا التصريح عن غير واحد من أهل التنظير الصهيوني وتحديداً مـع بـدايات               .. يهودية صرفة   
وأكدوا هؤالء كذلك صعوبة أو استحالة إقامة هـذا الكيـان الغاصـب دون ترحيـل                .. القرن العشرين   

 ..وخلعهم من أراضيهم ومدنهم وقراهم .. يين للفلسطين
فهم يدركون أن فعلهم في طـرد       .. وعلى هذا فليس مقبوالً على هؤالء المحتلين المجرمين قبول اآلخر           

ويعتقدون أّن المظلوم البـد سـيقوى       .. فعٌل شنيع وظالم    .. أهل األرض األصليين دون حق وال رحمة        
ويعمـل مـا   .. لذا تجد المحتل يبقى خائفاً من يوم قـادم  .. مته وشرفه يوماً ويستعيد حقه وقد ينتقم لكرا  

وإتباع كافة السبل لمنعه من القدرة على تجميـع نفـسه           .. بوسعه لتهويد الدولة وإلغاء اآلخر الفلسطيني       
. كذلك القيام بكل الوسائل لشطب الحضارة والهويـة واإلنـسان           . وااللتقاء مع بعضه واألخذ باألسباب      

وتحديداً في مدينة القدس    ..  ما حصل ويحصل دوماً ودون توقف ولو لساعة واحدة من ليل أو نهار               وهذا
 .1948إضافة إلى ثورة التزوير والتهويد التي حصلت وتحصل على أراضينا المحتلة عام .. 

علنها حيث أ .. مؤسس الصهيونية تيودور هيرتسل     ..  وأول من قال بهذا التهويد للحجر والشجر والبشر         
وكنتُ ال أزاُل حياً وقادراً على القيام بأي        .. إذا حصلنا يوماً على مدينة القدس       :( صريحة واضحة فقال    

وسوف أحرق جميع اآلثار الموجودة ولـو       .. فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى اليهود فيها          .. عمل  
يكشف لنـا عـن حقيقـة       .. ين  وقول هيرتسل هذا وهو الرجل العلماني غير المتد       " . مرت عليها قرون    

 .مكنون المتدينين منهم وما يبينونه تجاه فلسطين والقدس وسكانهما
فهذا دافيد بن غور يون رئيس أول حكومة لها يحدد ما           .. وفي هذا الطريق سارت عصابات الصهيونية       

اً زمالئه أنهم لن    مطمئن.. يجب القيام بكل شئ لضمان أن الفلسطينيين لن يعودوا أبداً           :( يجب فعله فيقول    
يجـب أن نـستخدم     : وأضاف قائالً   .. والصغار سوف ينسون    .. فالكبار منهم سيموتون    : يعودوا فعالً   

وقطع جميع الخدمات االجتماعية لتخليص منطقـة       .. اإلرهاب واالغتيال والترهيب ومصادرة األراضي      
 ).الجليل من السكان العرب 

وهذا الحاخام  .. و معروف توجيهات أحبارهم في كتبهم المحرفة        وسبب نظرتهم الدونية هذه للبشر كما ه      
أّن مليون عربي ال    : قائالً  " نيويورك ديلي نيوز  " يجسد بعض ذلك فيصرح في صحيفة       " ياكوف بيران " 

وما فتاوى الحاخامات الصهاينة اليومية في نظرتهم للعرب والتعامل معهم          " . يساوون ظفر يهودي واحد     
 .عنا ببعيد

وال يزال هذا الشعب يعـاني      , لتطهير العرقي ضد الفلسطينيين هو واقع وتاريخ وليس مجرد مصطلح           فا
وهذا التطهير العرقي الصامت منه والصارخ له أوجه عدة منها القتل واإلجالء ومنها أفكـار               , من آثاره   

قة هوية األرض   وسياسات احتاللية لتهويد المكان واألرض وسرقة الماضي والحاضر والمستقبل بل وسر          
 .والبالد

, شمل البشر والشجر والحجر     , فعمدت المؤسسة اإلسرائيلية االحتاللية إلى تهويد شامل ألرض فلسطين          
ونفـي  , في محاولة منهم لتثبيت وجودهم على هـذه األرض          , مهودة المكان وساعية إلى تهويد ذاكرته       

فلم تكتف المؤسسة االحتاللية بهدم آثـار        ,وجود أصحاب األرض األصليين الذين أصبح غالبيتهم الجئين       
القرى المهجرة بل أيضا سعت وما زالت إلى طمس تاريخ هـذه األرض وصـياغته وفـق مـا يالئـم                    

 ؟!!عادة " يكتب التاريخ" ما دام القوي هو من, مصالحهم 
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 متطرفة كما   دفع نحو انتخاب أحزاب يمينية و     ,ان هذا الوضع وهذه العقلية والتربية العنصرية الصهيونية       
رفعت منذ يومها األول شعارات معاديـة للفلـسطينيين         , شكلت في أخر المطاف حكومة عنصرية     , نعلم  

والوالء لها وضرورة التربية لالنتماء إلـى التـراث         " يهودية الدولة "ودعت إلى تطبيق شعار     , والعرب  
 .ب الرواية الفلسطينيةوتغيي, وتغليب الرواية اليهودية , اليهودي واأليديولوجية الصهيونية 

هذه األمور وغيرها ترجمت على شكل قوانين ومشاريع قوانين وممارسات متطرفة وعنصرية في غاية              
 .الخطورة على حاضر ومستقبل العرب الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وفي مدينة القدس بشكل مباشر

إلى فرض يهودية   , رسات وغيرها الكثير    فالمؤسسة اإلسرائيلية االحتاللية تهدف من وراء كل هذه المما        
ومواجهـة النمـو    , وإلغاء حق العودة    ,على الفلسطينيين ألخذ شرعية تهجيرهم أو فصلهم عنها         " الدولة"

 .الخ....والزيادة الفلسطينية للسكان العرب 
ـ , إن الممارسات اإلسرائيلية العنصرية في القدس والداخل الفلسطيني إن بقيت على حالها     ك أنهـا  فال ش

وسيكون ردودها سلبيا على المجتمع العربي الفلـسطيني        , ستؤثر كثيرا على إسالمية وعروبة هذه البالد        
 .في القدس والداخل

وألنهـا  .. ولكن ألنها البقعـة المقدسـة       .. صحيح إن ما جرى للقدس والمقدسيين جرى لباقي فلسطين          
وما اقترفته يد االحتالل اآلثمة     ..  أبلغ وأكثر ألماً     فقد رأينا الطعنات في حقها    .. المسجد األقصى المبارك    

مـع فـارقٍ  فـي       .. اقترفته في حق القدس والمقدسيين       .. 1948في عموم فلسطين ومنذ احتاللها عام       
      ليتفنن في تحويل األقـصى مـن       .. في القتل والهدم والتشريد واإلرهاب      .. التنفيذ الماكر واألكثرِ  دهاء

يجوز حفر األنفاقِ  مـن أسـفله وفـي          .. إلى جبلٍ  للهيكل المزعوم      .. م والمسلمين   مسجد وقف لإلسال  
إلى أن أصبحنا في حالٍ  سيء متردّ إلى درجـة           .. محيطه وإقامة الكنس الصغيرة والكبيرة حوله وتحته        

 ..بل ونُمنع من دخوله في كثير من األحيان.. بات فيها اليهود يزاحموننا في ساحات المسجد 
وإنما في سياق بيان حركة التهويد والعنصرية في حق         .. ونحن نحصي هذه األحداث ال من باب السرد         

.. هذا التهويد الذي وقفت المؤسساتُ الدولية المعنية موقفاً سـلبياً منـه             .. المسجد األقصى والمقدسات    
المقدسات اإلسالمية انطبق على    وما انطبق على    .. واللجانِ المتفرعة عنهما    .. كاألمم المتحدة واليونسكو  

 .والمسيحيون جزء ال يتجزأ من نسيجنا الفلسطيني المقدسي... المسيحية منها
وبينما يقطن المدينـة    .. واستمرت سياسات التهويد والعنصرية تجاه المدينة بشكل مسعور ودون توقف           

خرج الجدار العنـصري مائـة      أ.. اليوم مائتان وسبعون ألف مقدسي من حملة الهوية المقدسية الزرقاء           
فإّن الخبراء يقدرون عدد المقدسيين إجماالً بنصف مليون لوال تسببِ          .. وعشرون ألفاً منهم خارج المدينة    

وجمع .. وجمع سحبت هوياتهم وتم إبعادهم      .. فجمع هاجر يوم احتلت المدينة      . االحتالل بتهجير الثلثين    
 ..أخرجهم الجدار 

 ألف وحدة   187.000حيث أعدت الحكومة مخططاً لبناء      ..  على أبواب تهجير جديد      واليوم تقف المدينة  
وتمهيداً لـذلك شـرعت     .. من أجل توطين مليون يهودي على أقل تقدير         .. استيطانية في مدينة القدس     

في وادي حلوة والبستان وسلوان والثوري والشياح وصور باهر         .. بإنذار المقدسيين بأوامر هدم أحيائهم      
وصاحب هذه األوامر قرارات تفيد بمصادرة األراضي التـي         .. البلدة القديمة والشيخ جراح والعيسوية      و

األمـر الـذي سيـضطر ألـوف     . بقصد عدم تمكن أصحابها من إعادة بنائها  .. تقع عليها هذه المنازل     
 .ال منازلوعشرات ألوف من السكان للهجرة واإلبعاد ألقسري بعدما يجدون أنفسهم بال أراضٍ  و

اعتمـدت  .. ودون احتجاج دوليٍ  وال ضـجيج        .. وحتى تتمكن السلطات من إبعاد كل هؤالء وبسهولة         
الذين يحرضون السكان على مقاومـة االحـتالل        .. خطة مسبقة بإبعاد رموز القدس وقياداتها ونشطائها        

قريباً وهي تبعد هـؤالء     فمنذ عامين ت  .. ويفضحون جرائمه وممارساته ضد األرض والسكان والمقدسات        
وتمنعهم من السفر حيناً وتعـتقلهم حينـاً        .. وعن المدينة تارة أخرى     .. القادة عن المسجد األقصى تارة      

إلى أن اتخذت الخطـوة األكثـر       .. آخر وما جرى للشيخ رائد صالح والشيخ محمد ابو طير عنا ببعيد             
.. لمجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سـابق       وذلك بإبعاد ثالثة نواب منتخبين في ا      .. شراسة وخطورة   

فيما تمكن الثالثة اآلخـرون مـن       .. ونفذت اإلبعاد بحق أحدهم وهو فضيلة النائب الشيخ محمد أبوطير           
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 وحتى يومنا هذا وهم     1/7/2010االعتصام في مقر البعثة الدولية للصليب األحمر في مدينة القدس منذ            
 .ب محمد طوطح وأنا النائب أحمد عطونالوزير خالد أبوعرفة والنائ: أخواي 

وتهويـد  .. وتهويد لإلنسان واألرض    .. فتهويد للمقدسات   : وقد أخذ تهويد المدينة المقدسة مناحٍ  وأنماط         
 ..وتهويد للمشهد عامة .. للثقافة واألسماء والذاكرة والتاريخ 

 :وتجاه هذا جميعا فالمطلوب ازاء ذلك
من أجل الضغط    على دولـة االحـتالل           .. جهود الرسمّية العربية واإلسالمية      أن تتظافر كافةُ  ال     - 1

 .. للوقف الفوري لكل هذه االعتقاالت
..      تشكيَل تجّمعٍ  إسالميٍ  ضاغط وفاعلٍ  من أجل نصرة قضية القـدس واألقـصى والمقدسـات                    - 2

كمنظمـة المـؤتمر      ..  القـضية    باإلضافة إلى تفعيل دورِ  الهيئات التي تأسست أصالً  لنـصرة هـذه             
 ..اإلسالمي ولجنة القدس 

 تدخَل جامعة الدول العربية لعقد قمةٍ  طارئةٍ  لمناقشة القضية وتبنيها وتفعيلها أمام كـل المحافـل                       - 3
 .الدولية 

   ونـصرة وإظهـار هـذه             ..  تفعيَل الدورِ  الشعبي محلياً ودولياً للضغط على الجهـات الرسـمية              - 4
 .القضية لتبقى حاضرة دائمة على كل األصعدة 

 توفير الدعم المادي لسكان مدينة القـدس ومـساعدتهم فـي الـصمود أمـام الهجمـة الـشرسة                           - 5
باإلضـافة إلـى تأسـيس      .. ودعم المؤسسات المقدسية والمحافظة على وجودها وتطويرها        .. لالحتالل  

 .يه ومتابعة عملهواإلشراف عل.. صندوقٍ  لنصرة القدس 
 التأكيد على فتاوى العلماء المسلمين بخـصوص القـدس واألقـصى وأرض فلـسطين بـصفتها                         - 6

 ..وإشهار هذه الفتاوى بحيث تصبح جزء من ثقافة الناس وديدنها .. وقف إسالميٍ  
 جارف وعلى رأسه العلماء     وتحويله إلى تيارٍ  ..  دعوة البرلمانات العربية واإلسالمية لحمل هذا الهم         - 7

للتأكيد على واجب المسلمين وحقهم فـي كامـل األرض الفلـسطينية ومقدسـاتها            .. والنخب واألحزاب   
 ..وخاصة في الداخل الفلسطيني العزيز 

 وضع مدينة القدس بكل ملفاتهـا علـى سـلم أولويـات العمـل الـوطني الفلـسطيني الرسـمي                     – 8
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى مـن مدينـة          ..يز صمود المقدسيين  ووضع خطة طوارئ لتعز   ...والشعبي

 .القدس أمام الهجمة المسعورة التي يشنها االحتالل على المدينة وأهلها
 :وفي الختام

.. فإّن قضية القدس واألقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية أكبر وأعظم من فلسطين والفلـسطينيين              
.. فالقدس أكبر من خالفاتنـا      .. ود لنصرتها بعيداً عن التجاذبات والخالفات       ويجب أن تنصّب كافة الجه    
وتبقـى  .. ومن أجلها وفي سبيلها نقاتُل وال نتقاتـل         .. ونتوّحدُ  وال نتشتت     .. وعليها نجتمع وال نفترق     

 :صرخةُ  القدس واألقصى تدوي في آذان األحرار قائلةً 
    كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنسهذه ظالمهٌ  تسعى من البيت المقدس  

 فهل لهذه الصرخة من مجيبٍ ومن ملَّبٍ  ؟؟
  فلسطين– القدس المحتلة -خيمة اعتصام النواب الشيخ جراح 

1/6/2011  
  

   2011ول استحقاقات أيل .71
  صائب عريقات. د

ثلة أمامنا، أن نُميـز     ، والخيارات الما  2011) سبتمبر(بدقة، ال بد لنا ونحن نتحدث عن استحقاقات أيلول          
 1967العـام   ) يونيـو (بين قيام دول العالم باالعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع مـن حزيـران               

  .وعاصمتها القدس الشرقية، وبين قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في األمم المتحدة
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  .شيء آخر) Admittance(شيء، وقبول العضوية ) Recognition(فاالعتراف 
  ):Recognition(خيار االعتراف : أوالً

ال بد أن تستمر جهودنا للحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلـسطين علـى حـدود                    
  .، وبعاصمتها القدس الشرقية1967

فهناك توافق دولي في الوقت الراهن على دعم حل الدولتين على أساس إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الـذي           
، كما نصت على ذلك خريطة الطريق، وعلى أساس قـرارات الـشرعية الدوليـة ذات                1967بدأ العام   

، ومرجعية مـؤتمر مدريـد، أي مبـدأ         1515،  1397،  338،  242العالقة، وبما يشمل القرارات رقم      
األرض مقابل السالم، إضافة إلى مبادرة السالم العربية، واالتفاق الذي تم التوصـل إليـه فـي وزارة                  

، بحضور وزيرة الخارجية األميركية آنذاك كونداليزا رايس        30/7/2008ة األميركية في تاريخ     الخارجي
 Basis for(حيث تـم االتفـاق علـى أن األسـاس فـي المفاوضـات       . ووفدين فلسطيني وإسرائيلي

negotiations" :(  وبما يشمل البحر الميت، نهر األردن، األغـوار، المنـاطق الحـرام،             1967حدود ،
  ".الشرقية، الرابط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزةالقدس 

، ليحدد وألول مرة على لسان رئيس أميركي مبـدأ          19/5/2011وجاء خطاب الرئيس باراك أوباما يوم       
  . مع تبادل متفق عليه1967الدولتين على حدود 

 الوطني الفلسطيني، وما    ، من قبل المجلس   1988إن الوضع الذي خلقه إعالن االستقالل الفلسطيني العام         
، ومـيالد الـسلطة الوطنيـة       1993، واتفاقات أوسـلو لعـام       1991نتج عن مؤتمر مدريد للسالم العام       

، وتبادل المواقف وعرض الخرائط بـين الـرئيس         2007الفلسطينية، وصوالً إلى مؤتمر أنابولس العام       
، جعلـت مـن االعتـراف    2008ام محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت الع  

 وبعاصمتها القـدس الـشرقية، أمـراً        1967العام  ) يونيو(بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران        
مكمالً ومسانداً لعملية السالم وليس مناقضاً له، كما ال يدخل ضمن اإلجراءات أحاديـة الجانـب، علـى                  

لدول األعضاء في الجمعية العامة لألمـم المتحـدة         اعتبار أن االعتراف هو قرار سيادي لكل دولة من ا         
)192.(  

العالم أجمع يدرك اليوم أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين على حدود الرابع من حزيـران                  
 وبعاصمتها القدس الـشرقية،     1967وبالتالي، فإن االعتراف بدولة فلسطين على حدود        . 1967) يونيو(

خيار الدولتين، خاصة وأن الحكومة اإلسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تستمر فـي            يؤدي إلى الحفاظ على     
سياسة اإلمالءات وخلق الحقائق على األرض واإلجراءات أحادية الجانب، مما يسارع في تآكـل خيـار                

ل ، بات يـشك   1967وأمام هذه السياسات اإلسرائيلية، فإن االعتراف بدولة فلسطين على حدود           . الدولتين
  .حماية لخيار الدولتين

ونقترح في هذا المجال أن يتم تشكيل لجان عمل فلسطينية مع الدول العربية والدول الصديقة للعمل فـي                  
  :القارات الخمس

 في أميركا الجنوبيـة وأميركـا الوسـطى         1967 لجنة لمتابعة االعتراف بدولة فلسطين على حدود         - 1
.  الدول التي لم تعترف بعد، مثل كولومبيا والمكسيك وغيرهـا والبحر الكاريبي، للحصول على اعترافات 

  .ويمكن لألرجنتين والبرازيل المساعدة
وتـستطيع أندونيـسيا وماليزيـا    .  في آسيا1967 لجنة لمتابعة االعتراف بدولة فلسطين على حدود         - 2

ند، إضـافة إلـى   والصين أن تكون ضمن اللجنة للحصول على اعتراف اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايال       
  .أستراليا ونيوزيلندا

ويمكن أن تكون روسيا وبولندا وتشيكيا أعضاء في هذه اللجنـة           .  لجنة لمتابعة االعتراف في أوروبا     - 3
وال حاجة لقرار جماعي من االتحاد األوروبـي،        . للحصول على اعتراف من لم يعترف من دول أوروبا        
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لقيام بذلك كل على حدة، وإن تم ذلك فسوف تتبع بـاقي دول             إذ يمكن لقبرص ومالطا وإسبانيا واليونان ا      
  .االتحاد األوروبي

  .ويمكن لدول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا أن تقود هذه اللجنة.  لجنة لمتابعة االعتراف في أفريقيا- 4
  . لجنة لمتابعة االعتراف في أميركا الشمالية وكندا- 5
  .متحدة لجنة لمتابعة االعتراف في األمم ال- 6

علينا أن نوضح للعالم أجمع، وعبر رسائل قد يبعثها الرئيس محمود عباس لكل دول العالم، أن االعتراف                 
 وبعاصمتها القدس الشرقية، ال يتعارض بأي شكل من األشـكال مـع             1967بدولة فلسطين على حدود     

ـ            سة السـتئناف هـذه   الجهود المبذولة الستئناف مفاوضات الوضع النهائي، بل يعتبر ذلك مـساهمة رئي
فاالعتراف بدولة فلسطين شيء، وإجراءات انسحاب قوات االحتالل اإلسـرائيلي وأوقاتهـا            . المفاوضات

  .ومراحلها تتطلب اتفاقاً نهائياً بين الجانبين وبضمانة دولية
إن أشكال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية يحظى بتأييد دولي عارم، حيث تقوم الـدول المانحـة بتقـديم          
مساعدات كبيرة الستكمال الخطة الفلسطينية الستكمال بناء المؤسسات التعليمية والصحية والبنى التحتيـة     
والقطاعات االقتصادية واألمنية والثقافية والتجارية والسياسية، وتعزيز الديمقراطيـة وتكـريس مبـادئ             

  .المكاشفة والمحاسبة وسيادة القانون والحريات الفردية والجماعية
صعيد القانون الدولي، فإن دولة فلسطين قد حصلت على سند استقاللها على أساس قرار الجمعيـة            وعلى  

وقد يقول قائل إن مرور أكثر من ستة عقود على هذا القرار يتطلب إقراراً جديداً مـن                 . 181العامة رقم   
وضـوعنا الثـاني،    المجتمع الدولي، وهذا يجب أن يأتي من مجلس األمن، مما يحتم علينا االنتقال إلى م              

  .والمتمثل في عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة
  ):Admittance(خيار العضوية : ثانياً

، يتم تقديم الطلـب إلـى   )Member State(في مسألة طلب فلسطين االنضمام كعضو في األمم المتحدة 
االلتزامات الواردة فـي    األمين العام لألمم المتحدة، ويتضمن الطلب وثيقة رسمية في شكل إعالن قبول             

حسب المـادة   " (يعرض الطلب أمام مجلس األمن فوراً     "ويتعين على األمين العام أن      . ميثاق األمم المتحدة  
" للعلم فقـط "، وإرسال نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة       ) من النظام الداخلي المؤقت لمجلس األمن      59

  ).امة من النظام الداخلي للجمعية الع135حسب المادة (
فقط هي التي يحق لها الحصول على عضوية في         " الدول" من ميثاق األمم المتحدة تنص على أن         4المادة  

اتفاقيـة  "حـسب   " الدولـة "وبالتالي طلب القبول يجب أن يكون من كيان يستوفي معايير           . األمم المتحدة 
وتؤكد، مع ذلك، أن    . بها، بما في ذلك وجود إقليم محدد ووجود حكومة معترف           1993لسنة  " مونتيفيديو

الـسوابق  . هذا ال يستبعد المتقدمين في الحاالت التي ما تزال هناك خالفات كبيرة حول الحدود اإلقليمية              
  .الماضية تؤكد أيضاً أن وجود إجماع دولي حول االعتراف ليس شرطاً مسبقاً لتقديم طلب العضوية

، وأنها تقبل االلتزامات الواردة فـي       "محبة للسالم "طلب   تتطلب أيضاً أن تكون الدولة المتقدمة بال       4المادة  
  .لتنفيذ التزاماتها" قادرة ومستعدة"ميثاق األمم المتحدة، وأن الدولة حسب حكم وتقدير المنظمة الدولية 

لكن . إن الجمعية العامة لألمم المتحدة هي صاحبة القرار بشأن قبول العضوية في األمم المتحدة للجمعية              
وبالتالي، فـإن مجلـس     ". بناء على توصية من مجلس األمن     "، يتطلب أن يكون هذا      )2 (4 حسب المادة 

والممارسة الماضية أظهرت العديد من الحـاالت حيـث أن     . األمن هو من ينظر في طلب العضوية أوالً       
الدولة المتقدمة لم تكن قادرة على تحقيق الحصول على العضوية بسبب االنقـسام بـين الـدول دائمـة                   

  .عضوية في مجلس األمنال
تـضم جميـع أعـضاء      ( من النظام الداخلي المؤقت لمجلس األمن، هناك لجنة دائمة           59بموجب المادة   

ومن ثم يكـون علـى      . ترسل هذه اللجنة استنتاجاتها إلى مجلس األمن      . لقبول األعضاء الجدد  ) المجلس
ويخضع هذا  . ه إلى الجمعية العامة   المجلس أن يتخذ قراراً، بموجب مشروع قرار، بتقديم توصية أو عدم          

  ).الفيتو(القرار لحق النقض 
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 من النظام الداخلي لمجلس األمن، إذا لم تكن هناك توصية بالقبول، يجب على المجلس               60بموجب المادة   
  .أما إذا تم مرور مشروع القرار، فيتم تحويله إلى الجمعية العامة. للجمعية العامة" تقرير خاص"تقديم 

، "موضوع مهـم  " من نظامها الداخلي، فإن قبول عضو جديد هو          83ية العامة، وبموجب المادة     في الجمع 
 من النظام الداخلي، يسمح للجمعيـة العامـة إحالـة           137وبموجب المادة   . وبالتالي يتطلب أغلبية الثلثين   

 بقبـول   ، إذا فشل مجلس األمن أن يوصي      "لمزيد من الدراسة والتوصية   "الطلب مرة أخرى إلى المجلس      
  .الطلب أو أجل النظر في الموضوع

  ما المتوجب علينا عمله؟: ثالثاً
فكما هو واضح، فـإن اسـتخدام       .  فتح حوار استراتيجي مع اإلدارة األميركية حول مسألة العضوية         - 1

). member state(يجعل من المستحيل تمكين فلسطين من أن تصبح عضواً " الفيتو"الواليات المتحدة لـ
القـرار  (نا إلى الجمعية العامة بعد الفيتو األميركي، وسواء تم استخدام االتحاد من أجل الـسالم                فإن ذهب 

 من األصوات، فإن فلـسطين ستـصبح        1 % + 50أم ال، وسواء حصلنا على ثلثي األصوات أو         ) 377
، وهذا يختلف جملة وتفصيالً على حصول فلـسطين علـى   )non -member state(دولة غير عضو 

ية الكاملة في األمم المتحدة، حيث يصبح وضعها دولة تحت االحتالل من دولـة عـضو آخـر،                  العضو
، وتصبح إجراءات إسرائيل وأفعالها على األرض بما فـي          1967وتكون حدودها قد حددت على خطوط       

  .ذلك االستيطان وجدار التوسع والضم، أعماال الغية وباطلة وال تخلق حقاً وال تنشئ التزاما
، وقبولها عضواً في األمم المتحدة، سيـسهل علـى          1967االعتراف بدولة فلسطين على حدود       إن   - 2

القيادة الفلسطينية اتخاذ قرار باستئناف مفاوضات الوضع النهائي وبشكل فوري وحول كافة القضايا مـن               
، )والمعتقلينالقدس، الحدود، المستوطنات، الالجئين، المياه، األمن، واإلفراج عن األسرى          (دون استثناء   

ضمن سقف زمني ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ ) Framework Agreement(واالنتهاء باتفاق إطار 
بسقف زمني ال يتجاوز ستة أشهر من       ) Treaty(استئناف المفاوضات، على أن يتم إنجاز معاهدة السالم         

  .توقيع اتفاق اإلطار
الذي تحدث فيه عن خيارنا بالـذهاب إلـى         ، و 19/5/2011 على ضوء خطاب الرئيس أوباما يوم        - 3

  :األمم المتحدة قائالً
فاألعمال الرمزية لعـزل    . بالنسبة للفلسطينيين، ستنتهي جهودهم لنزع الشرعية عن إسرائيل إلى الفشل         "

، فمن الواضح ممـا قالـه الـرئيس         "لن تخلق دولة مستقلة   ) سبتمبر(إسرائيل في األمم المتحدة في أيلول       
  :رته تفهم بأن ذهابنا إلى األمم المتحدة هوأوباما أن إدا

  . محاولة لنزع الشرعية عن إسرائيل وعزلها-  أ
  . أنه عمل رمزي-  ب
  . أن هذا الجهد لن يؤدي إلى خلق دولة مستقلة-ج 

 وبعاصـمتها  1967هذا الفهم مخالف تماماً لما نريد تحقيقه من طلب عضوية دولة فلسطين على حـدود     
  .فنحن ال نسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها، وال نقوم بذلك كفعل رمزي. القدس الشرقية

نحن على استعداد، وال بد من الحديث عن ذلك مع اإلدارة األميركية، بأن يتضمن الطلب الـذي تقدمـه                   
فلسطين إلى األمين العام لألمم المتحدة للحصول على العضوية، نصاً صريحاً وواضحاً علـى اعتـراف                

، وعلى استعدادها إذا ما أصـبحت       1967) يونيو(ن بدولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران         فلسطي
عضواً في األمم المتحدة، استئناف مفاوضات الوضع النهائي حول كافة القضايا وبرعاية أميركيـة مـع                

  .باقي أعضاء الرباعية الدولية
) يونيو(ولتين على حدود الرابع من حزيران       الهدف من هذه الخطوة الفلسطينية هو الحفاظ على خيار الد         

1967.  
  :، حين قال19/5/2011 لقد تعزز هذا الموقف الفلسطيني بعد خطاب الرئيس أوباما يوم - 4
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، مع تبادل متفـق     1967نحن نعتقد أن حدود إسرائيل وفلسطين يجب أن تقوم على أساس خطوط العام              "
إذ يجب أن يكون للشعب الفلسطيني الحق       . ف بها للدولتين  عليه في األراضي بحيث يتم إنشاء حدود معتر       

  ".في حكم نفسه بنفسه، ويحقق كامل إمكاناته في دولة ذات سيادة ومتصلة
إن الموقف الفلسطيني تجاه هذا المبدأ يجب أن ال يكون فقط بالموافقة، بل يجب أن يكون لـدينا موقـف                    

رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، القبول بهذا المبدأ، أي        رسمي يطلب فيه من الحكومة اإلسرائيلية، ممثلة ب       
  ". مع تبادل متفق عليه1967مبدأ الدولتين على حدود "

ويجب اإلصرار على أن نحصل على موافقة إسرائيلية رسمية حول هذا المبدأ، إذ ال يمكن حتى الحديث                 
  .عن عملية السالم إذا لم توافق إسرائيل على هذا المبدأ

باستئناف المفاوضات النهائية يجب أن يرتبط بهذه النقطة، وهذا ال يعني أننا نتنازل عن مواقفنا               إن موقفنا   
ولكن اآلن يجب أن يرتكز كل الجهد علـى وجـوب أن نـسمع موافقـة الحكومـة                  . تجاه باقي القضايا  

ا ومتطلبـات   اإلسرائيلية على هذا المبدأ أوالً وقبل أي أمر آخر، وحتى قبل الدخول في نقاش باقي قضاي               
  .المفاوضات واستئنافها

، واعتبارها من   1967  في حال استمرت الحكومة اإلسرائيلية بالنشاطات االستيطانية ورفض حدود            - 5
  :األوهام كما قال نتنياهو، عندها علينا أن نتوجه إلدارة الرئيس أوباما بعدد من األسئلة

 مع تبادل متفق عليه بقرار من مجلس األمـن          1967 هل تعتقدون أن تثبيت مبدأ الدولتين على حدود          -  أ
  يشكل حماية لهذا المبدأ؟

 وبعاصمتها القدس الـشرقية،     1967 هل تعتقدون أن تقديم طلب لعضوية دولة فلسطين على حدود            -  ب
  ؟1967لتعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، يشكل حماية لمبدأ الدولتين على حدود 

 مع تبـادل متفـق   1967لحكومة اإلسرائيلية برفض مبدأ الدولتين على حدود  على ضوء استمرار ا  -  ج
عليه، ونتيجة الستمرارها في النشاطات االستيطانية وفرض الحقـائق علـى األرض، أال تعتقـدون أن                
مساندتكم لطلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، يعتبر دعماً، ومسانداً للمبادئ              

  حددها الرئيس أوباما في خطابه؟التي 
 علينا أن نعمل فوراً مع األشقاء العرب، ومن خالل لجنة متابعة مبادرة السالم العربيـة، العتمـاد                  - 6

  .موقف مشترك، نتوجه به إلى اإلدارة األميركية وعلى أساس ما أوردناه أعاله
لمتحدة، العتماد هذا المبـدأ، خاصـة        يجب أن نُكثف جهودنا مع االتحاد األوروبي وروسيا واألمم ا          - 7

 استجابة ألعضاء الرباعية وعدد من      1967وأن الرئيس أوباما طرح ما طرحه حول الدولتين على حدود           
  .الدول العربية

 المصالحة الفلسطينية يجب أن تكون سيفاً في يدنا على رقبة الحكومة اإلسرائيلية، وليست سيفاً بيـد                 - 8
لمطلوب هو حكومة فلسطينية تتعامل معها كل دول العالم من دون استثناء، ووفقـاً              فا. نتنياهو على رقبتنا  

للبرنامج الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في الخطاب الذي ألقاه أمام اجتماع المصالحة في القاهرة                
  .بحضور كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني

ئناف المفاوضات، وإذا ما تعذر ذلـك نتيجـة لـرفض          التأكيد على موقفنا بأن خيارنا األول هو است        - 9
 وإصرارها على استمرار االستيطان، يفـتح خيـار         1967الحكومة اإلسرائيلية مبدأ الدولتين على حدود       

  .األمم المتحدة
   إذا كان لدى أميركا أو أعضاء اللجنة الرباعية خيار آخر فما هو؟- 10
 الفلسطيني؟ سؤال يجب أن يوجه لـإلدارة األميركيـة           على ضوء كل ما تقدم، أين أخطأ الجانب        - 11

  .وباقي أعضاء الرباعية
  :، بعد كل ما سوف نقوم به، فإننا نستطيع"الفيتو" في حال استخدام الواليات المتحدة - 12
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 التوجه إلى الجمعية العامة الستصدار قرار ينُص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين                -  أ
 وبعاصمتها القدس الشرقية، ويدعم الطلب بالقانون الدولي        1967) يوينو(الرابع من حزيران    على حدود   

  .والمعطيات السياسية والخرائط
، وهذا يحتاج )Non -Member State(إقرار الجمعية العامة بذلك يعني قبول فلسطين دولة غير عضو 

  . باالعتراف بدولة ماإلى النصف زائد واحد، إذ ال يمكن للجمعية العامة أن تقوم
  .  استصدار قرار من الجمعية العامة بمطالبة مجلس األمن بإعادة النظر في طلب عضوية فلسطين-  ب

 مرة أخرى، ال أحد يتحدث عن حل السلطة، ولكن أصبح من الضروري طرح التـساؤل حـول                  - 13
ة، أمنيـة، وظيفيـة، وسـلطة       إمكانية استمرار السلطة بالوضع الحالي، من دون والية سياسية، اقتصادي         

أي تحميـل سـلطة االحـتالل       . االحتالل اإلسرائيلي أصبحت مصدراً للسلطات بكل ما للكلمة من معنى         
  .المسؤولية كاملة) إسرائيل(

  .التلويح بهذا الخيار بالجدية المطلوبة، ضروري إذا أردنا الستراتيجيتنا النجاح
   قبول أعضاء جدد–العاشر الفصل : النظام الداخلي المؤقت لمجلس األمن

  58المادة 
تقدم كل دولة ترغب في عضوية األمم المتحدة إلى األمين العام طلباً يتضمن تصريحاً مثبتاً فـي وثيقـة                   

  .رسمية يفيد أنها تقبل بااللتزامات الواردة في الميثاق
  59المادة 

وتبحث هـذه اللجنـة أي      . منيقوم األمين العام فوراً بعرض طلب العضوية على الممثلين في مجلس األ           
طلب يحال إليها وتبلغ إلى المجلس النتائج التي تخلص إليها بشأن الطلب قبل انعقـاد الـدورة العاديـة                   
للجمعية العامة بما ال يقل عن خمسة وثالثين يوماً، أو، في حال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعيـة             

  .بل انعقاد مثل هذه الدورةالعامة، بما ال يقل عن أربعة عشر يوماً ق
  60المادة 

يقرر مجلس األمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي، في تقديره، دولة محبة للسلم وقـادرة                  
على الوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في الميثاق راغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبـول                  

  .الدولة صاحبة الطلب في العضوية
وصى مجلس األمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، كان عليه أن يرسل التوصـية إلـى                 فإذا أ 

  .الجمعية العامة مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة
وإذا لم يوص مجلس األمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، كان عليه                  

  . مشفوعاً بمحضر كامل للمناقشةأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريراً خاصاً
ولكي يضمن مجلس األمن نظر الجمعية العامة في توصيته في دورتها التالية لتلقي الطلب، يقدم مجلـس                 
األمن توصيته قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما ال يقل عن خمسة وعشرين يوماً، وبما ال يقل                  

  .تثنائيةعن أربعة أيام قبل انعقاد أي دورة اس
ولمجلس األمن أن يقرر في ظروف خاصة، تقديم توصيته إلى الجمعية العامة بشأن طلب ما للعـضوية                 

  .بعد انتهاء األجلين المحددين في الفقرة السابقة
   قبول أعضاء جدد في األمم المتحدة–الفصل الرابع عشر : النظام الداخلي للجمعية العامة لألمم المتحدة

  طلبات العضوية
  134المادة 

تُقدم كل دولة ترغب في عضوية األمم المتحدة إلى األمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا فـي وثيقـة                   
  .رسمية يفيد أن الدولة المعنية تقبل بااللتزامات الواردة في الميثاق

  اإلشعار بورود طلبات العضوية
  135المادة 
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جمعية العامة، أو إلى أعضاء األمم المتحدة إذا لم تكـن      يرسل األمين العام، للعلم، نسخة من الطلب إلى ال        
  .الجمعية منعقدة

  النظر في طلبات العضوية والبت فيها
  136المادة 

إذا أوصى مجلس األمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، تنظر الجمعية العامة في مسألة ما إذا                 
 بااللتزامات المنصوص عليهـا فـي الميثـاق         كانت صاحبة الطلب دولة محبة للسلم، قادرة على الوفاء        

  .وراغبة فيه، ثم تبت بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين المصّوتين في طلب العضوية الذي قدمته
  137المادة 

إذا لم يوصِ مجلس األمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، فللجمعيـة                  
خاص لمجلس األمن دراسة وافية، أن تُعيد الطلب إلى المجلـس ومعـه             العامة، بعد أن تدرس التقرير ال     

  .محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه
  اإلشعار بالقرار وتاريخ نفاذ العضوية

  138المادة 
بل الطلب، يبدأ نفاذ العـضوية مـن        وإذا قُ . يعلم األمين العام الدولة صاحبة الطلب بقرار الجمعية العامة        

  .التاريخ الذي تتّخذ فيه الجمعية العامة قرارها في الطلب
  1/6/2011، الغد، عمان

  
  !!المنقــذ  .72

  ياسر الزعاترة
في األنباء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا أثناء زيارته األخيرة للقاهرة المشير محمـد حـسين                 

افقة على سالم فياض رئيسا للوزراء، ما يعني بكل بساطة أن األخير إما             طنطاوي إلى إقناع حماس بالمو    
  ).ال يعرف إن كانوا يقبلون به وزيرا للمالية(أن يكون رئيسا للوزراء أو تفشل المصالحة 

ال خالف هنا على أن قصة االستقاللية في الحكومة ال تبدو مقنعة، إذ أن المستقل في النخبـة الـسياسية                    
سب في نهاية المطاف على حركة فتح، وفي السجون اإلسرائيلية مثال ال يوجد شيء اسمه               الفلسطينية يح 

كان هذا قبل أوسـلو، فمـا بالـك         . فتح» مهاجع«مستقل، ومن يصنف نفسه على هذا النحو يوضع في          
  .بالحال بعده؟ والنتيجة أن الحكومة المستقلة هي حكومة فتح من الناحية العملية

د هو سالم فياض، فهذا األخير، هو من فتح وليس منها في اآلن نفسه، إذ ال يمكنـه                  االستثناء شبه الوحي  
، لكن مصدر قوته األساس ليس حركة فتح، بل         )محمود عباس هذه األيام   (العمل من دون غطاء فتحاوي      

المانحين الدوليين الذي جاؤوا به من صندوق النقد الدولي ليقوم بدور الرقيب على ياسر عرفـات فـي                  
، بينما كان محمد دحالن هو صاحب ملف األمن         2002مة مفروضة عليه برئاسة محمود عباس عام        حكو

  .بسطوة المانحين إياهم أيضا
منذ أسابيع طويلة والفلسطينيون بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة في الضفة قبل المـصالحة، لكنهـا لـم                 

ز فتح الكبار، ومنهم مناضلون من ذوي       تشكل، بينما ظل سالم فياض يقوم بدوره االعتيادي، وترى رمو         
التاريخ يسيرون في ركابه وهو يفتتح مستوصفا هنا، أو يحتفل بشق شارع هناك، وبالطبع كدليل علـى                  
عظمة اإلنجازات التي يقدمها للشعب الفلسطيني الذي كان في وضع بائس، إلـى أن بعـث المخلـص،                  

  !!عز نظيرها في أهم دول العالم» ميةتن«صاحب القدرات االستثنائية الذي تمكن من تحقيق 
من يشاهد جحافل المناضلين إياهم وهم يسيرون في ركاب فياض، يشعر بالقهر حيال المآل الذي وصلت                

علـى التحـرر    ) أيـة دولـة   (إليه حركة فتح، لكنه منطق أوسلو على أية حال، ذلك الذي يقدم الدولـة               
 والثورة، وإال فأين هم القادة الذين يتجرؤون علـى          والتحرير، والذي يجعل السلطة حاكمة على المنظمة      
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طبعـا  (رئيس الحكومة، حتى لو كان شخصا لم يخرج طوال حياته في مظاهرة من أجل قضية فلسطين                 
  !؟)هذا قبل أن يصبح رئيسا للوزراء ويشارك في مسيرات جميلة مرتبة ألهداف متعددة

 أن يكون سالم فياض رئيسا للحكومة هي القبول         حجة سادة السلطة التي يسوقونها لتبرير إصرارهم على       
التي تتمثل في طلـب     » معركة أيلول المصيرية  «الذي يحظى به في األوساط الدولية، والذي سيساعد في          

  .االعتراف بالدولة الفلسطينية من الجمعية العام لألمم المتحدة
ك لها دفعا، وأقسم أننا تحدثنا فـي هـذا          لكأنها لعبة مرتبة من ألفها إلى يائها تمر أمام أعيننا دون أن نمل            

، وها هو يمر دون تغيير، والذي ستكون نتيجته دولة تحت االحتالل ذات نزاع              2003السيناريو منذ العام    
حدودي مع جارتها، وال حاجة ألن يتورط السادة األشاوس في التنازل عن القدس أو عن الالجئـين، إذ                  

  !!ن شيئا لم يكنسيواصلون مخاطبة الجمهور بثوابتهم كأ
هذه اللعبة، لعبة بناء المؤسسات التي قام ويقوم بها سالم فياض هي المكمل لمشروع السالم االقتـصادي                 

أو » الحل االنتقالي بعيـد المـدى     «بتوقيع السيد نتنياهو، وهو المسمى الخاص باألخير لمشروع شارون          
  .الدولة المؤقتة بحسب تعبير آخرين

 فياض في الجانب االقتصادي، بينما يتولى الضباط الذين دربهم الجنرال دايتون،            سيد هذه اللعبة هو سالم    
ومن بعده الجنرال مايكل مولر، يتولون الجانب األمني، غير آبهين بقصة المصالحة، مع العلـم أن مـن                  
تفرج عنهم السلطة من حركة حماس ممن لهم بعض األهمية ال يلبثون أن يتحولوا إلى أسرى في سجون                  

  . دو، بدليل زيادة وتيرة االعتقاالت اإلسرائيلية خالل األسابيع األخيرةالع
ال نعرف بالطبع كيف سترد حماس على هذا المسار، وماذا ستقول للوسطاء الذين يطالبونها بقبول سالم                
فياض رئيسا للوزراء، لكن األخطاء التي ورطتها في قبول مصالحة بـشروط بائـسة تـضر بالقـضية            

ومع ذلك  . ن، هي ذاتها التي يمكن أن تدفعها نحو الموافقة على سالم فياض رئيس للوزراء             والحركة في آ  
ستجد من يماري في مسلسل األخطاء الذي وقع منذ المشاركة في انتخابات أوسلو، وكأن األمـور علـى               

  .خير ما يرام
  1/6/2011، الدستور، عمان

  
  
  
  

  يجيخطوط قابلة للدفاع جواب تكتيكي حيال فضل استرات .73
  غيورا آيالند

أحد االدعاءات الذي تكرر في خطابات رئيس الوزراء االسبوع الماضي كان أنه ليس ممكنا العودة الـى                 
، فهل بالفعل هذه ليست خطوط قابلة للدفاع؟ وأي خطـوط هـي             "غير قابلة للدفاع  " النها   1967خطوط  

  .فالدفاع في وجه من؟بالفعل قابلة للدفاع؟ وبشكل عام، عندما يدور الحديث عن الدفاع، 
كل رؤساء الوزراء في اسرائيل، منذ رابين وحتى نتنياهو، تسلوا برسم خرائط ومد خطـوط تتـضمن                 

وقد قـّسم الـضفة     . اريئيل شارون أحب هذا االنشغال على نحو خاص       . المصالح الحيوية ألمن اسرائيل   
 االرض  -من الغـرب    . ي اتساعها الغربية على طولها الى ثالثة قطاعات متساوية الى هذا الحد أوذاك ف           

 غور االردن بمعناه األوسع، حتـى محـور         -السرائيل، في الشرق    " الخاصرة الضيقة "الحيوية لتوسيع   
  .أيلون، وبين هذين القطاعين، في منطقة ظهر الجبل، يوجد قاطع يمكن السرائيل ان تتخلى عنه

معه خريطة بموجبها يمكن السـرائيل ان       ، أخذ   2000اهود باراك، حين سافر الى كامب ديفيد في العام          
بعد سنتين من ذلك، عندما بدأت اسرائيل تبني الجـدار  .  في المائة من مساحة الضفة 12تتخلى عن حتى    

  . األمني، كان مساره األصلي يتطابق جدا مع خريطة باراك
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بثالثـة  ) بالكـاد  ( في المائة، كلها في الجانب الغربي من يهودا والسامرة، يسمح السرائيل           12تناول عن   
الثـاني، التقلـيص    . االول، التقليص الشديد لعدد الفلسطينيين الذين سيبقون في الجانب االسرائيلي         : أمور

والثالث، إبعـاد الحـدود عـن    . الشديد لعدد االسرائيليين الذين سيبقون في الجانب الفلسطيني من الحدود        
هذا ال يتضمن مـدينتي طـولكرم        (6ى طريق   المناطق المشرفة على المطار وعن المناطق المشرفة عل       

  ).وقلقيلية
، عنـدما تآكلـت     2000الدفاع في وجه من؟ في نهاية العـام         : ثمة حاجة اآلن الى الجواب على السؤال      

المواقف االسرائيلية في المفاوضات كان هناك من واسى نفسه في انه على أي حال تهديد االرهاب هـو                  
اذا كان هذا هو التهديد، اذا فان المهم هو وجود عـائق نـاجع بيننـا                . نتهديد تسلل المخربين االنتحاريي   

  .وبينهم، وليس مكانه
فهو يتضمن، ضمن امور اخـرى، وجـود قاذفـات صـاروخية،            . واضح تماما ان التهديد أكثر تعقيدا     

ه القاسم المشترك بين هذه االسلحة هو ان      . صواريخ متطورة مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطائرات      
ومن اجل التصدي لها من المهم ابعادها قدر االمكـان          . ال يمكن ألي جهاز رقابة دولي أن يمنع وجودها        

  .شرقا
 كيلومتر من نقطة اطالق النار الذي تتصدى        8 - 5قبة حديدية، مثال، تبدأ في ان تكون ناجعة فقط بمدى           

فلن يكـون ممكنـا     ) ليها حماس تسيطر ع ( ستكون دولة معادية     1967اذا كان شرقا وبمحاذاة حدود      . له
  .الدفاع عن كفار سابا، روش هعاين وبيتح تكفا، حتى لو كانت هناك وفرة من بطاريات قبة حديدية

ال يقل أهمية الفهم بأن االتفاق يفترض ان نعقده مع الفلسطينيين، ولكن في الحرب من شأننا ان نـصطدم              
ارة حرب أمام األعداء الشماليين منوطـة، ضـمن         القدرة على اد  . اضافة اليهم بسوريا وحزب اهللا ايضا     

وعندما يكون وسـط الـبالد مغطـى        . امور اخرى، بقدرتنا على تحريك القوات شماال عبر وسط البالد         
بالمقذوفات الصاروخية، الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات من جهة الـشرق،            

  .فسيكون صعبا جدا النجاح في الشمال
غور االردن، السيطرة على المجال الجوي، وجود محطات        (بل أن ننشغل بمشاكل األمن االخرى       حتى ق 

، حتـى مـع تبـادل    1967، واضح ان العودة الى حدود       )لالنذار المبكر في االرض الفلسطينية وغيرها     
  .محدود لالراضي، يشكل أخذا بخطر أمني هائل

  
  
  
  

بتعبيـر  . ة يتعلق بمسألة أال يخلق غياب االتفاق خطرا أكبر        الجدال بين حكومة نتنياهو واالدارة االمريكي     
آخر، هل المطالب االسرائيلية، بتوفير جواب أمني تكتيكي كاف، أهم من اتفاق سالم ينطوي في داخلـه                 

  .يبدو ان نتنياهو أعطى جوابه على هذا السؤال. ايضا على فضل استراتيجي
  31/5/2011يديعوت 
  31/5/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  كوابح وتوازنات.. 1967خطوط  .74

  موشيه آرنس
اليهود ليسوا محتلين اجانـب فـي       «. مر زمن طويل منذ أن أطلق رئيس وزراء اسرائيلي هذه الكلمات          

، قال نتنياهو في خطابه أمام مجلسي الكونغرس، فنهض ممثلو الشعب االميركي على             »يهودا والسامرة «
ئيليون في الماضي تلقوا بسلبية التشهيرات التي وجهت لـدولتهم          رؤساء وزراء اسرا  . أقدامهم وصفقوا له  

في المناطق التي خلف خط     » محتل«على مدى السنين، من الداخل ومن الخارج، وبموجبها اسرائيل هي           
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وحتى اريئيل شارون، في سنواته االخيرة في المنصب، بدأ يتحدث عـن            . 1949الهدنة الذي تشكل في     
  .»احتالل«بأنه » يهودا والسامرة«التواجد االسرائيلي في 

هذا النهج المغلوط، الذي لشدة األسف اتخذه رؤساء الوزراء االسرائيليون باسم شعبهم، ألحق ضـررا ال                
وهذا لـيس   . سيئ يجب الغاؤه  » االحتالل«يقدر بصورة اسرائيل في العالم وساعد في تثبيت الفهم في أن            

  .ة لنفي كذبة االحتالل في خطابه في الكونغرس االميركيأمرا يستهان به، أن كان لنتنياهو الشجاع
العديد من المحللين االسرائيليين خائبي األمل، ممن أملوا أن يعلن نتنياهو في خطابه في الكونغرس عـن                 

لم يجدوا صعوبة في ايجاد االسباب للتصفيق الحاد الذي اسـتُقبلت بـه اقوالـه فـي                 » االحتالل«نهاية  
أما آخرون فأشاروا   .  كتب انه حتى لو تال سجل ارقام هواتف، لحظي بالتصفيق          كان هناك من  . واشنطن

الى انه ال ينبغي ان يعزى أي معنى للحماسة التي استُقبلت بها اقواله، وذكروا بأن كل رؤساء الـوزراء                   
  .االسرائيليين الذين خطبوا في الكونغرس استُقبلوا من جمهور هتف لهم ونهض على قدميه

ولوا ان رؤساء الوزراء السابقين توجهوا الى الكونغرس في االيام التي كانـت فيهـا سياسـة            نسوا ان يق  
نتنياهو خطب في الكونغرس بعد     . أما هذه المرة فالحال مختلف    . اسرائيل منسقة تماما مع البيت االبيض     

كـد هـذا    ، وعاد وأ  1967أن أوضح بأنه ال يتفق مع دعوة باراك اوباما النسحاب اسرائيلي الى خطوط              
  .الموقف في خطابه

اآلن يأتي االسرائيليون الذين جعلوا أنفسهم خبراء في شؤون طريقة الحكم االميركية ليشرحوا بأن سياسة               
لهذا السبب، على حـد     . الخارجية االميركية يديرها الرئيس فيما أن ليس للكونغرس أي دور في بلورتها           

ا على نحو خاص ومؤيدا السرائيل والمواقف المقبولـة         قولهم، ليس مهما اذا كان الكونغرس الحالي ودي       
على حكومتها، والتي انتُخبت في انتخابات ديمقراطية، وذلك ألن ليس لـه دور فـي تـصميم الـسياسة       

  .الخارجية
ولكن هؤالء الخبراء يستعرضون جهلهم في كل ما يتعلق بمنظومة الكوابح والتوازنـات فـي الواليـات          

صحيح ان  . ؤثر على عالقات الرئيس والكونغرس وكذا على السياسة الخارجية        هذه المنظومة ت  . المتحدة
السلطة التنفيذية تعمل بتوجيه من الرئيس، ولكن ليس لديه القدرة على تطبيق سياسة خارجية تتعـارض                

هؤالء ملزمـون بـأن يفهمـوا بـأن      » الخبراء«على أي حال، فإن حتى      . ورأي االغلبية في الكونغرس   
ي قدمه الكونغرس لنتنياهو كان تظاهرة مثيرة لالنطباع عن العالقة القويـة بـين الـشعب                االستقبال الذ 

الرئيس في غـداة    » واشنطن بوست «االميركي والشعب االسرائيلي، كما يمكنهم أن يطلعوا على عنوان          
  .»ديمقراطيون كبار ينتقدون الرئيس«: كلمة نتنياهو في الكونغرس والذي جاء فيه

ن ذلك، في لقاء زعماء الثمانية الكبار في اوروبا، فوجئ اوباما، على أي حال، عنـدما                بعد بضعة ايام م   
في القرار حـول موضـوع      » 1967خطوط  «عارض رئيس وزراء كندا، ستيفن هاربر، ادراج تعبير         

شمالي الواليات المتحدة توجد صديقة كبيرة السرائيل، يبدو اغلب الظن أنها تتفق مـع              . الشرق االوسط 
  .ونتنياه

ستشكل أساسا للمفاوضات االقليميـة     » 1967خطوط  «لقد فهم اوباما على أي حال بأنه اخطأ عندما قال           
خطـوط  «أحد ما كان يفترض ان يوضح له بأنه في نظر اغلبية االسرائيليين             . بين اسرائيل والفلسطينيين  

، »حـدود اوشـفيتس   «ها  ، الخطوط التي وصفها آبا ايبان في خطابه الشهير في االمم المتحدة بأن            »1967
  .هي كالخرقة الحمراء التي تُرفع في وجه عيني الثور

اخطأت زعيمة المعارضة في اسرائيل، تسيبي ليفني، التي استغلت الفرصة النتقـاد            . وأحد ما آخر اخطأ   
واغلب الظن ستكتشف ليفني بـأن  . رئيس الوزراء وأعلنت بأن ننتنياهو كان ينبغي أن يقبل اقتراح اوباما   

  . سيكون برنامجا سياسيا غير شعبي لكاديما في االنتخابات القادمة1967نسحاب الى خطوط اال
  31/5/2011، هآرتس
  1/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  31/5/2011، الراية، الدوحة  


