
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  ١٩٦٧عام  بحدود "إسرائيل"مستعدون الستئناف المفاوضات اذا قبلت : عباس
  سبتمبر ليست له قيمةبوالذهاب لألمم المتحدة .. عباس ارتكب أول خرق في اتفاق المصالحة :الزهار

  راك يأمر ببناء جدار فاصل مع سوريا لمواجهة يوم إعالن الدولة الفلسطينيةبا
   في ذكرى النكسة للحدودمن عبور الالجئين  شديد اللهجة لسوريا ولبنانإسرائيلي تحذير

  يليةأكبر تمويل عسكري لحماية المستوطنات اإلسرائ: الكونغرس
  من األراضي الفلسطينية"إسرائيل"يجب إزالة دولة ": ناطوري كارتا"حركة 

صفقة إطالق شاليط   : "المصريون"
جاهزة للتنفيـذ خـالل سـاعات       

ـ  "إسرائيل"و  علـى كافـة     ت وافق
  مطالب حماس

 
 ٤ص... 
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    :السلطة
 ٤  ١٩٦٧عام  بحدود "إسرائيل"مستعدون الستئناف المفاوضات اذا قبلت : عباس.٢
 ٥  ق وطني لمراجعة مرحلة ما قبل المصالحةهنية يدعو لتشكيل فري.٣
 ٥  هلها أالسلطة الوطنية عازمة على حماية القدس ودعم صمود: فياض.٤
 ٥  مجلس األمن الدولي بشأن االعتراف بالدولة الفلسطينيةبثالثة سيناريوهات :المالكيرياض .٥
 ٦   تتحدث عن معوقات تواجه المسافرين عبر رفحالحكومة في غزة .٦
 ٦  خطاب نتنياهو رجعي وال يالقي التطلعات األميركية واألوروبية: عشراويحنان .٧
 ٧  الدويك ينفي تصريحات حول اعتقال النائب رمضانعزيز .٨
 ٧ ”١أسطول الحرية “طابع بريد فلسطيني تخليداً لشهداء ن عن لفي غزة تعوزارة االتصاالت .٩

    
    :المقاومة

 ٧قيمة  سبتمبر ليست له بوالذهاب لألمم المتحدة .. عباس ارتكب أول خرق في اتفاق المصالحة :الزهار.١٠
 ٩   سيزور غزة بعد تشكيل الحكومة الجديدة قطرأمير: شعث.١١
 ٩  الشراكة هي السبيل لحماية اتفاق المصالحة": الديمقراطية".١٢
 ٩  االحتالل يعتقل قياديين من حماس وآخر من فتح بالضفة.١٣
١٠  دين اقتحام الصهاينة للمسجد األقصىاس تحم.١٤
١٠  "ذكرى النكسة"من حق الشعب الفلسطيني أن يتحرك في: علي بركة.١٥
١٠  "ذكرى النكسة"مصرون على التحرك نحو الحدود في : منير المقدح.١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  باراك يأمر ببناء جدار فاصل مع سوريا لمواجهة يوم إعالن الدولة الفلسطينية.١٧
١١ غير راضيه عن اتصاالت روسيا بحماس" إسرائيل: "يعالون.١٨
١١  اليطألنه اليوجد طريق آخر لتحرير ش.. سرىأيجب االفراج عن : فلنائي.١٩
١١   من منطلق االعتناء بمصالحها وضمان وجودها السالم القيام بمبادرة"إسرائيل"على : داغان.٢٠
١٢   ألفا من قراهم٣٠ لعرب النقب يشمل تهجير نحو ة اإلسرائيليةمخطط الحكوم: هآرتس.٢١
١٢   من اإلسرائيليون يرفضون التنازل أو تقسيم مدينة القدس% ٦٦: استطالع.٢٢
١٣   مع سكان القدسالمعاملة العنيفة بتغيير جذري تدعو قائد شرطة القدس الى سرائيليةإ اتمنظم.٢٣
١٣   من األراضي الفلسطينية"لإسرائي"يجب إزالة دولة ": ناطوري كارتا"حركة .٢٤
١٤  "بن غوريون"مئات الفلسطينيين يخططون لتجسيد حق العودة عبر مطار : "سرائيلإ".٢٥
١٤   في ذكرى النكسة للحدودمن عبور الالجئين  شديد اللهجة لسوريا ولبنانإسرائيلي تحذير .٢٦
    

    : الشعباألرض،
١٤  السابق يتوقع هدم المسجد األقصى خالل فترة ُحكم نتنياهو" الكنيست"رئيس .٢٧
١٤  عمليات اجتياح للمسجدلتنظيم  ودعوات"... األقصى"متطرفون يهود يقتحمون باحات .٢٨
١٥  عتقاالت خالل مواجهات بالقدسإصابات وا.٢٩
١٥  "رقص اإلعالم" مع مسيرة غالق تزامناًاإل المحالت على االحتاللنتقد إرغام حقوقي ي مركز :القدس.٣٠
١٥  "شبردفندق "البدء باإلعداد للبناء االستيطاني على أنقاض : القدس.٣١
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١٥   تزيف تاريخ القدس لكي تكون عاصمتها األبدية"إسرائيل": هيئة مقدسية.٣٢
١٦   مرة خالل شهر الماضي٥٣منع رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي ت قوات االحتالل :الخليل.٣٣
١٦  "النكبة"ي شهر  ف فلسطينياً شهيدا٣٤.٢٤ً
١٦  وفا ترصد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد شعبنا خالل الشهر الماضيوكالة .٣٥
١٦   الحدود وتنصب خيماً حتى العودةإلىمسيرات تنطلق : "ذكرى النكسة"الفلسطينيون يستعدون لـ.٣٦
١٧  ٢٠١٠إسرائيلي على المؤسسات الفلسطينية منذ بداية  اعتداء ٢١ :مؤسسة التضامن الدولي.٣٧
١٧  تدين دعوة بان كي مون لمنع إرسال سفن لكسر الحصار عن غزة" راصد".٣٨
   

   : األردن
١٧  العام الماضي"إسرائيل"من " الحمأة" طن من مادة ١١٠٠التحقيق في إدخال : األردن.٣٩
   

   : لبنان
١٧   بالوصول الى الشريط الشائكالنكسة بناني لن يسمح لمتظاهري يوم لالجيش ال.٤٠
١٨  الشريط الشائك تحسباً لمسيرات األحد" كهربت ""إسرائيل".٤١
١٨  لالجئين الفلسطينيين ضمان الحد األدنى ٤٣٧المذكرة : ندوة حول الضمان االجتماعي.٤٢
   

   :عربي، إسالمي
١٩   غزة مصر ترى إمكانية لتطوير العالقات المستقبلية مع قطاع:سفير مصر في رام اهللا.٤٣
١٩   لن تفضي إلى أي سالم"إسرائيل"سياسات حكومة : رو موسيعم.٤٤
١٩  مصر تنفي أي تغيير في آلية العبور بمعبر رفح.٤٥
٢٠    السلطات األمنية المصرية تجري عملية تنقية للممنوعين الفلسطينيين من دخول مصر.٤٦
٢٠  إسالميون يتهمون نظام مبارك بتعزيز االنقسام الفلسطيني.٤٧
٢١   لرأب الصدع الفلسطينية دعم اتفاق المصالحةيؤكدمندوب الكويت لدى الجامعة العربية .٤٨
٢١  ي فلسطينلتعزيز األمن الغذائي ف" غراس"قطر الخيرية تُطلق مشروع .٤٩
٢١   القدسالهالل القطري يوزع مساعداته على األسر المتعففة في.٥٠
   

   :دولي
٢٢  كلينتون رفضت لقاء ليبرمان في باريسهيالري :  اإلسرائيليةالقناة العاشرة.٥١
٢٢   ن قضية االسرى في سجون االحتالل مفتاح السالمأنحياز يؤكدون وزراء حركة عدم اال.٥٢
٢٢  لبحث إعادة إطالق المفاوضات" إسرائيل"يزور وزير الخارجية الفرنسي .٥٣
٢٣  أكبر تمويل عسكري لحماية المستوطنات اإلسرائيلية: الكونغرس.٥٤
    

    :ت ومقاالتحوارا
٢٤  عبد الستار قاسم. د... زحف قادم: ثورة شباب فلسطين.٥٥
٢٥  )أبو عالء(أحمد قريع ... إعادة إنتاج عملية سالم جديدة.٥٦
٢٩  رنتاويعريب ال... "األمم المتحدة"و» حكومة الوحدة«في الطريق إلى .٥٧
٣٠  اريك بندر... سنضرب قبل ان تصل الكاميرات.. في الحرب القادمة.٥٨
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 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
 علـى كافـة مطالـب    ت وافق"إسرائيل"و  صفقة إطالق شاليط جاهزة للتنفيذ خالل ساعات     ":المصريون" .١

  حماس
أكد محمد بسيوني سفير مصر األسبق لدى إسـرائيل، أن          : سعيد الحجر  -حمد عطية   م -عمر القليوبي   

الساعات المقبلة قد تشهد اإلعالن عن رسميا عن التوصـل التفـاق لتبـادل األسـرى بـين إسـرائيل                    
والفلسطينيين بموجبه سيتم إطالق الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في قطاع غزة منـذ يونيـو                

  .قابل اإلفراج عن ألف أسير فلسطيني بالسجون اإلسرائيلية، في م٢٠٠٦
إن الوقت أصبح مالئما تماما للتوصل التفاق بشأن        " المصريون"وأضاف بسيوني في تصريح خاص لـ       

هذه الصفقة، خاصة بعد عقد اتفاق المصالحة الفلسطينية التي كانت تراهن إسرائيل على عـدم إتمامهـا،    
  .زمة والتوقيع علي الصفقة خالل الساعات القليلة القادمةوقال إنه يتوقع إنهاء األ

وأعرب عن اعتقاده بأن عاموس جلعاد رئيس الهيئة األمنية والسياسية بوزارة الدفاع اإلسرائيلية الـذي               
وصل إلى القاهرة أمس إلجراء مفاوضات مع المسئولين في مصر حول تفعيل الوساطة المـصرية فـي    

افقة إسرائيل على اإلفراج عن جميع األسرى الذين يطالبون الفلـسطينيون           صفقة تبادل األسرى حمل مو    
  . باإلفراج عنهم

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصادر مصرية قولها إن جلعاد أجرى مباحثات مع عدد من المـسئولين                
لية  اإلسـرائي  -المصريين تتناول آخر تطورات األوضاع على صعيد عملية السالم والعالقات المصرية            

  .على ضوء فتح مصر لمعبر رفح البري بشكل دائم
، حيث  "حماس"وتناولت مباحثات المسئول اإلسرائيلي بالقاهرة أيضا ملف صفقة تبادل األسرى مع حركة             

توسطت مصر في السابق إلجراء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقامة اإلسـالمية التـي        
 إلطالق سراحه مقابل إلفراج عن عدد كبيـر         ٢٠٠٦اليط منذ يونيو    تحتجز الجندي اإلسرائيلي جلعاد ش    

  .من األسرى الفلسطينيين
ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة انطالق جولة من المفاوضات السرية وغير المباشرة بـين كـل مـن                 

وإسرائيل في غضون األيام القادمة قد تكون في القاهرة وأي عاصمة تتم التوافـق عليهـا مـن           " حماس"
  . أسير فلسطيني على عدة مراحل خالل األيام القادمة١٢٠٠رفين، وذلك لإلفراج عن أكثر من الط

يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه القاهرة جهودا إلقناع إسرائيل بضرورة الموافقة عن اإلفـراج عـن                  
 البرغـوثي   عبـد اهللا  " كتائب القسام "قيادات فلسطينية ضمن صفقة تبادل األسرى مثل القيادي البارز في           

أحمـد  " الحركة الشعبية لتحريـر فلـسطين     "حسن يوسف واألمين العام لـ      " حماس"والقيادي في حركة    
  . بالضفة الغربية مروان البرغوثي وغيرهم" فتح"سعدات، وأمين سر حركة 

قـدرة المـسئولين    " المصريون"وأكد إبراهيم الدراوي رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة لـ           
  .مصريين على إبرام صفقة األسرىال

  ٢/٦/٢٠١١، المصريون، القاهرة
  
  ١٩٦٧عام  بحدود "إسرائيل" الستئناف المفاوضات اذا قبلت مستعدون: عباس .٢

 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم االربعاء انه مستعد الستنئاف المفاوضات مع الحكومة : روما
وقال عباس لرويترز بعد لقائه رئيس البرلمان   .١٩٦٧عام االسرائيلية اذا اعلنت عن قبولها لحدود 

 يجبان قبول الحكومة االسرائيلية للمبدأ الذي حدده الرئيس اوباما بان عملية السالم "االيطالي في روما 
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ان "وقال عباس  ." يشكل مدخال الستئناف المفاوضات١٩٦٧تقود الى حل دولتين على حدود عام  ان
   ."الفلسطينية هو استئناف المفاوضاتخيار منظمة التحرير 

  ١/٦/٢٠١١وكالة رويترز،لألنباء، 
  
   فريق وطني لمراجعة مرحلة ما قبل المصالحةلتشكيلهنية يدعو  .٣

دعا رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية إلعادة تفعيل العمل الفصائلي المشترك :  حامد جاد- غزة 
جل استخالص العبر وإعادة االعتبار للجسم الوطني وتشكيل فريق وطني لمراجعة وتقييم ما سبق من ا

  .المشترك كي يكون صمام أمان للشعب الفلسطيني وقضيته
واكد هنية خالل لقائه وفدا قيادياً من الجبهة الديمقراطية في مقر مجلس وزراء الحكومة المقالة امس 

لسياسيين وإطالق خطاب ضرورة البدء بتهيئة األجواء للمصالحة من خالل إطالق سراح المعتقلين ا
  .إعالمي تصالحي والشروع في المصالحة المجتمعية وتعزيز المصالحة في التعبئة الداخلية للفصائل

وشدد هنية على ضرورة التطبيق الدقيق والسريع التفاق المصالحة، معتبرا ان التنفيذ بشكل سليم 
التشريعي الفلسطيني وعرض وصحيح سيكفل الوصول لنهايات صحيحة وسليمة وتفعيل دور المجلس 

  .الحكومة المقبلة عليه ومن ثم رفعها للرئيس محمود عباس وفقا لما ينص عليه القانون األساسي
  ٢/٦/٢٠١١الغد، عمان، 

  
  هلهاأالسلطة الوطنية عازمة على حماية القدس ودعم صمود : فياض .٤

عزم على حماية مدينة القدس ودعم السلطة الوطنية عاقدة ال' أكد رئيس الوزراء سالم فياض أن :رام اهللا
  .صمود أهلها، لتكون تاج دولتنا وعاصمتها األبدية

وقال فياض في حديثة اإلذاعي األسبوعي اليوم األربعاء، إن السلطة الوطنية تضع القدس في رأس سلم 
  .'لتعميق وتعزيز جاهزيتنا الوطنية لتجسيد دولتنا على األرض'األولويات، 

تأتي هذه الخطوة في سياق سعي ': إلسرائيلية اجتماعها في القدس الشرقية، قالوحول عقد الحكومة ا
الحكومة اإلسرائيلية المستمر لتثبيت عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وطمس عروبتها، 

  .'واإلعالن عن مشاريع بمئات الماليين من الدوالرات بما يخدم هذه األهداف
 تنفيذ المشاريع والمبادرات الكفيلة بدعم القدس، شاكرا األشقاء العرب وأكد أن السلطة الوطنية ستواصل

على ما قدموه من دعم لتعزيز صمود شعبنا ودعم إصراره على حماية القدس، مشيرا في نفس الوقت 
  .'حاجتنا للمزيد من هذا الدعم، الذي يمكننا من مواجهة المخاطر المحدقة بالقدس ومكانتها ومستقبلها'إلى 

  ١/٦/٢٠١١، )وفا(ة األنباء والمعلومات الفلسطينية وكال
 

  مجلس األمن الدولي بشأن االعتراف بالدولة الفلسطينيةبثالثة سيناريوهات  :المالكيرياض  .٥
ثالثة " األيام"حدد الدكتور رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية، في حديث لـ :عبد الرؤوف ارناؤوط

 الدولي حال رفع لجنة خاصة، يشكلها االمين العام لالمم المتحدة سيناريوهات متوقعة في مجلس االمن
  .بان كي مون للنظر في عضوية فلسطين في االمم المتحدة، تقريرها الى المجلس

 ان يتم ارسال توصية ايجابية الى الجمعية العمومية لالمم المتحدة بقبول - اوالً : وهذه السناريوهات هي
قوم احدى الدول دائمة العضوية في مجلس االمن باستخدام حق النقض  ان ت- ثانياً . عضوية فلسطين

  . ان يتم تجميد النظر في هذا الطلب حتى اشعار آخر- ثالثاً . ضد هذا الطلب) الفيتو(
 دولة ١١٦واشار المالكي الى ان وزارة الشؤون الخارجية احصت مؤخراً احصاء وثائق اعتراف 

ه في حال الوصول الى الجمعية العمومية لالمم المتحدة فإن المطلوب بالدولة الفلسطينية، مشيراً الى ان
 دولة بعد االنضمام المرتقب لدولة جنوب ١٢٩هو تصويت ثلثي اعضاء الجمعية لصالح الدولة اي 
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السودان في شهر تموز المقبل الى عضوية الجمعية العامة، منوهاً الى ان تجميع اغلبية ثلثين مريحة في 
  .ة ستكون عملية صعبة ولكن ليست مستحيلةالجمعية العام

 ٢/٦/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  
   تتحدث عن معوقات تواجه المسافرين عبر رفح غزةالحكومة في  .٦

وكيل وزارة الخارجية لدى  أن  حامد جادنقالً عن مراسهاغزة  من ٢/٦/٢٠١١ الغد، عمان، ذكرت
 حركة المسافرين عبر معبر رفح وذلك بعد الحكومة المقالة غازي حمد كشف عن وجود معيقات تواجه

يومين من فتح مصر للمعبر في االتجاهين الفتا إلى أن أبرز هذه المعيقات تمثلت بتقليص عدد المسافرين 
  .خالل اليومين الماضيين

من خالل اتصاالتنا مع المصريين قالوا لنا إن العمل في المعبر قائم كما هو، وليس هناك أي "وقال 
كن ميدانيا تواجهنا بعض الصعوبات التي نأمل حلها قريبا خاصة بالنسبة لعدد المسافرين تراجع، ول

  ".وسهولة الحركة على المعبر
ونفى حمد صحة ما أثير أخيرا عن نية مصر إغالق المعبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود توجهات 

  .مصرية إيجابية تجاه حدوث تغيرات جديدة ومرضية على المعبر
كد حمد أن التسهيالت التي أعلنت مصر عنها أخيرا لم تطبق بالشكل المطلوب، الفتا إلى أن تواصل وأ

حكومته مع الجانب المصري بخصوص معبر رفح يتم عبر جهاز المخابرات المصرية بشكل رئيس 
  .إضافة إلى الخارجية المصرية

 فصل الصيف وازدياد عدد المسجلين ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني طلب زيادة عدد المسافرين مع بدء
لدى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الجانب المصري ألغى قوائم الكشوفات التي كان يطلبها من الجانب 

  .الفلسطيني بشكل مسبق
مصدر فلسطيني  ، أن  فتحي صباحنقالً عن مراسلها غزة من  ٢/٦/٢٠١١الحياة، لندن، وأضافت 
 فلسطيني ٤٠٠إن الجانب المصري يصر على عدم السماح إال لنحو » لحياةا«معبر قال لـ في رفيع في 

. باجتياز المعبر يومياً، فضالً عن تقديم كشوف له بأسماء المغادرين قبل يوم واحد من موعد سفرهم
، ٤٠٤ مسافراً، فيما بلغ عددهم األحد ٥٦٠وأضاف أن عدد الذين غادروا القطاع عبر المعبر السبت بلغ 

  . مسافرا١٦٤ً الثلثاء أعادت السلطات المصرية منهم ٢٢٧، وتراجع العدد إلى ٦٣١ واالثنين
وقال المصدر إن اإلجراءات سارت على هذا النحو خالل األيام الثالثة األولى قبل أن يتراجع العمل من                 

 األربعـاء فـي المعبـر       -وعقد مسؤولون فلسطينيون ومصريون اجتماعاً ليل الثلثـاء          .دون أي مبرر  
توصلوا إلى اتفاق بالعودة إلى اآللية الجديدة في العمل، إال أن إدارة المعبر الفلسطينية اكتشفت أمس أن                 و

  .العمل بطيء، وأن الجانب المصري يطالب بتحديد أعداد المسافرين وكشوف مسبقة
ـ               دول وأجرى الجانب الفلسطيني أمس اتصاالت مع مسؤولين مصريين، بمن فيهم األمين العام لجامعة ال

  .العربية نبيل العربي الذي أكد عدم التراجع عن أي تسهيالت
  
  
   نتنياهو رجعي وال يالقي التطلعات األميركية واألوروبيةخطاب: شراويحنان ع .٧

أن » الحيـاة «عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حنان عـشراوي لــ          قالت  :  جويس كرم  -واشنطن  
سيساعد في زيـادة الـدعم   » الرجعي فكرياً وسياسياً«ياهو خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتان     

واستبعدت قطع المساعدات األميركية عن الحكومة الفلسطينية المقبلـة،         . األوروبي والدولي للفلسطينيين  
مصدر صدقيتها وشـرعيتها فلـسطين ولـيس تحالفاتهـا          «تدرك اليوم أن    » حماس«معتبرة أن حركة    

  .»الخارجية
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في غـرف صـناعة     » مردود عكسي «و  » سلبي«أتى بوقع   » ليكود«طاب زعيم   وأكدت عشراوي أن خ   
تريد أن  « اإلسرائيلي كون هذه الجهات      -القرار السياسي األميركي واألوساط المعنية بالملف الفلسطيني        

  .»تتعامل بجدية مع القضايا الجوهرية بحثاً عن حلول، وهي ليست وراء فرض رؤية معينة
اهو يضحي بالبعد االستراتيجي وبعالقة إسرائيل مع واشنطن في مقابل نجـاح            نتاني«ورأت عشراوي أن    

اختار مجدداً إهانة أوباما شخصياً كما أهـان سـابقاً نائـب الـرئيس              «، مضيفة أنه    »تكتيكي آني صغير  
  .»جوزيف بايدن خالل زيارته تل أبيب الربيع الماضي، وقبل ذلك الرئيس بيل كلينتون

ة األميركية تعرف طبيعة المصالحة الفلسطينية، وأن الحكومة ستكون حكومـة           اإلدار«رأت عشراوي أن    
والعنوان األساسي للمفاوضات يبقى منظمة التحرير الفلسطينية،       ... مستقلين ومهنيين يرضى عنها الجميع    

  . »نحن ال نطالب أحداً بأن يفاوض حماس... وبرنامج الرئيس
  ٢/٦/٢٠١١الحياة، لندن،     

  
   تصريحات حول اعتقال النائب رمضاننفييالدويك عزيز  .٨

عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ما نسبته إليه بعض المواقع اإلخبارية            . نفى د : نابلس
  .على اإلنترنت، من تصريحات حول اعتقال النائب نزار رمضان على حاجز الكونتينر يوم أمس الثالثاء

إن ما نشرته هذه المواقع من تصريحات علـى         ): ٦-١(ربعاء  وقال الدويك في تصريح صحفي اليوم األ      
لسانه ال أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بخصوص تصريحات النائب رمـضان وموقفـه                  

  .الرافض لتعيين سالم فياض رئيسا لحكومة التوافق الوطني
خي الحـذر فـي نـشر أي        وطالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وسائل اإلعالم والصحفيين بتو        

تصريح على لسانه أو لسان أحد إخوانه النواب، خصوصا في هذه المرحلة التي تستدعي توظيف اإلعالم                
مشددا على ضرورة التزام المهنية والشفافية وعـدم االنـسياق وراء           . لصالح تحقيق المصالحة الوطنية   
  .أخبار زائفة لتحقيق أهداف خاصة

  ١/٦/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  ”١أسطول الحرية “طابع بريد فلسطيني تخليداً لشهداء ن عن لفي غزة تع االتصاالتوزارة  .٩

أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة في قطاع غزة، أمـس، عـن               : غزة
 االتصاالت أسامة   وأصدر وزير . ”١أسطول الحرية   “قرارها بإصدار طوابع بريدية تخليدا لذكرى شهداء        

العيسوي توجيهاته للمختصين في الوزارة بالبدء في تصميم للطابع، بعد مباركة رئيس الحكومة المقالـة               
  .إسماعيل هنية وفاء للضحايا األتراك ولذويهم ولتركيا

  ٢/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  سبتمبر ليست له قيمة  ب والذهاب لألمم المتحدة.. عباس ارتكب أول خرق في اتفاق المصالحة: الزهار .١٠

اتهم محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، األربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أخطأ "، عبر الهاتف، إن عباس )شينخوا(وقال في مقابلة خاصة  .اتفاق المصالحة الفلسطينية" بخرق"

حكومته وليس حكومة توافق ) اق المصالحةالمنوي تشكيلها وفقا التف(عندما حاول أن يجعل من الحكومة 
  ".وطني كما اتفقنا، وهذا أول خرق في االتفاق

وكان الرئيس عباس قد رد على الرفض اإلسرائيلي واالنتقادات األمريكية للمصالحة بالقول، إن برنامج 
ا، مؤكدا حكومة التوافق المنوي تشكيلها هو برنامجه وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسه

  .التزام الجانب الفلسطيني بعملية السالم
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وعدم االلتفاف عليه، مشيرا إلى أن عملية " بنوايا صادقة"ودعا الزهار إلى تطبيق اتفاق المصالحة 
ولفت إلى أن الخالفات بين الفصائل الفلسطينية ما زالت قائمة  ".لن تحل في دقيقة"التطبيق على األرض 

وبالتالي الخالفات موجودة، "حة ألن كل حزب فلسطيني له برنامجه السياسي رغم توقيع اتفاق المصال
وستبقى موجودة، وعلى أساسها ستجرى االنتخابات ، والشارع الفلسطيني سيحدد أي من البرامج 

  ".ينتخب
في حال تزوير االنتخابات قد يكون في جزء من الصحة، لكن األكيد هذا الكالم في مجمله  ":وأضاف

  ". لم يقدموا أي شيء للتسوية ويدعمهم بذلك الجانب األمريكي والدولي"إسرائيل" ألنهم غير صحيح
ال يريد أن يعطي أي شي للشعب "واعتبر الزهار أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

الفلسطيني، وعندما كان االنقسام الفلسطيني قائما كان يقول ال يوجد شريك فلسطيني وعندما جرت 
هذه حجج، وهذا مشروع "ورأى أن  ".لمصالحة قال إنها تضر بالشراكة الفلسطينية وعملية السالما

انسحاب ( بقطاع غزة ٢٠٠٥استيطاني واحتاللي ال يمكن أن يعطينا أي شي إال نأخذه كما حصل في 
أن تستوعب هذا ) فتح(، وعلى حركة )إسرائيل من مستوطناتها في قطاع غزة بشكل أحادي الجانب

الدرس، وأن تكف عن إلهاء الشارع الفلسطيني بأن هناك مسيرة سالم ويمكن إقامة دولة فلسطينية على 
  ". وعاصمتها القدس١٩٦٧حدود عام 

يلعب لعبة المصالح، وخاصة أن أمامه انتخابات وال "واعتبر الزهار أن الرئيس األمريكي باراك أوباما 
سواء على المستوى البشري أو المادي، واعتقد أن الشارع يريد أن يفقد التأثير الصهيوني في أمريكا 

  )".فتح(العربي يستوعب الدرس وليس كما تفعل 
األمم ) القيادة الفلسطينية برئاسة عباس(األول أن تعطيهم "ورأى أن شهر سبتمبر القادم يحمل احتمالين 

ان أو يتنازل عن القدس أو يطبق المتحدة قرارا بإقامة دولة من دون أن يوقف الجانب اإلسرائيلي االستيط
  ".حق العودة وفي هذه الحال لن يكون في جيبهم أكثر من ورقة ليست لها قيمة على األرض

أن يستخدم أوباما حق النقض الفيتو ضد قرار االعتراف بالدولة في "وأضاف أن االحتمال الثاني هو 
  ".مجلس األمن الدولي

مفاوضات أو الذهاب إلى األمم المتحدة في سبتمبر ليست له أي السيناريو المتعلق بال"واعتبر ان هذا 
  ".قيمة

هي خطوة مهمة، لكنها "وبخصوص قرار مصر بفتح معبر رفح مع قطاع غزة بشكل دائم، قال الزهار 
  ".لم تكتمل بعد ألن هناك قوائم من الممنوعين من السفر، ناهيك عن أن المعبر مفتوح لألفراد فقط

ون للمعبر دور آخر يختص بالتجارة، وبالتالي لماذا ربطنا بالعدو اإلسرائيلي نريد أن يك"وأضاف 
ليستخدم المعابر في الدواء والغذاء والكهرباء والماء بقضايا سياسية؟، ال نحن نريد أن يكون معبرا 

  ".تجاريا كأي معبر بين حدود دولية
 فتح المعبر يفيد إسرائيل في تخليها عن وبشأن ما تردد أخيرا في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن اعتبار

مع فك االرتباط مع العدو "قطاع غزة كإقليم محتل وتحميل مسئوليته لمصر، قال الزهار إن حركته 
  ".اإلسرائيلي
 تعلم الفلسطينيون في ١٩٦٧ وحتى عام ١٩٤٨عندما أشرفت مصر على قطاع غزة بعد عام " وأضاف

رة وبقي برنامج المقاومة ولم يذيل ولم تضع الهوية الفلسطينية، الجامعات وشاركوا في الصناعة والتجا
  ".الستفادتها المادية من التجارة بينها وبين إسرائيل) فتح(ولذلك من يربطنا بإسرائيل هي حركة 

أما نحن فنرى أنه البد من فك االرتباط مع العدو الصهيوني، وإذا أردنا أن نلزم االحتالل "وتابع الزهار 
 أن يوفر األساسيات للناس، أما انه يمنعها عنا ونقول لنبقى في برنامج احتالل فهذا يضعف بواجباته

المقاومة والشعب الفلسطيني وتشجع على الهجرة، لذلك البد أن تكون عالقاتنا بمصر طبيعية في كافة 
  ".المجاالت، وهذا يخدم برنامج المقاومة
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  ٢/٦/٢٠١١وكالة أنباء شينخوا، 
  
   سيزور غزة بعد تشكيل الحكومة الجديدة قطرأمير: شعث .١١

أشاد نبيل شعث مفوض العالقات الخارجية عضو اللجنة المركزية في حركة : محمد جمال - رام اهللا 
  .فتح، بجهود أمير البالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ودعمه المتواصل للقضية الفلسطينية

ثرا في جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس  إن لسمو األمير دورا مهما ومؤ" الشرق"ـوقال شعث ل
وقال إن سمو ، ، مؤكدا عمق العالقات التي تربط الرئيس محمود عباس بسمو األمير وقطر الشقيقة

األمير أبدى رغبته في زيارة قطاع غزة مباشرة بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية مع الرئيس محمود 
قدير على الجهود التي قام بها من أجل رفع المعاناة عباس ، موضحا أن لسمو األمير كل الحب والت

  .والحصار عن شعبنا في قطاع غزة 
وبشأن حكومة التوافق أكد شعث أنها سترى النور خالل العشرة أيام القادمة وأنها ستباشر في إعادة 
إعمار غزة فور تشكيلها وأن الرئيس محمود عباس سيزور غزة بعد أن تتمكن األطراف من تشكيل 

  ".ال أتوقع أن يزور الرئيس غزة قبل اإلعالن عن الحكومة الجديدة"لحكومة، قائال ا
  ٢/٦/٢٠١١الشرق، الدوحة، 

  
  الشراكة هي السبيل لحماية اتفاق المصالحة": الديمقراطية" .١٢

التقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية : غزة
  .ة،، وبحث معه سبل تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينيةفي غز

صالح زيدان، وصالح ناصر، وعضو اللجنة المركزية زياد : وضم وفد الجبهة عضوي المكتب السياسي
  .محمد عوض، وزير الخارجية والتخطيط في حكومة هنية. جرغون، وحضره، د

صالحة الذي مضى على توقيعه حوالي وحسب بيان للجبهة، فإن الوفد أكد على أهمية وضع اتفاق الم
شهر موضع التنفيذ، وضرورة اتخاذ خطوات يتلمسها الشعب الفلسطيني على األرض كاإلفراج الفوري 
عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، ووقف أي انتهاك للحريات العامة واإلقالع عن أي 

  .ممارسات تعكر أجواء المصالحة
هي السبيل لحماية االتفاق وتحصينه وتطويره في مواجهة الضغوط الخارجية وشدد على أن الشراكة 

األمريكية اإلسرائيلية وتجاوز العقبات الداخلية الساعية إلى إفشاله، وإعادة الحالة الفلسطينية إلى كارثة 
وأشار وفد الجبهة إلى أن توقيع ممثلين عن جميع القوى والفصائل .االنقسام المدمر من جديد

خصيات الوطنية جعل من االتفاق اتفاقاً وطنياً بعد أن كان ثنائياً، وطالب بتحويل شعار شركاء في والش
  .التوقيع شركاء في التطبيق، ضماناً لتحقيق الوحدة الوطنية

  ١/٦/٢٠١١قدس برس، 
  
  االحتالل يعتقل قياديين من حماس وآخر من فتح بالضفة .١٣

االحتالل اإلسرائيلي الخميس ثمانية مواطنين بينهم ثالثة اعتقلت قوات :  محمد القيق-الضفة الغربية 
 والثالثة هم. قيادات فلسطينية والنائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان من مدينة طولكرم

ن في حركة حماس غسان ذوقان وياسر البدرساوي والقيادي في حركة فتح حسام خضر من مدينة االقيادي
  . نابلس

  ٢/٦/٢٠١١الين، موقع فلسطين أون 
  
   اقتحام الصهاينة للمسجد األقصىدينتحماس  .١٤
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أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق اقتحام عدد من المستوطنين الصهاينة : دمشق
إن كل محاوالت "وقال الرشق في تصريح صحفي ال  .للقدس، وتحويلهم المدينة إلى ما يشبه الثكنة

سيادة الصهيونية على القدس محاوالتُ بائسة، لن تزيد شعبنا إال إصرارا االحتالل الرامية إلى فرض ال
واقتحام جماعات صهيونية لحرم األقصى المبارك، وتدنيس . على تمسكه بأرضه ودفاعه عن مقدساته

ساحاته الطاهرة، عمٌل إجرامي عنصري، يهدف إلى فرض السيادة الصهيونية على المسجد األقصى 
تصريحات نتنياهو بشأن القدس أماني خائبة؛ فالقدس ستبقى دائما وأبدا فلسطينية : "وأضاف ".والقدس

  ".عربية إسالمية وهي عاصمة دولتنا الفلسطينية ومهوى أفئدة جميع المسلمين
  ١/٦/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "ذكرى النكسة"من حق الشعب الفلسطيني أن يتحرك في : علي بركة .١٥

من حق الشعب الفلسطيني أن «أكد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة أنه : أسطيح بوال -  بيروت
التحرك الذي «، معتبرا أن »، من أجل العودة إلى دياره)حزيران( يونيو ٥يتحرك في ذكرى النكسة في 

عندما نتحرك «: وأضاف بركة. » مايو كان تحركا سلميا، ومن اعتدى هو العدو اإلسرائيلي١٥تم في 
  .»ونحن نحترم القرار اللبناني في هذا الشأن) لبنان(ق األمر مع أهل البلد ننس

  ٢/٦/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  "ذكرى النكسة"مصرون على التحرك نحو الحدود في : منير المقدح .١٦

لقيادي في حركة فتح في لبنان منير المقدح المعلومات التي تحدثت عن أن  انفى:  بوال أسطيح-  بيروت
حماس في لبنان لن تشاركا في تحرك األحد المقبل لمناسبة ذكرى النكسة الفلسطينية، مشيرا إلى أن فتح و

قد سمعنا أصواتا خاصة من تيار «: ، مضيفا»هناك بعض التحفظ لدى أطراف في الحكومة اللبنانية«
ولكن . مسيرةالمستقبل تفيد بعدم الرغبة في العودة إلى فلسطين، كما أن هناك جهات معارضة بشدة لل

 عاما من المعاناة، سئمنا، ونريد العودة إلى فلسطين بأي ظرف من ٦٣نحن كشعب فلسطيني، وبعد 
  .»الظروف، لذلك نصر على التحرك

سيعقد مؤتمرا صحافيا، إذا حصلت ممانعة لهذه المسيرة، حتى أدعو الناس إلى «وأعلن المقدح أنه 
، »التجمعات الفلسطينية في لبنان باتجاه األراضي المحتلةالتحرك سيرا على األقدام من كل المخيمات و

هذا الشعب سيتحرك من سوريا واألردن ولبنان والضفة والقدس وغزة، وأيضا فلسطين، «مؤكدا أن 
ولذلك نحن الشعب الفلسطيني كالجسد الواحد سنتحرك سيرا إلى الحدود العربية مع فلسطين من كل 

  .»جانب رغم كل الممانعة
  ٢/٦/٢٠١١ألوسط، لندن، الشرق ا

  
   يأمر ببناء جدار فاصل مع سوريا لمواجهة يوم إعالن الدولة الفلسطينيةباراك .١٧

 ذكرت القناة العاشرة االسرائيلية الليلة الماضية بأن وزير االمن ايهود براك أعطى تعليماته لمدير :القدس
د الشمالية مع سوريا، حيث يتم للبدء ببناء جدار فاصل بين الحدو) اودي شاني ( عام وزارة االمن 
  .ي شهر سبتمبر تاالنتهاء من بناءه ح

" إسرائيل"وجاء قرار براك في أعقاب نية الفلسطينيين اإلعالن عن دولة فلسطينية مستقلة حيث تخشى 
في يوم اإلعالن عن دولة فلسطينية من أن يزحف الفلسطينيين والعرب إلى الحدود من كل االتجاهات 

نان واالردن ومصر، أما حاليا، فيستعد الجيش ليوم األحد المقبل، ليوم النكسة حيث أعلن من سوريا ولب
  .الفلسطينيون بأنهم سيتظاهرون عى الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان

  ٢/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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  غير راضيه عن اتصاالت روسيا بحماًس" إسرائيل: "يعالون .١٨

الل اإلسرائيلي موشيه يعالون، عن أمل بالده في أن تكف روسيا عن أعرب نائب رئيس حكومة االحت
صعب "بيع األسلحة إلى الدول التي تدعم اإلرهاب، مشيراً إلى أن حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي أمر 

  ". جداً
إن مقاتلي حماس استخدموا صاروخاً روسياً : "الروسية" كوميرساتت"وقال يعالون في حوار مع صحيفة 

، مرجحا أن تكون "في قصف سيارة األوتوبيس اإلسرائيلية مؤخرا" كورنيت"اداً للدبابات من نوع مض
  . ، على حد رأيه"وصلت إلى حماس من سوريا"هذه الصواريخ 

ال "عن مواصلة روسيا اتصاالتها السياسية مع حماس، مشيراً إلى أنه ) إسرائيل(وأكد على عدم رضا 
  ". وترفض اإلرهاب) إسرائيل(اوض حماس إال عندما تعترف الحركة بـأن تُف) إسرائيل(يمكن لـ

، رغم وجود مؤشرات على إمكانية التعايش "إن حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي أمر صعب جداً: "وقال
  .السلمي ودعم اقتصادي للمدن الفلسطينية

  ١/٦/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  ه اليوجد طريق آخر لتحرير شاليط ألن ..سرىأيجب االفراج عن : فلنائي .١٩

دعا وزير الجبهة الداخلية االسرائيلية متان فلنائي الى دفع ثمن لالفراج عن الجندي االسير : رام اهللا
التمام » الملطخة ايديهم بالدماء»غلعاد شاليط، وقال انه يجب االفراج عن اسرى تصفهم اسرائيل بـ

  .رير شاليط لعدم توفر أي معلومات عن مكان احتجازهصفقة التبادل، ألنه اليوجد طريق آخر لتح
اإلخباري االسرائيلي تصريحات فلنائي التي اطلقها أمام مجموعة من طلبة » واي نت«ونقل موقع 

، وأكد في تلك »توحيد القدس« المدارس في مدينة القدس، وذلك في احتفاالت اسرائيل بما يسمى يوم 
 العسكري اليوجد لديهم معلومات عن المكان الذي يحتجز فيه التصريحات ان قيادة حماس ومسؤولها

شاليط، وانما مجموعة صغيرة فقط من حركة حماس والتي اسرت الجندي هي التي لديها المعلومات عن 
مكانه، وحتى هذه المجموعة فقد قتل منها بعض العناصر في احداث مختلفة منذ أسر شاليط، ومن تبقى 

واضاف فلنائي ان التحركات واالحتجاجات  .هم لن يعمروا طويال، حسب قولهمنهم عليهم ان يدركوا ان
التي يقوم بها االسرائيليون من أجل االفراج عن شاليط التخدم المفاوضات، ويجب وقف هذه 

  .االحتجاجات او التقليل منها
  ٢/٦/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  من منطلق االعتناء بمصالحها وضمان وجودها  السالم القيام بمبادرة"إسرائيل"على : داغان .٢٠

كرست كبريات الصحف اإلسرائيلية صفحاتها الرئيسية اليوم لرئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي : القدس
السابق مئير داغان الذي كشف عن موقفه من المسائل الرئيسية التي تواجهها إسرائيل حاليا بعد مرور 

  . ام منصبه اقل من نصف عام على إنهائه إشغال مه
وقد كشف داغان عن مواقفه بصورة غير مسبوقة في كلمة ألقاها أمس في جامعة تل أبيب ومن بين 

إن النقاش يدور حول طريقة التعامل : "المشروع النووي اإليراني قال: النقاط الرئيسية التي تطرق إليها
ا ان على إسرائيل اللجوء الى مع التهديد اإليراني ويجب دراسة اي خيار ووسيلة ما عدا الحرب مضيف

الوسيلة الحربية في حال تعرضها لهجوم فإنها ستكون مضطرة للدفاع عن نفسها وفي حال أصبحت 
المواجهة أمرا ال مناص منه ورأى إن الطريق الوحيد للحد من هذا التهديد يتمثل باللجوء إلى خطوات 

  ". تنطوي على العنف بعد دراسة معمقة 
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 على إسرائيل أن تعي تداعيات مهاجمة إيران ومن بينها خوض حرب إقليمية مضيفا إن:"ويقول داغان 
انه يوصي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بعدم اتخاذ قرار بضرب إيران إذ انه من األهمية بمكان دراسة 

  ".جميع الخيارات المتوفرة دون اللجوء مباشرة إلى الخيار العسكري
إن صواريخ حزب اهللا تطال جميع األراضي اإلسرائيلية متوقعا إال :" انحزب اهللا فيقول داغلأما بالنسبة 

  ".يفرق حزب اهللا بين األهداف المدنية والعسكرية
إن على إسرائيل القيام بمبادرة :"  وحول هذا الموضوع يقول داغان- العملية التفاوضية مع الفلسطينيين 

أهمية وضع الكرة في ملعب الجار ليواجه هو من منطلق االعتناء بمصالحها وضمان وجودها مشيرا إلى 
المسائل إضافة إلى تبني المبادرة السعودية التي تنص على حصول إسرائيل على تطبيع كامل مع الدول 

 بما في ذلك شرقي القدس وقيام دولة فلسطينية مستقلة ٦٧العربية مقابل االنسحاب بشكل كامل الى حدود 
  .لفلسطينيينوإيجاد حل عادل لقضية الالجئين ا

انه يعارض الخط المتبع :"  يقول رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي سابقا- قضية الجندي جلعاد شاليط 
  ".لإلفراج عنه مع انه ال يعارض في عقد صفقة

  ٢/٦/٢٠١١،  وكالة قدس نت
  

   ألفا من قراهم٣٠ لعرب النقب يشمل تهجير نحو ة اإلسرائيلية الحكوممخطط: هآرتس .٢١
 ألفا من قراهم، التي ٣٠أن المخطط الحكومي لعرب النقب يشمل تهجير نحو " هآرتس "أفادت صحيفة

  .ترفض السلطات االعتراف بها، وتركيزهم في بلدات قائمة يتم توسيعها مثل رهط وكسيفة وحورة
وبحسب الخطة، والتي أعدت بناء على توصيات غولدبيرغ بشأن عرب النقب والتي سيتم عرضها في 

قادمة على الحكومة للمصادقة عليها، يتم منح عرب النقب أراضي بديلة ومبالغ مالية مقابل األسابيع ال
فإن تكاليف تطبيقها تصل إلى " هآرتس"وبحسب . التخلي عن مئات آالف الدونمات التي هي أراضيهم

  . مليار شيكل٨- ٦نحو 
يتها يتم تعويضه بمساحة ويتضمن المخطط الجديد أن من يعمل في أرضه ويستغلها وبطالب بتسجيل ملك

من مساحة أرضه، في حين أن األراضي التي ال تتم زراعتها، والتيتستغل للرعاية % ٥٠ال تزيد عن 
وتتضمن الخطة .  .وبما يتالءم مع طبيعة حياة العرب البدو، تعوض بمبالغ مالية أو بقطعة أرض للبناء

المطروحة فسوف يتم انتزاع األرض منهم بعد تهديدا لعرب النقب بأنه في حال رفضوا التسوية الجديدة 
  .  سنوات لتسجل على أنها أراضي دولة٥

  ٢/٦/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  

  من اإلسرائيليون يرفضون التنازل أو تقسيم مدينة القدس % ٦٦: استطالع .٢٢
 الحتالل القدس الشرقية أظهر استطالع للرأي رفْض ٤٤مع حلول الذكرى الـ  : وليد عوض- رام اهللا

التنازل عن اجزاء من المدينة المقدسة ' ٦٦بية االسرائيليين تقسيم مدينة القدس، حيث رفض غال
  .للفلسطينيين أو تقسيمها حتى ضمن اتفاقية سالم مع الجانب الفلسطيني

االسرائيلي االربعاء، إلى أن االستطالع أجري من قبل معهد الجغرافية السياسية ' ١نيوز 'وأشار موقع 
شيرا الى أن هذه النسبة المرتفعة برفض تقسيم القدس أو التنازل عن اجزاء منها حتى االسرائيلي، م

 حتى ١٨(ضمن اتفاقية سالم مع الجانب الفلسطيني جاءت تعبيرا عن موقف الجيل الشاب في اسرائيل 
  .وكذلك موقف المتدينين)  عاما٣٤

ا للتنازل عن بعض احياء القدس من المشاركين في االستطالع أبدوا استعداد' ٢٣وأضاف الموقع أن 
  .الشرقية أو كافة االحياء العربية في المدينة
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وردا على سؤال حول وقف البناء أو االستمرار في عمليات البناء في مدينة القدس بما فيها القدس 
ين من المشاركين في االستطالع االستمرار في البناء في كافة انحاء المدينة، في ح' ٦٧الشرقية، فقد أيد 

من المشاركين في االستطالع بان مدينة القدس يجب أن تكون ' ٩١وقد اعتبر . بوقف البناء' ٢٣اجاب 
بان تكون مدينة تل ابيب هي العاصمة، في الوقت الذي ابدى ' ٤عاصمة دولة اسرائيل، في حين اعتبر 

  .عدم موقف' ٥
الول بعد عودة نتنياهو من واشنطن يشار إلى أن الحكومة االسرائيلية عقدت االحد الماضي اجتماعها ا

القريبة من باب الخليل في القدس الشرقية، تأكيدا من الحكومة االسرائيلية على وحدة ' قلعة داوود'في 
  .المدينة ورفض تقسيمها

  ٢/٦/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  ن القدس مع سكاالمعاملة العنيفة بتغيير جذري تدعو قائد شرطة القدس الى سرائيليةإ اتمنظم .٢٣

دعت المنظمة االسرائيلية للحقوق المدنية قائد شرطة القدس الجديد نيسو شاهام الذي :  وكاالت–فلسطين 
. التي يتعرض اليها سكان القدس الشرقية» تغيير جذري في المعاملة العنيفة«عين في نيسان الى احداث 

 اكدت ١٩٦٧رقية في حرب حزيران وفي تقرير بمناسبة الذكرى الرابعة واالربعين الحتالل القدس الش
المنظمة انها خالل السنتين االخيرتين تلقت عددا متزايدا من الشكاوى وجمعت مزيدا من االدلة عن 

السكان ال يعتبرون شرطة منطقة «وقال التقرير ان . اساءة استخدام السلطة ضد السكان الفلسطينيين
في نظرهم، الشرطة قوة معادية واجنبية «لتقرير واضاف ا. »القدس منظمة مسؤولة عن الخدمة والحماية

تمارس صالحياتها ضدهم بدون ان تأخذ في االعتبار احتياجاتهم االساسية وامنهم، وتعزز مصالح 
  .»السكان اليهود في القدس

التي تستخدم لقمع المظاهرات وفرض » المفرطة«ودعت المنظمة قائد شرطة القدس الى وقف االساليب 
. معاملة القاصرين واخضاعهم للمحاكمة وحماية الفلسطينيين من المستوطنين االسرائيلييناحترام قواعد 

قائد الشرطة الجديد يجب ان يغير بشكل جذري العمليات في القدس الشرقية والعمل «واضاف التقرير ان 
  .»نييناال تشكل هذه االنتهاكات لحقوق االنسان بعد اليوم جزءا من الحياة اليومية للفلسطي«على 

  ٢/٦/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
   من األراضي الفلسطينية"إسرائيل"يجب إزالة دولة ":  كارتاناطوري"حركة  .٢٤

المعادية " ناطوري كارتا" المتحدث باسم حركة - كشف الحاخام دوفيد وايث: مصطفى األسواني
هذا يتعارض مع ما إلسرائيل، عن خطأ األفكار والمعتقدات بوجود شبر واحد من األراضي اليهودية، و

على تلفزيون " الحياة والناس" عام، وقال في حواره مع برنامج ٢٠٠٠يؤمن به اليهود منذ أكثر من 
 عن دولة إسرائيل التي احتلت فلسطين، وما قيل وقتها أمام ١٩٧٤لدي بعض الوثائق منذ عام : "الحياة

دولة إسرائيلية هذا نوع من السخرية، ما تتحدثون عنه بوجود (األمم المتحدة على لسان رابا ديسينكي 
، وهذا يدل على أن )ونحن نؤمن بمعارضتنا التامة لقيام دولة إسرائيل في أي جزء من أراضي فلسطين

  ".هذا المبدأ لم يكن مقبوالً في أي وقت، كما أنه ضد التوراة وضد مفاهيمنا التي تجعلنا عباد هللا
، "مة على إراقة دماء الفلسطينيين وتحويل هذا األمر إلى سالميجب إزالة دولة إسرائيل القائ  دوفيدقالو

  : وأكد أيضا على أن الشرطة اإلسرائيلية تتعامل مع احتجاجاتهم ومظاهراتهم بوحشية، وأضاف
  
نحن ضد قيام دولة إسرائيل، وهؤالء األشخاص الذين يحكمونها هم األسوأ على اليهودية والمجتمع "

  ".إن كل أبناءنا ال ينضمون للجيش اإلسرائيلي، حيث إنه ضد معتقداتناالفلسطيني أيضا، لذلك ف
  ٢/٦/٢٠١١، الشروق، مصر
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  " بن غوريون"مئات الفلسطينيين يخططون لتجسيد حق العودة عبر مطار : "سرائيلإ" .٢٥

 حذرت مصادر امنية اسرائيلية من ان مئات الفلسطينيين وانصارهم يخططون للقدوم الى مطار :القدس
  .الدولي في الثامن من يوليو القادم تطبيقا لحق العودة " وريونبن غ"

وقالت المصادر ان المئات من العائالت الفلسطينية ستنطلق من كافة انحاء العالم ضمن رحالت جوية 
  .مستاجرة بغية الوصول الى مطار بن غوريون الدولي

  ٢/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  

   في ذكرى النكسة للحدودمن عبور الالجئين سوريا ولبنان شديد اللهجة ل إسرائيليتحذير .٢٦
استعدادات تجري لتحريك االف الالجئين الفلسطينيين  هناك  حذرت مصادر امنية اسرائيلية ان:القدس

من مناطق مختلفة في ذكرى النكسة في السادس من حزيران الحالي بطريقة مشابهة للتحرك الذي حصل 
  .ضي في ذكرى النكبة الفلسطينيةفي الخامس عشر من مايو الما

ونقل موقع صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلي عن تلك المصادر قولها ان جيش االحتالل وجه 
تحذيرا شديد اللهجة الى لبنان وسوريا واالمم المتحدة بانه لن يسمح بالمس بسيادة الدولة وان تلك الدول 

لالجئين الفلسطينيين بعبور الحدود في ذكرى ستتحمل مسؤولية اي تطورات قد تحدث جراء سماحها 
  .النكسة

وقالت المصادر ان الجيش اجرى استعدادات ايضا الحتمالية ان تتصاعد االوضاع في الضفة الغربية 
  .وعلى حدود قطاع غزة فيما انهت وحدات عسكرية تدريباتها لمواجهة التطورات المحتملة
  ٢/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  السابق يتوقع هدم المسجد األقصى خالل فترة ُحكم نتنياهو" نيستالك"رئيس  .٢٧

 توقع رئيس الكنيست اإلسرائيلي السابق افرهام بورغ، هدم المسجد األقصى المبارك خالل :الناصرة
االلكتروني التابع لصحيفة " واي نت"ونقل موقع  .فترة حكم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو

إنه : "العبرية عن بورغ قوله عن واقع مدينة القدس وكيف سيكون بعد عشرين عاماً" يديعوت أحرونوت"
سيتم هدم المسجد األقصى المبارك وحرقة، وذلك من خالل نار تأتي من السماء لتطهير المسجد أثناء 

  .، حسب ادعائه"فترة حكم نتنياهو
  ٢/٦/٢٠١١قدس برس، 

  
  عمليات اجتياح للمسجدلتنظيم  واتودع"... األقصى" يهود يقتحمون باحات متطرفون .٢٨

اقتحمت جماعات يهودية متطرفة أمس باحات المسجد األقصى :  وكاالت األنباء-فلسطين المحتلة 
ونقلت مصادر فلسطينية عن عدد من حراس المسجد قولهم بأنه . المبارك بحماية من شرطة االحتالل

) مسطبة أبو بكر الصديق( المغاربة يتواجد في باحات المسجد وخاصة في الجهة القريبة من باب
مجموعات من المصلين المعتكفين منذ ساعات صالة الفجر، ودخلوا بمواجهات متفرقة مع المتطرفين 

وأضافوا أن شرطة االحتالل استقدمت المزيد من عناصرها إلى المنطقة ويخشى من . وعناصر الشرطة
  .المصلين وإخراجهم منهعملية اقتحام واسعة لقوات االحتالل للمسجد لتفريق 

وكانت الجماعات اليهودية المتطرفة عبر جمعياتها ومؤسساتها المختلفة أعلنت أنها ستنظم عمليات 
اجتياح للمسجد األقصى لفرض السيادة اإلسرائيلية عليه وذلك في ذكرى احتالل الشطر الشرقي من 

  .مدينة القدس المحتلة الذي صادف أمس حسب التقويم العبري
  ٢/٦/٢٠١١تور، عمان، الدس
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  إصابات واعتقاالت خالل مواجهات بالقدس .٢٩

 خالل ١/٦أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون مساء األربعاء :  محمد القيق- القدس المحتلة 
وقال فخري أبو . مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل والمستوطنين من جهة وأهالي أحياء مدينة القدس

إن المستوطنين قاموا بتنظيم مسيرات " فلسطين أون الين" عن أراضي سلوان لـدياب من لجنة الدفاع
حاشدة استفزازية ألهالي المدينة خاصة في األحياء التي ينوون تهويدها بالكامل مثل سلوان وحي الشيخ 

لبلدة جراح ومحيط المسجد األقصى المبارك، مؤكداً بأنهم قاموا باالعتداء على المحال التجارية في أزقة ا
سبعة أطفال من سلوان "الشرطة اعتقلت  أن وأضاف . القديمة وتخريب محتوياتها وتكسير واجهاتها

  ". كانوا يلهون بالقرب من البلدة
اعتقلت قوات االحتالل خمسة شبان من حي الشيخ جراح بالقدس أثناء المواجهات التي اندلعت في الحي و

سة استفزازات بحق الفلسطينيين، كما تم احتجاز كل من بعد اقتحام آالف المستوطنين للمكان وممار
  . الصحفيتين منى القواسمي وميسة أبو غزالة

  ١/٦/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  "رقص اإلعالم" مع مسيرة غالق تزامناًاإل المحالت على االحتاللنتقد إرغام حقوقي ي مركز :القدس .٣٠

الجتماعية واالقتصادية إرغام الشرطة اإلسرائيلية  انتقد بيان أصدره مركز القدس للحقوق ا:القدس
أصحاب المحالت التجارية في البلدة القديمة من القدس على إغالق محالتهم تزامنا مع مسيرة ما يسمى 

  .، وهي المسيرة السنوية التي يحتفل فيها اإلسرائيليون بذكرى احتالل شرقي القدس"رقص اإلعالم"بـ
  ٢/٦/٢٠١١القدس، القدس، 

  
  "شبردفندق " باإلعداد للبناء االستيطاني على أنقاض البدء: قدسال .٣١

بدأت الجرافات اإلسرائيلية أعمال الحفر لوضع الحجر األساس  :ب.ف. أأرناؤوط،كتب عبد الرؤوف 
 ٧٠ كمرحلة أولى من أصل ،في حي الشيخ جراح) فندق شبرد( وحدة استيطانية على أنقاض ٣٣لبناء 

  يس ومواقف للسيارات ومتنزهات ومالعب بناء كنإلى إضافةوحدة، 
  ٢/٦/٢٠١١ رام اهللا، األيام،

  
   تزيف تاريخ القدس لكي تكون عاصمتها األبدية"إسرائيل": مقدسيةهيئة  .٣٢

األربعاء "  قدس برس"في القدس ي بيان صحفي تلقته " الهيئة اإلسالمية المسيحية" حذرت :القدس المحتلة
العاصمة األبدية "يلي، تحث الخطى لتهويد مدينة القدس، كي تكون ، من أن سلطات االحتالل اإلسرائ١/٦

لدولة إسرائيل اليهودية، من خالل تزييف تاريخها وحضارتها وتراثها الديني والثقافي واإلنساني، ونزع 
  ".روحها وخصائصها ودورها الرسولي، بحيث نصل إلى يوم تصبح القدس التي نعرفها أثراً بعد عين

  ١/٦/٢٠١١قدس برس، 
  
  
  
   مرة خالل شهر الماضي٥٣منع رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي ت قوات االحتالل :الخليل .٣٣

قال مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري في بيان صحافي تلقى مراسل :  وكاالت األنباء- فلسطين المحتلة 
 الحرم اإلبراهيمي إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي منعت رفع األذان في"في رام اهللا نسخة منه ) بترا(

  ." الماضيمايو/  للصالة، خالل شهر أيار وقتا٥٣ً الشريف
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  ٢/٦/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  "النكبة" في شهر  فلسطينياًشهيداً ٢٤ .٣٤

 سقطوا في  فلسطينياً شهيدا٢٤ً، عن أن ١/٦أعلنت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، األربعاء 
  .  الماضيمايو/ ، أي شهر أيار"النكبة" األرض الفلسطينية والشتات خالل شهر

  ١/٦/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
   اإلسرائيلية ضد شعبنا خالل الشهر الماضياالنتهاكاتوفا ترصد وكالة  .٣٥

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها بصورها المختلقة على شعبنا :  أكرم أبو عمرو-رام اهللا 
وإطالق النار على المواطنين، وأعمال التوسع االستيطاني، وممارسات الفلسطيني، المتمثلة بالقصف 

المستوطنين، واإلخطارات واألوامر العسكرية باإلخالء أو الهدم للبيوت واألراضي، وأعمال المداهمات 
للقرى والبلدات الفلسطينية التي يصاحبها اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين، باإلضافة إلى 

وجاءت حصيلة  .اجز العسكرية المتنقلة على طول الطرق الفلسطينية، وأعمال تهويد القدسنصب الحو
  :مايو، كما رصدتها وكالة وفا كما يلي/االنتهاكات اإلسرائيلية ضد شعبنا الشهر الماضي، أيار 

مليات  عملية إطالق نار وقصف مختلفة، وإلحاق الخسائر البشرية والمادية الفادحة باإلضافة إلى ع٢٩ - 
 شهداء من ٣االعتداءات بالضرب للمواطنين الفلسطينيين، وقد أسفرت هذه االعتداءات عن استشهاد 

  . مواطن بجروح١٤٨بينهم طفالن وإصابة 
  . وحدة سكنية تتركز معظمها حول القدس٢٥٠٨ ودراسات لبناء  نشاط استيطاني من بينها خططا٣٤ً - 
  . للمستوطنين اإلسرائيليين انتهاكا٣٦ً - 
  . عمليه اقتحام ومداهمة للقرى والبلدات الفلسطينية١٤٢ - 
  . تعرضوا لالعتقال مواطنا١٩٧ً - 
  . بالهدم واإلخالء للمنازل واألراضي بحجج متعددةإخطاراً ٩٧ - 
  .        على طول الطرق والبوابات الرئيسية للبلدات الفلسطينية متنقالً حاجزا٢٧ً - 
ت الضغط على المواطنين الفلسطينيين في القدس في سياق محاوالت استمرار أعمال الحفريات وعمليا - 

  .الحكومة اإلسرائيلية لتهويد القدس
  . استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة- 

  ١/٦/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   حتى العودة الحدود وتنصب خيماًإلىمسيرات تنطلق : "ذكرى النكسة"الفلسطينيون يستعدون لـ .٣٦

ن داخل يفلسطيني، أن امجد سمحان، رام اهللانقالً عن مراسلها في  ٢/٦/٢٠١١ السفير، بيروت، نشرت
 نحو الحدود، مع اقتراب ذكرى النكسة، وعلمت  للزحف مجدداًوناألراضي المحتلة والشتات يستعد

 ي فلسطين وخارجها تحضيراً بين أطراف متعددة فالسفير من مجموعات فلسطينية شبابية أن هناك تنسيقاً
 في الذكرى الرابعة واألربعين الحتالل الشطر الشرقي من القدس والضفة الغربية وقطاع "يوم غضب"لـ

  .غزة، وأن الفعاليات في يوم النكسة لن تقل وطأتها عن فعاليات النكبة
 اللجنة أن، لياسإ سعد ،بيروتنقالً عن مراسلها في  ٢/٦/٢٠١١القدس العربي، لندن، وأضافت 

 عقد ممثلون عن منظمات فتح وحماس والجهاد اجتماعاتها، حيث تواصل "٢العودة "التحضيرية لمسيرة 
 تتجه أن المجتمعين قرروا أنوأفادت مصادر فلسطينية  .أمس الثاني اجتماعهموفصائل فلسطينية 

توطنات في مارون  نصب خيم قبالة المسإلىن يصار أ الحدود وإلىالمسيرات الفلسطينية في لبنان 
ن أ إلىوأشارت المصادر  . معتقل الخيام، حيث ستنصب الخيمإلىن تتجه مسيرات أخرى أ و،الراس
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 على خطين، األول مع السلطة اللبنانية لمواكبة أمنية للمسيرات ومع اتصاالتهااللجنة التحضيرية تواصل 
  .ل األحزاب والقوى اللبنانيةحزب اهللا لدقة التنظيم والمشاركة اللبنانية الفاعلة فيها من ك

أعلنت " ٢مسيرة العودة "ـ اللجنة التحضيرية ل، أنعمان من ٢/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، وجاء في 
أمس، في األردن عن اعتزامها تنفيذ مسيرة سلمية، األحد المقبل، ضمن المنطقة الحدودية مع فلسطين 

  .د على حق العودة ورفض الوطن البديلوذكرت اللجنة أن هدفها التأكي .بمناسبة ذكرى النكسة
  
  ٢٠١٠إسرائيلي على المؤسسات الفلسطينية منذ بداية  اعتداء ٢١ : الدوليالتضامنمؤسسة  .٣٧

 الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أحمد البيتاوي في بيان وصل ذكر :الضفة الغربية
ل الفترة الواقعة ما بين بداية العام الماضي  اعتداء خال٢١السبيل نسخة عنه، إلى أن المؤسسة سجلت 

 من الجمعيات والمؤسسات العاملة في األراضي  طالت عددا٢٠١١ً مايو/  وحتى نهاية شهر أيار٢٠١٠
  .الفلسطينية

  ٢/٦/٢٠١٠، السبيل، عّمان
  
   كي مون لمنع إرسال سفن لكسر الحصار عن غزةبانتدين دعوة " راصد" .٣٨

رسالة عاجلة لمكتب األمين العام لألمم ) راصد(ينية لحقوق اإلنسان  وجهت الجمعية الفلسط:بيروت
المتحدة في نيويورك، عبرت فيها عن أسفها وإدانتها لتصريحاته، التي طلب فيها من كل الحكومات 

في بيان " راصد"وأكدت  .المعنية استخدام نفوذها لعدم إرسال سفن جديدة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة
أنها ننظر لهذه التصريحات في سياق " قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ ) ٢/٦(لها اليوم الخميس 

تراجع األمم المتحدة عن دورها في حماية الشعب الفلسطيني، وتساوقها مع الهيمنة األمريكية الداعمة "
  ".دوماً لإلحتالل اإلسرائيلي، وخذالنها لدورها

  ٢/٦/٢٠١١قدس برس، 
  
   العام الماضي"إسرائيل"من " الحمأة" طن من مادة ١١٠٠التحقيق في إدخال : األردن .٣٩

 طـن مـن مـادة       ١١٠٠ما تزال التحقيقات جارية في كيفية السماح بإدخال         :  محمود الطراونة  - عمان
حرمـة  ، لتستعمل كسماد للمزروعات، مع أنها م      ٢٠١٠إلى األردن من إسرائيل في العام       " الحمأة"السيلج  

ـ   .دوليا، وفق مصادر حكومية    أمس، أن هيئة مكافحة الفساد انتهت من التحقيق        " الغد"وأشارت المصادر ل
، حيث تم استخدامها في إحـدى  " مسؤولين في وزارة الزراعة حول آلية إدخالها رغم حظرها دوليا  ٣مع  

  .المزارع الكبيرة في المملكة
  ٢/٦/٢٠١١، الغد، عّمان

  
  بالوصول الى الشريط الشائك النكسة  يسمح لمتظاهري يوم بناني لنلالجيش ال .٤٠

 من المـشاركين    قالت مصادر عسكرية لبنانية ان الجيش اللبناني لن يسمح الحد         :  حسن اللقيس  –بيروت  
 بتكرار ما   الجاري،) ينونيو(  حزيران   ٥مسيرة النكسة المقررة يوم االحد في       في  ] الالجئين الفلسطينيين [

مارون الراس مشيرة الى اتخاذ اجراءات تـضمن الـسيطرة علـى            في  ] بة فلسطين مسيرة نك [حدث في   
الموقف، وانه لن يكون مسموحا للمتظاهرين بالوصول الى الشريط الـشائك، لتفويـت الفرصـة علـى                 

  .اسرائيل لممارسة القتل العشوائي مرة ثانية
، ويجـب ان يكـون      "اليونيفيل"ع  واكدت المصادر ان الجيش اللبناني سيمارس دوره بالتعاون والتنسيق م         

وابط لحرية التعبير كي ال يتم ادخال لبنان في نفق مجهول من خالل خطوات انفعاليـة، غيـر                  ضهناك  
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الى ان قواتها ستلتزم يوم االحـد المقبـل موعـد التظـاهرة             " اليونيفيل"واشارت مصادر في     .مدروسة
  .لبنانيمواقعها، باعتبار ان حفظ االمن هو من مسؤولية الجيش ال

  ٢/٦/٢٠١١، القدس، فلسطين
  
  الشريط الشائك تحسباً لمسيرات األحد" كهربت ""إسرائيل" .٤١

أن الدوريات اإلسرائيلية لم تهدأ طيلة يوم أمس علـى          , االلكتروني" لبنان اآلن "لموقع  , أكد مصدر ميداني  
المسيرات الفلسطيينية يـوم  قلق جنود العدو من "مشيراً إلى أن   , طول األراضي المحاذية للحدود الجنوبية    

كمـا أن القـوات     , األحد المقبل يبدو واضحا من تحركاتهم التي تشير إلى حال اسـتنفار وتأهـب تـام               
اإلسرائيلية عمدت إلى وصل التيار الكهربائي بالشريط الشائك مقابل بوابة فاطمة لمنع أي محاولة لتسلقه               

  ".من قبل المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى النكسة
  ٢/٦/٢٠١١، السياسة، الكويت

  
  لالجئين الفلسطينيين ضمان الحد األدنى ٤٣٧المذكرة :  االجتماعيالضمانندوة حول  .٤٢

لم تكن الصورة زاهية كفاية في ندوة أمس، التي نظمتها لجنة عمل الالجئين الفلـسطينيين               : راجانا حمية   
مـا هـي    : ي كحقّ من حقوق اإلنسان    الضمان االجتماع «في لبنان ومنظمة العمل الدولية، تحت عنوان        

ولوال المذكرة األخيرة التـي أصـدرها صـندوق الـضمان       . »الخيارات لالجئين الفلسطينيين في لبنان؟    
االجتماعي، والتي ال تزال موضع نقاش للتأكد من فاعليتها، لما خرج الحاضرون بأي جديد في ما يتعلق                 

خالف ذلك، لم يكن ما حصل أمـس إال         . م على أراضيها  بالقوانين التي تعين على تدبير الالجئين لعيشه      
مجرد إجراء للحصول على تمويل علـى طريقـة         «ندوة إضافية بمعلومات محكية مسبقاً، ال تعدو كونها         

  .، كما اختصر النقاش بعض الفلسطينيين الحاضرين»عمل منظمات المجتمع المدني
ب، إذ جمعت إلى جانب ممثلي الدولة المـضيفة         لكن مع ذلك، يمكن القول إنها كانت ندوة مكتملة النصا         
تعـويض نهايـة    : ويمكننا هنا أن نتناول جانبين    . ممثلين عن الالجئين الضيوف ومنظمات العمل الدولية      

  . الخدمة والمذكرة اإلعالمية التي اقترحتها إدارة صندوق الضمان
 الـوطني للـضمان االجتمـاعي       في األولى، انطلق رئيس ديوان المديرية العامة بالوكالة في الصندوق         

وهنا، . جوزف خليفة من وضع األجراء األجانب في لبنان إلى وضعية األجراء من الالجئين الفلسطينيين             
القـانون  (تطرق بالتفصيل للمادة التاسعة من قانون الضمان االجتماعي التي عدلت فـي آب الماضـي                

عامل المقيم في لبنان والمسجل فـي مديريـة         الالجئ الفلسطيني ال  «وبحسب هذه المادة، يخضع     ). ١٢٨
شؤون الالجئين إلى أحكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل، غير أنـه        

لكـن،  . »أعفى العمال من شرط المعاملة بالمثل، دون إعفاء تعويضات العائلة والمرض من هذا الشرط             
فقـد ال   «، إذ ما دام الالجئ ملحقاً بتعويض الصرف برب العمل،           هذا اإللحاق بقانون العمل دونه سلبيات     

يستحق أي تعويض إذا ترك العمل تلقائياً إال استناداً إلى أسباب محددة منها عدم قيام رب العمل بواجباته                  
وأيـضاً  . ، يقول الحقوقي الدكتور سهيل النـاطور      »...نحوه أو ارتكاب األخير جرماً مخالً باآلداب بحقه       

 عاماً في الخدمة، فيحق له طلب صرفه، ويـستفيد مـن            ٢٥ عاماً أو كان له      ٦٠ حالة بلوغ األجير     في«
تعويض الصرف الذي يعادل أجرة شهر عن كل سنة خدمة ونصف شهر إذا كانت مدة الخدمة أقل مـن                   

ا لكن، هنا قد يحق لرب العمل أن يصرف أجيره دون تعويض إذ           . ، يتابع الناطور  »٧٤سنة حسب المادة    
اذا انتحل األجيـر جنـسية كاذبـة أو إذا ارتكـب إهمـاالً              « في حاالت، منها     ٧٤توفرت شروط المادة    

  ! عاما٢٤ًوبهذا، قد يصرف رب العمل أجيره حتى لو كان قد خدم . »...مقصوداً
إلحاق تعويض نهاية الخدمة بقانون العمل، دفع إدارة صندوق الضمان االجتماعي إلى اقتـراح مـذكرة                

 الشهر الفائت وتقول بإخضاع الالجئ الفلسطيني العامل على         ٢٣، صدرت في    ٤٣٧ تحمل الرقم    إعالمية
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األراضي اللبنانية المرتبط بصاحب عمل، وصاحب العمل الذي يستخدمه، لفرع تعويض الخدمة اعتباراً             
 عمـل   أن يكون مقيماً في لبنان وحائزاً على إجازة       « عند توفر بعض الشروط، منها       ٢٠١٠ أيلول   ٢من  

حتى هذه المذكرة لم تنقـذ الفلـسطيني،        . »ومسجالً في مديرية شؤون الالجئين ومرتبطاً بصاحب العمل       
كيف يثبت الفلسطيني أنه مقيم خصوصاً أن التسجيل لدى الداخلية ال يعني اإلقامة بحد              «فبحسب الناطور   

لى إجازة عمل ما دام الالجئ      ذاتها؟ وماذا عن فاقدي األوراق الثبوتية؟ ولم اإلصرار على االستحصال ع          
أسئلة لم تجد أجوبة عنها، حتى إن الكلمات التي         . »يحمل بطاقة الجئ ومقيم تسمح له باإلقامة المفتوحة؟       

  .في إنشاء هذه القوانين وتعديلها» الرمادية«تلت ركزت على وضعية الفلسطينيين في القوانين اللبنانية و
 ٢/٦/٢٠١١، االخبار، بيروت

 
   غزة مصر ترى إمكانية لتطوير العالقات المستقبلية مع قطاع:ي رام اهللاسفير مصر ف .٤٣

قال سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان إن المشاريع المقدمـة مـن              : غزة-ضياء الكحلوت 
حماس للسلطات المصرية لم يتم بحثها حاليا، وإن التركيز اآلن يجري علـى تـسهيل مـرور األفـراد                   

  .ر للتسهيل على الغزيينوتطوير عمل المعب
وأضاف السفير عثمان للجزيرة نت أن مصر ترى إمكانية لتطوير العالقات المستقبلية مع القطاع بمـدى                

  .تنفيذ اتفاق المصالحة ومدى تطوره، بما يضمن وحدة الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
ع غزة، وستقوم بكل جهودها واتـصاالتها       وأشار عثمان إلى أن مصر لن تسمح بعودة الحصار على قطا          

لضمان ذلك، مؤكدًا أن كل ما يتعلق بتطوير العالقات مع غزة مطروح من خالل ما سيتم تنفيـذه علـى                    
  .األرض من إتمام المصالحة

ال نريد االنـسياق وراء     "وعن التحذيرات اإلسرائيلية األخيرة عقب فتح معبر رفح، قال السفير المصري            
رائيلية، مصر تعتبر قطاع غزة عمقها اإلستراتيجي وضمانًا ألمنها القـومي، وإسـرائيل ال              الفزاعة اإلس 

  ".تزال دولة احتالل وعليها وفق القانون الدولي أن تمد القطاع باحتياجاته
 ٢/٦/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   لن تفضي إلى أي سالم"إسرائيل"سياسات حكومة : عمرو موسي .٤٤

ام للجامعه العربية عمرو موسي بشدة سياسات حكومة إسرائيل، وقال إنها لن تفضي إلى              انتقد األمين الع  
/ أي سالم وقال موسى الذي كان يرد على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع مجلس الجامعه ليلـة االثنـين                   

الثالثاءأن العرب ماضون في اتخاذ الخطوات واإلجراءات للذهاب إلى األمم المتحـدة للحـصول علـى                
تراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن هناك محاوالت وجهودا تجنب الفيتو األمريكي، وأنـه               اع

  .إذا ما حدث ذلك نتوجه إلى الجمعية العامة
 ٢/٦/٢٠١١، الشرق، الدوحة

 
  مصر تنفي أي تغيير في آلية العبور بمعبر رفح .٤٥

المصرية على أساليب العمل فيه، ساد معبـر         أيام من بدء العمل بالتسهيالت التي أدخلتها الحكومة          ٤بعد  
واتهم الجانب الفلسطيني السلطات المصرية بالتراجع عن معظم تلـك التـسهيالت،            . رفح أمس شبه شلل   

  .غير أن السلطات المصرية نفت إحداث أي تغيير على آليات تشغيل المعبر
ت على اآللية الجديدة فـي      وفي رفح، نفى مسؤول أمني كبير، أمس، أن تكون مصر قد أجرت أي تغيرا             

المعبر، مشددا على أنه لم يتم تحديد أعداد الفلسطينيين العابرين يوميا، وأنه سيسمح بمرور أي أعداد في                 
وأضـاف أن لجنـة     . »لم يطرأ أي تغير على شروط العبـور       «وقال المسؤول إنه    . مواعيد فتح المعبر  

لمصري هي التي طلبت عقد اجتماع مع مـسؤولين   التنسيق الفلسطيني التي توجد في المعبر من الجانب ا        
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مصريين، كما أنها طالبت بتحديد أعداد العابرين يوميا، إال أن الجانب المصري أبلغهـم بـأن الوضـع                  
  . سيظل كما هو حتى يتفق على األعداد المسموح لها بالدخول يوميا

المدرجون على قوائم المنـع، وإن      وقال إن الفلسطينيين الذين يتم منعهم من السفر في الوقت الحالي هم             
 فلسطينيا  ١٢٠ أشهر، مشيرا إلى إعادة نحو       ٣الجانب المصري وعد بإعادة النظر في هذه القوائم خالل          

فقط، خالل الفترة الماضية، جميعهم من الممنوعين، معترفا بأن هناك أسماء مدرجة على القوائم من دون                
  .ذنب، وطالب ببعض الوقت إلعادة النظر فيها

. ونفى المسؤول أن يكون أي مريض فلسطيني قد منع من الدخول منذ بدء تشغيل المعبر باآللية الجديـدة                 
وأضاف أن لجنة الكشف على المرضى تفحص أوراق المرضى، الفتا إلى أنه ال توجد أي بوادر أزمـة                  

  .مع الفلسطينيين نهائيا
طينيين العابرين، موضـحا أن إجمـالي   كما نفى أن تكون مصر قد طلبت أي كشوف مسبقة بأسماء الفلس       

 فلسطينيا وصلوا إلى األراضـي المـصرية،        ١٧٧٥، منهم   ٢٩١٢العابرين منذ يوم السبت الماضي بلغ       
  . فلسطينيا غادروا إلى غزة١١٣٧و

 ٢/٦/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
 

  لممنوعين الفلسطينيين من دخول مصرلتجري عملية تنقية المصرية السلطات األمنية  .٤٦
علم مراسل الجزيرة نت بالقاهرة أن السلطات األمنية المصرية تجـري حاليـا             : القاهرة - حمود جمعة م

، "قوائم الممنوعين أمنيا من الفلسطينيين من دخـول مـصر         "عملية تنقية الكشوف األمنية المعروفة باسم       
ا، ومـن ثـم تقـديم       تمهيدا لحصر دقيق لألشخاص الذين يمثل دخولهم إلى البالد خطرا حقيقيا على أمنه            

  .التسهيالت للفلسطينيين الراغبين في دخول مصر عبر معبر رفح
 ألف شخص أدرجت أسـماؤهم علـى قـوائم    ٣٥ووفقا لمصادر مطلعة فإن هذه القوائم كانت تضم نحو      

الممنوعين من دخول مصر ألسباب أمنية، وإن السلطات المصرية قد قامت بتنقية هـذه القـوائم ممـن                  
 عن طريق الخطأ أو الوشاية أو عبر تبادل المعلومات بين جهاز أمن الدولة الـذي تـم                  أدرجت أسماؤهم 

  . يناير وبين جهاز األمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية٢٥حله بعد ثورة 
وأكدت هذه المصادر أن السلطات المصرية تعهدت برفع اسم من يثبت أن اسـمه أدرج عـن طريـق                   

سيتم اإلبقاء على أسماء الشخصيات التي يمثل دخولها مصر خطرا حقيقيـا            الوشاية خالل ثالثة شهور، و    
  .على أمن البالد

  ٢/٦/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 
  إسالميون يتهمون نظام مبارك بتعزيز االنقسام الفلسطيني .٤٧

 وأنـه   اعتبر نشطاء إسالميون أن النظام المصري السابق أسهم في تعزيز االنقسام الفلـسطيني،            : القاهرة
كان يعمل عليه، فضالً عن تزكيته الفتنة الطائفية، وزرعها بين المصريين، وإثارته لهـا علـى مـدى                  

الطائفيـة  “وفسر حضور نـدوة     . السنوات الماضية، لضمان استمراره في الحكم، على مدى ثالثة عقود         
لنظام كان يعتقـد أنـه      التي نظمها المنتدى العالمي للوسطية بالقاهرة، ذلك بأن ا        ” وخطرها على المجتمع  

  .بتغذيته االنقسام الفلسطيني، وتأييد طرف ضد آخر، يرضي الواليات المتحدة
وقال الشيخ عبد الخالق الشريف، عضو جماعة اإلخوان المسلمين، إن النظام السابق لم يكن يقف علـى                 

  .”إسرائيل”مسافة واحدة بين الفصائل، تقرباً منه ألمريكا و
 ٢/٦/٢٠١١، الخليج، الشارقة

 
   لرأب الصدع الفلسطينية دعم اتفاق المصالحةيؤكدمندوب الكويت لدى الجامعة العربية  .٤٨
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كد مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال محمد الغنيم امس دعم الكويت الـدائم                أ: كونا
ثبيت الوحـدة الفلـسطينية     التفاقية الوفاق الوطني للمصالحة الفلسطينية وملحقاتها لما لها من أهمية في ت           

  .وتقوية المفاوض الفلسطيني
وفيما يتعلق بدعم موازنة السلطة الفلسطينية أكد الغنيم ان الكويت من اكثر الدول العربية التزاما بتنفيـذ                 

  . تعهداتها المالية سواء كانت مباشرة الى السلطة الوطنية الفلسطينية او عبر الوكاالت االقتصادية المعنية
الغنيم بالدور الذي قامت به مصر في التقريب بين الفصائل الفلسطينية للوصول الى هذا االتفـاق                وأشاد  

  .الذي توج امس االول بالجامعة العربية بتشكيل لجنة عربية عليا برئاسة مصر تشرف على تنفيذه
لحة فـي   وأكد ان نجاح المصالحة الفلسطينية يكون من خالل التنفيذ األمين والـصادق التفـاق المـصا               

واوضـح ان قـرارات    .القاهرة،مبينا أن هذا التنفيذ من شأنه ان يعزز الموقف الفلسطيني المدعوم عربيا     
  .مجلس الجامعة العربية المتعاقبة كان جميعها يدعو لرأب الصدع الفلسطيني

 ٢/٦/٢٠١١، الراي، الكويت
 
  لتعزيز األمن الغذائي في فلسطين" غراس"قطر الخيرية تُطلق مشروع  .٤٩

الـسيد رمـضان    : بحضور كل من  " غراس"دشنت قطر الخيرية يوم أمس في مشروعها الجديد          :الدوحة
وزير األوقـاف والـشؤون     (محمود الهباش   . ، ومعالي د  )مدير مكتب قطر الخيرية في فلسطين     (عاصي  
  .)الدينية

 إعادة تأهيـل    من أجل )  دوالر ١٢،٣( مليون   ٤٥حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى          
وإستصالح وتطوير األراضي الزراعية وإقامة مشاريع للحصاد المائي الستخدامه في الـري التكميلـي              
لضمان الحصول على أشتال وأشجار سليمة ومنتجة، للوصول إلى أمن غذائي مستدام في إطار برنـامج                

ة إلى دعم وتمكين اقتصادي     إضاف .تعزيز وحماية موارد األمن الغذائي، والتمكين االقتصادي في فلسطين        
 أسرة فقيرة في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة بتطبيق نظام الحـصاد المـائي               ١٠،٠٠٠لـــ  

وكذلك تعزيز االقتصاد   ) خزانات وآبار لجمع مياه األمطار واستخدامها في عملية ري األشجار التكميلي          (
مد بشكل اساسي على الزراعة، وبالتالي تثبيتهـا        المحلي، وتحسين سبل العيش للفئات المجتمعية التي تعت       

  .في مكان سكناها، ويحمي أراضيها من المصادرة من ِقبل االحتالل للمستعمرات
 ٢/٦/٢٠١١، الشرق، الدوحة

  
   القدسالهالل القطري يوزع مساعداته على األسر المتعففة في .٥٠

نامج المساعدات اإلنسانية بـدائرة   واصل مكتب الهالل األحمر القطري بالتعاون مع متطوعي بر        : الدوحة
الكوارث بالهالل األحمر الفلسطيني توزيع المساعدات العينية على األسر المتعففة في البلدات واألحيـاء              

  .الفلسطينية
تنفذ ضمن برنامج المساعدات اإلنسانية فـي الهاللـين الفلـسطيني           " الشتاء الدافئ "يذكر أن هذه الحملة     

 عائلة من العائالت األشد فقراً في المناطق المهمشة         ٥٩٣مساعدات على نحو    والقطري، وتشمل توزيع ال   
  .والمتضررة من الجدار في القدس والخليل وطولكرم وقلقيلية واألغوار الوسطى والشمالية والجنوبية

 ٢/٦/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
  كلينتون رفضت لقاء ليبرمان في باريسهيالري : إلسرائيليةا  العاشرةالقناة .٥١

 ذكرت وسائل اعالم اسرائيلية مساء امس أن وزيـرة الخارجيـة األميركيـة    - الحياة الجديدة   -ام اهللا   ر
هيالري كلينتون رفضت لقاء نظيرها االسرائيلي افيغدور ليبرمان خالل مؤتمر فـي فرنـسا االسـبوع                

رمان طلب لقـاء    وقالت القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي وموقع صحيفة هآرتس، إن ليب           .الماضي
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المنعقد في باريس، إال أن كلينتون رفضت اللقاء، بعد أن كـان            » OECD-دول«كلينتون خالل مؤتمر    
ونقل عن مسؤولين اميركيين قولهم ان اللقاء لم يعقد          .ليبرمان على قناعة أنه سيلتقي كلينتون في باريس       

  .السرائيلية ان اللقاء لم يكن مخططا لهبسبب برنامج الوزيرة كلينتون، فيما قال مسؤولون في الخارجية ا
  ٢/٦/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ن قضية االسرى في سجون االحتالل مفتاح السالم أ عدم االنحياز يؤكدون حركةوزراء  .٥٢

أكد البيان الختامي الصادر عن وزراء حركة عدم االنحياز في اجتماعه الخاص حول األسرى              : اندونيسيا
 دولة من دول حركـة عـدم        ١٢٠العرب الذي عقد في مدينة بالي في اندونيسيا وبحضور          الفلسطينيين و 

االنحياز أن قضية األسرى الفلسطينيين والعرب لديها تأثير كبير على المجتمـع الفلـسطيني والـصراع                
 اإلسرائيلي الفلسطيني، وان هذه القضية هي قضية مركزية، وهي المرجعية لعملية وفعالية بناء الـسالم              

  .العادل في المنطقة
ورحب البيان بالتوجه الفلسطيني والعربي إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لتبني قرار يطلب من محكمة               
العدل الدولية إصدار فتوى لتحديد الوضع القانوني لألسرى والمعتقلين الفلـسطينيين المحتجـزين لـدى               

  .السلطة المحتلة بموجب القانون الدولي
على أهمية الدور الذي تلعبه األمم المتحدة والمجتمع الدولي في رفع مستوى الوعي لقـضية               وشدد البيان   

  .األسرى والعمل على اإلفراج عنهم وتوفير الحماية القانونية لهم بموجب القانون الدولي اإلنساني
د اإلنـسانية   وندد البيان باالنتهاكات التعسفية الخطيرة التي تجري بحق األسرى والتي اعتبرها جرائم ض            

سواء من حيث استخدام التعذيب واإلهمال الصحي بحق المرضى واعتقال األطفـال واالعتـداء علـى                
  .المعتقلين والعزل أإلنفرادي وغيرها

  .وقد تبنى المؤتمر البيان الختامي الخاص بقضية األسرى
 المحتلة، بما فيهـا     تركيز وزراء حركة عدم االنحياز النظر في الوضع الخطير في األراضي الفلسطينية           

. القدس الشرقية، وبخاصة الحالة الخطيرة للسجناء السياسيين الفلسطينيين المسجونين من جانب إسـرائيل         
 مـن   ٢٢ من الفلسطينيين المحتجـزين فـي        ٦٠٠٠وأعرب الوزراء عن قلقهم أن هناك حاليا أكثر من          

 مـن   ٣٠٠ما فيها القدس الشرقية، وأن      السجون والمعتقالت في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة، ب       
وأعرب السادة أيضا عن القلق البالغ أن من بين الـسجناء           . ١٨هؤالء السجناء هم من األطفال دون سن        

  . من أعضاء المجلس التشريعي١٠ امرأة، فضال عن ٣٧أيضا 
لوزراء استمرار  واستنكر ا  .وادان الوزراء وضع السجناء بوصفها انتهاكا صارخا التفاقية جنيف الرابعة         

اعتقال المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام القوة الوحشية فـي الغـارات العـسكرية، واسـتخدام                 
  . االحتجاز اإلداري التعسفي واالستجواب القسري، ونقل السجناء إلى إسرائيل

  ٢/٦/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  إعادة إطالق المفاوضاتلبحث " إسرائيل"يزور  الفرنسي الخارجيةوزير  .٥٣

وصل وزير الخارجية الفرنسي االن جوبيه أمس الى القـدس فـي            :  محمد هواش والوكاالت   -رام اهللا   
 االسرائيلية عبر مؤتمر للـسالم    -ترمي الى اعادة إطالق مفاوضات السالم الفلسطينية        " مهمة استكشافية "

لدى وصوله الى القدس، التقى جوبيه نظيره       و .يعقد أواخر حزيران في باريس في مناخ من التشكك العام         
وسيلتقي جوبيه ايضاً الخميس رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض وشباناً          . االسرائيلي أفيغدور ليبرمان  

قبل ان يستقبله رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ويقدم الدعم الهل           ) الضفة الغربية (في رام اهللا    
اد شاليت الذي يحمل الجنسية الفرنسية ايضاً، والذي تأسره حركة حمـاس منـذ              الجندي االسرائيلي جلع  

  .خمس سنوات
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 ٢/٦/٢٠١١، النهار، بيروت
  
  أكبر تمويل عسكري لحماية المستوطنات اإلسرائيلية: الكونغرس .٥٤

الـذي انعقـد    ) إيبـاك (الثمرات األولى لمؤتمر لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية         : جو معكرون 
لشهر الماضي كانت في إقرار لجنة المخصصات الدفاعية في مجلس النواب، أمس، أعلـى مـستويات                ا

 اإلسرائيلية لحماية المستوطنات من صـواريخ       -التمويل في تاريخ برامج الدفاع الصاروخية األميركية        
  .وحركة حماس» حزب اهللا«

رة التـي تواجـه ميزانيـة الواليـات         في ضوء التحديات الكبي   «وقال النائب ستيف روثمان في بيان إنه        
المتحدة، فإن كل دوالر ننفقه نيابة عن دافع الضرائب األميركي يجب أن يعطى أعلـى مـستوى مـن                   

  .»التدقيق، بما في ذلك االموال المخصصة للدفاع عن الواليات المتحدة وحلفائها
مطورة بـشكل مـشترك     مؤشر على أهمية برامج الدفاع الصاروخي ال      «ورأى روثمان أن هذه الخطوة      

، في إشارة إلى اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية التابعـة للجنـة            »والتي مولتها اللجنة الفرعية بقوة    
  .المخصصات المالية في المجلس

وساعد روثمان في هذه الجهود كل من النائبين بيل يونغ ونورم ديكس، ما أدى إلـى تخـصيص مبلـغ                    
ع الصاروخي المشترك لهذا العام، بعـدما كانـت اللجنـة الفرعيـة              مليون دوالر لبرامج الدفا    ٢٣٥,٧

  . أكثر من مليار دوالر من التمويل الفيدرالي لهذه البرامج٢٠٠٧خصصت منذ عام 
االنتشار النووي المتزايد والـصواريخ والقـذائف       «وفي البعد السياسي لهذا التمويل، أوضح روثمان ان         

فيها تلك التي تمتلكها أنظمة خطيرة، مثل تلك التـي يرأسـها الـرئيس              القاتلة المتزايدة حول العالم، بما      
محمود احمدي نجاد في إيران، وحزب اهللا في لبنان، وحماس في غزة، والرئيس بشار األسد في سوريا،                 

يخـدم  ) الدفاعيـة (تمويل هذه التكنولوجيات    «، معتبراً أن    »تشكل تهديدا مباشرا لألمن القومي األميركي     
هـذه  .  الشرق األوسط المضطرب وأينما تتمركز القوات األميركية والموطنون األميركيون         مصالحنا في 

حفـظ سـالمة أميركـا      : المخصصات تساعد على أداء الدور األكثر أهمية لمجلس النواب األميركـي          
  .»ومواطنيها

ـ        ب هـذه   انه يتوقع أن يقر مجلس النـوا      » السفير»وقال أحد الموظفين في لجنة المخصصات الدفاعية ل
الميزانية نهاية الشهر الحالي، ويبدأ عندها مجلس الشيوخ العمل عليها، وهي مرتبطـة بطبيعـة الحـال                 

وأوضح المصدر أن لمجلـس الـشيوخ مـساره التـشريعي           . بإقرار ميزانية البنتاغون ألنها جزء منها     
اله كما اقر في اللجنة     المنفصل، لكن سيفاجأ في حال تغير حجم الميزانية أو تقلّص، أي إنه سيبقى على ح              

.  مليـون دوالر   ٢١٧ مليون دوالر عن العام الماضي حين وصل إلى حـوالى            ٢٠الفرعية أمس بزيادة    
استمرار اللتزام الكونغرس واإلدارة بالمصالح األميركية وبضمان تفـوق      «وأكد المصدر أن هذه الخطوة      

  .»إسرائيل العسكري النوعي على جيرانها
القصيرة المدى وصواريخ سـوريا     » حماس»و» حزب اهللا «عتراض صواريخ   هذا البرنامج مخصص ال   

» ٣-آرو«، الذي بدأ العمل فيه، إضافة إلـى         »٢-آرو  «وإيران المتوسطة والطويلة المدى، ويشمل نظام       
نظاماً دفاعياً صاروخياً   » مقالع داود «ويعتبر نظام   . اللذين يجري العمل على تطويرهما    » مقالع داود »و

حـزب  «التي يملكهـا    » كروز«ط المدى العتراض الصواريخ الطويلة المدى وصواريخ        قصير ومتوس 
وشـركة  » بوينـغ «فهو نظام دفاعي متوسط المدى نتاج جهد مـشترك لـشركة            » ٢ -آرو  «أما  . »اهللا
. ومخصص العتراض الصواريخ البالستية التقليديـة الطويلـة المـدى         » الصناعات الجوية االسرائيلية  «
ـ  هو  » ٣ -آرو  »و مخصص للتعامل مع صواريخ إيرانية محملة بـرؤوس        » ٢ -آرو  »نسخة مطورة ل

، وسيعمل عند بدء استخدامه على مستويات مرتفعة        ٢٠٠٧نووية وبدأ العمل عليه في تشرين االول عام         
  .فوق الغالف الجوي
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قـرت  وأ. ٢٠١١ مليارات في عام     ٣ الى   ٢٠١٠ مليار عام    ٢,٧٧وقد ارتفعت المساعدات العسكرية من      
، »القبـة الحديديـة   « ماليين دوالر لتمويل بطاريات نظام       ٢٠٥ حوالى   ٢٠١٠ادارة اوباما في آذار عام      

  . مع برامج الدفاع الصاروخي٢٠١١والذي سيكون ايضا ضمن الميزانية الدفاعية للعام 
 قـانون التعـاون االميركـي     « تحت عنوان    ٥٣٢٧ القانون   ٢٠١٠وكان مجلس النواب أقر في ايار عام        

توفير مساعدة لحكومـة اسـرائيل فـي        «الذي فوض ادارة اوباما     » االسرائيلي لدعم الدفاع الصاروخي   
صيانة وشراء واستدامة نظام القبة الحديدية الدفاعي العتراض الصواريخ المتوسطة المدى والـصواريخ             

 ٢،٧٥ مبلـغ    ٢٠١٠كما أقرت اإلدارة االميركية في آب العام        . »وقذائف الهاون التي تطلق ضد اسرائيل     
  .٢٠١٥، وسيبدأ تسليمها عام »٣٥أف ـ « طــائرة حربية ٢٠ملـــيار دوالر لــشراء 

 ٢/٦/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  زحف قادم: فلسطينثورة شباب  .٥٥

  عبد الستار قاسم. د
لم يعد أمام شباب فلسطين مجال لالنتظار عّل وعسى أن يأتي فرج من هنـا أو هنـاك، وال فـرج إال                      

لقد قتلتنا السواعد الخائنـة والمجرمـة،       . باب فلسطين وشباب األمة العربية واألمة اإلسالمية      بسواعد ش 
حتى أنها  . وساومت على حقوق شعبنا وكل الشعوب العربية، وألحقت بنا الذل والعار والهزائم المتكرررة            

 دور وال   عملت بشكل مستمر على ترويض الشباب من أجل أن يكونوا مطايا خـانعين ال رأي لهـم وال                 
قيمة، وعملت على إلهائهم بالنزوات وتوافه األمور لكي يخلو لها الجو فتتآمر وتكـذب وتـضلل كيفمـا                  

  .شاءت
االحتالل ظاهر وهو عدو في العلن يحتل األرض ويشرد الشعب ويبني المغتصبات ويجرد النـاس مـن                 

ى سنوات طويلة على قتل أمة      مصادر القوة ما أمكن، لكن قيادات كثيرة فلسطينية وعربية عملت على مد           
يفرض علينا االحتالل واجب التحرير،     . بأكملها وليس فقط على التخلي عن فلسطين واالعتراف بإسرائيل        

والذي هو واجب مقدس، من أجل استرداد حقوقنا كاملة غير منقوصة وعلى رأسها حق العودة، وتفرض                
. كبيرة حالت بيننا وبـين مواجهـة االحـتالل        علينا القيادات واجب الثورة عليها لكي نتخلص من عقبة          

قيادات عربية وفلسطينية كثيرة نذرت نفسها للدفاع عن الكيان الصهيوني، وعملت عبر الـسنين علـى                 
  .تضليل الشعب تحت أوهام الحلول السلمية والمفاوضات والمقاومة الشعبية الهزيلة

مة وأهلكوها وبـددوا ثرواتهـا وطوعوهـا        يثور شباب العرب اآلن ضد حكامهم الطغاة الذين أنهكوا األ         
ألهداف إسرائيل والواليات المتحدة، ومن واجب شباب فلسطين أن يثوروا في وجه االحتالل متجـاوزين           
كل هذه القيادات الفصائلية الفاشلة التي تجر الشعب الفلسطيني من فشل إلى فشل، ومـن هزيمـة إلـى                   

ف الشهداء من أجل فلسطين، وال تجد قيادات الفصائل إال          لقد سقط لنا آال   . هزيمة، ومن أوهام إلى أوهام    
التغني بالدماء الطاهرة من أجل أن تبرر اعترافها بالعدو واإلصرار على تبعية الشعب للقمة خبز يـتحكم   

وقد حولت هذه القيادات قضية فلسطين إلى قضية رواتب عناصرها الذين يرون في خيانـة               . بها األعداء 
  .شالوطن متعة في العي

مطلوب من شباب فلسطين داخل فلسطين وخارجها، في المدن والقرى والمخيمات، في الضفة والقطـاع               
  : ولبنان وسوريا واألردن ومختلف بقاع األرض٤٨/والمحتل

   أن يعيدوا للقضية الفلسطينية مكانتها الحقيقية في عقول النـاس وقلـوبهم وعـواطفهم وحواسـهم                   -١
   أولويات األمة العربية واإلسالمية؛ووعيهم لتكون دائما على رأس

لقـد  .    اإلصرار على التحرير، تحرير فلسطين، كواجب وطني وديني وقومي وتاريخي وإنـساني              -٢
غابت فكرة التحرير إلى حد كبير حتى بات فلسطينيون يظنون أن فلسطين عبارة عن الضفة والقطـاع،                 



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                    ٢١٦٣:         العدد       ٢/٦/٢٠١١ الخميس :التاريخ

طوا من أجل أن يحصل علـى راتـب مـن        وغاب الوطن لدى بعضهم حتى بات يظن أن الشهداء قد سق          
  الدول المانحة؛

   التركيز على حقّين فلسطينيين في أية مداوالت قد تحصل على مستوى عالمي أو عربي وهما حق                   -٣
العودة وحق تقرير المصير، واعتبار أن كل مبادرة ال تتضمن هذين الحقين بوضوح وصراحة غير قابلة                

  للنقاش؛
لقد بات بعضنا يخجل مـن رفـع هـذا          . ن لنا بوضوح وفي وضح النهار        يجب رفع شعار فلسطي      -٤

الشعار حتى ال يتهم بالتطرف والعبثية وعدم العقالنية، وهذا خجل أفرزته الفـصائل الفلـسطينية التـي                 
هذه البالد بالدنا، وهي جـزء      . أغرقت نفسها والشعب بما يسمى بالدبلوماسية، واألنظمة العربية الساقطة        

  ن هذه األرض العربية الواسعة الممتدة من المحيط إلى الخليج؛ال ينجزأ م
   إدارة الظهر للفصائل الفلسطينية التي تاجرت بالشعارات الوطنية، ومكنت الصهاينة في النهاية من                -٥

لندع الفصائل تقتل   . لقد باتت الفصائل عبئا على شعب الفلسطين، وحجر عثرة في طريق التحرير           . رقابنا
الب المتبادلة وتتعاون مع أروقة دولية، ولننتبه نحن إلى واجبنا نحـو التحريـر، واسـتعادة                وتنصب المث 

  وهي فصائل ستتقلص حتى االندثار إذا ألقيناها خلف ظهورنا؛. حقوقنا الوطنية الثابتة
   كتابة ميثاق فلسطيني يؤكد على واجب التحرير وعلى الحقوق الفلسطينية، وعلى عروبة القـضية                 -٦

طينية وإسالميتها، وعلى مختلف أساليب ووسائل النـشاطات اإلعالميـة والثقافيـة واالجتماعيـة              الفلس
  .واالقتصادية والسياسية والتربوية والتعليمية واألمنية والعسكرية التي توصلنا في النهاية إلى أهدافنا

لهم غيـر فلـسطين؟     أليس من العار أن نسمع شابا فلسطينيا يرفض حق العودة ألن اليهود ال مكان آخر                
وأليس من العار أن نسمع فتاة فلسطينية تقول إن االعتراف بإسرائيل واجب وطني يؤدي إلى إقامة دولة                 
فلسطينية؟ أليس من العار أن يدافع فلسطيني عن خيانة التنسيق األمني مع الصهاينة من أجل الحـصول                 

الفلسطينية اآلن، وكثيـر مـن الخـزي        على أموال الدول المانحة؟ كثير من العار يمارس على الساحة           
  .التاريخي صنعته لنا قيادات تمت صناعتها من الخارج أو بغير إرادتنا الفلسطينية الحرة

شباب تونسيون ومصريون ويمنيون وليبيون وسوريون ولبنانيون يرفعون لواء فلـسطين، وهنـاك مـن          
هذا عار يجب أال يتحملـه      . سيق معهم شباب فلسطين من يريد أن يرفع راية التفاوض مع الصهاينة والتن          

لقد خذلت الفصائل الفلسطينية شباب فلـسطين، واآلن جـاء دور           . أهل فلسطين، ويجب أال يسكتوا عنه     
هؤالء الشباب لينفضوا عن أنفسهم ما تراكم على وعيهم عبر السنين من أوهام، ليثبتوا ألنفسهم ولشعبهم                

 تضيع في الصالونات وأروقة الفنادق، أو فـي مـواخير           وأمتهم ولكل العالم أن حقوق شعب فلسطين لن       
  .القيادات المالية والشهوانية

  ١/٦/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   سالم جديدةعمليةإعادة إنتاج  .٥٦

  )أبو عالء(أحمد قريع 
مضى نحو أسبوع على مهرجان الخطابات التي شهدتها العاصمة األميركية، لنجد أننا اليوم أقرب من أي                

قت مضى، نقف على بعد خطوة واحدة، من الطريق المغلق تماماً، وأن قليالً من الوقت يفـصلنا عـن                   و
موعد االرتطام العنيف بجدار االنفجار والفوضى الناجم عن حالة اإلحباط واليأس التي تزرعها السياسات              

  .االسرائيلية
 األول، وكأن سلسلة ال نهاية لها من        وها نحن واإلسرائيليون نصل إلى نهاية الطريق المغلق، إلى المربع         

المفاوضات، وتراثاً كبيراً من أوراق العمل واالتفاقيات والمبادرات والتفاهمات، قد ذهبت جميعها أدراج             
الرياح، وذلك بعد الخطاب االستعالئي والمضمون العدمي الذي ألقاه السيد بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس              

 السيد بنيامين نتنياهو، عبر جملة من الخطابات المنسقة، مـن جامعـة بـار              ألن ما طالعنا به   . األميركي
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في واشنطن، كان أكثـر  ' اإليباك'إيالن والكنيست في القدس، إلى البيت األبيض والكونغرس ومقر انعقاد       
  .من كاف كي نصل إلى مثل هذا التشخيص المؤلم لواقع الحال

قطار العربية بشكل ال سـابق لـه، والتـي مـن المقـدر              وفي خضم الثورة الشعبية التي انطلقت في األ       
لتفاعالتها المستمرة أن تتمخض عن شرق أوسط جديد، أكثر ديمقراطية، وأشد فاعليـة، وربمـا أكثـر                 
استجابة للتحديات القديمة، والتعاطي معها بروح وإرادة جديدتين، بما في ذلك تحديات السالم والحـرب،               

العربي هذه قد غيرت، أو أنها في سبيلها إلى تغيير واقع الشرق األوسط،             فإن ثورات الربيع الديمقراطي     
وبدلت جدول أولويات الشعوب، التي لم تعد بعد اآلن مجرد كميات سكانية مهمـشة ومـستلبة، كمـا أن                   
المخاض العميق المصاحب لهذه الثورات المطالبة بالحرية والديمقراطية، قد حرك في الوقت ذاته كثيـراً               

اه التي كانت راكدة، ودفع إلى السطح وفي المركز فيها القضية الفلسطينية التـي تـشكل قاسـماً                  من المي 
  .مشتركاً أعظم بين سائر الشعوب العربية

وإن ما كان قائماً في زمن ما قبل الثورات الشعبية العربية، لم يعد صالحاً للتعاطي معه على هذا النحـو                    
 مصيرها بأيديها، وتقدمت من هامش الهامش إلـى صـدارة           أو ذاك، في عصر أخذت فيه الشعوب زمام       

خشبة المسرح، وراحت تملي بنفسها على الممثلين وطاقم العمل نصاً جديداً، معبراً عـن أشـواق هـذه                  
  .الشعوب إلى الحرية واالستقالل والديمقراطية والكرامة

ق األوسط، واسـتباق النتـائج      وإذا كان من المبكر حقاً الحديث عن توازن جديد لعالقات القوة في الشر            
النهائية لهذا المخاض الذي يواصل تفاعالته الداخلية العميقة، فإنه يمكننا الحديث منذ اآلن بثقة شديدة عن                
زمن عربي جديد تصنعه قوى شبابية، هو خليط من تيارات ديمقراطية ليبرالية مدنية، وأخـرى وطنيـة                 

 ثم شرعت جنباً إلى جنب مع وسائل إعالم حديثة لم تكن            وإسالمية، تجاوزت في حراكها نقطة الالعودة،     
متاحة من قبل، في تغيير هياكل األنظمة الحاكمة، والقوانين والدساتير، ومفردات الخطـاب االجتمـاعي               

  .الثقافي، وإيقاعات المشهد السياسي القديم كله
يم أمانيها المـشروعة فـي      ولما كانت هذه التغييرات نابعة من قلب المجتمعات العربية، ومعبرة عن صم           

تحقيق الديمقراطية، بما تعنيه من مشاركة ومساءلة وتداول سلمي للسلطة، فقد كانت المؤثرات الخارجية              
على مجرى نهر هذه المتغيرات العظيمة، تتراوح آثارها بين ضئيلة ومعدومة، ليس فقط من جانب الدول                

 من جانب إسرائيل التي بدت مندهشة وعديمة القـدرة          الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة، وإنما كذلك      
على التأثير في مجرى الثورة الشعبية المصرية خصوصاً، وشديدة االرتباك ال تدري مـا هـي أنـسب                  

  .األفضليات النهائية لها إزاء الثورة المماثلة في سوريا حتى اليوم
لفلسطيني، واقع واعد بمتغيرات إيجابيـة      العربي وا : وهكذا، فنحن اليوم أمام واقع انتقالي على الصعيدين       

بدأت تباشيرها األولى تتحقق شيئاً فشيئاً، بعضها يتعلق بعودة انشغال جماهير الثورات العربية وانفعالهـا               
بالقضية الفلسطينية بعد أن تراجعت مؤقتاً هذه القضية عن مركز االهتمام العام، وذلك علـى نحـو مـا                   

 في جنوب لبنان وهضبة الجوالن والعريش، وإعادة تـشغيل معبـر            شهدته مظاهرات ذكرى يوم النكبة    
رفح، فيما بدت بعض تداعياتها اإليجابية األخرى على الواقع الفلسطيني أكثر تبلوراً، من خالل التوقيـع                

  .على المصالحة التي قضت بإنهاء االنقسام الفلسطيني الذي فقد حاضنته العربية موضوعياً
العربـي  : دة تقويم بعض هذه المضاعفات اإليجابية المـستجدة فـي الـواقعين           وقد يكون من المفيد إعا    

والفلسطيني، بما في ذلك المصالحة الفلسطينية، في إطار مفهوم أشمل مما قد يتراءى للناظر إليهـا مـن                  
الوهلة األولى، حيث يمكن قراءة هذه المصالحة التي كانت إحدى قوى الشد العكسي المعيقة لكل تقدم إلى                 

مام، على أنها قوة دفع موضوعية، ألي حراك دبلوماسي جاد من أجل تحقيق السالم، الذي كان يفتقر                 األ
في غياب المصالحة هذه إلى نقطة ضعف بنيوية، إن لم نقل أنه كان يتعرض سلفاً ألخطار جسيمة تهـدد                   

  .بتقويضه سلفاً، وسد دروب انطالقه من أول خطوة على الطريق الطويل
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ه المصالحة التي أقامت إسرائيل القيامة ضدها، تمنح الفلسطينيين شعوراً بالجـدارة أكثـر              وعليه، فإن هذ  
مما كانوا يشعرون به من قبل، وهم يطرقون بأيديهم العارية باب السالم الموصد في وجوههم بإحكـام،                 

بـات الـسالم    ويجعلهم أكثر ثقة بالنفس وأشد استعداداً من ذي قبل، بل وأكثر قدرة على االستجابة لمتطل              
  .العادل

* * * *  
من هنا ندخل إلى قلب ما نحن بصدده من وراء هذه المطالعة التي تتوخى لفت االنتبـاه إلـى ضـرورة      
التعجيل في البناء على هذه اللحظة التاريخية المواتية، وتوظيفها على نحو مثمر من جانب كل المخاطبين                

 الحادة، ومقاربة المشهد الـسياسي المتحـرك بـصورة          بها، لمراجعة المسلمات السابقة، وتدوير الزوايا     
مختلفة وبعيدة عن تسجيل النقاط الجزئية المتفرقة، والهواجس المبالغ بها والتحسبات المصطنعة، لعلنـا              
نتمكن من الشروع في العودة مجدداً إلى الطريق الوحيد المفضي إلى السالم المتبادل واألمن المـشترك                

  .نة واحترام متبادلوالعيش في إطار جيرة حس
لذلك فنحن ال ندعو هنا إلى إعادة سرد الروايات التاريخية المتعارضة، وتقاذف كرة التهم المتبادلة، وبيع                
تلك البضاعة السياسية الراكدة، وتجريب المجرب مرة ثانية وثالثة إلى ما ال نهاية، وإنما ندعو بالمقابـل                 

روس التجربـة الذاتيـة المكتـسبة، وإجـراء المراجعـات           إلى استخالص العبر المناسبة، والتعلم من د      
الموضوعية الالزمة، لنخلص من خالل منهج فكري مستقيم إلى حقيقة أساسية كبرى تؤكـدها الوقـائع                
الملموسة، أال وهي أن النموذج التفاوضي المعمول به وأعنى بها المفاوضات الثنائية منذ نحو عقدين من                

  . عقمه دون أدنى ريبالزمن، قد بلغ نهاياته، وثبت
وكي ال يكون هذا الحكم مجرد افتراض نظري ال قوام له، دعوني أشير إلى جملة من الحيثيات التـي ال                    

  :يمكن دحضها على اإلطالق
أن المدة الزمنية التي استغرقتها عملية السالم تشكل في حد ذاتها دليل إثبات عياني، علـى عـدم                  : أوالً

مد، ومحدودية فاعلية آلياته، حيث مرت اآلجال المضروبة سلفاً، واحداً تلو           جدوى المنهج التفاوضي المعت   
اآلخر، بما في ذلك أجل نهاية الفترة االنتقالية الوسيطة، دون أن يشكل أياً منها قوة دفـع لهـذا المـنهج                     

  .التجريبي الفاشل
من اتفاقيـات ونـصوص     أن االلتزامات المنصوص عليها في اتفاق إعالن المبادئ، وكل ما تبعه            : ثانياً

وتفاهمات الحقة، قد ظلت مفتقرة إلى قوة االلتزام الطوعي، أو اإللزام بموجبات التحكيم الدولي، وناقصة               
  .االحترام من جانب الطرف الذي يملك القوة، ومعظم األوراق

 كانت كـل    ،١٩٩١أن نحو ثماني حكومات إسرائيلية متعاقبة، منذ بدء عملية السالم في مدريد عام              : ثالثاً
واحدة منها تشرع في االنطالق من نقطة الصفر، وتعمل على إعادة فتح الملفات من جديد، وتطرح مـا                  
يتوافق ورؤيتها األيديولوجية من أفكار ومشاريع حلول لم ترق أي منها إلى مستوى المخاطر والتحديات               

ثم أخذت تخبـو تـدريجياً مـع        ،  ١٩٩٣والفرصة التاريخية التي الحت آمالها بقوة في اتفاق أوسلو عام           
  .مرور الوقت

أن الحاضنة الدولية لعملية السالم التي تقف على رأسها الواليات المتحدة، لم تتمكن مـن إقامـة                 : رابعاً
الروابط اإلقليمية والدولية الالزمة، بما في ذلك اللجنة الرباعية، ولم تطرح أي مـن الحلـول العمليـة                   

ية، بما في ذلك حل الدولتين وخارطة الطريق، األمر الذي أوصلنا مراراً            الناجحة ألي من القضايا األساس    
  .وتكراراً إلى نقطة استعصاء شديدة

إن المنهج التفاوضي الذي ظل يخالطه الشكوك المتبادلة، ويشكو من فجوة عدم الثقة دائماً، كـان                : خامساً
 المحتلـة، ومـع كـل توسـع     يتآكل على نحو تدريجي ومتواصل، مع كل انتهاك فظ في مدينة القـدس            

إضافية من الالءات اإلسرائيلية المتراكمـة، ناهيـك عـن التهـرب مـن              ' ال'استيطاني جديد، ومع كل     
  .االستحقاقات، ومحاوالت الفرض واإلمالء
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إزاء ذلك كله، وعلى هدي ما يجري في الواقع العربي المحيط بنا من متغيرات من شأنها التأثير بصورة                  
ع الفلسطيني والواقع اإلسرائيلي، فإنني أدعو إلى إجراء مقاربة جديدة، بل أقول إنتـاج              مباشرة على الواق  

عملية سالم جديدة ذات مصداقية حقيقية، تستند إلى دروس مستفادة من تجربة تفاوضية طويلة، وتستلهم               
ـ                : اقينفي الوقت ذاته التطلعات والمصالح والمخاوف المتبادلة، وتستدعي كذلك العبين جـدد فـي النط

اإلقليمي والدولي، وتعتمد أساساً المرجعيات الدولية، واالتفاقيات الثنائية السابقة، وتنهل مـن كـل ذلـك                
التراث التفاوضي المتراكم في األدراج والذاكرة الجماعية، وتقوم على أساس تفاوضي أكثر تماسكاً، وفي              

 إطار آلية عمل تضمن ديناميكية أكثر،       فضاء أكثر انفتاحاً، وحضور يشكل ثقة ودعماً ضرورياً أكثر، في         
ومرجعية واضحة، وحاضنة دولية مناسبة، وأجندة زمنية لمفاوضات جدية تقود إلى سالم عـادل دائـم                

  .وشامل، سالم قابل للحياة
  :وتتشكل خطوط هذه اآللية فيما يلي

طـالق عمليـة    يعلـن إ  ' أنابوليس'ـ الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي موسع على غرار مؤتمر مدريد أو             ١
السالم من جديد، وفق مرجعيات محددة تقوم على مبادرة السالم العربية، في نطاق إطار زمني محـدد،                 

األولى في موعد إطالق عملية السالم على جميع المسارات الفلسطينية          : على أن يعقد هذا المؤتمر لمرتين     
  .ق وإعالن النتائج اإلسرائيلية، والمرة الثانية بعد االتفا–والسورية واللبنانية 

مؤتمر دولي دائم، أو لجنة توجيه إقليمية دولية تعقد مرة واحدة كل شهرين،             : ـ ينبثق عن هذا المؤتمر    ٢
  :أو كلما اقتضت الحاجة، لمتابعة المفاوضات على المسارات المختلفة ويتشكل من

  .فلسطين، سوريا، لبنان، إسرائيل:  األطراف المعنية- أ
  ).إن قبلت( مصر، السعودية، األردن، اإلمارات، قطر، تركيا، وإيران : أطراف إقليمية- ب
  . أطراف اللجنة الرباعية، األمم المتحدة، الواليات المتحدة، روسيا، االتحاد األوروبي- ج
، 'الالجئـون 'كنـدا   : (   تشارك في المؤتمر األطراف الدولية الراعية للمفاوضات متعددة األطـراف            - د

ضـبط التـسلح واألمـن      '، روسيا والواليات المتحدة     'البيئة'، اليابان   'االقتصادية اإلقليمية التنمية  'أوروبا  
  .والصين) 'اإلقليمي

  :ـ حتى يكون السالم شامالً تنطلق ثالثة مسارات تفاوضية ثنائية، تسير بشكل متواز٣
  . المسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي- أ
  . المسار السوري ـ اإلسرائيلي- ب
  .ار اللبناني ـ اإلسرائيلي المس- ج
ـ إذا نجحت المفاوضات وتحقق االتفاق، ينعقد المؤتمر الدولي الموسع للمصادقة على ما تم التوصـل                ٤

  .إليه على المسارات التي نجحت، واالحتفال بتوقيع االتفاقات
لـشروط  إن من المقدر لمثل هذه اآللية أن تتجاوز حالة االستعصاء القائمة على أسـاس متقابـل مـن ا                  

واالشتراطات المتبادلة، كما أن من المقدر لها أن تتقاطع مع اقتراح الرئيس األميركـي بـاراك أوبامـا                  
 كقاعدة لرسم الحدود بين الدولتين، وال تلزم أي من الطرفين، بإسقاط            ١٩٦٧المتعلق باعتماد حدود العام     

  .مطالبه من الطرف اآلخر سلفاً وقبل البدء بأي خطوة
في أنه ال توجد غير قلة قليلة عمياء من اإلسرائيليين تعتقد بأنها تستطيع العيش إلى ما ال                 وليس لدي شك    

نهاية تحت ظالل حرابها الطويلة، إال أن هذه القلة هي األعلى صوتاً كما يتراءى لنا، واألكثر تأثيراً في                  
ا مع ما نراه في مدينـة       صنع الموقف الرسمي وتوجيه السياسات العامة كما يتجلى أمام أنظارنا، ال سيم           

القدس العربية المحتلة، فيما تبدو لنا األكثرية اإلسرائيلية التي تؤمن بخيار السالم وكأنهـا قـد فوضـت                  
  .أمرها ووضعته بين يدي هذه القلة المتعصبة

ما أود قوله مرة أخرى، أن هذا السعار االستيطاني المتسارع على األرض الفلـسطينية وفـي القـدس                  
رافق مع انسداد سياسي شديد، تقود اإلسرائيليين جميعاً، وتأخذ فـي جريرتهـا الفلـسطينيين              خاصة، المت 
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باإلكراه أيضاً، إلى الالمكان، إلى الدائرة الجهنمية المقفلة، إلى الالشراكة حقاً مع أي فلسطيني كـان، ال                 
  .اليوم وال غداً

تح صفحة جديدة من التسامح والتعـاون فـي         إننا نريد سالماً عادالً وشامالً يعيد الحقوق ألصحابها، ويف        
  .المنطقة، وينهي حالة العداء والكراهية، فهل من مجيب

  ١/٦/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  "األمم المتحدة"و» حكومة الوحدة«في الطريق إلى  .٥٧

  عريب الرنتاوي
ي تريد مصالحة بشروط الرباعية الدوليـة       في أحسن األحوال، ه   ...واشنطن ال تريد المصالحة الفلسطينية    

األخير، وهـا هـي الدبلوماسـية       » ٢القاهرة  «لقد قالها الرئيس األمريكي في خطاب       ...الثالثة المعروفة 
  .»خطة عمل«األمريكية تسعى في تحويل الخطاب إلى 

مـس  ال جديد في األمر، فقد سبق للواليات المتحدة أن اتخذت مواقـف مماثلـة خـالل الـسنوات الخ                  
لقـد  ...لقد عطّلت اتفاق مكة وفرضت حصاراً على حكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عنـه             ...الماضية

قاومت اتفاق صنعاء وحالت دون أن يرى النور، بل ونجحت في إسقاطه حتى قبل أن تتمكن الوفود التي                  
  .دوها هي تعيد الكرة من جدي...وقّعت عليه، من العودة إلى أماكن عملها وإقامتها

وزاد ..ورضخت رام اهللا لما تريـده واشـنطن  ...في السابق، نجحت ضغوط واشنطن في أن تعطي أكلها     
المشهد تعقيداً فوق تعقيد، أن عرب االعتدال، وخصوصاً نظام مبارك، كانوا يمارسون ضغطاً أشد علـى         

 بلّة، أن القيـادة     وزاد الطين ...للحيلولة دون مضيهم قدماً في ترجمة مشروع المصالحة       » فريق رام اهللا  «
  .الفلسطينية لم تكن في تلك األزمنة، قد بلغت طريقاً مسدوداً في مشروعها التفاوضي مع أولمرت

العـالم  ...العالم ضاق ذرعاً بحصار غزة    ...العالم ضاق ذرعاً باالنقسام   ...اليوم، يبدو المشهد مختلفاً تماماً    
مبارك لـم   ...العالم يريد تقدماً من نوع ما     ...مكانضاق ذرعاً بترنح عملية السالم ومرواحتها في ذات ال        

يعد في الصورة، تخلص الفلسطينيون من عبء الوسـيط المـصري وشـروطه المذلـة ودوره غيـر                  
كل يـسعى فـي درء      ...عرب االعتدال والممانعة، كل منهمك في أولويات الحفاظ على الرأس         ...النزيه

لـيس  ...د عباس التفاوضي وصل جداراً مـسدوداً      طريق الرئيس محمو  ...األخطار والتهديدات عن رأسه   
فعـال  » نهج مقاومة «يترنح بدوره، ال    » المقاوم«طريق حماس   ...هناك من يتحدث معه أو يراهن عليه      

الفلـسطينيون يريـدون مـصالحة،      ....هذه األيام، حماس تحت مرمى المتظاهرين في سـوريا كـذلك          
ينيون يتعين عليهم، بل ال بديل لهم، غيـر مقاومـة           الفلسطينييون قادرون على مقاومة الضغوط، الفلسط     

عليهم ان يترجموا خيار المصالحة، حتـى وإن غـضب البيـت            ...الضغوط، شاء من شاء وأبى من أبى      
ال بـديل   ...الكنيست األمريكي غيضاً وغضباً   /األبيض وسيد البيت األبيض، حتى وإن استشاط الكونغرس       

  .خليتينللفلسطينيين سوى وحدتهم ومصالحتهم الدا
واشنطن أيضاً، ال تريد أن يذهب الفلسطينيون إلى الجمعية العامة، بمشروع لالعتراف بـدولتهم علـى                

هي رغم أنها تؤيد كما قال رئيس الواليات المتحدة، اعتماد هـذا الخـط، أساسـاً                ...١٩٦٧حدود العام   
إال ... على جانبي هذا الخط    لترسيم الحدود بين دولتي فلسطين وإسرائيل، مع تبادل متفق عليه، لألراضي          

وإسـرائيل ال   ...سبتمبر إرضـاء إلسـرائيل    / انها ترفض عرض المسألة على األمم المتحدة في أيلول          
لقد انتزعت الشرعية بـالوجود     ... عاماً ٦٣يرضيها أمر كهذا، فهي ذاتها، وليدة توجه مشابه، حصل قبل           

قاء واستئناف السيادة واالستقالل على جـزء مـن         في حينها، وهي ال تريد للفلسطيني أن ينتزع حقه بالب         
  .أرضه، ومن على منصة األمم المتحدة ذاتها

واشنطن تتحرك بقوة هذه األيام إلقناع الفلسطينيين بعدم الذهاب إلى األمم المتحدة، لكنها ال تمتلـك مـن                  
لم يتردد في   ...بيتهنتنياهو لم يخجل من التصدي لفكرة أوباما في عقر          ...أمرها شيئاً حتى تعرضه عليهم    
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حظي على تصفيق في االجتماع المشترك لمجلسي النواب        ...تجييش الكونغرس ضد رئيس الدولة األعظم     
بـل  » ليس احتالال «والشيوخ، لم يحظ به أوباما ذاته، حتى وهو يقول أن الوجود اإلسرائيلي في الضفة               

الف عام، وفقـا لواحـدة مـن األسـاطير     إعادة األمور إلى نصابها الطبيعي الذي كان سائدا قبل ثالثة آ    
  .المؤسسة للدولة العبرية

واشنطن، تعرض على الفلسطينيين إسقاط المصالحة والجمعية العامة، نظير مفاوضات عبثية مفتوحـة،             
هذا عرض ال يمكن لعاقل أن يقبله، خصوصا إن أدرك أن إسرائيل ال تريـده،               ...مع الجانب اإلسرائيلي  

ه من مضمونه، وأن أوباما سيضطر للتراجع أمام نتنياهو للمرة الثالثة في مسألة             وأنها ستعمل على تفريغ   
لقد تراجع أوباما أمـام نتنيـاهو فـي         ...استئناف المفاوضات، ألم يحدث ذلك من قبل مرتين على األقل         

عندما عاد وقال بعد أيـام مـن        » خط حزيران «لقد تراجع أمامه في معركة      ...معركة تجميد االستيطان  
  .، ليقول أنه لم يقصد العودة لخط حزيران، وأن األمر برمته رهن بالتفاوض»٢ب القاهرة خطا«

لذا لم يتبق أمام الفلسطينيين من خيار سوى خوض معركتي المصالحة والجمعية العامـة حتـى نهايـة                  
المصالحة ضرورة تاريخية خصوصاً إن هي مهـدت لبنـاء اسـتراتيجية وطنيـة فلـسطينية                ...الشوط
والذهاب إلى الجمعية العامة، خطوة مهمة بالمعنى السياسي والمعنوي والحقوقي، بيد أنها قليلـة              ...موحدة

الـذي  » النصر«األهمية على األرض، لذا ال يجب الركون إلى هذه الخطوة وحدها، وال ينبغي تضخيم               
ألرض، هنا  يمكن أن يتحقق هناك، بحيث يصبح بديالً عن النصر الحقيقي الذي نرغب في تحقيقه على ا               

  .على األرض المحتلة، وليس هناك في نيويورك
نحن أمام معركة مفتوحة، طرفاها إسرائيل والفلسطينيون، كما جرت العادة، وإن كانت إسرائيل في هـذه     
المرة، كما في مرات سابق، تخوض معركتها ضد خصومها، باالستناد إلى الواليات المتحـدة ووزنهـا                

 أن تعيد ترجمة المواقف والسياسات اإلسرائيلية، بمـا فيهـا الـسياسات             فيما واشنطن ارتضت  ...الكوني
ولم ال تفعل ذلك، طالما أن إسرائيل قد تحولت إلى رقـم رئـيس فـي                ..والمواقف اليمينية األكثر تطرفاً   

  .حسابات السياسة الداخلية األمريكية ؟
  ٢/٦/٢٠١١، الدستور، عّمان

  
  الكاميراتسنضرب قبل ان تصل .. في الحرب القادمة .٥٨

  اريك بندر
ظهر رئيس االركان بني غانتس أمس االول الول مرة أمام لجنة الخارجية واالمن في الكنيست بـصفته                 

وقال . رئيسا لالركان وكشف النقاب عن الصورة التي ستتخذها الحرب القادمة حيال حزب اهللا أو حماس              
نُقصر قدر االمكان مدة القتال وبالتالي فمنذ       في المواجهة التالية سنكون مطالبين بأن       «رئيس االركان انه    

ما تحتمله الكاميرا في االيام الثالثـة       . بداية المواجهة سنعمل بقوة نار كبرى على نحو خاص وبكل القوة          
  .»االولى من القتال لن تحتمله في االيام الثالثة التالية لذلك

طق مأهولـة سـنكون مطـالبين فـي         في القتال حيال المنظمات العاملة من منا      «وشدد غانتس على ان     
وحـسب  . »المواجهة التالية بأن نستخدم الكثير جدا من القوة وسيكون لذلك ثمن أليم في الطرف اآلخـر               

 والذي معناه   –» البعد الخامس «اقواله، ففي مثل هذا النوع من القتال سيعمل الجيش االسرائيلي ما يسميه             
لعسكرية يعطون موقفهم في اطار القتال من الجوانب المختلفـة          هو مرافقة مالصقة لممثلي النيابة العامة ا      

وحسب الفريق غانتس، فان طيف التهديدات على اسرائيل إثر التغييـرات فـي الـشرق      . للقانون الدولي 
من احباط عملية فردية وحتى النووي      . التهديدات تتراوح بين السكين والنووي    «وقال  . االوسط اتسع جدا  

  .»االيراني
مصر منشغلة في هذه المرحلة أساسا      «قه الى عدم االستقرار في الدول العربية قال غانتس ان           ولدى تطر 

مـصر ال تـشكل     «وأضاف بـأن    . »في محاولة االستقرار الذاتي اقتصاديا وأمنيا واستقرار الحكم نفسه        
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س انـه   ومع ذلك قال غـانت    . »لدينا سالم معهم وهذا مصلحة ينبغي تعزيزها      . تهديدا على دولة اسرائيل   
  .»مستوى ضماناتنا معها يجب ان يكون أوسع مما كان في الماضي«بسبب عدم اليقين في مصر فان 

.  قتيـل  ١٢٠٠وبالنسبة لسوريا قال رئيس االركان انه منذ بدء االضطرابات ُأحصي هناك أكثـر مـن                
انعدام اليقـين   . دماالسد ال يعرف اليوم بنفسه كيف ستبدو سوريا في نهاية االسبوع هذا او االسبوع القا              «

  .»هذا يقلقه مثلما يقلقنا
و غيرها من االحداث على الحـدود قـال رئـيس       » يوم النكسة «بالنسبة الستعداد الجيش االسرائيلي لـ      

الجـيش االسـرائيلي اسـتخلص      .  الـشارع  –يوجد العب مركزي جديد في الشرق االوسط        «: االركان
هر القريبة المقبلة قد نجد أنفسنا أمام تظاهرات شـعبية          الدروس من أحداث النكبة وواضح لنا ان في االش        

  .»واسعة تحظى بصدى جماهيري
وقـال  . وفي قطاع غزة  » يهودا والسامرة «واضاف غانتس بان الجيش االسرائيلي يستعد للتظاهرات في         

تساعا هذه التهديدات، اضافة الى طيف من التهديدات الجديدة، يستدعي اطارا جديدا للميزانية أكثر ا             «ان  
لالحداث التالية نستعد بتعزيز وسائل تفريق التظاهرات وسنشتري هذه الوسائل التـي لـو              . لجهاز االمن 

  .»كانت تحت تصرفنا بالشكل السليم في االحداث االخيرة في مجدل شمس، لكان بوسعنا أن نمنعها
الجيش االسـرائيلي    «كما تطرق رئيس االركان الى االسطول التركي المرتقب في الشهر المقبل وقال ان            

منظمو االسطول يعملـون بنيـة اشـعال نـار          . سيمنع كل محاولة لكسر الحصار البحري على القطاع       
ال توجد فـي غـزة أي       . الكراهية واالستفزاز السرائيل وليس انطالقا من النية لمساعدة السكان في غزة          

  .»مشكلة انسانية
دولة اسرائيل ملتزمة ببذل كـل جهـد مـستطاع          «كما تطرق رئيس االركان الى جلعاد شاليط وقال ان          

التقيت عائلة شاليط بعد اسبوع من تسلمي منصبي وقلت لهم اننـا            . العادة الجندي المخطوف الى الديار    
كما انتقد رئيس االركان غانتس انتقادا مبطنا رئيس االركـان المنـصرف غـابي              . »سنفعل كل ما يلزم   

. ن يوجد جلعاد شاليط وانه ال يوجد خيار عـسكري لتحريـره           اشكنازي الذي قال ان الجيش ال يعرف اي       
  .»كل نقاش جماهيري حول طريقة اعادة شالسط ليس سليما وعلى النقاش ان يبقى مغلقا«: وقال غانتس

  ١/٦/٢٠١١، هآرتس
  ٢/٦/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
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