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   والالجئين لمدة عامتفاوض على الحدود واألمن وتأجيل القدس: خطة فرنسية للسالم .1

كشف وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيه أمس فـي رام اهللا تفاصـيل خطـة               :  محمد يونس  –رام اهللا   
فرنسية للسالم عرضها على الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مـع              

فرنـسية تـدعو إلـى إطـالق        رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض في رام اهللا إن الخطـة ال            
المفاوضات في مؤتمر باريس نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أسـاس بحـث قـضية                  

  .الحدود واألمن في المرحلة األولى، وبحث قضية القدس والالجئين بعد عام
بادل  مع ت  1967عام  ) يونيو(وقال جوبيه إن الحدود يجب أن تبحث على أساس خط الرابع من حزيران              

طبعاً لن يتم   «: وفي شأن الالجئين والقدس، أضاف جوبيه     . متفق عليه لألراضي وترتيبات أمنية للدولتين     
وتابع انه عرض تفاصـيل الخطـة       . »تأجيل هاتين القضيتين إلى ما ال نهاية، وإنما لمدة عام واحد فقط           

 لكنه لم يحصل علـى الـرد        الفرنسية على الرئيس محمود عباس لدى لقائه به في إيطاليا أول من أمس،            
  .بعد

وكان جوبيه وصل إلى األراضي الفلسطينية وإسرائيل امس، واجتمع مع فياض قبل أن يتوجه إلى القدس                
وقال إنه سيتوجه إلى الواليات المتحدة اإلثنـين        . الغربية للقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو      

وأشار إلى أن الخطة بنيـت      . التباحث معها في تفاصيل المبادرة    للقاء وزيرة الخارجية هيالري كلينتون و     
شـكل  «على المبادئ التي حددها الرئيس باراك اوباما في خطابه األخير، معتبراً أن الخطاب المـذكور                
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وقال انه فـي حـال وردت ردود إيجابيـة مـن            . 1967، خصوصاً عندما تحدث عن حدود عام        »نافذه
ى مؤتمر في باريس في نهاية الشهر الجاري أو مطلـع الـشهر المقبـل               األطراف، فإن بالده ستدعو إل    

  .إلطالق المفاوضات
المقبل ) سبتمبر(عن إمكان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية في أيلول         » الحياة«وفي رده على سؤال لـ      

) كـوال ني(الـرئيس  «: في حال عدم تلقي ردود إيجابية تؤدي إلى إعادة إطالق المفاوضات، قال جوبيـه          
هـذه  «، مـضيفاً أن     »ساركوزي قال انه ما لم يحصل شيء حتى أيلول، فإن فرنسا ستتحمل مسؤولياتها            

وأشار جوبيه إلـى أن خطـة      .»الصيغة لن تجيب عن سؤالك بصورة شافية، لكن كل اإلمكانات مفتوحة          
إلـى أن المـصالحة     فرنسا تحظى بدعم االتحاد األوروبي وباقي أطراف اللجنة الرباعية الدولية، مشيراً            

  .»فرصة إيجابية في الموضوع«الفلسطينية شكلت 
  3/6/2011، الحياة، لندن

  
   الفرنسي من المصالحة الفلسطينيةبالموقفيرحب فياض  .2

استقبل رئيس الوزراء سالم فياض، في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في مدينـة رام اهللا صـباح                  :رام اهللا 
  .جوبيه والوفد المرافق لهامس، وزير الخارجية الفرنسي أالن 

 بالموقف الفرنسي من المصالحة الفلسطينية والجهود المبذولة إلعـادة الوحـدة للـوطن،              فياضرحب  و
واعتبارها أساساً هاماً الستنهاض طاقات شعبنا نحو انجاز حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في تقريـر                

، وعاصمتها القدس   1967نية المحتلة منذ عام     مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل األرض الفلسطي       
الشريف، وأشاد بالدور الفرنسي بشكل خاص، واألوروبي بصورة عامة، في دعم حقوق شعبنا ومساندته              

  . في استكمال جاهزيته إلقامة دولة فلسطين
 2/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ديم تسهيالت على المعابر المصرية عار عن الصحة طلب عدم تقعباس بأناالدعاء : الفرا .3

بركات الفرا سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول . صرح السفير د:القاهرة
  . العربية، ردا على االفتراءات
هذا االتهام غير جائز وغير منطقي، وهو يأتي في الوقت الذي تكرس فيه : وأضاف في بيان صحفي

 في كل زياراته األخيرة عباسجهود إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، وعلى الجميع أن يعلم بان ال
  .كرس جزءا كبيرا من وقته لمناقشة التسهيالت بما يسهم من التخفيف عن أهلنا المحاصرين في غزة

 3/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   الفلسطينيةياسية لتخريب المصالحة بتصعيد االعتقاالت الس"إسرائيل"السلطة تتهم  .4
 قال المتحدث باسم االجهزة االمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لوكالة فرانس برس :وكاالت

واضح ان قوات االحتالل تحاول تصعيد االعتقاالت ضد شخصيات سياسية، وانها تحاول العمل ضد «
  . »المصالحة الفلسطينية باشكال مختلفة

هذه االعتقاالت واضح انها جزء من عمل سياسي وليس أمنيا، خصوصا انها استهدفت «ي وقال الضمير
شخصيات سياسية من كوادر حماس وفتح وليس الهدف من ورائها سوى التأثير على المصالحة 

   .»هذا العمل االسرائيلي ليس عمال أمنيا مطلقا«واضاف . »ومنعها
وقف عمليات االعتقال »العتقاالت، وطالبت اسرائيل بـمن جهتها، اعلنت الحكومة استنكارها لهذه ا

  شهدنا في الفترة «وقال مدير المكتب االعالمي الحكومي غسان الخطيب لوكالة فرانس برس . »فورا
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االخيرة تصعيدا اسرائيليا في االعتقاالت غير المبررة، ونحن ندعو الحكومة االسرائيلية الى وقف هذه 
  .» فورااالعتقاالت غير القانونية

 3/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  وزارة األسرى في غزة تنفى اقتراب إتمام صفقة التبادل .5
نفت وزارة األسرى والمحررين في غزة، التصريحات التي نسبت إلى محمد بسيونى سفير مصر  :غزة

ت القادمة ستشهد والتي أشار فيها إلى أن صفقة شاليط أصبحت جاهزة وان الساعا السابق لدى تل أبيب،
وقال رياض األشقر، . اإلعالن رسميا عن التوصل التفاق لتبادل األسرى بين االحتالل والفلسطينيين

إن هذه التصريحات : "نسخة عنه" قدس برس"مدير اإلعالم بالوزارة في تصريح مكتوب له، تلقت 
بمفاوضات جرت حول الصفقة المفاجئة وغير المسؤوله، ال أساس لها من الصحة، وانه ليس لدينا علم 

وموافقة االحتالل على إتمامها وإطالق سراح األسرى الفلسطينيين الذين قدمت أسمائهم من قبل الفصائل 
  ".الفلسطينية

  2/6/2011قدس برس، 
  

  ما وراء اتصاالت بيريز وعباس: محللون .6
رئيس اإلسـرائيلي   أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود اتصاالت مع ال        :  عوض الرجوب  -الخليل

شمعون بيريز وسط مؤشرات تلمح إلى محاوالت إسرائيلية لتعطيل المصالحة وإقناع السلطة الفلـسطينية            
  .بعدم المضي في مشروع إعالن الدولة المستقلة في األمم المتحدة

وبينما تحاول االتصاالت إيجاد أرضية للمفاوضات، ال يستبعد محللون وجود مفاوضـات سـرية بـين                
نبين، معللين ذلك بالبطء الشديد في تنفيذ استحقاقات المصالحة الفلسطينية الموقعة في القـاهرة منـذ                الجا

  .نحو شهر
 على أن الرئيس اإلسرائيلي بيريز غير مخول بإجراء اتـصاالت           -تحدثوا للجزيرة نت  -ويتفق محللون   

اعي الفلسطينيين للحصول على    بشأن المفاوضات، لكنهم ال يستبعدون أن يكون قناة إسرائيلية إلحباط مس          
  .اعتراف دولي وعضوية كاملة في األمم المتحدة

  قنوات سرية
استنادا إلـى معلومـات متـوفرة       -وال يستبعد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين راسم عبيدات           

 وجود مباحثات تجري من خلف ظهر الشعب الفلسطيني بهدف إعادة عجلة المفاوضات، خاصـة               -لديه
  .أن االتصاالت الجارية بين بيريز وعباس تطرقت إلى كيفية استئناف المفاوضاتو

-ورأى أن استئناف المفاوضات يعني إفشال المصالحة الفلسطينية، موضحا أن من الشروط األساسـية               
 إغالق ملف المعتقلين السياسيين، لكن ذلك لم يحدث، كما تم االتفـاق             -التي اتفق عليها طرفا المصالحة    

  . تشكيل حكومة بيد أن عباس يبحث عن حكومة تتوافق مع رؤية الرباعيةعلى
 وقال إن السلطة الفلسطينية لم تغادر نهج المفاوضات، وتراهن على موقف يعيد عجلة المفاوضات مـن                

تعطيـل الجهـد    "موضحا أن ما يجري هدفـه       " لكنها ستكون أكثر كارثية على الشعب الفلسطيني      "جديد  
 إلى مجلس األمن، ومنع السلطة من إتمام عملية المصالحة، بـل وتقييـدها وتعطيلهـا                الفلسطيني للتوجه 

  ".خاصة وأنها لم تترجم على أرض الواقع لوجود اعتراضات جدية من قبل أميركا وإسرائيل
من جهته يقول أستاذ الدراسات اإلسرائيلية بجامعة القدس المفتوحة الدكتور نعمان عمـرو إن الـرئيس                

أيلول المقبل، وأن يجري كـل      /بعد توقيع اتفاق المصالحة بإعطاء فرصة الستحقاق سبتمبر       عباس مكلف   
  .االتصاالت الالزمة لتحقيق هذا الهدف بإجماع وطني
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ألنها حكومة متطرفة وليست شـريكة فـي        "وأضاف أن بيريز ال يؤثر في قرارات الحكومة اإلسرائيلية          
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني رغـم أن القيـادة   السالم ولم تصل إلى مرحلة النضوج لالعتراف   

  ".الفلسطينية قدمت أقصى ما يمكن لديها للقبول بحدود الرابع من حزيران
ورأى أن شمعون بيريز يسعى إلى تحسين صورة إسرائيل عالميا، والعمل على كسب المزيد من الوقت،                

  .تحقاق سبتمبر إلى حل البرلمان اإلسرائيليمعربا عن اعتقاده بأن الحكومة اإلسرائيلية ستذهب قبل اس
  قناة التفافية

 -الذي ال يمثل شيئا في الحكومـة      -بدوره يرى الباحث في الشؤون اإلسرائيلية صالح النعامي أن بيريز           
يعد بمثابة قناة التفافية في إسرائيل لمحاولة وضع مخارج للحكومات المتعاقبة، وترويض قيادات السلطة              

  .ف إعطاء انطباع كاذب للعالم بأن األمور تسير في االتجاه الصحيحالفلسطينية بهد
ألن المطلوب  "وأضاف أن االتصاالت واللقاءات التي أعلن عنها لن تحدث اختراقا في مسألة المفاوضات              

هو التغيير في موقف رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إال إذا افترضنا أن الجانب الفلـسطيني                
  ".أن يتنازل عن كافة أوراقه، وهذا غير وارديريد 

وأشار إلى أن بيريز يسعى إلقناع الفلسطينيين بعدم التوجه إلى األمم المتحدة، لكن ال أوراق لديه علـى                  
  .اإلطالق يمكن أن تقنع عباس بالعدول عن هذا التوجه، فيما ال يزال نتنياهو متمترسا خلف مواقفه

  2/6/2011موقع الجزيرة نت، 
  

  معبرة عن سياسات الحركة وثوابتها "حفل المصالحة" خالل مشعلكلمة : ماسح .7
المركز الفلسطيني "قالت حماس في بيان صادر عن المكتب السياسي للحركة الخميس وصل : دمشق
إن كلمة األخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة جاءت معبرةً ومنسجمةً مع "نسخة عنه " لإلعالم

حركة وسياساتها وثوابتها، وأية تصريحات بخالف ذلك أيا كان مصدرها ال تمثّل الحركة مواقف ال
إن تصريحات اإلخوة رئيس وأعضاء المكتب السياسي تمثِّل الحركة "وأضاف البيان  ".ومؤسساتها

 رئيس ومواقفها، والمكتب السياسي هو الجهة الوحيدة المخولة بالتَّعليق أو االستدراك على تصريحات
 ". وأعضاء المكتب السياسي إن لزم ذلك

  .بحث عدد من القضايا السياسية المهمةلوكان المكتب السياسي لحركة حماس اجتمع في دمشق األربعاء 
  2/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   األسرى تراوح مكانها بسبب تعنت االحتاللتبادلصفقة : حماس .8

عزت الرشق؛ عضو المكتب السياسي من دمشق، أن  2/6/2011م، المركز الفلسطيني لإلعالنشر 
لحركة حماس نفى األنباء التي تداولتها بعض وسائل اإلعالم والتي تحدثت عن اتفاق وشيك لتبادل 

" المركز الفلسطيني لإلعالم"وحمل الرشق في تصريح خاص لـ .األسرى بين حماس والكيان الصهيوني
الصفقة ما زالت تراوح " الكاملة عن عدم إنجاز الصفقة حتى اآلن؛ حيث قال حكومة االحتالل المسؤولية

 ". مكانها بسبب تعنت نتنياهو وحكومته وهم من يتحملون مسؤولية تعثر الصفقة حتى اآلن
أن بعض قيادات حماس العسكرية وعلى رأسهم أحمد الجعبري وصلوا " المركز الفلسطيني لإلعالم"وعلم 

 .  لبحث الصفقة، إلّا أن تعنّت االحتالل حال دول ذلك حتى اللحظةالقاهرة منذ أيام
، وليد عوض رام اهللا نقال عن مراسلها، من 3/6/2011القدس العربي، لندن،  في نفس السياق جاء في

مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة نفى أن يكون قد حدث تقدم ملموس في ملف شاليط أو أن صفقة أن أبا 
  .االنتهاءأوشكت على التبادل قد 
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  والتفاوض مستمر لحلحلة عقدة اإلبعاد..  على نار حاميةشاليطصفقة ": الحياة" .9
 في غزة تحقيق "الحياة"أكدت مصادر فلسطينية لـ:  جيهان الحسيني- فتحي صباح -  القاهرة–غزة 

 إنضيفة  صفقة بعد، مإلى عدم التوصل إلى أشارتتقدم في ملف صفقة تبادل األسرى ، لكنها 
 الخارج بل عودتهن إلى على عدم إبعاد األسيرات أخيرا وافقت إسرائيل أنوكشفت . المفاوضات مستمرة

 منازلهن في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وافقت على عدم إبعاد بعض األسرى البارزين، لكنها إلى
كتائب عز الدين "القوي في  الرجل أنوأوضحت .  الخارجإلىما زالت متمسكة بموقفها من إبعاد بعضهم 

  .، أحمد الجعبري واثنين من كبار مساعديه موجودون في القاهرة منذ االثنين الماضي"القسام
 في القاهرة أن نائب رئيس المكتب السياسي "الحياة"في الوقت نفسه، كشف مصدر مصري موثوق به لـ

قيادي بارز من حماس للتشاور  القاهرة خالل ساعات لالجتماع بإلىلحماس موسى أبو مرزوق سيصل 
ولم . في شأن ملف تبادل األسرى وإعطاء موقف نهائي للجانب المصري للتحرك إلنجاز ملف األسرى

يكشف المصدر هوية القيادي البارز الذي قدم من غزة إلى القاهرة خصيصاً من أجل هذه المهمة، لكن 
  .في صفقة التبادلمن الواضح انه يتحدث عن الجعبري الذي له الكلمة الفيصل 

  3/6/2011الحياة، لندن، 
  

  في جنوب غزة خططا لعملية خطف شاليط" القسام "مسؤوال": معاريف" .10
 أشار والتي األول أمس متان فلنائي اإلسرائيلياثر تصريحات وزير الجبهة الداخلية : وكاالت -القدس 

 جلعاد شاليط، تابعت اإلسرائيليدي  اختفاء العديد من العناصر التي شاركت في عملية اسر الجنإلىفيها 
 ألول والتي تم الحديث عنها أمنية هذه التصريحات خاصة لما حملته من معلومات "معاريف"صحيفة 

  .  من العناصر المشاركين في العملية جرى اغتيالهم خالل الخمس سنوات الماضية8 أنمرة، ليتبين 
 والتخطيط لها قبل تنفيذها اإلعدادلتي كان يجري لعملية وكيفية تنفيذها واعن ا وتحدث موقع الصحيفة

 شمالة ورائد عطار المسؤولين الحاليين أبوبوقت طويل، حيث كان يقف خلف عملية التخطيط محمد 
 عاما 20 منذ اإلسرائيليالدين القسام في منطقة جنوب قطاع غزة، وهما مطلوبين للجيش  لكتائب عز

  .  جلعاد شاليطاألسيربمكان الجندي  على علم أنهماوتشير كافة التقديرات 
 قد 2006 حزيران عام 25 اثنين من المشاركين في العملية العسكرية التي وقعت يوم أن الموقع وأشار
 اسر إلى باإلضافة اإلسرائيلي مقتل جنديين من الجيش إلى أدت العملية العسكرية، والتي أثناءقتال 

 عناصر آخرين من هذه المجموعة 6 تم اغتيال اآلنى الجندي جلعاد شاليط، ومنذ ذلك التاريخ حت
 غالبية إن" عندما قال أمس، وهذا ما تحدث به فلنائي اإلسرائيليبعمليات مختلفة من قبل الجيش 

  "المشاركين في العملية اختفوا بحوادث مختلفة
  3/6/2011الدستور، عمان، 

  
  "التنسيق األمني"ن استمرار  وتستهجحماس تندد باعتقال االحتالل أحد نوابها في الضفة .11

الرحمن زيدان وعدداً من قياداتها في  قالت حركة حماس إن اعتقال قوات االحتالل النائب عبد: غزة
 .الضفة الغربية، يهدف إلى تقويض مؤسسة المجلس التشريعي، وضرب جهود المصالحة الفلسطينية

الحركة تتعرض لالستهداف في الضفة وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان، أمس، أن 
وحذر من استمرار هذا التصعيد، مستهجناً في الوقت نفسه  .عبر االعتقاالت المستمرة منذ أيام عدة

في التنسيق األمني مع االحتالل وعدم اتخاذ أي قرار سياسي لمنع ) الفلسطينية(استمرار األجهزة األمنية "
عتقال واالستدعاء لكوادر وأبناء حماس، فضالً عن إلزامها هذه األجهزة من االستمرار في حمالت اال

  ."باإلفراج عن المعتقلين السياسيين
  3/6/2011الخليج، الشارقة، 
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  عباس قد يحل السلطة إن فشلت مساعي السالم: النخالةزياد  .12
 انه "الحياة" زياد النخالة لـ"الجهاد اإلسالمي"قال نائب األمين العام لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

في حال فشل مساعي السلطة الفلسطينية في الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، 
فإن الرئيس محمود عباس سيجد نفسه مضطراً إلى حل السلطة كخيار نهائي من أجل تحميل المجتمع 

، 1967يونيو عام /  من حزيرانالدولي مسؤولية االنسداد وغياب األمل في إقامة دولة على حدود الرابع
  .ولدفع المجتمع الدولي إلى فرض حل معقول يلقى قبوالً ويلبي الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية

إن السلطة الفلسطينية تبرر استمرار احتجازها أعداداً من المعتقلين ألسباب أمنية ": إلى ذلك قال نخالة
اً أو مدرجين لدى اإلسرائيليين، سيشكل تهديداً مباشراً على بأن إطالقهم، خصوصاً لو كانوا مطلوبين أمني

حياتهم من األجهزة األمنية اإلسرائيلية، ثم إنها فرصة سيستغلها اإلسرائيليون لدهم الضفة العتقال هؤالء 
أبو مازن قال لنا إنه ال يريد أن يعطي هذه الفرصة لإلسرائيليين كي يستبيحوا ": وأضاف. "أو استهدافهم

ة ويتسببوا بإشكاالت، واعداً ببحث كل حالة ومعالجتها على حدة من أجل حلحلة هذا الملف كي ال الضف
  ."يكون عائقاً أو معطالً للمصالحة

  3/6/2011الحياة، لندن، 
   

  القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين وال سالم بدونها: فتح .13
ريح صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم  فايز أبو عيطة، في تص.دقال الناطق باسم حركة فتح : رام اهللا

إن سياسة حكومة إسرائيل العنصرية المعادية للسالم تعمق التطرف في أوساط اإلسرائيليين "والثقافة، 
 أن القدس تمثل عاصمة تاريخية وأبدية للدولة الفلسطينية، وأنها ال وأكد"وتزيد من حالة العداء الكراهية

  ".الم مع اإلسرائيليين بدون القدس الشرقيةترى أي فرصة إلنجاز أي اتفاقية س
 2/6/2011قدس برس، 

  
   الستئناف المفاوضاتت سريةال يستبعد وجود قنوا" الشعبية"قيادي في  .14

استنادا - يستبعد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين راسم عبيدات لم:  عوض الرجوب- الخليل
ري من خلف ظهر الشعب الفلسطيني بهدف إعادة عجلة  وجود مباحثات تج-إلى معلومات متوفرة لديه

رئيس السلطة بيريز والرئيس اإلسرائيلي شيمعون المفاوضات، خاصة وأن االتصاالت الجارية بين 
أن استئناف المفاوضات يعني ، ورأى .عباس تطرقت إلى كيفية استئناف المفاوضاتالفلسطينية محمود 

 -التي اتفق عليها طرفا المصالحة- من الشروط األساسية إفشال المصالحة الفلسطينية، موضحا أن
إغالق ملف المعتقلين السياسيين، لكن ذلك لم يحدث، كما تم االتفاق على تشكيل حكومة بيد أن عباس 

  .يبحث عن حكومة تتوافق مع رؤية الرباعية
  3/6/2011نت، الدوحة، .موقع الجزيرة 

  
  دة على معبر رفح وعدوا بإجراءات جديمصريونمسؤولون : شعث .15

أكد مسؤولون مصريون خالل اتصاالت هاتفية أجراها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل : القاهرة
شعث ونقلها مكتبه في بيان، أن هناك إجراءات جديدة على معبر رفح لتسهيل حركة مرور مواطني 

مسؤولين في الخارجية المصرية وشملت االتصاالت  .قطاع غزة، وإزالة العقبات التي تواجه حرية التنقل
 الفلسطينيين من غزة إلى المواطنينوقيادات أمنية وهدفت لحل بعض المشكالت القائمة حول عبور 

إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيؤدي إلى مزيد من إجراءات تسهيل العبور بين : وقال شعث .مصر
  ."القطاع ومصر لألفراد والبضائع

  2/6/2011، )وفا(ات الفلسطينية وكالة األنباء والمعلوم
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    نتنياهو يحذر العرب من اجتياز الحدود في ذكرى النكسة .16
قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب القاه في :  محمد هواش والوكاالت-رام اهللا 

ينظم القدس، ان اسرائيل ستتصرف بضبط النفس ولكن بحزم لمنع أي محاولة لعبور حدودها عندما 
 لحرب حزيران 44الفلسطينيون احتجاجات مزمعة على الحدود االسبوع المقبل في مناسبة الذكرى الـ 

1967.  
اسرائيل مثلها مثل اي دولة اخرى في العالم لها الحق في حماية حدودها والدفاع عنها ومن : "وأضاف

لنفس ولكن مع الحزم الالزم لذا، فتعليماتي واضحة وهي التحرك مع توخي ضبط ا. واجبها القيام بذلك
  ".لحماية حدودنا وتجمعاتنا السكنية ومواطنينا

هي المسؤولة عن التظاهرة " حماس"وحركة المقاومة االسالمية " حزب اهللا"ورأى ان ايران وسوريا و
  . ايار، وانها ستحاول تكرارها في االيام القريبة15السابقة في 

  3/6/2011، النهار، بيروت
  

  الرئيس عباس باعالن الدولة قبل نهاية العام قد يتحققحلم : بيريز .17
حلم رئيس السلطة الفلسطينية محمود " إن:  قال رئيس دولة اسرائيل شمعون بيريز: علي سمودي-القدس

  ".عباس اإلعالن عن دولة فلسطينية قبل نهاية العام الحالي قد يتحقق
إنه يمكن تقليص الفجوات بين مواقف " لية، قال اإليطا" كورييري ديال سيرا"و في مقابلة نشرتها صحيفة 

  ".الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني مؤكداً أنه يتعين على الجانبين استئناف المفاوضات المباشرة بينهما
بيرس الى إن إسرائيل تؤيد حل الدولتين ،مشيراً إلى أن الفلسطينيين يقومون ببناء دولتهم بمساعدة  واشار
  .إسرائيل

  2/6/2011، لسطينالقدس، ف
  

  " الفلسطينيةالدولة" ويحرض أوروبا ضد عباسبيريز مستعد للقاء  .18
أبدى الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز استعداده، أمس، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود : )ب.ف .ا (

 وقال بيريز الذاعة. عباس في روما في مناسبة االحتفاالت بالذكرى المئة والخمسين لتوحيد ايطاليا
نقيم عالقات مع السلطة الفلسطينية وإذا التقيته في روما سأتحدث معه وسأصافحه “الجيش اإلسرائيلي 

وتطرقت اإلذاعة أيضا الى احتمال عقد لقاء بين . ”عالقات ودية“أطراف تقيم ” كما يحصل بين ممثلي
   .بيريز وعباس ونائب الرئيس األمريكي جو بايدن

” اإلسرائيليون“رته تندرج في إطار الجهود التي يبذلها المسؤولون من جهة اخرى أكد بيريز ان زيا
القناع الدول االوروبية بالتصدي لمشروع عباس أن يطلب اعترافاً دولياً بالدولة الفلسطينية في 

  .ايلول امام األمم المتحدة/سبتمبر
  3/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  يك لصفقة تبادل اسرىالنباء التي تحدثت عن اتفاق وش انفيت" إسرائيل" .19

حدوث أي اختراق بملف الجندي االسرائيلي األسير في قطاع غزة إسرائيل  تنف : وليد عوض-رام اهللا
  .منذ خمس سنوات جلعاد شاليط

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي لإلعالم العربي أوفير جندلمان، إنه لم يحدث أي انفراج 
  .المختطف جلعاد شاليطفي قضية الجندي اإلسرائيلي 
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وأضاف ردا على ما نشرته بعض وسائل اإلعالم المصرية حول إعالن مرتقب خالل ساعات إلتمام 
إن االتصاالت في قضية شاليط مستمرة دون هوادة، 'صفقة إلطالق سراح شاليط، في بيان صحافي 

  .'ولكن لم نلمس بعد أي انفراج في هذا الصدد
ان المفاوضات ما زالت جارية في 'ئيلية عن مصدر في مكتب نتنياهو قولهاالسرا' هآرتس'ونقلت صحيفة 

  .هذا الشأن
  3/6/2011، القدس العربي، لندن

  
   بان كي مون بااللتزام بقيم ومبادئ األمم المتحدةتطالبحنين زعبي  النائبة .20

اته لمنع أسطول وجهت النائبة حنين زعبي رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة وذلك في أعقاب تصريح
  .الحرية ولحثّ الدول على منع السماح بإبحار السفن من حدودها

أنها تمثل في مشاركتها إجماعا فلسطينيا، كما تمثل إجماعا أخالقيا وإنسانيا، " وجاء في مستهل رسالتها 
وأنها . طولباإلضافة إلى كونها تمثل آالف المواطنين اليهود الذين كانوا على استعداد للمشاركة في األس

تعبر عن قلقها البالغ لمحاوالته تلك، متخذا موقفا يتناقض مع مواثيق األمم المتحدة وأهدافها، ومع حق 
  .الشعوب في الدفاع عن نفسها

 واعترضت على دوره، قائلة إن بان كي مون يستغل نفوذه ومركزه بشكل غير مسبوق لدعم الحصار 
لى أن مواقفه ال يمكن إال أن تعبر عن تبنٍ مطلق لسياسات وأضافت الرسالة إ. على الشعب الفلسطيني

  .العنف واالعتداء اإلسرائيلية على نشطاء سياسيين عزل
كان أحد أكثر المبادرات " أسطول الحرية" وفيما يتعلق بأسطول الحرية، أشارت النائبة زعبي، إلى أن 

المتحدة نفسها، من وضع قضية حصار السياسية شرعية وأخالقية، وأنها نجحت فيما لم تنجح به األمم 
  .غزة على األجندة الدولية

  2/6/2011، 48 موقع عرب
  

   العتراض الصواريخ في بلدة سديروت"يةالقبة الحديد" نظامنصب ت "إسرائيل" .21
وضعت إسرائيل نظاما العتراض الصواريخ عند بلدة على الحدود مع غزة :  ران تسابار-سديروت

  .قصف الصاروخي الفلسطيني في اختبار جديد للنظام الذي تدعمه واشنطنتحملت الجزء االكبر من ال
وتحريك وحدة من نظام القبة الحديدية هذا االسبوع الى سديروت على بعد أربعة كيلومترات من قطاع 
غزة هو للتعامل مع الصواريخ القصيرة المدى وقذائف المورتر في تحد لتشكك بعض الخبراء المستقلين 

  .ا النظامفي قدرات هذ
تجاوز نظام القبة "وقال عوزي روبن وهو مصمم صواريخ يعمل مستشارا لوزارة الدفاع االسرائيلية 

 كيلومترا ونشر هذا 40الحديدية االختبارات الميدانية لمخاطر يتراوح مداها بين أربعة كيلومترات و
  ."اختبار للمسافة االدنى من هذا النطاق) في سديروت(النظام 

 عسكري يوم الخميس عن وضع وحدة من النظام عند سديروت وقال انها واحدة من بين وكشف مصدر
  . مليون دوالر50بينما يجري انتاج بطاريات اخرى بتكلفة " بالتناوب"اثنتين ستعمالن 

  . وحدة للدفاع عن حدودها على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية15 و10وتحتاج إسرائيل الى ما بين 
  3/6/2011،  لألنباءوكالة رويترز
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  بركةمحمد  للنائب  توجه تهماًاإلسرائيليةالعليا المحكمة  .22
 تبنت المحكمة العليا اإلسرائيلية، موقف النيابة اإلسرائيلية بتوحيد اربع تهم موجهة لعضو :الناصرة

عدم فصلها الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، في الئحة اتهام واحدة، و
  .بموجب طلب طاقم الدفاع الذي يمثله مركز عدالة الحقيقي

وتوجه النيابة اإلسرائيلية للنائب بركة اربع تهم تتعلق كلها بمشاركته في مظاهرات في قرية بلعين في 
الضفة الغربية وفي الناصرة ضد إيهود باراك، وفي مظاهرتين في تل ابيب، وكلها وقعت في بين 

، وتزعم النيابة ان بركة عرقل عمل الشرطة واعتدى على جنود احتالل، وأنه 2007و 2005العامين 
  .في بلعين أمسك بعنق جندي احتالل حتى تسنى تحرير شاب فلسطيني من االعتقال

  3/6/2011، الغد، عمان
  

   بناء الجدار الفاصل مع مصر قبل عام من موعده المحددالنهاءتسعى " إسرائيل" .23
في ظل التغيرات التي تجري في الدول العربية قررت سلطات االحتالل : عوضرام اهللا ـ وليد 

  .االسرائيلي انهاء العمل بالجدار على الحدود مع مصر قبل عام من موعد انتهاء العمل به
وفي ذلك االتجاه اعلن مدير عام وزارة الجيش االسرائيلي اودي سني الخميس انه سيتم االنتهاء من بناء 

ول الحدود المصرية االسرائيلية قبل عام من الموعد المحدد وفقا للخطة التي يجري الجدار على ط
واشار سني الى ان هذا التسارع في بناء الجدار جاء بعد التعليمات التي اعطيت من قبل وزير  .تنفيذها

  .الدفاع االسرائيلي ايهود باراك في اعقاب التغيرات التي شهدتها مصر مؤخرا
  3/6/2011، ندنالقدس العربي، ل

  
  "مرمرة"سفينة  صوراً لناشط مسلح كان في حيازتهاتزعم " إسرائيل" .24

” مرمرة“يزعم جيش االحتالل أن بحوزته صوراً لناشط يحمل سالحاً تواجد في السفينة : )آي.بي .يو (
أسطول “قبل عام، ضمن قافلة من خمس سفن شكلت ” اإلسرائيلي“عندما اعترضها سالح البحرية 

وذكرت  . التركي لكسر الحصار عن غزة، ونفذ مجزرة ذهب ضحيتها تسعة أتراك شهداء”الحرية
، امس، أن صورا وصلت مؤخرا إلى بحرية االحتالل، وليس واضحا من ”يديعوت أحرونوت“صحيفة 

سالح معلق على كتف أحد النشطاء وصورة أخرى تظهر ” مرمرة“التقطها تظهر أنه كان في السفينة 
حنين زعبي التي شاركت في األسطول ” الكنيست“افت أنه يظهر في الصورة عضو وأض. وجود مسدس

وفيما لم توضح الصحيفة سبب الحديث عن هذا األمر ألول مرة  .تقف بالقرب من ناشط يحمل السالح
إن الصور تخضع للتحقيق ” اإلسرائيلي“رغم مرور عام على المجزرة، فيما قال الناطق العسكري 

  .خباري وقد يتم نشرها في المستقبلالعسكري واالست
 إلى غزة، ما يشير إلى نوايا عدوانية، تحاول 2وتأتي هذه الفبركة مع اقتراب توجه أسطول الحرية

  .تبريرها مسبقاً” إسرائيل“
  3/6/2011، الخليج، الشارقة

  
   األمنية أعلنت حالة التأهب القصوى استعدادا لذكرى النكسة األجهزةجميع ": إسرائيل" .25

أعلنت الدولة العبرية رسمياً أمس الخميس أن جميع األجهزة األمنية باتت : الناصرة ـ زهير أندراوس
في حالة التأهب القصوى استعداداً لمواجهة الزحف، الذي قد يتم من دول عربية إلى الحدود اإلسرائيلية، 

، والمعروف 1967من العام ) يونيو(يوم بعد غٍد األحد، في الذكرى السنوية لعدوان الرابع من حزيران 
  .باسم النكسة
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وبحسب المصادر اإلسرائيلية الرسمية في تل أبيب، فإن الجهات األمنية ذات الصلة لم تتمكن من تحديد 
ما سيجري في ذكرى النكسة، ولكن المصادر عينها رجحت أن تكون الحدود الشمالية، أي بين إسرائيل 

  .لرئيسية بين الطرفينولبنان، ساحة المواجهة ا
ذكرت مصادر ميدانية في تل أبيب أن دورية إسرائيلية أقدمت على رفع مستوى الشريط الشائك على 
الحدود في مستعمرة المطلة وبوابة فاطمة بارتفاع حوالى المترين، باإلضافة إلى مد أسالك كهربائية 

المسيرات في ذكرى النكسة يوم األحد ، وذلك خشية وصول )هامر(على الشريط، وذلك بحراسة سيارتي 
  . حزيران إليه5المقبل في 

كما صدرت أوامر من قبل قائد المنطقة الشمالية في جيش االحتالل باعتبار شمال هضبة الجوالن 
المحتلّة منطقة عسكرية مغلقة حتى منتصف الليل، خشية من تظاهرات لفلسطينيين في سورية قد 

  .حصل في يوم النكبةيخترقون بها الحدود مثل ما 
  3/6/2011، القدس العربي، لندن

  
   لترحيل آالف العرب عن أراضيهم وبيوتهم في النقب وعكامخططات تبدأ بتنفيذ "إسرائيل" .26

بدأت السلطات اإلسرائيلية مؤخرا بتنفيذ مخططات تهدف إلى ترحيل ما ال يقل : تل أبيب ـ يو بي اي
 آالف عربي 8جنوب إسرائيل، عن أراضيهم وأكثر من  ألف مواطن عربي في منطقة النقب، 30عن 

  .يسكنون في البلدة القديمة في مدينة عكا، في شمال، من بيوتهم
 ألفا من 30امس الخميس إن الحكومة اإلسرائيلية تخطط لنقل مكان سكن قرابة ' هآرتس'وقالت صحيفة 

  .سكان القرى البدوية في النقب
اليوم أيضا بأن مخططا ' يديعوت أحرونوت'التابعة لمجموعة ' تكلكاليس'وأفاد تقرير نشرته صحيفة 

  .العالية للبيوت فيها والتي تالمس البحر' القيمة العقارية'يجري تنفيذه في عكا القديمة يهدف إلى استغالل 
  .ويقضي المخطط بإخراج السكان العرب وبيعها بأثمان عالية ألثرياء يهود مثلما جرى في مدينة يافا

 7 ألفا منهم في 120 ألف نسمة يسكن 191لى أن عدد المواطنين العرب البدو في النقب يقارب ويشار إ
بلدات أقامتها إسرائيل وجمعت فيها سكان قرى بدوية في النقب وأكبر هذه البلدات هي مدينة رهط، وهنا 

ل قيام  قرية ال تعترف بها إسرائيل رغم أن هذه القرى موجودة قب36 ألف نسمة يسكنون في 71
  .إسرائيل

وال تحصل القرى العربية غير المعترف بها في النقب على أية خدمات وهي خالية من شبكات الماء 
  .والكهرباء وال تصلها خدمات التعليم والصحة وما إلى ذلك

 ألف نسمة، إلى 30من سكان القرى غير المعترف بها، أي حوالي ' 40ووفقا للمخطط فإنه سيتم نقل 
عن ذلك بالمال وأراض، بحيث تدعي السلطات أن كلفة تنفيذ ' تعويضهم'دوية بعد توسيعها والبلدات الب

وأن كلفة إعداد البنية التحتية )  مليار دوالر2.3 1.7حوالي ( مليار شيكل 8 6المخطط تتراوح ما بين 
  . مليار شيكل1.2في البلدات البدوية الستيعاب المزيد من السكان تصل إلى 

بأن شركة إسرائيلية خاصة تدعي أنها اشترت بيوتا في ' كلكاليست'ل أفاد تقرير نشرته وفي سياق متص
عكا القديمة من شركات حكومية بدأت مؤخرا بتحذير سكان عرب من أنها ستعمل على طردهم من 

  .'يخرقون عقد اإليجار'بيوتهم بادعاء أنهم 
هم مستأجرون محميون بموجب عقود وقعوها ويشار إلى أن الغالبية العظمى من السكان في عكا القديمة 

 علما أن 1948منذ العام ' أمالك غائبين'مع الشركات الحكومية التي استولت على هذه البيوت كونها 
  .قسما كبيرا من هذه األمالك تابعة للوقف اإلسالمي في المدينة

  .فة والفقيرةوتنتمي الغالبية الساحقة سكان عكا القديمة إلى الشرائح االجتماعية الضعي
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، فإن هدف الشركة الخاصة وشركات أخرى مشابهة سربت الحكومة اإلسرائيلية 'كلكاليست'ووفقا لـ
البيوت إليها هو إخالء العرب من بيوتهم في عكا القديمة وترميم هذه البيوت وتأجيرها أو بيعها بأثمان 

  .ي الفترة العثمانيةلهذه البيوت التي تم تشييدها ف' القيمة العقارية'مرتفعة مستغلة 
على اثر ذلك بدأت ترتفع أثمان البيوت في عكا القديمة ووصلت على حد ال يستطيع فيه السكان العرب 

  .شراء هذه البيوت
  3/6/2011، القدس العربي، لندن

  
   مستوطنين في صدامات بالضفةخمسة جنود إسرائيليين وستة إصابة: الشرطة اإلسرائيلية .27

 الشرطة االسرائيلية عن اصابة ستة من عناصر حرس الحدود وخمسة افاد مصدر في: وكاالت
مستوطنين بجروح طفيفة في صدامات وقعت بين الطرفين صباح امس في مستوطنة عشوائية شمال رام 

  .اهللا
عناصر من حرس الحدود وجنودا «واوضح الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفلد لوكالة فرانس برس ان 

كيك اربعة ابنية غير قانونية، وفور وصولهم رشقهم مستوطنون بالحجارة فاصيب وصلوا الى المكان لتف
  .»ستة ضباط من الشرطة وخمسة مستوطنين بجروح طفيفة خالل المواجهات

زجاجة حارقة القيت الحقا على احدى سيارات «واضاف ان . وتحدث روزنفلد عن اعتقال ستة محتجين
  .»ات من الحوادث االولىالشرطة فدمرتها تماما على بعد كيلومتر

ووقعت الصدامات في مستوطنة عشوائية يطلق عليها اسم عالئي يائين قرب مستوطنة شيلو االسرائيلية 
  .القريبة من رام اهللا

  3/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  فلتحرق القرى العربية: في مسيرة لهم بالقدس مستوطنون يهتفون .28
رائيليون في مسيرٍة لهم بالقدس المحتلة مساء األربعاء بحرق القرى هتف نشطاء يمينيون إس: القدس

توحيد "، خالل مسيرٍة لهم بيوم ما يسمونه "وليلحقه العرب موتًا" "محمدا قد مات"العربية وأن الرسول 
  ".القدس

  . وبين المقدسيين في حي الشيخ جراح" الموت للعرب"ووقعت مواجهات بين المستوطنين الذين هتفوا 
ورفع أهالي الحي األعالم الفلسطينية على أسطح منازلهم في مواجهة المستوطنين الملوحين باألعالم 

  .اإلسرائيلية
نظمت شرقي " يوم القدس" ألف يهودي إسرائيلي في مسيرة بمناسبة ما يعرف باسم 40وشارك نحو 

األربعين الحتالل الشطر القدس المحتلة التي يسكنها غالبية من العرب لالحتفال بالذكرى الرابعة و
  .1967في العام " إسرائيل"الشرقي من المدينة وضمها إلى 

ومع وصول المتظاهرين أغلق الفلسطينيون في القدس المحتلة أبواب متاجرهم تجنباً لحدوث أي 
  . صدامات وبدت شوارع البلدة القديمة شبه خالية من سكانها المحليين

  2/6/2011)صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   اإلسرائيلي في القدس قصيراالحتالل عمر: الشيخ كمال خطيب .29
 شرقي القدس والمسجد الحتالل 44في الذكرى الـ " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"في حديث مع 

 االحتالل" أن ، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني،األقصى، قال الشيخ كمال خطيب
 في االحتاللقصى ومدينة القدس، كما زالت غيره من االحتالالت، وأن عمر سيزول عن المسجد األ

 القدس الستردادوأكد الشيخ خطيب على ضرورة سعي العرب والمسلمين والفلسطينيين  ".القدس قصير
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والمسجد األقصى، بعيداً عن أمنيات السالم التي يوهمهم بها أوباما وإدارته األمريكية، خاصة في ظل 
   .ت التي تشهدها الساحة العربية واإلسالميةالتغيرا

بورغ بخصوص حرق المسجد األقصى وإقامة رئيس الكنيست اإلسرائيلي السابق افرهام أما عن تنبؤات 
أعتبر أن هذه النبوءة ألبراهام بورغ، هي قراءة غبية للتاريخ، : "الهيكل المزعوم، فقال الشيخ الخطيب

اسبة، على اعتبار أن ما قاله اليوم من أن ناراً ستنزل من السماء وتلتهم وإن كانت هي قراءة دينية، بالمن
 قراءة دينية لبورغ، يبدو أنها تتناقض مع قراءته السياسية التي قالها إلىالمسجد األقصى المبارك، يشير 

، والتي "أن تنتصر على هتلر" ، لما أصدر كتابه الشهير، تحت عنوان 2007قبل أعوام، أي في عام 
فيها قرأ مستقبل إسرائيل قراءة سوداء قاتمة، لما حثّ اإلسرائيليين على السعي للحصول على جواز سفر 
إضافي آخر، حيث كانت هذه القراءة لمستقبل قاتم السواد، فأنا أقول له إن النار التي يتنبأ بأنها ستحرق 

 إلشعالها، والتي ستمتد للمساس المسجد األقصى المبارك، فال شك أنها لن تحرق إالّ اليد التي ستمتد
  ".بالمسجد األقصى المبارك

  2/6/2011، 48يو موقع فلسطين
  

  األقصى اليومالمسجد  عاماً من دخول 45منع المصلين تحت الـ  .30
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية، أمس، أنها ستفرض قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد األقصى : القدس

 45رطة إلى أن ستقصر الصالة اليوم على الذكور الذين تزيد أعمارهم على وأشارت الش .المبارك اليوم
عاماً من حملة الهوية الزرقاء وأنها ستنشر أعداداً كبيرة من عناصرها في المدينة وتحديداً في البلدة 

مشيرة إلى أن هذه اإلجراءات تأتي عشية حلول  .القديمة وعلى بواباتها وفي محيط المسجد األقصى
  ".النكسة"ذكرى 

  3/6/2011 رام اهللا، األيام،
  

  تطلق حملة للتذكير بقضية القدس والمسجد األقصى" مؤسسة األقصى" .31
، 48، في األراضي الفلسطينية المحتلة عام "مؤسسة األقصى للوقف والتراث" أطلقت :القدس المحتلة

 الحتالل 44لذكرى الـ ، وذلك في ا"التذكير بقضية المسجد األقصى المبارك والقدس الشريف"حملة لـ
إلى ..  عاماً والمسجد األقصى يئن تحت نير االحتالل 44"شرقي القدس والمسجد األقصى، تحت شعار 

وقالت المؤسسة إنها ستقوم بتوزيع عشرات آالف اإلعالنات الملونة متوسطة الحجم على  ".متى يا أمتي؟
لداخل الفلسطيني، معربة عن أملها في أن يقوم المارة والسيارات في عدد من مفارق الطرق الرئيسة في ا

المواطنون بتعليق هذه اإلعالنات في بيوتهم، بحيث تذكّر عموم الناس بقضية المسجد األقصى بشكل 
  . بتوزيع إعالن كبير على المساجد واألماكن العامة" مؤسسة األقصى"دائم، كما ستقوم 

  2/6/2011قدس برس، 
  

   مستوطنة أقيمت دون ترخيص قانوني في الضفةئةامأكثر من : حركة السالم اآلن .32
 أكثر أن المناهضة لالستيطان اإلسرائيلية اآلن حركة السالم أعلنت:  وكاالت، الحياة الجديدة-محافظات 

 على ترخيص  دون ترخيص قانوني في الضفة الغربية المحتلة حصلت الحقاًأقيمتمن مئة مستوطنة 
  .وتمويل من السلطات

  3/6/2011يدة، رام اهللا، الحياة الجد
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  مستوطنون يهود يضرمون النار في حقول الفلسطينيين قرب نابلس .33
، المقامة على أراضي قرى جنوب نابلس النار في "يتسهار" أضرم المئات من مستوطني مستعمرة :نابلس

وقالت مصادر فلسطينية إن  .2/6المحاصيل الزراعية في قريتي مادما وبورين يوم الخميس 
مستوطنين أضرموا النار في حقول المواطنين الفلسطينيين المزروعة بالقمح والشعير، تحت غطاء ال

وأضافت أن مواجهات اندلعت .  دونمات بالكامل10وحماية جنود االحتالل، ما أدى إلى احتراق نحو 
  .في أعقاب ذلك بين الشبان والمستوطنين وجنود االحتالل، الذين وفروا الحماية للمستوطنين

  2/6/2011قدس برس، 
  

   في الخليل الشهر الماضي فلسطينيا72ًاالحتالل اعتقل : تقرير .34
نسخة عنه، أن قوات " قدس برس" أكد نادي األسير الفلسطيني في تقريره الشهري، الذي تلقت :الخليل

 سطينياً فل مايو الماضي، أكثر من اثنين وسبعين مواطناً/االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت، خالل شهر أيار
  .من محافظة الخليل بجنوب الضفة المحتلة

  2/6/2011قدس برس، 
  

  على الوالدة وهن مقيدات األيدي  تجبر األسيرات"إسرائيل": العربية الجامعة .35
األوضاع الصحية المأسوية "حذر تقرير أصدرته الجامعة العربية، أمس، من :  أحمد علي-القاهرة 

رائيلية، والتي وصلت إلى ذروتها بجعل هؤالء األسرى حقول لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلس
ضرورة تفعيل قرار منظمة الصحة العالمية األخير الذي يطالب " على ، مشدداً"تجارب ألدوية خطيرة

بوقف االنتهاكات الصحية لالحتالل في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة خصوصا األسرى 
 أمراض نسائية أخصائية أو أخصائياألسيرات يعانين من عدم وجود "ن وأوضح التقرير أ ."الفلسطينيين

خاصة وأن بينهن حوامل بحاجة إلى متابعة صحية خاصة أثناء الحمل وعند الوالدة، ويجبرن على 
  ."الوالدة وهن مقيدات األيدي من دون مراعاة آلالم المخاض والوالدة

  3/6/2011الراي، الكويت، 
  

   في سجون االحتالل22 الـ عامهأسير من غزة دخل  .36
، من سكان قطاع غزة)  عاما39ً(قال مركز األسرى للدراسات، إن األسير أيمن مصطفى الفار : غزة
  . دخل أمس، عامه الثاني والعشرين على التوالي في سجون االحتالل،يقضي حكماً بالسجن المؤبدو

  3/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  بعد تدهور وضعه الصحي فلسطيني أسيراالحتالل يفرج عن  .37
غرب رام اهللا، عن األسير ياسر " عوفر"، من سجن 2/6 أفرجت سلطات االحتالل، يوم الخميس :غزة

، من مدينة الخليل، إثر تدهور حالته الصحية بشكل خطير بسبب معاناته من داء ) عاما58ً(الرجوب 
 على فترات متقطعة، ويعتبر اً عام14األسير الرجوب أمضى في سجون االحتالل أكثر من  و.السرطان

 لرعاية األيتام، ومبعد سابق لمرج الزهور من قيادات حركة حماس ويشغل منصب رئيس جمعية دوراً
في لبنان، وهو الشقيق التوأم للنائب عن حماس نايف الرجوب المعتقل لدى قوات االحتالل وشقيق 

  .القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية جبريل الرجوب
  2/6/2011قدس برس، 
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   في اليوم380 ال يتجاوز  رفح المسافرين عبر معبرعدد: رئيس هيئة المعابر .38

قال حاتم عويضة، رئيس هيئة المعابر الحدودية في قطاع غزة، إن المشكلة الوحيدة التي تواجه حركة 
المصري بمرورهم المسافرين عبر معبر رفح، تتمثل في العدد المنخفض للمسافرين الذين يسمح الجانب 

الموظفين المصريين التنفيذيين في "وفي تصريحات للشرق األوسط قال عويضة، إن . عبر المعبر
 في اليوم، ما يشكل أزمة للجانب  مسافرا380ً و350المعبر، يسمحون بمرور عدد يتراوح ما بين 

الحكومة المصرية عن هذه اإلشكالية ال تعود بالمطلق إلى تراجع "واستدرك عويضة، أن . "الفلسطيني
  ."قرارها بإدخال تسهيالت على عمل المعبر، بقدر ما يتعلق بأداء الموظفين التنفيذيين فيه

، "تكون السلطات المصرية أصرت على عرض أسماء المسافرين قبل يوم من سفرهم"ونفى عويضة أن 
وشدد على أن الجانب . ة إلى أن هذا األمر قد طرح في اجتماعات الطواقم الفلسطينية والمصريمشيراً

وذكر عويضة أن نسبة المسافرين الذين تقوم السلطات  .المصري ال يصر على تقديم قوائم مسبقة
 %17 و10، منوها بأنها كانت تتراوح ما بين %5، تبلغ المصرية بإعادتهم بدعوى أنهم ممنوعون أمنياً

  .قبل إعالن التسهيالت على عمل المعبر
  3/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  إنهاء المعيقات أمام حركة المسافرين في الجانب المصري لمعبر رفح: المستقلةالشخصيات  .39

مع الجانب   المستقلةالفلسطينية أسفرت االتصاالت واللقاءات المكثفة التي قام بها تجمع الشخصيات :غزة
رية في معبر رفح أمام المصري عن تذليل العقبات التي واجهت أداء وإجراءات الطواقم الفنية واإلدا

 ترتيبات مهمة لتسهيل حركة إدخالوكشف التجمع أن القيادة المصرية أكدت على  .حركة المسافرين
المسافرين وعددهم بما يتناسب مع القدرات واإلمكانيات الفنية واإلدارية المتاحة والمرتبطة بالجانبين 

ن مصر قدمت أ رفيعة المستوى تأكيدات بونقل التجمع عن قيادات أمنية مصرية .الفلسطيني والمصري
جل فتح معبر رفح البري أ من "إسرائيل"ـتسهيالت لألشقاء الفلسطينيين ليس لها مثيل وأنها تصدت ل

 بسهولة العبور من قطاع  عاما40ً وأكثر من  عاما18ً تقل عن التيبشكل دائم حيث يسمح لألعمار 
  .من مختلف األعمارغزة إلى مصر دون تأشيرة مسبقة وكذلك النساء 

  3/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   مصر السماح بإدخال حمولة السفينة الماليزية للقطاعيناشدونوادي غزة  أهالي .40
 ناشد أهالي وادي غزة، الذين يعانون جراء استمرار فرض الحصار اإلسرائيلي على القطاع للسنة :غزة

سماح بإدخال معدات لتمديد شبكة الصرف الصحي، كانت الخامسة على التوالي، السلطات المصرية ال
ودعا األهالي في بيان صادر  .على متن سفينة المساعدات الماليزية، المتوقفة في ميناء العريش المصري

نسخة عنه المنظمات اإلنسانية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لفك الحصار " قدس برس"عنهم، تلقت 
 المصرية بضرورة السماح للمتضامنين الماليزيين والمساعدات المحتجزة في عن غزة، وإقناع السلطات

بالوقوف أمام "كما ناشدو جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي . ميناء العريش بالوصول إلى غزة
  ".مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار غزة وتدشين بنية تحتية تتناسب مع الوضع اإلنساني في القطاع
  3/6/2011قدس برس، 

  
   تنتظر إذن السلطات اللبنانية للسماح بتنظيم المسيرة  النكسةلمسيرةاللجنة التحضيرية  .41

 عبد .يؤكد عضو اللجنة التحضيرية لمسيرة النكسة المقررة يوم األحد، د: ، رويترز.)أ.ش.أ(السفير، 
ويقدر سكرية أن يكون عدد أن اللجنة تنتظر إذن السلطات اللبنانية للسماح بتنظيم المسيرة، "الملك سكرية 
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 من الخمسين ألف مشارك الذي صنعوا مسيرة العودة، ويتوقع أن المشاركين في مسيرة النكسة أقل نسبياً
ويوضح  .يصل حجم المشاركة إلى عشرين ألف شخص، وذلك بسبب التأخر في االستعدادات اللوجيستية

دود، ولهذا يتم النقاش حول نقطة توقف  عند الحإشكالالسلطات اللبنانية تتخوف من أي "سكرية أن 
المسيرة، وبدورها تعتبر اللجنة التحضيرية أن تحديد نقطة التجمع في منطقة بعيدة عن الحدود اللبنانية 

  ."الفلسطينية، يفقد المسيرة معناها ورسالتها
ا مسيرة للمسيرة سقف واضح، وال أحد يريد تخطيه هو أنه"يوضح عضو اللجنة سيف الدين موعد أنه و

 والعمل على التنظيم األكبر لضبط حركة إشكالسلمية، ولهذا في حال نلنا الموافقة نعمل على تجنب أي 
  ."الحشود إضافة إلى أننا نعمل على تقدير دقيق لحجم المشاركة، مما يساعد على تأمين النقليات الالزمة

 استعداداتها من مشق تجري حالياًوذكرت وكالة الشرق األوسط أن الفصائل الفلسطينية المقيمة في د
خالل لجنة مشكلة لحشد أعداد كبيرة من الفلسطينيين الالجئين في مسيرة لهضبة الجوالن المحتلة يوم 

، لكسر الحواجز األمنية واختراق خطوط "يوم العودة"، في ما سمي بـيونيو/  حزيران5 المقبل األحد
 ستنطلق من التيدت مصادر فلسطينية مطلعة بأن المسيرة وأفا. التماس مع فلسطين المحتلة عبر الجوالن

  . للنكبة63 دمشق ستكون أضعاف المسيرة التي جرت على الحدود السورية في الذكرى الـ
  3/6/2011السفير، بيروت، 

  
   رفح يطلقان االستثمارومعبرالمصالحة : غزة .42

والتسهيالت " مايو/ أيار"الماضي شكل اتفاق المصالحة الموقع في الرابع من الشهر :  حامد جاد- غزة
 من الثامن والعشرين من الشهر التي اتخذتها مصر بفتح معبر رفح  في االتجاهين بشكل دائم اعتباراً

 أمام رجال المال واألعمال إلطالق مبادرات للبدء بمشاريع استثمارية في غزة واتخاذ نفسه دافعاً
  . اإلعمارخطوات عملية  تمهيدا للمشاركة في مرحلة إعادة

محمد مصطفى هذه " الذراع االستثمارية للسلطة"وفيما تصدر رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني 
 عن إنشاء صندوق بقيمة مليار دوالر لالستثمار في غزة كشف علي الحايك التحركات عبر إعالنه أخيراً

مرين، ورجال األعمال رئيس جمعية رجال األعمال النقاب عن ترتيبات تجري الستقبال وفد من المستث
 غزة للقاء نظرائهم من رجال األعمال المحليين بهدف بحث فرص إلى بزيارة المصريين سيقوم قريباً

إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وعقد اتفاقات وتفاهمات تتعلق بتعزيز حركة التبادل التجاري بين 
 مع اتحاد الصناعات ت جرت أخيراًإلى أن اتصاالفي حديث مع جريدة الغد وأشار الحايك  .الطرفين

المصرية، وجمعية رجال األعمال المصرية، لبحث جملة من قضايا التعاون المشترك، وترتيب زيارة 
  .لعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص المصري إلى غزة

 من أعضاء الغرفة التجارية لغزة من جهته أعلن رئيس غرفة تجارة غزة محمود اليازجي أن وفداً
ور الشهر الحالي العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاء مع اتحاد الغرف التجارية المصرية تلبية سيز

لدعوة وجهها االتحاد، منوها إلى أن هذه الزيارة تهدف بالدرجة األولى بحث التسهيالت المصرية 
وتفعيل الممنوحة لتسهيل حركة تنقل رجال األعمال الفلسطينيين من وإلى القطاع عبر معبر رفح، 

االتفاقات التجارية الموقعة بين الجانبين التي تعطل تنفيذها قسراً خالل السنوات الماضية بسبب األوضاع 
  .التي عاشها القطاع في ظل الحصار واالنقسام

  3/6/2011الغد، عمان، 
  

  غزة بال أدوية: اللجنة الصحية في المجلس التشريعي .43
 رئيس اللجنة الصحية في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حذر النائب خميس النجار: حامد جاد -غزة 

كتلة حماس البرلمانية من خطورة تعرض الوضع الصحي في غزة لكارثة اثر نفاد عشرات األصناف 
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 70 من األدوية األساسية في غزة رصيدها صفر، وأن  صنفا190ً أن من األدوية األساسية موضحاً
  .قادمة ستنفد خالل األشهر الثالثة الصنفاً

وذهب النجار إلى اتهام الحكومة التي يرئسها سالم فياض بأنها عمدت منذ فرض الحصار إلى تقليص 
منذ عام "وقال  .من اإلجمالي المقدم لوزارة الصحة% 40حصة غزة من األدوية التي تقدر بنحو 

من % 51 وصل غزة 2008 غزة ففي عام إلى تقلصت األدوية والمستلزمات الطبية الواردة 2007
  ".فقط% 42 وصل 2010، وفي العام %42 وصل 2009المستلزمات الطبية وفي العام 

  3/6/2011الغد، عمان، 
  

   دراسات تاريخية في إصدار جديد"المستقبلالقدس تاريخ " .44
: القدس"عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، صدر حديثاً كتاب بعنوان :  وفاء عواد- بيروت

، حرره الباحث في تاريخ فلسطين، األستاذ الجامعي عصام نصار، وقدم له رشيد "تاريخ المستقبل
 والسياسية، شارك فيها عشرون واالجتماعيةالخالدي، وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات التاريخية 

رق وتتناول الدراسات مدينة القدس، بتاريخها وحاضرها وفي واقعها الراهن أيضاً، وتتط .باحثاً مختصاً
.  المخيلة الدينية لهذه المدينة عالوة على آثارها التاريخية، وما يتعلّق بها كموضوع للعالقات الدوليةإلى

ويتعقّب الكتاب محاوالت إسرائيل جعل القدس مدينة يهودية، فيما تركّز بعض الدراسات على القدس 
  .تبارها مدينة عربية فلسطينيةبمرحلة ما قبل الكولونيالية، وال سيما أواخر العهد العثماني، باع

  3/6/2011، البيان، دبي
  

  كتاب األسبوع في ألمانيا لمؤلفة فلسطينية.. "بينما كان العالم نائماً" .45
 "بينما كان العالم نائماً" قالت الناشرة األلمانية هلدغارد فوغل، إن أفضل كتاب لهذا األسبوع هو :برلين

ويروي الكتاب قصة عائلة فلسطينية هجرت  .شر باأللمانية مؤخراًللمؤلفة الفلسطينية سوزان عبد اهللا، ون
وحظيت المؤلفة الفلسطينية بثناء كبير على عملها  .1948 في عام "إسرائيل"من موطنها إثر قيام 

لم يحدث أن  ":الروائي هذا، من كتاب أوروبيين مشاهير، ومن ضمنهم السويدي هيننغ مانكل، الذي قال
  ."ين وإسرائيل إلى هذا الحدشدني كتاب عن فلسط

واعتبر مثقفون من الجالية الفلسطينية في أوروبا أن فلسطين بحاجة لسفراء أدبيين من هذا العيار، في 
  .وقت تتفتح فيه مدارك األوروبيين على النداء الفلسطيني بشكل غير مسبوق

  2/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   في الضفة الغربيةئتي مصحف نظام بريل لمكفوفين فلسطينيين ماألردن يسلّم .46
قام رئيس مكتب التمثيل االردني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية عواد السرحان           :  جمال جمال  -رام اهللا   
 مـصحف للـضفة     100( مصحف شريف مصممة على طريقة نظام بريل للقراء المكفوفين           200بتسليم  

هذه المصاحف امس في مقر الممثلية االردنية بمدينة رام اهللا الى عـدد مـن               وتم تسليم   ). ومثلها للقطاع 
  . جمعيات رعاية المكفوفين العاملة في االراضي الفلسطينية

  3/6/2011، الدستور، عمان
  

  »النكسة«استنفار أمني لبناني لمواكبة التحركات الفلسطينية على الحدود في ذكرى  .47
تها األمنية والعسكرية، لمواكبة التحرك الواسع والمظـاهرات المرتقبـة          استنفرت الدولة اللبنانية، بأجهز   

 الفلسطينية، التي تحشد لها الفصائل الفلسطينية في ذكرى         -على تخوم الخط األزرق عند الحدود اللبنانية        
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ـ    و. »النكسة« الجيش اللبناني لم يتخذ أي قرار بمنع هذه        «، أن   »الشرق األوسط «أكد مصدر أمني لبناني ل
هناك تنسيقا بين السلطة اللبنانية والجانب الفلسطيني لتـأمين         «، وأشار إلى أن     »المظاهرات أو التجمعات  

  .»الحماية لهذا التحرك، وإبعاد المشاركين فيه عن خطر أي اعتداء إسرائيلي جديد
تـي  األجهزة اللبنانية ستتفق مع منظمي هذه المسيرة علـى النقطـة ال           «وشدد المصدر األمني على أن      

سيحصل فيها التجمع واالعتصام، كي ال يكون هؤالء عرضة للخطر أو في مرمى نيران قوات االحتالل                
  .»اإلسرائيلية

وكانت مصادر ميدانية في الجنوب، أفادت بأن الجيش اللبناني عمم على حواجزه المنتشرة على الطـرق                 
ت العابرين إلى المنطقة، مع التشديد      وجوب التدقيق في هويا   «المؤدية إلى المنطقة الحدودية في الجنوب       

على منع مرور قافالت فلسطينية ال يستحوذ ركابها على تصريح خاص بـذلك صـادر عـن الجـيش                   
  .»اللبناني

أي تحرك فلسطيني باتجاه المنطقة الحدودية التي تم        ) قوننة(قيادة الجيش اللبناني بصدد     «وأشارت إلى أن    
) القوننـة (هـذه   «، أوضـحت أن     »سكرية عند الشريط الحدودي   منطقة ع ) النكسة(إعالنها عشية ذكرى    

من قيادة الجيش بطلب تـصريح يتـضمن عـدد          ) النكسة(تقتضي أن تتقدم الجهات المنظمة لمظاهرات       
لى تحديد نقاط االنطالق والتجمع للمتظاهرين      المشاركين في هذه المظاهرات أفرادا وحافالت، باإلضافة إ       

  .»لكي يصار بناء عليه إلى منحهم تصاريح رسمية بذلك
  3/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  بسبب ضغوط خارجية على الجيش اللبناني" 2مسيرة العودة ـ "إلغاء ": األخبار" .48

مسيرة العودة  «خذ مساء أمس  بتأجيل      اتُّقال أحد المسؤولين فلسطينيين إن قراراً نهائياً          : قاسم. قاسم س 
أسـباب  . لن تكون هناك أي مراسم إلحياء ذكرى النكسة على الحدود مع فلسطين           وأضاف أنه   . »2ــ  
كثيرة، ليس أقلّها الرسائل التي وجهت الى الجيش اللبناني من الخـارج بـشأن              » 2مسيرة العودة   «إلغاء  

 وأكد المسؤول   .»1701 الحدود تحت غطاء القرار الدولي       ضرورة منع هذه المسيرات من التوجه الى      «
، وسيذكر  »ُأجلت«في بيان لها، أن المسيرة      » لجنة التنسيق والمتابعة لحملة حق العودة     « اليوم ستعلن    أن

  :البيان األسباب التي دفعت المنظمين الى ذلك، وهي
ية الواليات المتحدة االميركية جيفري     الضغوط األميركية عبر سفيرة أميركا ومساعد وزيرة خارج       : أوالً

  .فيلتمان، باإلضافة إلى قيادة اليونيفيل، على الجيش اللبناني
  .موقف الجيش الرافض لمثل هذه المسيرات على الحدود وإعالنه المنطقة الحدودية منطقة عسكرية: ثانياً
اني بحال توجه هذه المسيرة الـى       تأكيد حرص اللجنة المنظّمة على عدم تأزيم الوضع الداخلي اللبن         : ثالثاً

  .الحدود في التوقيت الحالي
هكذا، وعلى مدى يومين، كانت اللجنة المكلفة التواصل مع الجيش الستصدار تصاريح تسمح لالجئـين               

فبالنسبة إليها، كان مكان المسيرة مقدساً وال يمكن التفـاوض          . بالوصول الى الحدود في حالة انعقاد دائم      
إذا لم ننجح في التوجه     «. سبة إلى التوقيت، فيمكن تعديله، بل حتى تأجيله إلى موعد الحق          أما بالن . بشأنه
، يقـول أحـد المـسؤولين       » حزيران الى الحدود، يمكننا أن نعاود المحاولة في أي وقـت آخـر             5في  

ند العـدو  إبقاء حالة التوتر والقلق ع«أما سبب تأخير إعالن إلغاء المسيرة، فهو بكل بساطة          . الفلسطينيين
  .، يقول مسؤول آخر في اللجنة»اإلسرائيلي

فاللجنة على تواصل مع اللجان في الساحات األخـرى، أي  . اإللغاء لن يكون على الساحة اللبنانية وحدها   
قرار اللجنة ليس منعزالً    «سوريا، واألردن، ومصر، باإلضافة الى الداخل الفلسطيني في الضفة وغزة و          

  . ، يقول المسؤول نفسه» تشهد أي تحركات كبيرةعن هذه الساحات التي لن
  3/6/2011، االخبار، بيروت
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  مايو / ر أيا15 تكرار مأساة ولكن ال نريد بالتظاهر الفلسطينييننحترم حق : وليامز لميقاتي .49

وضح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الممثل الخاص لألمين العام لألمم              : بيروت
 في لبنان مايكل وليامز في مكتبه في بيروت أمس، أنه أجرى االتصاالت مع المراجـع األمنيـة                  المتحدة

المختصة في شأن الوضع في الجنوب في ضوء الدعوة الى التظاهر من قبل منظمات لبنانية وفلـسطينية          
تي واتفقنـا   بحثت الموضوع مع الرئيس ميقا    «: وعن التظاهرة المرتقبة األحد، قال وليامز      .األحد المقبل 

نحن نحترم  . الماضي) مايو( أيار   15على اننا ال نستطيع ان نرى مجدداً تكرار المأساة التي حصلت في             
  .»بالكامل حق الشعب الفلسطيني بالتظاهر والمطالبة بحقوقه، لكن ال نريد أن يتكرر ما حصل
  3/6/2011، الحياة، لندن

  
  على لبنان لقبول التوطينضغوطات دولية : الحزب السوري القومي االجتماعي .50

هناك ضغوطا كبيـرة    «أسعد حردان، امس، الى أن      » الحزب السوري القومي االجتماعي   «أشار رئيس   
تمارس على لبنان من دول غربية وأجنبية، تنفذ أجندة صهيونية، الن المطلوب أن يبقى لبنـان رازحـاً                  

 يوطن فيه الفلسطينيون في سياق خطة       تحت وطأة المشاكل بمختلف أنواعها، وهو ال يزال مطروحاً كبلد         
  .»تصفية المسألة الفلسطينية

 3/6/2011، السفير، بيروت
  

  القرار السياسي المصري بشأن فتح معبر رفح ثابت وراسخ: سفير مصر في رام اهللا .51
القرار السياسي المـصري فـي      « صرح السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان بأن           :غزة

بر رفح هو قرار ثابت وراسخ وال توجد مطلقاً تدخالت خارجية في هذا الصدد، ومـصر ال                 شأن فتح مع  
. ، في إشارة إلى أنباء تحدثت عن ضغوط أميركية لوقف التسهيالت الجديدة في المعبر             »تسمح بهذا األمر  

االعتبارات المصرية وراء قرار فتح معبر رفح هي المصالح الوطنيـة والقوميـة وفـك               «وأوضح أن   
ووصف المشكالت التي تواجه المسافرين الفلسطينيين عبر المعبـر بأنهـا ال             .»لحصار عن قطاع غزة   ا

مشاكل ذات طابع تنظيمي وفني تحتاج إلى تعاون وتنسيق مشترك بين الجانبين الفلـسطيني             «تعدو كونها   
  .»والمصري للتغلب عليها

  3/6/2011الحياة، لندن، 
  

  حول قرب صفقة شاليط" المصريون"ينفي ما نشرته ": إسرائيل"سفير مصر األسبق لدى  .52
محمد بسيوني، سفير مـصر األسـبق لـدى         أن  : بيت لحم  من   3/6/2011وكالة معاً اإلخبارية،     نشرت

    علـى  " المصريون"اإلذاعية ما نقلته صحيفة     " معا" به نشرة أخبار شبكة      إسرائيل، نفى في تصريح خص
ة تبادل األسرى مع إسرائيل وأن الساعات المقبلة قد تـشهد           لسانه، والذي يتحدث عن تقدم جدي في صفق       

ما زالـت عوائـق      حيث   .اإلعالن رسميا عن التوصل التفاق لتبادل األسرى بين إسرائيل والفلسطينيين         
كبيرة تواجه صفقة التبادل تتمثل في إصرار إسرائيل على إبعاد عدد كبير من األسـرى الـذين سـيتم                   

 أسيرا تتهمهم إسـرائيل بـالوقوف       40فض اإلفراج عن عدد أخر يقدر بـ        اإلفراج عنهم، إضافة إلى ر    
  .وراء عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين

 من القاهرة، أن رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة ابراهيم           2/6/2011قدس برس،    وذكرت
س الهيئة األمنية والـسياسية     رئي) 1/6(أن المسؤولين المصريين سلموا بالفعل يوم األربعاء        أكد  الدراوي  

بوزارة الجيش اإلسرائيلية، عاموس جلعاد، مطالب الفصائل الفلسطينيين اآلسـرة للجنـدي اإلسـرائيلي              
  .األسير جلعاد شاليط، وأن الكرة اآلن في ملعب الحكومة اإلسرائيلية
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يق انجاز فـي    األنباء التي تحدثت عن إمكانية تحق     " قدس برس "ونفى الدراوي في تصريحات خاصة لـ       
لقد سلمت القاهرة مطالب الفصائل اآلسرى للجندي األسير جلعـاد          : "صفقة األسرى خالل ساعات، وقال    

  ".شاليط بشأن إطالق سراح األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
ال توجد معلومات عن طبيعة الحوار الدائر بين األطراف المعنية بهـذا األمـر فـي الوقـت                  " :وأضاف
لكن األكيد أن الحكومة المصرية الجديدة تسعى لتحقيق اختراق حقيقي في هـذا الملـف شـبيه                 الراهن،  

وبالتالي فكل المعلومات التي يتم تـداولها حاليـا         . باالنجاز الذي أحرزته في ملف المصالحة الفلسطينية      
رة اآلن في   بخصوص هذا األمر ال ترقى إلى مستوى الحقيقة وإنما هي مجرد تخمينات ليس إال، ألن الك               

  .، على حد تعبيره"الملعب اإلسرائيلي
  

  "إسرائيل"الشركات تبحث استئناف تصدير الغاز إلى : وزير البترول المصري .53
قال وزير البترول المصري عبد اهللا غراب أمس الخميس إن الشركات المعنية            :  صالح جمعة  - القاهرة

ت وإنه ال توجد مـسائل سياسـية تعـوق          بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل تبحث استئناف الصادرا       
  .التوصل إلى اتفاق

وقال غراب في ختام أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إن األطـراف                
الدولية لن تلجأ إلى التحكيم الدولي إال في حالة عدم الوصول إلى اتفاق معهم، مؤكدا أن هناك مشاورات                  

»  إسـرائيل -إمبال أميركان «وكانت شركة   . طراف التي تستورد الغاز المصري    مستمرة بين مصر واأل   
قالت يوم الثالثاء الماضي إنها تعتزم بدء عملية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات                

 في المائة فـي شـركة       12.5، وأضافت الشركة التي تساهم بنحو       "إسرائيل"الغاز الطبيعي المصري إلى     
التي تتولى عملية تصدير الغاز المصري إلسرائيل، أنها تحالفت مـع مـساهمين             » ق المتوسط غاز شر «

 -لبدء عملية التحكيم التي سـتتم بموجـب معاهـدة مـصرية        » غاز شرق المتوسط  «آخرين في شركة    
وأكد غراب على أن الدول المستوردة للغاز المصري ال ترفض مناقشة تعديل            . أميركية لحماية االستثمار  

وأشار غراب إلى أن بلده تسعى إلى أن تكون العقود الخاصة بالغاز متوازنة بين الطرفين               . سعار الغاز أ
  .المنتج والمستهلك، وذلك لضمان استمرار تنفيذ االتفاقيات الخاصة بتوريد الغاز للدول األخرى
 3/6/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   واقامة عالقات معها"اسرائيل"من أحفاظ على ليبيا يتعهدون لنتنياهو بالثوار  :القدس العربي .54

اعلن الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي انه نقل رسالة مـن           :  يو بي اي   - ا ف ب     - واشنطن   -القدس  
المجلس الوطني االنتقالي في ليبيا، الهيئة التي تمثل الثوار، الى رئيس الـوزراء االسـرائيلي بنيـامين                 

  .دسنتنياهو خالل لقاء الخميس في الق
ـ   خالل لقاء دام ساعة ونصف الساعة ابلغت رئيس الوزراء رسالة شـفوية            '،  'فرانس برس 'وقال ليفي ل

من المجلس مفادها ان النظام الليبي القادم سيكون معتدال ومناهضا لالرهاب، يهتم بالعدالة للفلـسطينيين               
  .'وامن اسرائيل

 3/6/2011، القدس العربي، لندن
  

   غزة  قطاع أنفاق تهريب على الحدود معةثالثاألمن المصري يضبط  .55
تمكنت سلطات األمن المصرية من ضبط ثالثة انفاق جديدة على الحدود المصرية مـع    : )د ب ا  ( -رفح  

قطاع غزة فى اطار الحملة التى تقوم بها االجهزة االمنية فى شمال سيناء على الحدود المـصرية مـع                   
نطقة البراهمة وهى انفاق تستخدم فى تهريب البـضائع         ضبطت هذه األنفاق فى م     .قطاع غزة واسرائيل  

والسلع المصرية وكذلك نفق مخصص لتهريب اسطونات وانابيب الغاز الى غزة وهو مايفسرأزمة الغاز              
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وغياب االسطونات واالنابيب فى شمال سيناء والتى تعانى بشدة وألول مـرة ألزدحـام رهيـب حـول       
  .زة وبأسعار مضاعفة مما خلق مشكلة وازمة الغاز فى سيناءمستودعات الغاز حيث يتم تهريبها الى غ

ويذكر أن عمليات تهريب البضائع عبر االنفاق مستمرة رغم فتح مصر لمعبر رفح بشكل يومى وذلـك                 
  .كون معبر رفح يتم فيه عبور االشخاص فقط بدون البضائع

 3/6/2011، موقع مصراوي
  

  "سرائيلإلقسوته على "ا وبامأمرشح الرئاسة االمريكية الجديد يهاجم  .56
وذلك بتوجيه  , 2012 اعلن ميت رومني رسميا ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة األمريكية في         : بيت لحم 

اوباما يتـصرف   " واضاف .االنتقاد والهجوم على الرئيس باراك اوباما بسبب اساءة العالقة مع اسرائيل          
انه يعالج اسرائيل بـنفس الطريقـة       "وقال   . بوضوح وبقوة على تقويض صديقنا وحليفنا منذ فترة طويلة        

  ".للعديد من البلدان األوروبية على افتراض أن إسرائيل هي على خطأ
  3/6/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
  كي مون يؤيد قيام دولة فلسطينيةبان  .57

نية ولكـن  إنه يؤيد قيام دولـة فلـسطي   'قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس           : روما
وأعرب مون في تصريح له حول االعتراف بالدولة الفلسطينية مـن قبـل             . 'األمر بيد الجمعية العمومية   

األمم المتحدة عقب لقائه الرئيس محمود عباس في العاصمة االيطالية روما، عن أمله بأن يتفهم أعـضاء                 
   .مناقشتهاألمم المتحدة المطلب الفلسطيني حول االعتراف بالدولة الفلسطينية و

  2/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   دوالر مليون 235بـ" العصا السحرية"نظام   تمولالواليات المتحدة األمريكية": يديعوت" .58
اإلسرائيلية أن الواليات المتحـدة األمريكيـة       " يديعوت أحرنوت "ذكرت صحيفة   :  صفا –القدس المحتلة   

من أجل تطوير نظام العصا السحرية،      " إسرائيل" مليون دوالر لصالح     235.7صادقت على تحويل مبلغ     
، باإلضافة إلى تطوير األنظمة الدفاعية العتـراض الـصواريخ فـي            )3حيتس  (وتطوير نظام صاروخ    

  .الفضاء الخارجي
  3/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

   
   1980إلتحاد سعى إلى حل الدولتين منذ ا: مدير معهد االتحاد األوروبي للدراسات األمنية .59

نظّم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أمس األول، محاضرة بعنوان          :  ”الخليج“أبوظبي  
، في مقره في أبوظبي، حيث دار خاللها النقاش حـول موقـف             ”االتحاد األوروبي والقضية الفلسطينية   “

  .، والدور الذي يمكن أن تؤديه أوروبااالتحاد األوروبي من القضية الفلسطينية
ألقى المحاضرة ألفارو دي فاسكونسيلوس مدير معهد االتحاد األوروبي للدراسات األمنية فـي بـاريس،               

، إلى إيجاد حّل للقـضية الفلـسطينية،        1980عام  ” إعالن البندقية “مؤكداً أن االتحاد األوروبي سعى منذ       
ف االستيطان في األراضي الفلسطينية، من خالل قيـام دولتـين           ، ووق ”اإلسرائيلي“ووضع حد لالحتالل    

 الفتاً إلى أن الرأي العام األوروبي       1967، جنباً إلى جنب، على أساس حدود عام ،        ”إسرائيلية”فلسطينية و 
يؤيد، بكل قوة منذ ثالثين عاماً، فكرة االعتراف بدولة فلسطينية، تكون قائمة على تلك الحدود، فضالً عن               

  .رغبة قوية له في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً وإنسانياًوجود 
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وكشف عن الكثير من استطالعات الرأي التي جرت في أوروبا حول التهديد األكبر في منطقة الـشرق                 
 أن عدم التوصل إلى سالم دائم بين الفلـسطينيين          2010األوسط، أظهرت حسب آخر استطالع في عام        

من األروبيين إن هناك صعوبة     % 51هو الخطر والتهديد األكبر في المنطقة، حيث قال         ،  ”اإلسرائيليين”و
وبنـاء  ” اإلسرائيلي“منهم، أن االحتالل    % 41في التوصل إلى حل أو تسوية سلمية بين الطرفين، وذكر           
  .المستوطنات هما الخطر األكبر الذي يهدد استقرار المنطقة

يام االتحاد األوروبي بفرض عقوبات اقتـصادية أو سياسـية علـى            وفي رده على سؤال حول إمكانية ق      
إلجبارها على تقديم تنازالت للفلسطينيين، أوضح فاسكونسيلوس أن االتحاد األوروبي ال يمكنه            ” إسرائيل“

  .من خالل تقديم الدعم  للفلسطينيين” إسرائيل“إنما يمكن أن تضغط على ” إسرائيل“فرض عقوبات على 
  3/6/2011، قةالخليج، الشار

  
   في مجال الصواريخ والرؤوس النوويةموسكوواشنطن تتجاوز  .60

 الصواريخ البالستية والرؤوس النووية التي تنشرها أن األمريكيةعلنت السلطات أ : وكاالت–عواصم 
 األربعاء تتجاوز تلك التي تنشرها روسيا، وذلك بحسب معطيات رسمية نشرت الواليات المتحدة حالياً

وبحسب  . الماضيفبراير/ معاهدة ستارت التي دخلت حيز التطبيق في الخامس من شباطتطبيقا ل
 بين صواريخ  صاروخا822ً، فان واشنطن تملك األمريكيةالمعطيات الصادرة عن وزارة الخارجية 

بالستية عابرة للقارات وصواريخ بالستية تطلق من غواصات وقاذفات استراتيجية جرى نشرها، مقابل 
  . رأسا1537ًفي حين تنشر روسيا .  رأس نووي1800 تنشر أمريكان إوقال المصدر  .سيا لرو521

 تاريخ دخول معاهدة ستارت حيز فبراير/  حالة مخزون البلدين في الخامس من شباطاألرقاموتعكس هذه 
 2200 لكل من الدولتين مقابل  منتشراً نووياً رأسا1550ً من أقصىوالمعاهدة تنص على حد  .التطبيق
وبموجب بنود  .700ـ  عدد الصواريخ المنتشرة بأيضاًوتحد المعاهدة %. 30 بتخفيض نسبته أي، حالياً

  رأسا نوويا250ً و صاروخا182ً تخفض ترسانتها بواقع أنالمعاهدة، يتعين على واشنطن بالتالي 
  .خاً صارو179 و نووياً رأسا13ً تزيد موسكو ترسانتها بمقدار أن، بينما يمكن منتشراً

  3/6/2011الرأي، عمان، 
  

  بل العالقة المستجِدة بين مصر وحماس...  نتانياهو حكومةليست رفح ما يقلق  .61
أدخل القرار المصري فتح معبر رفح، المؤسستين الـسياسية والعـسكرية   :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

ون، ممن لم يعترضوا علـى      السياسي. بإسرائيل في حال تناقض وإرباك حول كيفية التصرف والرد عليه         
القرار، تنفسوا الصعداء واعتبروه حبل انقاذ إلسرائيل من األزمة التي دخلت اليها فـي ظـل ضـغوط                  
المجتمع الدولي التي تتعرض لها منذ اشهر، بسبب سياسة الحصار الذي تفرضها على فلسطينيي القطاع،               

  .عد قافلة الحرية الجديدة لكسر الحصاروالتي تصاعدت في اآلونة االخيرة مع االعالن عن اقتراب مو
بقرار مصر فتح المعبر، تكون إسرائيل قد تجاوزت مرحلة اولى من انفصالها كلياً عن القطاع، كما راى                 

) ابـو سـالم   (البعض، ويمكنها ايضاً استغالله إلغالق المعابراالسرائيلية مع القطاع، مثل معبر كـارني             
ا الى القطاع، بذريعة ان فتح معبر رفح يفتح طاقة انفـراج علـى              وغيره، وتوقيف الشاحنات التى تدخله    

ويحسم البعض ان   . الغزيين ويخرجهم من الضائقة االجتماعية واالقتصادية التي يعانون منها منذ سنوات          
فتح معبر رفح لن يغير من قواعد اللعبة، بل وال من واقع اتفاقية السالم التي شـهدت خـالل الـسنوات         

اما على صعيد المؤسسة العسكرية، فالوضع مختلف، وهناك من سارع الى اتهام            .  جموداً االربع االخيرة 
، بأنه اتخـذ هـذا القـرار إلرضـاء          »الجنراالت«النظام الجديد في مصر، الذي اطلقوا عليه اسم نظام          

وقد جاء القرار ليشكل وسيلة حيوية لتصعيد حملة التحريض على حمـاس            . اإلخوان المسلمين في مصر   
وتجاوز التحريض على  . القاتها مع ايران وحزب اهللا وما تشكله من تهديد على امن ومستقبل اسرائيل            وع
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مساهمة فتح المعبر في تهريب المزيد من االسلحة والمعدات القتالية وتعزيز القدرات العسكرية لحركـة               
يمات الفلـسطينية   وترى القيادة العسكرية ان فتح المعبر سيساعد حماس والتنظ        . حماس ليصل الى مصر   

ووصل بعضهم الى حد االدعاء أن مثل هذا القـرار سـيجعل عمليـة              . على مضاعفة قدراتها العسكرية   
  .تهريب الجندي األسير في غزة، جلعاد شليط، الى الخارج اسهل واسرع

يليون وما بين تنفُّس الصعداء والخوف من تحويل غزة الى والية ايرانية، كما قال البعض، يجمع االسرائ               
. »االرهابيـة «وحركة حماس   » محاربة االرهاب «على تحميل مصر مسؤولية امن غزة، ومطالبتها بـ         

  .وفي ظل هذا الموقف، تطالب وزارة الخارجية االسرائيلية مصر بتقديم تفسيرات وتوضيحات
هنـاك  في إسرائيل، كثيرون يرون ان فتح معبر رفح يمس بجوهر اتفاقية السالم بين مصر واسرائيل، و               

والمعطيات التي تروج لها اسرائيل تشير الى ان عـدد الغـزيين            . من يقول إنها لم تعد قائمة في الواقع       
 الف غزي ووصـل عـددهم خـالل الـشهرين           130الذين مروا من معبر رفح السنة الماضية تجاوز         

يون ان مرور هؤالء    ويرى االسرائيل . االخيرين، منذ االحداث التي شهدتها مصر، الى حوالي ثالثين الفاً         
ولكن في هذا الجانب يـرد      . يتم من دون مراقبة امنية من أي جهة خارجية، او لها عالقة باتفاقية السالم             

، بالقول انه لو أرادات حماس تهريب االسـير         »يديعوت أحرونوت «مسؤولون، حسبما جاء في صحيفة      
، بحسب المعطيات االسرائيلية وعبر     شاليط لكانت فعلت ذلك عبر األنفاق، التي وصل عددها الى سبعين          
  .الوسائل المختلفة التي استخدمتها الحركة لتهريب األسلحة والمقاتلين

ويكمن القلق االسرائيلي االكبر في حقيقة ان قرار فتح المعبر يعكس نوع العالقة الحميمة بـين حمـاس                  
 اليميني المتطرف المعـارض،     »االتحاد القومي «النائب آرييه ألداد من حزب      . والنظام الجديد في مصر   

يقول إن ما يطرحه امنيون وعسكريون من قلق حول تهريب االسلحة ليس هو الجـوهر، اذ إن مـصر،     
وعلى مدار فترة طويلة، غضت الطرف عن تهريب االسلحة عبر األنفاق وعن نشاط التهريب الواسـع                

زحفوا عبر األنفاق الى غزة ولـم       » المخربين«من حدودها الى قطاع غزة، فالكل يعرف ان المقاتلين و           
القلق االكبر الذي يجب ان يشعل الضوء االحمر أمامنا، هـو           «: ويتابع ألداد . تحرك مصر ساكناً لمنعهم   

العالقة بين مصر وحماس، وعلينا اليوم السؤال من الذي يحكم في مصر، هـل هـو نظـام االخـوان                    
  .المسلمين ام نظام الجنراالت

ولي، روبي سيبل، يلفت الى ان االتفاق بين مصر واسرائيل ال يشمل بنداً يتحـدث               الخبير في القانون الد   
واليوم، في أعقاب قرار فتح المعبـر،       . عن إغالق معبر رفح أو فتحه، لكن هناك تفاهمات بين الطرفين          

يرى سيبل ان من حق اسرائيل الدفاع عن أمنها ومنع تهريب االسلحة الى مناطق محاذيـة لحـدودها،                  
ها منع ذلك عبر تدخل دولي من االمم المتحدة وغيرها، ومع مصر نفسها واالعالن عن اجـراءات   ويمكن

تضمن فيها عدم تهريب االسلحة، وفي المقابل، على اسرائيل ان تطور كافة وسائل الرقابة التـي سـبق                  
تفاق علـى   ويشير سيبل في هذا الجانب، إلى أنه في الماضي تم اال          . واتخذتها لمراقبة حدودها مع مصر    

منع تهريب االسلحة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وطاقم أوروبي، لكن االخير لم ينفذ المسؤوليات التي               
  .ُألقيت عليه

وفي جانب آخر من القلق االسرائيلي حول العالقة بين حماس ومصر، وفي الخطوات المستقبلية التي قد                
رائيل وحماس، ال يخفي االسرائيليون مخاوفهم من       تتخذها مصر في حال تصعيد االوضاع االمنية بين اس        

  .ان تلعب مصر الجديدة دوراً جديداً أكثر عدائية السرائيل مما كان يتخذه الرئيس السابق حسني مبارك
  فشل استخباراتي

في الشهر الماضي، خرج رئيس الدائرة السياسية واالمنية في وزارة الدفاع، الجنرال عـاموس جلعـاد،                
ائيليين الى ان االحداث االخيرة التي شهدتها مصر لن تغير في واقع معبر رفح، وبأنـه ال                 ليطمئن االسر 

ومع فـتح المعبـر،     . توجد نية لدى المصريين بتغيير التفاهمات حول المعبر والقيام بفتحه امام الغزيين           
 سـقوط نظـام     أضاف القرار المصري فشالً جديداً لجهاز االستخبارات االسرائيلية بعد الفشل في تقدير           
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الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والمفاجأة من اتفاق المصالحة بـين حمـاس وفـتح أو اقتحـام                  
  .الالجئين الفلسطينيين في سورية الحدود االسرائيلية والتسلل الى مجدل شمس

عاموس جلعاد رفض اعتبار القرار فشالً استخبارياً، في اعقاب تصريحه السابق، وخرج بتصريح جديد              
: يعلن فيه ان التسرع في الحديث عن فتح معبر رفح غير مجٍد، ويجب النظر اليه من زاوية شاملة، وقال                  

نمر حالياً بفترة انقالبات وتغيرات في الشرق األوسط، ومصلحة إسرائيل العليا مع مصر هي في منـع                 «
. »ضع االمني االسـرائيلي   تهريب الوسائل القتالية، وال يمكن القول ان فتح المعبر سيؤدي الى تراجع الو            

وأما بالنسبة لجلعاد شليط، فقال إن على اسرائيل ان تنظر لقرار فتح معبر رفح من حيث األفق السياسي                  
اإلستراتيجي، وإذا لم يتم تهريب الوسائل القتالية عبر معبر رفح، فإنها ستهرب عبر األنفاق، وسنبذل ما                

قناع أو المحادثات، مـن اجـل منـع هـذه الظـاهرة أو              في وسعنا بأي طريقة ممكنة، إن كان عبر اإل        
  .»تقليصها

رئيس األركان السابق للجيش االسرائيلي، امنون ليبكن شاحاك، حذَّر من أن قرار فتح معبـر رفـح ال                  
يقض وحده مضاجع االسرائيليين، فهناك حقيقة ان حماس تسيطر على قطاع غزة ومستمرة في تهريـب                

متطور، وهذا الواقع مقلق بحد ذاته السرائيل، ويزداد القلق اكثر لمـا يعكـسه              االسلحة، وبينها السالح ال   
  .قرار فتح المعبر من توثيق العالقة بين حماس ومصر

في ظل هذا النقاش والتناقضات في كيفية الرد على القرار، تواصل اسرائيل بحث الموضـوع عبــر                
دولية لمراقبة المعبر والسعي للمحافظة     لجـان مخـتـصة، وأبـرز االقتراحات المطروحة نشر قوات        

  .على سيطرتها االمنية على غـور االردن ونشر قوات من الجيش االسرائيلي على طول النهر
  3/6/2011، الحياة، لندن

  
   أوباما فعالً؟أحرجنتنياهو هل  .62

غرس أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في خطابه أمـام الكـون            : إعداد عمر عدس  
فال عودة إلـى  .  ثوابت هذا الكيان، في صراعه مع العرب والفلسطينيين       5،/24األمريكي، يوم الثالثاء،    

  . وال حقوق لالجئين الفلسطينيين، وال تخلي عن شيء من مدينة القدس1967حدود ،
قوله بعض  وفي حقيقة األمر، هذا ما اعتاد زعماء الكيان الصهيوني قوله  دائماً وبصراحة جارحة، وما ي               

الجديد في األمر، هو أن نتنياهو هذه المرة،        . الزعماء األمريكيين بين الحين واآلخر، وبطرق دبلوماسية        
 بشيء من   1967لم يشأ أن يبقي للرئيس األمريكي تلك الفسحة الدبلوماسية، لرفض االنسحاب إلى حدود              

ال باالنسحاب   (67كون على أساس حدود ،    البالغة، حين قال الرئيس أوباما، إن حّل الدولتين ينبغي أن ي          
  ).اليها

، األمر الذي اعتبره المراقبـون      ”اإلسرائيلي“اضطر الرئيس أوباما إلى توضيح ذلك أمام مؤتمر اللوبي          
األمريكيون تراجعاً محرجاً، ما كان يجدر برئيسِ وزراء دولة تعيش علـى الخيـرات األمريكيـة، أن                 

  .حيدة في العالم إليهيضطر رئيس القوة العظمى الو
  .ولكن هذا لم يكن في ما يبدو، رأي المشرعين األمريكيين من كال الحزبين

 40، أن خطاب نتنياهو، الـذي اسـتغرق         )24/5/2011(” بوليتيكو“ذكرت الوكالة الصحافية األمريكية     
  . مرة29دقيقة، قوبل بتصفيق المشرعين األمريكيين وقوفاً 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تسابقوا إلى المنصة هـذا األسـبوع، فـي            وقالت الوكالة إن زعماء     
العامة، ايباك، لكي يعلنوا اعتقادهم بأنـه ال يجـوز          ” إسرائيل“المؤتمر السنوي للجنة األمريكية لشؤون      

  .  كأحد متطلبات السالم 1967إلى حدود ما قبل ،” االنكماش“على ” إسرائيل“إرغام 
، لم يدع مجـاالً     )الديمقراطي من نيفادا  (يم األغلبية في مجلس الشيوخ، هاري ريد        وذكرت الوكالة أن زع   

” إسرائيل“ إن   5،/23، إذ قال في اجتماع ايباك، يوم االثنين،         ”إسرائيل“للشك في موقفه من مستقبل حدود       
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سـنة   آالف   4لن يستطيع تحريف التاريخ، أن ينكر عالقة عمرها         “: لن تدع نفسها عرضة للهجوم، وقال     
  .”بين الشعب اليهودي واألرض اليهودية

وقالت الوكالة، إن نتنياهو، الذي وصفه البعض هازالً، بأنه يصلح للترشح عن الحزب الجمهوري لرئاسة               
، لما خلب ألباب المشرعين األمريكيين بسيطرته على        ”إسرائيل“الواليات المتحدة، لو لم يكن مولوداً في        

  . بديهتهالمنصة، وبمادة خطابه وسرعة
: ، في افتتاحية لها، عن خطاب نتنياهو، وبإعجاب شديد        )25/5/2011(” نيويورك بوست “وكتبت صحيفة   

، ولكن نتنياهو أمـس،     ”إسرائيل“لقد أمضى البيت األبيض في عهد أوباما سنتين في معركة خطابية مع             
مق التأييد األمريكي الـذي ال      وكان خطابه منعطفاً حاسماً، وتذكيراً ألوباما بمدى ع       . جاء بالقول الفصل    

  .”إسرائيل”يتزعزع ل
، يبين جون فيفر، مدير تحرير مجلة فورين بوليـسي ايـن            )24/5/2011(” هفنغتون بوست “وفي موقع   

  .مهما يفعل لها أوباما والواليات المتحدة” إسرائيل“فوكاس، استحالة إرضاء 
 فعل عملياً   5،/22العامة، يوم األحد،    ” إسرائيل“إن أوباما، في خطابه في اللجنة األمريكية لشؤون         : يقول

، ”إسـرائيل “ألننا نتفهم التحديات التي تواجههـا       “: ، فقد قال  )”إسرائيل”ل(كل ما هو ممكن إلثبات حبه       
وهذا . ولهذا رفعنا التعاون بين جيشينا إلى مستويات غير مسبوقة          . منحتُ وإدارتي، أمنها أولوية قصوى    

ولهذا الـسبب أيـضاً، رفعنـا التمويـل         . بأشد تقنياتنا تطوراً    ” اإلسرائيليين“فاءنا  هو ما يجعلنا نزود حل    
إلى مستويات قياسية، على الرغم من األوقـات العـصيبة          ” إسرائيل“العسكري الخارجي الذي نقدمه إلى      
  .”التي نواجهها على الصعيد المالي

تمع أوباما ونتنياهو في مؤتمر صحفي في       ولكن كل ذلك ال يرضي نتنياهو، كما يقول الكاتب، فعندما اج          
سالماً قائمـاً علـى     “البيت األبيض يوم الجمعة، رفض نتنياهو خطة أوباما للشرق األوسط، معتبراً إياها             

  .”األوهام
إن إدارة  : ويـضيف . ويمضي الكاتب قائالً، إن نتنياهو، يعامل الرئيس األمريكي وكأنه زوجة مطيعـة             

وقد حان الوقت لكي توضح لنتنياهو، أنه إن لم يغير أساليبه،           . لزوجة المطيعة   أوباما ال تزال في مزاج ا     
  .فسوف يستيقظ ليجد سريره خالياً منها

، كتب جوستين ريموندو، إن االستقبال البهـيج الـذي          )25/5/2011(” انتي وور اإلخباري  “وفي موقع   
ى المنصة ليخاطـب جلـسة مـشتركة    بنيامين نتنياهو، عندما اعتل  ” اإلسرائيلي“حظي به رئيس الوزراء     

للكونغرس، كان مثل التكريم الذي كان يقام لجنراالت الرومان عندما يعودون مـن حـروب غـزواتهم                 
لم يجر الرئيس أوباما خلفه راسفاً في األغالل، مثلما جر الرومان ملك بالد             ” بيبي“صحيح أن   . الظافرة  

فقبل ساعات فقط، كان السناتور هاري ريد، قـد         .  ذلك   الغال، ولكن، مرة أخرى، لم يكن ثمة حاجة إلى        
فنّد رئيسه وزعيم حزبه، نائياً بنفسه عن خطة سالم إدارة أوباما للشرق األوسط، مكرراً دعمه لنتنياهو،                

لقد كان انتصار نتنياهو تاماً، بعد التصفيق لـه وقوفـاً   . بينما انفض بقية الديمقراطيين من حول رئيسهم    
  . مرة56
توصف : يفصل الكاتب ما ورد في خطاب نتنياهو، كاشفاً زيفه بالتفصيل، إلى أن يقول في نهاية مقالته               و
 ومع ذلك، علينـا أن      51من قبل الصديق والعدو على حد سواء، بأنها الوالية األمريكية رقم ،           ” إسرائيل“

فهل نحن راغبون حقاً    . لف  من دون أوهام أو كالم عاطفي متك      ” العالقة الخاصة “نواجه عواقب مثل تلك     
 على ضمان بقاء مستعمرة استيطانية زرعت نفسها مثل القرادة في وسط العـالم العربـي،                -وقادرون-

 إلى درجة غدت معها التهاباً ضخماً،       -وليس هذا وحسب، بل توسعت بالحجم والعدوان على مدار السنين         
  يمور بعفن الحقد، مهيًأ لالنفجار في أي لحظة؟

  أهذه هي المهمة العالمية التي علينا أن نقوم بها، وإلى متى؟: كاتبويسأل ال
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الكاتب والصحافي األمريكي الذي سبق     (، يتحدث باتريك بوكانان     )24/5/2011(” انتي وور “وفي موقع   
عن التوبيخ التي تعرض له الرئيس باراك أوباما، من قبـل نتنيـاهو، يـوم               ): له الترشح للرئاسة مرتين   

 والذي لم يتعرض له رئيس أمريكي، منذ لوم رئيس االتحاد السوفييتي الـسابق، نيكيتـا                5،/20الجمعة،  
األمريكية التي تـم    ” 2-يو“خروتشوف، للرئيس األمريكي، دوايت آيزنهاور، وقت أزمة طائرة التجسس          

م وذلك، مع فارق جوهري، كما يقول الكاتب، هو أن كـال           . 1960إسقاطها فوق االتحاد السوفييتي سنة      
  .خروتشوف كان خلف أبواب مغلقة، وأن آيزنهاور رفض االعتذار 

أما أوباما فقد تلقى التوبيخ مثل تالميذ المدارس، في المكتب البيضاوي، وعلى مرأى ومسمع من وسائل                
اإلعالم القومية، ومن نظارة التلفزيون في كل أنحاء العالم، وبعد يومين وحسب، هرول إلـى اجتمـاع                 

  .، ايباك، وسحب الكالم الذي أغضب نتنياهو إلى هذا الحد”رائيلياإلس“اللوبي 
 5،/19ما الذي فعله أوباما ليجر على نفسه هذا التقريع العلني؟ فقد أعلن يوم الخميس،               : ويتساءل الكاتب 

، ينبغي أن تقوم على أساس خطـوط        ”إسرائيل“في خطابه عن ربيع العرب والشرق األوسط، أن حدود          
يجب أن تكون قادرة على الـدفاع عـن         ” إسرائيل“ضات في األراضي متفق عليها، وأن        مع مقاي  1967

  .نفسها بنفسها ضد أي تهديد
   . 1967إلى خط الهدنة لسنة ” إسرائيل“ولكن نتنياهو تصرف وكأن أوباما دعا إلى انسحاب 

 أقر بِه ثالثـة مـن وزراء      فكل ما قاله أوباما هو ما     . إن هذا مناٍف للعقل     : ويعلق الكاتب على ذلك قائالً    
  . اسحاق رابين، ايهود باراك، وايهود أولمرت-”إسرائيل“

 ستكون نهاية المفاوضات، بـل هـي نقطـة          1967ويمضي الكاتب موضحاً أن أوباما لم يقل إن حدود          
  .البداية

بقها إرغامه  ويشير الكاتب إلى أن هذه ليست المرة األولى التي يهان فيها أوباما في البيت األبيض، فقد س                
  .على سحب كل تصريحاته عن ضرورة وقف بناء المستوطنات 

ويعتقد الكاتب أن موقف نتنياهو قد ألحق أذى سياسياً بالرئيس األمريكي، وجعله يبدو ضعيفاً أمام العـالم                 
  .كله، ال أمام العرب وحدهم

رف السياسات األمريكية أكثـر     لماذا يقوم نتنياهو، الذي تربى في الواليات المتحدة، ويع        : ويسأل الكاتب 
قبله، بجرح أوباما على هذا النحو؟ ولماذا يقوم زعيم دولة عدد سكانها            ” إسرائيلي“من أي رئيس وزراء     

 ماليين نسمة، وتعتمد على األسلحة األمريكية، والمعونات الخارجية األمريكية والـدعم الدبلوماسـي              7
  ؟2017ى سنة األمريكي، بإهانة رئيس قد يشغل هذا المنصب حت

سبب ذلك، في رأي الكاتب، هو اعتقاد نتنياهو بتعاطف أوباما مع الفلسطينيين، وطمـوح نتنيـاهو إلـى                  
  .، مثل جورج دبليو بوش”إسرائيل”استبداله برئيس مواٍل ل

  3/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  ال بد من تفعيل دور أبناء شعبنا في الخارج: عزت الرَّشق .63
تابعت دوائر الحراك في القضية الفلسطينية، وكان اتفاق المصالحة في القاهرة من            ت: حاوره سمير عطية  

مايو هذا فحسب، بل حفل بإحيـاء الفلـسطينيين         / أهم مكونات هذا الحراك السياسي، لم يحمل شهر أيار        
البحـث  الذكرى الثالثة والستين للنكبة، لذا كان من األهمية بمكان أن نضع الكثير من األسئلة على طاولة   

  ).حماس(والحوار مع األستاذ عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
  ما هو الجديد في المعطيات السياسية التي دفعتكم للذهاب إلى اتفاق المصالحة؟: »العودة«*

. إن موضوع المصالحة كان دوماً هدفاً لحركة حماس، وسعت إلى إنجاحه طـوال الفتـرات الماضـية                
البعض يرون أن هناك مفاجأة بإتمامها بهذه السرعة، لكن حقيقة األمر تـتلخص فـي دعـوة مـصرية                   
لحركتي فتح وحماس، بحيث يجري الحوار بين الطرفين في موضوع المصالحة، وأراد اإلخوة في مصر               
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نا كل القـضايا  في هذا اللقاء تناول   . أن يكون اللقاء بعيدا عن وسائل اإلعالم خشية عدم التوصل إلى نتائج           
الخالفية، وتجاوزنا كل العقبات التي كانت تفشل المصالحة سابقاً، أنجزت هذه المرة وأستطيع أن أقـول                
إن مالحظات حركة حماس وتحفظاتها على ورقة المصالحة جرى تداولها جميعها، وكان االتفاق عليهـا               

ك أصـبح الطريـق سـالكاً نحـو         لـذل . جميعها بنفس المطالب والمواقف التي كانت تطالب بها الحركة        
  .لقد بات واضحاً أن هناك تغيُّراً في مواقف األطراف جعل هذه المصالحة في متناول اليد. المصالحة

  كيف تفسر مثل هذه الدوافع والتغيرات؟: »العـودة«*
على مستوى اإلخوة في حركة فتح، فقد فُرض عليهم قراءة الواقـع علـى نحـو جيـد ومعمـق،          : أوالً
امجهم السياسي المتعلق بالمفاوضات وصل إلى طريق مسدود، وهـم يواجهـون عـدواً صـهيونياً                فبرن

بحكومة متغطرسة تميل أكثر وأكثر إلى التشدد، وتضع باستمرار المزيد من الشروط عليهم لالسـتمرار               
ـ        عتراف وغيرها، بل يريدون اآلن اال    » إسرائيل«في قضية المفاوضات، ولم يكتفوا بقضية االعترافات ب

  .كدولة يهودية واالعتراف بنهاية الصراع» إسرائيل«بـ
إن هناك راعياً أمريكياً غير نزيه أثبت فشله في كل المحطات، وأنه ال يستطيع أن يرعى عمليـة                  : ثانياً

السالم وتراجع حتى االقتراحات التي وضعها في ما يتعلق باالستيطان وأصبح أكثر رضـوخاً للموقـف                
  .اإلسرائيلي

هناك التغيرات التي حدثت، وخاصة الثورة العظيمة التي حصلت في مصر، والمناخ الجديد الـذي               : ثًاثال
  .أحدثته، هذا كله ساعد على المصالحة ومهد الطريق ألجلها

  وفق المتغيرات الجديدة، هل ذهبت المقاومة إلى المصالحة وهي الطرف األقوى؟: »العودة«*
س تجد نفسها األكثر استفادة من هذه التغيرات، وخاصة الحاصلة فـي            بالتأكيد، أن المقاومة وحركة حما    

مصر، وكذلك تعثر برنامج الطرف اآلخر، وهذا يؤكد صحة رؤية حركة حماس بأن المفاوضات طريق               
لقد ذهبنا إلى هذا اللقاء ونحن حرصاء على إنجاز المصالحة مثل حرصنا في             . عبثي ال يوصل إلى نتيجة    

 ونعتقد أن إنجاز المصالحة شيء مهم لنا كشعب فلسطيني وكقضية وطنية، فالعدو             كل المحطات السابقة،  
الصهيوني هو المستفيد الوحيد من مرحلة االنقسام، هذا العدو الذي صعد من عدوانه على شعبنا وعلـى                 

ذلك، ل. قضيتنا، ورفع من وتيرة تهويد القدس والمقدسات، في الوقت الذي شُغل فيه الفلسطينيون باالنقسام             
كنا معنيين بالخروج من هذه الحالة، والعمل على توحيد الصف الفلـسطيني وتوحيـد األرض والجهـد                 

  .الفلسطينيين، في مواجهة االستحقاقات األهم في ما يواجه الشعب من العدو الصهيوني
تكون توقيع المصالحة جاء في شهر أيار الذي يحمل الذكرى األليمة، فألي مدى يمكن أن               : »العودة«*

  هذه المصالحة باعثة لألمل في الشعب الفلسطيني؟
نحن الشعب الفلسطيني، يجب أال نفقد األمل في أي لحظة من اللحظات، ويجب أن يسكننا دائماً اإليمـان                  

  .بالمستقبل والنَّصر
 أن  لـذلك، أعتقـد   . نحن بالتأكيد معنيون بصمود المصالحة، ألننا دفعنا ثمناً باهظاً خالل مرحلة االنقسام           

حماس وكذلك اإلخوة في فتح وكل الفصائل الفلسطينية معنية باستمرار بـصمود هـذه المـصالحة، ألن                
الوضع السابق الذي استمر ألربعة أعوام كان قد جعلنا ندفع ككل ثمناً باهظاً، وحالـة االنقـسام كانـت                   

لمصالحة سوف تستمر   لذلك، نحن متفائلون بأن هذه ا     . نتائجها صعبة على حركة حماس وعلى حركة فتح       
وتصمد، فالتجربة الفلسطينية خالل العشرين عاماً الماضية أثبتت أن خيار المراهنة على هذه المفاوضات              

لذلك، الجميع معني بأن يأخذ الفرصة والبحث عن اسـتراتيجية إنقـاذ            . مع العدو الصهيوني خيار فاشل    
  .ائرة تكرار التجارب الخاطئةوطني، يستطيع أن يأمل منها تحقيق أهدافه، وال يبقى في د

ذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن حماس على استعداد لدفع أثمان              : »العودة«*
  باهظة من أجل المضي قدماً في موضوع المصالحة، مثل ماذا؟

  حركة حماس جاءت إلى المصالحة بعقل وقلب مفتوحين، وإرادة حقيقية إلنجازها،
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فوبت كل محاوالت عرقلة هذه المصالحة، وكنا نعلم أن هناك أطرافاً متضررة منها،             وكنا حرصاء على ت   
ومن زاوية  . وسوف تضع العراقيل أمامها، وكنا مصممين على تفويت الفرصة على كل من يريد إفشالها             

أخرى، ظلت حركة حماس حريصة على أن تقدم المصلحة الوطنية العليا على كل األمـور، وأن تـضع    
صب أعينها المصلحة الفلسطينية، وقد يكون المشهد الذي رآه الناس فـي المـصالحة وتفاصـيله                دائماً ن 

المعروفة للقاصي والداني، تشير إلى أن الحركة هي أم الولد، لذلك، لم تتوقف عند هذه القضية أو تلـك                   
  .رغم أهميتها وجوهريتا، ولكنها ال تريد للمصالحة أن تتعثر بأي شكل من األشكال

  هل لديكم تخوفات؟ وماهي أهم الملفات الشائكة؟: »ودةالع«*
التخوفات تبقى قائمة من عدم التزام هنا أو هناك، أما عن الملفات فال شك في أنها تحتـاج إلـى جهـد                      
وتعاون ونفخ الروح التصالحية من الجميع، فكما يقال إن الشيطان يكمن في التفاصيل، ونحـن معنيـون                 

على األرض من خالل الحرص على المصلحة الوطنية العليا، وإال لو كـان             بترجمة المصالحة إلى واقع     
. كل طرف يريد أن يتشدد بهذه النقطة أو تلك، فهذا يمكن أن يلبد الغيوم، وال يساعد علـى المـصالحة                   

لذلك، األثمان التي ذكرها األخ خالد مشعل مستعدون للدفع بكل األثمان المطلوبة بأن حركة حماس لـن                 
صلحة الشعب وبأنها ستبدي كل مرونة من أجل إنجاز هذه المصالحة، رغم أن حركة حماس               تقصر في م  

هي األغلبية في الشارع الفلسطيني وفي المجلس التشريعي، إال أننا وافقنا ورضينا من أجـل المـصلحة                 
ية أو  الفلسطينية بحكومة توافق وطني بأن يكون رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق، وال يكون هناك أفضل             

كل هذا للمصلحة الوطنية، ورغم أننا باختيار كلمة التوافق نريد شـراكة وطنيـة              . أولوية لحركة حماس  
رغم ثقلنا ورغم أننا أغلبية بالشارع الفلسطيني لكننا قبلنا بالشراكة الحقيقية شراكة بـالتوافق مـن أجـل        

  .الشعب الفلسطيني
  سية، أين هم في المصالحة؟الالجئون الفلسطينيون وقضيتهم األسا: »العودة«*

بالتأكيد قضية الالجئين الفلسطينيين هي قضية رئيسة ومهمة جداً، وكان البعض من خالل ممارسته على               
األرض يقوم بتهميش حق أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، وحقهم في رسم مـسار                 

أنا أقول إن هـذه المـصالحة تُعنـى       . ينيالقضية الفلسطينية وحقهم في العودة، وحقهم في القرار الفلسط        
بقضايا الشعب الفلسطيني كله في الداخل والخارج، في بعض القضايا يشترك فيها في الـضفة والقطـاع                 
المتعلقة بجزئية السلطة وجزئية االنتخابات التشريعية، ولكننا نقول إننا مع انتخابات تـشريعية ورئاسـية          

تفعيل دور أبناء شعبنا الفلسطيني في الخارج وال بد من إعـادة            لذلك، ال بد من     . ومجلس وطني متزامن  
تشكيل مجلس وطني فلسطيني حتى تصبح منظمة التحرير ممثالً حقيقياً عن كل أطياف الشعب الفلسطيني               

أما عندما يبقى التركيز على السلطة ورئيس الـسلطة وعلـى        . وألوانه، لتمثيل الشعب الفلسطيني بقضيته    
ك، فهذا يقزم القضية الفلسطينية، ألنه جزء من الحالة الفلسطينية وليست كـل الحالـة               الحكومة هنا وهنا  

  .الفلسطينية
  هل سنشهد حراكاً على صعيد ملف إعادة بناء المنظمة؟: »العودة«*

قلنا منذ البداية إن من الضروري تكوين إطار قيادي مؤقـت للـشعب الفلـسطيني، وتـشمل الفـصائل                   
لفصائل المنضوية في منظمة التحرير، وكذلك حماس والجهاد بوصفهما فـصيلين           المنضوية هذه القيادة ا   

هذا اإلطار معني ببحث بعض القضايا المصيرية وهذا تمهيد إلـى إعـادة             . غير منضويين في المنظمة   
وأود أن  . تشكيل منظمة التحرير، وإعادة انتخاب وأداء ودور الشعب الفلسطيني في الشتات والمخيمـات            

ساس قضية فلسطين هو قضية الالجئين وقضية العودة، التي نعيش في أجوائها، فإن أردت أن               أقول إن أ  
ألخص القضية الفلسطينية فهي قضية الالجئين، وال معنى ألية ترتيبات أو حلول دونها، لذلك نـرى أن                 

نهم العدو الصهيوني بكل فئاته وتياراته وأحزابه يحاول اإلجماع على رفض عودة الالجئـين إلـى مـد                
وقراهم وبلداتهم التي هجروا منها، لذلك هذه القضية يجب أن تبقى قضية حية، ولعل هذا الحراك الـذي                  

ونحن في حماس ندعم هذا التحرك في مـسيرات         . يشترك فيه كل أطياف الشعب الفلسطيني في الخارج       
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بـواب والحـدود    العودة لتذكيره العالم بأن قضية فلسطين حيه، وهؤالء يطالبون بحقهـم ويقطعـون األ             
واألسالك الشائكة من أجل عودتهم إلى أرضهم، وسيبقى العدو الصهيوني يعيش الهاجس بأنـه محتـل،                
وبأن هناك أصحاب حقيقيون لهذه األرض سوف يشدون الرحال، ويبذلون كل جهد من أجـل اسـتعادة                 

  .أرضهم والعودة إليها
  في أكثر من بلد؟كيف رأيت المسيرات التي انطلقت إلى الحدود : »العودة«*

أنا أقول بأن شعبنا الفلسطيني سوف ينتصر والعدو الصهيوني سوف يندحر ما دام هناك شبل فلـسطيني                 
تسري الدماء في عروقه، والشهداء الذين قدموا أرواحهم في هذه المسيرات في ذكرى النكبة ردُّوا علـى                 

فكـل  .  ينسى، فقد خابت رهانات الصهاينة     قادة العدو الذين راهنوا بأن الجيل األول يموت والجيل الثاني         
فرد فلسطيني يربي أبناءه على أن وطنه فلسطين، وسوف يشدون الرحال إليها وبأنها سـتبقى القـضية                 

ونحن على ثقة باهللا عز وجل بأننا سننتزع النصر من العدو الـصهيوني وبـأن النـصر والغلبـة                   . حية
  .ألصحاب األرض وأصحاب الحق

  2/6/2011، مجلة العودة
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  مصطفى يوسف اللداوي. د

القدس في عقيدتنا الدينية، وفي فهمنا السياسي، وثوابتنا الوطنية، وقواسمنا القومية المشتركة، وفي عرفنا              
وإرثنا الحضاري، مدينة عربيةٌ فلسطينيةٌ واحدةٌ غير قابلة للقسمة وال للتجزئـة، وهـي ليـست محـالً                  

فاوض والتحاور والمساومة، وهي مدينةٌ لشعبٍ واحد، وعرٍق واحد، وتنتمي ألمٍة واحـدة، تحيطهـا               للت
وتشملها وتتبعها تاريخاً وحضارة، إنها مدينة فلسطينية عربيةٌ خالصة ال شوائب فيها وال كدر، وال مكان                

ورثوهـا عـن أجـدادهم،      فيها لغير أصحابها ومالكها من الفلسطينيين عرباً، مسلمين ومسيحيين، الذين           
وحافظوا عليها عبر عصورهم، وتمسكوا بها أمام النوائب والمحن، فهي تنتمـي إلـى أمتهـا العربيـة                  
واإلسالمية الخالدة، وال تختلط فيها اإلنتماءات الجديدة أو الوافدة، وال تتداخل فيها األصـول والجـذور                

بعدهم، إنها آيةٌ خالـدةٌ فـي كتـاب ربنـا،     ألنها أصٌل ألصحاب الحق وحدهم، وملك لهم وألجيالهم من         
وصفحاتُ تاريخٍ ناصعة سجل أمتنا، وخرائط جغرافيا باقية في مناهج تعليمنا، نحفظ تاريخهـا، وسـير                
رجالها، وأنساب عائالتها، والمعارك والحروب التي دارت فيها ومـن أجلهـا، وصـحابة رسـول اهللا                 

لدوا ونشأوا فيها، ونعرف تضاريـسها، جبالهـا وسـهولها          والشهداء الذين دفنوا فيها، واألعالم الذين و      
ووديانها وعيونها ومياهها الجارية، ونعرف طبقات قشرتها األرضية، وأحوالها الجوية، وكل شئ فيهـا              

  .نحفظه وندونه ونسجله
يظن اإلسرائيليون وهم يحتفلون بالذكرى الرابعة واألربعين الحتالل الشطر الشرقي من مدينة القـدس،              

م قد استعادوا يوم النكسة الشطر اآلخر للمدينة، الذي تأخر التحاقه بالشطر األول الذي احتلـوه يـوم                  أنه
النكبة قبل النكسة بتسعة عشر عاماً، فطردوا سكانها، وأقاموا في بيوتهم، وقتلوا أهلهـا ومثلـوا بهـم،                  

 مدينتهم، وحققوا حلمهـم،     وهدموا معالمها، وخربوا مساجدها ومدارسها، وهم يعتقدون أنهم قد استعادوا         
ونفذوا وعد اإلله لهم، بالعودة إلى األرض الموعودة، وباشروا ببناء هيكلهم المهدم بعد غربٍة وتيٍه وسبيٍ                
وضياعٍ وشتات امتد آلالف السنين، ودأبوا عبر سني االحتالل كلها في تغيير معالم المدينـة، وشـطب                 

ها وسكانها، والتضييق على من بقي منهم، فهدمت بيـوتهم،          هويتها العربية واإلسالمية، وتفريغها من أهل     
وصادرت أرضهم، وحرمتهم من حقهم في اإلقامة والعمل فيها، ولم يتأخر رئيس حكومٍة إسرائيلية منـذ                
تأسيس كيانهم، وال أيٍ من عمدها، ووزراء البنى التحتية فيها، عن خدمة األحالم اليهودية فـي مدينـة                  

  .القدس
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طنون والمتشددون اإلسرائيليون، والحاخامات اليهودية، وطالب المدارس الدينية، وكثيـر          يطوف المستو 
من المسؤولين السياسيين واألمنيين، ووزراء في الحكومة وضباط في الجيش اإلسـرائيلي، فـي ظـل                

، حراساٍت مشددة من الشرطة والجيش، وهم يطلقون الصافرات، واألناشيد الدينية، والشعارات العنصرية           
ضد العرب والمسلمين، منادين بطردهم من مدينة القدس، وتطهيرها منهم، وجعلها خالصةً لليهـود، وال               
يترددون عن شتم العرب والمسلمين، واإلساءة إلى دينهم ورسولهم الكريم، بعبـاراٍت نابيـٍة، وكلمـاٍت                

دت يهودية كما كانت، فال     جارحة، مبتهجين أنه اليوم وفق تقويمهم العبري الذي توحدت فيه مدينتهم، وعا           
ينبغي أن يسمح فيها بعد اليوم لغير اليهود أن يسكنوها، أو أن يقيموا فيها، فهذا وعد الرب لهم بأن تكون                    
مدينتهم خالصة لهم وحدهم فال يشاركهم فيها أحد، وال يسكنها معهم أحد، ولسن حالهم يقول فلتحرق كل                 

  .يلعن كل من يساوم على حق اليهود فيهانفسٍ تفرط فيها، ولتقطع كل يٍد تنساها، ول
لهذا فإن استعادة القدس الفلسطينية العربية الموحدة وتحريرها من براثن اإلحتالل اإلسـرائيلي، ليـست               
مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، وإن كان قدرهم أن يكونوا رأس حربة األمة العربيـة واإلسـالمية فـي                 

، وطليعة األمة المقاومـة المدافعـة عـن حقوقهـا وثوابتهـا      مواجهة األخطبوط اإلستيطاني اإلسرائيلي  
ومقدساتها، وقد أثبتوا في مواجهة العدو اإلسرائيلي قوةً وثباتاً وقدرة على المواجهة والصمود والتحـدي،     
ولكن مهما بلغ بأس الفلسطينيين وشدتهم في المقاومة والقتال، فإنهم يبقون في حاجٍة ماسة إلى إخـوانهم                 

لعرب والمسلمين، ليشاطروهم العبء والمسؤولية، وليتحملوا معهم واجب المقاومة والدفاع عن           وأشقائهم ا 
مقدسات األمة العربية واإلسالمية، ولعل القدس ومسجدها األقصى هي أقدس مـا يعتقـد بـه العـرب                  
والمسلمون، وأكثر ما يحرصون على الدفاع عنه، وحتى تكون مـسؤولية اسـتعادة القـدس مـسؤولية                 

ية، ومهمة يضطلع بها العرب والمسلمون جميعاً، فستكون مسألة التفاوض عليها، وإمكانية تجزيئها             جماع
أو تقسيمها أو تقديم تنازالٍت عن بعضها إلى اإلسرائيليين، مسألة صعبة جداً، وأمرها منـوط بـالعرب                 

وسدنة الحرم، ولكن   والمسلمين، وليست المسألة خاصة بالفلسطينيين وحدهم، وإن كانوا هم أهل القضية،            
ال يحق لهم أن يفاوضوا اإلسرائيليين أو غيرهم عن القدس، أو أن يتنازلوا عن جزٍء منهـا، حتـى وإن                    
رأوا أن الظروف ال تحقق لهم أكثر من ذلك في أي مرحلة من الزمن، ولهذا فإن استعادة القدس العربية                   

تحقق بالتوسل والمفاوضات، وإنمـا يتطلـب   الموحدة، بشطريها الضائعين في حربي النكبة والنكسة، ال ت 
تحريرها قوةً ومقاومة، وقتاالً ومواجهة، بالقدر الذي استخدمه األجداد في استعادتها دوماً وفـي الحفـاظ                
عليها، ومنع أي تغوٍل أو أو اعتداء عليها، فال شئ يحمي القدس ومقدساتنا فيها سوى القوة، التـي هـي                    

، كما أنها ال تقبل القسمة وال التجزئة، وال تكون إال واحدة موحدة، تحت              السياج الحامي والواقي والرادع   
  .السيادة العربية الفلسطينية

نسي اإلسرائيليون أننا نحتفل في كل يومٍ بمدينتا الموحدة، ونتمسك بها ما بقي الزمان، وكانت األفالك في                 
ى، والصالة تقـام واآلذان يـصدح،       مساراتها تسير، والشمس في سمائها تسطع، وآيات القرآن تقرأ وتتل         

وأننا نحتفي بها كلها عاصمةً أبدية موحدة لدولتنا الفلسطينية، والتي سيأتي يوم فيه تعلن، وأننا ال ننـساها    
مهما امتد الزمان، وتعقدت الظروف، وساءت األحوال، وقوي العدو وتغطرس، وضعف أصحاب الحـق          

ولن يبقى اإلحتالل فيها، ولن يعمروا فيهـا مهمـا طـال            وخارت قوتهم، ولن يطول الزمن اإلسرائيلي،       
الزمن، وغداً عنها سيرحلون، ومنها سيطردون، فهذه المدينة لنا، وهذه القدس مسرى نبينا، وهذا األقصى          
أولى قبلتنا، فال قيمة لنا إن كانت القدس بأيدي غيرنا، والمسرى مرهون بأيدي أعدائنا، فال تفريط بهـا،                  

، وال قبول بتقسيمها، وال بحث عن حلوٍل لها، غير عودتها إلى ما كانت عليه من السيادة                 وال تنازل عنها  
  .العربية واإلسالمية

  3/6/2011، وكالة قدس نت
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  بنبأ يقين» رفح«ويأتيك من  .65
  عريب الرنتاوي

بـر  من جبل الجليد، أعلى وأك    » الغاطس«صورة الوضع على معبر رفح، لم تنجِل بعد، ويبدو أن الجزء            
بكثير من الجزء الظاهر منه، والمسافة بين الصورة على األرض على يرسمها المواطنون، والـصورة               

  .االحتفالية التي رسمها اإلعالم، تبدو كبيرة للغاية، حتى اآلن على أقل تقدير
  

في البدء قيل، أن مصر قررت فتح معبر رفح بصورة دائمة، ولقد رحبنا ورحب ماليين النـاس بهـذه                   
: مثقل بعدة شروط منهـا    » الفتح«ة الشجاعة، على تواضعها، لكننا فوجئنا صبيحة اليوم، بأن قرار           الخطو

أن ساعات عمل المعبر محدودة، حتى الخامسة بعد الظهر، وأنه بخالف كل المعابر في الدنيا، مغلق أيام                 
 سـنة،   40 ودون   18الجمعة واألعياد الرسمية، كما فوجئنا بأن الفلسطينيين الذكور من أعمـار فـوق              

  .يحتاجون إلى تأشيرات وموافقات أمنية وإذونات دخول خاصة
أمس، بدت الصورة أكثر تعقيداً، السلطات المصرية تقرر تخفيض عدد الفلسطينيين المسموح بـدخولهم              

كثيرة تواجههم واقعياً، تجعل االنتقال     » تعقيدات«يوميا إلى مصر، المواطنون الفلسطينيون يتحدثون عن        
المعبر أمراً متعذراً إال ألعداد قليلة منهم، فيما السلطات المصرية تعود لطلب كشوف مسبقة بالذين               عبر  

ينوون دخول أراضيها أو عبورها، أما المسافرون لتلقي العالج، فيتعين إخضاعم للجنة طبيـة مـصرية                
  .»جهة ثالثة«قبل السماح بدخولهم مصر أو العبور منها إلى » حدودية«

على ما  » ريما»، و »تعود ريما لعادتها القديمة   «لحال على هذا المنوال، فليس مستبعداً أبداً، أن         إن استمر ا  
يبدو لي، تتعرض لضغوط كبيرة، منذ أن قررت الخروج من تحت عباءة النظام القديم، وانتهاج سياسات                

  .مستقلة، كتلك التي أفضت إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية وفتح المعبر
الفرحـة بـسقوط    «وسابقة ألوانها، وال نقصد إفساد      » متطيرة«أو  » متطرفة«أن نقفز إلى نتائج     ال نريد   

، كما أننا ال نرغب بمصادرة حق ماليين العرب والمصريين والفلسطينيين، في االحتفـاء              »نظام مبارك 
ير إلى مـا ال     مبكراً، وأن نش  » نرفع الصوت « يناير أو الهبوط بسقف توقعاتهم، لكننا نريد أن          25بثورة  

  .يجوز السكوت عنه أو الصمت حياله، أياً كان الممسك بتالبيب صناعةالقرار في مصر الشقيقة
نعرف أن إسرائيل استشاطت غضباً وغيظاً جراء فتح المعبر، ونعرف أن السلطات المصرية االنتقاليـة               

فـوق هـذا وذاك، أن   تواجه ضغوطاً كبيرة من أطراف عديدة، إلعادة عقارب الساعة للوراء، ونـدرك       
السلطات االنتقالية، ليست بعيدة تماماً عن نظام مبارك، بل لقد كانت جزءا أصيالً منه، ولكننا مع ذلـك،                  
وفوق ذلك، ال نريد لمصر الثورة، أن تدشن أولى خطواتها في حقل السياسة الخارجية ومقاربة ملفـات                 

والقابلية العالية، للخضوع للضغوطات، نريد     الصراع العربية، بمواقف وسياسات تتميز بالضعف والتردد        
  .لمصر أن تنتهج سياسة مستقلة وسيدة

ال أحد كأهل غزة خصوصا، والشعب الفلسطيني على وجه العموم، فرح بانتـصار الثـورة المـصرية                 
ورحيل نظام الفساد واالستبداد، نظام التجديد والتمديد والتوريث، نظام الخضوع لإلمـالءات والتواطـؤ              

صار الفلسطينيين وتجويعهم، ال أحد كأهل غزة والفلسطينيين حريص على الثورة المـصرية، ال              على ح 
أحد مثلهم حريص على أمن مصر ودورها واستقرارها، فلماذا اسـتمرار التعامـل مـع الفلـسطينيين                 

م ، لماذا إخضاعم لقيود ثقيلة وغير إنسانية، ال تليق بـروابط األخـوة والجـوار والـد                »حالة أمنية »كـ
المشترك؟ ال أبالغ إن قلت أن الموقف على معبر رفح، بات معياراً جوهرياً للحكم على شكل ومـضمون              

للصراع العربي اإلسرائيلي التي ستنتهجها مصر الثورة، هنا فقط، أو على األقل، هنا             » المقاربة الجديدة «
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عرف على نوع الـضغوط التـي       أساساً، تتميز المواقف اللفظية عن المواقف العملية، هنا وهنا فقط، سنت          
تتعرض لها مصر ما بعد مبارك، فضالً عن قدرتها على تحمل الضغوط ومجابهتها، هنا وهنـا فقـط،                  

  .سيكون بمقدورنا استشراف مالمح السياسة المصرية الجديدة
إذا أردت أن تعـرف مـاذا       : أدرجها الفنان السوري دريد لحام على ألسنتنا تقول       » كوميدية«ثمة عبارة   

ري في إيطاليا فعليك أن تعرف ماذا يجري في البرازيل، واليوم نقـول، إذا أردت أن تعـرف مـاذا                    يج
يجري في القاهرة، فعليك أن تعرف ماذا يجري على معبر رفح، هنا على المعبر، يمكننا أن نتعرف على                  

مجلـس العـسكري    داخل النخب الحاكمة في القاهرة، النظام القديم والنظام الجديد، ال         » توازنات القوى «
واإلخوان المسلمين، القوى الجديدة والقوى القديمة، هنا بمقدورنا أن نعرف نوضع وحجم الضغوط التـي          
تتعرض لها مصر ما بعد الثورة، وقدرة هذه الثورة على مقاومة الضغوط وجبه التحديات، لـذا ننـصح                  

  .قينبمراقبة لصيقة للوضع على المعبر، فمن على ضفتيه، يأتيكم الخبر الي
  3/6/2011، الدستور، عمان

  
   من االنتصار في الحرب المقبلة"إسرائيل"نتنياهو يحرم  .66

  آري شبيط
حتى لـو  . لن يكون سالم مع الفلسطينيين، ال هذه السنة وال في هذا العقد وربما ليس في هذا الجيل أيضا            

وحتى لو عادت تسيبي    . نعاد ايهود اولمرت ليصبح رئيس الحكومة، فلن يكون هناك سالم مع الفلسطينيي           
وحتى لو سافر يوسي    . ، فلن يكون سالم مع الفلسطينيين     )أبو العالء (لفني إلدارة التفاوض مع أحمد قريع       

  .بيلين إلى جنيف، وخال بمحمود عباس على ضفة البحيرة فلن يكون هناك سالم مع الفلسطينيين
ن يعترف الفلسطينيون بدولة الشعب اليهودي      ول. لن يهادن الفلسطينيون في السنين القادمة في حق العودة        

احتمـال كبيـر   " الربيع العربي"ولم يكن حتى قبل   ". حماس"ولن يدير الفلسطينيون ظهورهم لـ      . القومية
  .ضاع حتى االحتمال الضعيف" الربيع العربي"لكن بسبب . لسالم دائم مع الفلسطينيين

لن يكون فـي الـسنين      . لتحول الديمقراطي قتل السالم   التحول الديمقراطي في العالم العربي رائع، لكن ا       
القادمة زعيم فلسطيني معتدل يكون له ما يكفي من الشرعية ليتم الصفقة التاريخية مع إسـرائيل وهـي                  

ولن يكون في السنين القادمة زعيم فلسطيني معتدل يستطيع أن يقف إزاء الالجئين             . 1967 مقابل   1948
وفي المستقبل القريب لن ينهض أنور سادات فلسطيني، ولن يكـون           . وقراهمويقنعهم بالتخلي عن بيوتهم     

  .سالم إسرائيلي فلسطيني
  .هل سيكون سالم مع العالم؟: وبهذا، فان السؤال المهم في الحقيقة هو سؤال مختلف وهو

 ضمن أن يقـف     2000ال يهود باراك مساوئ كثيرة، ولكن عندما مضى باراك إلى كامب ديفيد في سنة               
لكـن عنـدما    . وكانت اليهود أولمرت أيضا عدة مساوئ     . عالم إلى جانب إسرائيل في االنتفاضة الثانية      ال

 ضمن أن يقف العالم إلـى جانـب إسـرائيل فـي عمليـة              2008مضى أولمرت إلى أنابوليس في سنة       
ت وكذلك برهن باراك وأولمرت للعالم باألعمال أن الصراع ليس على المستوطنا          ". الرصاص المصبوب "

بل على الوجود، وبرهن باراك وأولمرت للعالم أيضا أن إسرائيل ليست قوة احتالل بل دولـة يهوديـة                  
  .ديمقراطية تريد إنهاء االحتالل

خدم اإليهودان غير المحبوبين إسرائيل ال بأن أحرزا سالما مع الفلسطينيين بل بأن أحرزا سـالما مـع                  
سرائيل إلى استعمال القوة كان لها حـق وقـدرة علـى            وكان من نتاج ذلك انه عندما اضطرت إ       . العالم

وهكذا حظيت إسرائيل بسني هدوء     ". حماس"وهكذا هزمت إسرائيل ياسر عرفات وردعت       . استعمال قوة 
  .ونماء وقوة

  .هل سيكون هناك سالم مع أنفسنا؟: لكن يوجد سؤال آخر ال يقل أهمية وهو
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في ربيـع   " السور الواقي "ني وقف من وراء عملية       أن اليسار الصهيو   2000كان من نتائج كامب ديفيد      
" الرصاص المـصبوب  " أن اليسار الصهيوني لم يعارض عملية        2008وكان من نتائج أنابوليس     . 2002

فشلت المسارات السياسية البعيدة المدى لباراك وأولمرت مع الفلسطينيين، لكنها نجحت           . 2009في مطلع   
وأحدثت سالما داخليا   . ة مقسومة، وأعادت شعورا عاما بعدالة النهج      فقد داوت أمة ممزق   . مع اإلسرائيليين 

وأنشأ اتساقا قيميا ما، مكّننا من      . إن االستعداد في العقد األخير لتقسيم البالد قد وحد الشعب         . في إسرائيل 
 "كامـب ديفيـد   "لم تمنحنا   . وقد وحد المجتمع وزاد في قوة الدولة      . أن نجابه معاً تحديات خارجية صعبة     

  .سالما مع جيراننا لكنهما منحتانا سالما مع أنفسنا" أنابوليس"و
نأمل جميعا أن تكون حرباً سياسية فقط، لكـن مـن           . هناك خطر كبير في أن تنشب حرب في الخريف        

. المهم االستعداد إلمكانية أن يتخذ الصراع السياسي، إن عاجال أو آجال، بعداً شعبياً أو بعـداً عـسكرياً                 
قد يكون صعبا كما كان في االنتفاضة األولى أو         ". الرصاص المصبوب "أصعب مما كان في     سيكون ذلك   

سيزيد في خطورة الوضع حقيقة أننا سنخرج هذه المرة إلى المعركـة دون تأييـد               . في االنتفاضة الثانية  
  .دولي ودون وحدة إسرائيلية، دون سالم مع العالم ودون سالم مع أنفسنا

ولم يقم بالعمل السياسي المطلوب     . خالف باراك واولمرت لم يهيئ للمعركة المرتقبة      إن بنيامين نتنياهو ب   
إن نتنياهو يضيع نصر اإلسرائيليين في الحرب       . ال يضيع نتنياهو السالم مع الفلسطينيين     . لضمان النصر 

  .القادمة
  2/6/2011، "هآرتس"

  3/6/2011، األيام، رام اهللا
  

  لكل عامل) ثان(جواز سفر  .67
  ليفيجدعون 

اذا . فاسرائيليون كثيرون يشتهون جواز سفر ثانيا     : تزداد االرقام سريعا، ويجب ان تثير الظاهرة التفكير       
لكل عامـل اآلن    ) ثان(، فقد أصبح جواز سفر      »سيارة لكل عامل  «كان شمعون بيريس ضمن ذات مرة       

ن يحلمـون بجـواز سـفر       اذا كان آباؤنا حلموا بجواز سفر اسرائيلي فبيننا كثيرون اآل         . مطمح النفوس 
  .اجنبي

 100أن نحـوا مـن      ) ارض اخرى (» إيرتس أحيرت «يبين بحث في جامعة بار ايالن سينشر في مجلة          
وزادت الظاهرة في العقد االخير وينضم اليهم كل سنة نحو          . ألف اسرائيلي أصبح لهم جواز سفر الماني      

يليين ذوي جوازات سفر لدول اخـرى ال        ويجب ان نضيف اليهم آالفا من االسرائ      .  آالف اسرائيلي  7من  
  .سيما من اوروبا

فقـد  : التعليالت مختلفة وغريبة، لكن يقوم في أساسها جميعا الضيق والخوف، الشخـصيان والوطنيـان             
أصبح جواز السفر االجنبي هنا شهادة تأمين ليوم عاصف؛ ويتبين انه يوجد عدد يزداد من االسـرائيليين                 

  .يعتقدون ان هذا اليوم يأتي
فهو يفتح أبواب أكثر دول العالم ما عدا        . أصبح جواز السفر االسرائيلي في السنين االخيرة عمليا وناجعا        

يصعب االيمان بأن طالبي جواز السفر اآلخر يفعلون هذا لالستجمام          . جزءا من العالم العربي واالسالمي    
أن جواز سفر اوروبيـا يـسهل       كذلك االحتجاج ب  . في طهران، وللتجول في بنغازي أو للتنزه في صنعاء        

  .دخول الواليات المتحدة ال يستطيع استنفاد تفسير الظاهرة التي ال مثيل لها في الدول المتقدمة
فهي تُعبر عن مزاج عام، وهي نتيجة طبيعية مفهومة للمخاوف الحقيقيـة            . ال ينبغي التنديد بهذه الظاهرة    
بورغ قبل بضع سنين بجوازه الفرنـسي علـت هنـا           عندما تبجح ابراهام    . والمتوهمة التي زرعت هنا   

يجوز لنا أن نفترض ان بعضا من الصارخين فعلوا ذلك النه ال امكانية لديهم مثلـه      . صرخة عامة باطلة  
ألن يحرزوا ألنفسهم جوازا آخر، وربما يكون اآلخرون احتشدوا في اثناء ذلك في الصف أمـام سـفارة       
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بين جميع الدول، هي مطمح النفوس، ال يجب ان تثير مشاعر غضب            كذلك فان حقيقة ان المانيا، من       . ما
فـالوزراء يركبـون    : وتحولت المانيا منذ زمن عند اسرائيليين كثيرين لتصبح دولة ككل الدول          . أو عار 

  .، والغساالت ذات النوعية االلمانية من هناك»آودي«سيارات 
يتبين انهم أكثر منطقا مـن      . ردا عقليا واعيا  فعلت حمالت التخويف فعلها، ويرد طالبو الجوازات عليها         

فاذا كان هؤالء يخيفوننا كثيرا بالقنبلة االيرانية وباالخوان المسلمين في مصر وغزة، واذا كـان               : قادتهم
  .، فانه يجدر التزود بوسائل حماية مناسبة مثل جواز سفر آخر»محرقة«كل شيء يهدد بأن يصبح 

. ر وطني وخزي اجتماعي مدعو الى البحث في مصادر الشوق اليـه           إن من يعتقد ان جوازا آخر هو عا       
لو كان عندنا قيادة تستحق هذا االسم بدل ان تزرع المخاوف تعمل في مضاءلتها، وبدل ان تثير الرعب                  

ينبغي ان نسأل في استقامة وشجاعة بدل ان        . تبث األمل لقصرت الصفوف أمام سفارات المانيا منذ زمن        
لماذا يفعلون هذا؟ انهم يفعلونه لوجود من يخيفهم والنه يوجد من يعـرض             : ت السفر نندد بطالبي جوازا  

  .مستقبلنا هنا للخطر، بقدر ال يقل عن ذلك
أجوازات سفر؟ لو كان للشعب الفلسطيني جواز سفر واحد حقيقي فلربما لم يحـتج االسـرائيليون الـى                  

مر مع كل ما يقتضيه ذلك، فلربما فُتحـت لهـا           ولو حاولت اسرائيل ان تُقبل في المنطقة آخر اال        . اثنين
ولو أن اسرائيل استجابت لنصائح صديقاتها في العـالم ال سـيما دول اوروبـا،               . بجواز واحد اسرائيلي  

  .فلربما ما كنا نحتاج الى جوازات سفرنا
د مثـل   وحقيقة انه غير كاف لكثيرين تشه     . لو كانت اسرائيل قوية ثابتة لكان مواطنوها يكتفون بجوازها        

نشأت اسرائيل كي تكـون مـالذا للـشعب         . ألف جواز سفر على أن شيئا ما عميقا تشوش في الطريق          
اليهودي من اوروبا أصال، وهنا وفي هذا ما فيه من المفارقة التاريخية، أصبحت اوروبا خاصة مـالذا                 

  .لالسرائيليين
در ان يسأل في طريق عودتـه       من استطاع احراز جواز آخر مدعو بطبيعة االمر الى فعل ذلك، لكن يج            

ومع كل ذلك لن أطلب لنفـسي       . جواب ذلك بالنفي  . من السفارة أفعل بلده كل ما يستطيع كي ال يحتاجه         
  .جوازا آخر

  2/6/2011، هآرتس
 3/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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