
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  باالستعداد للشراكة الوظيفية ويطالب "خلط األوراق"هنية يحذّر من محاوالت االحتالل 
   صفقة األسرىحماس تسلم القاهرة موقفها النهائي من : مصادر فلسطينية

   وسوريابيريز يستغل اجتماعاته مع عباس وميدفيديف للتحريض على حماس 
   للنكسة٤٤عشرات اإلصابات بمسيرات الضفة والقدس بذكرى الـ 

  "إسرائيل "اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية سيزيد عزلة: وزير الخارجية الفرنسي
   مشاكل على معبر رفح يؤكد عدم وجود العربينبيل 

نقبل المبادرة الفرنسية: عباس
الستئناف المفاوضات مع 

  "إسرائيل"
  

 ٤ص... 

 ٢١٦٥ ٤/٦/٢٠١١السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ٢١٦٥:         العدد       ٤/٦/٢٠١١ السبت :التاريخ

    :السلطة
 ٤  باالستعداد للشراكة الوظيفية ويطالب "خلط األوراق"هنية يحذّر من محاوالت االحتالل .٢
 ٥  بفصل قضيتي القدس والالجئين عن قضايا الحل الدائملن نقبل : البرغوثيمصطفى .٣
 ٥   من تجار ومروجي المخدرات٢٢شرطة غزة تعتقل .٤
 ٦  داخلية غزة تحصر أسماء الممنوعين من الحصول على جواز سفر.٥
 ٦  مع غراندي ولومباردو ن الفلسطينيي يبحث أوضاع الالجئيناهللا عبدعبد اهللا : لبنان.٦

    
    :المقاومة

 ٦   صفقة األسرىحماس تسلم القاهرة موقفها النهائي من : مصادر فلسطينية.٧
 ٦   بالعمل السريع على حل أزمة المسافرين مصرطالبالزهار ي.٨
 ٧   وفياض لم يطرح بشكل جدي لرئاستها..الحكومة سترى النور قبل نهاية الشهر :مقبولأمين .٩
 ٧ محاوالت أمريكية وأوروبية وصهيونية إلسقاط حق العودة : رأفت مرة.١٠
 ٧  ٢ العودة الضغوط لمنع مسيرةترفض " الجهاد: "لبنان.١١
 ٨  "أيرون دوم" على مواجهة قادرة حماس :العسكرية" جينس ديفنس ويكلي"مجلة .١٢
 ٨  فتح تستنكر اعتقال االحتالل حسام خضر.١٣
 ٨  في غزة بذكرى احتالل القدس "الجهاد"ـمسيرة ل.١٤
    
    :اإلسرائيليان الكي
 ٨   وسوريابيريز يستغل اجتماعاته مع عباس وميدفيديف للتحريض على حماس .١٥
 ٩  تشير إلى أن نظام األسد سيسقط خالل شهور أو سنة تقديرات األجهزة األمنية: هآرتس.١٦
 ٩  "ال أحد يمنع المغامرات الخطيرة لنتانياهو وباراك: "اد السابقرئيس الموس.١٧
١٠  انتشار أمني وتقييد الوصول إلى األقصى": النكسة" في ذكرى "إسرائيل"تأهب في .١٨
١٠  ا إلطالق سراح شاليطباراك يطالب بتدخل فرنس.١٩
١٠   باألمم المتحدةلدولة الفلسطينيةاالعتراف با تعارض قد ال ميركاا :السابقة" إسرائيل"سفيرة .٢٠
١٠  صاحبة العالقة التجارية مع إيران" عوفر"نتنياهو ينعى صاحب شركة .٢١
١١  وعسكري  نتجت من سوء أداء سياسي"رب لبنان الثانيةح"بـ "إسرائيل"إخفاقات : بحث أمريكي.٢٢
١١   المنطقة تتجه نحو أعاصير والمواجهة الحربية الواسعة قادمة :باحث إسرائيلي.٢٣
    

    :األرض، الشعب
١١   للنكسة٤٤عشرات اإلصابات بمسيرات الضفة والقدس بذكرى الـ .٢٤
١٢   بإضراب في المخيمات رفضاً لمنعهاجنوب لبنان تستبدل مسيرة "لجنة العودة".٢٥
١٢  االقتصادتخنق المصالحة الفلسطينية بأصابع " إسرائيل: "مسؤول فلسطيني.٢٦
١٢  ة تؤكد أن عدد سكان قطاع غزة مليون وسبعمائة الف نسمةإحصائي: وزارة داخلية فلسطين.٢٧
١٣   مصابون بالشلل الكامل٢٤هناك ستة أسرى من أصل : الرجوبياسر األسير المحرر .٢٨
١٣  تحمل االحتالل مسؤولية وقف المشاريع في قطاع غزة" األونروا".٢٩
١٤  تقرير عربي يكشف عن انتهاكات إسرائيلية خطيرة بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.٣٠
١٤  إلنتزاع اعترافات من األسرى الفلسطينيين" الخالط "زنزانة : الحركة الشعبية لنصرة األسرى.٣١
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   : األردن
١٤  "وادي عربة"والغاء " إسرائيل"مسيرات أردنية تطالب بحق العودة وطرد سفير .٣٢
   

   : لبنان
١٥  يمنع دخول الفلسطينيين إلى جنوب الليطانياللبناني الجيش .٣٣
١٥  "ي للمفقود العربياليوم العالم"لجنة للدفاع عن األسرى تعتصم في : لبنان.٣٤
   

   :عربي، إسالمي
١٦   مشاكل على معبر رفح يؤكد عدم وجود العربينبيل .٣٥
١٦  "إسرائيل" لـمصر تشترط فتح معابر غزة بشكل دائم إلعادة ضح الغاز: صحيفة إسرائيلية.٣٦
١٦   تصعد الموقف برفضها حكومة الوحدة الفلسطينية"إسرائيل": وغلوأ.٣٧
١٧  رئيس وزراء ماليزيا يؤكد دعمه الحقوق الفلسطينية.٣٨
١٧  تمنع مجموعة إسرائيلية من المشاركة في سباق دراجات ا تركي.٣٩
   

   :دولي
١٧  "إسرائيل"اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية سيزيد عزلة : وزير الخارجية الفرنسي.٤٠
١٨  ٦٧إلى حدود " إسرائيل"أوباما لم يقل بعودة : عمدة شيكاغو.٤١
١٨  ة سيقطع المساعدات األميركية عنهاإصرار األمم المتحدة على الدولة الفلسطيني: بولتون.٤٢
١٨  البابا بندكتوس السادس عشر يشدد أمام عباس على الحاجة الماسة لقيام الدولة الفلسطينية .٤٣
١٨ أوباما يجدد قرار تعليق قانون نقل السفارة األمريكية إلى القدس.٤٤
١٩ العودة حق لكل الجئ في العالم: مايو/ أيار١٥غراندي يثمن التحرك في .٤٥
١٩  اعتداءات المستوطنين أسفرت عن وقوع أضرار بممتلكات الفلسطينيين": أوتشا".٤٦
١٩ فصلاقتصاد فلسطين يواجه قيدي االحتالل وال: منظمة العمل.٤٧
٢٠ اتهام الجيش اإلسرائيلي باستخدام مادة الفسفور األبيض في الضفة الغربية": الجارديان".٤٨
    

    :مقاالت
٢٠  نقوال ناصر... زيارة عباس تجاوزتها.٤٩
٢٢  سيفر بلوتسكر... ماذا يعرض أوباما على العرب؟.٥٠
٢٤  الوف بن... رئيس المعارضةإلىمن رئيس الموساد .٥١
٢٥  ايهود اولمرت... الخطابات في الكونغرس والكنيست ال تصنع سالماً.٥٢
٢٦  رةياسر الزعات... حول جدل الداخل والخارج في حماس.٥٣
٣٠  حنين زعبي... مستوى جديد من النضال السياسي  ..سنة على مرمرة.٥٤
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  
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  "إسرائيل"نقبل المبادرة الفرنسية الستئناف المفاوضات مع : عباس .١
باس قبوله للمبادرة الفرنسية الستئناف مفاوضات  الرئيس الفلسطيني محمود عأعلن :وكاالت -رام اهللا 

السالم مع اسرائيل المتوقفة منذ ما يزيد على السبعة اشهر للتوصل الى اتفاق حول االمن والحدود قبل 
سبتمبر ايلول القادم الموعد الذي حدده الفلسطينيون للتوجه الى االمم المتحدة لمطالبتها باالعتراف بالدولة 

  .الفلسطينية
المبادرة الفرنسية "ل لرويترز على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من روما الى عمان وقا

اوباما التي اطلقها في خطابه الذي تحدث فيها عن دولة  )االمريكي باراك(تتحدث عن رؤية الرئيس 
رف ونحن  ولها حدود مع اسرائيل ومصر واالردن وفيها ايضا االمتناع عن اعمال احادية الط٦٧بحدود 

  ."قلنا من حيث المبدأ ان هذه المبادرة مقبولة وذهب الى نتياهو ليرى موقفه
لدينا نافذة وهي اوال "واوضح عباس ان المبادرة الفرنسية تشكل فرصة الستنئاف المفاوضات وقال 
  ."واخيرا سواء من اوباما او من الفرنسيين الذين بنوا مبادرتهم على خطاب اوباما

خيار االول هو المفاوضات الخيار الثاني هو المفاوضات الخيار الثالث هو المفاوضات نحن ال"واضاف 
واذا لم تحصل سنذهب الى االمم المتحدة نحن غير ضامنين للنتائج ولكن سنبذل كل جهد ولكن اذا وقفت 

 اكد على صعيد متصل. "القوى العظمى ضدنا سنعود الى القيادة لنقرر ماذا نفعل قي المرحلة القادمة
كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات اليوم امكانية العودة الى المفاوضات مع اسرائيل 

 كقاعدة النطالق ١٩٦٧اذا ما اعلن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو استعداده للعودة الى حدود العام 
  .المفاوضات

درة الفرنسية التي قدمها وزير الخارجية ان الفلسطينيين يقبلون بالمبا"وقال عريقات في تصريحات له 
 احادية الجانب من قبل األعمالاالن جوبيه للجانبين الفلسطيني واالسرائيلي والتي تدعو الى وقف كافة 

  ".الطرفين
ان هذه الدعوة تعني وجوب وقف اسرائيل لكافة االعمال االستيطانية التي تقوم بها في الضفة "واشار الى 

وذلك في اشارة الى استجابة المبادرة الفرنسية لمطالب الفلسطينيين " قدس المحتلةالغربية ومدينة ال
  .الخاصة بوقف االستيطان

  ٤/٦/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 
  
  باالستعداد للشراكة الوظيفية ويطالب "خلط األوراق"هنية يحذّر من محاوالت االحتالل  .٢

نية، من محاوالت االحتالل اإلسرائيلي خلط األوراق حذَّر رئيس الوزراء إسماعيل ه:  محمد القوقا-غزة
من خالل حملة االعتقاالت لنواب الشرعية الفلسطينيين، وذلك لقطع الطريق أمام تفعيل المجلس 

  . التشريعي كمقدمة إلقرار الحكومة االنتقالية المقبلة
وكالء الوزارات ، ب٢٠١١-٦-٢وطالب رئيس الوزراء، خالل لقائه في مكتبه بمدينة غزة، الخميس 

والوكالء المساعدين ورؤساء السلطات والهيئات الحكومية، بزيادة الوعي والحذر والجدية في تطبيق 
  . المصالحة وعدم الخضوع لالبتزاز اإلسرائيلي

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المصالحة الفلسطينية وتطبيقها كما جاءت في االتفاقيات الموقعة 
  .  األساسي الفلسطينيوالمنسجمة مع القانون

 وتوحيد الجهود ضد ،وأوضح أن المصالحة هي مصلحة وطنية وضرورة دينية من أجل لحمة الشعب
سياسة االحتالل اإلسرائيلي وفك الحصار وإعمار قطاع غزة بعد تدمير االحتالل آلالف البيوت والمرافق 

  . جالعامة، ومن أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخار
وشدد على ضرورة الصبر في تطبيق المصالحة وخاصة أن المؤامرات وتهديدات االحتالل ضدها 

  . واضحة
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  شراكة حقيقية 
, واستمع رئيس الوزراء خالل اللقاء من المسئولين ألوضاع الوزارات ووضعها اإلداري والمهني

  . واطمأن على سير العمل
ستويات الوظيفية الستقبال المرحلة الجديدة المبنية على وطالبهم بضرورة تهيئة األجواء لدى كافة الم

  . الشراكة وتقبل اآلخر وزيادة اللحمة الوظيفية بعيدا عن أي اعتبارات أخرى
وشدد على ضرورة تحقيق االنسجام بين كل موظفي الوزارات من كافة التنظيمات من أجل تقديم خدمة 

  . أكبر للمواطنين وعدم تكرار تجارب الماضي
,  في الحكم من أهم األسباب المباشرة لالنقسام٢٠٠٦وه إلى أن غياب مبدأ الشراكة الحقيقية منذ عام ون

نحن اليوم بالمصالحة نريد تحقيق الشراكة الحقيقية في كل مظاهر إدارة البالد والشعب على : "وقال
  ". قاعدة االحترام والديمقراطية والتعددية والمصلحة الوطنية العامة

منذ سنوات التي تشهدها الحكومة في قطاع غزة في تحقيق األمن " غير المسبوقة"نية بالحملة وأشاد ه
وأكد , واالستقرار واإلنشاءات وتعبيد الطرق والبنية التحتية وتنفيذ القانون وتحقيق التكافل االجتماعي

  . على االستمرار في خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة
على حقوقهم المعنوية والمادية، وشدد على أن المصالحة تحافظ على الحقوق ولن وطمأن كافة الموظفين 

  . تكون مضيعة لها
رة وزارة المالية على تحقيق الشفافية وترشيد اإلنفاق والقضاء على الفساد المالي الذي كان دوأشاد بق

ستقراراً مالياً غير الحكومة بفضل اهللا خالية من الديون وأن هناك ا"مستشرياً من قبل، مؤكدا أن 
  ". مسبوق

ووعد باستمرار اللقاء مع هذا المستوى للبحث الواسع في تفاصيل العمل الوزاري ولتبادل الخبرات 
  .والمعلومات والمواقف بما يخدم األداء الجيد

  ٣/٦/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  

  ل الدائملن نقبل بفصل قضيتي القدس والالجئين عن قضايا الح: البرغوثيمصطفى  .٣
حذر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من : رام اهللا

تكرار المشاريع واالقتراحات الدولية التي تحاول التماشي مع اصرار اسرائيل الخطير على مواصلة ضم 
قضيتي القدس والالجئين عن سائر القدس المحتلة واحتكارها والتوسع في عملية تهويدها من خالل فصل 

قضايا الحل النهائي واستبدال اسس الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بمشاريع تركز على جانب 
  .االمن والحدود

وقال البرغوثي في بيان صحفي أمس، ان فصل القدس عن قيام الدولة الفلسطينية او تاجيل البحث فيها 
نطق اذ كيف يمكن الحديث عن حدود الدولة دون القدس وكيف يمكن قيام يعني االخالل بابسط قواعد الم
  .دولة فلسطينية بدون عاصمتها

  ٤/٦/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
   من تجار ومروجي المخدرات٢٢شرطة غزة تعتقل  .٤

جارة  تاجرا ومطلوبا على قضايا لها عالقة بترويج وت٢٢اعتقلت شرطة مكافحة المخدرات : دير البلح
  .المخدرات وسط قطاع غزة في حملة كبيرة ونوعية استهدفت تجار السموم

وذكرت المصادر أنه تم ضبط أنواع مختلفة من المخدرات إلى جانب أسلحة مختلفة ومعدات عسكرية، 
مؤكدة أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة شاركت في الحملة التي استهدفت أوكار تجارة المخدرات في 
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 العجين، حيث كان أولئك يستغلون قرب المكان من موقع كوسوفيم العسكري الصهيوني شرق منطقة أبو
   .مدينة دير البلح لإلفالت من العدالة

  ٣/٦/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  داخلية غزة تحصر أسماء الممنوعين من الحصول على جواز سفر .٥

عملية حصر أسماء المواطنين الذين منعتهم بدأت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، : غزة
وقالت مصادر في وزارة الداخلية  .األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا من الحصول على جواز السفر

إن الوزارة بدأت بالفعل بتسجيل أسماء الممنوعين، الفتة النظر إلى " المركز الفلسطيني لإلعالم"لمراسل 
وقع الوزارة من أجل التسهيل على المواطنين الممنوعين تسجيل أنه تم وضع رابط خاص على م

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي من أجل العمل على حل مشكلتهم في ضوء اتفاق المصالحة  .بياناتهم
  .الوطنية

 ألف مواطن من الحصول ٣٠يشار إلى أن بعض التقديرات ذكرت أن سلطة رام اهللا منعت ما يقارب 
  . العامين الماضيينعلى جواز السفر خالل

  ٣/٦/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  مع غراندي ولومباردو ن الفلسطينيياهللا يبحث أوضاع الالجئين عبدعبد اهللا : لبنان .٦

استقبل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبداهللا عبداهللا المفوض العام لالونروا فيليبيو 
ونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو ونائبه روجيه دافياس، وتم البحث في غراندي يرافقه مدير عام اال

اوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وضرورة ايجاد االموال الالزمة الستكمال اعادة اعمار مخيم 
   .نهر البارد بالتعاون مع الدولة اللبنانية باعتبارها صاحبة السيادة

 في مركز التدريب المهني واستكمال االستعدادات لتحضير تخصصات وتم التأكيد على مواصلة التدريس
كما عرض عبداهللا وغراندي االحتياجات المطلوبة للمخيمات وال سيما النواحي  .يرغبها الطلبة في المعهد
  .الصحية والبنى التحتية

  ٤/٦/٢٠١١المستقبل، بيروت، 
  
   صفقة األسرىحماس تسلم القاهرة موقفها النهائي من : مصادر فلسطينية .٧

أكدت مصادر فلسطينية أن الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس : غزة
سلم أمس السلطات المصرية موقف حركته النهائي من صفقة تبادل األسرى مع االحتالل عقب وصوله 

  .القاهرة
القاهرة خصيصاً من أجل هذه وأوضحت المصادر أن أبو مرزوق التقى بقيادي بارز جاء من غزة إلى 

  .المهمة ولم تذكر المصادر هوية هذا القيادي
وكان رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الحرب الصهيونية عاموس جلعاد زار القاهرة في وقت 
سابق حيث استغرقت زيارته ساعات معدودة التقى خاللها مدير المخابرات العامة المصرية مراد موافي 

  .معه ملف تبادل األسرىوبحث 
  ٤/٦/٢٠١١الرسالة نت، فلسطين، 

  
   بالعمل السريع على حل أزمة المسافرين مصرطالبالزهار ي .٨

عبر القيادي في حركة حماس محمود الزهار عن استيائه من التراجع المصري عن التسهيالت : غزة
 إيجاد حل لألزمة، منوها وأكد الزهار حرص حركته على. التي أعلن عنها فيما يتعلق بالمعبر مؤخرا
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إلى انه تحدث مع الجانب المصري حول هذه الموضوع، وذكروا له أن المشكلة فنية وتتعلق بقلة عدد 
طالب الجانب المصري بالعمل السريع على حل «وأوضح انه . الضباط العاملين في الجهة المصرية

  .»أزمة المسافرين
  ٤/٦/٢٠١١البيان، دبي، 

  
   وفياض لم يطرح بشكل جدي لرئاستها..ة سترى النور قبل نهاية الشهرالحكوم :مقبولأمين  .٩

 استبعد امين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح عضو وفد فتح للحوار مع حماس لتنفيذ :رام هللا
اتفاق المصالحة الجمعة تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني الى ما بعد شهر ايلول القادم الذي تعتزم 

ة الفلسطينية فيه التوجه لالمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية على االراضي المحتلة عام القياد
١٩٦٧.  

ال اعتقد ان هناك من يفكر بتأجيل تشكيل الحكومة الى ما بعد ايلول، وهذه فكرة غير "وتابع مقبول قائال 
ل جدي لرئاسة الحكومة واوضح مقبول  بان اسم سالم فياض لم يطرح بشك ."مطروحة للنقاش اصال

لم يطرح موضوع االسماء بشكل جدي ونهائي حتى "وتابع مقبول  .حتى ترفضه حماس على حد قوله
لذلك ال نستطيع ان نقول بان حماس رفضت الدكتور سالم "، مضيفا "نعرف االسماء المرشحة حقيقة

  ".فياض
، "اعتقد قبل نهاية الشهر" قال مقبول وحول الموعد الذي سترى فيه الحكومة الفلسطينية المرتقبة النور

منوها الى انه لم يتم االتفاق بين فتح وحماس لغاية االن على موعد عقد لقاء بينهما لبحث تنفيذ اتفاق 
  .المصالحة

  ٤/٦/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 
  
 محاوالت أمريكية وأوروبية وصهيونية إلسقاط حق العودة : رأفت مرة .١٠

في حركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت رأفت مرة، التهديدات الصهيونية انتقد القيادي : بيروت
 أيار ١٥، واعتبرها دليال ملموسا على نجاح مسيرة )يونيو( حزيران ٥والتدخالت الخارجية لمنع مسيرة 

 . من أجل العودة وعلى تحقيقها أهدافها) مايو(
طينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم، وأشار وأكد مرة في تصريح صحفي مكتوب، تمسك الالجئين الفلس

الجاري تندرج ضمن خطة إسقاط حق العودة، ) يونيو( حزيران ٥إلى أن االنتقادات الموجهة لمسيرة 
 حزيران هو دليل ٥إن حجم التدخالت الخارجية على المستويين السياسي واألمني لمنع مسيرة : "وقال

 واإلسرائيلية إلسقاط حق العودة، ولقمع أي محاولة لتحريك على وحدة المواقف األمريكية واألوروبية
هذا الملف اإلنساني القانوني العادل، وإن هذا التدخل يفضح مواقف الدول التي تتغنى بحق الشعوب في 
التعبير عن حريتها وتقرير مصيرها، ويظهر أكذوبة قبول هذه الدول بالتعبير السلمي المدني، وهو الذي 

 ".  الفلسطينيون على حدود وطنهم المحتلمارسه الالجئون
  ٣/٦/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ٢الضغوط لمنع مسيرة العودة ترفض " الجهاد: "لبنان .١١

التعاطي مع الالجئين من زاوية أمنية «رفضها » الجهاد اإلسالمي في فلسطين«أعلنت حركة : بيروت
بات لزاماً «ورأت في بيان انه  .»٢ -ودة الضغوط التي مورست لمنع مسيرة الع«، ورفضت »بحتة

 اللبناني ووضع استراتيجية مشتركة -على السلطات اللبنانية المبادرة إلى تفعيل الحوار الفلسطيني 
لمناقشة كل القضايا ورفع الظلم عن أهلنا وإقرار كل الحقوق، وتأمين حقه في التظاهر السلمي على 

  .»حدود ارضنا المحتلة
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  ٤/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 
 
  "أيرون دوم" على مواجهة قادرة حماس :العسكرية" جينس ديفنس ويكلي"مجلة  .١٢

العسكرية المتخصصة عن مسؤول عسكري في حركة حماس تأكيده » جينز ديفنس ويكلي«نقلتا مجلة 
قدرة المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة على مواجهة التحديات التقنية التي يفرضها النظام الصاروخي 

بسبب المقاومة طويلة األمد من جانب حركة حماس، فإننا «: وقال المسؤول. »أيرون دوم«اإلسرائيلي 
ليس استثناء من » أيرون دوم«قادرون على التصدي للتحديات المختلفة من الجانب اإلسرائيلي بنجاح، و

حماس يمكن أن تكون وأشارت المجلة في هذا الصدد إن إحدى اإلمكانيات المطروحة أمام . »هذه القاعدة
  .نقل صواريخها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإطالقها من هناك

  ٤/٦/٢٠١١البيان، دبي، 
  
  فتح تستنكر اعتقال االحتالل حسام خضر .١٣

، عضو "فتح"استنكرت حركة فتح إقليم نابلس، اعتقال االحتالل حسام خضر احد قادة  :جميل دراغمة
وقال أمين سر الحركة محمود  .قتحام منزله في مخيم بالطة بنابلسالمجلس التشريعي السابق ، بعد ا

إن حملة االعتقاالت التي تنفذ في هذه األيام من قبل قوات االحتالل بحق المواطنين تعكس : "اشتية
تصعيداً إسرائيلياً جديداً، في إطار العدوان اإلسرائيلي المتواصل، والرامي الى النيل من إرادة شعبنا، 

  ".نوياته، وثنيه عن المضي قدماً في مواجهة االحتالل ومخططاتهوضرب مع
الرد المناسب على التصعيد اإلسرائيلي يتمثل باستعادة اللحمة، ورص الصفوف، "وأكد اشتية ان 

واإلسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة، من أجل التصدي للتحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا ومشروعنا 
  ".تعداد الستحقاق ايلول المقبلالوطني، ومواصلة االس

  ٤/٦/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  
  في غزة بذكرى احتالل القدس "الجهاد"ـمسيرة ل .١٤

شارك مئات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة في المسيرة التي دعت لها حركة الجهاد : خان يونس
رابعة واألربعين الحتالل ، بمناسبة الذكرى ال)٦-٣(اإلسالمي في فلسطين بعد ظهر اليوم الجمعة 

 . القدس
وأكد الشيخ خالد البطش القيادي في الحركة خالل كلمة له في نهاية المسيرة أن الصراع مع االحتالل 

أن زمن الذل والهزائم قد انتهى وأن "الصهيوني سيبقى مفتوحا ولن يغلق لصالح العدو، مشددا على 
ن والعرب بتحمل مسئولياتهم تجاه أولى القبلتين، مؤكدا أن وطالب المسلمي". الفداء والتضحية هو زماننا

ودعا إلى استمرار  . مقاومة شعبنا لن تتخلى عن دورها في الدفاع والتمسك بحقوق شعبنا وثوابته
الزحوف باتجاه الحدود الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الطريق إلى مواجهة الظلم الدولي للشعب الفلسطيني 

 . ف نحو األراضي الفلسطينية المحتلةوقضيته هو الزح
وأكد البطش دعم حركته لخيار المصالحة، داعيا إلى بناء مرجعية وطنية وبرنامج سياسي وطني موحد 

  .  يكون مرجعا للكل الفلسطيني
  ٣/٦/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وسوريا  يستغل اجتماعاته مع عباس وميدفيديف للتحريض على حماس زبيري .١٥

يـديعوت  'كتبـت  ويواصل رئيس الدولة العبرية زيارتـه إلـى أوروبـا،    : الناصرة ـ زهير أندراوس 
 سنة على توحيـد     ١٥٠ أنّه على هامش االحتفاالت بمناسبة       ]أمس [في عددها الصادر الجمعة   ' أحرونوت
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.   بيريـز  إيطاليا، التقى الخميس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون           
وتابعت الصحيفة قائلةً إن الشخصين ناقشا طرق التقدم في ما يسمى بعملية السالم، ومحـاوالت إعـادة                 

وأضافت أن مكتب بيريز طلب الحفاظ على الـسرية بـشأن تفاصـيل             . الطرفين إلى طاولة المفاوضات   
  .المحادثات مع عباس، كما رفض المكتب تأكيد إجراء محادثات منفردة بينهما

التقى بيريز الرئيس الروسي، ديميتري ديدفيديف، وطلب منه أن ال تقـوم موسـكو ببيـع سـورية                  ا  كم
فإن الرئيس اإلسرائيلي أبلغ نظيره الروسي بـأن        ' معاريف'منظومات أسلحة متطورة، وبحسب صحيفة      

. لـى حـد تعبيـره   هذه األسلحة قد تجد طريقها إلى حزب اهللا اللبناني، وإلى تنظيمات إرهابية أخرى، ع           
                ـة، وأعلـن أنة الدوليبالضغط على حركة حماس لقبول شروط الرباعي وطالب بيريز الرئيس الروسي

  .الدولة العبرية على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات، إذا تم حّل المشكلة مع حركة حماس
والعديد من الدول األخـرى منزعجـة        وزادت الصحيفة قائلةً إن الرئيس الروسي أبلغ بيريز بأن بالده           

  . للغاية من سياسة إسرائيل المستمرة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلّة
  ٤/٦/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  تشير إلى أن نظام األسد سيسقط خالل شهور أو سنة تقديرات األجهزة األمنية: هآرتس .١٦

العبرية، الجمعة، عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيـع  ' هآرتس 'نقلت صحيفة: الناصرة ـ زهير أندراوس 
المستوى قوله إن تقديرات األجهزة األمنية في الدولة العبرية تشير إلى أن نظام الرئيس السوري بـشار                 

وتابع المسؤول عينه قائالً إن األسد أخذ يضعف وقد يستغرق األمـر           . األسد سيسقط خالل شهور أو سنة     
 سنة ونيف لكن النظام لن ينجح على ما يبدو في النهوض وان أربعين عاما لحكم عائلة                 بضعة شهور أو  

وأضاف أن الرئيس السوري فقد الشرعية بنظر أبناء شعبه ولـذلك يبـدو أن              . األسد في طريقها لالنتهاء   
ورأى المـسؤول   . مصيره قد حسم وكل نهاية أسبوع تجري فيها المظاهرات تزيد من خطورة وضـعه             

إلسرائيلي أن المعضالت التي يواجهها النظام السوري تتراوح بين المزيد من التنـازالت للمتظـاهرين               ا
التي يتم تفسيرها كضعف وتقود في نهاية المطاف إلى تزايد المحاوالت إلسقاطه وبين اتخاذ وسائل أكثر                

  . عنفا لقمع االحتجاجات التي من شأنها تسريع سقوطه
  ٤/٦/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  "ال أحد يمنع المغامرات الخطيرة لنتانياهو وباراك: "رئيس الموساد السابق .١٧

باإلشارة إلـى حـديث     ،  ]أمس [عددها الصادر صباح اليوم   " يديعوت أحرونوت "عنونت  : القدس المحتلة 
مغـامرات نتانيـاهو وبـاراك      "رئيس الموساد السابق، مئير دغان، في جلسات مغلقة عن مخاوفه مـن             

، مشيرا إلى أنه إلى جانب أشكنازي وديسكين كان بإمكانهم صد أي مغامرة محتملة مـن قبـل                  "ةالخطير
كما أشـارت الـصحيفة إلـى أن         .الثنائي باراك ونتانياهو، وأنه اآلن قلق من عدم وجود من يفعل ذلك           

 مغلقة إلـى    العاصفة التي أثارتها تصريحات دغان، يوم أمس، لم تهدأ بعد، وبالتالي فقد لجأ في محادثات              
  .تفسير لماذا أعلن أنه ضد الهجوم على إيران

ونقل عن  .  وكتبت الصحيفة أن وزراء ومسؤولين في األجهزة األمنية قد انتقدوا تصريحات دغان بشدة            
وزراء في المجلس الوزاري السياسي األمني قولهم إن تصريحاته تمس بالردع اإلسـرائيلي وذلـك ألن                

ن على الطاولة كخيار مؤكد بعد العقوبات، كما أن التصريحات من الممكن            الخيار العسكري يجب أن يكو    
وقال وزراء آخـرون إن دغـان تـصرف بـشكل غيـر              .أن تؤدي إلى تخفيف التشديد على العقوبات      

  .ديمقراطي ويمس بشكل خطير بالردع اإلسرائيلي
  ٣/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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  نتشار أمني وتقييد الوصول إلى األقصىا": النكسة" في ذكرى "إسرائيل"تأهب في  .١٨
دخل الجيش اإلسرائيلي أمس حال تأهب قصوى تستمر حتى الثلثـاء المقبـل،             :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

لمواجهة احتماالت وصول حشود كبيرة من الفلسطينيين إلى الحدود مع الجوالن السوري المحتل ومـع               
  .غربية وقطاع غزةلبنان وإمكان اندالع تظاهرات كبيرة في الضفة ال

وأكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن األوامر أعطيت للجيش اإلسرائيلي بإطالق الرصاص الحي علـى              
الفلـسطينية حـين    " النكبة"من يحاول اجتياز الحدود، وبمنع تكرار ما حصل قبل ثالثة أسابيع في ذكرى              

حتل، واالقتراب من الحدود فـي      نجح اآلالف في الدخول إلى بلدة مجدل شمس في الجوالن السوري الم           
  .مارون الراس اللبنانية

وطبقاً للتقارير ذاتها، أجرى الجيش اتصاالته مع قوى األمن التابعة للسلطة الفلسطينية لتحذيرها من مغبة               
الذي أقامتـه إسـرائيل لفـصل       " الجدار الفاصل "محاولة فلسطينيين من الضفة الغربية من االقتراب من         

وأضافت أنه تم وضـع طـائرات إطفـاء          .١٩٦٧تها عن الفلسطينية في أراضي عام       بلداتها ومستوطنا 
وقـال   .الحرائق تحت تصرف الجيش لتفريق التظاهرات برش المياه الملونة وذات الرائحـة الـشديدة             

مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل نقلت إلى دمشق وبيروت رسائل تحذير واضحة تحملهما المسؤولية              
 فـي كبريـات     ز الجيش اإلسرائيلي انتشاره   عزو .ن أراضيهما نحو الحدود مع إسرائيل     عن أي تحرك م   

 عاماً مـن تأديـة      ٤٥المدن والطرق الرئيسة، وبدأت بإجراءات التضييق أمس، حين منعت من هم دون             
  .صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك

  ٤/٦/٢٠١١، الحياة، لندن
  

  اح شاليطا إلطالق سرباراك يطالب بتدخل فرنس .١٩
 من وزيـر الخارجيـة       طلب وزير األمن إيهود باراك   ان  ذكرت القناة الثانية االسرائيلية     : القدس المحتلة 

شـاليط الـذى يحمـل       الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد      الفرنسى الذى زار تل أبيب بالتدخل الستعادة        
  .الجنسية الفرنسية بجوار جنسيته اإلسرائيلية

  ٤/٦/٢٠١١ ،وكالة سما اإلخبارية
  
   باألمم المتحدةلدولة الفلسطينيةاالعتراف با تعارضقد ال أميركا : السابقة" إسرائيل"سفيرة  .٢٠

 قالت السفيرة اإلسرائيلية السابقة لدى األمم المتحدة غابريئيال شـاليف إن الواليـات   : عواصم ـ وآاالت  
ية كعضو دائم في األمم المتحدة مـا        ضد قبول الدولة الفلسطين   ) الفيتو(المتحدة قد ال تستخدم حق النقض       

الجمعة عن شاليف قولها إنها لن      ' هآرتس'ونقلت صحيفة   . ـ الفلسطيني  يعني تدويل الصراع اإلسرائيلي   
االمريكيين ال يبتهجون السـتخدام الفيتـو       'تفاجأ إذا ما امتنعت الواليات المتحدة عن استخدام الفيتو وأن           

نحن ايضا حاولنا تقليص استخدام الفيتـو       'وأضافت  . 'ذرع إسرائيل مقابل أن يجدوا عزاء في عزلة بين أ       
  .  'االمريكي قدر اإلمكان

  ٤/٦/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  

  صاحبة العالقة التجارية مع إيران" عوفر"نتنياهو ينعى صاحب شركة  .٢١
ن نعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، سـامي عـوفر، صـاحب شـركات الـسف               : تل أبيب 

اإلسرائيلية التي كشف النقاب قبل أسبوعين عن تعاملها التجاري مع إيران بما يخـالف قـرار الحظـر                  
وكان عوفر قد توفي صباح أمس، عن عمر يناهز التاسعة والثمانين، متأثرا بمرض الـسرطان                .الدولي

ا بكـل جوارحـه،   سامي عوفر كان صهيوني"وقال نتنياهو في نعيه، إن  . الذي ألم به في الشهور األخيرة     
وكانت له مساهمة حاسمة فـي      . وحتى عندما وصل إلى أعلى الدرجات لم ينس التزاماته تجاه اآلخرين          
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ازدهار االقتصاد اإلسرائيلي، وعرف بسخائه في التبرع للكثير من النشاطات والمؤسسات الفنية والثقافية             
  ".والطبية

  ٤/٦/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  وعسكري  نتجت من سوء أداء سياسي"حرب لبنان الثانية"بـ "إسرائيل"ت إخفاقا: بحث أمريكي .٢٢

نبـع فـي    " حزب اهللا "أظهر بحث أميركي جديد أن إخفاق الجيش اإلسرائيلي في حرب لبنان الثانية أمام              
عن هذا  " هآرتس"ونقلت  . األساس من أداء المستوى السياسي وقراراته وليس من أداء المستوى العسكري          

ته إلى أن المشكلة األساس التي أضرت بإنجازات إسرائيل في الحرب تمثلت باتخاذ قرارات              البحث إشار 
  .غير متزنة من جانب القيادة السياسية والعسكرية

األداء "ويخلص إلى أن    " حزب اهللا "ويركز البحث أساسا على نشاطات سالح الجو اإلسرائيلي ضد مواقع           
لم ينبع من فشل القوة الجوية التي تم اسـتخدامها،           "٢٠٠٦في حرب صيف    " اإلسرائيلي المخيب لآلمال  

  ".وإنما من فشل القيادة
، الذي يعتبر أحد أبرز معاهد البحـث فـي          "راند"وقد نشر هذا البحث في األسبوع الفائت على يد معهد           

وقد أجري البحث بطلب من سالح الجو األميركي الـذي أراد           ). على صلة بالنتاغون  (الواليات المتحدة   
مناسبة لساحات قتال أخرى تـشغل  " حزب اهللا"التعرف على ما إذا كانت التجربة اإلسرائيلية في مواجهة          

وبحسب . ومؤلف البحث هو الدكتور بنيامين لمبات، وهو باحث كبير متخصص في أسلحة الجو            . اهتمامه
في أعقاب الحرب،   فإن استنتاجات لمبات ال تختلف كثيرا عن األبحاث التي كتبت في إسرائيل             " هآرتس"

، خصوصا جزءه األول الذي نشر بعد ثمانية شـهور مـن            "لجنة فينوغراد "وتذكرنا بعدد من نقاط تقرير      
  . انتهاء الحرب

  ٤/٦/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  المنطقة تتجه نحو أعاصير والمواجهة الحربية الواسعة قادمة  :باحث إسرائيلي .٢٣

رور، المستشار السابق في وزارة األمـن اإلسـرائيلية، أن          رأى البروفسور يحزقيئيل د   : القدس المحتلة 
منطقة الشرق األوسط ستشهد أعاصير سياسية كبيرة، وبالتالي يجب أن تنسجم الـسياسة األمنيـة فـي                 

  .إسرائيل مع الجوهر الجديد لهذه األعاصير
 يتوجه نحـو أعاصـير،   وزاد الباحث اإلسرائيلي قائالً إن األزمة في مصر تشير إلى أن الشرق األوسط           

ستكون لها انعكاساتها المهمة على السياسة اإلسرائيلية، ويفرض الفشل اإلستخباراتي اإلسرائيلي في عدم             
توقع األحداث في تقويم الوضع في مصر وباقي الدول العربية واإلخفاقات األخـرى، إصـالحاً داخليـاً                 

ر القدرة على فهم األحداث في العمق، وما تحملـه          وجذرياً لألجهزة اإلستخباراتية، مع التشديد على تطوي      
  .من أعاصير مرتقبة

  ٤/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  

   للنكسة٤٤عشرات اإلصابات بمسيرات الضفة والقدس بذكرى الـ  .٢٤
عشرات المواطنين والمتـضامنين    ، أن   الضفة الغربية  من   ٣/٦/٢٠١١،  المركز الفلسطيني لإلعالم  نشر  

إثر قمع قوات االحـتالل للمـسيرات المناهـضة         ) ٦-٣(الت اختناق اليوم الجمعة      بحا وااألجانب أصيب 
  .٤٤للجدار واالستيطان بالضفة الغربية والقدس والتي جاءت بذكرى النكسة الـ 

وقال شهود عيان إن قوات االحتالل أطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب المشاركين بمـسيرة نعلـين                
 ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق شـديد، مـنهم متـضامنان              األسبوعية بالقرب من رام اهللا،    

  .بريطانيان
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شرطة االحتالل منعت الفلسطينيين من     ، أن   القدس المحتلة من   ٤/٦/٢٠١١،  المستقبل، بيروت  وأضاف
 وما فوق بالنسبة للرجال، ألداء صالة الجمعة في المسجد          ٤٥دخول المسجد األقصى باستثناء من عمره       

  . الحتالل القدس النكسة٤٤ وستسمح للنساء دون تحديد العمر، عشية الذكرى الـ األقصى،
وكانت قيادة شرطة االحتالل قد أعلنت، أنها ستنشر قوات كبيرة من الشرطة في البلدة القديمة واألحيـاء                 
العربية في القدس، تخوفا من اندالع تظاهرات عشية يوم النكسة، وستنصب الحـواجز فـي الـشوارع                 

أصيب العشرات بالرصاص وبحاالت اختناق إثـر قمـع قـوات االحـتالل       حيث   .ؤدية إلى األقصى  الم
اإلسرائيلي للمسيرات األسبوعية المناهضة لجدار الفصل العنصري واالستيطان فـي القـرى المحاذيـة        

ـ    .للجدار في الضفة الغربية    ة فـي  ودعت اللجنة الشعبية أبناء شعبنا في الوطن والشتات للمشاركة الفاعل
  . للنكسة، تأكيداً على تمسك شعبنا بحق العودة٤٤فعاليات الذكرى الـ

  
  بإضراب في المخيمات رفضاً لمنعهالبنان  تستبدل مسيرة جنوب "لجنة العودة" .٢٥

عن تعليق التظاهرة الشعبية التي كانت » لجنة التنسيق والمتابعة لحملة حق العودة«أعلنت : بيروت
، وتحويل التحرك الى ) حزيران٦(لبنان الجنوبية لمناسبة ذكرى النكبة مقررة غداً االحد الى حدود 

  .إضراب عام في مختلف مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان
السلطات السياسية واالمنية الرسمية في «وأوضحت اللجنة في بيان اصدرته امس، انها فوجئت بقرار 

التظاهر حق من حقوق «وأكدت ان . »ه فلسطين المحتلةلبنان منع المشاركين من اقامة مسيرة العودة تجا
، وحق الالجئين ١٩٤الشعب الفلسطيني للتعبير عن قضيته والتمسك بحق عودته، ولفرض تنفيذ القرار 

في اقامة تحركات شعبية سلمية على الحدود الفلسطينية كافة، وحقهم بتأمين الحماية الالزمة لهم من كل 
  .»المعنية بتنفيذ القرارات الدولية في الجنوب اللبناني» يونيفيل«قوات القوى المعنية، بما فيها 

  ٤/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 
 
  قتصادتخنق المصالحة الفلسطينية بأصابع اإل" إسرائيل" :مسؤول فلسطيني" .٢٦

تحاول إفشال المصالحة وزادت مـن      ” إسرائيل“أكد مسؤول فلسطيني أمني كبير رافضاً كشف اسمه، أن          
جز على الطرق، وتقوم بتعطيل الناس على هذه الحواجز وتعطيل الشاحنات التجارية ودخول             نشر الحوا 

فرضت حصاراً اقتصادياً غير معلن عبر تخفيض       ” إسرائيل“وأضاف إن   . البضائع عبر المعابر التجارية   
  .عدد تصاريح العاملين داخل أراضيها ليجدوا أنفسهم بال عمل ويشكلوا ضغطاً على السلطة

منذ نحو شـهر بتقلـيص   ” إسرائيل“لقد بدأت “، ”فرانس برس  “ـمحافظ طولكرم طالل الدويكات ل    وقال  
. ”عدد تصاريح التجار وتصاريح العمال وتصاريح المزارعين الذين بقيت أراضيهم خارج جدار الفصل            

بيـوت  تقوم باقتحام المدن الفلسطينية والتوغل فيهـا ودهـم ال         ” اإلسرائيلي“باتت قوات الجيش    “وأضاف  
وتابع إن  . ”والمحال مع القيام باعتقاالت على مدار الساعة وهذا ما يلمسه كل مواطن في الضفة الغربية              

تنفذ سياسة ممنهجة لممارسة الضغوط بكل أشكالها تحت مختلف الذرائع، إنهم يريدون إفشال             ” إسرائيل“
  .ية أي شيء فلسطيني، المصالحة والحلم الفلسطيني ومشروع الدولة الفلسطين

 ٤/٦/٢٠١١، الخليج، الشارقة
 
  إحصائية تؤكد أن عدد سكان قطاع غزة مليون وسبعمائة الف نسمة: وزارة داخلية فلسطين .٢٧

أكدت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية أن عدد سكان محافظات قطاع غزة بلغ نحو               : غزة
  .مليون وسبعمائة ألف نسمة

نسخةً عنه، إن عدد سكان     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تلقى  ) ٦-٣(لجمعة  وقالت الوزارة في بيانٍ اليوم ا     
  .  ألف نسمة٦٨٩,٦٩٢القطاع يبلغ مليون و
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، تليها محافظـة خـان يـونس        ) ألف نسمة  ٦٤١,٩٣٦(ووفقًا لإلحصائية يبلغ عدد سكان محافظة غزة        
عدد السكان، حيـث يبلـغ      ، وتأتي محافظة الشمال في الترتيب الثالث من ناحية          ) ألف نسمة  ٣٢٦,٩١٣(

ألـف  ٢٣٦,٧٤٤(، تلتها  محافظة الوسطى، حيث يبلغ عدد سكانها          ) ألف نسمة  ٢٧٤,٨١٢(عدد سكانها   
، وجاءت محافظة رفح في المرتبة األخيرة من ناحية عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكان المحافظة                )نسمة

  ). ألف نسمة٢٠٩,٢٨٧( 
لألحوال المدنية فإن محافظات قطاع غزة شـهدت خـالل          وبحسب إحصائية صادرة عن اإلدارة العامة       

، ولفتـت   ٢٠٠٩ آالف مولود جديد عن عـام        ٦، بزيادة   ) ألف مولود جديد   ٦٠(م أكثر من    ٢٠١٠العام  
  %.٢,٥األحوال المدنية  إلى أن نسبة المواليد الذكور تتفوق  على اإلناث بحوالي 

إذا ما افترضنا وجود معدل مستقر      : "ء الفلسطيني وجاء في بيان أصدره مؤخرا الجهاز المركزي لإلحصا       
  ." عاما٢١للزيادة السكانية خالل السنوات المقبلة، فإن عدد سكان قطاع غزة سيتضاعف في غضون 

وتعتبر الخصوبة في األراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليـا فـي الـدول          
لخصوبة إلى الرغبة في اإلنجاب داخل المجتمع الفلسطيني المرتبطـة          األخرى، ويعود ارتفاع مستويات ا    

  . بالعادات والتقاليد السائدة
  ٣/٦/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   مصابون بالشلل الكامل٢٤هناك ستة أسرى من أصل : الرجوب ياسر األسير المحرر .٢٨

 اإلحتالل اإلسرائيلي أفرجت عنه من      قال األسير المحرر ياسر الرجوب اليوم الخميس إن قوات        : الخليل
  ".إقتنعت إدارة السجون بوجود مشكلة صحية كبرى في الرئتين وقرروا اإلفراج عني سجونها بعد ما

وأيضا في الـسجون  , األسرى في سجن عوفر بالتحديد" وحول ضغط األسرى لإلفراج عنه قال الرجوب      
لى إدارة السجون بإجراء الفحوصات األزمـة       في الضغط ع  , األخرى كان لهم الدور الريادي والرئيسي     

  ".والتي نتج عنها اإلفراج عني
حالة األسرى المرضى تدمي القلب، هنـاك       " وفي سؤالنا له حول أحوال األسرى المرضي قال الرجوب          

 يتحركوا على عربات خاصة ومصابين بحاالت شلل كاملة، ومعظم          ٦ أسير في حاالت متردية منهم       ٢٤
  . سيئة ومتردية وينتظروا الفرج من اهللالحاالت المرضية

 ٤/٦/٢٠١١، وكالة قدس نت
 
  تحمل االحتالل مسؤولية وقف المشاريع في قطاع غزة" األونروا" .٢٩

بغـزة االحـتالل   " األونروا"حمل مصدر مسؤول في وكالة غوث وتشغيل الالجئين    :  جمال غيث  - غزة
إلعمار؛ جراء إصراره على إغـالق المعـابر،        المسؤولية الكاملة عن توقف المشاريع، السيما مشاريع ا       

  . كذلك اإلجراءات المتعبة على معبر كرم أبو سالم
عـدنان أبـو حـسنة      " األونـروا "وقال المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         

ع واجهـت   إن العديد من المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية العاملـة فـي القطـا             " : " فلسطين"لـ
وإلى وجود رقابة مـشددة     ". صعوبات كبيرة؛ نتيجة لآللية التي يتبعها االحتالل في إدخال المواد الالزمة          

تجنبا من تـسليمها ألي جهـة   " لألونروا"على المواد التي يتم إدخالها لغزة، وتسليمها       ) إسرائيل(من قبل   
  . خارجية، أو القطاع الخاص

المعبر الوحيد المخصص لدخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غـزة،          ويعد معبر كرم أبو سالم حاليا       
  . خاصة بعد قرار االحتالل بإغالق معبر المنطار شرق غزة بشكل نهائي

 ٤/٦/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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  تقرير عربي يكشف عن انتهاكات إسرائيلية خطيرة بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل .٣٠
ن انتهاكات إسرائيلية خطيرة بحق األسرى الفلسطينيين فـي سـجون االحـتالل،             كشف تقرير عربي ع   

خصوصا في الجانب الصحي، موضحا أن سلطات االحتالل تتعامل مع األسرى كما لـو أنهـم فئـران                  
  . تجارب

-٦-٣وقال التقرير الذي أصدره قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، الجمعة              
تتعدى اإلهمال الطبي المتعمد لتصل إلى اسـتخدام األسـرى          "إن ممارسات سلطات االحتالل     : "٢٠١١

كحقل تجارب طبية، لتجريب األدوية الخطيرة وإجراء التدريبات الطبية عليهم، لـصالح طلبـة الطـب                
  ". اإلسرائيليين، ما يخالف المواثيق واألعراف الدولية والقيم اإلنسانية

الحتالل ال تكتفي بحرمان األسرى من العالج وإهمالهم طبيا ، بـل تلجـأ إلـى                إن سلطات ا  : "وأضاف
استغالل حاجتهم للعالج والرعاية الصحية لتضغط عليهم وتساومهم وتحاول ابتزازهم وتقايضهم بتقـديم             
العالج لهم مقابل تقديم اعترافات أو معلومات، لتتحول عيادات السجون إلى غرف لالبتـزاز والتعـذيب               

  . وإلى أماكن للتحقيق,  المعاملةوسوء
إن الطبيب اإلسرائيلي تخلى عن مهنته اإلنسانية وأخالقياتها وتحول إلى رجل أمن بزي             : "وتابع التقرير 

  ". طبيب، يعمل لخدمة المؤسسة األمنية ويتعامل مع األسير الفلسطيني المريض كعدو
قرارا يتعلق بممارسات االحتالل    " ٦٤"الـ أن منظمة الصحة العالمية أصدرت في اجتماعها الدوري          كما

  . اإلسرائيلي وتأثيره على األحوال الصحية في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة
بصفتها الدولة المحتلة بتحسين الظروف المعيشية والصحية والطبيـة         ) إسرائيل(وتضمن القرار مطالبة    

ن تتفاقم حالتهم بشكل يومي، ودعوة كافة المؤسسات        لألسرى الفلسطينيين، وتقديم العالج لهم خاصة للذي      
الدولية التي تهتم بحقوق اإلنسان التدخل العاجل والفوري لدى قوات االحتالل اإلسرائيلي، إلجبارها على              

  .تقديم العالج لألسرى المرضى في سجونها
 ٤/٦/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

 
  إلنتزاع اعترافات من األسرى الفلسطينيين" ط الخال"زنزانة :  الشعبية لنصرة األسرىالحركة .٣١

 أكدت الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقـوق الفلـسطينية أن االحـتالل             : يوسف الشايب  -رام اهللا   
اإلسرائيلي يستخدم زنزانة بالستيكية هي أشبه بجهاز خالط، لتعذيب األسرى ومحاولة انتزاع اعترافات             

  .منهم بالقوة 
 تعرضت للتعذيب في هذه الزنزانـة البالسـتيكية أن قطـر             التي حررة فاطمة الزق  وأفادت األسيرة الم  

الزنزانة البالستيكية اإلسرائيلية الدوارة هو أقل من متر وللزنزانة قاعدة وجدار بالستيكي ال ترى منـه                
ح شيئا وأنه وبمجرد إجبارها على الدخول في تلك الزنزانة وإغالق بابها يتم تسليط ضوء شديد من سط                

  .الزنزانة ذي إشعاعات قوية لم تستطع أمامها أن تفتح عينيها جازمة بأنها إشعاعات ليزر
وأضافت األسيرة المحررة الزق أن تلك الزنزانة تقع قريبا من معبر بيت حانون، وكان جنود االحـتالل                 

للوصول إلـى  " متاهات"يقتادونها بعد إجبارها على ارتداء زي السجن مستخدمين طرقا متعرجة وملتوية    
  .تلك الزنزانة البالستيكية، وهي وسيلة من وسائل تعذيب األسرى واألسيرات

 ٤/٦/٢٠١١، الغد، عمان
  
  "وادي عربة"والغاء " إسرائيل"مسيرات أردنية تطالب بحق العودة وطرد سفير  .٣٢

ألحزاب  شخص في المسيرة التي دعت اليها لجنة التنسيق العليا ٥٠٠شارك نحو :   نبيل غيشان-عمان 
وهتف المشاركون في المسيرة التي . حزيران» نكسة« سنة على ٤٤المعارضة الوطنية لمناسبة مرور 

، »االصالح طريقنا لتحرير القدس«:  المشاركون، ورددانطلقت من امام الجامع الحسيني وسط العاصمة
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 يريد تحرير الشعب«. »بدنا حكومة وطنية اردنية وفلسطينية«، و و»االصالح طريقنا للجهاد«و
، »فلسطين فلسطين عاهدوك الالجئين حتى العودة والتحرير وحتى تقرير المصير«، و»فلسطين

  .»تسقط وادي عربة تسقط«، و»السفارة صهيونية على ارض اردنية«و
وجود «وأكدت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة في كلمة لها أن األنظمة العربية لم تقرأ مخاطر 

  .»حتاللي في قلب الوطن العربي، ولم تضع االستراتيجيات للمقاومة، فوقعت الهزيمةعدو عنصري ا
وطالب ممثل الحركة االسالمية أحمد كفاوين في كلمته الحكومة بإلغاء معاهدة وادي عربة وكل االتفاقات 

تهيئة التي كبلت األمة، وبإغالق سفارة العدو الصهيوني، مثلما طالبها باإلصالح الفوري والعاجل و
  .االردن ليكون قوياً عزيزاً يحمي ارضه ويقوم بواجبه في الدفاع عن فلسطين

وائتالف شباب االنتفاضة الفلسطينية الثالثة واعضاء »  ايار١٥«ونفذ ظهر أمس المئات من شباب 
المكتب الشبابي لحزب البعث العربي االشتراكي وحزب الوحدة الشعبية وجمعية مناهضة الصهيونية 

قرب السفارة اإلسرائيلية طالبوا فيه بإغالق السفارة والغاء » الكالوتي«رية، اعتصاماً امام مسجد والعنص
كما اعلن . معاهدة وادي عربة وكل المعاهدات مع اسرائيل المتمثلة في كمب ديفيد واتفاق أوسلو
حرير فلسطين، المعتصمون رفضهم التوطين، مؤكدين حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وت

وطالبوا باإلفراج الفوري عن الجندي أحمد الدقامسة المحكوم بالمؤبد لقتله فتيات اسرائيليات في تسعينات 
  .القرن الماضي

وفي حي الطفايلة في عمان، خرج المئات في مسيرة طالبت بطرد السفير االسرائيلي وحرقوا العلم 
  .لاالسرائيلي على وقع الهتافات المعادية إلسرائي

  ٤/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  يمنع دخول الفلسطينيين إلى جنوب الليطانياللبناني الجيش  .٣٣

بدأ الجيش اللبناني أمس تطبيق تدابير أمنية مشددة على حواجزه المؤدية الى المنطقة الحدودية، : الجنوب
ن قيادة قضت بعدم السماح ألي الجئ فلسطيني بالدخول الى منطقة جنوب الليطاني إال بتصريح م

ولفتت مصادر  .الجيش، وذلك بعدما ألغيت التظاهرة التي كانت مقررة إلى بوابة فاطمة االحد المقبل
أمنية الى ان من اسباب المنع ما تردد عبر وسائل االعالم االسرائيلية بان جيش العدو سيقيم نهار االحد 

كذلك . ات النخبة االسرائيليةفي الخامس من حزيران اضخم مناورة عسكرية على الحدود بمشاركة قو
  .أخذ الجيش في االعتبار المخاوف والهواجس التي تبديها قوات الطوارئ الدولية

  ٤/٦/٢٠١١السفير، بيروت، 
  
  "اليوم العالمي للمفقود العربي"لجنة للدفاع عن األسرى تعتصم في : لبنان .٣٤

جون االحتالل اإلسرائيلي واألمريكي اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في س"أقامت : بيروت
 .، أمام مركز الصليب األحمر الدولي في مدينة صور)خميس األسرى(في لبنان اعتصامها العشرين 

ونفّذ االعتصام  بحضور المنسق العام  لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور وعضو قيادة جبهة 
شرعي اإلسالمي الفلسطيني والشيخ محمد نمر التحرير الفلسطينية عباس جمعة، ورئيس المجلس ال

زغموت، وممثلين عن حزب اهللا، وحركة أمل، والفصائل الفلسطينية، وأهالي المفقودين واألسرى، 
  .وفاعليات المنطقة

  ٣/٦/٢٠١١قدس برس، 
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  مشاكل على معبر رفح  يؤكد عدم وجود العربينبيل  .٣٥
لعربي، عدم وجود مشاكل على معبر رفح، مـشيرا      أكد وزير الخارجية المصري نبيل ا     : وكاالت – غزة

جاء ذلك في تصريحات للعربي، ردا على أسئلة الصحفيين قبيـل           . إلى أنه البد من ترتيبات يتم إجراؤها      
  .مغادرته القاهرة صباح أمس

 ٤/٦/٢٠١١، البيان، دبي
  
  "ائيلإسر" لـمصر تشترط فتح معابر غزة بشكل دائم إلعادة ضح الغاز: صحيفة إسرائيلية .٣٦

االقتصادية اإلسرائيلية النقاب عن أن مصر وضعت " كلكلست" كشفت صحيفة : سما- القدس المحتلة
  .شروطا تعجيزية أمام إسرائيل لكى تعيد ضخ الغاز الطبيعى من جديد

وأضافت الصحيفة أنه عالوة على طلب الحكومة المصرية بضرورة رفع سعر الغاز، بفتح كافة المعابر 
بشكل دائم لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى من خالل تسهيل إدخال الغذاء واألدوية إلى على قطاع غزة 

  .الفلسطينيين بغزة فى مقابل تصدير الغاز
وأضافت الصحيفة أن هذه المطالب أصابت المسئولين اإلسرائيليين فى قطاع الطاقة وكذلك فى شركة 

" نمرود نافو" من االستياء الشديد، موضحة أنالكهرباء اإلسرائيلية المستوردة للغاز المصرى بحالة
المسئول بالشركة قال إن الحكومة المصرية تضع عقبات شديدة للحيلولة دون تصدير الغاز من جديد، 

  .وأن هناك حالة من التلكؤ واختالق الذرائع لوقف تصديره
بحث، مؤكدا أن وكان وزير البترول المصرى عبد اهللا غراب؛ صرح أمس أن إعادة ضخ الغاز رهن ال

المسألة ليست لها عالقة بالسياسة، وإنما الحكومة تحتاج وقتاً كافيا لمناقشة كيفية تأمين أنابيب الغاز فى 
  . العريش، والذى تعرض أكثر من مرة لهجمات إرهابية

 ٤/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
 
   تصعد الموقف برفضها حكومة الوحدة الفلسطينية"إسرائيل": أوغلو .٣٧

عتبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس، أن إسرائيل تصعد           إ : د ب أ   -  رويترز –  ف ب  أ
التوتر مع الفلسطينيين من خالل رفضها االعتراف بالحكومة الفلسطينية التـي ستـشكل علـى قاعـدة                 

  المصالحة بين حركتي فتح وحماس، 
لغه، عندما التقى به في روما، بأنه سيتم تشكيل         ونقلت وكالة أنباء األناضول عن داود أوغلو أن عباس أب         

إسرائيل تصعد التوتر عندما تقـول إنهـا لـن          «وأضاف أن   . حكومة فلسطينية جديدة خالل أسابيع قليلة     
عنـد  ) المفروض علـى غـزة    (تعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة بدالً من القول إنها سترفع الحصار           

  .»تشكيل حكومة
الحـوض الـشرقي   «لفك الحصار عن غزة، قال داود أوغلو إن » ٢الحرية ـ  أسطول «وحول إرسال 

، لكنـه شـدد علـى أن        »للبحر األبيض المتوسط ليس بحيرة إسرائيل الداخلية وإنما منطقة مالحة دولية          
الحكومة التركية ال تشجع وال تمنع إرسال سفن للقطاع المحاصر، موضحاً أن أسـطول المـساعدات ال                 

  .من أي حكومةيتحرك بتوجيهات 
وأشار داود أوغلو إلى أن بالده تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون وقوع سيناريو سلبي يتعلق باألسطول                

  .»حصار غزة ليس قانونياً، وما من جهة، غير إسرائيل، تقول انه شرعي«الجديد، مشدداً على أن 
 ٤/٦/٢٠١١، السفير، بيروت
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  الفلسطينيةرئيس وزراء ماليزيا يؤكد دعمه الحقوق  .٣٨
أكد نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي، خالل لقائه وفدا برلمانيا فلـسطينيا دعمـه               : كوااللمبور

  .الحقوق الفلسطينية الثابتة في الحرية واالستقالل والعودة
ور وشدد عبد الرازق خالل لقائهالوفد البرلماني الفلسطيني برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد بحر على د              

  .ماليزيا في دعم القضية الفلسطينية
وقال إن الدعم الماليزي للشعب الفلسطيني ليس سياسيا فحسب بل معنـوي ومـادي، مـشددا علـى أن                   
الحكومة والمنظمات غير الحكومية والشعب الماليزي يقف دوما بجانب الحق الفلـسطيني فـي تقريـر                

يا رغم خالفاتها السياسية، لكنها تجتمع على توحيـد         ولفت إلى أن األحزاب السياسية في ماليز       .المصير
وأكد رئيس الوزراء بأن المؤسسة التي أرسلت السفينة لغزة هي مؤسـسة             .الجهود لدعم القدس وفلسطين   

  .مدعومة من الحكومة
 ٣/٦/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  تمنع مجموعة إسرائيلية من المشاركة في سباق دراجاتا تركي .٣٩

يا بإبعاد إسرائيل عن سباق دراجات هوائية، هذا األسـبوع، وذلـك فـي أعقـاب اعتـراض               قامت ترك 
  .السوريين والعراقيين وامتناعهم عن المشاركة في السباق بسبب مشاركة إسرائيل

أن راكبي الدراجات الهوائية من أحد أندية تل أبيب اضطروا إلى تـرك الـسباق بعـد                 " هآرتس"وكتبت  
  .أصدقائها العرب، على حد قول الصحيفةخضعت تركيا إلمالءات 

ويضيف أنه في الغداة امتنع السوريون عن المشاركة في المقطع األول من المسابقة، وبعد ذلـك امتنـع                  
وفي نهاية المسابقة أبلغ النادي اإلسرائيلي بأنه مشاركتهم غير مرغوب بها لكونهـا ال تتـيح                . العراقيون

  .مشاركة دولتين
حاد التركي النادي اإلسرائيلي بأن هناك إشكالية في اشتراكهم في المـسابقة الثانيـة،              كما أبلغ رئيس االت   

وذلك ألن مشاركة السوريين والعراقيين ال تبقي لإلسرائيليين مكانا، كما أن الخارجيـة التركيـة معنـي                 
ولم يسمح للمجموعة اإلسرائيلية بالمشاركة، وعادت إلـى         .بالحفاظ على العالقات مع الدولتين العربيتين     

  .البالد
  ٤/٦/٢٠١١، ٤٨موقع عرب

  
   "إسرائيل"اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية سيزيد عزلة :  الفرنسيوزير الخارجية .٤٠

 أالن جوبيه الذي أنهى جولة مشاورات موسـعة          الفرنسي قال وزير الخارجية  :  ميشال أبو نجم   - باريس
 يلوح في األفق وإن أحدا لم يـرفض   صغيراًن ثمة حظاًأ  أمس،ع المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين  م

االقتراح الفرنسي الذي يبدو بوضوح أنه يأتي بالتنسيق مع الواليات المتحدة بعد لقاء الرئيسين األميركي               
 في مدينـة دوفيـل الفرنـسية        باراك أوباما والفرنسي نيكوال ساركوزي على هامش قمة الثمانية الكبار         

) أيلـول (ويشدد جوبيه على الحاجة للتحرك وتحقيق شيء ما قبل استحقاق سـبتمبر              .األسبوع الماضي 
ويؤكـد  . المقبل، موعد انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة وتقدم الفلسطينيين بطلب االعتراف بـدولتهم            

م وستجد إسرائيل نفسها أكثـر عزلـة ولـن يجـد         لن يدفع األمور إلى األما    «جوبيه أن قرار االعتراف     
  . الفلسطينيون أن األمور تغيرت في حياتهم اليومية

٤/٦/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن  
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   ٦٧  حدودإلى" إسرائيل"أوباما لم يقل بعودة : عمدة شيكاغو .٤١
لسنتين األوليين   قال عمدة مدينة شيكاغو وكبير الموظفين السابق في البيت األبيض خالل ا            :)آي.بي  .يو  (

من والية الرئيس باراك أوباما، رام إيمانويل إن حديث الرئيس األمريكي باراك أوباما حول العودة إلـى                 
، وتصريحه ال يعني العـودة   ”نقطة بداية للمفاوضات وليس النهاية    “ مع تبادل لألراضي هو      ١٩٦٧حدود  

  .إلى تلك الحدود 
، أمس، إن المبدأ، الذي أعلن عنه أوباما، كـان          ”نطن بوست واش“وقال إيمانويل في مقال نشرته صحيفة       

أساس كّل محاولة جدية للتفاوض منذ المفاوضات التي رعاها الرئيس بيل كلينتون في كامب ديفيد فـي                 
ذكرنا أن كّل رئيس والعديد من القادة المنتخبين اعترفوا بأن الحدود هـي             “ وقال إن أوباما     ٢٠٠٠عام ، 

  .”ت وليست نقطة نهايةنقطة بداية للمفاوضا
٤/٦/٢٠١١، الخليج، الشارقة  

  
    األميركية عنهاعدات المسايقطعس األمم المتحدة على الدولة الفلسطينيةإصرار : بولتون .٤٢

وول «سفير الواليات المتحدة السابق لدى األمم المتحدة جون بولتون في مقال كتبـه فـي جريـدة                  قال  
غرس أن يضع تشريعاً يفيد بأن أي إصرار من جانب األمـم            األميركية، إن على الكون   » ستريت جورنال 

المتحدة على االعتراف بالدولة الفلسطينية، في االجتماع المزمع عقده في ايلول المقبل، سيؤدي حكماً إلى               
قطع المساهمات المالية األميركية عنها، موضحاً أن هذا القرار لن يطال المنظمات المستقلة مثل منظمـة       

  .ية والوكالة الدولية للطاقة الذريةالصحة العالم
العجز الذي تعانيه الميزانية االتحادية األميركية قد يـشكل دافعـاً أساسـياً لوقـف          «وأضاف بولتون إن    

لذلك قد يكون   .. أن الواقع السياسي قد يجعل تحقيق خطوة مماثلة أمرا مستحيالً         «، مستدركاً   »المساهمات
  .»هو الحل األنسب في هذه الظروف في المئة ٥٠التقليص الجزئي بنسبة 

٤/٦/٢٠١١، السفير، بيروت  
  
  قيام الدولة الفلسطينية  لالبابا بندكتوس السادس عشر يشدد أمام عباس على الحاجة الماسة  .٤٣

 استقبل البابا بينيديكتوس السادس عشر الرئيس محمود عباس في الفاتيكـان امـس،   : ا ف ب  -الفاتيكان  
 االسرائيلي يـؤدي الـى قيـام دولـة          -لحل دائم للصراع الفلسطيني     » اسةالحاجة الم «حيث تحدثا عن    

تم التركيز خصوصاً على الحاجة الماسة إليجـاد حـل          «: وقال بيان للفاتيكان عقب المحادثات     .فلسطينية
، مشيراً الى ضرورة ان تحترم اي تسوية للصراع حقوق االطراف كافة، ومنهـا              »عادل ودائم للصراع  

ومن ثم تم التأكيد على أنه قريباً ينبغي        ... ح المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة      تحقيق المطام «
 .»ان تعيش دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية في أمن وسالم مع جيرانهما وضمن حدود معترف بها دولياً            

يحية التـي تعـيش فـي       لألقليات المس » اإلسهام الذي ال يعوض   «وقال الفاتيكان إن الزعيمين بحثا ايضاً       
  .االراضي الفلسطينية والشرق االوسط، وهي القضية التي تشغل بال البابا الحالي ووجدانه
٤/٦/٢٠١١، الحياة، لندن  

  
  لى القدسإمريكية وباما يجدد قرار تعليق قانون نقل السفارة األأ .٤٤

ق البيت االبيض لقانون نقل      جدد الرئيس االمريكي باراك اوباما الليلة الماضية قرار تعلي         - معا   -القدس  
وقال اوباما فـي     .السفارة االمريكية الى القدس على غرار الرئيسين السابقين جورج بوش وبيل كلينتون           

  وفقا للسلطة المخولة لـي اوافـق علـى انـه مـن             "مذكرة تفاهم الى وزيرة الخارجية هيالري كلينتون        
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ن القومي تعليق قيود قانون سفارة القدس لمـدة         الضروري من اجل حماية مصالح الواليات المتحدة لالم       
  .وختم اوباما مذكرته بدعوة كلينتون الى نقل هذا القرار الى الكونغرس ".ستة اشهر

٤/٦/٢٠١١،  اإلخباريةمعاًوكالة   
  
  العودة حق لكل الجئ في العالم: مايو/ أيار١٥غراندي يثمن التحرك في  .٤٥

ـ  قال ال : مادونا سمعان  فيليبـو  ) األونـروا (» لة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين     وكا«مفوض العام ل
 لبنان أن يوم المسيرة صوب الحدود مع فلسطين نوع جديد من تسليط الضوء على القضية،                فيغراندي  

ال » األونـروا «اال أنه أكّد أن     . مثمناً إياه كخطوة للفت أنظار المجتمع الدولي صوب المطالب الفلسطينية         
 الممارسات التي تُتبع للوصول إلى حقّ العودة، على الرغم من تأكيدها على أنه حقّ لكل                تتخذ موقفاً تجاه  
وفي السياق نفسه، اعتبر أنه يجب أال يتم تعريض حياة الناس للخطر وأن ما حصل أو                 .الجئ في العالم  

نظمـي  والجيش اللبنـاني وم   » اليونيفل«سيحصل على الحدود هو من مسؤولية قوات الطوارئ الدولية          
فـإن  «ولفت إلى أن الخطوة هي مؤشر على أن القضية الفلسطينية ال تعالج كما يجـب ولهـذا                  . الحدث

  .»األمور يمكن أن تسوء
٤/٦/٢٠١١، السفير، بيروت  

  
  ضرار بممتلكات الفلسطينيين أسفرت عن وقوع أاعتداءات المستوطنين ": أوتشا" .٤٦

ة في الضفة الغربية المحتلة التابع لالمم المتحـدة  علن مكتب تنسيق الشؤون االنسانيأ: القدس ـ ا ف ب 
اعتداءات المستوطنين اسفرت عـن وقـوع اضـرار         "مايو ان   / ايار ٢٤ و ١٨في تقريره االسبوعي بين     

ورصد المكتب ايضا   . تعود الى هؤالء  "  شجرة زيتون  ١٠٠بممتلكات الفلسطينيين وتخريب ما يزيد على       
ال محاصيل القمح التي تعود لقرية عصيرة القبلية شـمال الـضفة     قيام مستوطنين باشع  "خالل هذه الفترة    

مستوطني يتسهار احتجزوا راعيين فلسطينين واطلقوا سراحهما بعد تدخل         "واضاف التقرير ان    ". الغربية
وخرب مستوطنون بيتا من الصفيح لفلسطيني بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون           . الجيش االسرائيلي 
القوات االسرائيلية فشلت في فرض القانون في ما يتعلق بأعمال عنف           "ا الى ان    ، الفت "في قضاء بيت لحم   

  المستوطنين
٤/٦/٢٠١١، القدس العربي، لندن  

  
  اقتصاد فلسطين يواجه قيدي االحتالل والفصل : الدوليةمنظمة العمل .٤٧

لمحتلّـة،  دعت منظمة العمل الدولية، في التقرير السنوي حول وضع عمال األراضي العربيـة ا     :بيروت
استبدال المنطق األمني القائم حالياً بمنطق تنموي مبني على رؤية اقتصادية طويلة األمد، ومصالح              «إلى  

والحظ التقرير الذي صدر أمـس،      . »متصلة بالعمل واألمن البشري لجميع الرجال والنساء في المنطقة        
ث األخيرة، على رغم بعـض      عدم حصول أي تغيير الفت على وضع هؤالء العمال في السنوات الثال           «

يتوصل األطراف إلى قرار فـي شـأن   «وأكد التقرير، ضرورة أن . »التحسن في حركة تنقل األشخاص 
بلغ حدوداً ال يمكن تجاوزها من دون اتفاق أو تدبير فـي            «، ألن االقتصاد الفلسطيني     »الخطوات المقبلة 

  .»لفصلشأن القيدين الرئيسيين اللذين يواجههما، وهما االحتالل وا
، إال أنها الحظت أن     »تحسناً في الوضع االقتصادي في األرض الفلسطينية المحتلّة       «وإذ رصدت المنظمة    

وأشارت إلى تراجع   . »قاعدة النمو متدنية جداً ومتفاوتة في التوزيع بسبب استمرار الحصار على غزة           «
رتفاع النمو االقتصادي الذي لـم       ، إلى جانب ا    ٢٠١٠ في المئة عام     ٢٣,٧طفيف في معدل البطالة بالغاً      

 فـي   ٣٩يترجم على مستوى تحسين نتائج سوق العمل، بينما بقي معدل بطالة الشباب مربكـاً مـسجالً                 
أربعة أخماس السكان يعتمدون على المساعدات اإلنسانية نتيجة الحصار المستمر          «ولفتت إلى أن    . »المئة
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وشـدد تقريـر     .»المحرك الرئيس للنشاط االقتصادي   غير المنظم   » اقتصاد اإلنفاق «على غزة، وأصبح    
الحاجة إلى تقوية قدرة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية، للتخفيف مـن            «المنظمة، على   

حدة الفقر فعلياً، وتأمين الحماية للعاطلين من العمل، إلى جانب إيجاد بدائل قابلـة لالسـتمرار للعمـال                  
  . »ن حالياً على العمل في المستعمرات لكسب الرزقالفلسطينيين المعتمدي

٤/٦/٢٠١١، الحياة، لندن  
  
   الضفة الغربيةي باستخدام مادة الفسفور األبيض فاإلسرائيلياتهام الجيش  :"ارديانغال" .٤٨

ارديان البريطانية عن اتهامات خبراء عسكريين للجـيش اإلسـرائيلى          غكشفت صحيفة ال  : القدس المحتلة 
وأوضـحت   . ربما تحتوى على مادة الفسفور األبيض المحظورة دولياً فى الضفة الغربية     باستخدام أجهزة 

الصحيفة، أن الجيش اإلسرائيلى متهم بترك ذخائر خطيرة بالقرب من منازل فلـسطينيين فـى الـضفة                 
الغربية، وذلك بعد أن تعرض صبيان لحروق خطيرة عندما التقطوا علبة فـضية غامـضة كانـت قـد                   

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على أسطوانة ثانية بعد أقل من             . أبخرة بيضاء سامة   تصاعدت منها 
  .أسبوع، وقام الجيش بتدميرها فى تفجير مراقب

، أنه ترك هذه األجهزة، لكنه رفض تحديد طبيعتها، وأشار إلى أنها قد تُركت              اإلسرائيليوال ينفى الجيش    
العثور فيها على هذه الذخائر ال تقع ضمن أى منـاطق تدريبيـة             بعد تدريبات، غير أن المنطقة التى تم        
وأشار خبراء عسكريون سألتهم الجارديان عـن طبيعـة هـذا            .للجيش، وبدا أن هذه األسطوانات جديدة     

الجهاز، إلى أن التأثير الذى أحدثه الغاز المنبعث منه يشبه تأثير الفسفور األبيض، لكن أحدا مـنهم لـم                   
يعة الجهاز من الصور وحدها، غير أن خبيراً اقترح أنه ربما تكون قذيفة أطلقت مـن                يستطع التكهن بطب  

  .طائرة تستهدف تشريك صواريخ العدو التى لم يتم إطالقها
٤/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية  

  
 زيارة عباس تجاوزتها .٤٩

 نقوال ناصر
راك أوباما األميركية حول توجه إن االشتباك الدبلوماسي بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إدارة با
سبتمبر المقبل يكشف مجموعة / المنظمة للحصول على عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة في أيلول

 : من الحقائق
أولها أن واشنطن قد تحولت إلى وكيل معلن لدولة االحتالل اإلسرائيلي مما يجردها من أي مؤهالت ألي 

 اإلسرائيلي، وثانيها أن مفاوضات المنظمة المستمرة منذ –لعربي وساطة محايدة نزيهة في الصراع ا
أواخر ثمانينيات القرن العشرين الماضي مع الواليات المتحدة بالوكالة عن دولة االحتالل قد وصلت إلى 
الطريق المسدود ذاته الذي وصلت إليه مفاوضات المنظمة المباشرة مع دولة االحتالل، وثالثها أن اإلطار 

ئي لمفاوضات منظمة التحرير مع دولة االحتالل بالرعاية األميركية خارج نطاق الشرعية الدولية الثنا
 . المتمثلة في قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي قد استهلكت ووصلت بدورها إلى نهاية الطريق

التي جرى العمل وهذه الحقائق جميعها، وغيرها، هي إعالن صريح عن الفشل الذريع لكل االستراتيجية 
بها طوال العقدين المنصرمين من الزمن إلدارة الصراع العربي اإلسرائيلي في محوره الرئيسي 

وبينما من غير المنتظر أن يتخلى الراعي األميركي لهذه االستراتيجية عنها ألنه أرادها منذ . الفلسطيني
ض منظمة التحرير، بافتراض حسن البداية وسيلة إلدارة الصراع ال إليجاد حل عادل له، يبدو مفاو

النية، مترددا هو نفسه في اعتراف كهذا ليظل متشبثا باستراتيجية فاشلة تشبث الغريق بثقل يجره سريعا 
أن األفق ينفتح في ذات الوقت أمام شعبنا وقضيتنا الستعادة زمام "إلى القاع وهو يظنه خشبة نجاة، مع 

ين عاما على أمل، أو ربما وهم، بأن نرى النور في نهاية المبادرة لتغيير أو تصويب مسار دام عشر
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النفق، نور الحرية واالستقالل وحق تقرير المصير، فإذا بنا نكتشف أننا إنما دخلنا في نفق مظلم ومسدود 
رئيس الوزراء البريطاني (تحرسه إدارة أميركية إثر أخرى وترعى صيانته رباعية دولية يتسلى بها 

، كما قال المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة "طوني بلير) نة الرباعية الدوليةالسابق وممثل اللج
 . ممدوح العكر في حفل تخريج مدرسة ثانوية برام اهللا يوم األحد الماضي. لحقوق اإلنسان د

 إن توجه رئاسة المنظمة إلى إبرام اتفاق القاهرة األخير على المصالحة الوطنية كان من المفترض أن
يكون مؤشرا إلى تحول استراتيجي، غير أن كثيرا من المؤشرات تدل على استخدام مفاوض المنظمة 
لهذا االتفاق استخداما تكتيكيا لخدمة االستراتيجية القديمة الفاشلة إياها، مما يهدد بإضافة االتفاق الجديد 

 . إلى ركام االتفاقات السابقة التي يعلوها الغبار
معها وبين السالم مع " السالم"عندما تخير حكومة دولة االحتالل رئاسة المنظمة بين فعلى سبيل المثال، 

، ثم "عقبة ضخمة أمام السالم"حماس، وعندما يعتبر الرئيس األميركي أوباما اتفاق المصالحة في القاهرة 
ة يطالب الرئيس محمود عباس بأن تكون أي حكومة وحدة وطنية منبثقة عن اتفاق القاهرة ملتزم

بالشروط اإلسرائيلية الثالث المعروفة التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية، وحكومة له، ال حكومة وحدة 
وطنية، حتى يضمن التزامها بتلك الشروط، فإن ذلك يشير إلى استنتاج واحد فقط هو استمرار تشبث 

 . منظمة التحرير ومفاوضيها باالستراتيجية القديمة ذاتها
ادل بأن إستراتيجية العشرين عاما الماضية قد استهلكت ذاتها، وكل الدالئل العملية ولم يعد أحد يج

على الحد الفاصل بين " االنتظار"وبما أن الحركة من معالم الحياة ذاتها، فإن . والموضوعية تؤكد ذلك
ى اإلطالق، اإلستراتيجية القديمة المستهلكة وبين استحقاق تبني استراتيجية جديدة ليس سياسة حكيمة عل

وهذه القضية تقتضي اآلن رص الصفوف الوطنية حول . فهي تضع القضية الوطنية في مهب الريح
وإستراتيجية المقاومة . واالستراتيجية البديلة الوحيدة المتاحة هي استراتيجية المقاومة. استراتيجية بديلة

حة، لكنها الخيار الوحيد الباقي الذي ليست خيارا ناجما عن رفاهية اختيار بين العديد من الخيارات المتا
 : تمليه التطورات الموضوعية

فالفشل الذريع لإلستراتيجية التفاوضية قاد إلى انسداد مسار التفاوض الثنائي المباشر مع دولة االحتالل، 
ثم قاد إلى انسداد مسار التفاوض غير المباشر مع دولة االحتالل بالوكالة األميركية، مما قاد إلى 

شتباك الدبلوماسي الجاري حاليا بين مفاوض منظمة التحرير وبين الوكيل األميركي لدولة االحتالل، اال
سبتمبر المقبل، ومن المتوقع / وهذا االشتباك يتصاعد كل يوم ومن المتوقع أن يبلغ ذروته في أيلول

 . عندها أن يتحول إلى اشتباك على األرض
 االحتالل وحكومتها ال تخفي استعداداتها العسكرية وغير العسكرية، ونذر االشتباك الميداني معلنة، فدولة
في قطاع غزة، وهددت فعال بإعادة احتالل " الجتثاث بؤر اإلرهاب"فهي هددت فعال بعدوان جديد شامل 

مناطق سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني التي لم تنسحب قواتها بعد من جزء كبير منها أعادت احتالله عام 
ددت فعال بضم الضفة الغربية بكاملها كأحد ردودها على أي اعتراف من األمم المتحدة ، وه٢٠٠٢

 . ، إلخ"دولة فلسطين"ب
وكل المؤشرات تدل على مواجهة آتية بهذا الشكل أو ذاك، ميدانيا مع االحتالل ودولته، ودبلوماسيا 

في مصلحة الشعب الفلسطيني ومن المؤكد أنه ليست . وسياسيا مع وكيله األميركي على الصعيد الدولي
أن تتكرر طوعا تجربة حصار أي قيادة له كما حوصر الراحل ياسر عرفات كرها لحد أن يعجز عن 
حضور أو حتى أن يخاطب بالهاتف مؤتمرا خطيرا للقمة العربية في بيروت كان يستعد لتقرير مصير 

، "مبادرة السالم العربية"ك القمة الشعب الفلسطيني في غياب ممثله الشرعي مثلما حدث عندما تبنت تل
تكون مالذا آمنا يقي أي قيادة فلسطينية من أي مخطط أميركي " مساحة حرة"مما يستدعي البحث عن 

القيادة كما حدث مع عرفات وقيادته ونظامه، مما يذكر " تصفية"النظام أو مؤامرة إسرائيلية لـ" تغيير"لـ
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 الشعب الفلسطيني في أوسلو واتفاقياتها كانت أن الوطن بأن إحدى الحجج التي يتذرع بها من ورطوا
 . العربي الكبير ضاق على اتساعه عن مساحة حرة تتحرك منها القيادة الفلسطينية بحرية

وفي انتظار المواجهة المتوقعة والبحث عن مساحة حرة تلوذ القيادة الفلسطينية بها يبدو الوطن العربي 
لقومية تجاه القضية الفلسطينية مما كان عليه قبل عقدين من الزمن، وتبدو الكبير أكثر ضيقا بالمسؤولية ا

المساحة الحرة الوحيدة التي تمارس اإلرادة الفلسطينية ذاتها بحرية موجودة اليوم فقط ، ويا للمفارقة، في 
قات قطاع غزة المحاصر، حيث توجد قيادة فلسطينية بالرغم من االحتالل، ال باالتفاق معه، وحيث بطا

الفي آي بي اإلسرائيلية غير معتمدة ومنتهية الصالحية، وحيث تنفتح في رفح نافذة سيادة فلسطينية بعد 
أن قرر الشعب المصري أن يمارس سيادته على الجانب اآلخر من الحدود، وحيث التنسيق األمني 

تصدي جماعة ألي الوحيد المعمول به هو التنسيق بين فصائل العمل الوطني مجتمعة مع الشعب في ال
اختراق إسرائيلي بينما التنسيق األمني مع قوات االحتالل الساري في الضفة الغربية يصبح مشلوال على 
حدود القطاع، وحيث تدور معركة حربية قبل أن تستطيع قوات االحتالل الوصول إلى أي قائد فلسطيني، 

سأكون بينكم قريبا إن شاء : "بالقاهرةمما يذكر بوعد عباس ألهل غزة في حفل توقيع اتفاق المصالحة 
 "! اهللا

خيار "لكن األحداث قد تجاوزت قيام عباس بمجرد زيارة لغزة فحسب، إذ حان الوقت إلنهاء إستراتيجية 
العكر، والتعامل مع الوحدة . كما قال د" تغيير أو تصويب مسار دام عشرين عاما"، و"التفاوض فقط

تيكيا، وجميعها استحقاقات متأخرة، فقد أصبح انتقال عباس ومنظمة الوطنية تعامال استراتيجيا ال تك
التحرير ولجنتها التنفيذية لإلقامة الدائمة في غزة، حيث المساحة الحرة الوحيدة المتاحة، وحيث الحماية 
غير األجنبية الوحيدة المتاحة، وحيث حرية الحركة والقرار واإلرادة دون قيود أي اتفاقية موقعة تلتزم 

لمنظمة بها من جانب واحد، هو المدخل إلى تفعيل واقعي لمنظمة التحرير، ومدخل إلى تجسيد على ا
األرض للوحدة الوطنية، وأصبح هو المحك لصدقية أي توجه نحو استراتيجية جديدة تحرر قيادة المنظمة 

لى الفصل بين في مساحة هي حرة بالرغم من الحصار، فكل الدالئل والمؤشرات تؤكد الحاجة الوطنية إ
منظمة التحرير وبين سلطة الحكم الذاتي اإلداري كاستحقاق متأخر آخر، وإلى الوصل بين المنظمة وبين 
جماهيرها التي طال انعزالها عنها على قاعدة المقاومة التي كان لها الفضل األول واألخير في منح 

وإلى األبد تكتيكات الدمج بين المنظمة المنظمة صفة الممثل الشرعي والوحيد لشعبها، لتنتهي مرة واحدة 
وبين حكومتها للحكم الذاتي في مواجهة المقاومة والفصل بين المنظمة وبين هذه الحكومة عندما توصل 

 . اإلرادة الشعبية المقاومة إلى رئاستها
  ٤/٦/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
  ماذا يعرض أوباما على العرب؟ .٥٠

  سيفر بلوتسكر
يلية الفلسطينية تبدو االن، بعد الخطاب الشرق االوسطي ألوباما، أبعد بكثير مما بدت التسوية اإلسرائ

رجال أعمال إسرائيليون طالبوا بمبادرة إسرائيلية االن وحذروا من انه في ظل غيابها ستقع في . قبله
وا إلى ادارة سبتمبر القريب القادم كارثة سياسية تجر كارثة اقتصادية، يمكنهم أن يدعوا السياسة ويعود

. فشيء لن يحصل في سبتمبر، اذا كان هذا منوطا بأميركا وهو منوط بأميركا. أعمالهم التجارية الناجحة
  .المقاطعة على إسرائيل؟ خطر صفر

  نغمات بوش
معارضة العنف : معظم خطاب أوباما كرس لتفاصيل المبادئ السياسية الدارته تجاه العالم العربي

 االساسية كحرية التعبير، حرية االعتقاد، حرية االختيار والمساواة الكاملة بين والقمع، تأييد الحريات
سلفه، جورج بوش، كان . واالستعداد للدفاع بالقوة عن شعوب تتحرر من الدكتاتورية -النساء والرجال 
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نغمات جورج بوش سمعت ايضا في اجزاء اخرى من . يمكنه أن يوقع على هذه المبادئ بكلتي يديه
في االنتقاد الحاد اليران، بالطلب من االسد الرحيل عن الحكم ورفض الرقابة على وسائل : ابالخط

  .االعالم االلكترونية
في المجال االقتصادي عرض أوباما على الدول العربية التي تجتاز ثورة ديمقراطية والتي نتائجها غير 

االقتصاد العالمي، القائم على اساس مضمونة تبني نموذج االقتصاد الليبرالي المفتوح، المنخرط في 
مشكوك أن . التجارة الخارجية المتسعة، المشجع للمبادرة الخاصة والمكافح ضد البيروقراطية الفاسدة

بعضهم مدمنون على افكار متزلفة للشعب . تأسر هذه الرؤية قلب متظاهري القاهرة، دمشق وصنعاء
ليارات الدوالرات التي يزعم أنه تم تهريبها من غريبة االطوار وبعضهم ال يزال يبحث عن عشرات م

  .بالدهم على أيدي عائالت الحكام المخلوعين
  مساعدات متواضعة

شطب دين مصري قديم بمليار : بخيلة. المساعدة التي وعد بها أوباما مصر الجديدة متواضعة للغاية
شيئا في الواقع االقتصادي مال قليل جدا، لن يغير . دوالر ومنح ضمانات ائتمان بمليار دوالر آخر

توجهنا إلى البنك الدولي «. المصري البشع ولن يؤثر على تحسين مكانته في االسواق المالية العالمية
كي يقدموا االسبوع القادم، في «، اجتهد أوباما لتهدئة مستمعيه العرب، »والى صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي . »قتصاد في تونس ومصرمؤتمر قمة زعماء الدول الصناعية، خطة الستقرار اال
في » الغالق الثقوب« مليار دوالر ١٢يقدر بان مصر وحدها تحتاج إلى تقديم مساعدة فورية بنحو 

  .الميزانية الحكومية وفي العجز في التجارة الخارجية
ي مستوى  في المئة وبقي ف٨ حتى ٧ تقلص االقتصاد المصري بنحو ٢٠١١في الربع االول من العام 

السياحة انهارت، االضرابات وتعطيالت العمل المتواترة تمس . نشاط متدن بل ومنخفض في الربع الثاني
 في المئة، ٢٠بشدة باالنتاج وفي التصدير، البطالة تستشري، التضخم المالي ارتفع إلى وتيرة سنوية 

تصادية الحكومية في القاهرة  في المئة من االنتاج والسياسة االق١٠العجز في الميزانية يقترب من 
رجال االعمال يخشون النزول لتطأ . مشوشة، متلعثمة، تتراوح كالبندول بين التزلف للشعب والرأسمالية

المساعدة الطفيفة التي وعد بها أوباما عمليا . اقدامهم االراضي المصرية والبنك المركزي عديم الوسيلة
  . تحتاج إلى مصادقة من الكونغرسوهذه ايضا. هي قطرة فقط في بحر االحتياجات

  الموقف الغائب
كيف يتم توسيع التجارة الخارجية العربية؟ أوباما وعد باقناع رؤساء االتحاد االوروبي بتوسيع اتفاقات 

مبادرة . »باالصالحات والتحول الليبرالي«التجارة بين االتحاد والدول العربية، شريطة أن تقوم هي 
فليس لديه الرغبة في . فحتى االتفاقات القائمة غير مستغلة من الطرف العربي: فعمباركة ولكنها قليلة الن

  .اجراء االصالحات وليس لديه ما يصدره
من خطاب أوباما غاب الموقف من الغنى الهائل الذي جمعته الدول العربية المصدرة للنفط تريليونات 

 أن يتلقى من حكامها حتى ولو التلميح يبدو ان الرئيس األميركي لم ينجح في. عديدة من الدوالرات
وبالفعل، لماذا يتعين عليها ان . باالستعداد لتقديم المساعدة المالية للتحول الديمقراطي في الشرق االوسط

  تمول الثورات التي تهدد حكمها؟
ليس فقط الن كل توسيع . في السطر االخير أوباما ال يسارع إلى فتح جيوب المساعدة األميركية

اعدات متعلق باقرار الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بل وايضا النه هو نفسه ال يؤمن للمس
االزدهار «وقال ان . بان المال سيحل الضائقة ونقاط ضعف المنطقة االقتصادية العربية اإلسالمية

  .وصحيح حتى االن فان هذه الجدران شقت فقط بشق ضيق. »االقتصادي يستدعي هدم الجدران
   أحرونوتيعوتيد

  ٤/٦/٢٠١١البيان، دبي، 
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   رئيس المعارضةإلىمن رئيس الموساد  .٥١

  الوف بن
تحذير مئير دغان العلني بان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود دولة اسرائيل الى الكارثة، جعل رئيس 

ماما بعد أكثر من سنتين تحكم فيهما نتنياهو ت. رئيس المعارضة: الموساد السابق في منصب جديد
بالرسالة السياسية التي تخرج من القدس، وجد أخيرا من يقف في وجهه ويحذر الجمهور من المخاطر 

  .»عديمة الرؤيا والمسؤولية«الكامنة في الزعامة 
ضبط نفس عسكري ومبادرة «رسالة دغان، في خطابه في جامعة تل أبيب، مؤخراً يمكن اجمالها بجملة 

.  اسرائيل مهاجمة ايران، وعليها أن تقبل مبادرة السالم العربيةوحسب نهجه، محظور على. »سياسية
رسالة بسيطة، قابلة لالستيعاب، كل . من دون شروط، دون ترددات، دون صيغ غامضة. هذا هو

  .اسرائيلي يفهمها
هذه الرسالة توقعنا أن نسمعها في السنتين االخيرتين من رئيسة المعارضة الرسمية، تسيبي ليفني، بذات 

ليفني فضلت الجلوس في زاويتها واالنتظار الى . ولكن هذا لم يحصل. توى الصوت وبذات الوضوحمس
كنت أنا سأدير «، »مشغول ببقائه«(انتقادها على نتنياهو . ان يكبو نتنياهو فيسقط كي ترث كرسيه

ر بصوت ليفني لم تحذ. لم يرن في االذن حادا وواضحا مثل انتقاد دغان) »مفاوضات مع الفلسطينيين
لم تتجرأ على القول بانه يجب قبول المبادرة العربية، وان . عال بان نتنياهو يجرنا جميعا نحو الهاوية
يبدو أنها خشيت من أن تبدو يسارية وانهزامية أكثر مما . مهاجمة ايران ستورط اسرائيل بشكل فظيع

  .دغان ببساطة دخل الى الفراغ. ينبغي
فهو منتج جديد على الرف . قبل كل شيء، الطازجية. الي الى السياسةلدغان عدة فضائل في دخوله الح

مستمعو برامج االحاديث في الراديو . السياسي، ولم يتآكل بعد في حاالت الظهور الجماهيرية المتكررة
ثانيا، يحمل هو الهالة االمنية للمصفي . لم يعتادوا بعد على سماع صوته في طريقهم الى عملهم

جمهور الوسط السياسي، الذي يحسم في االنتخابات، يعشق الشخصيات الجيمس . موساداالسطوري من ال
دغان يستجيب لهذه . بوندية التي تخلق نزعة القوة االمنية، االعتدال السياسي والشخصية البوهمية

وبتجربته العسكرية واالستخبارية، يذكر أكثر من أي شخص آخر بـ ) ٦٦(ثالثا، في عمره . المطالب
رابعا، يعتبر التلميذ النجيب لشارون ويتمتع . يل شارون، الزعيم المحبوب االكبر في الجيل الماضيأريئ

  .بتأييد العصبة التي أحاطت بشارون
قبل كل شيء، فهو عديم التجربة السياسية، سهل الحصول على عناوين . كما أن لدغان نواقص ايضا

ستمعيه بعناية، او عندما تلقي بجملة عابرة في رئيسة عندما تخطب في محفل شبه مغلق، تم اختيار م
كل جنرال جاء الى السياسة بعد سنوات . هذا يحافظ على غموضك، ولكنه ال يصمد الى االبد. التلفزيون

معظم . من وجوده في الظالم اضطر الى اجتياز اختبار المناعة امام الجمهور، قلة فقط نجوا منه بنجاح
من مقر القيادة الى الكنيست اتخذوا صورة غريبي االطوار في الحياة خريجي جهاز االمن ممن جاءوا 

  .المدنية
ويمنع رئيس االركان المنصرف غابي اشكنازي، الذي (ثانيا، دغان مكبل بقانون التبريد، الذي يمنعه 

يمكنه أن يكون . من أن ينتخب الى الكنيست لمدة ثالث سنوات بعد تسريحه) يتنافس على ذات الخانة
وهذا يحكم عليه بفترة انضاج وانتظار يمكنه فيها أن يكتسب . ا للدفاع، ولكن ليس رئيس وزراءوزير

دغان ال .  سنة كي يصل الى القمة٢٨شارون احتاج الى . التجربة وان يفحص قدرة مناعته كسياسي
ن يفكر يمكنه أن ينتظر هذا الوقت الطويل، ولكن اذا كان يرغب في الصعود الى الحكم سيتعين عليه أ

  .كراكض في ماراثون وليس الشواط قصيرة
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. ثالثا، نتنياهو قد يكون سياسيا اشكاليا، ولكنه ال يظهر في واليته الثانية كسياسي ناجح وذي نزعة قوة
وبدأ هذا بالشكاوى من الثرثرة . من اللحظة التي شخص فيها دغان كعدو له، بدأ حملة التصفية المضادة

كنت أتوقع من دغان قدرا أكبر قليال من كبح الجماح «: جدعون ساعر(التي تلحق ضررا بالدولة 
  .على شخص كهذا محظور االعتماد. بمعنى، فهم وتروي رئيس الموساد السابق موضع شك). »الذاتي

ستسرب : والحقا، اذا لم يسكت دغان وواصل الهجوم على نتنياهو، فال بد سيستخدم وسائل اكثر حدة
ال في تصفية رجل حماس محمود المبحوح في دبي، والتي نسبت للموساد؛ تفاصيل محرجة عن االهم

ستروي بان تمير باردو، خليفة دغان اكتشف مع دخوله الى المنصب بان كل العمليات » مصادر اجنبية«
ضد ايران كانت كذبة ولم تحقق شيئا؛ وللصحفيين المقربين سيروى ان نتنياهو ازاح دغان غير المسؤول 

  .هكذا دواليكعن كرسيه؛ و
 سيثبت مالءمته ليكون –اذا ما صمد دغان في وجه هذه الهجمات، ولم يرتدع منها وواصل ما بدأ به 

اآلن . سيده شارون صمد امام هجمات أشد بكثير ولم يتنازل. رئيساً للمعارضة وربما الحقا ايضا القيادة
  .اختبار دغان

  هآرتس
  ٤/٦/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ابات في الكونغرس والكنيست ال تصنع سالماًالخط .٥٢

  ايهود اولمرت
السالم لن يتحقق بخطابات في الكونغرس او في الكنيست، بل بشجاعة اتخاذ القرارات التي تغير الواقع 
الذي يخلق تهديدا حقيقيا على مكانة دولة إسرائيل، على الدعم الدولي لها وعلى مستقبلها كدولة يهودية 

  .وديمقراطية
وأثارت احساسا . لمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمام مجلسي الكونغرس كانت مثيرة لالنطباعك

مبررا بالفخار في أوساط العديد من اإلسرائيليين ممن هم ليسوا مستعدين للخصومات والكراهية 
دث إلى وهو يعرف كيف يتح. نتانياهو خطيب مصقع وكفء على نحو خاص باللغة االنجليزية. السياسية

وليس صدفة أن نال استقباال حارا وعاطفا جدا في . المفهومة والتي تدخل القلب» باألميركية«األميركيين 
ال غرو أن خطابه، الذي بث في البث الحي والمباشر في البالد، نال رد فعل مشابه في . الكونغرس

  .ع بها وأن يتفاخر فيهاهذه لحظة راحة كل إسرائيل يحق له أن يستمت. الجمهور اإلسرائيلي أيضا
  ٦٧حدود 

لعل هذه كانت اللحظة االكثر فرحا في حياتنا السياسية منذ زمن بعيد، ويحتمل أيضا أن تبقى كذلك لفترة 
مثل هذه الخطابات هامة وبالضرورة هي جزء من جدول أعمال كل سياسي، . زمنية طويلة اخرى

بيد أن الخطابات ال يمكنها أن . ماكن االهم في العالموبالتأكيد السياسي اإلسرائيلي الذي يظهر في أحد اال
على أي حال هذه ال تجد تعبيرها في . مثل هذه ال يوجد إلسرائيل اليوم. تكون بديال عن سياسة السالم

  .اقوال نتانياهو في أميركا وال حتى في البالد
ن أوباما كان حازما بما يكفي السؤال ليس اذا كان نتانياهو نجح في اخافة رئيس الواليات المتحدة أو ا

فقد . الرئيس أوباما لم يغير ولم يجدد شيئا في خطابه االسبوع الماضي. كي يثير المخاوف في أوساطنا
العالم بأسره، وبالتأكيد البلدان العربية، من استراليا عبر كندا . عبر عن الحقيقة البسيطة التي ال مفر منها

ي الجيل االخير دون استثناء ـــ تؤيد بشكل ال لبس فيه حل النزاع واوروبا وكل االدارات األميركية ف
هذا ما قاله أوباما في خطابه االول .  مع تبادل لالراضي٦٧بيننا وبين الفلسطينيين على اساس حدود 

شيء لم يتغير بين الخطابين، وان كان الرئيس أوباما أيضا لم يعرض في . وعاد وأكده في خطابه الثاني
  .وم خطة سياسية متبلورةنهاية الي
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  الحل الحيوي
، ولكن هذا التغيير ال يعني ٦٧واضح أن تبادل االراضي سيغير مسار خط الحدود بالقياس إلى خطوط 

تبادل االراضي سيستدعي نقل مواطنين كانوا جزءا من . ٦٧التخلي عن مطلب الحل على اساس خطوط 
مقابل ثالثة تجمعات سكانية يهودية في يهودا  إلى سيادة فلسطينية ٦٧سيادة إسرائيل حتى العام 

حجمهم ومكانهم سيبحثان في المفاوضات حل الدولتين للشعبين حيوي المن إسرائيل . والسامرة
  . هو المفتاح لذلك وليس لنا ما نخشاه في هذا السياق٦٧أساس خطوط . ووجودها

ا الغالبية الساحقة من الجمهور األميركي، دول العالم المتنورة باسرها، بما فيه. هكذا أيضا بالنسبة للقدس
هذا محتم، وهذا ايضا صحيح وجيد لمن . تؤيد قطع االحياء العربية في القدس عن السيادة اإلسرائيلية

كرئيس البلدية سابقا أعرف ذلك . ال مفر من هذا. يرغب في الحفاظ على عاصمة إسرائيل كمدينة يهودية
يمكن ان يدور . بحث في ذلك يقضي على فرص المسيرة السلميةمن يرفض ال. جيدا، وهذا ايضا ممكن

المرء لسانه، ان يوقظ متطرفي اليمين وأن يجترف هتافات التأييد من المستوطنين، ولكن السالم، 
  .المفاوضات الحقيقية والفهم في العالم لن تنشأ عن ذلك

  "إسرائيل"مكانة 
هناك من يعتقد بانه . يات المتحدة يثير قلقا عميقا لحملة خطابات رئيس الوزراء في الوالاألخيرالسطر 

في المواجهة التي ال داعي لها مع أوباما، في الخالف العلني مع الواليات المتحدة في عدم االتفاق 
  .الواضح مع اوروبا، تراجعنا إلى الوراء

هوة . ا منذ زمنآخرون سيقولون اننا بذلك اتخذنا خطوة إلى االمام نحو الهوة السحيقة على شفا بيتن
هوة من شأنها أن تؤدي، في نهاية المطاف، إلى الخسارة . العزلة، الشجب، المقاطعة واالنتقاد المتطرف

الدراماتيكية لمكانة إسرائيل في العالم كدولة محبة للسالم ترغب بصدق في التوصل إلى اتفاق على 
  .اساس حل وسط أليم، يحطم القلب، صعب على التنفيذ ولكن محتم

استطالعات الرأي العام يمكنها أن تنهض . هتافات الفرح من الجماهير من شأنها أحيانا أن تضلل
الشجاعة، التصميم، القدرة على اتخاذ القرار وباالساس االستعداد . ولكنها ال تغير الواقع. بالمزاج

 . للزعامةللمواجهة حتى مع رجال الحزب والمؤيدين السياسيين من الداخل هي االختبار الحقيقي
   أحرونوتيديعوت

  ٤/٦/٢٠١١البيان، دبي، 
  
  حول جدل الداخل والخارج في حماس .٥٣

  ياسر الزعاترة
لو توقف األمر عند حدود انتقاد الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، لموقف خالد مشعل 

لحة في القاهرة لما من قضية مهلة التفاوض التي قيل إنه منحها لمحمود عباس أثناء حفل توقيع المصا
استحق األمر الكثير من التوقف والمتابعة، ألن الموقف لم يكن صائبا بالفعل، لكن االنتقاد لم يخف قصد 

  .االنتقاص من هيبة، بل وأهمية المكتب السياسي في الخارج
خارج عن إعادة النظر في دور ال) ٢٤/٥(وقد تأكد ذلك عندما تحدث الزهار لصحيفة األخبار اللبنانية 

المركز الرئيسي لحركة "في حماس عبر كلمات تنم عن استخفاف واضح بذلك الدور، حيث قال بالنص 
في األرض المحتلة، وثقلها الحقيقي فيها، والدماء تسيل فيها، والقيادة هنا، وإن كان الجزء " حماس"

الحركة في أكثر من هذه تجربة مزقت قيادة . وهذا موضوع تحت المراجعة حقيقةً. المكمل في الخارج
  ".مكان وتحتاج إلى مراجعة

من الضروري القول ابتداء إن حديثنا في هذا الشأن ال يتعلق بترف التحليل السياسي، وإنما بحرص 
حقيقي على حركة قدمت الكثير، ليس لفلسطين فحسب، وإنما لألمة بأسرها، هي التي نشرت في أوساط 
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فيما ساهمت في نشر الصحوة اإلسالمية كما لم تفعل حركة أخرى في أبنائها ثقافة المقاومة واالستشهاد، 
العالم اإلسالمي، واألهم من ذلك الحرص على حركة ال زال ينتظرها الكثير في معركة تحرير فلسطين، 

  .كل فلسطين التي تشكل عنوان تحرر األمة من الوصاية األجنبية
تضحيته (قاص من دوره وحضوره وتضحياته المتميزة كما أن إشارتنا لموقف الزهار، ال تعني أبدا االنت

  .، وهو الذي كان وال يزال أحد أهم رموز الحركة)بنجليه تقبلهما اهللا
وهنا نتمنى من األحبة أن يتقبلوا األمر بروحية الحوار الحريص على هذه الشجرة الطيبة، متجاوزين 

، وعموما "إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم"ار عقد الجغرافيا، ومتذكرين أننا ننتسب لدين عظيم أعلى من شع
فإن ما نطرحه هنا هو اجتهاد نُشهد اهللا على أنه يريد الخير لهذه الحركة العظيمة التي قدمت نماذج من 

، بل إننا ال نعثر في تاريخ البشرية )وما قدمت األمة أيضا(أروع ما قدمته فلسطين طوال تاريخها 
د ياسين إذا تذكرنا إمكاناته الجسدية، ويكفينا أن نشير هنا إلى المكتوب على شخص بعظمة الشيخ أحم

نماذج من أروع الشهداء من أمثال عبد العزيز الرنتيسي وجمال منصور وإبراهيم المقادمة وصالح 
شحادة ويحيى عياش وعماد عقل، والقائمة تطول، ومعهم سرب األبطال الرائعين القابعين خلف 

  .القضبان
م الزهار الذي كان يقال في الغرف المغلقة وانتقل إلى العلن ال ينطوي على خير في رأينا فإن كال

للحركة ومستقبلها، أيا تكن دوافعه، هو الذي يشير إلى استخفاف واضح بدور الخارج في ماضيها 
  .وحاضرها ومستقبلها، فضال عن تعامله مع الضفة الغربية كما لو كانت مدينة تابعة

إلى جانب -ا إن معادلة القضية الفلسطينية تتشكل من أربعة أضالع هي من الضروري القول هن
 الذين كان لهم دور ٤٨الضفة الغربية، الشتات، ومن ثم فلسطينيي األراضي المحتلة عام  (-القطاع

كما أن . ريادي خالل العقدين األخيرين، بخاصة بعد تصدر الشيخ رائد صالح للمشهد السياسي هناك
  .ه وزنه الكبير يتمثل في العمق العربي واإلسالميهناك ضلعا آخر ل

من األراضي % ٦من المساحة التاريخية لفلسطين، كما يشكل % ١,٥في الجغرافيا يشكل قطاع غزة 
، واألكيد أيضا ليس األكثر أهمية في منظومة الصراع )من الفلسطينيين% ١٥يقطنه  (٦٧المحتلة عام 

حرجا في االنسحاب منه ) شارون(متطرفي الكيان الصهيوني مع العدو الصهيوني، إذ لم يجد أعتى 
  .باستثناء شريط حدودي العتبارات أمنية

العرض ال (ولو وافقت مصر على أخذه كامال وتحمل مسؤولياته لما تردد اإلسرائيليون في منحها إياه 
د المدى التي تأسس من مع التذكير بأن االنسحاب منه كان جزءا من خطة الحل االنتقالي بعي). يزال قائما

، فيما نعلم أن هناك أصواتا مهمة في الدولة العبرية تنادي باالنفصال الكامل عنه "كاديما"أجلها حزب 
  ).موقف ليبرمان على سبيل المثال(بصرف النظر عن الموقف المصري 

ركة األول، كل ذلك ال يقلل من أهمية القطاع في تاريخ حركة حماس على وجه التحديد، فهو عنوان الح
ومنه انطلق شيخها ورائدها، وفيه صنعت بطوالت وال أروع، كان آخرها الصمود البطولي في مواجهة 

  .حملة الرصاص المصبوب
 على ما يسميه ٢٤٢الصراع الحقيقي هو على ما تبقى من فلسطين، وبعد اعتراف العرب بقرار 

ن العبث تبعا لذلك أن يقول أحدهم إن قيادة ، أي الضفة الغربية والقدس، وم"يهودا والسامرة"الصهاينة 
لم يحدث هذا مع أي من (حركة تريد تحرير فلسطين، كل فلسطين ينبغي أن تتركز في قطاع غزة 

، ليس فقط ألنه يهمش الشتات الفلسطيني الذي يشكل نصف الفلسطينيين، بل أيضا ألنه )الفصائل األخرى
  .نطقة التي قدمت العطاء األكبر بكل المقاييس، والم)محور الصراع(يهمش الضفة الغربية 

وللعلم فقتلى اإلسرائيليين بعد انتفاضة األقصى على سبيل المثال في قطاع غزة ال يساوي سوى أقل من 
من مجموع قتالهم، وال يتعلق ذلك بقلة الرجال في القطاع وال بطولتهم، إذ يربض فيه أسود وال % ١٢

  .ل يتعلق بطبيعة وضعه اللوجستي ومحدودية األهدافأروع مدججون بروح االستشهاد، ب



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                    ٢١٦٥:         العدد       ٤/٦/٢٠١١ السبت :التاريخ

للشيخ أحمد ياسين استثناء خاص في السياق، ليس ألنه المؤسس فحسب، وإنما لطبيعته االستثنائية 
وقف (وحكمته الفريدة، ولو كان موجودا، هو أو الرنتيسي لكان مشهد الحركة مختلفا على أكثر األصعدة 

، لكن اإلسرائيليين كانوا على الدوام يتخلصون )٩٦نتخابات أوسلو عام الشيخ بقوة خلف قرار مقاطعة ا
  .مما يعتقدون أنهم رموز القوة في الفصائل الفلسطينية باالعتقال واالغتيال

 ومعظم القيادات بسبب انتقال الحركة نحو مرحلة أكثر فاعلية في الصراع، ٨٩ما إن اعتقل الشيخ عام 
خارج بحكم الظروف الموضوعية الجديدة، أوال بقيادة موسى أبو مرزوق حتى انتقل ثقل القيادة إلى ال

  .وثانيا خالد مشعل
) ال أيام رئاسة أبو مرزوق وال أيام مشعل(والنتيجة أن الخارج لم يكن هامشي الدور في حركة حماس 

ول  بعد اعتقال قيادات الصف األ٨٩فقد حمل مسؤولية الحركة وأدارها خالل سنوات طويلة منذ عام 
والثاني في الحركة، وهو صنع عالقاتها السياسية، وأمن لها الموارد المالية، بل وساهم بشكل فاعل في 
العمل العسكري والمقاوم، وواجه بكفاءة ال بأس بها ما فُرض عليه من أعباء وتضحيات، وهناك المئات 

من بينهم عرب (عمل مع الحركة من الشباب الذين اعتقلوا وعذبوا في أكثر من دولة عربية على خلفية ال
  ).ومسلمون

أما . ٨٧قبل تأسيس حماس نهاية عام " إخواني"بل إن دور الخارج كان حاضرا بقوة أيام العمل كتجمع 
مسألة المخالفات والتجاوزات التي يصعب نفي وجودها، فال بد من متابعتها عبر المؤسسات المعنية، 

  .كة، األمر الذي ينبغي أن يشمل سائر الفروع والفعالياتوعدم التهاون في ذلك من أجل مصلحة الحر
ما ال يقل أهمية، بل لعله األهم هو التأكيد على أن الخارج يمثل الشتات الفلسطيني، وال ينبغي تهميشه 

  .بأي حال، فضال عن الحديث عن الضفة بكل تاريخها وتضحياتها كما لو كانت تحصيل حاصل
مة التحرير لو تمت بالفعل ال بد أن تمنح الشتات نصف مقاعد المجلس ونذكر هنا أن إعادة تشكيل منظ

نظام (في المجلس التشريعي الحالي (الوطني، وبالتالي نصف القيادة، وللضفة نسبة أكبر من القطاع 
  .٦٦ مقعدا من أصل ٢٤للقطاع ) الدوائر

لى سجن بقرار سياسي ليس من الحكمة أن يطالب البعض بأن يكون قطاع غزة الذي يمكن أن يتحول إ
مصري، هو المحرك الوحيد أو شبه الوحيد لقرار الحركة، هو الذي ال يمكنه التواصل مع الضفة على 
سبيل المثال، ثم إن قطاع غزة مرشح ألن يصبح أقرب إلى دولة جوار لما تبقى من فلسطين، وهو اليوم 

حشر كامل قرار الحركة فيه؟كذلك في واقع الحال بعد الهدنة أو التهدئة، فكيف يمكن أن ي  
كما أن أحدا ال يعرف مصير الوضع بعد المصالحة وإجراء انتخابات جديدة إذا تمت، في ظل احتمال 

يوم " (القائمة النسبية"فوز حركة فتح والفصائل األخرى بالغالبية تبعا لتحالفها معا، مع العلم أنها في نظام 
في انتخابات سلطة أوسلو، وقبل أخطاء الحسم العسكري كانت حماس في ذروة تألقها، قبل المشاركة 

أعني الفصائل (، حصلت )ومن ثم التفرد بالسلطة، وقبل التورط في خطاب سياسي يقترب من فتح
حركة (لحركة حماس % ٤٢مقابل )  منها لفتح٤١(من األصوات % ٥٨جميعا على نسبة ) األخرى

  ).الجهاد قاطعت وستقاطع في المرة القادمة
في غزة تحديدا، إذ لم يلمس ذلك في ( السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذا التناقض بين الداخل ولعل
، وبين قيادة الخارج متصل بالموقف السياسي كما أوحى انتقاد الزهار لتصريحات مشعل، أم له )الضفة

  صلة بالخالفات والمحاصصة واقتسام المواقع؟
سية محدودة، فالتراجع والتأرجح في الخطاب كان مشتركا بين يؤسفنا القول إن صلته بالمواقف السيا

الطرفين، األمر الذي كان ذا صلة واضحة بدخول انتخابات أوسلو، كما له صلة بالحسم العسكري 
والتورط في حكم غزة بانفراد، ولو تتبعنا التراجعات المتعلقة بالخطاب لربما وجدناها أكثر وضوحا في 

 أشخاص عرفوا بخطابهم المائع يتساءل الناس حول الجهة التي تمنحهم غزة، السيما شخص أو عدة
المواقع والغطاء السياسي، كما أن الزهار نفسه كانت له أخطاء على هذا الصعيد، ويكفي أن نشير هنا 
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إلى المرونة التي أبداها حيال موضوع االعتراف بالكيان الصهيوني في حوار مع سياسيين أوروبيين 
  ).الموقف الجماعي كان مختلفا بالطبع( جنيف حضره هو وعدد من قادة الحركة في" مستقلين"

كل ذلك ال يقلل مرة أخرى من قيمة الرجل الذي نشعر باالرتياح، ومعنا جماهير عريضة من الشارع 
الفلسطيني والعربي حين نسمعه بين الحين واآلخر يستعيد الثوابت األصيلة للحركة مثل حديثه عن 

  .ين من البحر إلى النهر، وعن المقاومة كبرنامج ال مساومة عليهتحرير فلسط
وفي ذات السياق المتعلق بالداخل في غزة، لن ننسى فكرة الموافقة على االستفتاء التي انطوت على 

، لكن األهم هو تورط عدد من الرموز في )كان خطأ تجاوزوه بفضل اهللا(التفاف على فكرة االعتراف 
 مع تجاهل ٦٧ن بينهم مشعل نفسه، تورطهم في الترديد الممل والعبثي لفكرة دولة الداخل والخارج، م

على رفض االعتراف، ) حتى اآلن(فكرة الهدنة التي طرحها الشيخ أحمد ياسين، وإن أصر الجميع 
وندعو اهللا أن يواصلوا الرفض، في ذات الوقت الذي ندعوهم فيه إلى إعادة النظر في هذا المسار الذي 

  .ر تجربة فتح الفاشلة، ويجرب المجرب كما يقاليكر
مرة أخرى نقول إن الوضع الطبيعي من وجهة نظرنا أن تكون قيادة الحركة جماعية بمكتب في الخارج 

  .بصرف النظر عن األشخاص، ولو كان الزهار نفسه هو القائد أو أي أحد آخر، لما اختلف رأينا أبدا
يحا بالكامل، كما لم يمنع االغتياالت تماما، مع صعوبة األمر صحيح أن وجودها في الخارج ليس مر

بدليل فشل عملية اغتيال مشعل في عمان، لكننا نعرف في المقابل أن قتل أي قيادي في حماس في 
  ".ابن موت"القطاع ال يتطلب سوى كلمة واحدة من نتنياهو هي أن فالنا 

سابقا بين القطاع وبين الضفة والخارج والسجون هنا تنهض الصيغة الجماعية التي تم التوافق عليها 
، وهي برأينا ورأي كثيرين الصيغة األفضل، وال ينبغي العبث بها، )حضور السجون في الشورى فقط(

وليعلم الجميع أن دور الشتات الفلسطيني قد يكون حاسما في المستقبل بعد زمن الثورات العربية، وقد 
  . يوم سقط عشرون شهيدا في الخارج مقابل واحد في الضفة والقطاعرأينا تجليا لذلك في ذكرى النكبة

ثم إن دور الضفة سيكون األهم في حال اندالع انتفاضة سلمية عارمة يأتيها الزخم من الخارج، فضال 
  .عن تطورها، أو جزء منها لكفاح مسلح في وقت من األوقات
 الخارج العربي واإلسالمي، وفيما كان للتنظيم الذي ال يقل أهمية في سياق الفعل القيادي لحماس هو دور

الدولي لإلخوان بعض المشاركة في صياغة الرأي والموقف داخل الحركة في السابق، فإن من األفضل 
أن يجري تفعيل هذا الدور على نحو أقوى من أجل حماية قرار الحركة وبوصلتها، فضال عن تأكيد 

اكتفى ( أدى غياب التنظيم الدولي عن قرار اإلخوان العراقيين عروبة القضية وإسالميتها، وقد رأينا كيف
  .إلى انحراف واضح في النهج والبوصلة، من فارق كبير بين التجربتين) بالنصيحة

إن الوضع الذي تعيشه الحركة، والذي أدى إلى هذا الجدل المؤسف، إنما هو نتاج ارتباك البوصلة الذي 
أوسلو، ومن بعد ذلك الحسم العسكري الذي ثبت أن اإلسرائيليين أصابها منذ مشاركتها في انتخابات 

، وصوال إلى المصالحة على قاعدة برنامج فتح عمليا، وال )وثائق ويكيليكس أثبتت ذلك(كانوا فرحين به 
قيمة لمنح عباس مهلة للتفاوض أو عدم منحه، ألنه يتفاوض عمليا باسم الفلسطينيين، بينما المقاومة غير 

ويزداد األسف حين يحدث ذلك بعد زمن الثورات . ي القطاع ومقموعة في الضفة الغربيةموجودة ف
  .العربية التي ينبغي أن تشكل رافعة للقضية برمتها

بقي القول إننا نتمنى أن تتجاوز الحركة هذا الحوار المؤسف، فما ينتظرها ال يزال كبيرا، وهي برأينا 
، لكن القيادة لها ضريبتها، وضريبتها التضحيات مع التمسك األحق واألجدر بقيادة الشعب الفلسطيني

، وقد قدم الشيخ ياسين هذا النموذج الرائع من قبل "القرارات الدولية"بالثوابت األصيلة، وليس ثوابت 
  .فأعجز خصومه وبهر أعداءه على حد سواء
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خير الذي أشرنا إليه، وفي وكانت التجربة من بعده جيدة في معظم المواقع والمفاصل لوال االرتباك األ
رجال بوسعهم المضي بالتجربة نحو ) في الداخل والخارج وفي المقدمة كتائب القسام(قيادة الحركة اليوم 

  ).نحسبهم كذلك وال نزكيهم على اهللا(آفاق االنتصار 
وليعذرنا الدكتور الزهار الذي جاءت هذه السطور بسبب تصريحاته، فهي تأتي من موقع المحبة 

  .حترام والنصيحة ألهل الرأي والقرار في حماس وسواها من مواقع التأثير في األمةواال
  ٤/٦/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  مستوى جديد من النضال السياسي  ..سنة على مرمرة .٥٤

  حنين زعبي
مرمرة، أقل من نشاط سياسي يكسر، وعلى المستوى الدولي، حاجز الخنوع " قافلة الحرية"لم تكن 

  . سياسات اإلسرائيلية ويفرض نفسه كأداء سياسي جديد، كما ويعرض ألدوات جديدة في العمل السياسيلل
 قبل قافلة الحرية، فالحصار لم –دون أن ينتهي بالضرورة –وهنا علينا أن نعترف أن الحصار فشل 

  .  هايحقق أهدافه، ولم يستطع االحتالل فرض شروطه السياسية ال على أهل غزة وال على سلطت
هنالك مسارات لتقديم المساعدات "ولن تنجح محاوالت ثني األسطول القادم عن مساعيه، فحجة أن 

هي حجج واهية، ألن القافلة لم تكن مجرد قافلة إنسانية، بل إنها لم تكن بأقل من عملية " اإلنسانية
  .عصيان سياسي يتحدى سياسات غير إنسانية، غير شرعية وغير قانونية

 قبل سنة إن الفخر واإلنجاز الذي حققته قافلة الحرية، يكشفان بؤس الواقع العربي العام، الذي لم وإذا قلنا
، والذي قبل على نفسه التغني بمبادرة متواضعة وعظيمة في نفس الوقت ألفراد "مرمرته"يستطع إطالق 

العالم العربي، أو يكتشف " مرمرة"خرجوا على األغلب رغم أنف أنظمتهم، فإننا ولحسن حظنا سنة بعد 
باألحرى، وحتى اآلن، اإلنسان العربي، طاقاته التي فجرت نوعا شبيها من العصيان السياسي على 

  . أيار، قوافل العودة١٥" قوافل حرية"الواقع المفروض إسرائيليا، ممثال بـ
ة ، عندما فجرت موضوع حصار غز٢٠١٠نجحت كنشاط عصيان سياسي في أيار " قافلة الحرية"إذا  

نجحت كنموذج لعصيان سياسي " قافلة الحرية"في وجه محاصريها، وفي وجه المتآمرين على الحصار، و
  .٢٠١١في أيار 

، هو ما يقع في منطقة العمل "إرهابا"دون أن تستطيع أن تسميه " استفزازا"وكل ما تسميه إسرائيل 
ى إخراجه من الشرعية السياسي العصي على المواجهة اإلسرائيلية، والعصي في نفس الوقت عل

  .  السياسية
كعصيان سياسي، خارج وداخل الحدود اإلسرائيلية، ليتحول " قافلة الحرية"المطلوب هو توسيع ترجمات 

داخلها إلى نوع من العصيان المدني، الذي يتحدى قوانين عنصرية معينة، والذي يتحدى سياسات 
  .عنصرية

ع اإلسرائيلي مؤخرا، مثل العصيان المدني الذي أعلنه وهنالك نماذج من هذا العصيان، طرحها الواق
، إعادة بناء العراقيب مرة تلو األخرى، العصيان المدني الذي أعلنته بعض "النكبة"التجمع ضد قانون 

منظمات اليسار فيما يتعلق بقانون رقابة تمويل الجمعيات ولجنة التحقيق مع الجمعيات، العصيان المدني 
" لن نطيع"ظمات اليسار غير الصهيوني فيما يتعلق بقانون مقاطعة إسرائيل، منظمة الذي أعلنته بعض من

اليسارية، والتي أعلنت أنها لن تنصاع للقوانين والتوجيهات اإلسرائيلية التي تعيق حركة الفلسطينيين من 
  .الضفة والقطاع إلى داخل إسرائيل

ة، فلم يطور النضال الفلسطيني إلى جانب أما فيما يتعلق بسياسات رفض االحتالل في الضفة الغربي
، وتبقى المظاهرات السياسية في بلعين "عصيان االحتالل"االنتفاضات الشعبية الشاملة، أي نوع من 

ونعلين، نوع المواجهة الوحيد مع االحتالل، ويتم التعامل معه على مستوى السياسات الفلسطينية الرسمية 
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ما، إلى جانب حصره في مواقع " رمزي"ل النضال إلى تعبير كمحاولة تنفيس لغضب الشارع، وتحوي
  .ريفية بعيدة عن المدن الفلسطينية الكبرى، التي تستطيع حمل وتوسيع وتطوير هذا النوع من النضال

ويبدو جليا أن أداء السلطة الفلسطينية وسياستها يقفان كعائق مركزي ليس فقط أمام انتفاضة شعبية ثالثة، 
، بل أيضا أمام تطوير سبل نضالية أخرى تستلهم التحرير بقوافله "ميدان التحرير"تستلهم نموذج 

  .وميادينه
والكارثة فلسطينيا، هي ليس في أن الساحة الفلسطينية تبدو وكأنها معزولة عن روح العصر، المحددة 

لالنضالي عربيا، بل في أن نفسية الفلسطيني تبدو معزولة عن روح العصر، ومحكمة األسر في النهج ا
والالسياسي، فخطورة التصريحات الفلسطينية فيما يتعلق باالنتفاضة كشكل من أشكال النضال الشعبي، 
ال تتوقف فقط على مضمون هذه التصريحات، بل أيضا على حقيقة أنها ال تبدو خائفة من العواقب 

  .السياسية لمثل هذه التصريحات، وأظنها مخطئة في استهتارها هذا
ن من خرج إلدانة تصريحات بان كي مون لمحاوالته المتعلقة بعرقلة خروج سفن قافلة الحرية بالتالي كا

القادمة، هو الحراك الشبابي الفلسطيني، الذي أشار إلى هذه المحاوالت في سياق تراجع دور األمم 
العتذار للشعب وقد طالب الحراك بان كي مون بالتراجع وتقديم ا. المتحدة واحترامها لمسؤولياتها الدولية

الفلسطيني، بل وباعتباره شخصية غير مؤهلة لشغل منصب األمين العام لمنظمة األمم المتحدة،  كما 
  .طالب األمم المتحدة باالنسحاب الفوري من الرباعية الدولية

، مرمرة تعود أكثر قوة وبعد ترميمات وعمليات تجميل، جعلتها "أسطول الحرية الثاني"نحن على أعتاب 
لقد ودع النشطاء القافلة السابقة، بعد أن شهدوا معركة سقط فيها تسعة شهداء، .  ما يبدو أكثر راحةعلى

  .وها هم يعودون" ... نلتقي في األسطول القادم" بجملة -خمسة منهم على مرأى منا-
 ٣/٦/٢٠١١، ٤٨موقع عرب 

  
  :كاريكاتير .٥٥

  

    
  ٤/٦/٢٠١١الرسالة نت، فلسطين،   


