
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  "غير صائبة"موافقة عباس على المبادرة الفرنسية : البردويل
   االعتراف بدولة فلسطينية يزيد التوترّدبيريز يع

  التنظيمات اإلرهابية الفلسطينية سيؤدي إلى أضعاف فلسطينيةقيام الدولة الرئيسة األرجنتين 
  من حماس في الضفة غداً  معتقال٢٥٠ًستفرج عن أكثر من " السلطة"وصفي قبها 

  حماس تستبعد الموافقة على ترؤس فياض لحكومة التوافق
  تركيا ال تغض الطرف عن القرصنة اإلسرائيلية: أردوغان

بر رفح مغلق لليوم الثاني علىمع
وعشرات "... فنية"التوالي ألسباب 

  المسافرين يقتحمون بوابته
  

 ٣ص... 

 ٢١٦٦ ٥/٦/٢٠١١األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ٢١٦٦:         العدد       ٥/٦/٢٠١١ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  "إسرائيل"ـرفض واشنطن نقل سفارتها للقدس يؤكد عدم االعتراف بها عاصمة ل: أبو ردينة.٢
 ٥   في الضفة غداًمن حماس  معتقال٢٥٠ًستفرج عن أكثر من " السلطة"وصفي قبها .٣
 ٥  "متحدون من أجل السالم"إذا رفض مجلس األمن طلبنا مرتين سنذهب لـ: رياض المالكي.٤
 ٧  الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي التدخل إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.٥
 ٧   خطوة رمزية؟إلى" استحقاق أيلول"ينتهي هل .٦

    
    :المقاومة

 ٩  "غير صائبة"موافقة عباس على المبادرة الفرنسية : البردويل.٧
 ٩  تُعلن رفضها المبادرة الفرنسية وتعتبرها هدية مجانية لنتنياهو" الشعبية".٨
١٠   لن نتسامح مع العابثين بالوحدة الفلسطينية :مروان البرغوثي.٩
١٠  حماس تستبعد الموافقة على ترؤس فياض لحكومة التوافق.١٠
١١  مرزوق يتسلم ملف شاليط أبو: البيان.١١
١١    تؤكد المضي على درب المقاومة الشعبية والسياسية حتى إنهاء االحتاللحركة فتح.١٢
١١  "إسرائيل"على جميع الجبهات مع " النكسة" لعبور الحدود في ذكرى تدعوالجبهة الديمقراطية .١٣
١٢   ولبنانامع تظاهرات من سوريبالتزامن " النكسة"تظاهرة موحدة إلحياء : غزة.١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢   االعتراف بدولة فلسطينية يزيد التوتريعّدبيريز .١٥
١٢  نتنياهو يدرس المبادرة الفرنسية الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.١٦
١٣  نكستهمبهم جيوشبلدانهم العربية ضد أداء بعلى كل المحتجين أن يتظاهروا : النداوعوزي .١٧
١٣  كم من اإلسرائيليين والعرب يجب أن يقتلوا لنفهم أن السالم أهم المستوطنات: أوري أفنيري.١٨
١٤  ونتنياهو يقودنا إلى الكارثة.. نعم للدولة الفلسطينية: هر في تل أبيباليسار اإلسرائيلي يتظا.١٩
١٤  يون يطالبون بتهويد مواقع أثرية فلسطينية على الطوابع البريديةإسرائيلنواب .٢٠
١٥  ورياالجيش اإلسرائيلي يزرع حقول ألغام جديدة على الحدود مع س.٢١
١٥  تجمعات نجمية تفزع سالح الجو اإلسرائيلي في ذكرى النكبة.٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٥   في الجوالن٤٨فلسطينيي الشرطة اإلسرائيلية تمنع تظاهرة ل.٢٣
١٦  "إسرائيل"ع شكوى دولية ضد فلسطينيو النقب يستعدون لرف.٢٤
١٦  يضربون عن الطعام" إيشل"سجن  أسرى.٢٥
١٦  ينظم مسيرة تضامنية مع األسرى" الحراك الشعبي إلنهاء االنقسام: "غزة.٢٦
١٦  اهرة السماح بإدخال مساعدات ماليزيةاعتصام ألهالي وادي غزة يناشد الق.٢٧
١٦  فلسطينيون يبتكرون قاذفاً يدوياً إلطالق الغاز المسيل للدموع على الجيش.٢٨
١٧   مليون نسمة عدد سكان قطاع غزة١,٧: معطيات رسمية.٢٩
١٧  يقعد في األردن األسبوع المقبل" حق إنسان ومسؤولية أمة.. القدس"مؤتمر .٣٠
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   :ثقافة
 ١٧ للشاعر ياسر علي "شعر العودة"صدور أول مجموعة شعرية ضمن سلسلة .٣١
   

   : لبنان
١٨  الفلسطينية-دود يثبت تغّير مفهوم العالقة اللبنانية إلغاء التظاهرة على الح: وزير العمل اللبناني.٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٨  تركيا ال تغض الطرف عن القرصنة اإلسرائيلية: أردوغان.٣٣
١٨  وتحرير فلسطين المحتلة بكاملها "إسرائيل"جدد الدعوة إلى إزالة  يعلي خامنئي.٣٤
١٩  ٦٧تطبيق القرارات الدولية وتقيم معرضاً لشهداء حرب " إسرائيل"الجامعة العربية تطالب بإلزام .٣٥
١٩  "كامب ديفيد"مرشحو الرئاسة المصرية يطالبون بإعادة النظر في .٣٦
٢٠   دويالتثالثلتقسيم مصر إلى " إسرائيل"حذر من مخطط تدعمه يالمصري الجيش .٣٧
   

   :دولي
٢٠  التنظيمات اإلرهابية الفلسطينية سيؤدي الى أضعاف قيام الدولة الفلسطينيةرئيسة األرجنتين .٣٨
٢٠  تروني للبيت األبيض على الموقع اإللك"إسرائيل"صفحة دائمة لدعم .٣٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠  نهلة الشهال... !النقاش المدهش حول الدولة الفلسطينية.٤٠
٢٢  حسام كنفاني... أبو مازن" مأزق".٤١
٢٣  كلوفيس مقصود. ..التفاؤل ممكن...  حزيران٥في ذكرى .٤٢
٢٤  العزيز هاشم عبد... ما بعد الخداع األمريكي.٤٣
٢٦  أسامة الرنتيسي... كان هناك قدس.. في يوم النكسة.٤٤
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  وعشرات المسافرين يقتحمون بوابته"... فنية"توالي ألسباب معبر رفح مغلق لليوم الثاني على ال .١

المقدم أيوب أبو شعر مدير معبر رفح البري أكد أن غزة  من ٥/٥/٢٠١١وكالة معاً اإلخبارية، نشرت 
وقال أبو شعر نحن في انتظار ما  .أن العمل في معبر رفح معلّق اليوم األحد من قبل الجانب الفلسطيني

وعزى مدير معبر رفح  .ات بين وزارة الخارجية في غزة والحكومة المصريةستسفر عنه المشاور
تعليق العمل بالمعبر لعدم وضوح اآللية التي يعمل بها المعبر خالل األيام الماضية وبطء اإلجراءات 

وأوضح أبو شعر أن الجانبين الفلسطيني  . السبت دون تنسيق مع الجانب الفلسطينيأمسوإغالق المعبر 
ي بصدد حل المشكالت الفنية واإلدارية التي تعيق سير العمل بالمعبر، مضيفاً انه سيتم اإلعالن والمصر

  .عن العمل بالمعبر بعد حل هذه المشكالت
 األنباء، أن  ماهر إبراهيم والوكاالت،غزةنقالً عن مراسلها في  ٥/٦/٢٠١١البيان، دبي، وأضافت 

بر رفح مع قطاع غزة، دون إبالغ الجانب الفلسطيني تضاربت أمس، حول إغالق السلطات المصرية مع
فوجئنا بإغالق البوابة المصرية بشكل كامل في "وقال مصدر أمني فلسطيني في المعبر . بشكل مسبق
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وأضاف . "االتجاهين اليوم السبت، دون إبالغنا، حيث كنا ننتظر فتح المعبر عند الساعة العاشرة كالمعتاد
علمنا أنه تم إغالق المعبر ألسباب فنية وتقنية، حيث الحظنا أعمال "المصرية أنه بالتواصل مع السلطات 

وسادت حالة من التذمر لدى المواطنين الذين كان ينتظر سفرهم، أمس، حيث  ."صيانة داخل المعبر
واقتحم العشرات منهم البوابة المصرية للمعبر، ورددوا . حاول عدد منهم التقدم نحو البوابة المصرية

  .افات تطالب بفتح المعبر كالمعتادهت
السلطات المصرية أغلقت معبر رفح صباحاً بشكل مفاجئ "من جانبه، قال المقدم أيوب أبو شعر، إن 

وأكد أن إدارة المعبر تفاجأت بالقرار المصري . "ومنعت دخول باصات المسافرين إلى الصالة المصرية
أنهم "صال بالجانب المصري بخصوص أسباب إغالقه إال بإغالق معبر رفح، مشيراً إلى أنهم حاولوا االت

  ."رفضوا الحديث
فيما قال مدير عام شرطة المعابر في قطاع غزة، المقدم سالمة بركة، في مؤتمر صحافي، مساء أمس، 

نحن نتفهم وجود أعمال صيانة ومشاريع تطويرية للمعبر، لكن يجب أن يكون هناك تنسيق مسبق، "
وأشار إلى أن حالة من االحتقان والتوتر سادت المسافرين ما  ."ء من هذا القبيلونحن لم نبلغ بأي شي

بعد ذلك "وأضاف . دفعهم القتحام بوابة المعبر مرددين شعارات األخوة والوحدة بين مصر وفلسطين
حضر أحد المسؤولين من الجانب المصري، وأبلغنا أنه سيتم فتح المعبر بشرط دخول المسافرين فرداً 

  ." على األقدام وهو ما رفضناهفرداً
أعمال "بالمقابل، أعلنت السلطات المصرية أنها أعادت فتح المعبر، مشيرة إلى أن تأخير فتحه يرجع لـ

تجري أعمال فنية لترميم البوابة الرئيسية جعلت " :وقال مصدر أمني مصري.  تجريها على المعبر"فنية
الفتاً إلى أن . :ارات، ما أدى إلى حدوث حالة من التكدسالفلسطينيين يعبرون فرادى دون الدخول بالسي

عدداً كبيراً من الحاالت المرضية واألشخاص عبروا منذ الصباح، وأن حركة العبور لم تتوقف والمعبر :
  .:لم يغلق

ما حدث على المعبر جاء بسبب حدوث عطل في "وأكد محافظ شمال سيناء، عبد الوهاب مبروك، أن 
، مشيراً " من الجانب الفلسطيني، ما أدى إلى تأخر وصول القادمين إلى الجانب المصريالبوابة الرئيسية

  .إلى أن حركة العبور بين قطاع غزة ومصر ستعود كما كانت عليه فور إصالح العطل
سالمة بركة مدير عام ، أن غزة حامد جاد نقالً عن مراسلها في ٥/٦/٢٠١١ الغد، عمان، وذكرت

 نفى أن يكون إغالق المعبر مرتبطاً بأي قرار سياسي أو ضغوط  في غزةحكومةشرطة المعابر لدى ال
على الحكومة المصرية، مثمناً في ذات الوقت القرار الجريء لمصر بمنح التسهيالت األخيرة على 

  .المعبر
إدارة المعابر والحكومة  أن فتحي صباح، غزةفي  نقالً عن مراسلها ٥/٦/٢٠١١ الحياة، لندن، وأوردت

في غزة وجهت مذكرتين عن المعبر وآلية العمل فيه إلى كل من وزارة الخارجية وجهاز االستخبارات 
 غازي حمد في إجراء اتصاالت مع مسؤولين .العامة المصريين بعدما نجح وكيل وزارة الخارجية د

 قطاع غزة وقال نائب مدير هيئة المعابر والحدود التابعة للحكومة في. مصريين في الوزارة والجهاز
بشير أبو نجا قال للحياة إن المسؤولين المصريين وعدوا بعودة العمل في المعبر كالمعتاد اليوم، األمر 

السلطات المصرية أبلغتهم عزمها إعادة "الذي أكده سفير فلسطين في القاهرة بركات الفرا الذي قال إن 
  .بعد ظهر أمس" فتح معبر رفح واستئناف العمل فيه

  
  "إسرائيل"ـرفض واشنطن نقل سفارتها للقدس يؤكد عدم االعتراف بها عاصمة ل: أبو ردينة .٢

ثمنت السلطة الفلسطينية، موقف الواليات المتحدة األميركية من مسألة نقل مقر سفارتها الكائنة  :رام اهللا
  .في تل أبيب إلى القدس المحتلة، وفقاً لمطالب اإلسرائيليين
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 الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها عنه وكالة األنباء وقال نبيل أبو ردينة، الناطق
إن الموقف األمريكي المتمثل بتجديد قرار تعليق عملية "، )٤/٦(الرسمية التابعة للسلطة، اليوم السبت 

، حسب "١٩٦٧نقل السفارة، مشجع وينسجم مع رؤية باراك أوباما بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 
  .قديرهت

يؤكد "واعتبر أبو ردينة، أن موقف الرئيس األمريكي المطابق لمواقف سلفيه جورج بوش وبيل كلينتون، 
عدم اعتراف العالم والواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل، وإن العالم يقر بأن القدس الشرقية 

  .تصريحاته، وفق "، وهي عاصمة لدولة فلسطين ضمن حل الدولتين١٩٦٧محتلة منذ عام 
بأن سفارة بالده في الدولة العبرية لن تنقل من تل أبيب " الكونغرس"وكان باارك أوباما، قد أبلغ مجلسي 

، حيث اكتفى بإصدار قرار تأجيل عملية النقل لمدة ستة أشهر يتم تجديدها "ألسباب أمنية"إلى القدس 
  .بشكل روتيني

  ٤/٦/٢٠١١قدس برس، 
 
  من حماس في الضفة غداً  معتقال٢٥٠ً عن أكثر من ستفرج" السلطة"وصفي قبها  .٣

 أن السلطة الفلسطينية أبلغت ممثلي أمسأكد القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية وصفي قبها 
وقال قبها في تصريح  .لديها غداً اإلثنين" حماس"الحركة بأنها ستقوم باإلفراج عن المعتقلين من عناصر 

 ألمنية التابعة للسلطة رسميا بأن االفراجات ستطال معظم معتقلي حركة ابلغت من قبل االجهزة"صحافي 
  ".حماس في الضفة الغربية

وتقدر حركة .  معتقال من الحركة٣٥ غير أن قبها أوضح أن األجهزة األمنية ستتحفظ، حسب قوله، بـ
  . معتقل٣٠٠ في الضفة الغربية بنحو األمنيةحماس عدد معتقليها في سجون األجهزة 

  ٥/٦/٢٠١١مستقبل، بيروت، ال
 
  "متحدون من أجل السالم"إذا رفض مجلس األمن طلبنا مرتين سنذهب لـ: رياض المالكي .٤

تستعد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة لتحقيق ما أصبح يطلق عليه الفلسطينيون : علي الصالح
العتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها  ل أيلول المقبل، أي اللجوء إلى األمم المتحدة طلباً/استحقاقات سبتمبر

 كامل العضوية في الجمعية العامة في حال بقي الوضع على ما هو عليه، من تعثر في عضواً
ما نقوم به اآلن كخطوة "وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني للشرق األوسط إن  .المفاوضات

تكمال إجراءات بخصوص حصد المزيد من أولى من أجل تحقيق استحقاقات سبتمبر المقبل، هو اس
 دولة من الدول ١١٦وحسب المالكي، فإن ". ١٩٦٧االعترافات الدولية بدولة فلسطين على حدود عام 

. ١٢٨وقد يصل هذا الرقم إلى .  تعترف اآلن بدولة فلسطين١٩٢األعضاء في األمم المتحدة وعددها 
ول على األوراق الثبوتية من األرشيف الفلسطيني وللتأكد من صحة هذا الرقم، نحاول الحص"وقال إنه 

، التي وافقت حكومتها بعد الثورة ورحيل زين العابدين بن علي، على إعادتها لمنظمة "الموجود في تونس
األهم من كل ذلك هو أننا معنيون باستكمال اإلجراءات كافة، "وتابع المالكي القول  .التحرير الفلسطينية

ل التي نستطيع الحصول على اعترافها بالدولة الفلسطينية، من اآلن وحتى لنعرف من هي تلك الدو
والمهمة . هذه هي المهمة األولى واألساسية التي نعمل على تحقيقها في الوقت الحاضر. سبتمبر المقبل

وهذا .  قبل سبتمبر وجاهزاًالثانية هي أنه يجب أن يكون ملف طلب العضوية لألمم المتحدة مستكمالً
ضرورة أن نعد أنفسنا الستكمال هذا الملف على نحو جيد وتقديمه لألمم المتحدة وفق شروط طلب يعني 

  ".العضوية
ويتضمن هذا الملف حسب الفقرة األولى من بروتوكول مونتيفيديو، عناصر أربعة، وهي وجود الشعب 

 من لذلك فإن مزيداً "واستطرد المالكي. واألرض والحكومة واالتفاقات مع دول أعضاء في األمم المتحدة
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 أمر مهم للغاية، وإن هذه الدولة موجودة عمليا وفيها ١٩٦٧االعترافات بدولة فلسطين على حدود عام 
  ".شعب وحكومة، كما أن هذه الدولة وقعت اتفاقات مع دول أخرى في مجاالت كثيرة

بقرار سياسي وهو ولكن القضية ال تتعلق بحقوق وأرض وشعب وحكومة اتفاقات إلى آخره، وإنما * 
الذي قد يحبط كل الجهود الفلسطينية في هذا ) الفيتو(قرار سياسي صادر عن أميركا صاحبة حق النقض 

  .الصدد
 أنا اآلن ال أتحدث عن النتائج وإنما عن االستعدادات والخطوات التي يجب أن نقوم بها وأن تكون -

وثانيا إعداد طلب العضوية لألمم .. والالحصول على عدد أكبر من االعترافات بالدولة أ.. جاهزة
والمرحلة الثالثة هي ما يجب علينا أن نقوم به بعد تقديم طلب العضوية لألمين . المتحدة من جميع جوانبه

العام لألمم المتحدة، الذي سيرفع الطلب فورا إلى مجلس األمن الدولي الذي بدوره سيشكل لجنة فنية 
بين تقديم الطلب ودراسته من قبل اللجنة الفنية إلعطاء الرد عليه، ال بد وخالل الفترة ما . لدراسة الطلب

أن نوجد على المسرح األممي بكثافة، كبعثة فلسطين مدعومة بعدد كبير من الخبراء في القانون الدولي، 
في حال صادقت . من أجل توفير كل ما هو مطلوب وكذلك الرد على أي تساؤالت وتقديم أي إيضاحات

تعليق "أو " ال"أو " نعم"على الطلب، فإنها ستعيده إلى مجلس األمن الذي لديه خيار التصويت بـاللجنة 
في مثل هذا الوضع لن يكون بوسعنا سوى . ، وهذا يعني عمليا الرفض"التصويت عليه ألجل مسمى

يها  دول بما ف٩ أو ٨، بخصوص ١٩٥٠وقد حصل ذلك في عام . العودة إلى الجمعية العامة لالستفسار
وقد عادت هذه الدول إلى الجمعية متسائلة إن كان من حق مجلس األمن أن . األردن وإيطاليا واألرجنتين

وطلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية أن تعطي رأيا استشاريا في هذه . يرفض طلبها للعضوية
ي جاء لصالح مجلس  أصدرت محكمة العدل رأيها االستشاري الذ١٩٥٠ آذار /وفي مارس. القضية

 ٣وانتظرت هذه الدول . األمن، مؤكدا ضرورة وجود توصية من مجلس األمن لصالح طلبات العضوية
  .سنوات لتعيد الكرة وتحصل على موافقة مجلس األمن

وفي حال رفض مجلس األمن طلبنا، فإننا سنطلب تفسير أسباب الرفض، وقد نجد أنفسنا مضطرين 
  .دولية للحصول على رأي استشاري في هذه المسألةللجوء إلى محكمة العدل ال

وهذه التوصية بحد ذاتها ليست كافية .. االحتمال الثاني هو أن يوصي مجلس األمن بقبول طلب العضوية
 مجمل ١٩٢ عضوا من أصل ١٢٨لقبول الطلب، بل ال بد أن يحصل على ثلثي أصوات األعضاء أي 

  .اوهذا يتطلب منا عمال دؤوب.. عدد األعضاء
  هل هناك أي وسيلة لتجاوز قرار مجلس األمن؟* 
  . حسب ميثاق األمم المتحدة، فإنه ليس هناك وسيلة لتجاوز قرار مجلس األمن-
  ولكن ما هي المعايير التي يمنح مجلس األمن توصيته سواء بالرفض أو القبول في هذا المجال؟* 
وهي كما سلف وذكرنا وجود أرض وشعب  هناك أربع مواد وعناصر أساسية في معاهدة مونتيفيدو، -

  .وحكومة واتفاقات، أضف إلى ذلك يجب أن تكون الدولة المتقدمة محبة للسالم وملتزمة به
  .وفي حالتكم أنتم يبدو من كالمكم أن جميع هذه الشروط متوفرة، فكيف إذن سيبرر رفض الطلب* 
. لطلب العضوية، وسيكون قرارا سياسيا طبعا الرفض ليس قانونيا ألنه يتعارض مع الشروط األساسية -

وبإمكاننا أن نتحدى الرفض وإذا ما نجحنا في إقناع األمم المتحدة بموقفنا من خالل التركيز على أن 
الرفض يهدد السالم العالمي، فإنها قد تعيد الطلب مجددا إلى مجلس األمن وتطالبه في إعادة النظر في 

  .وط الواردة في الميثاققراره األول، الذي لم يؤخذ وفق الشر
  ما هي خياراتكم األخرى في حال فشل جهودكم هذه؟* 
 إذا ما أثبتنا لألمم المتحدة أن رفض طلب العضوية قد يهدد السالم في المنطقة وهذا سينعكس سلبا -

على السالم العالمي، فإننا قد ننجح في الذهاب إلى الجلسة الخاصة في األمم المتحدة تحت عنوان 
  ".ون من أجل السالممتحد"
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  أن يلغي قرار مجلس األمن؟" متحدون من أجل السالم"وهل يمكن لقرار * 
.  تتمتع هذه الجلسة الخاصة بصالحيات لمناقشة أي قضية لكنها غير مخولة بالبت في طلب العضوية-

يجاد لكن إذا كان هناك إصرار أميركي على رفض الطلب في المرتين األولى والثانية، فال بد من إ
إضافة إلى أن فهمنا للقانون الدولي أنه ليس جامدا بل . التفسير القانوني من أجل طرح هذا الموضوع

 لم تكن هناك جلسة ١٩٥٠ففي عام . قابل للتطور والتفاعل مع المجريات العالمية واحتياجات المجتمعات
معطيات ومتغيرات جديدة، ، وجرى استحداثها من قبل أميركا كي تتجاوب مع "متحدون من أجل السالم"

نحن نقول إن القانون الدولي يجب أن يكون منسجما مع التطورات العالمية، . لها عالقة بكوريا الشمالية
ونحن اآلن نواجه وقائع جديدة تتطلب أن يكون . واحتياجات الدول والشعوب، ويكون معها وليس ضدها
أزق الذي تستخدم فيه واشنطن الفيتو في كل مرة، هناك اجتهاد قانوني دولي، يأخذ في عين االعتبار الم

ضد هذا الطلب بينما جرى من الجانب الفلسطيني استكمال جميع جوانب الطلب حسب القانون 
هذا يعني أن هناك مأزقا وال بد من معالجته من خالل . والمواصفات، إضافة إلى وجود شبه إجماع دولي

  .لمأزقإبداعات جديدة الستنباط حلول للخروج من ا
يعني مهما فعلتم فإن .. الموضوع ليس موضوع حقوق وال طلب عضوية، بل هو قرار سياسي* 

  .واشنطن ستستخدم حق النقض
هذا االستنتاج الذي توصلت إليه، هو نفس االستنتاج الذي توصل إليه الكثير من الدول بمن فيها دول  -

  .أوروبية مثل فرنسا
  ٥/٦/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  وطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي التدخل إلنهاء االحتالل اإلسرائيليال .٥

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته ومؤسساته بتحمل : غزة
مسؤولياته والتدخل العاجل إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة وحماية الشعب من 

 إلى ١٩٦٧ لنكسة حزيران ٤٤ودعا المجلس في بيان صحفي عشية الذكرى الـ  . المتواصلالعدوان
رفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني من خالل ممارسة الضغط على حكومة االحتالل 

 .اراتهالوقف اعتداءاتها وإنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية واالنصياع إلرادة الشرعية الدولية وتنفيذ قر
وأكد على ضرورة حشد كافة الطاقات واإلمكانات حول المشروع الوطني ودعم القيادة الوطنية ممثلة 

وشدد . بالرئيس محمود عباس، وتعزيز دور منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب
جرحى ومعاناة على مواصلة العمل على تعزيز الصمود الوطني المعمد بدماء الشهداء األبرار وال

األسرى والمعتقلين من أجل انجاز واستكمال الحقوق الوطنية للشعب في الحرية واالستقالل الوطني 
  .الكامل

  ٥/٦/٢٠١١الدستور، عمان، 
  

   خطوة رمزية؟إلى" استحقاق أيلول"هل ينتهي  .٦
لألمم راهن الفلسطينيون على الحصول على العضوية في الجمعية العامة :  محمد يونس–رام اهللا 

االستحقاق " الموعد الذي بات يطلق عليه اسم اقترابالمقبل، لكن مع ) سبتمبر(المتحدة في أيلول 
  .، بدأ يتضح أن تحقيق هذا الهدف أمر بعيد المنال"الفلسطيني

 استحقاق بمعوقات سياسية وقانونية قد تجعل من اصطدمتويقول مسؤولون فلسطينيون إن جهودهم 
في هذا الصدد، نشر رئيس دائرة المفاوضات في . كثر من خطوة رمزية عابرةليس أ) سبتمبر(أيلول 

 الفلسطينية ورقة عن المالبسات اإلعالممنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات أخيراً في وسائل 
 أن الجانب الفلسطيني سيواصل جهوده لتجنيد إلىالقانونية والسياسية للخطوة الفلسطينية، خلصت 
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 المتحدة وعلى األممالم بفلسطين، لكنه رجح أن تصطدم جهود الحصول على اعتراف اعتراف دول الع
  .األميركي) الفيتو(عضوية المنظمة الدولة بحق النقض 

الجمعية العامة لألمم المتحدة هي صاحبة القرار في شأن قبول العضوية في : "وجاء في ورقة عريقات
". لب أن يكون هذا بناء على توصية من مجلس األمن يتط٤األمم المتحدة للجمعية، لكن حسب المادة 

االميركي قد " الفيتو"، مشيراً الى أن "مجلس األمن هو من ينظر في طلب العضوية أوال: "وأضاف
 من النظام الداخلي الموقت لمجلس األمن، هناك ٥٩بموجب المادة : "وتابع. يحجب الطلب الفلسطيني

وترسل هذه اللجنة استنتاجاتها إلى مجلس . لقبول األعضاء الجددلجنة دائمة تضم جميع أعضاء المجلس، 
". ويخضع هذا القرار للفيتو. األمن الذي يتخذ بدروه قراراً في تقديم توصية أو عدمه إلى الجمعية العامة

وفي هذه الحال، فإن قبول الدولة . وفي حال مرور المشروع في مجلس االمن، يحال على الجمعية العامة
  .تطلب غالبية الثلثينالعضو ي

وكان عدد من الساسة الفلسطينيين ينادي باللجوء الى الجمعية العامة لألمم المتحدة في حال استخدام 
لكن بحوثاً ودراسات ". ٣٧٧"أو القرار " االتحاد من أجل السالم"تحت بند " الفيتو"الواليات المتحدة 

ستخدام هذا البند من دون إقرار من مجلس االمن، وإستشارات الحقة بينت عدم قدرة الفلسطينيين على ا
: ، وفق ما يقول عريقات، مضيفاً"فتح حوار استراتيجي مع اإلدارة األميركية"االمر الذي يحتم عليهم 

فكما هو واضح، فإن استخدام الواليات المتحدة الفيتو يجعل من المستحيل تمكين فلسطين من أن تصبح "
ية العامة بعد الفيتو األميركي، وسواء تم استخدام االتحاد من أجل السالم فإن ذهبنا إلى الجمع. عضواً
 من األصوات، فإن ١+  في المئة ٥٠أم ال، وسواء حصلنا على ثلثي األصوات أو ) ٣٧٧(القرار 

  ".، وهذا يختلف جملة وتفصيال عن حصولها على العضوية الكاملة)دولة غير عضو(فلسطين ستصبح 
 مايو الماضي أن الجانب الفلسطيني يسعى عبر / أيار١٩ركي أعلن في خطاب له في وكان الرئيس االمي

  .اللجوء الى األمم المتحدة الى نزع الشرعية عن إسرائيل، وأن هذه الجهود ستؤول الى الفشل
ويرى قادة فلسطينيون أن جهودهم في الجمعية العامة لألمم المتحدة، في حال اللجوء اليها عقب إستخدام 

، ستؤدي الى صدور قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين "الفيتو"اليات المتحدة الو
  . وعاصمتها القدس الشرقية، وهي خطوة رمزية ليس أكثر١٩٦٧ يونيو عام / حزيران٤على حدود 

، واستبدال وتلقى الرئيس محمود عباس في االيام االخيرة نصائح عديدة بعدم التوجه الى األمم المتحدة
ذلك بالتفاوض مع اإلدارة االميركية في شأن اقتراح سابق لها يقضي بإرسال لجنة تقصي الحقائق من 
مجلس االمن في شأن االستيطان، وإصدار المجلس بياناً ينص على إدانة االستيطان، ويحدد خط الرابع 

  .من حزيران أساساً للمفاوضات بين الجانبين
أن الرئيس عباس رفض االقتراح، وأصر على اللجوء الى األمم " الحياة"لـ لكن مسؤوالً رفيعاً كشف 

الى مجلس حقوق االنسان التابع لألمم " تقرير غولدستون"المتحدة تحسباً لتكرار تجربة تأجيل تقديم 
وقال المسؤول إن عباس عاقد العزم على التوجه الى األمم المتحدة حتى لو أثمر ذلك عن خطوة . المتحدة
وأشار الى أن السبب الوحيد الذي قد يحول دون ذلك هو حدوث تغيير في الموقف اإلسرائيلي . يةرمز

  .يؤدي الى العودة الى المفاوضات
ولم يستبعد وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي أن يقوم مجلس االمن نفسه بتجميد النظر في الطلب 

 دولة، مضيفاً أن في حال ١١٦سطين وصل الى حتى إشعار آخر، وقال ان عدد الدول التي تعترف بفل
االميركي المتوقع، فإن االعتراف " الفيتو"وصول الطلب الى الجمعية العامة، وهو أمر مستبعد بسبب 

الحصول : "وقال المالكي.  دولة لصالح المشروع، أي ثلثي أعضاء الجمعية العامة١٢٩يتطلب تصويت 
  ".ستكون عملية صعبة لكن ليست مستحيلةعلى غالبية الثلثين في الجمعية العامة 

وربما تبدو مقاربة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض تجاه استحقاق أيلول االكثر واقعية، فهي تقوم 
على استكمال الجاهزية الوطنية القامة الدولة بحلول هذا الموعد، ومطالبة العالم بالقيام بمسؤولياته في 
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نسعى الى ان نكون جاهزين : "اً في لقاء مع الصحافيين في مكتبهوقال فياض أخير. انهاء االحتالل
الدارة دولة مستقلة كاملة السيادة بحلول أيلول بحيث يرانا العالم من أي زاوية نظر منها أننا دولة، وأن 

لم، الدولة الفلسطينية هي تحد لنا وللعا: "واضاف". العقبة الوحيدة أمام هذه الدولة هي االحتالل اإلسرائيلي
ولالحتالل، ونحن نجحنا في التحدي، ونطالب العالم بالعمل على إنهاء االحتالل، ونطالب االحتالل نفسه 

  ".بالرحيل عن صدورنا وتركنا نقرر مصيرنا
  ٥/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  "غير صائبة"موافقة عباس على المبادرة الفرنسية : البردويل .٧

ح البردويل، موافقة رئيس السلطة محمود عباس، على  صال.اعتبر القيادي في حركة حماس، د:غزة
متسرعة وغير صائبة، وال "المبادرة الفرنسية التي تقضي بالعودة إلى المفاوضات مع االحتالل، بأنها 

هذه الموافقة " "قدس برس"وقال البردويل في تصريحات صحفية لوكالة  ".معنى لها في هذا الوقت
 للعودة مرة أخرى إلى دوامة المفاوضات العبثية حول قضايا تخص المتسرعة على المبادرة الفرنسية

؛ نحن نعتبرها نوًعا ٦٧الكيان اإلسرائيلي، مثل األمن والحدود، التي يريد أن يفرضها الكيان داخل حدود 
من التراجع من قبل السلطة، ونوًعا من فشل إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، وخطوة متراجعة 

المطلوب أن ال يتخذ أبو مازن أي خطوات بمعزل عن القيادة "وأضاف  ".الفلسطينيةباتجاه الوحدة 
المشتركة التي أفرزتها المصالحة الفلسطينية، وخاصة أن الكيان الصهيوني ال يأبه بهذه الخطوات، هو 
يأخذ وال يعطي ويستفيد، ومن شأن هذه الخطوة أن تضعف الموقف الفلسطيني، وتهبط بالسقف 

  ."ي إلى ما هو أقل من الحد األدنى المطلوب الفلسطين
وكان عباس قد أعلن قبوله بالمبادرة الفرنسية الستئناف مفاوضات السالم مع إسرائيل المتوقفة منذ ما 

  .القادم) سبتمبر(يزيد على السبعة أشهر، للتوصل إلى اتفاق حول األمن والحدود قبل أيلول 
  ٤/٦/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  تُعلن رفضها المبادرة الفرنسية وتعتبرها هدية مجانية لنتنياهو" الشعبية" .٨

أكد قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المبادرة الفرنسية الستئناف المفاوضات مع :غزة
ال تلبي طموح الشعب الفلسطيني، وال تُجيب على األسباب التي أدت إلى اتخاذ "االحتالل الصهيوني 

وقال عماد أبو رحمة، عضو اللجنة المركزية للجبهة، في تصريحٍ  ".بعدم الذهاب للمفاوضاتالقرار 
إن هذه المبادرة تستهدف قطع الطريق : نسخة عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم"صحفي مكتوب، تلقى 

  ".القادم) سبتمبر(على التوجه الفلسطيني للذهاب إلى األمم المتحدة في أيلول 
، مشدًدا على أن "مبادرة تستهدف استدراج الفلسطينيين إلى مربع المفاوضات العبثيةهذه ال"وأضاف 

خطأ، سيدفعه للسير في طريق مجهول رغم معرفته "موافقة رئيس السلطة محمود عباس على المبادرة 
وأشار أبو رحمة إلى إن اعتبار رئيس السلطة المفاوضات بأنها  ".االهداف الحقيقية التي تقف وراءها

الخيار األول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك نذهب إلى األمم المتحدة؛ يؤكد أن رهان القيادة الفلسطينية 
الحالية ال يزال معقوًدا على العودة إلى المفاوضات، التي لم تحقق شيًئا للجانب الفلسطيني وحققت الكثير 

 في هذا التوقيت، والمطلوب هو عدم هذه هدية مجانية تقدم إلى نتنياهو: "واستدرك ".الكثير لالحتالل
االستجابة إلى هذه المبادرات، وتشديد الضغط والعمل من كل االتجاهات من أجل عزل حكومة نتنياهو 
وإظهار طبيعتها الفاشية والعنصرية واالستيطانية، من خالل تحشيد أكبر موقف دولي ممكن مناهض 

  ".لهذه الحكومة العنصرية
  ٤/٦/٢٠١١م، المركز الفلسطيني لإلعال
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  لن نتسامح مع العابثين بالوحدة الفلسطينية  :مروان البرغوثي .٩
دعا القائد الفلسطيني مروان البرغوثي إلى إطالق مسيرات شعبية سلمية مليونية : حاوره فهيم الحامد

بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لالحتالل اإلسرائيلي في كل األراضي الفلسطينية والشتات، تحت 
  .للكشف عن أسوأ وأطول وأبشع احتالل في التاريخ المعاصر" الشعب يريد انهاء االحتالل"عار ش

له عبر محاميه الذي التقاه في " عكاظ"وأعرب البرغوثي في معرض إجابته على األسئلة التي وجهتها 
،  عاما حاسما في الصراع مع االحتالل الصهيوني٢٠١١سجن هداريم قرب تل أبيب أن يكون عام 

  :وفيما يلي نص الحوار
  ما هي رسالتكم للشعب الفلسطيني من داخل السجن؟..  لالحتالل اإلسرائيلي٤٤تحل الذكرى الـ.. بداية

بهذه المناسبة أدعو شعبنا الفلسطيني العظيم في جميع أنحاء العالم والذي صنع أعظم الثورات 
الستيطاني وفي وجه العدوان واالنتفاضات وسجل صمودا أسطوريا في وجه الغزو الصهيوني وا

واالحتالل، إلى إطالق أوسع وأشمل مسيرات شعبية سلمية في الذكرى الرابعة واألربعين ألسوأ وأطول 
كما أدعو كافة القوى الفلسطينية واألحزاب والشخصيات والمنظمات . وأبشع احتالل في التاريخ المعاصر

شاركة في هذه المسيرات في تظاهرة مليونية تنطلق وكل أبناء فلسطين في الوطن والشتات والمنافي للم
الشعب يريد "، و"الشعب يريد إنهاء االحتالل"في كل المحافظات والمدن والقرى والمخيمات وتحت شعار 

كما أنني أطالب كافة القوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية وكافة منظمات ". حرية وعودة واستقالال
اب الحراك الشعبي إلى المبادرة لتنظيم هذه المسيرة التاريخية التي تحتشد المجتمع المدني واألهلي وشب

في مراكز المدن والبلدات والمخيمات والقرى وفي مقدمتها مدينة القدس وتحت راية العلم الفلسطيني وأن 
  تستمر في اعتصامات سلمية حتى إنهاء االحتالل، 
يق مثل هذه المسيرات واالعتصامات السلمية، وإني وأؤكد أنه ليس من حق أي قوة أمنية أن تمنع أو تع

 عاما حاسما في صراعنا مع االحتالل، وأن يكون عام الحرية والعودة ٢٠١١آمل أن يكون عام 
واالستقالل وعام تحرير األسرى وعام تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وأملنا كبير وثقتنا ال تتزعزع 

  .االحتالل اإلسرائيلي إلى زوالبأن فجر الحرية آت ال محالة وبأن 
أرحب بشدة باتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة، وأشكر القيادة المصرية الجديدة على جهودها في 

  .إنجاح اتفاق المصالحة ودعمها للوحدة الوطنية الفلسطينية
ة الوطنية هي وأكدنا أن االنقسام كارثة على شعبنا وعلى مكتسباته الوطنية والديمقراطية، وأن الشراك

. الضمان الوحيد إلنجاز الحرية والعودة واالستقالل وبناء مؤسسات الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
وأرى أنه من واجب قيادات فتح وحماس العمل بإخالص ووفاء لتنفيذ االتفاق بكل دقة وأمانة وأن الشعب 

  .دة الوطنية الفلسطينيةالفلسطيني لن يتسامح مع من يحاول العبث بهذه المصالحة وبالوح
  ٥/٦/٢٠١١عكاظ، جدة، 

  
  حماس تستبعد الموافقة على ترؤس فياض لحكومة التوافق .١٠

قالت حركة حماس انه ليس وارداً لديها الموافقة على ترؤس رئـيس حكومـة          :  نادية سعد الدين   –عمان  
 انهـا اتفقـت     إلىرضوان   إسماعيلالسلطة الفلسطينية سالم فياض للحكومة القادمة، الفتة بلسان القيادي          

" الغـد "واوضح رضوان الى     .وحركة فتح على استبعاد من كانوا منخرطين في حكومتي رام اهللا وغزة           
الحركة ستقدم  "من غزة، عشية توجه وفدي فتح وحماس الى القاهرة لبحث تشكيل الحكومة االنتقالية، أن               

التوافق حول تشكيل الحكومة    "ن أمله في    ، معرباً ع  "مقترحات جديدة بشأن اسم رئيس الحكومة والوزراء      
  ".في اللقاء القادم

كذلك يبحث وفدا حماس وفتح وفق رضوان، تفعيل اإلطار القيادي المؤقت، وقضية المعتقلين الـسياسيين              
  .في الضفة الغربية وقطاع غزة
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 المـصالحة   حول آليات تطبيق  "ويتوجه اليوم وفدان من فتح وحماس إلى القاهرة لالستعداد لجولة حوار            
توجه عام الستبعاد من كانوا منخـرطين فـي   "، وفق رضوان، الذي لفت إلى   "والتسريع في تنفيذ االتفاق   

ليس وارداً عند حمـاس     "، مؤكداً أنه    "حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة عن التشكيلة الوزارية الجديدة        
  ".لقادمةسالم فياض رئيساً للحكومة ا) رئيس حكومة رام اهللا(الموافقة على 

وقال ان هناك اتفاقا بين فتح وحماس على مبادئ عامة، حيث لن يرشح إلـى المناصـب الوزاريـة أي                    
شخص له عالقة بالتنظيمات السياسية، حرصاً على تشكيل حكومة مهنية وكفاءات وذات بعـد أكـاديمي                

قضية االعتقال  "أوضح بأن   و ".بعيداً عن التأطير السياسي أو البرنامج السياسي باعتبارها حكومة انتقالية         
هنـاك وعـوداً جـادة      "، الفتاً إلـى أن      "السياسي تعد من أولويات ثمار المصالحة، ما يستوجب حسمها        

خروج كل المعتقلين السياسيين ووقف المالحقات والتأسيس       "وأكد ضرورة    ".وتأكيدات إلنهاء هذا الملف   
  ".إلسرائيليلمرحلة جديدة بعيداً عن التنسيق األمني مع االحتالل ا

  ٥/٦/٢٠١١، نالغد، عما
  
  مرزوق يتسلم ملف شاليط أبو: البيان .١١

نقلت تقارير إخبارية الليلة قبل الماضية عن مصدر رفيع في حركة حماس، لم تكشف هويته، أن نائب 
 العاصمة المصرية القاهرة، لتولي إلى مرزوق، سيتوجه قريباً أبورئيس المكتب السياسي للحركة موسى 

وبحسب المصدر، فإن المكتب السياسي  .ندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليطملف الج
 الماضي، بكامل هيئته، باستثناء القيادي محمود األسبوعللحركة، الذي عقد آخر اجتماع له في دمشق 

  .الزهار، قد أقر تولي أبو مرزوق ملف تبادل األسرى، بدالً من الزهار
  ٥/٦/٢٠١١البيان، دبي، 

  
  حركة فتح تؤكد المضي على درب المقاومة الشعبية والسياسية حتى إنهاء االحتالل .١٢

أمس السبت، المضي على درب المقاومة الشعبية والـسياسية حتـى إنهـاء             " فتح"أكدت حركة   : رويترز
ن إ"وقالت في بيان أصدرته في رام اهللا         .االحتالل واالستيطان وتحقيق هدف قيام دولة فلسطين المستقلة       

.  لم تهزم روح الصمود وإرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني وأمتنـا العربيـة             ١٩٦٧نكسة يونيو عام    
بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين للنكسة، فقد أجمع الشعب الفلسطيني بإرادة حرة وتـصميم             "وأضافت  

على مواجهـة التحـديات     على صنع إنجازات وانتصارات تعيد له وألمتنا العربية ثقتها بنفسها وقدرتها            
وأوضحت أن حركة التحرر الوطنية الفلسطينية تملك مقومات الشرعية األخالقية والقانونيـة             ".المصيرية

واإلنسانية للنضال بالوسائل المشروعة ضد االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي في كفاحها ضد االحـتالل             
ريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضـه،       واالستيطان الباطل أصالً وتستند في ذلك على الحق التا        

  .كحق غير قابل للتصرف أو المساومة
  ٥/٦/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "إسرائيل"على جميع الجبهات مع " النكسة" لعبور الحدود في ذكرى تدعوالجبهة الديمقراطية  .١٣

العبور نحو فلـسطين    دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشباب الفلسطيني والعربي إلى           :دمشق
 لهزيمـة   ٤٤وتوجهت الجبهة في بيان لها بمناسبة الذكرى ال       . على جميع الجبهات مع العدو الصهيوني     

 إلى الشعب الفلسطيني والعربي في الوطن والشتات، ليؤكد قدرته غير           ١٩٦٧حزيران  /الخامس من يونيو  
  . المحدودة على العبور نحو فلسطين على جميع الجبهات 
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المروعة والمدوية فـي     الهزيمة” ب ١٩٦٧حزيران  /جبهة في بيانها هزيمة الخامس من يونيو      ووصفت ال 
ليس ألنها وضعت فلسطين بكاملها تحت االحتالل الغاصب فحسب، بل فـي تـداعياتها              ” التاريخ العربي 

  .وإسقاطاتها على الواقع العربي 
 ٥/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

 
   ولبنانابالتزامن مع تظاهرات من سوري" سةالنك"تظاهرة موحدة إلحياء : غزة .١٤

، بعد خالفات، على تنظيم تظاهرة حاشدة اليوم واإلسالميةتوافقت القوى الوطنية :  فتحي صباح-غزة 
عند المدخل الجنوبي لبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة لمناسبة ذكرى احتالل إسرائيل األراضي 

  ".النكسة"بـ  والمعروفة ١٩٦٧الفلسطينية والعربية عام 
خيراً بين أتم التوافق : "وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد طومان للحياة

 على تنظيم التظاهرة الساعة الحادية عشرة صباحاً شمال القطاع تزامناً مع واإلسالميةالقوى الوطنية 
كانت هناك وجهتا نظر حول إحياء يوم ": وأضاف". تظاهرات أخرى من سورية ولبنان للمناسبة نفسها

النكسة، األولى تتمثل بتنظيم تظاهرة ومسيرة في حديقة الجندي المجهول، ثم تتوجه الى مقر األمم 
ممثالً عن حزب فدا سيلقي كلمة "وأوضح أن ". المتحدة غرب مدينة غزة، والثانية تنظيمها شمال القطاع

طاع كي نقدم رسالة وحدة، خصوصاً في أعقاب التوقيع على باسم الفصائل جميعاً في تظاهرة شمال الق
  .قبل شهر" اتفاق المصالحة في القاهرة

من مصادر من الفصائل أن خالفات حادة ظهرت خالل اجتماع عقدته فصائل عدة " الحياة"وعلمت 
الخالف انصب على كيفية "وقالت المصادر إن . حماس  الماضي في غزة بدعوة من حركةاألسبوع

اء ذكرى النكسة، إال أنه تم حسم األمر بعد سلسلة اتصاالت وحوارات بين األطراف الفاعلة في إحي
خالفات أخرى برزت أثناء االجتماع بين حماس والشعبية على خلفية بعض "وأضافت أن ". القطاع

  ".القضايا المتعلقة باألطر القيادية التمثيلية الوحدوية في الضفة والقطاع
  ٥/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
   االعتراف بدولة فلسطينية يزيد التوتريعّد بيريز .١٥

تدعم بشكل كامل قيام دولـة      ” إسرائيل“صرح الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، أمس، بأن        : ).أ.ب.د(
 سـبتمبر   /لولأيغير أن بيريز قال إن االعتراف بمثل هذه الدولة في           . فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانبها    

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن بيريز     . حدة التوتر وعدم االستقرار في الشرق األوسط      المقبل سيزيد من    
. أدلى بهذا التصريح في روما خالل لقائه نظيرته األرجنتينية كريستينا كريشنر التي تزور روما حاليـاً               

نيين وأضافت اإلذاعة أن بيريز طلب من كريشنر إعادة النظر في تأييـد األرجنتـين إلعـالن الفلـسطي         
تواجه عمليات إرهابية دامية    ” إسرائيل“ونقلت اإلذاعة عن بيريز قوله      . األحادي الجانب عن قيام دولتهم      

وقال . ”وإن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس من دون قبول شروط الرباعية الدولية يخلق وضعاً خطيراً              
ن المنظمة الدولية عاجزة عـن منـع         العام لألمم المتحدة منع الخطوة الفلسطينية أل       األمينإنه طلب من    

  . تهريب السالح وإطالق الصواريخ وارتكاب العمليات اإلرهابية
  ٥/٦/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
   يدرس المبادرة الفرنسية الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينيةنتنياهو .١٦

 المبـادرة    يـدرس حاليـاً    أفادت مصادر في الحكومة اإلسرائيلية أن رئيسها بنيامين نتنيـاهو         : الناصرة
الفلـسطينية  الفرنسية الستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وذلك في أعقاب إعالن رئيس السلطة             

إن : "ونقلت اإلذاعة العبرية عن الوزير الليكودي غلعـاد إردان قولـه           .محمود عباس موافقة مبدئية لها    
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 الستئناف المفاوضات مع    اًرتقدمت بها فرنسا مؤخ   رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيدرس المبادرة التي        
  ."الفلسطينيين

 ٤/٦/٢٠١١قدس برس، 
  
  نكستهمبهم جيوشبلدانهم العربية ضد أداء بعلى كل المحتجين أن يتظاهروا : النداو عوزي .١٧

» إسـرائيل بيتنـا   «وصف وزير البنى التحتية في حكومة نتنياهو، عوزي النداو، من حـزب             : رام اهللا 
وشن النـداو هجومـا علـى كـل         . »متضامنون مع العدو  «المشاركين في المظاهرة بأنهم     المتطرف،  

حري بكل المحتجـين    « وفي األراضي الفلسطينية وفي دول عربية، قائال إنه          "إسرائيل"المتظاهرين في   
. » أن يتظاهروا في بلدانهم ضد أداء جيوشها       ١٩٦٧على نكسة الدول العربية في حرب األيام الستة عام          

 مرة  "إسرائيل"حذر المتظاهرين من أنهم سيتعرضون لضربة شديدة أخرى إذا ما حاولوا االقتراب من              و
  .أخرى

وفي سياق متصل، انضم النداو إلى رئيسه نتنياهو، ووزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، فـي انتقـاد                 
» تهـور « من   "إسرائيل" السابق مائير دغان الذي أعلن عن مخاوفه على مستقبل        » الموساد«رئيس جهاز   

إنه ال يمكن إجراء النقاش حـول       «وقال النداو   . نتنياهو وباراك، داعيا إلى ضرورة أخذ المبادرة سياسيا       
إن تفوهات مسؤولين سابقين في وسائل اإلعالم بعيد اعتزالهم لمناصـبهم           «، وأضاف   »هذه القضايا علنا  

عسكريين المخضرمين في إسرائيل، انضموا إلى      غير أن مزيدا من ال    . »ألمر يعكس ثقافة سلطوية فاسدة    
، تصريحات منسوبة إلى دغان قال فيها إن رئـيس          »يديعوت أحرونوت «دغان، فبعد أن نشرت صحيفة      

أركان الجيش السابق غابي أشكنازي، ورئيس جهاز المخابرات السابق يوفال ديسكين، يحمـالن الـرأي               
ما قاله دغان لـم يكـن       «ط امنون شاحك، أمس، بأن      نفسه، صرح رئيس األركان األسبق الجنرال احتيا      

يجب اإلصغاء إلى ما يقولـه دغـان        «وأضاف  . »مرده اعتبارات سياسية وإنما حقيقة صادقة يؤمن بها       
  .»عندما يعبر عن قلقه، ألنه كان على دراية واسعة بمواقف صانعي القرار

  ٥/٦/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  يين والعرب يجب أن يقتلوا لنفهم أن السالم أهم المستوطناتكم من اإلسرائيل:  أفنيريأوري .١٨

  : متسائال٦٧ يونيو /كتب أوري أفنيري احد اقطاب معسكر السالم اإلسرائيلي عن حرب حزيران
  .لماذا تدب هجمة السالم الرعب في قلب حكومة إسرائيل؟

العربي مستعد لصنع السالم معنا     ، وقالوا لنا إن كل العالم       ١٩٦٧لو جاؤوا في الرابع من حزيران       : وقال
في إطار الحدود التي كانت قائمة في ذلك الحين، وأن الفلسطينيين سيشكلون زعامة تكون مستعدة إلنهاء                

  .النزاع التاريخي، لكنا سنعتقد بأن أيام المسيح المنتظر قد حلّت
 كلها ومنـاطق    احتللنا فلسطين .  خرجنا في حرب غيرت كل شيء      ١٩٦٧ولكن في الخامس من حزيران      

واسعة أخرى، وأعلنا أننا نسيطر عليها مؤقتا بهدف المقايضة، ولكن الشهية تأتي مع الطعام، بدأنا ضـم                 
  .، وتصرفنا في الضفة الغربية بشكل مكثّف)القدس الشرقية وضواحيها وهضبة الجوالن(المناطق 

إال مؤامرة دنسة يحيكها مثيرو      ليست   - أي مبادرة سالم كانت      -ترى حكومة إسرائيل أن مبادرة السالم       
السالم بهدف انتزاع هذه األراضي منا، كان هذا سيجبرها على وقف موجة االستيطان، التي لم تتوقـف                 

 حتى ولو للحظة واحدة، والمستمرة اليوم أيضا بكل قوتهـا، وأن تفكـك المـستوطنات                ١٩٦٨منذ عام   
  .القائمة

لمحتمل أن تتسارع وذلك لخلق ضـغط دولـي ال يمكـن            حركة الكماشة التي يطبقها مثيرو السالم من ا       
  .الصمود أمامه، ومن هنا يأتي الهلع الذي ينتاب القدس
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مبادرة السالم العربية يمكن أن تكون مقنعة في حال نجحت في طرح خيار بسيط ومحدد أمام الجمهـور                  
  .سالم من دون مناطق محتلة، أو مناطق محتلة من دون سالم: اإلسرائيلي
حروب كبيرة وبعض الحروب الصغيرة هنا وهناك، كان من شأننا أن نشك في أن ثمـن الـدم                  بعد ست   

والدماء كان باهظا أكثر مما يجب، والمهم هو أنه ال يأتي بالنصر، بل يـؤدي إلـى تـدهور المجتمـع                     
  .اإلسرائيلي

لشيخ شرم ا «: ، قال موشيه ديان   ١٩٧٣ وحرب عام    ١٩٦٧خالل سنوات الحماقة الست، بين حرب عام        
  .»من دون سالم، أفضل من سالم من دون شرم الشيخ

) ويعلم اهللا كم عدد القتلى المصريين والـسوريين       ( جندي إسرائيلي    ٢٧٠٠بسبب مثل هذه الشعارات قتل      
موشيه ديان  . بعد هذه الحرب أعدنا شرم الشيخ وسيناء كلها، وحظينا بسالم مع مصر           . في حرب تشرين  

  . السالمذاته لعب دورا في إحراز هذا
كم من الجنود والمدنيين اإلسرائيليين والعرب، يجب أن يقتلوا لنفهم أن السالم مع الـشعب الفلـسطيني                 

  والعالم العربي أهم بكثير من أراضي المستوطنات؟
 ٥/٦/٢٠١١، الدستور، عّمان

  
  الكارثةونتنياهو يقودنا إلى .. نعم للدولة الفلسطينية:  اإلسرائيلي يتظاهر في تل أبيباليسار .١٩

نظمت قوى اليسار اإلسرائيلي أمس مظاهرة وسط تل أبيب لتأييد إقامة دولة فلـسطينية وضـد                : رام اهللا 
واختار منظمو المظاهرة ذكرى احتالل إسرائيل للضفة       . سياسة الحكومة اإلسرائيلية الرافضة لهذا المبدأ     

يتظاهروا ضد سياسـة رئـيس      ، ل ١٩٦٧) حزيران( يونيو   ٥الغربية وأجزاء من األراضي العربية، في       
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يخص العملية السلمية وموقفه من الدولـة الفلـسطينية، تأييـدا                

.. للدولـة الفلـسطينية   ) نعم(ونحن نقول   ) ال(نتنياهو قال   «ورفع المتظاهرون شعار     .لحقوق الفلسطينيين 
. ، وألقوا كلمات مؤيدة للدولة الفلـسطينية وحقـوق الفلـسطينيين األخـرى            »ونتنياهو يقودنا إلى الكارثة   

اواة، اإلسرائيلية، والجبهة الديمقراطية للسالم والمـس     » حركة السالم اآلن  «ونظمت المظاهرة بدعوة من     
  .، ومؤسسات حقوقية واجتماعية إسرائيلية»ميرتس«وحزب 

  ٥/٦/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   يون يطالبون بتهويد مواقع أثرية فلسطينية على الطوابع البريديةإسرائيل نواب .٢٠

في الكنيست أريه إلـداد،     " أرض إسرائيل "قالت شبكة إسرائيل نيوز اإلخبارية إن رئيس لوبي         : الناصرة
زب االتحاد الوطني اليمني المتطرف، وزئيف إيلكن، النائب عن حزب الليكـود الحـاكم، تقـدما                من ح 

فـي  " المواقع التراثية "بمقترح لوزارة االتصاالت اإلسرائيلية إلصدار سلسلة من الطوابع البريدية لبعض           
الل الضفة الغربيـة    الضفة الغربية، بالتزامن مع حلول ذكرى النكسة التي يحتفل فيها اإلسرائيليون باحت           

  .واالستيالء على القدس، بهدف الترويج لها كمواقع تراثية يهودية
وأوضح النائبان اإلسرائيليان في رسالة توجها بها إلى وزير االتصاالت موشيه كاهلون أن هذه الطوابـع   

بيـامين  ستبعث برسالة إلى العالم، تتضمن فحوى مشابه لما احتواه خطاب رئيس الوزراء اإلسـرائيلي ن              
موطن اليهود  "نتنياهو أمام أعضاء الكونغرس األمريكي، والذي زعم فيه أن الضفة الغربية هي جزء من               

  ".القديم
ويتضمن المقترح عدداً من المواقع األثرية في الضفة الغربية مثل المـسجد اإلبراهيمـي فـي الخليـل،        

ية أنه قبر راحيل والدة النبي يوسـف        ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم، الذي تزعم السلطات اإلسرائيل          
عليه السالم، واألثر العثماني المعروف بقبر يوسف في مدينة نابلس، الذي يزعم اإلسرائيلييون أنه قبـر                
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تل شلواح بنابلس   : النبي يوسف عليه السالم، باإلضافة إلى مواقع أثرية فلسطينية في مناطق أخرى مثل            
  .وغيرهاومنطقة سوسيا بالخليل ومدينة أريحا 

  ٤/٦/٢٠١١قدس برس، 
  

   اإلسرائيلي يزرع حقول ألغام جديدة على الحدود مع سوريا الجيش .٢١
أكد مصدر في الجيش اإلسرائيلي أن وحدات تابعة له قامت بزرع حقول ألغام جديـدة علـى                 : الناصرة

  .الحدود بين فلسطين المحتلة و سوريا
د دعوة نشطاء فلسطينيين وعرب إلحياء ذكـرى        ويأتي ذلك ضمن استعدادات كبيرة لجيش االحتالل، بع       

  .النكسة، من خالل تنفيذ مسيرات سلمية نحو األراضي المحتلة وعلى الشريط الحدودي لها
تنفيـذ أعمـال    "ونقل موقع الجيش اإلسرائيلي عن من وصفه بالمسؤول في القيادة الشمالية قوله إنه تـم                

  ".، تشمل زرع حقول األلغام وحفر الخنادقلتعزيز كامل الشريط الحدودي في الجوالن المحتل
عدداً كبيراً من حقول األلغام في تلك المناطق ال تزال تحتاج إلى سـياج، فيمـا                "وأشار المصدر إلى أن     

  .، فضالً عن حفر خنادق جديدة في تلك األجزاء"سيتم زرع حقول ألغام جديدة بدالً من القديمة
  ٤/٦/٢٠١١قدس برس، 

  
  سالح الجو اإلسرائيلي في ذكرى النكبة نجمية تفزع تجمعات .٢٢

أجـسام  "ذكر مصدر إعالمي عبري أن سالح الجو اإلسرائيلي أرسل طائرات مقاتلة لمهاجمة             : الناصرة
في السماء، بعد أن اشتبه بها كطائرات مجهولة معادية، قبل أن يتبين أنها ليست سـوى نجـوم                  " مضيئة

اإلسرائيلية؛ رصد برج المراقبة الجوية العسكرية في حيفا،         العسكرية   "بماهاني"وبحسب مجلة    ".كاسيوبيا"
) مـايو (التابع لسالح الجو اإلسرائيلي، عدة نقاط مضيئة في السماء مساء الخامس عشر من شهر أيـار                 

الماضي، الذي صادف يوم ذكرى النكبة، والتي أشار إليها كطائرات مجهولة، وفقاً لما نـشرته صـحيفة      
  .ريةالعب/ يديعوت أحرونوت/

أرسل طائرتين حربيتين ومروحيتين مقاتلتين،     "وأوضح المصدر العسكري أن القوات الجوية اإلسرائيلية        
، ليتبين بعد ذلك أن األجسام المضيئة ليست سوى خمس من النجـوم             "بهدف التحري عن هؤالء الدخالء    

ـ      ".كاسيوبيا"أو  " برج ذي الكرسي  "التي تشكل ما يعرف بـ       ائرات الحربيـة   وأضاف المـصدر أن الط
" كاسـيوبيا "بهم ليسوا سـوى نجـوم       " المشتبه"أجرت مسحاً لألجواء، قبل أن يساور طياريها الشك بأن          

إنهم تعاملوا مع الوضع بأقصى قدر من العناية حتـى بـات            "ونقلت المجلة عن الطيارين قولهم       .الالمعة
  .، بحسب تعبيرهم"واضحاً أنه ال يوجد أي خطر يتهدد دولة إسرائيل

  ٤/٦/٢٠١١قدس برس، 
  
   في الجوالن٤٨فلسطينيي  اإلسرائيلية تمنع تظاهرة لالشرطة .٢٣

منعت قوات األمن اإلسرائيلية ناشطين سياسيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام : االتحاد، رويترز
وقامت  .نكسةال من التظاهر عند الحدود السورية وسط تصاعد التوتر في المنطقة عشية ذكرى ١٩٤٨

 طلب الصانع )الكنيست( بتوقيف عضو البرلمان اإلسرائيلي اإلسرائيليةقوات كبيرة من الشرطة 
والعشرات من أعضاء الحزب الديمقراطي العربي بالقرب من مجدل شمس في هضبة الجوالن السورية 

فلة المحتلة قبل وصولهم إليها بهدف التظاهر ضد االحتالل اإلسرائيلي، مما دفعهم للنزول من الحا
الجوالن عربية "وقد رفعوا األعالم الفلسطينية وهتفوا بأعلى أصواتهم قائلين . والتظاهر في وسط الشارع

  .ودار نقاش حاد بين أحد رجال الشرطة وطلب الصانع ".ولن نسمح باحتاللها
  ٥/٦/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 
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  "إسرائيل" النقب يستعدون لرفع شكوى دولية ضد فلسطينيو .٢٤

 رئيس المجلس اإلقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب جنوب ،علن إبراهيم الوقيلي أ:النقب
،عزم الفلسطينيين هناك اللجوء إلى "قدس برس"، في تصريحات خاصة لـ٤٨فلسطين المحتلة عام 

يني  ألف فلسط٣٠ في أعقاب إعالن نيتها تهجير "إسرائيل"المحاكم والمؤسسات الدولية لرفع شكوى ضد 
من قراهم في النقب إلى مناطق أخرى، بهدف االستيالء على أراضيهم وإقامة معسكرات لجيش 

  . االحتالل، وإلقامة مزيد من المستوطنات لجلب آالف المستوطنين والسيطرة على النقب
  ٤/٦/٢٠١١قدس برس، 

  
  يضربون عن الطعام" إيشل"سجن  أسرى .٢٥

 على سياسة التصعيد التي تنتهجها  الطعام احتجاجاً أمس اإلضراب عن"إيشل"أعلن األسرى في سجن 
جاء بعد أن فرضت "وذكر األسرى في رسالة تسربت من المعتقل أن اإلضراب . إدارة المعتقل بحقهم

إدارة السجن عقوبات جماعية بحقهم في نهاية األسبوع الماضي، تمثلت بحرمانهم من الخروج إلى الفورة 
ف، وعدم التنقل في القسم، إضافة إلى ممارسات إدارة القسم االستفزازية ومن زيارات الغر) االستراحة(

  ."من خالل عزل األسرى، وفرض الغرامات المالية عليهم ألتفه األسباب
  ٥/٦/٢٠١١، البيان، دبي

  
  ينظم مسيرة تضامنية مع األسرى" الحراك الشعبي إلنهاء االنقسام: "غزة .٢٦

 اليوم مسيرة تضامنية مع األسرى والمعتقلين " االنقسامإلنهاءي الحراك الشعب"ينظم :  فتحي صباح-غزة 
 مقر إلى، بمشاركة ذويهم، تنطلق من حديقة الجندي المجهول وصوالً اإلسرائيليفي سجون االحتالل 

 مسؤولي األمم المتحدة إلىالحراك سيسلم مذكرة "وقال الناشط سامر أبو رحمة للحياة إن . األمم المتحدة
وأضاف . "وإطالقهم في حق األسرى اإلسرائيلية ألف فلسطيني تطالب بوقف االنتهاكات ١٠٠وقع عليها 

 شمال القطاع للمشاركة في تظاهرة القوى إلىالمشاركين في المسيرة سيتوجهون في أعقاب انتهائها "أن 
  ."واإلسالميةالوطنية 

  ٥/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  سماح بإدخال مساعدات ماليزية ألهالي وادي غزة يناشد القاهرة الاعتصام .٢٧

، بالقرب من الوادي على طريق ٤/٦ اعتصم العشرات من سكان منطقة وادي غزة، يوم السبت :غزة
صالح الدين، مناشدين السلطات المصرية السماح بإدخال المساعدات التي قدمت عبر السفينة الماليزية 

  .يةالراسية في ميناء العريش وتحمل مواد خاصة بالبنية التح
  ٤/٦/٢٠١١قدس برس، 

  
   يبتكرون قاذفاً يدوياً إلطالق الغاز المسيل للدموع على الجيشفلسطينيون .٢٨

 ابتكر شبان فلسطينيون في قرية نعلين في الضفة الغربية قاذفاً يدوياً إلطالق الغاز .):ب.ف.أ( –رام اهللا 
  .ا يطلقها الجنود على الفلسطينيينالمسيل للدموع على الجيش اإلسرائيلي، مستلهماً القنابل التي عادة م

 بعدما قام شبان قرية نعلين بتجميع أعداد كبيرة من قنابل "المسدس"وتم تصنيع هذا القاذف الشبيه بـ
وقال شبان من .  اقتحامهم القريةأثناء اإلسرائيلي الجيش أفرادالغاز المسيل للدموع التي كانت تسقط من 

 خلود عناصر الجيش أثناء صناديق قنابل الغاز المسيل للدموع  بعض الفتية تمكن من سرقةأنالقرية 
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واستخدم شبان هذا القاذف البدائي خالل  . المواجهاتأيام القرية خالل أطراف للراحة على اإلسرائيلي
  . الجمعة في قرية بلعيناألسبوعيةالتظاهرة 

  ٥/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  ع غزة مليون نسمة عدد سكان قطا١,٧:  رسميةمعطيات .٢٩

أفادت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية بأن عدد سكان محافظات قطاع غزة بلغ : غزة
 ألف نسمة، ٦٤١,٩٣٦نحو مليون وسبعمائة ألف نسمة، ووفقًا لإلحصائية؛ يبلغ عدد سكان محافظة غزة 

لث، حيث يبلغ عدد ، فمحافظة الشمال في الترتيب الثا) ألف نسمة٣٢٦,٩١٣(تليها محافظة خان يونس 
 ألف نسمة، وجاءت ٢٣٦,٧٤٤ ألف نسمة، تلتها محافظة الوسطى، ويبلغ عدد سكانها ٢٧٤,٨١٢سكانها 

وبالمجمل فإن عدد .  ألف نسمة٢٠٩,٢٨٧محافظة رفح في المرتبة األخيرة حيث يبلغ عدد سكان فيها 
  . ألف نسمة٦٨٩,٦٩٢ و مليوناًسكان القطاع يبلغ حالياً

حصائية صادرة عن اإلدارة العامة لألحوال المدنية؛ فإن محافظات قطاع غزة شهدت وكانت أفادت إ
، ولفتت ٢٠٠٩ ألف مولود جديد، بزيادة ستة آالف مولود جديد عن عام ٦٠ أكثر من ٢٠١٠خالل العام 

  .%٢,٥األحوال المدنية إلى أن نسبة المواليد الذكور تتفوق على اإلناث بحوالي 
  ٤/٦/٢٠١١قدس برس، 

  
  يقعد في األردن األسبوع المقبل" حق إنسان ومسؤولية أمة.. القدس "مؤتمر .٣٠

حق إنسان .. القدس " أعلن ملتقى القدس الثقافي ونقابة المهندسين األردنيين عن إشهار مؤتمر :عمان
  .، الذي سيعقد في مطلع األسبوع المقبل في العاصمة األردنية عمان، على مدى يومين"ومسؤولية أمة

 يونيو الجاري، برعاية رئيس / المقرر عقد المؤتمر في الحادي عشر والثاني عشر من حزيرانومن
مجلس األعيان األردني طاهر المصري، وبمشاركة عدد كبير من المتحدثين من فلسطين المحتلة، بواقع 

ين من ، كما أن هناك عدداً من المشارك٤٨واحد وعشرين متحدثاً من القدس والضفة الغربية وأراضي 
  .الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والجزائر

ويناقش المؤتمر، بحسب القائمين عليه، عدداً من المحاور التي تسلط الضوء على الواقع اإلنساني لمدينة 
 ذلك من المحاور التي تُعنى باإلنسان القدس، ال سيما التهجير والتهويد والتعليم والظروف المعيشية وغير
  .المقدسي وتُظهر أوجه معاناته المختلفة في صموده في وجه االحتالل

 في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو الهيئة اإلدارية للملتقى المحامي ، اسحق فرحان.قال رئيس الملتقى دو
": قدس برس"حضرته وكالة  و٤/٥زهير أبو الراغب، في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر يوم السبت 

إن فكرة هذا المؤتمرِ تجيء لتأكيد الحق وتوصيف الواقعِ المريرِ الذي تمر به مدينة القدس، وإلبرازِ "
أوجه المسؤولية المختلفة المترتبة على الجميع وترجمتها لمشاريع فعلية، علَّ أن يكون ذلك كلُّه خطوةً في 

  ".طريق النصرِ والتحرير
  ٤/٦/٢٠١١، قدس برس

  
  للشاعر ياسر علي "شعر العودة" أول مجموعة شعرية ضمن سلسلة صدور .٣١

 صدرت المجموعة الشعرية األولى، للشاعر واإلعالمي الفلسطيني ياسر علي، تحت عنوان :بيروت
وهذا الديوان هو باكورة إصداراته الشعرية ضمن سلسلة . عن بيت فلسطين للشعر" خلف أسوار الهوى"
 صفحة من القطع الصغير، على تسعة وعشرين ٩١واحتوى الديوان، الذي جاء في  ".ةشعر العود"

 كما جاء في مقدمة ،والشاعر. قصيدة شعرية، تنوعت بين مقطوعات شعرية مكثفة، وقصائد مطولة
  . يمثل تجربة من تجارب الشعر الفلسطيني في لبنان،الناشر
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سواه في مجموعته الشعرية، واصطبغت نصوصه إن الهم الوطني غلب على ما "ويقول الشاعر علي 
الوجدانية والرومانسية بالغربة واللجوء والبعد عن الوطن، تطلق الحنين للديار شعراً رقيقاً، وتخاطب 

  ".العدو بلغة التمرد والثورة والمقاومة والتشديد على العودة
ية الصراع بين الشعب ، التي تبحث في جدل"هل ترجعون"ومن أبرز القصائد في الديوان قصيدة 

الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي، والدعوات والمغريات التي تحاول أن تثني الشعب الفلسطيني عن حقه 
، وهي قصيدة أسئلة تبحث عن إجابات "خلف أسوار الهوى"كما أن أبرز قصيدة في الديوان  .في العودة

  .في عالقة الحب التي تكونت بين الشاعر والقدس
  ٤/٦/٢٠١١قدس برس، 

  
   الفلسطينية-إلغاء التظاهرة على الحدود يثبت تغّير مفهوم العالقة اللبنانية :  اللبناني العملوزير .٣٢

اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف االعمال بطرس حرب ان إلغاء التظاهرة الفلسطينية التي كانت 
 الفلسطينية والروح االيجابية التي - انيةيثبت تغير مفهوم العالقة اللبن"مقررة اليوم على الحدود الجنوبية، 

وأشاد ". باتت تتحلى بها القوى والفصائل الفلسطينية، وهي روح المسؤولية التي التقت مع الواقع اللبناني
الموقف الذي اتخذته القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان، في إلغاء التظاهرة التي "في تصريح امس، بـ

، بالشكل الذي كان يجري فيه إعدادها، والتي كان من الممكن ان تستغل )ليوما(كانت مقررة غدا االحد 
، معتبراً "به من قبل من يريد إيقاع الضرر وخلق إشكاالت من شأنها تعريض سالمة لبنان وأمنه للخطر

، وهي  الفلسطينية والروح االيجابية التي باتت تتحلى بها-هذا ما يثبت تغير مفهوم العالقة اللبنانية "أن 
روح المسؤولية التي التقت مع الواقع اللبناني، ما أدى الى إلغاء التظاهرة نحو الحدود الجنوبية وإبدالها 

 أعيد تأكيد موقفي وموقف الشعب اللبناني المؤيد لحق إذ: "وقال ".باضرابات واعتصامات في المخيمات
استعادة الشعب الفلسطيني لحقه العودة والملتزم متابعة العمل من أجل إحقاق الحق الفلسطيني و

  ".المغتصب، أنوه بدرجة الوعي والمسؤولية لدى الفلسطينيين التي تجلت في هذا الموقف
  ٥/٦/٢٠١١، المستقبل، بيروت

  
   ال تغض الطرف عن القرصنة اإلسرائيليةتركيا: أردوغان .٣٣

ة كونيا التركية أمس أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، خالل كلمة ألقاها بمدين: تركيا
، ضمن الحمالت االنتخابية الجارية بتركيا، أن بلده ال يسلم على من يظلم الشعب ٤/٦الجمعة 
نحن ال نحاول أن نكون محبوبين أمام القوى الكبرى في العالم، "وأضاف أردوغان في كلمته  .الفلسطيني

حر المتوسط، وال نغض النظر عن وال نسامح على عمليات القرصنة التي تعرض لها مواطنونا في الب
ورد أردوغان على كلمة رئيس  ".استشهاد تسعة أتراك على متن السفينة مافي مرمرة السنة الماضية

إن أعرضنا عن "الحزب التركي المعارض حول وجوب تحسين العالقات الدبلوماسية مع االحتالل قائالً، 
، وإن أهملنا غزة والقدس، فال نستطيع أن نتحمل فلسطين، فلن يكون لنا وجه لنقابل به شعبنا التركي

مسؤولية ذلك أمام الشعب، وإن تجاهلنا رام اهللا ونابلس وبيت لحم، فال نستطيع أن نعيش بهذه 
وأكد أردوغان أن الحكومة التركية تسهر إليصال المساعدات اإلنسانية إلى المظلومين دون  ".المسؤولية

  .و عقيدتهم أو لون بشرتهمأن تفرق بين األشخاص حسب لغتهم أ
 ٤/٦/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وتحرير فلسطين المحتلة بكاملها "إسرائيل"جدد الدعوة إلى إزالة  يعلي خامنئي .٣٤

جدد المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية علي خامنئي أمس دعوة بالدهما إلى إزالة إسرائيل : وكاالت
سرطان «ويكرر القادة اإليرانيون باستمرار وصف إسرائيل بأنها  .وتحرير فلسطين المحتلة بكاملها
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وقال خامنئي في كلمة ألقاها خالل تجمع في طهران أمس  .في الشرق األوسط زائل ال محالة» صهيوني
إن أرض «بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والعشرين لوفاة مؤسس الجمهورية اإليرانية االمام الخميني 

الذين كانوا يظنون أنهم سيتمكنون من «وأضاف . » ملك للفلسطينيين وغير قابلة للتقسيمفلسطين بكاملها
إنها احتلت بضعة عقود لكنها ستعود إلى أحضان االسالم، والحل . شطب فلسطين من الخارطة مخطئين

 السماح إن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو«وتابع  .»لن ينجح) لتسوية القضية الفلسطينية(االميركي 
للفلسطينيين بان يختاروا بأنفسهم حكومتهم المقبلة عبر استفتاء وإفساح المجال أمام هذه الحكومة لتقرر ما 

  .»يجب أن تفعله بالصهاينة القادمين من الخارج
  ٥/٦/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 

  
  ٦٧شهداء حرب تقيم معرضاً لو تطبيق القرارات الدولية "إسرائيل"بإلزام   تطالبالجامعة العربية .٣٥

، معرضاً للفنون التـشكيلية فـي مقـر         )األحد(يقيم قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية، اليوم        : القاهرة
 تحت رعاية األمين العام للجامعة عمرو موسـى،     ١٩٦٧الجامعة، في الذكرى الرابعة واألربعين لنكسة ،      

لمعرض رسومات ولوحـات تـشكيلية      يتضمن ا . ”بال حدود لمحبي الفن التشكيلي    “وبالتعاون مع جمعية    
حزيران على واقع حياة الشعب الفلسطيني، وإحياء الشهداء الذين         / وفنية حول فلسطين ونتائج نكسة يونيو     

  .١٩٦٧قضوا جراء نكسة 
تطبيق القرارات الدولية الداعية إلى إنهاء االحـتالل،        ” إسرائيل“وطالبت الجامعة المجتمع الدولي بإلزام      

وقال األمين  . الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس         وممارسة الشعب   
العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، السفير محمد صبيح، فـي               

ينهـي  إسرائيل غير جادة في الوصول إلى سالم حقيقـي  “ للنكسة إن    ٤٤بيان، أمس، بمناسبة الذكرى ال    
  .”القائم الصراع

  ٥/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  "كامب ديفيد" الرئاسة المصرية يطالبون بإعادة النظر في مرشحو .٣٦

، والموقعة بـين  ”كامب ديفيد“طالب عدد من مرشحي الرئاسة المصرية بإعادة النظر في اتفاقية           : القاهرة
  .”تجاوزها الزمن“مؤكدين أنه . ”إسرائيل”مصر و

رأي مرشـحي   ..  ينـاير  ٢٥مستقبل مصر بعد    “ المستشار هشام البسطويسي، في مناظرة       وقال المرشح 
، ونظمها مركز الشرق للدراسات اإلقليمية أمس، إن القانون الدولي يسمح لمصر المطالبة بإعادة              ”الرئاسة

كـز  بالشكل الذي يسمح لمصر باستعادة سيادتها في سـيناء، لـيس بتمر           “النظر في االتفاقيات الموقعة،     
  .”المعدات العسكرية فيها، ولكن زرعها بالبشر، لتحقيق تنمية حقيقية لمصلحة الدولة المصرية

أيمن نور بضرورة تعديل عدد من مواد االتفاقية، وخاصة في ما يتعلـق             . ومن جانبه، طالب المرشح د    
  .رية في سيناءبنصوص االعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعديل البند الخاص برمزية أعداد الجنود المص

وتعهد المرشح حمدين صباحي، بطرح االتفاقية لالستفتاء على الشعب المـصري، مطالبـاً بـضرورة               
  .التفريق بين التزام مصر باتفاقية دولية وبين دور النظام المصري في خدمة الكيان اإلسرائيلي

 شامل للمعابر تحـت     سيتوقف، وسأعمل على فتح   “، وأنه   ”إسرائيل”ـوتعهد صباحي بعدم تصدير الغاز ل     
  .”السيادة المصرية ودعم المقاومة المشروعة ضد االحتالل

  ٥/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
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   دويالتثالث لتقسيم مصر إلى "إسرائيل" تدعمه يحذر من مخططالمصري  الجيش .٣٧
حذر المجلس العسكري األعلى للقوات المسلحة المصرية أمس من مخطط دولي تشارك فيـه أطـراف                

نوبية في الجنوب، ومسيحية    (دوراً بارزاً، لتقسيم مصر إلى ثالث دويالت،        ” إسرائيل“ة وتؤدي فيه    داخلي
، وذلك في أعقاب تسلمه وثائق وصفت بأنها خطرة من ائتالف شبابي            )في الصعيد، وإسالمية في الشرق    

ن الشعب والجيش    ، تتضمن تفاصيل هذه المؤامرة التي تستهدف الوقيعة بي        ”قيادة الثورة المصرية  “يدعى  
وإغراق البالد في الفوضى، ومعاقبة الجيش بسبب وقوفه إلى جانب الثورة وحمايتها، وإظهار مصر في               

  .صورة سيئة توحي للعالم بوجود فتنة طائفية
 ٥/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  نيةالتنظيمات اإلرهابية الفلسطي سيؤدي الى أضعاف قيام الدولة الفلسطينية األرجنتين رئيسة .٣٨

شمعون بيريز ا برئيس اإلسرائيلي أكدت رئيسة األرجنتين كريستينا كيرشنير خالل لقاءه: الناصرة
أن قيام دولة فلسطينية ورفع مستوى المعيشة لسكانها وبناء المؤسسات الديمقراطية فيها، كلها بروما، 

  ".التنظيمات اإلرهابية الفلسطينية"عوامل ستسهم في إضعاف ما أسمته بـ
  ٤/٦/٢٠١١برس، قدس 

  
   على الموقع اإللكتروني للبيت األبيض"إسرائيل" دائمة لدعم صفحة .٣٩

كبرى منظمات اللوبي اإلسرائيلي في ” إيباك“في استجابة فورية لمطالب  : حنان البدري-واشنطن 
الواليات المتحدة، دشن البيت األبيض، أمس، على موقعه اإللكتروني، صفحة دائمة تدافع عن سجل 

” إسرائيل“والدفاع عن مصالحها، واستجابته ألولويات ” إسرائيل“الرئيس باراك أوباما في تأييد إدارة 
وهي تكثيف المساعدات األمنية والعسكرية األمريكية لها، والسعي نحو فرض عقوبات أكبر على إيران، 

أيلول /  سبتمبروممارسة الضغوط في المحافل الدولية لمنع الفلسطينيين من اللجوء لألمم المتحدة في
طالما ال تعترف ” حماس“بعدم التفاوض مع حركة ” إسرائيل“لالعتراف بدولتهم، مع حماية مطالب 

دولة يهودية ووطن ” إسرائيل“، وأن أي حل لسالم دائم ال بد وأن يتضمن حل الدولتين وبأن ”إسرائيل“ـب
  .للشعب اليهودي

  ٥/٦/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  

  !لدولة الفلسطينية المدهش حول االنقاش .٤٠
  نهلة الشهال

محتدم في شكل ال سابق له، بينما الوقائع الميدانية » الدولة الفلسطينية«المشهد سوريالي، فالنقاش حول 
لالحتالل اإلسرائيلي الذي ال يتوقف عن التضخم، والتصريحات السياسية المرافقة له، تقول كلها بما ال 

  فما معنى ذلك؟. حاً أبداًيقبل اللبس، إن أمر الدولة ليس مطرو
  .ال عالقة له بإمكان تحقيقها، بل هو مرتبط بأصعدة أخرى» الدولة الفلسطينية«معناه أن طرح مسألة 

وبداية وقبل تفصيل ذلك، ولكن بترابط شديد معه، ال بد من مالحظة طبيعة المقاربات التحليلية الجارية 
ة الدولية، وتلك التي تحظى بالنشر، وسمتها أنها للموضوع، تلك التي تروق لندوات المعاهد البحثي

األول يتحقق بأخذ الموقف كما يقدم هو نفسه والخوض فيه على هذا : مطبوعة بالتسطيح والتقطيع
... تاريخ المسألة الفلسطينية، واعتبار ما يطرح آنياً معطيات قائمة بذاتها» نسيان«األساس، والثاني بـ

  . الموضوع كما لو كان يجرى في المريخهذا ناهيك عن العزل، أي نقاش
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وتتحقق هنا، بخصوص فلسطين، في شكل يكاد أن يكون نموذجياً، كل الخصائص العائدة للفكر السائد 
المنتَج في زمن الليبرالية الجديدة، وباألخص في مرحلة األحادية القطبية حين انهار أي خطاب مقابل، 

  .وهو انهيار حدث قبل سقوط جدار برلين
كن الوقوع على مثل هذه الدراسات لدى مراكز بحثية أميركية، غالبيتها تديره شخصيات ذات صفة يم

مزدوجة، هي عالوة على مهاراتها األكاديمية تلعب أدواراً سياسية، استشارية حالياً، ولكن مؤسسة على 
  .مناصب رسمية تولتها في ما سبق، وعلى قربها من الرئاسات غالباً

منهج المهيمن في العلوم السياسية كما تدرس في المعاهد العليا في أوروبا والواليات وبواسطة هذا ال
، »ابن سينا«تسمي نفسها » مجموعة تفكير«وكمثال، فمنذ أيام، نشرت ! المتحدة، يمكن النطق بأي شيء

لألمم المتحدة الفرنسية مقالة تدافع عن إقرار الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة » لوموند«في جريدة 
وأثره األكيد » اليقظة العربية«المقبل، مبتدئة بمالحظة الوضع الجديد الناشئ عن ) سبتمبر(في أيلول 

على فلسطين، لتنتهي بجوائز ترضية حيال الفيتو األميركي المتوقع، تشير إلى إمكان دخول الدولة 
، !)يا للمنجز(لتي تحظى بهذه الصفة الفلسطينية كمراقب في األمم المتحدة عوضاً عن منظمة التحرير ا

مضيفة أن الدولة العتيدة يمكنها أيضاً أن تصبح عضواً في المنظمات الدولية المختصة التابعة لألمم 
  .المتحدة

الهدف الصريح هو تشجيع فرنسا على االنحياز للتصويت على الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة، 
 الوجود، ويكون رافعة لكل إلى مصرياً يمكن أن يعود -سياً محوراً فرن«بواسطة اإلغراء بأن 

تسعى فقط إلى » استراتيجياً«وهذه . »يدفع واشنطن في االتجاه الصحيح«، بل يمكنه أن »المتوسط
 موقف إلىإال أن المراهنة على دفع ساركوزي . دغدغة أحالم العظمة البائسة لدى الرئيس الفرنسي

 /ين، تتناسى أن الرجل صهيوني فظ أوالً، وأن الموضوع الفلسطينيمتميز عن واشنطن بخصوص فلسط
اإلسرائيلي من أولويات واشنطن ثانياً، وهو ما يعلنه النص، ولكنه يرى في خطاب أوباما األخير 

، فيضع االستعصاء األميركي في بند !)ألم يقل هو ذلك؟(» سالم دائم« رغبة في إلىمؤشرات 
وفي معرض تعداد . ليس إال، التي قد تحررها مواقف أوروبية متقدمة» عةاالعتبارات الداخلية المان«

 الكثير من الشخصيات اإلسرائيلية الداعية إلىالنقاط اإليجابية المشجعة على اإلقدام، يشير المقال 
 حائزاً على جائزة ١٧شخصيات في الموساد والشين بت و«لالعتراف بمثل هذه الدولة، ومنها 

  .اليهودية لساركوزي متوافرة/أن الحماية اإلسرائيلية، بمعنى »إسرائيل
وكل هذا يمكن ابتالعه، وتصنيفه في باب التمرين الذي يقدم عليه تالمذة شطار، لوال وجود اسم آالن 

التي ال (إال أن المقال، بعد أن يغوص في تخيل هذه الميكانيزمات . غريش على رأس قائمة المجموعة
، وبعد أن يفترض )من قبل المجموعة نفسها وباستقالل عن معطيات الواقعيسندها شيء سوى اختراعها 

مؤتمر دولي يمكنه أن يحرر المفاوضات من الجمود ويوقع على اتفاق «تحققها، ينتهي بالحلم بـ 
 إسرائيلي بحضور رؤساء الدول والحكومات، وتحديداً العربية واإلسرائيلية، وافتتاح سفارات -فلسطيني 

ما الصلة بين اليقظة العربية المحتفى بها في بداية المقال ! يا لنهاية الفيلم السعيدة. »رائيلعربية في إس
وهذه السفارات في نهايته؟ أم هو إغراء آخر، باتجاه تل أبيب هذه المرة، يعين لها الجائزة في نهاية 

بية تريد أو تجنح نحو ما هذا المفهوم للسياسة؟ واألهم من كل ذلك، من قال أن اليقظة العر. المشوار
إنتاج سفارات عربية في إسرائيل؟ هل سأل أصحاب المقال أنفسهم ولو للحظة هذا السؤال، أم إنهم 

  يتابعون اتفاقات أوسلو مهما كان، اعتقادهم أنها ما زالت حية تنتظرهم إليقاظها كما الجميلة النائمة؟
 سكسونية المشابهة والوفيرة، أن طرح -غلو ألم يخطر في بال هؤالء وسواهم من أصحاب الدراسات األن

مسألة الدولة الفلسطينية على التصويت في األمم المتحدة في أيلول المقبل يمكن أن يوظف في سياق 
أي أنه يمكنه أال يهدف إلى إنشاء دولة . آخر، ال يقل أهمية عما يدعون له، وال واقعية خصوصاً

صويت وبالمنجز نفسه إذا ما تحقق، إذ ال شرط واحداً من فلسطينية، في شكل فوري أو حتى متصل بالت
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الشروط متوافراً، وإسرائيل ليست أبداً مندرجة في هذه الدينامية التسووية، بل في نقيضها، كما ال توجد 
طريقة لتوفير هذه الشروط أو بعضها من داخل البنية السياسية العامة السائدة، الغربية والعربية 

باإلغراء وال بالتوريط، وال خصوصاً بالحلم بإطالق آلية تتابع منطقها الذاتي إلزامياً، واإلسرائيلية، ال 
  .كما افتُرض في أوسلو، وكانت تلك هي الفلسفة العميقة وراء إقدام ياسر عرفات على أوسلو

راءتها ق. وبالمناسبة، آن أوان قراءة أوسلو بما عنت، وليس بما أعلنت، وذلك مهم للسياق الحالي والمقبل
بعيداً من التبخير أو الذم، ولكن كتجربة سياسية مهمة، يجرى استخالص دروسها، وإال فكيف تتم 

  المتابعة؟
ألم يخطر في البال أن التصويت العتيد المقبل يمكن أن يكون جزءاً من عملية سياسية صراعية، شاملة 

غير نهائية، بمعنى أن البناء عليها وطويلة وحادة، وأن هدف التصويت تسجيل نقاط، هي تعريفاً جزئية و
  .ال يتم وفق ما قالت وقررت، بل لكونه انتصاراً رمزياً وسياسياً

ضمن مشروع اتفاق ) العمل عليه اآلن ثم أثناء عقد الجمعية العامة(فأما أن يدرج التصويت المقبل 
يفجر الخالفات  فلسطيني منجز، وهو حينه سيفشل ألنه لن يحقق تلك التسوية، بل س-إسرائيلي 

الفلسطينية الداخلية بعنف، أو أن يعامل منذ اآلن وحتى حينه كمعركة سياسية، مثله في ذلك مثل أسطول 
الحرية الذي سيكسر الحصار رمزياً عن غزة، أو حملة المقاطعة التي تدين فعلياً إسرائيل ولكنها ال 

  .تفلسها اقتصادياً
  ية العامة؟ نعم، ولكن في أي سياق؟التصويت على الدولة الفلسطينية في الجمع

  ٥/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  أبو مازن" مأزق" .٤١

  حسام كنفاني
هل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قناعة تامة بخيار الذهاب إلى األمم المتحدة إلعالن قيام الدولة 

رة بأن طلب قيام الدولة الفلسطينية؟ السؤال يطرح نفسه في ظل الوقائع التي باتت قائمة في الفترة األخي
لن يصل إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة على اعتبار أنه ال بد أن يمر أوالً على مجلس األمن، حيث 

  .ينتظره الفيتو األمريكي
مأزق له وجهان . سؤال يجيب عنه الكثير من المراقبين باإلشارة إلى أن أبو مازن بدأ يشعر بالمأزق

فمن الناحية . مسار االعتراف بالدولة، الذي يبدو ذاهباً في طريق مسدودأساسيان، األول يتعلّق ب
تسري بموجب قرار الجمعية العامة بناًء “القانونية، يقضي ميثاق األمم المتحدة بأن العضوية في المنظمة 

الً ، ما يعني أن على الدول الراغبة في االنضمام لألمم المتحدة أن تقدم أو”على توصية من مجلس األمن
  .طلباً لمجلس األمن الدولي

موافقة مجلس األمن تبدو مرتبطة بالفيتو األمريكي، وهو ما يظهر أن إدارة الرئيس باراك أوباما مصرة 
فالرئيس باراك أوباما . ورفض الخطوات األحادية ” العودة إلى المفاوضات“عليه في ظل تكرار نغمة 

ي خطاب له، الفلسطينيين من اللجوء إلى األمم المتحدة، أيار الماضي، ف/حذّر في التاسع عشر من مايو
خطأ قد يكون أوباما نفسه هو من أوقع الفلسطينيين فيه، حين خطب . ” الخطأ”واصفاً هذه الخطوة ب

” دولة فلسطين“العام الماضي أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، متمنياً لو تشهد الدورة التالية انضمام 
  .دوليةإلى المنظمة ال

تمنيات أوباما تحولت اليوم إلى نقيضها، والتعويل الفلسطيني على إحراج الواليات المتحدة في األمم 
المتحدة وعدم تصويتها على الطلب، سبق أن أثبت فشله، بعدما تم تجريبه خالل التصويت على مشروع 

  .قرار تجريم االستيطان قبل أشهر
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الفلسطيني، الذي يبدو أنه ماضٍ مع أبو مازن في خياره األخير، الوجه اآلخر للمأزق متعلّق بالداخل 
بنيامين نتنياهو، أن ” اإلسرائيلي“وبات على قناعة، وال سيما بعد سماعه خطابي أوباما ورئيس الوزراء 

 مازن بإمكان استئنافها في حال تلقى العرض أبوال مجال للعودة إلى طاولة المفاوضات، التي يلمح 
  .المناسب

حسب العروض المطروحة، فال يبدو أن أياً منها سيقنع الفلسطينيين، حتى لو كان عباس يحتاج إلى وب
الهروب من فشل في استحقاق األمم المتحدة، وإضافة مزيد من الوقت لدراسات خيارات بديلة عن 

  .”الخيار األخير“
أيار، ليس في وارد البقاء /وفالشارع، الذي جرب الزحف والمواجهات السلمية في الخامس عشر من ماي

، بل بات مقتنعاً بأنه ال بد له من المشاركة فيها مباشرة، ”الخيارات“في الصفوف الخلفية والتفرج على 
  .وهو ما ال يحبذه أبو مازن

  ٥/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  التفاؤل ممكن...  حزيران٥في ذكرى  .٤٢

  كلوفيس مقصود
، لكن االستذكار ال يكفي، بل بالعكس، كلما طال الزمن قد ١٩٦٧اليوم نستذكر الخامس من حزيران 

يمهد لحالة من التخدير بدل التحريض على مراجعة نقدية للعديد من السياسات التي آلت الى التآكل 
وان ما تقوم به إسرائيل وما تخطط له واضح، لجهة سلخ القدس عن . الحاصل لألراضي الفلسطينية
 كما تدل تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية، وقد حان –يخي لفلسطين مركزيتها في الواقع التار

 الصراع من المأزق، بل إدارة إخراجالوقت قبل فوات األوان لبلورة مواقف استراتيجية جديدة تستطيع 
 التي استولدتها معاهدة الصلح بين مصر أوسلو من المصيدة الخانقة المعروفة باتفاقات باألحرى

  .تي كان احد تجلياتها تزوير ما سمي الواقعيةوإسرائيل، وال
وما هو اكثر ايالما ان شرائح رئيسية في القيادات الفلسطينية سلمت بمقولة الرئيس الراحل انور السادات 

فكان التسليم بهذا التحريف بمثابة ".  هي بيد الواليات المتحدةاألوراق من ةالمائ تسعة وتسعين في إن"
 نتائج كارثية وفي إلى أدى، مما األرض في فرض وقائع على اإلمعان من استسالم مكّن إسرائيل

والى اعتبار النقمة المشروعة " التفاوض" واقعية إلىطليعتها االنقسام في مفهوم المقاومة، والذي أدى 
  .على إسرائيل تحول الى اعتبار االنتقام تعبيراً عن مقاومة مشروعة

 الخطاب الفلسطيني في ازدواجيته أنواالنتقام " التفاوض"قاومة بين استتبع هذا االنشطار في مفاهيم الم
الذي " تجميد االستيطان "إن تفرض مصطلحاتها، فمثال أنمكّن  إسرائيل من " االنتقام"و" التفاوض"بين 

 استقامة المطلب كان أنوبالتالي يصبح التجميد موقتا، في حين " تنازل أليم" بمثابة أوباماطلبه الرئيس 
" الضغط"لكن السلطة الوطنية اعتبرت االكتفاء بهذا القدر من ". تفكيك المستوطنات" تكون أنب يج

أين الخلل الذي يضع قضية فلسطين في المأزق ". المفاوضات "إعادةاالميركي خطوة مهمة باتجاه 
 الشرقية  بأنها في الضفة والقدس١٩٦٧ إسرائيلي منذ حزيران إقرارالراهن؟ انه يكمن في عدم انتزاع 
 المحتلة بموجب قرارات األمم األراضييعني أن ممارساتها في هذه . وقطاع غزة هي سلطة احتالل

  .المتحدة ذات الصلة تكون خاضعة التفاقات جنيف الرابعة والتي تعتبر االحتالل موقتاً مهما طال
، فهذا كان نقصاً في "تمفاوضا" بتوضيح السند القانوني وبالتالي التوهم بمثابة اإلصرارلذا كان عدم 

 في هذا الشأن –ينبثق من اتفاق مسبق على نتيجة المفاوضات " التفاوض"معرفة دقة المصطلحات، ألن 
على أثر هذا النقص الفادح في ...  في اكتشاف الحقوق الفلسطينيةاإلبحار ال عملية –حل الدولتين 

هار، مما دفعني الى حالة غضب وصف أدتا الى انب" حكومتان" القانونية، نشأت األرضيةاستقامة 
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 أوصاف تناقض التزام المقاومة -في كال الحالتين بألقاب سيادية وبصالحيات بلدية بالكاد " الوزراء"
  .-ومصطلحاتها 

يمهد من خالل الجديد في مالمح " الربيع العربي" بدا – رغم ضرورته –وحتى ال نتمادى في النقد 
 النجاعة لاللتزام إلعادة واعدة حتى وان لم تكن كافية وإجراءاتبادرات المستجد في السياسة المصرية لم

بين " المصالحة" الكبير في تحقيق اإلسهامولعل . العربي لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
 كون منظمة التحرير إطاراً للشعب الفلسطيني في غياب دولته الوطنية، وهذا إلىالفصائل أعاد االعتبار 

 فتح معبر رفح وفك الحصار عنها، من شأنه أن يجعل دور مصر في هذه الذكرى إعادةدوره مع ب
األليمة قادراً على ممارسة دور ردع تمادي العدوان اإلسرائيلي في مواصلة خروقه الفاحشة للشرعية 

لتالي حرمان  الفلسطيني والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وبااإلنسانالدولية، لروتنته استباحة حقوق 
ولعل بادرة مراجعة التفاق الغاز مع إسرائيل التي وقعها . إسرائيل قدرة االنفالت من العقاب والكلفة

النظام السابق، هي مؤشر لجدية مراجعة تدريجية لمعنى التزامها لدورها القومي الذي غيبته معاهدة 
  .الصلح الغابنة

 في قطاع غزة بعملية اإلجراميصاً عدوانها لذلك رغم المجازر التي قامت بها إسرائيل وخصو
 بل قبلها ١٩٦٧ حزيران ٥الرصاص المصوب والخسائر الجسيمة التي تحملها الشعب الفلسطيني ال بعد 

بكثير ومحاوالت إسرائيل ترسيخ عنصرية تؤسس لديمومة التمييز العرقي والديني وتهديداتها المتواصلة 
اف الفلسطيني بها، ال كدولة يهودية فحسب بل كدولة للشعب  العربية من خالل فرض االعترلألوطان
  .اليهودي

  .حان الوقت أن يوحد العرب جهودهم
  ... استعادة التفاؤلباإلمكانفي هذا اليوم لذكرى حزينة، صار 

 حين تحرير القدس، عاصمة فلسطين إلىيكفي لبنان فخراً انه جعل عاصمته بيروت عاصمة فلسطين 
  .العربية

  ٥/٦/٢٠١١يروت، النهار، ب
  
  ما بعد الخداع األمريكي .٤٣

  العزيز هاشم عبد
قبل التئامها بالدوحة السبت الماضي، عادت المطالب من أوساط عدة، خاصة فلسطينية، بسحب مبادرة 
السالم العربية بعد مضي سنوات طويلة على إطالقها، كانت حافلة باألحداث والتطورات والمتغيرات من 

نين ورغم الجهود والمحاوالت العربية لم تحظ باالهتمام األمريكي والقبول جهة، وهي رغم هذه الس
عليها في أحسن األحوال كان إعالنياً ” مرور“ـوالتفهم من األطراف الدولية، وأن ال” اإلسرائيلي“

يرون المبادرة ال من زاوية مبادئها، وإنما كونها مؤشر ” اإلسرائيليين”وإعالمياً أظهر أن األمريكيين و
  .ضعف عربياً ومفتوحاً على قبول حلول أياً كان الثمن والنتيجة

وفي افتتاح أعمال اجتماعاتها طالب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني تجميد 
  :المفاوضات، وأرجع ذلك ألسباب عدة قد يكون من المناسب إجمالها في ثالثة

هذا ال يعود إلى رفض هذا الجانب توفر مرجعية المفاوضات ، و”اإلسرائيلي“غياب شريك السالم : األول
وسقيفتها الزمنية وضمان تنفيذ نتائجها وحسب، بل إن نهب األراضي عبر إطالق المشروعات 
االستيطانية في األراضي الفلسطينية، بخاصة في الضفة والقدس ينسف ويلغي مجرد الحديث عن تسوية 

  .سلمية
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 عن القيام بمسؤولياته إزاء هذه األزمة المتفجرة والمتداعية جراء السياسة عجز المجتمع الدولي: الثاني
الصهيونية المناهضة للسالم وعجز هذا المجتمع، إن لم نقل تواطؤه، عن القيام بمسؤولياته تجاه قضايا 

  .الشعب الفلسطيني العادلة من معيار المبادئ والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية
الموقف األمريكي القائم على المعايير المزدوجة الذي يتداعى بتسارع ليستقر على يتمثل ب: الثالث

وتفوقها ودعم سياستها، ” إسرائيل“، كانت إدارة بوش قدمت ضماناتها ل ”إسرائيل“االنحياز السافر ل 
وإدارة أوباما لم تتراجع عن وعودها في شأن إطالق المفاوضات تجاوباً مع رغبات نتنياهو وأركان 
إدارته، ومن ذلك التخلي عن اإليقاف الكامل والشامل لالستيطان وحسب، بل وذهب أوباما إلى استهداف 

  .”حماس”و” فتح“الفلسطينيين بإعالنه رفض المصالحة الفلسطينية التي تمت بين 
بادرة األمور، لجنة متابعة المبادرة العربية في اجتماعها في الدوحة لم تسحب الم” تغربلت“بعد هذه وتلك 

المفاوضات، بل أقرت تقديم الدعم الكامل للجانب الفلسطيني في اللجوء إلى ” تجميد“وال ” إيقاف“ولم تقر 
أيلول المقبل لطلب االعتراف بالدولة / الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السنوية في سبتمبر

  . وبعضويتها الكاملة في هذه المنظمة١٩٦٧الفلسطينية بحدود 
 اللجنة أمام التوجهات الصهيونية التي أطلقها نتنياهو في الكونغرس األمريكي والتي قابلها بتأييد قرار

رد : األولى: وحماس غير مسبوقين لم يكن كافياً، لكنه يحتمل أن يقال إنه مؤشر إيجابي من زاويتين
ذهاب إلى األمم المتحدة عربي على التهديد الذي أطلقه الرئيس األمريكي تجاه الرئيس الفلسطيني عند ال

 وحصولها على العضوية الكاملة في هذه المنظمة، عندما ١٩٦٧لالعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود ،
قال إن الواليات المتحدة ستستخدم حق النقض، والقرار سياسياً ال يمثل دعماً لهذا التوجه الفلسطيني في 

، بل هو تأكيد أن القضية الفلسطينية قضية عربية، والممانعة األمريكية فقط” اإلسرائيلي“وجه الرفض 
وهذا ما كان في ميل أمريكي أريد له الوصول إلى حال يصير الفلسطينيين في تفتتهم والعرب في تفككهم 

  .ال شأن لهم في شؤونهم
والزاوية الثانية أن اللجنة التي كانت عرضت ألكثر من مرة عودة المفاوضات، وفق شروط المرجعية 

ف الزمني والوقف الشامل والكامل لالستيطان تعيد من خالل هذا القرار االعترافي بالدولة والسق
 تأكيد عدم شرعية االستيطان الذي قام والقائم وحتى القادم منه، والذي يمضي ١٩٦٧الفلسطينية بحدود 

 لتطويع بمشروعات مفتوحة على األراضي الفلسطينية في الضفة والقدس، وهو رد على طروحات أوباما
الموقف العربي والفلسطيني، خاصة لواقع االحتالل واالستيطان وتداعياته المفتوحة على الوجود 

  .الفلسطيني قبل الحقوق المسلوبة
  على افتراض أن األمور جاءت بهذا االتجاه فهل األمور تتوقف على هذا اإلعالن؟: السؤال اآلن هو

 االعتراضات واالنتقادات على ما تسمى تسوية األزمة بأنها على الدوام قابلت الواليات المتحدة ولفيفها
مناهضة وعدائية للسالم، اآلن يمكن القول إن أحداً ال يطالب بإيقاف عملية السالم في الشرق األوسط، 
ألنها باألساس لم تبدأ بعد، ولو لم يكن األمر كذلك ما كانت العنصرية الصهيونية تزداد حضوراً ونفوذاً 

ن الصهيوني، وعلى موقع القرار في بالد العم سام، وهذه هي حصيلة االستفراد األمريكي في داخل الكيا
  .شأن األزمة وشؤون المنطقة

على الوعود األمريكية الخادعة عن الحل العادل والسالم الدائم رمت أغلب الدول العربية كامل بيضها 
ضاعت الفرص، وبات الوضع راهناً في السلة األمريكية، وقد أهدرت الوقت بعقود من السنين وأ

متصحراً على هذه الحقيقة، هل يكمل العرب عامة والفلسطينيون خاصة تلك اللعبة بضياع القضية 
  الفلسطينية؟

المسألة باختصار تبدأ بالخروج العربي من الدوامة األمريكية، إذ برهنت الواليات المتحدة باألعمال قبل 
والموقف العربي في االتجاه السياسي ال يتجاهل . التسوية السياسيةاألقوال أنها ليست راعية لعملية 
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الواليات المتحدة، ولكنه معني بإعادة االعتبار لهذه العملية التي اختطفت من قبل األمريكيين مع ما أوقعه 
  .ذلك من أضرار ومخاطر على الحقوق العربية

مطلوب عربياً مساعدة الفلسطينيين على المضي وتأسيساً على هذا االتجاه، من المناسب اإلشارة إلى أن ال
في توافقهم باتجاه وحدتهم الوطنية، وإخراج القرار الفلسطيني من االبتزاز المالي للدول المانحة، 
وعائدات الضرائب المرتبطة بالكيان الصهيوني التي لها وطأة االرتهان، وبداية قطع الطريق بخطوة، 

  .لكنها خطوة تمضي إلى األمام
  ٥/٦/٢٠١١ليج، الشارقة، الخ

  
  كان هناك قدس.. في يوم النكسة .٤٤

  أسامة الرنتيسي
 حزيران، وبعرفنا العربي يوم النكسة، ومع اقتراب الذكرى الرابعة واألربعين للنكسة سيرنا ٥اليوم 

عربياً وفلسطينياً لهذا اليوم المسيرات واالحتجاجات في الشوارع للتذكير بهذا اليوم المشؤوم، لكن 
رائيل تفعل أشياء أخرى، تفرض فيها حقدها وعنصريتها على أرض الواقع، وبالنسبة لها فالقدس إس

  .ملعب التهويد األول
، بل ١٩٦٧لم تتوقف الحرب اإلسرائيلية المستعرة على كل متر في القدس العربية المحتلة منذ العام 

جربت إسرائيل كل الطرق الممكنة تزداد ضراوة وتتخذ أشكاالً مختلفة، وعلى مدار السنوات الماضية 
  .المدينة عبر تهويد كل ما هو عربي فيها" هوية"لتغيير 

جربت طرد الفلسطينيين، وهدمت منازل آخرين، وسحبت هويات الكثيرين، في وقت عززت فيه من 
، وهو ٢٠٢٠الوجود اليهودي في المدينة المقدسة ضمن خطة تهدف إلى خلق أغلبية يهودية حتى العام 

  .يعرف بخطة عشرين عشرينما 
آخر أشكال التهويد ما اقترحته عضو الكنيست اإلسرائيلي تسيبي حوطوبلي من حزب الليكود األسبوع 

أسماء األحياء العربية في القدس المحتلة، أي تحويلها من عربية إلى " عبرنة"الماضي، وهو قانون لـ
نع استخدامها في الوثائق ووسائل اإلعالم يهودية، ومنع استعمال األسماء العربية، باإلضافة إلى م

  .الرسمية
والقى القانون ترحيب أعضاء آخرين من الليكود، وانضم بعض هؤالء إلى حوطوبلي، ويفترض أن 

  .تطرحه على الكنيست في وقت الحق للتصويت عليه
عليه م"، ورأس العامود "تل حنانيا"، وحي الطور سيصبح "كدمات صهيون"سيتحول اسم أبوديس إلى 

، وينص القانون على إلزام بلدية االحتالل بتغيير األسماء والالفتات العربية في حال تم إقرار "زيتيم
  .القانون في الكنيست

هذا االقتراح جاء بعد يوم واحد من اجتماع لمجلس الوزراء اإلسرائيلي داخل البلدة القديمة المحتلة في 
 مليون دوالر لمواصلة تنفيذ مخطط تهويد القدس ١٠٠األثري، ورصدها مبلغ " الملك داود"متحف 

  .حسب الرواية اإلسرائيلية" توحيدها"، وترسيخ )الشرقية(
لقد غطت حركة االحتجاجات التي وقعت مؤخراً في عديد العواصم والمدن العربية على ما تتعرض له 

غلها المقدسيون للبناء، يست % ١٤قبلة المسلمين األولى، مدينة القدس التي لم يتبق من أراضيها سوى 
من أراضيها لصالح المستوطنات، وصنفت  % ٣٤فالحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة صادرت أكثر من 

 صادرت إسرائيل هويات فلسطينيين لغاية ١٩٦٧مناطق خضراء، ومنذ بدء احتالل القدس العام  % ٥٢
ادرت السلطات المحتلة في  شخصاً، فيما ص١٤٣٨٣ بما مجموعه ٢٠١٠) يونيو(الثاني من حزيران 

  . هوية٧٢١ حوالي ٢٠٠٩العام 
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 فلسطينياً في القدس، ومن ٤٦٧٢ حقوق اإلقامة لـ ٢٠٠٨وكانت سلطات االحتالل ألغت في العام 
  .٢٠٠٧ و١٩٦٧ قاصراً، ما يشكل نصف من صودرت هوياتهم ما بين ٩٩ضمنهم 

ة غير مسجلين في هويات والديهم، كما وهناك ما يزيد على عشرة آالف طفل فلسطيني في القدس الشرقي
أن نسبة هؤالء األطفال الذين ال يقدرون على التسجيل في المدارس العامة أو ممن يحصلون على 

   %.٢٣،٦الرعاية الطبية بسبب عدم تسجيلهم تقدر بنحو 
لة  دونم من األراضي الفلسطينية المحيطة بالقدس، تحت مظ١٦٠٠٠وصادرت إسرائيل مؤخراً أكثر من 

 منزالً ٣٨االستيطانية، والتي تعرض أعمال شقها لخطر الهدم ما يزيد على " األمنية"بناء الشوارع 
  . منزالً حتى اآلن١٥ديس، وتم هدم أكثر من  فلسطينياً في السواحرة الغربية والشرقية والثوري وأبو

دس، فسيتم خالل السنوات الخمس وبناء على الخريطة الهيكلية األخيرة التي قدمتها بلدية االحتالل في الق
  . ألف يهودي للعيش في القدس الشرقية١٢٠ وحدة سكنية استيطانية، ما يعني انتقال ٣٢٠٠٠المقبلة بناء 

في الممارسة التهويدية لم يبق هناك قدس، والذي يعزز ذلك الصمت العربي واإلسالمي المطبق على ما 
  .ارعها وأسماءها وآثارهايجري في القدس التي طال التهويد أبنيتها وشو

  ٥/٦/٢٠١١الغد، عّمان، 
  
 :كاريكاتير .٤٥
  

  
  ٥/٦/٢٠١١السعودية،،الوطن اون الين

  
    


