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   جريحاً برصاص االحتالل في الجوالن السوري المحتل في ذكرى النكسة447 شهيداً و23  .1

 اًشخص 23، أن  خالد خالدسورية،/ القنيطرةنقالً عن مراسلها في  6/6/2011ا، سوي الوطن،نشرت 
 وموقع عين التينة، عندما أطلقت قوات االحتالل السورية في مدينة القنيطرة وابينهم طفل وامرأة استشهد

اإلسرائيلي النار الحي على سوريين والجئين فلسطينيين أحيوا الذكرى الرابعة واألربعين للنكسة والتي 
 ،ق وتسع إصابات مختلفة حالة اختنا77 بطلق ناري و361 منهم 447 وجرح ،أمس األحديوم صادفت 

معظم اإلصابات جاءت من الناحية األمامية وكانت مباشرة في الصدر والبطن وبعضها في األطراف و
  ، السفلية وجروحهم بين الشديدة والمتوسطة

وأطلق جنود ، وحاول متظاهرون سوريون وفلسطينيون اختراق السياج الشائك المكهرب في أربعة مواقع
حي على طواقم اإلطفاء واإلسعاف وتجمعات الشبان في محاولة منها لمنعهم من االحتالل الرصاص ال

الوصول إلى الجوالن المحتل إال أن ذلك لم يمنع المتظاهرين من تكرار محاوالتهم حتى استطاعوا 
 متراً من الحاجز اإللكتروني الذي يسبقه حقل ألغام إسرائيلي، متحدين بنادق جنود 50االقتراب إلى نحو 

  .حتالل، وأخذوا يرشقونهم بالحجارة وهم يرفعون األعالم السورية والفلسطينيةاال
الشباب السوري والفلـسطيني المجتمـع علـى        ، أن   دمشق من   6/6/2011، الشارقة،   الخليجوأضافت  

 إقامة اعتصام على الحدود      عن الحدود السورية مع األراضي العربية المحتلة في الجوالن السوري أعلن         
وأعلن الشباب المتظاهرون إقامة خيم لتنفيذ اعتصام مفتوح على الحدود مع           .د عدد المشاركين  وسط ازديا 

 وسـط توافـد     "جنوبي قرية الحميدية المحتلة   و ،القنيطرة المحررة و ،عين التنينة "الجوالن في نقاط عدة     
  ."خيم العودةم"المئات من الشباب الفلسطيني والسوري، وأعلنوا أن االعتصام والخيم المقامة تشكل 
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الجيش اإلسرائيلي ، أن  سمر ازمشلي،دمشقنقالً عن مراسلتها في  6/6/2011الحياة، لندن، وأوردت 
. " نار منضبطإطالق"ن جنوده واجهوا المتظاهرين بـأ في الجوالن، واألحداث انه تمكن من احتواء أكد

 الدولية عن المذبحة األنظار  محاولة سورية لصرفإزاء لسنا أننا في األمل" ناطق عسكري عن وأعرب
  ." الماضياألسبوعالتي نفذتها في حماة نهاية 

  
  ماضون في طريق التحرير والتعمير والتغيير: هنية .2

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن الشعب الفلسطيني واألمة بأسرها على : خان يونس
ريق التحرير والنهوض والتعمير والرفعة أعتاب مرحلة جديدة، مشددا على أن الحكومة ماضية في ط

  .والتغيير وتحقيق النصر
وقال هنية، في كلمة له خالل لقاء مع وجهاء وأعيان ونخب محافظة خان يونس في مقر البلدية، اليوم 

ما نشهد من حولنا من ثورات عربية تاريخية واستعادة األمة لزمام المبادرة، وسقوط ): "6-5(األحد 
  ".د على أن األمة في مرحلة جديدة سيكون لها األثر اإليجابي على القضية الفلسطينيةاالستبداد؛ يؤك

ما شهدناه اليوم في خان يونس : "وعبر عن االفتخار واالعتزاز بافتتاح مشاريع بنية تحتية عديدة، وقال
ل، ويؤكد أن ونحن نعيش ذكرى النكسة؛ يؤكد أننا انتصرنا وأننا نزيل آثار النكسة والعدوان واالحتال

  ".الشعب الفلسطيني واألمة كلها على أعتاب مرحلة جديدة وهذا واقعي
رأينا اليوم لوحة التغيير؛ فحين قررت حماس أن تدخل االنتخابات رفعت لواء التغيير واإلصالح، : "وقال

ماالً عربيا فالتغيير ثابت واإلصالح ماضٍ في شتى المجاالت وكنا نموذجا في الشفافية، وأثبتنا أن هناك 
وإسالميا بديالً للمال األمريكي والغربي الذي مقابله التفريط والتنازل عن الحقوق، فقد قدمنا شهريا نحو 

  ". مليون دوالر ولم نتأخر كرواتب للموظفين وغيرها بالماليين للمشاريع المختلفة25
 ننتج في غزة، كما أن القطاع ونحن نعيش تغيرا فاليوم لدينا اكتفاء ذاتي ونصدر بعض ما"وأضاف 

 عملية قلب مفتوح ولم نعد نحول عمليات القسطرة 300الصحي تطور فقد قام مشفى األوروبي بـ
  ".للخارج، عالوة على الثورة العمرانية واإلدارية وغيرها

  دونما، مشيرا إلى أن880وحول التعمير؛ أشار إلى مشروع البراق الذي مر به اليوم والذي خصص له 
الحكومة ارتأت أن يستفيد المواطنون من األرض لحل لمشكلة اإلسكان وتشريع وجود الناس على 

 دونم وهذا يزيد 2000األرض، موضحا أن المشاريع اإلسكانية في قطاع غزة حتى اللحظة خصص لها 
  . ألف شخص13من عدد العاملين في قطاع البناء والتعمير ليصل عددهم حتى اللحظة إلى 

نحن نعمر تحت ظروف استثنائية بسبب الحصار المفروض علينا منذ سنوات، ومع ذلك دعمنا ":وقال 
، مشيرا إلى أن الحكومة "الجميع وعلى الخصوص البلديات التي خصص لها مليون دوالر شهري

 مليار 2الفلسطينية في غزة ال يوجد عليها أي ديون بعكس ما في الضفة الغربية حيث يوجد ديون بـ
  ". ماليين دوالر كانت ديونًا على الحكومة في وقت سابق105، موضحا أنه تم تسديد دوالر

  5/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   عن معظم معتقلي حماس في الضفة اليوماإلفراجننتظر : الدويك .3
بعة للسلطة تنفيذ األجهزة األمنية التا" حماس"تنتظر حركة المقاومة اإلسالمية :  نادية سعد الدين–عمان

الفلسطينية لوعد اإلفراج عن معظم معتقليها السياسيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم االثنين، 
  . معتقال130ًوالمقدرين بنحو 

هناك وعداً تم اطالقه لإلفراج عن مجموعة "وقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك إن 
لغربية، ولكن ال نستطيع تأكيد جدية التنفيذ، قياساً بوعد من المعتقلين من عناصر حماس في الضفة ا
  ".مشابه تم إطالقه يوم الخميس الماضي ولم ينفذ
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الحديث يدور حول أسرى من عناصر حماس يمكن إطالق "من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى 
  ".سراحهم، مقابل آخرين سيتم التداول بشأنهم بسبب تهم موجهة إليهم

 معتقالً، فيما تتحفظ األجهزة 130العدد االجمالي الذي يدور الحديث حوله يقدر بنحو "لى أن واشار إ
  ". شخصاً، على خلفية تهم بشبهات وقضايا متعلقة باألموال40األمنية التابعة للسلطة على نحو 

 على ينص"وبين بأن اتفاق المصالحة، الذي تم توقيعه بين حركتي فتح وحماس مطلع الشهر الماضي، 
إطالق سراح معظم األسرى والمعتقلين، بينما يتم التداول حول بعض األشخاص، وهنا ال بد من التدخل 

عدم رضاه عن حالة البطء الشديد في تنفيذ اتفاق المصالحة من "وأبدى الدويك  ".المصري في الموضوع
  ".طراف في تنفيذ االتفاقجانب الضفة الغربية، ما يبعث على القلق على مسار المصالحة ومدى جدية األ

 6/6/2011الغد، عمان، 
  

  "النكسة"تعلن الحداد على أرواح شهداء في غزة الحكومة  .4
- 6-6أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، الحداد العام وتنكيس األعالم، اليوم االثنين 

الذين ارتقوا أمس في ذكرى ، على أرواح شهداء الهبة الجماهيرية الشعبية في فلسطين وحدودها 2011
  . النكسة الرابعة واألربعين

نسخة عنه، بالتعزية الحارة ألمتنا العربية ولشعبنا " فلسطين"وتقدمت الحكومة في بيان مكتوب وصلت لـ
  . الفلسطيني لسقوط الشهداء والجرحى، وأكدت أنهم شهداء فلسطين لهم كامل الحقوق

 6/6/2011فلسطين اون الين، 
  

  موافقته رسمياً على المبادرة الفرنسيةيعلن عباس : نمر حماد .5
أبلغ الرئيس محمود عباس وزير الخارجية الفرنسي أالن جوبيه موافقته رسمياً على المبادرة : الناصرة

الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم في باريس، في وقت أرجأت إسرائيل ردها على المبادرة الفرنسية إلى 
  نطن منها، حين استبيان موقف واش

عباس أبلغ «، ان »فرانس برس«أعلن المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد امس لوكالة 
ان «، لكنه أوضح له »جوبيه موافقته رسمياً على المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم في باريس

 فرنسا للبدء بمفاوضات على اساس هذه الموافقة الفلسطينية تحتاج الى موافقة إسرائيل أيضاً على مبادرة
لنبدأ على قاعدة للمفاوضات أساسها إنهاء االحتالل «: وأضاف. » للدولة الفلسطينية1967حدود عام 

، وهذا ما سيحدد حدود الدولة على هذا األساس، مع 1967اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
  .»يني واإلسرائيليتبادل لألراضي متفق عليه بين الطرفين الفلسط

  6/6/2011الحياة، لندن، 
  

   شعبنا مصمم على مواصلة نضاله إلنهاء االحتالل: اهللارام في وزير الداخلية .6
إن شعبنا لن يسلم باستمرار االحتالل ولن ' قال سعيد أبو علي وزير الداخلية، : وفا2011-6-5بيت لحم 

  .'اء االحتالليقبل باإلذعان لسياسته بل سيواصل نضاله وكفاحه إلنه
وأضاف أبو علي خالل حفل افتتاح مديرية داخلية بيت لحم التي أعيد تأهيلها وترميمها بدعم من مشروع 

أن إنهاء االحتالل ليست '، .gizتطوير وتحسين سجل السكان الفلسطيني والتعاون اإلنمائي األلماني 
آخر احتالل في العالم وتمكين شعبنا مسؤولية فلسطينية فحسب بل هي مسؤولية المجتمع الدولي إلنهاء 

  .'من تقرير حقه في العيش أسوة بباقي العالم
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شعبنا اليوم أكثر إصرارا وعزيمة على مواصلة الطريق نحو تحقيق أهدافه الوطنية، وهذا يأتي 'وأكد أن 
مان في ظل المصالحة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي الرافعة والض

للنصر على طريق الدولة المستقلة، وعليه سنمضي لتعزيز وحدتنا الوطنية والمشاركة والوفاق الوطني 
في إطار برنامجنا السياسي والتمسك بثوابتنا بما في ذلك التحضير للذهاب إلى االنتخابات الوطنية 

  .'والمحلية
  5/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
   يتطلب وضع آلية جديدة رفح إغالق وفتح معبر:  في قطاع غزةوالحدوديئة المعابر مدير ه .7

أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة أنها على أتم الجاهزية لتسيير العمل بالمعبر بأفضل  :محمد جمال-غزة
لتخفيف من أداء وأسرع آلية بعد حل المشكالت الفنية واإلدارية التي تعيق سير العمل بالمعبر من أجل ا

  .معاناة المواطنين وتسريع وتيرة اإلجراءات الالزمة إلتمام معامالت السفر والحركة
، على أن المسافرين هم "الشرق" وأكد حاتم عويضة مدير هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة لـ

ى هيئة أصحاب الحاجات اإلنسانية مما يشكل السفر لديهم حاجة ضرورية خاصة أن الفئات المسجلة لد
  .مرضى، وأصحاب إقامات، وطلبة، وحملة الجوازات األجنبية: المعابر والحدود هي

وردا على سؤال إن كانت مصر قد تتراجع عن قرارها في فتح معبر رفح بشكل يومي، أكد عويضة 
حينما أخذت مصر قرار فتح معبر رفح كان القرار نابعا من بعدها الوطني وتعلم جيدا أبعاده :"قائالً
مصر حينما أصدرت القرار أصدرته بقوة فهي ال تقوم بخطوة إال " ، وتابع "اصة أنه يعد قرارا شجاعاخ

وتعلم أبعاد األمر مما يجعلنا نتأكد بأنها لن تقدم على خطوة التراجع إال أن المطلوب منها تعزيز قرارها 
 ".خاصة فيما يتعلق بالتسهيالت التي تحدثت عنها

 6/6/2011، ةالشرق، الدوح
  

  تعلق العمل في معبر رفح بانتظار نتائج المشاورات مع مصرالحكومة في غزة  .8
علقت الحكومة المقالة، أمس، العمل على معبر رفح بين قطاع غزة ومـصر، فـي                : رائد الفي  -غزة  

انتظار نتائج المشاورات بين الطرفين عقب إغالق القاهرة المعبر أول من أمس، بشكل مفاجئ ومن دون                
المقدم أيوب أبو شعر، إن العمل في معبر رفح معلق          ” حماس“ وقال مدير معبر رفح في حكومة        .تنسيق  

فـي حكومـة    (في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بين وزارة الخارجيـة           “من قبل الجانب الفلسطيني     
 أن الجانبين الفلسطيني والمصري بصدد حل المـشكالت الفنيـة         “وذكر  . ”والحكومة المصرية ) ”حماس“

سيتم اإلعالن عن العمل بالمعبر بعد حـل هـذه          “، الفتاً إلى أنه     ”واإلدارية التي تعيق سير العمل بالمعبر     
  .”المشكالت

  6/6/2011الخليج، الشارقة، 
 

  في التطورات السياسية للتباحث  من الرئاسة إلى واشنطنموفدان: ةاأليام الفلسطيني .9
صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية .أوفد كال من دأن الرئيس محمود عباس " األيام" علمت –القدس 

لمنظمة التحرير، ونبيل ابو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، الى العاصمة االميركية واشنطن، للتباحث مع 
المسؤولين في وزارة الخارجية االميركية والبيت االبيض في التطورات السياسية، والخطوات التي قد 

  . المتحدة، من اجل إحياء العملية السياسيةتكون تفكر بها الواليات
وتتزامن الزيارة مع زيارة اخرى يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي االن جوبيه الى الواليات المتحدة 
االميركية اليوم، للقاء وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون، للتباحث في المبادرة الفرنسية 

  . االسرائيلية– الستئناف المفاوضات الفلسطينية
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ان ما ستفضي اليه زيارة وزير الخارجية الفرنسي ولقاءاته ": األيام"وتقول مصادر دبلوماسية غربية لـ 
مع وزيرة الخارجية االميركية ستوضح الخطوات السياسية في المرحلة القادمة، غير انها فضلت عدم 

 رئيس الوزراء االسرائيلي رفع سقف التوقعات في ضوء المواقف غير المشجعة التي صدرت عن
    .بنيامين نتنياهو من المبادرة الفرنسية

 6/6/2011األيام، رام اهللا، 
  

  اختارت تدمير حل الدولتين للتوصل إلى حل سلمي" إسرائيل: "عريقات .10
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن إسرائيل اختارت  :رام اهللا

  .الدولتين ونسف الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي، بما في ذلك جهود الرئيس أوباماتدمير حل "
وضع حد لالحتالل اإلسرائيلي لجميع األراضي العربية، وحده سيمهد الطريق نحو حقبة "وشدد على أن 

   ".جديدة من السالم والتعاون واالزدهار في منطقة الشرق األوسط بأكملها
 للنكسة، السياسات اإلسرائيلية التوسعية، 44ي بيان صحفي له بمناسبة الذكرى الـوانتقد عريقات، ف

إن األعمال والمشاريع االستعمارية التي تنفذها إسرائيل وأعمال التمييز الممنهجة ضد الفلسطينيين : "وقال
  ."ةتؤكد على تجاهلها للقانون الدولي وحقوق اإلنسان، وتؤدي إلى تقويض االستقرار في المنطق

  5/6/2011قدس بر س، 
  

   السنوي للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانالتقريرالتشريعي يتسلم  .11
 الذي تصدره 2010تسلم النائب عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية التقرير السنوي لعام : رام اهللا

التي مورست الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في فلسطين، حيث تضمن التقرير عددا من االنتهاكات 
االعتقاالت السياسية والتعذيب في السجون وتنفيذ حكم اإلعدام بحق عدد من : خارج نطاق القانون ومنها

  .المواطنين
ممدوح العكر المفوض العام للهيئة تنفيذ حكم اإلعدام واصفا هذا اإلجراء بأنه غير قانوني، . وأستنكر د

 السلطة الوطنية على تنفيذ مثل هذه األحكام وأن ما ألن القانون الفلسطيني يشترط وجوب مصادقة رئيس
  .جرى في قطاع غزة هو خارج إطار القانون

  6/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  تستبعد فياض لرئاستهاو حول تشكيلة الحكومة مرونةحماس تبدي  .12
ألستاذ راجي اجتمع وفد لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية ممثالً با :محمد جمال - القدس المحتلة

 موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب .دالصوراني والدكتور إياد السراج أمس األحد بالقاهرة مع 
السياسي لحركة حماس حيث تم استعراض مختلف جوانب المشهد السياسي على ضوء اتفاق المصالحة 

كيل حكومة وطنية الذي ينتظره الشعب الفلسطيني مترجماً على أرض الواقع، وذلك باالتفاق على تش
  . واحدة تقوم بالمهمات المنوطة بها وهي إعمار غزة والتحضير لالنتخابات وإدارة شؤون الحياة

وأكد أبو مرزوق استعداد حركة حماس وإصرارها على المضي قدماً ودون تأخير في تشكيل الحكومة 
 التي تحاول منع تشكيلها، بحيث تكون أداة رافعة للعمل الوطني وبرغم الضغوط اإلسرائيلية والدولية

مبديا المرونة الكاملة للتفاهم على األسماء المرشحة للوزارة طالما تحمل الصفات الوطنية والسمعة 
  .الطيبة واالستقاللية السياسية

  6/6/2011الشرق، الدوحة، 
  

  والرشق يؤكد أن ال جديد في الصفقة..  في القاهرة لبحث صفقة األسرىمرزوقأبو ": الحياة" .13
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 أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو "الحياة"لمت ع:  جيهان الحسيني-لقاهرة ا
الزيارة تتناول إجراء محادثات مع الجانب المصري حول وأن . مرزوق وصل إلى القاهرة أول من أمس

. بر رفحقضايا ثنائية، وأيضاً تفعيل ملف صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وتشغيل مع
والتقى أبو مرزوق أمس مساعدي رئيس االستخبارات المصري، وأكد مسؤول أن حماس تتمسك بمصر 
كراعية لملف تبادل األسرى، مشيراً إلى أن أطرافاً دولية، منها فرنسا وتركيا، أبدت االستعداد للتدخل 

  .والمساعدة في إنجاز هذا الملف
، الجناح العسكري "كتائب القسام" التقى القيادي البارز في  أن أبو مرزوق"الحياة"من جانب آخر، علمت 

 زيارة الجعبري أنأحمد الجعبري الذي حضر محادثات أبو مرزوق والجانب المصري أمس، علماً 
  . للقاهرة تزامنت مع زيارة المبعوث اإلسرائيلي عاموس غلعاد

قة بين زيارة أبو مرزوق لمصر  ال عالأن "الحياة"عضو المكتب السياسي عزت الرشق لـمن جهته أكد 
  .وصفقة التبادل، مؤكداً أنه ال جديد في ملف الصفقة

  6/6/2011الحياة، لندن، 
  

   وال توتر في العالقات مع مصر..  تم تجاوزه قادة حماس كان خلالًبينالتباين : البردويل .14
 صالح . أن درأشرف الهو، القاهرة نقال عن مراسلها من 6/6/2011القدس العربي، لندن، نشرت 

 أن التباينات في وجهات نظر أعضاء "القدس العربي" لـ قال البردويل القيادي البارز في حركة حماس
 محمود الزهار .د إنوقال . المكتب السياسي للحركة األخيرة والتي ظهرت في وسائل اإلعالم تعد خلالً
وقت حدوث أي توتر جديد في ال يزال على رأس عمله كعضو في المكتب السياسي، ونفى في ذات ال

وأكد أن الخالف في وجهات النظر داخل المؤسسة الواحدة يعد  .العالقات بين حماس والسلطات المصرية
  ."ال يمكن أن يكون الجميع في قالب واحد'وأضاف . أمرا مشروعا

وقيادة هذا ورفض البردويل تفسير الخالف بين قيادات الحركة على أنه خالف بين قيادة حماس بغزة 
حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني الذي يعيش في كل أنحاء المعمورة، "وقال . الحركة في دمشق

الخالف الذي ظهر بين قيادات حماس : " مضيفا."حيث أن نصف هذا الشعب يعيش خارج فلسطين
  ."ووصل لوسائل اإلعالم تم تجاوزه

حركة حماس والقيادة المصرية، تم على وفي موضوع آخر نفى البردويل حدوث توتر وخالف جديد بين 
 السلطات المصرية عدلت عن قرارها أنأثرها بروز مشكلة معبر رفح البري، الذي تقول الحركة 

وأشار إلى أن حماس  .األخير بفتح المعبر من خالل طريقة عملها الجديدة التي ال تلبي حاجة المسافرين
م إقرارها مؤخراً لتسهيل سفر سكان غزة ستبقى كما تلقت تطمينات مصرية تؤكد أن التسهيالت التي ت

  .هي دون أي تغيير
نحن راجعنا الجانب "من غزة، أن البردويل قال  5/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، وذكر 

المصري قبل ثالثة أيام حول هذه القضية وطالبناهم بتوضيح موقفهم مما يجري، وكانت اإلجابة أن هذا 
 فنية ميدانية وليس له عالقة بقرار سياسي، وأنهم ما زالوا عند قرارهم بالتسهيالت األمر متعلق بأمور

 ".على  معبر رفح وبالقرار الجديد وهو إزالة كل الموانع من أجل الوصول الناس من وإلى قطاع غزة
وانتقد الموقف األمريكي الرافض للتسهيالت المصرية على معبر رفح، مؤكدا أن المعبر له سيادة 

  .التدخل السافر في شؤون الفلسطينيين" إسرائيل"فلسطينية مصرية وال يحق ألمريكا أو 
  

   في الضفة باالعتقاالت السياسيةفتحاألحمد ينفي عالقة  .15
نفى رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزام األحمد، أن يكون لحركته أي عالقة باالعتقاالت السياسية التي 

  . بعة لسلطة رام اهللا في الضفة الغربية المحتلة األمنية التااألجهزةتنفذها 
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 الذي تصدره الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 2010وأكد األحمد خالل تسلمه اليوم، التقرير السنوي لعام 
 وجرى بعدها 27/4/2011 معتقال بتاريخ 41في فلسطين، أن السلطة الوطنية باشرت باإلفراج عن 

  . إطالق عدد آخر
 معتقال، وتم اإلفراج عن 122المعتقلين الذين تطالب حماس باإلفراج عنهم لم يتجاوز وأوضح أن عدد 
وشدد األحمد على ما قاله رئيس السلطة محمود عباس بأن كل من يخالف القانون سيتم . عدد كبير منهم

  . اعتقاله، وال يعني هذا التهاون مع تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين وأمنهم
 5/6/2011طين أون الين، موقع فلس

  
  "ذكرى النكسة" تحيي فلسطينيةفصائل : غزة .16

يونيو /  لنكسة حزيران44أحيت الفصائل الوطنية واإلسالمية في غزة الذكرى :  وكاالت-مراسلون 
وأكد القيادي في حركة فتح جمال أبو نحل في كلمة . ، بمسيرة جماهيرية حاشدة شمال القطاع1967

وى الوطنية واإلسالمية أن اندالع انتفاضة األقصى جاء بسبب الرفض الفلسطيني لما ألقاها نيابة عن الق
  .يقوم به االحتالل من مجازر ضد الشعب الفلسطيني وتنكره لحقوقه المشروعة

بدوره طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر المشاركين كافة القوى والفصائل 
شركاء في التوقيع، "عمل على وضع آليات لتطبيق اتفاق المصالحة عمالً بشعار الوطنية واإلسالمية بال

  .كخطوة عملية لتحقق الوحدة الوطنية" شركاء في التنفيذ
من جهته اعتبر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب أن الجماهير خرجت لتعلن رفضها 

 أن األمتين العربية واإلسالمية تنهضان من جديد لهزيمة النكسة وأنها ليست نهاية المطاف، مشددا على
  .لتعيدا للشعب الفلسطيني حقوقه

  6/6/2011الغد، عمان، 
  

  "ذكرى النكسة" تشارك في اعتصامات في فلسطينيةفصائل : لبنان .17
في مخيم ، ف1967يونيو /  لنكسة حزيران44الذكرى فلسطينية اعتصامات في  فصائل شاركت: بيروت

 في لبنان أبو عماد رامز كلمة أشار "القيادة العامة-الجبهة الشعبية"لقى خالله مسؤول برج نظم اعتصام أ
تنظيم مسيرات كمسيرة نكسة حزيران إلى حدود فلسطين يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني «فيها إلى أن 

 على حق العودة ويكشف الممارسات اإلسرائيلية والمجازر التي ترتكبها حكومة العدو الصهيوني ضد
  ."المدنيين العزل

 أمين سر حركة فتح في بيروت سمير أبو عفش وأعضاء اعتصام حضرهوفي مخيم مار الياس نظم 
. علي فيصل وممثلين للفصائل الفلسطينية" الديمقراطيةالجبهة "قيادة المنطقة وعضو المكتب السياسي لـ

 استعادة حقهم بالعودة إلى ديارهم ودعا فيصل الدولة اللبنانية إلى دعم نضال الالجئين وتحركهم من اجل
  . وممتلكاتهم، من خالل توفير مقومات الصمود للمخيمات عبر إقرار الحقوق اإلنسانية واالجتماعية

 أبو لؤي أركان كلمة "الديمقراطية"وألقى عضو اللجنة المركزية لـم وفي مخيم نهر البارد، نظم اعتصا
 15ت وتحديداً في لبنان أرسل رسالة قوية معمدة بالدم يوم شدد فيها على أن الشعب الفلسطيني في الشتا

أيار الماضي لكل من يعنيه األمر بأن قضية الالجئين وحقهم بالعودة لن يسقطا، وأكد أنه ال سالم وال 
  . بعودة الالجئين إلى ديارهم وتعويضهم194استقرار في المنطقة من دون تطبيق القرار الدولي 

مخيم البرج الشمالي في اسية لحركة حماس في لبنان جهاد طه في اعتصام أقيم ودعا عضو القيادة السي
، وأكد " الصهيونية الكاذبة-استخالص العبر في هذه الذكرى وعدم االرتهان إلى الوعود األميركية "إلى 
ما يقوم به الالجئون الفلسطينيون اليوم هو تأكيد التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني "أن 
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والدفاع عنها وفي طليعتها حقه في العودة إلى دياره متسلحاً بإرادة الصمود والتحدي والتي تكرست في 
  ."مسيرة العودة

 اعتصاماً في مخيم الجليل، رأى خالله مسؤول الحركة في "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"ونفذت 
ى الحدود هو الرضوخ للضغوط التي السبب الوحيد وراء منع إحياء الذكرى عل"البقاع أبو عالء أن 

 ."مارستها اإلدارة األميركية على السلطات السياسية اللبنانّية
  6/6/2011الحياة، لندن، 

  
   الجماهير نحو فلسطين وتدعو الستمرارهاهبةحماس تحيي  .18

، ضد )6/ 5(أدانت حركة حماس بشدة المجزرة الصهيونية التي ارتكبها جيش العدو األحد : دمشق
واطنين العزل المشاركين في فعاليات النكسة، والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء، وسقوط الم

  .مئات الجرحى
إنَّنا في حركة حماس ندين بشدة قيام قوات "وقال مصدر مسؤول في الحركة في بيان صادر اليوم 

وأمتنا العربية الذي تحركوا االحتالل الصهيوني بإطالق النَّار على العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني 
في ذكرى النكسة عارية صدورهم، متحدين آلة الحرب الصهيونية بإيمانهم، معلنين ثباتهم وصمودهم 

  ".ومقاومتهم حتّى تحرير أرضهم وتحقيق حلمهم في العودة
وقنا إلى استمرارها وتفعيلها حتَّى استرداد حق"كما أشادت الحركة بهذه الهبة الجماهيرية، ودعت  

المسلوبة وتحقيق التَّحرير والعودة، سائلين المولى سبحانه أن يتقبل شهداء هذه االنتفاضة، وأن يشفي 
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية شعبنا الفلسطيني ضد آلة  ".الجرحى والمصابين

  .الحرب الصهيونية وجرائمها المتكررة
  5/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  التي ينتهجها االحتالل ستفشل" العصا السحرية "منظومة": سرايا القدس" .19

على " العصا السحرية"قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي تسمية : غزة
وذكر خبر  .تفشل أمام فصائل المقاومة الفلسطينيةسالمنظومة الجديدة المضادة لصواريخ المقاومة، 

ليست " العصا السحرية"، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، أن "سرايا القدس"صحفي لـ 
المنظومة الدفاعية األولى التي يبتكرها االحتالل لصد صواريخ المقاومة، وإنما سبقتها عدة منظومات 

سرائيلي، أو دفاعية وجميعها أثبتت فشلها الذريع أمام ضربات المقاومة، التي وصلت داخل العمق اإل
  .الحد منها

  5/6/2011قدس برس، 
  

   تدخل عامها العاشر في سجون االحتالل"الشعبية"من أسيرة  .20
، عامها )5/6(أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن األسيرة دعاء الجيوسي أتمت، األحد : طولكرم

  .التاسع، لتدخل عامها العاشر بشكل متواصل في سجون االحتالل اإلسرائيلي
، وهي عزباء من ) عاما30ً( وزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، بأن الجيوسي وقالت

سكان مدينة طولكرم، كانت على وشك إتمام دراستها الجامعية في علم االجتماع، حيث اعتقلت من بيتها 
" فلسطينالجبهة الشعبية لتحرير "، بتهمة االنتماء لـ 2002عام ) يونيو(ليلة السادس من حزيران 

  .ومساعدة فدائي من الشعبية في تنفيذ عملية في نتانيا، أدت إلى قتل وجرح عدد من اإلسرائيليين
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وأضافت أن األسيرة الجيوسي تعرضت للتعذيب القاسي، ومن ثم صدر بحقها حكم بالسجن الفعلي المؤبد 
راش الكرمل بحيفا شمال في أح" الدامون" عاماً، وهي تقبع اآلن في سجن 32ثالث مرات باإلضافة إلى 

  .1948فلسطين المحتلة عام 
وأوضحت الوزارة بأن األسيرة دعاء هي واحدة من بين خمس أسيرات يقضين حكماً بالسجن المؤبد 

أحالم التميمي وقاهرة السعدي وآمنة منى وسناء شحادة ودعاء : لمرة واحدة أو لعدة مرات وهن
  .الجيوسي

  5/6/2011قدس برس، 
  

   بالالجئين "سرائيلإ" ويخططون الغراق 48ساس حدودأ على  يريدون حالفلسطينيونال: نتنياهو .21
اكد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو ان االحداث العنيفة التي اندلعت االحد على : القدس

  .1967الحدود مع سوريا تثبت أن الفلسطينيين ليسوا مهتمين في التوصل إلى حل على أساس حدود عام 
الفلسطينيون يريدون من احتجاجات االحد التوصل إلى حل على أساس , بدال من ذلك: "وقال نتنياهو

  ".1948حدود 
جاء ذلك خالل اجتماع مغلق خاص عقده مع وزير الجيش من أجل مناقشة الوضع على الحدود مع 

  .سوريا
 استوعبت اسرائيل الصغيرة وفي الوقت ذاته،.... يحاول الفلسطينيون اغراق إسرائيل بالالجئين"وزعم 

، والدول العربية لم تفعل شيئا من أجل استيعاب 1948مئات اآلالف من الالجئين اليهود في عام 
  ".ومساعدة الفلسطينيين

  6/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  نتنياهو يبدي فتوراً إزاء المبادرة الفرنسية ويعمل على التنسيق مع واشنطن إلحباطها .22
ة ردت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يرفض المبادأك: تل أبيب

، ولكنه ال يستطيع النطق بهذا الرفض وينتظر أن 1967الفرنسية الجديدة، كونها مبنية على أساس حدود 
  .ينقذه رفض أميركي للمبادرة

فلسطينيون أوال، لكن رد الرئيس وقالت هذه المصادر إن نتنياهو اعتمد على احتمال أن يرفضها ال
فإذا . الفلسطيني، محمود عباس، بأنه يقبل المبادرة من الناحية المبدئية، أحرجه وحشره في الزاوية

رفضها هو سيتسبب األمر في زيادة عزلة إسرائيل في العالم، وسيشجع الفرنسيين على االعتراف 
لمتحدة، وربما يؤثر ذلك على مواقف دول  وقبولها عضوا في األمم ا1967بفلسطين دولة في حدود 

وقد زادت هذه القناعة مع تصريحات آالن جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي، أمس، . أخرى في أوروبا
التي قال فيها، إن استمرار عملية السالم في الجمود، سيقود إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 

  .ة السنوية للجمعية العامة لألمم المتحدةالمقبل، خالل انعقاد الدور) أيلول(
إسرائيل سترد على «وكان نتنياهو قد استهل جلسة حكومته، أمس، بالحديث عن الموضوع، وقال إن 

 الفلسطينية بعد أن تدرسها وتنظر فيها بعمق، ولكنه -المبادرة الفرنسية الستئناف المفاوضات اإلسرائيلية 
  .»ضوع مع اإلدارة األميركية، أوالأوضح أن إسرائيل ستناقش هذا المو

وتابع بهذا الخصوص، أن واشنطن معنية هي األخرى بالنهوض بمبادرات سياسية جديدة، وادعى أنه 
ولكن نتنياهو طرح على الفور مطلبه التقليدي بإلغاء . توجد إلسرائيل تصورات خاصة بها في األمر

مستحيل أن تجري إسرائيل مفاوضات مع حكومة وقال إن من ال. المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس
  .فلسطينية ينتمي نصف أعضائها إلى منظمة إرهابية تسعى إلى القضاء على دولة إسرائيل
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وأضاف يقول، إنه أوضح لوزير الخارجية الفرنسية أنه يجب على حماس تبني المبادئ التي حددتها 
 جديدة من جانب حماس فيمكن أن تجد تعبيرا لها الرباعية الدولية، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك رياح

  .باإلفراج عن الجندي المخطوف جلعاد شاليط
  6/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  نتنياهو يتّهم النظام السوري بمحاولة صرف األنظار عن الداخل .23

سبوعية قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة اال : محمد هواش–رام اهللا 
لسوء الحظ ان القوى المتطرفة حولنا تحاول اليوم اختراق حدودنا وتهديد تجمعاتنا : "لمجلس الوزراء

اقصى "واضاف ان االوامر اعطيت للقوات االسرائيلية كي تمارس ". لن ندعهم يفعلون. ومواطنينا
  ".درجات ضبط النفس

ان النظام السوري الغاشم يحاول من خالل : "واصدر ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي بيانا جاء فيه
، "ممارساته االخيرة صرف االنظار عن المجازر والجرائم التي يرتكبها في حق ابناء الشعب السوري

  ".حق اسرائيل مثل اي دولة ان تدافع عن حدودها وسيادتها في وجه اي محاولة القتحام اراضيها"مؤكدا 
نتنياهو، في محاولة لوقف نشاطات ذكرى النكسة، ابلغ بصورة االسرائيلية ان " معاريف"ونشرت صحيفة 

غير مباشرة جهات عربية مختلفة انه في حال حصول احداث غير عادية، فان اسرائيل ستستخدم قوة 
  .عسكرية مكثفة، حتى انها قد تدخل سوريا ولبنان

  6/6/2011، النهار، بيروت
  

  ح شاليط بالضغط على حماس إلطالق سراعباسنتنياهو يطالب  .24
توجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، : الناصرة

بشأن اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير لديها " حماس"بطلب الضغط على حركة المقاومة اإلسالمية 
  .منذ نحو خمسة أعوام، جلعاد شاليط
، رئيس السلطة الفلسطينية إلى )5/6(ة الحكومة األسبوعية، اليوم األحد ودعا نتنياهو، خالل ترؤسه جلس

، والضغط على "حماس"، الذي ازداد عقب إتمام اتفاق المصالحة مع حركة "ممارسة نفوذه السياسي"
بما يضمن اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي الذي يتم في " تبادل األسرى"األخيرة لغايات إتمام صفقة 

الجاري، خمسة أعوام في األسر لدى فصائل المقاومة الفلسطينية ) يونيو(شرين من حزيران الخامس والع
  . في قطاع غزة

  5/6/2011قدس برس، 
  

   باالنسحاب من االئتالف الحكومي في حال تجميد االستيطاننتنياهوليبرمان يهدد  .25
" بنيامين نتنياهو" حكومته على خطاب رئيس" افيغدور ليبرمان" أثنى وزير الخارجية اإلسرائيلي :القدس

أمام الكونغرس األمريكي، وانتقد جزء من خطته السياسية، كما حذر أنه في حالة فرض تجميد أخر على 
  .االستيطان سينسحب من االئتالف الحكومي

أنا ال أوافق على تواجد أي تجمع يهودي تحت السيادة الفلسطينية الن ذلك سيتحول لمذبحة "وقال ليبرمان 
نع احد وقوعها، وهذا شيء غير معقول فهم أطلقوا النار على المصلين اليهود في قبر يوسف من لن يم
  ". قبل

أبو مازن يريد مواجهتنا وليس التوصل إلى اتفاق، وبعد أن شاهد مصير الرئيس المصري "وأضاف إن، 
  ".حسنى مبارك وهو يريد اعتزال الحلبة السياسية بشكل مشرف
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كل ما يحذرون من وقوع "ن خالل مقابلة خاصة مع صحيفة معاريف، قائالً وجاءت تصريحات ليبرما
تسونامي في سبتمبر فأن هذا مبالغ فيه ويمكن االستغناء عنه، وهذه التصريحات تلحق أضرار ويجب 

  ".عدم الدخول في حالة هستيرية
 أن أصحاب يؤسفني"، قال "ماشير دغان"وعن التصريحات التي أدلى بها رئيس الموساد المنصرف 

المناصب الحساسة الذين يعتزلون الخدمة يشعرون على الفور أنهم بحاجة إلدالء تصريحات مطولة 
  ".وغير منضبطة

  5/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "المغامرة"السابق النتقاده سياسة نتنياهو " الموساد" لمحاكمة رئيس يدعووزير إسرائيلي  .26
نولوجيا اإلسرائيلي دانييل هيرشكوفيتس تصريحات الرئيس السابق انتقد وزير العلوم والتك: الناصرة

  . داغان األخيرة، داعيا إلى تقديمه للمحاكمة بسبب ذلك مئير"موساد"لجهاز االستخبارات الخارجي 
وأشار هيرشكوفيتس إلى أنه إذا ما غادر شخص ما منصبه، ومن ثم أصبح يتحدث عما يمكن أو ال يمكن 

ة فعله، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وفقاً لما أوردته القناة العاشرة في للسلطات اإلسرائيلي
  .التلفزيون اإلسرائيلي

المجازفة "وأبدى الوزير اإلسرائيلي استغرابه من سلوك المسؤول السابق في الموساد، متهماً إياه بـ 
  .بب تلك التصريحات، فيما دعا إلى تقديمه للمساءلة القانونية بس"بسالمة اإلسرائيليين

  6/6/2011قدس برس، 
  

  "محاولتها انتهاك السيادة اإلسرائيلية" ضد سورية لـبشكوىتل أبيب تتقدم  .27
أوعزت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، إلى بعثتها في األمم المتحدة التقدم للمنظمة الدولية : الناصرة

دتها منطقة الحدود الشمالية لألراضي بشكوى رسمية ضد سورية، على خلفية األحداث الدامية التي شه
  .، باألمس في ذكرى النكسة1948الفلسطينية المحتلة عام 

استخدام "ومن المقرر أن تتضمن رسالة الشكوى، اتهاماً مباشراً للنظام السوري ورئيسه بشار األسد بـ 
النتهاك السيادة المتظاهرين من الالجئين الفلسطينيين على األراضي السورية كفريسة، في محاولة 

  .، وفق ما جاء على لسان نائب وزير الخارجية داني أيالون"اإلسرائيلية في منطقة الحدود
حق تل أبيب الذي تدعمه اإلدارة األمريكية في الدفاع عن "وشدد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي على 

  .ا، وفق تقديره"السيادة اإلسرائيلية والحؤول دون انتهاكه
  6/6/2011قدس برس، 

  
  مقربون من نتنياهو يتهمون داغان بمحاولة اإلطاحة به .28

بنيامين نتنياهو، رئيس الموساد السابق ” اإلسرائيلي“اتهم مقربون من رئيس الوزراء : )آي.بي .يو (
المغامرة “مائير داغان، بالضلوع في مؤامرة لإلطاحة بنتنياهو، وذلك في أعقاب حديث األول عن 

ونقلت . يقدم عليها نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك من خالل شن هجوم ضد إيرانالتي قد ” الخطيرة
إذا أراد داغان الذهاب للسياسة فبإمكانه “، أمس، عن المقربين من نتنياهو قولهم إنه ”إسرائيلية“صحف 

. جداًالقيام بذلك، لكن توجد هنا محاولة لإلطاحة برئيس حكومة خالل واليته من جانب مجموعة محددة 
  .”مس بأسرار الدولة”و” مجنون“ووصف المقربون داغان بأنه 

  6/6/2011، الخليج، الشارقة
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   تمر في مرحلة حساسةطصفقة شالي: مصادر إسرائيلية .29
أقرت مصادر سياسية إسرائيلية بعودة المفاوضات حول ملف تبادل الجندي االسرائيلي األسير : القدس

جون االسرائيلية، بعد أن نفت ذلك قبل أيام، وهو ما كانت أكدته في غزة جلعاد شاليت بأسرى في الس
  .مصادر دبلوماسية فلسطينية

ان : "االسرائيلية) يديعوت احرونوت(وقالت المصادر السياسية االسرائيلية للموقع االلكتروني لصحيفة 
يلة من صفقة شاليت تمر في مرحلة حساسية، وعادت أخيراً الى طاولة المفاوضات بعد فترة طو

عادت مصر لتلعب دور الوسيط بعد االحتجاجات في القاهرة، وبذلك فقد عاد : "وأضافت". الصمت
  ".التبادل الى األجندة اليومية للمنطقة

وأشار مكتب وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك الى ان موضوع الصفقة بحث، أمس، في اتصال 
  .ى في مصر المشير محمد حسين طنطاويهاتفي بين باراك ورئيس المجلس العسكري االعل

بحث باراك والمشير طنطاوي في االتصال الهاتفي إمكانية إبرام صفقة لإلفراج عن : "وقال مكتب باراك
 أيام ، 1806منذ " حماس"االثنان بحثا الحاجة إلفراج فوري عن شاليت الذي تحتجزه : "وأضاف" شاليت

مشيرا الى " الحدود المشتركة، وغيرها من القضايا االقليميةكما تحدثا عن الحفاظ على الهدوء على طول 
باراك وطنطاوي اتفقا على ان الحفاظ على اتفاق السالم بين مصر واسرائيل هو ذو أهمية كبيرة "ان 

  ".ومهم لالستقرار في المنطقة
المفاوضات يشير الى ان تقدما مهما تم احرازه في "ورأت الصحيفة االسرائيلية ان ما جاء في البيان 

  ".لإلفراج عن الجندي
  6/6/2011، األيام، رام اهللا

  
  إلى شابين فلسطينيين بالضفة عائلة من المستوطنينه تهمة قتل يوجالجيش اإلسرائيلي  .30

أعلن جيش االحتالل أنه تم توجيه تهمة قتل عائلة من المستوطنين في مستوطنة بالضفة : )ب. ف . أ (
وقال الجيش على موقعه اإللكتروني أن المدعين العسكريين وجهوا تهمة . الغربية إلى شابين فلسطينيين

إلى حكيم عواد وقريبه أمجد عواد من قرية ” ايتمار“قتل خمسة من أفراد عائلة فوغل في مستوطنة 
وأضاف الجيش أنه إضافة الى تهمة القتل، وجهت إلى الشابين تهم سرقة  .عورتا بشمالي الضفة الغربية

اعترفا بقيامهما “ونقل الموقع عن القرار االتهامي أن الشابين  .آمر على القتل والكسر والخلعاألسلحة والت
دي ان (بصمات وعينات من الحمض الريبي النووي “وتحدث القرار أيضاً عن العثور على . ”بالعملية

  .”في بيت العائلة) ايه
ه للمحكمة العسكرية في الضفة عن أمجد عواد قوله في طريق” يديعوت أحرونوت“ونقل موقع صحيفة 

  .”أنا فخور بما فعلته وال أندم عليه“ونقل موقع الجيش عن عواد قوله . الغربية إنه غير نادم على العملية
  6/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  48 يطلق تهديدات ضد فلسطينيي اإلسرائيلية"  نتسيرت عيليتمستوطنة"رئيس بلدية  .31

رئيس بلدية مستوطنة نتسيرت عيليت، شمعون غابسو في نهاية أطلق :  برهوم جرايسي-الناصرة
، لكون اآلالف منهم تسكن في هذه المدينة الجاثمة على 48األسبوع، تهديدات دموية ضد فلسطينيي 

، وقال لصحيفة عربية، إنه لو كان جنديا في 1956أراضي مدينة الناصرة والقرى المجاورة منذ العام 
  . لسقط عدد قتلى عرب أكثر مما كان2000) اكتوبر(تشرين األول 

  6/6/2011، الغد، عمان
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  "يوم القدس"أخرى قادمة أقربها " أيام" تستعد لـ"إسرائيل...""النكسة"و" النكبة"بعد : يديعوت .32
" أيام"تستعد لـ" والنكسة" النكبة"أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية وبعد يومي " يديعوت أحرونوت"كتبت 

الثالثاء القادم، في ذكرى احتالل القدس، وأسطول الحرية الثاني، " يوم القدس"قربها أخرى قادمة، أ
ولفتت إلى أنه تم توجيه الدعوة للثالثاء القادم بالتوجه نحو القدس من الضفة  .وحملة الحرية من الجو

بناء الغربية وقطاع غزة، وفي الوقت نفسه تنطلق قافلة مصرية باتجاه قطاع غزة محملة بمواد ال
  .ومساعدات إنسانية

أسطول " وأشارت إلى أن المرحلة القادمة من المواجهات ستكون من البحر، حيث من المقرر أن يتحرك 
  .في نهاية الشهر الجاري باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليها" 2الحرية 

ن المقرر أن يتوجه المئات من  كما تتوقع األجهزة األمنية اإلسرائيلية يوما آخر ولكنه من الجو، حيث م
يوليو القادم إلى مطار اللد من عدة / الناشطين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في الثامن من تموز

وطلب من جميع الناشطين المشاركين أن يؤكدوا على أن هدفهم التوجه إلى فلسطين . أماكن من العالم
  .والمشاركة في الفعاليات هناك

/ أخرى متوقعة، كتبت أن الشعب الفلسطيني يعلق آماال على أيلول" أيام"حيفة إلى وبينما لم تشر الص
وبحسبها، وفي حال لم يتم االعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن ذلك يعني للشعب الفلسطيني . سبتمبر القادم

ة شعبية أن الدبلوماسية ليست وسيلة، األمر الذي يزيد من مخاوف إسرائيل من إمكانية اندالع انتفاض
  .مجددا

  6/6/2011، 48موقع عرب
  

  ول محطة تعمل بالطاقة الشمسيةأ عن النقاب تكشف "سرائيلإ" .33
 كشفت شركة ارافا االسرائيلية للطاقة النقاب عن اول محطة تجارية تعمل بالطاقة الشمسية في :القدس

 عن خطط القامة البالد يوم االحد وعرضتها امام عدد من وزارء الحكومة وكبار الشخصيات وأعلنت
  .عشرات المحطات المشابهة بتكلفة اجمالية تبلغ ملياري دوالر

وتستهدف اسرائيل االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتدبير عشرة في المئة من استهالكها من الطاقة 
ولكن ال تزال هناك بعض الخالفات داخل الحكومة حول افضل السبل لتحقيق ذلك . 2020بحلول عام 

  . ما قد يعطل خطط ارافاوهو
 في المئة من اسهمها انها حصلت من بنك 36وقالت شركة ارافا التي تمتلك مجموعة سيمنس االلمانية 

  . في المئة من التمويل الالزم القامة محطة كيتورا80هابوعليم ثاني اكبر بنك في اسرائيل على 
  5/6/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  ئيلًيا بحوادث سير خالل األسبوع الماضي إسرا12 مصرع: "إسرائيل" .34

 آخرين بجروح خطيرة خالل األسبوع الماضي خالل 19 إسرائيليا مصرعهم وأصيب 12لقي : القدس
  ".إسرائيل"حوادث سير وقعت في أنحاء مختلفة من 
  .  قتيلًا165 الحالي  الى2011منذ مطلع العام "إسرائيل"وارتفعت حصيلة الحوادث المرورية في 

  3/6/2011، )صفا(كالة الصحافة الفلسطينية  و
  

  سرائيليةإيران كانت تحمل قوات خاصة إ الشحن التي خرقت الحظر على سفن: ي تايمزاصند .35
امس االحد أن سفن الشحن التابعة لشركة مالحة ' صندي تايمز'كشفت صحيفة : لندن ـ يو بي اي

لتجاري مع إيران كانت في الواقع تحمل قوات إسرائيلية اتُهمت بانتهاك الحظر المفروض على التعامل ا
  .خاصة إسرائيلية، وفقاً لمصادر دفاعية
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وقالت الصحيفة إن خبراء عسكريين اقترحوا بأن سفن الشحن التي يملكها األخوان سامي ويولي عوفر 
مخبأة في حاويات معدة لفرق من القوات الخاصة للقيام ) بالك هوك(كانت تنقل مروحيات من طراز 

  .هام استطالع للتجسس على المنشآت النووية السرية لدى إيرانبم
وأضافت أن الهدف من استخدام سفن شحن عمالقة تحمل مروحيات ورجال مختبئين داخل حاويات على 

وأشارت . 'تمكين القوات اإلسرائيلية من االقتراب من الساحل اإليراني دون إثارة الشبهات'السطح هو 
ادر الدفاعية إلى أن سفن الشحن التابعة لمجموعة عوفر تمنح القوات الخاصة الصحيفة نقالً عن المص

  .اإلسرائيلية إمكانية الوصول إلى مياه إيران
  6/6/2011، القدس العربي، لندن

  
   " ضد حزب اهللا"إسرائيل"العمليات العسكرية الجوية لحرب " بعنوان "راند"دراسة لمعهد  .36

، لم يكن نتيجة 2006في حربها على لبنان في تموز » ب لآلمالالمخي«أداء إسرائيل : جنان جمعاوي
هذا ما خلصت إليه دراسة تقع في . »استراتيجية خاطئة«، بل نتيجة »فشل في استخدام القوة الجوية«

، أعدها »حزب الل«العمليات العسكرية الجوية لحرب إسرائيل ضد «، بعنوان »فولسكاب« صفحة 444
، ال لمجرد انتقاد أداء الدولة العبرية، بل للقول )البنتاغون(ة الدفاع األميركية لمصلحة وزار» راند«معهد 

  .خالل عدوانها على غزة، على حد تعبير واضع الدراسة الباحث بنيامين المبث» بأنها تعلمت الدرس«
» السفير«نشرت (، 2006وضع المبث الدراسة بعد انتهاء العدوان اإلسرائيلي على لبنان في تموز 

، وقد ركّز المبث خصوصا )االسرائيلية، يوم السبت الفائت» هآرتس«لخصا تمت ترجمته عن صحيفة م
على دور سالح الجو اإلسرائيلي، غير أن الدراسة تغطي الحملة العسكرية اإلسرائيلية بالتفصيل، واضعة 

أشار الى أن التي أظهرها الجيش اإلسرائيلي خالل عدوانه، وإن كان قد » جذور العيوب«اليد على 
الهجوم الجوي األكثر تعقيدا الذي تشنه قوات الجو «تضمنت ) حرب تموز(» عملية تغيير الوجهة«

  .»اإلسرائيلية في تاريخها
في تموز » حزب اهللا«في حربها ضد » المخيب لآلمال«إلى أن أداء إسرائيل » راند«وخلص الباحث في 

 إسرائيل السياسيين والعسكريين بتقييم العدو بشكل فشل قادة«بل » فشل القوة الجوية« ال يعكس 2006
  .»صحيح، وتحديد األهداف، وتطبيق استراتيجية فاعلة تحقق التوقعات

  6/6/2011، السفير، بيروت
  

  "عهد القدس"المقدسيون يقرون وثيقة  .37
تماع ، وذلك خالل اج"عهد القدس"، وثيقة شرف مقدسية بعنوان 5/6  أقر المقدسيون، يوم األحد:القدس

حاشد عقد بمسجد الساهرة بشارع الزهراء وسط القدس المحتلة بعد منع عقده بالفندق الوطني بشارع 
وحاصرت قوات كبيرة من جيش االحتالل وشرطته المسجد ولم  .صالح الدين من قبل قوات االحتالل

  .تستطع اقتحامه، واكتفت بمراقبته ومراقبة المشاركين فيه
تي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ومسؤول لجنة القدس المف: وشارك في االجتماع

بمكتب التعبئة والتنظيم بحركة فتح حاتم عبد القادر، ورئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الشيخ رائد 
  .صالح، وعضو المجلس الثوري بحركة فتح ديمتري دلياني، وعدد من رجاالت اإلصالح والعشائر

عبد القادر وثيقة العهد على الحضور، مؤكداً بأنه تم التوصل إلى هذه الوثيقة بين كافة العشائر وقرأ حاتم 
ورجال اإلصالح والقوى الوطنية واإلسالمية وخاصة بين حركتي فتح وحماس والحركة اإلسالمية في 

وده وتاريخه وأكدت الوثيقة بأن القدس هي مدينة الشعب الفلسطيني الخالدة، وهي جزء من وج .الداخل
  .وتراثه وعقيدته، وأنها جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة
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ولفتت إلى تزامن إصدارها مع الذكرى الرابعة واألربعين الحتالل المدينة، وأكدت أن الوجود اإلسرائيلي 
تهويد في المدينة هو وجود احتالل وهو غير شرعي وأن كل ما تقوم به دولة االحتالل من إجراءات 

واستيطان وطمس للهوية العربية اإلسالمية هي إجراءات باطلة ال تُنشئ حقاً لالحتالل في القدس وال 
وشددت على أن مواطني القدس هم جزء أصيل من أبناء شعبهم  .تطال من الحق الشرعي في المدينة

  .حرير ممثالً شرعياً لهموهم على مختلف انتماءاتهم السياسية متمسكون بالثوابت الفلسطينية وبمنظمة الت
وأكدت التزام المقدسيين بالمحافظة على عروبة القدس والمحافظة عليها، وبينت أهمية تماسك الجبهة 

  .الداخلية وعلى النسيج االجتماعي في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القدس
رافات سلوكية من أجل كما أكدت الوثيقة على محاربة كافة الظواهر السلبية من مظاهر انفالت وانح

  .الحفاظ على السلم األهلي وحق المواطن المقدسي بالعيش بأمن وكرامة
وشددت على تحريم اللجوء بأي شكٍل من أشكال العنف بالتعامل مع المشاكل االجتماعية وعدم اللجوء 

ستعانة برجال إلى محاكم االحتالل وحل كافة اإلشكاالت التي تنشأ بين المواطنين بالحوار المسؤول واال
وأبرزت أن التعاون مع االحتالل وتسريب األراضي والعقارات  .اإلصالح في إطار المرجعيات الوطنية

وأكدت على تحريم نشر آفة المخدرات والسرقات  .هي خيانة للدين والوطن وتفريط بعروبة القدس
 رفض المقدسيين وأوضحت الوثيقة .والسطو على المنازل ومحالت المواطنين من جانب فئة ضالة

وإدانتهم لكافة المظاهر السلبية وكل سلوك يتعارض مع القيم الدينية واألخالقية وانهم سيتعاملون بكل 
  .حزم وصرامة مع من يرتكب هذه الممارسات غير المسؤولة

وأكدت بأن . ودعت الوثيقة المقدسيين إلى نبذ كافة أشكال التعصب سواء للعشيرة أو الحزب أو الطائفة
مقدسيين على اختالف فئاتهم هم نسيج اجتماعي ووطني واحد، وأشارت إلى تحمل المقدسيين ال

مسؤولياتهم االجتماعية والوطنية نيابة عن األمتين العربية واإلسالمية في الحفاظ على مدينة القدس 
  .وصون عروبتها والدفاع عن مقدساتها اإلسالمية والمسيحية والعمل معهم بروح الفريق الواحد

  5/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   أحيوا ذكرى النكسة على حاجز قلنديااً متظاهر120 إصابة: الضفة الغربية .38
، الدين  ونادية سعد، وحامد جاد،يوسف الشايب نقالً عن مراسليها 6/6/2011الغد، عمان، نشرت 

احة مواجهات عنيفة فنشرت قواتها في شوارع وأزقة  حولت القدس المحتلة، س"إسرائيل"، أن وكاالتوال
  .المدينة وعند الحواجز العسكرية، ومنعت الوصول إليها من الضفة الغربية

وردت قوات االحتالل بعنف على المسيرات والتظاهرات السلمية الفلسطينية التي عمت أمس األراضي 
  .1967نيو  يو/المحتلة في الذكرى الرابعة واألربعين لنكسة حزيران

واندلعت المواجهات في أحياء القدس المحتلة، وعند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام اهللا، بحسب 
من القدس المحتلة إن قوات االحتالل انتشرت " الغد"وقال لـ .خطيب المسجد األقصى عكرمة صبري

 ومنعت الوصول إليها منذ صباح أمس بشكل كثيف في شوارع وأزقة المدينة وعند الحواجز العسكرية،
  .من أنحاء الضفة الغربية المحتلة، كما قيدت الوصول إلى المسجد األقصى المبارك

واعتدت قوات االحتالل على عدد من الشخصيات الفلسطينية والمتضامنين األجانب الذين شاركوا في 
ه الحاجز العسكري، وعند المسيرة السلمية التي انطلقت من أمام مخيم قلنديا لالجئين الفلسطينيين باتجا

  .اقترابها فتحت قوات االحتالل النار باتجاههم وأطلقت قنابل الغاز
وقرب حاجز قلنديا، أصيب عشرة فلسطينيين برصاص مطاطي إسرائيلي على متظاهرين فلسطينيين، 

  . عن إصابة عشرات المتظاهرين بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموعحسب مصادر طبية، فضالً
 مصادر طبية فلسطينية أفادت ، أنالقدس المحتلة من 5/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالماف وأض

  . إصابة120أن عدد المصابين بمواجهات يوم األحد في معبر قلنديا بلغ أكثر من 
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تظاهرة جرت في ، أن  محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  6/6/2011الحياة، لندن، وجاء في 
 وحاول عدد "آلون موريه"الحطب في منطقة نابلس والقرى القريبة المتضررة من مستوطنة قرية دير 

  .من المواطنين اقتالع أجزاء من الجدار الفاصل قرب معبر قلنديا جنوب القدس
  

   تمنع الوصول إلى السياج األمنيالشرطةفعاليات رمزية و: "النكسة" في ذكرى غزة .39
.  بفعاليات رمزية وأقل من المتوقع"النكسة"يون في قطاع غزة ذكرى أحيا الفلسطين:  فتحي صباح-غزة 

وقال ناشطون إن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في غزة، منعت أياً من المشاركين في الفعاليات في 
وحاول ناشطون ومتضامنون  ."إسرائيل" مع األمني السياج إلىمناطق القطاع المختلفة من الوصول 

 أقرب نقطة من إلىمن بلدة بيت حانون المحاذية للحدود شمال شرقي القطاع، الوصول أجانب ورفاقهم 
  .السياج الحدودي بدعوة من المبادرة المحلية في البلدة، إال أن رجال الشرطة منعوهم من تحقيق ذلك

 الحدود  الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي على طول"الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني"وقالت 
 الحملة من إليهاالشرقية والشمالية للقطاع، إن قوات الشرطة منعت المشاركين في مسيرة شعبية دعت 

لالحتجاج على قيام االحتالل "وأضافت في بيان إن المسيرة الشعبية كانت .  الحدودإلىالوصول 
 300والشمالية بعمق اإلسرائيلي بفرض ما يسمى الحزام األمني على امتداد حدود قطاع غزة الشرقية 

ضربة ألي توجه نحو الوحدة الوطنية، ويكرس "واستهجنت هذا اإلجراء ووصفته بأنه . " متر500 إلى
  ."حال االنقسام واإلحباط في الشارع الفلسطيني، والذي يعكس ظالله على العمل الوطني والوحدوي

ظيم وقفة قرب المدخل الجنوبي لبلدة واقتصرت فعاليات القوى الوطنية واإلسالمية لهذه المناسبة على تن
  .بيت حانون، شارك فيها ممثلو الفصائل ومئات عدة من الناشطين الذين حملوا أعالماً فلسطينية
  6/6/2011الحياة، لندن، 

  
   في أزقتها1967فلسطينيو مخيمات اللجوء في لبنان لم يغادروها وأحيوا ذكرى نكسة  .40

جهينة ،  زينب ياغي،عبد الرحيم شلحة، عمر إبراهيم ،حسين سعد، محمد صالح -لبنان  اتمخيم
، 1967لم يتمكنوا من التوجه صوب أرضهم في ذكرى خسارة الضفة الغربية وغزة في العام : خالدية

 فوق أشالء أحبائهم، "إسرائيل" الماضي، في ذكرى قيام مايو/ كما فعلوا في الخامس عشر من أيار
، في خطوة "مسيرة العودة"راءات األمنية المشددة دون تكرار مشهد حالت اإلج. ومنازلهم وقراهم ومدنهم

أصابت الكثيرين من أبناء مخيمات اللجوء في لبنان باإلحباط، على الرغم من محاوالت عدد من الشبان 
  ."ألن أرواحهم ليست أغلى من أرض فلسطين"للتسلل صوب الحدود، 

د والتجمهر، التي دعت إليها مجموعة من ففي مخيم عين الحلوة، فشلت أمس كل محاوالت الحش
مسيرة حق "الناشطين الفلسطينيين المستقلين، من أجل االنتقال إلى الشريط الحدودي والمشاركة في 

  . التي اتخذهاتاإلجراءا، بسبب حزم الجيش اللبناني في تطبيق القرارت، وصرامة "العودة
النتقال إلى الشريط الحدودي، وتمثلت بقيام مجموعة في المقابل، فشلت محاولة كانت تعتبر األكثر جدية ل

من الشباب الفلسطينيين المستقلين باستئجار أكثر من ثماني حافالت نقل كانت متوقفة منذ الصباح الباكر 
في محيط ساحة الشهداء في صيدا، بانتظار وصول مجموعات شبابية فلسطينية من المخيم لنقلهم إلى 

إال أن الجيش .. عة أن الشباب وصلوا إلى الحافالت واستقل بعضهم الحافالتوتفيد مصادر متاب .الشريط
أما داخل مخيم عين الحلوة، فلم يحصل أي  . المحاولة، وأفشلها، ومنع انتقال الحافالتاكتشفاللبناني 
  .واقتصر األمر على إضراب رمزي لنحو ساعتين، شمل قسماً من المحال التجارية. تجمع

فلسطينيون في مخيمات المنطقة، ذكرى النكسة على طريقتهم الخاصة، بعدما حرموا وفي صور، أحيا ال
فنزل العشرات منهم إلى مدخل مخيم البرج الشمالي، حيث . من التوجه إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية

وعمد الشبان والشابات، ومن بينهم عدد من الجرحى . حاجز الجيش اللبناني، الذي منعهم من الخروج
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 الماضي، إلى افتراش األرض ورفع صور الشهداء مايو/  أيار15 في مارون الراس في أصيبواالذين 
ولم تشهد المخيمات األخرى، . والمواجهات، وإشعال إطارات السيارات في مقابل حاجز الجيش اللبناني

  .والسيما مخيما الرشيدية والبص، أي تحركات على األرض
ألول كان أبناء مخيمي البداوي والبارد يمنون النفس بقرار يجيز لهم وحتى وقت متأخر من ليل أمس ا
  الفلسطينية، للمشاركة في إحياء ذكرى النكسة، لكن الوقت مر ثقيالً-التوجه مجدداً إلى الحدود اللبنانية 

  .عليهم من دون جدوى
  .مخيمال في أقيم وفي مخيم الجليل في بعلبك، أبنت حركة حماس شهيد العودة خليل محمد في احتفال

 إال المشاركة في تجمع  في بيروتولما ألغيت مسيرة األمس، لم يتبق أمام سكان مخيم البرج البراجنة
  .أقيم قبل ظهر أمس عند مدخله، بحراسة ماللتين للجيش اللبناني

 لفنان الفلسطيني الراحل مصطفى الحالج فوق رصيف مخيم مارل "ارتجاالت حياة"رفعت أمس لوحة و
، "يافا العودة"، الذي أقيم بعنوان "واإلبداعمحترف جورج الزعني للفن " في إطار معرض  بيروتياسال

  .1967إحياء لذكرى نكسة العام 
، نظمت مسيرة جالت في أنحاء المخيم كافة، ورفع خاللها راية ضخمة  في بيروتوفي مخيم شاتيال

  .ات والجمعيات األهلية وحشد من أهالي المخيملفلسطين، وشارك فيها فصائل الثورة الفلسطينية والمؤسس
  6/6/2011السفير، بيروت، 

  
   اقتحام الحدود خطوة تؤكد على حق العودةأنيرون % 73: الفلسطيني للرأي استطالع .41

من أبناء شعبنا يعتبرون خطوة % 73 أظهرت نتائج استطالع جديدة للرأي أن : بشار دراغمة–نابلس
من المستطلعين أنهم يدعمون % 43 العودة، ورفض التنازل عنه، فيما قال اقتحام الحدود تأكيد على حق

 الذي أجراه المركز الفلسطيني لتعميم الرأيوتمحور استطالع  .خيار المقاومة الشعبية السلمية
 في "استحقاق أيلول" وتلقت الحياة الجديدة نسخة من نتائجه، حول )بانوراما(الديمقراطية وتنمية المجتمع 

 وقطاع غزة فيما يتعلق بموقف الجمهور تجاه الخطوة التي ستجريها السلطة الوطنية في التوجه الضفة
إلى األمم المتحدة للحصول على اعتراف دولة فلسطينية مستقلة، وقياس رأي المواطنين حول التطورات 

  .السياسية الداخلية والخارجية
غزة، وقد تم اختيار عينة عشوائية، واجري هذا االستطالع في عدد من محافظات الضفة وقطاع 

واستندت توزيع العينة فيه إلى نسب السكان في كل محافظة حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء 
كانت نسبة المشاركة . )500( وقطاع غزة)1000 ( استمارة في الضفة1500 الفلسطيني وجرى توزيع

 60 عاماً و18 أعمار المبحوثين ما بين من اإلناث، وتراوحت% 34من الذكور و% 66 االستطالعفي 
  %.55 عاما بنسبة 29-18عاماً كانت النسبة األكبر منهم من فئة الشباب ما بين 

، بينما %39إذ أظهرت نتائج المسح أن نسبة من يعتقدون أن المصالحة قد أنهت الخالف الداخلي هي 
، أما من يعتقدون أنها لعينة تقريباًكانت نسبة من يعتقدون أنها أجلت الخالفات الداخلية هي نصف ا

أما بالنسبة للحراك الشبابي في األراضي الفلسطينية وتأثيره %. 10أعادت المحاصصة بين الطرفين هي 
يعتقدون بأن الحراك الشبابي في فلسطين دفع القيادة لعملية % 39على المصالحة، فقد أظهرت النتائج أن 
بشكل قليل، وكانت % 20أن الحراك وجهها بشكل كبير و% 28المصالحة بشكل متوسط، بينما يعتقد 

% 17كانت نسبة الرضا عن الحراك الشبابي بأن %. 13نسبة من يعتقدون أنها لم تؤثر ولم تساهم هي 
يعتقدون أن المستوى كان متوسطاً، بينما % 39يعتقدون أن الحراك كان بالمستوى المطلوب منه، و

  .لم يرضوا عن المستوى% 19دنياً ويعتقدون أن المستوى كان مت% 25
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أما بالنسبة للحراك العربي والتغيرات والثورات في الشارع العربي فقد كانت نسبة من يعتقدون أن هذه 
، أما من يعتقدون أنها أثرت %39الثورات قد ساهمت بتوجيه القيادة نحو المصالحة بدرجة كبيرة هي 

  .يعتقدون أنها لم تؤثر% 9نها أثرت بدرجة قليلة وأ% 15، بينما يعتقد %36بدرجة متوسطة كانت 
لدى سؤال المبحوثين حول فلسطيني الشتات وتأثيرهم على ما يجري على صعيد الساحة الفلسطينية 

% 36أن دور فلسطيني الشتات هو دور مساند للداخل في العمل الوطني، بينما % 37الداخلية، يرى 
  .أن ال دور لهم بتاتاًيعتقدون % 28يرون أنهم مشارك أساسي، و

أما بالنسبة لحركة فلسطيني الشتات في خضم الحراك العربي الحاصل نحو الحدود الفلسطينية، يعتقد 
% 12أنها خطوة مساندة للقيادة الفلسطينية، و% 15أنها خطوة تأكيد على حق العودة، ويرى % 73

  .يعتقدون أنها أحرجت القيادة الفلسطينية
بينما % 24الفصائل الفلسطينية وأدائها، كانت نسبة الرضا عن الفصائل هي وفي قياس الرضا حول 

إجراء تغييرات عميقة في هذه % 59، وعند السؤال حول البدائل المطروحة أيد %76عدم الرضا كانت 
  .استبدال دورها بحركات شعبية مستقلة% 41 والفصائل، بينما أيد األحزاب

 أيلول لن تنجح في إقامة دولة فلسطينية، بينما يرى تحقاقاسيرون أن خطوة % 77وتبين أن هناك 
فقد أفاد ) غير التعنت اإلسرائيلي (باعتقادهمسؤال عن أسباب فشل الخطوة الوعند . أنها ستنجح% 23
 السلطة على التمويل اعتمادأن السبب هو غياب اإلرادة الدولية، ويرى البعض أن السبب هو % 22

  . التمويلانقطاعبين سببي غياب اإلرادة الدولية والخوف من % 56، و%21الخارجي وكانت نسبتهم 
% 43العودة للمفاوضات، بينما أيد % 24وعند سؤالهم عن البدائل المتاحة في حال فشل الخطوة أيد 

  .خيار المقاومة المسلحة% 33خيار المقاومة السلمية، و
 الذين يتوقعون ذلك ينسبون السبب من% 57. أن تستأنف المفاوضات في ظل المصالحة% 40ويتوقع 

 مضطرة "إسرائيل"يعتقدون أن السبب هو أن % 43 والسلطة معاً، بينما "إسرائيل"للضغوط الدولية على 
من الذين يعتقدون % 77أنها لن تستمر وينسب % 60يتوقع . إلى ذلك في ظل الظروف العربية الجديدة

منهم السبب الرتفاع % 23لمصالحة، بينما ينسب  التفاوض في ظل ا"إسرائيل"ذلك أن السبب رفض 
  .مستوى الشروط الفلسطينية

أن الدول العربية ستغطي إن فقد التمويل % 34وأما في حال شح وانقطاع التمويل الخارجي، يعتقد 
ويرى . أنها لن تفعل% 66 الدولة، بينما يرى إعالن أوالخارجي في حالة تشكيل حكومة وحدة وطنية 

 فلسطينية إنتاجيةآرائهم أن البديل عن االعتماد على التمويل العربي والدولي هو تشكيل قاعدة المستطلعة 
، %)15بنسبة (، واالستمرار بالمطالبة بالتمويل الدولي والعربي %)19نسبة ب( الداخل إلىواالنسحاب 

، بينما يرى %)12بنسبة ( من خالل المقاطعة لمنتجاتها في السوق الفلسطيني "إسرائيل"والضغط على 
 الداخل والضغط على إلى فلسطينية واالنسحاب إنتاجيةأنه يجب جمع بين خياري تشكيل قاعدة % 55

  . من خالل المقاطعة لمنتجاتها في السوق الفلسطيني"إسرائيل"
  6/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   معتقلون اآلن6000بينهم ...  منذ النكسةفلسطيني ألف 750ل ااعتق .42

منذ "قال تقرير أصدرته وزارة األسرى في السلطة الفلسطينية، إن االحتالل اإلسرائيلي اعتقل : ام اهللار
 أسير بعد اعتقالهم جراء 202 ألف مواطن ومواطنة، واستشهد 750 وحتى اآلن قرابة 1967عام 

ا بعد خروجهم من التعذيب أو اإلهمال الطبي أو القتل العمد بعد االعتقال، بينما مئات آخرون استشهدو
السجن متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، أو كان للسجن والتعذيب وما بينهما أسباب مباشرة 
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وتقول الوثائق إن كل عائلة فلسطينية قد تعرض أحد أفرادها أو جميعهم لالعتقال لمرة  ."الستشهادهم
  .واحدة أو لمرات عدة

 صدرت بحقهم أحكام  أسيرا820ًجونها، بينهم  فلسطيني في س6000 اآلن نحو "إسرائيل"وتعتقل 
أما العدد اإلجمالي لألسيرات فوصل إلى .  أسيرات5بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عدة، منهم 

 من إجمالي العدد، باإلضافة إلى %4.1، يشكلون ما نسبته  طفال245ً "إسرائيل" أسيرة، بينما تعتقل 37
 أسير معتقل منذ ما قبل 302ويوجد من بين هؤالء األسرى . سياسية، وعدد من القيادات ال نائبا15ً

  أسيرا136ً، ومن بينهم  عاما17ً مضى على اعتقاله اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، أقلهم سجناً
، أمضوا أكثر من ربع قرن، بينهم أسير عربي  أسيرا41ً وما يزيد، ومضى على اعتقالهم عشرون عاماً

  . أسرى أمضوا أكثر من ثالثين عاما4ًبة الجوالن المحتلة، وواحد من هض
  6/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   خالل الشهر الماضي طفال40ً بينهم  فلسطينيا370ً اعتقلاالحتالل : تقرير .43

 قال تقرير صادر عن وزارة األسرى والمحررين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن قوات االحتالل :غزة
 عملية اقتحام ومداهمة 540 خالل  فلسطينيا370ًتقلت خالل الشهر الماضي ما يزيد عن اإلسرائيلي اع

نسخة " قدس برس"وبحسب معطيات التقرير الذي تلقت  .لمناطق مختلفة من األراضي الفلسطينية المحتلة
ائبين ، وخمس نساء بينهن أسيرة محررة ون طفال40ً، فإن من بين المعتقلين حوالي 5/6يوم األحد  عنه،

وأوضح التقرير، أن النسبة األكبر من  . أجنبياً متضامنا20ًفي التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى نحو 
  . من سكانها75عمليات االعتقال تركزت في مدينة الخليل التي سجلت اعتقال 

  5/6/2011قدس برس، 
  

  أرقام مذهلة ومعاناة بال حدود..  حتى اليومالنكسةمن .. األسـرى .44
 كشف تقرير أعده الباحث المختص في قضايا األسرى، مدير دائرة اإلحصاء في وزارة األسرى               :رام اهللا 

والمحررين في السلطة الوطنية عبد الناصر فروانة، عن أن االحتالل اإلسرائيلي اعتقـل منـذ نكـسة                 
  .ب ألف مواطن فلسطيني، باإلضافة آلالف المواطنين العر750 وحتى اليوم قرابة 1967حزيران عام 

األسرى من النكسة حتى اليـوم أرقـام مذهلـة          'وأشار التقرير الذي أصدره، اليوم األحد، تحت عنوان         
 آالف أسير في سـجون  6، إلى وجود    1967لمناسبة ذكرى الخامس من حزيران عام       ' ومعاناة بال حدود  

  .االحتالل، بينهم مئات األطفال والنساء والشيوخ والمرضى
االحتالل لجأت بعد النكسة، وتنامي المقاومة لالحتالل، إلى اعتقال العديد من           وأوضح التقرير أن سلطات     

المواطنين والشخصيات الوطنية، وكل من يشتبه بأن لهم عالقة بالمقاومة من قريب أو من بعيـد، وأنـه                 
م وبظروف أكثر قسوة،    1970باإلضافة إلى السجون التي ورثتها عن االنتداب البريطاني وتوسيعها عام           

في وقت الحق بنى االحتالل اإلسرائيلي عددا من السجون والمعتقالت بمواصفاته الخاصة األكثر قمعية              و
 فـي النقـب،     3ومعتقل أنـصار  ' ريمون'حراسة، كسجن بئر السبع ونفحة الصحراوي و      واألشد قسوة و  

حتى وصل عدد السجون والمعتقالت إلى ما يقارب الثالثين سـجنا ومعـتقال ومركـز               ' جلبوع'وسجني  
  .توقيف 

توقف حزيران ولغاية اليوم، وبعد مرور أربعة وأربعين عاما لم ت         ' نكسة'وأفاد فروانة في تقريره بأنه منذ       
االعتقاالت، ولكن خطها البياني سار بشكل متعرج، إالَّ أنها لم تقتصر على فئـة أو شـريحة محـددة،                   
فاستهدفت كل ما هو فلسطيني بدءا من الطفل ذي الثانية عشر من عمره والشاب والفتاة ومرورا بالمرأة                 
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يخ العجـوز ذي الخامـسة      الحامل والطبيب، والمحامي والعامل، والطالب والنائب والوزير، وصوال للش        
  .والسبعين عاما، وليس انتهاء بالمعاق جسديا ونفسيا ومرضى القلب والسرطان

لم يطرأ أي تحسن جوهري على طبيعة السجون على اختالف أسمائها ومواقعهـا الجغرافيـة، أو                : وقال
واثيـق الدوليـة    على ظروفها و طبيعة معاملة السجانين للسجناء والمعتقلين وفق ما تنص عليه كافة الم             

وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة األسرى أو تلك الخاصة بمعاملة األشخاص المدنيين وقت              
الحرب، بل بالعكس كلما بني سجن جديد تجده أكثر قسوة من سابقيه، ومع مرور السنين تتصاعد الهجمة                 

  .ر وأهلهالشرسة ضد األسرى لتطال حياتهم الخاصة وتمس بكرامة وشرف األسي
 5/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   نفق جنوب قطاع غزةانهياروفاة شاب في  .45

، في انهيار نفق على الحدود المصرية الفلسطينية في مدينة 6/6لقي شاب فلسطيني مصرعه، االثنين 
  . رفح جنوب قطاع غزة

  . 2006لألنفاق منذ عام  لقوا مصرعهم في انهيارات  مواطنا170ًيذكر أن نحو 
  6/6/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   هي العامل الرئيسي المسبب"إسرائيل" بيئية وأخطاراًفلسطين تواجه : نائب رئيس جودة البيئة .46

 هي العامل الرئيسي "إسرائيل" البيئية التي تكون األخطار تواجه فلسطين جملة من : ملكي سليمان–البيرة
 نتحدث عن الماء والهواء والتربة والحيوانات والنبات بمعنى آخر يطال وأنناال سيما المسبب لهذا التلوث 

 وصول الطواقم "إسرائيل"التلوث مناحي وعناصر الحياة الفلسطينية بشكل مباشر وغير مباشر وتعيق 
سبب في  وعدم السماح لها العمل بحرية مما يت"ج" مناطق إلىوالفرق الفنية التابعة لسلطة جودة البيئة 

  . البيئيةاألخطارتراكم 
 الحياة الجديدة مع جميل المطور نائب رئيس جودة البيئة تحدث عن المشاكل والقضايا أجرتهاوفي مقابلة 

 إنوقال المطور  . المتواضعة لسلطة جودة البيئةواإلمكانياتالبيئية التي تواجه فلسطين وسبل معالجتها 
 الفلسطينية ونقصد األراضينية هو استمرار سيطرة االحتالل على  خطر يواجه البيئة الفلسطيأوول تحد أ

 ذلك ومن بين هذه المصادر إلىبما في باطنها من مصادر مياه جوفية ومواد خام وثروات طبيعية وما 
 في األخر غير مباشر نتيجة السيطرة عليها من اإلسرائيليين كما يتمثل الخطر أوسواء بشكل مباشر 

 األراضي على 1967 اإلسرائيلية المتكررة والمستمرة منذ بدء االحتالل عام اتاإلجراءمجموعة من 
 الدولية لألعراف غير القانونية المخالفة واألنشطةالفلسطينية حتى اللحظة وتتمثل في عشرات االنتهاكات 

 أو واألشجار تالمزروعا اقتالع أو وتجريفها األراضي البيئية سواء فيما يتعلق بمصادرة واألحكام
 أو فتح الشوارع االلتفافية أو المستوطنات وإقامة معسكرات لجيش االحتالل إلىتحويل مناطق زراعية 

 وكذلك التهريب الذي ، تلكأو عمليات التخريب المتعمد في هذه المنطقة أو جدار الفصل العنصري إقامة
 أو المستوطنين أوتالل  من جانب اإلسرائيليين وشركات إسرائيلية وجيش االحواآلخريتم بين الحين 
 عالنية أو  سراًوإلقائها الخطرة أو والتي تقوم بتهريب ودفن النفايات الصلبة األخرىبعض الجهات 

  . الفلسطينية بواسطة العمال المحليين مقابل مبلغ من المالاألراضيداخل 
  6/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الحتالل فلسطين تضررت بفعل اغاباتمن % 70: تقرير .47

 أكد تقرير إحصائي فلسطيني أن أكثر من ثلثي الغابات التي كانت تكسو معظم األرض :رام اهللا
وقال المركز الفلسطيني  .، تضررت بفعل إجراءات االحتالل اإلسرائيلي%70.7الفلسطينية أي ما نسبته 
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 /ادف الخامس من حزيرانالذي يص" يوم البيئة العالمي"لإلحصاء، في بيان صحفي له يوم األحد بمناسبة 
 منها ، إال أن كثيرا1967ًإن الغابات كانت تكسو معظم األرض الفلسطينية قبل العام : "يونيو من كل عام

أصبحت جرداء بفعل اإلجراءات اإلسرائيلية بحق األرض والبيئة الفلسطينية، واالستغالل البشري الجائر 
الفرد في األرض الفلسطينية من انبعاثات غاز ثاني وأكد التقرير أن نصيب  ".لهذه المصادر الشجرية

، 2001، بالمقارنة مع العام 2008 خالل العام % 50 أكسيد الكربون من قطاع الطاقة، قد ارتفع بنسبة 
  . هذا التغير إلى االزدياد في استهالك مشتقات البترولعازياً

  5/6/2011قدس برس، 
  

  يالن بابيجديد إل كتاب... "يمية في إسرائيل النضال ألجل الحرية األكاد:خارج اإلطار" .48
إن الرحلة خارج الصهيونية هي رحلةٌ فكريةٌ وإيديولوجية، " :اهللا ميزر  عرض عبد-تأليف إيالن بابي 
لكنّها تتضمن أيضاً اضطراباً عاطفياً وجفاء اجتماعياً يختبره الشخص من قبل أشخاصٍ . وسياسيةٌ بالطبع

وفيسور إيالن بابي عن تجربته، وعن الضغوطات التي تعرض لها على الصعيد ، هكذا قال البر"مختلفين
  ."إسرائيل"االجتماعي واألكاديمي في 

النضال ألجل : خارج اإلطار" بعنوان "بلوتوبرس"في هذا الكتاب الصادر عن دار النشر البريطانية 
فيسور اإلسرائيلي إيالن بابي،  صفحة من القطع المتوسط للبرو246 في "الحرية األكاديمية في إسرائيل

الذي يعد من المؤرخين اإلسرائيليين الجدد، ومن أكبر المتحدين للسياسات الصهيونية، التي ترمي إلى 
 بعملية التطهير العرقي، والتي يصر إيالن 1948قمع األصوات المعارضة، وتنبذ كّل من يصف حرب 

يناضل بابي ألجل . بحاث والمقابالت مع ضحايا النكبةبابي على حدوثها، ويؤكّد كالمه بالتقارير واأل
، وعدم نكرانها، ألن ذلك يضمن عملية سالم حقيقية على المدى "إسرائيل"االعتراف بالنكبة داخل 

يعمل بابي اآلن في معهد الدراسات العربية واإلسالمية في جامعة إيكستر، وهو مدير المركز . المنظور
ة في الجامعة نفسها، ومدير مشارك في مركز إيكستر للدراسات اإلثنية األوربي للدراسات الفلسطيني

السيدة فاطمة، التي كانت شاهدة على المقابر الجماعية في  /كما يتحدث بابي عن قصة الطفلة .السياسية
 ، مهما كانت صالبته، وظلت أسيرة المشاهد الكارثية طيلة خمسة عقود من الزمن، والبد للقارئ،1948
  .رف دمعة على اإلنسانية المهدورة بشكل عام، والفلسطينية بشكل خاصأن يذ

يعتقد إيالن بابي في تمهيده للكتاب أن كتابة التجربة الشخصية تحمل من الحرج والقسوة الكثير، لكن 
إيماناً منه أن هذه التجربة الشخصية أو وجهة نظره الفردية يمكن لها أن تعكس صورة أوسع عن الواقع 

  ."إسرائيل"، وتساعد على توضيح الكثير من األشياء المعتم عليها داخل الحقيقي
وعن لجوئه إلى كتابة قصته مع الصهيونية، وعن رحلته التي ال عودة منها، المتّسمة بمراحل متعددة 

إن الرحلة خارج . إنها قصة شخص نشأ على الصهيونية، ويكافح ليغادرها عبر عملية تزايدية": قال
لكنها تتضمن أيضاً اضطراباً عاطفياً وجفاء . ي رحلة فكرية وإيديولوجية، وسياسية بالطبعالصهيونية ه

  ."اجتماعياً يختبره الشخص من قبل أشخاص مختلفين
 –متى وكيف تحول فهمك عن الحقيقة الفلسطينية ": جاء كتابه هذا على شكل رد لكّل من كان يسأله

ثير من المناسبات إجابات غير مرضية وكافية عن هذا السؤال،  بعد أن كان يقدم في الك"اإلسرائيلية؟
كما يوضح أن رحلته في الخروج من الصهيونية جاءت متأخرة، بعد أن أكمل . الذي وجه إليه كثيراً

واجباته العسكرية الصهيونية، حتى أن فترة خدمته في الجيش كانت في مرتفعات الجوالن، لكن بعد 
بريطانيا، للتحضير لشهادة الدكتوراه في جامعة أكسفورد، بدأ التغيير يغزو فكره  إلى "إسرائيل"مغادرته 

  .1982الصهيوني على نحو أسرع مما توقعه، وبشكل خاص بعد اجتياح إسرائيل جنوب لبنان 
  6/6/2011الخليج، الشارقة، 
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  تجدد دعوتها لوقف تنظيم رحالت سياحية إلى القدس" المهندسيننقابة : "األردن .49
 دعوتهـا للـشركات     ]األردنيـين  [جددت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع في نقابة المهندسين        : انعم

وأكدت  ".تحت أي ذرائع  "ووكالء السياحة والسفر لوقف تنظيم رحالت سياحية إلى مدينة القدس المحتلة            
 الـصهيوني   تساهم في تجميل صورة اإلحتالل    "اللجنة، في تصريح صحافي لها أمس، أن هذه الرحالت          

العدوانية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا في فلسطين، من حصار وتجويع وقتل واعتقاالت               
  ".ومصادرة األراضي واقتالع األشجار ومحاصرة الضفة الغربية خلف جدران العزل العنصري
  6/6/2011، الغد، عمان

  
  ماء األحياء المقدسيةحذر من تهويد أست"  لشؤون القدسالملكيةاللجنة : "األردن .50

األردنية أمس، من الموافقة على مـشروع قـانون         " اللجنة الملكية لشؤون القدس   "حذرت  : جمال إبراهيم 
إسرائيلي عنصري جديد الستبدال أسماء األحياء والمراكز الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بأسـماء     

تصريح صحفي في عمان، مشروع القانون الـذي        واستنكر أمين عام اللجنة عبداهللا كنعان في         . يهودية
يحظر على المؤسسات ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية كافة استخدام األسماء العربية لتلك األحيـاء، ويلـزم               

  . الفلسطينيين باستخدام مسمياتها العبرية المستحدثة، في حال إقراره
  6/6/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  ل الجندي المجهول بالكرامة في ظالالنكسةإحياء ذكرى : األردن .51

وفاعليات شبابية ونقابية   " االنتفاضة الثالثة " أحيا ائتالف    :هديل غبون وحابس العدوان    -الشونة الجنوبية   
، عبـر تنظـيم وقفـة       1967العـام   ) يونيو(بعد عصر أمس الذكرى الرابعة واألربعين لنكسة حزيران         

تمـسك الالجئـين    "، أكدوا خاللها    ]في األردن  [وبيةتضامنية في ساحة الجندي المجهول في الشونة الجن       
 مـن   150شارك زهاء   " يوم الوفاء للقدس  "وتحت شعار    ".الفلسطينيين بحق العودة ورفض الوطن البديل     

الناشطين الشباب في الوقفة التضامنية، مرددين هتافات تدين االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلـسطينية،             
  .، وسط طوق أمني مشدد1994ن اتفاقية وادي عربة الموقعة العام وتطالب الحكومة بإعالن بطال

  6/6/2011، الغد، عمان
  

   استراتيجية موحدة للقوى الفلسطينية لصياغةيدعو " حشد"حزب  .52
اكد حزب حشد ضرورة المضي في توحيد الشعب الفلسطيني وكل مؤسساته وهيئاته مـن أجـل                : عمان

موحدة للعمل الوطني لهزيمة المشروع الصهيوني وتحقيق أهداف        مشاركة الجميع في صياغة إستراتيجية      
الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة على حـدود الرابـع مـن حزيـران                  

  .وعاصمتها القدس
 عاما على االحـتالل     44ودعا الحزب في بيان اصدرته دائرة الالجئين في الحزب امس بمناسبة مرور             

لي للضفة الغربية وقطاع غزة الى وضع آلية ضامنة لعـدم العـودة الـى حالـة االنقـسام او                    االسرائي
المحاصصة الثنائية بتحوالت ديمقراطية شاملة في المجتمع والسلطة ومنظمة التحرير من خالل تغييـر              

 المجلس  النظام االنتخابي في كل مؤسسات المجتمع الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل بما فيها             
  .الوطني في الداخل والخارج لحماية المصالحة واالنتقال فعلياً الى مرحلة أرقى في مواجهة االحتالل

  6/6/2011، الدستور، عمان
  

  شبعا في ذكرى النكسة في العديسة وتسلل محاولتيالجيش اللبناني يحبط  .53



  

  

 
 

  

            26 ص                                    2167:         العدد       6/6/2011 ثنيناال :التاريخ

ـ أحيا الالجئون الفلسطينيون في لبنان أمس، الذكر      : جودت صبرا، وكاالت    1967 لنكسة يونيـو     44ى ال
ـ       بعدما أعلن الجيش اللبنـاني حظـر القيـام بأيـة            12بإضرابات عامة واعتصامات داخل المخيمات ال

 محتجا يرتدون الكوفيات تنظيم احتجاج عند بلدة        20وحاولت مجموعة تضم نحو       .تجمعات عند الحدود  
 الخـط األزرق، إال أن قـوات الجـيش          العديسة المواجهة لمستوطنة مسكاف عام اإلسرائيلية عند حدود       

وأشار الجيش اللبناني إلى إحباط محاولة تسلل ثانية علـى محـور بلـدة شـبعا                . اللبناني قامت بإيقافهم  
الحدودية قام بها مجموعة من الشبان اللبنانيين الذين شاركوا في اعتصام سلمي على مسافة قريبـة مـن                  

  .اعهم للتحقيق قبل إطالق سراحهمالشريط الشائك، وأشار إلى اعتقال ستة وإخض
  6/6/2011، االتحاد، ابوظبي

  
   اللبنانية الفلسطينية في ذكرى النكسة على الحدودفلسطينوفد إيراني يلوح بعلم  .54

تفقد السفير اإليراني غضنفر ركن أبادي يرافقه الرئيس السابق لمجلس الشورى اإليراني غـالم              : بيروت
ارون الراس، حيث ألقى األخير كلمة شدد فيها على دعـم المقاومـة             علي حداد عادل حديقة إيران في م      

وتوقفا أمام نصب شهداء مارون الراس، حيث لوح عادل بعلم فلسطين، ثم            ". إسرائيل إلى زوال  "وأكد أن   
  .انتقال إلى كفركال في ظل حراسة أمنية حيث تفقدا مشاريع ممولة من إيران، ثم الخيام وعادا إلى بيروت

  6/6/2011، ندنالحياة، ل
 

   برعاية مؤتمر دولي للسالمأميركاطالب ينبيل العربي  .55
طالب وزير الخارجية المصرية نبيل العربي أمس الواليات المتحدة األميركية برعايـة مـؤتمر دولـي                
للسالم، من أجل التوصل إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، موضحاً أن مواقـف الطـرفين                

  .  وال يوجد متسع من الوقت الضاعة فرص ُأخرىكافة معروفة
وقال العربي خالل استقباله وفداً من مجلس النواب األميركي برئاسة النائب الديمقراطي جون يـارموث،        

، »حـل الـدولتين  «ان االعتراف بالدولة الفلسطينية يتوافق مع تأييد االدارة االميركية للسالم على اساس  
  . ئيس األميركي باراك أوباما األخيروفقا لما جاء في خطاب الر

  6/6/2011، االتحاد، ابوظبي
 

  قامة دولة فلسطينإالجميع اآلن معبأ وراء و لن تتكرر فلسطين نكسة  : عمرو موسي .56
لـن تتكـرر     1967  أكد عمرو موسي االمين العام للجامعة العربية أن نكسة الخامس من يونيو من العام             

  ها إال للوقوف علي الدروس والعبر التي تمكن االمة من عدم تكرارهاوقال ان مناسبتها النريد تذكر
مشددا علي أن الجميع اآلن معبأ وراء اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس واسـتعادة حقـوق                 

جاء ذلك في تصريحات له علي هامش افتتاحـه فعاليـات معـرض             . الشعب الفلسطيني وسوف ننتصر   
الجامعة أمس والذي نظمه قطاع فلسطين واالراضي العربيـة المحتلـة بمناسـبة             الفنون التشكيلية بمقر    

  7691.الذكري الرابعة واالربعين لنكسة يونيو
  6/6/2011، األهرام، القاهرة

 
   ترغب في توسيع معبر رفح ليشمل إدخال البضائع والخدماتمصر": المصريون" .57

عة تراجع مصر عن عزمها اسـتمرار فـتح         استبعدت مصادر مصرية رفي   : حاتم البلك  -عمر القليوبي   
معبر رفح الحدودي بصورة منتظمة، بعد أن أغلق أمس األحد، لليوم الثاني على التوالي، لكن هذه المرة                 

بـشأن العمـل    " واضحة"كان بقرار من الجانب الفلسطيني، إلجراء مشاورات بغرض االتفاق على آلية            
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 الشهر الماضي فتحه بشكل دائم ألول مـرة منـذ أربـع             بالمعبر الذي أعادت السلطات المصرية بنهاية     
  . سنوات

، أنه ال صلة للجانب المصري      "المصريون"وأكد اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء لـ           
التي تسيطر على قطاع غزة هي التي قامت بإغالقه، بسبب مطالبتها           " حماس"بإغالق المعبر، وأن حركة     

 شـخص يـومي، والـسماح       400 أعداد الفلسطينيين المارين من المعبر ألكثر من         الفلسطيني في زيادة  
  .بالدخول لجميع الفلسطينيين دون تأشيرات أو إبداء اعتراض أو تحفظات على العابرين

وأفادت المصادر أن مصر ترغب في إيجاد نظام مؤسسي الستخدامه بحيث يتم مراعاة الظروف التـي                
مية وغيرها، باإلضافة إلى دعم إقليمي ودولي لغزة، مع إمكانية توسـيع            تمر بها مصر والعطالت الرس    

  .معبر رفح ليتحول إلى معبر شامل واستخدامه لتبادل السلع والخدمات بين مصر والقطاع
ولم تستبعد المصادر أن تكون رغبة مصر في إيجاد مقايضة في صفقة بيع الغاز المصري إلسرائيل لـه    

 ورفع الحصار اإلسرائيلي بشكل كامل عن قطاع غزة، مرجحة تسوية األمـر             عالقة بقرار فتح المعابر   
  .، مما يؤشر الستئناف العمل في المعبر بشكل منتظم خالل المرحلة القادمة"حماس"بين القاهرة وحركة 

وأكد الدكتور طارق فهمي خبير الشئون اإلسرائيلية بالمركز القومي لدراسـات الـشرق األوسـط لــ                 
أن مصر ترغب كذلك في توسيع مهام معبر رفح لتشمل إعادة تنشيط الـدور االقتـصادي       ،"المصريون"

للمعبر وتفعيل التبادل التجاري مع إمكانية التدخل لدى الجانب اإلسرائيلي لتسوية قضية المعابر بـشكل               
  .تام

 6/6/2011، المصريون، القاهرة
  

  لدولي بقضية تصدير الغاز ال تستطيع اللجوء للتحكيم ا"إسرائيل": عبد اهللا األشعل .58
فجر الدكتور عبد اهللا األشعل أستاذ القانون الدولي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهوريـة مفاجـأة مـن                 
العيار الثقيل، حيث أكد أن إسرائيل ال تستطيع اللجوء إلي التحكيم الدولي حالـة تنفيـذ حكـم القـضاء                    

  . المصري بوقف تصدير الغاز إليها
التي نظمها ائتالف شـباب     "  يناير 25مستقبل مصر بعد ثورة     " ل ندوة تحت عنوان     وأوضح األشعل خال  

األحد ـ أن الفزاعة التي تستخدمها الصحف اإلسرائيلية والمصرية ليس لها أساس من  " ميت حلفا"قرية 
الصحة في لجوء إسرائيل للتحكيم الدولي، حيث إن التعاقد علي تصدير الغاز كان بين شركتين مصريتين                
إحداهما يمثلها مجموعة من اللصوص في الشركة العامة للبترول واألخرى يمثلها اللص األكبر حـسين               

  . سالم؛ ولذلك فهو عقد مصري خالص يختص به القضاء المصري وليس التحكيم الدولي
وأضاف أنه في حالة تنازل حسين سالم عن حصته لشريك أجنبي فإن ذلك أدعي بـبطالن التعاقـد ألن                   

التي تعاقدت مع الشركة العامة للبترول ظهرت بشخصية فنية معينة متمثلة في حـسين سـالم،                الشركة  
ولكنها غيرت هذه الشخصية المتمثلة في الشريك األجنبي وبتغيير مكونات مؤسسي الشركة يصبح العقد              

  . باطل
مة القـضاء   وأشار األشعل إلي أن هناك حكمين قضائيين بوقف تصدير الغاز إلسرائيل أحدهما من محك             

  . اإلداري واآلخر من المحكمة اإلدارية العليا
 6/6/2011، المصريون، القاهرة

 
   البرلمانيةهانتخاباتإبالتدخل في   اليهوديواللوبي "إسرائيل"تركيا تتهم  .59

اتهمت تركيا أمس اللوبي اليهودي وإسرائيل بالوقوف وراء مقال نشرته مجلـة              :  سيد عبد المجيد   -أنقرة  
ست البريطانية دعا الناخبين األتراك إلي التصويت في انتخابات األحد المقبل البرلمانيـة ضـد               إيكونومي

   . حزب العدالة والتنمية الحاكم
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وصف وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو المقال المنشور في الصحيفة البريطانية بأنه             , فمن جانبه 
  .ي شأن داخلي للدولة التركيةوتدخل واضح ف, مخالف ألخالقيات الصحافة الدولية

كما اتهم بشير اطاالي وزير الداخلية التركي السابق صراحة كال من إسرائيل واللوبي اليهودي بالوقوف               
وراء نشر المقال الذي دعا أيضا الناخب التركي إلي إعطاء صوته لحزب الشعب الجمهوري المعارض               

  .من أجل حماية الجمهورية التركية العلمانية
غير أن هـذه    , اطاالي إن تركيا اتبعت سياسة خارجية منطقية وعقالنية في منطقة الشرق االوسط           وقال  

وأضاف أن العالم يعلم جيدا مدي تأثير تل        , ألنها ال تنسجم مع مصلحتها    , السياسة أثارت حفيظة إسرائيل   
ـ     . أبيب واللوبي اليهودي علي المؤسسات االعالمية الدولية       سة بـين القـوي     وفي ظل تصاعد حدة المناف

اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس زعـيم حـزب            , السياسية مع اقتراب االنتخابات   
الشعب الجمهوري كمال كلجدار اوغلو بتأييد إسرائيل في موقفها بمنـع اسـطول الحريـة مـن تقـديم                   

  .القات قوية معهامعلال ذلك بأن األخير يدعو دائما إلي وجود ع, المساعدات االنسانية لقطاع غزة
 6/6/2011، األهرام، القاهرة

  
  "اسرائيل"قامة عالقات مع إبدا عن نيتنا في أ لم نتحدث :المجلس الوطني االنتقالي .60

نفى المجلس الوطني االنتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، السبت ان يكون           :  ا ف ب   -) ليبيا(بنغازي  
 بنقل رسالة الى رئيس الوزراء االسـرائيلي بنيـامين نتانيـاهو       هنري ليفي -كلف الكاتب الفرنسي برنار   

  .تتطرق الى نيته اقامة عالقات مع اسرائيل
استقبلنا ليفي بوصفه موفدا خاصا     'وقال رئيس المجلس الوطني االنتقالي مصطفى عبد الجليل للصحافيين          
  .'سرائيلمن الرئيس الفرنسي ولم نتحدث ابدا معه عن نيتنا في اقامة عالقات مع ا

  .'نحن اعضاء في الجامعة العربية وندعم الجهود التي يبذلها الفلسطينيون القامة دولتهم المستقلة'واضاف 
خالل لقاء دام ساعة ونصف ابلغت رئيس الوزراء رسالة شفوية          'وقال ليفي الخميس لوكالة فرانس برس       

ضا لالرهاب، يهتم بالعدالـة للفلـسطينين       من المجلس مفادها ان النظام الليبي القادم سيكون معتدال ومناه         
  .'وامن اسرائيل

النظام الليبي المقبل سيقيم عالقات عادية مع بقية الدول الديمقراطية          'واوضح الكاتب ان الرسالة تقول ان       
  .'بما فيها اسرائيل

ة الخميس  وبعد هذه التصريحات التي ادلى بها ليفي، نفى نائب المجلس الوطني االنتقالي عبد الحفيظ غوق              
  .ان يكون الثوار قد كلفوا الكاتب الفرنسي بنقل رسالة الى نتانياهو

  6/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  لن تضيع فلسطين طالما هناك وحدة ومقاومة: لبنانالسفير اإليراني لدى  .61
ؤكـداً  بيروت اعلن السفير اإليراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي وقوف بالده إلى جانب الفلسطينيين، م              

  .أن رسالتها هي تأكيد وحدتهم واتحادهم ألن في ذلك سر انتصارهم على العدو الصهيوني
في مخـيم بـرج     »  الفلسطيني -المركز العربي «وقال أبادي خالل افتتاحه امس القاعات التي رممت في          

حسن حدرج وممثلي أحـزاب وفـصائل       » حزب اهللا «البراجنة، في حضور عضو المجلس السياسي لـ        
شهدنا وشهد العالم بأسره كيف وقف شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة صـامداً ومقاومـاً               «: طينيةفلس

منتصراً على رغم آلة الحرب الصهيونية التي ارتكبت المجازر لكنها انهزمت أمـام عظمـة اإلنـسان                 
سة، بل للعـودة    لم يعد في قاموس أمتنا يوم للنكبة أو للنك        «وأكد أنه   . »الفلسطيني المؤمن بربه وبقضيته   

شـهدنا اآلالف مـن     » :، وقـال  »والنصر ألننا نعيش في زمن ولت فيه الهزائم وبدأ عصر االنتصارات          
الشباب الفلسطيني من الجيل الذي ظنوا انه نسي فلسطين وحاولوا إغراقه بكـل المغريـات والـضغوط                 
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وني بأن فلسطين تنبض فـي      والمؤامرات التي تبعده وتلهيه عن فلسطين، لكنه فاجأ العالم والعدو الصهي          
  .»عروق ودم كل فلسطيني وعربي ومسلم حر

  6/6/2011الحياة ، لندن، 
  
  

   مكتب تمثيلي في فلسطينفتتاحإلتوجه : اإلمارات .62
 لدى المملكـة األردنيـة       اإلمارات العربية المتحدة   أكد الدكتور عبداهللا ناصر سلطان العامري سفير دولة       

توجـه   الذي جرى في العاصمة األردنيـة عمـان        اثناء اللقاء    د عباس  الفلسطيني محمو  للرئيسالهاشمية  
الدولة إلى افتتاح مكتب تمثيلي في فلسطين خالل الشهر المقبل في إطار حرص الدولـة علـى تعزيـز                   

  . العالقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين 
  6/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  لمدينة القدس ال تنحل إال بعد ترسيم الحدود  القانوني الوضعمسألة تحديد : الفروف .63

 صرح سيرغي الفروف، وزير الخارجية الروسي، في مقابلـة          :نوفوستي). حزيران( يونيو   5موسكو،  
، بأن معالجة مسألة تحديد الوضع القانوني لمدينـة         ")صدى موسكو " ("إيخو موسكفي "أجرتها معه إذاعة    

  .دود اإلقليمية بين إسرائيل وفلسطين وحل مشكلة الالجئينالقدس ال يمكن أن تتم إال بعد ترسيم الح
يكون الشطر الغربي من المدينة     : وأضاف الفروف أن روسيا ترى إمكانية إيجاد حل وفق الصيغة التالية          

وأشـار   .إسرائيليا والشطر الشرقي فلسطينيا على أن تخضع األماكن المقدسة تحت رقابة دولية مباشرة            
ي إلى أن تصريحات أي كان حول عائدية القدس بالكامل إلى طرف واحـد لـن                وزير الخارجية الروس  

وأضاف أن ما يمكن أن يتحقق على شكل عالقات بـين الـدولتين يـأتي                .تترجم على أرض الواقع أبدا    
وشدد على ضرورة أن يكـون تحديـد الوضـع           .انعكاسا لما هو الموجود على صعيد العالقات الطائفية       

دس جزءا من التسوية العامة التي سيتفق اإلسرائيليون والفلسطينيون في إطارها علـى             القانوني لمدينة الق  
وقال الفـروف إن أحـدا ال يتوقـع أن تهـدم إسـرائيل               .الحدود مع مراعاة ضرورة مبادلة األراضي     

المستوطنات الكبيرة وتجلي سكانها، غير أن الفلسطينيين ينبغي منحهم شيئا قريبا مما ستحـصل عليـه                
  .يلإسرائ

  5/6/2011، نوفوستي
  

  سوة بكل الدولأان تدافع عن نفسها " سرائيلإ" حق من: الخارجية االميركية .64
، في تعليقه حول تظاهرات الالجئين الفلـسطينيين        بيان لوزارة الخارجية االميركية    : الوكاالت –العواصم  

ـ   في أمسفي الجوالن السوري     ن جداً مـن االحـداث      اننا قلقو : "1967 حزيران   5 لنكسة   44 الذكرى ال
نـدعو  : "واضـافت ". في هضبة الجوالن والتي ادت الى سقوط قتلى وجرحى        ) أمس(التي حصلت اليوم    

مـن حـق    "، مشددة علـى ان      "ينبغي تفادي اعمال استفزازية مماثلة    . جميع االطراف الى ضبط النفس    
  ".اسرائيل، أسوة بكل الدول ذات السيادة، ان تدافع عن نفسها

  6/6/2011ت، النهار، بيرو
  

   مع تبادل لألراضي67الحل يقوم على االنسحاب إلى حدود : األمريكي الكونغرسأعضاء ب .65
يقـوم  " الكونغرس"نبيل العربي وفداً أمريكياً من       .استقبل وزير الخارجية المصري د    ": الخليج "-القاهرة  

ونفـى رئـيس    . الفلسطينيةواألراضي" إسرائيل"حالياً بجولة في المنطقة تشمل إلى جانب مصر كالً من     
بشأن خطاب الـرئيس األمريكـي بـاراك        " الكونغرس"الوفد ستيف كوهين أن يكون هناك انقسام داخل         
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وحول موقف الكونغرس مما ذكـره       ".67إلى حدود   " اإلسرائيلي"أوباما، والمتعلق بحديثه عن االنسحاب      
لواليات المتحدة سبق أن ذكرت أن الحل يقـوم         فا"قال إنه ال يعتقد أن هناك جديداً في هذا األمر،           . أوباما

  ".  مع تبادل لألراضي، يتم االتفاق عليه من خالل التفاوض67إلى حدود " اإلسرائيلي"على االنسحاب 
  6/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  "الدولة الفلسطينية"ـ نتنياهو باالعتراف بهددجوبيه : "هآرتس" .66

زير الخارجية الفرنسي أالن جوبيه، حذر رئيس الـوزراء         أن و " هآرتس"ذكرت صحيفة   : )آي.بي  .يو  (
، أمس، عن   حيث نقلت الصحيفة  بنيامين نتنياهو خالل لقائهما في القدس، الخميس الماضي،         " اإلسرائيلي"

إذا لم يحدث تقدم سياسي حتى سبتمبر، فإن جميع االحتماالت ستكون مفتوحـة             "جوبيه قوله لنتنياهو إنه     
   ."بالنسبة إلى فرنسا

  6/6/2011، الخليج، الشارقة
  

   واقذف شمعون بيرس بالحذاءيوروادفع : في إيطاليا .67
اإلسرائيلية إن اليسار اإليطالي ابتكر أسلوبا جديدا للتعبير عن موقفه من            "ريفامع"قالت صحيفة   : القدس

أضـاف  و .إسرائيل ورئيسها بوضع دمية لشمعون بيرس في ساحة عامة لقذفها بالنعال مقابل يورو واحد  
نشطاء اليسار وضعوا دمية لبيرس في ساحة عامة في تورينو، ووضعت           'موقع الصحيفة اإللكتروني أن     

، وأشارت الصحيفة إلى أن     'بالقرب منها أحذية، وكل من شارك في قذف الدمية بالحذاء دفع يورو واحدا            
  .'ريع هذه الحملة سيحول إلى منظمة إنسانية فلسطينية'

  5/6/2011، )وفا(ومات الفلسطينية وكالة األنباء والمعل
  

   اإلسرائيليالمنظوردور األردن في  .68
  وليد عبد الحي. د

 اإلسرائيلية في عمقها التاريخي بأنها نموذج للعبة غير صفرية فـي العالقـات   -تتسم العالقات األردنية    
لكل منهما روابطـه    الدولية، فدوائر المصالح لكل منهما تتجاذب في نقاط معينة لتتنافر في نقاط أخرى، ف             

 مما يعني للمراقب تمـاثال وظيفيـا فـي          - بغض النظر عن تباين دوافع ذلك        -الوثيقة بالقوى الغربية    
األدوار في المشهد الدولي، وقد تبدو نقاط التماس في المشهد اإلقليمي تكريسا لهذا النموذج، كمـا هـو                  

  .الخ..الحال في الموقف من إيران أو من اإلسالم المسلح 
ى أن بيئة صنع القرار الداخلي لكل منهما، وضغوط البيئة اإلقليمية أحيانا، واضطراب سـلم القـوى                 عل

الدولي بين مرحلة وأخرى، يدفع بنقاط التجاذب إلى التنافر التدريجي لتصل إلى حد المواجهة العـسكرية                
  ).خالل حرب أكتوبر (1973، )معركة الكرامة( 1968، 1967، 1948كما حدث في عام 

وتمثل المشكلة الفلسطينية القضية المركزية التي تحدد اتجاهات التقارب والتباعد بـين الطـرفين، مـع                
ضرورة األخذ في االعتبار فارق اإلمكانيات بينهما رغم التقارب في متغير الحجم الديموغرافي، فالفارق              

، ) مليار دوالر  217الر مقابل    مليار دو  34حوالي  ( بين إجمالي الناتج القومي كبير للغاية لصالح إسرائيل       
  .ناهيك عن الفجوة الكبيرة في القوة العسكرية والتقدم التكنولوجي وأدوات النفوذ الخارجية

بمتغيراتها المادية والمعنوية وفن إدارة هـذه       (فإذا قبلنا بأن العالقات الدولية نتاج تفاعالت موازين القوى          
ط التقاطع مع األردن لحل المشكلة الفلسطينية على حـسابه،  ، فإن إسرائيل تسعى الستثمار نقا     )المتغيرات

والفارق بين التصورات اإلسرائيلية المختلفة في هذا المجال هو في درجة خطورتها علـى األردن مـن                 
ناحية، أو في درجة قابليتها للتطبيق من قبل األردن الرسمي والشعبي أو الطرف الفلـسطيني أو القـوى                

  . ناحية أخرىالدولية واإلقليمية من
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  الحسابات اإلسرائيلية والفاتورة األردنية - أ
تمحورت التصورات الصهيونية لحل القضية الفلسطينية حول تصورين استراتيجيين خالل الفتـرة مـن              

1967-1994:  
الحل الذي اقترحه حزب العمل بإعادة أكبر قدر ممكن من الضفة الغربية لألردن مع البقاء علـى نهـر                     أ

، والدافع الرئيسي وراء هذا الحل هو الهـروب        1948سيع الحد الفاصل بين الضفة وأراضي       األردن وتو 
من احتمال دولة ثنائية القومية في حال استمرار إسرائيل في إخضاع سكان الضفة الغربية وقطاع غـزة                 

  .لسلطتها
ان ومـنحهم    رفض الليكود الحل الذي كان يدعو لضم أقل قدر من أراضي الضفة وأقل قدر من السك                 ب

  .حكما ذاتيا، على اعتبار أن ذلك يفقد إسرائيل العمق االستراتيجي الكافي من وجهة نظر دفاعية أمنية
ذلك يعني أن الحل من وجهة نظر إسرائيل في البداية كان بين خيارين، أولهما ضمان عمق اسـتراتيجي                  

الستراتيجي لحساب النقاء العرقـي أو      للدولة، والثاني التضحية بالعمق ا    " القومية"ولو على حساب الهوية     
  .القومي للدولة

ومن الواضح أن خروج مصر من الصراع العربي الصهيوني واضطراب المشهد الفلسطيني الـداخلي،              
البيئة اإلقليمية، فبدأ وضع سيناريوهات تقوم على أساس        " رخاوة"أفسح المجال للفكر الصهيوني الستثمار      

يجيا من ناحية ونقاء عرقيا من ناحية أخـرى وقبـوال مـن غالبيـة               البحث عن حل يضمن عمقا استرات     
الناخبين اإلسرائيليين من ناحية ثالثة، ويتمثل هذا الحل في البحث عن وطن بديل للفلـسطينيين فيتحقـق                 
العمق اإلستراتيجي، والتأكيد على االعتراف العربي والفلسطيني بيهودية الدولة فيتحقق النقاء العرقـي،             

  .كون قاعدة التأييد له واسعة في جمهور الناخبين اإلسرائيليينوهو حل ست
وقد  شكل هذا التصور االستراتيجي األساس لعدد من الخطط اإلسرائيلية تجاه األردن، جرى الترويج لها                
عبر قنوات دبلوماسية مباشرة أو غير مباشرة، ومن خالل الوضوح أحيانا والمواربة أحـايين عديـدة،                

  : عند أهم هذه المشاريع التي عمقت الهواجس األردنية تجاه إسرائيلوسنحاول التوقف
)( ) Arieh Eldad:(ويمثل مـشروع أرييـه إلـداد   :  تكريس فكرة أن فلسطين موجودة في األردن-1

  :النموذج األكثر وضوحا في هذا المجال، ويرتكز هذا المشروع على المحاور التالية
االنتداب البريطاني في عشرينات القرن الماضي بأنه األساس، حيث تم          اعتبار التقسيم الذي قام عليه         - أ

األردن هو  "التقسيم على أساس دولتين يقوم كل منهما على ضفة من ضفتي نهر األردن، ويعتبر إلداد أن                 
من سكانه هم فلسطينيون، وفيه يمكن توطين الالجئين فـي يهـودا            % 75و... فلسطين من لحظة إنشائه   

  وسوريا ولبنان، ويمكن الستثمارات ضخمة أن تيـسر ذلـك، وتـوفر حـال لمـشكلة                  والسامرة وغزة 
  ".الالجئين

منح الحكم الذاتي بسلطات بلدية لسبعة كانتونات لكل العرب غير الالجئين الذين يرغبون البقاء في                  - ب
وسيكون لها  بيوتهم في فلسطين، ولن تكون أراضي هذه الكانتونات متصلة وليس لها أية سلطة سياسية،               

  .قوة بوليسية لحفظ النظام العام
يحمل سكان هذه الكانتونات الجنسية األردنية الفلسطينية، ويشاركون في انتخاب البرلمان األردنـي                - ت

  .في عمان
  .تبقى السيادة التامة على المنطقة الممتدة من نهر األردن إلى البحر المتوسط بيد إسرائيل -  ث

تصوره ليصل إلى حد التفكير في تشكيل بنية النظام السياسي األردني وتحويله إلى             ويوغل هذا التيار في     
نظام ملكي دستوري، وتحديد األغلبية واألقلية في هذه البنية، ليكون ذلك مدخال لحل القضية الفلـسطينية                

  .أرضا وشعبا على حساب األردن
الذي عمـل سـابقا رئيـسا    ) Giora Eiland(وهو الذي يعبر عنه غيورا إيالند:  التصور الفيدرالي-2

لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي ورئيسا لقسم التخطيط في الجيش اإلسرائيلي، ويؤسس غيالند تـصوره              
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طبقا لتصور شيمون بيريز خالل محادثاته مـع        ) 1987(على مشروع الكونفدرالية بين األردن وفلسطين     
  .الملك حسين في لندن

ن والضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنح كل جزء صالحيات كاملة إلدارة           وتضم الكونفدرالية  شرق األرد    
شؤونه الداخلية باستثناء مسألتين هما الشؤون الخارجية والشؤون العسكرية التي تبقـى محـصورة بيـد          
عمان بصفتها العاصمة للدولة الكونفيدرالية، ويتم التفاوض على هذا الحل مع وفـد فلـسطيني أردنـي                 

، لكن اسحق شـامير رفـض الفكـرة    )1991 ما تجسد الحقا في مؤتمر مدريد عام  على غرار (مشترك  
 لينقل عبء الحـل     1988تماما، وهو السبب الذي دفع األردن إلى فك االرتباط بين الضفة واألردن عام              

 مـع   1994إلى الكاهل اإلسرائيلي من ناحية، لكن ذلك فتح المجال أمام األردن لعقد معاهدة سالم عـام                 
  .ل من ناحية أخرى، باعتبار أن أراضيه لم تعد محتلة من قبل إسرائيلإسرائي

ويعتقد غيورا إيالند أن هذا الحل جيد لألردن مع ضرورة إجراء تعديالت عليه، ألن إقامة دولة فلسطينية            
مستقلة في غزة والضفة الغربية سينتهي بيد حماس في نهاية المطاف، وهو مـا يعـزز دور اإلخـوان                   

ي األردن ويشكل تهديدا للنظام السياسي برمته، أما الحل الفيدرالي فسيبقي السيطرة العسكرية             المسلمين ف 
  .والشأن الخارجي بيد عمان

ويفترض غيورا أن التفاوض مع الفلسطينيين وهم جزء من فيدرالية مع األردن يجعلهـم أكثـر قبـوال                  
ن يجعلهم يشعرون بأنهم ينتمون إلطار      للمساومة في المجال اإلقليمي، ألن تفاوضهم وهم جزء من األرد         

جغرافي فيه قدر من االتساع يسمح بالتنازل عن بعض األراضي، لكن التفاوض مع الفلـسطينيين فـي                 
الضفة الغربية يجعل إمكانية تنازلهم في منطقة ضيقة أكثر صعوبة، نظرا لعـدم وجـود أرض كافيـة،                  

سالح، وهو أمر قد تقبلـه األردن مثلمـا قبلـت    وتفترض هذه الخطة أن تكون الضفة الغربية منزوعة ال  
  .مصر أن تكون سيناء منزوعة السالح

ويقترح المشروع الذي يطرحه غيورا تنازل مصر عن أراض في سيناء على البحر المتوسط بمـساحة                
 وتأخذ مقابلها مساحة مساوية في جنوب النقب، ثم يتم ربط األردن ومصر بنفق عبـر هـذه                  2 كم 720

ولن نعرضها لخروجهـا عـن      (  افة لمصر، وإلى جانب الفوائد لمصر من هذا المشروع        المنطقة المض 
 ألف من سـكان     70يرى المشروع أن ذلك يحقق مكاسب لألردن أهمها انه سيغري حوالي            ) موضوعنا

غزة القاطنين في األردن على العودة هناك، كما سيوفر لألردن شبكة من الطرق وخط حديدي وأنبـوب                 
 الخليج إلى ميناء غزة عبر النفق الذي سيربط األردن ومصر، إلى جانب جعل هذا النفـق                 لنقل النفط من  

  .لنقل البضائع من أوروبا للعراق والخليج، وهو ما يترتب عليه آثار اقتصادية كبيرة" عنق زجاجة"
كـن  وقد يجمح الخيال االستراتيجي الصهيوني ليعتبر ارتباط األردن بمجلس التعاون الخليجي فرصة يم            

  .استثمارها في هذا االتجاه أو في االتجاه اإليراني من ناحية أخرى
وهو تصور يقوم على اعتبار األردن نوعا من الفرصة والخطر في ذات الوقـت،              :  التصور المختلط  -2

إذ ينظر بعض المفكرين إلى األردن ضمن المجموعة األقل عداء رسميا إلسرائيل، غيـر أن مـستوى                 
 قلقا لدى المفكرين اإلسرائيليين، وهو ما يجعل النظرة اإلسرائيلية مضطربة السـيما             العداء الشعبي يثير  

في إطار السياسات اإلستراتيجية على المستوى اإلقليمي وفي إطار المشاركة في االستراتيجيات الدوليـة              
  .نحو المنطقة

  اضطراب الرؤية اإلستراتيجية: إسرائيل - ب
اك حقيقة الموقف األردني ولو في بعده التكتيكي من مؤشرات عدة           يتضح االضطراب اإلسرائيلي في إدر    

  :مثل
حيث يرى الباحثون اإلسرائيليون أن األردن انتقل من اعتبارها إخطبوطا إلى تقبل            : الموقف من إيران   -أ

دعوة لم تتم بعد من قبل الملك األردني لزيارة طهران، ناهيك عن رفض األردن في سياسـاته العلنيـة                   
أن إيران أصبحت أقوى وفي طريقها      " ان عسكريا، ويفسر باحث إسرائيلي ذلك بأنه ناتج عن          ضرب إير 
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إلى امتالك سالح نووي من ناحية، وأن األردن لم يعد واثقا أو مطمئنا للحماية األمريكيـة مـن ناحيـة                    
ت  أخرى، وقد يكون القبول األمريكي للتغيير الجذري في دول عربية مثل مصر وتونس عمق ضـرورا               

  . تكييف األردن لشبكة عالقاته اإلقليمية
الدور الهام الذي لعبته األردن في محكمة العدل الدولية إلصدار قرارها بخصوص الجـدار الـذي                 -ب

رأت فيه مقدمة لتفريغ سكاني قد يهدد التوازن السكاني فيها، وهو مؤشر على أن األردن سـينتقل مـن                   
  ).باالستجابة للمتغيرات الداخلية( إلى إستراتيجية التكيف) ارجيبفعل المتغير الخ(إستراتيجية التكييف 

 التحول في الموقف األردني من اعتبار الدولة الفلسطينية مصدر قلق إلى اعتبارها هدفا حيويا، ولعل                -ج
، لها امتداداتها الرسمية، خطورة     "شرق أردنية "ذلك غير منفصل عن الفكرة السابقة، وربما إدراك نخب          

 الصهيوني على الكيان السياسي األردني عزز من التوجهات الحكومية األردنية في هذا االتجاه،              المشروع
قد تكون موافقـة    " شرائح نخبوية فلسطينية  "بل أصبحت لدى بعض الشرائح من هذه النخب هواجس من           
  .ولو بشكل ضمني على تصورات كتلك التي أتينا على ذكرها

وأن السالم معها يحول دون انتشار قـوات        . عازلة"اعتبار أنها دولة    إسرائيل تنظر إلى األردن على       -د
، غير أن التحوالت في العراق وتطورات األوضاع  األخيـرة فـي             "عربية على أراضيها ضد إسرائيل    

سوريا ومصر وغيرها من الدول العربية جعلت التصور اإلسرائيلي في هذا المجـال فـي حالـة مـن                   
خفوت الشعار الفلسطيني بشكل واضـح فـي الثـورات          (شرات مشجعة   الهواجس المتضاربة، فثمة مؤ   

  ).الخ، قياسا بغلبة شعارات الفساد والديمقراطية..العربية، أو فكرة الوحدة 
بينما هناك مؤشرات مقلقة من أن تتمكن القوى الدينية واليسارية المناهضة للمشروع الـصهيوني مـن                

و غيرها، وهي تصورات تجعل احتماالت استمرار السالم        قطف ثمار هذه الثورات عبر صناديق اقتراع أ       
  .في المنطقة أمرا غير مؤكد بقدر كاف

وال شك أن قدرة  إسرائيل على توظيف شبكة عالقاتها الدولية للضغط على األردن لتكييفه هي قـدرة ال                   
 وقد يكـون    مجال لتجاهلها، وهو أمر ال شك أيضا أنه حاضر في أذهان صناع القرار السياسي األردني،              

االنضمام لمجلس التعاون عامل مساعد لتحسين القدرة التفاوضية لألردن أمام أية ضغوط دوليـة غيـر                
  .مواتية

ويكفي التوقف عند مثال محدد وهو موضوع الرغبة األردنية في إنتاج الوقود النووي ألغـراض حـل                 
 وأبدت الواليات المتحدة نوعـا      مشكلتي الطاقة والمياه في األردن، وهو الموضوع الذي رفضته إسرائيل         

" من التناغم فيه مع الموقف اإلسرائيلي، ووصفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية رد الفعل األردنـي بأنـه                 
  ".غاضب ومصر على موقفه

وانعكس هذا القلق األردني في الشعور بتراجع العالقات األردنية اإلسرائيلية، فقد عبر الملك عبد اهللا عن                
لم تكن سيئة ومتوترة في أية فترة منذ معاهدة الـسالم            " قوله أن العالقات بين الطرفين       ب 2010ذلك عام   

  .، يقصد منذ عقد المعاهدة األردنية اإلسرائيلية"كما هي عليه اآلن
  احتماالت العالقة المستقبلية - ت

خرى، لكن تطـور    إن النظرة التاريخية للعالقات األردنية اإلسرائيلية تحمل مالمح متباينة من مرحلة أل           
المشروع الصهيوني في المنطقة يشير إلى أن االتجاه العام للمستقبل المتوسط والبعيد لعالقات إسـرائيل               

  :مع المنطقة ومن ضمنها األردن  سيتجه للتوتر من جديد، وهو ما يتضح في المؤشرات التالية
كان االتجاه العام فـي الـشارع       تنامي وزن الشارع العربي في صنع القرار السياسي العربي، ولما            -1

العربي أكثر عداء إلسرائيل من أغلب النخب الحاكمة، فإن نجاح المسار الديمقراطي في الدول العربيـة                
  .سيوصل قوى أقل استعدادا لتمرير المشاريع الصهيونية، وهو ما قد يعزز نزعة التصادم

 العسكرية فإن القـادة الجـدد سيـسعون         وإذا فشل المشروع الديمقراطي وعادت المنطقة إلى االنقالبات       
لتأسيس شرعيتهم على شعارات تجد صدى لها في الشارع، وتمثـل القـضية الفلـسطينية أحـد هـذه                   
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الشعارات، وفي كل الحاالت لن تكون األردن بمنأى عن هذه التحوالت وإن اختلفت التفاصيل من دولـة                 
  . اإلسرائيلية مجدداعربية ألخرى، وهو ما يفضي لتوتر في العالقات األردنية

استمرار قيادات وأحزاب ومفكرين إسرائيليين في إثارة موضوع الوطن البديل وطرح الموضوع في              -2
وسائل اإلعالم أحيانا وفي داخل مؤسسات الحكومة اإلسرائيلية أحيانا أخرى، وهو ما أدى إلـى اقتنـاع                 

المشروع الصهيوني من اعتبار الموضـوع      شرائح متزايدة في النخب األردنية المختلفة إلى التعامل مع          
إلى اعتباره خيارا استراتيجيا لدى إسرائيل، مع إدراك هذه النخب مخاطر مثـل             " دعاية سياسية " مجرد  

هذا المشروع إذا دخل إلى دوائر صنع القرار األمريكي عبر اللوبي الـصهيوني، السـيما وأن التخلـي                  
منذ فيتنام الجنوبية مرورا ببينوشيه     ( ة عربية وغير عربية     تجسد في حاالت عديد   " الحلفاء"األمريكي عن   

  ).الخ..في التشيلي إلى شاه إيران وتايوان وجورجيا وصوال إلى حسني مبارك وبن علي وعلي صالح
 المالبسات الثنائية في العالقات األردنية اإلسرائيلية، وقد الحظنا ذلك في  قضية المشروع النـووي                -3

مالبسات التداخل الفلسطيني األردني ومحاولة إسـرائيل اسـتثمار هـذا التـداخل             األردني، وفي قضية    
، ناهيك عـن عـدم   )مثل عالقة حماس واإلخوان الفلسطينيين وموضوع القدس   ( لصالحها بأشكال مختلفة  

  .تطور هذه العالقة كما الحظنا من تصريحات الملك
وع الصهيوني أحد أسس تكتلها، وهو مـا         ظهور تكتالت سياسية أردنية جديدة تعتبر التصدي للمشر        -4

، ويجمعهـا العـداء     )يسارا ويمينـا  (يتضح في تشكيل الجبهة الوطنية لإلصالح التي ضمت قوى سياسية         
  .للمشروع الصهيوني

 إصرار إسرائيل على حل أية مآزق تواجهها على حساب البيئة اإلقليمية، ولما كانـت األردن هـي                  -5
يث البعد الجيوسياسي  أو البعد الجيواستراتيجي، فإن ذلك سيدفع إلى مزيد            األكثر التصاقا بإسرائيل من ح    

  .من اإلدراك في المجتمع األردني للخطر الصهيوني على الكيان السياسي األردني
من سنتين إلى   (ذلك يعني أن مسار العالقات األردنية اإلسرائيلية هو أميل إلى التراجع في المدى القصير             

بيعة النظم السياسية العربية التي ستخرج من رحم الثـورات المتالحقـة ومـدى              ، لكن ط  )ثالث سنوات 
على النظام السياسي األردنـي مـن       )  سنوات 10-5(ديمقراطيتها ستنعكس على المدى المتوسط والبعيد     

  .ناحية وعلى سياساته اإلقليمية والدولية من ناحية أخرى ومن ضمنها العالقات مع إسرائيل
  5/6/2011، الدوحةموقع الجزيرة نت، 

  
  على التطورات في المنطقة" داغان"أثر تصريحات  .69

  عدنان أبو عامر
، "مائير داغان "تواصلت القراءات والتفسيرات اإلسرائيلية للتصريحات التي فجرها رئيس الموساد السابق           

 لتوجيه أي   خالل الفترة القريبة القادمة، سواء معارضته     ) إسرائيل(حول عدد من التحديات التي تواجهها       
ضربة عسكرية إليران، أو مطالبته بالشروع في مفاوضات مع الفلسطينيين، ورفضه إبرام صفقة تبـادل          

  "! غير مسئولة وال مبالية"مع حماس، واألهم من كل ذلك اعتباره القيادة اإلسرائيلية الحالية 
دالع مواجهات واسعة وزحـف     ليس شهر أيلول القادم، خوفاً من ان      " داغان"ولعل ما يثير القلق الشديد ل     

فلسطيني نحو المستوطنات، وإنما موقف القيادة اإلسرائيلية في مواجهة هذا الموقف، وقد يحمل تهديـداً               
  ! حقيقياً على وجود الدولة

لم يطرح خطة محددة في المرحلة القادمة، لكنه تحدث بشكل يعبر عن طبيعة الموقف              " داغان"ورغم أن   
طياته العديد من األخطار المرتقبة، ولهذا خرجت الكلمات منه لتعبر عن الحقيقة            الراهن، الذي يحمل بين     

التي يراها هو، من منظاره األمني االستخباري، معبراً بما ال يدع مجاالً للشك أنه ال يثـق كثيـراً فـي                     
من الخطـر   القيادة الحالية، وقدرتها على تحمل الموقف، وكيفية التعامل مع االستحقاقات القادمة، حيث يك            
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من ضغوطات وعزلة، مما سيدفع القيادة الحالية التخاذ قرارات غير          " إسرائيل"الحقيقي فيما ستتعرض له     
  . مسئولة، ومواجهة أكبر التهديدات التي قد تلحق بها

قد تواجه في هذه الحالة موقفاً شبيهاً لما حدث في األيام األولـى لحـرب أكتـوبر                 " إسرائيل"واعتبر أن   
ة أنه يقدر نتائج اندالع حرب واسعة في هذه المرحلة، ستكون نتائجها كارثية عليها، ويجب               ، خاص 1973

ضبط نفس عـسكري ومبـادرة      "منع اندالعها، مما دفع ببعض المعلقين لتعليق على تصريحاته بوصفها           
  ". سياسية

 إلى جانب عدد مـن      علماً بأن العاصفة التي أثارتها تصريحاته لم تهدأ بعد، والسيما وقد أعلن أنه وقف             
، لمنـع مـا     "عاموس يـدلين  "و" يوفال ديسكين "و" غابي أشكنازي "القادة العسكريين واألمنيين السابقين ك    

، والسيما وأن الحـديث     "بنيامين نتنياهو وإيهود باراك   "، قد يقدم عليها الثنائي      "مغامرة خطيرة "وصفها ب 
وشاركت في نقاشات سرية معهمـا، لكنـه        ألسرار الدولة،   " كاشفة"يدور عن شخصيات بحكم مناصبها      

  . يخشى اآلن من عدم وجود من يمنع وقوعها
  المصفي األسطوري• 

، خاصـة وهـو المعـروف فـي         "الهالة األمنية "مصداقية إضافية، تلك    " داغان"ومما يكسب تصريحات    
جـيمس  ال"من الموساد، وعشق اإلسرائيليين للشخـصيات       " المصفي األسطوري "األوساط االستخبارية ب  

، وبتجربته العسكرية واالسـتخبارية،     66التي تخلق نزعة القوة األمنية، ولذلك فإنه في عمره ال         " بوندية
، وهو يعد تلميذه النجيب، ويتمتع بتأييد العصبة التـي          "شارون"يذكر أكثر من أي شخص آخر بشخصية        

 سيستخدم وسائل أكثـر حـدة،       أحاطت به، ما يعني أنه إن لم يسكت، وواصل توجيه سهام انتقاداته، فإنه            
  . كتسريب تفاصيل محرجة عن اإلهمال في اغتيال رجل حماس محمود المبحوح

الهزيمة اإلسرائيلية في اللطرون عام     " شارون"أوساط إسرائيلية قالت إنه مثلما كانت الصدمة األساسية ل        
، وعلى  1973ى من أكتوبر    ذلك السقوط اإلسرائيلي في سيناء في األيام األول       " داغان"، فإن صدمة    1948

خلفية هذه الصدمة، فإنه يشعر بالواجب األخالقي األسمى لمنع حرب صعبة غير ضرورية، ولذلك فهـو             
  . 1973غير مستعد ألن يكون شريكاً في الصمت، كالذي سبق حرب 

الجـارة  حين يدقق رئيس الموساد السابق في البدائل اإلقليمية، فإنه يشعر بالقلق مما يدور في               : وتواصل
مصر، لمالحظته ضعف وفقدان سيطرة لدى النظام العسكري الحالي، كما ال ترجع مخاوفه من اإلخوان               
المسلمين بل من الفوضى، وفي المقابل، فإنه يرى في السعودية الدولة األهـم واألقـوى فـي الـشرق                   

، ورغـم   "مع الريـاض  عالقته الوطيدة   "األوسط، حيث يرتبط تأييده لمبادرة السالم السعودية بما وصفه          
مفاجأته لمستمعيه بجزء من حديثه القوي والمقلق، لكنه يقدر أن األيام الحالية غير عاديـة، وأن الدقيقـة                  

  ! 90هي 
لقد تسرح الرجل بعـد     : طيلة سنوات، يقول  " داغان"، الذي عرف    "يعكوب بيري "رئيس الشاباك األسبق،    

ات إليه بتركيز، كل كلمة يقولها تخرج بشكل مدروس،         سنوات كثيرة في الخدمة، وينبغي سماعه، واإلنص      
يقـظ أمـام الواقـع،      " داغان"، بمعنى آخر، فإن     "ولها أساس، ألنه يعلم كيف يتحمل المسئولية عن حديثه        

تقديم مبادرة في المجال السياسي، ألنها تتجه نحو أيام صـعبة ليـست سـهلة،               " إسرائيل"ويفهم أنه على    
آلتين من المنظومة التي كانت طيلة سنوات على صلة بشكل عميق باألمور            وعليها أن تسمع األشخاص ا    

  .العسكرية واألمنية
  6/6/2011، موقع فلسطين أون الين
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  عندم تصبح اقامة الفلسطينية مطلباً إسرائيلياً .70
  عبد القادر حسين ياسين. د

  .فلسطيني ومازال، حلماً يراود مخيلة الشعب ال" الدولة الفلسطينية" عاما كانت 63منذ 
ولكن ما هي الدولة الفلسطينية التي يقبل بها الفلسطينيون ، بسبب الفارق بين ما نريد، ومـا يمكـن أن                    

 وما هي األهداف التي تنـشدها        ؟!يتحقق لنا ، حسب اإلمكانيات والمعطيات والمتغيرات العربية والدولية        
   ؟!دولة يقبل بها عشرة ماليين فلسطيني

ات يمكن اإلشارة إليهاعند الحديث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ، ومن أهـم تلـك                هناك عدة مرجعي  
  :المرجعيات 

 المعروف بقرار التقسيم، الذي كان مرجعية شكلية للمنظمة         181قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم       
ي رفضته الدول العربيـة     وهو القرار الذ  ...الصهيونية العالمية إلقامة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية       

  .في ظروف سياسية وتاريخية معروفة 
وكان رفض العرب لقرار التقسيم آنذاك قرارا منطقياً ، ألنه رفض قائم على الحق التـاريخي للـشعب                  

بالتصرف بحقوق  ) بريطانيا(الفلسطيني في وطنه فلسطين، وعلى عدم أحقية الدولة التي تتمتع باالنتداب            
ضوعة تحت االنتداب وال بأرضها، وألنه بني أيضاً على البعـد القـومي للقـضية               الشعب والدولة المو  

  ...الفلسطينية كمرجعية للقرار 
وألسباب عديدة لم يتمكن الفلسطينيون من إقامة دولتهم المستقلة وفقا لقرار التقسيم ، وهـو القرارالـذي                 

كافة األحزاب االسرائيلية من اليمين     ترفضه اسرائيل ويؤكد بنيامين نتنياهو رفضه له ، تشاطره في ذلك            
؛ وال يريد أي منهم أن يذكر القرار باعتباره مرجعية سياسية وقانونية من أي نـوع ألنهـم                  "اليسار"الى  

، ويؤكد الزعمـاء    "نقضته حروب وأسقطته مرجعيات أخرى    "يرون أن ذلك القرار الذي رفضه العرب،        
   .االسرائيليون هذا القول في كل مناسبة 

 بـال أنيـاب وال      -كن القرار اآلنف الذكر لم يسقط من مرجعية األمم المتحدة بوصفها مرجعية دولية              ول
 بل أخذت تضعفه اليوم مزاحمات مرجعيات أخرى تطغى على المرجعية الدولية في هذا المجال،               -أظافر

  ..."خارطة الطريق"ومنها ، على سبيل المثال ال الحصر ، مرجعية مؤتمر مدريد، ومرجعية 
دولة "إلقامة  " بدون أي شروط  "الفلسطيني ليل نهار بأنه مستعد للعودة الى المفاوضات         " الرئيس"ويذكرنا  
، بوصفها المرجعية التي تباركها الواليات المتحدة األميركيـة؛         " خارطة الطريق "على أرضية   " فلسطينية

   .وهي عنده تجبُّ ما قبلها من المرجعيات األخرى
ولم يتأسس موضـوع إقامـة الدولـة الفلـسطينية          ... ضالية فال يذكرها محمود عباس    أما المرجعية الن  

المطروح حالياً على مرجعية نضالية يكون هدف الدولة فيها تحرير الوطن، وانتزاع السيادة الكاملة على               
من العدو مـن مـساحات تـشغلها        " ينتزع"أراضيه، وإنما يقوم على مرجعية تعتمد القبول بما يمكن أن         

إن كـل مـا     ... من الشعب الفلسطيني لممارسة السلطة عليها انطالقاً من اتفاقية أوسلو         " تجمعات بشرية "
   .فعلته هذه السلطة العتيدة هو تقديم التنازل تلو التنازل بما يرضي العدو الذي ال نهاية ألطماعه

 1988ر في تشرين الثاني عام      وعليه فإن كل ما يتعلق بإعالن قيام الدولة الفلسطينية، الذي تم في الجزائ            
وأهدافه، التي يأتي في مقدمتها تحرير      " الميثاق الوطني الفلسطيني  "، استناداً إلى مرجعية نضالية يحكمها       

  .فلسطين، قد تم تغييبه والقفز فوقه، وكأنه لم يكن أصالً
 وثمانين دولة فـي كافـة       مع أربعة " منظمة التحريرالفلسطينية "ولم تعد العالقات الدبلوماسية التي أقامتها       

التي ال يمل عباس من الحديث عنهـا ال         " الدولة" ف    .أرجاء العالم ، لتساوي شيئاً على الصعيد الرسمي       
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"  وال إلى مرجعية مؤتمر مدريد، وال إلى المرجعيـة النـضالية، ألن            181تستند، ولو شكلياً، إلى القرار      
  .بذلك وانطالقه عملياً وواقعياً منهتجاوزت كالً منها بإقراره علناً " اتفاقية أوسلو

يحتاج إلى وقفة متروية عند بعض المعطيات       " دولة سلطة الحكم الذاتي   "وعلى هذا األساس فإن النظر إلى     
   ! ما هي جغرافيتها وحدودها وأطرها ومقوماتها؟ :والتساؤالت 

ن كـل جانـب، وال يـسمح        بال حدود مع دول الجوار العربية، وتحيط بها اسرائيل م         " الدولة"هذه: أوالً
بالخروج منها أو بالدخول إليها إالّ بعد الحصول على موافقتها المسبقة، ومن المنافذ التي تحددها وتنشئ                

وقد أعلنت اسرائيل غير مرة أنها تملك السيادة على األرض، وتمنح سلطة الحكم الـذاتي       . لها سلطة فيها  
" االشراف الكامـل  "كما أن اسرائيل تتولى     . خدمات لهم ، وتخولها بتقديم ال   "االشراف على شؤون السكان   "

على أمن الحدود التي تحددها بنهر األردن شرقاً ، والحدود الدولية مع مصر ولبنان وسورية، وال تسمح                 
   .بتجاوز ذلك

ممزقة ومخترقة بالعشرات من المستوطنات والمعسكرات االسـرائيلية ،         " الدولة"أما من الداخل فان هذه      
 التفافية يسيطر عليها الجيش اإلسرائيلي، ويستخدمها المستوطنون االسرائيليون ، وتوجد فـي             أو بطرق 

كل منطقة استراتيجية، وهضبة مواقع للعدو، تجعل كل ما هو قريب منها بحكم الـساقط فـي قبـضتها                   
   .عسكرياً

 فان الموارد الطبيعية ،  للدولة العتيدةEconomic Viabilityأما بالنسبة لللقدرة االقتصادية على البقاء 
والمقومات الرئيسة للعيش والتنمية، وفي مقدمتها مصادر المياه والثروات الطبيعية فهي تحـت سـيطرة               

  .كما أن قوة العمل الفلسطيني رهن بقبوله الستخدامها... العدو االسرائيلي وبتصرفه التام
" دولـة "وحاشيته يتحدثون عـن     " الرئيس"وال يحتاج المرء الى ذكاء خارق ، أو عبقرية فذة ، ليدرك أن              

منها الى دولة فلسطينية مستقلة ذات سـيادة        " إمارة أندورا "أو  " حاضرة الفاتيكان "هي أقرب ما تكون الى      
لمن لم يسمع بها  هي إمارة صغيرة تقع         "  أندورا"و... كاملة على أراضيها ومواردها الطبيعية والبشرية       

رنيه، وتحيط بها فرنسا من الشمال ، واسبانيا من الجنوب ، وتقع فـي              في الجانب الشرقي من جبال البي     
..  ألفـا  32 ميال مربعا وعدد سكانها      175وال تزيد مساحتها عن     . منتصف الطريق بين برشلونة وتولوز    

ليس لها دستور وتعتمد على قوانين إقطاعية متوارثة تخضع لسيادة ثنائيـة، يرأسـها              " دولة داخلية "إنَّها  
، وعلـم،   ) أنـدورا القديمـة   (جمهورية الفرنسية ورئيس أساقفة أورغل في اسبانيا، لها عاصمة          رئيس ال 

وبرلمان، وحكومة، ،وهي مزدهرة من الناحية السياحية ، وال تتمتع بأي شكل من أشكال السيادة، وتتولى                
  .كل من فرنسا وإسبانيا مسؤولية الدفاع عنها

عباس ، ويبشرنا بها صائب عريقات هي بال سلطة روحية مـن            التي يتحدث عنها محمود     " دولة"إن ال   
أي نوع، وبال سلطة سياسية وسيادية أيضاً، وقد فقدت الشرعية النضالية، وتخلت عنها يوم وقعت اتفاقية                

 رومـا، فـان      وكما أن الدخول الى الفاتيكان ال يتم اال عبر أبـواب          . أوسلو واتخذتها مرجعيتها النهائية   
   .حصراً" العاصمة األبدية للشعب اليهودي:أورشليم "عباس لن يتم اال عبر أبواب " تيكانفا"الدخول الى 

أو  كما يقول األخوة السوريون       (أما الكالم عن مؤسسات الدولة، فهو كالم منفوخ، أو يقصد منه االنتفاخ             
فالدولة أساساً  . ةالدول" وهم"، ألنها مؤسسات حكم ذاتي محدود لها أن تعيش          "!) ضارب حاله بحجر كبير   "

  .سيادة وقوة تحمي تلك السيادة
في أي بلد في العالم هي مصدر كل        ) جيش ، شرطة ، وحرس حدود     (من نافلة القول أن القوات المسلحة       

إن أفراد شرطة الحكم الذاتي ال يملكون الحـق فـي حمـل             . قوة للدفاع عن أمن البلد وسالمة مواطنيه      
لجيش االسرائيلي ، الذي يرافقهم في دورياتهم ، التي تهدف إلى حماية أمن             سالحهم الفردي إالّ بموافقة اا    

   .الجيش االسرائيلي والمستوطنين من الشعب الفلسطيني أكثر مما تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني ذاته
إن دولة ال تملك السيطرة الفعلية على األرض، وبال أي شكل من أشكال السيادة ، وبال قـوات مـسلحة                    
تحمي السيادة أو تؤسس لها، وتسيطر على أمن معابرها البرية والبحريـة والجويـة قـوات االحـتالل                  
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قد تزهو ألوانه في ضوء الشمس إذا ما نشر، ولكنه ال يشكل أكثـر              " ... عهن منفوش "االسرائيلي، هي   
   !.من رغوة ضوئية قد تعجب الناظرين

ه المستقلة، وأن يسعى إلى تكوين مؤسساتها، ويعمل مـن          إن من حق شعبنا الفلسطيني أن يقيم دولت       : ثانياً
هي لعشرة ماليين فلسطيني    " الدولة" فهل هذه     .أجل تقويتها، ويؤسس من خاللها لوجود ذي أهداف ورؤية        

   !أم لجزء منهم؟
حق المواطنة لكل فلسطيني وتتيح له ممارسـة        " الدولة"بعبارة أكثر وضوحا ، هل تستطيع أن تمنح هذه          

حق بحرية واحترام، وتمكنه من دخول أرض الوطن واإلقامة فيها ، أم أنها ال تستطيع أن تمـنح                  ذلك ال 
   !على منحه إياه ؟" إسرائيل"هذا الحق أصالً إال لمن توافق

التي يتحدث عنا عباس ليست دولة الفلسطينيين جميعاً، وإنما هي دولة من شملتهم اتفاقيـة               " دولة"إن ال   
) يشكلون نصف الشعب الفلـسطيني    (إن خمسة ماليين فلسطيني في دول الشتات        أوسلو بالنص، وعليه ف   

إال أن تقـوم    " الدولة"وال يمكن لمثل هذه     . محرومون من حقوق المواطنة، ومن حق العودة، ومن وطنهم        
   .بمهام أمنية لمصلحة العدو، وبمهام خدمية نيابة عنه 

إسرائيل في  " حق"فيما اغتصبته من فلسطين، وب      الحركة الصهيونية   " حق"كما أنها تكرس االعتراف ب      
السيادة الفعلية على أرض فلسطين التاريخية من نهر األردن الى البحر األبيض المتوسط؛ ومقاومة كـل                

حسب المفهوم اإلسرائيلي لإلرهاب ، ويهـدد       " إرهاباً"فلسطيني يقول بتحرير فلسطين؛ ألنه إنما يمارس        
، ويعمل على سحب السجادة الحمراء العزيـزة علـى نفـس            "لحكم الذاتي دولة ا "قامت بموجبه   " سالماً"
رئاسياً على حساب آمال شعبه في العودة وإقامة الدولة         " وهماً"في جوالته الكثيرة التي تشكل له       " الرئيس"

  .المستقلة 
" صانع سالم  "كما ان إقامة مثل هذه الدولة يفتح الباب أمام تسويق العدو الصهيوني عربياً ودولياً، بوصفه              

وتمكنه من إقامة جسور تواصل مع العالم العربي، وتحقق مصالحه وتحميهـا؛ بنـوع مـن المباركـة                  
ومن الجدير بالذكر أن اقامة عالقت بين قطر واسرائيل كان بتشجيع وضغط            . والضغط الفلسطيني أحياناً  

   ..من رموز السلطة الفلسطينية 
 مرجعيتها، والرضا األمريكي الذي تنشده ، وتعلى شأنه فوق كل           وبناء على ما سبق ذكره ، واستناداً إلى       

هـو تـسويغ ال يملـك       " خطوة على طريق التحرير   "مصلحة وشأن، فإن كل ادعاء من قبلها بأنها تشكل          
   .مصداقية، وال يقوم على أسس ، وال يستند إلى معطيات واقعية وحقيقية يمكن أن تصمد لالمتحان

الميثـاق  "في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرضية المرجعية النضالية و         ليس ثمة فلسطيني ال يرغب      
  ...وتقرير المصير" حق العودة"، و"الوطني الفلسطيني

إن آخر ما يتوقعه شعبنا هو قيام دولة مسخ ، تعمل على قمع الشعب الفلسطيني في الداخل، وتحقيق مـا                    
قة مناضليه ، وإقصاء الشعب الفلسطيني في دول        عن تحقيقه ، ومشاركة العدو في مالح      " إسرائيل"عجزت

الشتات عن قضيته بمحاولة انتزاع المرجعية منه، وتشويه تلك المرجعية بتزويرها وتقزيمهـا وإلحاقهـا               
  ...بالعدو تابعة ذليلة، راضية بما يمن به عليها من فتات
ة مطلباً اسرائيليا إلفراغ القضية من      الفلسطيني" الدولة"من نكد الدنيا على شعبنا الفلسطيني أن تصبح إقامة          

مضمونها، وصوالً إلى تكريس ما اغتصبه العدو من أرض وحق، وما فرضه على شعبنا بقوة اإلرهاب                
والقهر، وبخلق الوقائع على األرض لفرض األمر الواقع، ذلك المسلسل البشع المستمر من األحداث الذي               

   .ال تبدو له نهاية 
" إنتصار تـاريخي  "مثل هذا الدولة المسخ ، وتقديمها لشعبنا الفلسطيني على أنها           " تزيين"سيحاول البعض   

و " شـطارة ال تجـارى    "و" مهارة عالية "ذات  " جبارة"تم انتزاعه من بين أنياب الوحش االسرائيلي بقوة         
   !!بامتياز" فهلوة"
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نوع في نفوسنا، بل ينبغي     إن كل ما يقوم به العدو من مناورات مكشوفة ينبغي أالّ يترك إحباطاً من أي                
   .أن يدفعنا إلى مزيد من النضال، واإليمان بحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة 

  وبعد ؛
شـعب  ) ، والعين التي تالطم المخرز، والكف التي تلطم الـسيف         " جمل المحامل ( "إن شعبنا الفلسطيني    

لكنعانية القديمـة ، يحتـرق طـائر        في األسطورة ا  ...  صبور، طويل النفس، واثق الخطى ، مديد النظر       
وفي أرض كنعان، اليوم، نسل لشعب يتجدد فـي         ... من جديد  العنقاء ويستحيل رماداً، ومن رماده ينبعث       

  . النار، وال يرضى بأقل من حريته
  6/6/2011، القدس العربي، لندن

  
  ما الذي يعرفه دغان؟ .71

  عاموس هرئيل
مئير دغان، بنيامين نتنياهو وايهود بـاراك وحـدهما عـن           ال تُخرج تصريحات رئيس الموساد السابق،       

كان كالمه في جامعة تل ابيـب       (فاالغتيال الذي يجريه دغان على الخيار العسكري في ايران          . سكينتهما
يفاجئ ويقلق آخـرين مـن   ) هو المرة الثالثة التي تطرق فيها للمسألة بقدر يزداد من التصريح والتفصيل     

  .جهاز االمنزمالئه في الماضي في 
فليس لرئيس الحكومة ووزير الدفاع كثير من المحبين بين األمنيين الـذين            : ليس االمر أمر اسلوب فقط    

لكن عددا من اولئك االشخاص الذين يعرفون جيدا الصورة العامة قلقون من خطر ان              . خضعوا لسلطتهما 
. واجهة خطط طهـران الذريـة     تضعضع التصريحات الجهد االسرائيلي الستحثاث عملية دولية فعالة لم        

رب «بغير خوف ايراني حقيقي من قصف اسرائيلي وبغير فهم في الغرب أن اسرائيل قد تعاود توجـه                  
  .، سيكون من الصعب توقع نتائج ايجابية»البيت جن

حينما قصف سالح الجـو بحـسب        (2007يجري التباحث االستراتيجي االسرائيلي في األمد بين ايلول         
 الذي سيكون منتهى االجراء الفلسطيني فـي  2011وبين ايلول ) المنشأة الذرية في سوريا   مصادر اجنبية   

 أو فـي ايلـول   2009وما ال نعلمه هو الذي حدث بين ذلك؛ فماذا حدث مثال في ايلـول               . االمم المتحدة 
2010.  

 المدة، فـي مـسألة      عن الحيرة الداخلية عند القيادة االسرائيلية، في تلك       ) وال يقوله (ما الذي يعرفه دغان     
قصف ايران؟ إن زعم ان نتنياهو وباراك قد يحاوالن الهرب من االزمة المتوقعة حول اعالن االستقالل                

لكن السؤال هـو مـا الـذي        . الفلسطيني الى هجوم مدبر على ايران يبدو مثل نظرية مؤامرة مبالغ فيها           
اذا كانـت   .  رئيسة في السنين السابقة    يعرفه االشخاص الذين كانوا داخل الغرفة عن التطورات في نقاط         

لدغان كما يبدو بين السطور فرص للتأكد من عدم وزن االمور عند االثنين، فان النقاش الحالي يخـرج                  
  .تماما من غرفة المباحثات وينتقل الى المجال العام

تـار ان   في حال كهذه، ال يكفي التعبير عن احتجاج مهذب في حلقات مغلقة، وال عجب من ان دغان يخ                 
والى ذلك يشاركه رأيه في صورة اتخاذ القرارات كما يبدو رئيس االركان الـسابق              . يقرع أجراسا أكبر  

الـسابق  » أمـان «السابق يوفال ديسكين وبحماسة أقل قليال، رئـيس         » الشباك«غابي اشكنازي، ورئيس    
  .عاموس يادلين

: ي لبنان، عن واجبات المستوى العمليـاتي      إليكم ما يقوله التقرير المرحلي للجنة فينوغراد بعد الحرب ف         
. واجب الوالء األعلى للمختصين هو لمهنتهم ولعملهم ال لمن يتولى عليهم أو للمنظمة التي يخدمون فيها               «

لكن عندما يعمل مسؤول أو منظمة في       . يفضل دائما البدء بالنقاش واالنذار داخل المنظمة وبطرق مقبولة        
  .»حقيقي، فعليه ان يحذر من ذلك وأال يمتنع عن مواجهة المسؤولينرأي المختص على نحو فيه ضرر 
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بخالف االنطباع الذي أحدثه كالم دغان، ليس رئيس الموساد هو الرجل المفتاحي في القرار بشأن ايران                
، اعتاد اشـكنازي أن يهـديء       »ال يخرجون لهجوم دون رئيس هيئة االركان      «. بل رئيس هيئة االركان   

منذ تولى . الكرة موضوعة اآلن في األساس عند وريثه بني غانتس        . قلقين في مدة واليته   نفوس محادثيه ال  
  لكن . رئيس االركان الجديد عمله في شباط استعمل في الجيش اسلوبا آخر أكثر هدوءا وأكثر انفتاحا للنقد               

  
صرار على  فلديه الباعث ولن يحجم عن اال     : أحد قادته في الماضي يوصي بأال نخطيء الظن في غانتس         

  .ما يخصه في المفارق الحرجة
  5/6/2011، هآرتس
  6/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  الصــراعخلفيــة  .72

  بن كسبيت
بودي، باسم الشعب اليهودي، اإلعراب عن امتناني لك على كل األمور الكبيرة والمستترة التي أنجزتها               «

مة بنيامين نتنياهو رئيس الموساد مئير داغـان        هكذا ودع رئيس الحكو   . »لشعب إسرائيل، شكرا لك مئير    
وفي مراسم وداع داغـان فـي       . قبل شهور معدودة، وألقى نفسه عليه بعناق دببة لصيق، أمام الكاميرات          

وكان بوسع أي   . مقر الموساد، كان نتنياهو أكثر إسهابا وأفرط في الثناء على الرئيس السابق هنا وهناك             
طباع بأن من يخلي مكانه ليس مئير داغان من رئاسة الموساد وإنما الملك             مراقب من الجوار أن يأخذ االن     

ويوم أمس األول، مساء يوم الجمعة في النشرة الرئيسية للقناة العاشرة عرض            . داوود عن عرش إسرائيل   
ولمـن لـم يفهـم      . المراسل السياسي اقتباسات من كالم مسئول رفيع المستوى جدا في الحلبة السياسية           

  .فإن هذا المسئول ليس سوى رئيس الحكومة أو من يمثلهالمقصود 
لـدينا الكثيـر   . شخص مجنون ألغى خيار مهاجمة إيران«: ماذا يقولون حاليا عن داغان؟ هذا ما يقولون      

هدف هذه العصابة هـو إسـقاط رئـيس         ... إذا أراد فليذهب للسياسة   ... مما يقال عن اتزان هذا الرجل     
  .حكومة أثناء واليته

إن القرار لـيس    . ر مشوه وغير سوي، النقاش مشروع، ولكن ينبغي أن يجري في غرف مغلقة            ثمة أم «
إن هـذا عمـل     . بيد الموظفين، وداغان، هذا المجنون، يلحق الضرر بأسرار الدولة ويلغي خيار الهجوم           

  .والكثير من كالم من هذا القبيل. »تخريبي
  هل انقلب؟

ما ينبغي فعله   . فقدان الحكمة . ن المقربين منه، توحي بالذعر    إن هذه االقتباسات عن رئيس الحكومة أو ع       
في مثل هذا الحال، هواالنحناء، ترك األمور تسير، وكحد أقصى رجم داغان عبر أحد األلسنة الالذعـة                 

  .التي تنتظر دورها على هامش الحلبة
لقـد سـأل أرييـل      . بدال من ذلك جاء إعالن الحرب التي ستطيل الصراع الحالي وتبث فيه حياة جديدة             

واليوم ينبغي لنا   . لليد اليمنى أم اليسرى   . ألي يد من يديه ينبغي تقديم المساعدة      : شارون ذات مرة نتنياهو   
تلك التي تمتدح داغان وتتوجه بطال قوميا، أم تلك التي          . أي من أقواله يجب أن نصدق     : أن نسأل نتنياهو  

  .تجعله مخربا، مجنونا، يلحق الضرر باألمن القومي
ومتـى قـال    . فليس معقوال أن داغان انقلب خالل أسابيع وقفز من موقع البطل القومي إلى عدو الدولة              

إذا تعلق األمر بمجنون، فلمـاذا      : نتنياهو الحقيقة؟ هل في كانون الثاني، أم في حزيران؟ وفضال عن ذلك           
   لثمان سنوات؟مددت له واليته، سيدي رئيس الحكومة؟ ولماذا سمحت لمجنون بأن يترأس الموساد

إذا كان الرجل عديم االتزان، كان ينبغي أن تلحظ ذلك في حينه وأن تظهر له الطريـق نحـو التقاعـد                     
بأسرع وقت، أليس كذلك؟ بدال من ذلك قمت بالتمديد له، مرة تلو مرة، وربما لـوال قـضية المبحـوح                    
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. ال وشاكرا من هنا حتى طهران     لمددت له سنة تاسعة، وعندما أنهى خدمته ألقيت نفسك عليه معانقا ومقب           
  .وكيفما نظرنا لألمر فإنه ينطوي على جانب مزعج

  يتطلع للسياسة
. وهم يعرفون ذلك جيدا   . إذن هذه هي المسألة، وهو ال يستطيع      . »فليذهب للسياسة «ويقولون عن داغان،    

لمالية أن ينتظروا   فعلى كبار المسئولين في وزارة ا     . غالقانون المتوحش المجنون يحول دونه وتحقيق ذلك      
والمسئولون األقل مرتبة يمكنهم تنفيذ ذلك      . حوالي السنة قبل أن يقفزوا إلى البركة الذهبية لألوليغاركيين        

  ).كما حدث في األسبوع الفائت(بين عشية وضحاها 
لقد خاض إيهود باراك غمار السياسة وهو ال يزال برتبة رائد وقفز من رئاسة األركان للنشاط الحزبـي                  

إذ أن على الرجال الذين     . واليوم بات هذا محظورا   . سهولة، مثلما فعل كل رؤساء األركان قبله أو بعده        ب
فهنـا  . خدموا إسرائيل عشرات السنين أن يتجففوا بعد ذلك في الصحراء السياسية لثالث سنوات بطولها             

  .يوجد بنك أذهان وكفاءات هائل يحتشد حول حلبتنا السياسية
لقد . داغان يريد الدخول في السياسة لكنه ال يستطيع       . الحال، فإنهم على األقل يتكلمون    وبسبب أن هذا هو     

وهـم اآلن يحـاولون أن   . ، لكن ذلك ال معنى له فعـال )كما نشر هنا يوم الخميس (تحادث مع يائير لبيد     
وهـم  . »نونيغير القا «ويقترحون عليه أن    . يلصقوا به تهمة االتصال بحركة كديما، وهو أمر لم يتم أبدا          

فهذا القانون محصن بالمصالح المتراكمة للمـشرعين، ولـيس مـصالح شـعب             . يعلمون أنه ال يستطيع   
. تلك المتصلة بالجانب العمليـاتي، وغيـر المتـصلة        : وينبغي تقسيم أقوال داغان إلى قسمين     . إسرائيل

  .يض الهجوم على إيرانواألقوال العملياتية تشمل الوقوف إلى جانب األخوة عوفر، ومواصلة محاولة تقو
  لجنة التحقيق المقبلة

وماذا عن الهجوم على إيـران؟ هنـا        . بشأن األخوة عوفر، من الجائز أنه كان ينبغي لداغان أن يصمت          
فإلى ما قبل نصف دقيقة كان جـزءا        . ألنه من ناحية، االنتقادات الموجهة لداغان محقة      . الجواب مركب 

. األشد حساسية واألكثر حميمية المتعلقة بمصير الدولة والشعب       من شركاء السر، وشارك في المداوالت       
  .وليس ما يبرر أنه بعد لحظة من خلع الزي الرسمي خرج إلى المايكرفونات

. الهجوم على إيران ال تـستند إلـى أسـاس     » يكبح«أو  » يقوض«ومن ناحية ثانية، فإن األقوال عن أنه        
 إذ يمكن تفسيرها في طهران، بروكسيل وواشنطن، على         .فأقوال داغان يمكن أن تفهم في كل االتجاهات       

وإال لما خرج داغـان بحملتـه       . أنها برهان قاطع على أن نتنياهو وباراك عقدا العزم على شن الهجوم           
  .عليهما

، يجوز أن هذا الحادث يدخل إلى تصنيف آخر، مـن           )المبررة(ألنه رغم االنتقادات    . ولكن ثمة أمر آخر   
فمن الجائز أن داغان يرى فـي خيالـه لجنـة التحقيـق     . تاريخ لنا مرة في كل جيل    النوع الذي يقدمه ال   

  .، تستدعيه للشهادة وتسأله لماذا لم يحذر)باراك، القاضي وليس الوزير(الرسمية المقبلة، برئاسة 
إذا عرفت ما سوف يحدث، إذا عرفت ما يمكن أن يقع من نتائج، فها أنت قد تحررت من الخدمـة قبـل      

  حداث، لماذا لم تقرع األجراس، ولماذا لم تكشف ما سوف يقع على إسرائيل، لماذا خرست؟وقوع األ
  .»حق الجمهور في المعرفة«من الجائز أن داغان يظن أن الوضع الراهن ابتدع تعبير 

ومن الجائز أن داغان يرى نفسه، في حالتنا، كمن يؤدي مهمة قوميـة،             . فاألمر يتعلق بمصير الجمهور   
. ومن تحدث إليه في األسابيع األخيرة لديه انطباع بأن األمر كذلك          . مصيرية من الدرجة األولى   تاريخية،  

وهو على استعداد ألن يدفع شخصيا الثمن، وهو يراه رخيصا في مقابل أن يقف أمام نفسه، أمام المرآة،                  
  .لقد حاولت: ويقول

  الخوف من باراك
واألمر يتعلق بـدراما    . في إيران، مستمرة منذ عامين    إن هذه الدراما، حول ما سوف يحدث أو ال يحدث           

والعداء . عالمية، ذات حبكات رئيسية، أبطال تراجيديين، قصص ملونة، تطورات فرعية وأبطال صغار           
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كما أن محاولة تتويج يؤاف غاالنـت بـسرعة         . الذي تطور بين أشكنازي وباراك، مثال، له صلة باألمر        
فجماعـة داغـان، أشـكنازي،    .  في األهلية والخبرة، له صلة باألمررئيسا لألركان، رغم النقص الكبير    

) مع فارق في النبرة والتـشديد     (ديسكين ويادلين، وهم أربعة قادة المؤسسة األمنية، تتلفظ بالطريقة نفسها           
  .في مواجهة أداء نتنياهو وباراك، تبلورت حول هذه المسألة

يرون أن نتنياهو مجرد طفل وقع في األسر، وهـو          وهو  . والخوف المشترك عندهم جميعا هو من باراك      
والكلمات التي يستخدمها داغـان،     . رجل ضعيف وخفيف الوزن تحول إلى مجرد خاتم بيد وزير الدفاع          

يستخدمها آخرون، بشأن الخطر الوجودي النابع من هذا الثنائي، باراك ونتنياهو، وهـي األقـسى فـي                 
  .ومعظمها ال يستحق النشر. القاموس
وبـدال مـن    . بدال من داغان، تامير بـاردو     . بدال من أشكنازي، بني غانتس    .  هناك جماعة جديدة   واآلن

وحسب علمي، فإنه في القضايا االستراتيجية ليس       . ديسكين، يورام كوهين وبدال من يادلين أفيف كوخابي       
انية رئـيس   من جهة ث  . رغم أني ال أضمن يورام كوهين     (هناك أي واحد من األربعة يخالف سلفه الرأي         

. وهذا يعني هذه المرة أيضا أن هناك أغلبية ضد الهجوم على إيران           ). الشاباك أقل تأثيرا في هذه القضايا     
من ناحية أخرى، وهذه الناحية بالمناسبة مهيمنة جدا، فإن رئيس األركان ورئيس الموساد ورئيس شـعبة      

  .يبة والشخصية في عملهماالستخبارات يحتاجون لوقت قبل أن يمتلكوا الثقة بالنفس، اله
ومن الجائز أن هذا ما يقلـق جـدا         . وإلى أن يتمكنوا من الوقوف والقول لقادة الدولة رأيهم بكامل الشدة          

وأن الطريقة التي يخرج بها إلى وسائل اإلعـالم         . بالمناسبة غابي أشكنازي يظن أن داغان يبالغ      . داغان
  .ف مع أقوالهومن جهة أخرى، ال يختل. ليست صائبة وال مناسبة

  جبن اإلعالم
فانتقاداته لفقدان الرؤيا في صفوف القيادة، ولطريقة اتخاذ القرارات،         . واآلن نصل لألقوال العامة لداغان    

. وجيد أن داغان أشار إليهـا     . هذه أقوال مشروعة تماما   . للسيرورات، للحاجة الماسة للمبادرة وما شابه     
  .ومرة أخرى لرأيه هذا شركاء كثر

خدم الكلمات األشد، ويقف بصدر عار أمام الكاميرات ويعلن بلـسان الجميـع ولكـن الـشعار                 وهو يست 
إنها ال تتعلق بـاليمين أو اليـسار، وإنمـا          . ينبغي لنا جميعا أن نقلق عندما نسمع هذه األقوال        . مشترك

لغرف األشـد   فقد تواجد في ا   . وليس هناك خبير أهم من داغان     . بالطريقة التي تدار بها شئون هذه الدولة      
رغم أنه ينبغي لنا أن     (سرية، وهو فتح الخزائن األكثر إقفاال، وهو على ما يبدو يعرف عن ماذا يتحدث               

  ).ندعو اهللا أن ال تكون كذلك
والجبن المتدرج لوسائل اإلعالم    . كما أنه يرى عملية سيطرة باراك وأتباعه على الديمقراطية اإلسرائيلية         

. نالوا عنوانين رئيسيين مدويين، يوم الخميس ويوم الجمعة ضد داغـان      » مإسرائيل اليو «وقراء صحيفة   (
  .وبالمقابل يمكن العثور على انتقاداته هناك ولكن باستخدام ميكروسكوب. فعال حرب صليبية

وألن داغـان ال    . إن الصهيونية السياسية، ثقافة الخطابات الفارغة، القطيع المندفع بفرح نحـو الهاويـة            
ل حملته اآلن ألغراض حزبية، فإنه بعد ثالث سنوات لن يتذكر أحد هـذه األيـام، فـإن                  يستطيع استغال 

  .وهذا مقلق. فرضية العمل هي أنه يعمل بوحي ضميره
  5/6/2011معاريف 
  6/6/2011، السفير، بيروت
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  6/6/2011لندن، الشرق األوسط،                                                           
    


