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   اليرموكبمخيم "القيادة العامة" برصاص "النكسة" من مشيعي شهداء  فلسطينيا14ًاستشهاد ": وفا"

   ط خارجيةب ضغوسبتمبر بسب/ ترجيح تأجيل الحكومة الفلسطينية إلى ما بعد أيلول: الحياة
  والمشكلة في معبر رفح تطبيقية ال سياسية..  ال عالقة لفلسطينيين في تهريب سالح لمصر:أبو مرزوق

  الحقائق واأليام المقبلة ستثبت أننا تجاوزنا خالفاتنا: الزهار
  على حدودها كبيرةلى تجمهر حشود ال تملك الرد ع"إسرائيل: "بن اليعيزر

ال جدوى مـن عقـد: كلينتون
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    :السلطة
 5   ط خارجيةسبتمبر بسبب ضغو/ ترجيح تأجيل الحكومة الفلسطينية إلى ما بعد أيلول: الحياة.2
 6  1967لقيام دولة فلسطينية على حدود عام أوباما  نرحب بخطاب: عريقات لكلينتون.3
 7   في واشنطناإلسرائيليين أية مفاوضات مع إجراءعريقات ينفي بشدة .4
 7  نتطلع إلجراء االنتخابات المحلية في يوم واحد باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً: فياض.5
 7  "اسرائيل"للمفاوضات بين السلطة وال استئناف قريب :" يديعوت".6
 7  الحكومة الفلسطينية بغزة تغلق معبر رفح لليوم الثاني وتدعو مصر إلى اعادة التسهيالت.7
 8  يواصل استدعاء المحررين من سجون االحتالل رغم توقيع اتفاق المصالحة"امن السلطة.8

    
    :المقاومة

 8  والمشكلة في معبر رفح تطبيقية ال سياسية ..ال عالقة لفلسطينيين في تهريب سالح لمصر:أبو مرزوق.9
 9  الحقائق واأليام المقبلة ستثبت أننا تجاوزنا خالفاتنا: الزهار.10
 10   في القاهرة لتشكيل الحكومة الجديدةللفصائل اء قريب لق: األحمد.11
 11  الحكومة الجديدة قد تتشكل منتصف األسبوع المقبل: الرشقعزت .12
 11  والمفاوضات تسمم أجوائها.. بطء تطبيق المصالحة يعود ضغوطات خارجية: البردويل.13
 12   إلنقاذ المصالحة من االنهيارللتحرك شباب الضفة يدعوناصيف رأفت .14
 12  فتح بالمماطلة والتسويف ويتهم قبها ينتقد تراخي حماس إزاء معتقليها السياسيينوصفي .15
 13   ونشكك في مصداقية المؤجلينالحكومة القادمةنرفض تأجيل تشكيل : نممثل حماس في لبنا.16
 13  "ذكرى النكسة"في  تدين المجزرة الوحشية  الفلسطينية في غزةالفصائل.17
 14  تدين جرائم االحتالل في الجوالن وقلنديا "منظمة التحرير"فصائل : لبنان.18
 14  رداً على المجازر اإلسرائيلية" إشعال كل الجبهات"المقدح يهدد بـمنير : لبنان.19
 14  االحتالل يقوم بحرب ممنهجة في القدس لفرض األمر الواقع: "الجهاد".20
 14  ل محققيه إلى أضحوكةحو".. الصخرة الصماء"كـحامد إبراهيم األسير : "هآرتس".21
 15   لكوادرها SMSفتح تطلق خدمة .22
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 15 األسد يشجع االضطرابات إلنقاذ نظامهو..عودة أحفاد الالجئينبال عدالة وال حقّ : نتنياهو.23
 16   الفلسطينية يبحث مع بلير منع إعالن الدولةنتنياهو.24
 16   وهو المسؤول عن أحداث الجوالن أشهرن تسعةنظام األسد لن يستمر أكثر م: باراك.25
 17  في أي حرب مقبلة " إسرائيل"سقوط آالف الصواريخ على  :فلنائي.26
 17  ال يوجد طريق آخر لتحرير شاليط دون اإلفراج عن أسرى فلسطينيين: فلنائي.27
 17    على حدودها كبيرة ال تملك الرد على تجمهر حشود"إسرائيل: "بن اليعيزر.28
 18  ثانية في الجوالن" بلعين" تخشى "إسرائيل".29
 18   دوالر لكل مشارك في مسيرات النكسة 1000السلطات السورية منحت :المخابرات اإلسرائيلية.30
 18    يوم النكسة نجاحا لقواتهادتعوالنظام السوري لم يتعلم الدرس : "إسرائيل".31
 19  م رفع دعوى حق مدني في باريس بتهمة الخطف واالحتجاز تعتزطعائلة شالي.32
 20  67غالبية اإلسرائيليين يعارضون االنسحاب إلى حدود : استطالع.33
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    :األرض، الشعب

 20   اليرموكبمخيم "ة العامةالقياد" برصاص "النكسة" من مشيعي شهداء  فلسطينيا14ًاستشهاد ": وفا".34
 21   غضب وتمسك بالعودة... بجنوب لبنان الفلسطينيينمخيمات الالجئين.35
 21  عند الحدود من التظاهر ن منع السلطات اللبنانية الالجئين الفلسطينيينيدتشاهد مؤسسة .36
 21  متطرفون يهود يقتحمون باحات األقصى.37
 22   وحدة استيطانية في القدس4100مخطط إسرائيلي لبناء .38
 22   مستوطن يسكنون البلدة القديمة بالقدس39.4000
 22  بالقدس" مأمن اهللا"جديد لبناء متحف يهودي على أراضي مقبرة تحذيرات من إصدار ترخيص .40
 23   في رام اهللامستوطنون يحرقون مسجداً.41
 23   شجرة شرق نابلس250المغتصبون يحرقون .42
 23  خالل الشهر الماضيبالضفة الغربية تالل ومستوطنيه  لالح اعتداء جديدا142ً: تقرير.43
 24   القدسفي منهم 80 خالل الشهر الماضي  مواطنا250ًاالحتالل اعتقل : األسيرنادي .44
 24  "المراوغة"الممنوعون من الحصول على جواز السفر يتهمون شعث بـ: غزة.45
 24  اإلسالميون يحصدون مقاعد اللجنة التنفيذية لمجلس معلمي األونروا: األردن.46
   

   :رياضة
  25  يسعون لتخريب المشروع القومي لليهود48 فلسطينيو: "إسرائيل"كتاب جديد في .47
   

   :ثقافة
    أعرق األندية األمريكية لكرة السلةأحد فلسطيني يستحوذ على .48
   

   : األردن
 26   النار على محتشدين عزل في الجوالن"إسرائيل"األردن يدين إطالق .49
 26  دور متواصل وضروريالدور األردني تجاه القضية الفلسطينية :  األردننائب رئيس وزراء.50
   

   : لبنان
 26  الرئيس اللبناني ميشال سليمان يندد بالمجزرة االسرائيلية في الجوالن.51
 27  "سرائيلإ"أحداث الجوالن تفضح التزام االدارة االميركية أمن : نصر اهللا.52
 27  مسيرات العودة ستستمر: جنة دعم المقاومة في لبنانل.53
   

   :عربي، إسالمي
 27  سوريا تدين العدوان اإلسرائيلي على المتظاهرين في الجوالن المحتل.54
 28   اإلسرائيلية في فلسطين واإلعتداءاتالسعودية تدين حملة االعتقاالت.55
 28  شؤون اآلثار بمصر يهدد بمالحقة مؤسسة يهودية قضائياً وزير.56
 28   الجوالن شاب سوري وفلسطيني يعتصمون في القنيطرة وفاء لدماء شهداء200أكثر من .57
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   :دولي
 28 لمواجهة بين السوريين واإلسرائيليين في الجوالنمواقف دولية من أحداث ا.58
 29  مملكة ليسوتو وسط أراضي جمهورية جنوب أفريقيا تعترف بفلسطين.59
 29 وفد برلماني أوروبي يختتم جولة في األراضي الفلسطينية.60
 30 واشنطن مؤيدة ومناهضة للفلسطينيينتظاهرتان في .61
    

   :مختارات
 30  2011 مليار دوالر أصول المصارف اإلسالمية العالمية بنهاية 895: تقرير.62
 30   العالمأنحاء رأس نووي جاهز لالستخدام في 5000 من أكثر.63
    

    :حوارات ومقاالت
 30  فايز أبو شمالة. د... وليَس ُصراخاً.. الَعودةُ تُريُد ِسالحاً .64
 31  هاني المصري... الُمباَدرةُ الفرنسيةُ محاولةٌ للقضاء على ما تبقّى من َوْعد أيلول.65
 34  عكيفا الدار... هيونيةيوم النكسة الص..  حزيران66.5
 35  اليكس فيشمان...  سنة40وداعاً للحدود التي عرفناها منذ .67
    

  36  :كاريكاتير
***  

  
  اإلسرائيلي في فرنسا-للسالم الفلسطينيال جدوى من عقد مؤتمر : كلينتون .1

مـع  ،  أمـس  خالل لقاءهـا     يرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون    كدت وز أ : مينا العريبي  - واشنطن
لن يتم فرض   "أنه  الرفض األمريكي لعقد مؤتمر للسالم في فرنسا، وأضافت         نظيرها الفرنسي آالن جوبيه     

  ". أي حل على الطرفين
حول إمكانية  وشددت كلينتون مجددا على التزام واشنطن بتحقيق السالم في المنطقة، لكنها لم تقدم أفكارا               

وقالت إنها تشاورت مع نظيرها الفرنسي آالن جوبيه حول عملية السالم في الشرق األوسط              . تحقيق ذلك 
لقد اتفقنـا علـى     : "ورد جوبيه بالقول  ". ونحن ملتزمون بالعمل سويا لتحقيق نتيجة سلمية وتفيد الطرفين        "

وشـرح جوبيـه وجهـة النظـر        . السالممن أجل دفع عملية     " العمل سويا مع الفلسطينيين واإلسرائيليين    
". قلقنا الرئيسي حول ما سيحدث في سبتمبر المقبل إذا لم نحرز تقـدما قبـل سـبتمبر                : "الفرنسية، قائال 

واعتبر أن في حال لم يتم أي تقدم في محادثات السالم، وتوجه الفلسطينيون إلى مجلس األمن للمطالبـة                  
الطريقة الوحيدة لمعالجة ذلك هو لتشجيع استئناف       .. لجميعسيكون الوضع صعبا ل   "بإعالن دولة فلسطينية    

وأضاف أن بعد طرحه األسبوع الماضي فكرة عقد مؤتمر للسالم في باريس خالل جولتـه             ". المفاوضات
  ".الفلسطينيين ردوا بشكل إيجابي واإلسرائيليين ما زالوا يفكرون"في الشرق األوسط وجد أن 

ال يمكن  : "نطن ألي إعالن لدولة فلسطينية في األمم المتحدة، قائلة        وعبرت كلينتون مجددا عن رفض واش     
ال يمكـن فـرض حـل علـى         "، ولكن في الوقت نفسه قالـت        "إقامة دولة من خالل الخطوات األحادية     

  ".الطرفين
لم يتم االتفـاق    "وأوضحت كلينتون الرفض األميركي لمبدأ عقد مؤتمر للسالم في باريس، الفتة إلى أنه              

يجب ربطه بقبول األطراف فكـرة      ) دولي(فين على إعادة المفاوضات، وأي فكرة لعقد اجتماع         بين الطر 
نحن نشجع العودة إلى المفاوضات ولكن ال يوجد جدوى من عقد مـؤتمر حـول               : "وأضافت". التفاوض

 ، مـشيرة إلـى أن     "االنتظار والترقب "وتابعت أن الموقف األميركي الحالي هو       ". العودة إلى المفاوضات  
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وكـررت كلينتـون    . واشنطن تراقب تطورات المنطقة بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية           
المطالبة األميركية بأن تعترف حماس بإسرائيل وأن تنبذ العنف وأن تعترف باالتفاقيات الدولية الـسابقة               

 الذي يمكن أن تلعبـه      ما زال لدينا قلق جدي من الدور      : "وأضافت. التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية    
  .بين الفلسطينيين واإلسرائيليين" قد تضعف أي محادثات.. حماس في أي حكومة مقبلة

وأنهت كلينتون تصريحاتها للصحافيين في مقر الخارجية األميركية بعد لقاء استمر أكثـر مـن سـاعة                 
رغبتها بعودة الطرفين   ال يوجد شك بأن الواليات المتحدة تتفق مع فرنسا في           : "ونصف الساعة مع جوبيه   

ولكن حذر جوبيه من عامل الوقت فـي ختـام تـصريحاته،     ". إلى المفاوضات ) الفلسطيني واإلسرائيلي (
سنواصـل  : "وأضـاف ". علينا إقناع الفلسطينيين واإلسرائيليين بأن الوضع الحالي ال يقدم حـال          : "قائال

  ". الجهود المطلوبة لعقد مثل هذا المؤتمرجهودنا، ولم ندع طرفا بعد إلى المؤتمر في باريس ولكن سنبذل
7/6/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
  ط خارجيةسبتمبر بسبب ضغو /ترجيح تأجيل الحكومة الفلسطينية إلى ما بعد أيلول: الحياة .2

رجحت مصادر فلسطينية مطلعة إرجاء اإلعالن عن الحكومة الفلسطينية :  جيهان الحسيني-القاهرة 
المقبل، الفتة إلى ضغوط إسرائيلية وأميركية على الرئيس محمود ) سبتمبر( أيلول الجديدة إلى ما بعد

وأشارت إلى خطابي الرئيس باراك أوباما ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين ). أبو مازن(عباس 
لسالم نتانياهو خير الرئيس الفلسطيني بين ا«: نتانياهو وما تضمناه من تحذير للقيادة الفلسطينية، وقالت

  .»وبين حماس، وكذلك أوباما الذي اعتبر المصالحة مع حركة حماس عقبة في طريق السالم
يبدو أن هذه الكلمات ومواقف الجانبين تجسدت على األرض بشكل «: »الحياة«وأوضحت المصادر لـ 

بة وأشارت إلى المواقف المتضار. »حقيقي وتم التعبير عنها من خالل ضغوط على الجانب الفلسطيني
بينما تم استبعاد رئيس حكومة رام اهللا سالم «: على تسمية رئيس الحكومة المقبلة، وقالت» فتح«داخل 

فياض من بين المرشحين لشغل رئاسة الحكومة خالل جلسة الحوار التي عقدت الشهر الماضي بين فتح 
  .»وحماس، ما زال الرئيس الفلسطيني يرى فيه الخيار المفضل وربما األوحد

 المصادر أن الرئيس الفلسطيني غير معني تماماً بإنجاز استحقاق الحكومة، وهو العنوان الرئيسي ورأت
فإن أبو مازن حصل على شرعيته «للمصالحة، موضحة أنه بمجرد التوقيع على اتفاق المصالحة 

 ولفتت إلى أن الرئيس ال يريد أن يخوض في. »المنقوصة واسترد شرعيته كرئيس للشعب الفلسطيني
أمور قد تضعفه أمام المجتمع الدولي وعينه على استحقاق االعتراف في األمم المتحدة في أيلول 

لذلك فإن ملف الحكومة سيظل معطالً ألن أبو مازن يخشى إن تشكلت حكومة «: المقبل، وقالت) سبتمبر(
ولة الفلسطينية، فلسطينية بالتوافق مع حماس، أن يمس بموقعه ومساعيه إلى الحصول على االعتراف بالد

فهو يريد أن يصل إلى أيلول مسلحاً بكل المواقف التي تدعمه، وال يريد أن يعرض نفسه ألي شيء قد 
  .»ينال منه

وأوضحت المصادر أن المصالحة ستظل شكلية ألن عنوانها سيظل معطالً، الفتة إلى أن الحكومة هي 
لى رأسها المعتقلين والملف األمني وملف التي ستتولى معالجة كل القضايا المتعلقة بالمصالحة، وع

تجسيد المصالحة بشكل حقيقي على األرض بعيد المنال، فإنجاز الحكومة حتى «: وقالت. منظمة التحرير
  .»اآلن لم يتقدم أي خطوات فعلية

إن الرئيس الفلسطيني أوضح له أن من السابق » الحياة«يذكر أن قيادياً فلسطينياً رفيع المستوى قال لـ 
وكان من المفترض عقب إنجاز تشكيل الحكومة أن يجتمع اإلطار . ألوانه بحث ملف منظمة التحرير

  .القيادي الموقت لمنظمة التحرير لبحث إعادة بناء المنظمة ومعالجة هذا الملف بشكل فاعل
  7/6/2011الحياة، لندن، 

  



  

  

 
 

  

            6 ص                                    2168:         العدد       7/6/2011 الثالثاء :التاريخ

   1967 عام نرحب بخطاب أوباما لقيام دولة فلسطينية على حدود: عريقات لكلينتون .3
 عضو اللجنة  أنمحمد سعيد نقالً عن مراسلها واشنطن من 7/6/2011، ن القدس، فلسطيذكرت

عقب لقائه وزيرة الخارجية األمريكية هيالري  التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أكد
الً، شرح موضوع كلينتون في إطار رده على سؤال لـ أنه بحث مع الوزيرة أربع نقاط أساسية، أو

عملية السالم ومحورها : المصالحة الوطنية كأولوية إستراتيجية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وثانياً
موضوع الدولتين وأن استئناف المفاوضات مشروط باعتراف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بهذه 

طينية بصدد تقديم طلب لمجلس األمن أن السلطة الفلس: المعادلة والتوقف عن بناء المستوطنات، ثالثا
للموافقة على عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة ونزع الشرعية عن االحتالل واالستيطان، ورابعاً، 

إذا لم نتمكن من تحقيق هذه األهداف التي شرحناها للوزيرة كلينتون، فإن لدى الفلسطينيين خيارات "
وشارك مع  ."ني بتخليصه من االحتالل وتحقيق االستقاللأخرى حيث أن السلطة وعدت الشعب الفلسطي

الدكتور صائب عريقات في لقائه مع كلينتون كل من المستشار نبيل أبو ردينة والسفير الفلسطيني في 
  .واشنطن معن عريقات
أن الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية يرحبان بخطاب الرئيس األمريكي : وقال عريقات لكلينتون

 معدلة بتبادل أراض 1967والذي دعا فيه إلى قيام دولة فلسطينية على حدود عام ) "19/5(ك أوباما بارا
  "متساوية
مـصادر   أن     وليـد عـوض   نقالً عن مراسلها    رام اهللا   من   7/6/2011 القدس العربي، لندن،     وأضافت

ـ     رسمي حمله عريقـات     االثنين بأن الرئيس الفلسطيني بعث برد     ' القدس العربي 'فلسطينية مطلعة اكدت ل
وابو ردينة لالدارة االمريكية بشأن خطاب اوباما الذي القاه مؤخرا واكد فيه على ضرورة اقامة الدولـة                 

 مـع تبـادل الراضـي بـين الفلـسطينيين           1967الفلسطينية على اساس حدود االراضي المحتلة عام        
  .واالسرائيليين على جانبي الحدود

ـ واوضحت المصادر الفلسطينية اال    بأن الرد الفلسطيني يبدي موافقة فورية علـى        ' القدس العربي 'ثنين ل
، حتى وان لم يتوقف االستيطان      1967استئناف المفاوضات مع اسرائيل اذا كانت على اساس حدود عام           

  .بشكل نهائي وفق ما كان يطالب به الفلسطينيون على حد قول المصادر
قة الفورية على استئناف المفاوضات يقتـضي الوصـول         واوضحت المصادر بأن الرد الفلسطيني بالمواف     

المقبل، وان تنتهي المفاوضات حول باقي الملفـات  ) سبتمبر(التفاق بشأن ملفي الحدود واالمن قبل ايلول      
في غضون عام مع ضرورة موافقة الحكومة االسرائيلية وتعهد االدارة االمريكيـة بـان اسـاس تلـك                  

  .1967تلة عام المفاوضات هي حدود االراضي المح
وحسب المصادر فان الرد الفلسطيني شمل موافقة فلسطينية على وجود قوات دولية من حلف الناتو على                
الحدود الفلسطينية مع االردن لطمأنة اسرائيل التي تصر على الوجود على الحدود مع االردن واالحتفاظ               

  .راضي الفلسطينيةبمنطقة االغوار بحجة الحفاظ على أمنها ومنع تهريب السالح لال
واوضحت المصادر بأن الرد الفلسطيني كذلك حمل موافقة على تبادل االراضي مع اسرائيل مما يـسمح                
لالخيرة باالحتفاظ ببعض الكتل االستيطانية بالضفة الغربية مقابل حـصول الفلـسطينيين علـى اراض               

  .اسرائيلية مساوية لها باالهمية والمقدار
لرد الفلسطيني على خطاب اوباما اكد على ان السعي الفلسطيني للتوجه لالمم            واشارت المصادر الى أن ا    

القادم لالعتراف بالدولة الفلسطينية جاء بسبب عدم وجود اي تقدم على صعيد            ) سبتمبر(المتحدة في ايلول    
 تلك االراضي المحتلة وفق قرارات الشرعية       1967المفاوضات مع اسرائيل ورفضها للعودة لحدود عام        

  .لدوليةا
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   في واشنطناإلسرائيليين أية مفاوضات مع إجراءعريقات ينفي بشدة  .4
 نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اليوم بشدة ما :رام اهللا

تردد من انباء في وسائل االعالم االسرائيلية تحدثت عن اجراء محادثات مع الجانب الفلسطيني في 
  .اشنطن بصورة غير مباشرةو

ان هذا االمر لم يحدث ولم تجر أية مفاوضات مع "اليوم ) صوت فلسطين(وابلغ عريقات اذاعة 
مشيرا الى وجود المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في " االسرائيليين على أي مستوى

  .واشنطن للقاء المسؤولين االمريكيين
 توجد أية لقاءات او اتصاالت مع الجانب االسرائيلي على االطالق وهناك انه ال"وشدد عريقات على 

محادثات منفصلة جرت مع وزير الخارجية الفرنسي االن جوبيه كما اجرى االمريكيون محادثات 
  ."منفصلة اخرى حسب معلوماتنا مع مبعوث اسرائيلي

  7/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  ت المحلية في يوم واحد باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياًنتطلع إلجراء االنتخابا: فياض .5
سالم فياض، أمس، تطلعه إلى إجراء االنتخابات المحلية        . أكد رئيس الوزراء د   :  سائد أبو فرحة   -البيرة  

في كافة محافظات الوطن بيوم واحد خالل تشرين األول المقبل، باعتبار ذلك استحقاقاً ديمقراطياً ينبغـي                
وكان فيـاض،    .ؤكداً بالمقابل حتمية زوال االحتالل، وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس         الوفاء به، م  

، وذلك فـي قاعـة      "ميثاق الشرف الخاص برؤساء وأعضاء الهيئات المحلية      "يتحدث خالل حفل إطالق     
  .متنزه بلدية البيرة

 7/6/2011األيام، رام اهللا، 
  

  "سرائيلإ"ن السلطة وال استئناف قريب للمفاوضات بي :"يديعوت" .6
نقلت صحيفة يديعوت احرونوت في عددها اليوم عن تقارير سرية تلقتها تل ابيب تفيد : القدس المحتلة

بان المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية لن تستأنف على االرجح في المستقبل القريب وان رئيس السلطة 
ف الجمعية العامة لالمم المتحدة بدولة الفلسطينية محمود عباس سيواصل دفع المبادرة لنيل اعترا

وحسب تلك التقارير فان مسؤولين في االدارة االمريكية ينتقدون بشدة السياسة التي يتبعها  . فلسطينية
ويرجح هؤالء المسولون حسب  . رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب زيارته االخيرة لواشنطن

عباس الى اعادة تحريك العملية السياسية وانه لن يطرح اي يبادر نتنياهو مثله مثل " الصحيفة الى اال 
  ".مبادرة امام الجانب الفلسطيني

 7/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   التسهيالتإعادةالحكومة الفلسطينية بغزة تغلق معبر رفح لليوم الثاني وتدعو مصر إلى  .7
ة المعابر والحدود التابعة  أغلقت هيئ:وكاالت - حامد جاد-غزة  7/6/2011 الغد، عمان، ذكرت

للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة معبر رفح  الحدودي أمام حركة المغادرين وذلك 
لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ما اعتبرته عدم وضوح اإلجراءات وآلية العمل المصرية 

نحن في انتظار ما "فلسطيني في معبر رفح وقال أيوب أبو شعر مدير الجانب ال .المعمول بها في المعبر
والحكومة المصرية حيث أن هناك " التابعة للحكومة المقالة"ستسفر عنه المشاورات بين وزارة الخارجية

  ".لقاءات تجرى بهذا الصدد
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وأشار إلى أن تعليق العمل بالمعبر جاء احتجاجاً من الجانب الفلسطيني على عدم وضوح اآللية التي 
المعبر خالل األيام الماضية وبطء اإلجراءات وإغالق المعبر يوم السبت الماضي من دون يعمل بها 

  .تنسيق مع الجانب الفلسطيني
مصادر خاصة لوكالة صفا قالـت       أن   رفح من 6/6/2011،  )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية    وأضافت  

 . العمل فـي معبـر رفـح       إن الحكومة الفلسطينية بغزة قدمت بعض المطالب للسلطات المصرية بشأن         
وأوضحت المصادر أن المطالب تمثلت في خمس نقاط سلمتها الحكومة خالل اجتمـاع مـشترك مـساء       

  .األحد
  :والنقاط الخمس هي

  . االلتزام بموعد السفر المتفق عليه بين الجانبين-
   مسافر يومًيا700  إدخال-
  . دقيقة خالل ساعات عمل المعبر45 حافلة كل  إدخال-
  .م إيضاح فيما يخص الممنوعين من السفر تقدي-
 تقديم قائمة بأسماء أصحاب التنسيقات المصرية قبل أسبوع مـن موعـد سـفرهم إلدخـالهم ضـمن                 -

  .المسافرين
  

  رغم توقيع اتفاق المصالحة ل يواصل استدعاء المحررين من سجون االحتال"امن السلطة .8
ن محافظة قلقيلية عماد نوفل عن إدانته الستمرار        أعرب النائب عن الحركة اإلسالمية ع     : القدس المحتلة 

سياسة االستدعاءات واالعتقال السياسي رغم توقيع اتفاق المصالحة، والذي ينص صراحة علـى إنهـاء               
جاء ذلك تعقيًبا على استدعاء جهاز المخابرات األحد كال من عكرمـة عبـد              . ملف المعتقلين السياسيين  

  .د الناصر رابي من محافظة قلقيليةالكريم نوفل وساري زاهر داود وعب
وشدد نوفل في تصريح صحفي على أن هذه الممارسات ال تصب في اتجاه تحقيق المصالحة ودعم روح                 

  .وإنما تحيد بهذا األمل بعيًدا, وثقافة الوحدة وتهيئة األجواء الصحية لها
واالستدعاء بحق المـواطنين  وواصلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حمالت االعتقال   

ففـي  . الفلسطينيين، فاعتقلت أسيرين محررين في نابلس، فيما واصلت االستدعاءات في نابلس وقلقيليـة            
نابلس، اعتقل وقائي فتح األسيرين المحررين والشقيقين أنس وعبد اهللا جود اهللا، بعد استدعائهما للمقابلـة             

 سجون االحتالل، علًما أن األجهزة كانت قد اعتقلتهمـا          أمس بعد أقل من أسبوع على اإلفراج عنهما من        
  .فور اإلفراج عنهما وأطلقت سراحهما بعد أن سلمتهما بالغات للحضور لمقراتها

  7/6/2011الدستور، عمان، 
  

  والمشكلة في معبر رفح تطبيقية ال سياسية.. ال عالقة لفلسطينيين في تهريب سالح لمصر:مرزوقأبو  .9
 موسى أبو. ، أن دراندة أبوالعزم نقال عن مراسلتها من القاهرة، 7/6/2011نت، موقع العربية نشر 

مرزوق، نائب رئيس حركة حماس، نفى وجود أزمة مع مصر حول تشغيل معبر رفح، كما نفى ما تردد 
في وسائل إعالم عن إلقاء القبض على عناصر من حماس بتهمة تهريب سالح إلى مصر، وبين أنه ال 

ي ملف تبادل األسرى مع إسرائيل، وهون مما تردد حول وجود خالفات داخلية في حركة يوجد جديد ف
  .حماس

، إن المشكلة حالياً في معبر رفح هي مشكلة تطبيق "العربية"على " مقابلة خاصة"وقال أبومرزوق في 
لراغبين وليست مشكلة سياسة، مبيناً أن المعبر توقف بسبب مشاكل على األرض تتمثل في زيادة عدد ا

في العبور، وعدم قدرة الجانب المصري على استيعاب تلك األعداد، معبراً عن توقعه بأن تتم معالجة 
  .تلك المشكلة خالل وقت وجيز
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ونفى جملة وتفصيالً ما تردد عن تورط عناصر فلسطينية في تهريب أسلحة لمصر، والقبض على بعض 
وإنه ال صلة بين إغالق المعبر وما تردد عن تهريب منهم في األسكندرية، وقال إن الخبر غير دقيق، 

أسلحة، مؤكداً حرص حماس على أمن مصر، وأنها تصرفت لتعزيز أمن المصريين والفلسطينيين على 
  .السواء

وشدد أبومرزوق على أنه ال صلة لحماس بما حدث في شبه جزيرة سيناء خالل أو قبل ثورة الخامس 
  .، موضحاً أنه على حركة حماس مسؤوليات األشقاء في مصروالعشرين من يناير من أعمال عنف

وتطرق خالل المقابلة لمسألة تبادل األسرى مع إسرائيل، مؤكداً أنه ال جديد في ذلك الملف، وأن األنباء 
التي ترددت عن تبادل وشيك لألسرى ال أساس لها، وتؤثر في ذوي األسرى، معبراً عن رغبة حماس 

وقال إنه لم يبدأ حوار جدي حول التبادل حالياً،  . بعيداً عن متناول اإلعالمفي أن يظل ذلك الموضوع
  .وعندما يكون لدى إسرائيل الجدية في المناقشة، فإن بقية األطراف سيكون مستعدة للحوار

ورداً على سؤال حول احتمال فتح حماس مكتب لها في مصر، قال إن الحركة لم تثر هذه المسألة في 
  . موضحاً أنه ال صلة لفتح مكتب في القاهرة بإغالق مكاتب للحركة في مكان آخرالوقت الحالي،

وحول المصالحة الفلسطينية التي تم التوقيع عليها مع فتح أخيراً، أكد أن المصالحة تسير في طريقها 
الطبيعي، وأنه ال عودة لالنقسام في الصف الفلسطيني مرة أخرى، وتوقع أن يتم اإلعالن قريباً عن 

  .رئيس الوزراء الجديد
مرزوق مما تردد عن خالف داخلي بين قيادات الداخل والخارج في حماس،  وفي ختام حديثه قلل أبو

  .وقال إن المكتب السياسي حسم تلك المسألة
قال إن الحركة ومنذ بدايتها تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشأن وعن الثورات في بعض الدول العربية 

  .العالقة بين الدول العربية، أو داخل الدول نفسهاالعربي، سواء في 
 رئيس أن  أكدمرزوق أبونقال عن مراسلها حمادة حمداة، أن  7/6/2011البيان، دبي، إلى ذلك ذكرت 

سالم فياض غير مطروح بالمطلق لرئاسة حكومة الوحدة .  الفلسطينية الحالية داألعمالحكومة تصريف 
 األسبوع الحالي سيشهد مشاورات جديدة من اجل ذلك، مشددا إن "يانالب"الجديدة، وقال في حوار مع 

 حركته تريد شخصية مستقلة تحظى بقبول شعبي بعيدة عن الفساد، كما قلّل من شأن الخالفات أنعلى 
  .بين قيادات الحركة في داخل فلسطين وخارجها معتبراً إياها أمراً صحياً

 تحصل على الثقة من قبل المجلس التشريعي ومن ثم أنجب  الحكومة الجديدة يإنمرزوق أبو كما قال 
  .  الرئيس الفلسطينيأماستؤدي اليمين 

  
   ستثبت أننا تجاوزنا خالفاتناالمقبلةالحقائق واأليام : الزهار .10

 محمود الزهار عضو المكتب السياسي .د ، أنغزةمن  7/6/2011وكالة سما اإلخبارية، نشرت 
 أن مؤكداً ،محاولة إذكاء فكرة وجود خالفات بين قيادات الحركةلحركة حماس أبدى انزعاجه من 

  .الخالف داخل إطار الحركة اإلسالمية شيء طبيعي ودليل مرونة
الخالفات موجودة في كل الفصائل لكن ما : "العربية) BBC( وقال الزهار في تصريحات صحفية لـ

 ،" ونحن مازلنا على هذا الخط يميز حركة حماس عن غيرها أن القرارات فيها تؤخذ باألغلبية
  ".الحقائق واأليام المقبلة ستثبت أننا تجاوزنا هذه الخالفات "مضيفا

الذي جرى عقب خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد - الخالف أنوأشار الزهار إلى 
يعد له  انتهى ولم -مشعل في حفل اتفاق المصالحة التي أعطى فيها رئيس السلطة عاما للمفاوضات

أقطاب األمة " :وأضاف . مؤكداً أن بعض األشخاص يحاولون تجديد إثارة القضية في اإلعالم،أهمية
  ". اإلسالمية اختلفوا وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق اختلفوا وهذا شيء طبيعي وصحي
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صغيرا منه ونوه الزهار إلى أن بعض وسائل اإلعالم اجتزأت بيان المكتب السياسي للحركة وبثت جزءا 
مشيًر إلى أن الخالفات ال ينطوي عليها تحزبات أو , داخل الحركة لتأجيج الخالفات داخل الحركة

  .انشقاقات في صفوف الحركة
وحول عدم مشاركته في اجتماعات المكتب السياسي للحركة في دمشق األسبوع الماضي أوضح الزهار 

  .يارة رسمية للجزائر وليس شيء آخر أن الذي منعه من االلتحاق باالجتماعات انشغاله بز
وفيما يخص بالمصالحة الفلسطينية أكد الزهار تشكل اللجنة العربية لمتابعة المصالحة برئاسة األمانة 
العامة لجامعة الدول العربية مؤكداً أن اللجنة ستتابع تنفيذ المصالحة الفلسطينية لتعطي شهادات من نفذ 

  .ومن لم ينفذ
عن  أن الزهار تحدث عن نادية سعد الدين نقال عن مراسلتها 7/6/2011ن، الغد، عماوجاء في 

بوجود أشخاص، لم يسمهم، يطالبون بتأجيل تشكيلها "ضغوط تعوق تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، 
ال ندري ما إذا كان ذلك "من األراضي المحتلة " الغد"وأضاف إلى ". القادم) سبتمبر(إلى ما بعد أيلول 

 موقفاً، ولكنهم يدفعون بهذا االتجاه اعتقاداً منهم أن أيلول القادم سيأتي لهم بالفرج القريب، وما هو يمثل
، مشيرا في ذلك الى قرار التوجه إلى األمم "إال قفزة هوائية ال تصيب صاحبها إال بمزيد من الرضوض

" الفيتو"يد األميركي باستخدام ، رغم التهد1967المتحدة لالعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
  .في مجلس األمن

هناك جلسة من المفترض عقدها قريباً بين حركتي فتح وحماس في القاهرة للوصول إلى اتفاق "وبين أن 
  ".بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

مسألة تشكيل الحكومة ليست سهلة، حيث االتفاق على رئيس الحكومة على خلفية التجارب "واعتبر أن 
، ما يستدعي التوقف ملياً 2006) المجلس التشريعي الفلسطيني(سابقة وااللتفاف على نتائج انتخابات ال

  ".للتوافق حول أسماء لتحقيق األهداف المرجوة
حرص الحركة على "، مؤكداً "البطء في تنفيذ اتفاق المصالحة، ولكن حماس ليست مسؤولة عنه"وانتقد 

م تشكيل لجنة عربية تضم مصر واألردن والسعودية واإلمارات واليمن اإلسراع في تنفيذ االتفاق، وقد ت
  ".والجزائر وقطر وسورية واألمين العام للجامعة ستجتمع قريباً لمتابعة تنفيذ االتفاقية

ربطوا برنامجهم األمني مع البرنامج األميركي اإلسرائيلي وهناك جنرال ) السلطة(إنهم "وقال الزهار 
قضية المعتقلين السياسيين "وقال إن  ".ال ندري متى سيخرجون من هذه العباءةيتدخل في كل شيء، و

الموضوع سيوضع أمام اللجنة "، الفتاً إلى أن "مهمة وهي ليست مطلباً فلسطينياً فحسب وإنما عربياً أيضاً
  ".العربية

  
   في القاهرة لتشكيل الحكومة الجديدةللفصائل لقاء قريب : األحمد .11

رئيس وفد حركة ، أن محمد جمال رام اهللا نقال عن مراسلها من 7/6/2011وحة، الشرق، الدنشرت 
فتح للمصالحة مع حركة حماس عزام األحمد كشف أمس أنه سيتم خالل األيام القليلة القادمة تحديد موعد 

  ".التي اتفقنا عليها مسبقا" للقاء في القاهرة لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة 
ستتواصل بالتوازي اللقاءات مع كافة الفصائل والشخصيات الوطنية "وكالة فرانس برس وقال األحمد ل

، واعتبر أن حديث القيادي في حماس محمود الزهار عن "والمستقلين من أجل إنجاز تشكيل الحكومة
  ".غير صحيح"تأجيل الحكومة 

ركة حماس ومن أجل وكشف أنه تلقى اتصاال من موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لح
  ".تحديد الموعد القادم للقاء وفي إطار استمرار االتصاالت بين فتح وحماس

أن معالجة وحل ملف المعتقلين يسير بخطوات سريعة وأنه أنجز الكثير منه بل أنجز "كما كشف األحمد 
  ".انه لن يكون هناك خالف حول هذا الملف بالتفاهم بيننا"، موضحا "غالبيته
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كد عبدالرحيم ملوح نائب األمين العام للجبهة الشعبية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمن جهته 
على أن ما أخر المصالحة وما زال يؤخر تنفيذها هو االستجابة للضغوط الخارجية، واعتقاد حركتي فتح 

  .وحماس خالل الفترة الماضية بقدرتهما على التخلص من بعضهما
 فتح للحوار في القاهرة وأمين سر المجلس الثوري للحركة أمين مقبول إن سبب بدوره، قال عضو وفد

هو عدم التوافق على اسم رئيس الوزراء، مضيفا أن ال نية 'التأخير غير المعلن في تشكيل الحكومة 
  .'لتأجيل هذا التشكيل

  
  الحكومة الجديدة قد تتشكل منتصف األسبوع المقبل: الرشقعزت  .12

، إن الحكومة )حماس(قال عزت الرشق، القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية : معةصالح ج - القاهرة
الفلسطينية الجديدة قد تتشكل منتصف األسبوع المقبل ضمن لقاء في مصر بين الفصائل الفلسطينية 

وقال الرشق إن زيارة موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إلى القاهرة . المعنية
لها عالقة بملف تبادل األسرى الفلسطينيين بالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وإنما تتعلق ببحث ليست 

  .موضوعات تخص العالقة بين حماس ومصر
شدد على أن الزيارة التي يقوم بها أبو مرزوق ال عالقة بها بقضية تبادل األسرى بشاليط، لكنه أقر في و

 في ملف األسرى خالل الفترة الماضية، قائال إن هناك اتصال عبر الهاتف من دمشق، بوجود حراك
أفكارا قدمت من خالل الوسيط المصري إلنجاز هذا الملف، لكنها تصطدم دائما بالتعنت اإلسرائيلي، 

  .»ال توجد مؤشرات لحل هذا الملف قريبا«: واستبعد إتمام الصفقة في القريب العاجل، وقال
  7/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  والمفاوضات تسمم أجوائها.. بطء تطبيق المصالحة يعود ضغوطات خارجية: ردويلالب .13

صالح البردويل، القيادي في حركة حماس . من غزة، د 7/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 
تسمم أجواء التوافق الوطني الفلسطيني الذي يقتضي عدم اتخاذ خطوات "أكد أن العودة إلى المفاوضات 

المركز "وقال في تصريحات خاصة لـ". ة متهورة تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني ووحدتهانفرادي
، تعقيًبا على ما كشفته القناة الثانية في التلفزيون الصهيوني عن مفاوضات سرية بين "الفلسطيني لإلعالم

ادت إلى هذه المفاوضات إحدى المصائب التي ق: "مكتب بنيامين نتنياهو ومنظمة التحرير الفلسطينية
  ". عاًما من دون جدوى20كارثة التسوية التي استمرت 

وشدد على أن ما يزيد من سوء هذا الموقف أنه يجيء في ظل الالءات الصهيونية السافرة والتي ترفض 
، وترفض التخلي عن القدس، وترفض عودة الالجئين وعودة األغوار وترفض االنسحاب من 67حدود 

  .المغتصبات
 نقال عن مراسلها أحمد المصري أن البردويل  أوضح 7/6/2011لسطين أون الين، موقع فوجاء في 

، أن مصر وحسب تأكيداتها ملتزمة بتقديم التسهيالت التي "فلسطين"في حوار أجرته معه صحيفة 
طرحتها أمام القيادة الفلسطينية حول عمل معبر رفح البري، نافًيا أن يكون سبب إغالق المعبر توتر في 

  . قة بين الطرفينالعال
وعلى صعيد المصالحة طمأن البردويل المواطنين مؤكدا إصرار الجميع على الوصول إلى اتفاق ينهي 

االنقسام، مشيراً إلى أن البطء يعود ألسباب متعلقة باآلثار التي أنتجتها سنوات االنقسام السياسي السابقة، 
  . وبحاجة إلى جهد مكثف ووفير" في يوم وليلةيصعب حلها "وما تبعها من تراكمات سياسية واجتماعية 

وبين أن حركة فتح، تسعى بشكل حثيث إلرضاء الواليات المتحدة من جهة، والشعب الفلسطيني واألمة 
  . العربية من جهة أخرى، في إطار سياسة متناقضة، وهو ما يبطئ تسريع خطوات المصالحة
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نة حركة فتح على إعطاء فرصة للمبادرات الدولية هذا البطء في التنفيذ يعود كذلك إلى مراه: وأضاف
الجديدة كالمبادرة الفرنسية، متسائلًا عن جدواها وإمكانية تعزيزها للمصالحة الوطنية مشددا على ضرورة 

باألمر "التغلب على كافة الضغوط واالستجابة لمطالب الشارع الفلسطيني، معتبًرا االبتعاد عن المصالحة 
  .، الفتًا إلى أن االنقسام السياسي يخدم االحتالل اإلسرائيلي بكل األحوال"ي طرفالمحظور والمهلك أل

  
   إلنقاذ المصالحة من االنهيارللتحرك شباب الضفة يدعوناصيف رأفت  .14

حذر القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف في تصريح صحفي من داخل سجنه، وصل : الضفة المحتلة
نه، من وضع العراقيل أمام المصالحة، منوًها للخطر الذي يحدق نسخة ع" المركز الفلسطيني لإلعالم"

بالمصالحة إزاء استمرار أجهزة السلطة بعمليات االعتقاالت واالستدعاءات السياسية والمالحقة األمنية 
  .ورفض اإلفراج عن المعتقلين السياسيين

 سياسة االستدعاء واالعتقال وطالب القيادي ناصيف الشباب بالضفة الغربية بأخذ زمام المبادرة، ورفض
السياسي، وحثّهم على عدم الخضوع لها ومقاومتها ورفضها بالمطلق، كما طالبهم بالعمل الدؤوب 
والمتواصل من أجل إطالق سراح المعتقلين السياسيين من سجون السلطة، من خالل التحرك على 

وت إال بصحبة المعتقلين السياسيين ال عودة للبي"األرض باالعتصامات أمام مقرات األجهزة ورفع شعار 
  ".وتبييض السجون

  7/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  فتح بالمماطلة والتسويف ويتهم قبها ينتقد تراخي حماس إزاء معتقليها السياسيينوصفي  .15
مواقف حماس المتراخية أمام "انتقد وزير األسرى السابق المهندس وصفي قبها ما وصفها بـ: جنين
ف ومماطلة فتح وسلطتها وأجهزتها بااللتزام ببنود المصالحة واإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين تسوي

  .السياسيين، الذين تأخر اإلفراج عنهم أكثر من شهر، بدل أن يكون فور التوقيع على االتفاق
) 6-6(ثنين نسخة عنه اليوم اإل" المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى " توضيحي"وأكد قبها في بيان صحفي 

أنه خالل األسبوع الماضي كان هناك وعود من أعلى المستويات األمنية والسياسية لعدد من ممثلي 
 معتقالً 35المعتقلين والشخصيات االعتبارية والمستقلين بأن اإلفراج سيكون عن كل المعتقلين  باستثناء 

قلين الذين أعلنوا اإلضراب عن الطعام تتحفظ عليهم فتح وأجهزتها، باإلضافة إلى التزام األجهزة للمعت
  .في جنيد والظاهرية بتحقيق مطالبهم مقابل فك اإلضراب عن الطعام

إن كل الوعود قد تبخرت بالهواء حتى تلك التي قطعها على نفسه عضو لجنة الحوار السيد صخر "وقال 
قلين، األمر الذي يتناقض بسيسو الذي قال إن الرئيس أصدر تعليماته لإلفراج عن دفعة أخرى من المعت

  ".مع موقف الناطق باسم األجهزة األمنية بأن الحاالت الموجودة جنائية وبحاجة إلى عفو رئاسي
األمر يتناقض أيًضا مع ما قالته األجهزة إلحدى الشخصيات المستقلة الكبيرة اليوم اإلثنين "وأشار إلى أن 

يًضا يتناقض مع كالم عزام األحمد أمام مفوض الهيئة بأن القوائم جاهزة وبحاجة إلى قرارسياسي، وهذا أ
المستقلة لحقوق اإلنسان حيث نفى األحمد وهو رئيس كتلة حركة فتح بالمجلس التشريعي الفلسطيني، 
ورئيس لجنة فتح للحوار مع حماس أن يكون لحركة فتح أية عالقة باالعتقال السياسي الذي يمارس في 

  ".الضفة الغربية
ام هذا التناقض والمماطلة والتسويف من قبل فتح وسلطتها وأجهزتها، فإن حركة حماس وأضاف أنه أم

تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار اختطاف أبنائها في سجون السلطة بعد توقيع اتفاق المصالحة، وما 
اج عن نتج عن ذلك من مس بمشاعر وعواطف المعتقلين وذويهم وعائالتهم الذين ينتظرون لحظة اإلفر

أبنائهم، وما يقوم به بعض ضباط األجهزة من استهزاء واستهتار بمشاعر المعتقلين الذين قيل لهم أن 
  ".على حد تعبير سجانيهم"اإلفراج عنكم مرهون بالمصالحة بين الزهار ومشعل 
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صالحة وطالب قبها حماس بتوضيح  موقفها مما يجري من تأخر فتح وعدم التزامها بتنفيذ بنود اتفاق الم
وخاصة المعتقلين والمفصولين والمؤسسات التي تمت السيطرة عليها بعد الحسم، كما طالب فتح 

  .بالوضوح تجاه  عملية المصالحة برمتها ومدى استعدادها لدفع استحقاقات هذه المصالحة
  6/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  " ونشكك في مصداقية المؤجلينمةنرفض تأجيل تشكيل الحكومة القاد: ممثل حماس في لبنان .16

أكد على بركة ممثل حماس في لبنان رفض حركته التام لمسألة تأجيل تشكيل حكومة : رائد أبو جراد
ستنشر " الرسالة نت"وقال بركة في حوار خاص لـ .سبتمبر المقبل /الكفاءات المقبلة لما بعد أيلول

رة نص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية كأولوية من اتفاق المصالحة األخير في القاه: "تفاصيله الحقاً 
  ".أولويات الوحدة الفلسطينية

وتساءل  ".يونيو الجاري/ حزيران17اتفقنا على االنتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة حتى "وأضاف 
ت ، عاداَ ذلك يدل على عدم مصداقية من الجها"لماذا يتم الحديث اآلن عن تأجيل هذا البند وغيره؟"بركة 

  .التي تريد التأجيل
حركة حماس متمسكة في تنفيذ اتفاق المصالحة بأمانة ألن هذا يعطي مصداقية لشعبنا "وأردف بركة 

  ".وفصائله
ومن أولويات تنفيذ المصالحة بحسب بركة تشكيل حكومة كفاءات وطنية وإنهاء ملف االعتقال السياسي 

الذي يضم االمناء العامون للفصائل واللجنة )  ف.ت . م ( القيادي لـ لإلطارو عقد االجتماع االول 
  ".التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني وبعض الشخصيات بعد االتفاق عليها

هذه األوليات الثالث هي التي بدأنا بها واآلن هناك ترتيبات إلنهاء ملف االعتقال "واستدرك بركة قائالً 
  ".السياسي وترتيبات لتشكيل الحكومة

أنه بعد تشكيل الحكومة المرتقبة بيوم واحد سينعقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في وأوضح 
  .القاهرة، مبيناً أن األمور وضعت على سكة المصالحة

  6/6/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  "ذكرى النكسة"في  تدين المجزرة الوحشية  الفلسطينية في غزةالفصائل .17
 التي ارتكبتها قوات االحتالل "المجزرة الوحشية"سالمية في قطاع غزة دانت القوى الوطنية واإل: غزة

جريمة حرب " أول من أمس لمناسبة إحياء الذكرى الرابعة واألربعين للنكسة، ووصفتها بأنها اإلسرائيلي
  ."جديدة في حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية

 محمد طومان في بيان تاله باسم القوى "فلسطينالجبهة الشعبية لتحرير "ودعا عضو اللجنة المركزية لـ 
 في مقرها في مدينة غزة "اإلسالميالجهاد " عقب اجتماع عقدته بدعوة من حركة واإلسالميةالوطنية 

وقال إن القوى أكدت . "التدخل إلدانة جرائم االحتالل والتدخل العاجل لوقفها" إلىأمس، المجتمع الدولي 
فلسطيني في كل مكان مصمم على مواصلة كفاحه الوطني بكل أشكاله، الشعب ال«خالل االجتماع أن 

   ".وأن المقاومة حق مشروع حتى نيل الحرية والعودة واالستقالل
  7/6/2011الحياة، لندن، 

  
  تدين جرائم االحتالل في الجوالن وقلنديا "منظمة التحرير"فصائل : لبنان .18

ينية الممارسات العنصرية والوحشية اإلسرائيلية ضد أدان بيان وزع باسم فصائل منظمة التحرير الفلسط
لذين تظاهروا يوم األحد عند حاجز قلنديا وفي الجوالن السوري لمناسبة ذكرى النكسة، االمدنيين العزل 
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وحمل األمم المتحدة المسؤولية اتجاه حماية شعبنا ووقف آلة الموت اإلسرائيلية التي تطارده داخل الوطن 
  .وفي الشتات

ب البيان بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ودعم نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه وطال
  .وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

  7/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا،  
  

  رداً على المجازر اإلسرائيلية" إشعال كل الجبهات"المقدح يهدد بـمنير : لبنان .19
 مسيرة داخل عين الحلوة باللباس العسكري، جابت شوارع "األقصىكتائب شهداء "ظمت ن: بيروت

المخيم، يتقدمها رئيس المقر العام لحركة فتح في لبنان اللواء منير المقدح، الذي ألقى كلمة توعد فيها 
 ألقصىاأن كتائب شهداء "، مؤكداً "الرد على المجزرة في الجوالن ومارون الراس وفلسطين"العدو بـ

  ."سترد من الداخل، وهي تحدد الزمان والمكان المناسبين
كل شيء بات مباحاً " أن، معتبراً "سيشعلون كل الجبهات العربية"وأكد في تصريح آخر، أن الفلسطينيين 

 لم نجد حماية للفلسطينيين العزل أننا" إلىولفت . "إسرائيلإزاء الصمت العربي والدولي تجاه جرائم 
. "أحداا بمسيرات سلمية، بل ُحرمنا من هذه المسيرات وسنعمل من كل الجبهات ولن نستأذن الذين خرجو
 أرضه إلى لن نسقط خيار الكفاح المسلح، وهو الوحيد الذي يوصل الشعب الفلسطيني أننا"وشدد على 

  ."وحقه
  7/6/2011الحياة، لندن، 

  
  ر الواقعاالحتالل يقوم بحرب ممنهجة في القدس لفرض األم: "الجهاد" .20

شددت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، في بيان لها ، أذاعه قسم الحركة اإلعالمي، بمناسبة : غزة
مثلَّت نكبةً متصلة بتلك التي "مرور الذكرى الرابعة واألربعين الحتالل مدينة القدس، والتي قالت بأنها 

، أن مواجهة ما يجري في "1948عام ) مايو( من أيار 14وقعت قبل ما يزيد عن ثالثة وستين عاماً في 
يتطلب إجماعاً على "القدس من سياسات وبرامج تهدف إلى شطب الوجود العربي واإلسالمي في المدينة؛ 

أكدت أن ما تتعرض له مدينة القدس هو و".التمسك بها ودعمها وإسنادها ورفض تقسيمها أو تجزئتها
لها كسب الوقت واستباق الزمن لتهويد المدينة حرب ممنهجة يحاول االحتالل الصهيوني، من خال"

  ".وفرض وجودهم الباطل عبر مسلسل متواصل من التزييف والشطب والكذب
  6/6/2011قدس برس، 

  
  ل محققيه إلى أضحوكةحو".. الصخرة الصماء"كـحامد إبراهيم األسير : هآرتس .21

، ال يزال عاجًزا عن نزع أي "لشاباكا"العبرية أن جهاز األمن العام اإلسرائيلي " هآرتس"ذكرت صحيفة 
اعترافات من القيادي األسير إبراهيم حامد الذي اعتقل قبل خمس سنوات ونيف، بتهمة قيادة كتائب 
القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والمسؤولية عن قتل وجرح المئات من جنود االحتالل 

  . والمستوطنين في الضفة الغربية
لهذا النجاح " طبل وزمر" تقرير مطول عن األسير حامد، أن اإلعالم العبري وأوضحت الصحيفة في

، إال أن الصحيفة تؤكد أنه وبعد هذا النجاح والفرح اإلسرائيلي "الشاباك"الباهر وأغدق المديح على جهاز 
  . ة إليهوكل هذه الفترة من االعتقال، لم يتمكن الجهاز من الحصول على اعتراف من حامد بالتهم المنسوب

إن تصميم األسير حامد وعزمه ومقاومته للمحققين حولتهم إلى أضحوكة، إذ إنّهم لم ": "هآرتس"وأضافت 
يتمكنوا من بناء ملف قضائي للمناضل الفلسطيني، وحتى اليوم لم تُقدم ضده في المحكمة العسكرية الئحة 

  ". اتهام
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، ويعترف بها؛ فعلى الرغم من التعذيب الشديد، "باكالشا"وبحسب الصحيفة فإن معضلة كبيرة يواجهها 
والعزل االنفرادي المتواصل، وكل ما تفتقت عنه الذهنية الصهيونية من فنون الحرب النفسية، إال أنّه يقر 

  . بعجزه التام عن قهر إرادة القائد إبراهيم حامد
عدد كبير من التهم التي ينسبها إليه، اعترافات وأدلة قوية تربط حامد ب" الشاباك"وعلى الرغم مما يعتبره 

على ) الشاباك(إال أن الرجل كان وما زال كالصخرة الصماء في مواجهة آلة التعذيب التي تمرس محققو 
  .  وفق التقرير اإلعالمي العبري-توظيفها

امد، ونتيجةً لذلك، فإن الجهاز القضائي العسكري ال يجد بًدا سوى تأجيل محاكمة ح: "وتتابع الصحيفة
طوال هذه الفترة عن بناء ملف إدانة يصلح " الشاباك"وهي تكاد تكون المرة األولى التي يعجز فيها 

  ". تقديمه لمحكمة عسكرية
  6/6/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   لكوادرها SMSفتح تطلق خدمة  .22

 خدمة الرسائل القصيرة  االثنين، مفوضية التعبئة والتنظيم،أطلقت اللجنة اإلعالمية لحركة فتح: رام اهللا
SMSوقال رئيس اللجنة اإلعالمية في مفوضية التعبئة والتنظيم منير  . بالهاتف المحمول لكوادرها

نسخة عنه إن هذه الخدمة ستوفر ألبناء الحركة أهم األخبار " صفا"الجاغوب في تصريح صحافي وصل 
لحركة وإعالمهم بأهم المناسبات والفعاليات السياسية باإلضافة إلى الخدمات االجتماعية التي تخص أبناء ا

وأكد أن هذه الخدمة اإللكترونية مجانية وبإمكان أبناء الحركة االتصال على اللجنة اإلعالمية  .واألحداث
  .إلضافتهم لهذه الخدمة الهامة

  6/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  األسد يشجع االضطرابات إلنقاذ نظامهو..عودة أحفاد الالجئينبال عدالة وال حقّ : نتنياهو .23
 بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي اعتبر ان ، أنالقدس، من 7/6/2011، األيام، رام اهللاذكرت 

محاولة لصرف أنظار العالم عما يجري في سوريا "ما يجري على الحدود االسرائيلية السورية إنما هو 
  ".ارية في مدينة حماة بشكل خاصبشكل عام وعن األحداث الدموية الج

. لألسف ال أستطيع أن أقول إن الحكومة السورية عملت بشكل كاف من أجل تجنب االستفزازات: وقال
إننا نصر . على العكس هي سمحت لهؤالء الناس بالقيام باستفزازات كان هدفها تحدي السيادة اإلسرائيلية

  .سنقوم بهذا الواجب بمنتهى ضبط النفس والمسؤولية. على حقنا في حماية حدودنا وبلداتنا ومواطنينا
ان األحداث على الحدود السورية ليست من قبيل الصدفة فهنالك "وأشار في تصريحات وزعها مكتبه الى 

 بل 1967ان الصراع ال يدور حول الخامس من حزيران . محاولة لتسخين الحدود بهدف اقتحام أراضينا
  ".حول إنشاء دولة اسرائيل أي 1948 من أيار 15حول الـ 

 مشكلتي الجئين بدالً من مشكلة واحدة، الالجئين 1948أنتج الهجوم العربي على إسرائيل في عام : وقال
استوعبت اسرائيل . الفلسطينيين من جهة والالجئين اليهود من الجهة األخرى وكان عددهم مماثالً

ول العربية ولكن العالم العربي لم يحل بعد مشكلة الصغيرة جميع الالجئين اليهود الذين شُرِدوا من الد
. ويأتي اآلن أحفاد هؤالء الالجئين الفلسطينيين ويسعون الى اقتحام حدود دولة إسرائيل. الالجئين العرب

ال عدالة ومنطق وحق لهم بذلك وإنما هذه هي مجرد محاولة لتحقيق أوهام خيالية تضع المنطقة بأسرها 
  ".في خطر
عمل الجيش االسرائيلي وفقاً للقانون . علينا أن نحمي حدودنا كما هو واجب كل دولةيجب : وأضاف

وجهنا تحذيرات إلى البلدان المجاورة وأوعزنا الى الجنود . الدولي ونحن حذرنا بأننا سندافع عن حدودنا
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لمالذ األخير بعد ان إطالق النار هو بمثابة ا. بتنفيذ أوامر واضحة وقمنا ميدانياً بإرسال تحذيرات متكررة
  .أن تستنفد جميع الخيارات والبدائل األخرى

نتنياهو قال، إن ، أن تل أبيب نظير مجلي، عن مراسلها من 7/6/2011، الشرق األوسط، لندننشرت 
اندالع اشتباكات على خطوط وقف إطالق النار التي تفصل بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجوالن 

نب دمشق لتأجيج الوضع على الحدود وصرف االنتباه عن الحملة الدموية التي هي محاولة متعمدة من جا
وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خالل اجتماع مع الكتلة . تشنها لكبح جماح االحتجاجات الداخلية

. البرلمانية لحزبه، الليكود، تعليقا على االشتباكات التي وقعت أول من أمس على الحدود مع سوريا
  . »لم يستخدم وزنه لمنع وقوع األحداث« نظام الرئيس السوري بشار األسد وأضاف أن

  
   الفلسطينيةنتنياهو يبحث مع بلير منع إعالن الدولة .24

بنيامين نتنياهو اجتمع، الليلة قبل الماضية، ” االسرائيلي“ذكر تقرير اخباري ان رئيس الوزراء : أ.ب .د 
ان المباحثات دارت ” اإلسرائيلية“وذكرت االذاعة . ني بليرمع مبعوث الرباعية الدولية الى المنطقة تو

أيلول المقبل، /بينهما حول الجهود المبذولة لمنع اعالن الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة في سبتمبر
  .إضافة الى مبادرة السالم الفرنسية

في مجلس ) الفيتو(قض ونقل عن نتنياهو إعرابه عن االعتقاد بأن الواليات المتحدة ستستخدم حق الن
  .األمن في حال طرح الفلسطينيون على األمم المتحدة اقتراحاً باعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية

  7/6/2011، الخليج، الشارقة
  

   وهو المسؤول عن أحداث الجوالن أشهرن تسعةنظام األسد لن يستمر أكثر م: باراك .25
وزير الدفاع ، أن تل أبيب نظير مجليلها من ، عن مراس7/6/2011، الشرق األوسط، لندننشرت 

 أشهر، مشيرا 9اإلسرائيلي إيهود باراك قال إن نظام الرئيس السوري بشار األسد لن يستمر أكثر من 
إلى أن دمشق تشجع االضطرابات على الحدود اإلسرائيلية السورية في مسعى غير مجد إلنقاذ نظام 

. »لينا أن ندافع عن حدودنا وبرأيي فإن األسد سيسقط في النهايةليس أمامنا خيار، ع«وقال باراك . األسد
ربما ما زال قادرا على . لقد فقد مصداقيته. أعتقد أنه سيسقط«: وأشار لإلذاعة االسرائيلية العامة
  .» أشهر أخرى ولكنه سيضعف كثيرا9المحافظة على استقراره لستة أو 

باراك قال لإلذاعة ، أن الناصرة  أسعد تلحميمن ، عن مراسلها 7/6/2011، الحياة، لندنوأضافت 
قد حسم تماماً مثلما حسم مصير الرئيس اليمني علي «اإلسرائيلية العامة إن مصير الرئيس السوري 

  .»سيسقط في النهاية إذ خسر شرعيته«وأضاف أن األسد . »عبداهللا الصالح والزعيم الليبي معمر القذافي
فإذا توقف اليوم عن استخدام القوة فسُينظر اليه على أنه « معضلة وأضاف أن الرئيس السوري يواجه

وفي المقابل، في حال واصل القمع فسيكون أعنف وستحدث انشقاقات في ... ضعيف وستتم االطاحة به
  .»في رأيي لقد حسم مصيره... الجيش أيضاً

، وأنه غير قادر )سوريةلتسوية بين إسرائيل و(لمفاوضات معه » ليس ذا صلة«وقدر باراك ان األسد 
  .»بعد أن خسر شرعيته في نظر شعبه، وعليه لم يعد شريكاً لمفاوضات بيننا«على اتخاذ قرارات 

  . »يبدو أنه في طريقه إلى الزوال«وزاد أن حكم عائلة األسد الذي استمر لمدة أربعين عاماً 
 إذا كانت ستستمر مثل هذه ، إنه من الصعب تقدير ما قالباراك، أن 7/6/2011، 48موقع عربوذكر 

األحداث حصلت على "وقال إنه أصدر تعليمات للجيش بالعمل بحزم، بادعاء أن . األحداث لفترة طويلة
  .الحدود مع دولة أجنبية، وأنه من حق إسرائيل منع دخول المتظاهرين

 يكون النظام ، ولم يستبعد أن"من بادر إلى كل ذلك" وحمل باراك المسؤولية عما حصل في الجوالن لـ
يجب النظر إلى ما يحصل في الحدود الشمالية على "وادعى باراك أنه  .السوري قد شجع المظاهرات
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سورية عضو في المجلس لحقوق "وأضاف أن  ".خلفية ما يحصل في سورية في الشهور الثالثة األخيرة
  ".ن حدودنااإلنسان وتطلق النار على مواطنيها، وأمامنا ال يوجد خيارات يجب الدفاع ع

  
  في أي حرب مقبلة" إسرائيل"على آالف الصواريخ سقوط : فلنائي .26

 رسم وزير الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، متان فلنائي ، سيناريو الرعب اإلسرائيلي المتوقع في :رام اهللا
على أية حرب مستقبلية مع العرب، ويتمثل هذا السيناريو بسقوط آالف الصواريخ يوميا، لمدة شهر كامل 

األقل، واستهداف محطات إنتاج الطاقة والبنى التحتية، والمؤسسات االقتصادية، وتعرض مدينة تل أبيب 
  .لقصف مكثف

ستسقط آالف الصواريخ يوميا على «وقال فلنائي في لقاء مع أرباب الصناعة والتجارة واألعمال 
ن نكون مستعدين لحرب شاملة مع إسرائيل، وسترتفع ألسنة النيران من مواقع استخراج الغاز، ينبغي أ

وقدر فلنائي األضرار التي قد تتعرض لها صناعة الطاقة بـعشرات  .»سوريا وحزب اهللا وحماس
. ماليين الدوالرات، واصفا مواقع التنقيب عن الغاز في عرض البحر بأنها الخاصرة الرخوة إلسرائيل

تلك المواقع، فلديهم منظومات دقيقة، السوريون ليسوا بحاجة إلطالق عشرات الصواريخ على «وقال 
  .ويكفي بضعة صواريخ إلحراق كل شيء

، والتي »5 لنقطة تحو«وقال فلنائي الذي يستعد إلطالق تدريبات الجبهة الداخلية الواسعة المسماة 
العرب يعرفون استخالص « ستشمل كافة القطاعات، بما فيها القطاعات االقتصادية والمصرفية، إن 

 ال يخافون، وال يهربون كما علموكم ذات مرة، انسوا ما علموكم إياه، هم يعرفون أنه ال الدروس، هم
يمكنكم . يمكنهم هزيمة إسرائيل في ساحة المعركة، لهذا يستعدون لضربها في العمق بواسطة الصواريخ

، حساب كم صاروخ بحوزتهم ، كم منها يمكننا قصف مواقع إطالقها، وكم سنسقط منها قبل وصولها
سيطلقون علينا آالف الصواريخ والقذائف، وستسقط مئات الصواريخ وما في منطقة المركز، هذا ما 

  .»سيحصل هنا، وسيستمر شهرا على األقل، دون توقف
  7/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ال يوجد طريق آخر لتحرير شاليط دون اإلفراج عن أسرى فلسطينيين: فلنائي .27

لداخلية االسرائيلية متان فلنائي الى دفع ثمن لالفراج عن الجندي االسير غلعاد شاليط، دعا وزير الجبهة ا
التمام صفقة التبادل، ألنه » الملطخة ايديهم بالدماء»وقال انه يجب االفراج عن اسرى تصفهم اسرائيل بـ

  .اليوجد طريق آخر لتحرير شاليط لعدم توفر أي معلومات عن مكان احتجازه
ي ان التحركات واالحتجاجات التي يقوم بها االسرائيليون من أجل االفراج عن شاليط واضاف فلنائ

  .التخدم المفاوضات، ويجب وقف هذه االحتجاجات او التقليل منها
  6/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
    على حدودها كبيرة ال تملك الرد على تجمهر حشود"إسرائيل: "بن اليعيزر .28

 إن بقولةوزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعيزر عكس القلق اإلسرائيلي عبر : لحمي أسعد ت–الناصرة 
، وأن محاولتها شرح موقفها للعالم هي »إسرائيل ال تملك الرد على تجمهر حشود كبيرة على حدودها«
ة المقبل، موعد اعتراف األمم المتحد) سبتمبر(قد نشهد في أيلول  «ً:وأضاف محذرا. »معركة خاسرة«

واضاف أن الرد الوحيد يكمن . »بفلسطين دولة مستقلة، مشاهد مخيفة تسبب إلسرائيل ضرراً اقتصادياً
  في اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية، والشروع فوراً في مفاوضات مع رئيس السلطة الفلسطينية من 
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رثة، مقراً بأنه أخطأ وحذر من أن سياسة الحكومة الحالية قد تقود إسرائيل نحو الكا. دون شروط مسبقة
  .عندما وثق بنتنياهو

  7/6/2011، الحياة، لندن
  

  ثانية في الجوالن" بلعين" تخشى "إسرائيل" .29
 عبرت مصادر عسكرية في جيش االحتالل، عن خشيتهم من أن تتحول : برهوم جرايسي-عواصم 

ة المحتلة، إلى منطقة قرية مجدل شمس، المالصقة لخط وقف إطالق النار في هضبة الجوالن السوري
  .نقطة احتكاك دائمة، كما هو الحال في قرية بلعين الفلسطينية جنوب مدينة رام اهللا في الضفة الغربية

في إسرائيل يخشون من ان تكرر هذه "، عن المصادر العسكرية قولها، "يديعوت أحرنوت"ونقلت صحيفة 
يطرة، وستصبح بؤرة مواجهة دائمة الظاهرة نفسها على الحدود السورية أيضا، قرب مجدل شمس والقن

عدم السماح بأي : وفي كل األحوال فان التعليمات لقوات األمن واضحة. مع قوات الجيش اإلسرائيلي
  ".حال من األحوال باجتياز الحدود

  7/6/2011، الغد، عمان
  

   النكسة  دوالر لكل مشارك في مسيرات1000السلطات السورية منحت :المخابرات اإلسرائيلية .30
اختطفت قوات المخابرات اإلسرائيلية، الليلة قبل الماضية، ثالثة شبان ممن :  نظير مجلي-تل أبيب

في مدينة القنيطرة، وبدأت على الفور تحقيقا بوليسيا معهم حول » يوم النكسة«شاركوا في مسيرة 
  . المسيرة ومن يقف وراءها وكيف تم تنظيمها
 أن الشبان اعترفوا بأمور كثيرة، تؤكد أن الحكومة السورية وادعى الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي،

وادعى أيضا، . ومخابراتها تقف وراء تنظيم المسيرات باتجاه الحدود مع إسرائيل داخل الجوالن المحتل
 آالف 10 دوالر لكل مشارك في المسيرات، ووعدت بمنح عائلته 1000أن السلطات السورية منحت 

وقال إن الحكومة السورية تضخم عدد القتلى وتتهم إسرائيل بقتلهم، مع أن . دوالر في حال استشهاده
الشبان أكدوا أن ثمانية منهم على األقل قتلوا نتيجة قذف المتظاهرين زجاجات حارقة على الجنود وقعت 

  .بالقرب منهم، في أرض مزروعة بألغام مضادة للدبابات وانفجرت بهم
مذكرة باعترافات الشبان الثالثة، مرفقة بفيلم مصور يظهرهم وهم وتنوي السلطات اإلسرائيلية إعداد 

يتكلمون بهدوء وراحة ومن دون ضغط جسدي أو نفسي، لكي تدين القيادة السورية بتنظيم المسيرات 
  . وتتهمها باعتداء على حدودها

ا إذا كان هذا وقال مصدر سياسي مطلع إن دول العالم تقبل اليوم كل تهمة ضد النظام السوري، فما بالن
يحاول تنفيذ وعيد «وأضاف أن النظام السوري . االتهام مستندا إلى اعترافات موثقة لمواطنين سوريين

رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار األسد ومالك إمبراطورية االتصاالت في سورية، إلحدى الصحف 
هذا سيكلفه «ولكن . »ار إسرائيلعدم استقرار سوريا سيؤدي بالضرورة إلى عدم استقر«: األميركية، بأن

ثمنا باهظا من الطرف اإلسرائيلي، حيث إن حكومة بنيامين نتنياهو تفتش أيضا، عن مخرج ألزمتها 
السياسية والدولية بشكل ال يبقيها في عزلة، وال يوجد أفضل من ضرب سوريا لتحقيق هذا االنفراج 

  .»اليوم
  7/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   يوم النكسة نجاحا لقواتها دتعوالنظام السوري لم يتعلم الدرس : "إسرائيل" .31

يوم «على الرغم من وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى من الالجئين الفلسطينيين في  :تل أبيب
نجاحا كبيرا، سيكون له «، فإن الحكومة اإلسرائيلية وقيادتها السياسية واألمنية اعتبرت ما جرى »النكسة
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وقال مصدر أمني، أمس، متبجحا، إن أحداث هذا . »لى المسيرات المقبلة المخطط تنظيمهاتأثير كبير ع
  .»سوريا وحدها لم تتعلم الدرس بعد من هذه األحداث، وسوف تتعلمه قريبا«اليوم دلت على أن 

وفي تلخيص أولي لألحداث، قالوا إن المسيرات بشكل عام قد فشلت، ففي لبنان، عمل الجيش اللبناني 
زب اهللا جنبا إلى جنب من أجل منع المسيرات من الخروج من مخيمات الالجئين هناك والوصول إلى وح

وفي قطاع غزة، وقف رجال حكومة حماس حائال بين الالجئين وبين الحدود مع إسرائيل . الحدود
اء داخل وفي الضفة الغربية، اختارت التنظيمات الفلسطينية جميعها البق. ومنعوا أي شخص من االقتراب

  . المخيمات أو المدن والقرى ولم تدع أعضاءها لالقتراب من المستوطنات أو الحواجز العسكرية
  :وعزت السلطات اإلسرائيلية هذا الفشل، حسب تعبيرها، إلى ثالثة أسباب أساسية، هي

وغيرها من الشبكات » فيس بوك«فالدعوات على . غياب الحماس لدى الجماهير الفلسطينية: أوال
وبدا أن . »كاريزما«الجتماعية، اتسمت بالفوضى والضبابية وانعدام التنسيق، ولم يظهر فيها قادة ذوو ا

وكتب . ، لم يحتو على أفكار إبداعية»يوم النكبة«كانت تقليدا غير مدروس لـ» يوم النكسة«دعوتهم لـ
الفلسطينيين ليسوا «المعلق العسكري، رون بن يشاي، الناطق األسبق بلسان الجيش اإلسرائيلي، أن 

 فهم. فقد واكبوا عن كثب استعدادات وتهديدات الجيش اإلسرائيلي، فقرروا تأجيل الصدام الكبير. أغبياء
، حينما تطرح قضية االعتراف بالدولة الفلسطينية على )أيلول(يستعدون أليام مقبلة في شهر سبتمبر 
  . »وما يريدونه حاليا، هو فقط الحفاظ على دينامية المسيرات. بساط بحث الجمعية العامة لألمم المتحدة

اسم لرد الفعل اإلسرائيلي على فحسب القيادات اإلسرائيلية، كان هناك تأثير ح. الردع اإلسرائيلي: ثانيا
فقد قرر الجيش أن ال يسمح بتكرار ما حدث على الحدود مع لبنان أو مع سوريا، . »يوم النكبة«أحداث 

وحرص الجيش على النشر الواسع الستعداداته وتدريباته لمواجهة . حيث تمكن البعض من اجتياز الحدود
قانون الدولي، أنه يعتبر اجتياز الحدود اعتداء من دولة وأعلن، حسب ميثاق األمم المتحدة وال. المسيرات

وهذا كله خفض األمل في أن يحققوا أي إنجاز . على دولة أخرى، مما يعطي الحق لها في أن تطلق النار
  .سياسي أو إعالمي

إن الحملة الدولية التي قامت بها إسرائيل، قد أثمرت؛ إذ إن دول الغرب والعديد من الدول : وثالثا
خرى، تفهمت موقف إسرائيل المستند إلى أن اقتحام الحدود هو مساس بالسيادة وتجاوز ال تقبله أية األ

نعم إن هناك نية إلغراق إسرائيل . بعضها اقتنع بما قاله رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو«دولة، و
 بل في حدود 1967د بالالجئين الفلسطينيين، وهذا يدل على أن الفلسطينيين ال يطالبون بدولة في حدو

بتوصية من (وقد بذلت جهودا خاصة في هذا المجال كل من الواليات المتحدة واألمم المتحدة . »1949
). قوات اليونيفيل في لبنان والقوات متعددة الجنسيات التي تعمل في الجوالن تحت علم المنظمة الدولية

والثاني أنها . ئيل لكي تدافع عن حدودهاووفرت هذه الجهود أمرين؛ األول أعطت غطاء قانونيا إلسرا
وضعت كال من لبنان وسوريا والسلطة الفلسطينية أمام موقف حرج، فإذا جاء تجاوز كهذا من طرفها 
ضد إسرائيل، فلن تستطيع االعتراض أو االحتجاج إذا ردت إسرائيل بالمثل وتجاوزت هي األخرى 

  .الحدود إليها
  7/6/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   تعتزم رفع دعوى حق مدني في باريس بتهمة الخطف واالحتجازطائلة شاليع .32

، الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب طأعلن والدا الجندي اإلسرائيلي األسير شالي:  رائد الفي-غزة 
جنسيته اإلسرائيلية، أنهما سيرفعان دعوى حق مدني في باريس بتهمة الخطف واالحتجاز، تزعم أن 

  .حتجز رهينة وقد يكون تعرض لتعذيب أو أعمال همجيةابنهما م
  .ووصف المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى، الدعوى بأنها هراء وعبث ونبش لألوهام

  7/6/2011، الخليج، الشارقة
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   67 غالبية اإلسرائيليين يعارضون االنسحاب إلى حدود: استطالع .33

من اإلسرائيليين % 77اإلسرائيلي، أن " والدولةمركز القدس لشؤون الجمهور "أظهر استطالع أجراه 
 مع تبادل أراضي حتى وإن كان هذا االنسحاب يؤدي إلى اتفاق سالم 67يعارضون االنسحاب إلى حدود 

  . مع الدول العربية وإنهاء النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني
موحدة تحت سيطرة من اإلسرائيليين يؤيدون إبقاء القدس % 85وبينت نتائج االستطالع أيضا أن 

من المستطلعين اليهود يعارضون نقل السيطرة في منطقة المسجد األقصى % 75إسرائيلية، و
يؤيدون % 52تحت سيطرة إسرائيلية، ضمن اتفاقية سالم و" حائط المبكى"للفلسطينيين، حتى وإن بقي 

  . ائيليةتحت سيطرة إسر" حائط المبكى"'سيطرة دولية على منطقة المسجد األقصى وإبقاء 
إنهم ال يوافقون على نقل السلطة % 65لليهود في الضفة أجاب " األماكن المقدسة"وردا على سؤال حول 

  . من االسرائيليين يعارضون االنسحاب من غور األردن% 75على هذه األماكن للفلسطينيين، وأن 
  7/6/2011، الرسالة، فلسطين

  
   اليرموكبمخيم "القيادة العامة" برصاص "النكسة"  من مشيعي شهداء فلسطينيا14ًاستشهاد ": وفا" .34

مصادر ، أن  سوريا/مخيم اليرموك من 6/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية نشرت 
  آخرين43 استشهدوا، وجرح أكثر من  فلسطينياً مواطنا14ً، إن 6/6 موثوقة قالت مساء يوم االثنين

القيادة العامة، بعدما توجه مشيعو الشهداء الذين سقطوا، أمس، في  - لجبهة الشعبيةاأعضاء برصاص 
وبينت  . في شارع الثالثيني بمخيم اليرموك"القيادة العامة"ـالجوالن المحتل، إلى مجمع الخالصة التابع ل

المصادر أن المشيعين، الذين قدر عددهم بالمائة ألف، أحرقوا مقر القيادة العامة، وهتفوا ضد أمناء 
  .ين من بينهم أحمد جبريل، ورؤساء مكاتب سياسيةعام

حصيلة المواجهات التي اندلعت مساء  نقالً عن مراسله أن 6/6/2011، 48موقع عرب وأضاف 
 200االثنين، بين الغاضبين في مخيم اليرموك من مشيعي شهداء يوم النكسة ارتفعت إلى ما يزيد عن 

، وذلك بنيران قناصة اعتلوا  قتيال14ًاالت األنباء عن جريح، كما سقط عدد من القتلى، تحدثت بعض وك
القيادة العامة تستخدم "وقال مشيعون إن  ".مبنى الخالصة" القيادة العامة -مبنى يتبع الجبهة الشعبية 

الرصاص الحي لقتل شعبها بينما وقفت مكتوفة األيدي في مجدل شمس، وتستخدم البشر كمادة استعمالية 
كما أطلقت هتافات تنادي بإسقاط جبريل ومحاكمته على جريمة قتل  ".ة خارجيةدعائية خدمة ألجند

  .المتظاهرين، كما أطلقت هتافات منددة بقيادات فصائل مطالبة بإسقاطها
وعلم أن جبريل استقدم حتى وقت متأخر بعض قواته الخاصة من لبنان التي عملت على إطالق النيران 

واستمر إطالق الرصاص حتى ساعات الصباح من فجر اليوم، . ثنينالكثيفة حتى وقت متأخر من ليل اال
 داخل الذي كان محاصراً ،وعلم أن جبريل .الثالثاء، حيث كان يتم إطالق الرصاص من عدة محاور

 تمكن من الخروج تحت ،المبنى مع مجموعة من قيادات القيادة العامة أبرزهم طالل ناجي وأبو حسان
  .ل العشرات من الذين حاصروا المبنىوابل من القصف العنيف طا

 ليشيعوا شهداءهم في جامع الوسيم وا اليرموك خرجيفلسطيني أن 7/6/2011األخبار، بيروت، وجاء في 
. شتموا قيادات الفصائل الفلسطينية، ورأوا أنها أسهمت بطريقة أو بأخرى في مقتل أبنائهموفي المخيم، 

وبعد الدفن، حضر مسؤول العالقات . فصائل في الجنازةورفض المشيعون مشاركة أي من مسؤولي ال
حضور الرجل استفزهم . الخارجية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر بين المشيعين

ويقول أحد الشهود . فطلبوا منه الرحيل، لكن الرجل حوصر من المعتصمين ولم يتمكن من المغادرة
 أنه مسؤول فصيل، كذلك اعتقدوا أنه أحمد جبريل، بسبب وجود هجموا على سياراته لمجرد": العيان
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وأمام هذا الوضع المتشنج، بدأ المشيعون برشق الطاهر بالحجارة، ما دفع بأحد . "المسلحين المرافقين له
ثم قرر المشيعون التوجه إلى مبنى مجمع . مرافقيه إلى إطالق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين

اقترب المشيعون من المبنى، وشتموا أحمد جبريل، فتمركز . "القيادة العامة"ـركز لالخالصة، وهو م
  .عناصر الجبهة على الشرفات وأطلقوا نيرانهم على المحتشدين

  
   غضب وتمسك بالعودة... بجنوب لبنان الفلسطينيين الالجئينمخيمات .35

في مخيم عين الحلوة لالجئين بين سحب الدخان المتصاعدة من مستوعبات نفايات مشتعلة : ).ب.ف.أ(
 النار، معبرين عن غضبهم إلضرامالفلسطينيين في جنوب لبنان، تناوب شباب على رمي اإلطارات 

  . مثل آخرين نالوها في هضبة الجوالن السورية األحد"شرف الشهادة"ألنهم لم يحصلوا على 
ة في ذكرى النكسة، في وقت ومنع الجيش اللبناني تظاهرة كانت مقررة األحد على الحدود الجنوبي

وشهد مخيما عين الحلوة والمية ومية في .  شخصاً وأصيب المئات بجروح في الجوالن23استشهد 
جنوب لبنان، أمس، إقفاالً وحداداً تضامناً مع ضحايا الجوالن والضفة الغربية التي شهدت مواجهات 

  .كذلك بين المتظاهرين وقوات االحتالل
بدنا رصاص .. ما بدنا رز مسوس"، و"الشعب يريد العودة إلى فلسطين"ات بينها وردد المتظاهرون هتاف

كلو "كما هتفوا، وقد بدت عليهم عالمات الغضب، . "شهداء بالماليين.. ع القدس راجعين"، و"يقوص
  ."الحجر صار كالشينكوف.. ما في خوف ما في خوف"، و"يطلع من البيوت، شعب فلسطين عم بيموت

أراد شعبنا أن يعبر عن تضامنه "ة الدفاع عن حق العودة في مخيمات صيدا فؤاد عثمان وقال منسق لجن
 التحرك أنوأضاف . "هذا) يوم الغضب(مع أهله وأخوته في مناطق الضفة والجوالن المحتل من خالل 

ع عن االستنكار للصمت العربي والدولي حيال المجازر اإلسرائيلية التي ترتكب م"جاء أيضا تعبيراً 
 إلى "تنظيم المسيرة الثانية"وعبر عن أسفه لمنع  ."المسيرات السلمية التي ينظمها الالجئون الفلسطينيون

  ."مسيرات العودة ستستمر"الحدود اللبنانية األحد، مؤكداً أن 
  7/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  ند الحدودع من التظاهر ن منع السلطات اللبنانية الالجئين الفلسطينيينيدتشاهد  مؤسسة .36

 منع السلطات اللبنانية الالجئين الفلسطينيين من التظاهر اإلنساندانت مؤسسة شاهد الفلسطينية لحقوق 
 من 13 المادة إلى" شاهد"واستندت .  الجنوبإلىعند الحدود، ووضع نقاط تفتيش للجيش على الطريق 

 العالمي لحقوق اإلعالن من 19ادة  الرأي واالجتماع، والمإبداءالدستور اللبناني التي تنص على حرية 
، وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لتكرر مطالبتها السلطات اللبنانية اإلنسان

 في المطالبة بتطبيق قرارات الشرعية اإلنسانيبالعمل على تأمين حماية المتظاهرين في ممارسة حقهم 
 قائمة طويلة إلىمصادرة حق التنقل والتظاهر تضاف "ن أ لىإوخلصت  ".حق العودة"الدولية وال سيما 

  ".من الحقوق التي يحرم إياها الالجئون الفلسطينيون في لبنان
  7/6/2011النهار، بيروت، 

 
  متطرفون يهود يقتحمون باحات األقصى .37

من اقتحمت مجموعات صغيرة من اليهود المتطرفين والسياح األجانب باحات األقصى : القدس المحتلة
وتقوم هذه الجماعات بالتجوال في باحات المسجد  .بوابة المغاربة، بحماية جيش وشرطة االحتالل

المبارك، وخاصة في منطقة الُحرش القريبة من بوابة األسباط وقرب سطح الُمصلى المرواني وفي 
  .الساحات بين مسجدي قبة الصخرة والجامع القبلي، وذلك وسط حراسات شرطية مشددة
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ت قوة معززة من شرطة االحتالل بتجمعات المصلين الذين انتظموا بدروس قرب مسطبة أبو بكر وأحاط
  .المجاورة لباب المغاربة وهددت كل من يهتف بالتكبيرات بوجه المتطرفين باالعتقال

وصادرت شرطة االحتالل التي تتمركز على بوابات المسجد األقصى المبارك فجر اليوم وجبات طعامٍ 
  . طريقها لطالب العلم في مساطب المسجدكانت في

  7/6/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

   وحدة استيطانية في القدس4100مخطط إسرائيلي لبناء  .38
 تعقد اللجنة الخاصة لتكثيف االستيطان بالقدس التي عينها وزير الداخلية اإلسرائيلي ايلي :القدس المحتلة

 وحدة 4100لقادم جلستها األولى، بغية تحريك مشروع لبناء يشاي قبل نحو شهرين، األسبوع ا
بسغات "، و"جيلو"، و"رمات شلومو": استيطانية جديدة في منطقة شرقي القدس، وبخاصة مستوطنات

  ."هارحوما"، و"زئيف
 إلى أن وأكد الُمحامي قيس ناصر المختص في شؤون التخطيط والبناء خطورة بدء عمل اللجنة، مشيراً

يف االستيطان بالقدس ستقوم في هذه الجلسة بتحريك مجموعة من المخططات االستيطانية في لجنة تكث
 وحدة سكنية 1600مخطط لبناء : وأوضح في بيان أن مشروع البناء ينقسم على النحو التالي .المدينة

 625، ومخطط "جيلو" وحدة سكنية في مستوطنة 942، ومخطط لبناء "رمات شلومو"في مستوطنة 
  ."هارحوما" وحدة سكنية في مستوطنة 940، ومخطط "بسغات زئيف" سكنية في مستوطنة وحدة

  7/6/2010، السبيل، عمان
  

   يسكنون البلدة القديمة بالقدسمستوطن 4000 .39
 قال مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية إن عدد المستوطنين في البلدة القديمة :القدس المحتلة

وأشار المركز في تقرير  .  مستوطن4000ة تضاعف خالل عمر احتاللها إلى نحو بمدينة القدس المحتل
 على احتالل الشق الشرقي منها، إلى أن ثالثة آالف منهم  عاما44ًمفصل له حول أوضاع المدينة بعد 

 70 مستوطن في 1000الذي أقيم على أنقاض حارة الشرف، و" الحي اليهودي"يقطنون في ما يسمى بـ
  .طانية تتوزع في محيط البلدة القديمةبؤرة استي

نسخه منه االثنين االحتالل بالسعي إلضفاء الطابع الديني على الصراع " صفا"واتهم التقرير الذي وصل 
الفلسطيني اإلسرائيلي من خالل سلسلة إجراءاتها التهويدية، التي اتسمت في العام األخير بطمس المعالم 

  . تبدالها برموز من األساطير التوراتية المزعومةالعربية واإلسالمية للمدينة واس
حملة التهويد للمدينة المقدسة تركزت في بلدتها القديمة، وامتدادها الجغرافي في "وتابع التقرير أن 

  ". الجنوب والشرق والشمال حيث بلدات وأحياء سلوان، ورأس العمود وجبل الزيتون والشيخ جراح
تهويد لم تقتصر على تعزيز الوجود االستيطاني، بل تعدته إلى إجراءات ووفقا للتقرير، فإن إجراءات ال

تطهير عرقي بحق المقدسيين، من خالل االستمرار في تجريدهم من حق اإلقامة، حيث سجلت الوثائق 
  . فقط2010-2008 مقدسي في الفترة الواقعة ما بين العام 6000الرسمية سحب اإلقامة من نحو 

  6/6/2011، )فاص(ينية  الفلسطالصحافةوكالة 
  

  بالقدس" مأمن اهللا"تحذيرات من إصدار ترخيص جديد لبناء متحف يهودي على أراضي مقبرة  .40
حذّر المحامي قيس يوسف ناصر المستشار القضائي للمجلس اإلسالمي في :  زهير أندراوس-الناصرة 

وم اليوم الثالثاء ببحث طلب البالد في حديث خص به القدس العربي من أن بلدية القدس الغربية ستق
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رض مقبرة مأمن اهللا في القدس وأنها ستقوم بالتوصية إمام أرخصة جديد للمتحف المنوي بناؤه على 
  .اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بقبول طلب الرخصة المقترح

امي قيس  مستعجالً بواسطة المحهذا وقد قدم المجلس اإلسالمي فور معرفته عن طلب الرخصة اعتراضاً
ناصر لبلدية القدس ومهندسها وللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس وطالبهم بها بنشر وثائق رخصة 

  .البناء المطلوبة وبرفض الطلب جملة وتفصيال
:  محمود مصالحة رئيس المجلس اإلسالمي في البالد على هذا التطور األخير بقوله.من ناحيته، عقّب د
 تدل على عجز الشركة اإلسرائيلية من تنفيذ مشروع المتحف كما صدق لها عام التغييرات المطلوبة

ولذلك ندعو كافة الجهات العربية ومؤسسات .  رغم اعتراضات الجهات العربية واإلسرائيلية2003
األوقاف اإلسالمية والحركات اإلسالمية التعاون معنا الستغالل هذه الفرصة الجديدة إلفشال هذا 

  . بالسبل المتاحة لنا، على حد قولهائياًالمشروع نه
 جاء فيه أن ما يسمى  موسعاً صحافياًجدير بالذكر أن صحيفة هآرتس العبرية كانت قد نشرت تحقيقاً

 بناءه فوق أراضي مقبرة مأمن اهللا ال يهدف إال لمسح وطمس "إسرائيل"الذي تواصل ) متحف التسامح(
وقال . ليات النبش تتم ليل نهار من دون االكتراث بكرامة الموتىالوجود اإلسالمي في المدينة، وأن عم

 على هذه السياسة للصحيفة إن هدم المقابر اإلسالمية لم ينبع من ضغوط احتياجات ميرون بنفنسي تعقيباً
التنمية والمصلحة العامة، وإنما بهدف مقصده عملية تطهير عرقي للموتى، ألن وجود المقابر تلك دليل 

  .كية األقصىعلى مل
  7/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
   في رام اهللا يحرقون مسجداًمستوطنون .41

أصيب ثالثة مواطنين برصاص االحتالل في مواجهات اندلعت عقب إحراق مجموعة : رام اهللا
  .مستوطنين للمسجد الكبير في قرية المغير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام اهللا

اهللا ليلى غنام تعليماتها إلعادة إعمار مسجد المغير، وذلك بتوجيهات من الرئيس وأصدرت محافظ رام 
  .محمود عباس

  7/6/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

   شجرة شرق نابلس250المغتصبون يحرقون  .42
، على إضرام النيران في أراضٍ مزروعة بأشجار 6/6 أقدم مغتصبون صهاينة، ظهر يوم اإلثنين :نابلس

لزيتون واللوز في قرية دير الحطب الواقعة إلى الشرق من مدينة نابلس، مما أدى إلى احتراق نحو ا
  .) شجرة لوز50 و، شجرة زيتون200حوالي  ( شجرة250

  6/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  خالل الشهر الماضيبالضفة الغربية  لالحتالل ومستوطنيه  اعتداء جديدا142ً: تقرير .43
 عملية 41 نفذت اإلسرائيلي مصادر فلسطينية االثنين بأن قوات االحتالل أكدت:  وليد عوض- رام اهللا

  . مايو الماضي/أيارهدم لمنازل ومنشآت فلسطينية بالضفة الغربية خالل شهر 
وكشف التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات الجدار واالستيطان التابع لوزارة الدولة لشؤون 

 بيتا ومنشأة في الضفة الغربية 79 سلطات االحتالل أخطرت أن) 2011 أيار(يطان لشهر الجدار واالست
  . مايو شهد تكثيف للنشاطات االستيطانية في مدينة القدس/أيار شهر أنوضح التقرير أو .بالهدم
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 294 وحدة سكنية منها 1894 صادقت على بناء وتدشين اإلسرائيليةن الحكومة أ إلى التقرير وأشار
 وحدة 1550 وحدة استيطانية في حي راس العامود و50 و"بيتار عيليت"ة استيطانية في مستوطنة وحد

 وبناء مركز تجاري ودار للمسنين في مستوطنة "هارحوما وبسغات زئيف"استيطانية في مستوطنتي 
 وحدة استيطانية جديدة، 1600 دونما إلقامة 290، كذلك توسيع حدود بلدية القدس بـ "عفرات"
وسن القوانين لتهويد   مليون شيقل لتهويد المدينة خالل السنوات الخمس القادمة،365خصيص مبلغ وت

  . العربية في المدينةاألحياء أسماء
لى إ أدى مما أيارواعتدت سلطات االحتالل على المواطنين الفلسطينيين في القدس ومحيطها خالل شهر 

  . متضامنين أجانب8 منهم  شابا153ًواعتقال   مواطنا43ًاستشهاد الفتى ميالد عياش وإصابة 
وفيما يتعلق باالستيطان كشف التقرير تواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وتتنوع 

 1135عتداء وتدمير أمالك المواطنين، واقتالع ما يزيد عن واال ،بين االعتداء المباشر على األشخاص
ل وقلقيلية ورام اهللا، وإحراق المحاصيل الزراعية كما جرى في تل شجرة زيتون ولوزيات وعنب الخلي

ومن خالل استغالل موارد المياه . الرميدة في الخليل أو المغير في رام اهللا وبرقة في محافظة نابلس
ومن خالل .  من موارد المياه في غور األردن تستغلها المستوطنات%77الفلسطينية إذ أن ما نسبته 

 المقامة على أراضي أريحا، واالستيالء على "فيرد يريحو"نات كما جرى في مستوطنة توسيع المستوط
  . في محافظة سلفيت"رفافا وكريات نطافيم" دونم لتوسيع مستوطنتي 2000ما يزيد عن 

  7/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

   القدسفي منهم 80 خالل الشهر الماضي  مواطنا250ًاالحتالل اعتقل : األسيرنادي  .44
كثر من أ مايو/ أيارن قوات االحتالل اعتقلت خالل شهر إ أمس قال نادي األسير الفلسطيني :رام اهللا

  . معتقال80ً من مختلف أنحاء الضفة وبلغ عدد االعتقاالت في القدس  مواطنا250ً
  7/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "المراوغة"الممنوعون من الحصول على جواز السفر يتهمون شعث بـ: غزة .45

نبيل شعث، عضو اللجنة . في قطاع غزة د" الممنوعون من الحصول على جواز السفر" هاجم :غزة
المركزية لحركة فتح، واتهمه بالمراوغة، وعدم تطبيق وعوده التي قطعها على نفسه بحل قضيتهم في 

ا ومنحنا حقنا في  نبيل شعث بحل قضيتن.انتظرنا وعود د"وقال الممنوعون في بيان صحفي  .أقرب وقت
جواز سفر، إال أن شعث  بعد أن غادرنا لم يوف بوعده في تحقيق مطالبنا التي رفعناها له خالل لقاءنا 

كان األجدر بالدكتور شعث أن يقف لجانب الطالب والمرضى والمواطنين "وأضاف الممنوعون  ".معه
 السياسي، ويسعى على حل قضيتهم المحرومين من إصدار جوازات  سفر فلسطينية لهم  بتهمة االنتماء

هذا األسلوب غير األخالقي على "وأعربوا عن أسفهم أن تقوم شخصية في مقام شعث بممارسة  ".العادلة
وناشد المتضررون الرئيس محمود عباس ومؤسسات حقوق اإلنسان  ".المواطنين واالستخفاف بعقولهم

  ".فالجواز حق لكل مواطن"سرع وقت بضرورة النظر في قضيتهم العادلة والعمل على حلها بأ
  .، وأنها تمنح جوازات السفر لمن يواليها فقط"العنصرية"كما اتهموا جهاز المخابرات في رام اهللا بـ

  6/6/2011قدس برس، 
  

  اإلسالميون يحصدون مقاعد اللجنة التنفيذية لمجلس معلمي األونروا: األردن .46
ي مقاعد اللجنة التنفيذية لمجلس معلمي وكالة األونروا حصد التيار اإلسالم:  نادية سعد الدين-عمان 

. خالل اجتماع أمس، مقابل انسحاب الكتلة المهنية من الجلسة، بعد فشل وساطات تسوية بين الطرفين
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مجلس المعلمين الجديد عقد أولى اجتماعاته صباح أمس، الختيار لجنة "وقالت مصادر في الوكالة إن 
 17، عقب االنتخابات التي جرت في "، إضافة إلى رئيس المجلس والمقرر عضوا11ًتنفيذية مكونة من 
الكتلة المهنية التي خاضت االنتخابات مع اإلسالميين، انسحبت "أن " الغد"وأضافت لـ .الشهر الماضي

، وبقيت كتلة االتجاه اإلسالمي حاضرة بعددها 96 عضواً من أصل 89أمس من الجلسة التي حضرها 
  ".اً من الحضور عضو70البالغ 

وتم تشكيل اللجنة التنفيذية بالتزكية، حيث فاز رياض زيغان برئاسة اللجنة للدورة الثانية على التوالي، 
  .وطلعت ذيب نائباً للرئيس، ومحمود نصر اهللا أميناً للسر، وإبراهيم مخلوف أميناً للصندوق

 في الوكالة انتهت، وذلك بعد إجراء وبذلك تكون المرحلة األخيرة من مراحل انتخابات قطاع المعلمين
، بينما توزعت 96 مقعداً من أصل 74االنتخابات التي فاز فيها االتجاه اإلسالمي بأغلبية ساحقة بحصده 

  . مقعدا18ً مقعداً، والكتلة المهنية 22المقاعد األخرى بين المستقلين 
  7/6/2011الغد، عمان، 

  
  سعون لتخريب المشروع القومي لليهود ي48 فلسطينيو: "إسرائيل" في جديدكتاب  .47

 هم حالة متميزة، فالحديث يدور عن أقلية ذات 48 العرب في مناطق الـ: زهير أندراوس -الناصرة 
عقلية أكثرية، إزاء أكثرية يهودية ذات عقلية أقلية، هذا هو المصطلح الجديد الذي أدخله على األجندة 

فلسطينيون في " من صنّاع القرار في تل أبيب في كتابه الجديد  دان شيفطان، المقرب جداً.اإلسرائيلية، د
ويعتقد المؤلف أنه حتى بعد االنفصال الكامل عن الفلسطينيين في المستقبل، فما زال هناك . "إسرائيل

  ."إسرائيل"موضوع واحد يصفه بالمركزي واألليم واألكثر نزفاً، وهو المواطنون العرب في 
إنهم غير مستعدين لقبول حّل :  بقوله48وقف المؤلف من مستقبل عرب الـ ويلخص الكتاب باختصار م

، مما يعني أن لديهم رفضاً خالصاً لدولة الشعب اليهودي، ألنهم جزء "إسرائيل"ـأقل مما ُيرى انتحاراً ل
 أخذ يكبر في المجتمع اإلسرائيلي، مبدياً شكوكه في القدرة على إدخالهم تحت جناحي هذا المجتمع، وهم

ويعتقد المؤلف أن المسار المطلوب للحفاظ على . الذين باتوا يشكلون بنظره أعداء الدولة اليهودية
إسرائيل دولة يهودية يتمثل بالتوصل إلى مصالحة تاريخية مع العالم العربي، بما يقتضيه األمر من 

ليون عربي، يناضلون من تنازالت في المجال األمني، ويثير الحاجة إلى مواجهة أقلية كبيرة تزيد على م
، وستكون هذه أكبر معضالت الدولة في الداخل، ألنه "إسرائيل"ـالداخل ضد الشكل والهوية اليهوديين ل

 هي المجال التالي 48حتى لو ُوجد حّل للصراع مع العرب والفلسطينيين، فستكون معضلة عرب الـ 
  . شرعيتها، كما يقول"إسرائيل"الذي سيحاولون فيه سلب 

 أنهم يسعون ، وفقاً آلراء المؤلف،، من قبيل48طرح الكتاب جملة من اآلراء القاسية بحق عرب الـ وي
إلى خراب المشروع القومي للشعب اليهودي، مما يشير إلى أن الصراع في حقيقته ليس عرقياً، بل 

فضون فكرة قومياً، ألن الشعبين يتصارعان على البالد، والعرب يؤكدون أنهم شعب مستقل، ولهذا ير
ويخلص المؤلف في كتابه إلى مطالبة صناع القرار اإلسرائيلي بضرورة إتباع إستراتيجية  .األسرلة

االنفصال عن الفلسطينيين، لتقليل الضرر المتوقع، محدداً مطلبه باالنفصال عنهم على غرار جدار 
 من جعل عرب الخط الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس، ألن مسار االنفصال هذا سُيصعب

إسرائيل"األخضر وكالء للنضال الفلسطيني الموجه ضد ".  
  7/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  أعرق األندية األمريكية لكرة السلةأحد  يستحوذ على فلسطيني .48
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صفقة االستحواذ " توم جورس"تمم الملياردير األمريكي الفلسطيني األصل توفيق جورس المعروف بـ
ويت بيستونز األمريكي أحد أعرق أندية دوري المحترفين األمريكي لكرة السلة في صفقة على نادي ديتر

ونالت صفقة شراء النادي موافقة االتحاد األمريكي لكرة السلة، .  مليون دوالر500قدرها خبراء بمبلغ 
الذي هاجر ويعد توفيق جورس، . فيما وعد توم جماهير النادي بداية عهد جديد وإعادته لمنصات التتويج

 عاماً، من أغنى رجال األعمال في الواليات المتحدة 40من مدينة الناصرة مع عائلته وهو طفل قبل 
 لتصبح األكبر في والية لوس انجلوس، 1995األمريكية، ويمتلك توفيق شركة بالتينيوم التي أسسها في 

 شخص في الواليات 400ى  مليار دوالر، وصنّف العام الماضي ضمن أغن30ويبلغ حجم استثماراتها 
  .  مليار دوالر2.4 بثروة صافية قدرت بـ 153المتحدة، قبل أن تضعه قائمة فوربس في المركز الـ 

  6/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   النار على محتشدين عزل في الجوالن"إسرائيل" إطالق  يديناألردن .49
ردن الـشديدة لقيـام الجـيش االسـرائيلي     عبر وزير الخارجية ناصر جوده عن ادانة اال    :  بترا –عمان  

 في  1967 عاما على حرب حزيران عام     44باطالق النار على جموع العزل المحتشدين الستذكار مرور       
منطقة خطوط وقف اطالق النار في الجوالن السوري المحتل، االمر الذي ادى الى استشهاد العـشرات                

  . وجرح المئات منهم
انه مـن الملفـت     «امس االثنين،   ) بترا( الى وكالة االنباء االردنية      واضاف وزير الخارجية في تصريح    

للنظر والمؤسف في آن واحد ، ان نرى الخطاب الرسمي االسرائيلي يركز على قيم الديمقراطية والحرية                
وحقوق االنسان التي تمثلها اسرائيل بحسب زعم هذا الخطاب الرسمي، وان تقوم الحكومة االسـرائيلية               

ينه بممارسة النقيض لهذه القيم كلها باعطاء االوامر باطالق الرصاص الحي على محتشدين             في الوقت ع  
 عامـا ، بـشكل يمثـل        44ال يحملون السالح، يطالبون بانهاء احتالل اراضيهم التي تحتلها اسرائيل منذ          

  .»انتهاكا مستمرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
  7/6/2011، الدستور، عمان

  
  الدور األردني تجاه القضية الفلسطينية دور متواصل وضروري:  األردن وزراءرئيسئب نا .50

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية السابق نايف سعود القاضي أن ما أثير إعالميا              : حسين العموش 
 حول قضية سحب األرقام الوطنية من أردنيين من أصول فلسطينية خالل توليه منصب وزير الداخليـة               

  .بعيد عن الحقيقة وال يعبر عن موقفه تجاه هذا األمر
ان الدور األردني تجـاه القـضية الفلـسطينية دور متواصـل            » الدستور«وقال القاضي في حوار مع      

  .وضروري ألنه طرف أساسي في الحل النهائي ال يمكن تجاهله بأي حال من األحوال
سيكون موضع رفض ومقاومة من قبل األردنيين       وأكد أن أي حل للقضية الفلسطينية على حساب األردن          

  .والفلسطينيين على حد سواء، ولن يكتب له النجاح تحت أي ظرف أو زمن
 7/6/2011، الدستور، عمان

  
   ميشال سليمان يندد بالمجزرة االسرائيلية في الجوالناللبنانيالرئيس  .51

ـ      وات االحتالل االسرائيلي فـي الجـوالن       المجزرة التي ارتكبتها ق   »ندد الرئيس اللبناني ميشال سليمان ب
  .» شهيداً أعزل وعشرات الجرحى23السوري المحتل أول من أمن وأسفرت عن سقوط 

هذا التصرف العدواني لن    «وأكد سليمان في بيان صادر عن المكتب االعالمي في القصر الجمهوري ان             
ترجاع كامل الحقوق وفي طليعتهـا      يثني الشعب الفلسطيني والدول العربية عن المطالبة والسعي الى اس         
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الضغط على اسرائيل لالعتراف بهذه الحقـوق والمباشـرة         «وحض المجتمع الدولي على      .»حق العودة 
  .»بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفقاً لجدول زمني ملزم ومحدد

 7/6/2011، الحياة، لندن
  
  
  
  

  "سرائيلإ"ركية أمن أحداث الجوالن تفضح التزام االدارة االمي: نصر اهللا .52
السيد حسن نصراهللا أن ما حصل باألمس في ذكـرى النكـسة   » حزب اهللا «أكد األمين العام لـ     : بيروت

االدارة االميركية تطمح الى مصادرة الثورات العربية ويفضح مجـدداً          «على هضبة الجوالن يكشف أن      
  .»التزام واشنطن المطلق بأمن اسرئيل

صـباح امـس،    » معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلـسفية      «تتاح  كالم نصراهللا جاء خالل اف    
، في حضور عدد كبير من الشخصيات الـسياسية         »مؤتمر التجديد واالجتهاد الفكري عند اإلمام خامنئي      «

  .والدينية االسالمية والمسيحية
التي كان عنوانها سحق    في األيام األولى لهذه الحرب العالمية       «: ، قال نصر اهللا   2006وعن حرب تموز    

... المقاومة، سأعلن ألول مرة عن رسالة شفوية وصلتني منه وفيها أن هذه الحرب تشبه حرب الخنـدق                
انتم منتصرون حتماً، بل وأكد انه عندما ستنتهي الحرب بانتصاركم سوف لن تقف فـي وجهكـم                 : وقال
  .»قوة

اً أن إسرائيل إلى زوال وأن ذلك لقريب وأن         اإلمام الخامنئي يعتقد جازم   «: وعن فلسطين وإسرائيل، قال   
  .»التسوية لن تصل إلى مكان

تراجع اميركا في المنطقة وزوال إسرائيل والتضحيات عند الـشعب العربـي والفلـسطيني              «وربط بين   
بإحترام شديد أمام الشباب الفلـسطينيين والـسوريين الـذين          «وتوقف  . »وغياب الزعامات في إسرائيل   

الن المحتل وامام إصرارهم على التحدي والعزم، وهذا الـدم جـاء ليفـضح خلقيـات            احتشدوا في الجو  
السياسة األميركية والكونغرس الذي صفق لنتانياهو ألن أميركا لم تدن ما حصل بقتل إسرائيل عـشرات                

  .»الشباب
  7/6/2011، الحياة، لندن

  
  مسيرات العودة ستستمر: لجنة دعم المقاومة في لبنان .53

التضحيات الغالية هي تأكيد اقترابنا     "، أن   "رأت لجنة دعم المقاومة في فلسطين      :بدالكريمحسين ع -بيروت
من النصر، وتجديد اإلصرار وتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الكاملة وفي مقدمتها حق العودة ورفض              

ـ  15أن مسيرات العودة التي انطلقت في       "وأكدت اللجنة في بيان     ". مشاريع التصفية والتوطين   ايو لـن    م
تضحيات شهداء مـسيرة    "، معتبرة أن    "تتوقف في مواجهة األخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية        

  ". العودة أمس واليوم وغدا إعادة اعتبار للقضية الفلسطينية وحق العودة العادل والمقدس
  7/6/2011، الشرق، الدوحة

 
  الن المحتل العدوان اإلسرائيلي على المتظاهرين في الجوتدينسوريا  .54

على المتظـاهرين   » العدوان االسرائيلي الصارخ  «أدانت سوريا التي شيعت أمس شهداء ذكرى النكسة،         
» حقيقـة إرهـاب الدولـة     «الذين حاولوا العبور إلى الجوالن المحتل أمس االول، واعتبرته تأكيدا على            

زارة الخارجية السورية قوله    السورية لالنباء عن مصدر مسؤول في و      » سانا«االسرائيلي، ونقلت وكالة    
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سوريا تدين بشدة العدوان الصارخ الذي شنته إسرائيل أمس على مدنيين عزل سوريين وفلسطينيين              «إن  
احتشدوا على خط فصل القوات في الجوالن السوري المحتل مؤكدين حقهم الطبيعي والقانوني في تحرير               

د كبير من الشهداء والجرحى األمر الذي يؤكد        وقد أدى هذا العدوان إلى سقوط عد      . األرض وفي العودة  
وأضاف . »حقيقة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وحقيقة النزعة العدوانية اإلسرائيلية ضد أبناء أمتنا            

نضع ما تقوم به اسرائيل برسم المجتمع الدولي وبرسم كافة الجهات المنادية بحقوق االنـسان               «المصدر  
  . »وبحرمة الحياة اإلنسانية

  7/6/2011، السفير، بيروت
 

   اإلسرائيلية في فلسطين واإلعتداءاتالسعودية تدين حملة االعتقاالت .55
أعرب مجلس الوزراء السعودي الذي ُعقد برئاسة خادم الحرمين الـشريفين الملـك عبـداهللا بـن                  :جدة

قتـل لألنفـس    أسفه وألمه لما يواكب مجريات األحداث في عدد من الدول العربية من             «عبدالعزيز عن   
  .»وإراقة للدماء

المجلس أمس مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة االعتقاالت واالعتداءات وممارسـة كافـة              أدانو
أنواع القمع والتنكيل واألعمال التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما تتعرض لـه مدينـة                 

اكا واضحا لقرارات األمم المتحدة وتحـديا سـافرا         القدس من حملة عدوانية استيطانية، وعدت ذلك انته       
  .إلرادة المجتمع الدولي وإغالق الطريق أمام استئناف المفاوضات وتحقيق السالم في المنطقة
  7/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   اآلثار بمصر يهدد بمالحقة مؤسسة يهودية قضائياًشؤون وزير .56

» اعادة حقـوق اليهـود    «صر الدكتور زاهي حواس، مؤسسة      هدد وزير الدولة لشؤون اآلثار بم     : القاهرة
التي تتخذ من أميركا مقرا لها بمقاضاتها دوليا، ما لم تسلم ما بحوزتها من آثار مصرية، والتي حـصلت                   

  .األميركية» ليفنربيج«عليها من مؤسسة 
عدم تحقيـق   المؤسسة وطالبها بسرعة اعادة ما لديها من آثار الى وطنها، وفي حال             » حواس«وخاطب  

ذلك، فسيتم رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية، ومخاطبة منظمة اليونسكو في هذا الشأن، السـتعادة                
  .هذه اآلثار

حيث كـان يـسمح      ،»شتيادلر«وأكد أن هذه اآلثار سبق أن حصل عليها عالم آثار ألماني يهودي يدعى              
  .بعثات األجنبيةباقتسام ما يتم اكتشافه بين مصر وال آنذاك قانون اآلثار

، وعندما طرد النـازي هتلـر       1936العالم األلماني أخذ اآلثار الى بالده، وظلت هناك حتى عام           : وقال
اليهود من ألمانيا، قام ببيعها الى جامعة ألمانية، وهاجر هو الى أميركا، وذلك في مخالفة لبيـع اآلثـار،                   

  .ن هذه اآلثار تعتبر من اآلثار التاريخية النادرةوذكر أ .التي يتم اقتسامها بين مصر ومكتشفيها األجانب
 7/6/2011، الراي، الكويت

 
   الجوالن شاب سوري وفلسطيني يعتصمون في القنيطرة وفاء لدماء شهداء200أكثر من  .57

 شاب سوري وفلسطيني اعتصاماً في مدينة القنيطرة وعلى مـشارف           200ينفذ أكثر من    : )آي.بي  .يو  (
 الجوالن السوري المحتل رافضين العودة حتى يعودوا إلـى قـراهم ومـدنهم              خط وقف إطالق النار في    

 ان الشباب رفضوا العودة إلى المـدن الـسورية          ،وقالت مصادر مقربة من الشاب المعتصمين     . المحتلة  
مصرين على البقاء في القنيطرة وفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا أول أمس وحتى يعودوا الى قراهم التي               

إن بعض الجهات العامة والخاصة في سوريا سوف        “وأضافت المصادر   . بأعينهم يحتلها الصهاينة  يرونها  
االعتصام “وأكدت المصادر ان    . ”تقوم بتأمين احتياجاتهم من خيام وطعام مياه ودواء حتى تتحقق أهدافهم          
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لتي شهدت أمس   اقتصر فقط على مدينة القنيطرة ولم يشهد موقع عين التينة المواجه لقرية مجدل شمس ا              
  .”قتلى وعشرات الجرحى أي تواجد أمس

 7/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  مواقف دولية من أحداث المواجهة بين السوريين واإلسرائيليين في الجوالن
مين العام لألمم المتحدة     األ ، أن )أ ف ب  ( نقالً عن وكالة  واشنطن  من  ،  7/6/2011،  الحياة، لندن  ذكرت

الـى ممارسـة أقـصى      "طراف  مما يحدث في الجوالن، ودعا األ     " لقه العميق ق"عرب عن    أ بان كي مون  
وقال ان الذخيرة الحيـة     ". درجات ضبط النفس والتقيد الصارم بالقانون الدولي االنساني لحماية المدنيين         

لـى التحقـق مـن      إيـسعون   "مم المتحـدة     سببت سقوط ضحايا، وان مراقبي األ      "إسرائيل"التي أطلقتها   
  ".معلومات

  أعلنت  وزارة الخارجية الفرنسية   ، أن )وكاالت ( نقالً عن  باريس ، من 7/6/2011،  الغد، عمان أضافت  و
 "سـرائيل إ" فرنسا دعت السلطات السورية الى ما وصفته فرض احترام المنطقة العازلة بـين               أن،  أمس

تعمال القـوة فـي     فراط في اس  اإل"وكذلك من   " انتهاك تلك المنطقة  "من  " سفها الشديد أ"وسوريا معربة عن    
  ".الرد عليها

فرنسا تعرب عـن قلقهـا الـشديد مـن          "واعلن الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في ندوة صحافية ان           
وأسفرت عن سـقوط    ) المحتل(في الجوالن   ) يونيو(االحداث الجديدة التي وقعت في الخامس من حزيران       

قة العازلة بين اسرائيل وسورية واإلفراط فـي        العديد من القتلى والجرحى، وتأسف بشدة النتهاكات المنط       
  ".استعمال القوة في الرد عليها

وزيرة خارجية  ، أن   )أ ب، أ ف ب، رويترز     ( نقالً عن وكاالت  ،  7/6/2011،  السفير، بيروت وجاء في   
داعية السوريين الـى    " مدروس ومنسق " الى القيام برد     "سرائيلإ"االتحاد االوروبي كاثرين اشتون دعت      

  ". باستفزازات"ناع عن القيام االمت
كما جاء في بيان من وزير الخارجية وليام هيـغ          " بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها     "واعترفت بريطانيا   

من الحيوي ان يكون كل رد نسبيا ويتفادى استعمال القوة القاتلة اال في حـال               "الذي اعتبر برغم ذلك انه      
  ". اهرالضرورة المطلقة مع احترام الحق في التظ
نحن نعبر عن قلقنا البالغ في ما يتـصل بالتـصاعد الجديـد             "وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان       

واالمر الذي يبعث على القلق بوجه خاص هو وفاة واصابة كثير من            . للمواجهات االسرائيلية الفلسطينية  
  ". المتظاهرين المسالمين خالل هذه االحتجاجات

  
  ي جمهورية جنوب أفريقيا تعترف بفلسطين مملكة ليسوتو وسط أراض

ذكر مفوض العالقات الخارجية في حركة فتح الدكتور نبيل شعث أمس، أن مملكة ليسوتو، الواقعة وسط                
  . 1967أراضي جمهورية جنوب أفريقيا، أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود عام 

م المتحدة باالتصال مع مندوب فلسطين هناك لمباشرة        وقال شعث إن ليسوتو كلفت مندوبها الدائم في األم        
وأضاف أن جمهورية ماالوي في جنـوب شـرقي         . اإلجراءات الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي بين البلدين     

  . 1967قارة أفريقيا أعادت تأكيد اعترافها السابق بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
7/6/2011، ظبي بوأاالتحاد،   

  
  وروبي يختتم جولة في األراضي الفلسطينيةوفد برلماني أ

جولتـه فـي االراضـي      ) اليونان واسبانيا والـسويد   (اختتم وفد برلماني من عدة دول اوروبية        : رام اهللا 
  .قليم حركة فتح في اليونان ومفوضية العالقات الدولية للحركةإالفلسطينية بالتعاون بين 
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للحقوق الثابتة للـشعب الفلـسطيني باقامـة دولتـه          واعرب اعضاء الوفد االوروبي عن دعمهم المطلق        
مؤكـدين  .  وعاصمتها القدس وحق عودة الالجئـين      1967المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام        

  . لكسر الحصار عن قطاع غزة2مشاركتهم في اسطول الحرية 
االقليم بمثـل هـذه     حيث اشاد ممثلو    , 2وجدد اقليم حركة فتح في اليونان دعمه الكامل السطول الحرية           

  المبادرات مطالبين الوفد االوروبي بالمزيد من هذه التحركات والمبادرات من خالل حكومـاتهم لـدعم               
  

والمساعدة فـي الـضغط علـى       ،  الطلب الفلسطيني في شهر أيلول المقبل لالعتراف بالدولة الفلسطينية        
  . لالفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها"سرائيلإ"

7/6/2011، ة الجديدة، رام اهللالحيا  
  

  تظاهرتان في واشنطن مؤيدة ومناهضة للفلسطينيين
أحيا عشرات من األمريكيين، أمس األول، ذكرى النكسة، وذلك أمام البيت األبـيض، حيـث                :واشنطن

أكدوا على حق العودة لالجئين الفلسطينيين ووقف الممارسات اإلسرائيلية من التوسـع فـي االسـتيطان             
وطالب المتظاهرون البيت األبيض بالكف عن التأييد       . حتالل والممارسات اإلجرامية ضد الفلسطينيين    واال

  .”إسرائيل”المطلق ل
 آالف شخص في نيويورك في موكب يسمى باالحتفـال          3وبالمقابل حشد اللوبي اإلسرائيلي ما يقدر ب        

من المشاة في الشارع الخـامس أحـد        على مرأى   ” اإلسرائيلية“حملوا فيه األعالم    ” إسرائيل”ـالسنوي ب 
  .أشهر وأكبر شوارع مانهاتن

7/6/2011، الخليج، الشارقة  
  

  2011 مليار دوالر أصول المصارف اإلسالمية العالمية بنهاية 895: تقرير .58
قدر خبير مصرفي حجم أصول المصارف اإلسالمية في العالم بنهاية العام الماضي :  فايز الثمالي- جدة

وأوضح عبد الرزاق الخريجي، نائب الرئيس  .%8.85 مليار دوالر بزيادة قدرها 895 بنحو 2010
 بالبنك األهلي، أن المصرفية اإلسالمية تشهد "تطوير العمل المصرفي اإلسالمي"التنفيذي رئيس مجموعة 

لى  من خالل ما يعكسه الطلب المتزايد من قبل المؤسسات التجارية والشركات واألفراد ع متسارعاًنمواً
  .المنتجات المصرفية اإلسالمية

  7/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   العالمأنحاء رأس نووي جاهز لالستخدام في 5000 من أكثر .59
 النووية في األسلحة عن تقريراً" SIPRI" نشر المعهد السويدي للبحوث الدولية في مجال السالم :القدس

  . جاهز لالستخدام الفوري في العالم آالف رأس نووي5 من أكثرالعالم، والذي اظهر وجود 
اليوم الثالثاء فان انتشار السالح النووي في العالم " يديعوت احرونوت"وبحسب ما نشر موقع صحيفة 

، ويضعف وسباق التسلح بالرغم من المعاهدات التي وقعت بين روسيا والواليات المتحدة مستمراً
 دول في العالم تمتلك السالح 8التقرير انه يوجد وذكر  . النووية بشكل كبيراألسلحةاحتماالت نزع 

 من أكثروهذه الدول الخمسة تمتلك " روسيا، الواليات المتحدة، الصين، بريطانيا، فرنسا"النووي 
 وإجراء رأس نووي بشكل قانوني اثر التوقيع على معاهدة عدم استخدام السالح النووي 20,500

  تمتلك السالح النووي بالرغم من عدم اعترافها رسمياً"ائيلإسر"، كذلك فان 1968تفجيرات نووية عام 
  . الهند وباكستانإلى باإلضافة، "إسرائيل"بذلك وعدم وجود معلومات واضحة عن هذا السالح في 
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  7/6/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  وليَس ُصراخاً.. الَعودةُ تُريُد ِسالحاً  .60
  فايز أبو شمالة. د

 زحف الالجئين العائدين على حدود الكيان الغاصب، وال يصح التقليل من أدق             ال يصح التقليل من أهمية    
إن الحـل الـسياسي للقـضية       : "الرسائل التي يوصلها الالجئون الزاحفون، والتي تقول للمجتمع الدولي        

 ال ينهي الصراع، وإن قضية الالجئين التي أجلتها المبادرة الفرنـسية هـي              67الفلسطينية ضمن حدود    
  ". والفرع، ومفصل التحدي أو االنصياعاألصل 

ورغم أهمية إشغال الجيش اإلسرائيلي بالتصدي للعائدين، وإظهار وحشيته، وخفة يد جنوده على الزناد،              
لم تبن عشها   ) إسرائيل(إال أن هذه الطريقة في المقاومة لن تحرر وطناً، ولن تعيد الجئاً؛ وذلك ألن دولة                

جود من خالل الرأي العام العالمي، والشفقة على دم اليهود المـسفوح،            على غصن زيتونة، ولم تفز بالو     
قامت على بركة من الدم، وعلى بحر من المجازر، وفرضـت نفـسها بقـوة الـسالح،         ) إسرائيل(دولة  

وجبروت البطش، والصلف الغادر، بل واالستخفاف بالعربي حد التحقير والتصغير، والتفجيـر المـدمر              
  . لمكونات وجوده

  :بق يطرح التساؤالت التاليةما س
لماذا انكب العرب على التفكير بالزحف السلمي هذا العام، أهو عمل موسـمي قـرين المناسـبات                 : أوالً

الوطنية، أم هو مخطط استراتيجي، يحمل في مضامينه تخلي العرب عن السالح واعتمـادهم الـصراخ                
التنسيق للعودة من كـل الحـدود العربيـة،         طريقا لتحرير فلسطين؟ إذا كان ذلك كذلك، فلماذا ال يصير           

وبقرار من جامعة الدول العربية، ويتم العمل على زحف ماليـين الالجئـين بمـشهد إعالمـي يربـك                   
  وحلفاءها من الغرب وأمريكا؟ ) إسرائيل(

  .لماذا يصير تطبيق قانون العودة من الحدود السورية فقط؟ وهذا العام بالذات؟: ثانياً
قبول العرب بالعيش تحت سـيادتها، مـواطنين مـن          ) إسرائيل(عودة الالجئين تحت راية     ثالثاً أال تعني    

الدرجة الثانية؟ وتبرئتها من اغتصاب فلسطين؟ أال تعني العودة بهذه الطريقة اعترافاً ضمنياً بحق اليهود               
  هم؟في إقامة دولتهم على كل أرض فلسطين، شرط أن يصحح خطأ تهجير ماليين الالجئين، وحل قضيت

أرأيتم قوماً غير العرب يرقصون في بركة دمهم النازف، ويتفاخرون بضعفهم، ويبتسمون لعـدد              : رابعاً
اللكمات التي توجه إليهم، ويتباهون بعدد قتالهم، ويعرضون جرحاهم بزهو على الفضائيات، ويكتفـون              

ه دبرهم إذا صفعهم على     باإلشارة إلى اليهودي الذي يسومهم سوء العذاب، ويتسلط عليهم، وهم يديرون ل           
  خدهم؟
لو كان الدم الذي سال في المرتفعات السورية دم مئات اإلسرائيليين، ولو كان الـذي قتـل فـي                  : خامساً

هل كان الطيران الحربي اإلسرائيلي يتوانى عن       . الرصاص السوري " قوسهم" يهودياً،   23ذكرى النكسة   
فماذا ينتظـر   ! في السقوط على عواصم العرب؟    قصف دمشق؟ وهل كانت الصواريخ اإلسرائيلية تتردد        

العرب؟ وماذا يهدفون من إظهار دمهم على الفضائيات، وكأنهم العروسة التي تتفاخر بعذريتها، وبنزف               
دمها البكر ليلة الزفاف؟ قبل عشرين عاماً كنت في سجن نفحة الـصحراوي عنـدما خـاض األسـرى                   

وماً، وكان األمل أن ينتفض الشعب العربي مع صرختنا،         الفلسطينيون إضراباً عن الطعام لمدة عشرين ي      
وأن تثور النخوة العربية، وأن تنقض التنظيمات الفلسطينية بالعمل العسكري المـسلح غـضباً يواكـب                
إضراب األسرى، ولكن لألسف الشديد، توجع األسرى وهم يسمعون أن قادة التنظيمات الفلـسطينية قـد                

) إسرائيل(الدولي في عمان، واعتصموا مع النسوة هنالك، للضغط على          توجهوا إلى مقر الصليب األحمر      
  !كي تستجيب لمطالب األسرى اإلنسانية

  !.، وتستجيب لمطالب الالجئين اإلنسانية)إسرائيل(نسأل اهللا أن يرق قلب 
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  7/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   أيلول على ما تبقّى من َوْعدللقضاءالُمباَدرةُ الفرنسيةُ محاولةٌ  .61
  هاني المصري

الذي وجه فيهما ضـربةً قاضـيةً       " إيباك"بعد خطابي باراك أوباما في الخارجية األميركية وأمام مؤتمر          
فحذر أوباما الفلسطينيين   . لوعد أيلول؛ تأتي المبادرة الفرنسية للقضاء على ما تبقى من أمل في هذا الوعد             

 العودة إلى طاولة المفاوضات الثنائية المباشرة، بعـد أن          من مغبة التوجه إلى األمم المتحدة، ودعاهم إلى       
  .اعتبر اتفاق المصالحة عقبة كبيرة أمام السالم

وتهدف المبادرة الفرنسية إلى إعفاء فرنسا، وأوروبا، والمجتمع الدولي إن وافق ويبدو أنه سيوافق عليها،               
ائيل؛ إلقناعها أو إجبارها على     من المسؤولية عن حل الصراع وما يتطلبه ذلك من ضغط جدي على إسر            

إنهاء االحتالل، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بما يشمل حقه في إقامة دولـة فلـسطينية                 
  . بما فيها القدس1967مستقلة على حدود 

ال تكفي إشارة المبادرة الفرنسية إلى ما جاء في خطاب أوباما حول قيام دولة فلـسطينية علـى حـدود                    
عندما طالَـب بأخـذ الحقـائق       " إيباك" هذه العبارة تراجع عنها أوباما عملياً في خطابه أمام           ؛ ألن 1967

 هي نقطة البـدء وليـست نقطـة         1967، واعتبر أن حدود     )أي الكتل االستيطانية  (الديمغرافية بالحسبان   
عودة إلـى خطـوط     النهاية، وشدد أيضاً على مبدأ تبادل األراضي الذي ال يؤدي تطبيقه في النهاية إلى ال              

  .1967الرابع من حزيران 
إن وظيفة المبادرة الفرنسية العملية هي قطع الطريق على المـسعى الفلـسطيني لالعتـراف بالدولـة                 

فالمبادرة حتى إذا سـلّمنا جـدالً بأنهـا         . الفلسطينية والحصول على عضويتها الكاملة في األمم المتحدة       
 تقود إلى اتفاق نهائي وإنما في أحـسن االحـوال إلـى حـل     ستؤدي إلى استئناف المفاوضات، فإنها لن   

  .انتقالي
فهـي إذا اعترفـت بالدولـة    . إن فرنسا تريد أن تجد مخرجاً من الوضع الحرج الذي تجد نفـسها فيـه              

الفلسطينية في أيلول القادم فإنها تغضُب إسرائيل والواليات المتحدة األميركية، وإذا لم تعترف بها تخون               
ـ       بذلك سياست  الحرية، والديمقراطية، وحق األمم في تقريـر       : ها والمبادئ والقيم التي تنادي بها، وتتعلق ب
  .مصيرها

كما تحاول المبادرة الفرنسية الحيلولة دون حصول مجابهة وتداعيات وخيمة جراء استمرار الجمود فـي               
ما تظهر بوادره في الحـراك      العملية السياسية، خصوصاً في ظل الربيع العربي، وبداية ربيع فلسطين ك          

 حزيران،  5في  " الهزيمة" أيار وذكرى    15 آذار، وتصاعده في ذكرى النكبة في        15الشبابي الذي بدأ في     
ومرشح للتعاظم أكثر في أيلول وما بعده إذا لم تقم دولة فلسطينية كما هو مرجح، ويهدد بإعادة القـضية                   

خالل تركيـز الفلـسطينيين علـى الحريـة والكرامـة      الفلسطينية إلى مجراها الطبيعي والتاريخي، من       
  .والحقوق، خصوصاً على قضية العودة التي تعد جوهر القضية الفلسطينية

وال تكتفي المبادرة الفرنسية بالتهرب من االستناد إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وإنما تشير               
فرق جوهري بين حل الـدولتين، وحـل دولتـين          إلى الحل الذي يجب أن يحقق دولتين لشعبين، فهناك          

لشعبين، فالحل األول يحقق الحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، بينما يشكل الحل الثـاني موافقـة                 
ضمنية على يهودية إسرائيل، وهذا يسقط حق الالجئين في العودة، ويجعل شعبنا المقيم في وطنه داخـل                 

  .لعنصري والتهجير واالضطهاد فريسة لمخططات التمييز ا1948فلسطين 
كما لم تشر المبادرة الفرنسية إلى أن القدس عاصمة لدولتين كما كانت تتناولهـا المبـادرات الفرنـسية                  

، وأجلتهـا هـي وقـضية       )أي تحت رحمة إسـرائيل    (واألوروبية والدولية السابقة، بل تركتها للتفاوض       
يشكل إعادة إنتاج للحلول االنتقالية، ويفتح الباب في        الالجئين ليتم التفاوض حولهما في مرحلة الحقة بما         
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أحسن األحوال لتمرير حل الدولة ذات الحدود المؤقتة المفضل جًدا لدى حكومة نتنياهو وألقسام واسـعة                
  .من المعارضة اإلسرائيلية

، أي أنـه مجـرد مـدخل        "أنابوليس"وتتحدث المبادرة الفرنسية عن عقد مؤتمر دولي على غرار مؤتمر         
ستئناف المفاوضات وليس كإطار فاعل ودائم يحكم المفاوضات ويلزمها بالقانون الدولي وقرارات األمم             ال

  .المتحدة
لقد تجاهلت المبادرة الفرنسية ضرورة وقف االستيطان وقفاً تاماً، وجميع اإلجراءات االحتاللية، كما جاء              

: وردت في اتفاق أوسـلو ومـضمونها    في خارطة الطريق سيئة الصيت والسمعة، واكتفت بترديد عبارة          
؛ األمر الذي لـم     "امتناع الجانبين عن اتخاذ خطوات أحادية دون تعريف وتحديد هذه الخطوات األحادية           "

االحتاللـي االسـتيطاني اإلجالئـي      " األمر الواقـع  "يمنع سابقاً، ولن يمنع حالياً سياسة استمرار فرض         
  .اإلسرائيلي

سرعة على المبادرة الفرنسية رغم كل ما تنطوي عليه من إجحاف بـالحقوق             إن الموافقة الفلسطينية المت   
الفلسطينية، ودون عرض األمر على المؤسسات الفلسطينية والتشاور مع حركتي فتح وحماس والمبادرة             
الوطنية كما تقتضي أجواء المصالحة؛ تُبرر بأنها قادرة على إحراج حكومة نتنياهو وتراهن على عـدم                

  . ما يفتح الطريق أمام اعتراف فرنسا، وربما كل أو معظم الدول األوروبية بالدولة الفلسطينيةقبولها لها،
إن اإلشكالية تكمن في أن الموافقة على المبادرة تدل على استمرار وهم المفاوضات، ومحاولـة إحيـاء                 

فقط، ألن إسرائيل غيـر     عملية التسوية التي قتلتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، وليس حكومة نتنياهو           
جاهزة لسالم عادل أو متوازن يحقق الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، وال تنفع في تغيير ذلك سياسـة                

  .التنازالت وإظهار االعتدال والهبوط بسقف البرنامج الفلسطيني حتى بدون مقابل إسرائيلي
صرت على البدء في المفاوضـات مـن        فكل حكومة إسرائيلية جاءت إلى الحكم منذ توقيع اتفاق أوسلو أ          

نقطة الصفر، بينما كان الجانب الفلسطيني يواصل من حيث انتهت المفاوضات السابقة وما قدمـه مـن                 
  .تنازالت فيها؛ ما أدى إلى تآكل الموقف التفاوضي الفلسطيني أكثر وأكثر

 عليها بعد المطالبة بتعديلها أو      وأخيراً، هذا إذا رفضت حكومة نتنياهو المبادرة الفرنسية، وماذا إذا وافقت          
بالترافق مع إبداء تحفظات عليها كما فعلت حكومة شارون مع خارطة الطريق؛ التي وافقت عليها مـع                 
إبداء أربعة عشر تحفظاً جوهرياً نسفتها من حيث األساس وحولتها إلى خارطة طريق إسرائيلية، نفذ فيها                

فذ إسرائيل تقريباً أي شيء؛ حينها سيصبح الموقف الفلـسطيني          الجانب الفلسطيني التزاماته كاملة ولم تن     
في الزاوية إذا استأنف المفاوضات دون وقف االستيطان، ودون مرجعية ودور دولي حقيقيـين، وهـذا                
سيعني الدخول مجدداً في متاهة المفاوضات بعد أن يتخلى عن مسعاه لالعتراف بالدولة واللجـوء إلـى                 

سر القيادة الفلسطينية ما تبقى من مصداقيتها وشرعيتها، وتُقْـدم علـى انتحـار              األمم المتحدة، وبذلك تخ   
  .سياسي فضالً عن أنها توجه ضربة ربما تكون قاضية للمصالحة

وإذا أصر الجانب الفلسطيني على التزام إسرائيلي كامل بالمبادرة الفرنسية بعد تعـديلها أو التحفظـات                
ل المسؤولية أو جزءاً منها عن إفشالها، وسيذهب إلى األمـم المتحـدة             اإلسرائيلية عليها، فإنه سيتحمل ك    

للمطالبة باالعتراف بالدولة بعد ذلك وهو أضعف مما هو عليه اآلن، فالضرر من الموافقة على المبادرة                
الفرنسية واقع في كل األحوال، ولكنّه سيكون في الحد األدنى إذا رفضتها إسرائيل كليـاً، وهـذا أمـر                   

ألن نتنياهو أعلن بأنه سيدرسها، وهذا يعني أنه سيفشلها مـن داخلهـا، أو عبـر إقنـاع اإلدارة                 مستبعد  
  .األميركية بإفشالها

إن المطلوب اإلقالع عن السير وراء سراب التسوية دون امتالك أوراق القوة القـادرة علـى فرضـها،                  
ن أينما تواجـدوا، وتعيـد االعتبـار        والتركيز على بلورة إستراتيجية جديدة قادرة على توحيد الفلسطينيي        

للحقوق الفلسطيينة كاملة، بما فيها حق العودة، ألن سياسة تجزئة القضية والحلول والمراحـل وفـصل                
  .القضية عن األرض والشعب والحقوق لم تؤد إلى دولة، وإنما أدت إلى الحال الكارثي الذي نحن فيه
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وء إلى األمم المتحدة، علـى أهميـة ذلـك، ألن اإلرادة            وال يرتكز جوهر اإلستراتيجية الجديدة إلى اللج      
الدولية معطلة في ظل االنحياز األميركي والفيتو الُمشْهر في وجه أي قرار ينصف الفلسطينيين، وإنمـا                
جوهرها يستند إلى توحيد الشعب من أجل تغيير موازين القوى على أساس الصمود والمقاومة المثمـرة،                

على حشد الدعم العربي والـدولي، وفـرض الحـصار والعزلـة والمقاطعـة      والتحرك السياسي القادر    
والعقوبات على إسرائيل، بحيث تُجبر على االنسحاب، أو تجد نفسها في موقع يصبح الصراع فيه علـى                 

، والقرار بهذا الشأن بيد حكومة إسرائيل التي ستقود األمور إلـى            1967 وليس على حدود     1948حدود  
استمرت في سياسة التطرف والتعنت ورفض التسوية، وما جرى ويجري فـي ذكـرى              هذه النتيجة إذا    

  .خير شاهد على ذلك" هزيمة حزيران"النكبة و
  7/6/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
   الصهيونيةالنكسةيوم ..  حزيران5 .62

  عكيفا الدار
وكان هذا أيضاً حفل توديعها     ". كريات شمونه "يوم الخميس الماضي سافرنا إلى حفل زفاف قريبة لنا في           

وقد انشأ هو أيضاً عائلته     . قبل بضع سنين صحبنا أخا العروس إلى مظلة زواجه        . للمدينة التي ولدت فيها   
 في المائة من أبناء دورة تخريجـه فـي المدرسـة            80انتقل أكثر من    . الجديدة بعيداً عن إصبع الجليل    

فـي كـل    . التي تظهر في الكيبوتسات حولهم    " التوسيعات" في واحد من تلك      الثانوية جنوباً، أو دقوا وتداً    
زيارة لبيت والديه ُيبشر بصديق من أصدقاء الطفولة آخر هجر المدينة، ومركز جماهيري أفلس، ومكتبة               

" كريات شمونه "من سوء حظ    . وكذلك ُحسم مصير قصر الثقافة    . عامة ُأغلقت، وناد للعميان أغلق أبوابه     
  . يوجد فنان يقاطع القصر، وال يناضل أي وزير من أجل كرامتهأنه ال

. إن الذكرى السنوية للنصر العسكري المهم في حرب األيام الستة هي يوم النكسة للصهيونية البراغماتية              
تفسيراً عنـصرياً وتمايزيـاً     " دونم آخر وعنزة أخرى   "فقد أخلت مكانها لصهيونية متحرشة أعطت روح        

جـزء ال ينفـصل عـن دولـة     "ت المستوطنات، التي كان يرمي توسيعها إلى إثبات أنها         احتل. وتحرشياً
بدل أن ُيحسن إبعاد التهديد العـسكري عـن         . وبلدات حدودية شبيهة بها   " كريات شمونه "، محل   "إسرائيل

في كل مـرة    . حدود إسرائيل مكانة بلدات خط المواجهة، أصبح فشل الجيوش العربية فشالً لتلك البلدات            
وعندما تصمت المدافع تتلقى إصبع الجليل منهم رفـع         . تهدر فيها المدافع يأتي الساسة فيعدون ويختفون      

  .اإلصبع الوسطى
إن الرئيس شمعون بيريس، الذي يتندم إلسهامه في إنشاء غول المستوطنات، قدر قبل نحو خمس سـنين                 

في أواخـر تـولي بنيـامين       . د ممدودة  مليار دوالر وال تزال الي     60أن دولة إسرائيل أنفقت عليها نحو       
، وافتخـر  "كريات شـمونه "في " الليكود"نتنياهو وزارة المالية في حكومة أرئيل شارون حاضر في فرع           

سأل شاب من أبناء المكان، اضطر إلى البحث عن عمـل فـي مركـز               . بمقدار نمو الجهاز االقتصادي   
أنتم مثل السيارة الثالثة أو     . "لنمو المجيد ايضاً؟  با" كريات شمونه "البالد، سأل الضيف متى سيتمتع سكان       

منذ ذلك  ". انتظروا بصبر حتى يتبدل الضوء وتأتي نوبتكم      "، أجاب نتنياهو،    "الرابعة عند اإلشارة الضوئية   
  .تنتظر في نهاية الدور" كريات شمونه"الحين و

 سـلبياً   2009في سنة   حسب معطيات المكتب المركزي لإلحصاء كان ميزان الهجرة في منطقة الشمال            
في مقابل ذلـك، كـان      .  في المائة  4.2وفي الجنوب كان ميزان هجرة سلبي بنسبة        .  في المائة  3بنسبة  

  . في المائة14.2إيجابياً بنسبة " السامرة"و" يهودا"الميزان في منطقة 
يرة أن يزيـد    في المدة األخيرة، قرر مجلس الدراسات العليا في المدة األخ         " هآرتس"كما نشر في صحيفة     

.  طالـب  1600 بـ   –في السنين القريبة نصاب الطالب الجامعيين الذين تدعمهم الدولة في معهد أريئيل             



  

  

 
 

  

            35 ص                                    2168:         العدد       7/6/2011 الثالثاء :التاريخ

 طالباً بتمويل الدولة، أما نصاب المعهد األكاديمي عيمق يزراعيـل           657وسيكتفي معهد تال حي بزيادة      
  . طالباً فقط570فسيزيد بـ ) مرج ابن عامر(

 ُحولت إلى   1967 التي تصبها حكومات إسرائيل في المستوطنات التي ُأنشئت منذ           لو أن النفقات الضخمة   
أن تضاعف عدد سكانها    " كريات شمونه "البلدات الحدودية التي ُأنشئت في مطلع سني الدولة الستطاعت          

ولوال أن المنطقة الصناعية ارئيل تعرض عليهم امتيـازات خاصـة           .  ألفاً 25الذي علق منذ سنين تحت      
ولو أن  . ت إصبع الجليل إليها مبادرين وعرضت أماكن عمل والسكن على خريجي المعاهد اإلقليمية            لجذب

المستوطنين اكتفوا من الغير بدونم واحد أقل وعنزة أخرى أقل ليست لهم، وسكنوا الجليـل السـتطاعت                 
  .حرب األيام الستة أن تُعد نصراً

ربية، على إسرائيل اعترافـاً بحـدود الرابـع مـن     يعرض العالم كله، بما فيه جميع أعضاء الجامعة الع      
، دون تحقيق حق العودة     1948، مع تعديالت متفق عليها وحل متفق عليه لمشكلة الجئي           1967حزيران  

ال تُقاس بعرض خاصرة الدولة ومـدى صـواريخ         " الحدود القابلة للدفاع عنها   "إن  . في أرضها السيادية  
. خلي والمكانة الدولية، وبعدد المكتبات العامة وقاعات المسرح المليئة        إنها تُقاس باإلجماع الدا   . العدو فقط 

" عـوفرا "و" إرئيـل "إذا كانت كبيرة وقوية وزاهرة في منعة إسرائيل أكثر مـن            " كريات شمونه "ستُسهم  
  .متى سُيستبدل هذا النور بإشارة نتنياهو الضوئية؟. بأضعاف مضاعفة" كريات أربع"و

  6/6/2011، "هآرتس"
  7/6/2011، ام، رام اهللاألي

  
   سنة40وداعاً للحدود التي عرفناها منذ  .63

  اليكس فيشمان
  .ولم تعد هضبة الجوالن الجبهة األكثر هدوءاً حيال إسرائيل. انتهى المنظر الريفي الخالب

تقويم الوضع في إسرائيل يقول انه طالما يكافح الرئيس األسد في سبيل نظام حكمه، وربما فـي سـبيل                   
فالسوريون سيدفعون الفلسطينيين نحو نقـاط      . فإن هضبة الجوالن لن تنزل عن العناوين الرئيسة       حياته،  

االحتكاك مع الجيش اإلسرائيلي على طول الحدود في محاولة إلشعال النار على نحو دائم بحيث تصرف                
ـ  . االنتباه الداخلي والعالمي عن األزمة العميقة داخل سورية        ستستمر حتـى   " كسةيوم الن "الجولة الحالية ل

ولكن حتى بعد ذلك فإن هذه لن تكون بعد اليوم ذات الحدود الهادئة التي              . عشية عيد األسابيع على األقل    
  .عرفناها في السنوات األربعين األخيرة، التي لم يجتزها غير رعاة الغنم أو الجواسيس

هر الحـرج فـي حياتـه       األسد، كما يدعي خبراء غربيون مقربون من النظام السوري، دخل في الـش            
وعليه فإن الجيش السوري يعربد في المدن، وعليه فإن التوتر مع الفلـسطينيين فـي هـضبة                 . السياسية

مهما يكن من أمر، فإن الجيش اإلسرائيلي يجد نفسه يستعد          . الجوالن سيحتدم في األسابيع القريبة القادمة     
  .ى أيلول قديمة في هضبة الجوالن على األقل حت–أمام جبهة جديدة 

إلى جانب كل قناص يوجد ضابط وبشكل عام أيضا         . وهذا اسم اللعبة الجديدة الناشئة في هضبة الجوالن       
عندما تالحظ المراقبة محاولة لتمزيق السياج أو للحفر        . كاميرا تبث مباشرة إلى القيادة في وزارة الدفاع       

 كلـه   –ال توجد نار حرة     .  النار تحته، مثلما حصل، أول من أمس، يصادق الضابط للقناص على إطالق          
ومـع  . أول من أمس أصاب القناصة، بالنار الحية، عدة عشرات من األشخاص          . تحت الرقابة والتوثيق  

الوسائل الموجودة اليوم لدى الجيش اإلسرائيلي، فإنه حيال الموجات البشرية التي تهدد بالتسلل إلى داخل               
أول من أمس انتهى هذا ببضع عشرات المـصابين،         . لاألراضي اإلسرائيلية، ليس لدى الجيش حل أفض      

  .والحقاً من شأنه أن ينتهي بأكثر بكثير
سجل هناك غير قليل من الرضا عن األداء        . أول من أمس في ساعات المساء أجرى الجيش تحقيقاً أولياً         

ى الحـدود،    الحفاظ على سيادة دولة إسرائيل دون مذبحة عل        –المهمة  . الهادئ، المهني، والمصمم للجيش   
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في الجيش انتبهوا إلـى أن أولئـك        . ولكن التصميم لم يسجل فقط في الطرف اإلسرائيلي       . تحققت بكاملها 
الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى القنيطرة ومجدل شمس أبدوا تصميماً وتضحية، ما من شـأنه أن             

 بعد صليات النار األولى، بل اسـتمروا        فالمتظاهرون لم يفروا  . يعقد استمرار المواجهة، والنار ال بد آتية      
واآلن يستعد الجيش اإلسرائيلي علـى األقـل      . في الوصول، موجات موجات، رغم النار الدقيقة للقناصة       

المعلومات االستخبارية تفيد بمواجهات محتملة في الـضفة        . ليومين آخرين من المواجهة مع الفلسطينيين     
ـ   وبعد ذل . وفي الجوالن حتى عيد األسابيع     ذروتهـا هـي األسـطول      " انفجارات عفوية "ك هناك توقع ل

  .المخطط له إلى غزة في نهاية الشهر
في إسرائيل يتابعون على نحو خاص ما يجري في القنيطرة، وذلك ألن إحدى اإلمكانيات هي أن يبقـى                  

ني، األمـر   القنيطرة مليئة بالمبـا   . المتظاهرون فيها ويجعلوها نقطة احتكاك دائمة مع الجيش اإلسرائيلي        
  .بعيد المدى في المكان" باستيطان دائم"الذي يسمح للفلسطينيين 

التنظيمات الشعبية الجماهيرية للمتظاهرين ال تتم من خالل الـشبكات          : درس آخر من يوم أول من أمس      
يلعب دوراً مركزياً في مصر، في ليبيـا وفـي       " الفيسبوك"لعل  . هذه أسطورة . االجتماعية على االنترنت  

فهم يواصلون كونهم أداة لعب بيد األنظمـة        . ولكن في الجبهة الفلسطينية ال يوجد أي شيء جديد        . تونس
بإرادة هذه األنظمـة يحركـونهم،      . في سورية، في لبنان، في األردن، في مصر وفي السلطة الفلسطينية          

ـ                امالً علـى   وبإرادتهم يمنعون عنهم أي حركة في الضفة، مثال، أظهرت السلطة الفلـسطينية تحكمـاً ك
التظاهرات المنفلتة العقال في قلنديا وفي منطقـة الولجـة          . األرض في ظل التنسيق الكامل مع إسرائيل      

هذه لم تكن التظاهرات الجماهيرية بل انفجارات محلية فـي أمـاكن هـي              . كانت بمثابة رد فعل شرطي    
  .ال إسرائيل وال السلطة تتحكمان فيها: بمثابة أماكن مشاع سائبة

وهكذا أيضا في مـصر،     .  فلم تكن  –على أال تكون تظاهرات     " حزب اهللا "ان، قرر الحكم وصادق     في لبن 
أما في األردن فسمح بالتظاهر أمام السفارة اإلسرائيلية، ولكن منع النزول نحو جسر اللنبي، مثلمـا فـي       

  .يوم النكبة
لجوالن، في كل واحدة من نقـاط       في ا . من ناحية الفلسطينيين قياساً بيوم النكبة فشلت أحداث يوم النكسة         

الفلسطينيون في الضفة أثبتوا أن ليس لديهم دافع للخروج         .  شخص 600 – 500االحتكاك كان أكثر من     
إذا استمر الجمود السياسي ولم يكـن       : درس إسرائيلي من الحدث   . إلى الشوارع إذا لم يكن الحكم يدفعهم      

  .ر ستتحرك نحو الخط األخضرللسلطة الفلسطينية مصلحة في صد الشارع، فالجماهي
  6/6/2011، "يديعوت"

  7/6/2011، األيام، رام اهللا
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