
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  
  يرغب في فياض رئيسا للوزراء ومحمد مصطفى للماليةعباس ":سما"
  تؤكد سقوط قتلى بأحداث اليرموك وتتهم أطرافاً في السلطة الفلسطينية  "  القيادة العامة-الشعبية"

  متطرفون يهود يقتحمون باحات األقصى ويعربدون بداخله
   قريبا"إسرائيل"مصر ستخوض حرًبا ضد : داني ياتوم رئيس الموساد األسبق

  "إسرائيل"ـ تنفى استئناف تصدير الغاز ل في مصر وزارة البترول
 فرنسا تعلن تمسكها بمبادرتها رغم التحفظ األمريكي

 لتعطيل"إسرائيل"عريقات يلوم
  المبادرة الفرنسية

  
 4ص ...

 2169 8/6/2011األربعاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                    2169:         العدد       8/6/2011 األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 5  قضية األسرى مركزية والحرية أغلى ما يملكه اإلنسان: عباس.2
 6   الوزارات الخدميةحماس مستعدة لالستغناء عن الحقائب الرئيسية بمقابل عدد من : الحياة.3
 6   يرغب في فياض رئيسا للوزراء ومحمد مصطفى للماليةعباس ":سما".4
 7   سياسية وانتخابية ونطالب بتعيين وزير مالية محايدأجندةفياض له : رئيس نقابة العاملين.5
 7   بناء مسجد المغير الذي حرقه المستوطنين في رام اهللابإعادة أمر يعباس .6
 7  الحكومة في غزة تدين احراق مسجد قرية المغير في رام اهللا.7
 8   ومستلزمات طبية لشراء أدويةالموظفينمن رواتب % 5خصم الحكومة في غزة تقرر .8
 8  منظمة التحرير تدين إطالق النار على المشيعين في مخيم اليرموك.9
 8  تعيد فتح معبر رفحالحكومة في غزة .10
 8  السلطة تعاني أزمة مالية وصرف الرواتب مرتبط بورود المنحة الجزائرية: فياض.11
 9   في الضفة"حماس"الجيش اإلسرائيلي يعتقل نائباً من .12
    

    :المقاومة
 9  تؤكد سقوط قتلى بأحداث اليرموك وتتهم أطرافاً في السلطة الفلسطينية  "  القيادة العامة-الشعبية".13
 10  يستهدف سورية والمقاومة أحداث اليرموك تندرج في مخطط ": ينيةتحالف القوى الفلسط".14
 10  عناصر مندسة لعبة دوراً في إذكاء الفتنة في مخيم اليرموك": الجبهة الشعبية".15
 10   زوال االحتاللجديدة نحو ارتقاء شهداء على حدود فلسطين يدشّن لمرحلة: المصريمشير .16
 11   تحتاج إلى وقتالقادمةحكومة ال:البردويل.17
 11  لقاء بين فتح وحماس في القاهرة الثالثاء المقبل ": الحياة".18
 11  67ولة على حدود الـاتفاق المصالحة قام على أساس وقف الصواريخ ود: روبرت فيسك.19
 12   من أنصارها في الضفةأربعةحماس تتهم السلطة باعتقال .20
 12  إحراق مسجد المغير قرب رام اهللافصائل فلسطينية تدين .21
 12  سبل المتاحةالفلسطينيون مصرون على العودة بكل ال": الجهاد".22
 12  يدعو فلسطينيي الشتات لعدم االنجرار إلى األحداث في الدول العربية" حزب الشعب".23
 13   فصائلي في ذكرى شهداء النكسةماعتصا: لبنان.24
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 13 راق مسجد المغير عمل إجرامي هدفه االستفزازإح: نتنياهو.25
 13   نجحت في وقف انجراف أميركا الالتينية لالعتراف بالدولة الفلسطينية"إسرائيل: "داني إيالون.26
 13   أجهضت المبادرة الفرنسية كي تنقذ نتنياهو كلينتون: مصادر إسرائيلية.27
 14  قد تؤدي إلى تصعيد على الحدود تحذر سورية من استفزازات" إسرائيل".28
 14    "إسرائيل"العنصريون يفرضون قواعد اللعبة السياسية في : زعبيحنين النائب .29
 14  "إسرائيل" ضد مهاجمي حدود "قنابل اإلسهال"و الستخدام كنيست ليئا شمطوف تدعالعضو .30
 15   قريبا"إسرائيل"مصر ستخوض حرًبا ضد : داني ياتوم رئيس الموساد األسبق.31
 15  باي حرب قادمة األنفاقلتدمير شبكة " ريبوتات"تدريبات لوحدة إسرائيلية خاصة واستخدام :يديعوت.32
 15   مليار شيكل على مشاريع دفاعية بطول الحدود مع غزة1.6 تنفق "إسرائيل" :رتسآه.33



  

  

 
 

  

            3 ص                                    2169:         العدد       8/6/2011 األربعاء :التاريخ

 16   يوم الثالثاء"سرائيلإ"ـبدء اجراءات استئناف ضخ الغاز المصري ل:  أمريكانأمبالشركة .34
 16   تعتقل كاتبا يحرض الفلسطينيين على المقاومة"إسرائيل".35
 16   الحرية الثانيمنظمة إسرائيلية تدير معركة قضائية لمنع االتصاالت الفضائية عن أسطول.36
 17  من اإلسرائيليين فقط يرغبون في العيش بالقدس % 15: دراسة.37
    

    :األرض، الشعب
 17  متطرفون يهود يقتحمون باحات األقصى ويعربدون بداخله.38
 17  لتكن القدس على رأس أولويات األمة:  الحتاللها44 مؤسسة القدس الدولية في الذكرى الـ.39
 18   للهيكل المزعوم على سور القدس تنصب مجسماً"لإسرائي".40
 18  إدانة واسعة إلحراق مسجد قرية المغير بمحافظة رام اهللا.41
 19   المحتلة تزيد من التكاليف وتمنع المساعدات من الوصولاألراضيالقيود اإلسرائيلية على : تقرير.42
 20   على جرائمها"إسرائيل"لمعاقبة  :"شاهد" و"حق العودة".43
 20  اعتصامات فلسطينية حداداً على شهداء ذكرى النكسة: لبنان.44
 20  غزةسرائيلية بحق صيادي  ينطلق اليوم في مهمة لتوثيق االنتهاكات اإل"اوليفا"القارب .45
 20  في الخليل أمام الفلسطينيين" شارع الشهداء" العليا ترفض فتح اإلسرائيليةالمحكمة .46
   

   :صحة
  21  غزة تعاني نقصاً خطيراً في األدوية.47
   

   :بيئة
  21   تلوث أراضي الفلسطينيين بالمياه العادمة"إسرائيل: "سلطة جودة البيئة الفلسطينية.48
   

   :ثقافة
  21  اليافوية استذكار للمائة عام الماضية صحيفة فلسطين: باحثون.49
   

   : األردن
 21  قتل المتظاهرين في الجوالنحزب جبهة العمل اإلسالمي يستنكر .50
 22  ر المكعب قرشا للمت28 بقيمة "سرائيلإ"األردن يشتري مياها من .51
   

   : لبنان
 22 انتصار كل ثورة شعبية هو انتصار لفلسطين": بين االنتفاضة والثورات العربية"حلقة .52
   

   :يعربي، إسالم
 22  "إسرائيل"ـ تنفى استئناف تصدير الغاز ل في مصر وزارة البترول.53
 23    هي المعتدية وتبحث عن أعذار واهية لتبرير جرائمها"إسرائيل": العربية الجامعة.54
 23   تركها"إسرائيل" محتلة وعلى القدس مدينة: الجامعة العربية.55
 23  الجامعة العربية تبحث عقد مؤتمر دولي حول قضية األسرى الفلسطينيين.56
 24  "إسرائيل"أوغلو ينفي قيام وزير تركي بزيارة .57



  

  

 
 

  

            4 ص                                    2169:         العدد       8/6/2011 األربعاء :التاريخ

 24  الثاني يةجميد رحلة أسطول الحروزير الخارجية التركي ينصح بت.58
 24  بالقاهرة للمطالبة بقطع العالقات" إسرائيل"تظاهرةٌ أمام سفارة .59
 24  هيئة علماء المسلمين تدين العدوان الصهيوني في الجوالن: العراق.60
   

   :دولي
 25  المتحدةلتوجه لألمم لتجنب التحركات األحادية للسلطة الفلسطينية : أوباما يتفق مع ميركل.61
 25   فرنسا تعلن تمسكها بمبادرتها رغم التحفظ األمريكي.62
 25  م دولة أوروبية وآسيوية يدعمون رؤية أوباما للسال46وزراء خارجية .63
 26  2 يطالب دوال في البحر المتوسط بمنع تسيير أسطول الحرية كي مون.64
 26  2واشنطن تعرض على تركيا استضافة مؤتمر سالم مقابل منع أسطول الحرية :صحف تركية.65
 26  "إسرائيل"رأس نووي تملكها ثماني دول بينها  20500: معهد ستوكهولم للسالم.66
 26  تقدير النيات النووية اإليرانيةب بالمبالغة "إسرائيل" يتهم  أمريكي سابقأدميرال.67
    

   :مختارات
 27  صحي... أكل التراب.68
 27   ألف روسي قتلى المخدرات سنويا69.100ً
    

    :مقاالت
 27  أمجد عرار... الالجئون وهذا اإلصرار.70
 28  نواف أبو الهيجاء... !في توقيتها المريب» المبادرة«هذه .71
 29  يإبراهيم البحراو. د... ئيلية؟هل ندرك مكر وكمائن السياسة اإلسرا.72
 31  عبد المنعم سعيد... نتنياهو والثورات العربية.73
    

  32  :كاريكاتير
***  

  
   لتعطيل المبادرة الفرنسية"إسرائيل"عريقات يلوم  .1

م، الماء البارد على المبادرة الفرنسية، صبت اجتماعات واشنطن حول عملية السال: جويس كرم- واشنطن
لها، ولتَفادي الجانب » عرقلةً اسرائيلية«نظراً لما اعتبره كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات 

  .األميركي في هذه المرحلة أي نوع من المجازفة السياسية والخوض بمؤتمرات ذات نتائج غير مضمونة
 اللوم إلى الجانب األميركي، مشيراً في رد على سؤال حول غير أن صائب عريقات رفض تحويل

مرجعيات «المبادرة الفرنسية بعد لقائه بكلينتون، إلى أن واشنطن وباريس والجانب الفلسطيني يريدون 
، وما نخشاه أالّ )بنيامين نتانياهو(رئيس الحكومة االسرائيلي «، وأن المشكلة اليوم هي في »للمفاوضات

أوباما ) الرئيس األميركي(، ما يعني عدم موافقته على مبادرة 1967أ الدولتين على حدود يوافق على مبد
ألن ما قام به في الكونغرس هو محاولة . أو المبادرة الفرنسية أو أي مبادرة تأتي من أي مكان في العالم
  .»إلعادة تعريف مرجعية عملية السالم، لكنه لن ينجح في ذلك
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 قضايا، أولها موضوع المصالحة الفلسطينية، 4ه مع كلينتون تطرق الى وأكد عريقات أن اجتماع
أهم مصلحة إستراتيجية لدينا، فاذا كان الحديث عن سالم على مبدأ حل الدولتين، أو حول «باعتبارها 

  . »الديموقراطية، فال مجال لذلك من دون المصالحة
ب بما قاله أوباما عن الدولتين على حدود الرئيس عباس رح«أما في عميلة السالم، فقال عريقات إن 

، مع تبادالت متفق عليها لألراضي، ونريد أن نسمع من نتانياهو بأنه يوافق على هذا المبدأ، وأن 1967
يمتنع عن اإلجراءات األحادية الجانب، وبينها توسيع االستيطان في القدس وفرض الحقائق على 

  .»األرض
 المتحدة الركن الثالث في محادثات كلينتون مع الفلسطينيين، وأوضح وشكَّل موضوع التوجه الى األمم

أن ما يثار في البيت األبيض والخارجية، ومن يقول إننا نريد دولة من طرف واحد، غير «عريقات 
صحيح، ومن يقول إننا نسعى لالعتراف من الدول، فهذا ليس بحاجة لألمم المتحدة، بل يتم بقرارات 

نحن بصدد تقديم طلب لألمين العام للمنظمة «: وأضاف. » البرازيل واألرجنتينسيادية، كما فعلت
 وعاصمتها القدس الشرقية، ونحن نعرف أن 1967 حزيران 4لعضوية دولة فلسطين على حدود 

وشرح عريقات . » من القانون الموقت لمجلس األمن54 و94اإلجراء القانوني المعتمد هو بحسب المواد 
يحول األمين العام الطلب الى مجلس األمن، الذي يشكل لجنة لهذا «ة التي تقضي بأن اآللية القانوني

 يوماً من اجتماع الجمعية العامة، واذا أجاز أعضاء مجلس األمن بتحويل 35الغرض، ويرفعها قبل 
الملف الى الجمعية العامة، فيتم التصويت، فإذا نالت ثلثي أصوات الجمعية العامة، تصبح فلسطين 

ولكن إذا اعترضت دولة دائمة العضوية في مجلس األمن بحق النقض، فال نستطيع «: وتابع. »عضواً
  .»استكمال ذلك

طلب فلسطين العضوية في األمم المتحدة، قرار يعزز السالم وال يهدف الى «وشدد عريقات على أن 
ل واالستيطان واإلمالءات عزل اسرائيل أو نزع الشرعية عنها، بل يهدف الى نزع الشرعية عن االحتال

وفرض الحقائق على األرض، وعلى كل دولة تريد أن تثبت خيار الدولتين أن تؤيد الطلب الفلسطيني في 
  .»العضوية

في حال لم يعترف «: ولوح عريقات بخيارات صعبة في حال حشر الفلسطينيون في الزاوية، وقال
 في األمم المتحدة ولم يطرحوا خياراً بديالً ولم ، وفي حال عارضونا في سعينا1967نتانياهو بحدود 

يقولوا لنا أين أخطأنا، فنحن نقول بصوت مرتفع من واشنطن، إن السلطة الفلسطينية وجدت لتكون ناقلة 
للشعب الفلسطيني من االحتالل الى االستقالل، ولم توجد حتى يكون نتانياهو أو أي رئيس وزراء 

خيارنا هو . التالي خيارات أيلول واضحة ومحددة، وأمام الجميع خياراتاسرائيلي مصدراً لسلطاتنا، وب
  .»المفاوضات والسالم، ولكن آن اآلوان لتحديدها بشكل واضح

جاء السيد أالن جوبيه الى روما والتقى بالرئيس «: وعن المبادرة الفرنسية، قال رئيس الوفد الفلسطيني
األول هو امتناع الجانبين من أي خطوات :  عناصرعباس وقدم لنا مبادرة فرنسية احتوت على عدة

، مع تبادل 67األمر الثاني هو أن األساس قيام دولتين على حدود . شأنها اإلجحاف بقضايا الحل النهائي
األمر الثالث هو جدول زمني لمدة عام، إلنجاز قضايا الوضع النهائي كلها، بما فيها القدس . متفق عليه
  .»اذا وافق نتانياهو على هذه المبادرة فليعلن ذلك: قنا، وقال عباس لجوبيهواف«: وتابع. »والحدود

  8/6/2011الحياة، لندن، 
  

  قضية األسرى مركزية والحرية أغلى ما يملكه اإلنسان: عباس .2
 أكد الرئيس محمود عباس أن قضية األسرى قضية مركزية ومـصيرية للـشعب الفلـسطيني                : رام اهللا 

  . أغلى ما يملكه اإلنسانوقيادته، ألن الحرية هي
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 عامـا فـي     25، خالل استقباله األسير المقدسي المحرر فواز بختان، الذي قضى أكثر من             عباسوشدد  
سجون االحتالل، على اهتمامه والقيادة الفلسطينية باإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلـين مـن سـجون                

  .االحتالل
سجون االحتالل من كافة األسرى والمعتقلين، ليعيشوا        إلى أن السالم لن يتحقق إال بتبييض         عباسوأشار  

  .حياتهم بين ذويهم وأبناء شعبهم الفلسطيني
  7/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  حماس مستعدة لالستغناء عن الحقائب الرئيسية بمقابل عدد من الوزارات الخدمية: الحياة .3

، إن المشاورات مستمرة بينهما لتشكيل الحكومـة،         فتح وحماس  كتي قالت مصادر مطلعة في حر     :رام اهللا 
، إنه لن يقدم على تشكيل       محمود عباس  ويقول مقربون من الرئيس    .لكن لم يتم االتفاق على األسماء بعد      

حكومة جديدة في حال وجود شكوك لديه بتعرضها للحصار المالي، مشيراً إلى أهميـة الـدعم المـالي                  
  .سطينيةالدولي للسلطة الفل

وقال مقربون من الجانبين، إن     . وتداول الجانبان أسماء عدة لتولي اإلدارات الحكومية، لكنهما لم يتفقا بعد          
المشاورات تتسم بالمناورة، مشيرين إلى أن كل طرف يحاول أن يحصل على العدد األكبر من الوزارات                

  .طرف اآلخرلمؤيديه، وأن يحصل على ثمن مقابل كل موقع وزاري يحصل عليه ال
إن الحركة غير مهتمة بالعودة إلى السلطة التنفيذية في هذه المرحلة، لكنهـا        » حماس«وتقول مصادر في    

تريد المحافظة على جهازها العسكري في قطاع غزة بعيداً من أي مساومة، كما تريد الحصول على عدد                 
  .من الوزارات لشخصيات مؤيدة لها

دة لالستغناء عن الحقائب الرئيسية فـي الحكومـة، مثـل رئاسـة             وقالت مصادر في الحركة إنها مستع     
، لكنها تريد مقابل ذلـك الحـصول        »فتح«الحكومة ووزارات المال واألمن والخارجية لمصلحة مؤيدي        

على عدد من الوزارات الخدمية المهمة لمرشحين من جانبها، مثـل الـصحة والتعلـيم والمواصـالت                 
  .وغيرها

قبات عدة، منها عدم إطالق المعتقلين وإعادة الممتلكات المصادرة في كل مـن             ويواجه الطرفان أيضاً ع   
إن هذه الخطوات لن يتم اإلقدام عليها قبل االتفاق على تشكيل           » فتح«وقالت مصادر في    . الضفة والقطاع 

  .الحكومة
  8/6/2011الحياة، لندن، 

  
  يرغب في فياض رئيسا للوزراء ومحمد مصطفى للماليةعباس ": سما" .4

ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر اوامره " سما"اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة : رام اهللا
سالم فياض كرئيس لوزراء الحكومة المقبلة اثناء . للمفاوض عن حركة فتح عزام االحمد باعتماد اسم د

حمد مصطفى وقالت المصادر ان عباس يقترح ايضا ان يكون السيد م .مفاوضاته مع حركة حماس
ضات مع حركة حماس فيما ووزيرا للمالية مشيرة الى ان هذين المنصبين هما االهم االن في المفا

  .سيترك منصب وزير الخارجية للتفاوض بين الجانبين مع بقية الوزراء 
واوضحت المصادر ان مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ال تمانع في ان يتم تعيين وزير خارجية للحكومة 

 من قطاع غزة فيما تشير مصادر اخرى الى ان حصة غزة يجب ان تكون محفوظة خالل الجديدة
  .المداوالت الحالية في ظل الجهد الطبير المنوي بذله في ملفات االعمار والحصار

  8/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 
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   محايد سياسية وانتخابية ونطالب بتعيين وزير ماليةأجندةفياض له : رئيس نقابة العاملين .5
حمل بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية  : وليد عوض- رام اهللا 

الثالثاء رئيس الوزراء المستقيل الدكتور سالم فياض الذي يتولى حقيبة المالية المسؤولية عن التالعب 
  .هبرواتب الموظفين واستغاللها لتحقيق اجندات سياسية على حد قول

مطلوب ان تكون هناك جهات محايدة من منظمة التحرير والمجلس ' 'القدس العربي'واضاف قائال لـ
  .'التشريعي تدير وزارة المالية حتى تعطي المواطن ثقة بمستقبله

واشار زكارنة الى ان الموظفين الرئيسيين في وزارة المالية يغلقون هواتفهم في وجه اعضاء النقابة التي 
هم عن مصير رواتب الموظفين العموميين الذين مضى اسبوعا على بداية الشهر ولم يتسلموا تحاول سؤال

يتحمل وزير المالية وبعض المسؤولين االخرين في 'رواتبهم، محمال فياض مسؤولية ذلك التالعب، وقال 
ينية من قبل فياض ، مشيرا الى حالة من التفرد والتحكم في االمور المالية الفلسط'وزارة المالية المسؤولية

هذا شيء مزعج ومقلق، ونحن نطالب 'واثنين آخرين من موظفي الوزارة يتلقون التعليمات منه، وقال 
  .للسلطة' بالشفافية واظهار حقيقة الوضع المالي

نحن نطالب الرئيس ابومازن اما بتعيين وزير مالية محايد او تشكيل لجنة مالية من 'وتابع زكارنة قائال 
حرير والمجلس التشريعي لكي نثق بها وان ال يكون لهذا الوزير او اللجنة المالية اي اجندة منظمة الت
 له اجندة سياسية -  الذي يرأس الطريق الثالث - نحن نقول بأن الدكتور سالم فياض '، مضيفا 'انتخابية

ابية، ونالحظ بأن وانتخابية، وحقيقة نشعر بان كل المشاريع وكل القضايا التي يقوم بها هي دعاية انتخ
  .'افتتاح اي مشروع سواء كان صغيرا او كبيرا تقوم الدنيا وال تقعد

  8/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  بناء مسجد المغير الذي حرقه المستوطنين في رام اهللابإعادة يأمر عباس  .6
توطنين خلفت عملية حرق مسجد في قرية قريبة من رام اهللا، على أيدي مس: كفاح زبون: رام اهللا

متشددين، غضبا فلسطينيا وإسرائيليا على حد سواء، غير أن الفلسطينيين حذروا من أن استمرار مثل 
هذه األعمال قد يحول الصراع إلى ديني ال تحمد عقباه، رغم أنهم حرصوا مرارا على نفي أي صفة 

  .دينية للصراع الحالي
وقالت ليلى غنام محافظ رام اهللا . مسجد المغيروفورا أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة إعمار 

للصحافيين بعد زيارتها المسجد إن الفلسطينيين لن يستسلموا أمام هذه العنجهية اإلسرائيلية، وسيبنون كل 
  .»هذه أرصنا، ولن نيأس، وهم حتما إلى زوال«: وأضافت. ما سيهدمه االحتالل

استمرار إسرائيل بهدم وحرق المساجد يعد عدوانا إن «: وقال وزير األوقاف الفلسطيني محمود هباش
على العقيدة واألمة اإلسالمية كافة، وإن السلطة الوطنية الفلسطينية قررت سلك كل السبل على المستوى 
السياسي لمواجهة هذه الهجمة الشرسة انطالقا من مبدأ أن واجب الدفاع عن فلسطين هو تكديس لشرعية 

أما المفتي العام للقدس والديار . »ربة منطق القوة التي تعتمد عليه إسرائيلالفلسطينيين، وأنه يجب محا
يأتي ضمن سياسة مبرمجة تهدف «الفلسطينية الشيخ محمد حسين، فقد وصف االعتداء على المسجد بأنه 

  . »إلى تأجيج الصراع وتظهر مدى االستهتار بالقيم الدينية واإلنسانية لآلخرين
  8/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  الحكومة في غزة تدين إحراق مسجد قرية المغير في رام اهللا .7

أدانت الحكومة الفلسطينية في غزة الحكومة العمل اإلجرامي الذي طال مسجدا في قريـة المغيـر                : غزة
شمال رام اهللا بالحرق، وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه، عادة ذلـك انتهاكًـا صـارخًا للـشرائع                  
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عراف اإلنسانية والمواثيق الدولية، وتعبيرا عن عنصرية هذا الكيان وتأكيد على اسـتهدافه             السماوية واأل 
  .لإلسالم كعقيدة وأمكنة ومحاولة االنتقام من المسلمين وأماكنهم المقدسة بسبب انتمائهم الديني

 ذكـرى   وجددت الحكومة إدانتها لعملية القتل البشعة بحق المواطنين في داخل فلسطين وخارجهـا فـي              
  .النكسة، وعدتهم شهداء فلسطين، ولعائالتهم كافة حقوق الشهداء

  8/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   ومستلزمات طبية لشراء أدويةالموظفينمن رواتب % 5خصم الحكومة في غزة تقرر  .8
األدويـة  من رواتب كافة الموظفين فيهـا لـشراء         % 5قررت الحكومة الفلسطينية في غزة خصم       : غزة

  .والمستلزمات الطبية لمشافي قطاع غزة بسبب األزمة الدوائية جراء وقف توريدات األدوية من رام اهللا
جاء ذلك خالل االجتماع األسبوعي للحكومة برئاسة إسماعيل هنية، حيث ناقشت عـددا مـن القـضايا                 

  .تلف األصعدةالمهمة على الصعيد السياسي واألمني واإلداري واتخذت قرارات مهمة على مخ
  8/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  منظمة التحرير تدين إطالق النار على المشيعين في مخيم اليرموك .9

 القيادة - الجبهة الشعبية« نددت منظمة التحرير الفلسطينية أمس بإطالق مسلحين تابعين لـ :رام اهللا
 9رموك في سورية كانوا يشاركون في جنازة الرصاص أول من أمس على مشيعين في مخيم الي» العامة

شبان فلسطينيين استشهدوا على مشارف مرتفعات الجوالن السورية المحتلة برصاص الجيش اإلسرائيلي 
  .األحد الماضي، وقالت إنها ستحقق في الحادث
ي رفضها بحزم، أية مبررات أو ذرائع لهذا العمل اإلجرام«وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها أمس 

الجبان الذي يخرج على أبسط التقاليد الوطنية الفلسطينية، ويرقى إلى مستوى جريمة القتل الجماعي من 
الهبة التي قام بها شباب «ولفتت الى أن  .» القيادة العامة- دون تمييز، من قبل جماعات الجبهة الشعبية

أهدافه الوطنية، وفي مقدمها حق فلسطين في يوم النكسة إنما تمثل تأكيداً على أن شعب فلسطين يتمسك ب
وأضافت أنها . »العودة، ويرفض أية محاوالت لتشويه هذا الحق أو زجه في أتون معارك جانبية

، على أن »ستحقق في تفاصيل هذه المجزرة التي وقعت في مخيم اليرموك وإعالن نتائجها على شعبنا«
  .»ولية التامة عن هذه الجريمةتتحمل الجهات التي أقدمت عليها، جماعة وأفراداً، المسؤ«

  8/6/2011الحياة، لندن، 
  

  تعيد فتح معبر رفحالحكومة في غزة  .10
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس الثالثاء، أن معبر :  يو بي آي-غزة 

بر رفح البري المقدم وقال مدير مع .رفح سيعمل اعتباراً من اليوم األربعاء في االتجاهين بشكل طبيعي
  .أيوب أبو شعر في تصريح له إن المعبر سيعمل اليوم األربعاء في االتجاهين بشكل طبيعي

وذكر أن السفر سيكون اليوم للكشوفات المسجلة في أوقات سابقة، داعياً إلى االلتزام بها حتى ال يحدث 
  .أي ازدحام وتسير عملية السفر بشكل سريع

 8/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  السلطة تعاني أزمة مالية وصرف الرواتب مرتبط بورود المنحة الجزائرية: فياض .11
أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، سالم فياض، اليوم الثالثاء أن السلطة الفلسطينية تعاني 

ض في بيان للحكومة وقال فيا .من أزمة مالية تجعلها عاجزة عن تلبية التزاماتها في المواعيد المحددة
األزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة ال تمكنها من تلبية التزاماتها في "عقب اجتماعها األسبوعي 



  

  

 
 

  

            9 ص                                    2169:         العدد       8/6/2011 األربعاء :التاريخ

، الفتاً إلى أن رواتب موظفي السلطة التي تأخر صرفها ستصرف حال ورود منحة "المواعيد المحددة
وأشارت الحكومة إلى أن إجراءات  .دوالر مليون 26.4قدمتها الجزائر لدعم موازنة السلطة بقيمة 

تحويل جديدة تم اعتمادها مؤخراً من قبل بنك مصر المركزي، تحتاج إلى وقت إضافي لتنفيذ حواالت 
صادرة عن البنوك العاملة في مصر، ومنها البنك الذي تورد إليه المساعدات العربية المخصصة لدعم 

  .موازنة السلطة
فياض إقدام مستوطنين على إحراق المسجد الكبير في بلدة المغير شمال وفي شأن آخر، أدانت حكومة 

  .شرق رام اهللا فجر اليوم
استمرار أعمال المستوطنين اإلرهابية بحق الممتلكات والمقدسات يستدعي التدخل الفوري "وقالت إن 

اء االحتالل والعاجل من المجتمع الدولي لتوفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني كخطوة نحو إنه
  ".اإلسرائيلي

  7/6/2011، 48عرب 
  

   في الضفة"حماس"الجيش اإلسرائيلي يعتقل نائباً من  .12
أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل ليل االثنين      » حماس« ذكرت مصادر في حركة      :تالوكاال-)الضفة الغربية (

 بالـضفة الغربيـة     النائب عن الحركة في المجلس التشريعي أحمد الحاج علي من منزله في مدينة نابلس             
  الذي يعتقله الجيش اإلسرائيلي خالل أسبوع، » حماس«وهذا هو النائب الثالث عن حركة  .المحتلة

  8/6/2011الحياة، لندن، 
  

  تؤكد سقوط قتلى بأحداث اليرموك وتتهم أطرافاً في السلطة الفلسطينية  "  القيادة العامة-الشعبية" .13
لمتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة ا من دمشق أن 7/6/2011قدس برس،  نشرت

مدعومة من جهات معنية بزعزعة األوضاع "العامة أنور رجا، أكد أن أطرافًا فلسطينية، قال بأنها 
، عمدت إلى محاولة اللعب بأمن المخيمات الفلسطينية وإدخالها ضمن معادلة اإلساءة "األمنية في سورية

  .دة لهاللمقاومة والدول المسان
على أن األوضاع األمنية في المخيم عادت إلى " قدس برس"وشدد رجا في تصريحات خاصة لـ

هناك مجموعة حاولت إثارة الشغب وتنفيذ المزيد من : "طبيعتها، وأنها تحت السيطرة بالكامل، وقال
ه الشتائم الل تشييع الشهداء وتوجيغدت هذه المجموعة إلى استماالرباك في المشهد السوري، حيث ع

ضد فصائل المقاومة، واعتدوا على ماهر الطاهر حين كان يلقي كلمة في التشييع، وتمكن بعض هؤالء 
من اقتحام مقرات للشؤون االجتماعية للجبهة فأحرقوها كما قاموا بإحراق مستشفى، قبل أن تتمكن قوات 

  ".الجبهة من إنهاء األمر وإعادة السيطرة على الوضع بالكامل
هذه المجموعات التي : "، وقال"مدعومة من جهات معادية لسورية"جا أطرافا فلسطينية قال بأنها واتهم ر

قامت بمثل هذا العمل ال تمت للمشهد السياسي الفلسطيني بأية صلة، وقد ثبت انتماء عدد منهم لبعض 
يني، وهي محاولة األطراف التي تحاول العبث بالساحة الفلسطينية، ولها عالقات مشبوهة بالداخل الفلسط

وكان من المفارقات الالفتة . لإلساءة للوضع الهادئ بالمخيمات من أجل المشاغبة على األمن في سورية
لالنتباه أن يحمل هؤالء الجبهة الشعبية والفصائل مسؤولية من استشهد مع العدو، في حين أن هذا كان 

  ". بإرادتهم ضمن احتجاجات شعبيةمبعث فخر لدى أهل الشهداء الذين يعلمون أن أبناءهم ذهبوا
كل من يعادي المقاومة : "وعمن يقصد بهذه األطراف الفلسطينية ومن هي الجهات التي تدعمها، قال رجا

ونهجها متورط في هذه الجريمة، وهي أطراف فلسطينية مدعومة من جهات معنية بزعزعة األوضاع 
  ".األمنية في سورية
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خدموا قنابل حارقة وأسلحة رشاشة، وأن المواجهات أسفرت عن سقوط وأشار رجا إلى أن المهاجمين است
  .عدد من القتلى والجرحى قبل أن تتم استعادة السيطرة بالكامل على األوضاع األمنية في المخيم بالكامل

نحن في الجبهة الشعبية نحمل رسميا أطرافا داخل ": "قدس برس"وقال رجا في تصريحات خاصة لـ
ة في رام اهللا بالوقوف خلف أحداث مخيم اليرموك بالتنسيق مع المعارضة السورية في السلطة الفلسطيني

  ".الخارج، وهذه أطراف سيحاسبها الشعب الفلسطيني على كل الجرائم التي ارتكبوها بحقه
 " القيادة العامة- الجبهة الشعبية"أن ) ا ف ب(أن م دمشق نقال عن  8/6/2011الحياة، لندن،  وجاء في
في بيان مقتل اثنين من عناصرها هما ناصر مبارك عضو اللجنة المركزية للجبهة وخالد الريان أعلنت 

استغل المتآمرون موكب تشييع الشهداء وحاولوا االعتداء  ":وأوضح البيان .مسؤول الشؤون اإلدارية
  ." القيادة العامة لتأمين سالمته- على ماهر الطاهر فتدخلت عناصر الحماية للجبهة الشعبية

     
  يستهدف سورية والمقاومة أحداث اليرموك تندرج في مخطط ": تحالف القوى الفلسطينية" .14

اعتبرت فصائل تحالف القوى الفلسطينية األحداث التي جرت في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 
ية وقوى المخطط الذي يستهدف سور"أثناء تشييع شهداء مسيرة العودة في ذكرى النكسة يندرج في إطار 

  ."المقاومة
 نسخة منه، قال التحالف إن األحداث التي "الوطن"وفي بيان حول األحداث التي وقعت أول أمس وتلقت 

تخدم العدو الصهيوني األميركي "، "المدسوسة والمأجورة"أقدمت عليها مجموعات وعناصر وصفها بـ
اهللا مرتبطة بالمخطط المعادي بالوقوف أطرافاً فلسطينية في رام "وحمل التحالف  ."وأدواته في المنطقة

  ."وراء تلك األحداث، التي أدت إلى مقتل ثالثة من كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة
سيبقى وفياً لسورية وشعبها وقيادتها، ولن نسمح ألي "وأكد التحالف، أنه وأبناء الشعب الفلسطيني 

ى سورية أو النيل من مواقفها القومية المشرفة، وال اإلساءة إلى مجموعة مارقة ومأجورة باإلساءة إل
  ."مسيرة نضال شعبنا الطويلة

  8/6/2011، سوريا، الوطن
  

  عناصر مندسة لعبة دوراً في إذكاء الفتنة في مخيم اليرموك": الجبهة الشعبية" .15
 حول األحداث الدامية التي "وفا"قال نائب األمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح، لـ: رام اهللا

المطلوب اآلن ": وقعت في مخيم اليرموك باألمس، والتي سقط ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، قال
هو تجنيب شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي الشتات، أي مشادات أو فتن قد تعصف بالقصية في هذا 

  ."الظرف الحساس
الشهداء وأهالي المخيم، قادمين من منطقة تسمى بالحجر عناصر إجرامية، اندست بين ذوي "وأضاف أن 

، مشيرا إلى أن األرقام التي "األسود، لعبوا دورا في إذكاء نيران الفتنة في األحداث المشؤومة التي حدثت
وأكد ملوح أن اجتماع لمختلف  .وردت باألمس حول أعداد الضحايا ليست دقيقة، وإنما هي أقل من ذلك

مس في المخيم، لتدارك الموقف، وللحيلولة من تطور الموقف إلى المزيد من سفك الفصائل عقد باأل
  .الدماء الفلسطينية

  7/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  جديدة نحو زوال االحتالل ارتقاء شهداء على حدود فلسطين يدشّن لمرحلة: المصريمشير  .16
حركة حماس وأمين سر كتلتها البرلمانية، أن دماء الشهداء التي أكد مشير المصري، القيادي في : غزة

سالت على مشارف الحدود الفلسطينية المحتلة، مع سورية ولبنان، تدشٍّن مرحلةً جديدةً تقرب زوال 
  .االحتالل الصهيوني
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ء الذين لتكريم الشهدا) 6- 7(مساء اليوم الثالثاء " حماس"وقال المصري، في نهاية مسيرة حاشدة لحركة 
ليعلم العدو بأن إراقته للدماء الزكية على حدود : "ارتقوا على مشارف الجوالن المحتل في ذكرى النكسة

فلسطين مع سورية في الجوالن، وإراقة الدم الفلسطيني في كل مكان تدلل أن األمة تدخل مرحلةً جديدةً 
سنقدم الدم واألنفس ونقدم القيادات . .العدو إلى زوال "وأضاف ".وأن الشعب يتسلح بالحق الذي ال ينسى

  ".والجنود، حتى نرفع علم فلسطين والراية الخضراء فوق المسجد األقصى وتل الربيع وهي حرة أبية
  7/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تحتاج إلى وقتالقادمةحكومة ال: البردويل .17

إن مشاورات تشكيل الحكومة يل صالح البردوحركة حماس في  القياديقال :  وكاالت–رام اهللا 
الفلسطينية القادمة ما زالت مستمرة، وإن كل فصيل ما زال يدرس األسماء المطروحة لتشكيل الحكومة 

 فتح حركتيلم يحدد بعد موعد اللقاء القادم بين "وأشار إلى أنه  .أو طرح أسماء جديدة خالل اللقاء المقبل
الطرفين بحاجة إلى وقت كاف إلنجاز هذا "الفتا إلى أن ، " إطار مشاورات تشكيل الحكومةفيوحماس 
االنقسام الفلسطيني أحدث شرخا كبيرا كانت له تداعيات عميقة على المستوى "وأوضح أن  ".الملف

، مطالبا بإنجاز اتفاق "نحن بحاجة إلى وقت كبير إلعادة جسور الثقة"وقال ". األمني واالجتماعي
  .أمانةالمصالحة رزمة واحدة وتطبيقه ب

  8/6/2011المستقبل، بيروت، 
  

  لقاء بين فتح وحماس في القاهرة الثالثاء المقبل ": الحياة" .18
 أن اتصاالً تم بين القيادي في حركة فتح عزام األحمد ونائب "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 

 مفاوضات بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اتفقا خالله على عقد جلسة
  . المقبل للبحث في ملف تشكيل الحكومة الجديدةءالثالثاالحركتين في القاهرة 

  8/6/2011الحياة، لندن، 
  

  67اتفاق المصالحة قام على أساس وقف الصواريخ ودولة على حدود الـ: روبرت فيسك .19
ح وحماس نجم فت كشف الصحافي البريطاني روبرت فيسك أن اتفاق المصالحة بين حركتي: بي آي يو

عن اجتماعات سرية بين وسطاء فلسطينيين ومسؤولين في االستخبارات المصرية ووزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد 

  .مشعل
 جميع األطراف المعنية أن سلسلة من الرسائل المفصلة قبلتها"، أمس، "اندبندانت"وكتب فيسك بصحيفة 

تُظهر مدى تعقيد المفاوضات، وأن حركة حماس سعت وحصلت على دعم الرئيس السوري بشار األسد 
ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم، وكان بين نتائج االجتماعات السرية اتفاق على قيام 

ن قطاع غزة، واتفاق على أن تقوم  م"إسرائيل"مشعل بوقف الهجمات الصاروخية من قبل حماس على 
ونسب فيسك إلى الوسيط الفلسطيني منيب   ."1967الدولة الفلسطينية في المستقبل استناداً إلى حدود عام 

: لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق المصالحة من دون حسن النية من جميع األطراف"المصري  قوله 
  ."وحيد الصف الفلسطيني بعد بداية الربيع العربيمساعدة المصريين وقبول السوريين والرغبة في ت

  8/6/2011الخليج، الشارقة، 
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   من أنصارها في الضفةأربعةحماس تتهم السلطة باعتقال  .20
باعتقال أربعة من  أمن السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة،  في بياناتهمت حركة حماس: رام اهللا

  .حائط بما وقعت عليه في اتفاق المصالحة، ضاربةً عرض الأنصارها في الضفة الغربية
  7/6/2011قدس برس، 

    
  إحراق مسجد المغير قرب رام اهللافصائل فلسطينية تدين  .21

بشدة إقدام مستوطنين  من غزة أن حركة حماس دانت  في بيان 7/6/2011قدس برس،  نشرت
 رام اهللا، واعتبرت ذلك على إحراق مسجد في قرية المغير شمال شرق) 7/6(إسرائيليين فجر الثالثاء 

  .انتهاكاً صارخاً للشرائع السماوية واألعراف اإلنسانية والمواثيق الدولية
حركة فتح اعتبرت إحراق المستوطنين  من رام اهللا أن 8/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، وجاء في 

 مفوضية اإلعالم لمسجد المغير نذير عمليات إرهابية منظمة ضد شعبنا، وقالت في بيان صدر عن
إقدام المستوطنين على تنفيذ جريمتهم تحت سمع وبصر قوات االحتالل يؤكد سياسة إرهاب "والثقافة، 

  ."مبرمجة تستهدف صمود أبناء شعبنا في أراضيهم وبيوتهم
الجهاد اإلسالمي عدت إقدام مجموعة من  من رام اهللا، أن حركة 8/6/2011الغد، عمان، وذكرت 

جريمةً تكشف مدى الحقد الصهيوني الكبير على الدين "إحراق مسجد بلدة المغير الكبير بأنه المستوطنين ب
استهداف عصابات المستوطنين "نسخه عنه إن " الغد"وقالت الحركة في بيان تلقت ". اإلسالمي الحنيف

نوان واضح المتكرر للمساجد سياسة مبرمجة هدفها استفزاز مشاعر المسلمين، وأن الفاشيةَ واإلجرام ع
  ".لكيان االحتالل

من جهتها، دانت لجان المقاومة الشعبية أمس جريمة إحراق المسجد، مطالبة إلى تشكيل جبهة إسالمية 
التعدي "وقال الناطق اإلعالمي للجان علي الششنية في بيان له، أمس، إن  .قوية للدفاع عن المقدسات

نية هي حرب دينية وأن العدو ال يتقن إال الخراب على المساجد وإحراقها يدلل على أن الحرب الصهيو
  ".والدمار

  
  الفلسطينيون مصرون على العودة بكل السبل المتاحة": الجهاد" .22

الفلسطينية في لبنان الحاج أبو عماد الرفاعي، أن قوات " الجهاد اإلسالمي"أكد ممثل حركة : بيروت
ة حقيقية على الحدود مع الجوالن المحتل، االحتالل اإلسرائيلي عمدت وبدم بارد، إلى ارتكاب مجزر

 جريحاً أمام أنظار العالم أجمع، ضد الشعب الفلسطيني األعزل الذي يعبر عن 447 شهيداً و23فأوقعت 
وأكد في  .تطلعه في العودة إلى وطنه بالتوجه نحو أرضه متسلحاً بإيمانه بقضيته وبصدور عارية

، تمسك الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بالعودة تصريح صحفي أذاعه القسم اإلعالمي للحركة
إن أبناء شعبنا مستعدون للعودة إلى وطنهم سيراً على األقدام، أو : "إلى وطنه بكل السبل المتاحة، وقال

محمولين على األكتاف، وأن ما يمنعهم من ذلك هو غياب القرار السياسي واإلرادة الحرة العربية، ولوال 
  ".ا متجمهراً على الحدود بأطفاله ونسائه وشيوخه الى أن يحقق عودتهذلك، لكان شعبن

  7/6/2011قدس برس، 
  

  يدعو فلسطينيي الشتات لعدم االنجرار إلى األحداث في الدول العربية" حزب الشعب" .23
ما ارتكبه االحتالل اإلسرائيلي من "قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب حنا عميرة، إن : رام اهللا
، ال  في الجوالن في ذكرى النكسة بشعة، أدى إلى سقوط العشرات من أبناء شعبنا شهداء وجرحىجريمة

وأضاف  ."يجب أن ينعكس على الداخل الفلسطيني، عدا عن األحداث الخطيرة التي تمر بها سوريا
هم  يتحلوا بالصبر والمسؤولية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به قضيتأننناشد أهلنا في الشتات "
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، منوها إلى األثمان التي دفعها 'الفلسطينية، وعدم االنجرار إلى األحداث الجارية في الدول العربية
  .الفلسطينيون من أحداث سابقة حصلت في الدول العربية

  7/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   فصائلي في ذكرى شهداء النكسةماعتصا: لبنان .24
ي البارد والبداوي في الشمال اعتصاما أمس، في ذكرى شهداء النكسة، بدعوة من حركة نفذ أبناء مخيم

وأعلنت الفصائل واللجان  . والمحال التجارية"األونروا"، وأقفلت المدارس التابعة لـ اإلسالميالجهاد 
ؤول الجبهة وأصدرت بيانا تاله مس. " العام والدعوة إلى التظاهراإلضراب"الشعبية الفلسطينية في بيان 

الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه " القيادة العامة في الشمال غسان شمس، أوضح فيه أن - الشعبية 
  ."وثوابته وحقوقه

  8/6/2011السفير، بيروت، 
  

 إحراق مسجد المغير عمل إجرامي هدفه االستفزاز: نتنياهو .25
رئيس الوزراء  اهللا، أن من رام، 7/6/2011 وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، نشرت

 .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أدان ، اليوم الثالثاء، إحراق مسجد في قرية المغير بمحافظة رام اهللا والبيرة
 .'هذا عمل إجرامي هدفه االستفزاز'وقال، في بيان صدر عن المتحدث باسمه أوفير جندلمان، 

ريتي العبادة والديانة، وهي ستعمل بحزم ضد كل دولة إسرائيل تعلق أهمية عليا الحترام ح'وأضاف أن 
يذكر أن المسجد تعرض لإلحراق فجر اليوم، وأتت النيران على جزء من  .'من يمس بهذا المبدأ

 .محتوياته، وتشقق في جدرانه
استخدام «طلب من الجيش  وزير الدفاع ايهود باراك أن رام اهللا،، من 8/6/2011، الحياة، لندنوذكرت 

الهدف من وراء هذا العمل اإلجرامي اإلضرار بأي فرصة «وأضاف إن » لإلمساك بالجناةكل السبل 
  .»للعيش جنباً الى جنب في سالم

  
   نجحت في وقف انجراف أميركا الالتينية لالعتراف بالدولة الفلسطينية"إسرائيل: "داني إيالون .26

ايالون، إذاعة جيش االحتالل، أن أبلغ نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني :  برهوم جرايسي–عواصم
  .المفاوضات لن تستأنف في االشهر القريبة، ملقيا المسؤولية على الجانب الفلسطيني

التنسيق اإلسرائيلي " بفضل"ورأت مصادر إسرائيلية أن صد اإلدارة األميركية للمبادرة الفرنسية كان 
  .األميركي

، كما "يركا الالتينية لالعتراف بالدولة الفلسطينيةانجراف أم"وزعم أيالون أن إسرائيل نجحت في وقف 
 دولة أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، 15 دولة في أميركا الالتينية فقط 35قال، وزعم انه من أصل 

  .وقال انه نجح خالل جولته أخيرا في أميركا الالتينية في تحقيق تفهم لمواقف إسرائيل
  8/6/2011، الغد، عمان

  
  نتنياهوكي تنقذ  كلينتون أجهضت المبادرة الفرنسية: رائيليةمصادر إس .27

كشفت مصادر سياسية في إسرائيل، أمس، عن أن التحرك األميركي المتجدد الستئناف : تل أبيب
المفاوضات في الشرق األوسط، تم بعد أن استنجد بنيامين نتنياهو بوزيرة الخارجية األميركية، هيالري 

وقد تداول الطرفان إمكانية التقدم نحو . الستئناف المفاوضات» المبادرة الفرنسية«كلينتون، كي تنقذه من 
ولذلك تم استدعاء مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين إلى واشنطن . المفاوضات على قاعدة شروط جديدة

  .لفحص إمكانيات ومدى استعداد الطرفين لذلك
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في التلفزيون اإلسرائيلي، إن مسؤولين في الخارجية ) تجارية مستقلة(وقالت هذه المصادر للقناة الثانية 
األميركية اجتمعوا مع كل من الدكتور صائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات، 
ويتسحاق مولخو، رئيس الوفد اإلسرائيلي، وأجروا معهما محادثات انفرادية تهدف إلى استئناف 

  .المفاوضات المباشرة بين الطرفين
المصادر اإلسرائيلية أن نائب وزير الخارجية، داني أيلون، اجتمع مع نائب كلينتون، بيل وأضافت 

برانس، أول من أمس، على هامش مؤتمر دول أميركا الالتينية الملتئم في سلفادور، وأوضح له أن 
إسرائيل ترى أنه ال يوجد أي بديل عن الواليات المتحدة، كقائد طليعي للمفاوضات بين إسرائيل 

  . وفلسطين
  8/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  تحذر سورية من استفزازات قد تؤدي إلى تصعيد على الحدود" إسرائيل" .28

قدمت إسرائيل رسالة شكوى إلى األمين العام لألمم المتحدة وإلى رئيس مجلس األمن : ـرب48عــ
، "د في الجوالن يوم األحدالمظاهرات العنيفة على الحدو"تحمل فيها الحكومة السورية المسؤولية عن 

  .قد تؤدي إلى تصعيد خطير" االستفزازات"وحذرت من أن ما أسمته بـ
  8/6/2011، 48موقع عرب

  
  " إسرائيل"العنصريون يفرضون قواعد اللعبة السياسية في :  حنين زعبيةالنائب .29

ستشار طالب عضو الكنيست ورئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين، الم :الناصرة ـ زهير أندراوس
القانوني للحكومة بإصدار أمر يمنع النائبة حنين زعبي من السفر خارج البالد، وذلك لمنعها من 

  .المشاركة في أسطول الحرية
وقد صرحت النائبة زعبي في أعقاب ذلك بأن ليفين ال يحدد لها تحركاتها، وأنها ال تنتظر مصادقة 

  .لعملها السياسي ال من ليفين وال من غيره
ن ليفين يتحرك ضمن قاعدة أن العنصرية ال حد لها في إسرائيل، وأن العنصريين هم الذين وقالت إ

وأضافت أن الخطوة القادمة هي أن يقدم لها ليفين قائمة تفصيلية . يفرضون قواعد اللعبة السياسية
  .بالممنوع والمسموح سياسيا، وربما يحدد لها كيف تتصرف، بم تفكر، من تؤيد ومن تعارض

ت النائبة زعبي من أن العنصريين ربما يشعرون بمنتهى الراحة، ويشعرون أن من يحمل طرحا وحذّر
سياسيا يناقض اإلجماع اإلسرائيلي هو الضعيف، لكن األبعاد السياسية لهذه اللعبة العنصرية الخطيرة لن 

  .تتوقف عند حنين زعبي بل ستنعكس على الساحة السياسية في إسرائيل برمتها
  8/6/2011، ربي، لندنالقدس الع

  
  "إسرائيل" ضد مهاجمي حدود "قنابل اإلسهال"كنيست ليئا شمطوف تدعو الستخدام العضو  .30

الذي يقوده افيغدور " يسرائيل بيتنا" اقترحت عضو الكنيست اإلسرائيلي ليئا شمطوف من حزب :تل ابيب
 الغاز المسيل للدموع، وذلك ليبرمان، أن يقوم الجيش اإلسرائيلي باستخدام غاز يتسبب باإلسهال بدل
وتوجهت شمطوف برسالة  .لردع المتظاهرين الذين يحاولون اختراق الحدود اإلسرائيلية مع سوريا

  .رسمية إلى الجيش اإلسرائيلي تحثه على الفكرة التي القت استحسانها
حال لم في و. وأضافت شمطوف أنها اقترحت على الجيش أيضا، استخدام الرغوة التي تسبب التزحلق

تردع هذه الطرق المتظاهرين وشكلوا خطورة على الجنود فإنه لن يكون هناك مفر من استخدام النيران 
  ."الحية

  8/6/2011، القدس، فلسطين
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   قريبا  "إسرائيل"مصر ستخوض حرًبا ضد : داني ياتوم رئيس الموساد األسبق .31

األسبق من اندالع حرب ) الموساد" (ليةحذر داني ياتوم، رئيس جهاز المخابرات اإلسرائي:  محمد عطية
إقليمية بين كل من مصر وتركيا واألردن من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى بعد سبتمبر المقبل، 

  .الموعد المحدد لتوجه الفلسطينيين لألمم المتحدة للمطالبة باعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة
اإلسرائيلي مساء األحد عن اعتقاده بأنه وفي " نتنيا"اديمية وأعرب ياتوم الذي كان يتحدث أمام مؤتمر بأك

أعقاب المصادقة المتوقعة لألمم على الدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل سيتوجه الفلسطينيون إلى كل 
  .من مصر وتركيا واألردن للمطالبة بحماية دولتهم الوليدة

لثالث التي ترى في إسرائيل كيانا استيطانيا وتوقع أن يلقى هذا المطلب ترحيبا من الدول العربية ا
  .مغتصبا ومحتال لألرض، مما سيؤدي في النهاية إلى حرب إقليمية تجر المنطقة بأكملها

  7/6/2011، المصريون، القاهرة
  

  لتدمير شبكة االنفاق باي حرب قادمة" ريبوتات"تدريبات لوحدة إسرائيلية خاصة واستخدام : يديعوت .32
ة اسرائيلية عن تدريبات يجريها جيش االحتالل تهيئة للحرب القادمة، التي يرى كشفت صحيف: القدس

  .أنها ستندلع في باطن األرض حيث أنفاق المقامة
وبحسب صحيفة يديعوت احرانوت التي نشرت التقرير مساء الثالثاء شكل الجيش لهذا الغرض وحدة 

ضحة من داخل النفق إلى غرف خاصة يحمل كل جندي فيها روبوت متطور يستطيع نقل صورة وا
  .تحكم خاصة، إلرشاد الجنود، ويقلل اإلصابات بينهم

شمالي " يوكنعام"وأجري التدريب المذكور بمشاركة مئات الجنود في أحد معسكرات االحتالل في بلدة 
  .1948األراضي المحتلة عام 

 كيلوغراما، 30كثر من واوضحت يديعوت ان  كل جندي يحمل روبوتًا متطورا على ظهره، ال يزن أ
ولكن عليهم في البداية "والهدف من ذلك هو اكتشاف أماكن األنفاق التي حفرتها المقاومة في األرض 

  ".سطح األرض من المقاومين قبل البحث عن آخرين في باطنها) تنظيف(
الجيش " عيدان إن ويرى قائد الكتيبة المعنية باألنفاق في وحدة الهندسة التابعة لجيش االحتالل الضابط

، مشيرا إلى أن األمر ال يقتصر على قطاع غزة، "يقوم بكل ما بوسعه لتطوير آليات محاربة األنفاق
  .فحزب اهللا يحارب بنفس الطريقة أيضا

نحن اآلن نسعى لتدريب الجنود على التعامل مع أنفاق رهيبة وواسعة، تجمع عشرات المقاومين "وقال 
  ".في باطن األرض

بات من المؤكد اليوم أن كل منطقة نحارب فيها، ال بد "مسئول في جيش االحتالل اإلسرائيلي أنه وأكد 
وأن تكون األنفاق منتشرة من تحت أقدامنا، قد تكون أنفاق تهريب، أو أنفاق عسكرية أعدت خصيصا 

  ".لمحاربتنا
 الحرب، هذه الوحدة وضع كهذا جعلنا مضطرين إلنشاء كتيبة خاصة لمحاربة األنفاق خالل"وأضاف 

  ".ستقوم بالبحث عن األنفاق ومعالجتها، وذلك نسعى اليوم إلى تدريب الجنود على التعامل مع وضع كهذا
  8/6/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   مليار شيكل على مشاريع دفاعية بطول الحدود مع غزة1.6 تنفق "إسرائيل" :رتسآه .33

 1.6من اإلسرائيلية اليوم الثالثاء، أن اسرائيل أنفقت حوالي قال عودي شاني مدير عام وزارة األ: القدس
خالل السنوات الخمس الماضية على مشاريع دفاعية على طول الخط الحدودي لقطاع ) شيكل(مليار 
  . غزة
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اإلسرائيلية في تقرير بثته على موقعها اإللكتروني اليوم الثالثاء، عن شاني قوله " هارتس"ونقلت صحيفة 
نحن نرى أن الحالة الراهنة من الهدوء " قام بها علي خط الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خالل جولة

مشيرا إلى أن بالده تواصل العمل بأسرع ما يمكن الستكمال المشاريع الدفاعية على " هي فترة عابرة
  .طول الخط الحدودي

، من خالل "التشجير"شروع وأوضح المتحدث باسم قوات الجيش االسرائيلي أن أحد هذه المشاريع هو م
زراعة صف من األشجار لتشكيل خط دفاعي في المدن الواقعة على طول الخط الحدودي لقطاع غزة 
لمنع وصول قذائف الهاون التي تستهدف أهداف إسرائيلية وتمنح في الوقت نفسه التمويه لجنود إسرائيل، 

  ).شيكل( ماليين 7مشيرا إلى أن المشروع سيتكلف حوالي 
  7/6/2011، لة سما اإلخباريةوكا

  
   يوم الثالثاء"سرائيلإ"ـبدء اجراءات استئناف ضخ الغاز المصري ل:  أمريكانأمبالشركة  .34

 قال الشريك االسرائيلي في مشروع ضخ الغاز المصري الى اسرائيل ان شركة غاز شرق :رويترز
  .ن شهر يوم الثالثاءالمتوسط أخطرت ببدء اجراءات استئناف االمدادات المتوقفة منذ أكثر م

وقالت شركة أمبال أمريكان اسرائيل ان من المتوقع أن تستغرق االختبارات عدة أيام قبل أن يستطيع 
  .النظام استيعاب تسليمات تجارية

  7/6/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   تعتقل كاتبا يحرض الفلسطينيين على المقاومة"إسرائيل" .35
شرطة تل أبيب في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، الكاتب  أطلقت : برهوم جرايسي- الناصرة 

بعد اعتقال دام ساعات، وبعد ضغوط مورست عليها، إذ )  عاما76(اإلسرائيلي اليساري غدعون سبيرو 
جرى اعتقاله بعد التحقيق معه حول مقال نشره قبل عشرة اشهر، تزعم أجهزة األمن اإلسرائيلية أنه 

  .ن على مقاومة االحتاللتضمن تحريضا للفلسطينيي
الماضي مقاال في مواقع إنترنت محسوبة على اليسار ) سبتمبر(وكان سبيرو قد نشر في شهر أيلول 

، تكلم فيه عن تنكيل قوات االحتالل للشعب الفلسطيني، "مشاهد تمزق القلب"اإلسرائيلي، تحت عنوان 
ة شعبية حسب نموذج قريتي بلعين ونعلين، وقال سبيرو، إنه ال يؤيد مقاومة عنيفة لالحتالل، بل مقاوم

ولكن بما أنني محسوب على الشعب الذي يمارس االحتالل، فليس من حقي أن أملي على الشعب "وكتب 
  ".الفلسطيني ما يفعل لمواجهة االحتالل

  8/6/2011، الغد، عمان
  

  ية الثاني الحرمنظمة إسرائيلية تدير معركة قضائية لمنع االتصاالت الفضائية عن أسطول .36
اليمينية اإلسرائيلية في إقناع شركات تأمين بحري دولية » يوجد عدل«بعد أن نجحت منظمة : تل أبيب

بامتناع عن تأمين رحلة أسطول الحرية الثاني، توجهت المنظمة نفسها إلى القضاء األميركي لكي يمنع 
  . لقوانين األميركيةتوفير خدمات اتصاالت فضائية لسفن األسطول، بدعوى أن األمر يخالف ا

وقد بادرت المنظمة اإلسرائيلية المذكورة إلى معركة قضائية واسعة في العالم، ممولة بماليين 
الدوالرات، لممارسة الضغوط على منظمي األسطول األتراك حتى يتراجعوا عن رحلتهم المقررة ليوم 

ني شركات التأمين البحري وحسب مصدر في هذه المنظمة، فإنها نجحت في ث.  من الشهر الحالي20
  . عن نيتها بيع بوليصة تأمين إلى سفن األسطول

وقد هددت المنظمة هذه الشركات بدعاوى قضائية بمئات ماليين الدوالرات، زاعمة أن األسطول جاء 
ليقوي اإلرهاب الحاكم في قطاع غزة أمام الحصار اإلسرائيلي ولذلك فإن المنظمة تحملها شركة التأمين 
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وأبلغت الحكومة . ة أي خلل يحصل في األسطول وتهددها برفع دعاوى تعويضات مدنيةمسؤولي
اليونانية، تعلن فيه » لويدز«اإلسرائيلية، أمس، بأنها تلقت خطابا من كبرى شركات تأمين المالحة، 

 فإذا لم. وأن شركات التأمين األخرى تنوي االنسحاب أيضا. انسحابها من المناقصة على تأمين السفن
  .تكن السفن مؤمنة، لن تستطيع الرسو في أي ميناء في العالم

  8/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  من اإلسرائيليين فقط يرغبون في العيش بالقدس % 15: دراسة .37
 في المائة من اإلسرائيليين فقط يرغبون، في واقع 15كشفت دراسة مسحية أجريت مؤخراً أن : القدس

  .دس المحتلة، فيما فضلت نسبة أعلى السكن في مدينة تل أبيباألمر، العيش في مدينة الق
وأجرت هيئة إسرائيلية في مجال البحوث التسويقية الدراسة المسحية، التي استهدفت عينة من 
اإلسرائيليين، بغرض تحديد الفروق في الميول لمناطق السكن عند األثرياء منهم، وكذلك عند األشخاص 

  . يةمن بقية الشرائح االقتصاد
 في المائة من 15العبرية؛ تبين أن / يديعوت أحرونوت/وبحسب نتائج الدراسة، التي نشرتها صحيفة 

 في المائة 25اإلسرائيليين، من مختلف الشرائح االقتصادية، يفضلون السكن في مدينة القدس، فيما فضل 
  . في المائة من بقية الشرائح العيش في تل أبيب17من األثرياء، و

  7/6/2011، قدس برس
  

  متطرفون يهود يقتحمون باحات األقصى ويعربدون بداخله .38
 اقتحمت مجموعات كبيرة من اليهود المتطرفين صباح األربعاء باحات المسجد األقصى :القدس المحتلة

وقال المختص في شؤون القدس جمال عوض  .المبارك من بوابة المغاربة تحت حماية شرطة االحتالل
 من المستوطنين المتطرفين اقتحمت باحات األقصى من أبواب السلسلة والمغاربة إن مجموعات" صفا"لـ

أن المستوطنين شرعوا وأضاف  .والحديد تحت حماية وحراسة شرطية مكثفة، وبصورة استفزازية
عيد "بأعمال استفزازية وعربدة داخل باحات األقصى من خالل شرب الخمر وذلك احتفالًا بما يسمى بـ

وذكر أن مواجهات خفيفة اندلعت بين المرابطين في المسجد األقصى  ".نزول التوراة التلمودي
ر عمر إلى أن هذه الجماعات وأشا .والمستوطنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المرابطين

  .غادرت باحات األقصى من باب الحديد بعدما أدت طقوسا وشعائر تلمودية
  8/6/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 

  
  لتكن القدس على رأس أولويات األمة:  الحتاللها44 مؤسسة القدس الدولية في الذكرى الـ .39

" السفير"، في فندق الحتاللها 44  القدس في الذكرى الـعقدت مؤسسة القدس الدولية لقاء تضامنياً مع
الشهداء الذين "افتتح نائب رئيس مجلس األمناء في المؤسسة بشارة مرهج اللقاء، محيياً  و.في بيروت

  ".سقطوا على الحدود الفلسطينية تأكيداً لحق العودة وترسيخاً لوحدة الصف الفلسطيني
 ألحدث  موجزاًحمود البيان الصحافي للمؤتمر، فقدم عرضاًياسين " مؤسسة القدس"ثم ألقى مدير 

 وحدة 1500االعتداءات واالنتهاكات في المدينة، من إعادة تفعيل قضية جسر المغاربة وإقرار بناء 
 80بميزانية تزيد على " دعم اقتصاد القدس"استيطانية جديدة شرق القدس وإقرار حكومة االحتالل لخطة 

إعادة القدس على رأس قائمة "وتوجه إلى الفصائل الفلسطينية داعياً إياها إلى . مليون دوالر أميركي
توظيف مصالحها وعالقاتها مع الواليات المتحدة ودول "، وإلى الدول العربية داعياً إياها إلى "أولوياتها

  ".االتحاد األوروبي إلجبار االحتالل على وقف اعتداءاته في القدس
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مدى الدعم الذي قدمته " الشيخ أحمد درويش الكردي في كلمته، عن  اللبنانيةةوسأل ممثل مفتي الجمهوري
أن تحرير القدس ال يأتي بالكالم بل "، مؤكدا " عاما مضت44األمة بأطيافها المختلفة للقدس طوال 

أن الخيار "واعتبر نائب رئيس المجلس السياسي لحزب اهللا محمود قماطي ". باألفعال وبالتحرك الحقيقي
  ".وحيد الذي يحمي القدس ويؤدي إلى استعادتها هو المقاومةال

اهللا الذي واقع المؤسسات األهلية  اهللا عبد وكانت مداخالت عدة، فعرض ممثل منظمة التحرير عبد
كما أكد ". وضع كل اإلمكانات المتاحة لدعم صمود أهل القدس"الفلسطينية في مدينة القدس، داعياً إلى 

واعتبر ممثل ". أن القدس لن ترجع إال بالنضال والكفاح المسلح"سليمان يوسف سفير السودان إدريس 
". أن كل يوم من أيام السنة يجب أن يكون للتضامن مع مدينة القدس"الرئيس سليم الحص، رفعت البدوي 

تبني مبادرة المقاومة والجهاد "ودعا المسؤول عن العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان إلى 
أن الثورات  "وألقى مداخلة الجماعة اإلسالمية في لبنان الشيخ أحمد العمري، معتبراً ".ن أجل فلسطينم

". العربية ما هي إال نهضة من الشعوب على الحكام واألنظمة التي أغرقتهم بالذل والتطبيع والمفاوضات
خصوصاً أن العرب "وأمل رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان الشيخ بسام كايد، تحرير القدس 

  ".يمتلكون مقومات ذلك
  8/6/2011، بيروت، المستقبل

  
   للهيكل المزعوم على سور القدس تنصب مجسماً"إسرائيل" .40

 كشفت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة النقاب عن أن سلطات االحتالل نصبت :القدس المحتلة
. ب الرئيسية للبلدة القديمة من القدسأحد األبوا" باب العمود" للهيكل المزعوم على  مجسماًمؤخراً

وأضافت أن المجسم موضوع بطريقة ال تظهر للعيان في هذه المرحلة، بسبب أعمال الترميم الجارية، 
  . وإخفائها من قبل األطقم اإلسرائيلية

  7/6/2011قدس برس، 
  

  إدانة واسعة إلحراق مسجد قرية المغير بمحافظة رام اهللا .41
المفتي العام ، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  8/6/2011ن، الشرق األوسط، لندنشرت 

للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين وصف االعتداء على مسجد قرية المغّير شمال رام اهللا بأنه 
يأتي ضمن سياسة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع وتظهر مدى االستهتار بالقيم الدينية واإلنسانية "
هذه الجرائم تنذر بحرب دينية قد تطال األخضر واليابس، وأنها تأتي "وحذر المفتي من أن . "آلخرينل

ضمن مسلسل متواصل تظهر فيه سلطات االحتالل مدى استهتارها بالمقدسات اإلسالمية، على الرغم من 
  ."ة الصراعأن األديان السماوية تحرم المس واالعتداء على أماكن العبادة، وتنأى بها عن دائر

مؤسسة األقصى للوقف أن  ،وفا، وعن وكالة رام اهللا من 8/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، وأضافت 
حمل الناطق الرسمي باسم الحركة كما والتراث استنكرت إحراق مستوطنين مسجد قرية المغير، 

وأكد  .مسجدالحرق  المحامي زاهي نجيدات المؤسسة اإلسرائيلية مسؤولية 48اإلسالمية في أراضي 
 جريمة إحراق مسجد المغير هو اعتداء أن للقضاء الشرعي األعلىالشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس 

  .على حرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية وانتهاك لمعايير حقوق اإلنسان والقانون الدولي
ن الدينية حنا عيسى، أن هذه وكيل الشؤون المسيحية في وزارة األوقاف والشؤو من جانبه، اعتبر

الجريمة التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم كله هي حلقة في سلسلة تدنيس المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية وانتهاك الحرمات من قبل المستوطنين والجنود اإلسرائيليين وسط صمت مطبق مشبوه 

ريمة اعتداء مجموعة من المستوطنين أدان التجمع الوطني المسيحي في األراضي المقدسة ج كما .ومدان
إن جرائم االحتالل بأذرعه المختلفة بما "وقال ديمتري دلياني، رئيس التجمع،  .على مسجد قرية المغير
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فيها مجموعات المستوطنين المحمية من قبل قوات جيش االحتالل، ال تعرف حدوداً وال تقيم أية 
هاكاتها اإلرهابية المتكررة والمتصاعدة لحقوق شعبنا الوطنية اعتبارات أخالقية أو قانونية أو دينية في انت

وأضاف دلياني أن جريمة االعتداء على مسجد قرية المغير هو اعتداء على جميع مساجد  ."والدينية
  .وكنائس فلسطين والعالم ألنها جميعاً بيوتاً هللا

  
   وتمنع المساعدات من الوصول المحتلة تزيد من التكاليفاألراضيالقيود اإلسرائيلية على : تقرير .42

، إن قيود الحركة )AIDA(قال تقرير التحاد وكاالت التنمية الدولية : ، وكاالتوكالة فلسطين اإلخبارية
والوصول التي تفرضها سلطات االحتالل على العمل اإلنساني والتنموي في األرض الفلسطينية المحتلة، 

وأضاف التقرير الذي .  مليون دوالر سنوياً على األقل4,5تكلف المانحين ودافعي الضرائب في بلدانهم 
أن واحداً من كل أربعة فلسطينيين يعيش تحت خط الفقر، والقيود التي "أصدره االتحاد يوم الثالثاء، 

تفرضها إسرائيل تؤدي الزدياد صعوبة وصول المساعدات إلى المجتمعات التي هي بأمس الحاجة إليها، 
 تكاليف تقديم –تقييد المساعدات "ودعا االتحاد، في تقريره بعنوان ". ميشا الثمنلتدفع الفئات األكثر ته

على إزالة الحواجز التي تعيق " إسرائيل"، المجتمع الدولي إلى حث "العون في األرض الفلسطينية المحتلة
  . عمال المساعدات والسلع ذات الصلة من التحرك بحرية

هذه القيود تمنع المواطنين " الطبي للفلسطينيين كاثي الجعبة إن وقالت مديرة البرامج في مؤسسة العون
من سكان قطاع غزة يعتمدون على % 80في غزة من التمتع بفرصة حقيقية لالنتعاش، خاصة أن 

المساعدات اإلنسانية، ووقتنا ومالنا يضيع ألننا غير قادرين على إدخال وإخراج موظفينا والمواد 
  ".ل مستمر وفعالالضرورية إلى ومن غزة بشك

بينما تم رصد وكتابة التقارير حول القيود على الوصول إلى غزة بشكل جيد، فإن قيود "وقال االتحاد إنه 
القيود "وأفاد بأن ". الوصول تؤثر أيضا على برامج مساعدات حيوية في بعض مناطق الضفة الغربية

مناطق عسكرية مغلقة بين الخط األخضر (على الوصول إلى السكان القاطنين فيما يسمى بمناطق التماس 
، وإلى البدو والتجمعات الرعوية في وادي األردن، تجعلهم عرضة للتأثر بنفس المقدار ألولئك )والجدار

منهم أيد عدم % 79القاطنين في غزة، فمن البدو واألسر المعتمدة على الرعي في وادي األردن، 
  ". حيازتهم على طعام كاف لألكل

حالياً هناك عقبات كبيرة أمام اتخاذ حتى "ر القطري لمؤسسة إنقاذ الطفل سالم كنعان وقالت المدي
إجراءات بسيطة يمكنها تحسين معيشة األطفال وعائالتهم، في مناطق تم فصلها عن المرافق الصحية 

ناء تقديم المساعدات لمناطق، ب"وأضافت أن ". والمدارس واألراضي الزراعية الضرورية لتوفير المعيشة
فقط على أين يسمح لنا بالدخول ألمر غير مقبول، والمساعدات يجب أن تذهب حيث يحتاجها الناس 

  ".أكثر
على "بولين نونو، ) EAPPI" (إسرائيل"وقالت المنسقة القطرية لبرنامج المرافقة المسكوني في فلسطين و

العازلة ومحاطون بسياج  إنسان محاصرون في إطار المنطقة 5400سبيل المثال في قرية برطعة حيث 
كهربائي، لم يتمكن أعضاء اتحاد وكاالت التنمية الدولية من الحصول على تصريح للدخول حتى 

هناك الكثير من : "وأضافت". لساعتين لتقييم ما قد يحتاجه المواطنون، وبرطعة ليست حالة معزولة
اجونها، والمنظمات اإلنسانية ليس األمثلة حيث السكان غير قادرين على الوصول إلى الخدمات التي يحت

  ".لديها المقدرة على المساعدة بسبب قيود الوصول والحركة المفروضة علينا
  8/6/2011وكالة فلسطين اإلخبارية، 
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   على جرائمها"إسرائيل"لمعاقبة  :"شاهد" و"حق العودة" .43
الجريمة التي ارتكبها جيش "أكدت لجنة التنسيق والمتابعة لحملة حق العودة، في بيان أصدرته أمس، أن 

جامعة "وطالبت . "الكيان الصهيوني في الجوالن المحتل هي ضد اإلنسانية، ألنها تمت ضد شعب أعزل
الدول العربية، والحكومتين اللبنانية والسورية، بتقديم شكوى عاجلة إلى الجهات الدولية المختصة، 

  ."لمالحقة مرتكبيها دوليا
معاقبة إسرائيل " شاهد، في بيان لها أمس، إلى - فلسطينية لحقوق اإلنسان كذلك، فقد دعت المؤسسة ال

على جرائمها المتمادية بحق المتظاهرين المدنيين الذين قاموا بمسيرات حق العودة في الجوالن السوري 
  ."ئة آخريناالمحتل مما أدى إلى استشهاد أكثر من عشرين شخصا وجرح ثالثم

  8/6/2011السفير، بيروت، 
  

  اعتصامات فلسطينية حداداً على شهداء ذكرى النكسة: بنانل .44
 على تواصلت في المخيمات الفلسطينية االعتصامات واإلضرابات في ذكرى شهداء النكسة وحداداً

 األهاليففي مخيمي البارد والبداوي في الشمال، ولليوم الثاني على التوالي، نفذ .  شهداء الذكرىأرواح
، حيث أقفلت المدارس التابعة لألونروا والمحال اإلسالميركة الجهاد اعتصام غضب، بدعوة من ح

  .التجارية ورفعت على شرفات المنازل الرايات السود
  . التظاهرإلىاإلضراب العام والدعوة " الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في بيان وأعلنت

 من الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، ، بدعوة عاماًإضراباً األهاليوفي مخيم الجليل في بعلبك، نفذ 
 فصائل المقاومة  وأصدرت. حزيران5 شهداء الجوالن المحتل، وذكرى نكسة أرواححدادا على 

كما تقبلت الجبهة الشعبية في .  رفض كل مشاريع التوطين والتهجيرأكدالفلسطينية في المخيم بيانا 
  .مركزها في المخيم التعازي بالشهداء

  8/6/2011 بيروت، ،المستقبل
  

  غزة ينطلق اليوم في مهمة لتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية بحق صيادي "اوليفا"القارب  .45
 مهمة رسمية لتوثيق االنتهاكات أول في األربعاء صباح اليوم "اوليفا" ينطلق القارب الدولي :غزة

ات عملهم في خطوة وسيصاحب هذا القارب خالل ساع .اإلسرائيلية بحق صيادي قطاع غزة في البحر
  . مد الصيادين بمزيد من األمان عن طريق مرافقتهم وتوثيق أي انتهاكات بحقهمإلىتهدف 

  8/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  في الخليل أمام الفلسطينيين" شارع الشهداء" العليا ترفض فتح اإلسرائيليةالمحكمة  .46
اح للمواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل باستخدام  رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا السم:الناصرة

شارع حيوي يقع في وسطها، والذي أغلقته قوات االحتالل قبل ما يزيد عن عشر سنوات، فيما سمحت 
وقالت مصادر إعالمية عبرية إن المحكمة اإلسرائيلية  .للمستوطنين باستخدامه واالستيالء على أبنية فيه

ثة من االعتراضات التي قدمت إليها من قبل جهات فلسطينية، بهدف الطعن  ثال6/6 اإلثنين يومرفضت 
، ليشمل ذلك المنازل 2000في قرار قوات االحتالل بإغالق شارع الشهداء وسط مدينة الخليل عام 

والمحال، األمر الذي سبب معاناة السكان بحرمانهم من طريق شرياني، فضالً عن منع أصحاب المحال 
  .مارسة أعمالهمالتجارية من م

  7/6/2011قدس برس، 
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  غزة تعاني نقصاً خطيراً في األدوية .47
 الوضع الصحي في قطاع غزة أن باسم نعيم أمس من . حذر وزير الصحة في الحكومة في غزة د:غزة

وقال نعيم خالل اجتماع  ."أزمة حادة وطارئة وخطيرة في األدوية والمهمات الطبية غير مسبوقة"يمر بـ
الرصيد " مع ممثلي المؤسسات الدولية والعربية المانحة ومؤسسات حقوق اإلنسان إن طارئ عقده

 صنفاً من 178"وأضاف أن  ."الدوائي أخذ بالنفاد في شكل غير مسبوق خالل األيام العشرة الماضية
 من %50 صفر، أي ما يعادل أكثر من إلى صنفاً من المهمات الطبية وصل رصيدها 190األدوية و
  ."المخزون في مستودعات وزارة الصحةإجمالي 

  8/6/2011الحياة، لندن، 
  

   تلوث أراضي الفلسطينيين بالمياه العادمة"إسرائيل: "سلطة جودة البيئة الفلسطينية .48
قال نائب رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية، جميل مطور، في مؤتمر :  يوسف الشايب–رام اهللا 

 قوات االحتالل اإلسرائيلية ألسلحة تحمل إشعاعات خطيرة، مثل إن استخدام صحافي، برام اهللا، أمس،
القنابل الفسفورية واالرتجاجية والعنقودية، وتسريب مواد خطيرة لآلبار الفلسطينية مثل االسبستوس 
والمعادن الثقيلة والنفط والمخلفات والنقابات السامة، أدى إلى تدهور الوضع البيئي في فلسطين بشكل 

 ومستوطنيها وجيشها مستمرون في تدمير البيئة الفلسطينية ومنع أهل "إسرائيل"طور إن وقال م .خطير
 عن مصادرة آلياتهم وأدواتهم الزراعية، وتدمير أراضيهم البالد من الوصول إلى أراضيهم، فضالً

فت ول . وتخريب المزروعات وسرقتها وتدمير البيوت البالستيكيةاألشجارالزراعية، بتجريفها واقتالع 
مجور إلى التدفق المستمر للمياه العادمة غير المعالجة من المستوطنات اليهودية باتجاه القرى واألراضي 

  .الزراعية واألودية، وإلقاء النفايات الصلبة والخطرة داخل األراضي الفلسطينية
  8/6/2011الغد، عمان، 

  
  صحيفة فلسطين اليافوية استذكار للمائة عام الماضية: باحثون .49

 لجريدة فلسطين اليافوية، التي احتفى بها مؤتمر األولىال تشكل الذكرى المئوية :  غادة الشيخ-  ّمانع
دولي في عمان أمس، مجرد ذكرى لصحيفة عربية، بل هي استذكار للتاريخ الفلسطيني في المائة عام 

طينية، في فترة حرجة الماضية، عبر ما بثته تلك الصحيفة العريقة من وعي أسهم في تشكيل الهوية الفلس
  .من التاريخ الفلسطيني والعربي الحديث

باحثون وإعالميون ومثقفون بدأوا أمس ورشة فكرية تاريخية سياسية، عنوانها الذكرى المئوية لجريدة 
  .فلسطين، جاءت في سياق مؤتمر دولي نظمه مركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي لألبحاث في عمان

 للذكرى المئوية لصدور العدد وإحيائه، استند في استذكاره األربعاء اليوم مالهأعالمؤتمر الذي يختتم 
 دراسة تقييمية جماعية للواقع الثقافي والسياسي إلىاألول من جريدة فلسطين في مدينة يافا، 

واالجتماعي، الذي كان سائداً في فلسطين خالل القرن العشرين، والدور الفعال الذي قامت به هذه 
  . المعمرة في بلد كان يجتاز سلسلة من االضطرابات المتتابعةالجريدة

  8/6/2011الغد، عمان، 
  

   يستنكر قتل المتظاهرين في الجوالناإلسالميحزب جبهة العمل  .50
ـ         :عمان التي ارتكبتها قوات االحـتالل     " المجزرة" استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي أمس ما وصفه ب

بين سورية والجوالن المحتل، بحق الالجئين الفلسطينيين الذين حـاولوا          اإلسرائيلي على الحدود الفاصلة     
وقال مسؤول الملف الفلسطيني في المكتب التنفيذي المهندس مراد العـضايلة فـي              .العودة الى فلسطين  

إطالق الرصاص الحي من قبل االحتالل على متظاهرين عزل، دليل علـى جـبن              "تصريح له أمس إن     
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تظاهرين يفصلهم سياج مرتفع وأسالك شائكة، وتمنعهم حواجز عديدة من الوصول           االحتالل وخوفه من م   
  ".بسهولة الى وجهتهم

  8/6/2011، الغد، عمان
  

      ر المكعب قرشا للمت28 بقيمة "سرائيلإ" من مياهااألردن يشتري  .51
 بحيـرة   تتفاوض وزارة المياه والري مع الحكومة االسرائيلية من اجل شراء مياه مـن            : منصور المعال 

  .طبريا خالل فصل الصيف الحالي حسب مصدر مسؤول في وزارة المياه
شراء المياه من الجانب االسرائيلي يأتي لمعالجة النقص الحاصل في كميات المياه في المناطق الـشمالية                

 حسب  3حيث من المتوقع ان تتجاوز المياه المنوي ضخها لالردن من خالل آلية الشراء عشرة ماليين م               
  .در ذاتهالمص

وبحسب مصادر متطابقة في وزارة المياه فان ثمن المتر المكعب الذي عرضه الجانب االسـرائيلي بلـغ        
  . قرشا مضاف اليه قرشين بدل اثمان الكهرباء التي تستهلك لعملية الضخ28

 قرشـا   18وقال خبير مائي فضل عدم ذكر اسمه أن عملية معالجة المياه في محطة زي تكلف الحكومة                 
 قرشا تكلفة عملية الضخ والتشغيل مما يعني أن ثمن المتر المكعب من المياه يقترب مـن                 25فة الى   اضا

  .حاجز الدينار
  6/6/2011، العرب اليوم، عمان

  
  انتصار كل ثورة شعبية هو انتصار لفلسطين":  والثورات العربيةاالنتفاضةبين "حلقة  .52

الزميل طالل سلمان، في إطار حلقة نقاشية، تحـت         " السفير"أمس ناشر   " منتدى الفكر التقدمي  "استضاف  
، في وطى المـصيطبة،  "الحزب التقدمي االشتراكي"، في مركز   "بين االنتفاضة والثورات العربية   "عنوان  

انتصار أي ثورة وكل ثـورة شـعبية هـو          "بحضور رئيس الحزب النائب وليد جنبالط، وأكد سلمان أن          
ركة الثورة في الوطن العربي لن تهدأ حتى لو أخفق بعضها في إنجاز             ح"، الفتاً إلى أن     "انتصار لفلسطين 

. وبالتالي، سوف يتصاعد زخم االنتفاضة الفلسطينية ليجدد شباب الثورة في مختلف األقطـار             ... أهدافه
  ".وكل انتفاضة عربية خطوة على الطريق إليها. فالثورة هي الطريق إلى فلسطين

  8/6/2011، السفير، بيروت
  

  "إسرائيل"ـ تنفى استئناف تصدير الغاز ل في مصر  البترولوزارة .53
نفت وزارة البترول ما تردد حول استئناف مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل اليوم الثالثاء،              : نجالء كمال 

وأكدت مصادر داخل الوزارة، أن هذا الكالم عار من الصحة، خاصة أن التصريحات األخيرة للمهندس               
كة القابضة للغاز، تؤكد عدم استكمال عمليات إصالح الخط الذى تم تفجيـره،             حسن المهدى رئيس الشر   

  .خاصة أن اإلصالحات تتطلب استيراد أجزاء من الخارج لم تأت حتى اآلن
لم تستلم أى خطابات من شركة غاز شرق المتوسط، تفيد باستئناف عملية            " البترول"وأكدت المصادر أن    
  .التصدير مرة أخرى

 أسابيع  6اإلسرائيلية أعلنت عبر ملحقها االقتصادى، أنه بعد انقطاع دام حوالى           " هاأرتس"وكانت صحيفة   
فإن عملية ضح الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل ستجدد مرة أخرى خالل ساعات قليلة، وأضـافت                 

إلى بعثت برسالة صباح اليوم     " اإلسرائيلية المشتركة -غاز شرق المتوسط المصرية   "الصحيفة، أن شركة    
الطرف اإلسرائيلى المستورد للغاز المصرى، جاء فيها أنه سيتم ضخ الغـاز مـساء اليـوم، وبـشكل                  

  .تدريجى
  8/6/2011، اليوم السابع
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   هي المعتدية وتبحث عن أعذار واهية لتبرير جرائمها"إسرائيل": العربية الجامعة .54

ن واألراضـي العربيـة المحتلـة فـي          قال األمين العام المساعد لشؤون فلسطي      : رلى الهباهبة  -القاهرة  
إسرائيل هي المعتدية وتستخدم القوة المفرطة      إن  : الجامعة العربية محمد صبيح في تصريحات للصحفيين      

 تبحث عن أعذار واهية وكاذبة لتبرير جرائمهـا ومـا عليهـا إال وقـف                 لذلك هي  ضد المدنيين العزل،  
وكان بذلك يرد على إعالن إسرائيل تقديمها شـكوى          .جرائمها، وانسحابها من األراضي العربية المحتلة     

ضد سورية على خلفية تظاهرات يوم النكسة التي استـشهد فيهـا عـشرات المتظـاهرين الـسوريين                  
والفلسطينيين وجرح المئات من الذين كانوا يتظاهرون سلمياً األحد على مـشارف الجـوالن الـسوري                

  . المحتل
ـ      صوته ضد ما تمارسه إسرائيل حتى ال يتكـرر المزيـد مـن              إعالء«وطالب صبيح المجتمع الدولي ب

على الدول التي   : وتابع. »المجازر على غرار ما جرى مؤخراً على الحدود الفلسطينية مع لبنان وسورية           
تحمي إسرائيل وعلى من وقفوا في الكونغرس األميركي للتصفيق خالل خطـاب نتنيـاهو العنـصري                

  .ألن ما تقوم به إسرائيل يمس السالم واألمن الدوليينوالعدواني بأن يراجعوا حساباتهم 
وشدد صبيح على ضرورة قيام العرب بإعادة صياغة العالقات العربية األميركية على أسـس واضـحة                

  .تحمي الحق العربي والمقدسات اإلسالمية والمسيحية
  8/6/2011، الوطن، سوريا

  
   تركها"إسرائيل" مدينة محتلة وعلى القدس: الجامعة العربية .55

 شددت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثالثاء، على أن القدس مدينة محتلـة،               :وفا –القاهرة  
  .وأن قيام إسرائيل بضم المدينة عمل أحادي مرفوض عربيا ودوليا

ح، وأكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صـبي              
في تصريحات للصحفيين، أن القدس خط أحمر، وما تقوم به إسرائيل بحق المسجد األقصى المبارك من                
خالل التدنيس وعمليات الحفر، والقيود على الحرية الدينية، وكذلك بحق القدس وأهلها، كهـدم البيـوت                

، كمـا   تفاقيات جنيف وسحب هويات المقدسيين، وممارسة الحصار الخانق هو مناف للقوانين الدولية، وال          
يدفع بالمنطقة لعدم االستقرار ولمزيد من العنف والتصعيد، والجامعة العربية تحذر من مغبـة هـذا                انه  

  .العدوان
على إسرائيل أن تقرأ معنى تحرك الشعوب العربية والشعب الفلـسطيني للمطالبـة باسـتعادة               إن  : وقال

  .الحقوق المسلوبة، وبحق العودة
  8/6/2011، )وفا(معلومات الفلسطينية وكالة األنباء وال

  
  الجامعة العربية تبحث عقد مؤتمر دولي حول قضية األسرى الفلسطينيين .56

عقد ممثلون عن القطاعات المعنية بقضية االسرى الفلسطينيين فـي سـجون االحـتالل              : )بترا(القاهرة  
لي حول األسرى على أن يعقد      اجتماعا في مقر الجامعة العربية امس ناقشوا فيه التحضير لعقد مؤتمر دو           

بالجامعة العربية بمشاركة أسرى سابقين ومحامين دافعوا عن األسرى وممثلين عن حركات التحرير في              
  .جنوب افريقيا والجزائر وفيتنام الستعراض تجاربهم مع االحتالل

  8/6/2011، الرأي، عمان
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  "إسرائيل"أوغلو ينفي قيام وزير تركي بزيارة  .57
نفى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ما ذكرته المعارضة عن أن وزيراً تركياً زار               : )أ.ب  .د  (
  . إلصالح العالقات معها ” إسرائيل“

وجاءت تعليقات أوغلو   . ” ، فما بالك بوزير   ”إسرائيل“عدم قيام أي لجنة تركية بزيارة       “وشدد أوغلو على    
عارض الرئيس في البالد علي كمال كليجـدار فـي          رداً على ما قاله زعيم حزب الشعب الجمهوري الم        

مقابلة مع قناة تلفزيونية، اإلثنين، قائالً إنه يشغل منصب وزير الخارجيـة التركـي، وال توجـد لديـه                   
  . معلومات عما يردده زعيم حزب الشعب 

  8/6/201، الخليج، الشارقة
  

  الثاني  ينصح بتجميد رحلة أسطول الحريةالتركيوزير الخارجية  .58
اليمينية اإلسرائيلية في إقناع شركات تأمين بحري دوليـة         » يوجد عدل «بعد أن نجحت منظمة      : أبيب تل

بامتناع عن تأمين رحلة أسطول الحرية الثاني، توجهت المنظمة نفسها إلى القضاء األميركي لكي يمنـع                
وفي هـذه   . يركيةتوفير خدمات اتصاالت فضائية لسفن األسطول، بدعوى أن األمر يخالف القوانين األم           

  .األثناء
توجه وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، إلى لجنة المبادرة لهذا األسطول ناصحا أن تنتظر حتى                

  .تتضح صورة الوضع في قطاع غزة بعد تشكيل حكومة الوحدة وانتظار رد الفعل اإلسرائيلي عليها
فقـد كـشفت    . ة من أسطول الحرية الثاني    من جهة ثانية، حصل تغيير مفاجئ في موقف الحكومة التركي         

التركية عن أن وزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، توجه إلى منظمي األسطول بالدعوة             » زمان«صحيفة  
إلى إعادة النظر في إطالق األسطول ألن فتح معبر رفح نحو مصر وتشكيل حكومة وحـدة فلـسطينية                  

ويضيف أن األسطول   . اإلسرائيلي بشكل عملي  يغيران صورة الوضع في قطاع غزة وقد ينهي الحصار          
  .جاء ليكسر الحصار، فإذا لم يعد هناك حصار، ال حاجة لألسطول

  8/6/2011،  الشرق األوسط، لندن
  

  بالقاهرة للمطالبة بقطع العالقات" إسرائيل" سفارةتظاهرةٌ أمام  .59
تجاجيةً عصر اليوم الثالثاء    وقفةً اح " أنا مصرى مع االنتفاضة   "نظم مئات المصريين من حركة      : القاهرة

أمام السفارة الصهيونية في القاهرة، احتجاجا على اقتحام جماعات صهيونية للمـسجد األقـصى              ) 7-6(
  .المبارك

وتأتي الوقفة االحتجاجية فى ظل إحياء ذكرى النكسة وللتنديـد بـالجرائم الـصهيونية تجـاه الـشعب                  
وأكدوا أن  .  للكيان الصهيوني نهائيا وقطع العالقات معه      الفلسطينى، والمطالبة بوقف ضخ الغاز المصري     

  .مظاهرتهم سلمية
 7/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   المسلمين تدين العدوان الصهيوني في الجوالنعلماءهيئة : العراق .60

 بقتـل    أدانت هيئة علماء المسلمين في العراق الجريمة النكراء التي اقترفتها القـوات الـصهيونية              :بغداد
متظاهرين على حدود الجوالن المحتل، معظمهم من الشبان الفلسطينيين وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة             

 44بالعودة إلى أرضهم وتحرير بلدهم ـ المغّيبة من األمم المتحدة ـ وهم يتظـاهرون فـي الـذكرى      
  .للنكسة

: حدة من السلوك الصهيوني، وقال البيان     موقف األمم المت  ) 7/6(وانتقدت الهيئة في بيان لها اليوم الثالثاء        
 قد اكتفت كل من األمم المتحدة وواشنطن باإلعراب         - وهي تراقب الجريمة النكراء      -إن األمم المتحدة    "
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فـي انحيـاز    ) اسـتفزاز (واالمتناع عن أي    ) ضبط النفس (عن أسفهما لسقوط قتلى، ودعتا الطرفين إلى        
  ".مخجل للكيان الصهيوني

 7/6/2011، ني لإلعالمالمركز الفلسطي
  

  لتوجه لألمم المتحدةتجنب التحركات األحادية للسلطة الفلسطينية ل:  يتفق مع ميركلأوباما .61
 الرئيس األميركي باراك أوباما خالل مؤتمر صحافي عقده مع المستشارة           عبر : مينا العريبي  - واشنطن

.  المتحدة لإلعالن عن دولـة فلـسطينية       عن رفضه لتوجه الفلسطينيين إلى األمم     ،  األلمانية أنجيال ميركل  
لدعمها للمبادئ التي وضـعتها للـسالم بـين اإلسـرائيليين           ) ميركل(شكرت المستشارة   «: وقال أوباما 
ولكن يجب تجنب التحركات األحادية مثل سعي الفلسطينيين إلعالن دولتهم لـدى األمـم              .. والفلسطينيين

تين، دولة يهودية فـي إسـرائيل ودولـة قابلـة للحيـاة             نحن نريد دول  «: وأما ميركل، فقالت  . »المتحدة
: وكررت ميركل الموقف األميركي حول إعالن الدولة الفلسطينية لدى األمم المتحدة، قائلة           . »للفلسطينيين

التغييرات في العالم العربي مهمة، وستكون هنـاك رسـالة          «: وأضافت. »الخطوات األحادية ال تساعد   «
  .بين الفلسطينيين واإلسرائيليين» إحياء المحادثاتإيجابية لو كان باإلمكان 

  8/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  فرنسا تعلن تمسكها بمبادرتها رغم التحفظ األمريكي .62
أكدت فرنسا مـضيها قـدما مـع مبادرتهـا لجمـع إسـرائيل              :  وكالة قدس نت لألنباء    -القدس المحتلة 

  . حالي رغم التحفظ األمريكي والفلسطينيين حول طاولة المفاوضات خالل الصيف ال
وجاء هذا التأكيد على لسان وزير الخارجية الفرنسي االن جوبيه الـذي أضـاف أن رئـيس الـسلطة                   
الفلسطينية محمود عباس رد بإيجاب على المبادرة وان الحكومة اإلسرائيلية تواصل دراستها وقال جوبيه              

  . انه ينتظر تلقي الرد اإلسرائيلي قريبا 
 بعد اجتماعه مع نظيرته األمريكية هيالري كلينتون الليلـة الماضـية علـى ان اسـتئناف                 وشدد جوبيه 

التفاوض بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني هو الطريق الوحيد لمنع حصول الفلسطينيين على اعتراف             
  .بدولتهم المستقلة في األمم المتحدة 

  8/6/2011، وكالة قدس نت
  

  يدعمون رؤية أوباما للسالمبية وآسيوية ولة أورو د46  وزراء خارجية .63
دعمهـم القـوي، لرؤيـة الـسالم      “ دولة أوروبية وآسيوية، أمس،      46أعلن وزراء خارجية    : )أ.ب  .د  (
. التي طرحها الرئيس األمريكي باراك أوبامـا مـؤخراً، حـسب توصـيفهم       ”  الفلسطيني -” اإلسرائيلي“

الذي استغرق يومين في المجر، قـال       ) اسيم(روبا   أو -وكجزء من البيان الذي صدر عقب اجتماع آسيا         
باتجاه حل الدولتين وفقاً لحدود مـا قبـل عـام           ” تقدم كبير “وزراء الخارجية إن هناك حاجة إلى إحراز        

  . مع التفاوض حول تبادل لألراضي1967
. ”ابيجب إيجاد سبيل لكسر الجمود الحالي والعمل إجراء مفاوضات جوهرية بين األحـز            “: وقال البيان 

إلـى  ” آسيان“وضم االجتماع ممثلين من دول االتحاد األوروبي جميعها ورابطة دول جنوب شرقي آسيا              
  .جانب الصين واليابان والهند وأستراليا ودول أخرى

  8/6/2011، الخليج، الشارقة
  
  
  



  

  

 
 

  

            26 ص                                    2169:         العدد       8/6/2011 األربعاء :التاريخ

  2 يطالب دوال في البحر المتوسط بمنع تسيير أسطول الحرية كي مون .64
المقـرر انطالقـه    ” 2أسطول الحرية   “لعام لألمم المتحدة بان كي مون منظمي        ناشد األمين ا  : )أ.ب  .د  (

نحو قطاع غزة قبل نهاية الشهر الحالي، التخلي عن الفكرة واستخدام بدالً من ذلك الطرق البرية وتجنب                 
وقال كي مون إنه بعث رسائل إلى بعض الدول في البحر المتوسط، لم يحـددها،         . ”إسرائيل“مواجهة مع   

أعتقد في هذه المرة أن من      “وصرح كي مون للصحافيين     . لبها بعدم المضي قدما في تسيير األسطول      يطا
آمل . األهمية بمكان تجنب أي مواجهة غير ضرورية، هناك طرق برية، وهناك بعض المناطق األخرى               

  .”بشدة تجنب أي مواجهة محتملة
  8/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  2تركيا استضافة مؤتمر سالم مقابل منع أسطول الحرية واشنطن تعرض على :صحف تركية .65

تحّدثت تقارير نقلتها صحف تركية عن عرض تقدمت به واشنطن إلى الحكومة التركية، يقـضي بمـنح                 
أنقرة المزيد من النفوذ في المنطقة، من خالل تفويض الحكومة التركية مهمة الوسـاطة بـين إسـرائيل                  

 يا مفاوضات سالم بين الطرفين، في مقابل منع قافلة أسطول الحريـة           والسلطة الفلسطينية الستضافة ترك   
   . من اإلبحار نحو غزة، والتصالح مع إسرائيل]2[
استضافة مؤتمرات كاجتماع مدريد    » شرف«أّن العرض يقوم على منح تركيا       » حرييت«أكّدت صحيفة   و

 . بعد التصالح بين أنقرة وتل أبيب       تجمع بين القيادتين الفلسطينية واإلسرائيلية     1993 وأوسلو   1991عام  
غير أّن دبلوماسياً أميركياً تحّدث للصحيفة وكشف لها أّن القيادة التركية تبدو غير راغبة في التجاوب مع                 

ـ اإلسرائيلية لن تُصلَح إال بعد أن تعتذر دولة االحـتالل            هذا العرض، على قاعدة أّن العالقات التركية      
وبحسب التقرير نفسه، فإّن اإلدارة األميركيـة        . وتعّوض عنها  2010ية  رسمياً عن جريمة أسطول الحر    

  .تُعّد لهذا العرض من دون علم السلطات العبرية، أو التنسيق معها
  8/6/2011، االخبار، بيروت

  
  "إسرائيل"رأس نووي تملكها ثماني دول بينها  20500: معهد ستوكهولم للسالم .66

م الدولي ألبحاث السالم في تقريره السنوي الصادر أمس أنـه           ذكر معهد ستوكهول  : ا ف ب   - ستوكهولم
 رأس نووي تملكها ثماني دول هي الواليات المتحدة وروسيا وبريطانيـا            20500من أصل ما يزيد على      

ما يزيد على خمسة آالف سالح نووي نـشرت وهـي           "وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل، فإن       
كما لفت المعهـد إلـى أن الـدول         ". ا تبقى في حال تأهب متقدمة للعمليات      جاهزة لالستخدام، وألفان منه   

الخمس المعترف بها رسميا على أنها قوى نووية والموقعة على معاهدة منع انتشار األسلحة النووية عام                
أما تنشر أنظمة أسلحة نووية جديـدة،       " وهي الواليات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين         1968
  ". لنت نيتها في القيام بذلكأو أع

  8/6/2011، الشرق، الدوحة
  

  تقدير النيات النووية اإليرانيةب بالمبالغة "إسرائيل" يتهم  أمريكي سابقأدميرال .67
أكد األدميرال وليام فالون قائد القيادة األميركية الوسطى السابق، أن هنـاك مبالغـة فـي ردود الفعـل                   

يراني مشيرا إلى وجود فارق كبير بين مقدرة إيـران علـى تطـوير              اإلسرائيلية تجاه الملف النووي اإل    
  .قدرات نووية تمكنها من تصنيع قنبلة نووية، وبين نية إيران علي القيام بضربة نووية على إسرائيل

  8/6/2011، الشرق األوسط، لندن
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  صحي... أكل التراب .68

حين يرين أطفالهن يأكلون التراب في  ربما ما عاد هناك داعٍ لخوف األمهات .):آي.بي.يو( –واشنطن 
 على شاطئ البحر، إذ يساهم أكل التراب في الحماية من بعض أنواع الجراثيم والطفيليات، أوالملعب 

وفق دراسة أميركية بّينت أن البشر كانوا يأكلون التراب قبل آالف السنين، وأنها ظاهرة موجودة في 
 تقريراً عن ثقافات مختلفة تأكل التراب، 480 تضمنت ووجد الباحثون، في دراسة .مختلف الحضارات

أن البشر تناولوا التراب حتى في وجود أنواع أخرى من الطعام، وغالباً ما تناولوا الطين الذي ال يحتوي 
وقال الباحثون إن التفسير األفضل . على الكثير من المعادن، ما يعني أنهم لم يأكلوه بسبب فوائده الغذائية

س أكلوا التراب ألنه يحمي من بعض أنواع الجراثيم والطفيليات، وهو أمر رائج بدرجة أكبر هو أن النا
  .لدى النساء الحوامل واألطفال الذين يعتبرون أكثر عرضة للجراثيم

  8/6/2011الحياة، لندن، 
  

   ألف روسي قتلى المخدرات سنويا100ً .69
غريزلوف، إن عدد المدمنين على  قال رئيس مجلس الدوما الروسي، بوريس .):ب.ف.أ( –موسكو 

  . ألف سنويا100ً ماليين مدمن، يقضي منهم أكثر من 6 و2.5المخدرات في روسيا يترواح ما بين 
  8/6/2011الحياة، لندن، 

  
  الالجئون وهذا اإلصرار .70

  أمجد عرار
مثل ذكرى يوم النكبة، جاءت ذكرى يوم الهزيمة صرخة عودة وكرامة من على حدود فلسطين، ولـيس                 

ليس هناك من غرابة في هـذا التطـّور         . كما كان الهمس من خيام اللجوء البعيدة عن األسالك الشائكة           
ال يـا   . الجديد، وال معنى لتفسيرات سفسطائية تحاول تذويب دماء الشهداء في محاليل المنطق االنهزامي            

إلى وطنهم يأساً أو هرباً مـن       فالسفة إدمان االستكانة، الالجئون الفلسطينيون في لبنان لم يزحفوا للعبور           
  .فقر أو بؤس حال في المخّيمات

 مايو، لـيس ألنهـم      15 يونيو كما فعلوا في      5لم يذهب الجئو المخيمات اللبنانية إلى الحدود في تظاهرة          
تراجعوا أو تسلل اليأس إلى قلوبهم، بل ألنهم احترموا قرار الدولة اللبنانية التي طالبت بعدم االقتراب من                 

ود خشية تكرار ما جرى في مارون الراس في ذكرى النكبة، بصرف النظر عن موقفنا مـن هـذا                   الحد
  .القرار الذي نشم فيه رائحة ضغوط دولية الكثير منها كان معلناً

مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، أصبح في اليوم التالي للنكبة ساحة توتّر وتنفيس                
ور الشباب الذين حرموا التوجه إلى حدود بالدهم، وما زاد من غـضبهم أنهـم               غضب نابع من كبت شع    

رأوا أشقاءهم يسطّرون ملحمة بطولية على الحدود مع الجوالن ويقّدمون أرواحهم قرابين لحـق العـودة                
  .المقّدس باعتباره حقاً فردياً، إضافة إلى كونه حقاً وطنياً، وال يمكن التفريط به بالصفتين

ان الالجئون غضباً ألنهم لم يحصلوا على شرف الشهادة مثل أقرانهم، وألنهم سـمعوا المواقـف       ثار الفتي 
في ” الحق“، ويمنحونها   ”إسرائيل“المنافقة لقادة العالم الذين ال يعترفون بإنسانية البشر عندما يكون القاتل            

ال تحتاج هذه المواقف إلى     . قتل إنسان قام بنشاط سلمي للتعبير عن حق تضمنّته قرارات الشرعية الدولية           
التوقّف طويالً عندها حتى ال نثير انطباعاً بأننا نستغربها، لكن أصحابها فضالً عـن نفـاقهم المـزمن،                  
يجهلون عمق تمّسك الالجئين الفلسطينيين بعودتهم ليس إلى وطنهم فحسب، إنما إلى مدنهم وقراهم وهـم                

 وأقاموا في مخّيمـات فـي الـضفة         48الصهيونية عام ،  يدركون أن قسماً من الذين اقتلعتهم العصابات        
  .الغربية وقطاع غزة، إنما هم الجئون أيضاً وينطبق عليهم حق العودة مثل الالجئين خارج فلسطين
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لو أتيح لقادة النفاق الدولي أن يكونوا وسط مخيم عين الحلوة، للمسوا بأنفسهم هذا اإلصرار األسـطوري                 
لكن يمكن لقادة النفاق أن يقرؤوا      . جئين، وتصميمهم على العودة إلى وطنهم       لشباب الجيل الثالث من الال    

ما تناقلته وكاالت األنباء عن ألسنة فتيان بعمر الورد يؤكدون تصميمهم على المشاركة في أي مسيرة من                 
أحد الفتيان حزين ليس ألن رفيقيه استشهدا في مسيرة العـودة علـى الحـدود               . أجل العودة الى فلسطين   

  .للبنانية، بل ألنه كان من المفترض ان يستشهد معهماا
كان يمكن لنا أن نأمل في رؤية األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون يرّوج لواليته الجديدة من قلـب                    
. المخيمات التي تدخل في نطاق المسؤولية السياسية واألخالقية للمنظمة الدولية التي يقف على رأسـها                

درك أن بطاقة التمديد لرئاسته لن يحصل عليها في المخيمات، ونفهم موقفه المدافع عن              ومع ذلك، فإننا ن   
  .مهما قالت وفعلت” إسرائيل“

هذا ما استقر عليه المنافقون، لكن عليهم أن يفهموا أن الحق الفلسطيني وراءه مطالبون مكـافحون، وأن                 
بالها في مجدل شمس، وطأطأت رأسها      مقولة غولدا مائير عن موت الكبار ونسيان الصغار، قد فضح غر          

  .في مارون الراس
  8/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  !في توقيتها المريب» المبادرة«هذه  .71

  نواف أبو الهيجاء
لعقد مؤتمر دولـي    ) إطالق مبادرة ( أعلنت الحكومة الفرنسية على لسان وزير خارجيتها ، جوبير ، عن            

  .نهاية الشهر الجاريبشأن مسألة الصراع العربي الصهيوني وقبل 
من جهتها أعلنت السلطة الفلسطينية موافقتها الفورية على لسان رئيسها السيد محمـود عبـاس ، لكـن                  

  .حكومة نتنياهو أعلنت أنها تدرسها
على » حل الدولتين «فمن قائل انها تستند الى      . شحيح وغريب   » المبادرة«والحقيقة ان ما تسرب من هذه       

  . ومن قائل انها غير ذلك1967ي المحتلة في حزيران العام اساس انسحاب من األراض
أساسا ) حدود الرابع من حزيران     ( توقيت اإلعالن عن هذه المبادرة غريب ويزيدها غرابة اإلعالن عن           

 يرفضون العودة الى خطوط الرابع مـن        -لحل الدولتين ، ألن باريس تدرك تماما ان المحتلين الصهاينة         
يفرغ ) القدس وحق العودة     (-البت في قضايا الحل النهائي      ) تأجيل  ( لحديث عن   كما ان ا  . 67حزيران  

من فحواها ويجعلها اقرب الى رؤية اوباما ونتنياهو منها الى رؤية الحل النهائي الفلسطيني              ) المبادرة  ( 
  .العربي الذي يصر على حق العودة وعلى ان القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية

الدولة المحتلة وعن حدود الدولة الفلـسطينية       ) حدود  ( مبادرة المذكورة لم تذكر شيئا عن       والغريب ان ال  
  . و ما يثير أسئلة بشأن القبول الفلسطيني الفوري لها-) شديدة الغموض ( ما يجعلها 

فهي تأتي قبيل شـهرين     . ولئن كان توقيتها مريبا فهي ايضا عملية مبهمة وغير مفهومة الدوافع واألسس           
ومـا  . حيث وقت عرض قضية قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في األمم المتحدة              - موعد ايلول    من

  .يزيد البلبلة هو دعوة أطراف بعينها الواليات المتحدة التحرك لعقد مؤتمر دولي يعالج القضية الفلسطينية
لت فلماذا دعوة امريكـا     ؟ واذا كانت قد فع    ) مبادرتها  ( ألم تتشاور باريس مع واشنطن قبل اإلعالن عن         

  !لرعاية مؤتمر دولي ؟
أنحن بصدد الحديث عن مؤتمرين أم عن مؤتمر واحد فقط ؟ أم ان القضية كلها مجرد لعب في الوقـت                    

جديد ؟ كل شيء مريب يحيط      ) مدريد  (  او محاولة استدراج الفلسطينيين والعرب الى مؤتمر         -الضائع  
بخاصة إذا علمنا ان الموقف الفرنـسي متطـابق مـع الموقـف             ) مبادرة  ( بالجو الخاص بهذه المسماة     

 هل أرادت واشنطن الناي عن الطريق لتجريب أخـرى          -اذا  . األمريكي بشأن حقوق شعبنا الفلسطيني      
يمكن ان تحظى بشيء من االحترام الرسمي العربي والفلسطيني مادامت تتحدث عن حدود الرابـع مـن                 
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فعملية تبادل  : وباما بشأن تبادل األراضي ما يجعل األمر لعبة تعمية           لكنها تتطابق مع تفسير ا     -حزيران  
  ).حدودا جديدة غير حدود الرابع من حزيران ( األراضي تعني 

؟ أم هي مركونة على الـرف       ) الجوالن وفي جنوب لبنان     ( ثم ماذا عن بقية األراضي العربية المحتلة        
  الى حين بعيد؟
إال حركة التفاف على القرار الفلسطيني والعربي بالذهاب الى األمـم           ) ة  المبادرة الفرنسي ( لسنا نرى في    

  .المتحدة في ايلول
بالتالي فإن موافقة او رفض الطرف الصهيوني ليست ذات معنى ولن تكون إال ان كان الهدف إضـاعة                  

  .الوقت وتفويت الفرصة على الفلسطينيين والسعي الى نسف المصالحة الفلسطينية
8/6/2011، انالدستور، عم  

  
  هل ندرك مكر وكمائن السياسة اإلسرائيلية؟ .72

  يإبراهيم البحراو. د
سألنى األستاذ ممدوح الدسوقى، محرر صحيفة الوفد، فى إطار الحوار الذى نشرته الصحيفة يوم الجمعة               

نبع من  أهمية السؤال ت  . الماضى، سؤاال مهماً عن تأثير الثورات العربية على التفكير األمنى فى إسرائيل           
حاجة كل الثوريين فى مصر إلى دراسة خريطة التفكير اإلسرائيلى، ليكون الموقف المختار مبنياً علـى                

  .إدراك كامل لمسار التطورات
أريد هنا أن أقول بوضوح إن المطلوب هو أن يمسك الثوار فى مصر ليس فقط بمفتاح المبادرة فى الفعل                   

قبضة أطماع التوسع وأنياب نتنياهو ومعسكر اليمـين بـل إن           لمساندة القضية الفلسطينية وإخراجها من      
 من مواصلة التحكم فى التطورات بما يناسب أهدافهم، حتـى ال يفقـدوا              - بعد إطالق مبادراتهم   -يتمكنوا

قلت لألستاذ ممـدوح،    . السيطرة بعد قليل من التحرك ويجدوا أنفسهم واقعين فى أحد الكمائبن اإلسرائيلية           
إسرائيل تعرف جيداً كيف تتعامل مع المتغيـرات التـى تحـدث فـى              : ببساطة شديدة : ردا على سؤاله  

، اسـتطاعت أن    ١٩٤٨المنطقة، ألنها جربت هذا من قبل، فبعد وجود إسرائيل بأربع سنوات فقط عـام               
  .  ولديها خبرة كبيرة فى ذلك١٩٥٢تتعامل مع النظام الثورى فى مصر الذى جاء عام 

فقد تحالفت علـى    . سرائيل لديها سابقة فى التعامالت الثورية ولنعلم ماذا فعلت        وإننى أطلق تحذيرا بأن إ    
 مع إنجلترا وفرنسا، ثم تعاقد شيمون بيريز مع فرنسا على تركيـب المفاعـل               ١٩٥٦ضرب مصر فى    

النووى فى ديمونة، تحت حجة الحاجة إلى رادع نووى فى مواجهة التهديد الثورى القادم مـن مـصر،                  
لثورى عليها إلى فرصة اقتنصتها لتملك وحدها القوة النووية فى المنطقة ثم قامت بعـد               فحولت الخطر ا  

عشر سنوات بالتحضير سراً وبالمكر والخداع والتآمر مع الواليات المتحدة فى عهد جونـسون توجيـه                
 ، بعد أن تم استدراج القيادة المصرية الثورية إلى كمين محكـم، مـن             ١٩٦٧ضربتها الغادرة فى يونيو     

خالل تهديد سوريا ودفع بعض الحشود اإلسرائيلية إلى حدودها الستفزاز القاهرة واستدراجها للدفاع عن              
سوريا، إذن هى مدربة وذات خبرة فى رسم الكمائن وحياكة المؤامرات وفى عقد الصفقات الخفية مـع                 

ن العربـدة،   الغرب، لضرب أى تحركات ثورية فى مصر أو فى غير مصر، وبالتالى فهى لن تتوقف ع               
 من محاولة تغيير موقف الغرب اإليجابى من الثورة         ١٩٥٢وفى ذات الوقت ستواصل ما فعلته بعد عام         

المصرية، لينحاز إليها فى مخططات تصفية القوة المصرية بمؤامرة عسكرية، وراجعوا مقـال الثالثـاء               
هل العرب أصـبحوا    » قىدسو«وسألنى األستاذ   . الماضى لنرى كيف يشكك نتنياهو فى ديمقراطية مصر       

  ال يمتلكون إال السالم االستراتيجى وعدم المقاومة أو الخياره العسكرى؟
 أى فى ذكرى يوم النكبة عندما حاول بعض الشباب الالجئـين            ١٥/٥/٢٠١١واجبت بأن الذى رأيته يوم      

تفكيـر  دخول إسرائيل من الجوالن ولبنان وغزة، يؤكد وجود أوراق جديدة تطرح ألول مرة بفـضل ال               
الخالق من شباب الثورة المصرية وتفاعلهم مع الشباب العربى على شبكات التواصل االجتمـاعى مثـل                
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، ذلك أنه من قبل لم يكن لدى العرب إال خيار السالم االسـتراتيجى الـذى ال تـصحبه                   »فيس بوك «الـ
، ولذلك فإن فكـرة     ١٩٧٣المقاومة الفاعلة أو الخيار العسكرى العربى الجماعى الذى لم يستخدم منذ عام             

الزحف السلمى هى خيار ثالث جديد ومبدع من جانب شباب الثوار، وذلك رغم أن إسرائيل تعاملت معه                 
ودعونا نالحظ أن إسـرائيل     . بمكر شديد وهو قوة اإلرهاب األولى فى المنطقة على المستوى الحكومى          

حترم حقوق اإلنسان وسط نظم عربيـة       تسوق لنفسها اآلن صورة الحمل الوديع المسالم والحكومة التى ت         
وحشية تقوم بقصف شعوبها بالدبابات والطائرات وتدهسهم بالسيارات المصفحة، ولذا تأملوا معى السلوك             
الذى قامت به تجاه مئات الالجئين الفلسطينيين الذين استطاعوا اختراق الحدود فـى الجـوالن ودخـول                 

  .األرض المحتلة
 باراك تعليمات مشددة بإطالق النار الحى على أن يكون اإلطـالق علـى              لقد أصدر وزير الدفاع إيهود    

النصف األسفل من الجسم فقط، وذلك ببساطة ليتمكن من تعجيز المتظاهرين العرب، دون أن يسجل عليه                
  .العالم عددا كبيراً من القتلى

رجعنا إلى ضـرورة    وماذا بعد نجاح الثورة فى اإلطاحة بمبارك؟ قلت ما يحدث ي          : وسألنى محرر الوفد  
، أى منذ أربع وأربعين سنة بالتمام والكمال، فبعد كشف الـستار عـن              ١٩٦٧تأمل ما قبل هزيمة يونيو      

أسرار الحرب اكتشفنا أننا كنا واهمين فى تصور أننا أصحاب الحركة األولى للحرب بقـرارات غلـق                 
ان هناك كمين يحّضر، وأضيف هنا      الماضيق وطرد قوات األمم المتحدة وتحريك قواتنا إلى سيناء، فلقد ك          

لقد توقعنا العـدو    . أن كلمة جمال عبدالناصر عند التنحى حملت عبارة بدت غريبة فى حينها، عندما قال             
لقد تبين بعد كشف الوثائق األمريكية أن الطائرات األمريكية قد شاركت فى            . من الشرق فجاء من الغرب    

و، وجاءت تحمل العالمات اإلسرائيلية منطلقة من قاعـدة         الضربة الجوية األولى صباح الخامس من يوني      
  .أمريكية فى ليبيا آنذاك

وهو أمر يجب وضـعه     . هذا طبعا باإلضافة إلى الطائرات اإلسرائيلية التى جاءت فوق سيناء من الشرق           
ح فى الحسبان طوال الوقت، هنا أيضاً أضيف أننا نستمع من إسرائيل بعد قرار مصر السليم فتح معبر رف                 

إلى صوتين، كل منهما يحاول تحويل ما يعتبرونه خطرا استراتيجيا على أمن إسرائيل إلى فرصة تحقق                
الصوت األول ينادى بانتهاز الفرصة للتخلص من عبء ومسؤوليات قوة االحتالل عن غـزة،              . المكاسب

ف ينادى باتخاذ   وذلك بإغالق المعابر الواصلة بينها وبين إسرائيل، أما الصوت الثانى فهو صوت متطر            
  .موقف درامى عسكرى تحت حجة حماية األمن اإلسرائيلى

أقول باختصار إن علينا أن ندرك طبائع المكر والخداع ونحن نفكر حتى ال يقع أبناؤنا الثوار فى كمـائن                   
إن جزءاً أساسياً من الكمين االسـتراتيجى       .  سنة ٤٤ منذ   ١٩٦٧قاتلة، مثل التى وقعنا فى واحد منها عام         

 تم فيه استخدام الرئيس األمريكى جونـسون إلقنـاع االتحـاد            ١٩٦٧ذى نصبته لنا إسرائيل فى يونيو       ال
السوفيتى بأن إسرائيل لن تقوم بتوجيه الضربة األولى، وأن الواليات المتحدة لن تسمح لهـا بتوجيههـا،                 

  .وذلك إلى أن يتمكن أمين عام األمم المتحدة من إيجاد تسوية سلمية للتوتر
لعبت الجاسوسية اإلسرائيلية دورها فى ذلك عن طريق دفع امرأة سويسرية متزوجة من أحد زعماء               لقد  

يهود أمريكا آنذاك يمتلك مركزا ألبحاث السرطان إلى مغازلة جونسون وإقامة عالقـة عاطفيـة معـه                 
  .استخدمتها فى التأثير عليه، وكان اسم المرأة ماتيلدا جالن

مرة أخرى علـيكم    . رار مصر بالضربة األولى إلى أن تلقينا الضربة القاتلة         لقد نجح الكمين فى تجميد ق     
الـشوكة  «بدراسة سياسات المكر والكمائن جيداً، فالمؤمن ال يلدغ من جحر مرتين، وقديما قال حكماؤنا               

  .، بكل المعانى الشاملة للذكاء واإلعداد الجيد قبل الخطو على األرض»قبل الحركة
  7/6/2011، رةالمصري اليوم، القاه

  
  



  

  

 
 

  

            31 ص                                    2169:         العدد       8/6/2011 األربعاء :التاريخ

  نتنياهو والثورات العربية .73
  عبد المنعم سعيد

األول ما  : مشهدان جريا على الساحة العربية خالل الفترة القصيرة الماضية، وتحديدا منذ بداية هذا العام             
 ولكنها في كـل األحـوال       - سمها ما شئت     -» انتفاضات«أو  » ثورات«جرى في عدة بلدان عربية من       

لإلطاحة بأخرى، ووضعت دوال عربية ثالثة في حرج بـالغ حتـى بـدا حـديث                أطاحت بنظم، وسعت    
  .اإلصالح الفوري يصدر يوميا بإصرار ال يجوز بدونه طلوع الفجر أو غروب الشمس

المشهد الثاني جاء في واشنطن عندما أطلق الرئيس باراك أوباما مبادرته األخيرة إلطالق عملية سـالم                
 1967عام  ) حزيران(رائيليين على أساس قيام دولتين يفصلهما حدود يونيو         جديدة بين الفلسطينيين واإلس   

بقيـة  . مع تبادل لألراضي يكفل التواؤم مع التطورات التي جرت على مدى أربعة وأربعين عاما ماضية              
القصة بعد ذلك معروفة، فقد أتى نتنياهو إلى العاصمة األميركية رافضا الخطاب وما جاء فيه؛ ورغم أن                 

ا ألقى خطابا آخر في لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية، ممالئا من جانب أوباما، ورافـضا                كليهم
ومع ذلك فإن المشهد ال يكتمل إال إذا نظرنا         . متعنتا من جانب نتنياهو، فإن الجسر بين الرجلين بقي هشا         

ء وقوفا لكـي تكتمـل      إلى خطاب نتنياهو أمام مجلسي الكونغرس والتصفيق الذي حصل عليه واألعضا          
الرواية وهي تشهد أن الظفر اإلسرائيلي لن يخرج من اللحم األميركي، والخالف بين الطرفين دائمـا ال                 

  .يفسد للود قضية
 اإلسرائيلي؛ ولم يكن ألوباما     -المشهدان يضعان بذور مشاهد أخرى في رواية تاريخية للصراع العربي           

 لوال أنه يريد خطب ود الثوار العرب الجدد الذين          - 1967  حدود -أن ينطق بالكلمات السحرية للعرب      
يريد أن يأخذ فصال من ثورتهم يقيم الديمقراطية وينشر الحرية والمصالح األميركية معها على طريقـة                

فظهوره على الساحة األميركية كان ثـورة       . أوباما الناعمة وليس على طريقة سابقه بوش الفظة والغليظة        
ملهمة، وخطابه في القاهرة كان رسالة ثورية حين جعل ما هو أميركي له سـمات        من نوع خاص غنية و    

ولن يختلف أحد على أن أوباما لم يكن يظهر عليه كثير من الحب والود تجاه القادة العـرب                  . »إنسانية«
  .على عكس عائلة بوش التي كانت لها صالت أسرية ومالية مع بعضهم

ويال إال وظهرت العقبة اإلسرائيلية كما تظهر دائما لكـي تـضع            االقتراب من الثوار العرب لم يمض ط      
ومن الجائز أال نعلم ذلك خالل الفترة القصيرة المقبلة نتيجة          . الفالق بين الواليات المتحدة والعالم العربي     

أن ما يجري في العالم العربي لم يصل إلى نهايته بعد، وحتى إذا وصل إلى نهايته فإن إعـادة تـشكيل                     
  . اإلقليمي بناء على ما انتهى إليه األمر سوف يأخذ وقته هو اآلخرالنظام

ومع ذلك فإن تاريخ الشرق األوسط ربط الثورة واليقظة العربية دائما بالقضية الفلسطينية وربما كانـت                
رغبة في استغالل لحظة تاريخية مواتية ووجدت برهانها مـن اسـتعداد            » حماس«مع  » فتح«مصالحة  

، واستعداد أميركي لنطق الكلمات السحرية رغما عن        1967بدولة فلسطينية على حدود     عالمي لالعتراف   
  .الغضب اإلسرائيلي

ولكن المشكلة ربما تكون أكثر تعقيدا من ذلك، فالحركات العربية الثورية التي بنت ثوريتها فـي معظـم                  
لسابق، كانت هي ذاتها    األحيان على القضية الفلسطينية مثل الحال في العراق وسوريا وحتى مصر في ا            

وقد عكست حالة حزب اهللا هذا      . عدوة الشعوب وخرجت من اللحظة التاريخية للثورة الحالية مكللة بالعار         
 حينما جاءت ساعة االختيار بين الشعب الـسوري المنـشغل           - أي المضاد إلسرائيل     -المأزق الثوري   

رائيل لم تطلق فيه طلقة واحـدة لتحريـر         بذاته ومستقبل أبنائه؛ والسلطة التي عاشت على صراع مع إس         
  .الجوالن ولكن موقفها السياسي كان دائما محاربا

هل كان موقف نتنياهو قائما على تحليل للثورات العربية الجديدة وكون أنها سوف تكـون               : السؤال اآلن 
وحتـى  . ايـة مثل القديمة تعيش وتقتات على القضية الفلسطينية ومن ثم وجبت المواجهة والحزم منذ البد             

تسيطر على سيناء، ومن ثم فإن إسرائيل حرة في أن تفعل ما تـشاء              » القاعدة«مصر جاءتها رسالة أن     
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أو أن التحليل جرى في مسار آخر وهو أن الثورات العربية جاءت إلصالح ما أفسده الدهر في                 . بعد ذلك 
الحـروب والـصراعات    ثورات سابقة اهتمت بالخارج على حساب الداخل ومن ثم وجب االبتعاد عـن              

وهل هي محض صدفة أن شخصية من القوميين العرب الناصريين والمرشح للرئاسـة فـي               . وأزمانها
مصر مثل حمدين صباحي يصرح عدة مرات بأنه ليس بصدد شن الحرب على إسـرائيل وإنمـا شـن                   

  .الحرب على الفقر وإصالح التعليم والصحة وغيرها من شؤون الداخل
عرف الكثير عما دار في دوائر صنع القرار اإلسرائيلي ولكن النتيجة في كل األحـوال               والحقيقة أننا ال ن   

المؤكد لديه أن الثورات العربيـة لـن        . واحدة، ونتنياهو قرر أن يجمع ما بين الردع واستغالل الفرصة         
تكون على استعداد إلقامة سالم إضافي، وهي على األرجح سوف تجعل السالم القائم حيـث قـام أشـد                   

ولكن إسرائيل تستطيع التعايش مع هذه البرودة، وهي لـم تكـن            . رودة من القطبين الشمالي والجنوبي    ب
متحمسة في جانب اليمين اإلسرائيلي لكي تجعله أكثر دفئا، لم يكن هناك من يريد أن يجعل إسرائيل دولة                  

  .من دول الشرق األوسط على أية حال
ايات الطويلة، ال يكونان نهاية القضية، ولكن فـصال مـن           المشهدان، كما هو حال كل المشاهد في الرو       

فصولها وصل إلى نقطة التحام ربما تتطور لكي تأخذ مسارا لنفسها؛ أو ربما تأخذ منحى آخر وتنتهـي                  
ولكن هناك ما يدفع المشهدين إلى األمام، حيث حاولت فرنسا حل المعضلة بلقـاء بـين                . عند هذه الحال  

سطيني؛ وهناك من جانب آخر اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة القادمـة            الطرفين اإلسرائيلي والفل  
. 1967حيث التصميم الفلسطيني على طرح قرار االعتراف بـدولتهم فـي حـدود              ) أيلول(في سبتمبر   

باريس تحاول أن تحرز نقطة ضمن منهجها الجديد النشط في الشرق األوسط؛ ولكنها تبحث أيضا عمـا                 
 من قبل وهو أن يصرف أنظار الفلسطينيين والعرب عن الذهاب إلى نيويورك واألمـم               بحث عنه أوباما  

  .المتحدة
 في أضعف حاالتها، فال قمـة       - الجامعة العربية    -الغريب أن كل ذلك يحدث بينما آلية العرب الجماعية          

ائية التي استندت   والعالقات الثن . عربية انعقدت، واألمين العام الحالي منشغل بمستقبله السياسي في مصر         
 السعودية يوجد فيها قدر غير قليل من االضطراب والمراوحة ما بين بقاء             -دائما على القاعدة المصرية     

القاعدة صلبة وإن تغيرت النظم السياسية؛ وبين االقتناع بأن القواعد ال تبقى على حالها إذا مـا تغيـرت                   
ة والرياض، كل على طريقته الخاصة؛ وبقـي أن         والتغير في المكونات يجري اآلن في القاهر      . مكوناتها

  .كليهما يحاول االقتراب من الطرف اآلخر رغم عنف العواصف واألنواء
إنها مشاهد رواية مركبة، وفي مثل هذه الحالة ال يعرف أحد كيـف تكـون النهايـة، ولكـن المعامـل                     

  .ن الركود العربي سائداالفلسطيني في الثورات العربية ال يمكن تجاهله كما كان الحال حينما كا
 8/6/2011، الشرق األوسط، لندن
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  8/6/2011االتحاد، أبو ظبي،                     


