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  وحماس لن تقبل فياض مرشحا للحكومة .. باس حل السلطة سنساعدهإذا أعلن ع: أبو مرزوق .1

رأى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن هناك :  جيهان الحسيني–القاهرة 
وأشار الى أن لجنة . بطئاً في تنفيذ إجراءات المصالحة الفلسطينية، داعياً إلى ضرورة تسريعها

 غزة والضفة الغربية سيتم تشكيلها مباشرة عقب تشكيل الحكومة الفلسطينية المصالحة في كل من قطاع
وجدد موقف حماس بأنها ترى أن رئيس الحكومة يجب أن يكون من قطاع غزة، نافياً . لتطبيق االتفاق

تصاعد الخالفات داخل الحركة، وحمل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو المسؤولية الكاملة عن 
  .أخر إنجاز صفقة تبادل بسبب تعنتهت

بأن هناك بطئاً في تنفيذ إجراءات المصالحة على األرض، " الحياة"وأقر أبو مرزوق في تصريحات لـ
ودعا إلى ضرورة تسريعها، وقال إن إجراءات المصالحة يجب أن تنعكس مباشرة على حياة الناس من 

شغيل معبر رفح ووقف الحمالت اإلعالمية بين خالل اتخاذ خطوات، مشيراً إلى إطالق المعتقلين وت
الجانبين والبدء بإجراء تسويات لها عالقة بخلفيات االنقسام، والفتاً إلى أن هذه المسألة أساسية حتى 

  .تتحقق المصالحة في شكل جدي، وكي يمكن لكل الفلسطينيين أن يقطفوا ثمارها
ى أنه لم يطبق كما جاء في االتفاق، رافضاً وشدد أبو مرزوق على أهمية ملف المعتقلين، مشيراً إل

، كالقول إن "إسرائيل" لدى "المطلوبين"المبررات التي تساق لعدم اإلفراج عن المعتقلين، خصوصاً 
واعتبر . استمرار اعتقالهم هو حماية لهم من االعتقال من جانب سلطات االحتالل أو استهدافهم باالغتيال

أي معتقل، سواء في غزة أو "وأضاف إن . "أوسلو) اتفاق(تقاالت منذ ذريعة وباباً واسعاً لالع"ذلك 
الضفة، يجب أن نتوافق معاً على تحديد مصيره وتقرير مستقبله من خالل بحث ملفه وأخذ رأيه 

ورأى ضرورة تشكيل لجنة خاصة بالمعتقلين في كل من غزة والضفة لدرس . "واستشارة ذويه وتنظيمه
  . اآلن األجهزة األمنية هي التي تنظر في هذه القضاياهذه اإلشكاليات ألنه حتى

وقال أبو مرزوق أن لجنة المصالحة في كل من غزة والضفة سيتم تشكيلها مباشرة عقب تشكيل الحكومة 
  .الفلسطينية لتطبيق االتفاق على األرض، خصوصاً القضايا المتعلقة بجوازات السفر والمنع من السفر

، قال إن جلسة الحوار المقبلة سيتم خاللها تسمية رئيس الحكومة والوزراء، وعلى صعيد تشكيل الحكومة
وأضاف إن حماس ترى أن رئيس الحكومة يجب أن يكون من قطاع . وسيتم إعالن الحكومة في الداخل

غزة، مشيراً إلى عدم وجود تواصل جغرافي بين الضفة وغزة األمر الذي يقتضي أن تكون مؤسسة 
. غزة حرصاً على تكريس الوحدة، خصوصاً أن مجمل مؤسسات السلطة في الضفةرئاسة الحكومة في 

واعتبر أن التوزيع العادل ألركان السلطة يتطلب أن تكون رئاسة الحكومة في غزة، لكنه لم يعد ذلك 
  .شرطاً ألن هذا األمر يجب أن يتم بالتوافق
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، »فتح« للحكومة المقبلة إذا طرحته وأعلن أبو مرزوق أن حماس لن توافق على اسم سالم فياض مرشحاً
  .مشيراً إلى أنه خالل جلسات الحوار السابقة لم يدرج اسم فياض بين المرشحين لشغل هذا المنصب

وعلى صعيد معبر رفح واألزمة التي جرت أخيراً مع القاهرة وتسببت بإغالقه، نوه أبو مرزوق بالسياسة 
ثابتة، وليس هناك تراجع أو تغيير في شأن إقرار "ا التي أقرتها مصر بخصوص المعبر ووصفها بأنه

تم تجاوز "، الفتاً إلى أنه "دخول وخروج الفلسطينيين عبر المعابر المصرية، بما فيها معبر رفح
  .»اإلشكاالت ومعالجة األمر فعالً

ا رئيس وعن الخالفات الداخلية التي برزت على خلفية تصريحات القيادي محمود الزهار التي انتقد خالله
الزهار عضو في المكتب السياسي وهو صاحب "المكتب السياسي خالد مشغل، أجاب أبو مرزوق إن 

وأكد أنه . »تاريخ ال يمكن طيه لمجرد مالحظات عابرة تمت معالجتها داخل المؤسسة وانتهى األمر
  ."تمت تسوية الخالف واحتواء ما جرى، وانتهى األمر عند هذه النقطة«

هذه استنتاجات ": أن ثقل حماس الحقيقي في الخارج بينما يعتبره البعض في الداخل، قالوعما يتردد من 
في (غير سليمة، وال يجوز تحميل األمور أكثر مما يجب، فالمسألة لم تكن خالفاً بين الداخل والخارج 

ى أن ، مشدداً عل"إنما كانت مالحظات غير مناسبة فسرت في شكل خاطئ) إشارة لخالف الزهار ومشعل
وهذه (...) كلنا ضمن إطار واحد ": وزاد. »مؤسسة الحركة واحدة سواء في الخارج أو في الداخل"

فمركز الثقل ليس له جغرافية محددة، فالقرار يتخذ في شكل موضوعي ال عالقة . تعبيرات ال معنى لها
  ."لكن مركز ثقل المقاومة قطعاً في الداخل. له بالجغرافيا

 تبحث عن مالذ آمن لها خارج سورية في ظل تصاعد األحداث ومخاوف من وعما إذا كانت حماس
نحن نرى أن األمور ال تغيير فيها ومستقرة لدرجة أن أي تغييرات «: حدوث تطور مفاجئ هناك، أجاب

  ."، الفتاً أيضاً إلى أن المقاومة يجب أن تؤقلم نفسها على كل األحوال"جغرافية غير مطروحة حالياً
البعض بأن يقدم الرئيس محمود عباس على خطوة حل السلطة إذا ما فشل خيار الحصول وعن توقعات 

  ."بهذه الخطوة، ونحن سنساعده) عباس(فليقم ": على اعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، أجاب
 تبادل  ذلك، حمل أبو مرزوق رئيس الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تأخر إنجاز صفقةإلى

األسرى بسبب تعنته، مشدداً على عدم إمكان عودة الوسيط األلماني للعب دور في هذا الملف ألنه كان 
عدم الخوض في هذه القضية عبر " إلىودعا في الوقت نفسه . يجب أن ال يقف كثيراً أمام تعنت نتانياهو

  ."طاً هائلة عليهماإلعالم ألنها تتعلق بقضية إنسانية تمس المعتقلين وذويهم وتشكل ضغو
كما رحب بكل الجهود التي يمكن أن تبذل من أجل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين عبر صفقة التبادل، 

في كل مرة يتم فيها تدخل طرف دولي كنا ": مشدداً على أهمية الدور المصري الذي له األولوية، وقال
اإلنجاز األهم الذي تم في "ورأى أن  ،"نُصر على ضرورة استمرار الرعاية المصرية لهذه الصفقة

عودة مصر " أن إلى، الفتاً "الصفقة جرى خالل اإلدارة المصرية لهذا الملف من دون وساطات أخرى
وأكد أن من المستحيل العودة إلى نقطة الصفر في شأن التبادل، الفتاً . "إلدارة الملف منفردة أمر إيجابي

 تم التوافق عليها خالل المفاوضات غير المباشرة التي أجريت بين إلى أنه سيتم البناء على القضايا التي
  .، ومشيراً إلى مسألة األعداد واإلبعاد وعدم استثناء أي من النساء"إسرائيل"حماس و

  9/6/2011الحياة، لندن، 
  

   مصمم على الذهاب إلى مجلس األمن إذا لم تستأنف المفاوضاتعباس .2
أمس، تصميم القيادة الفلسطينية على التوجه إلى )  أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس  أكد

الجمعية العامة لألمم المتحدة، إذا ما واصلت الحكومة اإلسرائيلية رفضها استئناف مفاوضات تستند إلى 
  .قرارات الشرعية الدولية
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ناء لقائه ووضع عباس شروطا الستئناف المفاوضات كي يلغي فكرة الذهاب إلى مجلس األمن، قائال أث
يجب تحديد «رئيس الوزراء النرويجي السابق كوري فيلك، الذي منحه عباس جواز سفر فلسطينيا، إنه 

  .»سقف زمني ألي مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي
إن المصالحة «: وربط عباس أمس بين المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس ودفع عملية السالم، وقال

ية هي مصلحة فلسطينية عليا، ستسهم في دفع عملية السالم إلى األمام، من خالل تحقيق وحدة الوطن
الشعب الفلسطيني، وتشكيل حكومة واحدة تكون مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة والتحضير لالنتخابات 

  .»الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني
  9/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  " ماليا غزةابتزاز"بـحكومة فياض الة الطوارئ وتتهم تعلن ح" صحة غزة" .3

اتهمت وزارة الصحة التابعة للحكومة المقالة في غزة حكومة سالم فياض في الضفة :  حامد جاد- غزة 
  .الغربية بابتزاز غزة مالياً وذلك عقب إعالن الوزارة عن نفاد المئات من أصناف األدوية من مستشفياتها

 لدى الحكومة المقالة باسم نعيم حالة الطوارئ في األدوية والمستهلكات الطبية، أعلن وزير الصحةفقد 
مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده أمس في مستودع  األدوية وسط غزة، أن وزارته توقفت عن تقديم 

  . صنفا367الخدمات األساسية نظرا ألن عدد األدوية والمستهلكات التي بلغ رصيدها صفر بلغت 
تعليق عدد من العمليات الجراحية المجدولة ، وتعليق جزء كبير من خدمات الفحوص وأوضح أنه تم 

المخبرية والتصوير الطبي اضافة الى توقف العمل في عيادات األسنان والعيادات العامة بالمراكز 
  .الصحية، والعيادات الخارجية، وتقليص أيام العمل في كثير من العيادات واألقسام الجراحية

 تم تقليص الخدمات الصحية في بعض أقسام الرعاية األولية والمستشفيات بجميع أنواعها، مبينًا وبين أنه
  .أن ذلك قد يهدد خدمات مراقبة األغذية والمياه وصحة البيئة والمرأة والطفل وغيرها

 ودعا نعيم جميع المؤسسات الصحية واإلنسانية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق اإلنسان إلى
  .تحمل مسؤولياتهم بعد النقص الحاد في االحتياجات الصحية؛ لتجنب نشوب كارثة صحية في غزة

  9/6/2011الغد، عمان، 
  

  واشنطن ستقاطع الحكومة الفلسطينية في حال تضمنت أي عناصر من حماس: الحياة .4
ة الدكتور صائب   أن الوفد الفلسطيني الزائر لواشنطن برئاس     » الحياة«ذكرت مصادر مطلعة لـ     : رام اهللا 

عريقات، استمع إلى رأي قاطع من الجانب األميركي مفـاده أن اإلدارة األميركيـة سـتقاطع الحكومـة       
وقالت هذه المصادر إن اإلدارة األميركية كانـت        . »حماس«الفلسطينية في حال تضمنت أي عناصر من        

  . الحكومة، فإنها ستقاطعهاقاطعة في موقفها، وأبلغت عريقات أنه حتى لو ترأس سالم فياض مثل هذه 
  9/6/2011الحياة، لندن، 

  
   المتحدةاألممالواليات المتحدة ستعارض توجهنا لمجلس األمن لنيل العضوية في : عريقات .5

صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير .قال د :عبد الرؤوف ارناؤوط
في ختام زيارة وفد فلسطيني الى واشنطن، ان " األيام"اتفي مع المفاوضين الفلسطينيين، في اتصال ه

الواليات المتحدة اكدت انها ستعارض التوجه الفلسطيني لنيل العضوية في االمم المتحدة وانها لن تحكم 
على الحكومة الفلسطينية الجديدة قبل رؤية تشكيلتها وبرنامجها اما فيما يخص عملية السالم فإنها تسعى 

  .ف المفاوضات على اساس خطاب الرئيس االميركي باراك اوباما ولكن دون تحديد متى وكيفالستئنا
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وكشف النقاب عن انه في حال التوجه الى مجلس االمن لنيل عضوية فلسطين في االمم المتحدة فإن 

  .التحرك يجب ان يبدأ في الخامس عشر من تموز المقبل
 9/6/2011األيام، رام اهللا، 

  
  يء يستطيع ان يمنعنا من اإلعالن عن دولتنا ولم تعد القوة تخيفناال ش: شعث .6

 قال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام العالقات : ملكي سليمان-رام اهللا 
ان تخوف اسرائيل من إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في شهر : الخارجية 
 وفي 1967قبل الن هذه الدولة ستجسد الحق الفلسطيني في كل االرض التي احتلت عام ايلول الم

  .»مقدمتها القدس الشرقية عاصمة الدولة المستقلة
ان االعتراف العالمي بدولتنا وصل الى اكثر من «: »الحياة الجديدة«وقال الدكتور شعث في مقابلة مع 

فا بدولتنا المستقلة وبعدها ما الذي سيبقى السرائيل ان تحتج  دولة وشيئا فشيئا فان العالم يصبح معتر116
مضيفا الى انه ال شيء يستطيع , عليه ونحن دولة على ارض لها سلطة وتصبح دولة يعترف بها العالم

  .ان يمنعنا من االعالن عن دولتنا
 9/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ي معبر رفح بعد اتفاق مع الجانب المصري  العمل ف تستأنفهيئة المعابر في حكومة غزة  .7

أمس العمل فـي  » حماس«استأنفت هيئة المعابر والحدود في حكومة غزة التي تقودها حركة         :رفح-غزة
  .معبر رفح الحدودي بعد إغالق دام أربعة أيام بسبب خالفات على آليات عمله مع السلطات المصرية

» حمـاس «قاءات واالتصاالت بين مسؤولين في حكومـة        وجاء استئناف العمل في أعقاب سلسلة من الل       
والسلطات المصرية أفضت أول من أمس الى اتفاق على عودة العمل في المعبر اعتباراً من أمس، على                 

 فلـسطيني   500وأفادت مصادر فلسطينية ان نحو      . أن يبدأ العمل بالتسهيالت الجديدة اعتباراً من بعد غد        
وقال مدير المعبـر     .بر من أصل نحو عشرة آالف يرغبون في السفر        غادروا قطاع غزة أمس عبر المع     

الفلسطيني المقدم أيوب أبو شعر إن المعبر يعمل في االتجاهين للمغادرين والقادمين في شـكل طبيعـي،                 
  . »فتح المعبر جاء بعد اتفاق مع الجانب المصري يلتزمه الطرفان«مضيفاً أن 

  9/6/2011الحياة، لندن، 
  

  التي ارتكبتها حكومته بحق القطاع" تصحيح األخطاء" غزة يدعون فياض لـ نواب فتح في .8
طالب نواب حركة فتح عن قطاع غزة الدكتور سالم فيـاض رئـيس الـوزراء      : أشرف الهور -القاهرة  

التي ارتكبتها حكومته بحق سكان وموظفي السلطة في غزة، وحثوه علـى اتخـاذ              " تصحيح األخطاء "بـ
  .تهيئ أرضية المصالحة"  واضحةمبادرة تتضمن قرارات"

نسخة منه ان هذه الدعوة جاءت عبر رسالة وقع عليهـا    " القدس العربي "وجاء في تصريح صحافي تلقت      
إنهاء معاناة اآلالف من أبناء المحافظات الجنوبيـة        " نائباً من قطاع غزة أرسلت إلى فياض دعته لـ           12

وطالبوا بتحقيقهـا   " مظالم" قدمها النواب على أنها      ودعت الرسالة التي تضمنت عدة نقاط      )".قطاع غزة (
إنصاف الموظفين المـدنيين فـي المحافظـات        "إلى أن تقوم الحكومة في رام اهللا التي يرأسها فياض بـ            

والتعامل معهم وفقا لقانون الخدمة المدنية من خـالل إقـرار اسـتحقاقاتهم التـي               ) قطاع غزة (الجنوبية  
 العسكريين والتعامل معهم وفقا لقانون الخدمة العـسكرية مـن حيـث             يستحقونها من عالوات وإنصاف   

  ".الشهادات والترقيات
  9/6/2011القدس العربي، لندن، 
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  يطالب بالتحقيق في مجزرة اليرموك" الوطني الفلسطيني" .9

 طالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيان اصدره أمس، بالتحقيق في المجزرة التي ارتكبت في               : عمان
 اليرموك بسورية وذهب ضحيتها عدد من الشهداء الفلسطينيين، وكشف المـسؤولين عنهـا لنيـل                مخيم

  ".بيان القيادة الفلسطينية حول الموقف من هذا العمل الجبان"وأيد المجلس . جزائهم
  9/6/2011الغد،عمان، 

  
   المقبلاألسبوعفتح وحماس تبحثان الحكومة واالعتقال السياسي  .10

أعلنت حركتا فتح وحماس عن اجتماع يضم وفديهما يوم الثالثاء المقبل في : لديننادية سعد ا –عمان 
القاهرة، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة، وملف االعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة 

  .المحتلتين
كتين اجتماع الثالثاء القادم في القاهرة بين الحر"وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن 

سيبحث تشكيلة الحكومة، من الرئيس واألعضاء، وملف االعتقال السياسي، إضافة إلى آليات تطبيق 
تنفيذ اتفاق المصالحة يجب أن ال يرتبط بمسائل "من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى  ".المصالحة

  ."سياسية وضغوط خارجية باعتبار المصالحة مصلحة وطنية مقدمة على أي اعتبار
  9/6/2011الغد، عمان، 

  
  عقبات في طريق تشكيل الحكومة تحتاج لوقت لتجاوزها: البردويل .11

 صالح البردويل، بان هناك عقبات في طريق تشكيل .داعترف القيادي في حركة حماس : القدس المحتلة
حة الحكومة منها داخلية وخارجية واألمر يحتاج لمزيد من الوقت لتجاوز العقبات خاصة أن المصال

 هناك إن) الدستور( وقال في اتصال مع ".جاءت بعد ما يقارب أربع سنوات من االنقسام الفلسطيني
.  بحث ونقاش معمق وأن األمر يحتاج إلى صبرإلىالعديد من الملفات الحساسة والمهمة التي تحتاج 

التراجع عن المصالحة وقال المهم جداً هو عدم  . االجتماعات التي ستبدأ في القاهرة الثالثاء مهمةوأكد
وتشكيل الحكومة مهما كانت الظروف بل العمل على االستمرار في تشكيل الحكومة المرتقبة والقيام 

وعن رفض حركة حماس ترشيح سالم فياض شدد البردويل . بمهامها والتأكيد على المصالحة الفلسطينية
 بناء على التوافق بين حركتي فتح على انه لم يطرح باألصل وحينما يطرح اسم سيكون االختيار عليه

  .وحماس
  9/6/2011الدستور، عمان، 

  
   طرح فياض لرئاسة حكومة التوافق فتحعباس طلب من وفد ": القدس العربي" .12

من مصادر مطلعة في حركة فتح أن الحركة اتفقت على " القدس العربي "علمت : أشرف الهور- القاهرة 
ء المرتقب بينهما في القاهرة الثالثاء المقبل، عدة أسماء أن تطرح على وفد حركة حماس خالل اللقا

تتمسك فيها الحركة لشغل مناصب هامة في حكومة التوافق، وذلك عقب مشاورات لجنة خاصة شكلتها 
الحركة للتباحث مع الفصائل، وبعد لقاء هذه اللجنة مع الرئيس محمود عباس، في الوقت الذي تحدثت فيه 

  . هذه الحكومة ال تسير على ما يرامتقارير أن عملية تشكيل
 اللجنة رفعت للرئيس عباس عقب مشاوراتها مع أنووفق هذه المصادر في الضفة الغربية فقد ذكرت 

الفصائل أسماء عدة شخصيات مستقلة لشغل منصب رئيس الحكومة، الفتة إلى أن أكثر األسماء 
 أبو مازن أكد على إنقالت المصادر و .المطروحة كان الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء الحالي

ضرورة أن يكون فياض رئيساً للحكومة المقبلة، وأوعز لوفد الحركة بضرورة طرح هذا الموقف بشكل 
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قوي أمام حركة حماس، لما يمثل من قوة للحكومة المرتقبة في أي محاولة إسرائيلية لعزلها دولياً، لتمتع 
ك إلتاحة الفرصة له إلكمال مشروعه في بناء مؤسسات الرجل بعالقات طيبة مع دول العالم، وكذل

  .السلطة لتكون مهيأة لقيام الدولة
وبحسب ما أبلغ أبو مازن قيادة فتح فقد أكد لهم أنه ال يريد فرض أي قيود أو حصار دولي على 

 سبتمبر/ أيلولالحكومة المرتقبة، خاصة في ظل التحديدات التي تواجهها السلطة، خاصة مع قرب شهر 
  .الذي تنوي التوجه لألمم المتحدة النتزاع اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

 الرئيس طلب بعد إطالعه على المشاورات مع الفصائل والمستقلين، وبعد إعالمه بان إنوقالت المصادر 
حركة حماس ربما ال تتمسك في طرح شخصيات لتولي المناصب السيادية الكبرى في الحكومة أن 

ي فياض إلى جانب مستشاره االقتصادي محمد مصطفى، وهو أيضاً رئيس صندوق تطرح فتح اسم
  .االستثمار الفلسطيني لتولي منصب وزارة المالية

 قيادة حركة فتح أوصت في تقريرها بان يتولى مصطفى هذا المنصب الكبير أن "القدس العربي"وعلمت 
الف فترة امتدت لعدة أشهر تولت فيها ، بخ2005بدالً من فياض، الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن أبو مازن أبلغ وفد فتح  .2006حركة حماس تشكيل الحكومة في العام 
لمفاوضات المصالحة رغبته في تولي الدكتور زياد أبو عمرو منصب وزير الخارجية، وهو من سكان 

ظي في االنتخابات السابقة بدعم من حماس، قطاع غزة، وهو أيضاً عضو في المجلس التشريعي وح
  .ويتمتع بعالقات دولية جيدة

  9/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  جبريل يتهم السعودية وعباس ودحالن بالوقوف وراء أحداث مخيم اليرموك  .13
 القيادة العامة أحمد جبريل أمس –اتهم األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : موفق محمد

والقيادي في حركة فتح محمد دحالن  ودية ورئيس السلطة الفلسطينية المنتهية واليته محمود عباسالسع
بالوقوف وراء األحداث التي جرت في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق أثناء تشييع شهداء 

  .مسيرة العودة في ذكرى النكسة
ى الفلسطينية عقب اجتماع لهم لتوضيح وخالل مؤتمر صحفي عقده قياديون من فصائل تحالف القو

حقيقة األحداث التي جرت ندد جبريل والمشاركون بموقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من 
  .األحداث

أردوا األعداء من … هذه اللعبة ليس عمرها يومين وإنما بدأت مع بدء استهداف سورية": وقال جبريل
، موضحاً أن الفصائل "طيني على أرض سورية في داخل األحداث الداخليةوراء الحدود زج الشعب الفلس

، "الفلسطينية كان لها دور في تحييد المخيمات الفلسطينية في سورية لكي ال تكون طرفا في هذه األحداث
الفتا إلى أن هذا األمر أزعج القابعين في رام اهللا اإلسرائيليين واألميركيين، فهم يريدون إضافة عبء 

النصف مليون "، مؤكداً أن "ديد على سورية من خالل جعل الوضع الفلسطيني يواجه النظام في سوريةج
  ."فلسطيني في سورية مع سورية قيادة وحكومة وشعبا

: ، وأضاف»هم انتهزوا هذه الفرصة بخبث ولؤم ودفعوا بعض الرعاع ليفتعلوا هذه األحداث": وقال
مامكم عدد من الذين اعتقلوا لمشاركتهم في األحداث ويعترفون قريباً سندعو لمؤتمر صحفي ويكون أ«

  ."أمامكم كيف أرسل المال لهم من رام اللـه ومن جهات أخرى من السعودية إلثارة هذه الفتنة
هناك أشخاص في ": ورداً على سؤال إن كان اتهامه للسعودية موجهاً للنظام أم ألشخاص قال جبريل

عباس ودحالن كليهما يريد أن يخدم أميركا "إن : ، مضيفاً"عاديينموقع المسؤولية وليس أشخاص 
هذا "بين أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن » وإسرائيل ويقدم لها الخدمات من خالل أحداث فتنة

  ."الشعب متماسك ومع مقاومته ومع فصائله
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دة في ذكرى النكسة، متهما وأوضح جبريل أن الفصائل أعلنت في وسائل اإلعالم عن تأجيل مسيرة العو
 ياسر قشلق وفتاة اسمها روبا أبو اصبع بترتيب ذهاب الناس إلى خط وقف "حركة فلسطين حرة"رئيس 

إطالق النار، موضحاً أنهما صباح يوم ذكرى النكسة جلبا الحافالت إلى المخيمات القريبة من القنيطرة 
  .وأخذوا الناس إلى هناك

لو أراد الذين «: مع الخالصة أطلقوا النار على المهاجمين، وقالونفى جبريل أن يكون حراس مج
يدافعون عن المجمع إيقاع خسائر بشرية في صفوف المهاجمين لوقع العشرات ولكن كنا نعرف أن 

، الفتاً إلى استشهاد ثالثة أشخاص من كوادر الجبهة وشخص من المهاجمين وأحد »هؤالء مغرر بهم
  .المارة

مجموعات مسلحة «إن : اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام اللـه الذي قالت فيهوندد جبريل ببيان 
، مؤكداً أن » القيادة العامة، قامت بإطالق الرصاص الحي على المتظاهرين- تابعة للجبهة الشعبية

  .الفصائل اتخذت إجراءات بعدم السماح ألي إنسان أن يعبث بأمن مخيمات الالجئين الفلسطينيين
جانبه اعتبر األمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد، أن ما جرى تجاه فصيل أساسي من من 

فصائل المقاومة يمس كل قوى المقاومة وال يستهدف فقط القيادة العامة وأمينها العام فقط، وإنما يستهدف 
لم  "وأكد عبد المجيد أنه ."يةمحاولة لخلط األوراق لمزيد من إرباك سور"الجميع، معتبراً أن ما جرى هو 

يحصل أي إطالق نار من اإلخوة في الجبهة الشعبية باتجاه المهاجمين، موضحاً أنه كان هناك إطالق نار 
  ."يتم من الخلف من قبل عناصر موجودة على مدخل مدينة الحجر األسود

ي قادتها وسائل إعالم السلطة الحملة اإلعالمية الت": وندد عبد المجيد بالتضخيم اإلعالمي لألحداث، وقال
 حيث نقلت أخباراً كاذبة عن مقتل ثالثين شخصاً ثم "الجزيرة"في رام اللـه وفي دول عربية في مقدمتها 

  .11 ثم 14
من جانبه أعرب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن استهجانه واستغرابه من موقف اللجنة 

حينما يتحدثون ": وقال .، داعياً إياها إلعادة النظر في هذا الموقفالتنفيذية لمنظمة التحرير من األحداث
لم يكن أحد من أسر "، موضحاً أنه "عن أن القيادة العامة واجهت أسر الشهداء فهذا كالم غير مسؤول

  ."الشهداء الذين شيعوا أبناءهم أمام مجمع الخالصة، فالذين كانوا أمام الخالصة فئة أخرى
 األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة من قاموا بتلك األحداث بأنهم من جانبه وصف نائب
، منددا بالمحاوالت التي "غير ملتزمة وغير مرتبطة بالمشروع الوطني الفلسطيني"عبارة عن مجموعات 

  .جرت لتحريف ما حدث وكأن هناك مجزرة قامت بها القيادة العامة
  9/6/2011الوطن، سوريا، 

  
  " القيادة العامة-الشعبية"يطالب فصائل المنظمة بطرد " سرى حركة فتحأل المركزي المكتب" .14

 فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بطرد األربعاءطالب المكتب المركزي السرى حركة فتح : رام اهللا
على الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة احمد جبريل من صفوف المنظمة على خلفية فتح حراسه النار 

 14 لمقتل أدى مقره في مخيم اليرموك بدمشق مما أمامالالجئين الفلسطينيين الذين تظاهروا االثنين 
  .منهم

لقد تابعنا بمرارة ما حصل في " "القدس العربي" لـأرسلوقال المكتب المركزي السرى فتح في بيان 
الي شهداء المخيم مخيم اليرموك البطل من مجزرة دموية قام بها مرتزقة أحمد جبريل ضد أه

 في أسيادهوالمشيعين، حيث أقدم وزبانيته وشبيحته على قتل أبناء شعبنا بدم بارد خدمة للشيطان، ومقلدا 
  ." الدماء الطاهرةإراقة

 قتيال فلسطينيا برصاص حراس احمد جبريل الموالي لسورية االثنين في مخيم 14وتعقيبا على سقوط 
 هذه الجريمة النكراء إن " حركة فتحألسرى سر المكتب المركزي مينأ بكر نائب أبواليرموك قال عزام 
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 حياته مرتزقا ومتآمرا على قضية امضيلن تمر ولن تذهب الدماء الزكية التي سفكها هذا المجرم الذي 
  ."شعبه

 نطلب من القيادة الفلسطينية طرد هذا المجرم السفاح من صفوف منظمة التحرير، إننا" قائال وأضاف
 لجنة تحقيق معه ومع شبيحته المجرمين وإحالته إلى القضاء كي يأخذ جزاءه ألنه تجاوز كل وتشكيل

  ."الخطوط الحمر
 جنين وقف التعامل والتعاون مع الجبهة الشعبية القيادة العامة بسبب عملية إقليم حركة فتح كما أعلنت

 باسم الحركة اإلعالمي الناطق وقال منصور السعدي. القتل التي ارتكبتها في مخيم اليرموك في سورية
 جنين نطالب القيادة الفلسطينية بتجميد عضوية الجبهة الشعبية القيادة العامة وتقديم الجناة للمحكمة إقليم

 جنين فتحت بيت إقليم حركة فتح أن السعدي  وأشار.بتهمة ارتكاب جريمة قتل ضد متظاهرين عزل
من الثالثاء ولغاية اليوم الخميس لجميع الشهداء الذين  في مدينة جنين ابتداء اإلقليمعزاء في مقر 

  .استشهدوا على ارض مخيم اليرموك والجوالن المحتل
  9/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  حماس تدين اقتحامات الصهاينة المتتالية لألقصى .15

ة للمسجد أدانت حركة حماس بشدة االقتحامات المتتالية التي يقوم بها المتطرفون الصهاين: دمشق
وبينت الحركة في بيان لها األربعاء إن هذه  .األقصى المبارك، وتنفيذ مسيرات استفزازية وتدنيس باحاته

األعمال اإلجرامية التي تنادت إليها جماعاتٌ صهيونية متطرفة تتم بحماية ورعاية من جيش االحتالل 
هذه المسيرات واالقتحامات حلقةً في "برت أن واعت .الذي هدد المرابطين في المسجد باالعتقال والتوقيف

مسلسل المؤامرة على القدس والمسجد األقصى ستخيب بإذن اهللا وتأييده، وبثبات وصمود أهلنا المرابطين 
  ".ونصرة ودعم إخوانهم في العالم العربي واإلسالمي

  8/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   عباس هجوماً الذعاً علىيشندحالن .. مركزية فتحسر في رسالة إلى أمين ": الهدف اإلخباري" .16
على رسالة خطيرة مرسلة من النائب محمد دحالن عضو " الهدف اإلخباري " حصل موقع : رام اهللا

المجلس التشريعي والقيادي في اللجنة المركزية لحركة فتح إلى السيد أبو ماهر غنيم أمير سر اللجنة 
 .المركزية لحركة فتح

سالة تفاصيل خطيرة اعتبرها دحالن محاوالت داخلية من قبل شخصيات في حركة فتح وتكشف الر
وتكشف الرسالة هجوماً الذعاً  كما .تحاول النيل من سمعته وتعمل على اإلطاحة به خارج قيادة الحركة 

من قبل دحالن على الرئيس محمود عباس واتهامه بالسعي من دحالن مع مجموعته التي تسير بحركة 
وتتناول الرسالة مطالبة بالتحقيق مع الرئيس حول اختالسات مالية  . إلى الهاوية على حد وصفه فتح

ولالطالع على  .خطيرة إلى جانب العمل على إهمال فتح غزة وتلميح بالتآمر مع حماس على حركة فتح 
  :نص الرسالة

124719=id_news?php.news/ar/ps.elhadaf//:http  
  8/6/2011موقع الهدف اإلخباري، 

  
  قضية الممنوعين من جوازات السفر تحل قريبا: شعث .17

أكد القيادي في حركة فتح نبيل شعث، أن قضية الممنوعين من جوازات السفر : يوسف الشايب –رام اهللا 
نسخة منه، انه وضع الرئيس الفلسطيني بعد " الغد" شعث، في بيان تلقت  وأوضح.في طريقها للحل قريبا

 علي أبوعودته من رحلته الخارجية في صورة الوضع، وبناء عليه تم االتصال مع وزير الداخلية سعيد 
 المشكلة في بإنهاءالذي رفعت له قائمة باسماء الممنوعين من جوازات السفر لحل قضيتهم، واعدا بدوره 
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 وخاصة المرضى اإلنسانية الحاالت ألصحاب ستعطى األولوية إن شعث وأضاف . وقت ممكنأسرع
  . الموجودة في القائمة التي سلمت لهاألسماءوالطلبة وذوي الحاجات المختلفة، وسيتم رفع المنع عن 

  9/6/2011الغد، عمان، 
  

  تنفيذ بنود المصالحة أهم من المبادرة الفرنسية: حاتم عبد القادر .18
ر القيادي في حركة فتح، ومسؤول ملف القدس فيها إلى اإلسراع في تنفيذ طالب حاتم عبد القاد: غزة

اتفاق المصالحة بأسرع وقت، معتبراً أن تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس أهم بكثير من 
  .المبادرة الفرنسية

فتح من  على ضرورة تنسيق المشترك بين السلطة و"السبيل"وشدد حاتم عبد القادر في  تصريحات لـ
جهة وحركة حماس قبل اتخاذ أي موقف سياسي، مؤكداً ضرورة اإلسراع في تشكيل حكومة وحدة 

  .وطنية من أجل أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد وليس فقط موقف فتح
ال «، معتبراً أن المبادرات أصبحت "المبادرة الفرنسية لن تتمكن من أن تُخرج الزير من البئر": وقال

يجب على ": وأضاف ل مع اإلسرائيليين الذين أغلقوا األبواب أمام كل المبادرات،تصلح للتعام
الفلسطينيين أن يبحثوا عن خيارات أخرى، ألن كل المبادرات عبارة عن مضيعة للوقت خاصة بعد أن 

  ." عاماً إلى طريق مسدود20وصلت المفاوضات على مدار 
  9/6/2011السبيل، عمان، 

  
   تخير السلطة إما المفاوضات أو حماس "إسرائيل ":اإلذاعة اإلسرائيلية .19

أكدت مصادر سياسية إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، الليلة، أن فرصة المضي قدماً في : القدس
  . المفاوضات مع الفلسطينيين لن تسنح إال بشرط قطع عالقة السلطة الفلسطينية مع حركة حماس

ادر جاء تعقيبا على تصريحات أدلى بها عضو اللجنة التنفيذية وقالت إذاعة االحتالل إن تأكيد المص
لمنظمة التحرير صائب عريقات أبدى فيها استعداد السلطة الفلسطينية لتأجيل موعد توجهها إلى األمم 

  .67المتحدة للحصول على عضوية فيها على أن تتمحور المفاوضات مع إسرائيل حول خطوط 
وطالب نتنياهو في .  المصالحة بين حركتي فتح وحماس رفضا قاطعا لهاوأبدت إسرائيل منذ توقيع اتفاق
  ".تمزيق اتفاق المصالحة من أجل السالم"أكثر من مرة الرئيس عباس بـ

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

   ألصحاب المناصب الرفيعة يحدد فترة زمنية للتصريحات العلنيةبالكنيست"  داغانقانون"اقتراح  .20
اقتراح قانون للتصويت عليه في الكنيست " روبرت تيبييف" قدم عضو الكنيست عن حزب كاديما 

يتضمن إلزام أصحاب المناصب الرفيعة باالنتظار لمدة عامين من يوم انتهاء فترة مهامهم قبل أن 
الجديد وأشارت صحيفة معاريف إلى أن اقتراح القانون  .يستطيعوا التلفظ بشكل حر عبر وسائل اإلعالم

وذلك في إطار التخبط وحالة اإلرباك المستمرة في النظام السياسي اإلسرائيلي " قانون داغان"أطلق عليه 
  .في أعقاب التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها رئيس جهاز الموساد السابق مائير داغان

 مع الديمقراطية في وأشار مقدم االقتراح عضو الكنيست تيبييف إلى أن القانون الجديد ال يتعارض
  . إسرائيل وكي ال تمس حرية التعبير بأمن الدولة ولمنع تداول المواضيع األمنية عبر وسائل اإلعالم

  7/6/2011، موقع عكا االخباري
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  وسط نفي رسمي..  جهود لضم حزب كاديما لحكومة وحدة وطنية:القناة اإلسرائيلية الثانية .21

أمس خبراً مفاده وجود احتماالت لتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية عبر بثت القناة اإلسرائيلية الثانية 
  .المعارض لالئتالف الحكومي" كاديما"ضم حزب 

، "االستقالل"وأوضحت القناة أنها استشفت ذلك من خالل اللقاء الذي أجره وزير الجيش ورئيس حزب 
في " كاديما"اً مع رئيسة كتلة حزب أحد أعضاء الحزب مؤخر" شالوم سمحون"، والوزير "إيهود باراك"

لالئتالف الحكومي " كاديما"وأشارت القناة إلى أن الطرفين بحثا إمكانية إنضمام  ،"داليا إيتسيك"الكنيست 
  .وتشكيل حكومة وحدة وطنية" بنيامين نتنياهو"بزعامة رئيس الحكومة 

رفين أن الطرف اآلخر هو الذي بادر وذكرت القناة أن اللقاء تم بعلم نتنياهو، وقد زعم كل طرف من الط
  .للقاء

ونقلت القناة عن مصادر سياسية قولها إن هناك مبادرة لدى أعضاء في حزبي الليكود وكاديما لدفع 
زعيمة الحزب كاديما لالنضمام للحكومة، وقالت مصادر في الحزبين إنه في حال رفضت ليفني المبادرة 

  .فإن حزبها قد يشهد إنشقاقاً في صفوفه
وقالت القناة الثانية إن ليفني التقت بإيتسيك في أعقاب النشر عن اللقاء الثالثي بمشاركة باراك، وأكدت 

  ".حقيقية"شروطها لالنضمام للحكومة وأبرزها تعديل االئتالف الوزاري وطرح مبادرة سياسية 
 اللقاء هذا الموضوع إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، تناول" شالوم سمحون"وفي أعقاب نشر هذه األخبار نفى

لم يتم طرح هذا الموضوع بجدية وتحدثنا بشكل عام ولم يكن لدينا تكليف من أي جهة معينة : "قائالً 
  ".للخوض بموضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية

  9/6/2011، موقع عكا االخباري
  

   استقالة مدير ديوان نتنياهو من منصبه:القناة اإلسرائيلية الثانية .22
تقديم استقالة من منصبة، إثر " بنيامين نتنياهو"مدير ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية " يأيال غبا"قرر 

  .خالفات معه في ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلي
بقرار تقديم استقالته بالرغم من عدم " نتنياهو"أعلم " غباي"وذكرت موقع القناة اإلسرائيلية الثانية أن 

قرر تأجل البت في القرار إلى حين عودته من العاصمة اإليطالية " نتنياهو"استكماله لفترة واليته، ولكن 
  .روما

  .فور عودته من روما بيان يعلن فيه استقالة رئيس مكتبة" نتنياهو"ورجح الموقع أن يصدر 
وأشار الموقع أن من بين األسماء المرشحة لتولي منصبة هو مدير مكتب وزارة المالية اإلسرائيلية 

  ".نيحاييم شي"
  7/6/2011، موقع عكا االخباري

  
   رغم التهديدات2"أسطول الحرية"زعبي تشارك في حنين  .23

” اإلسرائيلية“أكدت القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي أن الترهيب والتهديدات : القدس
، وقالت زعبي لن تردعها عن المشاركة في أسطول الحرية الثاني في األسبوع األخير من الشهر الحالي

جاء ذلك بعدما نشرت صحيفة . انها ستشارك سوية مع تسعة من قيادات فلسطينيي الداخل” الخليج“ل 
الصهيونية، أمس، تقريراً مصوراً تحريضياً زعمت فيه أن المتضامنين الدوليين ” يديعوت أحرونوت“

  .لعام الماضيفي طريقهم لكسر الحصار عن غزة ا” مرمرة“كانوا يحملون السالح على متن 
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، ”اإلسرائيلي“وكررت زغبي ما قالته سابقا، بأن السالح الوحيد الذي رأته على السفينة هو سالح الجيش 
. بنشر الصور والتسجيالت الكاملة ” اإلسرائيلي“أتحدى الجيش “وتابعت . وبه تم قتل تسعة نشطاء 

  .”النشر يتم وفق أهداف ووفق انتقائية ما
  9/6/2011، الخليج، الشارقة

  
   إلنذار اإلسرائيليين من الصواريخ"إس إم إس"الجيش اإلسرائيلي يستخدم رسائل الـ .24

” إس إم إس“تجربة وصفت بأنها ناجحة على استخدام رسائل ال ” اإلسرائيلي“أجرى الجيش : فلسطين
  .”إسرائيل“داخل ” إسرائيلية“كأداة إلنذار الصهاينة باقتراب صواريخ تهدف إلى ضرب أهداف 

أجرت اختباراً ” اإلسرائيلي“إن قيادة الجبهة الداخلية للجيش ” اإلسرائيلي“اإللكتروني ” غلوب“ال موقع وق
. لإلنذار المبكر على الهواتف الشخصية باقتراب صواريخ  معادية” إس إم إس“ناجحاً على نظام طوارئ 

” يلكوم إسرائيل المحدودةس”و” بيل فون كوميونيكيشنز المحدودة“وأضاف أن شركات الهواتف المحمولة 
حول ” اإلسرائيليين“بهدف إنذار ” إسرائيل“شاركتا في االختبار الذي يحاكي إطالق صواريخ نحو 

  .”إسرائيلياً“ جندياً 250وشارك في التجربة أكثر من . المناطق المتوقع أن تتساقط عليها الصواريخ
  9/6/2011، الخليج، الشارقة

  
   االنتساب لحزب العمل ا طلبو إسرائيليف أل40: اإلذاعة اإلسرائيلية .25

 ألف إسرائيلي قدموا طلبات انتساب خطية 40ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عصر الثالثاء أن : القدس
  .لالنضمام لحزب العمل

وأوضحت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن عضو الكنيست ورئيس الحزب السابق عمير بيرتس قدم إلى 
النتساب أكبر عدد من طلبات االنتساب لمؤيديه مما يضعه في مقدمة المتنافسين على اللجنة الخاصة ل

  .رئاسة الحزب في االنتخابات المقرر إجراؤها سبتمبر المقبل
  7/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  كما عرفات" االرهاب"بيغن وشامير مارسا : يوسي سريد .26

اكد يوسي سريد وزير التعليم االسرائيلي " شفيعوت"ناسبة العيد اليهودي  اثناء مناقشة في التعليم بم:سالقد
  .من ياسر عرفات" ارهابية"االسبق ورئيس حركة ميرتس سابقا ان مناحيم بيغن واسحق شامير ليسا اقل 

الناطق بالعبري، فقد جرت المناقشة اول امس الثالثاء في مدينة " معاريف"وبحسب ما نشر موقع صحيفة 
ب، حيث كان الصحفي عميت سيغل من القناة الثانية للتلفزيون االسرائيلي يجري النقاش مع يوسي تل ابي

سريد، واثناء النقاش في التعليم تطرق عميت سيغل للحديث عن السياسة وعن لقاءات سريد مع 
امير ياسر عرفات ومروان البرغوثي، حيث رد عليه سريد بأنه يجد مناحيم بيغن واسحق ش" االرهابيين"

، ما اثار ضجة بين الحضور ووقوف احدى االسرائيليات التي طالبته بسحب كالمه، "ارهابيين"ايضا 
  .مثل ياسر عرفات" االرهاب"ولكنه اصر على موقفه معتبرا ان مناحيم بيغن وكذلك اسحق شامير مارسا 

ه التنصل من هذا واضاف الموقع ان هذه التصريحات ليوسي سريد اثارت االسرائيليين، حيث طُلب من
التصريح ليعود ليؤكد مساء امس االربعاء على نفس الكالم رافضا سحب كالمه، حيث اعتبر ياسر 
عرفات قائدا لحركة تحرر وطني لشعبه، كما هو الحال لمناحيم بيغن واسحق شامير، ومن الطبيعي ان 

حبون قيادتهم، ولكن في هذا يحب الشعب الفلسطيني ياسر عرفات وكذلك الحال مع االسرائيليين الذين ي
  ".االرهاب"السياق مارس عرفات وكذلك بيغن وشامير 

  9/6/2011، وكالة معاً اإلخبارية
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  االزدهار االقتصادي في الضفة يمنع االنتفاضة: شيفتاي شابيط رئيس الموساد السابق .27
غربية وعدم انخراط أن الهدوء الذي تشهده الضفة ال" شيفتاي شابيط"ادعى رئيس جهاز الموساد السابق 

الناس في مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي في ذكرى النكبة والنكسة باستثناء ما جرى على حاجز قلنديا 
عندما يكون البطن مليء فإن "ونقلت صحيفة هآرتس عن شابيط قوله  .يعود إلى االزدهار االقتصادي

  ".الناس تفكر مرتين قبل الخروج إلى الشارع لالحتجاج
قال , ص التخوفات االقتصادية نتيجة لتداعيات اإلعالن عن دولة فلسطينية في شهر سبتمبرأما بخصو

وأنه إذا لم يتم منع هذه , يمكنني أن أؤكد انها ليس خطوة خطرة علينا وهذه ليست نهاية العالم"شابيط 
  ".الخطوة فإن النتيجة ستكون سيئة ولكنها ليست قاتلة

  7/6/2011، موقع عكا االخباري
  

   يدعو إللغاء معاهدة السالم مع مصر"إسرائيل"عيم الحركة اليمينية في ز .28
مقطع فيديو على اليوتيوب ب زعيم الحركة اليمينية األصولية المتطرفة في إسرائيل حاييم بن باتسح طالب

  .قطع العالقات بين مصر وإسرائيل، وإعادة احتالل سيناءب
ين المصريين واإلسرائيليين، ولكن موافقة المصريين على  وقعت اتفاقية السالم ب1979 أنه في عام قالو

توقيع هذه االتفاقية كانت من أجل الحصول على كل سيناء التي تمثل ثلث دولة إسرائيل الكاملة التي تمتد 
من النيل إلى الفرات، وهذا ما يعد جنون ارتكبه اإلسرائيليون، موضحا أن تل أبيب الطرف الخاسر 

  .باالتفاقية
لى إلغاء اتفاقية السالم وإعادة احتالل سيناء، زاعماً أن ذلك سيعود على اإلسرائيليين بالنفع من ودعا إ

خالل االستفادة ببترولها الذي سيضمن الطاقة لإلسرائيليين لمئات السنين القادمة، أو االستفادة منه في 
ام، وسيؤدى بطبيعة الحال إلى بيعه بالسوق العالمية، مما يحقق أرباحاً تقدر بمليارات الدوالرات كل ع

  .ازدهار االقتصاد اإلسرائيلي
وأشار إلى أنه في حال إلغاء االتفاقية سيتم وقف تهريب السالح إلى قطاع غزة بواسطة نشر قوات 

 يونيه، وأكد أنه الحل الوحيد الذي سيمنع تدفق السالح 5إسرائيلية بالمنطقة، مثلما كان الحال بعد حرب 
من السلطات المصرية ليستخدم في قتل اليهود بواسطة توصيله لحماس بغزة، مطالباً الذي يهرب بعلم 

  .بنشوب حرب فورية من أجل اليهود الذين قتلوا بسب اتفاقية السالم مع مصر
  8/6/2011،   السبيل، عمان

     
  "إسرائيل" على ستؤدي لنتائج كارثية" 2أسطول الحرية " مواجهة: هآرتس .29

كسر الحصار " 1"إنه بعد مرور سنة على محاولة أسطول الحرية " هآرتس"فة قالت صحي: الناصرة
 نفسه مرة أخرى بمواجهة قافلة جديدة مدعومة باألحداث في سرائيليالبحري عن غزة يـجد الكيان اإل

  .المنطقة
قوة التهديد اإلسرائيلي باستعمال ال"وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها اإللكتروني إلى أن 

لوقف القافلة لن يفضي إال إلى نتائج كارثية بحياة الناس، ومكانة إسرائيل الدولية كما حدث العام 
  ".الماضي
إسرائيل في مواجهتها القافلة تواجه وضعا ال يمكنها االنتصار فيه، حيث سيحظى منظمو : "وأضافت

 عنيفة تمنع المساعدة اإلنسانية، القافلة بنصرٍ معنويٍ مرةً أخرى عندما يعرضون إسرائيل بأنها دولةٌ
وبالمقابل فإن السماح لهذه القافلة بالمرور يعني أن إسرائيل كسرت تحت الضغط وأن المنظمين 

  ".انتصروا
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ليس أمام إسرائيل لمواجهة هذه القافلة سوى حل وحيد وهو أن تعلن اليوم "واعتبرت الصحيفة أنه 
ن الحرج أنه ليست عندها مشكلة مبدئية في تمكين القافلة والقافلة لم تخرج بعد وليست تحت ضغط الزم

من الوصول إلى غزة، ومع ذلك يجب عليها أن تعلن بأنها تحتفظ لنفسها بحق تفتيش حمولة السفن كي 
  ".تتحقق من أنها ال تحمل سالحا

  8/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   الدول العربيةببعض لطةن للس المسلمييتوقّع صعود اإلخوان مستشرق إسرائيلي .30
سرائيلي رافي يسرائيلي بعض التخوفات السائدة في اإلمستشرق الرفض : الناصرة ـ زهير أندراوس

للسلطة في ) اإلخوان المسلمين(الدولة العبرية من تبعات الثورات العربية ألنها قد تسفر عن تولي جماعة 
ن أو قطاع غزة، بدعوى أنّه من األفضل وجود عدد من البلدان العربية، على غرار ما يحدث في إيرا

نظام وحشي، لكنه مستقر ومعروف، على نظام غير متوقع خاضع بالكامل لمؤمنين بالدين، ممتلئين 
بالكراهية، مشيراً إلى عجز إسرائيلي حقيقي عن تشجيع أو منع استبدال تلك األنظمة، لذا، فال فائدة من 

   .تخويفنا ألنفسنا
، الذين يبدو أنهم منقسمون مع منافسيهم )لإلخوان المسلمين( يتحدث عن صعود محتمل في مصر، الجميع

المستقلين، مثل عمرو موسى، ومحمد البرادعي، في العديد من القضايا، كدولة الشريعة، لكن في عالقتهم 
بير بينهم، مع إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية، وعملية السالم في الشرق األوسط، ال يوجد فارق ك

فجميعهم يريدون إعادة دراسة اتفاق كامب ديفيد الذي امتد ثالثة عقود، وهو أمر ليس بالضرورة في 
  . مصلحة إسرائيل

يتنبأ المستشرق اإلسرائيلي بأنّه لو نجحت الثورة الشعبية في سورية، فإن هناك فرصاً كبيرة لسيطرة و
 30ضيل أوباما، لنظام علماني مستقر، كما كان طيلة على السلطة، بالرغم من تف) اإلخوان المسلمين(

  .عاماً مضت، أكثر من نظام إسالمي يرفض الغرب تماماً
بالنسبة إلسرائيل، يقول المستشرق، فإن الميزان واضح كالشمس، وال ينبغي الوقوع في خطأ بدا يتبلور 

آرائهم القومية أو الطائفية، فال فارق جوهري بين رافضي إسرائيل بأنواعهم على أساس : نصب أعيننا
ألنهم يحصلون على تأييد من الغرب كمعتدلين، وينبغي أن تتنازل إسرائيل معهم، بأن تخلع عنها إرثها 
وثوراتها، فالضغط عليها للقيام بذلك سيتزايد، خاصة وأن قيمة هؤالء المعتدلين غالية للغرب، ووسائل 

  .إعالمه
وفروعهم مثل حماس، ما زالوا لبعض دول ) اإلخوان المسلمين(إن وخلص إلى القول إنّه في المقابل، ف

الغرب حركات إرهابية، وستؤيد هذه الدول إسرائيل لو لم تتنازل لهم، وسيدركون أنها لو تمسكت 
بحقوقها واعتباراتها األمنية، فإنها محقة، حتى لو وصل األمر أخيراً ألن تضطر في أعقاب إلغاء 

  .ا بشكل أحادي الجانبمعاهدات السالم أو خرقه
  9/6/201، القدس العربي، لندن

  
   الشرق األوسط من األسلحة النوويةنزع منطقةالمكثفة ل جهود مصر يحذر من سابق إسرائيلي سفير .31

في دراسة جديدة أعدها السفير اإلسرائيلي السابق، عوديد عاران، الباحث : الناصرة ـ زهير أندراوس
،التابع لجامعة تل أبيب، والتي تمحورت في العالقات بين تل أبيب والقاهرة في في معهد األمن القومي 

فترة ما بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حذّر عاران من الجهود المصرية المكثفة لنزع منطقة 
الشرق األوسط من األسلحة النووية، التي بحسب المصادر األجنبية، تملكها وبكميات كبيرة، الدولة 

برية، وبرأيه، فإن هذه القضية بالذات، يجب أن تُشغل صنّاع القرار في تل أبيب، ألن برأيه، يستشف الع
من تصريحات المسؤولين المصريين في هذه الفترة، أن القاهرة لن تسعى إلى إلغاء اتفاق السالم مع 



  

  

 
 

  

            17 ص                                    2170:         العدد       9/6/2011 الخميس :التاريخ

 مصر، عمرو موسى، إسرائيل، مشيرا في هذا السياق، إلى تصريحات المرشح لرئاسة الجمهورية في
  .وإلى تصريحات وزير الخارجية، نبيل العربي، اللذين أعلنا التزام بالدهما باتفاق السالم مع إسرائيل

  9/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  االحتالل يقر إقامة متحف يهودي بمقبرة مأمن اهللا: القدس .32
ة االحتالل في القدس المحتلة الخميس في بلدي" التخطيط والبناء" أقرت ما تسمى بلجنة :القدس المحتلة

  .على أنقاض مقبرة مأمن اهللا بالمدينة" التسامح"بناء متحف 
أجلت إصدار ترخيص إلقامة المتحف على المقبرة قبل عامين إلدخال " التنظيم والبناء"وكانت لجنة 

م مجموعة من الذي يض" فايزنتل"ويقف وراء إقرار إقامة المتحف معهد  .تعديالت في خرائط البناء
  . في العالم" إسرائيل"اليهود المتطرفين الذين يسعون إلى تبييض صورة 

  9/6/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

   انتهاك جماعات يهودية حرمة المسجد األقصىانديني "القضاء الشرعي" و"مؤسسة األقصى" .33
م عليه أفراد الجماعات اليهودية من ، أمس، بما أقد"مؤسسة األقصى للوقف والتراث"نددت : رام اهللا

، محذرة " باقتحامهم له، ثم بكسر زجاجة خمر في ساحاتهانتهاك لحرمة المسجد األقصى وتدنيسه، أوالً"
ودعت  .من خطورة استمرار هذه االقتحامات للمسجد األقصى من قبل الجماعات اليهودية والمستوطنين

ار كل أيام السنة في المسجد األقصى، ألن ذلك من شأنه أن وجود المصلين الدائم وعلى مد"المؤسسة إلى 
  ."يحفظ المسجد األقصى من اقتحامات وانتهاك لحرمة المسجد كهذه

وحذر الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي، من أن عملية اقتحام المسجد 
اته وساحاته تحت حماية قوات األقصى من قبل المستوطنين المتطرفين وإلقاء زجاجات الخمر في باح

 لمشاعر  لحرمة المسجد، واستفزازاً صارخاًكبيرة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي، التي تشكل انتهاكاً
وجود مخطط للمؤسسة اإلسرائيلية بأذرعها المختلفة يعد األشد خطورة "العرب والمسلمين، تدلل على 

ودعا ادعيس منظمة المؤتمر  ."كل المزعوم مكانهللسيطرة المطلقة عليه، تمهيدا لهدمه وإقامة الهي
لتدارك الخطر المحدق بمساجد "اإلسالمي وجامعة الدول العربية، إلى التحرك الجاد على وجه السرعة، 

فلسطين وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، وإنقاذه من المؤامرات واإلجراءات التي تستهدف تهويده 
  ."قبل فوات األوانوالمساس به والنيل من قدسيته 

  9/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   دونماً مزروعة باألشجار المثمرة20 يحرقون" كريات أربع"مستوطنو : الخليل .34
 مزروعة باألشجار المثمرة على طريق بلدة بني  دونما20ً نحو أمس" كريات أربع"حرق مستوطنو أ

زمرة من مستوطني المستوطنة "وقال مسير الدفاع المدني في الخليل إن  .نعيم شرق مدينة الخليل
المذكورة حاولوا تحت حماية جيش االحتالل والشرطة اإلسرائيلية، منع طواقم الدفاع المدني من إخماد 
النيران التي اشتعلت في المكان، إال أن طواقم الدفاع المدني استطاعت السيطرة على الحريق وإخماده 

  ".ة ساعاتبعد عد
  9/6/2011، بيروت، المستقبل

  
  قراقع يحذر من انتفاضة في السجون ويحمل االحتالل المسؤولية عن حياة األسير منصور .35

 حذر وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، من انتفاضة :وفا،  الحياة الجديدة-  رام اهللا ،الخليل
 األربعاء، إلى تدهور األوضاع أمس عنه، وأشار في بيان صحفي صدر. داخل السجون اإلسرائيلية
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 عن الطعام لليوم السادس على  مفتوحاًالذي يخوض إضراباً) الوحش(الصحية لألسير أكرم منصور 
 على عدم تقديم العالج له، ورفض سلطات االحتالل اإلفراج عنه على ضوء تدهور التوالي احتجاجاً

  .اقع إدارة السجون المسؤولية عن حياة األسير أكرموحمل قر .حالته الصحية وإصابته بورم في الرأس
  9/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "هشارون"تفتيش عارٍ ألسيرات  .36

" 2"إن قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة اقتحمت غرفة رقم " هشارون" قالت األسيرات في سجن :غزة
الغرفة، حيث وصفت األسيرات أنه تم في قسم األمنيات وبدأوا في تفتيش كل أسيرة على حدة داخل 

وأفادت األسيرات لمركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان  . عارٍ ومناف لألخالقتفتيشهن تفتيشاً
أنه بعد انتهاء التفتيش الجسدي تم نقلهن وهن بمالبس الصالة فقط إلى غرفة العقاب والتي ال يزيد 

 سيما أن ،الغرفة بطريقة همجية دون وجود أي منهنوأضفن أنه تم تفتيش  .حجمها عن متر ونصف
أنا من " :القانون يسمح وجود واحدة على األقل أثناء عمليه التفتيش ولكن مدير السجن رفض وقال لهن

  ".أصنع القانون وأغيره حسب رأيي
  .واستنكر مدير المركز فؤاد الخفش عملية االقتحام المنافية لألخالق

  8/6/2011، )فاص(ة  الفلسطينيالصحافةوكالة 
  

  اتفاق المصالحة خطوة إيجابية تخدم المصلحة الوطنية: من الفلسطينيين% 79 .37
 في الضفة  الشعب الفلسطينيأن أظهر استطالع للرأي أعده مركز القدس لإلعالم واالتصال، :رام اهللا

لون حكومة وعند توجيه سؤال للمستطلعين إن كانوا يفض.  يفضل حكومة مستقلينالغربية وقطاع غزة
إنها تفضل حكومة أكثريتها مستقلون، % 50.8 مستقلين، قالت أكثرية من أوأكثريتها من فتح أو حماس 

  .فضلوا حكومة أكثريتها حماس% 12.5فضلوا حكومة أكثريتها فتح، و% 26.5مقابل 
، سباألنسالم فياض هو . وعن الشخصية األنسب لتولي رئاسة حكومة الوحدة، بين االستطالع أن د

% 5.3قالوا إن جمال الخضري هو األنسب، و% 12.3أنه األنسب، و% 44.4حيث اعتبرت نسبة من 
، بينما قال %)1.8(، ومحمد مصطفى%)3.3(قالوا إن مازن سنقرط هو األنسب، يليه محمد أبو شهلة

  .اإلجابةامتنعوا عن % 9.2إنهم ال يثقون بأحد، و% 23.7
 وشمل عينة عشوائية بلغ 2011 يونيو/  حزيران4 ومايو/ أيار 31وحسب االستطالع الذي أجري بين 

اعتبرت اتفاق المصالحة خطوة إيجابية % 79.1 شخصاً في الضفة وغزة، فإن أكثرية من 1198عددها 
إنها خطوة ال تقدم وال تؤخر، بينما عبرت أكثرية من % 12.4تخدم المصلحة الوطنية، في حين قال 

% 76.9وقد اعتبرت أكثرية من . التفاق سوف يطبق على أرض الواقععن تفاؤلها بأن هذا ا% 81.1
أن تشكيل حكومة توافق وطني من المستقلين والتي ينص عليها اتفاق المصالحة فكرة جيدة، في المرحلة 

  .قالوا العكس% 13.0الحالية مقابل فقط 
ثر من غيرها من وبخصوص مستوى الثقة بالفصائل الفلسطينية، ارتفعت نسبة من يثقون بفتح أك

 الثقة بحماس من وارتفعتفي االستطالع الحالي، % 39.2 إلى 2010أبريل / في نيسان% 36.2
إلى % 17.8وبموازاة ذلك ارتفعت نسبة الثقة بالرئيس محمود عباس من %. 16.6إلى % 14.4
بينما حافظ مروان % 13.6إلى % 11.2، كما ارتفعت نسبة الثقة بإسماعيل هنية من 22.2%

وزادت التطورات السياسية  %).6.3(، وفياض في المرتبة الرابعة%)6.8(لبرغوثي على المرتبة الثالثةا
األخيرة من نسبة الراضين عن الطريقة التي يدير بها الرئيس عباس السلطة الوطنية، حيث ارتفعت نسبة 

  .لحالي ايونيو/ في حزيران% 24.3 إلى 2010أبريل / في نيسان% 18.6من يقولون ذلك من 
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 المقبل للحصول سبتمبر/ وبخصوص تفاؤل الجمهور من توجه منظمة التحرير المحتمل في شهر أيلول
 وإمكانيةمتفائلون من هذه الخطوة %) 63.6(على اعتراف بالدولة الفلسطينية، تبين أن ثلثي العينة 

وحول .  دوليإنهم متشائمون بالحصول على دعم% 30.2دعمها من أغلب دول العالم، في حين قال 
% 25.5قالوا إنها تضر، و% 4.6إنها تخدم المصلحة الوطنية، مقابل % 64.6أهمية هذه الخطوة، قال 

  .قالوا إنها ال تقدم وال تؤخر تجاه المصلحة الوطنية
 باراك أوباما جعل النسبة األكبر من الفلسطينيين األميركيويبدو من خالل االستطالع أن خطاب الرئيس 

أصبحوا أكثر % 11.2، مقابل اإلسرائيلي تجاه حل الصراع العربي أكثر تشاؤماً% 44.4والبالغة 
 في ويظهر أن الجمهور يرى تراجعاً .إن خطاب أوباما لم يقدم ولم يؤخر% 43.6في حين قال . تفاؤالً

، حيث ارتفعت نسبة من يرون أن هناك تراجعا إلى األوسطتعامل الواليات المتحدة مع قضايا الشرق 
وبشكل . 2009 أكتوبر/ في استطالع تشرين أول% 12.8في هذا االستطالع بعد أن كانت % 32.6

ما زالت مصممة على رأيها بأن الواليات المتحدة منحازة % 91.8 فلسطينية من أكثريةعام فإن 
  . أو فلسطين"إسرائيل"ـفقط يرونها غير منحازة ال ل% 4.8 مقابل "إسرائيل"ـل

  9/6/2011 اهللا، الحياة الجديدة، رام
  

   عن حقوق فلسطينيي لبنان"شاهد"تقرير  .38
أوضاع حقوق اإلنسان " 2010 تقريرها السنوي للعام )شاهد(تطلق المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

ويقدم التقرير الذي يقع في أربعين صفحة، نبذة عن المؤسسة .  مطلع األسبوع المقبل"الفلسطيني في لبنان
، األوضاع اإلنسانية بالغة السوء، المعالجات الحكومية خجولة جداً" تحت عنوان وملخصاً تنفيذياً

القسم األول من ثالثة أجزاء يتناول األول . وينقسم التقرير إلى قسمين رئيسيين ."والتراجع الدولي خطير
دة بينها أوضاع حقوق اإلنسان لالجئين الفلسطينيين في مخيمات وتجمعات لبنان في ما خص حق العو

ورفض التوطين، والحق في مسكن الئق، وحق الملكية العقارية، والحق في إنشاء الجمعيات، وحرية 
  .التقاضي، والحق في التظاهر واالعتصام السلمي، والحق في العمل

ويتناول الجزء الثاني منع الفلسطينيين في لبنان من ممارسة المهن الحرة من محاماة، وطب، وهندسة، 
  .لتنقل، والحق في االستشفاء والطبابة، والحق في التعليمإضافة إلى حق ا

أما الجزء الثالث فيسلط الضوء على الواقع الحالي للجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، 
  .والحق في الشخصية القانونية، ومديرية الشؤون السياسية والالجئين

تناول األوضاع االجتماعية واالقتصادية والصحية في) يبلغ نصف مساحة التقرير(أما القسم الثاني 
والتربوية في مخيمات الرشيدية، والبص، والبرج الشمالي، وعين الحلوة، والمية ومية، وشاتيال، وبرج 

  .البراجنة، ومار الياس، وضبية، والجليل، والبداوي، ونهر البارد
 "شاهد"لمقبل على الموقع اإللكتروني لـويمكن اإلطالع على التقرير كامالً ابتداء من مطلع األسبوع ا

  org.pahrw.www: على الرابط التالي
  9/6/2011السفير، بيروت، 

  
  إنارة واد النار بالطاقة الشمسية: "إسرائيل "تفوق على .39

 من الطاقة واالستفادة  في سابقة هي األولى من نوعها على مستوى توفير الطاقة الكهربائية:رام اهللا
 واقتصادها التي تعد األقوى تكنولوجيا وفي عتادها الثقيل "إسرائيل"الشمسية، تفوق الفلسطينيون على 

 مشروع إنارة طريق واد النار الواصل بين جنوب افتتاحالقوي، حيث دشنت السلطة الفلسطينية مؤخراً 
ألول واألقوى منذ تسلم السلطة الفلسطينية وشمال ووسط الضفة الغربية، فيما وصف المشروع بأنه ا

 المرحلة األولى من المشروع انتهاء"وأعلن المشرفون على المشروع  .سيطرتها على المدن في الضفة
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 95 متر3500 الطريق بطولامتداد المراحل الثانية والنهائية حيث ستنصب على استكمالعلى أن يتم 
ساعة سنوياً مما وفر إطالق / واط70هربائية تصل إلى وحدة إضاءة بالطاقة الشمسية ووفرت طاقة ك

 كان يمكن إطالقها إلى الجو فيما لو أنتجت هذه الكهرباء بالطرق التقليدية  طن من الكربون سنويا45ً
  ".إضافة إلى توفيره تكاليف نقدية مستمرة كان يتطلبها تشغيل اإلضاءة بالكهرباء

  8/6/2011، لألنباء وكالة قدس نت
  

   طبيب من وزارة الصحة الفلسطينية700استقالة : الغربيةالضفة  .40
 طبيب استقالوا من 700 الفلسطينيين جواد عواد، أمس، أن أكثر من األطباءأعلن نقيب : غزة، القاهرة

 الغربية، وزارة الصحة في الضفةفي  طبيباً يعملون في قطاع الصحة الحكومي 1050عملهم من أصل 
تسلمنا " "فرانس برس"وقال عواد في تصريح ل.  على عدم تلبية مطالبهموسلموه استقاالتهم احتجاجاً

 طبيب من وزارة الصحة في الضفة في سابقة هي االولى من نوعها 700 من أكثراستقاالت موقعة من 
وقال . " المضربين عن العمل منذ ستين يوماًاألطباءفي تاريخ فلسطين احتجاجاً على عدم تلبية مطالب 

 الحكومة لجأت إلى إن"عتصام لألطباء أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام اهللا عواد خالل ا
  . "القضاء الذي اتخذ قراراً بوقف اإلضراب ومعاقبة كل من يخالف القرار

 الحمص خالل كلمة ألقاها أمام المعتصمين أبومن جانب الحكومة قال األمين العام لمجلس الوزراء نعيم 
  ."ستدرس مطالبهم سريعاً وسيرفع تقرير لرئيس الحكومة سالم فياض لدرس المطالب لجنة وزارية إن"

  9/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  جدل في الضفة حول الخبز المسرطن ودعوات للتحقيق مع وزراء .41
 الخبز المسرطن على اهتمامات الفلسطينيين في الضفة الغربية، أزمةتهيمن :  يوسف الشايب–رام اهللا 

 مراقبة استخدام المخابز إغفال أو وزراء في السلطة متورطين في السماح إلقالة متصاعدة وسط دعوات
، أن هذه المادة تستخدم كإضافة للدهانات "إسرائيل"التي اعترفت الشركة المصنعة في " شيفارو"مادة 

زراعة وطالب نقابيون وساسة برفع الحصانة عن وزراء االقتصاد وال .واألصبغة، وال تباع للمخابز
 وأنهم وفق  لمحاكمتهم خصوصاًوالصحة، حسن أبو لبدة، وإسماعيل دعيق، وفتحي أبو مغلي، تمهيداً

كانوا على علم مسبق بما يحدث في المخابز الفلسطينية من تجاوزات، ولم يحركوا "بعض الروايات، 
  ".ساكناً

  9/6/2011الغد، عمان، 
  

  سرائيلي لفن الفيديو واألداء يكسر الحصار اإل"سين" .42
 بمبادرة من مؤسسة عبد المحسن القطان، تحتضن رام اهللا الدورة الثانية من مهرجان :رشا حلوة - عكّا 

عروض لفنانين فلسطينيين وعرب وأجانب، ستجول على القدس وبيت لحم .  لفن الفيديو واألداء"سين"
تمريرها عند حواجز بخالف اللوحات التي يصعب .  يونيو الجاري/ حزيران12وغزة وتستمر حتى 

فهي . االحتالل، صارت أعمال الفيديو منصة معاصرة للتعبير عن التوق إلى الحرية وكسر الحصار
  .قادرة على اجتياز العقبات بكبسة زر، تكون كفيلة بتحميلها عن الشبكة العنكبوتية وعرضها للجميع

  9/6/2011األخبار، بيروت، 
  

  تل المتظاهرين في الجوالنحزب جبهة العمل اإلسالمي يستنكر ق .43
ـ         :عمان التي ارتكبتها قوات االحـتالل     " المجزرة" استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي أمس ما وصفه ب

اإلسرائيلي على الحدود الفاصلة بين سورية والجوالن المحتل، بحق الالجئين الفلسطينيين الذين حـاولوا              
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ي المكتب التنفيذي المهندس مراد العـضايلة فـي         وقال مسؤول الملف الفلسطيني ف     .العودة الى فلسطين  
إطالق الرصاص الحي من قبل االحتالل على متظاهرين عزل، دليل علـى جـبن              "تصريح له أمس إن     

االحتالل وخوفه من متظاهرين يفصلهم سياج مرتفع وأسالك شائكة، وتمنعهم حواجز عديدة من الوصول              
  ".بسهولة الى وجهتهم

  8/6/2011، الغد، عمان
  

      ر قرشا للمت28 بقيمة "سرائيلإ"األردن يشتري مياها من  .44
تتفاوض وزارة المياه والري مع الحكومة االسرائيلية من اجل شراء مياه مـن بحيـرة               : منصور المعال 

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

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

وبحسب مصادر متطابقة في وزارة المياه فان ثمن المتر المكعب الذي عرضه الجانب االسـرائيلي بلـغ        
  .ين بدل اثمان الكهرباء التي تستهلك لعملية الضخ قرشا مضاف اليه قرش28

 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                 25اضافة الى   
  .حاجز الدينار

6/6/2011، انالعرب اليوم، عم  
  

  انتصار كل ثورة شعبية هو انتصار لفلسطين": بين االنتفاضة والثورات العربية" حلقة .45
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          

حركة الثورة في الوطن العربي لن تهدأ حتى لو أخفق بعضها في إنجاز             "، الفتاً إلى أن     "انتصار لفلسطين 
. يجدد شباب الثورة في مختلف األقطـار      وبالتالي، سوف يتصاعد زخم االنتفاضة الفلسطينية ل      ... أهدافه

  ".وكل انتفاضة عربية خطوة على الطريق إليها. فالثورة هي الطريق إلى فلسطين
  8/6/2011، السفير، بيروت

  
   يؤكد دعم بالده موقف فلسطين اللجوء لألمم المتحدة في رام اهللاسفير مصر .46

 بالده تدعم موقف فلسطين اللجـوء إلـى          أكد سفير مصر لدى السلطة الوطنية ياسر عثمان أن         :رام اهللا 
  .األمم المتحدة، وتطالب بحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وليس إدارته

ودعا السفير عثمان خالل زيارته المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية، اليـوم             
رورية إليجاد حل عـادل للقـضية       األربعاء، إلى جعل خيار عقد مؤتمر دولي للسالم أحد الخيارات الض          

  . الشريف وعاصمتها القدس1967الفلسطينية، بما يكفل إقامة دولة فلسطينية على حدود 
  .وأكد أهمية دور مصر ما بعد الثورة في توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس
 9/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   واألردن"إسرائيل" تجريبياً إلى  المصريادة ضخ الغازإع: المصرى اليوم .47

التشغيل التجريبـى لخـط غـاز       ) جاسكو(بدأت شركة الغازات الطبيعية     : لبنى صالح الدين   -القاهرة  
العريش المستخدم فى تصدير الغاز الطبيعى إلى األردن وإسرائيل، فضالً عن تغذيـة محطـة كهربـاء                 

  .ومصنع أسمنت بمدينة العريش
المسؤولة عن تصدير الغاز إلسـرائيل، إن شـركة         » غاز شرق المتوسط  « مصدر مسؤول بشركة     قالو

جاسكو القائمة على عمليات اإلصالح فتحت، أمس األول، محابس الغاز المغذية للخط لبدء عملية تـدفيع                
  .تجريبى بعد التأكد من انتهاء عمليات اإلصالح والتأمين تمهيداً الستئناف التصدير
 9/6/2011، ليوم، القاهرةالمصري ا

  
  القذافي يوجه دعوة لزعماء اليهود من اصل ليبي لزيارة بالده: جيروزاليم بوست .48

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست االسرائيلية اليوم ان الزعيم الليبـي المحاصـر معمـر              : القدس المحتلة 
  .ار معهالقذافي وجه أخيرا رسالة لممثلي اليهود من اصل ليبي في الشتات الجراء حو

ان هذه الدعوة من القذافي لهؤالء والتي شملت دعوتهم لزيـارة ليبيـا             "ورأت الصحيفة في عددها اليوم      
  ".واالطالع على االوضاع فيها تأتي في اطار محاولة منه لتحسين صورته امام الرأي العالمي

يرى فيهم احد مكونـات     "واشارت الى ان الزعيم الليبي اكد لهؤالء في رسالة الدعوة التي وجهت له انه               
وأن السلطات الليبية بعثت بهذ الرسالة عبر الفاكس الى رفائيل الزون وهو رئيس الجالية              " الشعب الليبي 

  .اليهودية من اصل ليبي في بريطانيا
أمثل الكثير  "ان زعيم اليهود الليبيين في بريطانيا رفائيل الزون قوله          ) جيروزاليم بوست (ونقلت صحيفة   

أخاف ان يجرى تقديمنا في طرابلس الى الـصحافة         ..وال استطيع المراهنة على حصان خاسر     من الناس   
  ".العالمية لنبدو من خاللها بأننا ندعم النظام هناك

  9/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "إسرائيل" مع  الدبلوماسيةالعالقاتو لمجلس االنتقالي الليبي امأزق .49
 كلف الكاتـب     أنه ي في مأزق دبلوماسي قبل أيام، عندما أعلن المجلس        وقع المجلس الوطني االنتقالي الليب    

وقـد نفـى    . إثر توليه حكم ليبيا بعد القذافي     ها  سيقيم عالقات مع  بأنه   "إسرائيل" الى   قل رسالة  ن الفرنسي
المجلس الوطني االنتقالي، أن يكون كلف الكاتب الفرنـسي نقـل أي رسـالة إلـى رئـيس الـوزراء                    

  .”إسرائيل“ أن يكون لقاؤه مع رئيس المجلس قد تطرق إلى إقامة عالقات مع ، أو”اإلسرائيلي“
ما . ويالحظ أن النفي تركز على مسألة تكليف الفرنسي بنقل ذلك الموقف، ولم ينف المجلس الموقف ذاته               

، سواء بالموافقة على إقامـة  ”إسرائيل“يعكس محاولة للهروب من مأزق تبني موقف واضح وحاسم تجاه          
ت معها، ما سيعد خطوة متقدمة قد تثير حساسيات وردود فعل سـلبية علـى الجـانبين العربـي                   عالقا

ما سيزيد من المخاوف الغربية إزاء توجهـات المجلـس          وواإلسالمي، أو برفض مسبق لتلك العالقات،       
، مـستقبال ” إسرائيل“ورغم أن رد المجلس يمكن معه توقع موقف إيجابي من المجلس تجاه             . المستقبلية  

. إال أن الحرص على عدم إعالن ذلك الموقف أو عكسه، يكشف بذاته عن قدر من الكياسة الدبلوماسـية                 
واألهم أنه يعكس إدراك المجلس قرب توليه مقاليد السلطة في ليبيا فعلياً، ما يعني ضرورة االرتقاء إلـى             

  .مستوى المسؤوليات السياسية والدبلوماسية التي ستترتب على ذلك
  9/6/2011، الشارقةالخليج، 
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    في الضفة يتدهوراالقتصاد الفلسطيني ":ونروااأل" .50

 قام تقرير صدر اليوم عن وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الـشرق                :القدس
ه فبخالف مـا تـورد    . بالتشكيك في النظرة التقليدية لالقتصاد المنتعش للضفة الغربية       ) األونروا(األدنى  

 قد ارتفع معـدل     2010وسائل اإلعالم والتقارير األخرى، أظهر البحث بأنه وفي النصف الثاني من عام             
البطالة بشكل أسرع بكثير مما ارتفعت فيه نسبة العمالة، وأن القيمة الشرائية لمتوسط أجور القوة العاملة                

.  والتضخم في أسعار المـستهلك     قد استمرت باالنحدار في مواجهة االستمرار في ارتفاع معدالت البطالة         
ووفقا للمؤشرات، فإن النتائج عند الالجئين كانت أكثر سوءا مما هي عند غير الالجئـين فـي الـضفة                   

  .الغربية
في الوقت الذي كان هناك نموا متواضعا في        "ويقول الباحث سالم العجلوني مؤلف هذا البحث الجديد بأنه          

 في الوقت الذي تسارعت فيه معدالت البطالة        2010اءل في عام    معدالت التشغيل، إال أن ذلك النمو يتض      
واستمرت مساهمة الالجئين في القوة العاملة بالتراجع، وقد يكون ذلك سببه           . في النصف الثاني من العام    

ويضيف العجلـوني   ". اليأس حيال آفاق العمل، مما تسبب بانخفاض معدل تشغيل الالجئين في تلك الفترة            
بالنـسبة النـصف    % 27,9متوسط معدل بطالة الالجئين أكثر من نقطة واحدة لتصل إلى           ارتفع  "بالقول  

وقد خسر العمال الالجئون وغير     ". لغير الالجئين % 24,1 وذلك مقارنة مع معدل      2009األول من عام    
  .من القيمة الحقيقية ألجورهم% 3الالجئين على حد سواء ما معدله حوالي 

اآلثار التي تترتب علـى     "ل كريستوفر غانيس الناطق الرسمي لألونروا بأن        وفي تعقيبه على التقرير، قا    
األخبـار  "وأضاف غـانيس بـأن      ". هذه النتائج عميقة بالنسبة لالجئين الذين تقوم األونروا على خدمتهم         

االقتصادية الجيدة التي أوردتها وسائل اإلعالم في األشهر األخيرة قد غفلت عن العمليات األكثر عمقـا                
إن أوضاع سوق العمل بالنسبة للعمال الالجئين على وجه الخصوص قد تراجعـت؛             . لتي تجري حاليا  وا

فاالحتالل والبنية التحتية الخاصة به كالمستوطنات والطرق الخاصة بالمستوطنين، التـي تتعـدى علـى             
ربيـة قـد    األراضي الفلسطينية وتعمل على تقسيمها، وعنف المستوطنين والجدار العازل في الضفة الغ           

إن هـذا مـن     . عملت جميعها على تقليص اآلفاق بالنسبة للفلسطينيين بشكل عام والالجئين بشكل خاص           
شأنه أن يرفع من معدل االعتماد على المساعدات في أوساط الالجئين ويـضع ضـغوطا أكبـر علـى                   

  .األونروا
تقـوم االونـروا    : "الونرواوأكد سامي مشعشع، الناطق الرسمي باللغة العربية ومدير قسم االتصاالت با          

 مخيما رسميا تمتد فوق مساحة من       19 الجئ مسجل في الضفة الغربية موزعون على         688,700بخدمة  
 مليون شخص، حيث تعد مـستويات       2,4 كيلومتر مربع يعيش فوقها ما يقارب من         5,500األرض تبلغ   

بيوت المعيشية ما معدلـه نـصف       البطالة عالية بشكل كبير بين سكان مخيمات الضفة الغربية، وتنفق ال          
. دخلها على الطعام، األمر الذي يترك لهم القليل جدا لينفقوه على الضرورات األخرى كالمسكن والتعليم              

  ".إن هذا يشجع على حدوث دورة من المديونية ويعمل على زيادة وتعميق الفقر بشكل أكبر
  8/6/2011موقع وكالة األونروا، 

  
   67  مفاوضات مع الفلسطينيين على حدودؤيدن: ياوزير خارجية بريطان .51

تؤكد "أكد ويليام هيج وزير الخارجية البريطانى أن حملة الربيع العربى للتغيير فى العالم العربى                :الدوحة
ونقل المكتب االعالمى بالسفارة البريطانية فى       ."ضرورة تحقيق انفراج بعملية السالم فى الشرق األوسط       

ا الصراع الممتد منذ زمن طويل بحاجة لتسويته عبر المفاوضات لكى يحـصل     قطر عن هيج قوله ان هذ     
الفلسطينيون على دولة هم بحاجة اليها ويستحقونها، ويحصل الشعب االسرائيلى على األمان واألمن على              

  .المدى الطويل
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تغيير وحالة  وشدد هيج على ان الوضع الحالى غير مستدام، كما أن هذين الشعبين ليسا بمأمن من تأثير ال                
نحن نؤيد بشدة تصريح الرئيس أوباما مؤخرا حـول         : " مضيفا. عدم االستقرار فى دول أخرى بالمنطقة     

، مع تبادل لألراضى وفق ما يتفـق عليـه          1967ضرورة أن تكون المفاوضات على أساس حدود عام         
  ".الطرفان واتخاذ ترتيبات أمنية مناسبة

لسطينية الجديدة من شخصيات مستقلة على األساس الـذى حـدده           ال بد أن تتألف السلطة الف     : وقال هيج 
وكما كان الحال بالنسبة للسلطة الفلسطينية المنتهية مدتها، ال بـد أن تتمـسك              .  مايو 4الرئيس عباس فى    

السلطة الفلسطينية الجديدة بمبدأ عدم العنف وتلتزم بحل الدولتين عبر المفاوضات، والقبول باالتفاقيـات              
وستبقى حماس منظمة ارهابية محظورة الـى أن تنبـذ          . تى أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية    السابقة ال 

وسـوف تحكـم المملكـة      . كما أننا نطالب باالفراج فورا عن جلعاد شاليط       . العنف وتلتزم بحل الدولتين   
عمـل ألجـل   المتحدة على الحكومة الفلسطينية التى يجرى تشكيلها مستقبال بموجب أعمالها واستعدادها لل           

  . السالم
  9/6/2011، الشرق، الدوحة

  
  المفاوضاتإجراء لن ندعم جهوداً من جانب واحد ألي من الجانبين لتجاوز : واشنطن .52

 في حوار مـع   تحدثت مندوبة أميركا الدائمة في األمم المتحدة سوزان رايس          :  راغدة درغام  -نيويورك  
 الطريقة الوحيدة لتحقيق هـدفنا األساسـي بحـل          وجهة الواليات المتحدة أن   إن   ، وقالت رايس  »الحياة«

الدولتين، فلسطين القابلة للحياة والمتصلة والديموقراطية التي تعيش جنباً الى جنب مع دولـة إسـرائيل                
قضايا الحدود واألمن والقدس والالجئين والمياه هي مـن حيـث           . اليهودية، أن يكون حالً متفاوضاً عليه     

الواليـات   وأكدت أن    .لجدل ويمكن حلها فقط من خالل مفاوضات مباشرة       التعريف صعبة جداً ومثيرة ل    
، أي أنهـا    المتحدة لن تدعم جهوداً من جانب واحد ألي من الجانبين لتجاوز ضرورة إجراء المفاوضات             

هـدفنا كـان وال يـزال تـشجيع         .  لألمم المتحدة   الى مجلس األمن والجمعية العامة     لن تؤيد اللجوء إلى     
) مـايو ( أيـار  19الرئيس أوباما أوضح في خطاب      . لعودة الى طاولة المفاوضات بجدية    األطراف على ا  

وبشكل مهم جداً نهج الواليات المتحدة حول كيفية معالجة القضايا الحساسة من الحدود واألمن، كأسـاس                
  . للمفاوضات

  9/6/2011، الحياة، لندن
  

    في الضفةامسجد مستوطنين يهودباريس وواشنطن واألمم المتحدة تدين إحراق  .53
، على مسجد قرية    أول من أمس  ،  هودي مستوطنين   لالعتداء الذي قام به   أعربت فرنسا عن إدانتها الشديدة      

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو فى بيان امـس            . المغيرة في الضفة الغربية   
 من اجل استئناف مفاوضـات تـؤدى إلـى          األطراف إلى العمل على منع العنف والتحريض، وااللتزام       "

كما أدان منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسـط روبـرت سـيري    ". التوصل إلى السالم 
، مشيراً إلى   "أفعال المتطرفين اإلسرائيليين استفزازية للغاية    "وقال ان   . إحراق وتدنيس مسجد قرية المغير    

  ".اتخاذ إجراء رادع لمثل تلك الهجمات"وشدد على ضرورة . ان الحكومة اإلسرائيلية أدانت الهجوم
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية     . وفي واشنطن أدانت الواليات المتحدة حرق وتخريب مسجد المغير        

إن هذه الحوادث تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى تعزيز سالم شـامل فـي               "األميركية مارك تونر    
كما , وتقديم الجناة إلى العدالة   ,  الحكومة اإلسرائيلية إلى التحقيق فى هذا الهجوم       ندعو: "وأضاف". المنطقة

  ".ندعو جميع األطراف إلى التزام الهدوء
  9/6/2011، المستقبل، بيروت

  



  

  

 
 

  

            25 ص                                    2170:         العدد       9/6/2011 الخميس :التاريخ

   "إسرائيل"فتح معبر رفح قرار مصري لم يؤثر على : رئيس هيئة األركان األميركية .54
ركان األميركية المشتركة مايك مولن، اليوم األربعاء، أن فـتح          اعتبر رئيس هيئة األ   :  وكاالت -القاهرة  

وأشار، خالل مائدة   . مصر لمعبر رفح البري هو قرار خاص بها، وليس للواليات المتحدة أن تتدخل فيه             
كما لم  'مستديرة مع عدد من الصحافيين بالقاهرة، إلى أن هذا القرار لم يؤثر على األوضاع بشكل كبير،                 

  .' إسرائيل طالما هناك ضوابطيؤثر على وضع
  9/6/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   يأكلون خبزا وزعترا اغلب األيام واألمن الغذائي مرتبط بالسياسةأهالي غزة: ناشطة ألمانية .55

زيارة قطاع غزة لما له من مكانـه        "  عاما 28"اختارت الناشطة األلمانية أنجليكا     :  حكمت يوسف  -غزة  
  . بدأت بالسماع عن صراع الفلسطينيين مع االحتالل اإلسرائيليخاصة في قلبها منذ ان

 University of Applied sciences(ناشطة وداعمة لحقوق الفلسطينيين وطالبة في جامعة " أنجليكا"
osnabrveck (             قررت زيارة قطاع غزة منتصف مايو الماضي لالطالع على سير حياة سكانه والوقوف

ية في ظل الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثـر مـن أربعـة      على كافة التفاصيل الحيات   
  .أعوام
منذ زمن بعيد وأنا أحلم بزيارة قطاع غـزة لمعرفـة           ):" سما(في حوار خاص مع وكالة      " أنجليكا"تقول  

وفـضلت   ".أوضاع سكانه المدنيين وكافة التعقيدات التي يعيشونها وكيف يواجهون االحتالل اإلسرائيلي          
قطاع غزة النجاز دراسة تخرجها من الجامعة حيث قامت بزيارة عدد من بيوت الفلـسطينيين                " جليكاأن"

  .في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لرؤية كيف يعيشون سكانه
البيوت قريبة من بعضها البعض والمنازل صغيرة جدا وعدد األفراد كبير للغاية ولكن حينمـا دخلـت                 "

  . تقول انجليكا"وبها ورود وحدائق صغيرة بعض البيوت رأيت أنها جميلة 
  ".هذا جعلني أتساءل كيف يعيش هؤالء في هذه الرقعة الصغيرة وكيف يقضون حياتهم اليومية؟:"وتضيف

وأوضحت ان الناس في غزة يأكلون خبز وزعتر في أغلب األيام لعدم وجود بديل ولغياب األكل الطازج                 
رتبط بالسياسة فإذا تحدثت عن الغذاء فانك تتجه سـريعا نحـو            في غزة األمن الغذائي م    :" وقالت   .كذلك

  ".والناس هنا مرتبطة كثيرا بالسياسة وهذا يؤثر على سير حياتهم اليومية من عدة نواحي ..السياسة
  9/6/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  ينية المتحدة إذا اعترفت بدولة فلسطلألمممشروع قانون بالكونجرس يحظر أي مساهمات مالية  .56

، التـي تتـرأس لجنـة       "إيلينا روز ليتينن  "تقدم قريبا النائبة الجمهورية بمجلس النواب األمريكى        : أ ش أ  
الشئون الخارجية في المجلس وتتمتع بنفوذ قوي فيه، مشروع قانون من شأنه وقف الواليات المتحدة أي                

دة بدولة فلسطينية، وبالتالي تحسين     مساهمات مالية ألي من وكاالت األمم المتحدة إذا اعترفت األمم المتح          
  .وضع بعثة المراقبة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في األمم المتحدة

  .وتعتزم النائبة الجمهورية تضمين اإلجراء مشروع قانون شامل يطالب بإصالح األمم المتحدة
سعى لدعم السياسة األمريكية    وسيتضمن النص المتعلق بالفلسطينيين ، طبقا لما صرح به مكتب النائبة، ال           

  .المعارضة للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية للحصول على اعتراف من األمم المتحدة بدولة فلسطينية
ولجعل هذه السياسة فعالة ، فإن التشريع سيطلب من الواليات المتحدة التوقف عن تقـديم أي معونـات                  

ف بالدولة الفلسطينية سواء عن طريق إجازة األمم المتحـدة          مالية ألي جهاز من أجهزة األم المتحدة يعتر       
  .قانونا بهذا الخصوص أو عن طريق قبول عضوية فلسطين في المنظمات التابعة لألمم المتحدة
  9/6/2011، األهرام، القاهرة
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  حق العودة وحق كسر السياج .57
  محسن صالح. د

جهز بعض الشطائر لتناولها أثناء المسيرة التي       مستغرباً، عندما رأى أمه ت    )  عاماً 12(تساءل الفتى عماد    
لماذا الطعام؟  "، إلى حدود فلسطين المحتلة مع جنوب لبنان         15/5/2011تزمع العائلة المشاركة فيها يوم      

  "لن يكون لدينا وقت لتناوله، ألسنا ذاهبين اليوم لنستشهد في فلسطين؟
دث طعماً مختلفاً، فقد شـكلت مـسيرات العـودة          الرسالة التي حملها هذا الفتى وأمثاله، أعطت لذلك الح        
ـ     (1948الحاشدة التي اتجهت إلى حدود فلسطين المحتلة سنة          عالمـة  ") إسـرائيل "أو ما صار يعرف ب

  .فارقة في التعامل الفلسطيني مع ملف حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم
  مسيرات العودة نقطة تحول

في لبنان وسوريا واألردن والضفة الغربية وقطاع غزة، والـشهداء          الجموع التي خرجت في وقت واحد       
  :الذين ارتقوا وهم يحاولون اختراق السياج الحدودي، عبروا عملياً عن ثالثة مؤشرات مهمة

تحويل قضية حق العودة من قضية نظرية إلى برنامج عملي، واالنتقال من التحدث عنه بطريقـة                : األول
وربما أعطى ذلك رسالة طمأنة للدول المضيفة       . ح يفرض نفسه على األرض    عاطفية أو قانونية إلى سال    

القلقة من موضوع التوطين، أن الالجئ الفلسطيني متمسك بأرضه، وأن بقاءه مرهـون فقـط بإمكانيـة                 
  .عودته
انتقال قضية العودة إلى الجيل الثالث من الالجئين، بشكل قوي وحيوي، يؤكد أن هذه القضية لـم                 : الثاني

سها أصحابها، بل إنهم باتوا أكثر استعداداً للموت في سبيلها، وفي اسـتخدام وسـائل وأدوات جديـدة                  ين
  .مؤثرة، وإن كانت مكلّفة، لم يستخدمها حتى آباؤهم وأجدادهم

كانت األعداد الكبيرة المشاركة من فئة الشباب العمرية رسالة قوية وحاسمة، فقد مثلت األغلبية الواسـعة                
  .وقدمت كل الشهداء والجرحى تقريباًللمشاركين، 

وبقدر ما أنعـشت  ". الكبار سيموتون، وأن الصغار سينسون"لم يحصل ما تمناه قادة الكيان الصهيوني أن  
  .هذه الرسالة آمال المعنيين بحق العودة، بقدر ما أصابت الجانب اإلسرائيلي بالقلق واإلحباط

) منذ بدء االنتفاضة المباركة    (1987فلسطيني تحول منذ سنة     أن مركز الثقل في العمل الوطني ال      : الثالث
  .إلى الداخل الفلسطيني، واستمر كذلك حتى اآلن؛ بعد أن كان متركزاً بشكل أكبر خارج فلسطين

غير أن المسيرات األخيرة تعطي مؤشرات جديدة على إمكانية عودة الحيوية لدور فلسطينيي الخـارج،               
عمال كانت في نطاق ما هو محظور ومستبعد طوال األعوام الخمسة والعشرين            في تبني برامج والقيام بأ    

  .الماضية
ولعل ما يعين على ذلك، حالة التحول التي يشهدها العالم العربي، والتي قد تفتح آفاقاً إما لتوفير فضاءات                  

نظمـة علـى    إستراتيجية مؤيدة للمقاومة أو مؤيدة لتفعيل برامج حق العودة؛ كما قد ترتخي قبـضات األ              
  .بسبب سياساتها الجديدة أو بسبب مشاكلها الداخلية) راغبة أو راغمة(الحدود مع الكيان اإلسرائيلي 

  حق العودة
أن يعيش اإلنسان في بيته وعلى أرضه وبحرية وكرامة، هو إحدى البديهيات والمسلمات التـي يجمـع                 

وهـو حـق تـتم      . لشرائع والقوانين الدوليـة   عليها البشر على كافة أديانهم وأجناسهم، كما تجمع عليها ا         
ويشكل حرمان الفلسطينيين مـن     . ممارسته بشكل طبيعي ال يقبل النقاش في كل مكان في الكرة األرضية           
  .حقهم في العودة إلى بيوتهم وأرضهم الوضع الشاذ الوحيد في العالم

 لم تُحل حتى اآلن، فهي تعود إلى        ومشكلة الالجئين الفلسطينيين هي األقدم من ناحية قضايا الالجئين التي         
وفي الوقت الذي يستطيع فيه الروانديون واألرمن واألفغان والبوسنيون العودة إلى منازلهم،            . 1948سنة  

  . عاماً على تشريده63فليس بإمكان الالجئ الفلسطيني العودة بعد مرور نحو 
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قياساً بمجموع الشعب؛ إذ يقـيم خـارج        وقضية الالجئين الفلسطينيين هي األكبر من ناحية عدد الالجئين          
 ألف الجئ، كما يقيم في الضفة الغربية وقطاع غـزة نحـو             750فلسطين التاريخية نحو خمسة ماليين و     

 مليونـاً و    11 ألفاً من أصل     550، أي نحو سبعة ماليين و     1948 ألف الجئ من فلسطينيي      800مليون و 
، أي أن أكثر من ثلثي الشعب الفلـسطيني         2011 ألف هم مجموع الشعب الفلسطيني في مطلع سنة          100

  .هم من الالجئين
ومأساة الالجئين من جهة ثالثة هي األكثر، من بين كل القضايا، التي حصدت قرارات دولية من األمـم                  

 وحتى اآلن، تم تأكيد هذا القـرار بقـرارات          194فمنذ صدور قرار رقم     . المتحدة تؤيد حقهم في العودة    
، وليس متعلقاً   1948وهو حق العودة لفلسطين المحتلة سنة       .  مرة 120لفة أكثر من    متجددة وبأشكال مخت  
  .بالضفة والقطاع فقط

هذا الحق بكل ما فيه من قوة وبساطة ووضوح وإجماع هو حق معطَّل بـسبب غطرسـة القـوة التـي                     
 التعامـل معهـم     يمارسها اإلسرائيليون، وبسبب الدعم األميركي والغربي للموقف اإلسرائيلي، وألنه يتم         

  .كدولة فوق القانون
 مذبحة وقامت بتهجير أكثـر      34لم تهتز شعرة لدى اإلدارة األميركية عندما نفذت العصابات الصهيونية           

  . قسراً من أرضهم1948سنة )  ألف فلسطيني390من أصل مليون و( ألف فلسطيني 800من 
 من شعاراتها وقيمهـا المرتبطـة بحقـوق         ولم تنشغل أميركا وحلفاؤها طوال الفترة الماضية بتطبيق أي        

الالجئين، ولم تكن معنية بحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين، بقدر ما كانت معنية بحل مشكلة اإلسرائيليين               
  .في مواجهة استحقاق حق العودة

" إسرائيل"المنطق اإلسرائيلي يتحدث عن أن تطبيق حق العودة سيعني نهاية المشروع الصهيوني وفقدان              
ولكـن  . تها اليهودية، وأنه ال معنى لتنفيذ مشروع تسوية سلمية إذا أصر الفلسطينيون على هذا الحق              صف

هل كان هناك أي منطق عندما كان يأتي مهاجرون يهود من أشـتات األرض تحـت حمايـة البنـادق                    
 1918  ألفـاً سـنة    50من  ( مرة   13البريطانية، ليقيموا في فلسطين غصباً عن أهلها وليتضاعف عددهم          

  ).1948 ألفاً سنة 650إلى 
 4500وهل كان هناك منطق في اقتالع شعب فلسطين وتهجيره من أرضه التي عاش فيها أكثـر مـن                   

وهـل المنطـق أن يحـرم       . عام، ليحصل اليهود على غالبية مزورة ممهورة بدماء وأشالء الفلسطينيين         
لمجـرد أن   ) م بعـد انتهـاء الحـرب      كأي مدنيين يعودون لمساكنه   (الفلسطينيون من مجرد حق العودة      

هؤالء اليهود في الهجـرة     " بحق"المشروع الصهيوني فشل في توفير أغلبية يهودية، هذا إذا سلمنا جدالً            
  واإلقامة في فلسطين؟

  السياج وما بعد السياج
ت  لم تتميز فقط بمشاركة شبابية واسعة، وإنما بمشاركة كافة الفئا          15/5/2011المسيرات التي حدثت في     

. العمرية، وبمشاركة الالجئين في عدد من األقطار واألماكن في وقت واحد، وباتساع نـسبة المـشاركة               
وربما كان أبرز ما فيها هو ما لم يخطط له منظموها، وهو اختراق الـسياج الحـدودي، ورفـع العلـم                     

  .الفلسطيني عليه
نظمي المسيرة فإن العدد وصل إلـى       في لبنان تجاوز عدد المشاركين ثالثين ألفاً، ووفق تقديرات بعض م          

والمعنويات كانت عالية قبـل     .  ألفاً، بينما لم يستطع اآلالف القدوم لعدم توفر وسائل المواصالت          55نحو  
 16المسيرة وأثناءها وبعدها، بالرغم من أن معظم المشاركين ساروا على أقـدامهم مـن خمـسة إلـى                   

  ).وبينهم أطفال ونساء وشيوخ(كيلومتراً 
المزورة لألسيجة التي تحيط بفلسطين؟ وهـل وضـع         " القدسية" هل انكسر بعبع الحدود؟ وتعرت       تُرى؟

الفلسطينيون يدهم على سالح كانوا يخشون استخدامه لسنوات طويلة، ربما لسبب قسوة األنظمة العربيـة               
  .رائيليين، إلى جانب السلوك المنتظر من اإلس)المتباكية على حق العودة والمرعوبة من التوطين(
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وتحقـق  . كما بنته األنظمة العربية   " إسرائيل"كسر الفلسطينيون السياج، وانكسر جدار الخوف الذي بنته         
  ولكن بقي السؤال قائماً فهل كان األمر مجرد موقف؟ أم أنه سيتحول إلى برنامج عمل؟. انتصار معنوي

تختـرق  " سـالح الجمـوع   " تستخدم   فهل يمكن تحقيق تعبئة جماهيرية واسعة،     . إنه سؤال ما بعد السياج    
الحدود وترفض الخروج تنفيذاً لحق طبيعي في العودة يلقى الدعم الشعبي والقانوني العـالمي؟ وتـضع                

  موضوع الالجئين سياسياً وإعالمياً على نار ساخنة؟
مـن  في دماء الفلسطينيين المصرين على العودة؟ وهل يمكن االستفادة          " إسرائيل"وإلى أي مدى ستوغل     

، ولكنهم بصمودهم وثبـاتهم     1992أواخر  " إسرائيل" الذين أبعدتهم    415تجربة مبعدي مرج الزهور الـ      
وإصرارهم على البقاء على الحدود، كسبوا المعركة السياسية والمعركة اإلعالمية، كما كـسبوا معركـة               

  !حقهم في العودة إلى فلسطين فعادوا بعد نحو سنة من إبعادهم؟
 تفكير رغائبي وأحالم يقظة، ولكن من حق الالجئين، الذين تم تضييع وتجاهل قضيتهم              ليس األمر مجرد  

، وأن يخرجوا عن اإلطار التقليـدي للمبـادرات         "الصندوق"ألكثر من ستين عاماً، أن يفكروا من خارج         
  .والمواقف التي هي أقرب للمسكِّنات، منها إلى حلول فعالة جادة

  قلق إسرائيلي
يلي عبر عن قلقه وارتباكه من مواجهة مـسيرات مـشابهة لتلـك التـي حـدثت يـوم                   الجانب اإلسرائ 

واعترف باألثمان الباهظة التي يمكن أن يدفعها إذا ما أصر على استخدام قوة السالح في               . 15/5/2011
منع جموع الفلسطينيين من كسر السياج الحدودي؛ وهي أثمان تحمل تبعات سياسية وإعالمية وقانونيـة               

  .يرةكب
ومفتاح بيته، يعيد طبيعة الصراع     ) الكوشان(والفلسطيني الذي يصر على العودة وبيده صك ملكية أرضه          

، وأن  1967مع المشروع الصهيوني إلى جوهره، ويكشف أن األمر ليس مجرد اختالف علـى حـدود                
قوقه، فـضالً   القضية تكمن في ذلك اإلنسان الذي جرى اقتالعه وتهجيره وتهميشه وحرمانه من أبسط ح             

  .عن أنها تكشف عن الوجه القبيح لكيان غاصب قائم على شقاء الفلسطينيين وآالمهم
ولذلك، لم يبتعد موشيه يعلون، وزير الشؤون اإلستراتيجية في الحكومة اإلسرائيلية، كثيراً عن الحقيقـة               

س علـى حجـم     وعلى حدودها تثبت أن الـصراع لـي       " إسرائيل"عندما قال إن أحداث النكبة في داخل        
كما أن القائد العسكري اإلسرائيلي للمنطقة الشمالية قال إن ما حدث هـو             . ، وإنما على وجودها   "إسرائيل"

  .مقدمة ألحداث مستقبلية، وأن المهلة المتبقية الستخالص العبر قصيرة جداً
  احتماالت مستقبلية

  :يظهر أن الفلسطينيين أمام ثالثة احتماالت للتعامل مع الحدث
 واعتباره نقطة مضيئة، وموقفاً جريئاً، يـضاف إلـى مواقـف            15/5/2011الكتفاء بما جرى في      ا -1

  .وتاريخ الشعب الفلسطيني في الصمود والنضال
 التأسيس لعملية تسخين سياسي منهجي واعٍ، يلتقطها الشباب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية البتكار             -2

  .دة في مجال حق العودةوسائل ضغط سياسية وإعالمية وقانونية جدي
حتى اآلن، واالندفاع باتجاه عملية تجييش شـعبي فـي منـاطق            " المعتاد"أو  " المعقول" تجاوز حدود    -3

اللجوء، وخارج الحسابات التقليدية، لتسعى جموع الالجئين لفرض واقع جديد من خالل كسر الـسياج أو            
وهو أمر مرتبط أوالً بارتخاء     . كن تجاوزها على الحدود، بحيث تصبح القضية محط أنظار العالم، وال يم         

  .القبضة األمنية العربية على الحدود، قبل غيره من األمور
  التوظيف واالستثمار

لن يخوض هذا المقال كثيراً في اللغط الذي حدث حول االستثمار السياسي الذي حاولت بعض األطراف                
  . في لبنان وسورياتحصيله من خالل السماح لالجئين بتنفيذ المسيرات، خصوصاً
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فحتى لو كان هناك استفادة سياسية تحققها هذه األطراف فإن ذلـك ال يعنـي االنـدفاع باتجـاه إلغـاء                     
المسيرات، إذ أن المكاسب التي يحققها الالجئون أنفسهم هي أكبر بكثير مما يحققه أي طرف آخـر، وأن                  

  .مل، ال سبباً في تعطيلهنقاط االتفاق والتقاطع مع أية قوى ينبغي أن تكون محفزاً للع
عليهـا  " مبروك"فتسمح لالجئين بتنفيذ برامجهم، و    " إسرائيل"ولتتفضل السلطات على الحدود األخرى مع       

ما دام األمر جزءاً من نضال الالجئين، وليس بالضرورة جزءاً مـن            !! المكاسب السياسية التي ستحققها   
  .برامج األنظمة

  .ة، وأن يتم قطع الطريق على من يريد إلغاءه أو تضييعهالمهم أن يتم تسخين موضوع حق العود
وحتى ال تكون المسيرات وبرامج حق العودة عرضة للتضييع أو التوظيف السياسي واإلعالمـي غيـر                
الصحيح، فإن الواجب يقتضي أن تتم مأسسة هذه التحركات والبرامج، وأن يتم تنفيذها وفق رؤية واعية                

اء أكبر حرية ممكنة للشباب ألخذ زمام المبادرة، والخروج عن النـسق        وأن يتم إعط  . موضوعية وجريئة 
  .التقليدي المقولب لهذه البرامج

  .ولتكن اإلجابة للفتى عماد أننا لن نذهب فقط لنستشهد في فلسطين، وإنما لننتصر في فلسطين
  6/6/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  " 2مكة "شبح  .58

  حسام كنفاني
 الفلسطينية التي أتت بعد انتظار أكثر من ثالث سنوات، يطرح اليوم السؤال حـول               بعد فرحة المصالحة  

آلية تحقيق المصالحة على أرض الواقع، أين أصبحت حكومة الوحدة الوطنية المفترض أن تنبثـق عـن                 
؟ سؤال يأتي من حال الجمود التي اعترت الملف الداخلي الفلسطيني منـذ             ”فتح”و” حماس“تآلف حركتي   

جمود خرقته لقاءات عابرة وتصريحات من هنا وهنـاك         . االتفاق في القاهرة قبل أكثر من شهر        إعالن  
عن قرب إعالن الحكومة الجديدة، أو حتى اسم رئيسها، لكن أياً من هذا لم يحصل، بل على العكـس، إذ                    

يـست  معضالت ل . إن الوقائع والمعطيات تشير إلى معضالت تقف حجر عثرة في وجه الوحدة الحقيقية            
نابعة فقط من الخالفات حول األسماء والمحاصصة، بل تمتد إلى داخل التنظيمين األساسيين المعنيين في               

  .”فتح“وال حتى حركة ” حماس“اتفاق المصالحة، إذ إن الرؤية لالتفاق ليست موحدة ال داخل حركة 
ير إلى الرؤية المتـضاربة     ، محمود الزهار، في مقابالته الصحافية األخيرة، تش       ”حماس“كالم القيادي في    

داخل الحركة حول االتفاق، إذ إنه من الواضح أن الزهار ينظر بكثير من التشكك إلى االتفـاق، علـى                   
عكس التصريحات التي تخرج عن لسان عضو المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، الذي يبدو المكلف               

، حيث عزام األحمد يبـدو قائـداً        ”فتح“األمر نفسه بالنسبة إلى حركة      . األساسي للخوض في هذا الملف      
لتصريحات التفاؤل، فيما غيره من المسؤولين الفتحاويين يواصلون إلقاء التهم حول العرقلة فـي ملعـب                

  .”حماس“
الخالفات داخل الحركتين هي الخطوة األولى المعرقلة لتحقيق اتفاق المصالحة علـى األرض، تـضاف               

م رئيس الحكومة، الذي لم يجر االتفاق بعد علـى اسـمه، بمـا أن    إليها خالفات المحاصصة بدءاً من اس   
، ”فـتح ”و” حمـاس “الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال يزال متمسكاً بسالم فياض الذي ترفضه حركتا             

مروراً بالهيكلية األمنية، وصوالً إلى اسم وزير الداخلية الذي كان في السابق سبباً في تفجيـر حكومـة                  
ووفق هذه الخالفات خرجت معلومات عن تأخير تـشكيل         . خارجة من رحم اتفاق مكة      الوحدة الوطنية ال  

، مع العلم أن الغاية من اتفاق المصالحة بالنسبة إلـى           )أيلول(حكومة الوحدة الوطنية إلى ما بعد سبتمبر        
 أبو مازن، كان إمرار استحقاق التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة، في حال حدوثه، فـي جـو                 

  .وحدوي فلسطيني يخوله الحديث باسم الشعب الفلسطيني كامالً
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على هذا األساس يمكن النظر إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية األخير بأنه معطى على الـورق فقـط، ال                  
وحال الجمود هذه ال شـك      . إجراء إلى اآلن تم لتكريس هذا االتفاق وتحويله إلى أمر واقع على األرض              

لملفات عالقة ستؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط االتفاق قبل تطبيقه، ليكون ما تم التوقيع               تولّد تراكمات   
  .عليه في القاهرة مهدداً بمصير اتفاق مكة

  9/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  سفارات فلسطين في الخارج .59
  فهمي شراب

يجة التعرض بالخطأ   كما وان المرء يتعرض ولو مرة في حياته الى ضربة شمس، او صدمة كهربائية نت              
السالك الكهرباء العارية، فانك ايها الفلسطيني ال بد وان تصل لحقيقة عندما تفلح في الخروج من معبـر                  
رفح متجها الى العالم الخارجي بانك سوف تصطدم بما هو اشد الما واشد ضراوة على النفس والجـسد                  

قع الحسام المهند، انها دولة فلـسطين       في ان واحد، وتقع طريحا لظلم ذوي القربى االشد مضاضة من و           
  .في الخارج

  .انها سفارات فلسطين ، واقع مؤلم لكل فلسطيني وطني غيور وحقيقة مرة البد ذائقها
هناك اجماع حول اننا نعاني من ازمة اخالق لموظفي السفارات في الخارج، ولم اقابل شخـصا امتـدح                  

 فجميع الذين يلجأون للسفارة من اجل التـدخل لحـل           .امامي اي سفارة ولو كذبا او على سبيل المجاملة        
  .بعض المشاكل يكتشفون بانهم كالمستجير من الرمداء بالنار

فواقع مؤلم ومزري بحق، سافر وسترى بام عينك، ففي السفر فوائد جمة، ستستفيد حتى لو كانت التجربة                 
را يوزع المنح القاربه الفـشلة،      مريرة، ستتعثر وانت تمشي بــ سفير يبيع المنح الدراسية، وسفيرا اخ          

واخرا يجمع التبرعات باسم الشعب الفلسطيني ليضعه في جيبه، واخرا يتاجر بكل ما يدر عليه من مال،                 
غائبا عن مقر عمله، مستغال وضعه ومركزه، واخرا يساوم بعض رجال الجاليات االغنيـاء ويناصـبهم                

انيه افراد وابناء الجاليات مما يـستدعي غيـرة و          العداء النهم قد يساهموا في التخفيف عن بعض ما يع         
غضب اعضاء السفارة ومن ثمة يرسلون في طلبه بمناسبة او بدون، ويرسلون له مـن يهـدده وينـذره                   

  .بضرورة الرحيل
وبما ان السفراء ال يمشون وال يتركون، وقليال ما يموتون، فانهم يعتبرون ان السفارة ملكا لهم وجزء من                  

قبلوا فكرة ترك السفارة الحد، وكثيرا ما شهدنا رفض سفير ترك مقر السفارة مـستعينا               خاصاتهم وال يت  
برجال الدولة المضيفة والذين اصبحوا اما من باقي رعيته او ممن يستفيدوا من تجارة مـشتركة بيـنهم                  

ة عقود او   وبين السفير اضافة الى صداقاته بكبار المسؤولين التي تشكلت اثر مكوثه وبقائه الكثر من ثالث              
" زد عليهم قليال، مما تشهد الساحة صراعات بين سفيرين، سفير قادم يريد ان يستلم السفارة ، وسـفير                   

" هنـا "ال يريد ان يترك ، مما يتطلب من الرئيس ارسال بعثة توفيقية او تفعيل مبدأ تدوير العمـل                   " مبلط
  .لكي يتم نقل واحد منهم الى سفارة اخرى

 لي بسفارة فلسطينية في الخارج وذلك ليس بالزمن البعيد اذا اعتبرنـا ان مـدة                عموما منذ اخر احتكاك   
تعتبر وقتا قصيرا فانني قررت ان اكتب اجزاء قد تصل الى عشرة على االكثر او خمسة على                 " شهران"

االقل، اطلق خاللها العنان ليراعي اي لقلمي الذي ظل مغلوال طوال الفتـرة الـسابقة وحبيـسا لـبعض                   
  . الذاتيةالظروف

انها مسؤولية كبيرة في ظل عدم وضع اي الية لتغيير الواقع المعاش االن وفـي ظـل خـروج وزيـر                     
الخارجية الفلسطيني المالكي وهو مسؤول جميع السفارات قبل فترة بسيطة ، وفي عدة مناسبات، ليؤكـد                

  ".سفاراتنا في الخارج نظيفة وال يوجد فيها فساد"بان 
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 وباالسماء وبالتجارب في قادم االيام وفي الجزء الثاني خاصة عدة حقـائق دامغـة               نريد ان نثبت بالدليل   
مغايرة، وذلك من خالل مناقشة ملف السفارات وفسادها المستشري والذي يطال جميع افراد الجالية وفئة               
الطالب خاصة، وسيساعدنا في ذلك شهادات من تضرروا من تصرفات موظفي الـسفارات وتجربتـي               

لغنية، وخاصة انني مقتنع بان الذي ال يشرب من بحر التجارب يموت عطشا فـي صـحراء                 الشخصية ا 
الجهل، ومن جهات اعالمية موثوقة مما يجعلنا نموت في سبيل قول الحق و كجزء من الشعب الذي يريد                  

  .اسقاط السفير
وأي جواد  .. ة،،  كأفراد يمكن للمرء ان يغفل عن حقائق او يخطئ وانا اولهم ، وأي حسام لم تصبه كالل                

.. لم تخنه الحوافر،، ولكن ليس خطأ الفرد الغير مسؤول كخطأ رأس الدبلوماسـية فـي البلـد وممثليـه          
  .سفاراتنا تعالج الخطأ والسهو بدوافع انتقامية ال يشبهها اال تصرفات االحتالل تجاه الشعب الفلسطيني

 الثمانون، وال يمكنهم ان يتحركوا ويقيمـوا        رأينا بأم اعيننا سفراء يتجاوزون السبعين ويقاربون من عمر        
الندوات واالحتفاليات والمؤتمرات التي من شأنها ان تعلي وترفع من قيمة واهميـة فلـسطين والقـضية                 
الفلسطينية والشعب الفلسطيني صاحب اعدل وانبل قضية اخالقية، وبذلك يفوتون فرصة ذهبية لبناء لوبي              

مة مما يضعف من حقوق الرعايا في الدولة المضيفة ويقلـل مـن             قوي في اوساط اسالمية وعربية مالئ     
قيمتهم وامتيازاتهم بفضل تقصير السفير وتغيبه عن المشهد والساحة الداخلية والنشاطات التي ال يشارك              
فيها او قد يرسل من صبية السفارة ومنفعيها ما ينوب عنه ويمثله، وبذلك يجعـل صـورة الفلـسطينيين                   

اخرق متعصب ال يعرف ان يكون محاميا عن نفسه فكيف يكون محاميا ومـدافعا              رهينة تصرفات صبي    
  !!عن بلده ووطنه

وهناك من السفراء من يملك وال يحكم، فهو يحضر ويجلس في مقعده ولكن عناصر امنية مبتعثـة هـي                   
التي تدير شؤون السفارة وتملي على السفير ماذا يفعل في ظل ضعف شخصية وزير الخارجيـة وعـدم            

  .رته على المحاسبة والعقاب او حتى المراقبةقد
سنكتب ثم نكتب ثم نكتب، حتى يكتشف السفير الفاسد بان يوم العدل على الظالم اشد من يوم الجور على                   

  .المظلوم
  9/6/2011، القدس العربي، لندن

  
  عودة مخطط التقسيم .60

  محمد السعيد ادريس
يس جديداً، وأن عمره يمتد إلـى عمـر المـشروع            رغم أن مخطط التقسيم الذي يتهدد الوطن العربي ل        

إال أن  ” إسرائيلي“الصهيوني نفسه، ورغم أن هناك العديد من خرائط هذا التقسيم بعضها أمريكي واآلخر              
تجديد الحديث عن هذا المخطط اآلن في ظل شيوع مناخ عدم االستقرار في بعض الدول العربية بـسبب                  

ة بالتغيير واالصالح، وعلى يد مسؤولين عرب يصعب تـصور أنـه            حالة الثورة أو االنتفاضات المطالب    
مجرد محاولة للترويع من التمادي في تلك االنتفاضات، أو أنه مجرد محاولـة للتراجـع عـن بعـض                   

دخلت طرفاً بشكل غيـر مباشـر       ” إسرائيل“السياسات التي جرى اتخاذ مبادرات بشأنها، خصوصاً وأن         
  .تهدد دوالً عربية جراء تلك السياساتعلى خط التلميح بالمخاطر التي ت

مخطط تقسيم الوطن العربي اقترن بحدثين مهمين، أولهما انعقاد المؤتمر الصهيوني األول فـي مدينـة                
 عاماً مـن  50 وهو المؤتمر الذي وضع أسس وطن لليهود في فلسطين بعد 1897بازل السويسرية عام ،  

  1905(فـي لنـدن     ) وزير المستعمرات البريطاني  (برمان  انعقاده، وثانيهما انعقاد مؤتمر هنري كامبل ن      
للبحث في سبل حماية المشروع االستعماري األوروبي، وهو المؤتمر الذي خلص إلى مجموعة             ) 1907

من النتائج والقرارات أبرزها أن الخطر على المشروع االستعماري األوروبي يأتي من منطقة الجنـوب               
، ”نها شعب واحد يتحدث بلسان واحد، وله دين واحد وتاريخ مـشترك           ألنها يسك “الشرقي للبحر المتوسط    
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واالسراع في إقامة كيان غريب في قلب هذا الوطن في فلسطين ليفصل مشرقه عن مغربه، بإقامة دولـة           
لليهود في فلسطين، والثانية االمعان في تخلفه والحيلولة بينه وبين العلم حتى يمكن السيطرة عليه، ومـن                 

قاء الجهنمي بين المشروع االستعماري االسـتيطاني الـصهيوني والمـشروع االسـتعماري             هنا كان الل  
  .األوروبي الذي تحول في ما بعد إلى مشروع استعماري غربي

يبدو أن هناك عالقة ارتباط بين الحرب، أو على األقل حالة غياب األمن وشيوع عدم االستقرار وبـين                  
 اقترنت بالظهور الجديـد     2003  البريطانية على العراق عام       فالحرب األمريكية . ظهور مخطط التقسيم    

لمخطط التقسيم، حيث جاءت هذه الحرب ضمن الدعوة األمريكية لتأسيس نظام اقليمي جديد في الـشرق                
وكان شعاره إعادة ترسيم الخرائط السياسية في المنطقة بدءاً         ” الشرق األوسط الكبير  “األوسط يحمل اسم    

  .بالعراق
د حديث التقسيم ضمن مناخ الثورات العربية كانت البداية في ليبيا، عندما تركزت المعارضـة               اآلن يتجد 

في الشرق واحتفظ القذافي بالغرب وأخذ يشن منه حربه ضد الثوار، وعندما بدأ تنفيذ قرار مجلس األمن                 
وبعـد  ) . اتوالن(بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا بقوات أمريكية أوالً ثم بقوات حلف شمال األطلسي               

  .ليبيا امتد الحديث إلى سوريا
السؤال المهم بهذا الخصوص هو ما إذا كانت هناك مؤشرات فعلية للتقسيم أم أن الدافع من وراء تجديـد                   
الحديث عن مخطط التقسيم هو الترويع النفسي لردع حركة المعارضـة الـسورية عـن التمـادي فـي       

  .السوري العنوان األبرز لمخطط التقسيممشروعها السقاط النظام، وجعل سقوط النظام 
: السؤال مهم ألن خبرة النظم العربية في الترويع هائلة، فقد عشنا في مصر سنوات طويلة أسرى لمعادلة                

االستمرار واالستقرار، أي الربط بين استمرار نظام حسني مبارك وبين االستقرار، وأن تهديد االستمرار              
ى وعدم االستقرار هي الوجه اآلخر ألي محاولة السقاط النظـام أو            يعني تعجيل الفوضى، أو أن الفوض     

األمر نفسه استخدم لسنوات في سوريا من خالل الربط بين االستمرار والممانعة، أي             . تغييره ديمقراطياً   
أن استمرار نظام األسد هو ضمان استمرار محور الممانعة والمقاومة ضد المشروع الصهيوني، وأن أي               

هذا . غيير ستضع نهاية لمشروع المقاومة، واآلن جاء دور التقسيم كخطر آخر السقاط النظام              محاولة للت 
الفهم كان يمكن أن يكون تلقائياً وطبيعياً، أي فهم التحذيرات من التقسيم على أنهـا ترويـع للمعارضـة                   

مجلس األعلى  السورية ودفاع عن النظام السوري والحرص على بقائه، لوال ذلك التحذير الصادر عن ال             
مخطط دولي تشارك فيـه أطـراف داخليـة،         “من  ) 2011حزيران  / يونيو 4(للقوات المسلحة في مصر     

  .”دوراً بارزاً لتقسيم مصر إلى ثالث دويالت” إسرائيل“وتؤدي فيه 
نوبية في الجنوب، ومسيحية في الصعيد، وإسالمية في الشمال، وذلك في أعقاب تسلمه وثائق وصـفت                 

، تتضمن تفاصـيل هـذه المـؤامرة التـي          ”قيادة الثورة المصرية  “ ائتالف شبابي يدعى     بأنها خطرة من  
تستهدف الوقيعة بين الشعب والجيش، واغراق البالد في الفوضى، ومعاقبة الجيش بسبب وقوفـه إلـى                
جانب الثورة وحمايتها، واظهار مصر في صورة سيئة توحي للعالم بوجود فتنة طائفية تبـرر التـدخل                 

  . لفرض التقسيمالخارجي
وحتى هذا التحذير كان يمكن فهمه ضمن سياق الترويع نفسه لوال ما جاء على لسان بنيـامين نتنيـاهو                   

  .بخصوص وجود تهديدات تواجه الحكم المصري في السيطرة على سيناء” اإلسرائيلية“رئيس الحكومة 
ملة لفتح معبـر رفـح بـإرادة        ربما يكون كالم نتنياهو محاولة لترويع الحكم في مصر من تداعيات محت           

، وربما يكون الهدف هو مجـرد الـضغط إلعـادة           ”إسرائيل“وطنية مصرية مستقلة من دون تنسيق مع        
علـى  ” السيادة“التضييق على الفتح الدائم للمعبر، لكن الحديث عن صعوبات تواجه المصريين في بسط              

للوطن الفلسطيني واحياء مخطـط التقـسيم،       سيناء يتجاوز أمر المعبر ويعيد مجدداً سيناريو سيناء كبديل          
  .فكيف يمكن الحفاظ على االنتفاضات الثورية والحفاظ على األوطان؟ ذلك هو التحدي

 9/6/2011، الخليج، الشارقة
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