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   المقبلأيلول/ سبتمبرب المتحدة لألممنفي فلسطيني لوجود خالف بشأن التوجه  .1

نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس ة ان غز من  10/6/2011 الشرق األوسط، لندن، ذكرت
خالفات داخل العبرية، اليوم، عن وجود » هآرتس«الفلسطيني محمود عباس، نفى ما نشرته صحيفة 

القيادة الفلسطينية حول فكرة التوجه لمجلس األمن الدولي لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من جانب 
  .واحد

وأوضح حماد في تصريح له، أن فكرة التوجه لمجلس األمن لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية ال تزال 
» هآرتس«كانت النسخة العبرية لموقع صحيفة ، و»وما تتحدث عنه الصحافة عارٍ عن الصحة«قائمة، 

زعمت، أمس، أن هناك خالفا بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس وزرائه، سالم فياض، 
. المقبل) أيلول(بشأن مسألة التوجه لألمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 

 التقوا قيادات فلسطينية في رام اهللا، مؤخرا، أن مجموعة من ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين،
المسؤولين الفلسطينيين، على رأسهم سالم فياض، يعارضون، في محادثاتهم المغلقة، هذه الخطوة، ألنهم 

  .يعتقدون أن السعي للحصول على اعتراف من األمم المتحدة، يمكن أن يضر أكثر مما ينفع قضيتهم
 وزير الخارجية الفلسطيني األسبق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر من ناحية ثانية، دعا

القدوة، إلى ضرورة التمييز بين إمكانية اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية وإمكانية حصول هذه 
   .الدولة على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية

الـدكتورة   أن   وليد عـوض  نقالً عن مراسلها     اهللا   رام من 10/6/2011القدس العربي، لندن،    وأضافت  
 لالذاعـة الفلـسطينية الرسـمية       أكدتحنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية         

 اإلسـرائيلي الخميس بأن هناك توافقا داخل القيادة الفلسطينية على الذهاب لالمم المتحدة في ظل التعنت               
  .صال بسبب الرفض االسرائيلي لوقف االستيطانوفشل المفاوضات المتوقفة ا

ومن جهته اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير االمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو 
يوسف ان التوجه الى مجلس االمن هو قرار استراتيجي ال عودة فيه، في ظل ما تمارسه الحكومة 

  .ب واستمرار االستيطان في الضفة الغربية والقدساالسرائيلية من خطوات احادية الجان
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  السلطة جاهزة لوقف تحضيرات االعتراف بالدولة الفلسطينية: الجزيرة نت .2
علمت الجزيرة نت من مصادر موثوق بها أن السلطة الفلسطينية أبلغـت اإلدارة             :  ضياء الكحلوت  -غزة

فورا مع وقف خططها بالتوجه إلى األمم المتحدة        األميركية وإسرائيل أنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات        
  .أيلول المقبل للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية/في سبتمبر

وأشارت المصادر إلى أن صائب عريقات المساعد األبرز لمحمود عباس نقل إلـى وزيـرة الخارجيـة                 
حو أسبوع رغبة محمود عبـاس      األميركية هيالري كلينتون وإلى مسؤول إسرائيلي التقاه في القدس قبل ن          

  .في وقف مساعي التوجه إلى المنظمة الدولية مقابل ضمانات من الرئيس األميركي باراك أوباما
وذكرت المصادر أن السلطة تريد ضمانات تمكنها من مواجهة الشعور الشعبي العارم ضد المفاوضـات               

ع إسرائيل المتوقفة منـذ أشـهر،       ومواقف بعض الدول العربية الرافضة لمحاوالت عودة المفاوضات م        
مشيرة إلى أن السلطة رفضت أن تكون الضمانات غير معلنة، وذلك ردا على عرض أميركـي بـذلك،                  

  .وقالت إنها تريد ضمانات تنطق بها كلينتون ويفضل أوباما شخصيا، وال يشترط أن تكون مكتوبة
 6 و 4ف وتجميد االستيطان لمدة بين      ونوهت المصادر إلى أن الضمانات التي تطالب بها السلطة، هي وق          

شهور، يتم خاللها التفاوض على الحدود وتبادل األراضي بنفس قيمة األرض وليس بنـسب متـساوية،                
  .1967إضافة إلى موقف أميركي من حدود عام 

وكشفت المصادر كذلك أن قناة االتصال بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي لم تنقطع وأن لقاءات رفيعة               
دت بالقدس المحتلة في األسابيع األخيرة التي تلت توقيع المصالحة الفلسطينية، حيث حـاول الطـرف              عق

  ).حماس(الفلسطيني إيصال صورة ما تم التوافق عليه مع حركة المقاومة اإلسالمية 
  9/6/2011موقع الجزيرة نت،الدوحة، 

  
  مواشنطن ألغت المبادرة الفرنسية وال توجد فرص للسال: شعثنبيل  .3

أن هيالري كلينتون وزيـرة     , اليوم الخميس , أكد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح       : رام اهللا 
  .ألغت مؤتمر باريس للسالم الذي طرحه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي, الخارجية األمريكية

, ة السالم حاليـاً   ال أعتقد أن هناك فرصة لعملي     , "وكالة قدس نت لألنباء     " وقال شعث في حديث لمراسل      
  ".بعدما رفضت اإلدارة األمريكية مؤتمر باريس إلعتبار أن الوقت غير مواتي 

بيد أن اإلدارة األمريكيـة     , كان هناك مؤتمران لعملية السالم أحدهما روسي واألخر فرنسي        :" وأضاف  
ياهو رفـض المبـادرة     الفتاً إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتن       , "عملت على إلغاء المؤتمرين     

  .الفرنسية القاضية للتوصل إلى حل عادل في عملية السالم
ال تستند إلى إقامة الدولة علـى حـدود         , وأوضح شعث أن السلطة ليست بصدد الذهاب إلى عملية سالم         

وعـودة  , ووقف كافة أعمال اإلستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلـة         , 1967الرابع من حزيران    
  . والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية,الالجئين

وستعمل علـى حـشد     , ومتمسكة بموقفها , كما أكد أن السلطة ستذهب إلى األمم المتحدة في أيلول المقبل          
  .أكبر عدد ممكن من الدول المعترفة بفلسطين

ة والمستشارة األلماني , وأعرب شعث عن رفض القيادة الفلسطينية لموقف الرئيس األمريكي باراك أوباما          
  .أنجيال ميركل من مسألة توجه السلطة إلى األمم المتحدة

  9/6/2011وكالة قدس نت،
  

  الحكومة في غزة ترقي عددا من كبار موظفيها  .4
عدد من كبار موظفيها، في خطوة » ترقية«و» تدوير«عمدت حكومة غزة الى :  فتحي صباح- غزة 
وأعلنت نقل قائد الشرطة العميد أبو . نيةإلعادة توحيد أجهزة السلطة، خصوصاً األم» استباقية«بدت 
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عبيدة الجراح الى قيادة قوات األمن الوطني ورفعت رتبته الى لواء، وأوكلت قيادة الشرطة الى نائبه 
  .العميد تيسير البطش، إضافة الى تعيينات وتنقالت أخرى في سلك الشرطة
 عاماً لألجهزة األمنية، ومنحته وفي خطوة أخرى، عينت مدير األمن الداخلي صالح أبو شرخ مديراً

كما اتخذت قرارات وإجراءات ميدانية بدت معها كأنها في سباق مع الزمن، األمر الذي حدا . رتبة لواء
  .، وهو ما نفته األخيرة»تثبيت األمر الواقع«بأنها تحاول » حماس«الى اتهام » فتح«بحركة 

  10/6/2011الحياة، لندن، 
  

  فتحي ابو مغلي   توصي بإقالة وزير الصحةلجنة برلمانية فلسطينية .5
أوصت لجنة تقصي حقائق برلمانية فلسطينية، أمس، بإقالة وزير الصحة فتحي ابو مغلي : )ب.ف .ا (

وأعلنت . الذي حملته مسؤولية تجاوزات تتعلق بشبهات حول الفساد المالي واإلداري في القطاع الصحي
افي أنها رفعت تقريرها إلى الرئيس محمود عباس عضوة اللجنة سحر القواسمي خالل مؤتمر صح
كما طالبت اللجنة بإقالة األمين العام للمجلس الطبي . والجهات ذات العالقة التخاذ اإلجراءات المناسبة 

وحملت اللجنة وزير الصحة المسؤولية الكاملة عن جميع التجاوزات المالية واإلدارية في  .منذر الشريف
وأوضحت . الطبي الفلسطيني، وسوء استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدرهعمل وإجراءات المجلس 

أن من أبرز هذه التجاوزات وجود شبهة فساد مالي وإداري في عمل واجراءات المجلس، ومخالفات في 
  .القوانين

  10/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ل بالصمود على أرضناأعدنا ترميم مسجد المغير الكبير وسنتحدى االحتال: محمود الهباش .6
 أعلن الدكتور محمود الهباش وزير األوقاف والشؤون الدينية أن اعادة تـرميم مـسجد المغيـر                 :رام اهللا 

الكبير، الذي تعرض العتداء ارهابي بحرقه عمداً من قبل مجموعة مـن الـمـستوطنين الــمتطرفين                
  .معةأوشكت على االنتهاء وأن الـمسجد سيكون جاهزاً لصالة اليوم الج

وشدد الهباش على أن تصاعد اعتداءات الـمستوطنين االرهابية في اآلونة األخيرة مـن حـرق لـدور                 
العبادة وتوسيع االستيطان في األراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس انما تؤكد الخطر الحقيقي الـذي               

ر الحماية للفلسطينين، كما    تلحقه سياسة االحتالل بحياة أبناء شعبنا، والتي تستدعي الحاجة الـماسة لتوفي          
  .تؤكد ضرورة أن يتحمل الـمجتمع الدولي مسؤولياته الـمباشرة النهاء االحتالل

أننا سنواصل سعينا واتصاالتنا وجهودنا لتثبيت شعبنا على أرضه، ولحشد كل التأييـد      « واضاف الهباش   
ـ          ة بعـد أن اصـبح الـشعب        المطلوب عربياً واسالمياً وعالمياً لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني خاص

الفلسطيني متوحدا خلف قيادته الحكيمة، ومطمئنا غاية االطمئنان ان قيادته تسير به الى بر األمان نحـو                 
  .»القدس الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية

 10/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  إلنسان الفلسطينيقطر تقوم بدور كبير في الدفاع عن حقوق ا: السلطةبوكيل وزارة العدل  .7
أشاد أسعد يونس وكيل وزارة العدل الفلسطينية وممثل فلسطين في لجنة الميثاق  :السيد السعدني- القاهرة

العربي لحقوق اإلنسان بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان 
لمجال وللعمل على توثيق االنتهاكات الفلسطيني، مؤكدا أن دولة قطر تبذل مجهودات جبارة في هذا ا

  . اإلسرائيلية للمواطن الفلسطيني في شتى المجاالت
وقال على هامش ختام فعاليات لجنة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والتي عقدت بمقر األمانة العامة 

لى توثيق لجامعة الدول العربية على مدار خمسة أيام إن دولة قطر رصدت مبالغ مالية كبيرة للعمل ع
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هذه االنتهاكات وتسجيلها إعالميا لفضح هذه الممارسات وفي هذا االتجاه خاصة االنتهاكات اإلسرائيلية 
  . اهرة للعيان ولكل إنسان حر في العالم وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في هذا االتجاهظ

  10/6/2011الشرق، الدوحة، 
  

  ة بصفقة تبادل األسرىأبو مرزوق ينفي عالقة زيارته للقاهر .8
نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أمس، أن تكون لزيارته : غزة

وأكد أبو  ."إسرائيل "األخيرة إلى مصر قبل بضعة أيام أية عالقة بمفاوضات صفقة تبادل األسرى مع
ص صفقة تبادل األسرى، مرزوق أنه لم يعقد أي مباحثات مع المسؤولين المصريين أخيرا في خصو

مبالغ فيه ومجرد "واصفاً ما تناقلته وسائل اإلعالم في خصوص زيارته للقاهرة وصفقة التبادل بأنه 
  .واتهم حكومة الكيان بالتعنت والتمسك بمواقف أدت إلى استمرار تأخر إنجاز الصفقة. "تكهنات

ألن الملف كلما كان " وسائل اإلعالم، ورأى أنه من األفضل بقاء ملف مفاوضات صفقة التبادل بعيداً عن
  ".بعيداً عن اإلعالم كان ذلك أفضل، ألن هذا يشكل أذى كبيراً لذوي األسرى ولألسرى أنفسهم
  10/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  لفتح  الكترونية تابعةعباس يأمر بإغالق مواقع .9

خبارية تابعة لحركة فتح اتهمت مواقع إ، أن رام اهللا من 9/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 
ونقلت وكالة  . رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإصدار أوامر بحجبها على شبكة اإلنترنت

عن مصدرٍ إعالميٍ فلسطينيٍ قوله إن النائب العام المستشار أحمد  الخميس" يونايتد برس إنترناشونال"
رونية التابعة لحركة فتح التي تبث في الضفة المغني، أصدر قررا يقضي بحجب بعض المواقع اإللكت

 . الغربية وقطاع غزة
وشمل القرار شبكة الكوفية برس، وصوت فتح اإلخباري، وفلسطين بيتنا، وشبكة فراس، وشبكة أمد 

 . لإلعالم
كافأ "هو الذي اتخذ القرار، وأضافت أنه ) محمود عباس(وقالت شبكة الكوفية إن القائد العام للحركة 

 ". ية على دفاعها عن حركة فتح وأبنائها بإغالق الموقع، شكرا سيديالكوف
 من الضفة الغربية، أن قياديا 9/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية في السياق نفسه جاء في 

إن قرار النائب العام أحمد المغني بإغالق بعض المواقع المحسوبة على " صفا"لوكالة   في حركة فتح قال
 مؤخرا ليس سوى ترجمة لقرار سابق اتخذته اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة بتوحيد الحركة

وأضاف أن هذا القرار وإن كان له جوانب إدارية ذات مبررات قوية إال أنه جزء من  .إعالم الحركة
  . عملية تقليص نفوذ دحالن داخل الحركة سيما ذراعه اإلعالمي توفيق أبو خوصة

أن مركزية فتح صدمت من حجم المتطلبات المالية لهذه المواقع اإلعالمية والبذخ في وأشار إلى 
اإلسراف عليها دون طائل في وقت تعاني فيه الحركة من أزمة مالية ودون أن يكون لهذه المواقع أثر 

  . ملموس في جذب قطاعات عريضة من المواطنين
   

  عتقل القيادي بحماس وصفي قبهاياالحتالل  .10
 السابق وصفي األسرى فجر الجمعة القيادي بحماس ووزير اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل  :جنين

  .قبها في من مخيم جنين شمال الضفة الغربية
  10/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 
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  الضفةبحماس تتهم أمن السلطة باعتقال ثالثة من أنصارها  .11
نسخة عنه األجهزة األمنية التابعة " دس برسق"اتهمت حركة حماس في بيانٍ مكتوب وصل : رام اهللا

للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، باعتقال ثالثة من أنصارها، في حين استدعت أربعة آخرين 
  .للتحقيق معهم

  9/6/2011قدس برس، 
  

   المسلمين بغزة واألخوانحد كبار مؤسسي حماس أ أبو حسن شمعة الشيخوفاة  .12
 بعد يومين مع ،القيادي الكبير في حركة حماس،  الجمعة الشيخ أبو حسن شمعةتوفي صباح اليوم: غزة

  .إصابته بجلطة دماغية
وكان شمعة قد تعرض صباح األربعاء الماضي لوعكة صحية، نقل على إثرها نقله إلى مستشفى دار 

غ من العمر الشفاء بمدينة غزة، حيث وصفت مصادر طبية فلسطينية في حينها حالة القيادي شمعة البال
  .بالحرجة)  عاما70(

وشمعة أحد قيادات جماعة اإلخوان المسلمين ، ومن السبعة المؤسسين لحركة المقاومة اإلسالمية حماس 
  . م تزامناً مع االنتفاضة الفلسطينية األولى 1987في فلسطين في نهاية عام 

م 1967زيران عام وتعرف على الشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس في فلسطين بعد أحداث نكسة ح
  .عندما كان يشغل منصب أستاذ في مدرسة غزة الجديدة 

من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، لالعتقال مرات )  عاما70ً(وتعرض المؤسس أبو حسن شمعة 
 ديسمبر 17عدة من قبل االحتالل اإلسرائيلي ، وتم إبعاده على مرج الزهور وعددا من قيادة الحركة في 

  .م 1992من عام 
وتقدم شمعة في الكثير من المهرجانات التي أقامتها الحركة في ذكرى انطالقتها وقد بين خاللها أن جميع 

  . محاوالت إسقاط وتشويه صورة حركته باءت بالفشل 
ولم يستغرب أبو حسن دخول حركة حماس في المعترك السياسي وخوض انتخابات تشريعية ألنه حسب 

  . دعوية وسياسية، تتبنَّى شمولية اإلسالم تأكيده فإن حماس حركة جهادية
وكان يؤكد بأن الحصار يزيد حركة حماس قوة وشعبية أكثر من السابق ، مشدداً في كثير من المواقف 

  .على أن الخيار االستراتيجي واألبدي لحركته هو المقاومة فقط 
ستاذاً في مدارس مخيم وكان شمعة يترأس إدارة مدارس دار األرقم النموذجية، وقد عمل سابقاً أ

  .المغازي
  .م1935من مواليد المجدل في ديسمبر عام * 
  .م1948هاجر مع أهله من المجدل إلى مدينة غزة بعد االحتالل اإلسرائيلي في العام * 
  .1996 واستمر حتى 1955 عاماً منذ العام 41عمل في مدارس وكالة الغوث قرابة * 
  :ية منهاأشغل العديد من األدوار االجتماع* 
  .2003 وحتى عام 1985 نائب رئيس مؤسسة المجمع اإلسالمي في غزة منذ العام - 
  .م وحتى وفاته رحمه اهللا1993 عضو مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية من العام - 
  . رئيس مجلس أمناء مدارس دار األرقم وحتى وفاته رحمه اهللا- 

طالب في المرحلة اإلعدادية منذ مطلع الخمسينات التحق بشعب اإلخوان المسلمين في مدينة غزة وهو * 
  .قبل أن تغلق هذه الشعب بقرار من النظام المصري في حينه

بدأ مع الشيخ أحمد ياسين وعدد قليل من اإلخوان الجهود إلعادة تنظيم وتفعيل جماعة اإلخوان * 
  .م1967المسلمين في قطاع غزة مباشرة بعد العام 
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في " حماس"ين وعدد من اإلخوة في تأسيس حركة المقاومة اإلسالمية شارك مع الشيخ أحمد ياس* 
  .م1987ديسمبر 

  . ومكث نحو ثالثة عشر شهرا في االعتقال1988اعتقل في سجون االحتالل في سبتمبر * 
أبعد مع المئات من قيادات وكوادر حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إلى مرج الزهور في ديسمبر * 

  .م1992
في " حماس" وفاته رحمه اهللا منصب رئيس مجلس شورى حركة المقاومة اإلسالمية أشغل حتى* 

  .فلسطين
  10/6/2011الرسالة، فلسطين، 

  
  "دعم المصالحة" حسام خضر بتهمة  في فتحاالحتالل يحاكم القيادي .13

كشف حقوقي فلسطيني النقاب عن إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على إجراء محاكمة : رام اهللا
دعمه للمصالحة "كرية للقيادي في حركة فتح والنائب السابق حسام خضر، اليوم الخميس، بتهمة عس

  ".والوحدة الوطنية
إنها سابقة هي األولى من نوعها أن تحاكم : وقال مدير اإلحصاء في وزارة األسرى عبد الناصر فروانة

لي فإن الرد الرسمي والشعبي يجب سلطات االحتالل فلسطيني لدعمه المصالحة والوحدة الوطنية، وبالتا
أن تتمثل أوال برفض محاكمة خضر والمطالبة بإطالق سراحه فوراً،  والتمسك باتفاق المصالحة 

  .واإلسراع في تطبيقه على أرض الواقع بهدف استعادة الوحدة الوطنية
  9/6/2011قدس برس، 

  
  البردويل ينفي اعتقال الناطق باسم فتح بغزة  .14

 صالح البردويل ليس صحيحا أن أجهزة حماس اعتقلت أو تعتقل .دي في حركة حماس قال القياد: غزة
المتحدث باسم فتح فايز أبو عيطة، وكل ما في األمر أن هناك تعهدا ألبو عيطة مع األجهزة األمنية لم 

  ". يتم االلتزام به من جانب أبو عيطة فتم استدعاؤه للسؤال ال غير، وهو اآلن موجود في بيته
  9/6/2011لمركز الفلسطيني لإلعالم، ا

  
  اتفاق المصالحة استراتيجي ومصالح الشعب العليا لن تخضع لالشتراطات: فتح .15

أكدت حركة فتح أنها لن تخضع ألي اشتراطات تتعلق برؤيتها للمصالح الوطنية العليا للشعب :  رام اهللا
يارا إستراتيجيا وال يمكن أن يخضع ألي خ"الفلسطيني، وشددت على أن اتفاق المصالحة يمثل بالنسبة لها 

: ونقل مصدر فلسطيني رسمي عن المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة، قوله ".ضغوط أو اشتراطات
إن األولوية الوطنية اآلن هي تشكيل الحكومة التي نص عليها اتفاق المصالحة، وتوفير الدعم الدولي لها "

 ".قبل المتضررين من المصالحة وعلى رأسهم حكومة إسرائيلواجتياز المعوقات الموضوعة سلفا من 
إن اتفاق المصالحة بالنسبة لفتح قرار استراتيجي، وقد جاء قرار السيد الرئيس منسجما مع : "وأضاف

، على حد "المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ولن يكون في يوم ما مرهونا بتهديدات أو اشتراطات
 .تعبيره

  9/6/2011قدس برس، 
  

  ال مشاركة في أي حكومة فلسطينية..  حماس لمواجهة العزلةإستراتيجية: السفير .16
بعد خمس سنوات من فوزها في االنتخابات التـشريعية وتـشكيلها الحكومـة             : )أ ب، أ ف ب ، د ب أ        (

الفلسطينية في قطاع غزة، يبدو أن حركة حماس تتجه نحو اعتماد استراتيجية جديدة تقوم علـى أسـاس                  
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مشاركة في أي حكومة فلسطينية في المستقبل حتى إن فازت مجدداً باالنتخابات التـشريعية، فـي                عدم ال 
  .خطوة يبدو أنها تستهدف قطع الطريق على محاوالت عزل الفلسطينيين على الساحة الدولية

عن مسؤولين في حركة حماس أنه تم التوصل إلى هـذه االسـتراتيجية             » اسوشييتد برس «ونقلت وكالة   
اسية الجديدة خالل اجتماعات مغلقة عقدتها قيادات الحركة في الضفة الغربية وقطاع غـزة ومـصر     السي

وسوريا، مشيرين إلى أن هذه المقاربة أسهمت في إبرام اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، الـذي تـم                 
  .تضم وزراء تكنوقراط» حكومة وحدة«االتفاق بموجبه، مع حركة فتح، على تشكيل 

فمن جهة، تضمن هـذه     .  هذه االستراتيجية الجديدة توجهاً متشدداً وبراغماتياً لحماس في آن واحد          وتعكس
، ومـن جهـة     »حق إسرائيل في الوجود   «المقاربة لحماس التصدي للمطالبات الغربية لها باالعتراف ب       

حركـة تـشكيل    ثانية، فإنها تعكس إدراك قادة حماس للثمن الذي قد يدفعه الفلسطينيون في حال تولت ال              
الحكومة الفلسطينية، كما أنها تعكس إدراك قادة حماس باحتمال أن تفقد حركتهم شعبيتها في حال تولـت                 

  .زمام الحكم
حماس وجدت أن مشاركتها في الحكومة قد تسببت لها         «وقال أحد المشاركين في اجتماعات الحركة، إن        

  .»بضرر كبير، ولهذا السبب فقد تقرر تغيير السياسات
حماس تعيد تقيـيم    « جهته، قال عضو كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيى موسى إن              من

المشاركة في الحكومـة شـكلت عبئـاً علـى حمـاس            «، موضحاً أن    »خياراتها وتعيد ضبط أولوياتها   
  .»وصورتها، وعبئاً على مشروعها المقاوم

طبق فـي انتخابـات المجلـس التـشريعي         فإن هذه االستراتيجية الجديدة ست    » اسوشييتد برس «وبحسب  
الفلسطيني في العام المقبل، وفي أي انتخابات ستجري في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة التـي يـسعى                 

  .الفلسطينيون النتزاع اعتراف دولي بها
  10/6/2011، السفير، بيروت

  
   تشويه المعالم اإلسالمية اعتداء عنصري لن يفلح في طمس معالم القدس: حماس .17

التشويه والتَّزوير للمعالم اإلسالمية، فاإلقرار ببناء هذا "أدانت حركة حماس ما وصفته بـ: دمشق
المتحف الصهيوني يمثّل صفحة سوداء من صفحات اإلرهاب الصهيوني الذي انتهك حرمات األحياء، 

وقالت  ".ة واإلنسانيةلينتقل إلى انتهاك حرمة األموات التي كفلتها الشَّرائع السماوية واألعراف الدولي
الحركة في تصريحٍ صحفي مكتوب تعقيبا على إقرار بلدية االحتالل اليوم بناء متحف صهيوني على 
أنقاض قبور المسلمين في مقبرة مأمن اهللا غربي مدينة القدس المحتلة، إن هذا المخطَّط الصهيوني 

ر عن عنصرية االحتالل الصهيوني وإجرامه، الخطير القائم على تغيير وطمس الحقائق التاريخية، يعب
  . وأنَّه كيان قائم على سلب الحريات والحقوق

  9/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  هل حماس ذاهبة إلى إستراتيجية جديدة لتجنب العزلة الدولية؟ : تحليل .18
ال ولن , ام السلطةأن إمساك حركة حماس بزم, رأى المحلل السياسي الفلسطيني أسعد أبو شرخ: غزة

مؤكداً أن ما تم الحديث عنه حول دراسة إستراتيجية , وال في مصلحة كوادرها, يصب في مصلحتها
  .يأتي في سياق العودة إلى أيدلوجية المقاومة, جديدة

سيكون ,  إن حماس طالما بقيت في السلطة،"وكالة قدس نت لألنباء"وقال أبو شرخ في حديث لمراسل 
إن كانت من النظام الرسمي , ومواجهة كافة المؤامرات التي تواجهها, طلبات الجميععليها الرضوخ ل

ومواجهة الحصار واإلغالق التي يظهر كأنها هي , أو الرباعية الدولية والرضوخ لما تقول, العربي
  .السبب فيه
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ليات وأشار أبو شرخ إلى أن حماس في حال بقيت في السلطة يجب عليها مواجهة وتحمل كافة مسؤو
موضحاً أنه إذا أرادت البقاء كحركة مقاومة عسكرية فإنها ستكون حركة لها , الشعب داخلياً وخارجياً

ومستقلة بذاتها ال يستطيع أحد أن يلزمها بفعل , إحترامها من الجميع ومدفوعة من قبل الشعب الفلسطيني
  .شيء أو الرضوخ لشيء ال تريده

 سنوات 4بعد ,  ترشحها لدخول السلطة في أي حكومات مقبلةالحركة قامت بدراسة حول عدم" :وأضاف
منوهاً إلى أن الدراسة أثبتت على أن األغلبية العظمى , على كافة كوادر الحركة, من الحصار واإلغالق

  .من كوادر الحركة طالبت بعودة الحركة لما كانت عليه من قبل
  9/6/2011وكالة قدس نت، 

   
   أن يتفوق في الحرب اإللكترونيةيليكيان اإلسرائنتنياهو يريد لل .19

أن تصبح قوة مهمة في ” إسرائيل“بنيامين نتنياهو إن على ” اإلسرائيلي“قال رئيس الوزراء : )يو بي آي(
) الشاباك(” اإلسرائيلي“فيما قال رئيس جهاز األمن العام ) سيبر(مجال الحرب اإللكترونية العالمية 

  .ا أقامتا جيوشاً إلكترونيةالسابق يوفال ديسكين إن إيران وسوري
عن نتنياهو قوله خالل مشاركته في مؤتمر حول الحرب اإللكترونية تم ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم 

علينا أن نتحول إلى قوة مهمة في “، أمس، ”جامعة تل أبيب“عقده في معهد أبحاث األمن القومي في 
 وأضاف 21في القرن ال” إسرائيل“ أجل أن نضع مجال السيبر ليس فقط ألن هذا مهم ألمننا وإنما من

جراء التطور السريع في هذا المجال فإننا نتحول إلى قابلين للتعرض لضربات بمفاهيم عدة بينها “
  .”المواصالت والجو والمصارف واألمن

القدرة على التوصل إلى توازن ردع في “وقال إن ” سيبر”وتابع نتنياهو شارحاً المصاعب في مجال ال
  .”مرتبط بالدمج بين الدفاع والردع” حرب سيبر”لمجال األمني وبكل ما يتعلق با

يصعب إنشاء توازن ردع ألنه ال تكون هوية المهاجم واضحة خالل وقت الهجوم اإللكتروني “وأضاف 
وبعد مرور الوقت أيضاً والموضوع األمني معقد ونحن نفكر طوال الوقت في كيفية الدفاع عن األجهزة 

  .”من هجمات إلكترونية” اإلسرائيلية“ية المركز
في أنحاء العالم، وبضمن ذلك في سوريا وإيران من شأنها ” جيوش سيبر“من جانبه قال ديسكين إن إقامة 

إيران أعلنت عن استثماراتها في حماية كنوز “وأضاف أن . بدول أخرى ” أضراراً استراتيجية“أن تلحق 
  .”أقامت جيش سيبر بسبب االحتجاجاتافتراضية وفي الهجوم أيضاً وسوريا 

  10/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  علم فلسطينه كنائب رئيس الكنيست بسبب رفعه مطالبة بإقالة الطيبي من منصب .20
طالب عضو الكنيست موشيه متالون من حزب اسرائيل بيتنا اليميني الذي يتزعمه افيغدور : الناصرة

ئب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، ليبرمان بإقالة النائب أحمد الطيبي، نا
من منصبه كنائب رئيس الكنيست، وذلك ألنه رفع علم فلسطين في المظاهرة الكبيرة التي أقيمت في تل 
أبيب بمبادرة األحزاب والقوى الديمقراطية، والتي انتقدت فيها سياسة الحكومة االسرائيلية ورفض رئيس 

نيامين نتنياهو ألي خطوات نحو الحل السياسي، كما رفعت في المظاهرة شعارات داعمة لقيام الحكومة ب
  . عاما44الدولة الفلسطينية واالعتراف الدولي بها والمطالبة بانهاء االحتالل الذي استمر منذ 

ست، بينما ان الطيبي خائن للدولة، مستشار عرفات الذي دخل الى الكني': وقال اليميني المتطرف متالون
آن األوان ان نعاقبه وأقترح إقصاءه من منصبه كنائب . المكان المالئم له هي المقاطعة في رام اهللا

  .'لرئيس الكنيست
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ان هذا العلم هو علم ': الطيبي فرد على هذه المحاولة البائسة من قبل حزب اسرائيل بيتنا بالقول. أما د
علم الذي يرفعه المناضلون من أجل الحرية، والشعب الذي انه ال.. االحراروعلم كل فلسطيني في العالم

أطلقت النار على العديدين وقُتلوا أثناء رفعهم لهذا العلم، الذي يرمز كل . يسعى للتحرر من االحتالل
على عكس علم آخر أصبح شعار المستوطنين الذي . واحد من ألوانه األربعة الى مبدأ وقيمة انسانية

  .قاصدا علم اسرائيل. 'السلب واالحتالليعكس قيم الظلم و
إنه علم شرعي في جميع مدن العالم، بما فيها .. انا رفعت العلم الفلسطيني ألنني أحبه'الطيبي . وأنهى د

  .'هنا
  10/6/2011، القدس العربي، لندن

  
   في الجوالنرئيس الموساد السابق تسفي زمير ينتقد إطالق النار على متظاهرين عزل .21

أنه في الوقت الذي تنشغل فيه إسرائيل في األيام األخيرة بإرسال » يديعوت أحرونوت«كتبت  :رام اهللا
يوم «على الحدود، مثلما حصل في » األعمال االستفزازية«رسائل إلى دمشق تطالب فيها بوقف ما سمته 

 القرارات ، تسفي زمير، وجه انتقاداته لمتخذي1974 -  1968، فإن رئيس الموساد في السنوات »النكسة
  .في إسرائيل

، هاجم زمير القرار بإطالق النار على المتظاهرين في »غاليه تساهال«وفي مقابلة مع إذاعة الجيش 
، »أحفاده»الجانب السوري من خطوط وقف إطالق النار، وقال إنه قلق من قيام الجنود، الذين وصفهم بـ

  .من إطالق النار على العزل
 مترا لما تمكن المتظاهرون من عبوره، 30 عرض السياج الشائك بعرض وأضاف أنه يعتقد أنه لو كان

  .وكان بإمكان الجيش منع العبور دون أن يضطر إلطالق النار
كلنا نعرف أننا نصادق على إطالق النار عندما يكون «وقال . تتآكل» طهارة السالح«وادعى أن ما سماه 

يجب تجنب استخدام السالح إذا لم يكن ضروريا الجندي مضطرا للدفاع عن حياته على الحدود، ولكن 
  .»ضد أشخاص يعبرون الحدود

  10/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   إلى نظام قمعي عنصري"إسرائيل"العرب نحو الديمقراطية و: صحافي إسرائيلي .22
لى الوراء نحو في الدول العربية نالحظ نهضة باتجاه الديمقراطية، بينما في إسرائيل نتقهقر إ«: تل أبيب

هذا ما قاله الصحافي . »نظام كبت وقمع للحريات وتعزيز للعنصرية ومحاربة من يناصر السالم
  .اليهودي، جدعون سبيرو، عند إطالق سراحه من المعتقل اإلسرائيلي في شرطة تل أبيب
  10/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   "إسرائيل"ـلتعاون الخليجي مفيد لانضمام األردن والمغرب إلى مجلس ا: دراسة إسرائيلية .23

رأى الباحث يوآل غوزنسكي، باحث في معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن : القدس
انضمام األردن إلى مجلس التعاون الخليجي مفيد إلسرائيل، وقال في ورقة بحثية نشرها على موقع 

ة في الشرق األوسط دفعت المملكة العربية السعودية ودول اإلنترنت التابع للمعهد أن األحداث األخير
الخليج إلى السعي لتحصين األنظمة الملكية في وجه المخاطر التي تهدد استقرارها، وتعزيز شرعيتها في 

  .الداخل والخارج
ومن بين الخطوات التي اتخذتها هذه الدول في هذا اإلطار توسيع مجلس التعاون الخليجي بحيث يضم 

 من األردن والمغرب، مما يمنح هذا المجلس، الذي يحتفل هذا الشهر بمرور ثالثين عاماً على كالً
  .تأسيسه، بعداً سياسياً وأمنياً أوسع
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وتابع قائالً إنّه في األسابيع األخيرة اعلنت السعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر واتحاد اإلمارات 
ظامهما ملكي سني موال للغرب ومعارض إليران، إلى التقدم العربية عن دعوتها األردن والمغرب، ون

بطلب لالنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، األمر الذي سيعزز أهمية هذا المجلس على الصعيد 
  .اإلقليمي ويجعله مساوياً من حيث المكانة لمجلس جامعة الدول العربية

 السياسية في المنطقة، والغموض الذي يسود وتعكس هذه المبادرة التغييرات التي طرأت على األنظمة
  .سياسة مصر والواليات المتحدة األمريكية تجاه دول الخليج

وزاد قائالً إن دول الخليج تسعى من خالل هذه المبادرة إلى ملء الفراغ الناشئ عن ضعف مصر، وإلى 
ر الداخلية التي تتهدد هذه توحيد الصفوف، وتشكيل جبهة سنية بديلة لمواجهة إيران، ومواجهة المخاط

وخلص غوزنسكي إلى القول إن موقف الدول الثماني األعضاء من موضوع التسوية السلمية . الدول
ومن إسرائيل هو موقف متقارب، وفي الماضي كان إلسرائيل عالقات جزئية مع بعض دول الخليج، 

ل وهذه الدول من أجل مواجهة وفي األعوام األخيرة كثر الحديث عن وجود تعاون أمني بين إسرائي
إيران، وفي حال استمر هذا المسار، فقد تنضم إسرائيل إلى مجلس إقليمي يتمتع بقوة سياسية واقتصادية 

  .ال يستهان بهما
  10/6/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
    اإلسرائيلي عن الكنيست 48توجه لعزل عرب  ":إسرائيل" .24

، سببها حسب "بنظام الحكم"حديث في إسرائيل عن أزمة تعصف  يتواصل ال:محمد محسن وتد - أم الفحم
التشخيص اإلسرائيلي هو عدم القدرة على الحكم وضعف األحزاب اليهودية الكبيرة، ومن ثم ضعف 
الحكومة وتقييد قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة، نتيجة لخضوعها البتزاز أحزاب صهيونية صغيرة 

  .يعتمد عليها االئتالف
عزيز مكانة الديمقراطية البرلمانية، أعد المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية تقريرا تتلخص توصياته وبهدف ت

في رفع نسبة الحسم، وانتخاب رئيس الوزراء من أكبر كتلة برلمانية، وزيادة عدد أعضاء الكنيست من 
  ".قطرية ولوائية"، واعتماد طريقة انتخابات مدموجة، 180 نائبا إلى 120

، أن األحزاب العربية الصغيرة بحكم نسبة %4ع نسبة الحسم لألحزاب بانتخابات الكنيست إلى ويعني رف
 ستحظى بفرص أقل للعبور، وبالتالي ضرب التمثيل العربي -من السكان% 18وهم -  48فلسطينيي 

من العرب يمتنعون % 50من المقاعد البرلمانية، خصوصا أن % 9بالكنيست الذي يشكل اآلن أقل من 
  . التصويتعن

كان على المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية أن يشخص "وقالت النائبة عن التجمع الوطني حنين زعبي 
مشكلة العنصرية والفاشية، واالهتمام االستحواذي بيهودية الدولة، على حساب دوس حقوق اإلنسان 

  ".والديمقراطية، وانتهاك حقوق الفلسطينيين بإسرائيل
ت تؤكد عدم االكتراث بنتائج هذه اإلجراءات على الوزن السياسي للفلسطينيين، ولفتت إلى أن التوصيا

مما يشير إلى أن حدود المفهوم الديمقراطي بإسرائيل ينتهي عندما يبدأ الوجود الفلسطيني، وأن 
  .الديمقراطية محصورة في اليهود فقط، حسب قولها

، مما %2.5ال تتمتع بنسب تمثيل تزيد على وبينت زعبي في حديثها للجزيرة نت أن األحزاب العربية 
يعني أن البند يستهدفها تحديدا، حيث إن كل األحزاب الصهيونية بالكنيست تتعدى نسبة تمثيلها هذه 

وخلصت النائبة عن التجمع الوطني إلى أن التقرير دليل على اشتراك أقصى اليمين مع أقصى . النسبة
  .يين السياسيةعلى مكانة الفلسطين" الدوس"اليسار في 

  10/6/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  سبتمبر /تل أبيب تستنفر دبلوماسيا إلحباط االعتراف بدولة فلسطينية في أيلول: هآرتس .25
االستنفار "كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن إعالن وزارة الخارجية اإلسرائيلية حالة : الناصرة

) سبتمبر( في أيلول 1967ولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ، إلحباط االعتراف بالد"الدبلوماسي
  .المقبل، مشيرة إلى أنه تم إلغاء اإلجازات للدبلوماسيين اإلسرائيليين في شهر أيلول

إلحباط "، بقيام وزارة الخارجية اإلسرائيلية بوضع خطة "هآرتس"وأفادت النسخة اإللكترونية لصحيفة 
ول على اعتراف بفلسطين في الجمعية العمومية لألمم المتحدة، في شهر أيلول المحاولة الفلسطينية للحص

  ".إقناع الدول بعدم االعتراف بفلسطين"، مشيرة إلى  أن أهم بنود الخطة، "القادم
إن الخارجية اإلسرائيلية، أرسلت برقيات سرية لدبلوماسييها في الخارج عن الخطة، تحت "وقالت 
، كما وألغت جميع اإلجازات " تعليمات للعملية- الفلسطينية في األمم المتحدة إحباط المحاولة : "عنوان

  .للدبلوماسيين اإلسرائيليين في شهر أيلول
وتشير التعليمات إلى أنه يتوجب علي كل سفير إعداد برنامج عمل محدد في الدولة التي يخدم فيها، 

تراف بالدولة الفلسطينية، وتفعيل قوى مساندة المهم أن الدولة التي تخدم فيها، عليها التصويت ضد االع"
إلسرائيل، من الجاليات اليهودية، والمنظمات غير حكومية، واستغالل وسائل اإلعالم والتأثير على الرأي 

  ".العام
، "مجموعة أيلول"؛ فإن الخارجية اإلسرائيلية شكلت طاقما أطلقت عليه "هآرتس"وبحسب ما نشرته 

إلحباط "يس قسم الشرق األوسط في الخارجية، والذي سيعمل على إيجاد السبل يترأسه يعقوب هداس، رئ
  ".المحاولة الفلسطينية

  10/6/2011قدس برس، 
  

   على مقبرة مأمن اهللا"متحف التسامح"ان إقامة ديني "القضاء الشرعي" و"مؤسسة األقصى" .26
مؤسسة "، أن جمال جمال ،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  10/6/2011الدستور، عمان، نشرت 

 على جزء مما تبقى على مقبرة مأمن "متحف التسامح "رفضها التام إلقامة  أبدت"األقصى للوقف والتراث
اهللا، بغض النظر عن المخطط الجديد أو القديم، أو أي مخطط آخر ألي بناء على أرض مقبرة مأمن اهللا، 

 للجرائم اإلسرائيلية بحق مقبرة استمراره هذه المصادقة على المخطط الجديد بأن"المؤسسة ووصفت 
  .مأمن اهللا وبحق المقدسات واألوقاف

مس أن البلدية اإلسرائيلية في القدس تخطط إلقامة موقف سيارات إضافي على ما أ كشف النقاب كما
تبقى من أرض مقبرة مأمن اهللا، بجانب المخطط المذكور للمتحف، وذلك في الجهة الجنوبية الغربية 

  .) ألف دوالر اميركي150نحو (ة نصف مليون شيقل بتكلف
 رئيس ، أن وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  10/6/2011القدس العربي، لندن، وأضافت 

دان قرار أالمجلس األعلى للقضاء الشرعي، القائم بأعمال قاضي القضاة الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس 
القرار باطل بحكم الحق "واعتبر أن  .لمسلمين في مقبرة مأمنبناء متحف التسامح على أنقاض قبور ا

 بشؤون مدينة القدس، وال يمكن والتاريخ والقانون الدولي الذي يمنع دولة االحتالل من البت مطلقاً
  ."االستناد عليه ألنه صادر عن جهة تابعة لالحتالل اإلسرائيلي، والذي هو أيضا باطل من أصله

ول العربية ولجنة القدس، بالتحرك الفوري والعاجل لوضح حد للجرائم وطالب ادعيس جامعة الد
  .اإلسرائيلية بحق المدينة المقدسة ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

  
  األقصىالمسجد عشرات المستوطنين يستبيحون ساحة  .27

 األقصى ، المسجدأمساستباح العشرات من اليهود المتطرفين، :  وفا، وكالة الحياة الجديدة-محافظات 
المبارك، بحراسات معززة من شرطة االحتالل التي رافقتهم في جوالتهم االستفزازية في مرافق وباحات 
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 هم من أمسووفق برامج الجماعات اليهودية المتطرفة، فإن معظم الذين دخلوا المسجد األقصى  .المسجد
نقلهم بحافالت خاصة إلى باحة  بمدينة الخليل، والذين تم "كريات أربع"غالة المتطرفين من مستوطنة 

حائط البراق بهدف اقتحام األقصى وإقامة شعائر وطقوس تلمودية في باحات األقصى لمناسبة اليوم 
  . أو ما يعرف بعيد نزول التوراة"البواكير- شفوعوت"األخير لعيد 

 هو األكبر إلىووفق عدد من حراس المسجد المبارك، فإن أعداد المستوطنين الذين دخلوا إلى المسجد 
 حينما فتح أحد عناصر هذه األولخالل أيام العيد اليهودي، وجاء بعد المس الخطير بحرمة المسجد أمس 

  .الجماعات زجاجة من الخمر وسكبها في باحات المسجد
  10/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "2011مهرجان أضواء القدس الليلي " لمقاطعة وعتد "مؤسسة األقصى" .28

 عموم الشعب أمس في بيان "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"دعت :  جمال جمال-المحتلة القدس 
، والذي تنظمه عدة جهات "2011مهرجان أضواء القدس الليلي "الفلسطيني لمقاطعة ما يسمى بـ

، في عدد من المواقع في البلدة القديمة بالقدس 15/6-12إسرائيلية منها البلدية القدس المحتلة ما بين 
بتداء من ساعات المساء وحتى ساعات الليل المتأخرة، يعتمد على فن اومحيط المسجد األقصى المبارك، 

وأكدت . العرض الضوئي المتالزم مع الموسيقى والعرض الجسدي أحياناً، بمشاركة إسرائيلية وأجنبية
ابع اإلسالمي  طمس الطإلى، يسعى بامتياز أن هذا المهرجان هو مهرجان تهويدي "مؤسسة األقصى"

  .العربي لمدينة القد، ومحيط المسجد األقصى المبارك
  10/6/2011الدستور، عمان، 

  
  سجان إسرائيلي يلتقط صوراً ألسير فلسطيني وهو عارٍ: نادي األسير .29

أحد السجانين في سجن شطة قام بتصوير أحد األسرى "كشف نادي األسير، في بيان أمس، أن : رام اهللا
 قبل إدارة السجن تفتيشاً عارياً عن طريق هاتفه النقال وعندما اعترض األسير على ذلك أثناء تفتيشه من

هذه االنتهاكات منها التفتيش العاري والتصوير قد "وأكد النادي أن  ".قاموا بوضعه بالعزل االنفرادي
 فاقت ما نتصوره، ويجب العمل على فضحها من أجل إيجاد حل سريع لحصول األسرى على حقوقهم

  ".العادلة ووقف االنتهاكات، علما أن إسرائيل تقوم بكل هذه الجرائم أمام صمت العالم
  10/6/2011 رام اهللا، األيام،

  
  يعلنون اإلضراب عن الطعام اليوم وغداً احتجاجاً على التفتيش العاري" رامون"أسرى  .30

ر األسرى في سجن أفاد محامي وزارة شؤون األسرى والمحررين رامي العلمي الذي زا: رام اهللا
األسرى قرروا اإلضراب عن الطعام اليوم الجمعة وغداً السبت احتجاجاً على قيام "رامون، أمس، بأن 

  ".إدارة السجن بإجبار األسرى على التفتيش العاري
  10/6/2011 رام اهللا، األيام،

  
  "عملية فلسطينية "إلىالنيابة اإلسرائيلية تحول حادث سير  .31

قدمت النيابة اإلسرائيلية أمس الخميس، الئحة اتهام ضد الشاب إسالم عيسى : ايسي برهوم جر-  الناصرة
، تجعل من حادث سير ارتكبه الشاب وقتل فيه 1948من مدينة كفر قاسم، وسط مناطق )  عاما22ً(

، رغم إصرار الشاب منذ اللحظة األولى، على أنه "عملية إرهابية" على أنه 17شخص واحد وأصيب 
، نتيجة انفجار أحد الدواليب األمامية للشاحنة التي كان يقودها في أحد شوارع  سير محضاًارتكب حادث

وتزعم الئحة االتهام أن الشاب عيسى حاول دهس عدة سيارات وقتل أحد السائقين،  .تل أبيب المركزية



  

  

 
 

  

            16 ص                                    2171:         العدد       10/6/2011 الجمعة :التاريخ

، وأنه حينما  بعدة سيارات، إلى أن اصطدم بحافلة ركاب فارغة وبجدار أوقف الشاحنةوأنه اصطدم فعلياً
ويشتم اليهود، إال أن الشاب ومحاميه يؤكدان انه فور أن نزل من " اهللا أكبر"نزل من الشاحنة كان يهتف 

  .الشاحنة انهال عليه المارة ومعهم الشرطة بالضرب، فما كان منه أن دافع عن نفسه
، أن أيامنت قبل عدة اإلسرائيلية قد كشفت في موقعها على االنتر" يديعوت أحرونوت"يذكر أن صحيفة 

نائب المدعي العام اإلسرائيلي شاي نيتسان اتصل شخصيا بعائلة القتيل اليهودي في الحادث وضغط 
إن الشرطة معنية باتهام السائق بالقتل المتعمد وهي بحاجة "عليها للقبول بتشريح الجثة وقال حرفيا 

  ".للتشريح كي تجمع دالئل
  10/6/2011الغد، عمان، 

  
   بتسريع تطبيق المصالحةالفصائل الفلسطينيةمنظمات األهلية يطالب ال: غزة .32

التنفيذ "طالب ممثلو عدد كبير من المنظمات األهلية في غزة باإلسراع في  :أشرف الهور - القاهرة 
 التفاق المصالحة وبخاصة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية والهيئة القيادية العليا وتفعيل عمل "الدقيق

تشريعي وإعادة االعتبار للشراكة الوطنية وإشراك كافة قطاعات شعبنا الفلسطيني باإلجراءات المجلس ال
  .والخطوات الوحدوية من اجل تكوين إجماع وطني لحماية المصالحة

وفي توصيات أعمال المؤتمر الذي نظمته شبكة المنظمات األهلية بمشاركة ممثلي قوى سياسية 
دور المنظمات األهلية "ت اعتبارية وأكاديميين وخبراء تحت عنوان ومنظمات أهلية وحقوقيين وشخصيا

 وتداعيات االنقسام على الحياة آثار، طالب المشاركون بضرورة اإلسراع بمعالجة "في تعزيز المصالحة
الديمقراطية والحقوقية وفي مقدمة ذلك إغالق ملف االعتقال السياسي وإعادة افتتاح الجمعيات األهلية 

  . المغلقة وإطالق الحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلميوالنقابات
ودعت التوصيات التي تلقت القدس العربي نسخة منها إلى مراجعة وإلغاء كافة التشريعات والمراسيم 

ي مست بالحق والقرارات والتي مست الحياة الديمقراطية والمدنية والحقوقية وخاصة تلك القرارات الت
  .بتشكيل الجمعيات وكافة الحقوق والحريات

المشاركون على ضرورة قيام المنظمات األهلية بدورها في تعزيز المصالحة على مختلف شدد و
المستويات على قاعدة الشراكة والمسؤولية الوطنية ومواصلة دورها النضالي في تعزيز صمود أبناء 

  .ومخططاته الرامية للنيل من حقوق شعبنا ومشروعه الوطنيالشعب في مواجهة اعتداءات االحتالل 
  10/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  المصالحة تقلق موظفي الحكومة ومسؤولون يبحثون عن فرص عمل جديدة: غزة .33

رغم أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في المصالحة مصلحة وطنية عليا :  فتحي صباح- غزة 
 /لى توحيد الصفوف والكلمة تمهيداً الستحقاق إعالن الدولة في أيلولإطينية ستنتهي لها وللقضية الفلس

سبتمبر المقبل، فإن قسماً ممن استطلعت الحياة آراءهم يرى أنه سيكون للمصالحة تأثير سلبي على 
  .مصالحه الشخصية ومكانته الوظيفية

ملين في وزارات أو هيئات أو أجهزة مدنية هذه القناعة توصل إليها المئات أو ربما آالف الموظفين العا
 ألفاً، بقلق شديد على 30ويشعر الموظفون في حكومة غزة البالغ عددهم نحو  .وأمنية تابعة لحكومة غزة

 بديهة متعارف عليها في العمل إلىمستقبلهم الوظيفي، خصوصاً الحاصلين على مواقع رفيعة، نظراً 
 الوزارة ومعه طاقمه من أهل الثقة والموالين، وذلك بعدما إلىي الوزاري مفادها أن كل وزير جديد يأت

  .1994 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام "التوظيف على أساس حزبي"سادت نظرية 
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 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من السلطة 60في المقابل، يسود شعور عام شبه جماعي لدى نحو 
 على طلب من السلطة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع الفلسطينية، وكانوا استنكفوا عن العمل بناء

   .لى العملإ، بعدم الرغبة 14/6/2007في 
ولم تخفف من مخاوف الموظفين كون اآلمال بالمصالحة أخذت تخبو رويداً رويداً بعدما تبين أن هناك 

شكيل الحكومة من الضغوط الداخلية والخارجية والعراقيل الكثير بما ال يسمح للفصيلين األكبر بت
 ألف موظف من حكومتي 90الموعودة التي ستوكل إليها مهمة توحيد أجهزة السلطة وإعادة إسكان 

  .الضفة وغزة
 في "ظاهرة االستوزار"ومع تنامي الحديث عن أشواك كثيرة في طريق تشكيل الحكومة، تراجعت أيضاً 

 المحتملين يأخذ "المرشحين"عن األراضي الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة، إذ لم يعد الحديث 
 "نموذجاً" شخصيات مستقلة وغيرها في نفسها "وجدت"المساحة نفسها التي احتلها قبل نحو شهر عندما 

  .للوزير القادر على اإليفاء بالتزاماته في إعادة التوحيد والبناء واإلعمار
 وأولئك الوزراء الذين "ينالمرشحين المستوزر" في جلساتهم الخاصة على هؤالء "الغزيون"ويتندر 

  . بعدما سدت اآلفاق أمام استمرارهم في مناصبهم في المستقبل القريب"يبحثون عن عمل"
  10/6/2011الحياة، لندن، 

  
  السنوي في بريطانيا" يوم فلسطين"اكتمال االستعداد لـ .34

يوم "دارية لتنظيم  أعلن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عن اكتمال الترتيبات اللوجستية واإل:لندن
في العاصمة البريطانية لندن، ) يوليو المقبل/  تموز3 و2(السنوي الذي سيعقد على مدار يومين " فلسطين

وذكر مسؤول العالقات واإلعالم في المنتدى الفلسطيني في . وفي مانشستر ثاني أكبر المدن البريطانية
، أن تنظيم هذا التجمع السنوي "قدس برس"بريطانيا زاهر بيراوي في بيان صحفي أرسل نسخة منه لـ

يأتي في ظالل ذكرى النكبة والنكسة وعيون أبناء الجالية الفلسطينية تتطلع نحو الوطن، وتنظر "الكبير 
بأمل لحركة التغيير في العالم العربي التي تستهدي بمنارة الحرية وبرمز الثورة على الظلم في العصر 

تأكيد على قوة انتماء أبناء الجالية الفلسطينية لفلسطين ترابا وهوية وطنية الحديث، كما يأتي هذا اليوم لل
ومقدسات، وللتأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى وحدته الجغرافية 

  ."والديمغرافية في الداخل والشتات
  9/6/2011قدس برس، 

  
    للمياه بئرا2358ً و دونما48051ًنية الحتالل جرف منذ بدء االنتفاضة الثاا: تقرير .35

أثر سياسة اإلغالق على الصادرات " :أصدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان تقريراً جديداً بعنوان
يرصد التقرير أثر سياسة الحصار الشامل الذي أحكمت سلطات االحتالل ". الزراعية في قطاع غزة

، على 2007م يونيو من العا/ حزيراننتصف الحربي اإلسرائيلي فرضه على قطاع غزة، منذ م
ويتناول التقرير انعكاسات . 2011-2010الصادرات الزراعية في قطاع غزة خالل الموسم الزراعي 

تلك السياسة على القطاعات الزراعية المختلفة، وخاصة الخسائر الناجمة عن توقف تصدير المحاصيل 
 وحتى 2010نوفمبر / نيتشرين الثاالزراعية إلى خارج أسواق القطاع، خالل الفترة الممتدة من شهر 

كما يتناول التقرير األضرار الجسيمة التي نجمت عن تجريف قوات . 2011أبريل / نيسانشهر 
  .االحتالل الحربي اإلسرائيلي لألراضي الزراعية في قطاع غزة

من المساحة % 7.5ويشير التقرير إلى تقلص مساحة األراضي الزراعية بسبب عمليات التجريف بنحو 
ويتضمن التقرير إحصاءات حول حجم األراضي التي .  لألراضي المزروعة في القطاعاإلجمالية



  

  

 
 

  

            18 ص                                    2171:         العدد       10/6/2011 الجمعة :التاريخ

 دونماً، 48051تعرضت لعمليات تجريف منذ بدء االنتفاضة الفلسطينية الثانية والتي قدرت بنحو 
 دفيئة زراعية 1262 بركة مياه، 392 بئراً للمياه تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، 2358و
  .مربعاً، مقام عليها غرف زراعية ومبان آلبار المياه متراً 76585و

وقد خلص التقرير إلى أن سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي قد حرمت مزارعي القطاع من تصدير 
، إلى أسواق الضفة الغربية، األردن 2011-2010المحاصيل الزراعية، خالل الموسم الزراعي 

. توى تصدير المنتجات الزراعية الغزية إلى العالم الخارجيوإسرائيل، ما أدى إلى تراجع خطير في مس
وفرضت تلك السلطات حظراً تاماً على كافة صادرات القطاع، باستثناء السماح بتصدير كميات محدودة 

. إلى األسواق األوروبية" شيري" ، الفلفل الحلو والبندورة الكرزية"الفراولة" من الزهور، التوت األرضي
أرقاماً وإحصاءات تدحض اإلدعاءات اإلسرائيلية بالتسهيالت المزعومة عن الصادرات ويعرض التقرير 

 شاحنة للتوت 384 شاحنة للزهور، 82 شاحنة، منها 287الزراعية الغزية، حيث سمحت فقط بتصدير 
  .  شاحنات للبندورة الكرزية طيلة الموسم الزراعي3 شاحنات للفلفل الحلو و 3األرضي، 

الخسائر المادية الفادحة التي تكبدها المزارعون الغزيون جراء حرمانهم من تصدير ويعرض التقرير 
كما يتناول التقرير آثار سياسة الحصار على مساحة األراضي . منتجاتهم الزراعية إلى الخارج

  .المزروعة بالمحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير الخارجي
  9/6/2011حقوق اإلنسان، المركز الفلسطيني ل

  
  نقترب كل يوم أكثر من الكارثة الصحية:  في غزةوزارة الصحة .36

أكد الناطق اإلعالمي باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة أدهم أبو سلمية، الخميس 
وقال أبو سلمية . ، أن األزمة الدوائية التي تعصف بالمؤسسات الصحية في القطاع هي أزمة حقيقية9/6

نسخة عنه، إن قطاع غزة يقترب كل يوم من الكارثة " فلسطين أون الين"لت لـفي تصريح مكتوب وص
أفعال ال أقوال، ولن يرحم التاريخ كل من يستطيع حل المشكلة ولم "أكثر، وشدد على أن المطلوب 

 من األدوية لمختلف األمراض رصيدها صفر في المستودعات، 178وبين أن هناك أكثر من ". يتدخل
  .  صنفًا من مختلف المهمات الطبية الحساسة انتهت أو شارفت على االنتهاء190وهناك أكثر من 

وأشار إلى أن العديد من العمليات الجراحية تم تأجيلها لهذا السبب، كما تم تقليص العمل في العديد من 
جل أهلنا العرب والمسلمين مدعون للتدخل العا"إن : وقال أبو سلمية. المستشفيات والمراكز الرعاية

وأضاف أنه مطلوب ". والفوري والسريع وبدون تردد إلنقاذ مستشفيات القطاع والمراكز الصحية فيها
من كل أطراف الحوار وضع حد لحالة االبتزاز التي تمارس بحق المرضى الذين يجب إبعادهم عن 

حاصر، حيث إن إلى إرسال الدواء للقطاع الم"، داعيا وزارة الصحة في رام اهللا "المناكفات السياسية
إن التاريخ لن يغفر لوزير : "وختم أبو سلمية تصريحه بالقول". من مخزون أدوية غزة انتهت% 50

  ". صحة رام اهللا ما لم ينهي هذا الملف بشكل كامل ويرسل األدوية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة
  9/6/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  حي عن خالفات فتح وحماسمؤسسات حقوقية تطالب بتحييد القطاع الص .37

 حذرت مراكز ومؤسسات حقوقية من خطورة أزمة نفاد األدوية والمستلزمات الطبية : حامد جاد-غزة 
، مشددة على ضرورة تحييد القطاع الصحي عن الخالفات في قطاع غزةمن مخزون وزارة الصحة 

  . الضفة الغربية هنية في غزة وسالم فياض فيإسماعيلوالتجاذبات السياسية بين حكومتي 
 من األدوية في غزةواعتبر مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن استمرار أزمة مخزون وزارة الصحة 

 في غاية الخطورة ويستوجب من والمستلزمات الطبية المستمرة منذ خمس سنوات حتى اآلن يعد أمراً
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ضمان توفر مخزون كاف من الطرفين وضع السياسات واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمعالجة هذه األزمة و
وطالب  .األدوية والمستلزمات يفي باحتياجات أهالي غزة في الظروف االعتيادية وظروف الطوارئ

  .نسخة منه بتحييد القطاع الصحي عن الخالفات السياسية مهما كانت" الغد"المركز في بيان تلقت 
تفاق المصالحة بضرورة العمل من جهته دعا مركز سواسية لحقوق اإلنسان األطراف الموقعة على ا

الفوري والجاد وإنقاذ الوضع الصحي الخطير والكارثي الذي يمر به قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في 
وطالب المركز وزارة الصحة في رام اهللا بضرورة إرسال أصناف  .األدوية والمستهلكات الطبية الالزمة

راف التي ترعى الحوار والمصالحة للضغط من وكميات األدوية المخصصة للقطاع، داعيا كافة األط
  .أجل توفير ما يلزم للقطاع الصحي

  10/6/2011الغد، عمان، 
  

  س بأكبر لوحة زيتيةيالفنان الفلسطيني بدوان يدخل موسوعة غين .38
دخل الفنان الفلسطيني جمال بدوان، موسوعة غينيس لألرقام القياسية بعرضه أكبر لوحة زيتية : كييف

  . األربعاءيومي العاصمة األوكرانية كييف في العالم ف
 أمتار مربعة، مرسومة على قطعة قماش 310وتعتبر اللوحة عمال فريدا من نوعه، وتبلغ مساحتها 

 100ويزيد هذا الرقم العالمي عن الرقم القياسي الذي سجله رسام هولندي بحوالي  .واحدة غير مجزأة
  . طن2 مترا، نحو 20 مترا وبعرض 15ا وتزن اللوحة التي يبلغ ارتفاعه. متر مربع

  9/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   يرحب بالمبادرة الفرنسية الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية األردنوزير خارجية .39
.  التقى وزير الخارجية ناصر جودة في ابو ظبي امس نظيـره الفرنـسي الـن جوبيـه             : بترا –ابوظبي  

واستعرض وزير الخارجية الفرنسي خالل اللقاء مضامين المبادرة الفرنـسية الراميـة الـى اسـتئناف                
من جانبه رحب  جوده بمضامين المبادرة الفرنسية التي  تتوافق مـع      .المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية  

ين هو الحل الوحيد للصراع     موقف االردن بقيادة جاللة الملك عباهللا الثاني والتي تشدد على ان حل الدولت            
  .  الفلسطيني االسرائيلي

  10/6/2011، الرأي، عمان
  

  مجلس الوزراء األردني يوافق على تزويد محافظة أريحا بالكهرباء بالسعر المدعوم .40
 أبلغ رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة السيد الرئيس محمود عباس بقرار              :وفا –رام اهللا   

ء األردني الموافقة على تزويد محافظة أريحا بالكهرباء بالسعر المدعوم الذي يطبق علـى              مجلس الوزرا 
شركات توزيع الكهرباء األردنية، على أن يغطى فرق السعر من الحكومة األردنية كدعم لصمود أهلنـا                

  .في فلسطين
  9/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لم يشمل الجندي الدقامسة.. ين بموجب عفو عام وخاص سج3500إطالق : األردن .41

السجون األردنية فتحـت أبوابهـا      ، أن   نبيل غيشان ، عن   عمان، من   10/6/2011الحياة، لندن،   ذكرت  
 محكوم أو موقوف شملهم قانوني عفو عام وخاص صادق عليهما العاهـل             3500امس لإلفراج عن نحو     

 الخميس، وبلغ عدد المستفيدين في الدفعة األولى التي أفـرج           -عاء  األردني الملك عبداهللا الثاني ليل األرب     
ولم يشمل العفو، وهو الثاني في عهد الملك عبداهللا الثاني، الجندي احمد             .عنها امس ألف سجين وموقوف    
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، وهـو مـا أثـار اسـتياء أحـزاب           1997الدقامسة الذي قتل مجموعة من الطالبات اإلسرائيليات عام         
  .  عاماً على سجنه16 المجتمع المدني التي كانت تطالب بشموله بالعفو بعد مضي المعارضة ومؤسسات

أبدت أمس أسـفها     اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسة    ، من عمان، أن     10/6/2011،  الغد، عمان ونشرت  
مه  على إثر قيا   1997وكان صدر بحق الدقامسة حكما بالسجن المؤبد في العام          . لعدم شموله بالعفو العام   

استهزائهن به أثناء صالته واإلشارة الى كلـب        "بقتل إسرائيليات في منطقة الباقورة شمال المملكة بسبب         
وتساءل عضو اللجنة المهندس ميسرة ملص في تصريح صحافي أمـس           ". يصطحبنه معهن بأنه الرسول   

  .عن أسباب عدم شمول الدقامسة بالعفو
  

  سرائيلي  اإلردني من سجون االحتالل أاالفراج عن معتقل  .42
ردن امس بعد ان افرجـت عنـه قـوات          ردني المحرر فراس أبو دبسة الى األ      سير األ وصل األ : عمان

  . شهرا18ًاالحتالل الصهيوني النتهاء مدة محكوميته البالغة 
  10/6/2011، الدستور، عمان

  
  ربية قضية فلسطين المحرك األساسي للثورات الع:  تلتقي عبد اهللا عبد اهللابهية الحريري .43

قالت النائب بهية الحريري ان القضية الفلسطينية هي المحرك األساسي لكل الثـورات العربيـة،               : صيدا
وأكـدت  . معتبرة أنه ال استقرار في عالمنا العربي اذا لم تكن القضية الفلسطينية متقدمة على كل قضايانا               

احة المشتركة الفلسطينية اللبنانيـة وال      أن الهم األساسي بالنسبة لنا يبقى تأمين سالمة الناس على كل المس           
 15واعتبر سفير فلسطين عبد اهللا عبد اهللا من جهته، أنه كان ال بد للفلسطيني يوم                . سيما في منطقة صيدا   

كالم الحريـري وعبـد اهللا       . أيار أن يعبر عن تمسكه بحق العودة وأن هذا الحق مقدس وال يتنازل عنه             
  . الفلسطينية للحوار والتنمية اجتماعها األول لهذا العام في مجدليونجاء خالل عقد اللجنة اللبنانية

  10/6/2011، المستقبل، بيروت
  

   ويدعم الحراك الشعبي في الجوالن في ذكرى النسكة ةأسامة سعد يلتقي القوى الفلسطيني .44
التنظيم الشعبي  " برئاسة رئيس    ، في صيدا،  اجتماعه الدوري أمس  " اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني   "عقد  

الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، بحـضور ممثلـين عـن كافـة القـوى اللبنانيـة،                   " الناصري
وعبر اللقاء عن فخره بالحراك الشعبي الفلسطيني على الحدود فـي           . والفلسطينية، والوطنية، واإلسالمية  

تبريكات للشعب العربي بالشهداء الذين     تحية اإلكبار واإلجالل، وقدم ال    "كما وجه اللقاء    ". فلسطين والشتات 
سقطوا في الجوالن، وكافة األراضي الفلسطينية المحتلة الذين أرادوا التعبير عن حقهم المشروع بالعودة              

للموقف الفرنسي الذي يقوم بتغطية الجرائم الـصهيونية        "وأعرب اللقاء عن رفضه     ". إلى وطنهم فلسطين  
ناني، والذي يغطي التهديدات اإلسرائيلية بشن حرب عسكرية فـي          في فلسطين، والجوالن، والجنوب اللب    

  ".المنطقة
 10/6/2011، السفير، بيروت

  
  عقبات كثيرة أمام المصالحة وفياض أفضل الخيارات لرئاسة الحكومة: القاهرة .45

» عقبات كثيرة تواجه المـصالحة    «إن  » الحياة«قال مصدر مصري رفيع لـ      :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
الحكومة هـي مفتـاح     ": طينية، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة الفلسطينية، وقال         الفلس

  ".المصالحة
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رأى المصدر أن رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض هو أحد أفضل الخيارات وأنسبها لرئاسة الحكومة،                و
ـ            «: وقال ل المؤسـسي واإلدارة    قد يكون ليس األفضل على اإلطالق، لكنه صاحب خبرة واسعة في العم
  .»بحيث ال يوضع عليها فيتو إلى أهمية تسويق الحكومة في المجتمع الدولي كي تكون مقبولة و »والمال

وعما يتردد بأن الحكومة الفلسطينيه المقبلة ستُرفض دولياً حتى في حال شغل موقـع الرئاسـة فيهـا                   -
 هناك أحكاماً مـسبقة صـدرت علـى         أشك في أن  «: ، أجاب »حماس«فياض ألنها تشكلت بالتوافق مع      

الحكومـة المقبلـة هـي      «الفتاً إلى أن    . »الحكومة، لكن ما يحسم هذا األمر رئيس الحكومة وأعضاؤها        
ثـم إن مهامهـا سـتكون محـددة     ... عباس، برنامجها السياسي هو برنامجها ) محمود(حكومة الرئيس   

الى أن تنظر إلـى كـل هـذه األمـور           » ماسح«، داعياً   »وفترتها الزمنية مجرد اشهر ال تتجاوز عاماً      
  .وتضعها في اعتبارها وهي تتخذ القرار

ال نتدخل سواء فـي هـذا       «: وعن الدور الذي تقوم به مصر للمساعده في إنجاز ملف الحكومة، قال            -
الشأن أو أي شأن آخر، لكن إذا طلب أي طرف منها المساعدة والمشورة ندلي برأينا في موضوعية تامة                  

  .، الفتاً إلى أن الحركتين في النهاية هما أصحاب القرار»ه الظروف الموضوعية المحيطةونشرح ل
وعلى صعيد األزمة التي جرت أخيراً في معبر رفح وأدت إلى تفسيرات كثيـرة، منهـا أن مـصر                    -

تعرضت إلى ضغوط خارجية جعلتها تتراجع عن تشغيل معبر رفح، أو أن الرئيس عباس ال يريد تشغيل                 
ضـغوط قويـة مـن      «، مشيراً إلى    »فعالً هناك ضغوط خارجية   «: ر في ظل غياب السلطة، أجاب     المعب

مـصر  «: وأوضح. »إسرائيل وضغوط أقل من األميركيين من أجل التراجع عن قرار تشغيل معبر رفح            
صممنا علـى   «: وأضاف. »صممت على قرارها تشغيل المعبر من دون االلتفات ألي من هذه الضغوط           

أن موقف الرئيس الفلسطيني كان إيجابيـاً       كما  . »ر رفح فتح بشكل دائم ولن يغلق مرة أخرى        موقفنا، معب 
  إزاء مسألة تشغيل المعبر وطالب بتقديم كل التسهيالت الممكنة للفلسطينيين

: وعلى صعيد صفقة تبادل األسرى الطالق الجندي اإلسرائيلي االسير في غزة غلعـاد شـاليت قـال                 -
رة الملف مجدداً منذ أيام، وسنعمل وفق ما نرى انه يمكن أن يحقق تحـسينات وشـروط                 فعالً تولينا إدا  «

  . »أفضل من خالل تعديالت قد يستوجب القيام بها
الجانـب  (نحن في مرحلة االستكشاف للمواقف من خالل اتصاالتنا المباشرة مع كل من الطرفين              « :وقال

والمخارج الممكنة والمناسـبة تمهيـداً مـن أجـل          لمعرفة العقبات ولوضع الحلول     ) اإلسرائيلي وحماس 
  ،»التوصل إلى توافق في ما بينهما

الفتاً إلى أنه عندما تتضح األمور وتتبلور في شكل كاف ستبدأ مفاوضات غير مباشـرة بـين الجانـب                   
وأوضح أن األمور حالياً ما زالت في المرحلة التمهيدية، وما جرى ال يزيد عن              . »حماس«اإلسرائيلي و   

مجرد اتصاالت ولقاءات مع المسؤولين من كل جانب الستكشاف مواقفهم، ولتوضـيح بعـض األمـور                
  .المتعلقة بالصفقة

  10/6/2011، الحياة، لندن
  

  وزير الخارجية المصري يستطلع موقف أوروبا من إعالن الدولة الفلسطينية .46
احثات مهمة في لوكـسمبورج     نبيل العربي مب  . يجري وزير الخارجية المصري د     :أحمد ربيع  - القاهرة

 22 - 20وبرلين، وذلك خالل زيارة يقوم بها تشمل مقر المفوضية األوروبية وألمانيا، خالل الفترة من               
  .يونيو

ويتصدر مباحثات العربي مع المسؤولين األوروبيين الوقوف على حقيقة الموقف األوروبي من التحركات             
بعد السعي األمريكي الجهاض هذه التحركـات ورفـض أي          العربية والفلسطينية إلعالن الدولة، خاصة      

  .دور أوروبي، خاصة الفرنسي تجاه قضايا الشرق األوسط
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تطورات األوضاع في مصر بعد الثورة، بجانب بحـث         " فستر"  كما يبحث الوزيران المصري واأللماني    
ـ                سالم العربيـة   الوضع بمنطقة الشرق األوسط، في ظل ما تشهده من ثورات، وكذا تطورات عمليـة ال
  .اإلسرائيلية المجمدة، والتحركات العربية للحصول على قرار دولي بإقامة الدولة الفلسطينية
 10/6/2011، الشرق، الدوحة

  
  واألردن" إسرائيل"تضارب األنباء بشأن ضخ الغاز المصري لـ  .47

، ففـي الوقـت     "ئيلإسرا"تضاربت األنباء أمس بشأن إعادة ضخ أنابيب الغاز لكل من األردن و           : القاهرة
الذي نفى فيه مصدر أمني بمحافظة شمال سيناء هذا االستئناف، ذكرت شركة المشغل الرسـمي لخـط                 

  ."إسرائيل"الغاز أنها عاودت ضخه لألردن و
وتعدى تضارب األنباء تصدير الغاز إلى حالة أنابيب الضخ نفسها، ففيما ذكرت ذات المصادر أنه لم يتم                 

إصالح أنبوب الغاز، أو المحطة التي تم تدميرها غرب العريش، فـإن الـشركة              حتى اآلن االنتهاء من     
أعلنت أنه تم االنتهاء من إصالح األنبوب الذي تم تفجيره بمحطـة            ” جاسكو“المصرية للغازات الطبيعية    

وأمام هذا التضارب، اكتفى محافظ شمال سـيناء اللـواء الـسيد            . نيسان الماضي / إبريل 27السبيل في   
تم بالفعل إعادة ضخ الغاز التجريبي لمنازل أهالي العريش للقضاء          “اب مبروك بالتأكيد على أنه      عبدالوه

أنه تم أمس إعادة    ” جاسكو“وفي المقابل، ذكرت مصادر بشركة       .”على نقص الغاز بمحافظة شمال سيناء     
رة تجريبيـة   الضخ بدأ بـصو   “بعد إصالح محطة السبيل، وأن      ” إسرائيل”ضخ الغاز فعلياً إلى األردن و     

  .”وتدريجية في أنبوب الغاز، على أن يتم غداً إعادة الضخ بصورة كاملة
  10/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  مرشح للرئاسة المصرية ينفي إدالءه بحديث لقناة إسرائيلية .48

نفى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في جماعة اإلخوان المسلمين فـي مـصر والمرشـح                  :لندن
 النتخابات رئاسة الجمهورية أنباء أشارت إلى إدالئه بحديث لقناة تلفزيونية إسرائيلية، حسب مـا        المحتمل

مؤكدا أن مقطع الفيديو الـذي      » بوابة األهرام «جاء في مقطع فيديو نشر على مواقع إلكترونية، من بينها           
 تلفزيونية بريطانية عام    نشر هو من مقابلة أجراها معه صحافي قدم نفسه على أنه بريطاني يعمل في قناة              

وشـدد أبـو    . »2007المقابلة قديمة أجريت قبل عـام       «وقال أبو الفتوح، في بيان صحافي، إن        . 2007
وحذر مكتب أبو الفتوح من تكرار مثل هذه األخبار التـي           . الفتوح على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية     

  .مرشح لرئاسة الجمهوريةتهدف باألساس إلى نشر أكاذيب، تسيء إلى صورته واسمه ك
  10/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  غزة عبر مصرالى قطاع سلحة من ليبيا األتهريب كميات كبيرة من  :معاريف .49

العبرية في عددها الصادر اليوم الجمعة عن انه يـتم تهريـب            " معاريف"كشفت صحيفة   : القدس المحتلة 
  .طاع غزة عبر مصر وشبه جزيرة سيناءكميات كبيرة من الوسائل القتالية من ليبيا إلى ق

 70 و   60وأضافت الصحيفة أن المئات من صواريخ الغراد القادرة على إصابة أهداف على بعد ما بين                
  . كيلومترا وقذائف صاروخية قصيرة المدى وقعت في أيدي سلطة حماس في القطاع

 القتالية المهربة من ليبيا في ظـل        وقالت الصحيفة إن مصادر أمنية إسرائيلية قلقة جدا من حجم الوسائل          
  . االضطرابات التي تشهدها

وأشارت المصادر إلى أن مصر تحاول محاربة هذه الظاهرة من خالل اعتراض قوافل األسـلحة جـوا                 
  . ولكن العديد من القوافل تصل إلى أنفاق التهريب إلى القطاع

 10/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  غزة  قطاع  أنفاق على الحدود معثالثةدمر ي األمن المصري .50

دمرت قوات األمن المصرية امس ثالثة أنفاق تستخدم في التهريب عبر الحـدود  :  د ب ا-) مصر(رفح  
  .المصرية مع قطاع غزة في منطقتي البراهمة واألحراش

» رفح«مدينتي  وذكر مسؤول أمني مصري أن األنفاق الثالثة كانت تستخدم في التهريب عبر الحدود بين               
  .المصرية والفلسطينية

  10/6/2011، الدستور، عمان
  

  وقفة احتجاجية للتضامن مع القدس في ذكرى احتاللها: المغرب .51
، وقفة احتجاجية في العاصـمة الربـاط،        )9/6(نفذ عشرات المواطنين المغاربة، اليوم الخميس       : الرباط

  .نوية الرابعة واألربعين الحتاللهاللتضامن مع مدينة القدس المحتلة وإحياء الذكرى الس
الجريمة  "ـأدان المشاركون في الفعالية التي أقيمت أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة، ما وصفوه ب              و

على مشارف مرتفعات الجـوالن الـسورية       " مسيرات العودة "التي استهدفت المشاركين في     " الصهيونية
  .اً وأصيب عشرات برصاص قوات االحتالل اإلسرائيليالمحتلة، حيث سقط ما يزيد عن عشرين شهيد

، التي تتجلى واضـحة عبـر       "الخطوة التطبيعية الفاضحة  "وفي السياق ذاته، تضمنت الوقفة استنكاراً لـ        
في المغرب بمشاركة إسرائيلية، وهو ما رأى فيه المعارضون         " المهرجان العالمي للرقص الشرقي   "تنظيم  

، ال سيما أن موعد هذا المهرجان يتزامن مع ذكـرى           "اضحة لشعور المغاربة  خطوة استفزازية و  "للتطبيع  
  .1967حرب حزيران عام 

  9/6/2011، قدس برس
  

   المستوطنات غير قانونيةتعد و1967دعم الدولة الفلسطينية على حدود ت اريطاني ب .52
ة فلسطينية على حدود ما     جدد وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ، موقف بالده الداعي إلقامة دول          : لندن

واعتبر هيغ، أن    ).فلسطين وإسرائيل (   وإن تكون القدس عاصمة لدولتين آمنتين          1967قبل حرب عام    
المستوطنات  اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وينطبق عليها القانون الدولي وإنها              

 في ردود مباشرة  الليلة الماضية على مستخدمي شـبكة           وأكد الوزير البريطاني،   .تمثل عقبة أمام السالم   
تويتر للتواصل، أن بالده تدعم العملية الدبلوماسية، وتعمل عن قرب مع الواليات المتحدة ودول االتحـاد                

ورد عن ما اذا كانت بالده ستمارس ضغوطا على إسرائيل إلى جانب تهديـد رئـيس وزراء       .األوروبي
إن المـسألة ليـست ممارسـة       : رائيل باالعتراف بالدولة الفلسطينية، قال هيغ     بريطانيا ديفبد كاميرون إس   

وكان هيغ   .ضغوط خارجية، وإن الواقع على األرض وفي المنطقة يجب أن يولد إحساسا بالخطر الكبير             
  .إن ذلك يقود إلى نتائج عكسية: عارض مقاطعة إسرائيل، وقال

  9/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الثورات العربية تعقد الوصول إلى حل: بليرتوني  .53
قال مندوب اللجنة الرباعية في الشرق األوسط، توني بلير، إن الثـورات فـي المنطقـة العربيـة          : لندن

ستصعب التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ألن إسرائيل غير متأكدة من طبيعة المخـاوف               
لهـذه  'وأضاف أنـه     . االستقرار وفقدان القدرة على التنبؤ عكس ما كان سائدا         التي تواجهها وحالة عدم   

تذهب إلـى المفاوضـات مـع      ' األسباب ولكن بنتائج معاكسة فإنه من الصعب على القيادة الفلسطينية أن          
  .'شريك إسرائيلي ال تثق به

  9/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   يقرر مقاطعة المنتجات اإلسرائيليةإقليم في اسكتلندا .54

 أصدر المجلس اإلقليمي إلقليم دانبرطوشنير في اسكتلندا، قرارا يقـضي بمقاطعـة المنتجـات               :اسكتلندا
وأصدر المجلس الذي يعتبر اكبر مجلس إقليمي في اسـكتلندا تعميمـا             .اإلسرائيلية االقتصادية والثقافية  

اتبه إسرائيلي تأييدا للشعب الفلسطيني، وكل منتجـات إسـرائيل          للمكتبات في اإلقليم لمقاطعة كل كتاب ك      
العبرية، ' يديعوت'نيجيل لورنس وهو يهودي بريطاني قال لموقع صحيفة          .األخرى التي تصل إلى اإلقليم    

ال أرى سببا لذلك سوى معاداة السامية من قبـل مؤسـسات            'انه يشعر بالغضب من عزل إسرائيل دوليا        
  .قال' سرائيلبريطانية لمقاطعة إ

  9/6/2011، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الجوالن ومخيم اليرموك    لمقتل فلسطينيين في"تأسف"ونروا األ .55
) االونـروا (اعربت وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

ي هضبة الجوالن السورية التي تحتلها اسرائيل وصدامات بين         امس عن اسفها لمقتل الجئين فلسطينيين ف      
وقالت الوكالة التابعة لالمم المتحـدة      . فلسطينيين خالل تشييع جنازة في مخيم اليرموك القريب من دمشق         

المفوض العام لالونروا فيليبو غراندي يشعر بحزن عميق لمقتل الجئـين فلـسطينين فـي               «في بيان ان    
جروح خالل االحداث االخيرة بما في ذلك في اليرموك الذي يؤوي ثلـث الالجئـين               سوريا او اصابتهم ب   

هذه االحداث المأسوية مع احداث اخرى وقعت في الفترة         «واضافت الوكالة ان    . »الفلسطينيين في سوريا  
 وتابعت ان هذه االحـداث     .»االخيرة، تذكر بأن وضع الالجئين الفلسطينيين ما زال هشا في المنطقة كلها           

تشير الى ضرورة ان تضاعف المجموعة الدولية جهودها لتأمين حل عادل ودائم لالجئين مبني علـى                «
  .»قرارات االمم المتحدة والقانون الدولي

  10/6/2011، الدستور، عمان
  

   وساعد الفلسطينيينالعالمبنهى الظلم  بيننا أل]سلمصلى اهللا عليه و [لو كان الرسول محمد: جاالوي .56
 ] صلى اهللا عليه وسلم    [مساء الخميس أن الرسول محمد    " جورج جاالوي " والكاتب البريطاني    كد السياسي 

لو كان بيننا اآلن لحاول إنهاء الظلم في العالم، ومساعدة الفلسطينيين الذين تمت سرقة بلدهم، وتم محـو                  
ـ                 " محمـد "ول  اسمها من الخريطة كما تفرق شعبها في مختلف الدول كالجئين، مؤكدا أنه لو كـان الرس

فـي تـصريحات    " جورج جاالوي "وذكر   .موجودا لوضع حدا للتمييز والظلم في أماكن كثيرة من العالم         
أن أكثر صفة يحبها في الرسول صلى اهللا عليه وسلم هي حسه العالي، وأمانته، وشجاعته mbc لفضائية 

لم نموذجا مثاليا وإيجابيا    أنه يرى بعض الشباب المس    " جورج"وأوضح   .الكبيرة، ورغبته في توحيد الناس    
  .لإلسالم، بينما البعض اآلخر يعتبر نموذجا سلبيا يحتاج لتشجيعه ليغير فكرته السلبية عن اإلسالم

  10/6/2011، السبيل، عمان
  

  لوقف تمويل األمم المتحدة إن اعترفت بدولة فلسطينية"  األمريكيالكونغرس"تحرك في  .57
مـشروع  ) جمهوري من والية أوهـايو    (األمريكي ستيف تشابوت    قدم النائب   :   حنان البدري  -واشنطن  

وقال تشابوت إنه   . قرار يدعو إلى حجب أي تمويل أمريكي لألمم المتحدة إذا اعترفت بالدولة الفلسطينية            
يأمل بأن يتوقف الفلسطينيون عن االلتفاف على مفاوضات التسوية عن طريق الـذهاب مباشـرة إلـى                 

وقال تشابوت، وهو رئيس     .تحدة في سبتمبر المقبل، لالعتراف بالدولة الفلسطينية      الجمعية العامة األمم الم   
شعرت أنه مـن    “لجنة الشؤون الخارجية الفرعية للشرق األوسط وجنوب آسيا بمجلس النواب األمريكي            

  .”المهم أن يكون واضحاً جداً أننا في الكونغرس قلقون بخصوص هذا الموضوع
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  10/6/2011، الخليج، الشارقة
  
  
  

    الجوي"أسطول الحرية"المتضامنون مع غزة مصممون على  .58
رفض الناطق باسم المتضامنين األجانب مع النضال الفلسطيني، صـفقة عرضـتها الـسلطات    : تل أبيب 

وقال إنه ورفاقه يعرفون مدى أهمية وجودهم في المنطقة، حيـث إنهـم             . اإلسرائيلية عليهم لكي يرحلوا   
ولهذا، فإنهم سيبقون مع الفلسطينيين إلى حين تتحقـق         . حتالل للفلسطينيين يساعدون على تخفيف قمع اال    

ـ     . حريتهم الجوي، الذي يخططون لتنفيذه في شهر      » أسطول الحرية «وأكدوا أنهم ماضون في التحضير ل
وأكدوا أنهم سيحضرون إلى إسرائيل في رحـالت         .المقبل بهدف كسر الحصار على غزة     ) تموز(يوليو  

وهم يؤكدون أنهم قادمون إلـى قطـاع غـزة          . يات المتحدة وأوروبا، خالل الشهر المقبل     جوية من الوال  
ولكن الطائرات اإلسرائيلية المقاتلة دمرت مطار غزة، الذي كان         . نحن نريد الوصول إلى غزة بالطائرة     «

  .»قد أقيم وفقا التفاقية دولية، ولم يعد أمامنا سوى استخدام مطار اللد
 10/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  لى االنهيارالكيان الصهيوني أوشك ع: لمركز الفلسطيني لإلعالملخبير روسي  .59

لمركـز الفلـسطيني    ردا على سؤال ل   معروف،  الروسي  المحلل  الخبير و الشاميل سلطانوف   قال  : القاهرة
" إسـرائيل "أن  ، أنـه يـرى      مستقبل الكيان الـصهيوني؟   في حوار اجري معه في القاهرة، عن        " لإلعالم

 سنة، ألنها دولة اصطناعية، وقد وجـدت فـي          20 إلى   15أوشكت على االنهيار، وهذا سيتحقق ما بين        
نزاع كوني بين تياري االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية، وكما نعلم فإن االتحاد السوفيتي قد               

، "إسـرائيل "على أساس تحالفها مع     انهار، واليوم فإن الواليات المتحدة ال تبني خططها المستقبلية للبقاء           
على أنها عالقة تورط أمريكا فـي       " إسرائيل"فهناك لوبي متصاعد في الواليات المتحدة ينتقد العالقة مع          

مآزق كثيرة، والعالقة معها تعارض مصالح أمريكا في الشرق األوسط والعالقة مع العـالم اإلسـالمي،                
ـ  وكلنا سمعنا في العام الماضي انتقاد الجنر       ، والجنرال باتريوس له مستقبله في      "إسرائيل"ال باتريوسس ل

اإلدارات القادمة، كما أنه يمثل نخبة عسكرية ونخبة لها ثقلها في صناعة القرار في الواليـات المتحـدة                  
  .األمريكية

 1/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  خمس قضايا مضيئة في معركة القدس .60
  هشام يعقوب

كُتّاب والباحثين واإلعالميين والسياسيين موضوع القدس وما آلت إليه األمور فيها بشيء            يتناول غالبية ال  
من السوداوية التي توحي بانطباعات تتلخص بأننا خسرنا معركة القدس، أو المعركة على القـدس مـع                 

ـ               . االحتالل اإلسرائيلي  ن واقـع   وما من شك في أن جانبا ال بأس به من الصورة التي يحاولون نقلها ع
القدس المؤلم هو في مكانٍ من الصحة، ولكن ذلك ليس الصورة كلها بال شك، إذ يغيـب عـن هـؤالء                     

ولـست  . جوانب مشرقة أو على األقل جوانب تشكل مبعثَ أمل وتُتمم الصورة عن القدس بألمها وأملها              
منا بما فيه الكفاية عن     في معرض التغاضي عن الجراح التي أثخنت جسد المدنية المقدسة، إذ سبق أن تكلّ             

حال القدس وتفاصيل واقعها المحزن ولكنني يعز علي أن أرى حالة القنوط واليأس تغزو شرائح األمـة                 
المختلفة بما في ذلك النُّخب والقادة، ولذلك أود أن أضيء على خمس قضايا يجب أال تغيب عـن بالنـا                    

  .ونحن نرسم صورة القدس ونتحدث عنها
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هي أن شعبنا الفلسطيني في القدس انتصر على االحتالل اإلسرائيلي في معركة الـسكان              : القضية األولى 
 أن نسبة السكان الفلسطينيين في القدس يجب أال تزيد عـن         1973منذ عام   " حدد"والديمغرافيا  فاالحتالل    

ملة في  ، وبالفعل تكثفت خطواته لتحقيق هذا الهدف وبتنا نسمع عن حاالت طرد جماعية ألحياء كا              22%
القدس، وسحب للبطاقات الزرقاء التي يحملها المقدسيون، وهدم للبيوت في مقابـل زيـادة االسـتيطان                

 ألـف   270 مستوطنة ليقطن فيها     29الستقدام أكبر عدد ممكن المستوطنين اليهود للقدس فأقاموا حوالي          
الزيادة حيث وصلت إلى    وعلى الرغم من كل ذلك استمرت نسبة السكان المقدسيين في           . مستوطن تقريبا 

عـام   % 40، ويتوقع الخبراء بأن تصل إلى       1967عام  % 26في أيامنا هذه بعد أن كانت       % 36حوالي  
لالحتالل فيما لو بقي في قدسنا إلى       " هزيمة ناعمة " وهذا ما يمكن أن يشكل       2040عام   % 50، و 2020

ف أن نسبة الزيادة السكانية للفلسطينين فـي        وفي هذه النقطة أيضا ال بد أن نعر       . ذلك التاريخ ال سمح اهللا    
لليهود، وأن عدد اليهود الذين هاجروا إلى القدس بـين          % 2.8-2.2في مقابل   % 3.5-3القدس هي بين    

 ألفًا ما يعنـي أن      313 آالف في مقابل عدد الذين هجروها مدبرين وهو          208 هو   2005-1980عامي  
  .ف آال105الهجرة العكسية لليهود في القدس هي 

هي فيما يتعلق بالجدار العازل في القدس، هذا الجدار الذي شقّ صدر المدينـة وأخـرج                : القضية الثانية 
 من أراضيها، إال أننـا   2 كلم 163وصادر حوالي   ) المدينة( ألف مقدسي خارج حدود الجدار       151حوالي  

ـ             ضمني الواضـح بـتحطم     يجب أن ندرك إلى جانب تداعياته الكارثية أنه الترجمة العملية واالعتراف ال
لقد تذرع قادة االحتالل عند البدء بتنفيذ بناء الجدار العازل          ". القدس الكبرى "وانهيار حلم الصهاينة بإقامة     

أنه لدواعٍ أمنية لكنه في حقيقة األمر لـيس         ) 2002يونيو  /دخل حيز التنفيذ في عهد شارون في حزيران       (
     لوا القـدس إلـى            سوى اإلقرار النهائي العملي بالحقيقة المرة لدى الصهاينة بأنه ليس بمقدورهم أن يحو

إضافة إلى ذلك فقد أصيب الـصهاينة بخيبـة         . ألسباب كثيرة ليس آخرها الديموغرافية    " القدس الكبرى "
كبيرة وهم يشاهدون آالف العائالت المقدسية التي وجدت نفسها خارج مدينتها العزيزة عليها بفعل الجدار               

  .ولو كان ذلك على حساب أرزاقهم وممتلكاتهم" داخل الجدار"ه المدينة تقوم بنزوح باتجا
هي أننا على الرغم من حديثنا المستمر عن مخططات التهويد التي ال تنتهي إال أننـا مـا             : القضية الثالثة 

يتهـا  زلنا ننظر إلى مدينتنا فنشاهد قبابها ومآذنها وكنائسها وأسواقها وأسوارها وآثارها فتتجلى أمامنا هو             
فها هي معالم القدس ما زالت تنطق بلسان عربي أصيل على الـرغم مـن بعـض                 . العربية واإلسالمية 

ويكفي هنا أن نحاول اإلجابة على الـسؤال اآلتـي          . التلعثم جراء التشوه والتزييف والتهويد لهذه المعالم      
ل كامل القدس مـن دون       سنة على احتال   44ماذا يعني أن يمر حوالي      : " لندرك حجم المأزق الصهيوني   

باختصار إنها غاية الفشل    ". التي يحلمون بها؟  " أورشليم" أن يفلح الصهاينة بطمس معالمها وتحويلها إلى        
 –الصهيوني ألنهم فشلوا في جعل القدس عاصمة يهودية لهم فما قيمـة كيـانهم مـن دون عاصـمتهم                    

  !.الحلم؟
 التشرذم والشِّقاق التي تسود األمة إال أنها حافظت         هي أن القدس على الرغم من حاالت      : القضية الرابعة 

وما زالت قلوب الماليين في هذه األمة       . على قيمتها كمدينة بل كقضية توحد جميع أطياف وأطراف األمة         
  .تهفو إلى القدس وتتفاعل مع ندائها على الرغم من مالحظاتنا الكثيرة على هذا التفاعل

يين وصمودهم وثباتهم في أرضهم على الـرغم مـن كـل المعانـاة              هي إيمان المقدس  : القضية الخامسة 
وتكاد تكون هذه النقطة هـي الدعامـة        . ومخططات التهجير والتطهير والتنكيل والتضييق التي تواجههم      

األساسية للنقاط السابقة، فإصرار المقدسيين الراسخ والمذهل على التمسك بمدينتهم ومواجهة االحـتالل،             
على القدس بحجرها وبشرها رغم قلة الحيلة وضعف الوسيلة هو الذي يمنع أو يؤخر              ومنعه من اإلجهاز    

  .على األقل تحقيق حلم الصهاينة بالسيطرة على القدس
إن استعراض بعض الجوانب المشرقة في معركتنا مع االحتالل في القدس أو عليها ال يبتغـي إطالقـاً                  

بل يرمي إلى بعث األمل واستنهاض الهمم واالنطـالق         اإليحاء بأننا في موقف مطمئنٍ في هذه المعركة،         
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للبناء على ما سبق من نوافذ ومحطات أمل لصياغة مشروع متكامل تتبنّاه وتقوده األمة بكـل شـرائحها                  
  .لتثبيت المقدسيين ودعمهم والحفاظ على هوية القدس العربية واإلسالمية

10/6/2011  
  

  خطاب أوباما أستذة ونفاق وتدخل فظ .61
  يقمنير شف

إن أول ما يجب أن يذكره المرء وهو يستمع إلى خطاب أوباما ما رسم من هالـة حـول خطابـه فـي                       
فقد أثبتت التجربة أن ثمة هوة بين ما يقول وما يطبق           . القاهرة، ومن قبل خطابه في تركيا في بداية عهده        

يتراجع عنه كلما اختلـف     ناهيك عما   . على األرض، أو في أحسن الحاالت، ما يريد وما يستطيع تحقيقه          
  .مع نتنياهو

التجربة مع خطابات أوباما جاءت مخيبة آلمال كل الذين لم يفرزوا بين ما هـو نفـاق ومـا تـستبطنه                     
فأوباما تابع الكثير من سياسات الرئيس جورج دبليو بوش، وعنـدما           . الكلمات، أو بين األهداف الحقيقية    

ولكن بكلمات أو شعارات أخـرى، وأحيانـاً بأسـلوب    . ف نفسهاكان يبدو مختلفاً يكون ساعياً إلى األهدا  
  . آخر

ولكن . في خطابه األخير الذي نحن بصدده يبدو مرحباً بثورتي التغيير اللتين انتصرتا في تونس ومصر              
من دون أن يقول أن كالً من زين العابدين بن علي وحسني مبارك كانا ينفذان في سياستيهما الخارجيـة                   

  . ولم يزل مطلوباً من العهود الجديدة.  االقتصادية ما هو مطلوب منهما أميركياًوالداخلية
السياسة نفسها إزاء الكيان الصهيوني، السياسة نفسها إزاء االرتهان ألميركا، السياسة نفـسها             : فالمطلوب

حملها اإلدارة  في الموقف من المقاومات وكل ممانعة تراعي الحقوق الفلسطينية، كما األجندة نفسها التي ت             
األميركية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمـسار االقتـصاد المـصري               

  .والتونسي
ولهذا ال يستطيع أوباما    . بل حتى في موضوعي الفساد واالستبداد فثمة عالقة بينهما والسياسات األميركية          

فالفساد يعني عشرات ومئات مليارات الـدوالرات التـي   . التخلي عنهما، أو عدم االستمرار في تطبيقهما    
ثم هل يصدق أحد أن أوباما يحتمل ما يمكن أن          . تُحول إلى بنوك أميركا وشركاتها وبورصتها وعقاراتها      

تفرزه صناديق االقتراع العربية من نتائج، أو يحتمل ما سيعبر عنه الشباب إزاء السياسات الـصهيونية                
  .نواألميركية في فلسطي

من هنا يعلم أوباما أن ما حملته رياح التغيير في كل من الثورتين في مصر وتونس ذاهبة فـي االتجـاه                     
المعاكس للسياسات األميركية ليس في الموضوع الفلسطيني فحسب، وإنما أيضاً في كل مجال آخـر وال                

  . سيما في االقتصاد
بـل  . ا تشتهي سفن أميركا والكيان الصهيوني     فأوباما أراد في كل خطابه أن يحرف تلك الرياح لتهب كم          

بل لم ترد فيه كلمة أو جملة إالّ وُأريد منها تحذير الثـورات             . إن الخطاب كله مؤسس لتحقيق هذا الهدف      
العربية من أن تشقّ طريقها الذي يراعي المصالح العليا لمصر وتونس والعـرب والبلـدان اإلسـالمية                 

  . والعالم ثالثية
زين العابدين بن علي لم يكونا مجرد فاسدين أو باحثين عن التوريث فحسب وإنما كانت               فحسني مبارك و  

لهما، أيضاً، سياسات خارجية وداخلية يريد أوباما من التغيير أن يسير باتجاههما حرفاً حرفاً، عـدا فـي      
 بـشكل أقـل   ولكن. بعض الجوانب المتعلقة بحريات صحفية أو سياسية، أو التحكم في صناديق االقتراع          

  .فظاظة وفضيحة من الحال السابقة
صحيح أن ثمة انحناء في الخطاب أمام ثورات التغيير، وصحيح أن ثمة الكثير من كلمات النفاق بعد أن                  

ولكن الخطاب كلـه اتـسم بالتعـالي واألسـتذة          . فرضت نفسها على أرض الواقع وأخذت تشق طريقها       
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ويـا للوقاحـة حـين يـستغرق        . ية والديمقراطية واالقتصاد  وإعطاء التعليمات، وهو يتناول قضايا الحر     
  . بإعطاء الدروس ضد ما يسميه الكراهية

ولم يلحظ أية عالقة للكيان الصهيوني      . فأوباما حين تناول الكراهية اتجه خطابه نحو الفلسطينيين والعرب        
فلسطيني من وطنهم ومـصادرة     فأوباما ال يعتبر أن تهجير ثلثي الشعب ال       . وعنصرييه بها أو بشيء منها    

بيوتهم وأراضيهم وحتى تراثهم الفني والثقافي والحضاري يدخل في أعمال الكراهية وجـرائم الحـرب               
  . واإلبادة

 15/5وأوباما ال يرى في إطالق الرصاص المتفجر على الشباب الذين وقفوا على الشريط الشائك فـي                 
ح، أية كراهية؟ فالكراهيـة مـن نـصيب الـذين           مصرين على اإلعالن عن حق العودة، ومن دون سال        

  . يطالبون بحق العودة إلى ديارهم وليس من جانب الذين يطلقون النار بال داع أو ضرورة
وعندما يتحدث عن الحل الذي يريد أن يسعى إليه يشدد على يهودية دولة الكيان الصهيوني واالعتـراف                 

يشطب كل الحقوق الفلسطينية ويزور التاريخ ويتبنى المقولـة         ال يدرك أنه بذلك     " وطناً قومياً لليهود  "بها  
  . الصهيونية بالكامل

وبهذا ال يكون الحل الذي يقترحه، كما يتوهم البعض، عملية تسوية سياسية تقوم على اعتبارات واقعيـة                 
. نيينومصلحية وموازين قوى، وإنما تضمن حالً أيديولوجيا يراد فرضه على العرب والمسلمين والفلسطي            

فإذا كانت التسوية السياسية مرفوضة فكيف التسوية األيديولوجية التي تقوم على أساس نظرية توراتيـة               
  . مفبركة أيديولوجياً حتى الحد األقصى

ثم يجب االنتباه إلى أن تناول أوباما الوضع العربي بعامة والوضع في كٍل من ليبيا والـيمن والبحـرين                   
دخالً فظاً في الشؤون الداخلية ومحاولة لإلمالء والصيد في المـاء العكـر             وسوريا يحمل في ما يحمل ت     

  . فخطاب أوباما نفث السم حيثما دار والتفت. وتوجيه الدفة لتحقيق هيمنة أميركية تستبق نتائج الصراع
فأوباما يتدخل هنا حتى بالتفاصيل ورسم خرائط طريق ويقرر من يريد أن يرحل وكيف يجب أن يرحل،                 

  . ومن يمكن أن يبقى ولكن كيف يبقى وتحت أية شروط.  أية شروطوتحت
) أوبامـا (فإلى جانب ما تحمله كلمات الخطاب من تدخل في الشأن الداخلي وحض على التآمر، ال يلحظ                 

أن موقعه الواقعي في ميزان القوى يجعل من تدخله والطريقة التي يتدخل بها قفزاً في الهـواء أو رميـاً             
  . بحر من دون أن يتأكد إن كانت ستصيد أو ستعود خائبة أو ستعود بالتافه من السمكللصنارة في ال

إن أوباما ال يريد أن يتصرف ضمن حدوده وإمكاناته وهذا أمر مكرر في اإلمبراطوريات وهي تتهـاوى    
  . وتظن أنها ما زالت في أوج عظمتها

ضع الوحيد الذي يمكنه أن يعامله كما لو كـان          إذا كان أوباما يظن أنه تمكن من الوضع في ليبيا وهو الو           
يملك زمامه بسبب تدخله العسكري هو واألطلسي في التأثير في مجرى الصراع فإن تأثيره في األقطـار             

  . األخرى جميعاً ثانوي، وأقل بكثير مما يحاول أن يوحي
وإن . ولكن ذلك مجرد إيهام   فهو يحاول اإليهام بأنه القادر على تحويل دفة الصراع في االتجاه الذي يريد              

كان له من بعض الصدقية، فصدقيته آتية من تبرع بعض القوى الداخلية في االستقواء به، والتآمر معـه                  
وحتى في المثل الليبي ثمة قوى شعبية كبيـرة  . على شعبها ولكن هذه القوى تواجه قوى شعبية أكبر منها         

  . حيل القذافيتعارضها وال بد من أن تدخل معها في صراع بعد ر
على أوباما أن يتأدب ويعرف حدوده وهو يخاطب الفلسطينيين والعرب والمسلمين بـل شـعوب العـالم                 
الثالث بل الدول الكبرى األخرى، فالخطاب الذي ينبع عن عنجهية وأمجاد ماضية ال قيمة له حين تكـون     

  . موازين القوى تكذبه أو هي في طريقها لتكذيبه
وذلك حين عرض الخطـوط العريـضة لحـل         . د من يرحب به ويقرأ فيه تغييراً      ولكن هذا الخطاب وج   

وذلك بالرغم  . 1967القضية الفلسطينية حيث أخذوا منه اإلشارة إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية في حدود              
  . من اشتراطه االعتراف بيهودية دولة الكيان الصهيوني وإسقاط حق العودة
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باسم محمود عباس أنه على استعداد للعودة إلى المفاوضات على أسـاس            واألنكى أعلن الناطق الرسمي     
  . 67أي إذا قبِل نتنياهو مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ. خطاب أوباما

مع ابتالع الشق المتعلق بأن تكون      " حليمة لعادتها القديمة  "طبعاً في هذا اإلعالن طعن للمصالحة، وعودة        
  . ، ومع تجرع كأس إسقاط حق العودة"ن القومي لليهوددولة إسرائيل الوط"

ولكن مع ذلك تراجع أوباما، ومن دون أن يطرف له جفن، بعد يومين من خطابه العتيد موضحاً أنـه ال                    
ـ         وإنما بعد أن يجري تبادل األراضي واإلقـرار بمـا           67يقصد أن تقوم الدولة الفلسطينية على حدود ال

  ). أي كل ما هو مخالف للقانون الدولي(قع حدث من تغيير على أرض الوا
وبهذا يكون قد قدم هدية ثمينة لكل من يمكن أن يكون قد خدع في لهجة الخطاب النفاقية والخبيثة التـي                    

واألهم هدية للناطق الرسمي الفلسطيني الذي ذهبت بـه الخفـة سـريعاً             . وجهها لثورتي مصر وتونس   
  .للخطوط العريضة التي وردت في خطاب أوباماللموافقة على بدء المفاوضات وفقاً 

ومن ثم  . متى تدرك المعارضات العربية أن أوباما في خندق نتنياهو، أو كالهما في سلة واحدة             : والسؤال
يصار إلى التعامل معه باعتباره تعامالً مع نتنياهو؟ ولكن السؤال غير موجه إلى سـلطة رام اهللا حيـث                   

  ".فالج ال تعالج"الحال 
  9/6/2011،  الجزيرة نت، الدوحةموقع

  
  حق العودة ومستجدات الصراع .62

  عوني فرسخ
 تقريراً للجمعية العامة متضمناً المطالبة      16/7/1948قدم وسيط األمم المتحدة الكونت فولك برنادوت في         

ين بأن يكون النقب ضمن القسم العربي مقابل ضم الجليل الغربي للقسم اليهودي، والتوصية بإعادة الالجئ              
. الصهيونية اإلرهابية بقيـادة إسـحاق شـامير         ” شتيرن“وفي اليوم التالي اغتالته منظمة      . إلى ديارهم   

 . 11/12/1948 في   194/3واستناداً لتقرير برنادوت أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم           
انهم، والعـيش بـسالم مـع       أن الالجئين الراغبين في العودة إلى أوط      “منه على   ) 11(وقد نصت المادة    

جيرانهم، يجب أن يسمح لهم بذلك في أول فرصة عملية ممكنة، ودفـع تعـويض لممتلكـات الـذين ال                    
يرغبون في العودة، ودفع تعويض للخسارة والضرر الذي أصاب الممتلكات ألصحابها وإرجاعهـا إلـى         

وعليه فالقرار نص على حـق       . ”أهلها من قبل الحكومات والسلطات المسؤولة بناء على القانون الدولي         
  .العودة والتعويض معاً وهو صادر وفقاً للقانون الدولي

  لم ينشىء حق العودة، وإنما كان مجرد تأكيد حق العـودة             194ويقرر خبراء القانون الدولي أن القرار       
 لكل فرد   يحق“منه على   ) 12(األصيل المؤكد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي ينص في المادة            

) 13(واألمر نفسه نصت عليه المـادة       . ” أن يغادر أي بالد، بما في ذلك بالده، كما يحق له العودة إليها            
. ” ال يحرم أحد تعسفاً من حق دخول بلده       “: من االتفاقية الدولية لحقوق اإلنسان المادية والسياسية بقولها       

كاماً بحق العودة فـي حـاالت االحـتالل          التي تضمنت أح   1949كما تضمنت ذلك اتفاقيات جنيف لعام       
 فإنه بذلك   194ولما كانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد والت تأكيد القرار           . العسكري والنزاع المسلح    

  .في القانون الدولي” القاعدة اآلمرة“اكتسب قوة 
من ثالثـة   ”  الدولية لجنة التوفيق “ شكلت   194/3وفي أعقاب إصدار الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار         

فعقدت اللجنة لهذه الغايـة     . أمريكي وفرنسي وتركي، وكلفتها بالعمل على تنفيذ القرار الدولي          : أعضاء
بروتوكـول  “وصدر عنه   ” إسرائيل” بحضور ممثلي الدول العربية و     12/5/1949اجتماعاً في لوزان في     

ولما كان رئيس اللجنـة األمريكـي        . 194متضمنة القرار   ” وثائق عمل “الذي أرفق به ما سمي      ” لوزان
يعمل بتوجيه إدارات ملتزمة بالمشروع الصهيوني أشغل اللجنة بمسائل ال تتصل بتنفيذ القرار الـدولي،               
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ما فيه الداللة علـى عـدم جـدوى     . 1964بحيث إنها لم تعد الجئاً واحداً حتى توقفت عن نشاطها سنة  
يزان القدرات واألدوار مختالً لغير صـالح أصـحاب الحـق           الركون للقرارات واللجان الدولية ما دام م      

  .الشرعيين
 لم يفارق الطموح للتحرير والعودة فكر ووجدان الشعب العربـي           1948وعلى مدى سنوات ما بعد نكبة       

الفلسطيني، سواء الصامدين في الوطن المحتل من النهر إلى البحر، أو الموجودين في الشتات العربـي                
ر هذا الطموح عن ذاته برفض كل مشروعات اإلسكان والتوطين التي والت اإلدارات             ولقد عب . والدولي  

كمـا بـانخراط     . 1949األمريكية والحكومات األوروبية وغيرها من الهيئات الدولية طرحها منذ عام           
عشرات آالف الشباب في فصائل المقاومة، التي وإن لم تحقق تحرير الوطن المغتصب إال أنهـا حالـت                  

  .قوط إرادة الممانعة والمقاومةدون س
 الصهيوني منذ الربع األخير للقرن التاسع عشر يتضح أنه لم يكـن             -وحين يقرأ تاريخ الصراع العربي      

الشعب العربي الفلسطيني والتجمع االستيطاني العنـصري الـصهيوني،         : قاصراً على طرفيه المباشرين   
 ومحيطها العربي، فالحركة الصهيونية لها عمقها       وإنما هو ممتد إلى ما وراء مسرح الصراع في فلسطين         

االستراتيجي الممتد على جانبي األطلسي، فيما الحراك الوطني الفلسطيني شديد الحساسية والتأثر بالواقع             
ودائماً كانت قوى الممانعة والمقاومة الفلسطينية لهـا        . الرسمي والشعبي العربي ما بين المحيط والخليج        

ولطالما روت دماء الشهداء العرب، من أغلب األقطار، تراب فلسطين التـي            . لعربية  حاضنتها الشعبية ا  
وبالمقابل كان للواقـع الرسـمي العربـي        . احتلت موقعاً قدسياً عزيزاً في وجدان شعوب األمة العربية          

  .انعكاسه شديد التأثير على الحراك الوطني الفلسطيني، وبالذات على حق العودة
يت جميع مشروعات اإلسكان والتوطين القدر األكبر من القبول، واألقل من الممانعـة            لق 1949ومنذ عام   

وعلى العكس تماماً كانت المواقف الشعبية العربية داعمة الرفض الشعبي          . على الصعيد الرسمي العربي     
لحديث عـن   ومنذ الردة الساداتية وتوقيع اتفاقيتي كامب ديفيد لم يفتر ا         . الفلسطيني لكل تلك المشروعات     

حق العودة فقط، وإنما توالت الطروحات العربية التي تحمل شبه التخلي عن حق العودة، ولـيس اتفـاق                  
أوسلو الذي أجهض النتائج التي بشرت بها انتفاضة أطفـال الحجـارة، إال مـن بعـض آثـار الخلـل                     

ني السابق العمـاد إميـل      ولوال الموقف الصلب للرئيس اللبنا    . االستراتيجي الذي أحدثته الردة الساداتية      
  .194لحود لما جرى تضمين مبادرة القمة النص على حق العودة وفقاً للقرار 

واليوم لم يعد األمر قاصراً على إسقاط المقاومة اللبنانية هيبة الجيش الصهيوني، الذي كان يوصف بأنـه            
 تجـاوز هـذا اإلنجـاز       وإنمـا . ال يقهر، وعجزه عن استردادها بالمحرقة التي اقترفها في قطاع غزة            

 وفي الـضفة المحتلـة والقـدس        1948التاريخي بمسيرات األلوف داخل األرض العربية المحتلة عام ،        
مطالبة بالتحرير والعودة، وزحف عشرات األلوف لحدود الوطن المحتل، وتساقط الشهداء والجرحى في             

نية واألمريكيـة علـى الزحـف       الضفة والجوالن المحتلين، وفي مارون الرأس، وفي ردة الفعل الصهيو         
الشبابي السلمي داللة قاطعة على نقلة نوعية في معادلة الصراع حيث أصبح شباب وصبايا األمة العربية                
هم الرقم الصعب في المعادلة، وأن ميزان القدرات واألدوار لم يعد كما كان أيـام التغـول األمريكـي                   

  .والعربدة الصهيونية في وطن عربي فاقد المنعة
عد أن عمد الشباب والصبايا حق العودة بدمائهم الزكية بات على أصحاب المبادرات العرب، وأركـان                وب

منظمة التحرير الفلسطينية في مقدمتهم، إعادة النظر في كل ما صدر عنهم تجاه حق العودة، في ضـوء                  
والنكسة، فضالً   الصهيوني التي جسدتها المسيرات السلمية في ذكرى النكبة          -مستجدات الصراع العربي    

عن وضوح انسداد آفاق التسوية ووصول نهج أوسلو الفلسطيني إلى طريق مسدود، وتصاعد المطالبـة               
هل تجـد مـستجدات     : والسؤال األخير . في القاهرة وعمان إلسقاط معاهدتي كامب ديفيد ووادي عربة          

م أن ذلك لما يزل بعيـد       الربيع العربي على صعيد الصراع العربي الصهيوني صدى عند صنّاع القرار أ           
  المنال؟
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  10/6/2011، الخليج، الشارقة
  
  
  
  

  ال دموع... انتفاضة شموع .63
  أسعد عبد الرحمن. د

في ظل األوضاع الراهنة، ال يرى الفلسطينيون واإلسرائيليون احتماالً يـذكر السـتئناف المفاوضـات،               
كـل مـن الكـونجرس األميركـي        خاصة عقب الخطابين اللذين ألقاهما رئيس الوزراء اإلسرائيلي أمام          

الصهيونية، واللذين حازا على تعاطف واضح، دون أن يقدم خاللهمـا جديـداً إلقـرار               " آيباك"ومنظمة  
الرئيس الفلسطيني على أن    " حث"مع الفلسطينيين، بل وجدناه يجدد رفضه تقسيم القدس، ويكرر          " السالم"

بشأن إرجـاع أراضٍ فـي      " سخياً"بأن يكون   ) يةويا للسخر (، واعداً إياه    "حماس"النأي بنفسه عن حركة     
  !، معلناً تمسك إسرائيل بغور األردن"السالم"الضفة الغربية المحتلة إذا ما سعى عباس لتحقيق 

نتنياهو أفـضل متحـدث     : "يقول" يدعوت أحرانوت "في صحيفة   " ناحوم برنيع "وعن هذا الموضوع كتب     
وأعضاء الكـونجرس يحبـون     ... سرائيليين يحبون أميركا  جميع اإل . باسم إسرائيل في الواليات المتحدة    

من المؤسف أن أعضاء الكونجرس لن يكونوا       "، إال أنه يؤكد الحقاً على نقطة مركزية وهي أنه           "إسرائيل
مشاركتهم في السياسة الخارجيـة هامـشية وتـأثيرهم عليهـا           . موجودين حين تواجه إسرائيل المشاكل    

ا من سيبحثون عن مأوى في عسقالن وبئر الـسبع إذا مـا اسـتأنفت               واألهم من ذلك أنهم ليسو    . ضعيف
  ".حماس إطالق الصواريخ من غزة

يعلم نتنياهو جيـداً أن الـشروط التـي         ": "معاريف"في مقال له بصحيفة     " بن كاسبيت "ومن جهته، يقول    
فلسطيني فـي أي    لن يقبلها أي    . وضعها لعملية السالم ال يمكن أن تمثل نقطة بداية بأي حال من األحوال            

. مكان من العالم، ولن تدعمها أي دولة عربية، ولن يتعامل أي شخص في أوروبا معها على محمل الجد                 
لـن يتحقـق    . لن يغير أي شخص موقفه تجاه إسرائيل بعد هذه الكلمة         . لن يغير أحد موقفه تجاه نتنياهو     

، المعلـق   "اري شافيت "السياق نفسه، قال    وفي  ". لم تقدم الكلمة أي خطة للسالم     . السالم نتيجة لهذه الكلمة   
صنع سالماً مع الكـونجرس إال أنـه أدار         "، إن إسرائيل تذهب في طريق مسدود، فنتنياهو         "هآرتس"في  

، المعلق في القناة التلفزيونية الثانية الخاصة، فقد قال بنبرة جدية إنه            "إيمانويل روزين "أما  ". ظهره للعالم 
  ".ستحق انفجاراً مروعاً في سبتمبر المقبلبعد التصفيق في الكونجرس ن"

وفي ضوء، أو باألحرى في ظالم الموقف اإلسرائيلي المناهض للسالم، يأتي حديثنا اليوم عن ضـرورة                
المسارعة لوضع برنامج عملي لتحرك جماهيري فلسطيني واسع، تظهر ثماره بـالتوازي مـع تـصميم            

ل إلى مجلس األمن الدولي للحـصول علـى االعتـراف         السلطة الفلسطينية على التوجه في سبتمبر المقب      
، بدأت إبداعات   1936فمعروف أنه منذ االنتفاضة األولى عام       . 1967بالدولة الفلسطينية على حدود عام      

وفي ظل الصحوة العربية وعبر التجربة الفلسطينية       . الدروس الفلسطينية في كيفية مقاومة المحتل تتوالى      
، نحن بحاجة إلـى     2000 وصوالً إلى انتفاضة عام      1936التي بدأت منذ عام     الرائدة في هذا المجال، و    

انتفاضة شعبية شاملة، بمعنى أن تكون أحداثها يومية وال ضير في أن تبدأ موسمية، كأن تكون في أيـام                   
وإن كانت التحركات االحتجاجية الشعبية العربية السلمية مبررة ضد بعض األنظمة القمعية،            . الجمع أوالً 

هي على كل حال جزء من أبناء الوطن الواحد، فإن مبررات االنتفاضـة الـشعبية الـشاملة للـشعب                   و
فهذا الشعب يواجه جنوناً إسرائيلياً ليست له حدود؛ يصر على عدم رؤية            . الفلسطيني كثيرة وكثيرة للغاية   

ـ  . قباحة سياسته التي تتوغل بعيداً في عقلية عدوانية عنصرية عسكرية توسعية           ا تـأتي الرغبـة     من هن
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الواسعة في وضع برنامج عملي خالل أقرب فرصة ممكنة لتحرك جماهيري، على أن تتجه التحركـات                
  .اليومية نحو الحواجز اإلسرائيلية العديدة حاملة الشموع بدالً من الحجارة

بضرورتها، إن نجاح انتفاضة شعبية من هذا الوزن، باإلضافة إلى اقتناع القيادة الفلسطينية شبه المتوفر               
 في المئة من أبناء الشعب الفلـسطيني        97فرغم أن نحو    . يحتاج عودة الفصائل الفلسطينية إلى الجماهير     

هم من المستقلين، وفقاً ألحاديث رسمية أقرها عديد من قادة الفصائل نفسها، فإن هنالك مسؤولية كبيـرة                 
ماهير، والعـودة إلـى العمـل الفـصائلي         تقع على كاهل الفصائل، تبدأ أوالً بإعادة تفعيل نفسها مع الج          

وعندها ستعود منظمة التحرير إلـى الـدور        ... المشترك، وإعادة االعتبار للجسم الوطني الموحد سياسياً      
وعلى المستوى ذاته، يأتي أيضاً دور مؤسسات المجتمع المدني التـي           . المركزي الذي طالما لعبته سابقاً    

ى، سواء على الصعيد الوطني العـام أم علـى صـعيد البـرامج              لعبت دوراً هاماً خالل انتفاضة األقص     
  .اإلغاثية اإلنسانية للمواطنين الفلسطينيين

االحتاللية ) اآلبارتايد(هذه األيام، وأكثر من أي وقت مضى، تطفو على السطح سياسة الفصل العنصري              
ا االستفزازية األحادية فـي     وفيما تستمر إسرائيل في خطواته    . مقرونة بالممارسات اإلحاللية اإلسرائيلية   

عموم الضفة الغربية، فضالً عن اإلجراءات األحادية التي تقوم بها في القدس الـشرقية بهـدف تهويـد                  
الكبـار  "تبين زيف مقولة إسـرائيل بـأن        ... المدينة وتغيير معالمها وهويتها وإفراغها من أهلها العرب       

 والتغير الجاري في العالم العربي يخدم القـضية         فالجماهير ما زالت بخير،   ". يموتون، والصغار ينسون  
جماهيريـة سـلمية    " انتفاضـة "هنا يجب التأكيد على ضرورة المبادرة إلـى         . الفلسطينية دون أدنى شك   

... انتفاضة شموع "وحضارية أسوة باالنتفاضة الفلسطينية األولى، وبما حدث في كل من تونس ومصر؛             
اء على األطالل، وهو أمر يتطلب المحافظة على المصالحة الوطنيـة           ، قوامها االبتعاد عن البك    "ال دموع 

العبثية والثبات في مواجهة الضغوط الهائلة      " المفاوضات"وعلى وحدة الموقف الفلسطيني من العودة إلى        
التي يتعرض لها الفلسطينيون، فضالً عن المحافظة على الدعم الدولي المتزايد الـذي يـؤمن بـشرعية                 

ففي أحدث  . عندئذ، سننجح في إطالق انتفاضة ثالثة تكون سلمية هذه المرة         . طينية وسلميتها المطالب الفلس 
استطالع للرأي أعده الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني الستطالع الرأي، أجـري خـالل               

حـدوث  يتوقعـون   )  في المئة  70.5(، تبين أن أغلبية الجمهور الفلسطيني       2011 مايو 12 و 5الفترة بين   
ومقارنة باستطالع آخر أجري في الفترة نفسها من العام الماضي، يتـضح ارتفـاع تلـك       . انتفاضة ثالثة 

 فـي   72.2 إلى   2010النسبة حالياً، إذ كانت نسبة المعارضين لحدوث انتفاضة ثالثة قد وصلت في عام              
  . في المئة22.8المئة ونسبة المؤيدين لحدوثها 
يباً، وبخاصة فلسطين، مفعمة بأنواع من الديناميت االجتمـاعي والـسياسي           والواقع أن المنطقة كلها تقر    

  .الجديد
  10/6/2011، ظبي أبواالتحاد، 
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