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  ليبرمان يهدد بإلغاء كل االتفاقات مع الفلسطينيين إذا طالبوا بانضمام دول فلسطينية إلى األمم المتحدة  .1

اكد وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان ووزيرة خارجية االتحاد االوروبـي           : ـ ا ف ب    القدس
 انهما اختلفا خالل لقاء في القدس بشأن امكانية العودة الى المفاوضات مـع              ]أمس [ثرين آشتون الجمعة  كا

وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها االذاعة العامة ان فرص استئناف المفاوضات المباشـرة             . الفلسطينيين
قات مع الفلسطينيين اذا طـالبوا      هدد ليبرمان خالل اللقاء بالغاء كل االتفا      و. 'معدومة') سبتمبر(قبل ايلول   

اعالنـا احـادي    'ونقلت االذاعة العامة عن ليبرمان قوله ان        . بانضمام دولة فلسطينية الى االمم المتحدة     
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ـ            الماضية واسرائيل لن تكون     18الجانب لدولة فلسطينية يعني نهاية االتفاقات التي ابرمت في السنوات ال
 الى االمم   1967دة الفلسطينيون طلب انضمام دولة فلسطينية بحدود        وينوي القا .  'مرتبطة بهذه االتفاقات  

.  سبتمبر في غياب اي آفاق للتفاوض مع اسـرائيل         /المتحدة خالل الجمعية العامة لالمم المتحدة في ايلول       
 والتي سـتلغى    1993مبادرة من هذا النوع ستشكل انتهاكا التفاقات اوسلو الموقعة في           'وقال ليبرمان ان    

وحمل وزير  .  'فرص استئناف مفاوضات مباشرة معدومة    'اال ان ليبرمان اكد في الوقت نفسه ان         . 'بذلك
ال يريـد الـسالم بـل       'الخارجية االسرائيلي بعنف على الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهمه بانـه            

    .'المواجهة
  18/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  67الدولة الفلسطينية على حدود الـ يطالب االتحاد األوروبي باالعتراف بعباس .2

 طالب الرئيس محمود عباس، االتحاد األوروبي باالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام :رام اهللا
  . وعاصمتها القدس الشرقية، سواء بشكل أحادي أو جماعي1967

يرة خارجية االتحاد جاء ذلك خالل استقبال الرئيس مساء الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، وز
  .األوروبي كاثرين اشتون

 دول 6إن هناك 'وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عقب اللقاء، 
 دولة نأمل أن تعترف 21أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، ويوجد لدينا سفارات فلسطينية فيها، وباقي 

ة من أجل تثبيت والحفاظ على مبدأ حل الدولتين، وهو مبدأ سيادي لكل دولة بالدولة الفلسطينية المستقل
  .'على حدة

كذلك طلبنا من االتحاد األوروبي مساعدتنا في قضية الذهاب إلى األمم المتحدة لنيل عضوية 'وأضاف، 
 لعرضها  من خالل توجيه رسالة إلى السكرتير العام لألمم المتحدة1967فلسطين الكاملة على حدود عام 

  .'على مجلس األمن الدولي
إن هذه الخطوة ال تهدف إلى عزل إسرائيل، وإنما تهدف إلى تكريس مبدأ حل 'وتابع عريقات قائال، 

 وعاصمتها القدس لتعيش بأمن وسالم إلى 1967الدولتين، والقول إن دولة فلسطين هي على حدود 
  .'جانب دولة إسرائيل

ولي مساعدتنا ألن استمرار نتنياهو بسياسة اإلمالءات وسياسة االغتياالت بالتالي على المجتمع الد'وقال، 
واالقتحامات وفرض األمر الواقع على األرض يثبت أنه ليس شريكا في عملية السالم، لذلك فإن 

 عبر آلية االعتراف من ناحية، وتثبيت عضوية 1967المطلوب هو تثبيت مبدأ حل الدولتين على حدود 
  .'1967د الرابع من حزيران عام فلسطين على حدو

إن اشتون ردت بأن هذا األمر يناقش داخل أروقة االتحاد 'وحول رد االتحاد األوروبي قال عريقات، 
  .'األوروبي، واالتحاد األوروبي خياره أن األولوية هي الستئناف عملية السالم

ة، ولكن أيضا لم نسمع منها أنها لكن نحن لم نسمع منها أنها تعارض الذهاب إلى األمم المتحد'وأضاف، 
تؤيد الذهاب إلى األمم المتحدة، لكن على األقل بقي الحوار مفتوحا معهم وسيكون على أكثر من مستوى 

  .'حول هذه المسألة
الرئيس أكد أن موقف الجانب الفلسطيني هو استئناف عملية السالم عندما نسمع 'وأوضح عريقات، أن 

تحدث عن دولتين ويقبل هذا المبدأ ويوقف االستيطان خاصة في مدينة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ي
  .'القدس

وفيما يتعلق بقضية المصالحة، أشار عريقات إلى أن الرئيس محمود عباس أكد للوزيرة اشتون أن 
، وأنه ال يمكن لعملية السالم 1967المصالحة الفلسطينية هي الطريق لمبدأ حل الدولتين على حدود عام 

  .'ح دون تحقيقها، وهي الطريق إلى صندوق االقتراعأن تنج
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كذلك أشاد الرئيس بالحضور الكبير من قبل سفراء االتحاد األوروبي لحفل توقيع المصالحة الذي ': وقال
  .' سفراء، والرئيس شكر البارونة اشتون على ذلك10تم في القاهرة، حيث كان هناك أكثر من 

فلسطينية الجديدة لن تكون حكومة محاصصة بل ستكون مكونة من أكد الرئيس أن الحكومة ال': وأضاف
، وبرنامجها سيكون برنامج الرئيس، وستعمل على إعادة إعمار قطاع غزة، 'تكنوقراط'شخصيات مستقلة 

والتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية، وستقوم منظمة التحرير بعقد انتخابات المجلس الوطني في 
  .'نفس الوقت

 18/6/2011 سما اإلخبارية، وكالة
  

  الضغوط العسكرية والسياسية والمالية لم ولن تدفعنا لتقديم التنازالت: هنية .3
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن كافة الضغوط التي مورست على الحكومة : غزة

 والحقوق ولن تفلح في بالضغط العسكري والسياسي والمالي لم تفلح في دفعها لتقديم التنازل عن الثوابت
  .ذلك بالمستقبل

الواقع مقابل استراحة النور في " أبو بكر الصديق"مسجد ) 6-17(وقال هنية خالل افتتاحه الجمعة 
الحكومة لم : "جنوب مدينة غزة، بحضور عدد من الوزراء ونواب المجلس التشريعي" نتساريم"محررة 

 تنازلت وما انكسرت، وعبرت عن دماء الشهداء تنكسر طيلة سنوات الحصار الخمس الماضية، وما
  ".وتضحيات األسرى والجرحي

نستشعر ونحن نفتتح هذا المسجد أننا انتصرنا أوال حينما حررنا هذه األرض، انتصر : "وأضاف
المجاهدون وانتصر الشهداء واألسرى والجرحى والمرابطون، انتصرنا حين أخرجنا اليهود من هذه 

  ". عليهم أن يكونوا خارج هذه األرضاألرض وحينما فرضنا
انتصرنا إذ حررنا هذه األرض بالسواعد والجهاد والمقاومة والقتال وجها لوجه مع المغتصبين : "وتابع

والمستوطنين، وانتصرنا حينما عمرنا هذه األرض بالخير والثبات وأخذناها جرداء وحولناها ألماكن 
  ".خضراء يستظل بها هذا الشعب

  17/6/2011لسطيني لإلعالم، المركز الف
  

  فياض يدعو الرباعية إلى تبني اإلعالن األوروبي كإطار إلحياء عملية السالم .4
سالم فياض على أهمية تفعيل الدور األوروبي انطالقاً من .دشدد رئيس الوزراء الفلسطيني د: رام اهللا

، وتم التأكيد عليه في 2009م من العا) ديسمبر(اإلعالن الوزاري األوروبي الذي صدر في كانون األول 
من العام الماضي، والذي أكد على المرجعية القانونية لعملية السالم، وتضمن موقفاً ) يناير(كانون الثاني 

، وتعريف المنطقة المحتلة، ومكانة القدس الشرقية كعاصمة للدولة 1967واضحاً بشأن حدود العام 
، باإلضافة إلى 1967اسرائيل لفرضها على حدود العام الفلسطينية، وكذلك رفض التغييرات التي سعت 

وقف االستيطان واعتباره يتناقض مع القانون الدولي، ورفض االجتياحات العسكرية اإلسرائيلية لمناطق 
السلطة الوطنية، ودعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة من دون شروط، والتي تُشكل بمجملها أساساً 

جنة الرباعية، األمر الذي يساهم في إحياء العملية السياسية وتمكينها من لبناء موقف دولي في إطار الل
تحقيق األهداف المرجوة منها، وعلى نحو يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن كامل األرض 

، بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية 1967الفلسطينية المحتلة منذ العام 
  .في دولته المستقلة، مطالباً الرباعية الدولية بتبني هذا اإلعالنوكرامة 

جاء ذلك خالل استقبال فياض لنائب رئيس وزراء الهولندي ماكسيم فيرهاجن، والوفد المرافق له، أمس، 
حيث أطلعه على آخر التطورات على صعيد األوضاع السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية 

وشدد فياض خالل االجتماع على أهمية . ق الجاهزية الوطنية إلقامة دولة فلسطين المستقلةلتعزيز وتعمي
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اإلسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الجديدة، وبما يضمن اإلسراع في إعادة 
الدولة، الوحدة للوطن، كعنصر حيوي وفاعل للتقدم نحو استكمال كافة عناصر الجاهزية الوطنية إلقامة 

ونحو وفاء المجتمع الدولي بضمان تنفيذ التزاماته السياسية والقانونية إللزام إسرائيل بإنهاء االحتالل 
وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على 

  .1967حدود العام 
  18/6/2011الغد، عمان، 

  
   خيار المفاوضات أثبت فشله.."سراب"استحقاق أيلول : الحية .5

وصف رئيس كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو مكتبها السياسي 
خليل الحية، تحركات السلطة الفلسطينية من أجل الحصول على اعتراف دولي في األمم المتحدة بالدولة 

  ".السراب"تمبر المقبل بـسب/ الفلسطينية، في دورتها المزمع عقدها في أيلول
وقال الحية، الذي يزور الجزائر بدعوة من كتلة الدعوة والتغيير في البرلمان للمشاركة في الملتقى 

االعتراف بالدولة "الجزائرية، بأن '' الخبر''الدولي حول الراحل محفوظ نحناح، خالل زيارته لصحيفة 
 دولة، إذًا فما الفائدة من تجديد 100ها أكثر من  واعترفت ب1988الفلسطينية قد جرى في الجزائر سنة 

  ".االعتراف؟
هل االعتراف ممكن دون وجود دولة على األرض؟ إن مسيرة التفاوض مرتبطة : "وأضاف متسائالً

بالقبول األمريكي والصهيوني، إذًا فما الفائدة من هذا االعتراف، وقد أعلنت الواليات المتحدة الخطوة، 
  ".لما وصل االعتراض األمريكي يتوقّف عباسلقد عودونا أنه ك

وفي سياق استقرائه للفشل المسبق الذي يعترض طريق موعد سبتمبر، الذي ينتظر فيه إعالن أممي 
للدولة الفلسطينية، أشار الحية إلى فشل مؤتمر أنابوليس الذي عقدت عليه الكثير من اآلمال، ثم فشل بعث 

  .المفاوضات السنة الفارطة
إلى متى يبقى الفلسطينيون تحت القبول والرفض الصهيوني، داعياً إلى البحث عن سياسات ": وأضاف

  .جديدة تسير وفق آمال الشعب الفلسطيني وتحقق أهدافه
وشدد الحية أن خيار المقاومة، وفي مقدمتها العمل المسلح هو الخيار الذي أثبت نجاعته وقدرته على 

 المفاوضات الذي اعتبره قد أثبت فشله، مشيرا إلى أن أصحاب إحراز التقدم، بعيدا عن خيار مسلسل
  .الخيار مقتنعون بفشل خيارهم، لكن ال يستطيعون اإلعالن عنه ألن مصيرهم حسبه مرتبط بالمفاوضات

  18/6/2011،  فلسطين أون الينموقع
  

  في أيلولحال التوجه لألمم المتحدة " أوسلو"منظمة التحرير تستنكر تهديدات ليبرمان بإلغاء  .6
استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، تهديدات وزير الخارجية : يوسف الشايب –رام اهللا

، حال توجهت القيادة "أوسلو"اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بإلغاء االتفاقات مع الجانب الفلسطيني بما فيها 
  .1967لدولة الفلسطينية على حدود العام الفلسطينية إلى األمم المتحدة في أيلول المقبل، لنيل االعتراف با

ها : ، أمس"الغد"وقال عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حديث لـ
هذه االتفاقات كان يجب أن تنتهي .. هي إسرائيل تعلن بلسان وزير خارجيتها ما تمارسه على األرض 

وما قبله االحتالل اإلسرائيلي يخرق هذه االتفاقات، حتى اغتال ، ومنذ ذلك الوقت، 1999منذ العام 
، 2002شارون وحكومته هذه االتفاقات، ومن جانب واحد، بإعادة احتالله للمدن الفلسطينية في العام 

عندما يصرح ليبرمان، وهو من .. 2005ومن ثم االنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة في العام 
، ومن ركائز ائتالف نتنياهو الحكومي بأن حكومته ستلغي أو تنهي االتفاقات مع عتاة اليمين الصهيوني

الجانب الفلسطيني حال توجهت القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة لالعتراف بالدولة، فإنه عملياً ال يأتي 
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اء في بجديد، بل يعلن ما تمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلي وقوات جيشها على أرض الواقع، سو
  .القدس أو الضفة الغربية، وفي جميع األراضي الفلسطينية المحتلة

  18/6/2011الغد، عمان، 
  

   مفاوضات ثنائيةأو المتحدة غير مرتبط بأية مسارات سياسية لألممالذهاب  :واصل أبو يوسف .7
نة السياسية  كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف عضو اللج:رام اهللا

سبتمبر المقبل الجمعة بأن اللجنة السياسية اتخذت / المكلفة بالتحضير للتوجه لالمم المتحدة في ايلول
قرارا بالتوجه لالمم المتحدة لمطالبتها باالعتراف بالدولة الفلسطينية بغض النظر عن اية مبادات سياسية 

  .واالسرائيليتطرح بهدف استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني 
واوضح ابو يوسف لـصحيفة القدس العربي بأن القرار الفلسطيني بالتوجه لالمم المتحدة في ايلول القادم 

الذهاب الى االمم المتحدة في ايلول سبتمبر القادم غير مرتبط بأية 'غير مرتبط بمسار المفاوضات، وقال 
  .'مسارات سياسية او مفاوضات ثنائية او غيرها

يوسف عضو اللجنة السياسية لمتابعة محطة ايلول القادم والتي تضم حنان عشراوي والدكتور واكد ابو 
صائب عريقات وياسر عبد ربه وصالح رأفت بان اللجنة اوصت بضرورة التوجه لالمم المتحدة في 

ي رفعت هناك قرار باجماع اللجنة السياسية الت'وقال . ايلول القادم ورفعت تلك التوصية للجنة التنفيذية
توصياتها للجنة التنفيذية بان الذهاب لالمم المتحدة في ايلول سبتمبر القادم هو استحقاق فلسطيني غير 

القرار هو التمسك '، مضيفا 'مرتبط بقضايا لها عالقة بالمفاوضات او المبادارات السياسية الستئنافها
س هناك اي عالقة او ربط ما بين بمحطة ايلول القادمة واجراء كل التحضيرات من اجل انجاحها، ولي

الحديث عن مسار سياسي واستئناف المفاوضات مع استحقاق التوجه الفلسطيني لالمم المتحدة في ايلول 
الذهاب الى االمم المتحدة في ايلول سبتمبر القادم غير مرتبط بأية 'وتابع ابو يوسف قائال   .'القادم

هذا القرار ابلغ به جميع اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة ، مشيرا الى ان 'مسارات سياسية او مفاوضات
التحرير الفلسطينية، مشيرا الى ان المطلب الفلسطيني سيكون اعتراف االمم المتحدة بالدولة الفلسطينية 

  .كعضو في فيها
 18/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  هنية يدعو أردوجان إلى زيارة قطاع غزة .8

يس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية، رئيس الوزراء التركي دعا رئ:  رائد الفي- غزة 
جاءت دعوة هنية خالل اتصال هاتفي أجراه مع أردوغان، . رجب طيب أردوغان إلى زيارة قطاع غزة

الليلة قبل الماضية، لتهنئته بفوز حزب العدالة والتنمية في االنتخابات البرلمانية التي جرت قبل أيام، 
  .ها الحزب فوزاً كبيراًوحقق في

وأشاد هنية بمضامين خطاب أردوغان الذي ألقاه عقب الفوز، وعكس حبه لفلسطين وغزة ودعمه لعدالة 
وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو، إن أردوغان وعد بتلبية الدعوة . القضية الفلسطينية

  .”حال أمكن ذلك“وزيارة غزة 
  18/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
   المصري يلتقي نائب رئيس البرلمان الجزائريمشير .9

" التغيير واإلصالح"التقى النائب مشير المصري رئيس هيئة العالقات الخارجية في كتلة : الجزائر
والناطق اإلعالمي باسمها خالل زيارته التي يقوم بها للجزائر نائب رئيس المجلس الوطني أحمد 

  .الطيفي
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" المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 6- 17(ن عن كتلة التغيير اليوم الجمعة وبحث الجانبان حسب بيا
نسخةً عنه، آخر المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والمعاناة التي مازلت قائمة بسبب الحصار 

واستعرض المصري المخطط الصهيوني بإعادة اختطاف النواب الفلسطينيين  .المفروض على قطاع غزة
ضفة الغربية، وخاصة نواب حركة حماس، موضحا بأنه يهدف إلسقاط األغلبية البرلمانية وإقصاء في ال

  .المجلس التشريعي عن دوره النيابي وصوال إلفشال جهود المصالحة الفلسطينية
كما قدم صورة عن التهويد الممنهج الذي تقوم به سلطات االحتالل في مدينة القدس، وما تمر به الضفة 

ة من معاناة، مؤكدا على ضرورة مواصلة البرلمان الجزائري دوره في إسناد ودعم القضية الغربي
  .الفلسطينية

  17/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   وال عودة الى الوراءستعلن بحضور عباس ومشعلحكومة جديدة : مدانأسامة ح .10
عالقات الدولية فيها أسامة حمدان أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ال:  معا–بيت لحم 

على ان يوم الثالثاء القادم سيشهد والدة الحكومة الفلسطينية الجديدة وبحضور الرئيس محمود عباس 
 بوالدة تفاهم يولد من خالله حكومة تهقناعمبدياً . ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة

وفيما يتعلق بموافقة او رفض حماس  .ف التي تم االتفاق عليهاتبدأ بعد ذلك أعمالها بشكل يحقق األهدا
  : قال ، فياض رئاسة الوزراء القادمةسالمتولي 

ن موقع رئاسة الوزراء ليس موقع مقدر لشخص وبالتالي إذا اعفي منه او تم اختيار أخر فهذا ال يعني إ
 . و يترك موقعه كرئيس للوزراء ولماذا يدفع إسماعيل هنية ثمن اتفاق حماس وفتح،انه يدفع ثمن ذلك

 ولكن المنطق يقول انه يجب اختيار األنسب وفق جملة .ن هذا ليس بمنطق لمعالجة قضية شعب وامةأو
  .المعاير التي اتفق عليها وقد يكون هناك عدد من الخيارات وان الذي سيحسم ذلك هو التوافق

راء والوزراء القادمين بتوافق وهذا يعني ان أي  إننا اتفقنا على ان يتم اختيار رئيس الوز: قائالًوأضاف
 وال يملك طرف ان يفرض اسما دون موافقة الجانب .خيار يجب ان ال يخضع لمزاج طرف دون األخر

األخر وان هناك عملية حوار وتفاهم الن يتم ما هو أفضل لمصلحة الشعب الفلسطيني بدرجة األولى 
  .وليس لمصلحة فئة او أشخاص

 فياض بعدم وقوفه في وجه المصالحة واستعداده بقبول كافة نتائج الحوار والمصالحة وحول تصريحات
قال حمدان ان هذا موقف مقدر والذي نرجوه من فياض هو ان يمارس دور ، بغض النظر عن اسمه

  .المعين ألي رئيس وزراء سيتم تكليفه حتى ينجح أيضا في مهامه
من السابق ألوانه الحديث عن أي تفاصيل الن ذلك ، أن وعن إمكانية طرح فياض للمالية أجاب حمدان

  .يمكن ان يؤدي لغير الذي يرجوه من يحاول ان يتحدث في الموضوع
ان  :وعن ما نشر حول توجه حماس للسيطرة على المؤسسات دون التواجد في السلطة التنفيذية قال

ثار بأي شيء ألننا ال نعيش في حركة حماس منذ ان فازت في االنتخابات أعلنت أنها ال تسعى لالستئ
دولة مستقلة ذات سيادة ولها مؤسساتها كما الدول الكبرى كما وأننا نعيش تحت احتالل وفي سياق نظام 
وطني ضد هذا االحتالل وهذا يتطلب تكاتف كل الجهود وهذه القاعدة التي عملت حماس على أساسها 

  .وال تزال
رة على المؤسسات وإدارتها ال من وراء الستار و ال علنا وأضاف حمدان ان حماس ال تتكلم عن السيط

وإنما تتكلم عن شراكة وطنية يشارك فيها الجميع بصناعة القرار بأطر متفق عليها وعندها لن يكون 
مهما من الذي يتصدر عدسات اإلعالم والتلفزة بقدر ما سيكون مهم بنسبة لنا كيف تسير األمور لتحقيق 

  .المصالح الفلسطينية 



  

  

 
 

  

            9 ص                                    2179:         العدد       18/6/2011 السبت :التاريخ

هذا قرار داخلي في  :وعقب حمدان على قرار مركزية فتح بفصل محمد دحالن من عضويتها قائال
حركة فتح ويخصها وحدها وحماس ال يمكن ان تشترط على قيادة فتح ان تفصل شخصا او تعزل أخر 
من التنظيم ولكن ربما نطلب إعفاء شخص أساء األداء في مهمة حكومية او في إطار مؤسسة وطنية 

مة ولكن ال يمكن طلب فصل شخص من حركته وهذا شان داخلي لفتح وليس هناك صفقة في هذا عا
السياق ولدينا قرار بعدم التعقيب او التدخل ألنه شان فتحاوي ونرجو ان ما يحصل داخل أي تنظيم ال 

  .يؤثر على المسار الوطني الفلسطيني بشكل عام
د ان األمر أصبح وراء ظهورنا وصدر بيان عن اعتق :الزهار مع مشعل قال حمدان. وعن خالف د

المكتب السياسي الذي اجتمع في دمشق بغالبية أعضائه وأكد ان ما صرح به األخ خالد مشعل رئيس 
المكتب السياسي للحركة هو يعبر عن موقف الحركة وأعضاء قيادة الحركة ورئيسها وان أي تصويب او 

 عن المكتب السياسي وليس من شخص من هذه القيادة صدريان  تصريحات على المستوى القيادي يجب
 ان البعض حاول إيجاد فرصة ،وأضاف حمدان .معتقدا ان هذا األمر انتهى وتم تجاوزه داخل الحركة

لنيل من الحركة لكن ما جرى ما هو اال مؤشر ان الحركة قادرة على معالجة ما قد يطرأ من إشكاليات ل
  .مؤسسة القيادية ما تزال فاعلة وقواعد العمل فيها واضحة للجميع او تبعات دون تعقيد طالما ان ال

شكل ونوع التواجد على معبر رفح في الجانب الفلسطيني  أن :وعن أزمة وحلول معبر رفح قال حمدان
سيتم بحثه والتفاهم عليه وليس بالمزاج الذي كان سائدا قبل المصالحة وهذا شان فلسطيني بحت وان 

ان اتفاق مؤقت وله مدة زمنية تنتهي ونحن نعتقد ان أي ترتيبات على المعبر يجب  ك2005اتفاق عام 
 ومن جهة اخرى نريد ان يكون المعبر عبارة عن معبر يؤدي .ان ال يكون لالسرائيلين أي عالقة بها

  .لعالقات ايجابية ومتطورة مع األشقاء في مصر وال نريد ان نعفي االحتالل من مسؤوليته اتجاه غزة
ما حصل في مخيم اليرموك هو امر يخضع للتحقيق الن  إن :حداث مخيم اليرموك بقولهشار حمدان ألأو

هناك تحريض ما ال بد من التوقف عند هذه العناصر التي قامت بالتحريض ضد فصائل وقيادات 
ليرموك ن ما جرى في مخيم اإ و.فلسطينية وان هذا األمر يحتاج الى االستبانة الواضحة قبل الحكم عليه

كان مؤسفا ومسيء للوجه الفلسطيني وما كان ينبغي ان يحصل الى هذا الحد حتى لو كان هناك 
اعتراض على أداء ما فهذا االعتراض يجب ان يكون بأسلوب محترم وليس في سياق تحريضي غريزي 

والن في  وكشف حمدان ان الفصائل الفلسطينية اتفقت على عدم الخروج الى الج.يؤدي الى احداث فتنة
 وقال انا ضد ان يجري استخدام مثل هذه .ذكرى النكسة وكان هذا قرار فصائلي شارك فيه كل الفصائل

 وإذا كان هناك خلل فيجب ان تتم ،األمور بالطريقة التي جرت والتي ال تخدم المصلحة الفلسطينية
  .مراجعته بجراءة وشجاعة في األطر الوطنية وليس في سياق تحريض غرائزي

قيل هذا الكالم ولكن لم يقدم  : قال حمدان،حول تورط جماعة احمد جبريل في أحداث سوريا وليبيا أما
 والذين قالوا هذا االدعاء عادوا وتراجعوا عنه ألنهم فشلوا في إثباته ويجب ان ال .أي دليل حقيقي عليه
 ال نحتاج لذلك ونحتاج ونحن معنيون ان ال نتدخل في أي شان عربي داخلي الننا .نقف عند اتهام باطل
  .ن الذي يواجه إسرائيل يكفيه ذلك وال بد ان يحصل على دعم من كافة أشقائهإ و.لموقف عربي داعم لنا

وحول تصريحات لرئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة قال 
بشان إعالن الحكومة الجديدة ستكون خالل  وان تصريحات األحمد ،انا اعتقد أننا سنشهد هذا :حمدان

شهر لم يكن يحاول ان يزايد او يبيع الشعب الفلسطيني وهما على العكس كان يتكلم عن إرادة موجودة 
لدى الجانبين في تحقيق هذا األمر وان حصول تأخير في سياق البحث والحوار ال يعني ان هناك خلل 

  .لة بالصورة األفضل هو المهم واالهمبقدر ما يعني ان السعي إلنضاج هذه المسا
  16/6/2011وكالة معا اإلخبارية، 
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  تزييف االحتالل التاريخ في القدس لن يسقط حقنا الثابت في المدينة: رضوان .11

 إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس أن لجوء االحتالل لتزييف التاريخ ومحاولة .دأكد : غزة
 يسقط حقنا الثابت في المدينة ولن يغير من الواقع التاريخي والحضاري تهويد مدينة القدس المحتلة، لن
  . باعتبارها قبلة المسلمين األولى

محاوالت االحتالل تزييف ): "6-17" (المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال رضوان في تصريحٍ خاصٍ لـ
، محذرا من خطورة "يامالتاريخ وتهويد مدينة القدس المحتلة لم تتوقف في أي مرحلة وتتصاعد هذه األ

تغيير االحتالل األسماء العربية واستبدالها "وأضاف أن  .هذه السياسة الرامية لطمس المعالم اإلسالمية
  ".بأسماء عبرية، يهدف إلى تهويد القدس، وإلغاء كل تواجد عربي إسالمي في هذه المدينة

ندق ناقوس الخطر للعالم : "لمقدسة، وقالوشدد على أن ما يقوم به االحتالل يمثل خطرا على المدينة ا
  ".العربي واإلسالمي، بضرورة التحرك العاجل إلنقاذ هذه المدينة التي باركها اهللا وبارك ما حولها

كما دعا، المقاومة الفلسطينية، إلى التحرك العاجل؛ للدفاع عن المقدسات والحق الفلسطيني العربي 
ي نفس الوقت على أن كل هذه اإلجراءات لن تفلح في تغيير واقع اإلسالمي الثابت في فلسطين، مشددا ف

   .ارتباطنا التاريخي والحضاري بالمدينة المباركة، كونها القبلة األولى وتضم ثالث الحرمين
  17/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  فياض ليس خيار فتح النهائي: العالول .12

جلسة الحوار المقبلة ستكون نهائية "تح محمود العالول إن  قال عضو اللجنة المركزية لحركة ف:القاهرة
في ما يتعلق بملف الحكومة، وستحسم الموقف من سالم فياض كمرشح للحركة لشغل موقع رئاسة 

على رغم أن «: ولفت العالول إلى اإلشكالية في شأن طرح اسم فياض، وقال .الحكومة الفلسطينية المقبلة
د فياض، فهي تعارض شغل فياض رئاسة الحكومة، إال أن هناك موقف حركة حماس المعلن هو ض

أصواتاً داخل حماس "، مشيراً إلى أن هناك »إشارات من البعض داخل حماس مغايرة لهذا الموقف تماماً
ال تضع فيتو على فياض، بينما في الوقت ذاته هناك أصوات داخل فتح تتحفظ على طرح اسم فياض 

  .» مرشحها في الحوارمرشحاً للحركة على رغم أنه
  18/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  لمح إلى التمسك بترشيح فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينيةي عباس زكي .13

عباس زكي أمس إلى أن الحركة ما زالت متمسكة بترشيح ” فتح“ألمح عضو اللجنة المركزية لحركة 
ومة المستقلين المقرر تشكيلها بموجب رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض لرئاسة حك
  .ذلك” حماس“اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، على الرغم من رفض حركة 

نحن في فتح لدينا االستعداد الكامل للحفاظ على هذه “وقال زكي خالل تصريح صحفي في رام اهللا 
ألمر الهين، وبالتالي سندفع بكل ما المصالحة، ألننا نعرف أن ردود الفعل اإلسرائيلية واألميركية ليست با

نحن نرى في شخص سالم “وأضاف . ”نملك من أجل استمرار المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني
فياض الشخصية األنسب لتولي رئاسة الحكومة، ألننا ال نريد إغالق األبواب والدخول في متاهات 

د أال ندخل في معارك مع العالم وأن نتفرغ ترشيحنا لفياض ليس إمالءات على أحد، بل ألننا نري. جديدة
  .”ومواجهة التحدي القادم) الفلسطينية(الستحقاقات شعبنا ومنظمة التحرير 

  18/6/2011االتحاد، ابو ظبي، 
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   سيخسر العالم1967من يعارض مبدأ حدود : بيريسشيمعون  .14
ئيل فـي ظـل الجمـود       اعرب الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس عن قلقه على مصير اسـرا          : رام اهللا 

 كأساس للمفاوضات سيحظى بتأييد العالم      1967السياسي الراهن واكد ان من يوافق على مبدأ حدود عام           
  .ومن يعارض سيخسر العالم

نحن نسير بسرعة جنونية    «: العبرية في عددها الصادر أمس عن بيريس قوله       » هآرتس«ونقلت صحيفة   
واشارت الصحيفة الى ان كالم بيريس جاء فـي غـرف           . »ةنحو الهاوية وسنخسر إسرائيل كدولة يهودي     

يتلقاها من أصدقاء ومحافل سياسية مختلفة، للخروج علنا ضـد مواقـف            » مشورات«مغلقة وانه رفض    
  .»أنا لست رئيس المعارضة، أنا رئيس الدولة«رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو قائال 

ه سيتم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، لكن كما يقول هل           ان بيريس على قناعة أن    » هآرتس«وذكرت  
إنني قلق من الجمود السياسي ومن إمكانية نـشوء         «: وقال بيريس لزواره   ستتلقى إسرائيل ضربة قوية؟   

ما يحدث اليوم هو مماطلة مطلقة ونحن على وشك االصطدام بحائط           «وأضاف ان   . »دولة ثنائية القومية  
  .»وة إلى وضع سنخسر فيه، ال قدر اهللا، وجود اسرائيل كدولة يهودية، فنحن نهرول بكل الق
 كأساس للمفاوضات سيحظى بتأييد العـالم       1967من يوافق على مبدأ خطوة عام       «وشدد بيريس على أن     

  .»ومن يعارض سيخسر العالم
ية دوليـة   وعبر بيريس عن تخوفه من تعرض إسرائيل في الفترة القريبة المقبلة لحملة مقاطعة اقتـصاد              

ال حاجة لمقاطعة يكفي أن يتوقفوا في موانئ بأوروبا أو كندا عن تفريغ بضائع اسرائيلية وهذا                «وقال إنه   
  .»بات حاصال اآلن

  18/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ال حل مع الفلسطينيين ما لم يعترفوا بيهودية الدولة: نتنياهوعن " هآرتس" .15
مقـاال افتتاحيـا لهيئـة      ) 6-17(العبرية صباح اليوم الجمعـة      " هآرتس"نشرت صحيفة   : القدس المحتلة 

التحرير في الصحيفة كشفت فيه عن حقيقة موقف رئيس الوزراء الصهيوني بنيـامين نتنيـاهو حـول                 
أنه ال يوجد حل مع الفلسطينيين إلى األبد إذا         "القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، حيث أكد        

وقالت الصحيفة إن نتنياهو أدلى بتصريحاته أثناء رحلته األخيرة إلى           ".ن إسرائيل لليهود فقط   لم يعترفوا أ  
أنه ال يرى حـال     " :روما حيث تحدث إلى مرافقه اإلعالمي والذي يعمل مراسال للصحيفة، وقال نتنياهو           

إسرائيل دولة يهودية   بما أن الفلسطينيين ال يعترفون بدولة       "، وأضاف   "للصراع مع الفلسطينيين وإلى األبد    
  ".دينية قومية فال يمكن أن تحل القضية

أنه غير مهم حدود الدولة ومساحتها فلن نقاتل من أجـل           "وحول الحدود المستقبلية للكيان أعرب نتنياهو       
بضعة كيلو مترات وال من أجل مساحات شاسعة، المهم هو أن تكون الدولة لليهود فقط وتحقق الـوطن                  

  ".نظر عن مساحتهاالقومي لهم بغض ال
أنه صراع غير قابل للحل ألنه ليس صراعا على أرض وهـو لـيس صـراعا                "وأضاف نتنياهو مؤكدا    

باإلمكان حله عن طريق التنازل عن كيلومتر زيادة وينتهي، وإنما صراع تمتد جذوره في مكـان آخـر                  
  ". أو سبيل للتوصل التفاقوطالما لم يعترف أبو مازن بإسرائيل كدولة يهودية لن تكون هناك أي طريق

  17/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  اإلدارة األمريكية غاضبة من نتنياهو بسبب أدائه السياسي: مرشح لرئاسة حزب العمل .16
قال عضو الكنيست يتسحاق هرتـسوغ المرشـح لرئاسـة حـزب العمـل               :زهير أندراوس  -الناصرة  

مسؤولين في اإلدارة األمريكية ومقربين من الرئيس باراك أوباما         اإلسرائيلي، إنّه التقى مؤخرا عددا من ال      
الذين قالوا له إنهم غاضبون جدا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وال يريدون أن يسمعوا باسمه بسبب                 
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االلكترونـي  ) يـديعوت أحرونـوت   (وقال هرتسوغ لموقع    . رفضه استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين    
 هنا صورة مقلقة للغاية بشأن العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة، والوضع اآلن             إنني أكتشف : أمس

. هو أن المسؤولين باإلدارة األمريكية ال يريدون أن يسمعوا باسم نتنياهو ويتحدثون عنه بعدائية حقيقيـة               
بة توجه انهزامـي    هو بمثا ) من الدول لمعارضة المسعى الفلسطيني    (وقال إن محاولة نتنياهو تجنيد أقلية       

وهذا ال يخدم المصالح اإلسرائيلية، وعلى إسرائيل االعتراف بتصريح علني بالدولة الفلسطينية، والتأكيد             
  . على أن موضوع الحدود سيحدد خالل المفاوضات التي يجب أن تجري منذ اآلن

  18/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  لألقصىإلقامة جسر مالصق إسرائيلي سري مخطط : يديعوت .17
العبرية أن سكرتير حكومة االحـتالل اإلسـرائيلي تـسفي          " يديعوت أحرونوت " كشفت صحيفة    :وكاالت

 .هاوزير قام بزيارة سرية إلى العاصمة األردنية عمان لبحث إقامة جسر بالقرب من المـسجد األقـصى                
وضـيح نتـائج    وبحسب الصحيفة، فقد اجتمع هاوزير مع كبار المسؤولين في الحكومة األردنيـة دون ت             

وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد جسر خشبي في المنطقة المذكورة نفـسها تـدعي سـلطات                 .االجتماعات
  .االحتالل أنه آيل للسقوط

  17/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   تخطط إلطالق قمر اصطناعي لالتصاالت العسكرية"إسرائيل: "»جينز ديفنس ويكلي«مجلة  .18
العسكرية المتخصصة أن وزارة الحرب اإلسرائيلية تعكف في الوقت         » كليجينز ديفنس وي  «ذكرت مجلة   

الحالي على تطوير خطط إلطالق قمر اصطناعي مستقل لالتصاالت العسكرية للعمل كمحطة توصـيل              
ـّن األقمار االصطناعية اإلسرائيلية القائمة بعمليات االستطالع من نقل البيانات              للبيانات، األمر الذي يمك

  .يت الحقيقيفي التوق
وأوضحت المجلة أن إسرائيل لديها في الفضاء في الوقت الحالي خمسة أقمار اصطناعية متخصصة في               

الذي تم إطالقه في    » تكسار«، و 2010الذي تم إطالقه في     » 9-أفق«االستطالع يتم تشغيلها بالفعل، هي      
، كمـا يتلقـى     2002قه في   الذي تم إطال  " 5أفق  "، و 2007الذي تم إطالقه في     » 7أفق  «، و 2008يناير  

  .»1-إيروس بي«الجيش اإلسرائيل خدمات من القمر االصطناعي المملوك تجاريا والذي يحمل اسم 
ونسببت المجلة المتخصصة إلى مصادر عسكرية لم تكشف النقـاب عـن هويتهـا قولهـا إن األقمـار                   

الل عمليات الدوران فوق إسرائيل     االصطناعية اإلسرائيلية كانت مقيدة بتحميل البيانات التي يتم جمعها خ         
وفي المحطات األرضية، وأن األقمار االصطناعية اإلسرائيلية القائمة بعمليات االستطالع تقـوم بـدورة              

  . دقيقة90حول األرض كل 
التابعة للجـيش اإلسـرائيلي     » 41-سي«عن ضابط رفيع الرتبة في إدارة       » جينز ديفنس ويكلي  «ونقلت  
ن من رؤية ما جمعته أقمارنا االصطناعية في التوقيت الواقعي، أألمر الذي يعنـي              إننا نريد التمك  «: قوله

وتعتبر إسرائيل أن هذه القدرة مهمة لتمكينها من تتبـع          . »أننا نرى ما سيحدث على األرض في بث حي        
  .األهداف العسكرية المعادية خالل الصراع

تغطية مستمرة لهدف معين على أن تجعـل        وحتى اآلن كانت إسرائيل قادرة، عندما يتطلب األمر، على          
وذلك باستخدام القمرين الصناعيين التـي يقـوم        . أقمارها الصناعية تحلق فوق الهدف في أوقات متقاربة       

بينما الخطة الجديدة التـي ال تـزال تنتظـر موافقـة            . »3-عاموس«و» 2عاموس  «مدنيون بتشغيلهما   
  إطالق قمر اصطناعي مخصص لالتصاالت العـسكرية       الحكومة اإلسرائيلية ستسمح للجيش اإلسرائيلي ب     
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وحدها، وذلك بالخدمة كمحطة توصيل لبيانات األقمار االصطناعية بهدف توصـيل البـث حيـا إلـى                 
  .إسرائيل

  18/5/2011، البيان، دبي
  

   قلقة من تعيين إيراني في منصب رفيع في وكالة تابعة لألمم المتحدة  "إسرائيل" .19
أعربت مصادر استخباراتية وتكنولوجية رفيعة المستوى في إسرائيل عـن  : سالناصرة ـ زهير أندراو 

قلقها إزاء تعيين المسؤول اإليراني أحمد طالب زادة مؤخراً في منـصبين رفيعـي المـستوى يتعلقـان                  
العبرية، إن هـذا التعيـين يتـيح    ' يديعوت أحرونوت'وقالت هذه المصادر، كما أفادت صحيفة   . بالفضاء

ن االطالع عن كثب على معلومات حساسة بشأن شتى النـشاطات فـي الفـضاء، وبـشأن                 إليران إمكا 
  . الصواريخ التي تطلق األقمار االصطناعية والسفن الفضائية

  18/5/2011، القدس العربي، لندن
  

   بإجراء مناورات تعتبر األوسع منذ حرب لبنان تبدأ غداً"إسرائيل" .20
االسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي سيبدأ غـدا       » معاريف«يفة  ذكرت صح :  كامل ابراهيم  - القدس المحتلة 

نقطـة  (بإجراء مناورات تعتبر األوسع نطاقا منذ حرب لبنان الثانية للجبهة الداخلية، والتي تحمل اسـم                
  .وتستمر خمسة أيام متتالية تصل إلى ذروتها في يوم األربعاء) 5تحول 

باتجاه إسرائيل، األمر الذي سيؤدي إلى شلل كامل         صاروخ ستطلق    300وتحاكي هذه المناورات سقوط     
وميناء حيفا بسبب   « اللد  «في النظام االقتصادي وجهاز التعليم، وتوقف في حركة المواصالت في مطار            

  .سقوط عدد من الصواريخ عليهما
 18/5/2011، الرأي، عمان

 
  "حالة كارثية ال تحتمل الصمت"الوضع الصحي لألسرى وصل إلى : قراقع .21

حذّر عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام اهللا            : )فلسطين(ام اهللا   ر
وصل إلى حالـة    "من أن الوضع الصحي للمئات من األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي،             

رون في ظـروف     أسيرا مقيمين في مستشفى سجن الرملة، يم       25إن  "وتقول الوزارة    ".كارثية ومأساوية 
  .صحية بالغة الخطورة

لإلفراج الفوري عـن    "ودعا قراقع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، إلى التدخّل والتحرك العاجل              
األسرى المرضى، والمصابين بسبب تدهور حالتهم الصحية نتيجة اإلهمال الطبي، وعدم تقـديم العـالج        

  ".م الصحيةلهم، وعدم مالئمة أماكن االحتجاز لظروفه
 17/6/2011، قدس برس

 
  تحذّر من أن يكون ثمن إعالن الدولة الفلسطينية شطب حق العودة" ثابتمنظمة " .22

.. ال يحق ألي كـان، دولـة أو سـلطة أو مؤسـسة            "لحق العودة على أنه     " ثابت"أكدت منظمة   : بيروت
لتي هجروا منها قسرا، كما ال      التفاوض أو التنازل عن حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ا           

حق فردي، يكتسب الصفة الجماعيـة، ألنـه        "، مشيرة إلى أنه     "تجوز فيه اإلنابة وال يسقط بتقادم الزمن      
  ".يتعلق بقضية شعب بأكمله ولهذا فهو حق وملك لألجيال الالحقة

 مليـون   11دهم إلى    دولة في العالم ويصل عد     132منتشرون حاليا في    "بأن الفلسطينيين   " ثابت"وأضافت  
 مليون الجئ، ثلثاهم في األراضي الفلسطينية المحتلة في الـضفة الغربيـة             7.4فلسطيني، منهم أكثر من     
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 ألف مهجـر فـي      300وقطاع غزة، وحوالي المليون في لبنان وسورية ومليونين في األردن، وحوالي            
  ".ليج العربي والغرب، عدا عن انتشار الباقي في الخ1948الداخل الفلسطيني المحتل عام 

من العام الجاري، فيما لو تحقق، إنمـا        ) سبتمبر(إعالن الدولة الفلسطينية المزعوم في أيلول       "وأكدت بأن   
. يعني مسألتين، األولى إنهاء دور منظمة التحرير الفلسطينية والثانية شطب قضية الالجئين وحق العودة             

لفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منهـا إبـان      وبالتالي ال قيمة للدولة بدون عودة الالجئين ا       
  ".48النكبة في العام 

 17/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  تقسيم فلسطين  إعادة فيعلى الفلسطينيين التفكير :المركز العربي للدارسات .23
لـذي أنـتج النكبـة       رغم مرور أكثر من ستة عقود على قرار تقسيم فلسطين التاريخية ا            :القدس المحتلة 

وتسبب بتقطيع أوصال الوطن وتشريد وتشتيت الشعب الفلسطيني، ما زالت أطراف الـصراع تطـرح               
  .الحلول المبنية على التقسيم

في هذا السياق أصدر مدى الكرمل، المركز العربي للدارسات االجتماعيـة التطبيقيـة، العـدد الحـالي                 
  .وان إعادة التفكير في تقسيم فلسطينااللكترونية تحت عن) جدل(من مجلة ) العاشر(

جاء في كلمة العدد أنه في هذا الوقت، فإن الحاجة ماسة إلى فكر جديد للخروج ببدائل للتقسيم الـذي ال                    
اإلسرائيليون والفلسطينيون  . يمكنه توفير حل عادل وكريم لجميع الفلسطينيين ولجميع اليهود اإلسرائيليين         

كما تؤكد كلمة العدد أن هذه الرؤى ال تنبـع  . ل حول الرؤى التي تتجاوز التقسيم     بحاجة إلى التفكير الشام   
  .من حقيقة أن التقسيم يبدو عصيا المنال، بل انه غير مالئم وال يوفر حلوال لكافة المجموعات الفلسطينية

 18/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  ن الفلسطينيين قياسية للمشردياأرقام األونروا تكشف في أحدث تقاريرها .24
في بيان أن ارتفاعا قياسيا سجل      ) أونروا(كشفت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         

في عدد األطفال الذين تعرضوا للتشريد بسبب هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربيـة مـن طـرف       
  .رواجاء ذلك في أحدث األرقام الشهرية لألون. االحتالل اإلسرائيلي

 / طفال في مـايو    67وقال الناطق الرسمي لألونروا سامي مشعشع إن عمليات الهدم قد تسببت في تشريد              
 من أولئك األطفـال     64أيار الماضي، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى اآلن في هذا العام، مشيرا إلى أن                

  .وثالثة من القدس الشرقية" ج"من المنطقة 
 أشخاص بينهم بالغون وأطفال قد تعرضوا للتشريد أو تضرروا بسبب           304وتشير أرقام األونروا إلى أن      

  .عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية
وأوضح الناطق باسم األونروا كريستوفر غانيس أن األرقام العائدة لألشخاص الـذين تـشردوا والـذين                

هـدم، إال أنهـم تـضرروا     تضرروا تشمل أولئك الذين لم يكونوا بالضرورة قد تشردوا بسبب عمليات ال           
  .جراء تدمير أحد المرافق الحيوية كتدمير أحد األنظمة المائية على سبيل المثال

وأضاف أنه بموجب القانون الدولي، فإنه يتوجب على إسرائيل ضمان حقوق األشخاص الذين هم تحـت                
األونروا "ف قائال إن    وأضا. واليتها، بما في ذلك حقهم في السكن والصحة والتعليم والحصول على المياه           

  ".تدعو إسرائيل الحترام مسؤولياتها القانونية
وبموجب السياسة اإلسرائيلية لتقسيم المناطق في األراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يـسمح للفلـسطينيين              

  فـي الـضفة    " ج"من المنطقة   % 1فقط من القدس الشرقية المحتلة وفي مساحة        % 13بالبناء في مساحة    
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ويتم منع الفلسطينيين من الحصول علـى رخـص          .، والتي تعاني أصال من اكتظاظ في المباني       الغربية
  .البناء مما يضطرهم إلى البناء بشكل غير قانوني

  17/6/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  حي استيطاني جديد قرب رام اهللا": هآرتس" .25
 في شرعنة مبان تم بناؤها دون تراخيص        العبرية، أن السلطات اإلسرائيلية بدأت    " هآرتس"ذكرت صحيفة   

القريبة من مدينة رام اهللا، وذلك من خالل وضـع خارطـة هيكليـة جديـدة                " عوفرا"تقع في مستوطنة    
  .للمستوطنة تضم إليها هذه األراضي

إن السلطات اإلسرائيلية تسعى مـن وراء       : "2011-6-17وقالت الصحيفة في عددها الصادر، الجمعة       
، الفتـة   "أراض بمساحات واسعة إلى المستوطنة وبناء عشرات المـساكن الجديـدة          وضع الخارطة ضم    

تدعي بأن هذه األراضي صادرها األردن من الضفة الغربية قبل حرب األيـام             ) إسرائيل(النظر إلى أن    
 بحظـر إقامـة     1979الجدير ذكره أن المحكمة اإلسرائيلية العليا أقرت في عـام            .1967الستة في عام    

  .ت في أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتهامستوطنا
قرار المحكمة العليا والقرارات الدولية بهذا الـشأن وبـدأت بزحـف              السلطات اإلسرائيلية تعارض   لكن

  .1967استيطاني تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 18/6/2011، موقع فلسطين أون الين

 
  االحتالل يغلق معابر قطاع غزة .26

 أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي معبر كرم أبو سالم العسكري التجـاري بـشكل              : سمر خالد  -غزة  
  .كامل أمام حركة البضائع امس واليوم

وأوضح رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح أن السلطات اإلسرائيلية أبلغهم بإغالق المعبر               
  .أمام حركة البضائع يومي الجمعة والسبت

 شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع ومواد البناء لـصالح         328سمح الخميس بإدخال    وذكر أن االحتالل    
  . كيلو من غاز طهي134730مشاريع دولية، إضافة إلى ضخ 

 20مواصالت مـن ضـمنها      9زراعة، و 51 أعالف، و  36شاحنة تجارة، و  129وأشار إلى أنه تم إدخال      
 شاحنات محملة بالمساعدات    9اقة، إضافة إلى    مركبة حديثة، وشاحنة واحدة محملة مستلزمات لسلطة الط       

  .لصالح مشاريع التنمية األميركية
ويعد معبر كرم أبو سالم حاليا المعبر الوحيد المخصص لدخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غـزة،                

  .خاصة بعد قرار االحتالل بإغالق معبر المنطار شرق غزة بشكل نهائي
 18/6/2011، الرأي، عمان

  
  تسهيالت السفر عبر رفح وإجراء المصالحة تترك آثاراً إيجابية لدى الطالب: غزة .27

ترك القرار المصري األخير بتسهيل سفر الطالب من خالل معبر رفـح البـري              :  ميسرة شعبان  -غزة  
م وقرب اإلعالن عن تشكيلة الحكومة الجديدة آثاراً إيجابيةً على طلبة الثانوية العامة الذين باشـروا تقـدي                

  .االمتحانات النهائية، يوم االربعاء الماضي
وانعكس هذا التفاؤل على وجوه الكثير من الطالب ال سيما الواثقين من اجتيـازهم االمتحانـات بنجـاح                  

 أن األجواء اإليجابية التي سادت قطاع غزة الشهر          الطالب أكدووالحصول على نسب ومعدالت متقدمة،      
  . على المذاكرة واالجتهادم وتحسن وضع المعبر، شجعتهالفائت إثر توقيع اتفاق المصالحة



  

  

 
 

  

            16 ص                                    2179:         العدد       18/6/2011 السبت :التاريخ

يذكر أنها المرة األولى منذ خمس سنوات التي سيتمكن فيها الطلبة الراغبون بالدراسـة فـي الجامعـات                  
  .الخارجية من السفر بسهولة نسبية إذا استمرت التسهيالت المصرية على معبر رفح

 18/6/2011،  المستقبل، بيروت
 

   عشرات اإلصابات في قمع االحتالل مناهضي الجدار بالضفة:يةمصادر فلسطين .28
أصاب، أمـس، خمـسة فلـسطينيين بجـروح         ” اإلسرائيلي“قالت مصادر فلسطينية إن جيش االحتالل       

والعشرات باالختناق خالل قمعه المسيرات األسبوعية في عدد من قرى الضفة الغربية لمناهـضة بنـاء                
وذكرت المصادر أن ثالثة متظاهرين أصيبوا بجروح، كما حدثت         . جدار الفصل العنصري واالستيطان     

العشرات من حاالت االختناق بالغاز المسيل للدموع اثر قمع جيش االحتالل للمسيرة األسبوعية في قرية               
وقالت اللجنة الشعبية في القرية إن جيش االحتالل أطلق قنابل الصوت والرصاص            . بلعين غرب رام اهللا   

ف بالمطاط والقنابل الغازية نحو المتظاهرين ما أدى إلصابة ثالثـة مـنهم، بيـنهم طفـل                 المعدني المغل 
وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين إن قوات االحـتالل أطلقـت النـار              . بجروح

 والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المسيرة التي كان يشارك فيها المخـرج األمريكـي جـيمس شـيموس،                
  .ومتضامنين أجانب، إضافة ألهالي قرية بلعين” إسرائيليين“والعشرات من نشطاء سالم 

 18/6/2011، الخليج، الشارقة
 

  االحتالل يشترط عالج األسرى الفلسطينيين في سجونه بتحملهم التكاليف .29
ة لـبعض   اشترطت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تقديم العالج الالزم واألجهزة المساعد        : )فلسطين(غزة  

األسرى الفلسطينيين المرضى في سجونها ومعتقالتها مقابل أن يتكفلوا بتسديد المـصاريف والتكـاليف              
  .المادية على نفقتهم الخاصة، مستغلة بذلك معاناة األسرى المرضى وحاجتهم الملحة للعالج
 18/6/2011، قدس برس

  
      طالب بطرد دحالن من األردن تالشخصيات العشائرية األردنية  .30

إلى الحكومة األردنية ) 36تيار الـ(دعا تيار الشخصيات األردنية العشائرية :  محمد النجار-  عمان
وطالب التيار المكون من شخصيات  .فتح محمد دحالن من األردن طرد القيادي السابق في حركة

ي وسحب البساط طرد هذا المتعاون األكبر مع االحتالل اإلسرائيل"عشائرية أردنية الحكومة األردنية بـ
، على حد ما "فورا من تحت محاوالته لكسب أرض لفكره المريض بعد أن خسرها في سلطته الفلسطينية

  .جاء في تصريح صحفي صادر عن اللجنة اإلعالمية للتيار
  17/8/2011نت، الدوحة .موقع الجزيرة

 
  لزيارة األسرى االردنيين" اسرائيل"األردن ينتظر رد  .31

 جددت اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في المعتقالت الصهيونية : غادة الشيخ- عمان
مطالبتها الحكومة ووزارة الخارجية ترتيب زيارات ألهالي األسرى إلى أبنائهم في المعتقالت 

في المقابل، يقول الناطق  .اإلسرائيلية، وذلك على غرار زيارات جماعية تمت في سنوات سابقة
السفارة األردنية في تل أبيب تقوم "إن " الغد"وزارة الخارجية األردنية محمد الكايد لـاإلعالمي باسم 

بمجهود كبير في مخاطبة السلطات اإلسرائيلية إلتمام زيارة أهالي المعتقلين األردنيين جميعا من دون 
  ".استثناء، وما تزال السفارة في انتظار الرد

 18/6/2011، الغد، عمان
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                    2179:         العدد       18/6/2011 السبت :التاريخ

  "إسرائيل" عاما لتعاونه مع 20ط بالسجن الحكم على ضاب .32
أصدر القضاء العسكري اللبناني الجمعة، حكما بسجن ضابط في الجيش اللبناني، عشرين عاما،             : وكاالت

  .بتهمة االتصال بالمخابرات االسرائيلية، كما أفاد مصدر رسمي
نـصور ديـاب، عـشرين      وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكما بسجن العقيد في الجيش اللبناني، م          

االتصال بمخابرات العدو االسرائيلي، وهو على بينة من أمره، وتزويدها بمعلومات           "عاما، إلدانته بتهمة    
  ."عن الجيش اللبناني

ويعتبر لبنـان فـي     .. ، من حقوقه المدنية   2009كما قضت المحكمة بتجريد دياب، الذي أوقف في العام          
  .حالة حرب مع إسرائيل

  18/6/2011، 48موقع عرب
  

  فلسطينيالوفد باللقائه  اثناء استنكارات لما نُسب للمفتي قباني .33
توالت ردود األفعال أمس، على ما نُسب لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قبـاني األسـبوع                 

  .الماضي خالل لقائه بوفد فلسطيني في بيروت، على خلفية أراضٍ وقفية، كانت دار الفتوى قد نفته
ما نسب من كالم للمفتي قبـاني، الفتـاً إلـى أنـه          ) »السفير«(استنكر الشيخ ماهر حمود في صيدا       وقد  

باعتبار أنه قد يكون في حالة صحية تجعله يفقد أعـصابه           ) أسباباً تخفيفية (نستطيع أن نجد للمفتي قباني      «
بعيداً، لنقرأ فـي    » العذر«هذا  ويتكلم كالماً ال يخضع للمراقبة، ولكن يزداد ألمنا واستنكارنا إذا ذهبنا في             

  . التحليل النفسي أن الذي يقوله الغاضب في فلتات لسانه يدّل على مكنونات نفسه
، زار وفد علمائي من حركة التوحيد اإلسالمي برئاسة األمين العام الشيخ بالل             )»السفير«(وفي طرابلس   

واستنكر المجتمعون ما صـدر     .  الرفاعي شعبان حركة الجهاد اإلسالمي والتقى ممثلها في لبنان أبو عماد         
واعتبروا أن ذلك الكالم إن صح هو كارثة فعلية على مختلف المستويات الدينيـة والوطنيـة                . عن قباني 
  .واألخالقية

واعتبر المجتمعون أن قضية فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني وإنما هـي قـضية كـل العـرب                  
عمورة، والشعب الفلسطيني هو رأس حربة في هـذا الـصراع           والمسلمين والمستضعفين على امتداد الم    

يقاتل دفاعاً عن األمة جمعاء والفلسطينيون لطالما كانوا شركاء في الدفاع عن لبنان وتحديداً عن بيروت                
  .فال يليق التعاطي معهم بهذه العقلية العنصرية غير اإلنسانية

 18/6/2011، السفير، بيروت
  

  )2 ( لن تشارك في أسطول الحرية"مافي مرمرة" سفينة ":ةاسطول الحري"الناطق باسم  .34
الى غزة امس في اسطنبول ان السفينة       ) 2(» اسطول الحرية « اكد الناطق باسم منظمي      : أ ف ب   -أنقرة  

 لن تشارك في األسطول     2010عام  ) مايو(التي هاجمتها وحدة إسرائيلية في أيار       » مافي مرمرة «التركية  
  .دف الى كسر الحصار عن القطاعالدولي الجديد الذي يه

وقال رئيس الجمعية الخيرية االسالمية، مؤسسة االغاثة االسالمية المالكة للسفينة بولنـت يلـديريم انـه                
بعـد االضـرار التـي      «: وأضـاف . ألن السفينة ال تستطيع المشاركة في هذه الحملة الجديدة        » حزين«

ال نريد تأخير االسطول الـصغير      (...) ا باالبحار   تعرضت لها مافي مرمرة لسنا قادرين على السماح له        
إال أن يلديريم الذي يدير مؤسسة ناشطة جداً في الدول االسالمية وفلـسطين      . »بسبب هذه المشاكل التقنية   

ال عالقة له بالحكومة ونـاجم      «خصوصاً، لم يستبعد مشاركة السفينة في اسطول ثالث، مؤكداً ان غيابها            
  .»عن مشاكل تقنية فقط

 18/6/2011، الحياة، لندن
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   رفض دخول فلسطينيين إلى مصر العتبارات أمنيةنامن حق: مصدر أمني مصري .35
قال مصدر أمني مصري أن مصر ترفض االحتجاجات الفلسطينية التـي تطالـب بعبـور               : )أ.ب  .د  (

ـ    . الفلسطينيين من خالل معبر رفح من دون أي قوائم ومحظورات أمنية             ب .د  (ـوأضاف في تصريح ل
البد للسلطات المصرية معرفة من هو الذي يوجد على أراضيها ومن حقها رفض أي أشخاص               "أمس  ) أ.

للدخول إلى مصر، فيما تراه خطراً على األمن المصري، ومن حقنا رفض أي أشخاص غير مرغـوب                 
   ."فيهم

اسعة من صباح   ، نظراً للعطلة األسبوعية وسيفتح في الت      )أمس(وأوضح أن معبر رفح مغلق فقط، الجمعة        
  . اليوم

 18/6/2011، الخليج، الشارقة
 

   قلقة من تعيين إيراني في منصب رفيع في وكالة تابعة لألمم المتحدة"إسرائيل" .36
أعربت مصادر استخباراتية وتكنولوجية رفيعة المستوى في إسرائيل عـن          :  زهير أندراوس  -الناصرة  

ة مؤخراً في منـصبين رفيعـي المـستوى يتعلقـان           قلقها إزاء تعيين المسؤول اإليراني أحمد طالب زاد       
بالفضاء، وهما منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون قانون الفضاء في وكالة الفـضاء التابعـة لألمـم                 
المتحدة، ومنصب نائب رئيس لشؤون العالقات الخارجية في منظمة الدول اآلسيوية ألبحاث الفضاء التي              

 العبريـة، إن هـذا      "يديعوت أحرونوت "ر، كما أفادت صحيفة     وقالت هذه المصاد  . تعمل برعاية الصين  
التعيين يتيح إليران إمكان االطالع عن كثب على معلومات حساسة بشأن شتى النشاطات في الفـضاء،                

وأشار مصدر إسرائيلي مطلع إلـى      . وبشأن الصواريخ التي تطلق األقمار االصطناعية والسفن الفضائية       
ا التعيين أن تلتف على المقاطعة الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجهـا            أن إيران تحاول من خالل هذ     

، إن برنامج الفضاء اإليراني يشكل قنـاة        "يديعوت أحرونوت "في تصريح أدلى به إلى صحيفة       والنووي،  
     .للحصول على معلومات عسكرية ومدنية تساعد في دفع برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية اإليرانية قدما

 18/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  مفاوضات جدية ودفع عملية السالم قدماً أكثر إلحاحاً اآلنحصول : آشتون .37
 قالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد         :عبدالرحيم حسين، عالء المشهراوي، وكاالت    

 اإلسـرائيلي أفيجـدور ليبرمـان        وزير الخارجية  عقب لقائها األوروبي كاثرين آشتون في بيان أصدرته       
نظـراً  “وأضـافت   . ”المهم للجانبين هو العودة إلى طاولة المفاوضات      . ندرك أن سبتمبر يقترب بسرعة    “

لحوادث الربيع العربي، وبعد خطاب الرئيس باراك أوباما، أصبح بدء مفاوضات جديـة ودفـع عمليـة                 
إلى إطار مرجعي واضح للعودة إلـى محادثـات         وأكدت أن هناك حاجة     . ”السالم قدماً أكثر إلحاحاً اآلن    

  .السالم
18/6/2011، االتحاد، أبو ظبي  

  
   نتنياهو بسبب رفضه تجميد االستيطان في الضفة الغربيةغاضبة مناإلدارة األميركية  .38

 اشتد غضب اإلدارة األميركية على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بـسبب رفـضه               :وكاالت
ان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة والقبول بإقامة دولة فلسطينية ضـمن حـدود عـام                تجميد االستيط 

  . مع تبادل لألراضي، كما اقترح الرئيس األميركي باراك أوباما1967
  ونقل عن المسؤولين األميركيين قولهم إن نتنياهو ترك وراءه بعد زيارته إلى واشنطن الشهر الماضـي                
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انه بعد خطاب أوباما شوه الواقع وتجاهل أقوال الرئيس األميركي وأهان أوباما            ، وإن بي  ”أرضاً محروقة “
  .ومستشاريه

18/6/2011، االتحاد، أبو ظبي  
  

  جزء من جهودنا إعادة األطراف إلى طاولة المفاوضات: الناطقة باسم الخارجية األميركية .39
زارة الخارجية األميركيـة فيكتوريـا      قالت الناطقة باسم و   : مينا العريبي :  كفاح زبون واشنطن   - رام اهللا 

وأفادت مـصادر أميركيـة     .  »...جزءا من جهودنا إعادة األطراف إلى طاولة المفاوضات       «نيوالند إن   
ـ  بأن إدارة أوباما تعتبر األسابيع المقبلة حاسمة من حيـث اسـتعادة وتيـرة              » الشرق األوسط «مطلعة ل

  .ال تكون حجة لوقف جهود إحياء عملية السالمالتفاوض وعدم السماح لالضطرابات في المنطقة كي 
17/6/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
   بشرعية استمرار النشاط االستيطاني ولن نقبل نقبللم نحن :الخارجية األمريكية .40

ورد المتحـدث  . قالت الخارجية األمريكية إن الموقف األمريكي من االستيطان لم يتغيـر       : )آي.بي  .يو  (
تماماً كمـا   “تمر صحفي على سؤال بشأن السياسة األمريكية المتعلقة بالمستوطنات،          مارك تونر خالل مؤ   

خطـاب  “ولفت إلى أن    . ”أي إدارة أمريكية منذ عقود، نحن ال نقبل بشرعية استمرار النشاط االستيطاني           
  .    ”الرئيس األمريكي باراك أوباما عرض مواقفنا في هذا المجال

18/6/2011، الخليج، الشارقة  
  

  "إسرائيل"ـاالعتراف بالقدس عاصمة لب يتعهد مرشح جمهوري في االنتخابات األمريكية .41
أعلن الجمهوري نيوت غينغريتش الطامح لنيل ترشيح حزبه :  أ ف ب-) الواليات المتحدة(نيو اورلينز 

 لخوض السباق الرئاسي في الواليات المتحدة، ان أول عمل سيقوم به في حال انتخابه رئيـساً سـيكون                 
  .االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها

وندد أمام تجمع لناشطي الحزب في نيو اورلينز برفض نقل السفارة االميركية من تل ابيب الى القـدس،                  
  . حليفة الواليات المتحدة"إسرائيل"ـل» هانةإ«معتبراً ذلك 

18/6/2011، الحياة، لندن  
  

   "إسرائيل"ضت على مقاطعة محاكمة ناشطة فرنسية ح .42
مثلت ناشطة موالية للفلسطينيين، أمس، أمام محكمة الجنح في باريس بحجة نـشرها علـى            : )ب.ف  .أ  (

  .”اإلسرائيلية“اإلنترنت شريط فيديو تم تصويره في سوبرماركت يدعو إلى مقاطعة المنتجات 
التحـريض  “يمور مالحقة بتهمـة     أوليفيا ز ” يورو فلسطين -سي ايه بي جي بي أو     “وكانت رئيسة جمعية    

، بعد أن نشرت على موقع اإلنترنت لجمعيتها شريط فيديو يظهر           ”على التمييز العنصري أو على العنف     
 فـي   2009أثناء تظاهرة في سوبرماركت في الرابع من يوليو         ”” إسرائيل“مقاطعة  “ناشطات يدعون إلى    

  ).  جنوبي باريس(ايفري 
18/6/2011، الخليج، الشارقة  
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 ..!! اوروبي يسبق االميركي" فيتو" .43
 نقوال ناصر  

والهدف هو . االتحاد االوروبي مستنفر، مجتمعا ومنفردا، وسلطة وبرلمانا، وسياسيا واعالميا ودبلوماسيا
افشال تحرك مزمع من منظمة التحرير الفلسطينية نحو االمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطينية على 

 .1967حتالل االسرائيلي عام اساس حدود ما قبل اال
وفي محاضرة له في أبو ظبي اول الشهر الجاري قال مدير معهد االتحاد االوروبي للدراسات االمنية، 
ألفارو دو فاسكونسيلوس، ان فلسطين يمكن أن تحصل على اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

 .لمطالب الفلسطينيةسبتمبر المقبل إذا تكاتفت أوروبا بقوة مع ا/ ايلول
 الفلسطيني –لكن اوروبا تقود اآلن حملة معادية محمومة في االتجاه اآلخر، مما يبدد الرهان العربي 

على االتحاد االوروبي كما بدد الرهان المماثل على الواليات المتحدة، باعتباره رهانا على الوهم، ال 
انتظار العرب، وبخاصة الفلسطينيين منهم، في على األمل، مما يثير اسئلة جادة عن دور اوروبي طال 

ان يستقل يوما ما عن التبعية للواليات المتحدة االميركية، وان يكون فاعال في وساطة نزيهة غير 
منحازة في الصراع بينهم وبين دولة االحتالل االسرائيلي، اساسه العدل والقانون الدولي وقرارات األمم 

 .لالمتحدة، ال أمن دولة االحتال
" الفيتو"اوروبي عملي اقوى كثيرا من " فيتو"وهذا الموقف االوروبي يرقى عمليا الى مستوى حق نقض 

االميركي في مجلس االمن الدولي الذي هدد بوأد التوجه الفلسطيني الى االمم المتحدة في خطوته االولى، 
لتحرير من الذهاب الى الجمعية فالفيتو االميركي يمكن التغلب عليه اجرائيا ولن يتمكن من منع منظمة ا

االتحاد االوروبي ال يمكن التغلب عليه ألن نسبة ثلثي اعضاء الجمعية العامة لالمم " فيتو"العامة، لكن 
 .المتحدة الالزمة للموافقة على الطلب الفلسطيني ينقصها فقط اصوات دول االتحاد االوروبي

التحاد االوروبي قد استخدم الفيتو عمليا ومسبقا دون ومبادرة آشتون واألخرى الفرنسية قبلها تعني أن ا
الحاجة الى منافسة الواليات المتحدة على استخدام الفيتو في مجلس األمن الدولي عن طريق فرنسا 
وبريطانيا عضوا االتحاد اللذان يتمتعا بحق النقض في المجلس، وبذلك تكون آشتون واتحادها قد أعفيا 

 .يها اي تردد في القيام بها على كل حالواشنطن من مهمة لم يكن لد
، بعث رئيس برلمانه، جيرزي بوزيك، الى المنطقة في االسبوع الماضي، "مجتمعا"فاالتحاد االوروبي، 

، ويحث مفاوض منظمة "خطر"، ويصفه بانه "احادي من جانب واحد"ليعلن ان التحرك الفلسطيني تحرك 
المياه اآلسنة للتفاوض الثنائي مع دولة االحتالل والرهان التحرير على االلتزام باستمرار الحرث في 

 .معها في يوم ما على انهاء االحتالل واقامة دولته المأمولة" االتفاق"على وهم 
ايضا ورسميا، بعث االتحاد االوروبي أمس منسقته العليا للسياسة الخارجية واالمنية، كاثرين " مجتمعا"و

ستغرق اربعة ايام تشمل دولة االحتالل ورام اهللا واالردن ومصر، تقدم آشتون، الى المنطقة، في زيارة ت
. بعدها تقريرا عنها الى وزراء خارجية االتحاد السبعة والعشرين في لوكسمبورغ يوم االثنين المقبل

هذا ليس وقت لتحركات من "ومهمة زيارتها تتلخص في منع التحرك الفلسطيني نحو األمم المتحدة، ألن 
 ".يمكن ان تقود الى التصعيد.. د جانب واح

 .وبديلها هو استئناف المفاوضات المباشرة بين المنظمة وبين دولة االحتالل
االتحادان االوروبي (واقتراحها الستئناف هذه المفاوضات يتلخص في عقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية 

في دعوة الرئيس " عنصرين هامين"على اساس " يتبنى بيانا"، )والروسي والواليات واألمم المتحدة
حدود على اساس "االميركي باراك اوباما المماثلة الى استئناف المفاوضات وهما تحديدا كما قالت 

وقد . دولة االحتالل" ضمانات حازمة ألمن"لالراضي، و"  مع تبادالت يتفق الطرفان عليها1967خطوط 
تها كتبتها بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا والمانيا بعثت آشتون في العاشر من هذا الشهر رسالة بمقترحا



  

  

 
 

  

            21 ص                                    2179:         العدد       18/6/2011 السبت :التاريخ

وايطاليا واسبانيا الى وزيرة الخارجية االميريكية هيالري كلينتون ونظيرها الروسي سيرجى الفروف 
 . مون–واألمين العام لالمم المتحدة بان كي 

/ ه الشهيرين في اياران مبادرة االتحاد االوروبي مبنية على مبادرة الرئيس االميركي اوباما في خطابي
مايو الماضي، مثل المبادرة الفرنسية قبلها، مما يجعل من المبادرتين مجرد نسخة فرنسية واخرى 

ويعرف . اوروبية من مبادرة اوباما، وبالتالي ال جديد فيهما يمكن ان يحقق ما عجز أوباما عن تحقيقه
رئيسي في عدم استئناف المفاوضات التي اصحابهما ان الرفض االسرائيلي لمبادرة اوباما هو السبب ال

دعا الرئيس االميركي الى استئنافها، ويعرفون ان هذا الرفض ينسحب على مبادرتيهما اللتين لن تقودا 
 .ومع ذلك تكرر كاثرين آشتون المبادرتين االميركية والفرنسية. الى استئنافها ايضا

.  خارجية دولة االحتالل افيغدور ليبرمانكما فعل وزير" السذاجة"وال يمكن وصف هذا التكرار بـ
فالمبادرتان الفرنسية واالوروبية لم تستهدفا استئناف المفاوضات اصال، ولو كان االتحاد االوروبي 
حريصا على استئنافها حقا لمارس نفوذه لدى دولة االحتالل كي ال تتوقف هذه المفاوضات اصال بسبب 

 .دس المحتلة بخاصةاستفحال االستعمار االستيطاني في الق
ومن الواضح تماما ان الحملة االوروبية المحمومة الحالية تستهدف افشال تحرك فلسطيني للتوجه الى 

التي كانت نتيجتها " عملية السالم"االمم المتحدة، وتستهدف ابقاء مفاوض منظمة التحرير مرتهنا لذات 
 . الحتاللحتى اآلن صفرا للفلسطينيين مقابل انجازات هائلة لدولة ا

موشى كانتور، رئيس المؤتمر اليهودي االوروبي، قد بعث في . وفي تزامن مع رسالة آشتون كان د
العاشر من الشهر ايضا رسالة الى كل قادة الدول االعضاء في االتحاد االوروبي ووزراء خارجيتها 

اتهم على طاولة على اوروبا ان تقول للفلسطينيين بحزم انهم سوف يحققون طموح"يقول فيها انه 
 ".المفاوضات فقط وليس في اي مكان آخر

 .والمنطقة ومفاوض منظمة التحرير" الرباعية"وكانت هذه هي على وجه التحديد رسالة آشتون الى 
" الفلسطينيين يعتبرون اجزاء من اوروبا مضمونة"وربما كان كانتور محقا عندما قال في رسالته ان 

االتحاد االوروبي سوف يتخذ قرارا ليعترف "ساور المنظمة وحكومتها بأن فالوهم ما زال ي. التأييد لهم
رياض المالكي وزير خارجية السلطة يوم الخميس . كما قال د" 1967كمجموعة بدولة فلسطينية بحدود 

 .الماضي في اسبانيا التي نسقت آشتون رسالتها معها
فقط من ما زال يراهن على تاييد بعض لكن كانتور لم يكن دقيقا عندما عمم، فمفاوض المنظمة هو 

، بالرغم من الحقيقة التي تصفع الوجه بقسوة بان النتيجة الوحيدة لهذا "مضمونا"االوروبيين باعتباره 
، اما اغلبية الراي العام الفلسطيني بخاصة والعربي بعامة فما "صفرا"التأييد المزعوم كانت حتى اآلن 

جوزا سوف تظل الى فترة طويلة مقبلة عاجزة عن ممارسة اي دور قارة ع" الرسمية"زالت ترى اوروبا 
 االسرائيلي يتفق مع عمق التزام الرأي العام االوروبي بمبادئ العدل –مستقل عادل في الصراع العربي 

 .والقانون الدولي، طالما ظلت اوروبا تابعا للواليات المتحدة
فقد كان الهدف هو . حملة االتحاد المحمومة كجماعةواالتحاد االوروبي كدول منفردة ليس اقل نشاطا في 

وقد انضم رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو بيرلسكوني . ذاته من المبادرة الفرنسية الستئناف المفاوضات
واعلن .   االسرائيلية لتوجه منظمة التحرير الى االمم المتحدة–مؤخرا علنا الى المعارضة االميركية 

هدفنا وهذا هو ما "ي غويدو فيستر فيللى صراحة في االسبوع الماضي ان ذلك هو وزير الخارجية االلمان
 ".نعمل من اجله

وبما ان هذا هو على وجه التحديد الهدف الذي تشن من اجله حكومة دولة االحتالل برئاسة بنيامين 
الى أداة في خدمة نتنياهو حملة دبلوماسية عالمية، ال يعود من التجني القول ان االتحاد االوروبي تحول 

 .أهداف حكومته
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مؤسسات الدولة الفلسطينية، وانه المانح " باني"والمفارقة ان االتحاد االوروبي ال يفتأ يردد مفتخرا بأنه 
، ولسطلة الحكم الذاتي )أونروا(االكبر للشعب الفلسطيني، ولوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

من االوربيين على اكثر من مليار يورو، " أونروا"ي والعشرين حصلت ومنذ بداية القرن الحاد. االداري
وحسب كريستيان برغر ممثل االتحاد في . وحصلت السلطة على حوالي خمسة مليارات يورو اوروبي

 مليون يورو، وياتي المبلغ ذاته 500يساهم االتحاد االوروبي بحوالي "المحتلة " االراضي الفلسطينية"
 250سنويا، وخالل العام الماضي تجاوزت المساهمة االوروبية ال " االعضاء منفردةتقريبا من الدول 

 .مليون يورو
ومع ذلك ما زالت مشكلة الالجئين الفلسطينيين دون حل عادل، ولم يتحسن وضع المواطن الفلسطيني 

، وال تحقق العادي، وسوف تنهار السلطة الفلسطينية لو توقف المانحون عن الدفع، ولم ينته االحتالل
االوروبي للفلسطينيين هو االحتالل فقط، فهذا التمويل " التمويل"السالم، والمستفيد الوحيد كما يبدو من 

يعفي دولة االحتالل من التزاماتها كقوة قائمة باالحتالل، ويرتهن بقاء السلطة وقرارها لهذا التمويل، مما 
سطينيين تحت االحتالل حقهم في تقرير المصير أوفر أليست عودة الالجئين ومنح الفل: يدعو الى التساؤل

 كثيرا على دافع الضرائب االوروبي؟
  18/6/2011شبكة االنترنت لإلعالم العربي، أمين، 

  
  تعطيل العملية السلمية في الشرق األوسط آخر .44

   حسينعدنان السيد
مي، داعياً فيه إلى إقامة  ما مصير خطاب الرئيس األمريكي أوباما الذي وجهه إلى العرب والعالم اإلسال

   مع بعض التعديالت على قاعدة تبادل األراضي؟1967دولة فلسطينية في حدود أراضي 
في الواليات المتحدة، وبحضور نتنياهو، متعهداً ) Aipac(بعد أيام معدودة خاطب أوباما منظمة أيبك 

  .”دولة إسرائيل“لى يهودية ، ومشدداً ع)1967حدود (أوالً، ومتراجعاً عن مقولة ” إسرائيل“بأمن 
ومرة جديدة يدفع الفلسطينيون رصيداً من أرصدتهم الضائعة في متاهات الدول . الثمن هو دولة فلسطين 

  .الكبرى 
لو يتذكر القارئ الكريم كيف تراجع الرئيس األمريكي . ثمة تراجع أمريكي عن وعد الدولة الفلسطينية 

 الدولة في سنوات خلت، وكيف يستمر هذا التراجع على الرغم السابق جورج بوش عن الوعد بإقامة هذه
  .من المطالبات العالمية بإقامة الدولة

أكثر من ذلك، هناك ضغوط أمريكية وأوروبية واضحة على الفلسطينيين كي ال يتجهوا نحو مطالبة 
  .بل أيلول المق/الجمعية العامة لألمم المتحدة باالعتراف بدولة فلسطين خالل شهر سبتمبر

ال تذهبوا إلى األمم المتحدة، راهنوا على المفاوضات : بكلمة أخرى، يقول الغرب للعرب والفلسطينيين
  .”إسرائيل“المباشرة مع 

  .فإنهم يراهنون على أشياء أخرى” إسرائيل“أما قادة 
قطاع غزة ال معبراً برياً بين . تفكيك دولة فلسطين، بتقطيع أوصالها الجغرافية ” إسرائيل“يريد قادة 

والضفة الغربية، وال اتصاالً جغرافياً بين مناطق الضفة بعدما قُطّعت باالستيطان، خاصة في القدس 
مدعومة من أوساط دولية بأن تبقى السيادة األمنية على ” إسرائيلية“وفوق ذلك، هناك مطالبة . ومحيطها 

  .غور األردن في قبضة الجيش اإلسرائيلي
لمتعاقبة على تهويد القدس، وتوسيع دائرة االستيطان، بعدما أخفقت اإلدارة ا” إسرائيل“وتصر حكومات 

خاصة . فماذا يبقى من القدس الشرقية كي يجري التفاوض على مصيرها الحقاً . األمريكية في تجميدها 
  أنها مؤجلة إلى آخر مسار العملية السلمية؟
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فلسطينية موحدة، تمهد إلجراءات انتخابات تشكيل حكومة : أمام الفلسطينيين والحال هذه أولويات عدة
وإعادة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ريثما تقوم الدولة على قواعد . عامة إلقامة سلطة وطنية 

والتوصل إلى تفاهم عربي  فلسطيني ذي بعد استراتيجي . الشراكة الوطنية بين الفصائل األساسية 
ر عن قطاع غزة، وتجميد االستيطان، وإطالق المعتقلين فك الحصا(للتعامل مع التحديات الراهنة 

واالنطالق ) . الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، وتكريس أمن شعب فلسطين داخل المناطق المحتملة
مع منظمة المؤتمر اإلسالمي في حملة عالمية واسعة انطالقاً من قواعد الشرعية الدولية، والقرارات 

  .ة فلسطين األممية ذات الصلة بقضي
هذا درس جديد . الركون إلى القوى الدولية ال يكفي للدفاع عن قضية فلسطين والحقوق العربية 

  .للفلسطينيين والعرب اآلخرين في ضوء التطورات والمواقف الدولية الراهنة 
  18/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  شروخ في جدار األمن اإلسرائيلي .45

  ألوف بن
أسوار أمنية، أسوار اقتصادية وأكثر من أي : ئيل تتلخص بنصب أسوار عاليةالسياسة اإلقليمية إلسرا

شيء آخر أسوار ثقافية تفصلنا عن المحيط وتعزز الوهم بان إسرائيل تنتمي للغرب وفقط بسبب حظها 
لشمعون بيرس، الذي » الشرق األوسط الجديد«أحالم . المتعثر علقت في جيرة قاسية لعرب ومسلمين

اليهود باراك » الفيال في الغابة«وحل محلها نهج . تعامل اإلقليمي، اندثرت منذ زمن بعيدروج لفكرة ال
  .وبنيامين نتنياهو، اللذين يريان في إسرائيل المعقل المتقدم للغرب في الشرق األوسط

في خطابه في الكونغرس الشهر الماضي اقتبس رئيس الوزراء عن الكاتبة االنجليزية جورج ايليوت من 
نجم ساطع من الحرية في «رات الصهيونية في القرن التاسع عشر، والتي توقعت دولة اليهود كـ مبش

هكذا يصف نتانياهو الواقع اإلقليمي وهذا هو األساس لسياسته في . »بحر من الطغيان في الشرق
سوار كوزير للمالية في العقد الماضي، تحدث نتانياهو عن نمو اقتصادي خلف أ. »السالم االقتصادي«

. كرئيس للوزراء أظهر في السنتين األخيرتين بأن الحيلة تنجح. الفصل، حسب نموذج كوريا الجنوبية
إسرائيل تمتعت بهدوء أمني وبازدهار اقتصادي، في الوقت الذي غرقت فيه الدول حولها في أزمة 

  .اجتماعية وفي معمعان سلطوي إلى أن علقت في موجة من الثورات
 مجدل شمس في يوم النكبة في الشهر الماضي وفي يوم النكسة في بداية هذا مظاهرات السياج في

. األسبوع، شرخت الحالة المثالية وأظهرت لإلسرائيليين بأنهم غير منقطعين عما يجري خلف السور
 سنة من الهدوء في هضبة الجوالن 37. يتبين أن الثورات في الدول العربية تتعلق بنا نحن أيضا

  .احدةتضعضعت دفعة و
مجدل شمس تقع في . الغالبية الساحقة من اإلسرائيليين ال يزالون منعزلين عن ثورات الربيع العربي
األحداث هناك لم تشعر . نقطة مطرفة، في االلتفافة األخيرة التي قبل الصعود إلى التزلج في جبل الشيخ
جازتهم الصيفية في خارج بها تل ابيب والقدس، ريشون لتسيون وحيفا، التي يخطط سكانها اآلن إل

  .البالد
. ولكن االعتقاد بأن إسرائيل منقطعة عن المحيط وال ترتبط اال بأوروبا وبأميركا كان وال يزال وهما

الثورة : وكان للتحوالت في دول المنطقة دوما تأثيرا حاسما على سياسة الخارجية واألمن إلسرائيل
الثورات في سوريا في .  غزة وحملة السويس أدت إلى هجمات المتسللين من1952المصرية في 

 قربت 1970 و1958الستينات أدت إلى حرب األيام الستة، محاوالت إسقاط النظام في األردن في 
  .إسرائيل من الغرب وزعماء إسرائيل من األسرة المالكة الهاشمية
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الثورة اإليرانية . لجنوب لبنانالحرب األهلية اللبنانية اجتذبت إسرائيل إلى الداخل، الحتالل متعدد السنين 
الحرب اإليرانية ــ العراقية، وحرب الخليج .  خلقت عدوا لدودا وشديد القوة إلسرائيل1979في 

انهيار االتحاد السوفييتي، سند األنظمة العربية المتطرفة، أدى إلى . »الجبهة الشرقية«األولى حطمت 
 الداخلية في تركيا نزعت من إسرائيل حليفا مهما التغييرات. مؤتمر السالم في مدريد في التسعينات

  .وورطتها بأزمة األسطول
هذه القائمة الطويلة تفيد بأن موجة الثورات الحالية في الدول العربية ستؤثر في السنوات القريبة القادمة 

 الثورة الخوف من. على إسرائيل أيضا، وستملي سياسة الخارجية واألمن لديها أكثر بكثير مما يبدو اآلن
المصرية أدى منذ اآلن بنتانياهو إلى حث بناء جدار الحدود في الجنوب والحديث عن زيادة ميزانيات 

الحرب الداخلية في سوريا خطيرة على نحو خاص على إسرائيل، بسبب قربها الجغرافي، القوة . األمن
كل المؤشرات . الجوالنالعسكرية السورية، العالقة بحزب اهللا وإيران والحساب المفتوح على هضبة 

  .تدل على أن هذا سيحتدم وسيضع موضع الشك بقاء سوريا الموحدة
  هآرتس

  18/6/2011البيان، دبي، 
  

  رياح الثورات العربية والدولة الفلسطينية .46
  نبيل السهلي

تفاق وكانت عملية إبرام ا. يبدو أن للقضية الفلسطينية نصيبا هاما من التداعيات المباشرة للثورات العربية
المصالحة الفلسطينية من أولى ثمرات الثورات العربية الصاعدة؛ حيث تحقق مطلب الشعب الفلسطيني 
وشبابه في إعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية؛ ومن ثم محاولة التفرغ لصياغة إستراتيجية شاملة لمواجهة 

  .سياسات االحتالل اإلسرائيلي ودحره في نهاية المطاف
اعيات اإليجابية المحتملة للثورات العربية على القضية الفلسطينية؛ ثمة هواجس تالحق وبمقدار حجم التد

المؤسسة اإلسرائيلية؛ حيث تلمست منذ اليوم النطالقة تلك الثورات بأنها ستعزز مسار القضية الفلسطينية 
 فضالً عن من خالل دعم أهداف الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس؛

 والقرارات الدولية ذات 194إسناد حق العودة لنحو ستة ماليين الجئ فلسطيني إلى وطنهم تبعاً للقرار 
  .الصلة

وبكل تأكيد فإن الثورات والتغير الديمقراطي في العالم العربي سيمكن الفلسطينيين من السير قدماً لتحقيق 
أيلول القادم؛ والذي يتمثل أساساً بطرح / ر سبتمبرأهدافهم السياسية؛ خاصة وأن هناك استحقاقا في شه

  .الدولة الفلسطينية في أروقة األمم المتحدة وانتزاع االعتراف بها رغم العوائق اإلسرائيلية واألميركية
  الثورات العربية والتحديات اإلسرائيلية

ا في العديد من الدول ومن األهمية اإلشارة إلى أن إنجاز الثورات في أكثر من دولة عربية واستمراره
العربية سيدفع بكل تأكيد باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإطالق القدرات الكامنة لدى الشعب 
الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية؛ وفي المقدمة منها النشاط االستيطاني 

ل الذي يعتبر أكبر مشروع استيطاني منذ عام اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية؛ والجدار العاز
؛ ناهيك عن السياسات اإلسرائيلية الرامية إلى إخراج فكرة يهودية الدولة إلى حيز الوجود من 1948

  .خالل إصدار رزمة من القوانين العنصرية الجائرة
سرائيلية في قطاع ويمكن التأكيد أنه بوحدة الصف الفلسطيني يمكن إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب اإل

  .2009 وبداية عام 2008غزة في نهاية عام 
ومن التحديات األخرى التي يواجهها الفلسطينيون بعد المصالحة ضرورة العمل على فك االرتباط 
باالقتصاد اإلسرائيلي؛ وإيجاد السبل لالنطالق بتنمية مستقلة تدفع باتجاه الحد من األزمات االقتصادية 
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في % 20في قطاع غزة ونحو % 60طينية؛ مثل البطالة؛ التي وصلت معدالتها إلى واالجتماعية الفلس
  .2011 و2010الضفة الغربية خالل عامي 

ومن األهمية بمكان اإلشارة أيضاً إلى أهمية العمل على فتح أسواق عربية من شأنها الحد من الهيمنة 
من إجمالي % 90ر إسرائيل على نحو حيث تسيط- اإلسرائيلية على التجارة الخارجية للضفة والقطاع 

 وبات الطريق ممهداً لذلك بعد التحوالت الديمقراطية -التجارة الخارجية بشقيها الصادرات والواردات
  .التي شهدتها المنطقة العربية وبشكل خاص مصر

ومن شأن المساعدات العربية كبديل للمساعدات الغربية أن تمكن الفلسطينيين من التخطيط لتنمية 
فلسطينية مستقلة عن سياسات االحتالل اإلسرائيلي التي أوقعت االقتصاد الفلسطيني في شرك المساعدات 

  .األميركية واألوروبية المشروطة أساساً وفق توجهات المتبرعين
وقد تزيد المساعدات العربية لالقتصاد الفلسطيني من فرص تحسن أدائه عبر فتح قنوات تشغيل وخلق 

  . من شأنها فتح فرص عمل آلالف من قوة العمل المعروضة في السوق الفلسطينياستثمارات جديدة
ومع تحسن أداء االقتصاد الفلسطيني يمكن أن تكون خيارات التعليم والصحة متاحة بشكل أوسع للشعب 

وهذا بدوره سيزيد من فرص رفع مستوى التنمية البشرية . الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
  .ا التي باتت معياراً لتطور الشعوب في العالمومؤشراته

  الدولة واستحقاق الخريف القادم
ثمة حقائق راسخة أنه بوحدة فصائل العمل الوطني واإلسالمي يمكن حماية المشروع الوطني الفلسطيني؛ 
والعمل باتجاه اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية ذات السيادة في الضفة والقطاع في استحقاق 

أيلول  القادم عند طرح المشروع في أروقة األمم المتحدة؛ كما تمكن الوحدة الوطنية الفلسطينية / سبتمبر
  .من بروز خطاب سياسي فلسطيني مشترك يلبي أهداف الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات
ة إلى الشعب وبطبيعة الحال فإنه بمقدار الربح الكبير الذي تحقق بعد إنهاء االنقسام وإعادة اللحم

الفلسطيني؛ أعربت المؤسسة اإلسرائيلية عن مستوى الخسائر المحتملة إلسرائيل من تلك المصالحة؛ 
) كابينيت(حيث عبر وزراء أعضاء في المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية 

سط تقديرات بأن االتفاق سيدعم عن مفاجأتهم من اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أبرم في القاهرة، و
أيلول الذي ستصوت خالله الجمعية العامة لألمم / الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع اقتراب سبتمبر

  .المتحدة على اعتراف دولي بدولة فلسطينية
اإللكتروني عن الوزراء أن اتفاق المصالحة بين حماس وفتح " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع صحيفة 

مفاجئ ألن الموضوع لم يكن مطروحا أبدا في الهيئات السياسية واألمنية اإلسرائيلية كما لم يأتي بشكل 
  .يتم طرح احتمال التوصل إلى اتفاق مصالحة

وقدر مسؤولون إسرائيليون أيضا أن يؤدي اتفاق المصالحة إلى هدوء أمني نسبي في الشهور القريبة 
  .لجانبين وعلى السيطرة الميدانيةعلى ضوء رغبة عباس بإثبات قدرته على توحيد ا

إن على "وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب على اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقول 
وقال في بيان نُشر على موقع رئيس ". السلطة الفلسطينية االختيار بين السالم مع إسرائيل أو حماس

لسلطة الفلسطينية االختيار إما السالم مع إسرائيل أو مع حماس إن على ا"الوزراء اإلسرائيلي اإللكتروني 
  ".وال يمكن السالم مع كليهما ألن حماس تطمح في القضاء على دولة إسرائيل وتقول ذلك علنا

حماس تطلق الصواريخ على مدننا وقذائف مضادة للمدرعات على أوالدنا وأعتقد أن "وأضاف نتنياهو 
عف السلطة الفلسطينية وتثير تساؤالت حول ما إذا كانت حماس ستسيطر مجرد فكرة المصالحة تظهر ض

  ".مثلما سيطرت على قطاع غزة) الضفة الغربية(على يهودا والسامرة 
وفي مقابل ذلك تشير تقديرات فلسطينية إلى أن المصالحة الفلسطينية ستزيد من فرص اعتراف الدول 

 دولة في العالم بها في الخريف القادم؛ خاصة 142ترف بالدولة الفلسطينية؛ وليس من المستبعد أن تع
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وأن عدة دول عربية وفي مقدمتها مصر دعت أكثر من دولة غربية لالعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ومن 
  .شأن ذلك أن يعزز التوجهات الفلسطينية في األروقة الدولية

 على استمرار حصار قطاع غزة ومنع ورداً منها على اتفاق المصالحة الفلسطينية؛ أكدت حكومة نتنياهو
وصول مساعدات إنسانية إليها من دول العالم وخاصة عبر سفن الحرية؛ ناهيك عن حجز أموال السلطة 
الفلسطينية من عائدات الضرائب على تجارة الفلسطينيين الخارجية عبر السوق اإلسرائيلية والتي تقدر 

  . مليون دوالر في السنة800بنحو 
  ربية وحماية الحق الفلسطينيالثورات الع

أدرك الشعب الفلسطيني منذ اللحظة األولى النطالقة الثورات العربية بأن ثمة تداعيات حقيقية تنتظرها؛ 
وفي المقدمة منها رفع الظلم عن الشعوب العربية التواقة دائماً لنصرة الحق الفلسطيني والقضايا العربية 

سطينية لتلك الثورات في الداخل الفلسطيني والشتات؛ وذلك بغية العادلة؛ ولهذا خرجت مسيرات تأييد فل
  .إسقاط عروش الديكتاتوريات العربية التي وقفت على الدوام ضد آمال وتطلعات الشعوب العربية

ولهذا فإنه من البديهي جداً أن تتم عملية طي ملف المصالحة الفلسطينية؛ واالستمرار في حماية وتحصين 
  .عد انتصار ثورتي تونس ومصر؛ واستمرار الثورات في أكثر من دولة عربيةالوحدة الوطنية ب

وتبقى اإلشارة إلى ضرورة مواكبة الثورات العربية بخطاب عربي موحد داعم للحق الفلسطيني؛ ومن 
شأن ذلك أن يعزز من فرص انتصار الشعب الفلسطيني في معاركه المختلفة مع إسرائيل؛ وبشكل خاص 

أيلول القادم عند / ماسية والسياسية التي ستدور رحاها في األروقة الدولية في شهر سبتمبرالمعركة الدبلو
  .طرح الفلسطينيين لدولتهم ومحاولة انتزاع االعتراف بها

  17/6/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  اربعة واربعون عاماً بعيداً عن القدس .47
  ابراهيم غوشة

فقد كان عهدي بآخر صالة جمعة في المسجد االقصى يوم الثاني " المئذنة الحمراء"كما ذكرت في كتابي 
، يومها وقفنا كعادتنا تحت شجرة السرو الضخمة على يمين مدخل االقصى قرب 1967من حزيران 

مكان الوضوء المسمى بالكأس، كنا نشعر ان تلك الوقفة ستكون آخر عهدنا باالقصى والقدس، عدت 
روع تحويل نهر اليرموك في مؤسسة الروافد وفي مشروع سد خالد بعدها الى اربد حيث عملي في مش

، بعد ثالثة ايام حدثت حرب حزيران، وفي السابع منه سقطت القدس ودخل الصهاينة )المخيبة(بن الوليد 
اليهود المسجد االقصى وتم احتالل الضفة الغربية وسيناء وقطاع غزة والجوالن، كل ذلك تم في ايام 

  !زيمة ما بعدها هزيمةكانت ه·· معدودة
وبلغ فيها اليهود ذروة احالمهم وعاش العرب مرارة الهزيمة وبدأ ··  الكثير1967كُتب عن حرب 

فكانت معركة الكرامة ثم حرب االستنزاف في مصر واالردن ·· الجميع يتلمس الخروج من المأزق
 وتفاءل الناس 1973شرين وسوريا وبروز العمل الفدائي الفلسطيني وحدثت انتكاسات ثم جاءت حرب ت

، وبعدها توقيع اتفاقية العار 1977لبعض الوقت ثم حصلت الصدمة بزيارة السادات للكنيست بالقدس 
 وصمود المقاومة ثالثة اشهر في بيروت، وبعدها 1982، وبعدها حرب لبنان 1979كامب ديفيد عام 

 اجهضتها، وبعدها 1993ؤومة عام ، ولكن اتفاقية اوسلو المش1987انطلقت االنتفاضة الشعبية عام 
  ·1994عقدت سيئة الذكر اتفاقية وادي عربة عام 

ظهر مجاهدون افذاذ بعد االنتفاضة منهم عماد عقل، ثم المهندس يحيى عياش الذي دوخ رابين، وبعده 
ولة برز ابو هنود ابن عصيرة الشمالية وانطلقت االنتفاضة الثانية، انتفاضة االقصى التي هزت اركان الد

الصهيونية، والح االمل بالتحرير تحرير القدس واالقصى، وشن شارون حملته الشرسة في السور الواقي 
عبداهللا القواسمي، والسركجي وغيرهما من : ، وظهر ابطال جدد للقسام منهم2003 وعام 2002عام 
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استشهاد رموز الشهداء، وعبداهللا البرغوثي، وعباس السيد، ووائل قاسم وغيرهم من االسرى، وبعد 
المقاومة الشيخ احمد ياسين، وعبدالعزيز الرنتيسي ومن قبله ابراهيم مقادمة وصالح شحادة وغيرهم، 
تراجع الخط المبدئي المقاوم وتراجع االمل بتحرير القدس لمصلحة الخط البراغماتي المسيس فكان دخول 

  ·االنتخابات تحت سقف اوسلو
 عاماً منذ ذلك اليوم االسود الذي اجتاح القدس 44حن على اعتاب وهكذا مرت االيام والليالي، وها ن

وبقية  البالد العربية وانا بعيد عن مهوى فؤادي الذي ولدت فيه وترعرت في كنفاته وقرب مسجده 
ومقدساته، ومثلي اآلالف والماليين من الفلسطينيين واالردنيين والعرب والمسلمين الذين يرفضون زيارة 

  · االحتالل الصهيوني وفي ظل علم نجمة داودالقدس وهي تحت
·· وعلى الرغم من جراح الفراق لالقارب واالصدقاء الذين لم يبق منهم على قيد الحياة اال أقل من القليل

وما زال قبر والدي وأجدادي في مقبرة باب الزاهرة بالقدس ينتظر من يزوره ويقرأ عليه الفاتحة من 
  ·المدينة المقدسةاالبناء واالحفاد بعد تحرير 

  :بقي لي من ذكرياتي في مدينة القدس مرحلتان
 حينما ولدت في حارة السعدية 1936االولى ابتداء من مولدي وطفولتي بعد انتهاء االضراب الكبير عام 

، فتحت عيوني على مدرسة الشيخ جراح االبتدائية حتى الصف 1948بالقدس القديمة وحتى نهاية حرب 
 بعد قصف القدس الى بيت جدي في اريحا ولمدة عام، 1948عدها غادرنا في شهر ايارالرابع ابتدائي ب

عدت بعدها للصف الخامس ثم السادس ابتدائي في مدرسة الرشيدية بالقدس، هذه المرحلة اذكر فيها 
قة في احياء البقعة والقطمون والطالبية وشارع يافا وحدي) الغربية(رحالت والدي للعائلة للقدس الجديدة 

الحيوانات، واحياناً الى قرى جميلة في الصيف مثل بتير بواسطة القطار من المحطة في القدس الغربية، 
وهذه االحياء كان يسكنها اهالي القدس االثرياء باغلبية كبيرة وهذا يعيدنا مرة اخرى الى منطلقات 

 48 الى فلسطين الـ 67الـ القضية الفلسطينية بفضل الجيل الثالث من الشباب الذين تجاوزوا فلسطين 
 181 الى كامل القدس الشرقية والغربية كما كانت قبل قرار 67وايضاً سيتجاوزون القدس الشرقية عام 

  ·29/11/1947في 
، حينها كانت عمان 1950اما المرحلة الثانية التي عشتها في القدس فهي في عهد وحدة الضفتين عام 

صمة الدينية، وكانت العالقة بين الضفتين قوية ومتكاملة وكان هي العاصمة السياسية والقدس هي العا
الشيوعي والبعثي (عقد الخمسينات يمثل عقداً للنشاط السياسي والحريات العامة والتنافس الحزبي 

  ·)واالخوان والتحرير والقوميون العرب والوطني االشتراكي وغيرهم
 ثم 1952ثم جاء حلف بغداد وقبلها ثورة مصر  هي الملهم االول للبرامج الحزبية، 1948كانت نكبة 

 وانقالب تموز وانقالب سوريا وغيرها، وقد توحد الشعب االردني في 1958وحدة مصر وسوريا 
  ·1954الضفتين على دعم ثورة الجزائر 

 وكنا نقضي العطلة 1961 غادرت للقاهرة للدراسة الجامعية هناك وتخرجت عام 1955في عام 
  · في القدس وعمان وغيرهاالصيفية في االردن

 كنا نعمل ونقيم في الشونة الشمالية والمنشية 1962 -  1916عملت في قناة الغور الشرقية لمدة عام 
حيث معسكر العمل وكل اسبوع نركب باص اليرموك القادم من اربد الى نابلس ومن نابلس اسافر للقدس 

  ·العودة الى الغور الشماليحيث اقيم ليلتين أصلي بهما صالة الجمعة في االقصى ثم 
 للعمل بعد ذلك في مؤسسة الروافد 1966غادرت بعد ذلك للعمل في الكويت اربع سنوات، وعدت عام 

واليوغسالف ) المقاولون العرب(في سد خالد، كانت اربد تعج في تلك االيام بالمهندسين المصريين 
  في الساعة التاسعة ليالً ان تركب سيارة وغيرهم، عندما كنت أزور اقاربي في عمان كان من السهولة و
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  ·من سفريات الرشيد لتصل القدس في ساعة واحدة

 · حزيران توقفت الحياة وغابت القدس الحبيبة ولكن الى لقاء قريب بإذن اهللا5في 
  6/6/2011المجد، االردن، 

 
 ..!!الفلسطينيون التايالنديون .48

 عبد الستار قاسم . د
في مدينة رام اهللا لوصف أبناء شعب فلسطين الذين يعملون في مختلف " ديينالتايالن"يتم تداول نعت 

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المدينة والقادمين من شمال الضفة الغربية، وبالتحديد من 
وهو نعت تحقيري يعني أن هؤالء الغرباء يأتون إلى رام اهللا . مناطق نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية

راتها، ويرسلونها فيما بعد إلى أهاليهم األجانب الذين يعيشون في األقطار الشمالية من قارة لنهب خي
وهو ونعت ينم عن نفسية مريضة وعنصرية منحطة، أو عن ثقافة وطنية خيانية، أو عن . الضفة الغربية

 .جهل مطبق بمقتضيات وحدة الشعب واألرض
يمجي، أو إلى غزاوي وضفاوي وما يسمى بعرب لقد سبق أن جزأنا أنفسنا إلى مدني وفالح ومخ

واآلن ريماوي وتايالندي، وننتظر اسما استهتاريا . إسرائيل الذين يحلو للبعض أن يصفهم بعرب الشمينت
 .للوافدين إلى رام اهللا من أقطار بيت لحم والخليل والقدس

ي بعد عنصري أو عقدا من ربما يظن أحدنا أن هذه التسميات والنعوت للتسلية وال تحمل في طياتها أ
النقص واألزمة النفسية، وأنا تقديري أنها تحمل في طياتها ضحالة أخالقية، وسفاهة وطنية، وانتقاصا من 
. الوحدة الوطنية، وجهالة فاجرة، وخدمة للعدو الصهيوني الذي ال يميز بين تايالندي وسريالنكي وفلبيني

ي عمقها لما تولدت مثل هذه الترهات التي تنخر في ولوال أن ثقافتنا الوطنية مهزوزة ومضروبة ف
لقد ولدت ثقافتنا الوطنية الخربة اقتتاال بين الفصائل، وولدت منازعات . عظامنا لتحيل الجسد إلى أشالء

بين أطراف المتعاونين مع إسرائيل يتلهى الشعب بها على حساب القضية الوطنية، وولدت اعتمادا على 
، وولدت عاهات قيادية تظن أن الفرج قادم من الرايات والحمائم البيض المنطلقة اآلخرين في لقمة الخبز
 .من لندن وواشنطون

لقد قصد الذين صاغوا أوسلو ورتبوا تنفيذه تحويل الشعب الفلسطيني إلى مجرد أفراد يبحثون عن لقمة 
يني وتحليله إلى مجرد لقد قصدوا تذويب الشعب الفلسط. الخبز، وكل واحد بالطريقة التي يراها مناسبة
إنهم يقدمون لنا الخبز، ويتبعون سياسة اقتصادية تجعلنا . أفراد، وذلك لتذويب الحقوق الوطنية الفلسطينية

مجرد أذناب مستهلكة، ويبثون عناصر الفساد والنميمة من أجل أن يتحول الفلسطيني إلى مجرد شخص 
الذي تطاله يدك هو لك، وعليك أال تحرم . طنله مصالح خاصة ال عالقة له بمصالح شعب أو بتحرير و

لقد شجعوا الفساد في البالد، . أو تحلل، فال حرام إال ما ال طاقة لك عليه، وال حالل إال ما كان لك
ونشروا الوساطات والمحسوبيات من خالل المتعاونين معهم، وأوهمونا بالحرية ونعيم الدولة المستقلة، 

 .لنا وظنونناوما زال المسلسل يطغى على عقو
رام اهللا مدينة محترمة ككل المدن الفلسطينية، وسكانها األصليون ال عالقة لهم بهذا السقوط الوطني، لكن 
األمريكيين واألوروبيين والصهاينة أرادوا تحويل المدينة ثقافيا لتدين بالثقافة األوروبية والغربية عموما، 

ي مزاجه الوطني، وتغلّب األبعاد الشهوانية لديه على ولتصبح بؤرة استقطاب للشباب الفلسطيني تحفر ف
لقد أرادوا نزع الثقافة العربية واإلسالمية، وهم يسيرون بتؤدة وخطوة . حساب األبعاد العربية واإلسالمية

وهم يجدون العديد من . خطوة نحو تطوير مراكز للنزع، وهم ينجحون اآلن في رام اهللا وأريحا
نحو هذه الغاية سواء من الفصائل أو القيادات السياسية أو من قادة العديد من الفلسطينيين المتعاونين 

 .المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أمواال من أهل الغرب، وتسهيالت من الكيان الصهيوني
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لديهم قيادات تعي تماما حجم المسؤوليات وثقل . هم يخططون ويسهرون ويتعبون، ونحن في غينا تائهون
 ونحن لدينا قيادات تتلهى بالقيل والقال والمنافسات على جيف منتنة تشيع الظلم والفساد األمانة،

 .واألمراض في األوصال
ال مجال أمامنا إال تغيير ما نحن فيه، . شعب فلسطين بحاجة إلى ثورة على الذات ومن أجل الذات

 .وخسر كل من ظن أن ما نحن فيه سيقودنا إلى غير الخيبة وسوء المصير
  17/6/2011شبكة االنترنت لإلعالم العربي، أمين، 
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  18/6/2011االتحاد، أبو ظبي، 

    


