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  والشعب يرى من ينقلب على المصالحة  فياض شخصية غير مقبولة:حماس رداً على تصريحات عباس .1

إسماعيل . من غزة وبيروت، أن القيادي في حركة حماس د 22/6/2011-21قدس برس، نشرت 
عباس التي أصر فيها على أن شخصية رضوان استهجن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

سالم فياض الوحيدة المناسبة لحكومة المصالحة، ورفضه لعرض الحكومة الجديدة على المجلس 
 . التشريعي

إننا نستهجن ونستغرب تصريحات عباس واستمرار اتهاماته لحركة : "وقال رضوان، في تصريحٍ صحفي
، نرفض سياسة اإلمالء واإلصرار (...)ة التوافق ، وهذا كله يتنافى مع أجواء المصالحة ولغ"حماس"

  ". على شخصية معينة لرئاسة الحكومة مثل سالم فياض وهو شخصية غير مقبولة وطنيا
وأكد رضوان على أن حماس ملتزمة بالقانون األساسي الفلسطيني والتوافق، وطالب عباس بااللتزام 

خالد مشعل لتشكيل " حماس"يس المكتب السياسي لحركة الدقيق واألمين باتفاق المصالحة وبإتمام لقائه برئ
  . الحكومة وإنهاء ملف االعتقال السياسي وتفعيل اإلطار القيادي

ليس : "وبخصوص حديث عباس عن أن برنامج الحكومة الجديدة هو برنامجه الشخصي، قال رضوان
كفاءات بدون برنامج هناك من برنامج سياسي للحكومة وتم االتفاق على أن الحكومة تكون حكومة 

سياسي، ولها مهمات محددة منها اإلعداد لالنتخابات وإعمار قطاع غزة وتوحيد مؤسسات السلطة في 
الضفة والقطاع والقدس، ومعالجة ما ترتب على االنقسام من إشكاليات واإلشراف على المصالحة 

  ". المجتمعية
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ظلم "اومة بأنها دمرت الشعب الفلسطيني، وشدد رضوان على أن تصريحات عباس، التي اتهم فيها المق
للشعب الفلسطيني وطعنة لكل جهاد ونضاالت الشعب الفلسطيني التي حافظت على الحقوق الفلسطينية 

  ". والثوابت الوطنية
المفاوضات العبثية هي التي ساعدت على تأزيم الوضع الفلسطيني وانقسامه ولم تحقق "وأكد على أن 

ال مزيدا من التراجع على صعيد الحقوق وأهدرت الكرامة الفلسطينية ولم تحقق شيء للشعب الفلسطيني إ
شيًئا للشعب إال مزيدا من التهويد للقدس واستيطان في الضفة الغربية ورفض لحق العودة واإلصرار 

  ".على الطابع اليهودي للدولة العنصرية
: الفضائية" القدس" في تصريحٍ لقناة من جهته قال أسامة حمدان، مسؤول العالقات الدولية في حماس،

من الواضح أن اللغة األخيرة التي سمعناها في المقابلة األخيرة لرئيس السلطة محمود عباس، خارج "
  ".سياق عملية المصالحة، وخارج سياق الوحدة الفلسطينية وتعود إلى واقع قديم

تطع أن يخرج حتى اللحظة من األزمة إما أن الرجل لم يس: يبدو أن عباس أمام أحد احتمالين: "وأضاف
التي عاشها، أو أنه يواجه ضغوطًا كبيرةً ويستجيب لهذه الضغوط كعادته في التجاوب مع الضغوط 
األمريكية والصهيونية، وأنه ال يستطيع بأن يصمد ولو للحظة لصالح الشعب الفلسطيني، واألرجح أنه 

  ".غير قادرٍ على الصمود
أمام اختبارٍ حقيقي، إذا كان سيصمد ويحقق المصالحة أو أن ينقلب "اس اآلن وأشار حمدان إلى أن عب

على المصالحة، وأظن أن الشعب الفلسطيني سيرى ذلك رؤيا العين وهو أمام موقف ربما يكون عسيرا، 
  ".لكنه موقفٌ سيكون له ما بعده بالنسبة لمحمود عباس والشعب الفلسطيني

اإلصرار على سالم فياض ليكون ": "حماس"ض قال القيادي في حركة وحول اإلصرار على ترشيح فيا
االحتمال األول أنه ال يوجد في الشعب : رئيسا للحكومة الفلسطينية المقبلة يطرح إحدى االحتمالين

الفلسطيني شخص يمكنه أن يقوم بمهمة رئيس الوزراء سوى فياض، وعندها هذا الشعب عليه أن يندب 
ء بأن تلد مثل سالم فياض، هذه كارثةٌ بحد ذاتها، أما االحتمال الثاني فهو أن سالم حظه إذ عقمت النسا

فياض مطلوب أمريكيا وصهيونيا، وهذا يرسم عالمة استفهامٍ كبيرة على سالم فياض وارتباطاته وعلى 
 من ارتباطات أيضا من يصر على ترشيح فياض ضد إرادة الشعب الفلسطيني وضد إرادة جزء معتبرٍ

وأنا ال أتحدث هنا على حماس فقط بل فتح أيضا، حيث إن الكل يعرف أن أكثر من . الشعب الفلسطيني
نصف أعضاء اللجنة المركزية لفتح سجلت اعتراضات على ترشيح فياض، ورغم ذلك يبدو أن حجم 

  ".الضغوط وطبيعة االستجابة لمثل هذا األمر تتجاوز إرادة الشعب الفلسطيني
ال يخفى على أحد أن تأجيل اللقاء بين مشعل وعباس، الذي كان يفترض أن يكون يوم الثالثاء : "وتابع

اآلن الكرة في ملعب الذين طلبوا التأجيل ألننا أخذنا خيارا واضحا ". فتح"، هو جاء بطلب من )21-6(
تفاقية، وما جرى بإتمام المصالحة الفلسطينية، رغم كثيرٍ من اإلساءات التي حصلت في مسيرة توقيع اال

من أحداث رغم كل ذلك ورغم استمرار المعاناة في الضفة الغربية نحن مضينا قدما في تحقيق هذه 
وأنا أعتقد أن الذي يعطل المصالحة أصبح واضحا، وآمل بتراجع هؤالء قبل أن . المصالحة وال زلنا

وقف عند حدود المصالحة، بل تفوت الفرصة، ألنه إذا جرى إفشال المصالحة؛ فإن عواقب ذلك لن تت
ستدفع الشعب الفلسطيني إلى خيارات أخرى والنظر إلى الذين عطلوا المصالحة وأوقفوها على أنهم 

  ".شركاء لالحتالل بما يعانيه الشعب الفلسطيني وليس فقط مجرد طرف فلسطيني آخر
موال والمتفجرات، قال وبشأن تصريح عباس عن استمرار االعتقال لمن يقوم بتهريب السالح أو األ

يبدو أن الرجل ليس له أي خلفية نضالية ولم يقاوم االحتالل أي يوم في حياته، بل ربما : "أسامة حمدان
سعى دائما إلى صناعة السلم مع العدو ووقع خالل مسيرة السالم هذه في غرام العدو، يرى في كل فعٍل 

ح إلى المقاومين أو نقل األموال لدعم الشعب مقاومٍ ضد االحتالل جريمةً ترتكب سواء نقل السال
الفلسطيني، ألنه ال يرى مبررا لذلك، وإنما يرى أنه ال بد من ابتزاز الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه 
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وأعتقد أن هذا يرسم . وصموده وفي مقاومته، لهذا يتحدث بمنطق الجريمة عن المقاومة الفلسطينية
و مازن أهال ألن يكون في أي موقعٍ قيادي في الواقع الفلسطيني فضالً على عالمة استفهامٍ فيما إذا كان أب

  ".أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية
نقال عن مراسلها من القاهرة اشرف  22/6/2011القدس العربي، لندن، في نفس السياق جاء في 

 فرض البرامج من عاد إلى سكة"الهور، أن القيادي في حركة حماس صالح البردويل رأى أن عباس 
طرف واحد والتنكر للغة المصالحة، بالرغم من أننا توافقنا أن تكون كل األمور بالتوافق سواء ما يتعلق 

  ".بتشكيل الحكومة ومهامها ولجنة االنتخابات ومحكمة االنتخابات واللجنة األمنية العليا وبقية القضايا
  

  لوحدة بل داعما لهافي وجه حكومة ا حجر عثرة أو عقبة  أكونلن : فياض .2
جدد رئيس الوزراء سالم فياض، مساء اليوم الثالثاء، تأكيده أنه لن يكون حجر عثرة في وجه : رام اهللا

حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقبلة، بل سيكون كما كل أبناء شعبنا الفلسطيني من أشد الداعمين 
  .لها، وأول المبايعين والمؤيدين لها

ال يمكن أن أكون 'ل لقائه مع الصحافيين والكتاب في مقر رئاسة الوزراء برام اهللا، وقال فياض، خال
حجر عثرة أو عقبة، أو مفروضا على أحد في أي حكومة مقبلة، وقرار اختيار رئيس الوزراء المقبل هو 
ة قرار توافقي، وعلى الفصائل التوافق على الحكومة في أسرع وقت ممكن ألن تأخيرها ليس في مصلح

  .'شعبنا
ال أفرض نفسي على أحد، وال يجب على أحد أن يعتقد أنني مفروض عليه، ألن هذه ': وأضاف فياض

األقوال واالفتراضات هي إساءة للشعب الفلسطيني، ولدينا مشروع وطني علينا العمل من أجله والسعي 
  .' ودولتهلتحقيق الوحدة وإنهاء االنقسام تمهيدا لالستحقاقات الدولية الخاصة بشعبنا

يوجد الكثير من أبناء شعبنا القادرين على إدارة الحكومة المقبلة، وتوجد لدى شعبنا الكثير من ': وقال
الطاقات والقدرات ولست أنا الوحيد القادر على القيادة، وأنا أتيحت لي فرصة خدمة شعبنا والعمل مع 

ن رئيسا للوزراء ثم رئيسا لشعبنا، الرئيس الشهيد ياسر عرفات وبعده الرئيس محمود عباس عندما كا
وقد قدمت ما أستطيع من أجل خدمة أبناء شعبي، ولن أتأخر عن تقديم ما هو مطلوب مني لخدمة شعبي 

  .'في أي وقت من األوقات
وعبر فياض عن تقديره لموقف الرئيس محمود عباس بكونه مرشح الرئيس لرئاسة حكومة الوحدة 

 تنفيذ واجبه الوطني في حال توافقت الفصائل على اختياره، لكنه في ذات المقبلة، وأكد أنه لن يتأخر عن
الوقت عبر عن أسفه لإلساءات التي وجهت لشخصه رغم أنه يعمل في ظروف صعبة منذ أربع سنوات 

  .من أجل خدمة أبناء شعبنا
ون بسرعة وأكد فياض أن قبول العالم لحكومة الوحدة الوطنية ليس مرهونا بوجوده فيها، بل هو مره

إنجاز هذا االستحقاق الوطني المتمثل في إنشاء حكومة وحدة وطنية قادرة على توفير مطالب شعبنا 
  .والعمل من أجل وصوله إلى االستقالل والدولة

في المرحلة الحالية وتأخر التوافق عليها ) تشكيل حكومة وحدة وطنية(وقال إن غياب حسم الموضوع 
ى الضغط على العالم ليعترف بالحكومة، كما أنه يثقل كاهل الحكومة في يؤدي إلى ضعف قدرة شعبنا عل

العمل على المستوى المحلي، فالحكومة مستقيلة وتقوم بتسيير األعمال وال يمكن أن يستمر هذا الوضع 
  .إلى ما ال نهاية

 21/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  "يلقي خالف الحكومة بظالله على أجواء المصالحة"ال استبعد أن : عزيز الدويك .3
يلقي خالف الحكومة "لم يستبعد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك أن : حامد جاد -غزة

  .، على حّد تعبيره"بظالله على أجواء المصالحة، طالما أنها تحولت من مشاركة إلى مشارطة
الظروف الحالية غير مواتية الستكمال االتفاق، الذي بات بعيد  "من األراضي المحتلة إن" الغد"وقال إلى 

المنال ما لم تحدث معجزة الستئنافه، في ظل ضغوط دولية كبيرة تمارس على السلطة الفلسطينية في رام 
  ".اهللا وتحول دون سرعة انجازه إال بشروط معينة

 احتمالية أن يكون هناك اتفاق بعد هذا ما يسمى باستحقاق أيلول القادم يلقي بظالله على"ولفت إلى أن 
التاريخ، حيث تعتزم السلطة الذهاب إلى األمم المتحدة النتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 

، لو قدرت عليه، وال تريد أن تدخل على ذلك بمصالحة يمكن أن تجعل العالم يعيد النظر في 1967
  ".الموضوع
يدها في االتفاق ضمن سبع نقاط، بينما يقال اآلن أنها ببرنامج سياسي مهام الحكومة تم تحد"وبين أن 

  ".خارج إطار البنود السبعة، وتنفذ مهام محددة
حدوث "، مستبعداً "ذلك يؤشر على عدم الجدية في التنفيذ، بحيث بات االتفاق محل شك"واعتبر أن 

رار تأثير العقبة سلبياً على أجواء وساطة بين الحركتين أو محاولة للتسوية بشأن االسم، وإنما استم
  ".المصالحة

  22/6/2011الغد، عمان، 
  

  أوروبا من اإلجازاتو عباس يقرر منع الدبلوماسيين في واشنطن ومصر :القدس العربي .4
من مصدر دبلوماسي فلسطيني في القاهرة أن الـرئيس         ' القدس العربي 'علمت  :  أشرف الهور  -القاهرة  

لبعثات الدبلوماسية في كل من مصر والواليات المتحـدة، وبعـض الـدول             محمود عباس أصدر قراراً ل    
األوروبية تقضي بإنهاء أي من العاملين في هذه البعثـات إجازتـه، وعـدم إعطـاء إجـازات جديـدة        

، الذي تنوي فيه القيـادة الفلـسطينية        )سبتمبر(للدبلوماسيين خالل الفترة التي تسبق استحقاق شهر أيلول         
  .لمتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينيةالتوجه لألمم ا

وقال المصدر ان البعثات الدبلوماسية بتوجيهات وتنسيق مع مكتب الرئيس عباس تعمل في هـذه األيـام                 
وتجري اتصاالت يومية بعدة دول لحشد تأييدها لمنح فلسطين عضوية كاملة فـي األمـم               ' خلية نحل 'كـ

  .المتحدة في أيلول المقبل
 بالتحديد تقرر أن يقطع الدبلوماسيون في كل من سفارة فلسطيني في القاهرة والعـاملين فـي                 وذكر أنه 

مندوبية فلسطين في الجامعة العربية، إضافة إلى بعثة فلسطين في كل من واشـنطن واألمـم المتحـدة،                  
هـدف  وبعض عواصم أوروبا المؤثرة إجازاتهم وااللتحاق فوراً بعملهم، إضافة إلى منـع اإلجـازات، ب              
  .ضمان أكبر مشاركة في العمل الهادف إلى تجيير الرأي العام العالمي تجاه االعتراف بدولة فلسطين

أن فريق عمل شكل إلدارة الملف حيث سيبقى في حالة اتـصال وانعقـاد دائـم                ' القدس العربي 'وعلمت  
متحدة، ومجدي  برئاسة الدكتور صائب عريقات، ومشاركة رياض منصور رئيس بعثة فلسطين في األم ال            

الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس، وجميعهم إضافة إلى الدكتور بركات الفـرا سـفير           
فلسطين في مصر وممثلها في الجامعة العربية حضروا مساء االثنين اجتماعا للجنة الخبراء القـانونيين               

االعتراف الموجه لألمم المتحـدة     العرب في مقر الجامعة العربية الذي تمت خالله صياغة رسالة طلب            
  .بدولة فلسطين

 22/6/2011القدس العربي، لندن، 
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   تستأنف حمالت البحث عن شاليط بعروض مالية لسكان غزة"إسرائيل" غزة حكومةبمصادر  .5
، إن جهاز المخابرات العامـة      201-6-21قالت مصادر أمنية في الحكومة الفلسطينية في غزة، الثالثاء          

ونقل  .  استأنف حمالت البحث عن مكان أسر الجندي اإلسرائيلي في القطاع جلعاد شاليط            )إسرائيل(في  
اإلليكتروني الذي يبث من غزة عن المصادر قولها، إن المئات من سـكان             " المجد نحو وعي أمني   "موقع  

ـ              يهم القطاع تلقوا رسائل نصية تصل هواتفهم المحمولة الشخصية تعرض فيها المخابرات اإلسرائيلية عل
  .  ماليين دوالر مقابل المساعدة في الوصول لشاليط10ما قيمته 

وحذرت المصادر سكان قطاع غزة، من االستجابة لتلك الرسائل النصية القصيرة، داعية كـل مـواطن                
تصله مثل هذه الرسائل عبر الجوال إلى حذفها بشكل مباشر وعدم التعامل معها وعدم تخـزين الـرقم                  

  . ي الجوالالمرفق في الرسالة ف
هذه الطريقة باتت مكشوفة لإلسـقاط      "ونقل الموقع عن وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية قولها، إن           

جميع المـواطنين إلـى عـدم االتـصال باالسـتخبارات           "، داعية   "األمني والتخابر مع العدو الصهيوني    
  ". والالصهيونية عبر األرقام التي ترد لهواتفهم النقالة بأي حال من األح

األجهزة األمنية المختصة لديها في قطاع غزة ستعمل على معالجة هذه المسألة            "وشددت الوزارة على أن     
  ". باهتمام كبير

 23/4/2011فلسطين اون الين، 
  

  وزير االقتصاد في حكومة فياض استعان باالحتالل لمصادرة أراض فلسطينية: مصادر .6
لنقاب عن هوية المسؤول في حكومة سالم فيـاض، والمـتهم        كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، ا    : رام اهللا 
اللجوء لسلطات االحتالل اإلسرائيلي وطلب مساعدتها في إخالء ومصادرة مساحات           في قضية  بالضلوع

وبحسب ما أوردته    ).شمال الضفة الغربية  (واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة جنين         
عن هويتها، فإن وزير االقتصاد في حكومة رام اهللا، حسن أبو لبـدة،             المصادر التي طلبت عدم الكشف      

هو المسؤول المعني بالقضية؛ وهو الذي توجه إلى السلطات اإلسرائيلية بطلب مصادرة أراضٍ فلسطينية              
  .في جنين" الجلمة"رفض أصحابها التنازل عنها لصالح مشاريع بناء المنطقة الصناعية في منطقة 

  22/6/2011قدس برس،
  

  منحة لمئة طالب فلسطيني بلبنانيعلن عن تقديم   للطلبةرئيس صندوق عباس .7
أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنـان              : بيروت

ـ  ) أجفند(نمر حماد أن برنامج الخليج العربي للتنمية         وقـال   . طالب فلسطيني في لبنـان     100قدم منحة ل
في بيانٍ لمجلس إدارة الصندوق الثالثاء إن رئيس البرنامج األمير طالل بن عبد العزيز آل سـعود                 حماد  

ـ              طالب في مخيمات لبنان     100بعث له رسالة تفيد موافقة البرنامج على دعم الصندوق عبر تقديم منحة ل
  .من خالل فرع الجامعة العربية المفتوحة بلبنان

صل مع كل من الجامعة العربية المفتوحة في لبنان، وصندوق الرئيس           وأضاف أن البرنامج سيتولى التوا    
  .لتشكيل لجنة تتولى بموجبها عملية اإلشراف والمتابعة لبرنامج المنح

وأشار حماد إلى أنه سبق وأرسل طلب لدعم صندوق الرئيس لمساعدة الطلبة الفلـسطينيين فـي لبنـان                  
للبنانية، الذين ال يستطيعون تسجيل أبنائهم في الجامعـات         للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في المخيمات ا       

وقال إن الصندوق قدم منح في العـام الدراسـي           .اللبنانية ومساعدة الطلبة في إكمال دراستهم الجامعية      
ـ   طالب جديد، ما    1300 طالب، ومن المتوقع أن يصل خالل العام الدراسي الجديد إلى            1100الماضي ل

  .2012-2011 العام الدراسي  عن2400يعني دفع رسوم 
 21/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  ومرشح حماس مرفوض.. النقاش ما زال حول فياض: األحمد .8

الحوارات تركزت حتى اآلن "قال عزام األحمد رئيس وفد فتح للحوار مع حماس : كفاح زبون - رام اهللا
وردا على سؤال . " ولم نناقش أسماء أخرىطرحنا اسمه ورفضوه"وأضاف . ")فياض(فقط على سالم 

لدينا قائمة أسماء " حول ما إذا كان فياض خيار فتح الوحيد والنهائي، قال األحمد "الشرق األوسط"لـ
أما بخصوص مرشح حماس لرئاسة الحكومة، وهو جمال الخضري، . "أخرى لكننا لم نتناقش بشأنها بعد

ومقرب من حماس، واالتفاق تم على ترشيح مستقلين وحسب، مرفوض، فأصوله إخوانية "قال األحمد إنه 
  ."ال نريد أسماء تجلب لنا الحصار

ورفض األحمد االتهامات الموجهة لفتح بتعطيل المصالحة من خالل إلغاء لقاء أبو مازن ومشعل، وقال 
أن نعود إلى قياداتنا، نحن الذين اقترحنا اللقاء في البداية، قلنا بدل أن ينتهي الحوار دوما إلى أننا نريد "

وافق الرئيس ووافق مشعل، لكن المشاورات التي سبقت اللقاء . نأتي بالقيادة نفسها لحسم الخالفات
أظهرت أن الخالفات على اسم رئيس الحكومة ما زالت كبيرة، وبسبب ارتباطات أبو مازن بموعد في 

الخالف القائم، ولم نكن نريد أن نعود مرة ، فإن يوما واحدا لن يكفي في الحقيقة لحل )اليوم(تركيا غدا 
اتصلنا بحماس وقلنا لهم إننا نريد التأجيل، وأبلغنا مصر كذلك، "وأضاف . "أخرى من دون اتفاق

  ."وسنرتب موعدا آخر بكل تأكيد
  22/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   فياض ينسجم مع قرار اللجنة المركزية للحركةترشيح: فتح .9

ركة فتح إن ترشيح الرئيس محمود عباس سالم فياض لرئاسة الوزراء ينسجم مع قرار  قالت ح:رام اهللا
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي صدر عن  .اللجنة المركزية للحركة

ترشيح فياض ليس من باب سياسة فرض أشخاص بعينهم أو ": مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة فتح
ا من باب قدرة الحكومة القادمة على تنفيذ األهداف وتلبية متطلبات المرحلة االنتقالية المحاصصة، وإنم

  ."المتمثلة بإعادة بناء قطاع غزة ورفع الحصار عنه والتمهيد إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
 وأضاف أن مصلحة شعبنا العليا هي ما يحكم توجهات وقرارات الرئيس محمود عباس، وأن المصالحة

وإنجاز الوحدة الوطنية بالنسبة للرئيس ولحركة فتح أولوية ال يمكن المساومة عليهما، أو الرضوخ ألي 
  .إمالءات أو ضغوط من أي طرف كان

  21/6/2011القدس، فلسطين، 
  

  لقاء عباس ومشعل سيعقد خالل أيام معدودة:  الوطنية في فتحالعالقاتمفوض  .10
فتح ذياب اللوح، إن لقاء الرئيس  قات الوطنية في حركة مفوض العالأكد: علي سمودي -رام اهللا 

خالد مشهل سيعقد خالل أيام معدودة ، موضحا " حماس"محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 
وفي تصريح  .أن التأجيل جاء جراء ارتباطات طرأت على جدول أعمال الرئيس في زيارته للخارج

ذاهبة للتوافق الوطني، مشددا على أن ما يتفق عليه ستلتزم " تحف"صحفي صدر عنه، أكد اللوح أن حركة 
  .حركة فتح في تنفيذ بنوده، وأضاف أنه سيجري استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة بالحوار الوطني الشامل 

  21/6/2011القدس، فلسطين، 
  

  ومشعل عباس تدخل تركي مصري في المصالحة لتحديد لقاء بين ": قدس نت" .11
 ،في ملف المصالحة الفلسطينية)  مصري-تركي( عن تدخل ، الثالثاء،فت مصادر فلسطينيةكش: رام اهللا

 الذي كان االجتماعإلنجاحها في الوقت الذي تباينت مواقف الكثير من السياسيين الفلسطينيين حول تأجيل 
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 .تهاماتاالإلى حد التخوين وتبادل , بين الرئيس عباس وخالد مشعل في القاهرة, مقرر إجرائه اليوم
 لترتيب اللقاء ، غير معلنة بين فتح وحماساتصاالت وجود ،"وكالة قدس نت لألنباء"وأكدت المصادر لـ

 تجري خلف الكواليس االتصاالتإن ": في الوقت ذاته قالت المصادر, القادم بين الرئيس عباس ومشعل
  ".لضمان إنجاح اللقاء المرتقب الذي سيجري خالل أسابيع وليس أيام

  21/6/2011لة قدس نت، وكا
  

  الصراع على السلطة هو الذي يفسر لجوء فتح وحماس للحوار الثنائي": الديمقراطية" .12
أحمد حماد القيادي في الجبهة الديمقراطية في مهرجان الذي أقامته .  اعتبر د: نفوذ البكري- غزة

فسر لجوء حركتي فتح أن الصراع على السلطة هو الذي ي ".الديمقراطية في مخيم جباليا شمال غزة
 مشددا على ضرورة تضافر الجهود لسرعة انجاز المصالحة السيما وأن هذا "وحماس للحوار الثنائي

من جهته  .يساهم في إنهاء االنقسام المدمر ويفتح المجال إلنهاء االحتالل واالستيطان وصيانة حق العودة
 التالحم واالتفاق الوطني والفصائلي إلى اإلسالميدعا الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد 

  .لخوض معركة النضال والمقاومة من أجل حماية القدس والالجئين والوطن
  22/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ترفض مبررات تعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة " الشعبية" .13

طيل تنفيذ اتفاق المصالحة انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استمرار تع:  وكاالت–جمال جمال 
وأعربت الجبهة، في بيان . الفلسطينية الذي وقع في الرابع من الشهر الماضي برعاية مصرية رسمية

 لتعطيل تنفيذ االتفاق والتأجيل المتوالي الستحقاقاتها، "مبررات"صحفي، عن عدم قبولها ما يساق من 
 بأشخاص بعينهم عند الحديث عن المصالح الفلسطينية التي تقوم على ربط تنفيذ االتفاق"مستغربةً الذرائع 

  . "العليا
 فتح وحماس بمكاشفة الشعب الفلسطيني وقواه بحقيقة ما يتعرض له اتفاق المصالحة من يطالبت حركتو
، وباحترام مبدأ الشراكة الوطنية في تقرير السياسات واإلستراتيجية الوطنية الموحدة إلنهاء "دسائس"

  .لياالنقسام الداخ
  22/6/2011الدستور، عمان، 

  
  دحالن ورفاقه اغتالوا عرفات بالسم":  األقصىشهداء" .14

 لحركة فتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتنفيذ العسكريطالبت كتائب شهداء األقصى الذراع 
 يف الحركة محمد دحالن وعقد محكمة ثورية لمحاكمته فيتوصيات لجنة التحقيق مع القيادى السابق 
  . اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات بالسمفيكافة التهم الموجه إليه ومن أبرزها الضلوع 

 في بيان دحالن وعبد العزيز شاهين وزير الشؤون االجتماعية األسبق بالمشاركة األقصىواتهمت كتائب 
  .مكيهشام  و، خليل الزبنواإلعالمي ، محمد أبو شعبان، ماهر كحيل، أسعد الصفطاوى، قتل كل منفي

 زياد ، إيهاب األشقر، توفيق أبو خوصة، سمير المشهراوي،وطالبت الكتائب بمالحقة واعتقال كال من
 أيمن أبو ، نعيم أبو حسنين، نبيل طموس، بهاء بعلوشة، نسمانسامي ، ماجد أبو شمالة،المشهراوي

 واستغالل النفوذ المالياد  بتهم القتل والفس، أبو سمهدانةوسامي ، صفوت رحمى، رشيد أبو شباك،الهطل
  .وشق الصف الفتحاوى

 كافة فيودعت كتائب األقصى إلى إصدار قرار عاجل من النائب العام بتجميد ومصادرة أموال دحالن 
  .البنوك الداخلية والخارجية وإعادتها فوراً إلى خزينة السلطة الفلسطينية
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ى بشهادته ضد الفاسدين أمام لجنة التحقيق  بيانها أنها ستقف إلى جانب كل من أدلفيوشددت الكتائب 
  . الضفة الغربية لتقصى الحقائق حول الرموز الفتحاوية المنحرفةفي شكلت التي

  22/6/2011، 48موقع فلسطينيو
  

   عرضاً باالستقالة مقابل إسقاط التهمرفضت: دحالن .15
 عن رفضه عرضا كشف عضو اللجنة المركزية والقيادي في حركة فتح محمد دحالن: سهير إبراهيم

تقدم به عضو اللجنة المركزية للحركة عزام األحمد، عبر طرف ثالث، إلنهاء ملف الخالف بينه وبين 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتضمن تقديم استقالته مقابل إسقاط كافة التهم الموجهة ضده، مجددا 

كل اإلجراءات " إتباعالمضي في ، مشددا على "التعسفي"رفضه لقرار فصله من الحركة والذي وصفه بـ
 بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس، لكنه "لبيانا"ورحب دحالن في حوار مع  . لنقض القرار"التنظيمية

نفى استبعاد أي من كوادر فتح من بنود االتفاق، وحّمل قيادة الحركة واإلدارة المصرية مسؤولية ضمان 
  .عودتهم إلى قطاع غزة، وضمان أمنهم

  22/6/2011دبي، البيان، 
  

   بغزةأحد أبرز قياداتها الغتيال ي تحبط عملية كوماندوز إسرائيل"القسام" :السبيل .16
أفشلت كتائب الشهيد عز الدين القسام قبل أيام مخططاً صهيونياً الختطاف أحد أبرز : حبيب أبو محفوظ

دخلت إلى ) لكوماندوزا(إن وحدةً من المستعربين الصهاينة ":"السبيل"قياداتها، وقال مصدر خاص لـ
القطاع بمساعدة من بعض العمالء في غزة، وقامت باستئجار عدة شقق سكنية بهدف مراقبة الشخص 

  .المستهدف الذي وصف بأنه من الصف األول في القسام
في صفوفه حالت دون نجاح عملية " القسام" التي أعلنها االستنفاربأن حالة " ":السبيل"وأضاف المصدر لـ

على علم " القسام" القبض عليها، السيما وأن إلقاء فرت القوة المستعربة من القطاع قبل إذف، االختطا
بمخططات اإلسرائيليين الختطاف قياديٍ في الصف األول لحركة حماس سواء كان من الجناح العسكري 

 في القطاع أو السياسي في قطاع غزة، بغية مبادلته بعد ذلك بالجندي الصهيوني جلعاد شاليط المختطف
منذ خمس سنوات، بعد فشل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية في اإلفراج عنه من خالل صفقة مع 

  .حركة حماس عبر الوسيطين المصري واأللماني
من أن القوات اإلسرائيلية تريد نجاح عمليتها تلك للحصول على معلومات عن مكان " :وقال المصدر

  . عن جنديها المختطفلإلفراجماس شاليط، باإلضافة للضغط على ح
  22/6/2011السبيل، عمان، 

  
   على مصر"اإلخوان"نحكم العالم العربي حين يسيطر س: نقال عن فتحي حماد" الكويتيةالراي " .17

 على تسريبات موثقة من اجتماع سري عقد لوزير داخلية حركة حماس فتحي "الراي"حصلت : القاهرة
عندما يسيطر اإلخوان ": ة ديسان شمال غزة، حيث قال الوزير نصا مايو الماضي في مدين31حماد في 

  ."إحنا رح نحكم العالم العربي ألن األجانب بدهم إلنا... على مصر رح تتغير معالم الدنيا كلها
سخيلة، وعبد  وكان حماد في اجتماع حضره من كوادر حماس يوسف أحمد، ورياض عقل، ورامي أبو

وتطرق االجتماع إلى مسائل كثيرة من بينها . لمقدسي، وأحمد علوانجاسر، وميسرة ا الهادي أبو
  .المصالحة الفلسطينية

وانتقد حماد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في إطار الخالف المعروف بين القيادي 
مشعل ، في إشارة منه إلى ما كان قاله "مشعل يمثل نفسه حين حكى هيك": وقال. محمود الزهار ومشعل

في شأن أنه البد من ترك رئيس السلطة محمود عباس للتفاوض على الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة 
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ما كان مع مشعل قرار خاص من حماس وحكى من منطلق حسن نوايا ": وأضاف حماد .والقدس
  ."هذا ليس موقفا حركيا... شخصية من عباس

األهم هنا أن الذي رفع حماس ": أكدريب السالح، وعن موقفه مما يجري في مصر، وما يقال في شأن ته
مش عارفين ) هبالن(واإلخوان هي مقاومتنا، وهي تبقى األساس، وكلمتنا هي األصل، المصريون 

وراح يرتبطوا بإيران، ويسمحوا بكل الممنوع في أيام ... بيشتغلوا بناء على رؤيتنا إحنا... يديروا حالهم
نا وزمن اإلخوان، ومن سيقف في طريقنا راح ندوسه بال رجعة، حسني مبارك، ألن اليوم زمنا إح

  ."لهيك كل شيء مباح إلنا... ومصر بوابة المقاومة إلنا
  22/6/2011الراي، الكويت، 

  
  ي تدخل خارجيأدون ولكن  لتفاهملمستعدة و ة اعترفت بالدولة الفلسطيني"سرائيلإ: "أيالون .18

إسرائيل لن تتخلى عن مصالحها األمنية «ئيلي داني ايالون إن قال نائب وزير الخارجية اإلسرا: رام اهللا
  .»والوطنية رغم الضغوط التي يمارسها الفلسطينيون ضدها

البديل األفضل لتوجه «وأوضح ايالون خالل تصريحات له أمام المؤتمر الصهيوني العالمي أن 
ة محمود عباس إلى طاولة الفلسطينيين إلى األمم المتحدة يكمن في عودة رئيس السلطة الفلسطيني

القدس ستبقى عاصمة إسرائيل «، مضيفًا »المفاوضات بدال من البحث عن حلول أميركية أو أخرى
  .»الموحدة

وقال ايالون في تصريحات متلفزة، إن توجه اسرائيل لالمم المتحدة لنيل اعالنها كدولة يختلف عن توجه 
 181 من خالل القرار 1948سرائيل اقيمت في عام واضاف ان ا. الفلسطينيين لنيل االعتراف بدولتهم

وينص القرار اقامة دولتين داخل منطقة االنتداب البريطاني دولة يهودية ودولة عربية، ولكن العرب 
اما اآلن فالفلسطينيون يريدون اقامة دولتهم من خالل استصدار قرار ....رفضوا القرار وبدأت الحرب
  .»احادي الجانب وهذا هو الفرق

إن اسرائيل «زعم ايالون ان اسرائيل ال تحاول اقناع الدول بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفا و
اعترفت بالدولة الفلسطينية وانها مستعدة للجلوس والتفاهم مع الفلسطينيين للحوار لكن دون اي تدخل 

  .»خارجي من قبل االمم المتحدة
عدة للبحث في كافة التفاصيل مع الجانب الفلسطيني دون إن الحكومة االسرائيلية مست«وقال ايالون 

  .»الذهاب لألمم المتحدة، حيث يعتبر ذلك بمثابة المسار نحو الكارثة وسيضع حدا التفاقية اوسلو
ان هناك مشاكل بالمفاوضات ولكن يصعب حلها دفعة واحدة فحلها يكمن بالتدريج، فالحديث يدور «وتابع 

ي للفلسطينيين حق اقامة الدولة دون حل كل المشاكل مرة واحدة بما فيها عن اتفاقيات انتقالية تعط
  .»الالجئون والجدار والحدود واالتفاقيات األمنية والقدس

إن الجدار يمكن ان يتفكك في اي «وفي موضوع الجدار الذي اقامته اسرائيل ابان االنتفاضة الثانية، قال 
  .»وقت، وهو ال يشكل عقبة امام السالم

  22/6/2011، ياة الجديدة، رام اهللالح
  

   ها أن تختار أفضل"إسرائيل"على و يعج في هذه األيام بالخيارات السيئة األوسطالشرق  :ليفني .19
أن الشرق األوسط يعج في هذه األيام " تسيبي ليفني"أوضحت زعيمة حزب المعارضة في إسرائيل 

  .فضلهابالخيارات السيئة، وانه ينبغي على إسرائيل أن تختار أ
إن البديل عن اللجوء إلى حل الدولتين هو أن يفرضوا علينا حلوالً غير مرغوب فيها، وليس من : "وقالت

المهم ان تكون هذه الحلول بأي لغة كانت، وإال سنرى أنفسنا في يوم من األيام في دولة واحدة غير 
  ".يهودية وليست مزدوجة القومية، وإنما ستكون دولة عربية



  

  

 
 

  

            13 ص                                    2183:         العدد       22/6/2011 األربعاء :التاريخ

 زالت أمامنا فرص كثيرة من أجل وقف اإلجراءات الفلسطينية والخطوات التي تنوي ما"وأضافت 
السلطة الفلسطينية اتخاذها في سبتمبر القادم، والوقت ليس متأخرا ألن سبتمبر لم يأتي بعد، ومن الممكن 
 إحداث تغيير في الواقع بطريقة واحدة وهي العودة للمفاوضات واإلعالن بكل وضوح أن كل حكومة

  ".فلسطينية قادمة عليها أن تعترف بالشروط الدولية المعروفة
، والذي ال يعرف إال لغة التهديد واللجوء "بنيامين نتنياهو"انتقاداً الذعا لرئيس الحكومة " ليفني"ووجهت 

، دون إبراز "اإلرهاب"إلى دول العالم من أجل الحصول على شرعية القيام بعمليات عسكرية ضد 
  .ياسية، مؤكدة على أنه ال يجوز الحديث عن المصالح اإلسرائيلية فقطوعرض أي خطة س

  21/6/2011، موقع عكا االخباري
  

  سرائيليةإ ليس منة للفلسطينيين ولكنه حاجة الدولتينحل : ليفني .20
قالت رئيسة المعارضة االسرائيلية تسيفي ليفني في كلمة ألقتها امس أمام مجلس أمناء : رام اهللا

ودي العالمي ان القرار الوحيد الذي بامكانه تحقيق الحلم االسرائيلي بتحويل اسرائيل الى الكونغرس اليه
  .»وطن للشعب ينعم بالديمقراطية واالن هو اتخاذ خيار دولتين لشعبين

بل انه ) الرئيس االميركي(ان هذا ال يعتبر منة للفلسطينيين وليس جميال نقدمه ألوباما «وأضافت ليفني 
لخيار الجيد الذي يناسبنا ولصالح مستقبل الدولة لذلك علينا العودة الى طاولة المفاوضات حاجتنا وهو ا

  .واستغالل الفرصة التاريخية للقيام بهذا االمر
  22/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   "إسرائيل" فتح حماس قد يشكل تهديداً على مكانة اتفاق: داغانمائير  .21

إلسرائيلي السابق مائير داغان انه يجب بذل كل جهد مستطاع من أجل إنهاء  قال رئيس الموساد ا:القدس
. معتبرا  إن اتفاق فتح حماس قد يشكل تهديداً على مكانة إسرائيل في العالم, النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني

  حسب قوله
فاق المصالحة بين أن ات" واضاف داغان في حفل تكريمي أقيم له في كلية نتانيا األكاديمية بوسط إسرائيل

حركتي فتح وحماس يصنع مشكلة ويتم استغالله سلبا، ويضع عالمات استفهام ليست بسيطة على مجرد 
  ."وجود دولة إسرائيل

  22/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "إسرائيل الكبرى" إلقامة  إسرائيلي على الدول العربية يدعو إلى عدوان حاخام عوفيديا يوسفال .22
 حاخام يهودي عنصري أمس إلى شن عدوان إسرائيلي جديد على الدول العربية إلقامة دعا: االتحاد

  . بين النيل والفرات” إسرائيل الكبرى“
اإلسرائيلية المتطرفة الحاخام عوفيديا يوسف أن العالم العربي ” شاس“ورأى الزعيم الروحي لحركة 

وقال، في كلمة ألقاها . 1967ن يونيو عام أصبح أكثر ضعفاً من ذي قبل، مما يذكره بفترة ما قبل عدوا
إن العالم العربي لن يشهد أي استقرار أو انفراج على عكس ما تأمله الشعوب “أمام مؤيدي الحزب، 

لقد تنبأ التوراة بما “وأضاف . ”العربية، وأصبحت سانحة لتكرار ما جرى في حرب الخامس من يونيو
رار والشعور بعدم األمان بسبب كرهها لليهود وسعيها سيجري للشعوب العربية من حالة عدم االستق

  . ”الدائم لتدميرهم
بالنظر إلى األوضاع في مصر وسوريا ولبنان والقدس، نجد أن الرب يعطينا فرصة أخرى “وقال يوسف 

. ”لكي نعيد األمجاد ونقوم بتوسيع دولة إسرائيل وإنشاء دولة إسرائيل الكاملة التي تمتد من النيل للفرات
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يجب محاربة الدول العربية التي تريد الفتك باإلسرائيليين وفى مقدمتها مصر وسوريا “خلص إلى القول و
  . ”واألردن ولبنان والعراق، والرب سيكون عوناً ضد أعداء اليهود

  22/6/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

  أمنية االعتماد على حقول الغاز البحرية ينطوي على مخاطر: إسرائيليونعسكريون  .23
حذّر مسؤولون إسرائيليون من اعتماد الدولة العبرية بشكل منفرد على حقول الغاز التي   :ةرالناص

تتواجد في مياه البحر األبيض المتوسط كمورد للطاقة، لما قد ينطوي ذلك على مخاطر أمنية، من وجهة 
  .نظرهم

ن العسكريين اإلسرائيليين العبري؛ فقد حذر عشرات المسؤولي/ واي نت نيوز/وبحسب تقرير نشره موقع 
السابقين من نوايا حكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى تأسيس سوق الطاقة اإلسرائيلي المستقبلي، بحيث 

  .1948يعتمد فقط على حقول الغاز البحرية المكتشفة قبالة شواطىء أراضي عام 
جديدة أمام اإلسرائيليين، والتي واعتبر المسؤولون أن توجهاً من هذا النوع من شأنه خلق مخاطر أمنية 

  .سيصعب دفعها
  21/6/2011قدس برس، 

  
 داخـل   "إسـرائيل "نـصف سـكان     و اليوم إلى القمة      تصل "5نقطة تحول   " التدريب العسكري : يديعوت .24

  المالجئ
التدريب العسكري للجبهة الداخلية اإلسرائيلية ، من القدس، ان 22/6/2011،وكالة قدس نتنشرت 

 اليوم إلى القمة، حيث ستسمع صفارات اإلنذار في أنحاء إسرائيل لمرتين، في صل ت"5نقطة تحول "
  .الوقت الذي سيجرى تدريبات واسعة في أنحاء مختلفة من إسرائيل وكأنها حرب حقيقية

الناطق بالعبرية، فان صفارات اإلنذار ستُسمع في " يديعوت احرونوت"وبحسب ما نشر موقع صحيفة 
 من مساء اليوم وستستمر 7 صباحا، والثانية عند الساعة 11ى عند الساعة إسرائيل مرتين األول

الصفارات لمدة دقيقة ونصف، ويطلب من كافة اإلسرائيليين التوجه إلى المالجئ والغرف المحصنة التي 
  . دقائق10تم اختيارها مسبقا والبقاء فيها لمدة 

اليوم االربعاء هو االوسع في اسرائيل للجبهة ويشار ان هذا التدريب الذي بدأ االحد الماضي وسينتهي 
  ".5تحول "، والذي اطلق عليه نقطة 2006الداخلية االسرائيلية منذ حرب لبنان الثانية عام 

عقد في ظروف صعبة للمجلس الوزاري تجلسات طارئة أن ، 22/6/2011، السفير، بيروتوذكرت 
جبهة الداخلية اليوم وحدات تطهير المصابين وستستخدم قيادة ال .المصغر ولمجالس اقتصادية ومدنية

وفي إطار . جراء حرب كيميائية عن طريق إقامة بركة تطهير في ريشون لتسيون قرب تل أبيب
المناورة كشف النقاب عن إنشاء مركز قيادة مدنية مزّود بكل المعدات المطلوبة، وذلك في القاعدة 

ويتبع هذا .  توجد فيها وزارة الدفاع ورئاسة األركانفي تل أبيب، والتي» هكرياه«العسكرية المركزية 
ويعتبر هذا المركز واحداً من مقرات عديدة تحت األرض . المركز المدني وزارة حماية الجبهة الداخلية

  .أنشئت للقيادة المدنية والسياسية والعسكرية للتعاطي مع األزمات الحربية أو الطبيعية
. »5نقطة تحول ـ «أن الهيئة االقتصادية العليا شاركت في مناورة وأشار موقع اخباري اسرائيلي إلى 

وللمرة األولى جربت وزارة المالية االنتقال من مقرها إلى مقر بديل لمواصلة إدارة الشؤون االقتصادية 
وتّم بحضور محافظ بنك إسرائيل التداول في اآلثار االقتصادية المختلفة لحرب شاملة . في ظل الطوارئ

  .ن تقع على إسرائيليمكن أ
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   ينتقد نتنياهو بشأن الصراع مع الفلسطينيينالمستوطناترئيس مجلس  .25
بشأن تصريحاته " بنيامين نتنياهو"رئيس الحكومة اإلسرائيلية " داني ديان"انتقد رئيس مجلس المستوطنات 

  .األخيرة في الكنيست، المتعلقة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
ا تحدث به رئيس الحكومة ينم على عدم تفهمه لطبيعة الصراع، األمر الذي من شأنه إن م": "ديان"وقال 

  ".أن يبعث على القلق وعدم االطمئنان
إنه في حالة تقسيم إسرائيل سيتدفق ماليين الالجئين إلى الدولة الفلسطينية، واألهم من ذلك فإن "وأضاف 

رم، بل العكس، فخالل وقت قصير سنجدهم هذه األعداد الهائلة لن تتوقف على حدود نابلس وطولك
يتسلقون على أسوار كفار سابا والقدس وغيرها، وهذا ما تحدث به نتنياهو سابقا ولكن يبدو أن الذاكرة قد 

  ".خانته ونسي ذلك
الحقيقة أن الصراع القائم هو حول كلية أرض إسرائيل، ونتيجة التقسيم ستكون جولة في غاية : "وتابع

  ".الخطأ والخطورة
  21/6/2011، موقع عكا االخباري

  
  جيش اإلسرائيلي يطالب بتعديل القانون الجديد لجيش االحتياطال .26

 قالت مصادر في جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء، إن الجيش يطالب : برهوم جرايسي-الناصرة
مّرة واحدة في العام، بدال بتعديل القانون الجديد لجيش االحتياط، والعودة إلى وتيرة خدمة احتياط للجنود 

من مّرة كل ثالثة أعوام، وهذا نظرا للتطورات في المنطقة، والتحديات التي تواجهها إسرائيل، وكي 
  .يحافظ جيش االحتالل على جاهزيته، وهذا ما أثار عالمات استفهام على ما يخطط له جيش االحتالل

الحتالل قولهم إن استدعاء قوات االحتياط أمس الثالثاء عن ضباط في جيش ا" معاريف"ونقلت صحيفة 
مرة كل ثالث سنوات يمس بجاهزية الجيش إضافة إلى أن ذلك يمس بقدرة الجنود في االحتياط على 

  .تنفيذ مهام عسكرية
النتيجة لتنفيذ االحتياط مهام عسكرية مرة كل ثالث سنوات تنطوي على إشكالية "وقال ضابط مسؤول إن 

ويوجد تخوف من المس بجاهزية القوة قبيل الخروج إلى القتال وهناك حاجة ومحل خالف في اآلراء 
في إشارة " لجنود االحتياط لتنفيذ مهمات عسكرية وخصوصا على ضوء األحداث األخيرة عند الحدود

  .إلى األحداث في ذكرى النكبة والنكسة
  22/6/2011، الغد، عمان

  
  طة الفلسطينية يشاركون بيوم جودة البيئة ممثلون عن األردن والسل: اإلسرائيلي الكنيست .27

قالت اإلذاعة اإلسرائيلية، مساء الثالثاء إن ممثلين عن األردن والسلطة الفلسطينية شاركوا في : القدس
جمعية "وأشارت اإلذاعة إلى أن المشاركين ينتمون إلى . جلسة لجنة الداخلية وشؤون البيئة في الكنيست

  . التي تسعى إلى السالم البيئي" شرق األوسطأصدقاء الكرة األرضية في ال
ونقلت اإلذاعة عن المدير اإلسرائيلي للجمعية، غدعون برومبريغ، قوله إّن أعضاء الجمعية من إسرائيل 
واألردن والسلطة الفلسطينية وصلوا إلى الكنيست لمناسبة يوم جودة البيئة العالمي للتأكيد على أن مشاكل 

  . الحل خاصة تلك المتعلقة بالمياه والمجاريالبيئة بحاجة ماسة إلى 
  21/6/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   من تطبيقاتها" انتفاضة ثالثة" تطلب من شركة ابل لبرامج الكمبيوتر رفع المسمى "سرائيلإ" .28

 طلب وزير اسرائيلي من شركة ابل لبرامج الكمبيوتر ازالة تطبيق باللغة العربية من -) رويترز(القدس 
  .بة اي تيونز التابعة لها على االنترنت تدعو الى انتفاضة فلسطينيةمكت
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وقال يولي يوئيل ايدلستاين وزير الدبلوماسية العامة االسرائيلي في رسالة الى ستيف جوبز الرئيس 
يقدم معلومات عن احتجاجات يجري تخطيطها " انتفاضة ثالثة"التنفيذي لشركة ابل ان التطبيق المسمى 

  . بعضها عنيفضد اسرائيل
وقال داني أيالون نائب وزير الخارجية االسرائيلي ان تطبيق ابل وصفحة فيسبوك بداية التجاه جديد في 

  .محاوالت التحريض على هجمات عنيفة على اسرائيل
مثل هذه الشركات التي تتمتع بانتشار في أنحاء العالم عليها أيضا "وقال أيالون الذاعة الجيش االسرائيلي 

  )."مثل فيسبوك(ية وهي تدرك تلك المسؤولية وأنا واثق أن ابل ستتصرف بنفس الطريقة مسؤول
  22/6/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  من اإلسرائيليين موافقون على شروط حماس لصفقة األسرى % 63: استطالع .29

ين جاهزة ، أمس، أن غالبية اإلسرائيلي»هآرتس« أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه صحيفة :)أ ف ب(
لقبول الشروط التي تضعها حركة حماس لإلفراج عن الجندي جلعاد شاليت في مقابل إطالق سراح ألف 

  . أسير فلسطيني
 في المئة من اإلسرائيليين يوافقون على أن تفرج إسرائيل عن ألف أسير 63وبحسب االستطالع فإن 

، »الملطخة أيديهم بدماء إسرائيلية«ن  طالبت بهم حماس، وتعتبرهم إسرائيل م450فلسطيني، من بينهم 
  . في مقابل استعادة شاليت

 في المئة منهم أي رأي في 18 في المئة فقط من اإلسرائيليين هذا التبادل، بينما لم يبد 19ويعارض 
في أواخر أيار على عينة تمثيلية مؤلفة من ستة آالف » رافي سميث«االستطالع الذي أجراه معهد 

  . ن اليهود البالغين في إسرائيلشخص يمثلون السكا
  22/6/2011، السفير، بيروت

  
   تعرض تقريرا عن عمليات قتل الفلسطينيين من قبل الشاباك والمستعربيناإلسرائيليةالقناة العاشرة  .30

في تقرير مطّول ومفّصل كشفت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي : الناصرة ـ زهير أندراوس
  .)وحدة المستعربين( تنشر للمرة األولى عن عمل الكوماندوز االسرائيلي النقاب عن تفاصيل

وهو ) د(، يرمز له بحرف )الشاباك(واللقاء التلفزيوني كان باألساس عن أحد وضباط جهاز األمن العام 
 يشكو من إهمال الدولة لطلباته رغم انه قتل العديد من المطلوبين الفلسطينيين، ويتبّين من التقرير أّن

 سنوات في الضفة الغربّية المحتلة، ويحتفظ هو اآلخر بألبوم صور لفلسطينيين 8رجل الشاباك عمل لمدة 
قتلهم، وبسبب العمل الشاق، وليس القتل، بات يعاني من مرض نفسانّي، غال أّن وزارة األمن اإلسرائيلّية 

ولعل المشهد . ت ذات الصلةترفض االعتراف به كمريض نفسّي، األمر الذي دفعه إلى مقاضاة السلطا
المقزز في التقرير هو اللقاء بين ضابط الشاباك وأحد العمالء، الذي ظهر واضحا على الشاشة، وقال إنّه 
شارك الشاباك في عمليات الترصد ومالحقة وقتل من تُطلق عليهم مخابرات الدولة العبرّية لقب 

يحافظ على عالقة وطيدة مع العمالء الفلسطينيين، ويقول رجل الشاباك سابقًا إنّه ما زال . المطلوبين
الذين قّدموا له خدمات كبيرة وحساسة في معركته غير المنتهية ضّد الفدائيين الفلسطينيين من جميع 

وفي كل حال من األحوال هناك العديد من المالحظات التي يمكن أن . التنظيمات الوطنّية واإلسالمّية
  :ا التقرير وهيتلفت انتباه المشاهد في هذ

أن تصوير التقرير كان في مناطق فلسطينية وفي شوارع بلدة الرام وغيرها ما يعني أن هؤالء : أوالً
المستعربين ال يزالون يتواجدون في هذه المناطق نهارا جهارا ويتجولون في شوارع المدن الفلسطينية ال 

  .سيما المحيطة بالقدس
  .الفلسطينيين التي وردت في التقرير ال صلة لها أبدا بالتقريرإن صور المواطنين والمدنيين : ثانيا
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إن هؤالء المستعربين الذين يتحدثون اللغة العربية بطالقة لهم صداقات وعالقات وثيقة بعمالء من : ثالثا
الفلسطينيين كانوا حول مكان التصوير وكانوا يقفون معهم وتجري تغطية وجوههم لحمايتهم وهم 

  .رع بشكل سري ويحملون المسدسات تحت قمصانهمموّزعون في الشا
إن الطريقة التي تحدث بها مسؤول وحدة المستعربين اشتملت على معلومات جديدة حول عملية : رابعا

  .المتابعة والمراقبة والمالحقة وصوال إلى التصفية للمطاردين
المسؤول عنا ويؤكد إذا كان هو إننا نمسك المطارد وننتظر حتى يصل ) د(وقد لفتت االنتباه عبارة قالها 

الهدف فعال، ومن ثم نتصرف، أي نقتله، وكشف ضابط الشاباك النقاب عن أّن عملّية مالحقة من أسماه 
بالمطارد استمرت خمس سنوات بالتمام والكمال، حتى تمكنت المخابرات اإلسرائيلّية، بمساعدة جيش 

بعد 'وهذه العبارة األخيرة، . يتواجد فيه بالصواريخاالحتالل، من تصفيته عندما قصفت البيت الذي كان 
، تثبت شهادات شهود العيان الفلسطينيين، وأّن المستعربين كانوا يعتقلون 'أن نتأكد منه نتصرف

  .المطاردين وهم على قيد الحياة، ومن ثم يقومون بتصفيتهم بدم بارد
  22/6/2011، القدس العربي، لندن

  
  "مطاهر الهيكل" الخالفة األموية في القدس إلى منطقة قصور  يحولالتهويد .31

، أّن االحتالل افتتح رسمياً منطقة قصور "عمارة األقصى والمقدسات" و"األقصى"كشفت مؤسستا : رام اهللا
 المزعوم، وأوضحتا أن رئيس بلدية "مطاهر الهيكل"الخالفة األموية جنوبي المسجد األقصى على أنها 

 قاما بافتتاح رسمي للمنطقة، بمشاركة عشرات "سلطة اآلثار"ات وما تسمى االحتالل في القدس نير برك
  .المستوطنين وبعض الشخصيات الرسمية

، في بيان، فإنه تم االنتهاء شبه الكامل من بناء مدرجات ومنصات "مؤسسة األقصى"وحسب تأكيد 
مسار "ق عليه االحتالل حديدية تربط بين أجزاء واسعة في منطقة القصور األموية، على شكل مسار أطل

، حيث نصبت العديد من الالفتات واللوحات على طول المسار التهويدي الجديد، "توراتي لمطاهر الهيكل
تتحدث باطالً عن فترة الهيكل األول والثاني المزعومين، وعن أسوار هذين الهيكلين، كما تم وضع 

  .على أنها آثار من فترة الهيكل المزعومموجودات أثرية جديدة في المنطقة لم تكن موجودة من قبل، 
.  سيتّم افتتاح المنطقة كمسار توراتي تهويدي أمام الجمهور في األيام القريبة"مؤسسة األقصى"وبحسب 

واعتبرت المؤسسة أن ما قام به االحتالل هو اعتداء مباشر على المسجد األقصى، إذ إن منطقة قصور 
وأشارت إلى أن االحتالل يصعد من استهدافه . مسجد األقصىالخالفة األموية جزء ال يتجزأ من ال

  .للمسجد األقصى ومحيطه
  22/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  لهدم مسجد محمد الفاتح بالقدسيندد بالدعوة الشيخ عكرمة صبري  .32

  في القدس بالدعوة لهدم"الهيئة اإلسالمية العليا "ندد الشيخ عكرمة صبري رئيس:  وليد عوض-رام اهللا 
مسجد محمد الفاتح، محمال سلطات االحتالل المسؤولية عن المس ببيوت العبادة، مؤكداً أن الدين 

  .اإلسالمي يحترم أماكن العبادة لجميع الديانات
  22/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "سُيشعل المنطقة"في القدس " محمد الفاتح"هدم مسجد :  يحذّرديابأبو  .33

، من تنفيذ الجماعات اليهودية "محمد الفاتح"صبري أبو دياب، إمام مسجد  حذّر الشيخ :القدس المحتلة
المتطرفة لتهديداتها بهدم المسجد، والذي يقع على رأس تلة مطلة على القدس القديمة، بحي رأس العامود 

إن بيوت اهللا خط : "وقال أبو دياب، في تصريح صحفي له .ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك
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، منّبها من أن إقدام الجماعات اليهودية على "ر، والمساجد ال تخضع لمزاجية ومخططات المتطرفينأحم
  .، على حد تعبيره"سيشعل المنطقة"حماقتهم وتنفيذ تهديداتهم 

  22/6/2011قدس برس، 
  

   يدمر منازل في األغوار الشماليةاالحتالل .34
لعدد " بركسات" وبيوت صفيح  خيماًأمسسكرية  هدمت قوات االحتالل مدعومة بالجرافات الع:رام اهللا

وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود االحتالل أغلقوا  .من أهالي منطقة الحديدية في األغوار الشمالية
المنطقة بعد محاصرتها، وشرعوا بأعمال الهدم وإطالق األعيرة النارية في الهواء لمنع المواطنين البدو 

  . من الدفاع عن مساكنهم
  22/6/2011، بيروت، بلالمستق

  
   في رام اهللا للمطالبة بتنفيذ اتفاق المصالحةتظاهرة .35

طالب عشرات الفلسطينيين خالل تظاهرة لهم في مدينة :  وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
 ودعا هؤالء خالل اعتصامهم. رام اهللا أمس بضرورة الشروع الفوري بتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية

 عن في دوار المنارة وسط رام اهللا، حركتي فتح وحماس إلى سرعة إنجاز ملف المصالحة بعيداً
ورفع المتظاهرون األعالم . المحاصصة الثنائية بين الحركتين وتشكيل حكومة التوافق المتفق عليها
رون أن تشكيل وأكد المتظاه. الفلسطينية والفتات تطالب بإنجاز اتفاق المصالحة على أرض الواقع بينها

حكومة التوافق والشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة أهم من أسماء أي شخصيات مرشحة لشغل مناصب 
  .حكومية، في إشارة إلى الخالف على منصب رئيس حكومة التوافق

  22/6/2011الدستور، عمان، 
  

   في سجون االحتالل23 ـ أسرى يقضون عامهم الثالثة .36
الناصر فروانة إن ثالثة أسرى من سكان بلدة  سرى والمحررين عبدقال الباحث في شؤون األ: غزة

بروقين في محافظة سلفيت بالضفة الغربية، دخلوا، أمس، عامهم الثالث والعشرين في سجون االحتالل 
 بتهمة قتل ،30/6/1989وذكر فروانة أن قوات االحتالل اعتقلت األسرى الثالثة في  .بشكل متواصل

  .فيت، وأصدرت إحدى المحاكم العسكرية حكماً بالسجن مدى الحياة عليهممستوطن قرب مدينة سل
ومصطفى عثمان عمر الحج )  عاما43ً(رمضان سرحان إبراهيم : وأشار إلى أن األسرى الثالثة هم

  ). عاما42ً(، وبالل إبراهيم مصطفى ضمرة ) عاما44ً(
  22/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
   باألسر33فخري البرغوثي يدخله عامه الـ .37

 قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين في غزة إن األسير فخري عصفور البرغوثي :القدس المحتلة
 في سجون االحتالل 32من قرية كوبر برام اهللا ثاني أقدم أسير فلسطيني  ينهى اليوم عامه )  عاما57(

  . بشكل متواصل33ويدخل في عامه 
  21/6/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 

  
  ضد قادة األسرى الفلسطينيين" خوض حرب" حقوقي يتهم االحتالل بـمركز .38
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، على عزل القيادي يحيى السنوار، رئيس 20/6 أقدمت إدارة السجون اإلسرائيلي، مساء االثنين :غزة
كما  ".أيلون"إلى عزل " هداريم"الهيئة القيادية العليا لحركة حماس في سجون االحتالل، ونقلته من سجن 

إلى " هداريم"، ورائد الظاهر من "جلبوع"إلى سجن " هداريم" القيادي األسير زاهر جبارين من سجن تقلن
  ".جلبوع"لسجن " مجدو"تحقيق المسكوبية، وعضو الهيئة القيادية العليا حسام بدران من سجن 

إعالن "بة لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان الخطوة اإلسرائيلية بمثا" أحرار"من جانبه؛ وصف مركز 
حرب على رموز الحركة األسيرة، واستهداف لرأس الهرم داخل السجون، وتحد كبير لألسرى 
واستهداف واضح لقيادات حماس داخل سجون االحتالل فالسنوار من قطاع غزه ومعتقل منذ عام 

ن إ: نسخة عنه" قدس برس"وقال فؤاد الخفش مدير المركز، في تصريح صحفي مكتوب وصل ". 1988
تتنصل اليوم عن كل الوعود التي أطلقتها لألسرى وتدفع باألسرى إلى "ارة السجون اإلسرائيلية إد

يدرسون حاليا كيفية وطرق التصدي لهذا التصعيد والذي مس " أن األسرى ، موضحاً"مواجهة مباشرة
  ".رأس الهرم بالنسبة لهم وهو األمر الذي يعتبر خطاً أحمر ال يمكن السكوت عنه

  21/6/2011، قدس برس
  

  من األسرى للضغط على حماس" االمتيازات" يدرس فكرة سحب بعض نتنياهو .39
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو  :امجد سمحان -رام اهللا 

  من األسرى الفلسطينيين للضغط على حركة حماس للقبول بصفقة"االمتيازات"يدرس فكرة سحب بعض 
إلغاء الزيارات العائلية لألسرى، ومنع زيارتهم من "ووفق ما تسرب فإن نتنياهو يفكر في . تبادل األسرى

قبل الصليب األحمر، ومصادرة ما لديهم من كتب وصحف وقرطاسية، وحرمانهم من إجراء االتصاالت 
  ."الهاتفية

  22/6/2011السفير، بيروت، 
  

   المقدسييناألسرى أهاليس لجنة  عصب رئيأبومجد أ تعتقل  االحتاللقوات .40
مس الثالثاء أمجد أبو عصب رئيس لجنة أ اعتقلت القوات اإلسرائيلية فجر : عيسى الشرباتي-القدس 

  .أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين، بعد مداهمة منازل العائلة الكائنة في حي الصوانة شرق القدس
  22/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ل يبدأ بتعديل مسار جدار الفصل العنصري في بلعيناالحتال .41

، بتفكيك مقطع من جدار الفصل العنصري في قرية أمس شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، :رام اهللا
  .وأكد شهود عيان أن قوات االحتالل بدأت بتفكيك السياج األول من الجهة الغربية. بلعين غرب رام اهللا

 الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين راتب أبو رحمة، إن تفكيك وقال المنسق اإلعالمي للجنة
مقطع من الجدار جاء نتيجة للمقاومة الشعبية المستمرة في قرية بلعين خالل أكثر من ستة أعوم بشكل 

 الذي يقضي بتعديل مسار 4/9/2007 بتاريخ "المحكمة اإلسرائيلية العليا"أسبوعي، وبناء على قرار 
 دونم من أصل 1200بتعديل مسار الجدار تسترجع قرية بلعين "وأضاف  . باعتباره غير قانونيالجدار
 آالف دونم، ومن المفترض أن يكتمل تفكيك مسار 4 دونم، علما أن مساحة قرية بلعين اإلجمالية 2300

  ."الجدار بالكامل حتى منتصف تموز المقبل
  22/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  أثر هامشي لتخفيف حصار غزة: أمميتقرير  .42
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 لحصار قطاع غزة "إسرائيل" قال برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، إن تخفيف :القدس المحتلة
هو زيادة توفر السلع االستهالكية دون تعزيز النشاط في " تأثير ايجابي هامشي"منذ سنة لم يكن له سوى 

استمرار الحصار على الرغم من نظام الدخول الجديد يجعل من "ر إن وقال التقري. األراضي الفلسطينية
  ". اإلنتاجالوضع االقتصادي في قطاع غزة ال يطاق ويستند أساساً على اقتصاد االستهالك وليس 

منهم % 85وأضاف برنامج األغذية العالمي أن التخفيف سمح لتجار غزة بتجديد مخزوناتهم إذ أكد 
 أنواع جديدة من المشروبات الغازية ومنتجات النظافة والشوكوالته ورقائق خصوصاً"شراء سلع جديدة 

 من ذلك أغلق معبر التوسع المخطط له للمعابر التجارية لم يحدث وبدالً"وتابع التقرير إن ". البطاطا
  ".  وبقي فقط معبر واحد مفتوح الستيراد وتصدير البضائع2011مارس  /كارني في آذار

  التي أعلنت قبل عام واحد والتي تسمح افتراضياً"إسرائيل"لسلع المحظورة من قبل وقال إن الئحة ا
 لم تنشر حتى اآلن ما يجبر القطاع الخاص على مواصلة جلب مواد البناء عبر األخرىبدخول السلع 
 إلى نشر هذه الالئحة وتسهيل التصدير كما أعلن في اجتماع "إسرائيل"ودعت المنظمة . أنفاق التهريب

 خالل لقاء بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي 4/2/2011 وفي 8/12/2010للحكومة اإلسرائيلية في 
  . بنيامين نتنياهو وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للشرق األوسط

، مشيراً إلى أن حجمها لم "النظام الجديد لم يترجم إلى تسهيل ملموس في الصادرات"وقال التقرير إن 
 وأوضح. إبريل /نوفمبر حتى نيسان /حجم الصادرات قبل الحصار من تشرين الثانيمن % 5يبلغ سوى 

 "إسرائيل"أن هذه الصادرات تقتصر على الورود والطماطم الصغيرة المتوجهة إلى أوروبا وتمنع 
  .األصليةمنتجات غزة من الوصول إلى أسواقها 

  22/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  ع إسكانية في غزة على مشارييوافقاالحتالل  .43
وافقت سلطات االحتالل رسمياً على مشروعين سكنيين كبيرين جنوب قطاع غزة للفلسطينيين الذين 

  . 21/6 بحسب ما أوردت تقارير عبرية الثالثاء 2004 و2003دمرت قوات االحتالل بيوتهم عامي 
اإلسرائيلية، موضحاً أن ورحب عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي لألونروا باألنباء عن الموافقة 

األونروا تنتظر من الجانب اإلسرائيلي السماح عملياً بدخول آالف الشاحنات التي تحمل مواد البناء حتى 
تتمكن من القيام بعملية البناء المطلوبة في ظل المعاناة غير المقبولة آلالف العائالت الفلسطينية جنوب 

 المرحلة األولى والمشروع الياباني إضافة -مشروع السعودي وقال إن المقصود بالموافقة هو ال. القطاع
  . إلى بناء ثماني عشرة مدرسة التي من شأنها أن تحل مشاكل كثيرة في جنوب قطاع غزة
  21/6/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   تسهيالت في معبر رفحيطلبونأطفال غزة  .44

بر رفح بين قطاع غزة ومصر، للمطالبة تظاهر أطفال فلسطينيون، أمس، قبالة مع:  رائد الفي-غزة 
. بفتح المعبر، وحث الحكومة المصرية على اإليفاء بإعالنها إدخال تسهيالت على آليات حركة السفر

، األعالم المصرية "الحراك الشعبي لفتح معبر رفح"ورفع األطفال المتظاهرون بدعوة من حملة 
السفر في المعبر، وعدم إدخال التسهيالت المعلنة من باستمرار تراجع حركة "والفلسطينية والفتات تندد 

وحث األطفال في هتافاتهم شباب الثورة المصرية، على التدخل  ."جانب السلطات المصرية بشكل كامل
والضغط على المسؤولين المصريين لتطبيق قرار التسهيالت المعلنة، ووقف العمل بآليات السفر السابقة 

وسلم أطفال فلسطينيون جنوداً مصريين على  .المسافرين عبر المعبرالتي تحدد ساعات عمل وعدد 
  .المعبر، الورود ومذكرة مرسلة إلى المشير حسين طنطاوي تطالب بفتح المعبر وتنفيذ التسهيالت

  22/6/2011الخليج، الشارقة، 
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  ربعاللم يتجاوز بداية الثورة المصرية حتى اآلن  ذ عدد المغادرين عبر معبر رفح من:حقوقيمركز  .45
النقاب عن أن عدد المغادرين عبر " التجمع للحق الفلسطيني"كشف مركز حقوقي :  حامد جاد- غزة

 الحالي لم 2011 يونيو / حزيران15 يناير إلى / كانون الثاني25معبر رفح خالل الفترة الممتدة  من 
 ألف مواطن، حيث لم 116بـ يتجاوز ربع العدد الذي كان يغادر في الوضع االعتيادي والذي يقدر 

وأوضح التجمع في تقرير أصدره أمس حول  . مواطن بالسفر  فعلياًألف 29يسمح بالسفر سوى لنحو 
 900أزمة حركة المسافرين عبر معبر رفح البري أن متوسط حركة المغادرين في األيام االعتيادية يبلغ 

 مسافر فقط 400لماضية من هذا العام كان  شخص يومياً بينما معدل المسافرين في الفترة ا1000إلى 
  .فضالً عن أيام اإلغالق التي لم يسافر فيها أحد

  22/6/2011الغد، عمان، 
  

  "إسرائيل" يعكس عنصرية إحصائيمسح  .46
كشف مسح إحصائي جديد أن فلسطينيي الداخل يواجهون مشاكل خطيرة في : وديع عواودة -شفا عمرو 

سات اإلسرائيلية العنصرية تنذر بانفجار صدام مع سلطات االحتالل مختلف نواحي الحياة جراء السيا
الذي أعده وأعلن ) 2010(ويكشف المسح االجتماعي االقتصادي الثالث  .وتهدد بتصدع جبهتهم الداخلية

نتائجه مركز الجليل للدراسات والبحوث الصحية يوم الثالثاء في مؤتمر خاص في مدينة شفا عمرو، عن 
 العرب واليهود في مجاالت كثيرة، بينما تتشابه ظروف الفلسطينيين عبر طرفي الخط هوة سحيقة بين

 التي يبلغ تعداد سكانها "إسرائيل" بلدة عربية في 28 أسرة في 1931وشملت عينة المسح  .األخضر
% 8مسيحيون و% 9منهم مسلمون و% 82، %)17( مليون من العرب 1.23 ماليين نسمة منهم 7.2

  .روزمن العرب الد
من فلسطينيي الداخل في قرى تخلو من خدمات الماء والكهرباء وبقية الخدمات األساسية، % 7ويعيش 

 ال تعترف بها وتسعى من أجل ترحيل سكانها لمراكز تجميع سكاني طمعا باألرض كما "إسرائيل"ألن 
)  واللد والرملة ويافاعكا وحيفا(كما يعيش مائة ألف نسمة في المدن الساحلية التاريخية  .يؤكد سكانها

  %.17التي باتت تعرف بالمدن المختلطة، ويشكّل المهجرون داخل وطنهم 
 لدى  عاما23ً مقابل  عاما19ًويبلغ العمر الوسطي لدى فلسطينيي الداخل الذين يعدون مجتمعا فتيا 

ال أعلى من فهو في انخفاض، لكنه ال يز)  أشخاص4.3(أما معدل عدد أفراد األسرة العربية . اليهود
  ). أشخاص3.1(النسبة نفسها لدى اليهود 

من فلسطينيي الداخل يعانون من أمراض مزمنة خاصة السكري وضغط الدم % 15ويظهر المسح أن 
من العرب يسكنون في مناطق % 92ومن المشاكل الحساسة التي كشف عنها المسح أن  .وأمراض القلب

  .اتتبعد عن أقرب مستشفى أكثر من خمسة كيلومتر
وينذر المسح بتفاقم خطير ألزمة السكن لدى فلسطينيي الداخل جراء مصادرة أراضيهم، حيث تبين أن 

ويظهر المسح أن ظاهرة  .منهم يحتاج لوحدة سكنية واحدة على األقل في السنوات العشر القادمة% 55
  .2007مقارنة مع مسح % 5العنف واإلجرام من سرقة وتهديدات واعتداءات قد زادت بنسبة 

ويكشف المسح عن معطى خطير آخر مفاده أن ظاهرة تدخين السجائر والنرجيلة قد ارتفعت بنسبة 
  . بموازاة ارتفاع نسبة ممارسة الرياضة البدنية2007 بمسح مماثل تم في قياساً% 10

يبلغ ، بينما %94ويظهر المسح أن النسبة العامة لمعرفة القراءة والكتابة لدى فلسطينيي الداخل تبلغ 
  %.39.2المعدل العام لاللتحاق بالتعليم في الفئة العمرية خمس سنوات فما فوق 
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 1967 في نواح حياتية أخرى، حيث تبلغ نسبة البطالة في األراضي المحتلة عام كما يظهر فروقاً
  .لدى فلسطينيي الداخل% 7مقابل % 24حوالي 

  21/6/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  جلسة للكنيست" أصدقاء األرض"ضاء من أعلحضور  واسعة انتقادات .47
ممثلين عن األردن والسلطة الفلسطينية في جلسة  لقيت مشاركة:  نادية سعد الدين وتغريد الرشق–عمان 

 أعضاء من قبل لجنة الداخلية وشؤون البيئة في الكنيست لبحث المشاكل البيئية في المنطقة استنكاراً
 كنيست عرب أعضاءوأوضح  ."إسرائيل" مقاومة التطبيع مع  فيأردنيينكنيست عرب، ومن قبل نشطاء 

، التي "أصدقاء الكرة األرضية في الشرق األوسط"المشاركين األردنيين والفلسطينيين ينتمون لجمعية "أن 
في المنطقة، مؤكدين خالل اجتماعهم على الضرورة " السالم البيئي"تعنى بالمشاكل البيئية، وتسعى لصنع 

 حل جذري للمشاكل البيئية في الشرق األوسط، خاصة تلك المتعلقة بالمياه والصرف الملحة إليجاد
  ".الصحي

  22/6/2011الغد، عمان، 
  

  مخيم عين الحلوة يحتفل بيوم الالجئ .48
 يوم الالجئ العالمي ليل أول من "اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية في صيدا ومنطقتها"أحيت 

، عبرت فيها فرق فولكلورية  في صيدا في جنوب لبناننظمتها في مخيم عين الحلوةأمس، بأمسية فنية 
فلسطينية عن معاناة الشعب الفلسطيني مع اللجوء منذ تهجيره من أرضه قبل ثالثة وستين عاما، بلوحات 

  . فنية وتعبيرية تحدثت عن تاريخ وتراث فلسطين الوطن واألرض والشعب والقضية
  22/6/2011السفير، بيروت، 

  
  %11.3ارتفاع في القيمة المضافة لألنشطة الصناعية بنسبة : اإلحصاء .49

 أعلن اإلحصاء الفلسطيني، أمس، التقديرات األولية للحسابات القومية الربعية للربع األول :رام اهللا
 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2011، وتشير النتائج إلى أنه خالل الربع األول من العام 2011
في . الضفة الغربية وقطاع غزةفي % 11,3، ارتفعت القيمة المضافة لألنشطة الصناعية بنسبة 2010

  %.10,1حين انخفضت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة 
زة وأشارت التقديرات األولية باألسعار الثابتة إلى ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي للضفة الغربية وقطاع غ

، مع تحقيقه 2010بالمقارنة مع الربع الرابع من العام % 0,4 بنسبة 2011خالل الربع األول من عام 
 باألسعار الثابتة، علماً أن سنة األساس 2010مقارنة مع الربع المناظر من عام % 8,3ارتفاعاً نسبته 

 خالل الربع األول كياًأمري دوالر 382وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حوالي . 2004
مقارنة مع الربع الرابع من العام السابق، بينما سجل % 0,4، حيث سجل تراجعاً بنسبة 2011من عام 

  .2010مقارنة مع الربع المناظر من عام % 5.1ارتفاعاً بنسبة 
  22/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  أمتار تنجز صينية قش قطرها خمسة فلسطينيةقرية  .50

 على األخيرة تضع مسنة فلسطينية من قرية المغير شرقي رام اهللا اللمسات :علي صوافطة -ر المغي
 تنجح في أن أمل بعد عامين من بدء العمل فيها على أمتارصينية قش ضخمة يقرب قطرها من خمسة 

  . القياسيةلألرقامتسجيلها في موسوعة جينيس 
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 تلقى مساعدة من الجهات المسؤولة في أنلفكرة وتطمح روز حامد من قرية سلواد المجاورة صاحبة ا
وقالت  .جل تسجيلهاأ موسوعة جينيس لالرقام القياسية من إلىالسلطة الفلسطينية من اجل التوجه 

 بجمعها من الجبال أقومفي الحشوة التي كنت ) نوع من القش(تم استخدام طن من السنام "لرويترز 
 من قش القمح وسبعة كيلوجرامات من الصبغة التي ماً كيلوجرا125 إلى إضافةالمجاورة للقرية 

  ." خصيصا من سورياأحضرتها
  21/6/2011وكالة رويترز، 

  
  قضية أمن وطني أردني» نون الفلسطينيوئالالج«: ورالسر .51

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهنـدس سـعد هايـل            :  صالح العدوان  - بترا   -البحر الميت   
، ان  )األونـروا   (  مندوبا عن رئيس الوزراء اجتماعات اللجنة االستشارية لوكالة          السرور خالل افتتاحه  

الخطاب السياسي االردني الذي يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني يؤكد ضرورة ان تتـضمن مخرجـات                
  .عملية التفاوض الفلسطينية االسرائيلية ايجاد حل عادل ودائم وشامل لقضية الالجئين الفلسطينيين

 عاما يجب ان تحل وفـق       63دد على ان حل قضية الالجئين الذين هجروا من ارضهم ووطنهم قبل             وش
القواعد االنسانية والقانونية والدولية التي تؤكد حقوق الشعوب واالفراد في تقرير مصيرها على ارضـها      

وديارهـا  ووطنها وعدم شرعية التهجير القسري والنقل الجماعي للمجموعات البشرية خارج اوطانهـا             
  .وضرورة تمكين االفراد والشعوب من الوصول الى موطنهم الذي نشأوا عليه عبر التاريخ

واكد المهندس السرور، ان االردن يضع قضية الالجئين الفلسطينيين في صلب اولوياته السياسية العليـا               
كون مجرد قـضية    بل ويعتبرها قضية وطنية اردنية حيث انها بالنسبة الى االردن ليست وال يجوز ان ت              

قومية عادلة وحسب وانما هي بالدرجة االولى قضية امن وطني اردني يرتبط بحلها عدد مـن الملفـات                  
والتي تشكل اولوية وطنية وسياسة اردنية وفي مقدمتها القدس والالجئون ولـن يقبـل االردن اي حـل                  

ة لمواطنيه من الالجئين ولن يسمح      لقضية الالجئين الفلسطينيين دون االخذ بعين االعتبار الحقوق التاريخي        
باي تنازالت قد يقدمها ايا كان على حساب هذه الحقوق النهم في غالبيتهم جزء مـن الدولـة االردنيـة                    

  .وواجب الدولة هو الدفاع عن حقوقهم واقرارها
واضاف الوزير ان االردن سيواجه اي مخططات او محاوالت تهدف لتـصفية القـضية الفلـسطينية او                 

 على المصالح االردنية ونؤكد على دعمنا لالشقاء الفلسطينيين في مسعاهم مـن اجـل اسـتعادة                 التعدي
  .الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها اقامة دولتهم واقرارحق العودة

واضاف السرور انه في ظل هذا الوضع السياسي الخطر الذي تشهده منطقتنا تقع مسؤولية دعم الـسالم                 
اتق المجتمع الدولي وبهذا الصدد فاننا نؤكد االهمية البالغة الستمرار دعـم المجتمـع              واالستقرار على ع  

 ماليين الجـئ    5الدولي لوكالة الغوث الدولية وتوفير االمكانات الالزمة لها لتواصل رعايتها الكثر من             
ظمة الدولية  فلسطيني التزال قضيتهم تشكل احد ابرز مكونات الصراع العربي االسرائيلي باعتبارها المن           

الحاضنة لقضية الالجئين الفلسطينيين في اروقة االمم المتحدة بشكل خاص وفي المجتمع الدولي بـشكل               
عام بحيث يشير استمرار تجاهل احقاق حقوقهم المشروعة في العودة والتعويض الى صعوبة الوصـول               

  .الى السالم المنشود في الشرق االوسط
  22/6/2011الدستور، عمان، 

  
  الحكومة االردنية تحتضن دحالن لمواجهة عباس: ق، الدوحةالشر .52

أكدت مصادر موثوقة أن الحكومة األردنية رفضت بالفعل منع محمد دحـالن، العـضو              : الشرق-عمان
من دخول أراضيها، بالضد من طلـب تقـدمت بـه الـسلطة             " فتح"السابق في اللجنة المركزية لحركة      

  .  محمود عباسالفلسطينية بتوجيهات شخصية من رئيسها
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وقالت المصادر إن السبب الحقيقي الذي يقف وراء موقف األردن الرسمي هو تحالف يقيمه مع دحالن،                
وليس امتالك دحالن استثمارات داخل األراضي األردنية، كما ورد في نص االعذار الشفوي األردنـي               

  .للسلطة
دوافع التي وقفت خلف ثالث محاوالت      وشبهت المصادر أسباب ودوافع التحالف مع دحالن، باألسباب وال        

خالل السنوات الماضية، من أجل موازنة كفة عباس فـي معادلـة          " حماس"أمنية اردنية لمصالحة حركة     
المصالح األردنية، الفتة أن التحالف مع دحالن، ال يلقى اعتراضات إسرائيلية أمريكية، كما هي الحـال                

  ".حماس"بالنسبة للمصالحة مع حركة 
تيار الشخصيات األردنيـة    "بل، ال يحظى الموقف األردني الرسمي برضى األردنيين، وقد دعا           في المقا 

  .الحكومة األردنية لطرد دحالن من األردن)" 36تيار الـ(العشائرية 
دحالن معروف بارتباطاته المشبوهة مع أجهـزة       "وقال فارس الفايز رئيس التيار هذه الدعوة بالقول إن          

وجوده في األردن خطر على األمن األردني، خاصة بعد أن لفظته السلطة الفلسطينية             األمن اإلسرائيلية و  
  ".بكل ارتباطاتها وعالقاتها باإلسرائيليين

  22/6/2011الشرق، الدوحة، 
  

  أنا صاحب قرار مغادرة حماس لألردن: الروابدة .53
لمنتدى اإلعالمي الـذي    أكد رئيس الوزراء األسبق عبد الرؤوف الروابدة خالل ا        :  كايد المجالي  -عمان  

نظمه مركز حماية وحرية الصحافيين برعاية من شركة زين أمس أنه يتحمل مسؤولية مغادرة حمـاس                
  .لألردن وأنه صاحب القرار، وجاللة الملك لم يتدخل بالقضية إطالقا

  22/6/2011الرأي، عمان، 
  

  ات واسعة للخطوة التطبيعيةيحضرون جلسة للكنيست االسرائيلي وانتقاد" أصدقاء األرض"أعضاء من  .54
" أصدقاء الكرة األرضية في الـشرق األوسـط       "خطت جمعية   :  نادية سعد الدين وتغريد الرشق     –عمان  
" الكنيـست "مع االحتالل اإلسرائيلي، بحضورها جلسة البرلمان اإلسرائيلي        " خطوة تطبيعية متقدمة  "أمس  

  .تحت العنوان البيئي
ممثلين عن األردن والسلطة الفلسطينية شاركوا أمس في جلسة         " أن   وفيما أفاد أعضاء عرب في الكنيست     

، لقيت هذه المشاركة استنكارا     "لجنة الداخلية وشؤون البيئة في الكنيست لبحث المشاكل البيئية في المنطقة          
  .من قبل اعضاء كنيست عرب، ومن قبل نشطاء اردنيين في مقاومة التطبيع مع اسرائيل

أصـدقاء الكـرة    "المشاركين األردنيين والفلسطينيين ينتمون لجمعية      " أن   وأوضح اعضاء كنيست عرب   
فـي المنطقـة،    " السالم البيئي "، التي تعنى بالمشاكل البيئية، وتسعى لصنع        "األرضية في الشرق األوسط   

مؤكدين خالل اجتماعهم على الضرورة الملحة إليجاد حل جذري للمشاكل البيئية في الشرق األوسـط،               
  ".المتعلقة بالمياه والصرف الصحيخاصة تلك 

النائب عن الحركة االسالمية الشيخ إبـراهيم       " الكنيست"ورفض رئيس حزب القائمة العربية الموحدة في        
الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني األردنية والفلسطينية بخاصة، والعربية        "عبداهللا تلك المشاركة، داعياً     

  ".يليعموماً، إلى مقاطعة الكيان اإلسرائ
مقاطعة تلك الجهات للحكومة والبرلمان اإلسرائيلي      " ضرورة   1948من فلسطين المحتلة    " الغد"وأكد لـ   

  ".ووقف االتصاالت معهما فوراً
المشاركة تحت عنوان البحث في القضايا البيئية تـشكل مـدخالً لتحقيـق أهـداف الـسلطات                 "وبين أن   

  ".ارسان العنصرية وتكريس االحتالل ورفض السالماإلسرائيلية السياسية، في ظل حكومة وكنيست تم
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بعدم التبرع بعالقات مهما كانت مضامينها، ألنها تستهدف تقوية سـلطات االحـتالل وتعزيـز               "وطالب  
تلك الجمعيات والمنظمات لن تستفيد شيئاً من خوض العالقـة          "، الفتاً إلى أن     "وضعها في المجتمع الدولي   

  ".مع الجانب اإلسرائيلي
يجب أن تكون هناك قطيعة كاملة مع الحكومة والبرلمان اإلسرائيلي، وقيام تلك الجمعيات             " عبد اهللا    وتابع

بوقف االتصاالت فوراً معهما، ألنها تضفي الشرعية على أعمالهما العنصرية، وتجّمل صورة االحـتالل              
  ".الذي يستغل ذلك على مستوى العالقات الخارجية

ت تقوي الجانب اإلسرائيلي لجهة تخفيف حّدة الضغوط التي قد تمارس عليه            تلك االتصاال "وزاد قائالً إن    
 فـي األمـم     1967فيما يتعلق بالذهاب الفلسطيني إلى األمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية عـام             

  ".المتحدة
، بينمـا   وفق استطالعات رأي حديثـة    " الكنيست"تعاظم المّد اليميني المتطرف داخل      "وأشار عبد اهللا إلى     

  ".تضيق المسافات بين األحزاب عندما يتعلق األمر بالحقوق الوطنية الفلسطينية
وعلى الصعيد المحلي، دان كل من أمين عام حزب جبهة العمل االسالمي حمزة منصور ورئيس لجنـة                 

نية للكنيست،  لنشطاء الجمعية االرد  " الزيارة  التطبيعية  "مقاومة التطبيع في النقابات المهنية بادي الرفايعة        
  ".استخفافا بمقدساتنا ودماء شعبنا"، واعتبر ان فيها " المدانة بكل المقاييس"والتي وصفها منصور بـ 

ستكون موضع بحث في اجتمـاع اللجنـة        "ان زيارة وفد الجمعية الى الكنيست       " الغد"واشار منصور لـ    
  ".الوطنية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المقبل

، "استمرأت التطبيع مع العدو الـصهيوني     "ستنكر الرفايعة موقف هذه الجمعية، التي اتهمها بأنها         كذلك، ا 
ما ذهبنا اليه في عدة مرات سابقة، من ان هذه الجمعية ومن خـالل رئيـسها                "وقال ان هذا الخبر يؤكد      

  ".وكادرها االداري تمارس التطبيع وتروج له
م بأعمال مشبوهة سياسيا تحت غطاء خدمة المجتمـع، وقـضايا           تقو"واعتبر الرفايعة ايضا ان الجمعية      

  ".المياه والبيئة، بينما هي في الحقيقة تخدم اهدافا سياسية، تصب في جهة التطبيع مع العدو الصهيوني
، داعيا الـشعب    "امر مرفوض ومخجل  "كما اعتبر الرفايعة ان حضور اعضاء الجمعية لجلسة الكنيست          

تكريما من جانـب    "، ولم يستبعد ان يكون األمر       "ه الجمعية، وعدم التعامل معها    مقاطعة هذ "األردني الى   
  .على حد قوله" االسرائيليين وتقديرا ألدوار الجمعية التطبيعية المخجلة

  22/6/2011الغد، عمان، 
  

   لإلعتراف بدولة فلسطين تعد ملفا قانونيا لدعم التوجه إلى األمم المتحدةالعربيةالجامعة  .55
أكد نائب األمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن           22/6/2011،  ع فلسطين أون الين   موق نشر

حلي، أن اللجنة القانونية المعنية بمتابعة الطلب العربي بالعضوية الكاملة لفلسطين باألمم المتحدة، أعدت              
 المتحدة في دورتها المزمع عقدها      ملفا قانونيا شامالً بشأن التحرك العربي القانوني لدعم التوجه إلى األمم          

  . سبتمبر المقبل/ في أيلول
وشدد على إصرار الجانب الفلسطيني والعربي على الذهاب إلى مجلس األمن واألمم المتحدة لالعتـراف               

 وعاصمتها القدس الشريف، موضـحاً أن االعتـراف         1967بالعضوية الكاملة لفلسطين على حدود عام       
 دولة من أعضاء األمـم المتحـدة        122ية قائم اآلن وهناك اعتراف من أكثر من         الدولي بالدولة الفلسطين  

  . 192البالغ عددها 
وأشار بن حلي إلى أهمية دعم طلب عضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة، موضحا أنه موضوع يتم                 

انونيـة واإلجرائيـة    عبر عدة قنوات أولها ما يتعلق بالجانب القانوني، ودراسة هذا األمر من النواحي الق             
الخاصة بتقديم الطلب والذي ال بد أن يبنى على حجج قانونية، وبالطبع الموقف الفلسطيني ليس بحاجـة                 

  . ألنه موقف سليم وشرعي، لكن مع ذلك ال بد أن نكون مسلحين بملف متكامل في هذا اإلطار
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امعة الدول العربيـة، عمـرو      األمين العام لج  أن   ،القاهرةمن   22/6/2011،  الخليج، الشارقة وأضافت  
موسى، أكد لرئيس مفوضية االتحاد األوروبي جوزيه مانويل باروسو، أنه ال يوجد بديل سوى الـذهاب                
بالقضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة للمطالبة باالعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية على حدود سـنة       

 . وعاصمتها القدس الشرقية67
 

   وحماس ال تزال متباعدة من ملف األسرى"رائيلإس"مواقف : القاهرة .56
نفى مصدر مصري موثوق فيه أن يكون هناك عرض جديد طرحه الجانـب             :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

  .اإلسرائيلي لتبادل األسرى مع حركة حماس ورفضته الحركة
م من أجل إنجـاز  نساه«إننا نعمل كوسطاء بين حماس والجانب اإلسرائيلي و    : "الحياة"وقال المصدر لـ    

، الفتاً إلى أن المواقـف بـين        »الصفقة من خالل المساعدة بطرح أفكار لكسر الهوة في مواقف الجانبين          
  .الطرفين ال تزال متباعدة وهناك فجوة كبيرة

» حمـاس «وكشف المصدر عن أن فحوى الرسالة، التي أبلغتها مصر الى الجانب اإلسرائيلي، أن حركة               
  .، مؤكدين رفضهم لما طرحه الوسيط األلماني»شرط تعديلها «جادة في إنجاز الصفقة

جاهزة الستئناف التفاوض مرة أخرى مع اإلسرائيليين من خاللنا شريطة تقليص أعداد أسماء             » حماس«و
األسرى، التي عرضت إسرائيل إبعادهم وضرورة اإلفراج عن عناصر مهمة من المعتقلين الفلـسطينيين              

  .»الجانب اإلسرائيلي لم يقدم جديداً«إن قال المصدر  و.األساسيين
 22/6/2011، الحياة، لندن

  
   سوريين في الجوالنستة تعتقل "إسرائيل" .57

قامت وحدات من شرطة االحتالل بموجة اعتقاالت الليلة قبل الماضية في بلدتي مجـدل شـمس                : دمشق
 إن شـرطة االحـتالل      "الخلـيج "ـوقال اإلعالمي عطا فرحات ل    . ومسعده في الجوالن السوري المحتل    

اعتقلت ستة شبان وداهمت عدداً من البيوت وسلمت أصحابها استدعاءات للتحقيق، مشيراً إلى أن عـدد                
حزيران يوم ذكرى النكسة والمواجهات التي حصلت مع        /  منذ الخامس من يونيو    27المعتقلين وصل إلى    

ونزار خاطر وسامي أبوزيد وناصر     وأضاف فرحات أن المعتقلين الستة هم أمير بريك         . جيش االحتالل   
  .إبراهيم وثائر مداح ويوسف شحاذة أبو صالح

 22/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  للمفاوضات  لوضع بنية"تطورا تاريخيا" مايو 19 خطاب أوباما في دواشنطن تع .58
سرائيليين تشهد الجهود األميركية إلحياء مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإل        :  مينا العريبي  - واشنطن

) أيـار ( مايو   19زخما جديدا بناء على األطر التي حددها الرئيس األميركي باراك أوباما في خطابه يوم               
وأكد مسؤول أميركي رفيـع     .  مع تبادل أراض   1967الماضي وشملت قيام الدولة الفلسطينية على حدود        

 والفلـسطينيين اتخـاذ قـرارات    ال يمكن البقاء على الوضع الحالي، وعلى اإلسـرائيليين       «المستوى أنه   
  .»وعليهم أن يروا أن المفاوضات هي أفضل خيار... صعبة

وفي وقت تراجع الواليات المتحدة سياساتها في المنطقة ككل جراء الثورات في العـالم العربـي، شـدد         
.. السالم حجر زاوية لـسياستنا فـي المنطقـة        «المسؤول األميركي الذي طلب عدم نشر اسمه على أن          

  .»لتطورات فيها تجعل الحاجة للسالم ملحة أكثر من أي وقت مضىوا
ال يمكن  «وبحسب المسؤول األميركي فإن ما قدمه أوباما بنية للمفاوضات ولكن في الوقت نفسه تؤكد أنه                

خطاب الرئيس تـزود    «وأضاف في حديث مع عدد من الصحافيين في واشنطن أمس أن            . »فرض خطة 
الخطـاب  «: وتابع القول . »اوضات ونحاول أن نستخدمها لكسر الجمود الحالي      بنية قوية للعودة إلى المف    
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الفلـسطينية  (شكل تطورا تاريخيا وهو قوي بحد ذاته، ونحن نعمـل علـى جلـب قبـول األطـراف                   
  .»على ما طرحه الخطاب والتركيز عليه) واإلسرائيلية

، ولكنه قلل من أهميـة      »أساسي للنجاح «ويعتبر المسؤول أن الدعم الدولي ودعم الرباعية للجهود الحالية          
الدعوة الفرنسية لعقد مؤتمر سالم، قائال إن على الطرفين االتفاق على مبدأ المفاوضات قبل النظر إلـى                 

ومن المرتقب أن يعود روس وهيل إلى المنطقة بعد اجتمـاع بروكـسل إلطـالع               . مؤتمرات أو لقاءات  
  .فرده الفلسطينيين بعدهااإلسرائيليين على تلك الجهود، ويلتقي هيل بم

قضية المصالحة مهمة وهناك أسئلة مهمة الفلسطينيون فقط يمكنهم اإلجابـة           «: وقال المسؤول األميركي  
، وردا على   »علينا مواجهة تلك األسئلة ولكن حاليا نحن نتعامل معهم على مبدأ االنتظار والترقب            .. عليها

ـ  المنطقة على جهود إحياء السالم، قـال المـسؤول         حول تأثير التطورات في     » الشرق األوسط «سؤال ل
الرئيس أوباما أوضح في خطابه الربط بين الربيع العربي والتغييرات الديمقراطية والحاجـة             «: األميركي

وفيما يخص احتمال تقديم الفلسطينيين طلب االعتراف بدولتهم من الجمعية          . »إلى العمل من أجل السالم    
ال يمكن استخدام الجـداول  «لمقبل، كرر المسؤول األميركي موقف بالده بأنه ا) أيلول(العامة في سبتمبر  
  .»الزمنية كتكيكات

22/6/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  " كانت سلبية للغاية"بشأن اتفاق المصالحة  المواقف األميركية: دبلوماسي أوروبي  .59
يركية، التي استمع إليهـا مـسؤولون       إن المواقف األم  " األيام"قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ      : سالقد

كانـت  "غربيون زاروا واشنطن أو التقوا مسؤولين أميركيين مؤخراً، بشأن اتفاق المصالحة الفلـسطيني              
إذا مـا    "منوهة إلـى انـه    "ببساطة فإن الواليات المتحدة ال تقبل اتفاق المصالحة         "وأضافت  " سلبية للغاية 

 الواليات المتحدة األميركية للتوجه الفلـسطيني إلـى األمـم           أضفنا الى ذلك المعارضة الشديدة من قبل      
  ".المتحدة في أيلول فانه يمكن إدراك مدى صعوبة الوضع القائم

فانه ليس باإلمكان الحديث عن توجه غربي موحد تجاه         " األيام"واستناداً الى دبلوماسي أوروبي تحدث لـ       
ة على ان المصالحة الفلسطينية خطـوة ايجابيـة         ثمة إجماع في الدول األوروبي    : كال الموضوعين، وقال  

ولكنه إجماع مرتبط بقبول الحكومة القادمة بشروط اللجنة الرباعية الدولية، أما فـي موضـوع الدولـة                 
واألمم المتحدة فان هناك حالة مما يمكن تسميته االنتظار، وفي نهاية األمر فإنه قد ال يكون هناك إجماع                  

  .ئي من قبل الدول األوروبية مع السلطة الفلسطينيةويترك األمر للتعامل الثنا
وتقول مصادر دبلوماسية إن الدعاية اإلسرائيلية أثرت في دوائر القرار األميركـي إلـى حـد يجـادل                  
المسؤولون األميركيون بأنهم يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستضم في عضويتها أعضاء او مؤيدين مـن               

  .حركة حماس
نحن ال نحاول التدخل ولكننا كأصدقاء ننصح ونقـول إن وجـود            " : األيام"ي لـ   وقال دبلوماسي أوروب  

فياض على رأس الحكومة ليس شرطاً كما يحاول البعض ان يقول، ولكنه يساعد في إعطـاء الطمأنينـة             
بأن الحكومة الجديدة ستمضي على نفس طريق الحكومة الحالية في بناء المؤسسات وتنفيذ اإلصـالحات               

  .لمجاالتفي مختلف ا
إن أقرب شخص الى قلبك هو آخر شخص تراه عينك، وهـذا            ": األيام"ويقول دبلوماسي غربي آخر لـ      

  .هو فياض الذي نعتقد أننا سنكون قادرين على الدفاع عن الحكومة التي يترأسها
ويرى مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون غربيون أن آخر ما يحتاجه الفلسطينيون في هذه المرحلة هـو               

  .وجود حكومة ذات إشكاليات مع الغرب
وقال مسؤول فلسطيني إن جوهر معركة استحقاق أيلول هو خطة حكومة فياض، وبالتالي فمن األمـور                

  .المثيرة للسخرية واالستغراب ان ال يستمر في منصبه في ذروة المعركة
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اجتماع مع خالد مـشعل ال      لم يكن من المفيد عقد      "من جهة ثانية، فقد أشار مسؤولون فلسطينيون إلى انه          
في ضوء المعطيات القائمة فقد كان مؤكداً عدم نجاح االجتماع،          : ، وقال احدهم    "يؤدي إلى نتيجة إيجابية   

ولذلك فقد كان من المفضل تأجيله من أجل إعطاء مزيد من الوقت للتشاور واالتصال للوصول الى نقطة                 
  ".تكون فيه األمور جاهزة لالتفاق

21/6/2011، األيام، رام اهللا  
 

  "إسرائيل"أوباما يطلق حملة التجديد بالوالء لـ  .60
دشن الرئيس األمريكي باراك أوباما حملة تجديد واليته الرئاسية بتأكيد التزامه           :  حنان البدري  -واشنطن  

  .معها” ال تنكسر“وتكريساً لاللتزام بعالقات . ”إسرائيل“أمن 
والواليات المتحـدة، لكنـه أعـاد التعهـد بـأمن           ” إسرائيل“بين  ” خالفات تكتيكية “وتوقع أوباما حدوث    

والفلـسطينيين، واصـفاً إياهـا      ” إسرائيل“بين  ” قضية السالم “وتفعيل العمل في إدارته لخدمة      ” إسرائيل“
  .” المعطلة”ب

أن تعهد الواليات المتحدة بتعطيل لجوء الفلـسطينيين        ” الخليج”جاء ذلك فيما أكد مراقبون في واشنطن ل       
ألمم المتحدة لالعتراف بدولتهم، بات محل شك، إذ إن واشنطن على الرغم من نجاحها الضمني في                إلى ا 

إقناع الحلفاء الغربيين بتبني موقفها، فإنها تخشى من تعقيد موقفها مع دول العالمين العربي واإلسـالمي                
  .في مجلس األمن ضد الطلب الفلسطيني ” الفيتو“إذا ما أقدمت فعالً على استخدام 

22/6/2011، الخليج، الشارقة  
  

  "لن تكون سهلة"يؤكدون أن القرصنة اإلسرائيلية " 2أسطول الحرية "المشاركون في  .61
المقرر أن يتوجه إلى قطاع غزة      " 2أسطول الحرية   "أعلن المشاركون في سفن     :  أشرف الهور  -القاهرة  

لن يكون مهمة "في عرض البحر   وعلى متنه مساعدات للسكان المحاصرين أن أي هجوم إسرائيلي عليهم           
  ".سهلة

نسخة منه أنهم سيجعلون من مهمة قـوات االحـتالل    " القدس العربي "وأكد المشاركون في تصريح تلقت      
لـن يـستخدموا    "، وأشاروا إلى أنهم     "مهمة صعبة "اإلسرائيلي للسيطرة واالستيالء على سفن األسطول،       

  ".العنف مطلقاً
اركين في األسطول وهو الدكتور لين فينتان، منسق السفينة األوروبية          ونقل التصريح عن أحد أكبر المش     

إن المتضامنين الدوليين تعاهدوا فيما بينهم على أن يـصمدوا فـي وجـه أي               "االيرلندية إلى غزة قوله     
محاوالت إسرائيلية للسيطرة على سفن األسطول، التي ال تحمل سوى مساعدات إنسانية لمئـات اآلالف               

  ". في قطاع غزة للسنة الخامسة على التواليمن المحاصرين
إحدى المؤسسات المشاركة   " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "وخالل التصريح الصحافي أكدت     

  .في األسطول أن السفن ستنطلق في موعدها المحدد، دون أي تعديل
22/6/2011، القدس العربي، لندن  

  
  يجب كسر حصار غزة : وزير بريطانى سابق .62

وزير التنمية البريطاني السابق الذى وصل إلى قطاع غزة على متن قافلة            " شاهد مالك "أكد  : إيمان جمعة 
" لإلسرائيليين"عبر معبر رفح البرى ان فلسطين هي حق للفلسطينيين وال يوجد            " 3أميال من اإلبتسامات  "

  .أي حق فيها
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ـ       تي واجهها مع المتـضامنين العـرب       ان المعوقات ال  " :"الرسالة نت "وقال مالك في تصريح خاص  لـ
واألجانب من أجل الوصول إلى غزة وإيصال المساعدات اإلنسانية واألدوية ال تذكر أمام معاناة الشعب               

  .الفلسطينى المحاصر في القاع منذ خمسة أعوام
, وةال يمكن أن تفكر في إعطاء الفلسطينيين حقهم ألن ذلك ال يرجـع إال بـالق               " إسرائيل:" "وأردف قائال 

 عاماً وها أنا أزورها اليوم للمرة الثانية والفلسطينيين متمسكين بحقـوقهم            19زرت غزة قبل    :" وأضاف  
  .بنفس الصبر والقوة التى كانوا عليها منذ ذلك الحين

وشدد الوزير البريطاني السابق أنه جاء إلى غزة ليس لتقديم المساعدة العاجلة فحسب وإنما ليرى ما هى                 
  .تى يتطلبها الفلسطينيون ليجلبها مع المتضامنين فى زيارته القادمة للقطاعاالحتياجات ال

22/6/2011، الرسالة، فلسطين  
  

  "2 أسطول الحرية"وفد شعبي أمريكي في ينتقد التحاق اللوبي اإلسرائيلي  .63
شاركة مغادرة وفد شعبي أمريكي، أمس، إلى أثينا للم       ” اإلسرائيلي“انتقد اللوبي   :  حنان البدري  -واشنطن  

ويضم الوفد أربعة بحارة وتـسعة صـحافيين وثالثـة          . في أسطول الحرية المتجه إلى غزة المحاصرة        
وعشرين ناشطاً يعتزمون اإلبحار على متن مركب يرفع العلم األمريكي للمشاركة في قافلة مـن عـشر                 

  .سفن في الخامس والعشرين من الشهر الحالي 
22/6/2011، الخليج، الشارقة  

  
  2أسطول الحرية ميركية على متن سفينة أ -هودية ناشطة ي .64

االميركي مقال للكاتبة جين هيرشمان اجابت فيه على التساؤالت عن          " كاونتر بانش "نشر موقع   : واشنطن
سبب مشاركتها في االسطول البحري المتجه الى غزة بهدف كسر الحصار االسرائيلي عن القطاع، قالت               

  :فيه
 سبب مشاركتي لفريق يقوم بتنظيم سفينة اميركية تتجه الى غـزة هـذا              يسألني كثير من االشخاص عن    

وغالبا ما يقولون انهم يسألون لكوني يهودية اميركيـة         . الشهر ضمن االسطول الدولي لكسر حصار غزة      
. مشيرين الى تمكن بعض افراد عائلتها من النجاة من المحرقة النازية وانتهى بهم االمر فـي اسـرائيل                 

  كيف يمكنني اال اشارك؟: لوحيد هو وكان جوابي ا
وتوصـلت الـى    . لقد أنشأني والدي وهما يرويان لي حكايات عما حدث في المانيا وعن فرار عائلتهما             

ولكـن  . قناعة ان اسرائيل تمثل بالنسبة لهم الملجأ االمن في حال وقوع محاولة اخرى الستئصال اليهود              
مأمنا آمنا على اساس ما تتسم به المنطقة من عداء وتهديد           في الوقت ذاته فانهم كانوا يخشون انها ليست         

  .وعنف
أدرك تمامـا وجـود     . "سرائيلإ" ألف عربي وهو ما كان نتيجة اقامة         750اال ان احدا لم يشر الى طرد        

وكل ما اسـتقيته مـن      ". هؤالء االشخاص "اناس يعيشون هناك، لكني لم اكن قط طموحة لمعرفة من هم            
عمال الوحشية التي تعرضت لها، انه يجب اال يتكرر ذلك ضد اي شخص اخر في               تاريخ عائلتي ومن اال   

  .اي مكان
22/6/2011، القدس، فلسطين  

  
  أرض الحضارات " إسرائيل: "المغنية الكولومبية شاكيرا في ضيافة بيريز .65

ـ       ): أب (  وّجهها إليهـا    ، استجابة لدعوة  "إسرائيل"بدأت المغنية الكولومبية اللبنانية األصل شاكيرا زيارة ل
الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز لحضور افتتاح المؤتمر الرئاسي الذي يعقد هذا العام تحـت عنـوان                

  . »2011لمواجهة غد ـ «
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» يديعوت«ورأت  . أن شاكيرا وصلت إلى إسرائيل برفقة صديقها      » يديعوت أحرونوت «وذكرت صحيفة   
ق بتصريحات معادية إلسرائيل، وضعت مـن خـالل         المغنية الشهيرة، التي ارتبط اسمها في الساب      «أن  

زيارتها هذه حداً للشائعات حول عالقتها بالدولة اليهودية، حيث وصلت إلى إسـرائيل بـصفتها ممثلـة                 
حقـوق األطفـال فـي      «، وهي منظمة أميركية غير حكومية، معنية بتـوفير          »األقدام الحافية «لمؤسسة  
  . »ديدة بينها وبين اإلسرائيليين واليهود في شتى بقاع العالمتفتح صفحة ج«، مضيفة أن الزيارة »التعليم

، حيثُ التقَت عدداً مـن الطـالب، وأدت         »يد بيد «وفي القدس، زارت شاكيرا المدرسةَ اليهوديةَ العربية        
الشراكةَ بين  «ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن شاكيرا قولها أمام الطالب إن          . أمامهم مجموعة من أغانيها   

  . » والعرب تُعد ركناً أساسياً في مستقبل دولة إسرائيل والعالَمِ َأجمعاليهود
عـن  » جيروزاليم بوسـت  «ونقلت صحيفة   . بعد ذلك، شاركت شاكيرا في المؤتمر الرئاسي اإلسرائيلي       

سعيدة لكونها في إسـرائيل األرض التـي هـي أم الحـضارات             «شاكيرا قولها في افتتاح المؤتمر إنها       
  . »زمن بعيدوالروحانية منذ 

التعليم هو اإلستراتيجية األفضل لالستقرار     «، أن   »شالوم«واعتبرت شاكيرا، التي استهلت مداخلتها بكلمة       
على العالم العمل كفريق واحد للــفوز في مبـاراة التمييـز           «، مضــيفة أن    »والســالم في العالم  

فـي  (ونة خالل زيارتي للمدرسة     رأيت كثيراً من القمصان المكتوب عليها برشل      «وأضافت  . »العنصري
حان وقـت ارتـداء     ... ، وفكــرت كم من المذهل لو رأينا العالم يتصرف كفريق مثل برشلونة           )القدس

  . »القمصان للفوز بمباراة التمييز العنصري
22/6/2011السفير، بيروت،   

  
  منظمات هولندية تدعو إلقامة فلسطين الكبرى .66

 هولندية عاملة في مجال اإلغاثة والمعونات اإلنـسانية، حملـة            منظمات 4دشنت  :  فكرية أحمد  - الهاي
سياسية كبيرة للدعوة لمقاطعة إسرائيل في األراضي الفلسطينية، والعمل على إقامة فلسطين الكبرى فـي               

ايكـوو،  "والمنظمـات هـي      .دولة واحدة، ورفض حل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية جنبا إلى جنب         
  .نوفيب، وباكس كريستيوكورديد، واوكسفام 

واستنكر بعض الساسة الهولنديين إعالن تلك الحملة، وأبدى عضو البرلمان عن الديموقراطي المـسيحي              
هينك جان اورميل، دهشته من موقف تلك المنظمات، فيما أعرب مركز الوثائق والمعلومات اإلسرائيلي              

ل وزير الخارجية بإعـادة النظـر فـي         في الهاي عن غضبه، مطالبا الحكومة الهولندية ويورى روزنتا        
ووعد  ".فلسطين كبرى " التمويالت والدعم الحكومي للمنظمات المناهضة إلسرائيل، التي تطالب بإعالن          

  .روزنتال المركز، بالتحرك فورا ضد المنظمات، سواء سياسيا أو لناحية التمويل في الداخل والخارج
22/6/2011، الوطن اون الين، السعودية  

  
   سنة200وثيقة أمريكية منذ أكثر من ... اليهودخطر  .67

 عاما، تحذر من خطر اليهود فـى أمريكـا،          222 وثيقة عمرها أكثر من      برزت: محمد ياسر عمرو  . د
 فيالديفيا، واقتبست من محاضرة جلسات تـشارلز بيكـين          -أصل هذه الوثيقة محفوظ في معهد فرناكلين      
 المتعلقة ببنجامين فرانكلين داخـل المـؤتمر        1789ري لعام   جنوب كارولينا المنبثقة عن المؤتمر الدستو     

  :وجاء فيهاالمتعلق باليهود، وقام بترجمتها األستاذ عارف علي البيتم، 
  .يوجد خطر عظيم على الواليات المتحدة األمريكية، وهذا الخطر الخطير هو اليهود

ح المـستوى األخالقـي، كمـا       أيها السادة، في أي أرض يحل اليهود بها ويستقرون بها يكبحون جمـا            
  ...يخفضون تجارة الشرف، يبقون منعزلين ولم يستوعبوا وكانوا ظالمين
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 سـنة  100إذا لم يطرد اليهود من الواليات المتحدة األمريكية بالقانون فى غضون أقل مـن      : أيها السادة 
  يغيرون تكـوين دولتنـا   فسوف يتدفقون إلى البالد بأعداد كبيرة، وبهذا العدد سوف يحكموننا ويهدموننا و   

  
التي نصير فيها نحن األمريكيين األصليين ننزف دماءنا وننضحى بأنفسنا وممتلكاتنا وحريتنـا وهويتنـا               

  ...الشخصية والذاتية
22/6/2011، السبيل، عمان  

  
  هواجس فلسطينية .68

  فداء عيتاني
جس متعددة، بعضها كان حلمـاً      غالباً ما يجد الفلسطينيون أنفسهم في لبنان وفي الدول المحيطة وسط هوا           

ثم تحّول كابوساً، وبعضها اآلخر يتعلق بالحياة اليومية التي تحددها لهم منظمات دولية، وتحتكرها عـادة                
الحلم كان اعتماد استراتيجية الحدود والعودة عبر اختراق البوابات أو المعـابر أو األسـالك               . األونروا

يقين بأن هذه الخطوة لن تؤدي إلى عودة سريعة، فإنّهـا مثّلـت   وإن كان الجميع على    . الشائكة الحدودية 
أسلوباً جديداً في محاولة هّز الحدود اإلسرائيلية، وإيقاظ العالم مجدداً على واقع الفلسطينيين في الـشتات،        

 عاماً من الهجرة القسرية     63وخاصة في دول الطوق، وعلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمعاناتهم بعد            
فكان أن استغل البعض اندفاعة الفلسطيني في مخيمات سوريا لمشاهدة أرضه والمـوت             . ليوميوالموت ا 

أقرب ما يمكن إليها، فأخذ بضع مئات منهم ليكونوا قرباناً على الحـدود لطموحـات سياسـية خاصـة                   
  .ومتواضعة

سلطات الـسياسية   فهي تعاني ما تعانيه مع ال     . أما في لبنان، فال تزال المخّيمات تعيش ألف غّصة وغّصة         
اللبنانية التي ال تجد فيها إال بؤراً لإلرهاب، تعمد إلى إشعالها حين يمكن ذلك أن يفيد في تبييض صفحة                    
رجال السياسة واألمن والعسكر أمام الواليات المتحدة، ثم تغلق كل األوساط آذانها أمام وضع الفلسطينيين               

  .في المخيمات
 على قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان والعالم، وهي مدخل حقيقّي           األونروا هي الشاهد الدولي األخير    

ومن هذا الباب، فإن أغلبية الالجئين يحملون الهاجس بأن         . لتصفية قضية الالجئين نهائياً، بصمت وبهدوء     
  .قضيتهم ستنتهي على أيدي من يديرون األونروا حالياً، أو الحقاً، ولديهم من أسباب الشك ما يقنع

اع الجّدي اليوم هو على أرقام الالجئين، إذ إن كل الدبلوماسيين اإلسرائيليين يقولون إن في لبنـان                 الصر
أي الرقم الذي شّرده رئيس جمهوريتنا والرئيس األسبق فؤاد السنيورة من مخـيم             ( ألف الجئ    40بالكاد  

ي واقع األمر، فإّن في لبنان      ولكن ف . والباقي قد أصبح في ألمانيا بحسب المصادر اإلسرائيلية       ) نهر البارد 
  . مخيماً حول البالد12أربعمئة ألف الجئ في المخيمات، يتوّزعون أساساً على 

ومنذ أسابيع قليلة، تحدث السفير الفرنسي أمام عدد من الشخصيات اللبنانية عن نّية بالده ترحيـل عـدد                  
عابهم، والعدد هو بحجم قـدرة هـذه     كبير من الالجئين في لبنان إلى عدد من الدول التي توافق على استي            

  .الدول على االستيعاب
وكالة التنمية األميركية نفسها وقّعت قبل ثمانية أشهر اتفاقاً مع منظمة فلسطينية تعمل في مجال حقـوق                 
اإلنسان، ودفعت لها ثالثة ماليين دوالر لجمع معلومات عن الفلسطينيين في لبنان، بغية دراسة أوضاعهم              

  .جتماعيةوتركيبتهم اال
وتقول مصادر فلسطينية إن مدير األونروا سلفاتور لمباردو متوّرط في خطوات حقيقية ومشروع يـؤدي               

. إلى توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو يجري اتصاالت مع دول أوروبية فـي هـذا المجـال                 
ة لجمع معلومـات عـن   وتضيف أن لمباردو حصل باسم األونروا على تمويل من وكالة التنمية األميركي  

أجانب إلدارة هذا المشروع    ) مدير في كل منطقة   (الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ووظّف خمسة مديرين        
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وتنفيذه، وذلك خالف األنظمة والقوانين التي تفرض على المنظمة توظيف لبنانّيين في اإلدارات، ما يزيد               
  .من قلق الفلسطينيين بشأن ما يعّد لهم

المنظمـة الدوليـة    «مصادر إلى أن هناك لغطاً كبيراً بشأن قرار األونروا تغيير اسمها من             وتشير هذه ال  
والفرق بين االسمين شاسع، علمـاً      . »منظمة الجئي فلسطين  «إلى  » إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   

لكترونـي،  بأن األونروا أعلنت أن التغيير في االسم هو لضرورات فنية ولتغيير شكل صفحة الموقع اإل              
  .كما إلعالن هوية األونروا بصفتها متخصصة في الجئي فلسطين، ولتمييزها عن منظمات دولية أخرى

وتضيف هذه المصادر أنه أثناء انتخابات حركة فتح الجارية اآلن في لبنان، حضر مندوب عن األونروا                
الً عن األونروا حضر جلسة ولكن مصادر في فتح أعلنت أن ممث    . كل هذه االنتخابات بتوجيه من لمباردو     

وتضيف المصادر الفلسطينية أن من     . افتتاحية لالنتخابات في بيروت، ثم غادر مع بدء العملية االنتخابية         
إشارات ما يخطط له لمباردو التأخر في إنشاء منازل الالجئين وتسليمها في مخيم نهر البارد، مـن دون                  

م تسلَّم، علماً بأن لمباردو ال يزال يملك مبلغاً يصل إلى            وحدة سكنية ل   5600أي مبرر، إذ ال يزال هناك       
  . مليون دوالر لم يتصّرف به في اإلعمار بعد120

هذه المصادر تقول إن تحركات في المخيم قد تحصل قريباً، بعد تراكم الهواجس والقلق والمعلومات لدى                
  .الالجئين

  22/6/2011االخبار، بيروت، 
  

  !العوض بسالمة الشعب  .69
   دويكاتهند

أخبر بعضهم عن حكيم حّينا، رّب الصلعة الثمانينية والمحيا الفتّي والوشم المنقوش ببدائية علـى ظـاهر        
يمينه، إنه فاخر ذات جلسة بنظريته الرياضية التي ما سبقه إليها من عارف، ومفادها أننا إذا ما قـسمنا                   

 تنّبه له أحد هواة اسـتطالع الخبـرات         ، وحين 12.5 على اثنين فإن الناتج النهائي سيكون        1000العدد  
وهل ستقف القسمة عند هذين االثنين حتى نحصل على النتيجة التقليدية           "واستفسر عن ذلك، أجاب الحكيم      

  !" ؟500
لعله إن بقي حياً إلى يومنا هذا سيجد لدى حكومتنا دليل صحة افتراضه؛ إذ أن القسمة بينهما لـم تعـط                     

ر بي، نيابة عن الحكومة المنشغلة، أن أكّرم ذكراه بترديد افتراضه ذاك علـى              ناتجاً اعتيادياً، وربما يجد   
  ..مسمع أحد ما 

 حتى تنتهي في ربيـع      2007في صيف عام    )  الحمساوية –الفتحاوية  " (الفتحمساوية"لم تبدأ األقصوصة    
، ولم يكن رواتها األشاوس هم وحدهم شهداء على سجل قضية العـرب المستعـصية علـى                 2011عام  

 تاريخاً تستوجب ذكراه عيداً، ولم تنصهر       - بين مرحلة وأخرى     -االستسالم حتى يصبح تعديل مواقعهم      
قبالً أيديولوجيات طرفي الخالف لتشكّل حصناً سياسياً منيعاً على الفك اإلسرائيلي بل والعالمي الطـاحن               

يكونوا أخوة علـى مـدى الـسنّي        أو لم   .. لجّل جهدهما حتى نذكّر باألخّوة التي ما انفّك شملها يتقارب           
  !األربع الفائتة وما قبلها أيضاً ؟

لننّحي أوالً كل العواطف الملهمة التي تأسرنا في بعض األحايين عن تصديق ما نراه بحجة أن ما ال نراه                   
 أذنك المجردة عن كل اتهام مسبق لنستمع معـاً          – قارئي الموقّر    -هو األقرب لوطنيتنا الحرة، ولتشنّف      

  ..رير مصيرنا الذي أضحى نشازه مألوفاً إلى حدود االستطراب صوت ص
الفاعل لحركتي فتح وحماس منذ انطالقتهما      ) النضالي(ما آلدمي أن يطعن في الدور السياسي والعسكري         

إلى اللحظة، فقد كانت كل منهما أشبه بعصا توجيه األوركسترا ألفكار وعزائم وتطلعات مؤيديها خاصة               
مة، ذلك وإن لم ينطبق آنف الوصف في أغلب األحوال على االجتهاد الـسياسي، الـذي                والفلسطينيين عا 

لطالما أدخل القضية في دوامة اآلمال المنعقدة على الالشيء، وأخرجها من ظالم الركود الكفيـف إلـى                 
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صنع رب خطأ ي  ..  من باب    - واهللا أعلم    –ظالم الفوضى الصماء، وإن جاز اعتبارها لمماً مغفوراً فهو          
  !دولة

كما جرت العادة، لم يحدث أن طرأ تغيير طفيف على حركة السير في  كولـورادو أو انقطـع التيـار                     
الكهربائي في أديس أبابا أو نَفَق هّر في سومطرة أو اختلف نفر على ثمن مجموعة فيلمية فـي إحـدى                    

لشرق األوسط األولى، فإن لـم      النواحي العربية، إال وكان ألبعاد ذلك الحادث تأثيراً خطيراً على قضية ا           
يك بفعل دور الفلسطينيين الالمستبعد دائماً في نشأة المعضلة، فيكفي أن يظهر األثـر بوضـوح علـى                  

  ..فينكسها، فيذهب المفاوضون بخيبة ويعودون بتهمة " الحيادية"فيعرقلها والوساطات " الحثيثة"المساعي 
ارع الملفت في تتابع الثورات العربيـة مـن جهـة           هذا ما حصل في القريب ولكن بتعديل بسيط، فالتس        

 - علـى حـد سـواء    –وتصفية الحسابات السياسية الدولية من جهة أخرى وانغماس الحلفاء والمناوئين   
للقضية الفلسطينية الشائكة في ترتيب أوراقهم الخاصة المبعثرة من جهة ثالثة، كل ذلك وأعمـق جعـل                 

تغيرات المرتقبة إعالمياً، وهو ما شكّل أحد أهم األسباب لعـودة           الملف الفلسطيني في منأى عن دائرة ال      
علـى العوامـل    ) سـابقاً (أصحاب القرار الفلسطيني إلى رقعة اللعب الداخلي، فاعتماد شطري حكومتنا           

 اإلسرائيلي، معادلـة غيـر      – الفلسطيني، والفلسطيني    –المساعدة الخارجية جعل من التفاعل الفلسطيني       
  ...ي حين ما، وفي كل حين ممكنة الحدوث ف

ال أحسب أن ادعاء اإلعالم اإلسرائيلي بشأن المفاجأة التي أورثها قرار المصالحة الفلسطينية كان حقيقياً،               
وال أحسب ترهيبهم والواليات المتحدة بقطع المستحقات والمعونات كان جدياً كل الجد وقتئذ، وإنما كـان                

المصالحة عينها وإنما لتوقيتها الذي يحسب نقطـة لـصالح القيـادة            تعبيراً حانقاً عن استياء دفين ال من        
قائماً، " الفتحمساوي"الفلسطينية، فمن جملة ما راهن عليه اإلسرائيليون في الوقت الحالي أن يظل االنقسام              

 - إذا ما نشبت في نفوس الفلـسطينيين         –في حين أن لعنة الثورات العربية الزاحفة ال بد أن تطال أوالً             
أس الهرم القيادي وذلك على اعتباره، بانقسامه الشاذ، عامالً رئيسياً فـي اسـتمرار مأسـاة الـشعب                  ر

، فشرعتا إلى كـسب     )كما لم يفتهما سواه مؤخراً    (الالمنتهية، وهو ما لم يفت شطري الحكومة الفلسطينية         
ظن أننا قد شهدنا مـا      المزيد من الوقت في ظل إعالن مبدئي لصورة اتفاق غير منظور النتائج، أغلب ال             

  .يشبهه في العهود السالفة
تقف القضية اآلن عند النقطة ذاتها التي كان الفلسطينيون بمحاذاتها في فترة االنتقال من اإلعمال المسلح                

المحددة والواضحة  " أممهما المتحدة "إلى الرتابة المسيسة، فمواقف اإلدارة األمريكية والزعامة اليهودية و        
اتت أكثر تحديداً ووضوحاً حتى لذوي اإلعاقات البصرية، وذاك ما تجلـى فـي خطـاب                من ذي قبل ب   

من قبل اإلعالم عموماً وهو ما يسعى جاهداً        " أسلمة ماضيه " غروره النابع من عقدة      –اإلفريقي المغرور   
 لـن    الذي أكد فيه على أن ال منجى من إسرائيل إال إليها، الحكومة اإلسـرائيلية              -للتخلص من كابوسه    

 ولن ترحل عن القدس الشرقية ولن توقف توسعها االستيطاني ولـن ترضـى              1967تنسحب إلى حدود    
بثيوقراطية حماس شريكاً لها وال بديمقراطية فتح كذلك، ولن يسمح لألمم المتحدة بمنح االعتراف للدولة               

 فـسيكون   -دوس الدنيا    عشم الفلسطيني في فر    -الفلسطينية في سبتمبر القادم، وإن حدث ونالته األخيرة         
  !إيجاد استقالليتها وتدعيم أركانها أقرب إلى مشروع إقامة المدينة الفاضلة

أداة الحسم الداخلي، تلك التي نُفيت عن منال الفلسطينيين بحجة فعالية اللجوء إلى طرف ثالـث ورابـع                  
 وهو مـا بـات      وعاشر، وبدعوى تقويض التمادي اإلسرائيلي وخلق أجواء موضوعية لتخدير الصراع،         

بعيداً كل البعد عن واقع استثماراتنا المحبطة للغة الدبلوماسية في غير أهلها، تلـك األداة التـي هيـأت                   
ولن أخص  (النصر للعديد من صيحات االستقالل واليقظات الثورية في النصف الثاني من القرن الماضي              

، وهـي   )نتقاء األلوان المناسبة لعرضها   بالذكر لوحات الثورات العربية الحديثة التي ال زالت في طور ا          
األداة نفسها التي حينما غُّيبت عن السجاالت الحربية المعدية ظهرت الثنائيـات المهـشمة كـالكوريتين                

  ...والفيتناميتين والسودانيتين، وما الفلسطينيتين منكم ببعيدة 
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، إذ ما عـاد     "صفاء العمل " ، كي تثبت     !لدى الحكومة الملتئمة حديثاً الكثير مما تقوم به، إذا ساندها القدر          
الكثيرون يلتفتون إلى النوايا البيضاء المعلنة، فالفلسطيني الذي تناسى الفُرقـة المـدّمرة وتجـاوز عـن                 
تعديالت المواثيق العتيقة وعفا عن قسر اإلرادة الجماعية زمناً، لم يفعل ذلك ألجل أن تطل النكبة للمـرة                  

بقائمة خسران جديدة وكأنها ال زالت في أوج عطائها الـشبابي،           " الستيني"عقب وجوب تقاعدها    " الثالثة"
وربما في هذا السياق وجبت اإلشارة البريئة إلى أن الزحف الفلسطيني البادئ في ذكرى مـيالد النكبـة                  

  ...األخيرة على الحدود السورية واللبنانية واألردنية لم يكن برسالته متوجهاً إلى إسرائيل وحسب 
 ووسـائل   –دة، هي السبيل المتبقي للرجوع عن إعمار البيت الفلسطيني وإلزام السلطة اإلسرائيلية             الالعو

  ... بالمطالب الشرعية المعلّقة منذ ردح من الزمن، وإن لم يكن ذاك باإلمكان –اإللزام مفتوحة 
لفصل فـي قتـل   فماذا سيكون رد القيادة النصف موحدة على تبجح اإلسرائيليين بكونهم أصحاب القرار ا  

  الطموحات الفلسطينية؟
وهل سيتجاوز رد القيادة األمريكية على تلك الفتونات إلقاء وردة، كيفما اتفق، علـى قبـر المـصالحة                  

  الوليدة؟
 لشطري حكومتنا ؟ أتـراهم يـردون        – رحم اهللا أزمانهم     –وما هو الرد المحتمل للحلفاء االستراتيجيين       

  ة إلى طاولة الصيام التفاوضي؟بأكثر من طلب ضبط النفس والعود
تلك جملة التساؤالت التي لربما تطرح هنا أو هناك، غير أني أشك في اشتمالها على التـساؤل الحيـّي                   

  أسفله
  ماذا ترى يا شعب فلسطين ؟ وما هو ردك أنت حينذاك؟

...  
  هل تسـمعني؟.. أيها الشعب 

  !!!! ، ال أعرف نعم ، ال: وما أحسب االستجابة للنداء تتعدى إحدى ثالث
22/6/2011  

  
  ! بسالم فياض وإال فالمصالحة .70

  ياسر الزعاترة
إذا لم تدخل المسألة في باب المناورة من أجل فرض رئيس وزراء ضعيف يتحكم به سالم فيـاض مـن                   

المعلم (وراء حجاب، ومن خالل منصب وزير المالية، فإن موقف السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير               
  .على حاله متمسكا بسالم فياض رئيسا للوزراءسيبقى !!) واحد

ماذا لو فازت حماس فـي االنتخابـات        (تبرير ذلك معروف، فهم ال يريدون رئيس وزراء يعيد الحصار           
، وال يعرف لماذا يمكن لشخص مثل جمال الخضري أن يعيد الحـصار، وهـل إن الـساحة                  !)القادمة؟

لعدم فرض الحصار سوى سـالم  » المعايير الدولية«الفلسطينية قد خلت من أي شخص آخر تنطبق عليه          
  .فياض، أم أن األمر يتجاوز ذلك كله إلى سمات خاصة للرجل تتعلق بالسياسة التي يتبناها

خالصة ما ال يريد أولئك قوله صراحة يتمثل في أن سالم فياض هو الشخص المطلوب مـن الطـرف                   
فهـو الـذي    . ء يتعلق بشؤون السلطة الفلسطينية    اإلسرائيلي، وهو الطرف الذي يملك الفيتو على أي شي        

يملك أموال الجمارك، وحتى تدفق األموال من الخارج، وهو الذي يمكنه تقييد حركة رئـيس الـوزراء                 
وحرمانه من بطاقة الفي آي بي، وهو الذي يسمح للمستثمرين وكل أحد بالدخول والخروج مـن وإلـى                  

  .الضفة الغربية
اض، فيتعلق باللقاء المهم بينه وبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو علـى            أما السر في تفضيل سالم في     

، ولما كانت تلك    »برنامج بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية    «برنامج السالم االقتصادي الذي يسميه األول       
المؤسسات موجودة ومتوفرة داخل حدود مناطق أ و ب، فإنها ستكون في وضع جيد جدا عنـدما تتمـدد       
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مناطق ج، أعني عندما تغدو الدولة في حدود الجدار األمني، وهذا هو جوهر برنامج نتنياهو، وهذه                نحو  
هي الدولة المؤقتة العتيدة التي يرفضها قادة السلطة في العلن ويكرسونها في الواقع، وهي المنـصوص                

تـأتي، وإذا جـاءت     عليها في خريطة الطريق كمرحلة ثانية في انتظار المرحلة األخيرة التي تأتي وال              
  .فبتغييرات طفيفة ال تغير الكثير في معالم الحل النهائي

من هنا كان طبيعيا أن يصر القوم على سالم فياض، وإذا تنازلوا، فلن يتجـاوز األمـر القبـول بأحـد                     
المقربين منه ممن يتحمسون لبرنامجه مع القبول بوجوده رقيبا على الوضع ومهيمنا عليه عبر منـصب                

  .اليةوزير الم
ال يعرف بالطبع ما الذي ستفعله حماس في هذه الورطة، وال نستبعد أبدا قبولها بالرجل، إما في الواجهة،                  

، ومعلوم أن استقالل الحكومة ال يغير       !!)أحمد يوسف قال إنه األفضل لتولي المنصب      (أو من وراء ستار     
ين في مناطق السلطة هم جماعة فتح في        في حقيقة أنها ستكون فتحاوية الوجه واليد واللسان، ألن المستقل         

  .نهاية المطاف، فضال عن أنهم يقعون تحت هيمنة االحتالل أكثر من هيمنة قادة السلطة أنفسهم
ليس هذا سوى جزء من المشهد، فهناك أيضا ملف األمن والمعتقلين، وقد لوحظ خالل األيـام األخيـرة                  

تالل فحسب، بل ومن قبل السلطة أيـضا، مـا          تصاعد االعتقاالت في صفوف حماس، ليس من قبل االح        
يعني أن فرع الحركة في الضفة سيدفع ثمن الحسم العسكري وثمن المـصالحة أيـضا، والواضـح أن                  
اعتقاالت السلطة تأتي في سياق الضغط على الحركة، فيما تأتي اعتقاالت االحتالل لمنع أيـة محاولـة                 

 المالحقة األمنية ولو جزئيا، مع العلم أن برنـامج          لترميم وضع الحركة في الضفة بعد المصالحة ووقف       
سيتواصل من أجل استكمال بنـاء المؤسـسات األمنيـة للدولـة            ) وخليفته مايكل مولر  (الجنرال دايتون   

  !!المنتظرة
هناك إلى جانب ذلك كله ما ذكره الرئيس محمود عباس حول البرنامج السياسي لحكومـة المـصالحة،                 

دم تدخلها في الشأن السياسي، حيث أكد أن برنامجها السياسي هو برنـامج             والذي ينسف ما قيل حول ع     
السلطة والرئيس، وهنا أيضا تجد حماس نفسها في مأزق آخر، إذ تمنح الغطاء لحكومة تتعامل بمفردات                

  .السلطة التقليدية بمضامينها المعروفة
ل االنتخابـات فـي ظـل أوسـلو،      ثم يأتي من يسألنا لماذا نصر على تأكيد موقفنا السابق من خطأ دخو            

  !متجاهال أنه مصائبه ال تزال تطل برأسها عند كل محطة جديدة؟
هي إذن مصالحة، ومن ثم حكومة على قاعدة برنامج التفاوض العبثي والسلطة تحـت االحـتالل التـي                  

لـسطيني  ستتمدد لتغدو دولة مؤقتة تهدد القضية برمتها، والحل برأينا هو ذلك الذي سيجترحه الشعب الف              
  .ممثال في انتفاضة جديدة تستلهم روح الثورات العربية، وتفرض شروطها على الجميع بال استثناء

  22/6/2011الدستور، عمان، 
  

   فلسطينيكحقالدولة  .71
  علي جرادات

وفقاً لألعراف الدولية، فإن اإلقرار بوجود الشعوب شرط لالعتراف بحقها في تقريـر المـصير الـذي                 
وبالتالي، فإن الحديث عن دولة دون االعتراف بشعب فوق أرضه هو           . قلة وسيادية   يتجسد في دول مست   

ومعلوم للجميع أن كافة األحزاب الصهيونية      . حديث ال يعدو كونه كالماً منمقاً خيالياً ال عالقة له بالواقع            
ولـة  مـع الد  ” اإلسـرائيلي “ترفض اإلقرار بحقيقة أن الفلسطينيين شعب له أرض، ما جعل التعـاطي             

الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم، مجرد تعاط مع مسّمى لغرض التـضليل والتـسويق، اسـتهدف                 
االلتفاف على حق الشعب العربي الفلسطيني في التقرير السيادي لمصيره، وتجسيد هذا الحق في دولـة                

، ” أرض اآلباء واألجداد   إنها“: تلك األرض التي قال عنها نتنياهو     . كاملة االستقالل والسيادة على أرضه      
  .وذلك في خطابه أمام الكونغرس األمريكي، الذي التهبت أكف أعضائه بالتصفيق دعماً وتأييداً
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، وبتـصفيق الكـونغرس     ”اإلسـرائيلي “بما قاله نتنياهو، بوصفه التعبير األوضح عن النظام الـسياسي           
واألمريكـي  ” اإلسرائيلي“ت التعاطي األمريكي، بوصفه صانع النظام السياسي األمريكي، تتضح استهدافا   

مع الدولة الفلسطينية، وتنقشع أوهام اعتبار هذا التعاطي أساساً يمكن البناء عليه وتطويره نحو إقامة دولة                
فلسطينية مستقلة سيادية وعاصمتها القدس، عبر التفاوض الثنائي برعاية أمريكية، بل، ويتضح استهداف             

ية الفلسطينية، حق الالجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها،           مقايضة مسمى الدولة بجوهر القض    
ما يعني تصفية القضية الفلسطينية، واختزال الحقوق الوطنية والتاريخية الفلسطينية الثابتة في حكم إداري              

مجموعات سكانية غير يهوديـة تعـيش علـى أرض          “ذاتي لفلسطينيي غزة والضفة، باعتبارهم مجرد       
   . ””إسرائيل“

إزاء هذه الحقائق الواضحة، ما كان ينبغي لقيادة منظمة التحرير الفلـسطينية الرهـان علـى التعـاطي                  
مع مسمى الدولة، وفي أقله ما كان ينبغي لها مواصلة هذا الرهان بعـد انتهـاء                ” اإلسرائيلي“األمريكي    

ليوم، فإن اإلمعان فـي التـشبث       وا . 1999أيار  / العمر الزمني للمرحلة االنتقالية التفاق أوسلو في مايو       
بهذا الرهان، رغم ثبوت فشله ومخاطره على مدار عقدين من التفاوض الثنائي االستجدائي تحت الرعاية               
األمريكية، إنما يشكل بالنتيجة العملية، بصرف النظر عن النوايا، استمرار الدوران في مصيدة مـسمى               

  :، كمصيدة تستهدف”الدولة“
لتفاوض الثنائي العبثي تحت الرعاية األمريكية إلى ما ال نهاية، ما يفضي إلى عرقلة،               إدامة التلهي با   - 1

بل إلى منع، العودة إلى خيار اعتبار تحقيق الدولة الفلسطينية، خياراً كفاحياً، وبالتالي إدامـة المرحلـة                  
ام الـشعب الفلـسطيني     ، كما نص عليها التعاقد السياسي ألوسلو، وإلز       )الحكم اإلداري الذاتي  (االنتقالية،  

  .باشتراطات هذا التعاقد وإمالءاته السياسية واألمنية واالقتصادية
 الفصل بين الحق في إقامة الدولة الفلسطينية وبين الحق في العودة وتقرير المصير، بـل، والعمـل                  - 2

ل الدولـة   على مقايضتهما بمسمى الدولة، بعد إفراغها من مضمونها، كما ينص عليه القانون الدولي حو             
  .كتجسيد لحق الشعوب في تقرير مصيرها السيادي الحر والناجز

 استمرار احتكار أمريكا المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة لملف الصراع، ما يمنع خيار نقله               - 3
  .بتنفيذها ال التفاوض عليها ” إسرائيل“إلى هيئة األمم مرجعية وإطاراً وقرارات، مطلوب إلزام 

سب المزيد من الوقت لتكريس وزيادة وقائع االستيطان والتهويـد فيمـا تبقـى مـن األراضـي                   ك - 4
  .الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس

، ”دولة لليهـود  ”من اعتراف رسمي فلسطيني إلى اعتراف بها ك       ” إسرائيل“ تطوير ما حصلت عليه      - 5
لعودة إلى ديارهم التي شردوا منهـا وفقـاً         ما يعني تصفية جوهر القضية الفلسطينية، حق الالجئين في ا         

   .1948 ناهيك عن المساس بحقوق الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 194للقرار الدولي ،
 استغالل سقطة موافقة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على مبدأ تبادل األراضي، والعمـل علـى                - 6

تبقاء المستوطنات، بل، والعمل على تحويلهـا إلـى آليـة           توسيع هذه الثغرة القاتلة، بحيث تكون آلية الس       
للتبادل السكاني أيضاً، كما يدعو ليبرمان الذي يوافقه نتنياهو وغيره من القادة الصهاينة دون إعالن، ما                 

   .1948، للفلسطينيين من األراضي المحتلة عام )إنما بالتفاوض(يقود إلى عملية ترحيل قسري، 
فلسطيني الثابت في إقامة دولته المستقلة السيادية وعاصمتها القدس، كتجـسيد            تحويل حق الشعب ال    - 7

لحقه الطبيعي والمشروع في تقرير المصير، وفقاً لألعراف الدولية، إلى حكم إداري ذاتـي لفلـسطينيي                
  .غزة والضفة، وال ضير من تسميته دولة، تنتهي بها المطالب والرواية الوطنية والتاريخية الفلسطينية

تلك هي مخاطر وتبعات واستحقاقات استمرار قيادة منظمة التحرير في خيار التفـاوض الثنـائي تحـت       
الرعاية األمريكية، ما يفرض الكف عن هذا الخيار، والقطع الكلي والنهائي معـه، ذلـك أن اسـتبقاءه،                  

وع األمريكـي    صراحة أو مداورة، لم يقد، ولن يقود، إال إلى مواصلة الدوران في دائرة مصيدة المـشر               
للدولة الفلسطينية، كمصيدة ال تستهدف قتل المشروع الوطني الفلسطيني للدولة فقط، بـل،             ” اإلسرائيلي“
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وتستهدف أيضاً تصفية كامل مفردات البرنامج الوطني الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة              
  .المستقلة السيادية وعاصمتها القدس

و أمام الكونغرس األمريكي، فضالً عن ما حظيت به من تصفيق غير مسبوق، ما              ولعل في الءات نتنياه   
يؤكد ضرورة مراجعة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لتشبثها بخيارها، الذي جربته على مدار عقـدين،        
لم يفضيا إال إلى تآكل البرنامج الوطني، وإلى تفكيك الوحدة السياسية والكفاحيـة والتنظيميـة للـشعب                 

لفلسطيني، ناهيك عن ما أفضيا إليه من انقسامات داخلية، وصلت حّد االحتراب الدموي بـين حركتـي                 ا
، اللتين توصلتا مؤخراً برعاية مصرية وبمباركة باقي الفصائل الفلسطينية إلـى اتفـاق              ”حماس”و” فتح“

للدولـة  ” يلياإلسـرائ “مصالحة مبدئي بينهما، لكن من شأن مواصلة الرهان على المشروع األمريكـي         
                 الفلسطينية، أن يجهض هذا االتفاق، ويعيق تنفيذه، ويحول دون تطويره إلى اتفاق سياسي، يعيـد نظْـم
الشعب العربي الفلسطيني، في الوطن والشتات، في استراتيجية سياسية وكفاحيـة وتنظيميـة موحـدة،               

ي التعاطي مع مـسمى الدولـة       ف” اإلسرائيلية“ويخرج برنامجه ونضاله الوطني من المصيدة األمريكية          
  .الفلسطينية
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  نهلة الشهال

مع نهاية الشهر الجاري، تصل السفن االثنتا عشرة التي تمثل العالم بأسره الى ميناء غزة، حاملة معهـا                  
... وصحافيين، ومسؤولين نقابيين ومناضلين   ، نواباً أوروبيين وشخصيات عالمية وكتاباً       »الركاب«مئات  

ــ  » الجنوب«رجاالً ونساء، بعضهم أشقر بعيون زرقاء باهتة، وبعضهم اآلخر أسمر يمثل ما يقال له               
. بعـضهن أمهـات   . وبعضهن اآلخر الحجاب  » الشورت«مناضالت بعضهن يرتدي    . وهو أغلبية العالم  

ا جهزت من الطعام ألبنائها الثالثة ما يكفي لفترة         تقول واحدة منهن إنه   . يدركن كل المصاعب واألخطار   
يـا إلصـرار النـساء،      . وتستدرك أن زوجها وعدها بالتكفل باألمر ولكنها فضلت االطمئنـان         . غيابها

  !يا القتدارهن! وشجاعتهن وصبرهن وشعورهن بالمسؤولية
وهـو مـا تعـد      . قفتهاوإن لم تصل السفن الى غزة، فألن البحرية االسرائيلية تكون قد اعترضتها وأو            

ومـن  . سيحدث ذلك خالل االيام االخيرة مـن حزيـران، فترقبـوه          . السلطات االسرائيلية علناً بارتكابه   
المعلومات المتوفرة من مصادر المناضلين االسرائيليين المناهضين للصهيونية، أن هناك مجلس حـرب             

كيفية إيقاف االسطول، مع أقل قدر ممكـن        منعقداً في تل أبيب دائما، وأنهم يناقشون يومياً وبتوتر شديد           
هذا العام،  . جريمة العام الفائت بخصوص السفينة التركية مرمرة      /من سفك الدماء، لتجنب تكرار فضيحة     

ـ   كل السفن تحمل أعالماً أوروبية وتنطلـق مـن         . آتين من بلد عربي أو إسالمي     » إرهابيين«ال سفينة ل
وستقوم السلطات  . »واليات متحدة «الية، نصف كندية ونصف     وهناك سفينة أميركية شم   . موانئ أوروبية 

بـل أرسـلت    . الرسمية في الموانئ المعنية بتفتيش كل السفن وإعطائها شهادة بخلوها من أي ممنوعات            
  .الهيئة الدولية المنظمة لالسطول رسالة الى السيد بان كي مون، تدعو فيها االمم المتحدة لتفتيش السفن

في أوروبـا وبـاالخص     » الجاليات اليهودية «سرائيلية إذاً؟ وعالم استنفار ما يسمونه       فعالم الهستيريا اال  
أكبرها، تلك الفرنسية، بينما على السفن ممثلون عن منظمات يهودية مناهضة للصهيونية، من الواليـات               

 النطـق   المتحدة ومن عدة بلدان أوروبية، ما يشير الى مقدار التزوير الذي ترتكبه اسرائيل، إذ تـصادر               
وهي تدفع بعض منظماتهم الى ارتكاب حماقات على االنترنت من قبيل نـشر أسـماء               . باسم يهود العالم  

والحق أنهـا ممارسـة     . »مبيدو اليهود الجدد  «: الذين ساندوا أسطول الحرية تحت عنوان مثير للضحك       
لتي تعلن اليوم إفالسها    خطرة بحق اليهود في العالم، أنفسهم، حيث يربط مصيرهم بمصير اسرائيل، هذه ا            

وتعرف القيادة االسرائيلية   . السياسي وتكتفي من الوجود بمزيد من العدوان والقمع، وهي عالمات النهاية          
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تعرف أنها ترتكب كل يوم ما يقربها من االنتحار، وهي تخطط فحسب لجعله جماعياً وكارثياً،               . ذلك جيداً 
 أن االغلبية الساحقة من االسرائيليين قـد عملـوا فـي            وهي تعرف . بما يتجاوز مجرد النهاية السياسية    

السنوات الماضية على استعادة جنسياتهم األصلية، األوروبية، خصوصاً أن من هو قـادر ماليـاً مـنهم                 
  .أي مأوى للهرب... يشتري شقة، ولو من غرفة واحدة، في مالطا وقبرص وكريت

المين العام لألمم المتحدة، والرئيس أوباما نفـسه        ومن المثير للضحك بالمقدار نفسه أن إسرائيل دفعت ا        
التي تأتي في غير وقتها، بحجة انتظار مـا ستـسفر عنـه    » المبادرة«الى اتخاذ مواقف علنية تدين هذه      

. وهذا تزوير ال يقل عن ذاك االسرائيلي      . ضغوطهم الستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واالسرائيليين     
قوم، استؤنفت أم لم تستأنف؟ وهل طلب مرة من اسرائيل التوقف عن الوجـود              فما دخلنا بالمفاوضات يا     

بحجة مشابهة؟ هذه مبادرة تضامنية عالمية مع فلسطين وتهدف إلدانة الحصار المفروض علـى غـزة                
وأما القول بأن االسـطول يتـسبب برفـع         . والمتسبب بكوارث طويلة المدى، وهي تسعى لكسره رمزياً       

وهذه حجة  . فمحاجة خرقاء، ألن التوتر قائم بسبب االرتكابات االسرائيلية       » لمنطقةمنسوب التوتر في ا   «
تشبه من يقول لرهائن في يد مجرم، ال تقاوموه إذ يغتصب األم أمام أوالدها، حتى ال يقتل االوالد عالوة                   

طـؤ  إنه تعبير عن العجز المطلق، وعن جبن الفت للنظر، ألنه يتجـاوز حـدود التوا              . على االغتصاب 
فمثل هذا المسلك يخرب الحد االدنى من استمرار بقاء قواعـد           . السياسي، أو حتى الشراكة في المصالح     

صحيح أن واشنطن والغرب يرتكبون كل أنواع       . الحد األدنى في السلوك لتنظم العيش المشترك في العالم        
» ال«انها تقـول    . تحدةالحروب واالستغالل، ولكن اسرائيل ترفض االنصياع حتى الى قرارات االمم الم          

  .وهذا هو الجنون االنتحاري بعينه. فحسب، وتستمر في انطالقتها
لقد جـرى جمـع     . ولكن أهمية أسطول الحرية الثاني الى غزة هذا، المنطلق بعد أيام، هو كيفية تحقيقه             

 تبرعات من الناس في حمالت عامة شاركت فيها تنسيقيات تشمل جمعيات وأحزاباً ونقابات لـيس مـن                
في فرنسا مثال، جمع أكثر مـن سـتمئة         . عادتها إطالق حمالت مشتركة بهذا الحجم وهذا المدى الزمني        

الف يورو على مدى ما يقرب من العام، أكثر من تسعين بالمئة منها تبرع بها مواطنون فقراء، ألن قيمة                   
ون لهذه السفن، وأنهـم، وإن      فقالت لهم الهيئة المنظمة إنهم جميعاً مالك      . التبرع ال تتجاوز العشرين يورو    

وفي اليونان، حيث الحالة السياسية أكثر ثورية بكثيـر         . لم يبحروا عليها، فإن عيونهم وقلوبهم تحتضنها      
منها ربما في أي مكان آخر من العالم، انضم الى فرق العمل مـن أجـل االسـطول بحـارة المـوانئ                      

ويقول . السفن أثناء رسوها، وتجهيزها وقيادتها    وغطاسوها وحمالتها، متبرعين بجهودهم، بما فيها حماية        
كان ينبغي رؤية آالف الشبيبة الذين وفدوا من كل         ! قديمة» موضة«البعض بعد ذلك إن االلتزام النضالي       

. أرجاء البالد الى مرفأ مرسيليا خالل عطلة االسبوع الفائت، لالحتفال الرمزي بإبحار السفينة الفرنـسية              
تجديـد أجيالهـا،    : حملة تجديد الحركة المتضامنة مع نضال الشعب الفلسطيني       لقد جرى بواسطة هذه ال    

وهذا مكسب ال يقل أبداً عن مكسب إنزال دزينة من السفن الى المياه، لتتوجه الى               . وتجديد أدوات عملها  
  .غزة

النترنت فهذه تدور أيضاً على ا    . ترقبوا الحدث إذاً، وساهموا في إظهار اهتمامكم وانخراطكم في المعركة         
وهناك يمكن استخدام حجج ذكية وذات حمولة عالمية إنسانية شاملة، حضارية بـالمعنى             . وعلى فايسبوك 

العميق للكلمة وليس باالبتذال االستهالكي الذي يحيط بها، لمجابهة حملة التشويه التي تديرها المنظمـات               
حملة أسطول الحرية الثاني الى     . يهمويمكن كتابة رسائل التضامن مع المبحرين، وإرسالها ال       . الصهيونية

  .    غزة تجري ايضاً على اليابسة
 22/6/2011السفير، بيروت، 
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