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  خصنة موقع رئيس الحكومة أمر خطيرشو.. "ال أبحث عن منصب: "الخضريجمال  .1

أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري أنه ال يبحث عن أي منصب أو أي 
  . موقع سياسي، وأنه سيكون أول المهنئين والداعمين ألي رئيس وزراء فلسطيني يتم اختياره بالتوافق

فلسطين أكبر من الجميع، وأن " على أن ،2011-6-23وشدد الخضري في تصريح صحفي الخميس 
شخصنة موضوع رئيس الوزراء أمر خطير، "، معتبراً أن "من يريد أن يخدم شعبه يخدمه من أي موقع

  ". ومرفوض ويضر في المصالحة الوطنية
أنا سأكون أول المهنئين ألي رئيس وزراء يتم اختياره بالتوافق، وسأكون من الداعمين له بغض : "وقال
 من هو، المهم أن يكون هناك توافق وتوحد فلسطيني على من يتم اختياره من قبل الفصائل النظر

  ". الفلسطينية، وأنا سأدعمه بكل حب وارتياح
أنا شخصيا ال أبحث عن أي منصب أو أي مكان، فمن يريد أن يخدم شعبه ممكن أن يخدمه : "وأضاف

  ". من أي موقع ومن أي مكان بغض النظر موقعه
الوطن أكبر من األشخاص، والشعب الفلسطيني أكبر من األشخاص مهما كانوا، والمصالحة  ":وتابع

  ". هدف غال، وصلنا فيها إلى نقطة متقدمة يجب عدم التراجع عنها مهما كانت األسباب
ورأى الخضري أن كل الجهود الفلسطينية يجب أن تنصب نحو اإلسراع إلنجاز موضوع المصالحة، 

  . اشقات إعالمية، مناشدا بوقف كل التراشقات اإلعالميةبعيدا عن أي تر
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تراجعا يخشى من "واعتبر المواقف الحالية من المصالحة التي تم التوقيع عليها في شهر مايو الماضي، 
بروح إنهاء االنقسام والتوحد الفلسطيني، ويبتعدوا جميعا "وشدد على ضرورة أن يعمل الجميع ". نتائجه

  ".  إعالمية أو صراعات قد تؤثر على المصالحة الفلسطينيةعن أي تراشقات
  23/6/2011فلسطين اون الين، 

  
  2010مركز الزيتونة يصدر تقريره االستراتيجي الفلسطيني لسنة  .2

، 2010 أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات تقريره االستراتيجي الفلسطيني لسنة :بيروت
الفلسطينية بمختلف جوانبها، باإلضافة إلى مساراتها المتوقعة لسنة الذي يعالج فيه تطورات القضية 

2011.  
ويعد التقرير االستراتيجي الفلسطيني، من أهم الدراسات العلمية التي تصدر بشكل سنوي دوري عن 
مركز الزيتونة، وهو غني جداً بالمعلومات والتحليالت والجداول والرسوم البيانية، فضالً عن الرؤى 

كما أنه أصبح . اتيجية واالستشراف المستقبلي لألحداث،وهو يصدر للسنة السادسة على التوالياالستر
مرجعاً أساسياً للمتخصصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني؛ نظراً لشمولية تغطيته لتطورات القضية 

  .الفلسطينية على مدار عام كامل، مع التزامه بدقة بالمعايير العلمية والمهنية
 باحثاً متخصصاً 15وقد شارك في كتابته .  صفحات من القطع المتوسط408ير هذه السنة في وجاء تقر

  .محسن محمد صالح. في الشأن الفلسطيني، وأشرف على مراجعته أربعة مستشارين، وقام بتحريره د
، وخصوصاً الثورة 2011ويخلص التقرير إلى أن الثورات التي يشهدها العالم العربي منذ مطلع سنة 

المصرية، ستحمل تأثيراً مباشراً على مسار القضية الفلسطينية خالل الفترة المقبلة، مرجحاً أن تكون هذه 
التأثيرات إيجابية بشكل عام، وخصوصاً إذا ما استكملت هذه الثوراتأهدافها وتمكنت من إفراز أنظمة 

كنه يشير في الوقت نفسه إلى أن ول. سياسية جديدة تعبر عن اإلرادة السياسية الحقيقية للشعوب العربية
  .الشأن الداخلي سيكون، على األرجح، هو الشاغل األساسي للدول العربية خالل الفترة المقبلة

مايو / أما بشأن المصالحة الفلسطينية، فينبه التقرير إلى أن اتفاق المصالحة الذي وقّع في القاهرة في أيار
ت الجادة إلنهاء االنقسام فعلياً، واستكمال تحقيق المصالحة الماضي ما زال يحتاج إلى مزيد من الخطوا

على األرض، وخصوصاً في ظل وجود معوقات وعقبات كثيرة ما زالت بحاجة إلى الحل، من خالل 
  .التعاون الحقيقي بين كافة األطراف، بعيداً عن التدخالت والضغوط الخارجية

 سجلت استمرار جنوح المجتمع اإلسرائيلي نحو 2010وعلى الصعيد اإلسرائيلي، يذكر التقرير أن سنة 
اليمين المتطرف بصورة عامة، مستبعداً إمكانية أن يشهد مسار المفاوضات أية اختراقات جدية خالل 

التفاوض مع الرئيس محمود عباس بعد توقيعه اتفاق " إسرائيل"، وخصوصاً في ظل رفض 2011سنة 
فلسطينية في مشروعها الرامي للحصول على اعتراف المصالحة مع حركة حماس، ومضي السلطة ال

  .2011سبتمبر / دولي بالدولة الفلسطينية بحلول أيلول
وفي الشأن الدولي، يقول التقرير إن الجهود الدبلوماسية الدولية تجاه القضية الفلسطينية فشلت مجدداً في 

وية، إضافة إلى موضوع ، حيث لم تحقق أي تقدم يذكر على صعيد دفع عجلة مسار التس2010سنة 
  .إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة

كما يتضمن التقرير مجموعة كبيرة من األرقام واإلحصاءات حول االنتهاكات اإلسرائيلية على مختلف 
 فلسطينياً برصاص قوات االحتالل والمستوطنين في قطاع غزة والضفة 98الصعد، مشيراً إلى استشهاد 

وفي المقابل سجل .  فلسطينياً ومتضامناً دوليا967ً، وجرح نحو 2010 سنة في) ومن ضمنها القدس(
 نتيجة عمليات نفذها فلسطينيون، 2010جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي مقتل تسعة إسرائيليين في سنة 

  . إسرائيليا28ًكما جرح نحو 
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 بناية ومسكن 1819ء  ببنا2010وفي موضوع االستيطان، يبين التقرير أن إسرائيل قامت خالل سنة 
وذلك على الرغم .  مستوطنة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس133 وحدة سكنية في 7276تضم 

  . لمدة عشرة شهور2009من التجميد اإلسرائيلي المعلن في أواخر سنة 
 شهدت تزايد االعتداءات على المقدسات اإلسالمية 2010كما يلفت التقرير االنتباه إلى أن سنة 

والمسيحية في القدس خصوصاً، وفي فلسطين التاريخية عموماً، وأكدت التطورات خالل تلك السنة أن 
يهودية "، بالتزامن مع تزايد سيطرة هاجس "إسرائيل"معركة تهويد القدس باتت المعركة األولى بالنسبة لـ

  .على فكر الدولة الصهيونية" الدولة
 حوالي 2010ن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ في نهاية سنة وفي المؤشرات السكانية، يذكر التقرير أ

والباقي، . يعيشون في الشتات%) 51.6( مليون نسمة 5.75 مليون نسمة، أكثر من نصفهم، أي 11.14
 مليون 1.28يقيمون في فلسطين التاريخية، ويتوزعون إلى حوالي %) 48.4( مليون نسمة 5.39أي 

  .1967 مليون نسمة في أراضي سنة 4.11، وحوالي 1948نسمة في األراضي المحتلة سنة 
ويشير إلى أنه في حال بقيت معدالت النمو السائدة حالياً لكل من الفلسطينيين واليهود، فإن عدد السكان 

؛ حيث سيبلغ عدد كل من اليهود 2017الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية سيتساوى خالل سنة 
فقط من % 49.2وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي .  مليون تقريبا6.53ً والفلسطينيين ما يقارب

 مليون 7.09 مليون يهودي مقابل 6.87، حيث سيصل عددهم إلى 2020السكان وذلك في سنة 
  .فلسطيني

 لم تحمل جديداً 2010وفي المؤشرات االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يذكر التقرير أن سنة 
يير الوضع القائم من ناحية تبعية االقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع لالقتصاد على صعيد تغ

اإلسرائيلي بشكل مباشر، وعزله عن العالم الخارجي العربي والدولي من خالل سيطرة االحتالل على 
ة مع كافة المنافذ الدولية والمعابر الحدودية الفلسطينية، إضافة إلى تركز العالقة التجارية الخارجي

  ".إسرائيل"
كما يشير إلى الفارق الهائل بين الوضع االقتصادي للفلسطينيين في الضفة والقطاع من جهة، 

 دوالر في 1500 حوالي 2010حيث بلغ معدل دخل الفرد في سنة . واإلسرائيليين من جهة أخرى
، في مقابل )قطاع دوالراً في ال877 دوالر في الضفة، مقارنة بحوالي 1925حوالي (الضفة والقطاع 

 مليار دوالر سنة 5.73كما بلغ حجم الناتج المحلي اإلجمالي حوالي ". إسرائيل" دوالر في 28500
  ".إسرائيل" مليار دوالر في 217.13 بالنسبة للفلسطينيين، مقابل 2010

من خالل مايو الماضي، / وتجدر اإلشارة إلى أن مركز الزيتونة كان قد أعلن نتائج التقرير في شهر أيار
  .إطالق الملخص التنفيذي للتقرير

 23/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   تقر آلية جديدة للسفر عبر معبر رفح في غزة الحكومة .3
أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمد عسقول، أن الحكومة الفلسطينية أقرت آلية جديدة للسفر عبر معبر                

رضى والطالب وأصحاب اإلقامات والحاالت الطارئـة       رفح البري، موضحا إلى أن األولوية ستكون للم       
  . والملحة

، أن  2011-6-23وأكد عسقول خالل زيارة تفقدية لمعبر رفح لالطمئنان على سير العمـل الخمـيس               
العمل باآللية الجديدة سيبدأ مطلع األسبوع القادم، الفتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة رقابة داخلية بالمعبر لضبط                 

  . يره على الوجه األفضلالعمل وضمان س
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الحظنا حالة من االكتظاظ واالنتظار والمعاناة التي ال زالت تبارح الحالة الفلسطينية على معبـر               : "وقال
رفح في ظل محدودية األعداد التي تمر في أجواء تتعدد فيها أسباب السفر وتزداد أعداد المسافرين إلـى                  

  ". خارج غزة
  اآللية الجديدة 

 أوضحت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، أن اآللية الجديدة تتمثل بتـسجيل              وفي سياق متصل،  
مشيرا إلـى   , المواطنين عبر موقع الوزارة اإللكتروني مع تحديد موعد السفر المرغوب به من المواطن            

  . أنها لن تلتزم بهذا الموعد المقترح لحين تأكيد الحجز في مكتب التسجيل
: غـزة : لتسجيل ستكون موزعة في مدينة غزة وخان يونس على النحـو التـالي            ولفتت إلى أن مكاتب ا    

 شارع المحطة بالقرب مـن      –البلد  : شارع عمر المختار المرور بالقرب من مسجد العباس، خان يونس         
  . مديرية التربية والتعليم

منية معلنة من   كما نبهت إلى أنه سيتم طلب تأكيد الحجز للمسجلين في الكشوفات السابقة حسب جداول ز              
  . مكتب التسجيل عبر موقعي وزارة الداخلية وهيئة المعابر

وبخصوص حملة الجوازات األجنبية والوثائق من غير المواطنين، فإن علـيهم التـسجيل فـي مكتبـي                 
  .التسجيل كل حسب منطقة سكناه

 23/6/2011فلسطين اون الين، 
  

  ستئناف المفاوضاتالالستيطان لتراجع عن مطلب وقف ا السلطة ااستعدادينفي عريقات  .4
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير        :  عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت    - رام اهللا 

ـ     إن المسؤولة العليا للسياسة الخارجية واألمن فـي        " الوطن"المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، ل
قيادة الفلسطينية أن اللجنة الرباعية سـتجتمع علـى المـستوى           االتحاد األوروبي كاثرين أشتون أبلغت ال     

ونفى عريقات جملة    .الوزاري، للمرة األولى منذ مطلع العام الجاري، يوم الحادي عشر من يوليو المقبل            
وتفصيال ما نقلته إحدى وكاالت األنباء على لسان مسؤول فلسطيني بأن القيادة الفلسطينية على اسـتعداد                

الموقف الفلـسطيني معـروف     "وقال. طلب وقف االستيطان من أجل استئناف المفاوضات      للتراجع عن م  
 ووقـف كامـل لجميـع       1967وواضح ومحدد، وهو مفاوضات لتطبيق حل الدولتين على أساس حدود           

أي مسؤول ال يقول هذا الكـالم ويـدلي         "وأضاف  ". األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية، وتحديدا في القدس     
  ". ذلك ال يمكن أن يكون مسؤوال فلسطينيابتصريحات غير

وكشف عريقات النقاب أنه تم التقدم للجنة الرباعية سواء على مستوى المندوبين اليوم في بروكـسل أو                 
  . مطالب رئيسية4على المستوى الوزاري يوم الحادي عشر من يوليو المقبل بـ

ستيطانية اإلسرائيلية في األراضـي الفلـسطينية   أوال، طلبنا وقفا إسرائيليا كامال لجميع األنشطة اال    "وقال  
 مـع   1967وثانيا، طلبنا إلزام الحكومة اإلسرائيلية بحل الدولتين على أساس حدود           . وتحديدا في القدس  

  ".االستعداد لتبادل طفيف متفق عليه لألراضي بالقيمة والمثل
المصالحة ستعزز فرص التوصـل     ثالثا، طلبنا دعم المصالحة الفلسطينية، باعتبار أن        "وأضاف عريقات   

، وأن الديموقراطية الفلسطينية ال يمكن أن تكـرس إال          1967إلى السالم على أساس الدولتين على حدود        
عبر طريق المصالحة، وأن الحكومة القادمة ليست حكومة محاصصة، وإنما مـشكلة مـن شخـصيات                

ات وإعادة إعمار غزة، وبالتالي طلبنـا       مستقلة ببرنامج الرئيس وأن هدفها هو التحضير إلجراء االنتخاب        
  ".دعم الحكومة

رابعا، أكدنا على أن سعينا للحصول على عضوية فلسطين في األمم المتحدة ال يتنـاقض               " وتابع عريقات 
مع السعي للسالم، أو إطالق محادثات السالم، إذ إن قبول فلسطين كعضو في األمم المتحدة على حـدود                  
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 ، وبالتالي نريد دعم هـذا المـسعى         1967 على مبدأ الدولتين على حدود       ، يعتبر ضمانة للحفاظ   1967
  ".سواء من االتحاد األوروبي والرباعية والمجتمع الدولي

  24/6/2011، الوطن اون الين، السعودية
  

   المتحدةباألممتركيا ابدت استعدادها لدعمنا في سعينا لالعتراف بدولة فلسطينية : عريقات .5
ان تركيا ابدت استعدادها الكامل     " قال الدكتور صائب عريقات المفاوض الفلسطيني        -تقرير معا -بيت لحم 

  ".لدعمنا ومساندتنا في سعينا لالعتراف بدولة فلسطينية في االمم المتحدة خالل ايلول القادم
اتفقنـا  ": واضاف عريقات لوكالة معا عبر الهاتف من تركيا وهو يرافق الرئيس عباس في زيارة النقرة                

  ".ى خطوات واستجابوا لكل ما طلبناه منهمعل
ان تركيا سوف تساعدنا فـي الحـصول        " لكن عريقات رفض االفصاح عن طلبات الفلسطينيين لكنه قال        

على المزيد من اعترافات الدول بدولة فلسطين ال سيما وان مؤتمر القمة االسالمي على االبواب حيـث                 
  " .بفلسطينسيتم ارسال رسائل لكل دول العالم لالعتراف 

 كحدود لدولة فلـسطين بـشرط االعتـراف        67وحول موافقة نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل على حدود         
  ".يجب ان اسمع هذا الكالم من نتنياهو شخصيا": بيهودية اسرائيل ؟ قال عريقات

  23/4/2011وكالة معا االخبارية، 
  

  ية في باريسشكيك فى إمكان عقد مؤتمر للتسويالسفير الفلسطيني في فرنسا  .6
شكك السفير الفلسطيني في فرنسا هايل الفاهوم، أمس، في إمكان عقد مؤتمر للسالم حول  :)ب.ف .أ (

تموز المقبل في باريس كما عرضت فرنسا، معتبراً أنه سيكون بال جدوى في /الشرق االوسط في يوليو
انية لعقد هذا المؤتمر ألنني أشك ال أعتقد أن هناك امك"وقال هايل الفاهوم للصحافيين . "إسرائيل"غياب 
على " إسرائيل"وأوضح أنه ال يتوقع أن توافق " . سيوافقون على العرض الفرنسي" اإلسرائيليين"في أن 

ال أعتقد أن األمريكيين "وأضاف . المشاركة في هذا المؤتمر ألنها ستتعرض لضغوط لتجميد االستيطان 
  .          في هذه الظروف" حالة لن يفيد في شيء عقد مؤتمروفي هذه ال" اإلسرائيليين"سيأتون من دون 

  24/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  حكومة التوافق ال تتبع سياسات أحد .. معلومات فتح عن الخضري غير دقيقة: أبو مرزوق .7
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن :  محمود أبو كميل- دمشق

 سياسات -الذي لن يكون سياسيا-ق المرتقبة ستضطلع بمهمات محددة، ولن يتبع برنامجها حكومة التواف
  .فتح أو حماس

إلى أن مهام الحكومة المقبلة تتلخص في تهيئة األجواء إلجراء " صفا"وأشار أبو مرزوق في تصريح لـ
ابعة إعمار غزة انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني، واإلشراف على قضايا المصالحة، ومت

  .وإنهاء الحصار
كما ستعمل الحكومة المقبلة، حسب أبو مرزوق، على متابعة تنفيذ ما ورد من اتفاقية الوفاق الوطني وفقًا 
لصالحياتها، ومعالجة القضايا المدنية والمشاكل اإلدارية الناجمة عن االنقسام، إضافة إلى توحيد 

  .ية أوضاع الجمعيات والمؤسسات األهلية والخيريةمؤسسات السلطة بالضفة وغزة والقدس، وتسو
وشدد أبو مرزوق على أهمية تجنب كّل ما يسيء للمصالحة ويعيق إجراءاتها، وضرورة تطبيق االتفاق 
كما تم التوقيع عليه في القاهرة، مشيراً إلى أن حركته ملتزمة بترشيح كفاءات وطنية لتولي الحكومة 

  .المقبلة
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تصريحات الرئيس عباس األخيرة التي قال فيها إن الحكومة القادمة هي حكومته ورفض أبو مرزوق 
عباس وافق على التنازل عن حقه في تسمية رئيس الوزراء لصالح التوافق، كما : "وتتبع لسياسته، وقال

وافقت حماس على ترك الحكومة بحكم أغلبيتها لصالح التوافق والحركتان خارج الحكومة لصالح 
  ".ت المستقلةالكفاءا

وتعقيبا على رفض فتح لمرشح حماس للحكومة جمال الخضري، ووصفه بأن جذوره أخوانية وأنه 
مجرد أن ترفض فتح أي مرشح ال يصبح مرشح توافق، وإن كان : "مقرب من حماس، قال أبو مرزوق

  ".الكالم في حق المهندس جمال الخضري غير دقيق
نية ليست من حماس وال فتح، ونحن ملتزمون بذلك، وكذلك ال االتفاق على ترشيح كفاءات وط"وتابع 

نريد من يجلب الحصار على شعبنا، مع العلم أن العدو هو من يحاصر وليست األسماء الوطنية 
   ".والمحترمة

  23/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  دل على رغبة في اإلعاقةوالتمسك به ي.. فتح لم تطرح فياض بجلسة النقاش األولى :الزهار .8
أكد القيادي في حركة  حماس محمود الزهار أن حركة فتح لم تطرح اسم سالم فياض لتولي : غزة

رئاسة حكومة التوافق المقبلة في جلسة النقاش األولى حول تسمية رئيس الحكومة والتي عقدت في 
  .القاهرة بعد أسبوعين من توقيع المصالحة الفلسطينية

الفضائية الخميس إن في البداية لم يقدموا اسم فياض في " األقصى"في سياق حوار مع قناة وقال الزهار 
، مشيرا إلى أن التصلب على تولي فياض يدل على رغبة "الجلسة األولى وإنما تم بعد تدخل عدة أطراف

  .حقيقية في اإلعاقة
" يعي الفلسطيني، مضيفا وشدد على رفض حركة حماس عدم عرض الحكومة المقبلة على المجلس التشر

بعيدة عن المجلس التشريعي طريقة ) الرئيس الفلسطيني محمود عباس( أن تبقى الحكومة بيد أبو مازن 
  ".ال نقبل بها

ال نريد ان يتكرر ذلك، نريد حكومة تأتي حسب القانون األساسي، ومن يملك حق " وأضاف الزهار 
ولفت إلى أن حماس مصممة على تنفيذ بنود  ".فلسطينيإعطائها الثقة وسحبها هو المجلس التشريعي ال

  .المصالحة بشكل كامل، وأن يتم تنفيذ ما اتفق عليه في القاهرة
  23/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  الخضري وصفة لتخريب المصالحةترشيح تمسك حماس ب: فتح .9

 أحمد عساف  أن وليد عوض،ام اهللارنقال عن مراسلها من  24/6/2011القدس العربي، لندن، نشرت 
المتحدث باسم حركة فتح شدد الخميس على أن إصرار حماس على ترشيح الخضري لرئاسة الوزراء، 
وصفة لتخريب المصالحة وإدامة االنقسام، مشيرا الى ان ذلك االصرار من قبل حماس يأتي العتبارات 

  .د قولهحزبية بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب الفلسطيني على ح
وحمل عساف في بيان صحافي حركة حماس مسؤولية تعطيل تطبيق اتفاق المصالحة، وذلك عبر 
إصرارها على تغليب مصالحها الحزبية والجهوية وارتباطاتها اإلقليمية على المصلحة الوطنية العليا 

ه من حركة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الخضري ينتمي لحركة االخوان المسلمين ما يعني أن
  .حماس

حركة حماس هي من تخالف اتفاقية المصالحة وتقلب األولويات التي نصت عليها وثيقة "قال ان و
، مشددا على أن المسؤولية 'المصالحة والتي يأتي في مقدمتها إعادة إعمار القطاع ورفع الحصار عنه

  .الوطنية تقتضي رفع الحصار عن غزة وليس جلبه للضفة
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 .د الفلسطينية الرسمية الخميس بان لإلذاعة الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  اكد حسنمن جهته
  .سالم فياض ما زال مرشح فتح الوحيد لرئاسة الحكومة المنتظرة

عضو المجلس الثوري من رام اهللا، أن  24/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، في السياق نفسه ذكرت 
 استياء حركة فتح من عودة حماس الستخدام اللغة المسمومة، لغة جمال نزال أعرب عن. لحركة فتح د

وقال ان التصريحات التي أدلى . االنقسام والفرقة التي كررها عدد من مسؤولي حماس في األيام األخيرة
بها صالح البردويل وسامي أبو زهري وأسامة حمدان ومحمود الزهار تحمل لغة الماضي القريب التي 

 من المعيب أن تعود حماس الستخدام لغة إن  نزالقال و.لفلسطيني باتفاق المصالحةتجاوزها شعبنا ا
التخوين لمجرد أن خالفاً قد حصل بخصوص نقطة واحدة يمكن أن تتجاوزها بمزيد من الحوار وليس 

  .بتوجيه االتهامات التي من شأنها أن تعمق االنقسام
  

  حكومة المقبلةحماس لن تقبل عباس أو فياض رئيسا لل: وكالة معا .10
...  صعبة االن بين الحركتين األموران ": قالت مصادر كبيرة مقربة من حماس لوكالة معا: بيت لحم

فياض رئاسة الحكومة اضافة ان خيار ابو مازن لرئاستها سالم هناك ازمة ثقة وحماس لن تقبل بتولي 
  ".لن يكون مقبوال ايضا

حماس لن تقبل بسالم فياض الن المسالة لها بعد  : المصادر التي رفضت الكشف عن اسمهاوأضافت
, ان حماس طيلة فترة حكمها كانت على غلط وهذا ترفضه حماس "سياسي كبير لدى حماس بمعنى 

  ". ان اسماعيل هنية ايضا كان رئيس حكومة فلماذا يتم اختيار فياض والتخلي عن هنيةإضافة
حتى ان هناك مسؤولين ال يريدون فياض ان فتح ايضا غير مجمعة على فياض "وتضيف المصادر 

ومرشح حماس وقد  .. أشهر 6مدة " فياض" لكن هناك تصور بان يراس الحكومة مرشح فتح  ".نهائيا
  . لكن االمر لم يبحث بعدأخرى، أشهر 6يكون مازن سنقرط 

  23/6/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

   مخرج لالزمة المقبلة للحكومةعباسرؤس ت: اشتية .11
وممكن ان يوضع هذا الخيار ..اعتبرت حركة فتح ترؤس ابو مازن للحكومة مخرجا لالزمة : مبيت لح

هذا الخيار مقبول على : وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية لوكالة معا .على الطاولة 
وان ال نسمح المهم ان نحافظ على اتفاق المصالحة .. فتح وقد يكون احد المخارج اذا كان لفترة زمينة 

  ."لالزمة بان تستمر
اعتقد ان هذا مقبول على فتح وحماس اذا ابو مازن يشكل مخرج لالزمة والمهم ان ال نضيع  :واضاف

  .لكن االمر يبقى بيد الرئيس. فرصة المصالحة
  23/6/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   لرئاسة الحكومة المقبلة شخصأي لن تضع فيتو على "الجهاد": لبطشا .12

 ان حركته ستقبل بما يتفق عليه الفرقاء اإلسالميقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد : يت لحمب
واضاف نحن ال يهمنا  .النها لن تكون جزءا من الحكومة وما يهمنا هو فقط الخروج من االزمة الحالية

  .من سيراس الحكومة والجهاد لن تضع فيتو على اي شخص يتم التوافق عليه
  23/6/2011معا اإلخبارية، وكالة 
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  انتهاك للقانون الدولي اإلنسانيوإجراءات نتنياهو ضد األسرى غطاء لفشله األمني : حماس .13
أن اإلجراءات " حماس" سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية .داعتبر : غزة

 األسرى الفلسطينيين في سجون العقابية التي أعلن عنها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بحق
  .االحتالل، ما هي إال محاولةٌ للتغطية على فشله األمني في الوصول للجندي األسير شاليط

إن اإلجراءات " المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ) 6-23(وقال أبو زهري في تصريحٍ خاصٍ الخميس 
على دوره في إفشال التوصل إلى صفقة محاولةٌ للتغطية "العقابية التي أعلنها نتنياهو بحق األسرى هي 

التبادل، وهي أيضا للتغطية على العجز األمني الصهيوني والفشل الذريع في الوصول إلى شاليط بعد هذه 
  ".السنوات من أسره

وشدد أبو زهري على أن هذه اإلجراءات العقابية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي اإلنساني، داعيا المجتمع 
  .ل مسئولياته إزاء جرائم االحتاللالدولي لتحم

رسالتنا إلى المجتمع الدولي ولعائلة شاليط؛ أن نتنياهو هو المسئول عن عدم التوصل إلى اتفاق : "وقال
، مشددا على أن المدخل الوحيد إلنهاء قضية شاليط هو إنهاء قضية األسرى الفلسطينيين "بشأن األسرى

  .في سجون االحتالل
  23/6/2011 لإلعالم، المركز الفلسطيني

  
   الشرعية"2 الحريةأسطول "يمنح و..  دليل على حصار غزةموقف الرباعية :حماس .14

فلسطين أون الين نسخة "قال الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري في بيان له وصلت 
ل بتفاهماته مع إن تصريحات المسئول باللجنة الرباعية الدولية حول عدم التزام االحتال" :عنه، الخميس

اللجنة بشأن حصار غزة هي دليل قطعي على استمرار الحصار على غزة، وهو ما يفرض استمرار 
الجهد الدولي للضغط على االحتالل إلنهاء الحصار، كما تفرض استمرار تدفق حمالت التضامن الدولي 

لشرعية إلرسال أساطيل توفر ا"أنها   و".والعربي مع غزة للمساهمة في كسر الحصار المفروض عليها
  الحرية إلى قطاع غزة

 إلى غزة وعدم االلتفات للتهديدات 2ودعا أبو زهري إلى استمرار الجهود إلنفاذ أسطول الحرية 
اإلسرائيلية، مؤكدا أن تصريحات المسئول في اللجنة الرباعية تمثل إدانة لالحتالل وجرائمه ضد الشعب 

  .الفلسطيني وقطاع غزة
  23/6/2011أون الين، موقع فلسطين 

  
   إلى عدم التورط بأالعيب االحتالل"الصليب األحمر"حماس تدعو  .15

" أالعيب أمنية إسرائيلية"دعت حركة حماس اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى عدم التورط بـ: غزة
  .تستهدف الوصول للجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط

االحمر دعت أمس الخميس حركة حماس إلى تقديم دليل على أن شاليط وكانت اللجنة الدولية للصليب 
  .الذي أسره نشطاء فلسطينيون قبل نحو خمس سنوات ما زال حيا

حماس قدمت سابقا العديد من "إن : وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي
ابل هذه المبادرات بمزيد من التصعيد ضد المبادرات المتعلقة بقضية شاليط، واالحتالل اإلسرائيلي ق

نحن نعتبر أن إنهاء قضية شاليط مرتبط بإنهاء قضية األسرى : "وأضاف".األسرى الفلسطينيين
  .الفلسطينيين في سجون االحتالل

  24/6/2011السبيل، عمان، 
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  ال يتعامل بمهنية وال يتمتع بالحياد" الصليب األحمر": "لجان المقاومة الشعبية" .16
اعتبر الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد مطلب الصليب األحمر بإثبات : حامد جاد - غزة

أن شاليط ما يزال على قيد الحياة يدلل على أن الصليب ال يتعامل بمهنية وال يتمتع بالحياد، وأنه يكيل 
 بالضغط على دولة وطالب أبو مجاهد الصليب األحمر .بمكيالين ويقف دائماً مع الجانب الصهيوني

االحتالل للسماح ألهالي األسرى الفلسطينيين بزيارة أبنائهم والكشف عن الزنازين السرية في سجون 
االحتالل الفتا إلى أن قادة الفصائل الفلسطينية يولون اهتماما كبيرا بملف شاليط وسيتحدثون عنه بحنكة 

  .عالية جداً ألن مطلب الصليب األحمر له ثمن باهظ
كلما تقدمت الفصائل الفلسطينية في ملف شاليط وإتمام الصفقة يلجأ االحتالل الى إيجاد " أبو مجاهد وقال

  ".المبررات إلفشال هذا التقدم فيرفض أن يفرج عن األسرى
  24/6/2011الغد، عمان، 

  
   سنوات على أسر شاليطخمس.. تسلسل األحداث .17

سر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط منذ خمس فيما يأتي تذكير باألحداث منذ عملية أ :أ ف ب-غزة
  :سنوات على تخوم قطاع غزة

  :2006 عام -
مجموعة فلسطينية مسلحة تهاجم موقعا عسكريا في إسرائيل على تخوم قطاع غزة وتأسر :  يونيو25 -

كتائب . مقتل جنديين إسرائيليين آخرين إضافة إلى اثنين من المهاجمين. الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
تعلن " جيش اإلسالم"ولجان المقاومة الشعبية و) الجناح العسكري لحركة حماس(عز الدين القسام 

  .مسؤوليتها عن الهجوم
المجموعات الثالثة تطالب باإلفراج عن نساء وقاصرين معتقلين في إسرائيل في مقابل :  يونيو26 -

 آنذاك إيهود أولمرت يستبعد أي إفراج رئيس الوزراء اإلسرائيلي. الحصول على معلومات عن الجندي
  .عن الفلسطينيين

اعتقال ستين مسؤوال في حماس بينهم وزراء . إسرائيل تشن هجوما على قطاع غزة:  يونيو28 -
  .ونواب

 فلسطيني بينهم العديد من المدنيين 400مقتل . انسحاب عسكري إسرائيلي من قطاع غزة:  نوفمبر26 -
سرائيلية التي هدفت إلى العثور على شاليط ووقف إطالق الصواريخ الفلسطينية في العمليات العسكرية اإل
  .على أراضي الدولة العبرية

  2007 عام -
. إسرائيل تؤكد أنها تلقت الئحة بأسماء معتقلين فلسطينيين في مقابل اإلفراج عن شاليط:  أبريل8 -

روان البرغوثي واألمين العام للجبهة وزير فلسطيني يعلن أن أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية م
  .الشعبية لتحرير فلسطيني أحمد سعدات مدرجان على القائمة

حماس تنشر رسالة صوتية لشاليط يدعو فيها إسرائيل إلى بذل مزيد من الجهود لإلفراج :  يونيو25 -
  .عنه، مؤكدا تدهور صحته

  2008 عام -
  .ائلة شاليط تلقت رسالة من ابنهامركز الرئيس جيمي كارتر يعلن أن ع:  يونيو9 -
المحكمة العليا في إسرائيل ترفض طلبا لعائلة شاليط بإبقاء الحصار على قطاع غزة حتى :  يونيو24 -

  .اإلفراج عن ابنها
  .ساركوزي يعلن أنه سلم نظيره السوري بشار األسد رسالة من والد شاليط إلى ابنه:  سبتمبر4 -
  ".بخير"بوساطة تعلن أن شاليط مصر التي تقوم :  أكتوبر30 -
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  2009 عام -
إسرائيل ترفض شروط حماس لإلفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في مقابل إطالق :  مارس17 -

  .سراح شاليط
لقد التزمنا إعادة جلعاد شاليط بخير "رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو يقول :  أبريل29 -

  ".إلى عائلته
 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو حديث العهد عن جلعاد 19إسرائيل تفرج رسميا عن :  أكتوبر02 -

  . شاليط
  .في المفاوضات وعن اتفاق وشيك" تقدم"شائعات عن حدوث : ديسمبر/ نوفمبر

اتفاق إطالق سراح شاليط مقابل ألف سجين فلسطيني " بعرقلة"حماس تتهم إسرائيل :  ديسمبر22 -
  .اوضاتوفشل المف

  :2010 عام -
  .الذراع العسكرية لحركة حماس ينشر رسما كرتونيا يوحي بأن شاليط سيموت في األسير:  أبريل27 -
تظاهرة لعائلة شاليط وآالف المتعاطفين معه للضغط على الحكومة اإلسرائيلية :  يوليو8 - يونيو 27 -

  .إلجراء تبادل
مقابل التوصل إلى تحرير شاليط، مؤكدا في " أي ثمن"ع نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تدف:  يوليو1 -

  .الوقت نفسه أنه مستعد لإلفراج بشروط عن ألف فلسطيني في المقابل
- 2011  
استقالة كبير المفاوضين اإلسرائيليين في قضية شاليط وتعيين مسؤول كبير في الموساد :  أبريل14 -

  .مكانه
نرال غابي اشكنازي يعترف بفشل إسرائيل في العثور على رئيس هيئة األركان السابق الج:  مايو25 -

  .جلعاد شاليط
  .في المفاوضات بعد معلومات مصرية عن اتفاق وشيك" اختراق"نتنياهو ينفي حدوث أي :  يونيو2 -
  .عائلة جلعاد شاليط ترفع دعوى في فرنسا بالخطف واالحتجاز:  يونيو6 -

  24/6/2011الشرق، الدوحة، 
  

  وتؤكد استعدادها لصد أي هجوم.. تندد بالغارات على غزةة فصائل فلسطيني .18
صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من هجماتها ضد قطاع غزة وشنت عقب : أشرف الهور -القاهرة 

فترة هدوء غارة جوية وتوغال على وسط وشمال القطاع، فيما هاجمت الزوارق الحربية الصيادين في 
  .عرض البحر

ش اإلسرائيلي أن الغارة استهدفت نفقا حفر من أجل تمكين نشطاء فلسطينيين من وزعم ناطق باسم الجي
وقال ان الهدف أصيب بدقة، الفتاً إلى أن الغارة جاءت رداً على قيام  .التسلل إلى األراضي اإلسرائيلية

إلى وبحسب المتحدث فقد أشار  .نشطاء بإطالق قذيفة صاروخية وقذيفة هاون تجاه منطقة النقب الغربي
  .أن هاتين القذيفتين لم توقعا إصابات أو أضرارا 

ونددت عدة فصائل فلسطينية مسلحة بالغارات، وأكدت استعدادها لصد أي هجوم محتمل على القطاع، 
  .رافضة مزاعم إسرائيل بان الغارات جاءت رداً على إطالق صواريخ من غزة

ل تبرير قصفه لغزة بادعائه إطالق صواريخ من االحتالل حاو'وقال أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس 
  .'غزة

في ظل محاوالت العدو لصد 'ودعا فصائل المقاومة للجهوزية التامة لصد أي عدوان على القطاع، 
  .، مؤكداً أن االحتالل يحاول قلب األوراق في المنطقة'2أسطول الحرية 
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، وقال ان 'ينم عما هو أكبر من ذلك'تصعيد وقال ابو مجاهد الناطق باسم ألوية الناصر صالح الدين ان ال
وأكد أن فصائل المقاومة قادرة  .'تأجيج الوضع في غزة الختالق حالة جديدة في المنطقة'إسرائيل تحاول 

  .'على لجم االحتالل، والرد عليه وزعزعة أمنه الداخلية في حال مواصلته للعدوان على غزة
وأكد  ،'ال تفهم إال لغة القوة والمقاومة" "إسرائيل"إن  المجاهدين  أبو بالل الناطق باسم كتائبقالمن جهته 

  .جاهزية الكتائب لمواجهة أي توغل وهجوم إسرائيلي ضد القطاع
  24/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  في القدس" محمد الفاتح"حذّر من محاوالت االحتالل هدم مسجد ت حماس .19

زت الرشق من المحاوالت الصهيونية لهدم مسجد حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس ع: دمشق
الواقع في بلدة سلوان، ودعا الفلسطينيين والعرب والمسلمين إلى اليقظة لحماية المقدسات " محمد الفاتح"

  .اإلسالمية في فلسطين
، من قدرة االستيطان "تويتر"وقلل الرشق، في تصريحات نشرها الخميس على صفحته على موقع 

إن ممارسات االحتالل الصهيوني : "النيل من صمود الشعب الفلسطيني، وقالالصهيوني على 
  ".االستيطانية العنصرية لن تنال من صمود أهلنا، ولن تفلح في اقتالع أبناء شعبنا من جذورهم

حماية مسجد محمد الفاتح من الهدم، والدفاع عن المقدسات اإلسالمية من مخططات : "وأضاف
ؤولية شعبنا مع باقي الشعوب العربية واإلسالمية، ونحن نحذر من تنفيذ واعتداءات الصهاينة مس

الجماعات اليهودية المتطرفة لتهديداتها بهدم مسجد محمد الفاتح الواقع في بلدة سلوان والذي يعتبر البوابة 
  ".الجنوبية للمسجد األقصى

  24/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   تلميعا لصورتها أمام الرأي العام في بيروت مؤتمر األونروايعد" ماسبحمكتب شؤون الالجئين " .20
قال مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس إن المؤتمر الذي تنظمة وكالة األونروا الخميس : بيروت

في فندق الكومودور بلبنان عن الواقع الصحي لالجئين الفلسطينيين مجرد خطوة تحاول فيها ) 23-6(
  .ا أمام الجهات المانحة والمؤسسات الدولية والرأي العامالوكالة تلميع صورته

وأضاف أن مؤتمر األونروا يسعى إلى ذر الرماد في العيون وتحاول إدارته جاهدةً إخفاء الحقائق أمام 
الرأي العام وتوجيه رسالة مفادها أن الوكالة تقوم بدور مميز عبر تقديمها العديد من الخدمات الصحية 

  .، وأنها ملتزمة بالمعايير المهنية والشفافة في التعامل اإلداريبأرقى الوسائل
وأكد المكتب أنه من األجدى واألنفع إلدارة األونروا أن تستجيب لمطالب الالجئين الفلسطينيين المحقّة 
والعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية واألداء الصحي في مراكزها، وأن تنظر باهتمام كبير 

تجاجية لمؤسسات المجتمع المدني واللجان األهلية والشعبية المنادية بإصالح الوكالة من للخطوات االح
  .الفساد المستشري فيها، وتحسين كافة خدماتها

وأضاف المكتب إن تنظيم األونروا مؤتمرا دون االستجابة لمطالب الالجئين، لن يقدم أو يؤخر في ظل 
الوعود التي قطعتها، وهي تسعى في المقابل مع بعض الدول عدم استجابتها لمطالب الالجئين، رغم كل 

لشطب قضية الالجئين وإلغاء حق العودة وفرض مشاريع التوطين والتهجير، لتصل إلى مرحلة انتهاء 
  .تقديم خدماتها بشكل نهائي

 23/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  ع تركيا نتنياهو يعين موشيه يعالون مبعوثاً خاصاً للتصالح م .21
كشفت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عين مؤخرا وزير المخاطر 

  . اإلستراتيجية في حكومته الجنرال موشيه يعالون مبعوثا خاصا له للتصالح مع تركيا
وث اإلسرائيلي والقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي مساء أمس أن يعالون هو المبع» هآرتس«نشرت و

. الذي يجري االتصاالت مع األتراك، وأنه اجتمع لهذا الغرض في عاصمة أوروبية مع مسؤولين تركيين
وقد شارك يعالون في هذا اللقاء، يوسف تشاخنوفر، العضو اإلسرائيلي في اللجنة التي عينها األمين العام 

  . »لجنة بالمر«فة باسم إلى غزة والمعرو» أسطول الحرية«لألمم المتحدة لبحث أحداث 
قد فصلت بين لقاءات تشاخنوفر كعضو في اللجنة ولقاء يعالون مع األتراك، غير أن » هآرتس«وكانت 

مباشر بين يعالون ومدير : وكتبت أن االتصاالت تجري على مسارين. التلفزيون اإلسرائيلي ربط بينهما
وقالت .  يعتبر من أنصار العالقة مع إسرائيلعام وزارة الخارجية التركية فريدون سينيرلي اوغلو الذي

  . أن هذا المسار نشأ في أعقاب تقديم تركيا مساعدة هامة إلطفاء الحرائق في جبل الكرمل» هآرتس«
  . أما المسار الثاني فهو بين تشاخنوفر والممثل التركي في لجنة التحقيق الدولية أوزدام سانبراك
  24/6/2011، السفير، بيروت

  
  وقف السماح لهم بالدراسةبما في ذلك ى  يفرض إجراءات عقابية جديدة ضد األسرنتنياهو .22

رئيس الحكومة االسرائيلية سلسة إجراءات عقابية جديدة، بحق األسرى في " بنيامين نتنياهو"أعلن 
السجون االسرائيلية وتأتي هذه اإلجراءات عقب تصريحات المدير العام للّجنة الدولية للصليب األحمر 

  .المتعلقة بظروف أسر الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط" يف داكورإ"
في القدس المحتلة إنه قرر وقف ما وصفها " مؤتمر الرئيس"وقال نتنياهو خالل خطاب في 

بما في ذلك ووقف السماح لهم بالدراسة , لألسرى الفلسطينيين في السجون االسرائيلية" االمتيازات"بـ
  .ماح للصليب األحمر بزيارة الجندي االسرائيلي جلعاد شاليطالس" حماس"بحجة رفض حركة 

  ".االمتيازات التي يحصل عليها اإلرهابيون في السجن اإلسرائيلي ستتوقف"وقال نتنياهو إن 
جاء الوقت الذي يجب علينا فيه أن نوقف كل ما يتمتع به األسير الفلسطيني من حقوق في "وأضاف 

 لهؤالء االسرى، سنوقف تعليمهم االكاديمي وغيره الكثير من سجوننا، حقوق وشروط مناسبة جدا
  ".االجراءات
نحن ملزمون . لقد قررت تغيير سياسة إسرائيل تجاه اإلرهابيين داخل السجن اإلسرائيلي"واضاف 

  ".بالقانون اإلسرائيلي والقانون الدولي والمعاهدات الدولية لكن لسنا ملزمين بأكثر من ذلك
ف نتخذ سلسلة خطوات لتغيير الظروف في السجن ولن أعطي تفاصيل لكني سأعطي سو"وقال نتنياهو 

مثال، فقد أوقفت النظام الذي ينطوي على تناقض وبموجبه يتسجل إرهابيون للدراسة األكاديمية ولن 
  ".يكون هناك بعد اليوم طلبة دكتوراه لإلرهاب وال طلبة ماجستير للقتل

رف األسير الفلسطيني على أنه أسير حرب، ويستخدم التعريف يشار إلى أن الصليب األحمر ال يع
االسرائيلي لألسير، وهو تعريف المعتقل، وبالتالي فإن قوانين جنيف والمعاهدات الدولية ال تنطبق على 

  .  األسرى الفلسطنيين بسبب هذا لتعريف المتحيز
  23/6/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
   علينا اتشكل خطر شروط حماس في صفقة شاليط :نتنياهو .23

، من قبل حركة حماس ) عاما24(أحيت إسرائيل أمس الذكرى الخامسة ألسر الجندي جلعاد شاليط : لندن
وفصيلين فلسطينيين آخرين خالل عملية عسكرية في الجانب اإلسرائيلي من الحدود أسفرت عن مقتل 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي أنه وفي هذه المناسبة أعلن ). حزيران( يونيو 25جنديين وأسر شاليط في 
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يريد لشاليط أن يعود ألسرته في أقرب فرصة، لكنه شكا من أن الثمن الذي تطلبه حماس مقابل اإلفراج 
  .عنه باهظ ويهدد حياة مئات اإلسرائيليين على حد زعمه

لغاية وقال نتنياهو ردا على سؤال وجهه إليه شاب إسرائيلي، عن السبب وراء عدم إطالق سراح شاليط 
قاس، لم يسمح على مدار السنوات الخمس الماضية للجنة الدولية ) عدو(نحن نتعامل مع «: اللحظة

للصليب األحمر بزيارة شاليط، ويطالبون بشروط تعرض حياة مئات اإلسرائيليين للخطر وهي شروط 
يدعوني للقلق أنا مستعد أن أقدم كافة الوسائل إلطالق سراح شاليط، ولكن ما «: وأضاف. »صعبة جدا

  .»ورفض شروط حماس هو الخوف على حياة مواطني إسرائيل
  24/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  المؤيد النضمام دولة فلسطين إلى األمم المتحدة " التيار" تعتقد أنها كبحت "إسرائيل: "ايالون .24

ئيل تعتقد أنها  صرح نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون أمس أن إسرا: وكاالت -القدس
وقال لإلذاعة . المؤيد النضمام دولة فلسطين إلى األمم المتحدة في سبتمبر المقبل" التيار"كبحت 

على الرغم من عدم وجود تغيير في األغلبية التلقائية المؤيدة للفلسطينيين في الجمعية العامة "اإلسرائيلية 
". مجتمع الدولي في أوروبا وأميركا الالتينية تم كبحهلألمم المتحدة، فإن التيار المؤيد للفلسطينيين في ال

في ) بانضمام الدولة(حتى لو تم اتخاذ القرار . هناك فهما أفضل بكثير لمواقف إسرائيل"وأضاف أن 
األمم المتحدة باألغلبية التلقائية، فإنه سيكون انتصارا باهظ الثمن للفلسطينيين الذين فقدوا تعاطف دول 

  ".ى الصعيد السياسي واالقتصادي دون أن يغير هذا شيئا على أرض الواقعمن الصف األول عل
  24/6/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
  اإلسرائيلي جرافيلس تنفي زيارة مستشار نتنياهو إلى مصر لبحث قضية الجاسو" إسرائيل" .25

صرية حول زيارة نفى مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، صحة ما تناقلته وسائل إعالم م : الناصرة
سرائيلي المعتقل س اإلمستشار رئيس الوزراء يتسحاق مولخو، للقاهرة، لغايات البحث في قضية الجاسو

  .في األراضي المصرية، إيالن جرافيل
، أن األنباء التي )23/6(وأكد مكتب بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي صدر عنه صباح اليوم الخميس 

إلجراء محادثات سياسية مع عدد من المسؤولين المصريين في جملة تتحدث عن زيارة مولخو لمصر 
قضايا مشتركة عالقة، من بينها إمكانية إطالق سراح الجاسوس اإلسرائيلي الذي تم ضبطه في مصر قبل 

  ".غير صحيحة"نحو عشرة أيام، هي أنباء 
  23/6/2011قدس برس، 

  
  "5 تحول نقطة"يختتم تمرين الطوارئ األكبر بتاريخه  االحتالل .26

اختتم االحتالل اإلسرائيلي مساء الخميس تمرين الطوارئ األضخم في تاريخه وتاريخ المنطقة، : أم الفحم
،  واستمر على مدى خمسة أيام متتالية بدءا من صباح يوم األحد حتى "5نقطة تحول " والذي أطلق عليه 

  .مساء اليوم
إلسرائيلي بالتعاون مع الشرطة ونجمة داوود وكانت آخر التدريبات التي أجراها جيش االحتالل ا

الحمراء، تدريب يحاكي سقوط صواريخ بشكل منقطع النظير على مدينة تل أبيب بمركز األراضي 
  .1948المحتلة عام 

وقال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي متان فلنائي إن الهدف من التمرين هو أن يكون الشعب اإلسرائيلي 
  .ع حربجاهزا دائما الندال
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 من أهم تمارين الطوارئ وأوسعها واشملها، ال اعتقد أن دولة في العالم نظمت مثله 5تحول" وأضاف 
أبدا، ونسعى من خالله إلى تطوير قوتنا، وتدريب الشعب على التعامل مع أحلك الظروف، الفتًا إلى أن 

  " .التمرين سجل نجاحا باهرا
على إسرائيل أن تستمر بإجراء مثل "ل بيني غانتس إنه بدوره، قال رئيس هيئة أركان جيش االحتال

، وذلك في مسعى ألن يكون الشعب على أهبة االستعداد دائما لمواجهة "5نقطة تحول " تمرين 
  ". الكوارث

  23/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  طنين للتعليماتيبة أمل من فشل أكبر مناورة وعدم استجابة المواخ: إسرائيلي محلل عسكري .27
قال المحلل للشؤون العسكرية في القناة األولى الرسمية في التلفزيون  :الناصرة ـ زهير أندراوس

أغلبية الجمهور في إسرائيل لم : اإلسرائيلي، يوآف ليمور إن ما توقعناه حدث فعالً على أرض الواقع
 اإلنذار في الساعة الحادية عشرة صباحاً تتجاوب مع مناورات الجبهة الداخلية عندما تم إطالق صفارات

والسابعة ليل األربعاء، فالجزء األكبر من الجمهور نسي المناورة، ومن تذكر منه فإنه لم يتوجه إلى 
وزاد المحلل قائالً إنّه يمكننا أن نفسر هذه  .المالجئ أو إلى األماكن اآلمنة، وإنما انتظر توقف الصفارات

 اإلسرائيلي بأنها دليل على تمسكه بالحياة، أو بأنه يعيش ضمن فقاعة منقطعاً عما الالمباالة لدى الجمهور
يحدث حوله، فال يشعر بالتهديدات التي تحيط به وال يرى آالف الصواريخ المصوبة نحو كل نقطة في 

  . إسرائيل
داخلية األكبر في وكانت إسرائيل قد أنهت أمس الخميس اليوم الخامس واألهم في مناورة حماية الجبهة ال

بمواجهة ما ال يقل عن ستة آالف صاروخ سقطت في ذروة حرب ) 5نقطة تحول ـ (تاريخها والمسماة 
  .شاملة

وقد أطلقت صفارات اإلنذار مرتين صباحاً ومساء على أمل إدخال حوالى نصف اإلسرائيليين إلى 
أصابت هذه النتائج القائمين على و.  في المئة15المالجئ، لكن التفاعل وفق استطالع نشر لم يزد عن 

المناورة، بالخيبة خاصة بعدما حشر المجلس الوزاري المصغر في الملجأ النووي، وبعدما تم تفعيل 
  . مراكز القيادة المدنية والعسكرية الطارئة

  24/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل"يهودي تونسي من تونس إلى  نقل رفات حاخام .28
وسائل إعالم إسرائيلية أمس، أنه تم هذا األسبوع نقل رفات حاخام يهودي تونسي توفي ذكرت : الناصرة

وجاء أن نقل الرفات تم بصورة .  ودفن في مدينة جربة، ليتم دفنه مجددا في إسرائيل1955منذ العام 
  .سرية، وكان الحاخام يعتبر رجل الدين األهم لليهود في شمال أفريقيا

  24/6/2011، الغد، عمان
  

   إلى مستوطنة في الضفة"إسرائيل"نقل عائالت يهودية من  .29
بعد إقرار مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كشف النقاب أمس عن : تل أبيب

وحسب مصدر موثوق في . قرب نابلس» عمانوئيل«عملية ترحيل لعائالت يهودية كثيرة إلى مستوطنة 
ت، فإن الحاخام األكبر، أمر بتكثيف االستيطان فيها، كون غالبية سكانها المجلس األعلى للمستوطنا

ورحب عيدو مئوشار، رئيس المجلس البلدي، بهذه الدعوة وقال إن المجلس يخطط لتحويل هذه . متدينين
  ).الضفة(المستوطنة لعاصمة للسامرة 

  24/5/2011، الشرق األوسط، لندن
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  المصالحة الفلسطينيةتدعو إلى انجاز  هيئة العلماء والدعاة في فلسطين .30

 انجاز اتفاق المصالحة إلى دعت فيه  بيت المقدس، بياناً-عممت هيئة العلماء والدعاة في فلسطين 
هللنا كثيراً، وصفقنا أكثر للتوقيع الذي جرى في القاهرة بين الفصيلين  ":الفلسطينية، وجاء في البيان

قد تمت، وكأن الدولة الفلسطينية قد قامت، وكأن الالجئين قد وكأن المصالحة ) حماس وفتح(الكبيرين 
  ."شيء من هذا لم يحصل، والتوقيع لم يجلب بعد المصالحة: "وأضاف البيان". ...عادوا إلى ديارهم

 يجري العبث أن يتذكروا الميثاق الوطني قبل أن" " المتحاوريناإلخوة"هيئة العلماء والدعاة وطالبت 
 جزء آخر، وأن يتذكروا بأن فلسطين شأن إسالمي عام، وأنهم وكالء عن األمة في ءوإلغاببعض مواده، 

كل ما يتعلق بهذا الوطن الغالي، وأن يكونوا خير ممثلين ألمهم الكبيرة التي لن تتسامح في كل ما يتعلق 
ي  فهؤالء يجب أن يتشاوروا ف...بسيادتها على هذا التراب المقدس، فنحن لسنا أصحاب أرض وحدنا

 يضع هذا التصور أمامه ال خلفه، أنشأن فلسطين، لهذا على كل من يذهب للتفاوض بالشأن الفلسطيني 
قبل أن يناقش، وأال يحمل أفكاراً غير األفكار التي حملها األجداد العظماء أمثال عمر بن الخطاب 

قسيم، فلنعمل من أجل  مهمتنا أن نبقي على األرض المقدسية وحدة واحدة غير قابلة للت...وصالح الدين
  ."ذلك مجتمعين، فإن يد اهللا مع الجماعة

  23/6/2011، 48 يوموقع فلسطين
  

   من هويتها الدينيةالقدس تجريد يعمل على االحتالل :الهيئة اإلسالمية المسيحية .31
، أمسعقدت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس : األنباء جمال جمال، وكاالت -القدس المحتلة 

 بهدف الكشف عن الوسائل المتبعة من قبل االحتالل اإلسرائيلي في تجريد المدينة المقدسة  صحفياًمراًمؤت
 أمين عام الهيئة اإلسالمية ،حسن خاطر .من هويتها الدينية اإلسالمية والمسيحية، وافتتح المؤتمر د

لة المساس المباشر بمقدساتها  مستنكراً الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المدينة المقدسة ومحاو،المسيحية
  .ورموزها

من تغيير واقع مدينة القدس   مفتى القدس والديار الفلسطينية،،ومن جهته حذر الشيخ محمد حسين
  .بمقدساتها وأحيائها ونسيجها االجتماعي بالقوة

وناشد األب عيسى مصلح الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم األرثوذكس الدول العربية وخاصة 
ردن والعالم اإلسالمي والمسيحي التدخل السريع إليقاف المخططات اإلسرائيلية بالقدس والهادفة لتغيير األ

معالمها الدينية اإلسالمية والمسيحية، واستنكر االعتداءات اإلسرائيلية على المساجد والمقدسات اإلسالمية 
  .وخاصة التحريض على هدم مسجد راس العامود

  24/6/2011الدستور، عمان، 
  

  ين الفلسطينيضدجرائم القوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل اقتراف المزيد من : تقرير .32
المركز الفلسطيني الذي أصدره واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة التي يغطيها التقرير 

. لمحتلةاقتراف المزيد من جرائم حربها في األراضي الفلسطينية ا) 22/6/2011-16(لحقوق اإلنسان 
 عن استمرارها في فرض حصار جائر على قطاع غزة منذ نحو خمس سنوات، تواصل تلك وفضالً

القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة 
ستخدام القوة المفرطة ضد وفي إطار سياستها المنهجية با. القوانين الدولية واإلنسانية في الضفة الغربية

مسيرات االحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، استخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
خالل هذا األسبوع القوة لتفريق المشاركين في مسيرات االحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة 

  ).  الفاصل(الغربية ضد األعمال االستيطانية وبناء جدار الضم 
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 عملية توغل على األقل في 38 انه خالل الفترة التي يغطيها التقرير نفذت قوات االحتالل وذكر التقرير
وأشار إلى أن . مدنياً فلسطينياً، من بينهم طفالن12معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خاللها 

تجريف ثمانية مساكن ، حيث تم  الغربيةاألعمال االستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة
  ..إضرام النار في حوالي ثالثين دونما مزروعة بالزيتون جنوبي محافظة جنين، وجنوبي محافظة الخليل

  23/6/2011لحقوق اإلنسان، المركز الفلسطيني 
  

   للقنابل الفسفوريةجعل منطقة جنوب الخليل وسكانها مختبراًي االحتالل .33
 حقل إلىيحول جيش االحتالل اإلسرائيلي منطقة جنوب الخليل وسكانها : ايب يوسف الش- رام اهللا

تجارب لقنابله الفسفورية، لقياس تأثيرها على الفلسطينيين ورعاة األغنام، ما اعتبره خبراء مسعى 
وقال شهود عيان إن  . الستخدام هذه األسلحة في قمع المسيرات السلمية في الضفة الغربيةإسرائيلياً
 إصابة طفلين إلىر قنبلة دخانية تركها جنود االحتالل في قرية البويب قرب يطا جنوب الخليل أدى انفجا

بجروح وحروق خطرة، ونقال إلى العالج في مستشفيات الخليل، في حين أكد خبراء أن الطفلين أصيبا 
  .بقنبلة فسفورية

  24/6/2011الغد، عمان، 
  

  في مناطق متفرقة في قطاع غزةقوات االحتالل تشن غارات وعمليات توغل  .34
صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من هجماتها ضد قطاع غزة وشنت عقب :  أشرف الهور-القاهرة 

 على وسط وشمال القطاع، فيما هاجمت الزوارق الحربية الصيادين في فترة هدوء غارة جوية وتوغالً
إلى الشرق من بلدة جباليا شمالي قطاع قوات االحتالل توغالً برياَ في منطقة تقع  حيث .عرض البحر

 متر شرق 300وأفاد شهود عيان أن عدة آليات عسكرية، وجرافات، توغلت لمسافة تصل لنحو  .غزة
  .بلدة جباليا وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية اإلسرائيلية

ب صيد وقصفت زوارق حربية تجوب بحر مدينة رفح جنوب القطاع باألسلحة الرشاشة الثقيلة قوار
  .فلسطينية، ما أجبر الصيادين على مغادرة المكان والرجوع إلى السواحل، دون أن يكملوا رحلة العمل

  24/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

   شاليط لماذا ال نسمع بالقانون الدولي اإلنساني إال حينما يجري الحديث عن:جمعية واعد .35
حركة   على دعوة الصليب األحمراألسرى تعقيباً قالت جمعية واعد لألسرى والمحررين وأهالي :غزة

نستهجن هذه التصريحات الفارغة من أي محتوى : "حماس إلى تقديم دليل على أن شاليط ما زال حيا
قانوني أو حتى إنساني في ظل استمرار االحتالل اختطاف سبعة آالف أسير وأسيرة في ظروف غير 

 أسيراً من سكان قطاع غزة من 750 إلى أن االحتالل يمنع وأشارت في بيان لها ".إنسانية وغير قانونية
 1967 أسير منذ عام 200الزيارات بشكل كامل منذ خمسة أعوام، مذكرة بأن االحتالل أعدم أكثر من 

 أسير مرضى وبحاجة 1500بشكل مباشر وغير مباشر، كما ويوجد في سجون االحتالل أكثر من 
  . طفال350ً أسيرة و36لهم، ويوجد كذلك " حة السجونمصل"للرعاية الطبية التي ال تقدمها 

لماذا ال نسمع بالقانون الدولي اإلنساني إال حينما يجري الحديث عن الجندي : "وتساءلت الجمعية
  .هل هو قانون القوة؟! الصهيوني؟

  24/6/2010، السبيل، عمان
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   بالحجارة والبيض في غزة"الصليب األحمر"ذوو األسرى يرشقون مقر  .36

تظاهر حشد من ذوي األسرى، أمس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في : رائد الفي -غزة 
 األسير في غزة وألقى شاليطغزة، احتجاجاً على مطالبتها بإجراء تواصل مع الجندي اإلسرائيلي غلعاد 

ة لدعوة وجهتها وتجمع األهالي أمام مقر الصليب استجاب. بعضهم البيض والحجارة على بوابة المقر
وقام أحد المشاركين بإزاحة وتحطيم غرفة بالستيكية على البوابة، فيما . جمعية واعد لألسرى المحررين

  .طرفع المشاركون وبينهم عدد من أمهات األسرى الفتات تستهجن تجاهل معاناتهم مقابل االهتمام بشالي
  24/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  األحمرضيتهم على الصليب مبعدو المهد يطالبون بطرح ق .37

طالب مبعدو كنيسة المهد في غزة حركة حماس والفصائل الفلسطينية اآلسرة للجندي جلعاد شاليط، : غزة
  . على طلب الصليب األحمر الدولي إثبات أن الجندي شاليط على قيد الحياةأن يتم طرح قضيتهم، رداً

أن شاليط على قيد الحياة والذي تم بموجبة اإلفراج  وأثبت واستذكر المبعدون الشريط الذي تم بثه سابقاً
واستهجن مبعدو كنيسة المهد طلب الصليب األحمر  .عن األسيرات في سجون االحتالل فبل عدة أعوام

الدولي ذلك، في الوقت الذي يمنع ذوو المبعدون في بيت لحم من زيارة أبنائهم في قطاع غزة منذ تسعة 
  .سرى من القطاع من زيارة أبنائهم منذ أكثر من خمسة أعوامأعوام، وكذلك يمنع أهالي األ

  23/6/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

   في وقفة احتجاجية تضامناً مع أبنائهميشاركونذوو األسرى : غزة .38
شارك ذوو األسرى الفلسطينيين أمس في وقفة احتجاجية وسط مدينة غزة حيث أغلق :  حامد جاد-غزة 

نهم مفترق السرايا الحكومي وسط المدينة تضامناً مع أبنائهم في سجون االحتالل وذلك ضمن عدد كبير م
وطالب المشاركون في هذه الفعالية  .حملة أطلقها مركز األسرى للدراسات استهدف تفعيل قضية األسرى

هم باإلفراج عن كافة األسرى وخاصة األسرى المرضى والقدامى من سجون االحتالل والسماح لذوي
  .بمعرفة أخبار أبنائهم

  24/6/2011الغد، عمان، 
  

  األسيرات يتعرضن للتنكيل والتفتيش المهين ويجبرن على خلع جالبيبهن الرتداء زي السجن .39
 الفلسطينيات في سجون االحتالل األسيرات مصادر فلسطينية الخميس بأن أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 

لمتواصلة في حين يجبرن على خلع جالبيبهن الرتداء زي السجن هانة ااإلسرائيلي يتعرضن للتنكيل واإل
األسيرات في السجون اإلسرائيلية عانين خالل  " أنإلىشار نادي األسير الفلسطيني الخميس أو .البرتقالي

الفترة األخيرة من ظروف صعبة للغاية تمثلت بفرض سياسة التفتيش المذل والمهين بحقهن سواء بالليل 
صادرة الدفاتر الخاصة باألسيرات من قبل اإلدارة ودون مبرر ويتم قلب غرفهن بشكل أو النهار وم

 ،وبين تقرير نادي األسير الذي يرصد معاناة األسيرات خالل الشهر الجاري بأن األسيرات ."همجي
اإلجراءات المهينة بحقهن خاصة  " أسيرة، يخضعن أثناء نقلهن إلى المحكمة إلى سلسلة من36وعددهن 

 من  صباحا3ً الساعة أو  ليال12ًاألسيرة الموقوفة أو السجن اإلداري حيث يتم اخذ األسيرة من الساعة 
سجنها إلى معبر الرملة وفي المعبر يتم مصادرة كل ما بحوزة األسيرة من طعام أو غطاء ويمكثن فيه 

لألسيرات أشار التقرير إلى أنهن يعانين من عدم وجود " وبشأن األوضاع الصحية ."من يوم لثالثة أيام
 تحمل األلم على أن يتم تشخيصهن من قبل إلىطبيبة نسائية متخصصة بأمراضهن مما يدفع الكثير منهن 

 مشاكل األسنان التي تعاني منها األسيرات وال يقدم العالج إلىطبيب رجل وغير مختص باإلضافة 
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سير الخميس إن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية صعدت من إجراءاتها وقال نادي األ ."الالزم لهن
  .القمعية بحق األسيرات منذ بداية الشهر الجاري

  24/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  أسرى محررون يفكرون بهجرة جماعية من الضفة: أسير محرر .40
من مخيم العين في مدينة ) اً عام40(قال األسير المحرر كايد أبو الريش :  خاص صفا- الضفة المحتلة

 سلسة اجتماعات ولقاءات تشاورية في مدن 2008نابلس إن مئات األسرى المحررين عقدوا ومنذ العام 
شمال الضفة الغربية من أجل التباحث في عدة خطوات تصعيدية لوقف حالة التهميش واإلهمال الذي 

 13الذي أمضى أكثر من ، ذكر أبو الريشو .يعاني منه األسرى المحررين من قبل السلطة الفلسطينية
أن هؤالء األسرى " صفا" في تصريح خاص لـ،عاما في سجون االحتالل لنشاطه في صفوف حركة فتح

وأوضح أنهم سيقومون بحملة جمع  .سيبدؤون خالل األيام القادمة بتنفيذ برنامج وضعوه إلنهاء معاناتهم
 من المتوقع أن يصل عدد هؤالء األسرى إلى أكثر توقيعات من األسرى على جملة من المطالب، حيث

 الذي قال انه يتحدث باسم ،وشدد األسير المحرر . أسير محرر في مدن شمال الضفة وحدها2000من 
وعلى قاعدة آخر " على أن من بين الخيارات الجدية التي وضعها األسرى ،مئات األسرى المحررين

وأكد أن األسرى  .جماعي إلى أي دولة من الدول األوروبية، هي طلب اللجوء السياسي ال"الدواء الكي
بالفعل قد أجروا اتصاالت مع أحد محامي عرب الداخل وأنه ينتظر الضوء األخضر منهم للسير في هذه 

  .القضية في حال لم تنفذ مطالبهم
كرة الهجرة  إلى أن فاًمن جانبه، رفض رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس هذه االتهامات، مشير

 بغض النظر عن األسباب؛ والتي قد يتفق معها في بعض إلى الخارج مستنكرة ومرفوضة جملة وتفصيالً
  .الجوانب ويختلف معها في نواحي أخرى

  23/6/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

  مؤسسة حقوقية فلسطينية تحذّر من عواقب المماطلة في إنهاء ملف االعتقال السياسي .41
 حذّرت مؤسسة حقوقية فلسطينية من عواقب استمرار األطراف السياسية في الضفة الغربية :م اهللارا

 المماطلة والتالعب بمصير ومشاعر المعتقلين السياسيين وذويهم، الذي ال زال مستمراً"وقطاع غزة بـ
قالت مؤسسة و ".بعد مرور ما يقارب شهر ونصف الشهر من التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة

إن إخضاع ملف االعتقال التعسفي في الضفة : "نسخة عنه" قدس برس"، في تصريح صحفي تلقت "الحق"
والقطاع لألهواء واألمزجة السياسية، لتحقيق مكاسب ومصالح حزبية هنا وهناك، على حساب احترام 

ئ حقوق اإلنسان، من حقوق المواطن الفلسطيني وحريته وكرامته المصونة في القانون األساسي ومباد
شأنه أن يلقي بظالل من الشك حول مدى جدية طرفي االنقسام في إنجاز مصالحة حقيقية قابلة للثبات 

  ".واالستمرار وقادرة على احترام مبدأ سيادة القانون واستقالل القضاء ومقتضيات الحكم الصالح
  23/6/2011قدس برس، 

  
  اإلضراب أيامحكومة تهدد بخصم  عام لموظفي السلطة الفلسطينية والإضراب .42

 من الموظفين يشاركون %95 من أكثر أن نقابة الموظفين العموميين أعلنت .):ب.ف.ا( -رام اهللا 
 إذا مفتوح بإضراب يشل عمل الوزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية، ملوحة إضرابالخميس في 

  .وظفين المشاركين فيه المأجور من اإلضراب أيامنفذت حكومة سالم فياض تهديدا بخصم 
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يشكل " هذا التهديد إنوقال رئيس النقابة بسام زكارنه في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه 
مساسا بالحريات وقمع للعمل النقابي وبشكل المس ليس بحقوق الموظفين وإنما بحريتهم وكرامتهم من 

  ."هذه الحكومة
 ويستمر يومين، على رأسها الحد من األربعاء بدأ  الذياإلضراب لوقف  مطلبا25ًووضعت النقابة 

وزيادة نسبة غالء المعيشة ودعم السلع ) العالوة االجتماعية(الخصومات العشوائية من رواتب الموظفين 
  .األسعار ومراقبة األساسية

 أيامقررت خصم ' الحكومة أن، موضحا " غير قانونياإلضراب" أن وزير العمل احمد مجدالني وأكد
  ." من الموظفين المضربينراباإلض

بمقاطعة "  قراراًأمس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في بيان نشر في الصحف الفلسطينية أعلنمن جانبه 
العطاءات الممولة من وزارة المالية الفلسطينية والعطاءات الممولة من المانحين وتدفع عبر وزارة المالية 

  ."وجميع الوزارات ذات العالقة
  24/6/2011لعربي، لندن، القدس ا

  
  تغريم فلسطيني وسحب رخصة قيادته بتهمة نقل منتجات المستوطنات وبيعها .43

، بتغريم 23/6 قضت محكمة الصلح في سلفيت بشمال الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس :سلفيت
 ،) دوالر2800نحو ( دينار أردني 2000مواطن فلسطيني من قرية دير الحطب في سلفيت، مبلغ 

  .وسحب رخصتي قيادته ومركبته لمدة ستة أشهر، لقيامه بنقل منتجات المستوطنات اليهودية
  23/6/2011قدس برس، 

  
  حملة تواقيع لبناء جامعة فلسطينية في لبنان .44

نتائج حملة تواقيع عرائض أطلقها ) أشد( يعلن اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني :خالد الغربي
.  الجاري داخل المخيمات الفلسطينية بشأن بناء جامعة فلسطينية في لبنانيويون/ منتصف شهر حزيران

ويعقد االتحاد للغاية لقاء تربوياً، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقره في برج البراجنة لرصد 
ة ردود فعل الطالب والقوى الفلسطينية ورؤيتهم حول فكرة الجامعة، على أن تحدد التحركات المقبل

  .المرتبطة بالقضية
، كان عنوان الحملة التي القت، بحسب االتحاد، قبوالً من أبناء المخيمات "نريد جامعة فلسطينية في لبنان"

  .وال سيما الشرائح الشبابية وتالمذة المدارس، فأقبلوا على توقيعها باآلالف
  24/6/2011األخبار، بيروت، 

  
  "لتضليللمحاولة " ألنه لخدمات الصحية لالجئيناتنسحب من مؤتمر لألونروا يناقش " شاهد" .45

شكلت محور المؤتمر الذي عقدته وكالة " ماضياً، حاضراً ومستقبالً:  الصحيةاألونرواخدمات ": .س.ل
 جانب إلى والخدمات االستشفائية التي تقدمها، األولية وبحثت خالله خدمات الرعاية الصحية األونروا

حضره ممثل منظمة " الكومودور" في فندق أقيمالمؤتمر الذي  ".التغطيةتحسين الجودة و"حلقة نقاش عن 
 المنى عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وانطوان أبواهللا وفادي  اهللا عبد التحرير في لبنان السفير عبد

 األهلية سلفادوري لومباردو وممثلون عن الجمعيات األونروارومانوس عن وزارة الصحة، ومدير عام 
وتم خالل المؤتمر تسليط الضوء، عبر مداخالت للمشاركين، على الرعاية الصحية  .سفاراتوال

 خدمات الصحة النفسية والرعاية الصحية للمسنين في المخيمات وتمويل إلىوتم التطرق . لألونروا
تعصية  وخدمات الرعاية الصحية للحاالت المساألونرواالرعاية الصحية في لبنان وبرنامج االستشفاء في 
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وقد اجمع المشاركون على ضرورة تضافر الجهود .  المجتمع لتحسين الخدماتوإشراكوالتأمين الصحي 
  . والنهوض بصحة الالجئيناألونروالتحسين خدمات 

وتم خالل المؤتمر توزيع تقرير على المشاركين ممول من وزارة الخارجية االيطالية يتضمن الخدمات 
  .اإلصالحلتحديات التي تواجهها وخطط  في لبنان والألونرواالصحية 

على المؤتمر الذي انسحبت منه " شاهد "اإلنسانمن جهة ثانية، علقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق 
 المؤتمر محاولة فاشلة لتضليل الرأي العام عن أناحتجاجاً على بعض ما تضمنه، ورأت، في بيان، 

 في ظل غياب الشفافية وعدم قيامها بالواجب األونرواالحقيقة المؤلمة التي يلمسها الالجئون من خدمات 
 والعدد القليل واألجانب األونروان المشاركة الكبيرة لموظفي أ إلىولفتت . واألخالقي والقانوني اإلنساني

 إلى موجهة إعالميةلمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني أفقد المؤتمر قيمته وجعله مجرد ضجة 
 تصعيد احتجاجاتهم ضدها للحصول على إلى تدفع الالجئين األونروا إدارة أنوشددت على . المانحين

  .أفضلمزيد من الخدمات الن تعديل السياسة المالية وتوفير الشفافية ومحاسبة الفاسدين يوفر خدمة 
 التدخل في عمل إلى، داعية الحكومة اللبنانية باألونروا الالجئين فقدوا الثقة أنعلى " شاهد"وشددت 

  .يجاباً بما يحقق مصالح الالجئينإ روااألون
  24/6/2011، بيروت، المستقبل

  
   ألف دوالر كل ساعة على التدخين50الفلسطينيون ينفقون  .46

قال مدير مصحة جنين صالح زكارنة إن البيانات اإلحصائية الرسمية تشير إلى أن عدد المدخنين : جنين
، وهو رقم كبير مقارنة بعدد الشعب  ألف مدخن800 وقطاع غزة وصل إلى  الغربيةفي الضفة
وأضاف زكارنة خالل ندوة نظمتها مديرية الصحة الخميس حول مضار التدخين أن . الفلسطيني

 37,5 مليون دوالر على التدخين أي نحو 450 قرابة الفلسطينيين في الضفة والقطاع ينفقون سنوياً
وأكد زكارنة أن المبلغ  .دوالر في كل ساعة ألف 50،  مليون دوالر يوميا1,2ً، و مليون دوالر شهرياً

 دوالر مما 300 ألف فرصة عمل سنويا براتب شهري قيمته 120المنفق على التدخين قادر على توفير 
وأشار إلى جملة من اإلحصاءات العالمية التي تشير إلى أن عدد المدخنين في . يعني القضاء على البطالة

 .منهم يعيشون في الدول النامية% 75 مليون أي 800العالم  مليار مدخن أي سدس 1,1العالم بلغ 
 مليار دوالر سنويا 200 مليار دوالر، ويحتاج العالم 200وأضاف أن المدخنين في العالم ينفقون سنويا 

  .لعالج األمراض الناتجة عن التدخين
  23/6/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 

  
   من باريس ..الثورات العربية  يواكب"حنظلة" .47

للمرة األولى في فرنسا يظهر كتاب يشمل صور رسام الكاريكاتور الفلسطيني الراحل : )أنباء موسكو(
 في مدينة تولوز أيام، ونظم عرض له قبل "كتاب حنظلة"أطلق على الكتاب عنوان  .ناجي العلي
ي أطلق في العالم  رسماً لم تنشر في السابق للعلي، الذ140ويضم الكتاب مختارات من . الفرنسية

  .، في ما اعتبر رمزاً سياسياً وبطالً عربياً"حنظلة"العربي خالل الستينيات شخصية 
ويجسد الكتاب شريطاً لمسار غير اعتيادي رسمته شخصية حساسة وثورية في آن، ابتداء من عام 

 تخط التاريخ وقدم الكاتب الشهير محمد األسعد الفصول الخمسة للكتاب التي .1987 وحتى عام 1964
ويأتي هذا اإلحياء ألعمال الرسام مع تنامي الثورات في البلدان . المؤلم لفلسطين في عيون ناجي العلي

  ."حنظلة"العربية التي تتردد فيها مشاهد من ستينيات 
  24/6/2011السفير، بيروت، 
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  ! لعشرات اآلالف من سكان الضفة الغربيةأردنيةمنح جوازات سفر ": عمون" .48

أنه تم منح عشرات اآلالف من الفلسطينيين جوازات        " عمون" أكدت مصادر عليمة لـ      :)خاص (-عمون  
  .؛ خالل ثالثة أشهر ونصف الشهر الماضية"إعادة األرقام الوطنية"سفر أردنية وأرقاماً وطنية تحت بند 

مـاً وطنيـة    ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية أرقا      ) 60(وفيما ألمحت المصادر إلى منح حوالي       
  .وجوازات سفر

المصادر ذاتها لفتت إلى أن تلك األعداد التي منحت جوازات السفر واألرقام الوطنية هـم مـن سـكان                   
الضفة الغربية ويشيرون للسلطات أنهم من سكان األردن، مستثمرين أجواء إعادة األرقام التـي بـدأت                

  .سحب بحسب تأكيدات مسؤولين حكوميينمؤخراً في االردن جراء حمالت إعالمية بالغت في أرقام ال
 بطلبات  1988وتقدم سكان في الضفة الغربية ممن كانوا يحملون األرقام الوطنية ودفاتر عائلة قبل العام               

للحكومة األردنية إلعادة األرقام لهم ضمن وجبة اعادة األرقام التي حصلت خالل األشهر الماضية على               
  .ترة وسحبت مؤخراًأساس أنهم سكان االردن بعد تلك الف

ب لتلك الطلبات بكل يسر حتى أن هنالك إفراطـاً فـي            يوتشير المصادر إلى أن الحكومة األردنية تستج      
إعادة األرقام الوطنية والجوازات دون تدقيق، على الرغم من أن سحب االرقام الوطنية يخضع لقرارات               

  .نية من أهلهامجلس الوزراء، فيما الخشية تبقى من تفريغ االراضي الفلسطي
من جهته قال مدير األحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات لـ عمون إن إجراءات منح جـوازات                

  .مؤقتة ال تحمل أرقاماً وطنية ألبناء الضفة الغربية بدأت منذ فك االرتباط لتسهيل حركة تنقلهم
م عبر قواعد وأسس قانونيـة،    وأضاف أن قرارات المتابعة والتفتيش تتم بوضوح تام وان منح الجنسية يت           

  . ألفاً من الفلسطينيين الجنسية األردنية في اآلونة األخيرة60نافياً منح 
  23/6/2011، موقع عمون االخباري

  
   ال يشكل رسالة إلى أحد في االردنوجود دحالن: جودة .49

نترنت مـع   أكد وزير الخارجية ناصر جودة خالل حوار إلكتروني مباشر عبر اإل          :  تغريد الرشق  -عمان
مشاركين على شبكات التواصل االجتماعي، من مكتبه في وزارة الخارجية، أن وجود محمد دحـالن ال                

 محمود عباس، مبينـا أنـه       الفلسطينييشكل رسالة إلى أحد؛ ال إلى السلطة الفلسطينية، وال إلى الرئيس            
ط األردن بالـسلطة الوطنيـة      يأتي إلى األردن ويذهب باستمرار، مؤكدا على العالقة المتميزة التي تـرب           

  .الفلسطينية
  24/6/2011، الغد، عمان

  
  لبنان مع التصويت على اعالن دولة فلسطين: "النهار"مرجع بارز لـ .50

 منهـا،   األوروبيـة  من بعض عواصم القرار والسـيما        دبلوماسيةتبلّغ المسؤولون تقارير    : خليل فليحان 
 الى ان اسرائيل تسعى الى نسف الهدف الفلسطيني وهو           االسرائيلي، تشير  -المهتمة بالمسار الفلسطيني    

  . دولة فلسطين من خالل قرار تتخذه الجمعية العمومية لالمم المتحدةإعالن
ـ    ان لبنان مع التصويت على اعالن دولة فلـسطين اذا مـا طرحـت علـى                " النهار"وافاد مرجع بارز ل

 القناع الدول المتـرددة     نللفلسطينييا مساعدا   من المؤكد ان لبنان سيلعب دور     : "وقال. الجمعية العمومية 
بتأييد المسعى الفلسطيني ليس كدولة في المنظمة الدولية فحسب، بل ايضا النه عضو غير دائـم لـدى                  

 وأبـدى ". مجلس االمن وينطق باسم المجموعة العربية إزاء القضايا المطروحة على المنظمـة الدوليـة             
  الفلسطيني بعد االطالع على مشروع القرار الذي من المفترض ان          االستعداد الكامل للتنسيق مع الجانب      
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يباشر اعداده من اجل تسويقه خالل الصيف الحالي، قبل افتتاح الدورة العادية المقبلة للمنظمة فـي اول                 
  . المقبلأليلول األولثلثاء من النصف 

  24/6/2011، النهار، بيروت
  

   لتخفيف الضغوط عن سوريا"يلإسرائ"قد يشن حربا على  حزب اهللا: رويترز .51
 يتابع حزب اهللا اللبناني بانزعاج االضطرابات في سوريا وهو عازم على منع             :بيروت من مريم قرعوني   

  .الغرب من استغالل االحتجاجات الشعبية هناك في إسقاط حليفه الرئيس السوري بشار االسد
د الـضغوط الدوليـة علـى االسـد      ويقول مسؤلون ان حزب اهللا لن يقف مكتوف االيدي بينما تتـصاع           

وحزب اهللا ملتزم ببذل كل ما يلزم سياسيا للمساعدة في تشتيت ما يعتبره حملة              . لالستجابة الى المحتجين  
  .أجنبية على دمشق لكنه يستعد في الوقت نفسه لحرب مع اسرائيل اذا ضعف موقف االسد

 لن يتدخل نهائيا ومطلقا فـي سـوريا         حزب اهللا "وقال مسؤول لبناني مطلع على طريقة تفكير حزب اهللا          
ولكن عندما يري الحـزب ان      . ما يحصل االن هناك هو شأن داخلي سوري       . وفي ما يجري في سوريا    

سيحاول بكل ما يستطيع ان يبعد الضغط الدولي عـن          . الغرب يحشد ليطيح باألسد فانه لن يقف متفرجا       
  ."انها معركة بقاء.  اسرائيلية- امريكية سوريا النه باعتقاده هذا الضغط الدولي هو نتيجة حملة

ويعتقد حزب اهللا ان الغرب يعمل على إعادة تشكيل الشرق االوسط عن طريق ابدال االسد برئيس اكثر                 
  .ودا مع اسرائيل ويعادي حزب اهللا

معركة بين ما هو جيـد      . االن المنطقة في معركة   "وقال مسؤول عربي مقيم في لبنان وقريب من دمشق          
وقال ان الواليات المتحدة التي خسرت حليفـا         ."وسوريا هي الجيد اآلن   ..ا هو مدعوم من امريكا    وبين م 

مهما باالطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير شباط تريد ان تقلب اآلية في االزمـة بـدعم                  
 كل االزمـات التـي يريـد ان       "واضاف بعد ان طلب عدم الكشف عن اسمه          .االحتجاجات ضد غريمها  

  ."يصدرها االمريكي سأواجهها وسأخوض هذه المعركة بأفضل الطرق الممكنة
ويستبعد المحللون وقوع حرب اقليمية شاملة بين سوريا وايران ولبنان في جانب ضـد اسـرائيل التـي                  

  .تدعمها الواليات المتحدة وقالوا ان االرجح ان تقع الحرب بين حزب اهللا واسرائيل
ربما كانت هناك حرب محدودة هنا او هناك لكن ال احد لـه             "ناني اسامة صفا    وقال المحلل السياسي اللب   
ولم يتضح بعد كيف ستنظم     ... المنطقة بالطبع في طريقها نحو تغيير جذري      ... مصلحة في حرب اقليمية   
  ."او الى أين سيقودها ذلك

بما يكفي ويزيد بعد انتهاء     وتقول اجهزة مخابرات غربية ان الترسانة العسكرية لحزب اهللا قد ُأعيد بناؤها             
الحرب بينما ال تملك قوة االمم المتحدة لحفظ السالم التي تقودها اوروبا القدرة على منع امدادات السالح                 

  .لحزب اهللا التي يدخل معظمها من سوريا
لن ينهار الوضع في سوريا كما يريد االمريكيون واذا انهار ستكون له انعكاسات             "وقال المسؤول العربي    

 ال احد من كل حلفاء سوريا سيقبل بانهيار في سوريا ولو كان سيؤدي ذلك الى قلـب                  --تتخطى سوريا 
كل الخيارات مفتوحة بما في     "وقال المسؤول اللبناني     ."هي احد الخيارات  ) مع اسرائيل (الحرب  ..الطاولة

  ."ذلك فتح جبهات الجوالن وجنوب لبنان
ماضي على الحدود اللبنانية والسورية مع اسـرائيل كانـت        واضاف ان االحتجاجات التي جرت الشهر ال      

  ."بأن سوريا لن تقف وحدها في مواجهة الحملة االسرائيلية االمريكية"رسالة 
 فان لبنـان سـيقف   2006كما وقفت سوريا الى جانب لبنان في حربه ضد اسرائيل عام       "وقال المسؤول   

  ." وان اختلفت االدوات واالشكال2006 الى جانبها في معركتها والتي ال تقل خطورة عن حرب
وهي جبهة  ... سوريا هي بمثابة الرئة لحزب اهللا       "وقال مسؤول لبناني آخر طلب عدم الكشف عن اسمه          

  ."االسناد له من ناحية الحصول على السالح وغيره
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قلقـون  حزب اهللا متوتر جدا وهم      "وقال هالل خشان المحلل السياسي في الجامعة االمريكية في بيروت           
  .بشأن التطورات في سوريا

وفي كل الحاالت وبصرف النظر عن اي شـيء         ... العاصفة تتجمع االن وبعدها سوف يتغير كل شيء       "
  ."يحدث في سوريا لن تكون التطورات هناك في صالح حزب اهللا

ة واستبعد اوجوستس ريتشارد نورتون الذي وضع كتابا عن حزب اهللا امكانية وقوع حرب اقليمية شـامل               
واضاف انه يعتقد ان اسرائيل على االرجح هـي         . لكنه قال ان احتمال وقوع حرب اسرائيلية لبنانية قائم        

ليس من الصعب تخيل سيناريو اندالع حرب اسرائيلية لبنانية خاصـة مـع             "وقال   .التي ستبادر بالهجوم  
اوبامـا مـع    ) كـي بـاراك   الرئيس االمري (المنهج المتساهل والخالي من الثقة بالنفس الذي تتبعه ادارة          

  ."من االرجح جدا ان تشن اسرائيل حربا بهدف تعويق حزب اهللا" .اسرائيل
  22/6/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  المناورة اإلسرائيلية تتفادى المناظير الحساسة للمقاومة .52

خيـرة،  الى مراحلها األ  » 5نقطة تحول   «وصلت مناورات جيش االحتالل اإلسرائيلي      : طارق ابو حمدان  
وقد تجنّب خاللها الجانب اإلسرائيلي وكما اتضح عبر مواكبة العمليات العـسكرية، اسـتفزاز الجانـب                
اللبناني، فكان أن مرت المناورة بأقّل ما يمكن من التصعيد العسكري والتشنج اللذين تخوفت منهما معظم                

  .الجهات األمنية المعنية
ودي، الى أن جيش االحتالل حرص على عدم كشف مناورته          وأشارت مصادر لبنانية متابعة للوضع الحد     

أمام الجبهة اللبنانية التي كانت ترصد الشاردة والواردة، وذلك تفادياً لعدم تسريب اي جانب من خططـه                 
العسكرية الى الطرف اللبناني، فكان أن أبعد المناورة الى اقصى حد ممكن عن الحدود اللبنانية الجنوبية،                

  .من تحركات جنوده وآلياته عن المناظير الحساسة للمقاومة والجيش اللبنانيوغابت الكثير 
  24/6/2011، السفير، بيروت

   
  "إسرائيل"ـمصري وإسرائيليين أدينوا بالتجسس لال للجاسوسالمؤبد : مصر .53

قضت محكمة أمن الدولة العليا طواريء في القاهرة امس بالـسجن المؤبـد             :  محمد عبد الاله   -القاهرة  
  .ل أعمال مصري وإسرائيليين اثنين إلدانتهم بالتخابر لحساب إسرائيللرج

وذكرت المحكمة أن اإلسرائيليين اللذين صدر الحكم ضدهما غيابيا يدعيان إيدي موشيه وجوزيف ديمور              
  ."الموساد"وأنهما ضابطان في المخابرات االسرائيلية 
جهاز . ى معلومات كانت إسرائيل تحلم بها     سعى للحصول عل  'وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن حسين        

ولم تكشف المحكمة عن طبيعة المعلومات      . 'المخابرات المصري أحبط وصول هذه المعلومات إلسرائيل      
  .'تمس األمن القومي المصري واألمن القومي لبعض الدول العربية'لكنها قالت إنها 

  24/6/2011، القدس العربي، لندن
  

   لم تحقق مكاسب لمصر"كامب ديفيد":  محمد سليم العواالمرشح للرئاسة المصرية .54
الجزيرة مباشر  "قال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية محمد سليم العوا، في حديثه إلى فضائية             : القاهرة
غيـر أنـه    .  لم تحقق لمصر أية مكاسب تذكر        "إسرائيل"إن اتفاقية السالم الموقعة بين مصر و       ،"مصر

 رئاسة البالد، فإنه سيعمل على احترام جميع االتفاقيات التي وقعتها مصر مـع              أضاف أنه في حال توليه    
  .جميع دول العالم، ما دامت في إطار من االلتزام المشترك بين الجانبين
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ولفت إلى أنه في حال توليه رئاسة البالد، فإنه سيعمل على إقامة محورين، ستكون مصر طرفاً فيهمـا،                  
إلحداث نهضة صناعية واقتصادية، واآلخر يضم سوريا والسعودية، لتعزيز         األول يضم تركيا وإيران،     “

  .”المشروع الثقافي واإلسالمي
 24/6/2011، الخليج، الشارقة

  
   تستهدف شبكات االتصاالت المصرية"إسرائيل":  المصريوزير االتصاالت .55

، أن إسرائيل تـستهدف     أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات       : محمد مجاهد 
شبكات االتصاالت المصرية من خالل عمليات تجسس يتم الكشف عنها بين الحين واآلخر، مشيرا إلـى                

  .عمليات مراجعة دورية تتم ألساليب تأمين شبكات المحمول
أعمـال  أن  :  عمليات ضبط قضايا تجسس إسرائيلية على شبكات المحمول بالذات         تكرار  عن  عثمان وقال

 ليست وليدة اللحظة، وتتطور مع الوقت وتالحق التكنولوجيا، ويجب أن نـدرك أن إسـرائيل                الجاسوسية
تستهدف مصر، ولدينا مصالح متعارضة سواء كان بيننا سالم أو ال، ويجب أن نتوقع مـنهم اسـتهداف                  
شبكات االتصاالت والتنصت علينا، مهما فعلنا من إجراءات، ولذلك نستمر فى تـأمين تلـك الـشبكات،                 

تكرار هذه العمليات يدفعنا بالطبع لمراجعة إجراءات التأمين من وقت آلخر، وال ننتظر حتى نتنبه، ألن                و
  .إسرائيل تستهدف شبكات المحمول أو االتصاالت بشكل عام

 24/6/2011، المصري اليوم، القاهرة
 

  "إسرائيل"ـ نحظر أي تعامل مع الشركات التابعة ل: السفارة اإليرانية في بيروت .56
االسرائيلية » عوفر«صدرت السفارة االيرانية في بيروت، أمس، بيانا توضيحيا حول قضية سفن شركة             أ

  . التي تعرضت لعقوبات أميركية بتهمة التعامل مع ايران وأرست سفنا لها في موانئ ايرانية
تعامـل  هناك حظرا تاما تفرضه قوانين الجمهورية االسالمية االيرانيـة علـى أي             «وأكدت السفارة ان    

ونقلت السفارة عـن    . »تجاري او اقتصادي أو ثقافي مع الكيان الصهيوني والشركات التابعة لهذا الكيان           
  . »لعبة جديدة«رئيس غرفة التجارة االيرانية قوله إن ما ينشر من أخبار حول هذا الموضوع هول 

 هـذه الـشركات ال      ان خط المالحة البحرية للكيان الصهيوني يحمل اسم زيم، وأي من سفن           «وأضاف  
  . »يجرؤ على االقتراب من الموانئ االيرانية

 24/6/2011، السفير، بيروت
  

  أسطول الحرية استفزازي : كلينتون .57
أعلنت وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتـون الخمـيس رفـضها لمـشروع أسـطول               : واشنطن

ين مؤيـدين للقـضية الفلـسطينية       الذي تعتزم مجموعة ناشط   ) 2أسطول الحرية     (المساعدات االنسانية   
  .االبحار على متنه لغزة بقصد كسر الحصار االسرائيلي المفروض على القطاع منذ خمسة أعوام

ال نظن أن هذا االسطول هو وسيلة ضرورية أو ناجعـة لتقـديم المـساعدة               "وقالت كلينتون للصحافيين    
  ".لسكان غزة
ائيلية التزامات ملحوظة بشأن المساكن في قطاع غزة،        هذا األسبوع أيضا أقرت الحكومة االسر     "وأضافت  

  ".سيكون باإلمكان ادخال مواد بناء لغزة
تدخل أساطيل، لمجرد االستفزاز، الميـاه      "أن  " المفيد"وبناء عليه اعتبرت الوزيرة األميركية أنه من غير         

  ."االسرائيلية وتضع نفسها في موضع يكون فيه لإلسرائيليين حق الدفاع عن النفس
24/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية   
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  " الفلسطينية الثالثة االنتفاضة"وتشطب " إسرائيل"للكومبيوتر ترضخ لـ  "Apple"شركة  .58
للكومبيوتر للضغوط اإلسرائيلية وحذفت برنامجا عن االنتفاضة الفلـسطينية         » أبل«خضعت شركة   : لندن

وأكدت . للتطبيقات» أبل«من متجر   » آي باد «و» ي فون آ«الثالثة مخصصا لجهازي الهاتف الذي تصنعه       
حذفت البرنامج من متجرها أول من أمـس، وتواصـلت     » أبل«شركة األنظمة التي طورت البرنامج أن       

لمعرفـة  ) أبل(نحن حاليا على تواصل مع      «: وأضافت). ولكن بعد حذفه  (معهم لالستفسار عن البرنامج     
  .»إلى متجر التطبيقاتسبب إزالة البرنامج والسعي إلعادته 

ـ          بإزالـة البرنـامج،    » أبـل «ورحب بيان أصدرته وزارة الدبلوماسية العامة أمس باالستجابة السريعة ل
خطوة أخرى مهمة في منع التحريض العنيف فـي وسـائل اإلعـالم             «وأشادت بقرار الشركة باعتباره     

  .»الجديدة
24/6/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
  ليط على قيد الحياةان شأ دليال يثبت ن حركة حماس محمر يطلبالصليب األ .59

طالبت اللجنة الدولية للصليب االحمر الخميس حركة حماس بان تقدم لها دلـيال        :  ا ف ب   -الحياة القدس   
يثبت بان الجندي االسرائيلي غلعاد شليط المحتجز في قطاع غزة منذ خمسة اعوام مـا زال علـى قيـد             

  .الحياة
بـالقلق علـى مـصير      'للصليب االحمر ومقرها جنيف في بيان لها عن شعورها          عبرت اللجنة الدولية    

  .بعد مرور خمسة اعوام على اسره'الجندي اإلسرائيلي غلعاد شليط اكثر من اي وقت مضى
غلعاد شليط احتجز بدون إمكانية التواصل مع احد طوال السنوات الخمس وما زالت             'واضافت اللجنة ان    

  .'ان وجوده وعن حاله اسرته بدون اخبار عن مك
تثبت ان السيد شليط على قيد الحياة نظرا لعدم وجود اي دليل على انه              'وطالبت اللجنة حركة حماس بان      

  .'ما زال على قيد الحياة منذ عامين تقريبا
انعدام المعلومات حول السيد شاليط امر غير       'وقال المدير العام للصليب االحمر ايف داكور في البيان ان           

  .'ول بتاتا اذ يحق الهل شاليط االتصال بابنهم بموجب القانون الدولي االنسانيمقب
القانون الدولي االنساني يوجب على حماس الحفاظ على حياة شليط ومعاملته معاملة            'واضاف داكور ان    

  .'انسانية والسماح له باالتصال باسرته
  24/6/2011، القدس العربي، لندن

  
   أعوامخمسة األحمر حاور حماس حول شاليط على مدى الصليب : اسرائيليةإذاعة .60

ران " إسـرائيل "أن الناطق بلسان الصليب األحمر الدولي فـي         " إسرائيل"ذكرت إذاعة صوت    : الناصرة
غولدشتاين كشف أن منظمته تجري منذ خمس سنوات حوارا سريا مع حركة حماس في قضية الجنـدي                 

  ).ربما في إشارة لسوريا حيث قيادات الحركة في الخارج(األسير جلعاد شليط في غزة وأماكن أخرى 
وأضاف أن ممثلين عن الصليب االحمر قد التقوا بقياديين عن حماس في مسعى إلقناعهم بالسماح لعائلة                

 2006 يونيو   25شليط بإقامة اتصال بابنها وبالسماح لممثلي المنظمة الدولية مقابلة الجندي المحتجز منذ             
  . للمقاومةإثر عملية نوعية

وأشار الناطق إلى أن الصليب األحمر قلق في هذه األيام أكثر من أي وقت مضى من حالة الجندي؛ لـذا                   
وقوبل هذا الطلب برفض فلسطيني قاطع، كمـا رد أهـالي           . طالبت بصورة علنية بتلقي إشارة حياه منه      

  .المعتقلين الفلسطينيين بإلقاء البيض على مقر الصليب بغزة
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 رئيس الوزراء بنيامين نتياهو عن تغيير ظروف اعتقال السجناء االمنيين الفلسطينيين فـي              وحول اعالن 
المنظمة الدولية ستدرس أوال التفاصيل المتعلقة بذلك ثم تتحاور مـع           "السجون االسرائيلية قال الناطق إن      

  ".السلطات المعنية في البالد
 24/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  حياة اإلسرائيليين ال يمكن أن تُبنى على حساب حياة الفلسطينيين غزة": ة األوروبيةالحمل" .61

، التبريرات التي تسوقها سلطات االحتالل      "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "رفضت   :بروكسيل
اإلسرائيلي الستمرار فرض الحصار الجائر المتواصل على قطاع غزة للسنة الخامسة علـى التـوالي،               

  .والتي زعمت أن فرض الحصار هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لإلسرائيليين
أن حياة اإلسرائيليين ال يمكن     : "نسخة عنه " قدس برس "وأكدت الحملة، في تصريح صحفي مكتوب تلقت        

أن تُبنى على حساب حياة مليون وسبعمائة ألف إنسان فلسطيني محاصر في شريط ساحلي ضيق، يفتقـد                 
، معتبرة أن استمرار إصرار االحتالل علـى مواصـلة فـرض الحـصار              "لزمات الحياتية ألدنى المست 

فـال يجـوز    . يستوجب من المجتمع الدولي التحرك للقيام بدوره في حماية اإلنسانية من بطش االحتالل            "
ـ                دها الصمت على حرمان الفلسطينيين من الدواء والغداء والوقود والتي تُعد من أساسيات الحياة التي يفتق

  ".قطاع غزة
ال يوجد في القانون الدولي أي فقرة تنص على جواز فرض الحصار على قطاع غزة،               "وشددت على أنه    

ونتحدى تل أبيب أن تأتي بأي فقرة تُثبت        . كما يزعم االحتالل بأن فرضه ال يتعارض مع القانون الدولي         
لنداءات والدعوات الدولية برفع الحصار     يصم آذانه عن ا   "، الفتة النظر إلى أن االحتالل اإلسرائيلي        "ذلك

عن غزة، بما فيها دعوة اللجنة الرباعية المعنية بعملية السالم واألمين العـام لألمـم المتحـدة ومئـات                   
  ".المنظمات الدولية

23/6/2011وكالة قدس برس،   
  

  لى غزةإقبرص تحظر إبحار السفن من موانئها  .62
 إبحار السفن من موانئها الى غزة مرسلة إشارة الى كـل            قالت قبرص يوم الخميس انها حظرت     : نيقوسيا

النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذين قد يستخدمون الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط كمنصة انطالق في              
  .مواجهة الحصار االسرائيلي على القطاع

روبا هذا الشهر في تحد     ويعتزم النشطاء إرسال قافلة مساعدات الى غزة إنطالقا من موانيء في أنحاء أو            
  .لتحذيرات اسرائيل التي تفرض قيودا صارمة على الحدود البحرية والبرية للقطاع

  24/6/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   علماء نوويين روس عملوا في بوشهر خمسة عن قتل" إسرائيل" حول مسؤولية تساؤالت .63
طمت في شمال روسيا الثالثاء الماضي، كانـت        أفادت وسائل إعالم اسرائيلية أمس، بأن الطائرة التي تح        

 من كبار العلماء النوويين الروس، كانوا على صلة وثيقة بمفاعـل بوشـهر النـووي                5تحمل عل متنها    
، بعد سلسلة مـن     »الحادث«االيراني، ما يحمل تساؤالت حول تورط جهاز الموساد االسرائيلي في هذا            

  .ن االيرانيين، توجهت أصابع االتهام فيها إلى الدولة العبريةاالغتياالت التي استهدفت العلماء النوويي
ـ         » هآرتس«ونقلت صحيفة     الذين قتلـوا    44االسرائيلية عن مصادر لم تحددها، قولها إن بين الركاب ال

 علماء روس   5روسية في شمال روســيا، الثالثاء الماضي،       » 134توبوليف  «خالل تحــطم طائرة    
» جـي اس اس   «والعلماء الخمسة بحسب مجلـة      . المجال النووي في البالد   من كبار االختصاصيين في     
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االسرائيلية الصادرة باللغة الفرنسية، هم سيرغي ريجوف، غينادي بينيوك، نيكوالي ترونوف، فـاليري             
  .اللين، واندريي تروبينوف

جيا النوويـة   أن المصممين النوويين البارزين ريجوف وبينيوك وكبير خبراء التكنولو        » هآرتس«وأكدت  
االلمانية » سيمنز«في روسيا تروبينوف، عملوا في مفاعل بوشهر بعد انتقال عقد بناء المفاعل من شركة               

  .الروسية» هيدروبرس«وكان العلماء الخمسة، موظفين لدى مؤسسة . إلى األيادي الروسية
اعل بوشهر في حال    بعملية ضمان امن مف   » رسميا«بأن الخمسة كانوا مكلفين     » جي اس اس  «كما أفادت   

يوجه ضربة  «أن مقتل العلماء    » نوفوستي«حدوث أي كارثة طبيعية، فيما اعتبرت وكالة األنباء الروسية          
  .إلى تاريخ الصناعة النووية الروسية» قاسية

والالفت في القضية، أن التحقيقات األولية في تحطم الطائرة الروسية، استبعدت احتمال العطل التقنـي،               
، ولـم تخـف     »الحادث«التي لم تستــبعد بدورها وقوف الموساد وراء        » جي اس اس  «بحسب مجلة   
  .»المطــرقة التي تلقــاها على رؤوسهم، من يتآمرون لمحــو اسرائيل عن الخارطة«فرحها ازاء 

  24/6/2011، السفير، بيروت
  

   سيناريوهات تحكم العالقات المصرية اإلسرائيليةأربعة .64
ساهمت ثورة الخامس والعشرين من يناير فـي إحـداث جملـة مـن              : م العربية القاهرة ــ دار اإلعال   

التطورات الداخلية بمصر، فضالً عن جملة من التغيرات في عالقات مصر الخارجية، وبـشكل خـاص                
عالقاتها بإسرائيل، التي تشهد ما يشبه بالحرب الكالمية هذه األيام، على خلفية قيام القاهرة بعـدد مـن                  

رتها تل أبيب تغيراً في سياسة مصر الخارجية وتهديداً التفاقية السالم الموقعة بين البلدين،              الخطوات اعتب 
، »حمـاس «و» فتح«بدءاً من القيام بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين، مروراً بتبني اتفاق المصالحة بين              

ب التحقيـق مـع     وحتى اشتعال حرب الجواسيس بين الطرفين، بعد أن قامت السلطات المصرية بفتح با            
على الرغم من مساعي تل أبيب من أجل حل المشكلة، وتأكيدات أقـارب             » إيالن«الجاسوس اإلسرائيلي   

الشاب أنه لم يكن يعمل بالموساد اإلسرائيلي، فضالً عن تصاعد قضية تصدير الغـاز إلسـرائيل التـي                  
ة بأن الحال نفـسه سـوف       تشتعل اآلن بقوة بعد أن قامت مصر برفع سعر الغاز المصدر لألردن، ملوح            

يكون لباقي الدول التي تستورد الغاز من مصر ومنها إسرائيل نفسها، األمـر الـذي جعـل الـسلطات                   
  .اإلسرائيلية تهدد باللجوء إلى الحكيم الدولي لمقاضاة مصر

ويؤكد مراقبون أن هناك أربعة سيناريوهات تدور حولها العالقة بين القاهرة وتل أبيـب خـالل الفتـرة                  
 األخطر، والذي دعا إليه المتشدد اليميني حاييم بن بتساح، في تـصريحات             السيناريومقبلة، من ضمنها    ال

يجب على الحكومة اإلسرائيلية بزعامة بنيامين نتانياهو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد           «صحافية له، عندما قال     
  .»ووقف أي مظهر من مظاهر السالم مع مصر

لمتشدد تجاه مصر، بتصريح النائب العمالي اإلسـرائيلي بنيـامين بـن            ويتواصل الخطاب اإلسرائيلي ا   
في القاهرة بحجـة قيامـه      » إيالن جرابيل «إليعازر للصحف اإلسرائيلية بأن اعتقال المواطن اإلسرائيلي        

، هدفه إثبات السلطات المصرية للشعب فـي مـصر          »عمل يليق بالهواة  «بالتجسس لصالح إسرائيل هو     
  .ل على ضمان أمن الدولةبأنها ال تزال تعم

اإلخباري اإلسرائيلي، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين     » نيوز وان «على صعيد متصل ذكر موقع      
نتانياهو أبلغ الرئيس األميركي باراك أوباما بأن إسرائيل لن تستطيع ضبط نفسها إلى ما ال نهاية، وأنهـا                 

  .إعادة احتالل سيناء إذا اقتضت الضرورة ذلكمنها » الدراماتيكية«قد تلجأ إلى حلول وصفها بـ
وقال نتانياهو إن السالم مع مصر ليس كنزاً استراتيجياً، ولكنه شوكة في حلق إسـرائيل، فمـصر بعـد                  
الثورة تقود اتفاق المصالحة بين الفلسطينيين وتفتح معبر رفح أمامهم ومازالت األنفاق تنقل السالح إلـى                

  .حركة حماس في غزة
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مصر «اقبين فإن كل تلك التصريحات تعكس قلقاً واضحاً لدى الشارع اإلسرائيلي من خطر              وحسب المر 
أو مصر ما بعد حسني مبارك، والذي كانوا يعتبره اإلسرائيليون حليفاً لهم وداعماً لسياسة السالم               » الثورة

  .في المنطقة
  السيناريو الثاني

 السالم بين مصر وإسرائيل، إذ يناقش فكرة إمكانيـة          أما السيناريو الثاني، فيبتعد عن فكرة إلغاء معاهدة       
تعديل المعاهدة فقط من أجل مصلحة الطرفين، وضمان أمن واستقرار المنطقة بأكملها، وهو الذي دعـا                
إليه أكثر من ناشط سياسي مصري، أبرزهم أيمن نور، المرشح المحتمل النتخابات الرئاسة في مـصر،                

مه بمعاهدة كامب ديفيد في حال فوزه في االنتخابات، إال أنـه فـي              ومؤسس حزب الغد، الذي أكد التزا     
الوقت نفسه سوف يعمل على إجراء تعديالت فيها تتماشى مع مصر الثورة، والتي تغيرت تمامـاً عـن                  

  .مصر مبارك، وأن أبرز تلك البنود التي من الواجب تعديلها تأتي في مجال التسليح العسكري
  سيناريو الحرب

، في حـواره    بالسيناريو الثالث محمد البرادعي،   . مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، د      بدوره يلمح   
مع اإلعالمي عمرو الليثي، وهو السيناريو األخطر الذي يخشاه المصريون واالسرائيليون أيضاً، وهـو              

ي حال حـدوث أي     ، إذ أكد أنه سوف يتخذ قراراً بفتح المعابر مع قطاع غزة، وأنه ف             »الحرب«سيناريو  
هجوم مستقبلي على غزة في حال فوزه بالرئاسة سوف يبحث طرق تنفيذ اتفاقية الدفاع العربي المشترك؛                

  .كي تقف الدول العربية في مواجهة العدوان اإلسرائيلي
، فهو، بحسب المراقبين، أمر معلق بيد الرئيس القادم لمصر، وهو سيناريو استمرار             السيناريو الرابع أما  
الم واتفاقية كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب، وهو نفس السيناريو الـذي يدعمـه الـسفير محمـد                   الس

ـ        أن مصلحة مصر في الحفاظ علـى معاهـدة         » البيان«بسيوني، سفير مصر السابق بإسرائيل، إذ أكد ل
واصفاً معاهدة  السالم طالما أن إسرائيل ملتزمة بها، مؤكداً أن مصر تحافظ على المعاهدات واالتفاقيات،              

  .كامب ديفيد بأنها إطار عام للسالم في الشرق األوسط، وليس معاهدة سالم منفردة بين مصر وإسرائيل
  24/6/2011، البيان، دبي

  
  جوازات سفر ثانية لهجرة يهود الكيان .65

 من األساليب التي اتبعتها الحركة الصهيونية لحفز اليهود على الهجرة إلى فلسطين، إثارة فـزعهم فـي                
وقد نجحت  . البلدان التي يقيمون فيها، وإيهامهم بأنهم معرضون للخطر، وأن مالذهم الوحيد هو الهجرة              

  .هذه اآللية إلى حد كبير
مرة من البرامج النووية فـي المنطقـة،        : ولكن دولة الكيان الصهيوني، استمرت في سياسة إثارة الفزع        

وقد زاد عيار هذه الـسياسة،      . .  إلى آخر القائمة     ومرة من اإلخوان المسلمين، ومرة من حركة حماس،       
فيما يبدو، حتى نشطت الهجرة المضادة من فلسطين من جهة، وتسابق اليهود، من جهة ثانية، للحـصول                 

  .على جوازات سفرِ دوٍل أخرى، تحسباً مما قد يطرأ، وضماناً للمستقبل
: ، كتـب جـدعون ليفـي    )2/6/2011(في إحدى الصحف الكبرى التي تصدر داخل الكيان الصهيوني،          

 ألـف  100أن ما يقـارب  ” إريتز أخيرِتْ“وجدت دراسة أجريت في جامعة بار ايالن ونُشرت في مجلة      
وقد تعزز هذا التوجه خالل العقد الماضي، وتزايد هذا العـدد           . يحملون جوازات سفر ألمانية   ” إسرائيلي“

، الذين يحملون جـوازات     ”اإلسرائيليين“ء ألوف   كما يضاف إلى هؤال   .  آالف كل عام   7بمعدل يزيد على    
  .سفر أجنبية أخرى، معظمها لدول أوروبية

ويقول الكاتب، إن مبررات ذلك غريبة ومتنوعة، ولكن ما يكمـن فـي أساسـها جميعـاً، هـو القلـق                     
وقد غدا جواز السفر األجنبي وثيقة تأمين لمواجهـة         . واالضطراب، على الصعيدين الشخصي والوطني      

الذين يعتقدون بأن ذلك اليوم قد يأتي فـي نهايـة           ” اإلسرائيليين“وقد ثبت أن أعداد     . تسوء فيه الحال  يوم  
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للحصول على جـوازات سـفر دول       ” اإلسرائيليين“ويرى الكاتب، أن تهافت      .المطاف، تتزايد باستمرار  
ر، مـن أن    أخرى، هو بشكل من األشكال، رد فعل على سياسة الحكومة التي تثيـر فـزعهم باسـتمرا                

اإلخـوان  “االيرانيـة، أو    ” األسلحة النووية “يهودية أخرى توشك أن تقع، سواء بالتخويف من         ” محرقة“
ولذلك، يرى المواطنون في الكيان الصهيوني، أن مـن         . . في غزة   ” السفاحين“في مصر، أو    ” المسلمين

  .ئالطبيعي أن يتخذوا احتياطات من بينها تدبير جواز سفر بديل عند الطوار
لو كانت لدينا قيادة جديرة بوصف القيادة، واستعاضـت عـن زرع بـذور              : . . . ويضيف الكاتب قائالً  

على باب السفارة األلمانية أقـصر منـذ        ” اإلسرائيليين“لكانت طوابير   . . الخوف بفعل شيء للتقليل منه      
 أوروبـا بالدرجـة     قامت لتكون مالذاً للشعب اليهودي، من أهـوال       ” إسرائيل“إن  : ويقول .زمن طويل 

  .”إسرائيليين” تتحول اآلن إلى مالذ لل- في مفارقة تاريخية غريبة-األولى، ولكن أوروبا
، كتب فرانكلين المب، أن إحدى المفارقات العديدة الكامنة في          )4/6/2011(” كاونتر كرنتس “وفي موقع   

، أن هذا المـشروع الـذي       المشروع االستعماري الصهيوني الذي بدأ في القرن التاسع عشر في فلسطين          
يتآكل شيئاً فشيئاً، كان يطرح خالل معظم القرن العشرين، باعتباره مالذاً في الـشرق األوسـط ليهـود                  

أما اليوم، في القرن الحادي والعشرين، فإن أوروبا هي التي يعتبرها عدد كبيـر              . . أوروبا المضطهدين   
  .ذ المرغوب فيه لدى يهود الشرق األوسطمن محتلي األرض الفلسطينية غير الشرعيين، المال

” إسرائيلي“إذا كان أجدادنا يحلمون بجواز سفر       “ويستشهد الكاتب بقول الصحافي اليهودي، جدعون ليفي        
  .”للهرب من أوروبا، فهنالك العديد منّا اآلن يحلمون بجواز سفر ثانٍ للهرب إلى أوروبا

المنظمة األمريكيـة  (ودراسة أجرتها منظمة ايباك، ” سرائيلإ“ويتابع الكاتب قائالً، إن دراسات عديدة في        
، ودراسة أخرى أجراها الصندوق القومي اليهودي في المانيا، تبـين أن نحـو              )العامة” إسرائيل“لشؤون  

نصف اليهود الذين يعيشون داخل الكيان الصهيوني سوف يفكرون بمغادرة فلسطين في السنوات القليلـة               
 2008وقد وجدت دراسـة أجراهـا سـنة         . توجهات السياسية واالجتماعية الحالية   القادمة إذا استمرت ال   

قد تقدموا إلـى سـفارة أجنبيـة، أو    ” اإلسرائيليين“من % 59مركز ميراث مناحيم بيغن، في القدس، أن    
ينوون التقدم إلى مثل تلك السفارة، لالستعالم عن الحصول على جنسية وجواز سفر، أو تقـديم طلـب                  

  %.70ا اليوم فإن هذه النسبة تقدر بنحو أم. لذلك
بجوازات ” إسرائيلي“باإلضافة إلى حاملي جوازات السفر األلمانية، هنالك أكثر من مليون           : ويقول الكاتب 

  .”إسرائيل“سفر أجنبية أخرى، جاهزة في حال تدهور الحياة في 
 .أكثرها ترحيباً بهم، الواليات المتحدة    الذين يفكرون بالهجرة، ومن     ” إسرائيليين”ومن أشد الدول جاذبية لل    

جوازات سفر أمريكية، باإلضافة إلى ما يقارب       ” إسرائيلي“ ألف   500وفي الوقت الحالي، يحمل أكثر من       
  .ربع مليون من الطلبات التي تنتظر البت فيها

 وفي اللقاءات التي جرت في اآلونة األخيرة في واشـنطن، بـين الوفـد المرافـق لـرئيس الـوزراء                   
األمريكيين، منح المـسؤولون فـي منظمـة ايبـاك،          ” إسرائيل“، بنيامين نتنياهو، وعمالء     ”اإلسرائيلي“

 جوازات سفر أمريكية، لكل     - على عجل عند الضرورة    -ضمانات، بأن الحكومة األمريكية سوف تصدر     
  . .، الذين يسعون للحصول عليها ”إسرائيل“يهود 

أن بوسعهم أن يكونوا على ثقة من أن الكونغرس األمريكـي،           ” يلييناإلسرائ“كما أعلنت ايباك لمحاوريها     
القادمين إلعادة توطينهم، وتـسهيل     ” اإلسرائيليين“سيوافق على تخصيص منح مالية جزيلة، لكل اليهود         

  .”انتقالهم إلى بلدهم الجديد
، أو الحـصول    في الهجرة عن فلـسطين    ” اإلسرائيليين“إلى هنا ويلقي الكاتب الضوء على أسباب رغبة         

عجز جيلين أو   : ، ومن تلك األسباب   )باإلضافة إلى السبب الذي ذكره ليفي     . . (على جوازات سفر أخرى     
ولهذا السبب، ظهرت   . ثالثة أجيال من اليهود في دولة الكيان الصهيوني، عن ضرب جذور في فلسطين              

  . .نسلهم إلى بلدانهم األصلية  أي عودة المهاجرين أو -”إعادة الهجرة“نسبة عالية من ” إسرائيل“في 
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ومنها أيضاً، الخوف من أن يشعل المتدينون المتعصبون من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، الذين               
إلى دولة فاشية متطرفة، أكثر مما      ” إسرائيل“ ألف مستوطن، حرباً أهلية، ويحولوا       600يزيد عددهم عن    

  . هي اآلن
، وخاصة بين المهاجرين الـروس، الـذين        ”اإلسرائيلي“من المجتمع   ومن األسباب األخرى، الضغوط ض    

  .ترفض غالبيتهم الساحقة العقيدة الصهيونية
 وفد على فلسطين نحو مليون يهـودي مـن االتحـاد            1989منذ سقوط جدار برلين سنة ،     : يقول الكاتب 

ر تجمع في العالم لليهود     ، ويشكلوا أكب  %25بنسبة  ” إسرائيل“السوفييتي السابق، ليزيدوا بذلك عدد سكان       
، وهم يعودون زرافات    ”إسرائيل“ولكن اليهود الروس يشكلون اليوم أكبر مجموعة مهاجرة من          . الروس  

، ”اإلسـرائيلي “ووحداناً، ألسباب تتراوح بين معارضة الصهيونية، والتمييز العنصري فـي المجتمـع             
  .”إسرائيل“في ” ة لهمتوفير حياة كريم”والنكث بالوعود التي تتعلق بتوظيفهم، و

منـذ  ” إسـرائيل “من الروس الذين وفدوا إلى      % 22 ألف شخص أو     200وقد عاد حتى اآلن ما يقارب       
 2000وكما يقول الحاخام ريبيل الرزار، وهو كبير حاخامي روسيا منذ سنة ،           .  إلى بلدهم روسيا     1990

زء من المجتمع، وال يحتاجون إلى      إن اليهود الروس يعرفون اآلن أن بوسعهم العيش في روسيا كج          . .“ 
  . ”” إسرائيل“

، أو الشعور باحترامهم، حيـث يعتبـرون معظمهـم     ”إسرائيل“ومن األسباب أيضاً عدم قناعتهم بزعماء       
  . فاسدين 

يضاف إلى ذلك الشعور بالقلق والذنب، حيث اختطفت الصهيونية الديانة اليهودية، وحيث يجري إفـساد               
  .ةالقيم اليهودية التقليدي

أن أحد الدوافع الرئيـسية، وغيـر المتوقعـة،         ” اإلسرائيلي“ويتفق كثير من المراقبين في المجتمع       . . . 
لرحيل اليهود عن فلسطين، هو الصحوة العربية على مدى الشهور الثالثة الماضية، التي هزت الـدعائم                

  .التي تقوم عليها المنطقة
إذا كان الهدف التاريخي مـن   ) . . 15/6/2011(” مودرن رايتزرز “وكتب لورنس دافيدسون، في موقع      

ال ألن  . فيبدو أن هذا الهدف قد باء بالفشل        . . ، توفير مالذ قومي آمن ليهود العالم        ”إسرائيل“خلق دولة   
فهنالـك دراسـات    . كاتب هذه السطور يقول ذلك، بل ألن عدداً متزايداً من يهود تلك الدولة يقول ذلك                

سـوف يفكـرون    ” إسـرائيل “ا، تبين أن نحو نصف اليهود الذين يعيشون في          وخارجه” إسرائيل“داخل  
  .”اذا استمرت التوجهات السياسية واالجتماعية الحالية خالل السنوات القليلة القادمة. . بالرحيل عنها 

 ألـف   650 نحـو    2005غادر البالد سنة ،   . . .” إسرائيل“وفق ما ذكره مكتب اإلحصاء المركزي في        
كما تشير اسـتطالعات    . وكانت غالبيتهم العظمى يهوداً     . .  لمدة تزيد على سنة، ولم يعودوا        ”إسرائيلي“

يتعـاطفون مـع اليهـود الـذين        “،  ”إسرائيل“من اليهود الباقين في     % 80و% 60الرأي إلى أن ما بين      
  .” يغادرون البالد

 لديهم جوازات سفر أخرى صادرة      أما الذين يبقون، فتسود بينهم القناعة بأن األمر المأمون هو أن يكون           
  .من الواليات المتحدة أو الدول األوروبية

  24/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  الشعب لم ينه حالة االنقسام؟ .66
  عريب الرنتاوي

هبـاء  » الشعب يريـد إنهـاء االنقـسام      «وبات شعار   ...تبدو المصالحة الفلسطينية قد فقدت زخمها حقاً      
أجيل اجتماع القاهرة الذي كان مقرراً الثالثاء الفائت، يشير إلى رغبتها           وأحسب أن طلب فتح ت    ...منثورا
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أحسب أن التعطيل والتأخير هـذه  ....عن تنفيذ االلتزامات المبرمة» ، حتى ال أقول التراجع »التريث«في  
  .المرة، يصدران عن فتح أساساً

هو السبب الرئيس   » أيلولاستحقاق  «حركة فتح عن استحقاق المصالحة، أحسب أن        » تراخي«في تفسير   
فتح، السلطة والمنظمة، ال تريد أن تتقدم إلى األمم المتحدة بطلب االعتراف بدولة فلسطينية              ...وراء ذلك 

وثمة معلومات تفيد بـأن أطرافـاً عربيـة         ...حكومتها من حماس أو محسوبة عليها، أو حتى طرفاً فيها         
  .ح اندفاعتها على مسار المصالحة الوطنية على السلطة لكب- حتى ال نقول ضغطت -ودولية نصحت 

 أمريكية ضارية التفاق القاهرة ومسار المصالحة منذ        -وليس بخاف على أحد، أن ثمة مقاومة إسرائيلية         
ـ   » مقاومة«وهي  ...اليوم األول للتوقيع واالنطالقة على هذا الدرب       » نصائح تريث »تترجم نفسها اآلن، ب

كما تـشير   » القرار الوطني المستقل  «وها هي تعكس نفسها على      ...ةتصدر بلغات عدة وعلى ألسنة كثير     
  .لذلك وقائع األيام األخيرة

» الرغبات«صريح بهذه   » اعتراف«بالطبع، لم يكن منتظراً أبداً، أن يصدر عن فتح والسلطة والمنظمة،            
ظرة، واإلصرار  لذا كان االستمساك بسالم فياض مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة المنت         ...»الضغوطات»و

على رفض عرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة، واالكتفاء بأداء القسم أمام الرئيس، هو التعبيـر                
  .»الضغوطات»و» الرغبات«المضمر عن هذه 

قلنا من قبل، ونعيد القول اليوم، أن شخص رئيس الوزراء ووزرائه ليس باألمر بالغ األهمية والجوهرية،                
، ارتبط اسـمها باالنقـسام،      »شخصية إشكالية «لكن اإلصرار على    ...هو سيد األحكام  طالما أن التوافق    

وكان لها دور مباشر في تعميقه وإطالة أمده، هو تعبير عن نوايـا غيـر سـليمة فيمـا خـص ملـف                       
  .فال مصالحة مع اإلمالءات والشروط التعجيزية...المصالحة

 الفلسطينية من إبعاد فياض عن رئاسـة الحكومـة،          ندرك مدى الخشية التي تنتاب أوساط عدة في القيادة        
وندرك أيضاً عمق، األثر النفسي المباشر لتـأخر        ....خصوصا لجهة استمرار تدفق الدعم المالي للسلطة      

ولكننا ندرك أيضاً، ومن دون     ...صرف الرواتب في كل مرة طالبت فيها فتح، بتغيير الحكومة أو تعديلها           
فـال يجـوز أن     .... األسباب بالذات، يجب تغيير الحكومة رئيساً وطاقمـاً        أن يساورنا أي شك، بأنه لهذه     

وال ...تتقرر عالقات الشعب الفلسطيني الدولية، من خالل شخص أياً كان موقعه، ومهما ارتفعت قامتـه              
هذا تدخل سـافر    ...يجوز أن ترتبط المساعدات الممنوحة للشعب الفلسطينية بشخص معين أو قناة معينة           

ونجدها فرصة  ...الفلسطينية الداخلية، هذا ابتزاز وفساد في األرض، ما بعده ابتزازه أو فساد           في الشؤون   
أن نعيد االعتبار للمؤسسية الفلسطينية التي هي أكبـر مـن أي            » ربيع العرب »في مناخات المصالحة و   

شخص ومنصب، وللقرار الفلسطيني المستقل الذي يتعرض للتهديد من جهات عدة، ولـيس مـن جهـة                 
  .بعينها

لتنفيذ االتفاق، وأن تسمي األشياء     » فترة سماح «وأن تطلب فتح    ...بمقدور قيادتي الحركتين أن تتصارحا    
ومن صبر على االنقسام أربع سنوات، بمقدوره أن        ..»فلكية«فالمهلة حتى أيلول المقبل ليست      ...بأسمائها

الشعب الفلسطيني رهن ببقاء    لكن طرح المسألة في سياق يوحي أن خالص         ...يصبر أربعة أشهر أخرى   
في كفة والوحدة الوطنية في     » شخص بعينه «وأن وضع   ...رجل واحد في منصبه، أمر ال يمكن القبول به        
  .كفة ثانية، أمر ال يمكن أن يتقبله عقل وال منطق

نريد أن نفـتح صـفحة      ...ال نريد أن ندخل في سجال حول جنس المالئكة أو أن نعود لحوار الطرشان             
هل ضمرت النخبة   ...هل هذا كثير على الشعب الفلسطيني     ...حكومة جديدة، ورئيس وزراء جديد    جديدة، ب 

أال يكفي فيـاض أربـع      ...الفلسطينية وعز الرجال حتى نبقى ندور في ذات الحلقة وحول األسماء ذاتها           
فـتح  المنطق يقول أن حماس تتخلى عن هنية وحكومتـه، و         ...سنوات وأزيد قليالً في تصريف األعمال؟     

تتخلى عن فياض وحكومته، ونأتي بحكومة جديدة ورئـيس وزراء جديـد، ال نريـد أن نعيـد واقعـة                    
» المناكفـة »إنها...إنها الفتنة إن وقعت   ...من جديد، هذا يعزل صاحبه وذاك يبقيه ويبقى عليه        » التحكيم«
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، وفي هـذا الوقـت      ، فهل هذا ما تحتاجه القضية الفلسطينية      »اإلمالءات»و» لي األذرع »و» المماحكة»و
  .بالذات ؟

  24/6/2011، الدستور، عمان
  

  بين العربي والعرابي .67
  عوني صادق

 يناير تتعثر، سـواء     25اإلنجازات التي تحققت في الملف الفلسطيني بفضل السلطات المصرية بعد ثورة            
ـ           ” اتفاق المصالحة “في ما يخص     صر، أو ما يخص معبر رفح، أو موضوع المعتقلين الفلسطينيين في م

وهو ما يثير األسى في نفوس الفلسطينيين، ويطرح التساؤالت حول ما إذا كـان التعثـر فـي الملـف                    
علـى  ” المخـاوف “الفلسطيني يعكس تعثراً في مسيرة الثورة المصرية نفسها، وهو ما يثير الكثير مـن               

  .الثورة، وهنا تكون سياسة مصر الخارجية هي مركز الثقل ومكان االختبار
 أنه بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ومجيء حكومة الفريق أحمد شـفيق،               يلفت النظر 

لكن التغيير بدا واضحاً    . استمرت السياسة الخارجية من دون تغيير، وال حتى على مستوى التصريحات            
مع مجيء حكومة الدكتور عصام شرف التي ضمت أبرز وجوهها وزيراً للخارجية هو الـدكتور نبيـل                 

وضع كل النقاط على كل الحروف في ما يتعلق بـضرورة مراجعـة الـسياسة              “بي، الذي بادر إلى     العر
ومن أول تصريح له أكد الوزير الجديـد        . ، كما جاء في افتتاحية صحيفة فلسطينية        ”الخارجية المصرية 

 ، وأشار إلى أن مـصر قـد تعيـد     ”أن الحصار الذي تشارك فيه مصر ضد غزة يخالف القانون الدولي          “
وكان قد  ) . 2011-3-8-القدس(بنودها  ” إسرائيل“إذا تبين مخالفة    ” إسرائيل“النظر بمعاهدة السالم مع     

  .”معيب ومخز“اعتبر الموقف المصري من حصار غزة بأنه 
الفلسطينية جاهزاً، إال مـن بعـض       ” اتفاق المصالحة “لم يطل الوقت بعد تولي العربي منصبه حتى كان          

وقد رأى كثيرون أن ترشـيح      . جاء التوقيع عليه بعد اختياره أميناً للجامعة العربية         اللمسات القليلة، وإن    
العربي ألمانة الجامعة العربية كان طريقة للتخلص منه، بسبب تصريحاته التي لـم تكـن مقبولـة فـي                   

ا ، وهي أخطر تهمة يمكن أن توجهه      ”معاد للسامية “واشنطن، وتل أبيب التي وصفته وسائل إعالمها بأنه         
-5-18 -الـشروق (وقد ذكـرت صـحيفة      . القيادات الصهيونية لمن يقف في وجه سياساتها العدوانية         

بذل جهداً ملموساً في إنجاز المصالحة أثناء توليه منصب وزير الخارجيـة، ووعـد   “أن العربي   ) 2011
 بشدة اسـتبدال    قاوم“وأشارت الصحيفة المصرية إلى أنه       .”ببحث اإلجراءات الالزمة إلعادة فتح المعابر     

 دولـة   22إدارة  “، وإن أعادت السبب إلـى أن        ”منصبه وزيراً للخارجية بمنصب أمين الجامعة العربية      
  .” تبدو عقيمة ومحبطة في كثير من األحيان- ال تعرف رأسها من قدمها -عربية 

 إيران الثالجة   هذه األيام وبالتزامن مع تعثر اتفاق المصالحة والعمل في معبر رفح، ودخول العالقات مع             
من جديد، أي مع تعثر العناوين التي وضعها نبيل العربي لسياسة مصر الخارجية، تم اإلعالن عن تعيين                 

  .السفير محمد العرابي وزيراً للخارجية المصرية
وفي رأي الدكتور عبداهللا األشعل، مساعد وزير الخارجية المصري السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية،             

تعيين العرابي وزيراً للخارجية يهدف إلى تكريس نتاج نظام مبارك الـذي لـم              “بيان له أن    كما جاء في    
  .”تتخلص منه وزارة الخارجية

ويرى البعض أن أزمة العرابي أنه مطالب بالسير على خطى نبيل العربي الذي قطع خطوات هائلة فـي                 
إن أهمية هذين الملفين تكمن     . ” يرانيملف السياسة الخارجية، وفي مقدمتها الملف الفلسطيني والملف اإل        

في أنهما ال يمكن التقدم فيهما دونما القطع مع سياسات العهد البائد وعالقته بكل من الواليـات المتحـدة                   
أما غيرهما من الملفات    . والكيان الصهيوني، وال يبدو في ما عرف عن العرابي أنه مستعد لهذه المهمة              

 التوجهات المصرية   -إن شاءت -” تموه“فيهما بسهولة يمكن أن     ” المداورةسياسة المناورة و  “فيمكن اتباع   



  

  

 
 

  

            36 ص                                    2185:         العدد       24/6/2011 الجمعة :التاريخ

الجديدة المفترضة بعد الثورة، وقد يعتبر البعض هذه السياسة مناسبة في الفترة االنتقالية التي تمـر بهـا                  
  .مصر

هناك في العالم من رأى أن الخطوات التي قطعها نبيل العربي على طريق إعادة صياغة سياسة مـصر                  
دليالً واضحاً على رغبة مـصر فـي دبلوماسـية ال تخـضع للمـصالح               “لخارجية بعد الثورة أعطت     ا

  .، وتفصح عن تغيير كبير تجاه الفلسطينيين وإيران”األمريكية
أن كثيراً من المراقبين الدوليين يعتقدون أن التقـارب         “رأت  ) 2011-6-12 -جابان تايمز (لكن صحيفة   

كذلك ترى الصحيفة   . ”  اللتقاط الصور أكثر مما سيعطي نتائج ملموسة        اإليراني سيتيح فرصاً   -المصري
مع دخول مصر مرحلة جديدة من مسيرتها، فإن التغيرات الكبرى في الـسياسة الخارجيـة               “اليابانية أنه   

فالمصالح العربية التقليديـة    . التي توقعها المحللون، ستبرهن على أنها أقرب إلى توابع الزلزال المحدودة          
ل تواصل تأثيرها في سياسة مصر الخارجية، وهذا في المقام األول يعني الحفـاظ علـى الوضـع                  ستظ
  .”القائم

لحقـوق  ” الـضمير “أي وضع؟ لنأخذ معبر رفح مثاالً، ولنقرأ تصريح خليل أبو شمالة، مدير مؤسـسة               
كان قطاع غزة   تعني عملياً أن كل مواطن فلسطيني من س       “اإلنسان، الذي اعتبر أن التسهيالت المصرية         

  .” عاما15ًستكون حصته في السفر مرة واحدة كل 
ال يوجد مصري واحد يقبل بهذه السياسة غير المبـررة  “: أما يوسف رزقة، أحد قادة حماس، فكتب يقول      

! ”وال يوجد فلسطيني واحد يملك تفسيراً دقيقاً لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات معبر رفح              . 
  . يناير25وليس هذا المنتظر من ثورة ) . 2011-6-18-48موقع عرب (

  24/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  الفلسطينيون في مواجهة اإلسرائيليين سكاناً .68
  مصطفى يوسف اللداوي. د

منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وقادة الحركة الصهيونية يحلمون بأرض فلسطين خالية مـن سـكانها                
يه أفواج المهاجرين اليهود األولى تصل إلى فلسطين وتـستوطن فيهـا،            العرب، في الوقت الذي بدأت ف     

وتشتري آالف الدونمات بمساعدة الوكالة اليهودية وعشرات األثرياء اليهـود، وتبنـي فيهـا عـشرات                
التجمعات السكنية، وقد كانوا يسابقون الزمن وهم يحاولون زيادة أعدادهم، ومضاعفة مـستوطنيهم فـي               

طينية، فحلم إسرائيل كان ومازال المزيد من األرض، والقليل من الـسكان العـرب،              مختلف المدن الفلس  
والكثير من السكان اليهود، فقد أدركوا أن اإلنسان اليهودي هو عماد مشروعهم االستيطاني، وأنه بـدون                

رض المهاجر اليهودي فلن تكون لهم دولة إسرائيلية فوق األرض الفلسطينية، ولن يتمكنوا من إعمار األ              
التي يسيطرون عليها، كما لن يتمكنوا من حمايتها والحفاظ عليها تحت سيطرتهم، فقد كانوا يدركون أنهم                
في مواجهة شعبٍ وأمة أكثر عدداً منهم، وأكثر ارتباطاً باألرض والمقدسات منهم، ولهذا انـصبت كـل                 

آالف اليهـود لالسـتيطان     مشاريعهم االستراتيجية على تفريغ فلسطين من سكانها العرب، وجلب مئات           
مكانهم، والسيطرة على أرضهم وإعمارها وصبغها بالصبغة اليهودية، وشطب هويتها العربية التاريخيـة             

  .األصلية عنها
  القطاعات العسكرية

اعتمدت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، وقادة الجيش اإلسرائيلي، ومختلف قادة القطاعات العسكرية فيه            
وطرد السكان الفلسطينيين من أرضهم، فاتبعت معهم سياسة األرض المحروقة، فـدمرت            سياسة التهجير   

بيوتهم وبساتينهم وممتلكاتهم، وأقدمت على ارتكاب مئات المجازر الجماعية بحقهم، والحقـت رجـالهم              
وشبابهم، وعمدت إلى جمعهم في المدارس والساحات العامة وقتلهم بدمٍ بارد، في الوقـت الـذي كانـت           

ل للسكان مغادرة مناطقهم، واللجوء إلى دول الجوار، فهيأت لهم الطريق للعبور إلى األردن وسوريا               تسه
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ولبنان ومصر، فخرج خالل العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين مئات آالف الفلسطينيين مـن               
رت المـساعي   فلسطين التاريخية، ليشكلوا أكبر حالة لجوء يشهدها العالم في العصر الحـديث، واسـتم             

اإلسرائيلية المحمومة في تفريغ األرض من سكانها، ولكنها اتبعت معهم سياسة اإلبعاد الفردي، أو اإلبعاد               
الضيق، الذي طال أفراداً وأسراً بأكملها، فضالً عن فرضها لعدد من القوانين واألنظمة التي تقيد عـودة                 

 لم الشمل التـي تتطلـع إليهـا آالف العـائالت            المسافرين والغائبين الفلسطينيين، وتحول دون إجراءات     
الفلسطينية، التي مزقتها وشتتها القوانين واإلجراءات اإلسرائيلية العديـدة، فحالـت دون األب وأوالده،              

  .والزوج وزوجته، واألخ وأشقائه
  تقلب الحقائق وتغير سنن التاريخ

تغير سنن التاريخ ونـواميس الحيـاة،       ظنت إسرائيل أنها تستطيع أن تسابق الزمن، وأن تقلب الحقائق و          
وأنها ستنجح في تطهير األرض الفلسطينية من سكانها العرب، وستنظفها من شوائبها، وأنها ستجعل منها               
أرضاً يهودية نقية خالصة للمهاجرين اليهود، ال ينازعهم فيها أحد، وال يزاحمهم على جغرافيتهـا أحـد،             

 وديموغرافياً، مما يجعل من حلم استعادة الفلـسطينين ألرضـهم           وأنها ستنتصر على الفلسطينيين سكانياً    
مستحيالً، وظنت أن إجراءاتها التعسفية اليومية المتمثلة في القتل والطرد واالعتقال والمنع، ستقتل األمل              
في نفوس الفلسطينيين، وستجبرهم على التعاطي مع الوقائع الجديدة، واالعتراف بالحقائق التي تنطق بها              

دولة آمنة مطمئنة، ال خطر يحـدق       " إسرائيل"قام واإلحصائيات، وأنها ستقنع المهاجرين اليهود بأن        األر
بها، وال قالقل فيها وال اضطرابات، وال مظاهرات وأحداث شغب، وال وجود فيها لمقاومة مـسلحة، وال      

ـ            رب الفلـسطينيين قـد     لعمليات عسكرية، وأنهم أصحابها الحقيقيون، وأن الذين كانوا يسكنونها من الع
رحلوا، ولم يعودوا فيها، ومن بقي منهم فيها سيرحل، وستجبره السياسات اإلسرائيلية على المغادرة، ولن               
يقوى على مواجهة اآللة العسكرية المتطورة، وال القدرة اإلسرائيلية الكبيرة على الحلول مكانهم وطردهم              

  .من أرضهم
  المشروع الصهيوني
يبوا ظن اإلسرائيليين جميعاً، وأسقطوا رهانات أرباب المشروع الصهيوني، وأثبتـوا           ولكن الفلسطينيين خ  

أنهم مرتبطين بأرضهم، وملتصقين بترابهم، ومتعلقين بوطنهم، وهم في داخل الوطن أكثـر عـدداً مـن                 
اليهود كلهم، مستوطنين ومهاجرين، وأن أعدادهم في إزدياد، وسكانهم في تكاثرٍ مـستمر، وهـم الـذين            

بغون أرضهم بهويتهم الدينية والحضارية اإلسالمية والعربية، وأنهم متمسكين بأرضهم مهما تعاظمت            يص
الخطوب، واشتدت األزمات، وأنهم لن يكرروا اللجوء من جديد، ولن يتركـوا أرضـهم ولـو حـاول                  

خـالل  اإلسرائيليون حرقهم فيها، وقد أثبتت سياسة شارون ومن بعده في الضفة الغربية وقطاع غـزة،                
العدوان على مخيم جنين والحرب على قطاع غزة، أن العدوان اإلسرائيلي مهما بلغ في وحشيته عليهم،                
وأن القصف مهما نال منهم فلن يجبرهم هذه المرة على الرحيل والمغـادرة، وسـيبقون فـي أرضـهم                   

ذه المرة مـن    منزرعين ثابتين شامخين عصيين على االستئصال والخلع والطرد، ولن تتمكن إسرائيل ه           
تطبيق سياستها، وتحقيق أحالمها بترانسفير فلسطيني آخر، كما لن تتمكن من تغيير المعادلـة الـسكانية                
الجديدة، التي خلقها الفلسطينيون في الداخل، والتي ستفرض على األرض واقعاً مغايراً يصعب تجاهله أو               

 ومهاجرين، ونسبة الذكورة لديهم تتناقص،      إنكاره، فأعداد اليهود في فلسطين في انخفاضٍ مستمر، مواليد        
ودرجة الشباب فيهم تتراجع، والشيخوخة فيهم تتقدم، وحلمهم في األرض يتزعزع، واحساسهم بـالخطر              

  .يتعاظم، وميلهم نحو السفر والرحيل يتزايد
  الوطن والشتات

ئون منهم في الـشتات     الفلسطينيون في الوطن والشتات يفوق عددهم اليوم العشرة ماليين فلسطيني، الالج          
يتطلعون إلى اليوم الذي يعودون فيه إلى فلسطين، ويستعيدون حقهم فيها إقامةً وأمالكـاً، وقـد أثبتـت                  
مسيرات النكبة لهذا العام عزم الفلسطينيين جميعاً بكل أجيالهم الشابة والعجوز على العـودة إلـى أرض                 
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 وطردهم منها، وأما الفلسطينيون فـي الـضفة         الوطن فلسطين، واإلقامة فيها، وتحريرها من مستعمريها      
، فإن أعدادهم في إزدياد مستمر، وقدرتهم علـى التوالـد           48الغربية وقطاع غزة واألرض المحتلة عام       

والتكاثر والتزايد تهدد المشروع الصهيوني كله، وهم عما قريب سيكونون أكثر عدداً من كـل الـسكان                 
الفلسطينية في أرضنا عالية، ونسبة المواليد كبيرة، ونسبة الذكور         اليهود المقيمين في أرضنا، فالخصوبة      

               ،شـاب فتـي إلى اإلناث الفتة، وتعويض الشهداء والغائبين يفوق التصور، والمجتمع الفلسطيني مجتمع
نسبة الشباب فيه تفوق النصف، ومعدل اإلزدياد العام في ارتفاع، والتجدد في المجتمع الفلسطيني مستمر،               

تماء متجذر، والعقيدة باقية ال تتزعزع وال تضعف، بأن األرض إلى سـكانها سـتعود، وسـيرحل                 واالن
الغاصبون عنها، ولن يحميهم من قدر الشتات الجديد غير القبول بالعدل، واإلقرار بالحق، وإعادة الحقوق               

  . إلى أصحابها، فنحن أصحاب الحق وعمار األرض
  21/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
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