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  ونتنياهو يرفض تصريحاته.. ل الدولتينداني دانون يعلن أن حكومة نتنياهو تعارض ح .1

في تصريحات قد تكون صـادمة لـالدارة    أنه ورام اهللا من 9/6/2013الحياة الجديدة، رام اهللا،  نشرت  
األميركية وجهود وزير خارجيتها جون كيري العادة اطالق المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،            
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ب الليكودي داني دانون أن الحكومة الراهنـة فـي إسـرائيل            أعلن نائب وزير الجيش اإلسرائيلي والقط     
  .برئاسة بنيامين نتنياهو تعارض حل الدولتين لشعبين

اإلخباري باللغة االنجليزية أنه لم يجر أبدا نقاش حول هـذه           " تايمز أوف إسرائيل  "واضاف دانون لموقع    
  .كود وحزب البيت اليهوديالمسألة وإذا طرحت للنقاش أصالً ستلقى معارضة معظم وزراء اللي

ومن المتوقع أن يصل خالل األسبوع وزير الخارجية األميركية للمنطقة في زيارة هي الخامسة منذ توليه                
  مهام منصبه في محاولة العادة إحياء عملية السالم

ائيل وقال دانون ان نتنياهو يواصل الدعوة إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين إدراكًا منه بأن إسـر               
وأشار إلى معارضة محتملة داخل الحكومة وحزب الليكود لتقدم ما قد           . لن تتوصل يوما إلى اتفاق معهم     

  .يحصل في هذا االتجاه أيضا
ان المجتمع الدولي يستطيع أن يقول ما يـشاء         "وبالنسبة للبناء االستيطاني في القدس المحتلة، قال دانون         

  ".ونحن نفعل ما نريد
 في وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن خشيتها من إضرار هـذه التـصريحات بـصورة               وأعربت مصادر 

  .إسرائيل في العالم حيث تناولتها العديد من المواقع على شبكة االنترنت
 مكتـب رئـيس الـوزراء       ، أن د ب ا  نقال عن وكالـة      أبيبتل  من   9/6/2013الرأي، عمان،   وذكرت  

فسه عن تصريحات ادلى بها نائب وزير الدفاع االسرائيلي دانـي           االسرائيلي بنيامين نتنياهو نأى امس بن     
دانون بان اغلبية قوية في الحكومة واالئتالف تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين وسوف ترفض اقامة               

  .دولة فلسطينية اذا طرح االقتراح للتصويت
حسبما ذكـرت   « يل  التمثل موقف رئيس الوزراء وحكومة اسرائ     «وقالت مصادر إن تصريحات دانون      

  .امس» صحيفة تايمز اوف اسرائيل
وان مواقفه بشان دعم    « مهتم باستئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة       «واضافت المصادر ان نتنياهو     

نتنياهو يدعو رئيس السلطة الفلسطينية الـى اسـتئناف         « وتابعت   .حل الدولتين لم يطرأ عليه اي تغيير      
  .»ف تثار فيها كل القضايا للمناقشةالمحادثات بدون تأخير والتي سو

  
  من الدرجة العليا  نجمة الشرفوسام يقلد فياض عباس .2

 قلد الرئيس محمود عباس، رئيس الوزراء السابق سالم فياض، وسام نجمة الشرف من : وفا–رام اهللا 
رئيسا الدرجة العليا، وذلك تقديرا لدوره الوطني في خدمة قضيته الوطنية وشعبه، طوال فترة عمله 

للحكومة الفلسطينية، وتثمينا لجهوده في حشد الدعم الالزم لتنفيذ خطط التنمية وعملية إعادة بناء وتطوير 
  .المؤسسات الفلسطينية

وحضر مراسم التقليد التي جرت بمقر الرئاسة برام اهللا أمس، عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة 
  .وكبار المسؤولين في مؤسسة الرئاسةالتحرير الفلسطينية، وعدد من الوزراء، 

  9/6/2013الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  يعين وزيراً للثقافة من الخليل بعد احتجاج على عدم تمثيل المدينة اهللا الحمد .3
عين رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمداهللا أمس، الدكتور أنور أبو عمشة من مدينة :  سما–الخليل 

ثقافة، وذلك بعد أن اعتصم عشرات المواطنين من المدينة على دوار ابن رشد وسط الخليل وزيراً لل
  .المدينة استنكاراً لما أسموه تهميش مدينتهم وعدم تمثيلها في تشكيلة الحكومة الجديدة

الخليل تشكل ثلث الوطن، وهي قلعة االقتصاد الوطني، وتُدخل «: وقال أحد المشاركين في االعتصام
إعادة النظر في تشكيل «وطالب المشاركون بـ . »ي المئة على الحكومة، لماذا تهميشها؟ ف50أكثر من 

 . »الحكومة وتشكيل حكومة منصفة ألبناء محافظة الخليل
  9/6/2013الحياة، لندن، 

  
  عدد األسرى الذين بدأوا في حالة تمرد وعصيان في ازدياد:  قراقععيسى .4

المحررين عيسى قراقع إن عدد األسرى الذين بدأوا في حالة قال وزير شؤون األسرى و:  وفا-رام اهللا
تمرد وعصيان، وعدم التزام بقوانين وإجراءات إدارة السجون ازداد في أكثر من سجن، في حين اشار 

  .محامو الوزارة إلى تدهور صحة عدد من األسرى في سجون االحتالل
فضهم الوقوف على العدد اليومي المتبع في  أسيرا بدأوا بر45وأضاف قراقع في بيان أمس إن ما يقارب 

السجون، ورفضوا ارتداء زي إدارة السجون، وخلعوه وألقوه إلى إدارة السجن، مطالبين بالتعامل معهم 
كأسرى حرب وأسرى حرية، مشيراً إلى أن إدارة السجون أعلنت حالة استنفار أمام هذه الخطوة التي 

م زجهم في زنازين انفرادية وفرض عقوبات مختلفة عليهم؛ قامت بها مجموعة نخبوية من األسرى، وت
تمثلت بالحرمان من زيارات األهل بشكل مفتوح، والحرمان من الكنتين، والحرمان من لقاء المحامين، 
وفرض غرامات مالية عليهم تسحب من حساباتهم الخاصة بالكنتين، إضافة إلى وضعهم في زنازين تخلو 

  .ياتية وعزلهم عن العالممن أية مقومات إنسانية وح
  9/6/2013البيان، دبي، 

  
   التحرير تؤكد حيادية الموقف الفلسطيني من الصراع السوريمنظمة .5

اكد وفد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة مسؤول ملف الالجئين :  كمال زكارنة- عمان
كل من سوريا ولبنان حيادية الموقف الفلسطيني في المنظمة الدكتور زكريا اآلغا خالل زيارته الثانية ل

من الصراع العسكري الدائر في سوريا ورفض زج المخيمات الفلسطينية في اتون هذا الصراع وادانة 
 انه "الدستور"وقال عضو الوفد بالل قاسم لـ. اي طرف يحاول جر الجالية الفلسطينية للمشاركة فيه

ع السوري تم زج المخيمات الفلسطينية في سوريا في اتون نتيجة تداخل الوضع الفلسطيني مع الوض
  .الصراع جزئيا ونحن ندين ذلك ونرفضه ونسعى الى وقفه بكل الوسائل

وقال لقد طالبنا السلطات السورية بتوفير كل التسهيالت والضمانات االمنية لعودة الالجئين الذين نزحوا 
ماتهم وابعادهم عن الصراع السوري الداخلي والعمل من المخيمات في سوريا الى لبنان وغيرها الى مخي

على اخراج المسلحين من داخل المخيمات الفلسطينية في سوريا وخاصة مخين اليرموك الذي بقي فيه 
  من سكانه الذين نزحوا منه بسبب تواجد المسلحين فيه مبينا ان المخيم بدون ماء وكهرباء % 20اقل من 
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اعا صعبة وبائسة ويتعرضون لمضايقات دائمة اثناء الدخول والخروج والمتواجدين فيه يعيشون اوض
  .ألي سبب كان

  9/6/2013الدستور، عمان، 
  

  غزة تحذر من التحضيرات التي تجريها السلطة الستئناف المفاوضاتفي  حكومةال .6
حذرت حكومة غزة من التحضيرات التي تجريها السلطة الفلسطينية الستئناف المفاوضات دون : غزة

إحاطة الفصائل والشعب الفلسطيني بمعلومات حول الموقف الذي سيقدمه الجانب الفلسطيني للجانب 
  .األميركي

النقطة الخاطئة التي ترقى «: وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة
لفصائل وال منظمة التحرير إلى مستوى الخطيئة في عمل السلطة الفلسطينية أنها ال تكاشف شعبها وال ا

الفلسطينية بشكل واضح على تطور العالقات في موضوع التسوية، وتفرض تكتما كبيرا وتجعل الساحة 
في حيرة شديدة من أمرها حول ترتيبات التسوية، وال تستطيع الجماهير الفلسطينية أن تقدم رؤيتها إلى 

 .»جانب وجهة نظر السلطة
  9/6/2013الشرق األوسط، لندن، 

  
  المنطقة ُمقبلة على انفجار سيصب في صالح قضية فلسطين: رزقة .7

أكد الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني، أن المنطقة بأكملها ُمقبلة : غزة
  .على انفجار سيصب في صالح القضية الفلسطينية، وسيهدد بزوال االحتالل الصهيوني

الرسمية إن مسيرة القدس العالمية التي " الرأي"وكالة ) 6-8(ه اليوم السبت وقال رزقة في تصريحٍ نقلت
 دولة بالعالم، استطاعت أن تحقق جزءاً من أهدافها التي تحتاج إلى متابعة عربية من 50نظمت أمس في 

  .قبل القادة والعلماء والمثقفين لتحقيق ما تبقى منها
عربية مقاومة الشعب الفلسطيني بمبادرة تغدر بجهوده إنه لمن العار أن تُحاصر العواصم ال"وأضاف 

  ".الوطنية وتنتقص من حقوقه التاريخية والدينية
 عاماً على احتالل القدس يبقى الشعب الفلسطيني األكثر تمسكاً بحقه على 46وأشار إلى أنه وبعد مرور 

  .أرضه واألكثر استعداداً للمقاومة والتضحية بإعداده جيل التحرير
  8/6/2013 الفلسطيني لإلعالم، المركز

  
 مات مسموماًعرفات :  اللبنانيةالديار .8

اظهرت التحقيقات في فرنسا كما نشرتها جريدة فرنسية ان المعالجة الفرنسية ألبو عمار توصلت الى 
نتيجة التي تظهر ان هنالك سما وضع في جسمه وأن االطباء الفرنسيين حددوا نوع السم وهي مادة 

 رفضوا االعالن انه مات بسم ام بدون سموم كي ال يدخلوا في صراع بينهم وبين كيمياية لكنهم
 السر، فقرر الرئيس شيراك ابقاء الموضوع إذاعةاالسرائيليين وبينهم وبين الفلسطينيين ألنه ال يمكنهم 

  .سريا ومن اسرار الدولة الفرنسية العليا
سيطة تم رشّها على الوسادة التي ينام عليها ياسر وترجح االوساط العسكرية االمنية ان مادة كيميائية ب

وأنها هي السبب في دخول السم الى االذن والى كل المسام الجلدية . عرفات وهي دون رائحة ودون لون
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لكن فرنسا ال تريد الدخول . اضافة الى اقتراب السم من الشفاه عند النوم على الوسادة. التي عنده
  .ت امام المحكمة الدولية وامام محكمة تحقق بالموضوعبالتفاصيل واآلن القضية أصبح

ويبدو ان فرنسا لن تعلن اي نتيجة بل ستترك للمحكمة كشف الحقيقة في هذا الموضوع، وكل ما ستفعله 
هو تقديم بيانات فحص الدم والصور دون ان تقدم معلومات بشأن المادة الكيميائية، وذلك تحت ضغط 

 عن ان وضع شارون في الغياب المستمر غير عادي وغير طبيعي، وقد في وقت تدور اسئلة. اسرائيل
يتم االعالن عن وفاته بعد انتهاء التحقيقات والمحاكمات بشأن ياسر عرفات وعندها سيظهر ان شارون 
اعطى االمر بقتله بالسم ثم يتم االعالن عن موت شارون وتنتهي قضية اغتيال ياسر عرفات مع االعالن 

  .عن موت شارون
  7/6/2013الديار، بيروت، 

  
   محرراً أسيرا180ًرام اهللا تقرر قطع رواتب في حكومة ال .9

رام اهللا على قطع رواتب مائة وثمانين أسيرا محررا، " حكومة"المالية التابعة لـ " وزارة"أقدمت : رام اهللا
 التزامهم عدم"من الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في سجون االحتالل الصهيوني، وذلك بحجة 

  ".بالشرعية الفلسطينية
رام اهللا " حكومة"المالية التابعة لـ" وزارة"إن " المركز الفلسطيني لإلعالم "وقالت مصادر خاصة لمراسل 

شؤون األسرى والمحررين قامت بابالغ مائة " وزارة"في الضفة المحتلة، وبناء على تعليمات من 
، دون "عدم التزامهم بالشرعية"لشهرية منذ شهرين بحجة وثمانين أسيرا بأنه تقرر قطع مخصصاتهم ا

  .تقديم أي توضيحات أخرى لهم
  8/6/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وزير في حكومة رام اهللا يعتدون على ناشط النتقاده السلطةل مرافقون .10

 الناجي، وجه ناشط فلسطيني اتهامات لمرافقي وزير االقتصاد الفلسطيني بالضفة، جواد: مبيت لح
في بيت لحم، وتوجيه " المؤتمر الوطني لمقاطعة إسرائيل"باالعتداء الجسدي عليه بعد جدل جرى خالل 

  .ضده" بذيئة"الوزير ألفاظ 
أن مجموعة من مرافقي الوزير " قدس برس"وأوضح الناشط نزار بنات من الخليل في حديث لـ 
بته بعد انتهاء المؤتمر الذي شهد مالسنة مع استطاع التعرف على اثنين منهم باألسماء، هاجموا مرك

  .الوزير، حيث اعتدوا عليه بالضرب بآالت حادة وجرى نقله للمستشفى
وأشار بنات إلى مالسنة وقعت بينه وبين الوزير خالل فقرة نقاش بين الحضور والمتحدثين، حيث أقر 

ية التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي الناشط بنات بأنه هاجم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على خلف
  .وتطرق إلى حديث رئيس السلطة محمود عباس حول التنسيق األمني واقراره بذلك

بعد هذه المداخلة هاجمني وزير االقتصاد جواد الناجي بألفاظ بذيئة رغم إنسحابي من القاعة، "وتابع بنات 
متواجدين الذين طالبوه باالعتذار فرفض ، وطالب بإسكاتي، مما أثار حفيظة ال"الكلب"فقد وصفني بـ

  ".ذلك
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أن الحضور طردوا الوزير ناجي بعد " قدس برس"وأكد عدد من الحاضرين للمؤتمر في حديث لـ 
رفضه االعتذار للشاب بنات على االلفاظ البذيئة وتحويل االمر لخالف شخصي رغم انه كان في اطار 

 .نقاش سياسي عام
  8/6/2013 قدس برس، 

  
   في قطاع غزة ألف شاب100طلق مخيمات جيل العودة بمشاركة حماس ت .11

فـي كافـة    " جيل العودة "أطلقت حركة حماس يوم السبت مخيماتها الصيفية لهذا العام تحت شعار            : غزة
وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية في مؤتمر صحفي عقد بمدينة             .محافظات قطاع غزة  

سينخرطون في مخيمات حركته الصيفية التـي انطلقـت فـي كافـة              ألف طالب وطالبة     100غزة أن   
  ".جيل العودة"المحافظات وتحمل اسم 

أبرزها ربط الجيل   , وذكر أن حركته اعتادت على تنظيم هذه المخيمات في كل عام لتحقيق أهداف سامية             
ق من ديننا، وغرس    بوطنه وبالثوابت التي هي عنوان مخيماتنا الصيفية، وإيجاد مساحة من الترفيه المنبث           

  .مفاهيم تربوية صالحة عندهم
نحن نعتز بإنجازات هذه المخيمات التي تغرس في عقول شبابنا مفهوم العودة وترسخه في              : "وقال الحية 

كافة أعمالهم، واحتضانها لهم فهم ذخيرة للوطن، وهذا إنجاز جديد على قاعدة الوحدة، ونـستذكر روح                
  ".عاد السياسيةالتأخي على أمل التوحد في األب

بدوره، أشاد وزير الشباب والرياضة بغزة محمد المدهون بدور المخيمات فـي رسـم مـسار العـودة                  
وكحاضنة تربوية مميزة، مطالبا بالمتابعة الجدية حتى تتحقق األهداف التي وجدت من أجلها، والنظر إلى               

  .ما بعدها
ات التابعة لحركة حماس إليجاد جيـل مـن قـادة           وبين سعيهم الحثيث بالتعاون مع اللجنة العليا للمخيم       

المخيمات والمرشدين، وإنجاز الدليل الوطني للمخيمات الصيفية حتى يكون منهجا موثقا وقـادرا علـى               
  .صياغة المفاهيم اإلسالمية والقيمية التي ننطلق منها نحو تحرير فلسطين

وسى السماك أن المخيمات موزعة علـى       م" جيل العودة "من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العليا لمخيمات        
 قائد ومنشط، الفتًا إلى أنه تم اختيار البرامج المناسـبة           2000 مخيم يديرها    700المحافظات الخمس في    

  .بعد فترات كبيرة من اإلعداد لتقديمها على مدار شهر كامل
 الواحد ستة أيـام  وأشار إلى أن المخيمات ستنتهي قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث إن مدة المخيم      

  .سيتلقى فيها الطالب العديد من المحاضرات والبرامج المختلفة والفقرات المتنوعة لتحقيق أهداف سامية
  8/6/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال واستدعاء أنصارنا بالضفة: حماس .12

شن "بـ) جناح الضفة الغربية   (الفلسطينيةبعة للسلطة   األجهزة األمنية التا  " حماس"اتهمت حركة   : رام اهللا 
حملة اعتقاالت واستدعاءات واسعة النطاق في صفوف أنصار الحركة وعناصرها فـي مختلـف مـدن                

   ".الضفة
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، أن حملة االعتقـاالت     )6|8(نسخة عنه السبت    " قدس برس "في بيان لها تلقت     " حماس"وأوضحت حركة   
  .حتالل وأسرى سياسيين سابقين وعدداً من طلبة الجامعاتطالت أسرى محررين من سجون اال

  8/6/2013قدس برس، 
  

  حرك عملية السالم لألمام: يحيموفيتش لنتنياهو .13
دعت شيلي يحيموفيتش زعيمة المعارضة في اسرائيل امس، رئيس الـوزراء           :  الحياة الجديدة  -رام اهللا   

  .لمتوقفة الى األماماالسرائيلي بنيامين نتنياهو الى تحريك عملية السالم ا
الى األمام، نحن سنـضيف     ) السالم(حرك هذا   "وقالت يحيموفيتش خال نشاط ثقافي في نيس زيونا امس          

، فـي اشـارة الـى       "الرياح الى أشرعتك، ادفع الى االمام بشجاعة، نحن جاهزون لنكون شبكة أمان لك            
  .حزب العمل الذي تتزعمه

التي دارت في الكنيست الثالثاء الماضي حول مبادرة الـسالم          وجاءت تعليقات يحيموفيتش إثر النقاشات      
وفيمـا رأت يحيمـوفيتش ان      ". نحن نؤيد البدء الفوري بالمفاوضات دون شروط مسبقة       "وقالت  . العربية

الرئيس محمود عباس يبدو أفضل شريك لدينا فـي         "السلطة الفلسطينية ليست شريكا مثاليا للسالم، قالت        
كل وقت تقوم بفعل من اجل تحريـك عمليـة          : قلت لنتنياهو أكثر من مرة    "ضافت  وا". المستقبل القريب 

نحتاج ان نمـد يـدنا      "وتابعت   ".السالم، لن نقوم بعمل كمعارضة، بل سنصوت لك من مقاعد المعارضة          
  ".وانما ألنفسنا) الفلسطينيين(ليس لهم 

  9/6/2013الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ها الفوسفور األبيض تزعم وقف استخدام"إسرائيل" .14
زعم الجيش اإلسرائيلي أنه سيتوقف عن استخدام قذائف الدخان التي تحتوي على الفوسفور، وذلك فـي                

  .أعقاب تأكيد الحقيقة القائلة إن استخدامه لتلك القذائف عرض المدنيين الفلسطينيين للخطر
ف يستكمل سـالح المدفعيـة      في غضون ما يقرب من العام، سو      : "وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي    

وسوف تحل هذه القذيفـة  . التابع للجيش اإلسرائيلي تطوير قذيفة إخفاء جديدة تستند إلى الغاز استنادا كليا 
إنه من المقـرر إخـراج      : "وأضاف". محل قذيفة اإلخفاء الحالية التي تحتوي على كميات من الفوسفور         

  ".القذائف الحالية من الخدمة الفعلية قريبا
ض الجيش اإلسرائيلي تحديد ما ينوي استخدامه كبديل، ولكن ثمة خيارات عدة لصنع سـتائر مـن                 ورف

الدخان، بما فيها استخدام قذائف تحتوي على خليط من سداسي كلورو اإليثان، وأكسيد الزنك، ومسحوق               
يثان في مدافع   ويستخدم الجيش اإلسرائيلي بالفعل قنابل دخانية تحتوي على سداسي كلورو اإل          . األلومنيوم

  .الهاوتزر ذاتية الحركة الخاصة به
  9/6/2013البيان، دبي، 

  
  ش اإلسرائيلي أزمة بين الخارجية اإلسرائيلية والجي:العبري" واال"موقع  .15

العبري، أن أزمة نشبت مؤخرا بين وزارة خارجية االحتالل اإلسرائيلي ومسؤولين في            " واال"ذكر موقع   
خلهما في تنسيق زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المقـررة           الجيش وجهاز الشاباك بعد تد    

  .إلى بولندا خالل أيام
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وأوضح الموقع، أن موظفي وزارة الخارجية في بولندا رفضوا التنسيق لزيارة نتنياهو احتجاجـا علـى                
باك، مبيناً أن أزمـة     ظروفهم المعيشية ورواتبهم المتدنية فبدأ الملحق العسكري للجيش بالتنسيق مع الشا          

  .نشبت بهذا الشأن وأن هناك توجها لدى الوزارة لمقاطعة الجهازين احتجاجا على تدخلهما
  8/6/2013فلسطين أون الين، 

  
  "األقصى"يحذّر من خطورة مخطط لتهويد ساحة البراق في " الكنيست"نائب في  .16

بيت "لي إبراهيم صرصور، من مشروع      اإلسرائي) البرلمان" (الكنيست"حذر النائب العربي في     : الناصرة
أحـد بوابـات المـسجد      (االستيطاني، والذي تعتزم سلطات االحتالل تنفيذه عند باب المغاربة          " شترواس
تهويد سـاحة البـراق ومنطقـة       "بمدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أن هدف هذا المشروع هو           ) األقصى

  ".القصور األموية بالكامل
إن هـذا المـشروع     ): "6|8(نسخة عنه اليوم السبت     " قدس برس "حفي تلقت   وقال صرصور في بيان ص    

أن هذه الحفريـات تـؤثر      "، مؤكداً على    "خطير جداً على مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك        
بشكل كبير على تاريخ المنطقة وإرثها اإلسالمي العريق، حيث تؤدي هذه الحفريات إلى إزالة الكثير من                

  ".اإلسالمية والعربية في المنطقةاآلثار 
  8/6/2013قدس برس، 

  
  الحكومة اإلسرائيلية تهدد بضربات اقتصادية للفقراء : إغبارية .17

عفو إغبارية، السياسة االقتصادية التـي      " الكنيست"انتقد النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي       : الناصرة
  .ستهدف شرائح الفقراء في دولة العبريةتتبنّاها حكومة بنيامين نتنياهو، معتبراً أنها ت

 –إن السياسة االقتصادية لحكومة لبيد      "،  )6|8(وقال إغبارية في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت          
نتنياهو، تخدم كبار رؤوس األموال في إسرائيل عن طريق رفع نسبة ضريبة الدخل المـضافة وإقـرار                 

حل مشكلة العجز في ميزانيـة الدولـة عـن طريـق            تقليصات مجحفة بمخصصات األطفال، فبدالً من       
الطبقات الغنية وإجراء تقليصات في ميزانية الحرب واالستيطان، تؤثر الحكومة التسلل لجيوب الفقـراء              

  .، بحسب تعبيره"لتزيد من فقرهم
  8/6/2013قدس برس، 

  
   يهدم قرية كنعان للمرة الثالثة ويقمع مسيرة ليلية في القدساالحتالل .18

 اعتقلت قوات االحتالل شابا من جنين وداهمت مدينة نابلس وسلمت عددا من : وفا- محافظات
المواطنين بالغات لمراجعة المخابرات وأغلقت طريقا زراعيا في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم 

  .وهدمت قرية كنعان في الخليل في وقت هاجم فيه المستوطنون رعاة االغنام في مسافر يطا بالخليل
وات االحتالل، للمرة الثالثة على التوالي، قرية كنعان الواقعة ما بين قرية الجبعة في بيت لحم وهدمت ق

وأفاد الناشط في مجال االستيطان والناطق اإلعالمي باسم اللجنة الشعبية . وصوريف في محافظة الخليل
ل هدمت القرية لمقاومة الجدار واالستيطان في محافظة بيت لحم محمد بريجية، بأن قوات االحتال

وأضاف . واستولت على الخيام كافة، إضافة إلى اعتقال ثالثة مواطنين وإصابة ثالثة آخرين برضوض



  

  

 
 

  

            11ص                                     2885:                العدد9/6/2013األحد  :التاريخ

 دونمات جراء إطالق قوات االحتالل 3بريجية أن حريقا شب في مساحة من األرض تصل لحوالي 
  .قنابل الغاز، ما أدى إلى اشتعال النيران في االعشاب

لليلة الماضية مسيرة شارك بها عشرات المواطنين خرجت من باحات المسجد وقمعت شرطة االحتالل ا
وأطلق المهرجان من قبل بلدية االحتالل بالقدس . االحتاللي" األنوار"األقصى المبارك استنكارا لمهرجان 

وجهات إسرائيلية عديدة للعام الخامس على التوالي، األربعاء الماضي، بوضع مجسمات ضوئية وعكس 
العامود، والخليل، والجديد، بهدف جذب :  ورسومات ضوئية على أبواب القدس القديمة مثل أبوابأشكال

  .المتدينين اليهود والسياح لزيارة البلدة القديمة في القدس المحتلة
وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين أمعنوا باالشتباك مع المواطنين وقاموا باستفزازهم، ما أدى إلى اندالع 

  . استمرت لفترة في البلدة القديمة، أصيب خاللها العشرات باالختناق بالغازمواجهات
وكانت قوات االحتالل أوقفت المصور الصحفي سعيد القاق لفترة من الوقت بعد أن اعتقلته من باب 

  .العامود وحولته للتحقيق في مركز شرطة البريد، ثم أفرجت عنه
  9/6/2013الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "إسرائيل" يرفضون أي تجنيد لدى 48 طينيوفلس .19

المنبثقة عن » لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة أشكال التجنيد« نظمت :)وكاالت( الناصرة -رام اهللا
 بالتعاون مع 1948في أراضي فلسطين المحتلة منذ عام » لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية«
أمس المؤتمر الوطني لمناهضة الخدمة المدنية والعسكرية » دنيةالحملة األهلية لمناهضة الخدمة الم«

  في الناصرة،» وكافة أشكال التجنيد في المؤسسات األمنية اإلسرائيلية
أكد المتحدثون، أمس السبت، رفضهم القاطع لمشروع القانون اإلسرائيلي القاضي بتجنيد الفلسطينيين 

  .مة المدنية بدالً من الخدمة العسكريةالمفروضة عليهم الجنسية اإلسرائيلية في الخد
ودعوا إلى تعزيز المشاريع الذاتية من خالل تنشيط وتعزيز مشاريع التطوع داخل المجتمع الفلسطيني، 

  . وإرسال رسالة إلى كل مرشحي السلطات المحلية العربية بأن يلتزموا بمكافحة الخدمة المدنية
  9/6/2013االتحاد، أبوظبي، 

  
  ف مشارك بمخيمات تاج الوقار لحفظ وتثبيت القرآن الكريم ألعشرون: غزة .20

في قطاع غزة، لحفظ ) 5(أطلقت دار القرآن الكريم والسنة أمس السبت مخيمات تاج الوقار : غزة
  .وتثبيت القرآن الكريم، وحفظ وفهم السنة النبوية الشريفة

سعادة ونحن نرى هذا الجيل القرآني نشعر ب"وقال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إنّنا 
  ".الذي يحفظ كتاب اهللا وعينه على القدس واألقصى

كنا أمس بمسيرة عالمية لنصرة المسجد "وأضاف خالل كلمة االفتتاح بدار القرآن الكريم والسنة بغزة إنّنا 
ذا التغول األقصى المبارك وشارك فيها عدة عواصم عربية وأوروبية انتفضت من أجل بيت المقدس، وه

  ".الصهيوني المجرم أمام العالم ال يتحداه سوى هذا الجيل القرآني
وناشد بحر األمة لنصرة الدين اإلسالمي والدفاع عن مقدرات شعبنا، مبينًا أن غزة خرّجت أجياال من 

  .حفظة كتاب اهللا لتدفع بهم للنصر والتحرير
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 لكل األجيال ليحملوا راية النصر والجهاد وهنأ بحر الحفظة، مؤكدا ضرورة تعليم القرآن الكريم
  ".فالقرآن أمانة يجب تطبيقه وتوصيله للمجتمع الفلسطيني المقاوم حتى تحرير فلسطين"ويتنافسوا عليها، 

، "نشعر بالعزة والكرامة من أعماق قلوبنا ألننا نرى في حدقات عيون الحفظة النصر والتحرير"وقال إنّنا 
  ".كونوا على ثقة أن النصر قادم"مخاطبا الحفظة بالقول 

 ألف طالب وطالبة موزعين 20من جانبه، قال رئيس دار القرآن الكريم والسنة عبد الرحمن الجمل إن 
  . حلقة على مستوى القطاع، التحقوا هذا العام بالمخيم القرآني2000على 
يمثل فلسطين في المسابقات ألننا نريد أن نخرج من "نستهدف شريحة خاصة من األدباء واألذكياء "وقال 

  ".المحلية والدولية
وأشار إلى أن الهدف من المخيمات أن يستثمر الطالب العطلة الصيفية فيما ينفعهم في حفظ كتاب اهللا، 

ونسعى لتربية جيل قرآني يأخذ على عاتقه تحرير المقدسات "مؤكدا أن االستعدادات تمت لهذا الموسم، 
  ".واألرض

  9/6/2013عمان،  السبيل،
  

  أسير فلسطيني يرفض عرضا إسرائيليا باإلبعاد للخارج .21
أبلغ األسير الفلسطيني إياد جبر أبو خضير من مدينة رفح بقطاع غزة مؤسسة األسرى : ا قن–غزة 

الفلسطينية اليوم السبت، أنه رفض عرضاً إسرائيليا باإلبعاد إلى النرويج أو السويد وأن مطلبه الوحيد هو 
  .وعودته إلى قطاع غزة عند أسرته وأبنائه فقطاإلفراج عنه 

وأكد أبو خضير أنه خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء استمر لمدة خمسة أيام وعلقه بعد أن تلقى 
  .وعداً من مصلحة سجون االحتالل باإلفراج عنه إلى قطاع غزة خالل ثمانية أيام

محكمة خاصة في سجن النقب يوم بعد غد اإلثنين للبت وأشار إلى أنه من المقرر أن تنعقد جلسة له أمام 
  .في قرار اإلفراج عنه إلى غزة من عدمه

  9/6/2013الشرق، الدوحة، 
  

  بحرية االحتالل مستمرة في مالحقة صيادي غزة: نقيب الصيادين الفلسطينيين .22
ونية مستمرة في أكد نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، أن القوات البحرية الصهي: غزة

  .استهداف الصيادين وسلبهم ممتلكاتهم والتنكيل بهم
إن إطالق النار ومالحقة الصيادين بات أمراً يومياً يزيد " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال عياش لمراسل 

  . عليه االحتالل بإتالف القوارب واعتقال الصيادين وسلبهم ممتلكات الصيد
جت مساء أمس عن الصيادين خضر الصعيدي وحسن مراد بعد اقتيادهم وكانت قوات االحتالل قد أفر

  .لميناء أسدود والتنكيل بهم
أطلقوا النار تجاه قارب الصعيدي ومراد عندما كانا مقابل شاطئ جنوب دير البلح : "وأضاف عياش

  ".وأجبروهما على خلع مالبسهما والنزول للمياه ثم اقتادوهما لميناء اسدود وحققوا معهما
وأشار إلى أن بحرية االحتالل أتلفت محرك القارب داخل مياه البحر قبيل عملية االعتقال ونكلت 

  .بالصيادين قبل أن تجري معهما تحقيقاً انتهى باإلفراج عنهما عبر معبر بيت حانون
  8/6/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  "نيالمتحف الفلسطي"حكاية ما كان يسمى : متحف روكفلر في القدس .23

المتحف «بمجرد أن تجتاز عتبة متحف روكفلر في القدس الذي كان يعرف باسم :  بديعة زيدان-رام اهللا 
في عهد االنتداب البريطاني، وبات تحت سيطرة االحتالل وإدارته، تصطدم بتمثال ملكة » الفلسطيني

  !ددةيونانية اكتشف في غزة، وفق ما كتب عليه، ثم تصعق في جولة داخل غرفه المتع
ال يقتصر األمر على تمثال من غزة، فهناك قطع أثرية نادرة ومن عصور متعددة، بعضها من بيت لحم، 
وأخرى من نابلس ومحيطها، بل إن أجزاء من بوابات المسجد األقصى الخشبية، وعتبات كنيسة القيامة 

دركت حجم السرقة وكلما انبهرت بقطعة أثرية فيه أ. الرخامية، خصصت لكل منها غرفة في المتحف
التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي، ليس فقط لألرض بل لآلثار والتاريخ أيضاً، وينسبها إليه كجزء من 
تاريخ إسرائيلي يعود إلى العصور الحجرية األولى وما قبلها، علماً أن قاعات خصصت آلثار العصور 

والالفت هو وجود حجرة . مانيالحجري والبرونزي والحديدي، وأخرى للعصرين اليوناني والرو
  .مخصصة لآلثار الفرعونية، وأخرى لإلسالمية

هذه األيام، كان يعرف باسم المتحف الفلسطيني » سلطة اآلثار اإلسرائيلية«التابع لـ » روكفلر«متحف 
، ليكون متحف اآلثار األول في 1935ُأسس عام . في عهد االنتداب البريطاني وبعده في العهد األردني

وقد صممه المهندس المعماري . روكفلر. ائيل، وفقاً لرجل األعمال األميركي الصهيوني جيف دإسر
  .البريطاني أوستيل سانت هاريسون، مازجاً بين أساليب البناء الغربية والشرقية

   9/6/2013الحياة، لندن، 
  

  األسرى الفلسطينيون في معتقل النقب يتعرضون لعقوبات منذ أسبوع: حقوقيمركز  .24
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ال تزال تفرض عقوبات : الخليل

بسجن النقب منذ أسبوع بعد االقتحام األخير الذي تعرض له القسم يوم االثنين ) 6(على قسم رقم 
  .الماضي

عملية اقتحام تعرض إلى ) 6(قسم "أن ) 6|8(السبت " قدس برس"وأوضح المركز في بيان له تلقته 
والتي قامت بإخراج األسرى خارج القسم، وقامت " ديروم"شرسة نفذتها الوحدة الخاصة التي تسمى 

بتحطيم خزاناتهم الخاصة والعبث في أغراضهم الشخصية، وخلع البالط في ارضيات غرف القسم، 
مرت عملية التفتيش ومزقت الفرشات واألغطية، بحجة أن األسرى يخفون بداخلها هواتف نقالة، وقد است

بعد انتهاء التفتيش فرضت ادارة السجون عدة "، مشيرا إلى أنه "حتى الساعة الواحدة ما بعد الظهر
عقوبات على االسرى في القسم ، حيث اغلقت غرف القسم، ومنعت التواصل ما بين االسرى فيه  

شعر اخر، وال زالت تلك وفرضت تفتيش الساحة بشكل يومي، وحرمت االسرى من الزيارة وذلك حتى ا
  ".العقوبات مستمرة حتى االن

إن سلطات إدارة السجون صعدت في األسابيع األخيرة من إجراءاتها القمعية بحق األسرى "وقال المركز 
  ".في سجن النقب، حيث اقتحمت اقسام السجن أربع مرات بحجة التفتيش على اجهزة اتصال

  8/6/2013قدس برس، 
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  "دراسات في إشكاليات التجربة الوطنية الفلسطينية.. هضة المجالثورة"كتاب  .25
عن المؤسسة العربية " دراسات في إشكاليات التجربة الوطنية الفلسطينية.. الثورة المجهضة"صدر كتاب 

 صفحة، من القطع 202وهو يقع في . للدراسات والنشر، بيروت، للكاتب الفلسطيني ماجد كيالي
صعود وأفول الهوية الوطنية والكيانية السياسية : األول. ول، وخاتمةالمتوسط، ويتألف من أربعة فص

. إشكاليات التسوية والمفاوضة: والثالث. إشكاليات المقاومة والعمل المسلح: والثاني. للفلسطينيين
السؤال : وجاءت الخاتمة تحت عنوان. إشكاليات النظام السياسي وتوليد حركة وطنية جديدة: والرابع

  :أما الغرض من الكتاب، فقد عرضه الكاتب في المقدمة، بقوله. عن البديلالفلسطيني 
لم تحظ التجربة الوطنية الفلسطينية، بما لها وما عليها، بمراجعة نقدية استراتيجية، على الرغم من 
 خطورتها وتعقّد قضاياها وتنوع أشكالها، ومداخالتها الدولية واإلقليمية، وعلى الرغم من امتدادها على

فإذا استثنينا الجهود الفردية لبعض الكتّاب أو الباحثين، وجهود بعض . مدار ما يقارب قرن من الزمن
المؤسسات المتخصصة، فإن الهيئات الرسمية والفصائلية لم تشرع، في أي مرحلة من المراحل، في 

ستنباط العبر المناسبة دراسة التجربة الفلسطينية، وتقويم مساراتها وخطاباتها وبناها وأشكال عملها، ال
وبشكل عام فإن هذه الساحة مازالت تفتقر ألي دراسة تتناول تجربتها السياسية أو العسكرية أو . منها

التفاوضية أو التنظيمية، أو تجربتها في المقاومة أو في التسوية، وكذا تجربتها في األردن او لبنان او في 
  ).1993(االراضي المحتلة بعد اقامة السلطة 

 9/6/2013، المستقبل، بيروت
  

  يدعون إلى التحرك الجاد لنصرة قضيتهماإلسرائيليةاألردنيون في السجون األسرى  .26
 إلى التحرك الجاد لنصرة اإلسرائيلية دعا األسرى األردنيون المضربون عن الطعام في السجون :عمان

.  وجهوها إلى الشعب األردني المسؤولين لقضيتهم، وفق ما جاء في رسالة"تجاهل"قضيتهم، منتقدين 
وعبر األسرى في رسالتهم عن شكرهم لتفاعل الشعب األردني مع قضيتهم وطالبوهم بالمزيد من الدعم 

  .والمساندة وزيادة الضغط الشعبي والعمل الوطني والحزبي لتحقيق مطالبهم
 أبلغتهم سرائيليةاإل نسخة منها، أن إدارة السجون "الدستور"وذكر األسرى في رسالتهم التي وصلت 

 نقلهم لمستشفيات تخصصية بأي وقت وذلك للحالة الصحية الحرجة التي وصل لها المضربون بإمكانية
  .عن الطعام

ال يسعنا نحن " بالقول "الشعب األردني المعطاء وقواه الحية بكافة فصائلها وأطيافها"وخاطبت الرسالة 
 على التوالي إال أن نرسل لكم رسالة عز وافتخار 38ـ األسرى األردنيين المضربين عن الطعام لليوم ال

وحب وشوق حيث إننا ما زلنا وسنبقى أوفياء لوطننا وأرضنا التي تربينا عليها وشربنا من مائها 
وأخلصنا لها، هكذا تعلمنا وهكذا تربينا، وهكذا سنبقى بعون اهللا وليس من المستغرب أن نرى هذه الوقفة 

لجتم بها صدورنا وزدتم بها من عزيمتنا في هذه المعركة المصيرية الحاسمة التي العظيمة الجادة التي أث
 ."نرجو منها الفرج بعون اهللا

 9/6/2013، الدستور، عمان
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  األسرى األردنيون المضربون في خطر شديد: قراقععيسى  .27
 الفلسطينية في الحكومةوزير شؤون األسرى والمحررين ، دعا عيسى قراقع: حمد رمضانأ -رام اهللا 

 إلى تحرك الحكومة األردنية إلى إنقاذ حياة خمسة أسرى أردنيين مضربين التي يرأسه رامي الحمد اهللا،
وقال إن أوضاع هؤالء األسرى الصحية خطيرة للغاية، وجميعهم . 2/5/2013عن الطعام منذ 

المضربين إلى الجهات وقال قراقع إنه أوصل رسالة األسرى . موجودون في مستشفى الرملة اإلسرائيلي
وحذر . الرسمية األردنية وإلى مجلس النواب األردني، وطالب القنصل األردني بزيارتهم في أسرع وقت

قراقع من أن األسرى المضربين دخلوا في حالة خطر شديد؛ بسبب تردي أوضاعهم الصحية ورفضهم 
ات على يد ضباط ومخابرات تناول المدعمات الطبية والغذائية، وأنهم يتعرضون لضغوطات ومساوم

 عن صحة وحياة المضربين، ال سيما بعد أن "إسرائيل"وحمل قراقع المسؤولية لحكومة . إدارة السجون
 .نقل األسير عبد اهللا البرغوثي إلى مستشفى العفولة بسبب تردي وضعه الصحي

 9/6/2013، المستقبل، بيروت
  

 ن في سجون االحتاللاذ حياة األسرى المضربيقبها يطالب الحكومة األردنية بالتدخل إلنق وصفي .28
األسبق وصفي قبها الحكومة األردنية بالتدخل الفلسطيني  طالب وزير األسرى : حمزة حيمور-السبيل

 أن يكون إلىبقوة إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام منذ تسعة وثالثين يوماً، داعيا الحكومة 
  .ضحيات األسرى المضربينموقفها أكثر صالبة وحزماً ليوازي ت

السبيل موقف الحكومة األردنية بالضعيف، موضحاً أن األسرى األردنيين جريدة وصف قبها في حديثه لو
  .بحالة صحية حرجة، وحكومتهم ما زالت تقف موقف المتفرج

 9/6/2013، السبيل، عمان
  

 سجون االحتاللن في  عن خشيتها الشديدة على حياة األسرى األردنييتعرب "واعد" جمعية .29
 أعربت جمعية واعد لألسرى والمحررين عن خشيتها الشديدة على حياة األسرى : حمزة حيمور-السبيل

األردنيين، مستنكرة التهميش الرسمي وعدم التفاعل اإلعالمي بشكل يليق بتضحياتهم وظروفهم التي 
عنية، التي سيكون لها دور كبير في بيان لها بكافة الجهات الم" واعد"وأهابت . تتحول من سيئ إلى أسوأ

وشددت على . في إنهاء مأساة األسرى األردنيين بضرورة أن تقوم بواجبها الوطني واإلنساني تجاههم
الدور المهم الذي يجب أن تلعبه وزارة الخارجية األردنية واتحادات المحامين العرب واألردنيين في هذا 

  .الملف
  9/6/2013، السبيل، عمان

  
  حماس ساعدت اإلخوان على اقتحام سجون في مصر خالل االنتفاضة: سابقي مصروزير  .30

قالت مصادر قضائية إن وزير الداخلية المصري األسبق محمود وجدي شـهد أمـام        :  رويترز –القاهرة  
محكمة بمدينة اإلسماعيلية شرقي القاهرة بأن حركة حماس التي تدير قطاع غـزة وجماعـة اإلخـوان                 

  .2011قتحام سجون خالل االنتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام المسلمين تعاونتا ال
أبلغ محكمة جـنح مـستأنف      "وقال مصدر إن وجدي الذي شغل المنصب بعد أيام من اندالع االنتفاضة             

اإلسماعيلية بأن المخابرات العامة المصرية رصدت معلومات تفيد التواصل بين اإلخوان وحركة حماس             
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وقال المستشار خالد محجوب    ."واقتحام السجون ) رابع أيام االنتفاضة  (لمشاركة في جمعة الغضب     بشأن ا 
  .رئيس المحكمة إن شهودا جددا سيدلون بشهادتهم غداً

 عضواً قيادياً في جماعة اإلخـوان المـسلمين         34ومن بين من أطلق سراحهم بعد اقتحام السجون آنذاك          
كما أطلق سراح عدد من     .  لمصر في يونيو حزيران العام الماضي      بينهم محمد مرسي الذي انتخب رئيسا     

وقال المصدر إن مسلحين مدربين هـم        .أعضاء حماس وحزب اهللا عادوا إلى قطاع غزة ولبنان هاربين         
  .من أطلقوا سراح هؤالء المحتجزين

  9/6/2013الحياة، لندن، 
  

   مليون دوالر500اون اإلسالمي تطرح مشاريع لتطوير القدس بـ التعمنظمة  .31
 يونيو الحالي، حزمة مشاريع     11أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي، أمس، أنها ستطرح في         : )يو بي آي  (

.  مليون دوالر  16.499 قطاعاً في مدينة القدس الشريف، يبلغ إجمالي تكلفتها          12مقترحة لتطوير وتنمية    
لتي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان، إنها تعتزم تقديم ورقة بالمـشاريع                وقالت المنظمة ا  

المقترحة إلى مؤتمر المانحين لتمويل الخطة االستراتيجية لتطوير وتنمية القدس الشريف، المزمع عقـده              
  .في العاصمة األذربيجانية، باكو، بعد غد الثالثاء

لدعوة إلى وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمـة التعـاون   ووجهت المنظمة وجمهورية أذربيجان ا  
  .اإلسالمي، وإلى بعض المؤسسات المالية المانحة في العالم اإلسالمي، للمشاركة في أعمال المؤتمر

وقال األمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلي، إن المؤتمر يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الـدورة                 
 وذلك مـن أجـل دعـم        2013شباط ،  /قمة اإلسالمي التي عقدت في القاهرة في فبراير        لمؤتمر ال  12ال

  .القدس
  9/6/2013الخليج، الشارقة، 

  
  يطلق بنك الفقراء في فلسطين" أجفند"برنامج الخليج العربي للتنمية  .32

ين، ليـصبح   شراكته المالية في تأسيس بنك الفقراء في فلسط       ) أجفند(اعتمد برنامج الخليج العربي للتنمية      
  .في المنطقة العربية وأفريقيا" أجفند"ثامن بنوك التمويل األصغر التي يطلقها 

، قراراً باعتماد مبلغ مليونين وتـسعمائة ألـف دوالر          )أجفند(ووقع األمير طالل بن عبد العزيز رئيس        
  .في األراضي الفلسطينية" شركة اإلبداع للتمويل األصغر"في مشروع ) أجفند(إسهاماً من 

إن هذه الخطوة تأتي في إطار توسعة استفادة الـدول العربيـة مـن              :"وقال األمير طالل بن عبدالعزيز      
على مد يد العون إلى الشرائح الفقيـرة فـي          ) أجفند(مبادرة سموه إنشاء بنوك الفقراء فيها، وحرصاً من         

  ".ئرالمجتمع الفلسطيني الذي يمر بظروف صعبة تحت وطأة االحتالل اإلسرائيلي الجا
الفلسطيني يبلغ خمسة ماليين دوالر، منه مليونان ومائة ألف دوالر مـساهمة            " اإلبداع"يذكر أن رأسمال    

يكتمـل رأس المـال ليبـدأ       ) أجفنـد ( من رجال األعمال الفلسطينيين والعرب ، وبإعالن إسهام          14من  
  .ي االقتصاد الفلسطينيالفلسطيني في تمويل مشروعات الشرائح الفقيرة، وزيادة اسهامها ف" اإلبداع"

متطلبات التأسيس، واستكملت وثيقة النظـام األساسـي، واالتفاقيـة الخاصـة            "شركة اإلبداع "وقد أنهت   
بالشركاء، وحصلت على موافقة سلطة النقد الفلسطينية، ما يجعله ثامن بنوك وشركات التمويل األصـغر               

  .ليون وسوريا ولبنان والسودان، بدءا باألردن واليمن والبحرين وسيرا)أجفند(التي أسسها 
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أن عدد المستفيدين من القروض التي تتيحها هذه البنوك         ) أجفند(وتظهر أحدث إحصائية عن نشاط بنوك       
  .بلغ أكثر من مليون مستفيد

  8/6/2013فلسطين أون الين، 
  

  الهالل القطري ينفذ مشاريع في الكلية الجامعية بغزة .33
في قطاع غزة شادي صالح، االهتمام بدعم       " الفاخورة"ممثل حملة   أكد  :  ريما زنادة ومحمد جمال    - غزة

ـ .قطاع التعليم واإلعاقة في قطاع غزة      ، إلى أن هذه المشاريع مهمة لقطاع غـزة نظـراً            "الشرق"وقال ل
لصعوبة وصول الخدمات التعليمية للقطاع سواء في صعوبة وصول المواد العلمية أو الـسفر للخـارج                

ونؤمن أن أفضل وسـيلة لقطـاع       :" وأشار قائالً . قي دراسات عليا خارج القطاع    لحضور مؤتمرات أو تل   
  ".غزة هو تمويل التعليم

وتم إقامة مراسيم حفل افتتاح المشاريع في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والتي جاءت بتمويـل حملـة                 
 -مع البنك اإلسالمي للتنمية   الفاخورة  بمشاركة برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة بالتعاون            

  .جدة وتنفيذ الهالل األحمر القطري بالتعاون مع الهالل األحمر الفلسطيني
اليوم نحتفل بتدشين مشروعين في الكلية الجامعية وهو مشروع إنـشاء مختبـر             :" وقال المهندس صالح  

ع ضمن الحملة، وهو    العالج الطبيعي ومشروع إنشاء طابق في مبنى الورش الفنية وتندرج هذه المشاري           
برنامج دعم وتأهيل المؤسسات التعليمية والبرنامج الثاني دعم اإلعاقة في فلسطين ولقد امتـدت الحملـة                

  ".لتطال كافة المؤسسات في قطاع غزة ونحن فخورين ألننا وجدنا ثمار هذه الحملة في الكلية الجامعية
  8/6/2013الشرق، الدوحة، 

  
  بسبب تصريحات حول دولة فلسطين ن مرشحة أوباما لألمم المتحدة مكا يبدون توجساًييهود أمر .34

تواجه سمانثا باور، التي اختارها الرئيس األميركـي بـاراك          : مارك الندلر : نيويورك تايمز  - واشنطن
أوباما لتشغل منصب سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، مقاومة من الجماعات المؤيدة إلسرائيل              

ومع ذلك، حصلت باور على تأييد      . ت كانت أدلت بها من قبل بشأن إسرائيل والفلسطينيين        بسبب تصريحا 
غير متوقع من جانب السفير اإلسرائيلي لدى الواليات المتحدة مايكل أورين، الـذي قـال فـي مقابلـة                   
صحافية إن باور، وهي صحافية وأكاديمية طالما كتبت وتحدثت على نطاق واسع عن انتهاكات حقـوق                

  .نسان، تتفهم بشكل عميق القضايا األمنية إلسرائيلاإل
وقال أورين إن المسؤولين اإلسرائيليين ال يعلقون على أي شخص يتم ترشيحه من قبل الرئيس األميركي                
في انتظار موافقة الكونغرس، ولكنه قرر أن يتحدث بشكل استثنائي في هذه الحالة إلزالة أي انطباع بأن                 

  .لديها تحفظات على ذلكالحكومة اإلسرائيلية 
  9/6/2013الشرق األوسط، لندن، 

  
  "وضع سورية"بوتين ونتنياهو بحثا  .35

بحث الرئيس الروسي فالديمير بوتين، مع رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين             :  يو بي أي   -روسيا  
  . اإلسرائيلية-نتانياهو، الوضع في سورية ومحيطها، والمسائل الملحة في العالقات الروسية 
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هذا البحث الذي تم خالل     "الروسية، عن الدائرة الصحافية في الكرملين، أن        " نوفوستي"ونقلت وكالة أنباء    
اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو، جرى تطويراً للحوار البناء بينهما الذي كان بدأ أثناء لقاء الطرفين في                 

  ".أيار الماضي/ مايو14مدينة سوتشي الروسية في 
روسيا مستعدة إلرسال وحدة عسكرية إلى هضبة الجوالن لتنضم إلى قـوة حفـظ              "ن أن   وكان بوتين أعل  

، التـي أعلنـت     "السالم الدولية هناك، إذا ما طلبت هيئة األمم المتحدة ذلك، لتحل محل الوحدة النمساوية             
أعربـت  هذا األمر يمكن أن يتحقق فقط إذا ما         "سلطات هذا البلد عن سحبها من المنطقة، مشدداً على أن           

  ".القوى اإلقليمية عن اهتمامها بهذه الخطوة، وإذا ما طلب األمين العام لألمم المتحدة ذلك من روسيا
الوزارة جاهزة إلرسال وحدة    "ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الروسية، أن            

ر من الرئيس الروسي بهذا     من جنود حفظ السالم الروس فورا إلى مرتفعات الجوالن في حال صدور أم            
  ".الشأن

في القوات المسلحة الروسية وحدات مدربة ومجهزة باألسلحة والمعدات الالزمـة           "وأضاف المصدر أن    
  ".لتنفيذ عمليات حفظ السالم في أية منطقة من مناطق العالم

  9/6/2013الحياة، لندن، 
  

  السالم في الجوالنتبذل جهوداً شاقة لتعزيز قوة حفظ أنها   تعلناألمم المتحدة .36
 تبذل االمم المتحدة جهودا كبيرة من اجل تأمين قوات لتعزيز القوة التابعة لها فـي                : ا ف ب   -نيويورك  

  .الجوالن بعد قرار النمسا سحب كتيبتها التي قالت روسيا انها مستعدة الرسال جنود بدال منها
 الـذين   380 ان تحل محل الجنود ال     وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين اعلن ان وحدة روسية يمكن         

تريد النمسا سحبهم من منطقة وقف اطالق النار بين إسرائيل وسورية بسبب تزايد المخاطر الناجمة عن                
  .النزاع في سورية

وقال مسؤولون في عمليات حفظ السالم في االمم المتحدة خالل مشاورات طارئة لمجلس االمن الـدولي                
، اي الهنـد    )اونـدوف ( الباقيتين في قوة فض االشتباك التابعة لالمم المتحدة          انهم يحاولون اقناع الدولتين   

كما يحاولون اقناع النمسا بابطـاء عمليـة سـحب          . والفيليبين، بعدم سحب قواتهما وحتى بزيادة عديدها      
  .قواتها

  9/6/2013الرأي، عمان، 
  

   مليون طفل في العالم مهددون بالفقر والمرض165 .37
توقع البنك الدولي أن تزيد الدول األكثر فقراً إنفاقها علـى بـرامج التغذيـة               : ترز روي –واشنطن، لندن   

. لألمهات واألطفال، ثالثة أضعاف خالل العامين المقبلين للمساعدة على التكيف مع تقلبات أسعار الغذاء             
 230 مـن    2014 - 2013 مليون دوالر فـي      600وأكد أن تمويله المباشر لبرامج التغذية سيزيد إلى         

المؤسـسة الدوليـة    « في المئة من هذه األموال، عبـر         90، على أن تُوزع     2012 - 2011مليوناً في   
  .التابعة له، خصوصاً في أفريقيا وجنوب آسيا» للتنمية

وأوضح القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية كيث هانسن، أن الدول تطلب من البنـك                 
التمويل األكبر يشير إلى وجود طلب متنـام        : وأضاف. ية للتنمية لبرامج محددة   تمويالً من المؤسسة الدول   

. »مع تعرف هذه الدول على النتائج الصحية واالجتماعية التـي تحققهـا التغذيـة             (...) من الدول ذاتها    
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 ثالثة  وحتى مع ارتفاع دخول الدول فإن تحسن التغذية ال يحدث تلقائياً، ففي الهند مثالً زاد االقتصاد إلى                
 في المئة من األطفال دون الخامسة كانوا أقل مـن الـوزن             42، ولكن   2005 و 1990أمثاله بين عامي    

وأظهرت دراسة أعدها البنـك العـام    . ، وهو المعدل ذاته المسجل قبل خمس سنوات       2012الصحي عام   
راً، ما أوقف التقـدم     الماضي أن ما زاد الوضع سوءاً، االرتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية أخي            

  .العالمي في خفض معدالت وفيات األطفال واألمهات
  أسعار الغذاء

ورجحت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أن تبقى أسعار الغذاء العالمية مرتفعة هذه السنة، فـي                
 .حين أن انخفاض المخزون يزيد خطر حدوث ارتفاعات كبيرة في األسعار في حال نقـص المحاصـيل     

وتُعتبر الدول األكثر فقراً، األكثر حساسية للتقلبات الكبيرة في أسعار الغذاء، إذ أنها تنفق الحصة األكبـر      
ولفت هانس إلى أن نتيجة الرتفاع األسعار تلجأ األسـر إلـى شـراء األطعمـة                . من دخلها على الغذاء   

علـى مـن حيـث القيمـة     األرخص سعراً مثل الرز والذرة والحصول على كميات أقل من األطعمة األ           
  .الغذائية

، مديره التنفيذي أنتوني ليك أمس، أن       )يونيسيف(» صندوق األمم المتحدة للطفولة   «إلى ذلك أعلن رئيس     
 مليون طفل في العالم عانوا من سوء تغذية في الصغر، ينتظرهم في الكبر الفقر وحياة معتلـة                  165نحو  

أن مشكلة سوء التغذية يستهان بهـا  » رويترز«كالة وأكد في تصريح الى و   . وتعليم متدن ودخل منخفض   
وأضاف أن سوء التغذية وتبعاتـه      . على نطاق واسع ألن كثيراً ما ُيخلط بين سوء التغذية ونقص الطعام           

الصحية، التي ال يمكن التخلص منها، يؤثر في دول وضعها جيد نسبياً مثل الهند، حيث يوجد الكثير من                  
وأشار إلى  . فرص الحصول عليه، كما أن المحتوى الغذائي قد يكون منخفضاً         الطعام ولكن ال مساواة في      

سوء التغذية، خصوصاً توقف النمو، هو من أقل األزمات المعترف بها بالنسبة لألطفال في العـالم،                «أن  
كما أن توقف النمو هو من عواقب سوء التغذية خالل أول سنتين ونصف سنة من عمر المولـود، مـن                    

  .الحملضمنها فترة 
وتقل قدرة األطفال الذين يعانون سوء التغذية على التعليم وتزيد بينهم احتماالت أن يعيشوا في فقـر وأن                  
تعاني ذريتهم من بعدهم بتوقف النمو، ما يزيد من الفقر في الدول والمناطق التي تعـاني منـه أصـالً                    

  .ويوسع الفجوة بين األثرياء والفقراء
 في المئة من األطفال من توقـف النمـو،       48حيث يعاني نحو    (...) ند مذهلة   األرقام في اله  «: وقال ليك 

يمكنك أن تطعم طفالً يعاني نقصاً      «: وأضاف. » في المئة تقريباً   60بينما تصل النسبة في اليمن إلى نحو        
في الوزن، ولكن الطفل الذي توقف نموه أصبح يعاني من مشكلة دائمة وقدرة إدراك متدنية وهـو فـي                   

 ".ية من العمر ألن ذلك يؤثر في الدماغالثان
  9/6/2013الحياة، لندن، 

  
   في مرتفعات الجوالن"حاجزاً ذكياً" تدشن .38

  البحث عن األمن بالجدران العازلة... "إسرائيل"
  محلل سياسي أمريكي: ويليام بوث

الجوالن في مرتفعات » الحاجز الذكي«يسابق المهندسون اإلسرائيليون الوقت الستكمال ما تبقى من 
خوفاً من امتداد الصراع في سوريا، أو باقي الجماعات المحاربة هناك إلى داخل إسرائيل، ال سيما بعد 
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اندالع المعارك على طول الحدود الفاصلة بين الجوالن الذي تحتله إسرائيل وبين باقي األراضي 
  .السورية للسيطرة على معبر حدودي

ية ووصولها إلى إسرائيل، تعكف هذه األخيرة على استبدال وفيما تتزايد مخاطر تمدد الحرب السور
حاجز قديم ومتهالك بآخر حديث مجهز بأحدث تقنيات الرصد من مجسات لالستشعار وكاميرات تعمل 

  .باألشعة تحت الحمراء، وأجهزة رادار متطورة ترصد بدقة ما يدب على األرض
ل الشهور المقبلة ستكون إسرائيل قد اتخذت  ميال خال45وعندما سينتهي الجدار الذي يمتد على طول 

خطوة أخرى على طريق تطويق نفسها بالحواجز، وبدالً من إزالة الجدران القديمة تعمل إسرائيل على 
بناء وتعزيز حلقة الحواجز األرضية والتحصينات المنيعة التي تحيط بها نفسها حتى بعد تراجع العمليات 

  .ثل احتمال صعود إيران النوويةالفلسطينية وبروز مخاطر جديدة م
ويبدو أن إسرائيل أصبحت متخصصة على الصعيد الدولي في إقامة الحواجز المتطورة األمر الذي 
جعلها ملتقى للوفود الدولية الراغبة في االطالع على تجربتها واالستفادة منها، لكن العديد من 

الدولة بها من كل جانب هو دليل ضعف أكثر اإلسرائيليين يعتبرون اإلكثار من بناء الحواجز وتطويق 
منه قوة، كما أن الحواجز المتزايدة عمقت من عزلة إسرائيل في محيطها، وهو ما عبر عنه الجنرال 

بالنسبة لي الرسالة ": ، وأحد أعضاء الكنيست اإلسرائيلي، قائالً"نيشمان شاي"اإلسرائيلي المتقاعد 
  ."نحسار، والحواجز أصبحت جزءاً من الواقعالسالم مع الجيران بدأ في اال: واضحة

ويبرر المسؤولون العسكريون في إسرائيل إقامة الحواجز بأنها توفر الحماية ضد جموع المحتجين كما 
تصد محاوالت االقتحام وتهريب األسلحة ودخول المهاجرين غير الشرعيين، فضالً عن منع وصول 

ترف هؤالء المسؤولون أن الجدران مهما وصلت درجة األعداء إلى إسرائيل، لكن في الوقت نفسه يع
  .تطورها لن تحمي إسرائيل من الصواريخ بعيدة المدى التي قد تطلق من إيران، أو لبنان، أو قطاع غزة

وفي زيارته الشهر الماضي إلى الصين أثار رئيس الوزراء اإلسرائيلي، موضوع الجدران التي تقيمها 
صين سورها العظيم لحماية نفسها تقوم إسرائيل باألمر نفسه للدفاع عن كما بنت ال": إسرائيل قائالً

لكن الدولة العبرية ال تكتفي بجدار واحد، بل تكاد تطوق نفسها بالحواجز من كل جانب، حيث . "مواطنيها
حزب "تقترب إسرائيل من إتمام حاجز في الشمال على الحدود مع لبنان خوفاً من التهديد الذي يمثله 

، وفي الشمال الغربي تقيم إسرائيل جداراً آخر في مرتفعات الجوالن، أما في الجنوب فتبني الدولة "اهللا
العبرية حاجزاً يحاذي سيناء المضطربة، واألكثر من ذلك يعمل مهندسو الجيش اإلسرائيلي على وضع 

  .الميت واألحمراللمسات األخيرة لبناء حائط آخر على طول الحدود الهادئة مع األردن بين البحرين 
معزولة، » قلعة«ورغم االنتقادات التي يوجهها مراقبون دوليون إلى إسرائيل، ويستنكرون تحولها إلى 

فإنه ال أحد من المسؤولين اإلسرائيليين يفكر في إزالة تلك الحواجز، ال سيما وأن تدشينها تلته فترة من 
ر العازل وسط الضفة الغربية الذي يسميه وتستشهد إسرائيل في هذا السياق بالجدا.الهدوء والسالم

الفلسطينيون بحائط األبرتهايد، حيث بدأت الدولة العبرية في بنائه أثناء االنتفاضة الثانية التي اندلعت في 
  . في المئة70، وقد ُأنجز منه حتى اآلن 2002عام 

 2009 و2001ين عامي  عملية انتحارية ب146وبحسب وكالة األمن اإلسرائيلية، نُفذت داخل إسرائيل 
جريشا «، هذا التراجع في أعمال العنف أشار إليه الكولونيل 2004مع تراجع حاد بعد عام 

، مدير قسم التنسيق المدني بالجيش اإلسرائيلي، باعتباره أحد نتائج الجدار العازل في الضفة »ياكوبوفيتش
لتي قللت من العمليات الفلسطينية مثل الغربية، لكنه ليس السبب الوحيد بالنظر إلى العوامل األخرى ا
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التنسيق بين األمن اإلسرائيلي ونظيره الفلسطيني في الضفة الغربية، فضالً عن سياسة السلطة الفلسطينية 
  .التي تنبذ العنف

 ميالً على طول 125وعلى الجبهة مع مصر انتهت إسرائيل من جميع خطواتها لبناء جدارها عدا 
 وتسارعت وتيرة البناء فيه، أقيم بهدف 2011ناء، فالجدار الذي انطلق عام الحدود مع شبه جزيرة سي

أساسي هو وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ففيما كان عددهم يصل حسب اإلحصاءات اإلسرائيلية 
إلى عشرة آالف مهاجر في السنة الماضية، أغلبهم من السودان وإريتريا الذين يتسللون إلى إسرائيل عبر 

  . تراجع هذا العدد بعد االنتهاء من جدار سيناء إلى شخصين فقط تم اعتقالهما في الشهر الماضيمصر،
، نائب قائد الفرقة "يوناثان برانسكي"وعن هذه الجدران والحواجز التي تقيمها إسرائيل يقول الكولونيل 

ئج جيدة، رغم كل ما هذه الحواجز تأتي بنتا"المسؤولة عن تسيير الدوريات على الحدود مع غزة ومصر 
  ."يقال عنها وعن منظرها القبيح إال أنها تقوم بالمهمة الموكلة بها وهي حماية حدود إسرائيل

لكن هذه النقطة شكك فيها مؤخراً وزير الخارجية األمريكي، الذي يسعى جاهداً إلطالق المباحثات بين 
إن الذين "جنة األمريكية اليهودية المشتركة إسرائيل والفلسطينيين، حيث قال يوم اإلثنين الماضي أمام الل

  ."يعتقدون بأن بناء جدار هنا، أو هناك، كفيل بتحقيق األمن، وبأنه يمكن االستمرار في ذلك، هم واهمون
  "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس "ينشر بترتيب خاص مع خدمة

  9/6/2013االتحاد، أبو ظبي، 
 

   فلسطينية ال تحكمحكومات .39
  الستار قاسمعبد . د

ما أن ُأعلن عن تعيين رئيس وزراء جديد للسلطة الفلسطينية حتى هبت وسائل اإلعالم المختلفة تبحث 
عن شخصية رئيس الوزراء الجديد، وما يمكن أن يتبنى من سياسات، وفيما إذا كانت سياساته ستختلف 

ه من أموال، وقدرتها على دفع عن سياسات سلفه، وتأثير الجديد على وضع السلطة الفلسطينية وما تجبي
وكثيرا ما اتسمت أسئلة اإلعالميين بالسذاجة والسطحية وكأنهم ال . رواتب الموظفين بصورة منتظمة

كان من المفروض أن تبدأ أسئلتهم من حيث ما أيقنوه عبر . يعرفون الواقع الفلسطيني ولم يخبروه بتاتا
  .تهم ذات إجابات هم يتوقعونهاالسنوات، لكنهم أصروا ويصرون على أن تبقى أسئل

تختلف الشخصيات، ويختلف الناس في أدائهم وأفكارهم باختالف شخصياتهم، ولكل شخصية بصماتها 
وعادة من المتوقع أن يختلف أداء رئيس عن أداء آخر على الرغم من أن . في المحيط الذي تتواجد فيه

طيع القول إن شخصية ستكون نسخة عن شخصية االثنين يلتزمان بذات الدستور وذات القوانين، وال نست
لكننا ال نتوقع اختالفا واسعا في إدارة األمور . أخرى، بل إن أساليب ووسائل كل منهما ستكون متطابقة

لكن هذا ال ينطبق كثيرا على . بخاصة عندما تكون المرجعيات األخالقية والقانونية والدستورية واحدة
تها ألن العنصر الخارجي يملك اليد الطولى في تحديد السلوك السياسي السلطة الفلسطينية ومختلف أجهز

  .لالعبين السياسيين على الساحة في الضفة الغربية
  

  بين االتفاق مع إسرائيل والقانون األساسي
أيهما السيد القانون األسسي الفلسطيني أم االتفاقيات مع إسرائيل؟ إذا تعارض : السؤال المطروح دائما

لفلسطيني مع بنود االتفاقيات مع إسرائيل، أيهما سيكون نافذا؟ السيادة هي لالتفاقيات مع إسرائيل القانون ا
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حصل أن فازت حركة حماس في االنتخابات التشريعية عام . بخاصة عندما يتعلق األمر بأمن إسرائيل
خطى االتفاقيات ، لكن سلطة رئيس السلطة انقلبت على النتائج ألن إمساك حماس بزمام األمور يت2006

وقد وجد رئيس السلطة الفلسطينية تأييدا من قبل إسرائيل وأمريكا، . ويؤكد على االستقاللية الفلسطينية
. وقررت الدولتان اإلفراج عن أموال الضرائب والدعم لكي تتمكن السلطة من دفع رواتب الموظفين

مواجهة المستوطنين الذين يمعنون وكمثال آخر، تتطلب األوضاع اآلن إطالق يد الشباب الفلسطيني ل
باالعتداءات على الشعب وذلك بموجب قاعدة الدفاع عن النفس، لكن السلطة الفلسطينية تالحق كل من 

وكمثال . يلقي حجرا على مستوطن ألن االتفاقيات تلزم السلطة بمالحقة اإلرهاب واإلرهابيين الفلسطينيين
 ال تكتسب شرعية إال من خالل ثقة المجلس التشريعي آخر، ينص القانون األساسي على أن الحكومة

الفلسطيني، لكن بنود االتفاقيات تتناقض معه ألن المجلس التشريعي حمساوي، وحماس ال تحترم اتفاق 
  .أوسلو أو اتفاق باريس

واضح من ممارسات السلطة الفلسطينية منذ أن أنشئت أن السيادة لالتفاقيات مع إسرائيل وليس للقانون 
ساسي الفلسطيني، أي أن السيادة لحراس االتفاقيات وهم إسرائيل ومن حالفها وعلى رأسهم الواليات األ

وقد عزز هؤالء الحراس هيمنتهم من خالل المال الذي يمسكون به، فيمنعونه أو . المتحدة األمريكية
 67/محتلةوما دامت السلطة ومعها جمهور غفير من جماهير األرض ال. ينفقونه وفق إرادتهم هم

يدركون قبضة إسرائيل وأمريكا على المال، فإن التخلي عن اإلرادة السياسية أمر مقبول فلسطينيا 
  .ومبرر

  
  من يحكم الضفة الغربية

من الناحية الفعلية، الحكم في الضفة الغربية ليس للفلسطينيين على الرغم من أنهم يظهرون على وسائل 
الفلسطيني المستقل، وإنما القرار بيد إسرائيل وأمريكا ويعمل على اإلعالم ويتحدثون عن القرار الوطني 

تنفيذه القنصل األمريكي في القدس المعروف بالمندوب السامي األمريكي، والمنسق األمني األمريكي بين 
هناك مظلة إسرائيلية أمريكية تراقب وتوجه . USAIDإسرائيل والسلطة الفلسطينية ومؤسسة ال 

وإسرائيل تتدخل إذا عجز هذا . ى الفلسطينيين التنفيذ ضمن الحيز المعطى لهموتخطط وتأمر، وعل
  .الثالثي األمريكي عن القيام بالواجب

الحيز المعطى للفلسطينيين محصور بمساحة المظلة، وبإمكانهم أن يلعبوا تحت المظلة وليس فوقها أو 
وعقوبات أخرى يمكن أن يستعملها خارجها، والعقاب يطالهم إذا لم يلتزموا من خالل منع األموال 

بإمكان الفلسطينيين أن . اإلسرائيليون واألمريكيون وقت الضرورة مثل منع المسؤول من التنقل
يتصارعوا ويقتتلوا، وبإمكانهم أن يفسدوا، وأن يسرق بعضهم أموال بعض، وأن يتزاحموا على 

عليهم . سيق األمني واإلداري مع إسرائيلالمناصب والمنح والعطايا، لكنه ليس بإمكانهم التوقف عن التن
  .الوفاء بالتزاماتهم تجاه إسرائيل، ولهم أن يصنعوا بأنفسهم بعد ذلك ما يشاؤون

المعنى أن الضفة الغربية ليست بحاجة ال إلى رئيس سلطة وال إلى رئاسة وزراء، وال إلى كل هذه 
يات ليست في مكانها وتصنع أوهاما لدى هذه تسميات أو مسم. التسميات التي ال تعبر عن حقيقة األمر

ومن ظن أن هناك رئيس وزراء أو رئيس سلطة ال . العديد من الفلسطينيين بأنهم أصحاب استقالل وقرار
  .يجد وقتا من زحمة العمل فهو واهم
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  الصراع ضد فياض
أجل لم يكن الصراع ضد فياض من أجل فلسطين، ولم تكن هناك قضايا فلسطينية جادة مطروحة من 

التخلص منه كرئيس للوزراء مثل التخلي عن اتفاق أوسلو، أو تخصيص ميزانية واسعة للتنمية 
الزراعية، أو التوقف عن التنسيق األمني مع إسرائيل، أو تقديم حق العودة على مسألة إقامة دولة، وإنما 

هم خارج لعبة هناك من أحسوا أن. تمحورت القضايا حول أبعاد شخصية تتلخص باألموال والمناصب
اتهموه . الوجاهة والمنصب، وأن نصيبهم من المال قد تقلص أو تبخر، فقرروا أن يتهموا فياض بالخيانة

أنه رجل أمريكا على الرغم من أنهم يطبعون مع إسرائيل ويساعدونها أمنيا وإداريا، ويعترفون بها 
ت أشبه ما تكون بصراع على الخيانة لقد كانت المنابزا. قانونيا، ويرجون اللقاء مع القنصل األمريكي

  .وليس من أجل الوطن
فهل سيخرج الفلسطينيون من تحت المظلة األمريكية اإلسرائيلية بعد غياب فياض؟ طبعا ال ألن رئيس 
السلطة الفلسطينية ال يستطيع تعيين رئيس وزراء ال تتوفر فيه المعايير الخارجية، أو يسعى إلى التمرد 

وإذا كان . عدم المحافظة على االلتزامات الفلسطينية تجاه إسرائيل أمنيا وإدارياعلى الوضع القائم و
لرئيس السلطة أن يفعل ذلك، فإن أدوات إسرائيل وأمريكا في تغيير األوضاع متعددة، والدولتان 

تتحكم الدولتان بالمال، وتمتلكان العديد من . متحكمتان تماما في رقاب الفلسطينيين من عدة زوايا
جواسيس والعمالء الذين وصلوا سدة التأثير في القرار أو اتخاذه، وبإمكانهما القيام بإحراءات كثيرة ال

  .للمضايقة واإلركاع، وغير ذلك
يجب أن . وعله فإنه ليس من المتوقع أن يختلف رئيس وزراء فلسطيني في الضفة الغربية عن آخر

اللتزام بالمتطلبات اإلسرائيلية واألمريكية تتوفر في كل رئيس وزراء صفات وميزات معينة تدفعه ل
فسواء كان رئيس وزراء السلطة أحمد أو سعيد أو . والتي تتناقض تماما مع الحقوق الوطنية الفلسطينية

  .علي او ممدوح لن يتغير على الفلسطينيين شيء في السياسة العامة أو الخارجية
  

  الوضع االقتصادي
لك القدرة على وضع سياسة اقتصادية تحل المشاكل االقتصادية هناك من يقول إن رئيس الوزراء يم

والمالية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وإن رئيس الوزراء الجديد سيعالج هذه 
هذا قول صحيح لو كان للضفة اقتصاد خاص بها، أو لو أصر . المشاكل التي عجز عنها فياض

إسرائيل وأمريكا تتحكمان باالقتصاد الفلسطيني، . إقامة اقتصاد خاص بهمالفلسطينيون منذ البدء على 
وهما ال يمكن أن يسمحا باقتصاد فلسطيني خاص ألن ذلك قد يؤدي إلى اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم 

االعتماد على الذات يشكل خطورة على إسرائيل وعلى السياسة األمريكية لما ينطوي . اقتصاديا وماليا
من تطوير إرادة سياسية حرة، وما يمكن أن يتبعها من تمرد على تنفيذ االلتزامات الفلسطينية تجاه عليه 

سياسة إسرائيل وأمريكيا االقتصادية تقول بأنه يجب إبقاء الفلسطينيين تحت التبعية االقتصادية . إسرائيل
  .ليبقى حبل المشنقة االقتصادية ملفوفا حول رقابهم

 لم يرفع الضرائب مثال ألنه أراد اإلثقال على الناس، لكن ذلك كان مطلوبا أمريكيا رئيس الوزراء السابق
ولذلك لم يتوان نتن ياهو وأوباما في تقديم . لفحص إرادة الناس على دفع الضرائب ورد فعلهم على ذلك

لسلطة إسرائيل وأمريكا تحتاجان ا. الدعم المالي السريع للسلطة عندما اشتدت االحتجاجات في الضفة
  .الفلسطينية اآلن ولن يسمحا بانهيارها
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يفضل األمريكيون واإلسرائيليون زيادة مساهمة الفلسطينيين بميزانيتهم، لكن ليس إلى الحد الذي يهدد 
ال يوجد . وهذه القاعدة تنطبق على سياستهما تجاه رئيس الوزراء الجديد. وجود السلطة واستمرارها

ر معه جباية الضرائب، واألمريكيون واإلسرائيليون لن يسمحوا اقتصاد فلسطيني مزدهر لكي تزده
بتنمية اقتصادية فلسطينية مستقلة، وعلى الفلسطينيين أن يتوقعوا بقاءهم تحت التهديد باستمرار، ولن 

  .ينجيهم من هذا إال قراراهم بالتمرد على االتفاقيات مع إسرائيل
  

  الهروب من الحقيقة
الغربية تقول إن الفلسطينيين ليسوا أصحاب قرار، وأن األمريكيين الحقيقة الماثلة في الضفة 

هناك هامش ثانوي وضئيل أمام الفلسطينيين التخاذ قرارات . واإلسرائيليين هم في النهاية الذين يقررون
وهو متعلق ببعض العالقات الداخلية الثانوية والمنافسات واإلمعان في الفساد والمناكفات التي تستنزف 

فمثال ال يستطيع . ات، لكنهم ال يستطيعون القفز عن إرادة الغير فيما يتعلق بمسائل تتعلق بإسرائيلالطاق
الفلسطينيون فتح شارع جديد داخل مدينة إذا اعترضت عليه إسرائيل، وال يستطيعون حفر بئر ماء داخل 

ا شأنا أو هيبة، لكن هذا يسمح اإلسرائليون أحيانا للسلطة بتصرف يقيم له. مدينة إال بإذن من إسرائيل
  .السماح موسمي وال يشكل ظاهرة

ولهذا ما هو متوقع اآلن على الساحة الفلسطينية مع رئاسة الوزراء الجديدة يتعلق بصورة كبيرة بإعادة 
ترتيب مراكز القوى داخل السلطة الفلسطينية بحيث يخسر بعض المتنفذين السابقين بعض مواقعهم 

وسيبقى . يهية لصالح آخرين ممن كانوا بعيدين عن الحلقة السياسية األولىوحظوظهم المالية والترف
الخاسرون والرابحون تحت المظلة الخارجية على الرغم من إطالقهم للشعارات الوطنية الساخنة بين 

  .الحين واآلخر
 هي الشرعية أين. والحقيقة المرة التي يحاول قادة السلطة الفلسطينية الهروب منها تتعلق بأزمة الشرعية

الفلسطينية إذا كان رئيس السلطة يلعب في الوقت الضائع، وكذلك المجلس التشريعي ومجالس منظمة 
  التحرير، ورئاسة الوزراء بدون ثقة المشرع؟

  8/6/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   القدس والزخم الشعبي وتراجع القضيةمسيرات .40
  ياسر الزعاترة

بعض المدن األخرى، فضال عن الداخل الفلسطيني، أقيمت و واإلسالمية في عشرات العواصم العربية
أول أمس الجمعة مسيرات شد الرحال القدس التي باتت مناسبة سنوية تقيمها القوى اإلسالمية والوطنية 

  .بالتعاون مع فعاليات شعبية عديدة
اإلبقاء على قضية القدس،  هي إصرارها على -وال شك أن لهذه المسيرات رمزيتها من زاويتين، األولى

 هي -وتبعا لها القضية الفلسطينية قضية مركزية في وعي جماهير األمة العربية واإلسالمية، والثانية
  .48تكريس نهج اإلصرار على حق العودة؛ عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها في العام 

ماع في الساحة السياسية اإلسرائيلية، ففي األولى والحال أننا إزاء قضيتين تحظيان بقدر هائل من اإلج
ُيجمع الصهاينة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين على رفض التنازل عن السيادة على القدس الشرقية، 
مع اإلصرار على بناء الهيكل الذي يراه سياسي حمائمي جدا هو يوسي بيلين أنه مثل الكعبة بالنسبة 
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، حتى أن 48يجمع الصهاينة على رفض حق العودة إلى األراضي المحتلة عام للمسلمين، أما في الثانية ف
على عشر ) من عشرة ماليين الجئ(تسيبي ليفني كما كشفت وثائق التفاوض رفضت عودة عشرة آالف 

  !!”هو صفر“سنوات كما وافق أولمرت، معتبرة أن ذلك رأيه الشخصي، وأن رقم من سيعودون 
 هذا العام هو ذلك المتعلق بالزخم المحدود للمسيرات التي أقيمت بهذه لكن السؤال الذي طرح نفسه

المناسبة، وهنا يمكن القول إنها لم تكن محدودة تماما، إذ شهدت في بعض الدول، كما هي الحال هنا في 
، لكن ذلك ال )أقيمت في سويمة قرب الحدود مع فلسطين(األردن، إقباال جيدا رغم ُبعد مكان الفعالية 

  .ي أن ثمة تراجعا في الزخم الشعبي ينبغي التساؤل حول أسبابهينف
ال شك أن أكثر العرب هذه األيام مشغولون بتحوالت الربيع العربي وطغيان الهم المحلي، فيما تحتل 
سوريا المساحة األكبر من االهتمام في الشارع العربي واإلسالمي بسبب التضحيات التي قدمها ويقدمها 

ي مواجهته مع النظام المجرم، تماما كما احتلت دول أخرى ذات األهمية في أوقات الشعب السوري ف
  ).مصر وتونس وليبيا واليمن(معينة 

إن ما يجري فيها هو الذي يحظى باالهتمام األكبر في األوساط العربية : في السياق السوري، يمكن القول
 اهللا وإيران على الخط بقوة وفاعلية واإلسالمية، السيما بعد تحوالت الموقف األخيرة بدخول حزب

وفي هذا السياق . استفزت وال زالت تستفز الغالبية في األمة، مع تصاعد الحشد المذهبي بسبب ذلك
كانت سوريا حاضرة في مختلف الفعاليات التي أقيمت من أجل القدس، ودائما في معرض رفض 

عن نظام مجرم مثل نظام بشار األسد، فضال استخدام اسم فلسطين والقدس واألقصى في الترويج للدفاع 
  .عن التورط في قتال الشعب السوري كما فعل حزب اهللا

من المؤكد أن القضية الفلسطينية لم تعد أولوية في الشارع العربي واإلسالمي بسبب تحوالت الربيع 
ية على ما هي العربي، لكن السبب يتجاوز ذلك، إذ حتى لو لم يكن هناك ربيع عربي، وكانت حال القض

عليه، فإن الزخم الشعبي لن يختلف كثيرا، والسبب بكل تأكيد يتعلق بحالة التيه التي تعيشها القضية إثر 
حشر حماس في قطاع غزة، واستهدافها في الضفة، واستمرار قيادة السلطة والمنظمة وحركة فتح في 

  .قيقي الفاعلنهجها التفاوضي التقليدي، ورفضها المطلق لبرنامج المقاومة الح
نتذكر في هذا السياق ذلك التفاعل العربي واإلسالمي مع القضية إبان جولة المواجهة التي أطلقتها حماس 
قبل شهور بعد اغتيال قائدها العسكري الشهيد أحمد الجعبري، وهو ما شهدناه بطبيعة الحال، وربما 

  .األقصى، وقبل ذلك في انتفاضة )2009، 2008(بزخم أكبر أثناء مواجهة 
حين يفتخر قائد الشعب الفلسطيني المعترف به عربيا ودوليا بالتنسيق األمني مع العدو، ويصر على 
رفض المقاومة، ويساند التنازل العربي الجديد فيما يتصل بتبادل األراضي، ويمضي في برنامج السالم 

  !واإلسالمي؟االقتصادي لصاحبه نتنياهو، فكيف يمكن أن تكون ردة فعل الشارع العربي 
ال أحد يتفاعل مع من يتصالح مع عدوه بالمجان، وقضية القدس هي قضية سياسية وقضية احتالل، 
وليست قضية منازل وتهجير واستيطان وتهويد فقط يمكن مواجهتها بالتبرعات، فضال عن مجابهتها 

ك مع عدوه، فمن بالطلب من أبناء األمة أن يأتوها سياحا، وحين يسكت الشعب الفلسطيني وال يشتب
  .الطبيعي أن يتراجع الزخم الشعبي في التفاعل مع القضية
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المسؤول األول واألخير عن هذا الوضع البائس للقضية هو القيادة الفلسطينية التي تمضي في برنامج 
السالم االقتصادي والدولة المؤقتة، وإن رفضتها بالكالم، وحين يتغير هذا الوضع ويستعيد الشعب قراره 

  .لمقاوم، سنرى كيف يعود الزخم الشعبي للقضية، وسيتأكد الجميع أنها ال تزال القضية المركزية لألمةا
  9/6/2013الدستور، عمان، 

  
  ..ال دين له...  الشباب العربيتجنيدمخطط  .41

  نيفين أبو رحمون
اب العربي، تعود بعد أن فشلت الدولة العبرية ومنذ عامها األول في ضرب الهوية العربية الفلسطينية للشب

اليوم بوقاحة كبيرة في حلقة جديدة من محاوالت فرض الخدمة العسكرية على الشبان العرب المسيحيين 
بهدف شرذمة مجتمعنا، وتصفية االنتماء الوطني لهذه الشريحة من مجتمعنا، وبالتالي ضرب الهوية 

  .والذاكرة الجمعية ألبناء الشعب الواحد
الفلسطيني في المجتمع اإلسرائيلي يجب أن يقتصر فقط على المفهوم المدني، إن اندماج الشاب العربي 

" تقاسم العبء"وبالتالي كل ما يطرح اآلن حول قانون . وبدون تلويث لشخصه الفلسطيني وعروبته
مرفوض بشكل مبدئي، باعتباره قانونا ينال من أصالنية عروبة الشباب الفلسطيني، قانونا يربط الحقوق 

وبالتالي ال يمكن أن ننظر إليه بمعزل عن محاوالت فرض أشكال التجنيد التي بشكل أو بآخر . تبالواجبا
باءت بالفشل، مما يضعنا اليوم أمام واقع أكثر خطورة يعكس تراكمات لمحاوالت استدراج شبابنا والتي 

  .خصت الشباب المسيحي مؤخرا
رضى إال بتقرير مصير واحد ال يحيد عن ليس بالضرورة أن نبرر إلسرائيل بأننا شعب واحد، ولن ن

القيم الوطنية المشتركة، ولكن اضطرارا نقول محاولة فسخ الشباب المسيحي عن الهم العام وعن الهوية 
  .الجامعة يعني فرض تحد جديد أمام جماهيرنا

ذه ولكي نفسد شهية خبراء المخططات في المؤسسة الرسمية واألمنية اإلسرائيلية، ال بد من وأد ه
المخططات وإحباطها من البداية من خالل رد جماهيري موحد يليق بهذا المشروع الخطير، رد موحد ال 

  .يقتصر على طوائف منفردة، يفسد شهية المؤسسة ألعوام طويلة على األقل
بعد أن حاولت المؤسسة تمرير هذا المشروع بخبث ودهاء في محاولة لتمويه الشارع العربي، والعربي 

حي على وجه الخصوص، مستعينة ببعض رجال الدين المأجورين، بات من الضرورة أن يكون رد المسي
رجال الدين المسيحيين، يليق بالتحدي الخطير، حيث يتوجب عليهم ومن على هياكل الكنائس أن ينددوا 

 في بهذا المخطط الخطير سيما وأن محاوالت الترهيب واالستفراد تتزايد، وهذا يتوجب إعادة النظر
  .أسلوب الخطاب وطرق النضال، وعدم السماح بعزل هؤالء الشباب المستهدفين عن إخوانهم في العروبة

على مدارسنا العربية واألهلية المسيحية باألخص أن تلعب دورا مسؤوال توعويا وتعبويا لطالبها 
جب أن تجابه في صد لحمايتهم من هذه الحملة القذرة، وأن ال تتساهل مع مشروع التجنيد المطروح بل ي

هذا المخطط من خالل التركيز على عروبة وارتباط الشباب المسيحي بعروبتهم وهويتهم الفلسطينية، 
سيما وأنها الشريحة المستهدفة، وأن تعمل جاهدة بتثقيف الشباب حول خطورة االنخراط، وحثهم على 

الوطنية ويجعلهم أداة لتعزيز اتخاذ موقف مسؤول من هذا المخطط المشبوه الذي ينال من كرامتهم 
  .المشروع الصهيوني
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إن خطورة إلقاء كرة الخدمة العسكرية هذه ال تتوقف عند النوايا السلطوية تجاه تجنيد الشباب المسيحيين، 
بل تتدحرج لتشغلنا جميعاً نحن أبناء هذا الشعب المتالحم، للدخول في نقاش هذا المخطط بلغة طائفية من 

 ندري، وهنا تقع الخطورة في االنزالق في ترديد مرادفات غابت عن مجتمعنا حيث ال نقصد أو ال
لكن كلنا ثقة أن شعبنا ناضج لتصريف هذه النوايا إلى قنوات الصرف التي تناسب . الفلسطيني منذ عقود،
 زالت هذه النوايا والتي تتمثل في سياسة فرق تسد اإلسرائيلية والتي هدفت وما. مثل هذه النوايا الخبيثة

تهدف إلى اقتالع شبابنا من جذورهم الوطنية بل وتعمل على غرس أفكار في عقول الشباب ال تتناسب 
  .وأصالتهم الثقافية

التعويل على رجال الدين والشباب المسيحيين كبير، وكما كانت قد ضربت بعرض الحائط المخطط 
وكذلك على قياداتنا وجماهيرنا . اريخالصهيوني في أواخر الخمسينيات، ستلقي به اليوم إلى مزبلة الت

العربية أن تقف موحدة أيضا برفض كل أشكال التجنيد، العسكري والمدني، فهي مشاريع تشوه هويتنا 
الوطنية، وتجعل الفلسطيني يتعامل مع الدولة العبرية كعالقة طبيعية، وهذا يشوه التاريخ وعالقة 

  .الصراع، حتى لو غلفتها إسرائيل بصفة مدنية
  عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديموقراطي: نيفين أبو رحمون

  8/6/2013، 48عرب 
  

   االتهامأمامكندا  .42
  جهاد الخازن

 عدوة العرب والمسلمين حتى لو أنكرت ذلك فهي تؤيد دولة أنهاما يعني . إسرائيلحكومة كندا حليفة 
  .مر الفلسطينيين وتقتل وتشرد وتدأراضيفاشيستية عنصرية تحتل 

 مليون نسمة، اي 35 ماليين كيلومتر مربع وعدد سكانها 10كندا بين أكبر بلدان العالم حجماً، فمساحتها 
وبما انها . انها اكبر من الواليات المتحدة والصين معاً، ثم يسكنها ما يعادل سكان القاهرة وضواحيها

ة وأغضب على رئيس الوزراء على حدود القطب المتجمد الشمالي فقد كنت أتابع سياستها الصهيوني
ستيفن هاربر ووزير خارجيته جون بيرد، ثم استغرب ان الشعب الكندي ال يحرك ساكناً، وال أجد سوى 
السخرية فأقول في نفسي ان البرد يمنع المواطن الكندي من التفكير ما يتيح لحكومته ان تفعل ما تشاء، 

  . قبل ان تبلغ سن الرشد السياسياو ان بريطانيا العظمى تعجلت في منحها االستقالل
، وكانت شهرته نسائية، وكونراد بالك الذي األسبقنموذج الكندي عندي هو بيار ترودو، رئيس الوزراء 

التاريخية، واتهم بالنصب واالحتيال، وانتهى محكوماً عليه » التلغراف«جاء الى لندن وامتلك مجموعة 
  .حاول ان يعيد بناء سمعتهومسجوناً في الواليات المتحدة، وهو اآلن ي

لم أكن أعرف من أهل كندا غير هذه النماذج المحرجة، حتى ال أقول اكثر، وادرك ان امثال هؤالء ال 
يمكن ان يمثلوا شعباً بكامله شهرته حول العالم انه مسالم، أو محب للسالم، بعكس جارته الواليات 

 على يدي جورج بوش االبن، وقد خسرت المتحدة التي ال تخرج من حرب حتى تدخل أخرى، لتنتهي
حروبها في افغانستان والعراق وضد االرهاب، ووقعت في أزمة مالية خانقة اطلقت ازمة عالمية 

  .مستمرة
ما سبق هو معلوماتي عن كندا التي لم أزرها يوماً، بل لم أزر شالالت نياغرا، وانا اقيم في العاصمة 

 ثقتي بالنفس البشرية، فرغم ليكودية بعض اركان الحكومة الكندية ثم يأتي ما يرد لي. األمريكية واشنطن
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من المحافظين الجدد اعلنت كنيسة كندا المتحدة، وهي اكبر كنائس كندا ولها حوالى مليوني عضو، 
مقاطعة ثالث شركات اسرائيلية تعمل في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وفرضت عليها 

  .عةعقوبات اقتصادية ومقاط
الكنيسة البروتستانتية هذه اعلنت موقفاً يشبه ما أعلنه عدد من كنائس الواليات المتحدة التي تطلب من 

العتراضها )  باالنكليزيةBDS(اتباعها ان يفرضوا على اسرائيل مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات 
  .على احتالل اراضي الفلسطينيين

لطيب، شيخ االزهر، نماذج عن مقاطعة الكنائس وكنت قبل شهرين عرضت على الدكتور احمد ا
وسأزيد الى القائمة اآلن كنيسة كندا . األمريكية اسرائيل، واقترحت ان يتعاون االزهر معها ويشجعها

  .المتحدة
ما سبق هو رأيي الشخصي في كندا وسياسة حكومتها، وكنت اعتقد انني في حزب من رجل واحد ضد 

كم في كندا، لذلك كانت مفاجأتي بحجم سروري بعد ذلك ان اقرأ ان المحافظين الجدد في مواقع الح
 الكندية المشتركة بسبب زيارة وزير -المملكة العربية السعودية ألغت اجتماعات اللجنة السعودية 

  .الخارجية الكندي جون بيرد القدس الشرقية ولقائه وزيرة العدل االسرائيلية تسيبي ليفني
 والدول االسالمية معها الى ان تحذو حذو السعودية، وان تبدأ مقاطعة تدريجية ادعو الدول العربية كلها

  .لكندا، فإما ان تعود حكومتها عن تأييد االحتالل وجرائمه، أو تخسر أي تجارة مع السوق العربية
اعرف ان كندا تستطيع العيش من دون التعاون معنا، واعرف اننا نستطيع ان نلغي اسم كندا من ذاكرتنا 
وال نخسر شيئاً، اال ان المهم في مقاطعة كندا ان يلتحف المواطن الكندي ببطانية تعطيه بعض الدفء، 

 بليون مسلم حول العالم على بلده، لتقيم عالقة مع 1.5وتمكنه من التفكير في وضع تستعدي فيه حكومته 
ا، فالخرافات الدينية ال دولة محتلة من ستة ماليين ال يوجد أثر واحد في فلسطين كلها يربطهم بأرضه

  .تصنع تاريخاً او جغرافيا
  .»قاطعوا كندا«لوال كنيسة كندا المتحدة القترحت حملة جديدة شعارها 
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