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   رؤساء حكومات ووزراء خارجية سابقون يطالبون بإنهاء مقاطعة حركة حماس:دير شبيغل .1

 من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية السابقين بانهاء مقاطعة حركة 24طالب : أ'هامبورغ ـ د ب
  ).حماس(إلسالمية المقاومة ا

وجاء في الخطاب الذي وقعه المسؤولون السابقون ومجموعة من خبراء السياسة ونشره الموقع 
السالم الدائم مع إسرائيل ليس ممكنا دون وجود دعم من 'األلمانية ، أن ' دير شبيغل'اإللكتروني لمجلة 

  .'حماس
وروبي بتصحيح سياستهم تجاه الشرق وطالب الموقعون على الخطاب الواليات المتحدة واالتحاد األ

  .األوسط
نحن كرؤساء حكومات ووزراء خارجية سابقين ووسطاء سالم تعلمنا أن تأمين ': وجاء في الخطاب

  .'السالم الدائم ال يمكن إال من خالل إشراك كافة أطراف الصراع
ربية من الشروط تجاوز الفجوة السياسية والمؤسسية بين قطاع غزة والضفة الغ'وأكد الخطاب أن 

األساسية لبناء دولة فلسطينية قادرة على الحياة األمر الذي يحتم على أمريكا واالتحاد األوروبي الدخول 
  .'في حوار بناء مع حكومة وحدة وطنية جديدة

  11/6/2011، القدس العربي، لندن
  

   داخلية بين قيادات حماسخالفاتهنية ينفي وجود  .2
لحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية أمس ما تروجه بعض وسائل نفى رئيس ا : سمير حمتو-غزة

االعالم بوجود خالفات في صفوف حركة حماس بشان المفاوضات مع االحتالل، مؤكدا ان حماس 
وقال هنية في خطبة الجمعة في المجسد العمري الكبير . واحدة موحدة وال خالفات داخلية بين قيادتها

نستكر التصريحات «القيادي في حركة حماس وأحد مؤسسيها محمد حسن شمعة بغزة خالل تشييع جنازة 
التي تطلقها بعض وسائل اإلعالم وبعض المندسين حول وجود خالفات داخلية؛ هذا غير صحيح وحماس 

  .»على قلب رجل واحد
ع وشدد على أن حماس والحكومة بغزة والمجلس التشريعي ملتزمون بالخط الوحدوي، ولن يتفاوضوا م

ال تنازل عن الحقوق وال تفاوض «وأضاف هنية . ، الفتًا إلى أن حركته راسخة رسوخ الجبال»إسرائيل«
. »مع االحتالل البغيض؛ إال بلغة المقاومة والصمود وااللتزام بالخط الوحدوي الذي نادى به قادة حماس

فية لدماء الشهداء وللشعب الوحدة الداخلية شرع ودين وال خروج عنها، وأن الحكومة ستبقى و«وذكر أن 
الفلسطيني، وستبقى ملتزمة بخط واحد وعلى صف واحد، ولن تفرط بالحقوق والثوابت التي استشهد من 

  .»أجلها الرجال و وأسر من أجلها األسرى
وأكد على أن القائد شمعة أخذ لواء الجهاد مع رفاقه وأسس حركة حماس في فلسطين وتعرض لالعتقال 

وشيع اآلالف من الفلسطينيين بعد .  جاب دول العالم من أجل حشد الدعم لقضية فلسطينوالمطاردة، وأنه
  .دماغية، الذي وافته المنية صباح أمس بعد إصابته بجلطة ) عاما76(صالة الجمعة جثمان شمعة 
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وشارك في موكب التشييع الذي انطلق من المسجد العمري بغزة قادة حركة حماس وفصائل المقاومة، 
  .اء في حكومة غزة وشخصيات رسمية وعشائرية، واآلالف من المواطنينووزر

وأوضح النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خالل كلمة له أن شمعة من قادة الشعب 
نقف اليوم أمام قائد ومصلح ومربِّ «وقال . الفلسطيني الذين بذلوا أوقاتهم في سبيل نصرة المظلومين

، متقدما باسم المجلس ورئيسه عزيز دويك » الذي يتعدى على حرماتنا ليل نهاروقف في وجه العدو
  .بالتعازي إلى األمة العربية واإلسالمية بوفاة شمعة

  11/6/2011الدستور، عمان، 
  

  المصالحة الوطنية الفلسطينية خيار استراتيجيي: عباس .3
طينية هي خيار وطني استراتيجي رغم  قال الرئيس محمود عباس، إن المصالحة الوطنية الفلس:رام اهللا

  .كل الضغوطات التي رفضناها واخترنا المصالحة الوطنية
جاء ذلك خالل استقال سيادته، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، مساء اليوم الجمعة، النائب في الكنيست 

 بحضور أمين عام محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، والوفد المرافق له، وذلك
  .الرئاسة الطيب عبد الرحيم

إن القيادة الفلسطينية متمسكة بخيار التوجه إلى األمم المتحدة  في سبتمبر المقبل، إذا ما : عباسوأضاف 
واصلت الحكومة اإلسرائيلية رفضها استئناف المفاوضات المستندة لقرارات الشرعية الدولية 

  .والمرجعيات الواضحة للمفاوضات
 10/6/2011، )وفا(لة األنباء والمعلومات الفلسطينية وكا

  
   يأمر بحل مشكلة الممنوعين من جوازات السفرعباس: نبيل شعث .4

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عالقاتها الدولية نبيل شعث إلى الرئيس : رام اهللا
  .الفلسطيني محمود عباس أمر بحل مشكلة الممنوعين من جوازات السفر

نسخة عنه مساء " صفا"وأضاف شعث في تصريح صحافي وزعته مفوضية العالقات الدولية بفتح وصل 
  . طلب، عندما كنت في غزة400 طلبا من مجموع ما قدم له وعدده 141الجمعة إن هناك موافقة على 

كون هناك أي أكد الرئيس بأنه لن ي"، مضيفًا "سيتم حل مشكلة الباقي في األيام القريبة القادمة"وأوضح 
  ".مواطن فلسطيني بدون جواز سفر وقد أمر الرئيس بذلك للجهات المختصة

 ألف مواطن، فيما 30وقالت تقديرات سابقة إن عدد الممنوعين من الحصول على جوازات السفر يناهز 
  .تحتاج غزة آالف الجوازات

شحنات ستصل غزة في هناك شحنة أدوية ستصل القطاع غدا وهذه جزءا من مجموعة "وتابع شعث 
األيام القريبة المقبلة أيضا لسد حاجة مستشفيات القطاع العاجلة من أدوية تخدير واألمراض المزمنة 

  ". واألدوية الخاصة بغرف العمليات وخالفه من االحتياجات الضرورية لمستشفيات القطاع
د يومين لتأمين احتياجات  عن طريق الصليب األحمر بع- بحسب شعث- كما أنه سيتم تأمين شحنة أدوية

  .المواطنين في غزة بالسرعة العاجلة
  10/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   يصدر تعليماته ألبناء غزة في الضفة التوجه الى القطاع عباس :وكالة قدس نت .5

يماته كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعل: رام اهللا
لكافة أبناء قطاع غزة المتواجدين في الضفة الغربية التوجه الى القطاع وذلك بعد توقيع المصالحة 

  ".الوطنية مع حركة حماس
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 أسماً من عناصر 70أن قائمة تشمل " وكالة قدس نت لألنباء" وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ
إلقتتال الدامي بين حركتي فتح وحماس تم رفعها أجهزة األمن الذين قدموا الى الضفة الغربية أبان ا

للرئيس ابو مازن الذي أصدر تعليماته وأوامره التوجه الى غزة وذلك من أجل إعادة ترتيب األوضاع 
  ".هناك

أن التوجه الى القطاع سيكون في القريب العاجل، بعد اللقاء المقرر إنعقاده يوم الثالثاء " وأكدت المصادر
أن ليس هناك حاجة لبقاء أبناء غزة هنا في الضفة " ة بين حركتي فتح وحماس، موضحة القادم في القاهر

  ".كما قالت المصادر". خاصة في ظل توقيع تفاهم المصالحة مع حركة حماس وعودة المياة الى مجاريها
تهاء أن هذه التعليمات تأتي تمهيداً لزيارة الرئيس أبو مازن الى قطاع غزة، واإلن" وأوضحت المصادر

  ".من الحقبة السوداء التي عانى منها الشعب الفلسطيني طيلة خمسة أعوام
  11/6/2011، وكالة قدس نت لألنباء

  
   1967  أن يعلن قبوله حل الدولتين على أساس حدودنتنياهوعلى : عريقات .6

ورئيس الوفد الفلسطيني » فتح« أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة :أريحا
لمفاوضات الوضع النهائي، بأن المفتاح لعملية السالم يكمن في إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

 .، ووقف االستيطان وخاصة في القدس الشرقية المحتلة1967نتنياهو قبوله لمبدأ الدولتين على حدود 
قنصل اإليطالي العام لوشيانو جاء ذلك أثناء لقاء عريقات القنصل البريطاني العام السير فنسنت فين، وال

  .بيزوتي، كال على حدة
وأكد عريقات أن منظمة التحرير الفلسطينية شكلت لجنة لدراسة خيار التوجه إلى األمم المتحدة للحصول 

، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن لجنة متابعة مبادرة 1967على عضوية دولة فلسطين على حدود 
العربية قد شكلت لجنة لذات الهدف برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية السالم العربية في الجامعة 

قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وعضوية األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وفلسطين وعدد 
آخر من الدول العربية، وأنه من السابق ألوانه الحديث عن خالفات أو تناقضات حول هذا الخيار، قبل 

  .صيات من قبل اللجنتينأن تطرح التو
  11/6/2011الحياة، الجديدة، 

  
  األميركي" الفيتو" الى خطوات داخل المنظمة الدولية حال استخدام اللجوءندرس : شعث .7

الـدكتور نبيـل شـعث إن الجانـب         » فتح«قال عضو اللجنة المركزية لحركة      :  محمد يونس  –رام اهللا   
 حتى لو أعلنت اإلدارة األميركية عزمها إحبـاط ذلـك           الفلسطيني مصمم على اللجوء الى األمم المتحدة      

أن الفلسطينيين يدرسون اللجوء الى خطوات أخـرى        » الحياة«، مؤكداً لـ    )الفيتو(باستخدام حق النقض    
لكنه رفض كـشف    . »األميركي إلحباط المشروع  » الفيتو«داخل المنظمة الدولية نفسها في حال استخدام        

  .مهذه الخطوات في وسائل اإلعال
سيكون لدينا الكثير لنعمله، لكننا لن نكشف عن ذلك اآلن، ولن نعطي لإلسـرائيليين فرصـة                «: وأوضح

إذا ذهبنا الى األمم المتحدة، يوجد قـرار التقـسيم          «: وأضاف. »التحضير لمواجهتنا في المنظمة الدولية    
رائيل ودخلت األمم    ونص على إقامة دولتين، والذي بموجبه قامت إس        1948 الذي صدر عام     181الرقم  

إسرائيل أعلنت استقاللها أحادياً، ثم اعترفت بها األمم المتحـدة،          «: وتابع. »المتحدة، لكن لم تقم فلسطين    
  .»وكذلك فعلت كوسوفو على رغم معارضة صربيا

  11/6/2011الحياة، لندن، 
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  ة فتحالمقدح ال تعبر عن موقف منظمة التحرير أو حركمنير  تصريحات: نبيل أبو ردينة .8
 نبيل أبو ردينة اليوم الجمعة، في تصريح خاص لوكالة          قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة،     :وفا– رام اهللا 

، إن ما جاء على لسان منير المقدح ال يعبر عن موقف منظمة التحرير الفلـسطينية وال حركـة                   )وفـا(
ا وتقديرها لشعبنا اللبناني الـشقيق      وتابع الناطق قوله إن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد احترامه         .'فتح'

  .وهي تقف على مسافة واحدة من كل مكوناته
  10/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   اإلسرائيلية مسؤولية استمرار إرهاب المستوطنينالحكومةفياض يحمل  .9

ئيلية المسؤولية عن اسـتمرار      حمل رئيس الوزراء سالم فياض، اليوم الجمعة، الحكومة اإلسرا         :رام اهللا 
  .إرهاب المستوطنين، وما تعرض له مسجد قرية المغير شمال شرق رام اهللا األسبوع الماضي

وقال خالل تأديته صالة الجمعة، مع أهالي قرية المغير، بعـد تـرميم مـسجد القريـة الـذي احرقـه                     
األفعال، ونحن هنا للصالة فـي      المستوطنون األسبوع الماضي وأعيد ترميمه، إن شعبنا لن ينجر لردود           

قرية المغير تأكيدا على وقوفنا مع أهلنا فيها، كما في كافة المناطق ضد إرهاب المـستوطنين وأعمـالهم                  
  .'المشينة

  10/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   العودة إلى العمل واستئناف الحواراألطباءفياض يناشد  .10
كتور سالم فياض رئيس الوزراء، نقابة األطباء واألطباء، االلتزام بقرار محكمة العـدل             ناشد الد : رام اهللا 

  .العليا، وااللتحاق الفوري بعملهم والعودة إلى الحوار
من منطلق الحـرص المـشترك علـى مـصالح          : وقال رئيس الوزراء في بيان صدر عن مكتبه، أمس        
رارات المحكمة العليا، فإنني أهيب باألطبـاء إنهـاء       الجمهور الفلسطيني، وعلى أساس احترام القانون وق      

  .إضرابهم والعودة إلى الحوار الجاد والبناء للوصول إلى حلول لألزمة الحالية
حرص الحكومة الدائم على تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الجمهـور الـذي تعتمـد               "وأكد فياض   

تياجات العاملين في الخدمة المدنية، بمن فـيهم    أكثريته على الخدمات الصحية الحكومية، وبين حقوق واح       
األطباء، وهي تعبر عن استعدادها لبذل كل جهد مستطاع، عبر الحوار وعلى األسس القانونيـة، لحـل                 

  ".المشكلة الحالية بما يحفظ مصالح وكرامة الجميع
 11/6/2011األيام، رام اهللا، 

  
  "إسرائيل"مي متهماً بالتعاون مع  تنتقد احتجاز الجهاد اإلسالفي غزةوزارة الداخلية  .11

انتقدت وزارة الداخلية واألمن الوطني في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حمـاس،  :  يو بي اي   -غزة
  .الجمعة، قيام حركة الجهاد اإلسالمي باعتقال شخص والتحقيق معه بدعوى التخابر مع إسرائيل

تحذر أي جهة علـى الـساحة       'نسخة منه، إنها    ' شوناليونايتد برس انترنا  'وقالت الوزارة في بيان تلقت      
  .، متوعدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق من يخالف'الفلسطينية من أخذ القانون باليد

، وقالـت إن    'الجتهاد أي فصيل على الساحة من أخذ إجراءات خـارج القـانون           'وشددت على رفضها    
  .'ي الجهة الوحيدة المخولة استجواب المشبوهين أمنياًاألجهزة األمنية التي أبدعت في مالحقة العمالء ه'

أي نتائج تحقيق خارج هذا اإلطار ال يلزمنا ويجب على الجميـع أن يتـرك جهـات                 'وقالت الوزارة إن    
  .'االختصاص من نيابة وقضاء أن تقرر طبيعة التهم المنسوبة ألي موقوف

 11/6/2011القدس العربي، لندن، 
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   حكومةبأيسب اليه من تصريحات حول نية حماس عدم المشاركة  ما نينفي" يحيي موسى" .12
" يحيـي موسـى   " نفي النائب عن كتلة التغيير واالصالح في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور             :غزة

بشدة ما نسب اليه من تصريحات حول نية حركة حماس عدم المشاركة في اي حكومة فلسطينية مستقبال                 
  . العزلة الدوليةوعدم االنخراط بها لتجنب

ان ما نشر على لسانه عار عن الصحة تماما مؤكدا انه لـم             " سما"في تصريحات لمراسل    " موسى"واكد  
يتحدث الى اي من الوكاالت االجنبية او المحلية حول هذا الموضوع مطلقا موضحا ان تلك التصريحات                

  .مفبركة وغير حقيقية
  10/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان: بداهللاعبداهللا ع .13

في لبنان السفير عبداهللا عبداهللا المجتمـع الـدولي الـى      » منظمة التحرير الفلسطينية  «دعا ممثل   : بيروت
ـ                حافي تحمل مسؤولياته التي اقرها واعترف بها تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وقال في مؤتمر ص

النيابية ايلي ماروني، خــالل زيارتـه اقلـيم زحلـة          » الكتائب اللبنانية «مشترك عقده مع عضو كتلة      
من واجبنا ان نبقى متواصلين، ليس فقط مع اهلنا الفلسطينيين، بـل  «: الكتائبي في اطار جولة في المدينة    

لطيب الذي احتضن الفلسطينيين طيلة     مع اهلنا اللبنانيين كذلك، اذ نحن نشترك جميعاً في هواء هذا البلد ا            
الفلسطيني الذي يعيش في مخيم مشاكله اكثر تعقيداً، وجزء من هـذه المـشاكل              «: وأضاف .» عاماً 63

، ورأى  »مسؤول عنها المجتمع الدولي الذي له إسهام سلبي منذ ان بدأت مشكلة شريد الشعب الفلسطيني              
السلوك مع اشقائنا اللبنانيين بحرصنا على سيادة البلد        من مسؤولية الفلسطينيين كيف نتعاون ونحسن       «ان  

  ".وأمنه واستقراره
  11/6/2011الحياة، لندن، 

  
  هل تفشل اتفاق المصالحة؟.. واستدعاءات الضفةاعتقاالت: تقرير .14

أجواء من البهجة عمت األراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحمـاس               : غزة
كنها سرعان ما تحولت إلى قلق وهاجس دائم لدى المواطن والمتابع للـشأن الفلـسطيني               في القاهرة، ول  

بسبب استمرار حمالت االستدعاءات واالعتقاالت السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة األمنية في الـضفة              
اقات المحتلة، فهل يفشل اتفاق المصالحة هذه المرة كما فشل سابقا لعدم تنفيـذ أجهـزة الـسلطة اسـتحق                  

  المصالحة؟ 
ـ       أن اسـتمرار حمـالت     " المركز الفلسطيني لإلعالم  " محللون سياسيون أكدوا في تصريحات منفصلة ل

  ". االعتقال ستشكل عقبة كبيرة أمام تطبيق االتفاق وستحدث فجوة في مسألة الثقة بين الطرفين
لحة لوجـود العديـد مـن       ولكنهم نفوا أن تؤثر أزمة رواتب السلطة الوطنية على مسالة إتمـام المـصا             

  ". المتغيرات التي ستجعل من تطبيق االتفاق حقيقة مثل الثورات العربية ورياح الربيع العربي
  عائق أساسي 

الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب يؤكد أن استمرار حملة االعتقاالت واالستدعاء في الـضفة يـشكل                
ي الوقت ذاته إلى وجود أطـراف نافـذة لـيس لهـا             عائقا أساسيا أمام تطبيق اتفاق المصالحة، وتشير ف       

  . مصلحة بعملية المصالحة الفلسطينية
ـ     بات من الواضح أن بعض اإلجراءات التـي        " :" المركز الفلسطيني لإلعالم  " وقال في تصريح خاص ل

   "تتخذ ال تسمح بتوفر المناخ اإليجابي الذي أفرزته المصالحة في القاهرة، يساعد على تطبيق االتفاق
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ناجي شراب، مع حبيب فـي أن تواصـل         . واتفق في الرأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر د         
االعتقاالت عقبة كبيرة أمام تطبيق المصالحة، مؤكدا أن استمرارها سيحدث فجوة في مسألة الثقـة بـين                 

  ". الطرفين
لملـف االعتقـال بكـل      الخطوة األولى إلنجاح المصالحة، هي بإيجاد حل        "ويضيف في تصريح خاص     

أشكاله، وهذا يستوجب االتفاق على طبيعة العالقة بين محددات المؤسسة األمنيـة ومعطيـات المقاومـة          
الفلسطينية، مشيرا إلى أن المسألة مزدوجة ولها أبعاد تتمثل في اإلفراج عن المعتقلين وعدم مالحقـتهم،                

نية والمقاومة، واألخيرة إعـادة تحديـد وظـائف         والثانية التوافق على طبيعة العالقة بين المؤسسة األم       
  . المؤسسة وصياغة أهدافها وآلياتها بما ال يتعارض مع الرؤية الفلسطينية للمصالحة

  ليست أزمة حكومة فقط 
المسألة ليست مسألة تشكيل حكومة، فحركة حماس لن ترضى تـشكيل حكومـة دون              "ويرى شراب أن    

  ...". ها منظمة التحرير وملف المعتقلينإيجاد حلول للملفات العالقة ومن ضمن
ويشدد على أن المصالحة تحتاج لرؤية شمولية لكل الملفات، رؤية في التطبيق والتنفيذ حتى يمكن البـدء                 

ال بد من تطبيقات خطوات لبناء الثقة في ملف المؤسسة األمنية، ألن استمرارها             :" بملفات الباقية، متابعا    
  ".ةبهذا الشكل يشكل عقبة كبير

 11/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   انجاز لخيار المقاومة وتأكيد لمطلب إشراك اإلسالميينالمصالحة: البردويل .15
 صالح البردويل بانجاز المصالحة الذي تم التوصل مع حركة . أشاد القيادي في حركة حماس د:غزة

" قدس برس" في تصريحات خاصة لـ من انتصار خيار المقاومة، وأوضح البردويلفتح، واعتبره جزءاً
نحن : "، وقال" خاطئاً لم يكن خياراًودفعت ثمنه باهظاً"أن خيار المشاركة السياسية الذي اتخذته حركته 

نعتبر ما حدث في الفترة الماضية بالنسبة لمسار حركة حماس في المقاومة وفي المشاركة السياسية 
، ولكن بالمقابل صبتنا المشروع اإلسالمي على سياسية غالياً، لقد دفعنا ثمن المشاركة ال كبيراًانجازاً

لقد تم كسر الفيتو األمريكي بشأن مشاركة اإلسالميين في . الساحة السياسية الفلسطينية والعربية والدولية
إدارة الشأن العام، واستطعنا تثبيت مشاركتنا في إدارة الشأن العام، ونعتقد أن ثباتنا ومقاومتنا كانت 

  ".ا للشعوب العربية للقيام بثوراتهامحفز
لقد كان اتفاق المصالحة ترجمة حقيقية إلرادة المشاركة السياسية هذه، وصياغة سياسية : "وأضاف

للشراكة، حيث وافقت حركة فتح على تحفظات حماس، وهي تحفظات تتعلق بمبدأ الشراكة في الحكومة 
شركاء في الدم، شركاء في القرار، شركاء في : (اوفي المنظمة وفي البرنامج الوطني، وترجمة لشعارن

أكد البردويل تمسك  و".، وبالتالي المصالحة هي اعتراف بشراكة حماس في المشروع الوطني)المصير
نحن حريصون على انجاز المصالحة بأسرع وقت : "حماس بخيار المصالحة وتنفيذه بالكامل، وقال

  ".خارجة عن إرادتنا، ونؤكد أننا ماضون فيها للنهايةممكن، ونأسف أنها تسير ببطء شديد ألسباب 
  10/6/2011قدس برس، 

  
   تخدم العدو اليرموك مفتعلة لخدمة أغراض دنيئةمخيمأحداث : الرشق .16

أن " قدس برس" أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ:دمشق
 أي صلة لهم بكل ما جرى من اشتباكات واعتداءات هوا فينف، الذي بيان أهالي شهداء مسيرة العودة

طالت الممتلكات واألرواح في مخيم اليرموك، كان القول الفصل في أحداث الفتنة التي حدثت في مخيم 
هذا رد على كل دعاة الفتنة الذين حاولوا إثارة الفتنة والتحريض على المقاومة : "وأضاف .اليرموك

هناك : "وأكد الرشق أن هذه األحداث مفتعلة من أولها إلى آخرها، وقال ".والفصائل وجرف مسيرة العودة
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أيادي حاولت أن تعبث بالمخيم وتستغل دماء الشهداء خدمة ألغراض دنيئة ال تخدم إال العدو 
 القيادة - كما استنكر القيادي في حركة حماس ما تم من حرق لمقرات تابعة للجبهة الشعبية  ".الصهيوني
  .مخيم، كما قالالعامة في ال

  10/6/2011قدس برس، 
  

   الفلسطيني شمعة في غزة بموكب رسمي وشعبي وحزبيالقياديع جثمان يتشي .17
، "أبو حسن"، الشيخ محمد حسن شمعة 10/6 شيع اآلالف من الفلسطينيين بعد ظهر يوم الجمعة :غزة

مسلمين في رئيس مجلس شورى حركة حماس، وأحد مؤسسي الحركة، وقيادات جماعة اإلخوان ال
 في  الشيخ محمد بعد الصالة على جثمانة الجنازتوانطلق . الجمعةفلسطين، والذي وفاته المنية صباح

وسط مدينة غزة، بمشاركة شخصيات رسمية وشعبية وحزبية وقيادات من كافة " الكبير"المسجد العمري 
ينية بغزة ووزراء في حكومته األلوان واألطياف السياسية، تقدمهم إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسط

  .ونواب في المجلس التشريعي وقيادات في حركة حماس والفصائل الفلسطينية
ونعى هنية خالل خطبة الجمعة الشيخ شمعة بوصفه أحد قادة الشعب الفلسطيني وحركة حماس وجماعة 

  .ني وتقدمه وتقدم حماس مناقب الفقيد والدور الذي لعبه في رفعة الشعب الفلسطياإلخوان المسلمين معدداً
  10/6/2011قدس برس، 

  
   محمد شمعةالشيخمشعل ينعى  .18

أبو "المجاهد الكبير الشيخ محمد شمعة " نعى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس :دمشق
. ، الذي وافته المنية يوم الجمعة"، أحد أبرز مؤسسي الحركة ورئيس مجلس شوراها في قطاع غزة"حسن
 باألصالة عن نفسي، وبالنيابة عن إخواني في المكتب السياسي للحركة وكل أبنائها وكوادرها إنني"وقال 

وقياداتها في الداخل والخارج، وبكل مشاعر الحزن واأللم مع التسليم بقضاء اهللا وقدره، أنعى إلى شعبنا 
ة، وإلى أهلنا األحبة في الفلسطيني في كل مكان، وفصائله وقواه المجاهدة، وإلى أمتنا العربية واإلسالمي

أبو (قطاع غزة بشكل خاص، الفقيد الكبير، األخ القائد والداعية المجاهد الكبير محمد حسن شمعة 
  )".حسن

وابتهل إلى اهللا العلي العظيم أن يرحم الفقيد الكبير رحمة  واسعة، ، وعدد مشعل بعضا من مناقب الفقيد
  . ويسكنه فسيح جناته

  10/6/2011، عالمالمركز الفلسطيني لإل
  

   تنعي القائد في حماس محمد شمعةالفلسطينيةفصائل المقاومة  .19
 أعربت عدة فصائل فلسطينية عن تعازيها إلى الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية :رام اهللا

جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين، وأحد مؤسسي حركة  بوفاة الشيخ محمد شمعة، أحد مؤسسي
  .رئيس مجلس الشورى فيها و،حماس

، وأعربت ألوية "قضى عمره في التربية والدعوة والجهاد"وقالت حركة الجهاد اإلسالمي إن الشيخ شمعة 
بالغ حزنها على فقيد األمتين "الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، عن " الناصر صالح الدين

  ".ئع حرب التحرير الشعبيةطال"كما نعت ". بية والشعب الفلسطيني"اإلسالمية والع
فقد شعبنا وأمتنا قائداً فذاً من قادة "الفلسطينية، إنه برحيل الشيخ محمد شمعة " األحرار"وقالت حركة 

  كما كان صاحب جهد كبير على .. المقاومة، وصاحب سجل طويل وماضي حافل بالعطاء والتضحيات
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قال مرات عديدة واإلبعاد على يد سلطات ، مشيرة إلى أنه تعرض لالعت"مختلف األصعدة والمجاالت
  ".دون أن يفتر له عزم أو تلين له قناة"االحتالل 

  10/6/2011قدس برس، 
  

  لوزير السابق وصفي قبها من قبل االحتاللا اعتقالحماس تدين  .20
 للوزير السابق المهندس وصفي قبها بعد اإلسرائيلية دانت حركة حماس اعتقال قوات االحتالل :غزة

، ووصفته بأنه جريمة ضد الشعب 10/6 منزله في مدينة جنين المحتلة صباح يوم الجمعة مداهمة
بشدة اعتقال االحتالل وزير "يوم الجمعة " قدس برس"وأدان بيان للحركة تلقته  .الفلسطيني ورموزه

ية جديدة أنها جريمة صهيون"األسرى السابق المهندس وصفي قبها للمرة الثامنة على التوالي، مؤكدا على 
االحتالل الصهيوني "وحملت حماس  ".تضاف إلى مسلسل جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني ورموزه

  ".المسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة المهندس قبها، الذي يعاني من أمراض معضلة
  10/6/2011قدس برس، 

  
   في غزة مقاوما16ًسرايا القدس تكشف عن اعتقال عميل تورط باغتيال  .21

جهاز األمن التابع لسرايا القدس الجناح األمني لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين يوم  كشف :غزة
 أغلبهم من جنوب قطاع  فلسطينياً مقاوما16ًالجمعة، عن تمكنه من اعتقال عميل كبير تورط باغتيال 

د  لمصادر خاصة فإن العميل اعتقل بعد عملية رصوقالت السرايا في تصريحات صحفية ووفقاً .غزة
دقيقة استمرت لعدة أشهر وبعد التحقيق معه من قبل قسم التحقيق التابع لجهاز األمن في سرايا القدس 

  .تبين ضلوعه في اغتيال مقاومين من سرايا القدس وكتاب القسام وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش
 لتقديمه للمحاكمة، زةفي غوبين المصدر أنه تم تسليم العميل وملفه األمني لوزارة الداخلية بالحكومة 

موضحا أن جهاز األمن التابع لسرايا القدس يعمل ليل نهار من اجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني من 
  .وله عالقة مميزة مع قادة األجهزة األمنية بغزة بما يخدم القضية الفلسطينية" العمالء والمندسين"

  10/6/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  تكرم شهداء مسيرة العودة" الشعبية": لبنان .22
مسيرة " قيادة منطقة صور، لقاء تضامنياً تكريماً ووفاء لشهداء - نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

وكل الشهداء في مخيم البص وفي حضور ممثلين عن األحزاب والفصائل اللبنانية والفلسطينية " العودة
انت كلمات لكل من أبو جابر الذي تحدث باسم الجبهة، وك .واللجان واالتحادات الشعبية وعوائل الشهداء

والشيخ أحمد مراد عن حزب اهللا، ويوسف زمزم باسم حركة فتح وصدر داوود عن حركة أمل وعلي 
الجمل باسم الحزب الشيوعي اللبناني، شددوا فيها على اإلشادة بتضحيات الشعب الفلسطيني وتعزيز 

ا المقدمة الضرورية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة وتطوير المصالحة الفلسطينية باعتباره
 شطب حقوقه الوطنية، مطالبين األنظمة العربية بفتح حدودها أمام الشعب إلىالمؤامرات الهادفة 

  .الفلسطيني الذي يثبت في كل يوم تمسكه بحقه في العودة
  11/6/2011، بيروت، المستقبل

  
  "كاسترو"وفاة القيادي الفلسطيني  .23

أقامت منظمة التحرير الفلسطينية في مقر الممثلية في بيروت، مجلس عزاء لروح القيادي الفلسطيني 
  .الذي وافته المنية الثالثاء اثر مرض عضال") كاسترو ("أيوباهللا  اللواء صالح عبد
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في في الملحق الثقاو عماد الرفاعي، أبو في لبنان اإلسالميوكان في مقدم المعزين ممثل حركة الجهاد 
وفد من تيار المستقبل و ، عفشأبو سر حركة فتح في بيروت سمير وأمينالممثلية ماهر مشعيل، 

 العردات وعضو قيادة الجبهة الديموقراطية علي أبو سر حركة فتح في لبنان فتحي أمينوتحدث  .اللبناني
  .فيصل والقائم بأعمال ممثلية منظمة التحرير اشرف دبور

  11/6/2011، بيروت، المستقبل
  

  48 يريد أن يعيدنا إلى حدود العام نتنياهو و إنشائهااليوم في أسوأ مكان منذ "إسرائيل": ليفني .24
اعتبرت رئيس حزب كديما والمعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني أن رئيس : تل ابيب ـ يو بي آي

أن نتنياهو يريد أن الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك يشكالن خطرا على إسرائيل و
  . في إشارة إلى الدولة الثنائية القومية وعدم قيام دولة يهودية1948يعيد إسرائيل إلى حدود العام 

ونشرتها الجمعة تحذيرات رئيس ' يديعوت أحرونوت'وأيدت ليفني في مقابلة أجرتها معها صحيفة 
  .د إيرانإسرائيلية بشن هجوم ض' مغامرة'الموساد السابق مائير داغان من 

قلت في الماضي أن بيبي وباراك يشكالن خطرا على الدولة وما زلت أعتقد أن هذا صحيح لكن ' وقالت 
عندما يأتي ذلك من شخص تنحى عن منصب أمني وليس سياسيا فإن تأثير ذلك أكبر على المستوى 

  .'الشعبي
ي أنه لو كان الحديث يدور داغان لم يكشف سرا وإنما حذر مما هو آت، وال شك لدي ف'وشددت على أن 

وأنا أؤكد أن ما قاله ... عن انتقادات صغيرة بنظره وليس تحذيرا من خطر وجودي على الدولة لصمت
  .'بالعلن قاله في االجتماعات المغلقة

جاءت بعد أن أدرك أن الحال مستمر مثلما يحصل اليوم وهناك خطر على 'وأضافت أن أقوال داغان 
باعه من خالل عمله مع نتنياهو وباراك ولذلك أنا ال أتطرق إلى مضمون األقوال الدولة وقد استمد انط

  .'لكني أتطرق إلى المقولة الموجهة لمواطني إسرائيل بأن قيادة الدولة تقودهم إلى مكان خطير
وأوضحت ليفني أنها عندما تقول إن نتنياهو وباراك يشكالن خطرا على إسرائيل إنما تقصد بذلك أنه 

كان أن نرى إلى أين نحن نسير وخصوصا على خلفية التغيرات من حولنا فإسرائيل معزولة وهذه باإلم'
  .'العزلة تمس باألمن وإسرائيل فقدت الشرعية للقيام بعملية عسكرية

فإسرائيل موجودة اليوم في أسوأ مكان منذ 'وقالت إن نتنياهو ال يفعل شيئا من أجل تغيير هذا الوضع 
 فإنه 1948 وإنما على حدود العام 1967ول نتنياهو إن الصراع ليس على حدود العام قيامها وعندما يق

  .'هو الذي يقودنا إلى هناك
هي إخفاق وهما ال يمنعان ما سوف يحدث وحلم دولة 'وأضافت أن السياسة التي ينتهجها نتنياهو وباراك 

  .' أن ينال إعجاب آذان اليمينمن أجل... إسرائيل كدولة يهودية في خطر ونتنياهو ال يتخذ قرارات
ويجب بدء مفاوضات في األيام 'وقالت ليفني إن على نتنياهو دخول غرفة المفاوضات مع الفلسطينيين 

  .إذا كان يخشى فقدان تأييد أحزاب اليمين' سوف أدعمه سياسيا'وتعهدت بأنه ' القريبة
رئيس الوزراء يكذب على الجمهور  'لكن ليفني أكدت أنها ال تتوقع من نتنياهو أن يغير سياسته وأن

 إذ أنه ال يوجد 1967أوباما يريد أن يعيدنا إلى خطوط العام ) الرئيس األمريكي باراك(عندما يقول إن 
كلينتون وال حتى ) وزيرة الخارجية األمريكية هيالري(، ال أوباما وال 67أحد يطالبنا بالعودة إلى خطوط 

  .أراض وضم الكتل االستيطانية إلسرائيلفي إشارة إلى تبادل ' الفلسطينيين
لكن خالفا لنتنياهو أنا 'وأشارت إلى معارضتها التفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس 

ولذلك فإنها تعتبر أنه باإلمكان الدخول في مفاوضات مع ' أقول إن االتفاق بين فتح وحماس لم يطبق بعد
 باإلعالن عن أنه يريد إجراء مفاوضات فقط مع من يوافق على السلطة الفلسطينية، وطالبت نتنياهو

  .شروط الرباعية الدولية القاضية باالعتراف بإسرائيل واالتفاقيات الموقعة ونبذ العنف
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ورأت ليفني أن الحل للوضع الذي تواجهه إسرائيل وللخروج من عزلتها الدولية يقضي بإجراء انتخابات 
  .عامة مبكرة

  11/6/2011، ندنالقدس العربي، ل
  

   سبتمبر/تصفية المشروع الفلسطيني المتوقع في أيلولتضع خطة ل الخارجية اإلسرائيلية: هآرتس .25
 من جهتها خطة دبلوماسية إلقناع دول العالم  اإلسرائيليةأعدت وزارة الخارجية:  نظير مجلي-  تل أبيب

الذي اختاره وزير الخارجية، ، أمس، أن العنوان »هآرتس«وكشفت صحيفة . باالمتناع عن االعتراف
وبموجبه . »)أيلول(تصفية المشروع الفلسطيني المتوقع في سبتمبر «: أفيغدور ليبرمان، لهذه الخطة هو

يتم التوضيح لهذه الدول أن المشروع الفلسطيني يتناقض مع دستور وأنظمة األمم المتحدة ويضر بعملية 
سالم واالرتكان على دول العالم أن تحقق لهم السالم ويشجع الفلسطينيين على رفض مفاوضات ال

  .أهدافهم
والمهمة هي الدول الكبيرة في القارات . مهمة وغير مهمة: وقسمت الخارجية دول العالم إلى قسمين

الخمس، وباألساس دول الغرب، إضافة إلى الهند والصين والبرازيل واألرجنتين وجنوب أفريقيا، وهذه 
مشاركة كبار المسؤولين في إسرائيل، من رئيس الدولة شيمعون بيريس سيجري العمل المكثف معها ب
دول ال جدوى من المحاولة : كما قسمت الدول المهمة إلى ثالثة أقسام. وحتى نتنياهو وليبرمان وباراك

  .معها ألنها متحيزة، ودول مضمونة إلى جانب إسرائيل، ودول مترددة ينبغي تكثيف الجهود معها
وحسب وزارة . عتماد على اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة وروسيا ودول أوروباوتشمل الخطة اال

الخارجية اإلسرائيلية فإن اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة، باشر العمل على طرح مشروع قرار 
ى في الكونغرس األميركي يؤكد على سياسة الواليات المتحدة لصالح إسرائيل، ويعارض أية عودة إل

  . 1967حدود 
  11/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  نقرةأبيب وأالموقف التركي الجديد من سورية يشكل اساسا لتفاهم بين تل : سرائيليإباحث  .26

ليعاد بورات، استاذ وباحث في معهد كاتير . رأى د: من زهير اندراوس' القدس العربي'الناصرة ـ 
)Crown center ( جامعة برانديز االمريكية انّه بدأ يتبلور اعتراف دولي لدراسات الشرق االوسط في

بأن بشار االسد فقد شرعيته، وفي المقابل بدأ يظهر التعاون بين مختلف مجموعات المعارضة السورية، 
في الوقت الذي يزداد فيه استخدام الجيش السوري القوة المفرطة ضد المواطنين العزل، االمر الذي يدل 

  .لسوري وعلى يأسه في الوقت نفسهعلى تشدد النظام ا
وبرأي بورات فان التقارير االخيرة التي تحدثت عن نزوح مواطنين سوريين عن بلدة جسر الشغور في 
اتجاه تركيا تؤكد وجود خوف من عمليات انتقامية من جانب النظام السوري على تصاعد حدة الصراع 

  .داخل سورية
ار االسد حتى لو انها لم تعلن ذلك رسميا، فهي استضافت مؤتمر في المقابل غيرت تركيا موقفها من بش

وخلص الى القول انّه . حركات المعارضة السورية، وعبرت علنا عن دعمها للديمقراطية في سورية
يمكننا في هذا االطار ان نجد اساسا لتفاهم وتوافق بين اسرائيل وتركيا، وقد يشكل الموقف التركي من 

بالنسبة الى اسرائيل التي عليها ان تشدد اليوم على رفضها للقمع العنيف الذي سورية فرصة ذهبية 
يمارسه نظام االسد، وان تعلن تأييدها مبادئ النضال من اجل الديمقراطية في الدول المجاورة، على حد 

  .تعبيره
  11/6/2011، القدس العربي، لندن
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   بلدة100 ألف صاروخ لدى حزب اهللا في 50أكثر من : "إسرائيل" .27
، إن الجيش »جيروزاليم بوست« قال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة : يو بي آي-تل أبيب 

اآلالف من مواقع حزب اهللا في لبنان، أوسع بكثير من تلك التي كانت إبان حرب «اإلسرائيلي رصد 
  .» ألف صاروخ50، وإن الحزب يملك 2006تموز 

 تموز 12 هدف محدد مسبق لحزب اهللا في 200ن لديه نحو الجيش اإلسرائيلي كا«وقال الضابط إن 
 منزل وغيرها من المخازن، حيث خزن الحزب صواريخ 100 حين بدأت الحرب، بينها 2006) يوليو(

وجرى تدمير األهداف في الليلة األولى للحرب، لكن هناك آالف . بعيدة المدى حصل عليها من إيران
تعتبر أهدافاً شرعية في أي حرب مقبلة مع حزب اهللا، علماً ان الجيش المواقع الجديدة للحزب في لبنان س
  .» موقعاً في لبنان معظمها مالجئ ومواقع مراقبة950أصدر في وقت سابق خريطة بـ 

 ألف صاروخ، 50حزب اهللا يمــــلك اآلن أكثر من «وأعرب الضابط عن اعتـــقاده بأن 
استـــخباراتنا أفضل اليوم مما «، مشــيراً إلى أن » قرية في جنوب لبنان100ومعظمها مخزن في 

  .»كانت عليه قبل خمس سنوات
  11/6/2011، الحياة، لندن

  
   اليومفي كتاباً جديداً 20 تنشر "إسرائيل" .28

 كتاباً جديداً في العام األخير، أي 7339كشفت المكتبة الوطنية في إسرائيل، أمس، النقاب عن إصدار 
الذي يبدأ في مطلع حزيران » أسبوع الكتاب العبري« وجاء هذا الكشف لمناسبة . كتابا كل يوم20بمعدل 

وأشارت إلى أن أكثر المواضيع شعبية في إصدار الكتب هي ما يتعلق بالصراع العربي . من كل عام
  .اإلسرائيلي والمحرقة النازية

  11/6/2011، السفير، بيروت
  

  لى دولة يهودية  تطرح التقسيم للحفاظ ع"إسرائيل: "مدى الكرمل .29
فلقد كان . 1937يجب أن نسأل عن هدف خطة تقسيم فلسطين منذ عام : الناصرة ـ زهير أندراوس

الهدف حل مشكلة لالستعمار البريطاني وليس البحث عن أي حل للمهاجرين اليهود أو للسكان 
موسى البديري، . لقد جاء التقسيم لخدمة المصالح البريطانية، هكذا تحدث د. األصالنيين في فلسطين

جاء خالل لقاء الطاولة المستديرة الذي عقده مدى  .أستاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعة بيرزيت
الكرمل، المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية، تحت عنوان هل ينطبق مبدأ التقسيم على 

  .فلسطين ـ التاريخ والمستقبل؟
 عام على التقسيم، ما زال النقاش يدور حول 60أنه ورغم مرور أكثر من البديري، مشيراً إلى . تحدث د

 لم يكن فقط 1937وقال ان ما طرحته بريطانيا عام . نفس الموضوع وما زالت تطرح نفس الحلول
تقسيم البالد إلى جزأين، بل أيضا إلى جزء ثالث تحتفظ به بريطانيا لنفسها، هذا باإلضافة إلى التبادل 

كما علينا أن نسأل . ا أن التقسيم كان مربوطاً أيضاً بضم الدولة العربية إلى شرقي األردنكم. السكاني
فمبدأ التقسيم يطرح اليوم من قبل الفلسطينيين وأيضاً من قبل . أي تقسيم مطروح اليوم وما هو هدفه

لتخلص من إسرائيل تطرح التقسيم بهدف الحفاظ على دولة يهودية وا. إسرائيل والمؤسسة الصهيونية
أما بالنسبة للفلسطينيين يجسد التقسيم مبدأ تقرير المصير لسكان الضفة وقطاع . الفائض السكاني العربي

الموقف العربي والفلسطيني كان وما زال المطالبة باالستقالل، لكنه لم يتم حتى اآلن طرح . غزة فقط
  .'مضمون لهذا االستقالل

  11/6/2011، القدس العربي، لندن
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  اإلسرائيلية" كيدون"إقالة رئيس وحدة ": ليوسفروزا" .30

وخطة الموساد لنشر الفوضي في مصر ونشرتها ) كيدون(انفرادان وخبر عن وحدة العمليات اإلسرائيلية 
من الخدمة كقائد » كيدون«خالل األسبوعين الماضيين كانت وراء خروج قائد الوحدة » روزاليوسف«

م والذي كانت إسرائيل تعده ليصبح الرئيس القادم للموساد في أخطر وأشرس وحدات االغتياالت بالعال
الوقت الذي تجري فيه تحقيقات موسعة في الموساد حول كيفية تسريب الصور التي نشرت في 

  ..»روزاليوسف«
لنعرف أن الوحدة كشفت بالفعل » روزاليوسف«وما حدث بالموساد بعد نشر » كيدون«نعود ثانية لـ

ا خبريا بأن السلطات اإلماراتية قد وثقت انفرادنا وطار فريق أمني علي أعلي مستوي ونفجر اليوم انفراد
لعواصم عالمية عديدة ومن أهمها العاصمة األمريكية واشنطن لتقديم طلب استيضاح من السلطات 

علي األراضي األمريكية للتدريب، في الوقت نفسه تقاطرت فرق » كيدون«األمريكية عن حقيقة وجود 
برات المختلفة بالعالم ومن بينها فرق مخابرات المانيا والنمسا واستراليا وكندا وأيرلندا لنيويورك المخا

سعيا وراء كيدون حيث إن أعضاءها مطلوبون لدي سلطات تلك الدول ألنهم يستخدمون جوازات سفرهم 
  . في التخفي وهو ما ثبت قيامهم به في عملية اغتيال محمود المبحوح في دبي

 اإلماراتي طار ومعه صورة مؤكدة بها تشابه خطير بين عضوة من كيدون ثبت تورطها في اغتيال الوفد
  . »روزاليوسف«المبحوح بدبي وبين صورة نشرتها انفرادات 

  9/6/2011، روز اليوسف
  

   المسجد األقصى وتعتدي على المصلينتقتحم االحتاللقوات  .31
احات المسجد األقصى المبارك بعد أن كانت قد انسحبت قوات االحتالل اإلسرائيلي من س: القدس

 كانت حشدت قوات كبيرة في محيط المسجد أناقتحمتها مباشرة مع انتهاء صالة الجمعة، أمس، بعد 
 األراضي أنحاء القدس وباقي  منشرقي الجانب ال الحتالل44 لمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ

ل القنابل الصوتية ضد المصلين خالل اقتحامها للمسجد واستخدمت قوات االحتال .1967الفلسطينية عام 
 مهاجمة المصلين مباشرة بعد إلىن قوات االحتالل سارعت إوقال مصلون  .من خالل باب المغاربة

  .انتهاء الصالة فرد المصلون بالتكبير ورشق قوات االحتالل بالحجارة لصدها عن اقتحام المسجد
ة من المصلين وأنها تنوي اعتقال المزيد في الفترة القادمة وذلك على وأعلنت قوات االحتالل اعتقال ثالث

  .اإلسرائيلية الشرطة أفراد كاميرات التصوير التي بحوزة إلىما يبدو مستندة 
بشدة بهذا االعتداء والجريمة بحق المسجد األقصى والمصلين فيه، مشيرة أن " مؤسسة األقصى"ونددت 

  . القبلتين، بشتى الوسائلاالحتالل يواصل استهدافه ألولى
  11/6/2011 رام اهللا، األيام،

  
  للجدار واالستيطان ات األسبوعية المناهضةمسيرال في العشراتإصابة  .32

العشرات ، أن جمال جمال، فلسطين المحتلةنقالً عن مراسلها في  11/6/2011الدستور، عمان، نشرت 
لغاز المسيل للدموع جراء المواجهات التي جرت  أمس بحاالت االختناق الشديد نتيجة استنشاقهم لواأصيب

في قرية بلعين إلى جانب نشطاء سالم ومتضامنين أجانب، اثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسيرة 
  . المناهضة للجدار واالستيطان في القريةاألسبوعية

 خالل مسيرة جانباأل والمتضامنين المواطنين باالعتداء على اإلسرائيليكما قامت قوات االحتالل 
  . المناهضة للجدار واالحتالل في بيت لحماألسبوعيةالمعصرة 
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 ، أنوكاالتوال ،عيسى الشرباتينقالً عن مراسلها  11/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، وأضافت 
 المناهضة لالحتالل واالستيطان في قرية النبي صالح شمال األسبوعيةقوات االحتالل هاجمت المسيرة 

 وابل كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والبالستيكي تجاه بإطالقرام اهللا غرب 
  . بسبب استنشاق الغازواإلغماء العشرات بحاالت االختناق إصابة إلى أدىالمتظاهرين ما 

  
   يهاجمون فلسطينيين في جبل جوهرمستوطنون: الخليل .33

 أمس عدداً من الفلسطينيين "كريات أربع"تطرفون من هاجم مستوطنون م.): أ.ب.د(، البيان – غزة
ومركباتهم ورشقوهم بالحجارة في منطقة جبل جوهر بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، ما أدى إلى 

  .تضرر عدد من المركبات الفلسطينية
  11/6/2011، البيان، دبي

  
   الشيخ محمد شمعة تنعيفلسطينرابطة علماء  .34

شمعة، أحد مؤسسي جماعة اإلخوان المسلمين في حسن الشيخ محمد  ماء فلسطين رابطة علنعت: رام اهللا
رابطة إن الشيخ شمعة  الوقالت   ورئيس مجلس الشورى فيها،، وأحد مؤسسي حركة حماس،فلسطين

 عقيدة  وقالباً طويلة من الزمن وهو يحمل اإلسالم قلباًكان نجما في سماء العالم اإلسالمي، وقطع عقوداً"
  ". ومنهاج حياة يدعو ويؤسس الجيل تلو الجيلوشريعة

  10/6/2011قدس برس، 
  

   وانتهاء تفويض موظف يجمدان استصدار األوراق الثبوتية للفلسطينيينوزيراعتكاف : لبنان .35
 وزير الداخلية اللبناني المعتكف زياد بارود طلبت إلى وجهت منظمة ثابت لحق العودة رسالة :بيروت

الخاص بدائرة الشؤون السياسية والالجئين بعد إحالة مديرها العميد نقوال الهبر على إيالء االهتمام "فيها 
التقاعد، ما يعني قانونياً إلغاء التكليف الممنوح للضابط رمزي فرحات بمتابعة معامالت الالجئين 

  ."والتوقيع عليها
 .اء الخميس الماضيوالتفويض الممنوح للمسؤول عن مديرية الشؤون السياسية والالجئين انتهى مس

 معاملة تخص الالجئين الفلسطينيين 500 إلى 300يوقع يومياً على ما بين " أن فرحات "ثابت"وذكرت 
تتعلق بالزواج والطالق والوالدات وإخراج القيد وجوازات السفر وإصدار بطاقات الهوية، األمر الذي 

  ."من القضايا الحياتية اليومية لالجئينسيتسبب بمعاناة إنسانية وتراكم في المعامالت وتعطيل لكثير 
، رؤساء الجمهورية ميشال سليمان أمسفي بيان ) شاهد(وناشدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

التدخَل العاجل لتمديد التفويض "والمجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف األعمال سعد الحريري 
بسبب اعتكاف "وأوضحت المؤسسة أنه . "سطينيين في لبنانلفرحات، بهدف إنجاز معامالت الالجئين الفل

بارود عن عمله الوزاري، فيما يملك صالحية تمديد التفويض، فإن استصدار أنواع األوراق الثبوتية كافة 
لالجئين الفلسطينيين في لبنان توقفت، األمر الذي يترك آثاراً سلبية على المراجعين الجدد من تسجيل 

  ."ت، الزواج، إخراجات القيد، وإنجاز معامالت السفر والحج والعمرة وغيرهاالوالدات، الوفيا
التأخر في تمديد التفويض سيراكم العمل على الموظفين في المديرية ويضيع اإلنجازات " أن إلىوأشارت 

  ."النوعية التي حققتها المديرية خالل العام المنصرم
 األزمة تدارك إلى"ولين اللبنانيين والقوى السياسية ودعا مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس المسؤ

 التقاعد، ما يستلزم تمديد التفويض للمسؤول عن مديرية الشؤون إلى الهبر إحالة بسبب أمسالتي بدأت 
وناشدت الحركة في بيان الوزير بارود  ."السياسية والالجئين في بيروت بهدف انجاز معامالت الالجئين
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ع بعيداً عن كونه معتكفاً عن عمله الوزاري لكونه صاحب الصالحية في تمديد النظر في هذا الموضو"
  . اتصاالت شملت مراجع وقوى سياسية لتحريك القضيةأجرت أنهالى إوأشارت حماس  ."التفويض

  11/6/2011الحياة، لندن، 
  

   اليرموك مسيرة العودة ينفون صلتهم بمواجهات مخيمشهداءأهالي : سوريا .36
 أي صلة لهم بكل ما جرى من 5/6لي شهداء مسيرة العودة في ذكرى يوم النكسة  نفى أها:دمشق

اشتباكات واعتداءات طالت الممتلكات واألرواح في مخيم اليرموك، ودعوا جميع الشباب والوجهاء 
  . وأهالي المخيمات الفلسطينية إلى حمايتها من كل ما يسيء للوحدة الوطنية ويثير الفتنة

شددوا على  يونيو الجاري في الجوالن، تمسكهم بحقهم في العودة، و/ حزيران5 شهداء وأكد بيان ألهالي
أن هذه األحداث ال تخدم إلّا عدونا الصهيوني الذي يتربص بمخيم اليرموك مخيم الشهداء وال يجوز "

ما كما أننا نطالب وسائل اإلعالم بتوخي الحذر، وتحمل المسؤولية تجاه . الرضى بذلك والسكوت عنه
حدث، رافضين ما تمت اإلشارة إليه بأن أهالي الشهداء هم وراء هذه األحداث، مؤكدين أن ال صلة لنا 
على اإلطالق بكل ما جرى من اشتباكات واعتداءات طالت الممتلكات واألرواح معاهدين شعبنا وقواه 

  ". المجاهدة والمقاومة أن نبقى األوفياء لفلسطين ولدماء الشهداء
  10/6/2011، لسطيني لإلعالمالمركز الف

  
   جديدة نحو حدود فلسطينمسيراتدعوة إلى  .37

اللجنة "فتح الناشطون الفلسطينيون أمس صفحة جديدة في موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي تحت اسم 
، داعين فيها إلى تنظيم مسيرات جديدة نحو جدود األراضي الفلسطينية "المنظمة لمسيرة العودة الثالثة

 مع كل من سوريا ولبنان وقطاع غزة، بالتزامن مع وصول أسطول الحرية 1948المحتلة منذ عام 
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة .  يونيو الجاري/ حزيراناإلنساني الدولي الثاني إلى غزة أواخر شهر

 وذكرى احتالل )النكبة(بة ستكون أكبر من سابقاتها، بمناسبتي ذكرى احتالل فلسطينأن المسيرات المرتق
، وسيخرج المشاركون فيها من كل األماكن في وقت واحد إلحياء ذكرى )النكسة(األراضي العربية

 مبادرة السالم "صالحية" بانتهاء "إسرائيل"وأضافت أنها تستهدف، أساساً، إعالم . شهداء تلك المسيرات
العربية، خاصة أنها لم تكن تنص صراحة على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، كما لم 

وقال أحد منظمي المسيرات إنها تهدف أيضاً إلى المطالبة بتجميد عضوية . تقبلها الحكومة اإلسرائيلية
  . في األمم المتحدة، ألنها هجرت الالجئين من ديارهم عنوة"إسرائيل"

  11/6/2011حاد، أبو ظبي، االت
  

   قسم لألطفال بالقنوات الفلسطينيةبتخصيصدراسة توصي  .38
 مقدمة لنيل درجة "برامج األطفال في القنوات الفلسطينية" أوصت دراسة إعالمية تطبيقية  بعنوان :غزة

لقاهرة الدكتوراه في اإلعالم للباحثة رابعة محمود الدريملي من معهد البحوث والدراسات العربية في ا
بتخصيص قسم خاص باألطفال بالقنوات الفلسطينية وميزانية تناسب إنتاج برامج جذابة وشيقة لألطفال 

طيور الجنة، وكراميش، والجزيرة : تنافس برامج القنوات التي ينجذب إليها الطفل الفلسطيني مثل
ة من مجتمع الطفل  وغيرها من تلك القنوات، على أن تكون هذه البرامج نابعSpacetoonلألطفال، 

الفلسطيني، ويشارك في تقديمها مجموعة من األطفال، على أن تقدم باللغة العربية الفصحى للحفاظ على 
وأكدت على العمل على إنتاج رسوم متحركة عربية فلسطينية تكون نابعة من  .لغتنا العربية األصيلة

- 5، على أن تقدم في فترة المساء من مجتمع الطفل الفلسطيني وتتناسب مع سني مراحل الطفل العمرية
 مساء، وفترات اإلجازات، زيادة المساحة الزمنية لبرامج األطفال على الخريطة البرامجية للقنوات 10



  

  

 
 

  

            18 ص                                    2172:         العدد       11/6/2011 السبت :التاريخ

الفلسطينية بما يتالءم وحجم وعدد األطفال الفلسطينيين في المجتمع الفلسطيني، وبما يتفق والفترات 
  .يهمواألشكال والقوالب الفنية المفضلة لد
الفصل الثاني تناول واقع  الفصل األول االطار المنهجي للدراسة،: وتضمنت الدراسة خمسة فصول

الفصل الرابع تناول مضمون  الفصل الثالث تناول التليفزيون الفلسطيني والطفل، الطفل الفلسطيني،
مس تناول عالقة الطفل ، الفصل الخا)نتائج الدراسة التحليلية(برامج األطفال التليفزيونية الفلسطينية 

  ).نتائج الدراسة الميدانية(الفلسطيني ببرامجه 
  11/6/2011، وكالة قدس نت لألنباء

  
   سياح زاروا أريحا خالل النصف األول من العام560908  .39

أكد مدير شرطة محافظة أريحا واألغوار المقدم محمود صالح الدين، أمس، أن مدينة أريحا تنعم : أريحا
  .قرار نتيجة الجهد التي تقوم به كافة فروع الشرطة، وتعاون الجهات المختصة والمسؤولةباألمن واالست

 سائحاً أجنبياً خالل األشهر الخمسة األولى من العام، 228372وذكر صالح الدين أن أريحا استقبلت 
ة،  زائراً من مختلف محافظات الضفة الغربي240132فيما بلغ عدد السياح المحليين لنفس الفترة 

 زائرين، 560908 زائرين من فلسطينيي الداخل، وبذلك يكون مجموع من استقبلتهم أريحا 92404و
  . نزيال32633ًأما عدد نزالء الفنادق فبلغ خالل الفترة المذكورة 

  11/6/2011 رام اهللا، األيام،
  

  اليوم...  يبدأ فعالياته" إنسان ومسؤولية أمةحقالقدس "مؤتمر  .40
 طاهر المصري يفتتح اليوم مؤتمر  األردني تحت رعاية رئيس مجلس األعيان:ي طارق الحميد- عمان 

وقال  . الذي  يعقده ملتقى القدس الثقافي بالتعاون مع نقابة المهندسين" ومسؤولية أمةإنسانالقدس حق "
رِ الذي  لتأكيد الحق وتوصيف الواقعِ المريتأتي اسحق الفرحان إن فكرةُ هذا المؤتمرِ .رئيس المؤتمر د

تمر به مدينةُ القدس، وإلبرازِ أوجه المسؤولية المختلفة المترتبة على الجميع وترجمتها لمشاريع فعلية، 
  .علَّ أن يكون ذلك كلُّه خطوةً في طريق النصرِ والتحرير

 دقيقة، وتشهد حرجة فيها المنطقةُ بظروف ّتمر وأضاف الفرحان إن المؤتمرِ يأتي في فترة فيها الجماهير
العربيةُ تأججاً لمشاعرِ الثورة والحرية والكرامة والحق و تقريرِ المصير، ويأتي هذا المؤتمر بالتزامنِ 

، والذي اعتبره يأتي كمحاولة لنكْسِ النكسة، وقلبِ الواقع، وتعديِل مسارِه الذي حاد "النكسة"مع ذكرى 
ولة تصد وتحد في وجه االحتالل، الذي ال يفتُأ يحاوُل تهويد طويالً عن وِجهته الصحيحة، ويأتي كمحا

  .المدينة وتغيير مالمحها العربية واإلسالمية التي تَصبِغُ معالمها
  11/6/2011الرأي، عمان، 

  
  اعترضنا على حق التملك ألنه ال نريد للفلسطيني إال العودة: مارونيالنائب ايلي  .41

اهللا   ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبد، أنزحلة من 11/6/2011النهار، بيروت، نشرت 
، وكانت له محطة في زحلة حيث التقى كتلة نواب  اللبنانياهللا، جال برفقة وفد من الممثلية في البقاع عبد

 زحلة الكتائبي وكان في استقباله النائب ايلي إقليمثم زار .  خاطرأبوزحلة في مكتب رئيسها طوني 
  .اإلقليم قيادة وأعضاءماروني 

 للفلسطينيين في اإلنسانية الحقوق أكدناكان لنا موقف واضح في مجلس النواب حيث : "قال مارونيو
وقد اعترضنا على حق .  وكرامةبإنسانيةلبنان لجهة الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعيش 

  ".جل منع التوطينأحارب معه من  العودة، ولذلك نإال ال نريد للفلسطيني ألنهالتملك 
  .كذلك زار عبداهللا مخيم الجليل في بعلبك



  

  

 
 

  

            19 ص                                    2172:         العدد       11/6/2011 السبت :التاريخ

أن القضية الفلسطينية هي في "ماروني أكد  أن النائب 11/6/2011الجمهورية، بيروت، وأضافت 
نحن عانينا مع الفلسطينيين من اجل قضيتهم، ودفعنا األثمان الباهظة من اجل هذه . تاريخنا وضميرنا

 وبيته، ألن ال استقرار في وأرضه نزال مؤمنين بأن من حق الفلسطيني، العودة إلى وطنه القضية، وال
 العالقات أفضل عن أمله في إقامة ، معرباً"المنطقة من دون قيام الدولة الفلسطينية الحرة السيدة المستقلة
يذ القرار الوحيد الذي توافق تنف"، داعيا إلى "مع أهلنا الفلسطينيين في إطار القوانين واألنظمة اللبنانية

عليه أطراف هيئة الحوار الوطني، والقاضي بسحب السالح خارج المخيمات، ألننا نعاني في لبنان من 
  ".السالح غير الشرعي، سواء اللبناني أم غير اللبناني

  
  سلحة من ليبيا الى غزة عن طريق سيناءأمصر تنفي تهريب  .42

مال سيناء في مصر اللواء عبد الوهاب مبروك مـا اوردتـه            نفى محافظ ش  : ـ د ب أ   ) مصر(العريش  
االسرائيلية بشأن تهريب كميات كبيرة من األسلحة ومضادات الصواريخ إلى غزة عن            ' معاريف'صحيفة  

  .طريق ليبيا ومنها إلى شبه جزيرة سيناء ثم عبر الحدود واالنفاق الى قطاع غزة
سيناء مـسيطر عليهـا     'الجمعة، إن   ' أ.ب.د' األلمانية   وقال مبروك، في تصريحات خاصة لوكالة األنباء      

.. أمنيا وخاصة في مداخلها ومخارجها في نفق الشهيد احمد حمدي وكوبري السالم وفوق قناة الـسويس               
هناك حمالت  ': وأضاف. 'هذا غير الكمائن الثابتة والمتحركة المدعومة بقوات كبيرة من الجيش المصري          

تلك األنباء كثيرا   'وأوضح أن    .' الحدودي مع غزة وخاصة مناطق االنفاق      أمنية كبيرة على طول الشريط    
  .'ما تخرج من الصحف ووسائل االعالم االسرائيلية، وهي مزاعم واهية

  11/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل"لـ إمدادات الغاز الطبيعي من مصر استئناف: تقارير اخبارية .43
اإلذاعة العامة اإلسرائيلية أعلنت أن اإلمدادات المـصرية        أن   10/6/2011،  المصريون، القاهرة  ذكرت

  .  بعد شهر ونصف من إيقافها بعد تفجير أنبوب الغاز)أمس( من الغاز إلسرائيل استؤنفت اليوم الجمعة
 من أبريل بعد أسبوعين من هجوم سابق بقنبلة استهدف مركز التوزيـع وخـط               27وحدث االنفجار في    
  . ئيل واألردن على مشارف قرية السبيل في العريش في صحراء سيناءأنابيب إلمداد إسرا

  . وقررت السلطات المصرية قطع إمدادات الغاز لكل من إسرائيل واألردن بعد االعتداءين كإجراء وقائي
من الكهربـاء مـن     % 40من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج إسرائيل        %43ـ  وتمد مصر إسرائيل ب   
من احتياجاتها من أجل إنتـاج الكهربـاء حيـث    % 80ـ وتمد مصر األردن ب . ريالغاز الطبيعي المص  

  .   مليون متر مكعب من الغاز6.8تصدر لها يوميا 
 تقارير اخبارية عن زئيـف      ، أن  خالد الشامي   مراسلها من 11/6/2011،  القدس العربي، لندن   وأضافت

بر المستثمرين في مشروع خطوط نقل الغاز       ، أحد أك  'أمبال أمريكان إسرائيل  'فاينر، المتحدث باسم شركة     
، بعد يـومين مـن      )الجمعة(اإلمدادات التجارية عادت للتدفق اليوم      'بين مصر وإسرائيل، نقلت قوله إن       

  .'التجارب
واعتبر خبراء ان السبب الرئيسي العادة تصدير الغاز المصري السرائيل يعود الى الضغوط االمريكيـة          

تكهنات برغبة الحكومة المصرية في تفادي الدخول في التحكيم الدولي، وهو ما            واالسرائيلية، مستبعدين ال  
  .كانت الشركة االسرائيلية هددت به

الكل يعرف ان اسرائيل كانت ستخسر اذا لجأت للتحكـيم          ' وقال الخبير في القانون الدولي ابراهيم يسري      
ية نبيل العربـي مـؤخرا قـل        الدولي، ما حدث كان نتيجة ضغط امريكي، وقد قلت لوزير الخــارج          

 13لالمريكيين ان يطلبوا من اسرائيل ان تدفع السعر العالمي للغاز المصري ما يعني حـصولنا علـى                  
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لالسف ان مصر تبيع الغاز السرائيل بثمن بخس، وتقدم لهـا مـا             'واضاف   .'مليون دوالر اضافية يوميا   
  .'ات لرفع السعر لكن اسرائيل ترفضيعادل عشرة مليارات دوالر من الدعم الضمني، وتوجد مفاوض

وحول معنى استئناف تصدير الغاز بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية خاصة بعد تعثر تطبيع العالقات              
هنـاك  ' ، قال الـسفير يـسري     'مع ايران ووضع شروط اضافية على مرور الفلسطينيين من معبر رفح          

  .'لقديم ام الجديد؟ارتباك في الحكومة، ولم نعد نعرف من يحكم النظام ا
  

  حماس وطالبانأممي يتهم إيران بتهريب السالح لتقرير : "جيروزاليم بوست" .44
اإلسرائيلية أمس، أنها حصلت على تقريـر       " جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة   : ) يو بي أي   –تل أبيب   (

" لبـان طا"و" حمـاس "قالت انه رفع إلى مجلس األمن مؤخراً يفصل تهريب إيران للسالح إلى حركتـي               
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير رفـع       . ويكشف تجربتين صاروخيتين نفذتهما الجمهورية اإليرانية سراً      

إلى مجلس األمن قبل ثالثة أسابيع من قبل مجموعة خبراء في األمم المتحـدة تراقـب التـزام إيـران                    
. ن دفـاعيون إسـرائيليون    بالعقوبات األممية، وأنه تم تسريب التقرير إلى اإلنترنت وحصل عليه محللو          

في الشرق األوسط التـي تـم       " إرهابيين"ويفصل التقرير المحاوالت اإليرانية العشر إلرسال أسلحة إلى         
التي أوقفتها البحرية اإلسرائيلية في وقت سابق هـذا العـام           " فيكتوريا"رصدها بينها قضية سفينة الشحن      

ن ضبطت القوات البريطانية في أفغانستان شحنة       تحمل أسلحة إلى حماس، وآخرها في أبريل الماضي حي        
  . ميلمتراً في طريقها إلى طالبان122من صواريخ إيرانية متطورة مضادة للسفن وصواريخ 

  11/6/2011، الجريدة، الكويت
  

  االردنمصر تستأنف ضخ الغاز الطبيعي الى  .45
 في توليد الكهرباء بعد انقطاع      استأنفت مصر امس امداد المملكة بالغاز الطبيعي المستخدم       :  بترا –عمان  

  .دام حوالي شهر ونصف الشهر اثر تعرض الخط الى اعتداء في مدينة العريش المصرية
ان ) بترا(وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان ردا على سؤال لوكالة االنباء االردنية               

مداد المملكة بالغاز الطبيعي الذي توقف فـي         دقيقة مساء ا   45مصر استأنفت امس عند الساعة الخامسة و      
السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي، اثر تعرض احدى محطات التوزيـع فـي مدينـة العـريش                  

  .المصرية العتداء اوقع اضرارا بالخط واوقف االمدادات
  11/6/2011، الدستور، عمان

  
   المستقلةةالفلسطيني الدولةصبيح يدعو لتدخل سريع لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية وإقامة  .46

شدد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية،             : القاهرة
على أن المسؤولية القانونية واألخالقية تتطلب من المجتمع الدولي التدخل السريع لوضع حد لالنتهاكـات               

مكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة الـسيادة          اإلسرائيلية، واستفزازات المستوطنين، وت   
عن غـضبه الـشديد     ) 10/6(وعبر السفير محمد صبيح في تصريح له اليوم الجمعة           .وعاصمتها القدس 

  ".االنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ونوابه في المجلس التشريعي"على 
  10/6/2011، قدس برس

  
   يهودية بإسطنبول بعد ضغوط شعبيةلمجموعةإلغاء حفل غنائي  .47

ألغي الحفل الغنائي الذي كان من المقرر أن تقيمـه مجموعـة            :  المركز الفلسطيني لإلعالم   -إسطنبول  
في ميدان السلطان أحمد بمدينة إسـطنبول، ألسـباب         ) 6-9(اليهودية مساء أمس الخميس     " يوفال رون "

  . د االحتجاجات الشعبية المعارضة إلقامة مثل هذا الحفلأمنية، وذلك بعد تزاي
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 شخص من أنصار القضية الفلسطينية إلـى ميـدان          200وبعد إعالن إلغاء الحفل الغنائي، حضر حوالي        
السلطان أحمد للتعبير عن تضامنهم  مع الفلسطينيين، رافعين األعالم الفلسطينية وصور الشهداء األتراك              

  . ان الصهيوني على أسطول الحريةالذين سقطوا في العدو
وقال المحتجون على إقامة مجموعة صهيونية حفالً غنائيا في إسطنبول، في ذكرى العدوان الـصهيوني               

إن أنصار القضية الفلسطينية يرفضون إقامة مثل هذه الحفالت في تركيا في            : على سفينة مرمرة الزرقاء   
تنكاره لممارسات االحتالل الصهيوني إن كـان سـفيرا         بإعالن اس " يوفال رون "أي وقت كان، مطالبين     

  .  للسالم كما يدعي
  10/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   تحاول إجهاض الثورات العربية بالمرتزقة والحروب النفسية"إسرائيل" :نوخبراء سياسي .48

جهاض ربيع الثـورات    حذر عدد من الخبراء السياسيين من محاوالت إسرائيلية إل        :  هاني زايد  - القاهرة
التقارير التي تحدثت حـول إرسـال       "وأكد الباحث في الشؤون اإلسرائيلية محمود الشناوي أن         . العربية

إسرائيل مرتزقة لدعم نظام الرئيس الليبي معمر القذافي أثارت الكثير من المخاوف حول مـدى قـدرة                 
ف بـالربيع العربـي وإجهـاض حلـم         االستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية على تعكير صفو ما بات يعر        

وأشـار  ". الشعوب العربية في التحرر من أنظمتها الديكتاتورية على غرار ما جرى في مصر وتـونس              
عن مدير أكاديمية األمن العالمي اإلسرائيلية ميـرزا        " أنيان مركزي "الشناوي إلى تصريحات نقلها موقع      

 ألف مقاتـل حتـى اآلن مـن         14سهمت في تدريب    ديفيد حول تطوير التدريب في تلك األكاديمية التي أ        
المرتزقة، بحيث يتم تدريب مجموعات من العرب الذين لن يتمكنوا من دخـول إسـرائيل فـي دورات                  

  .أكاديمية بدولة الجبل األسود، لتعزز تلك المخاوف
ئيلي إن جهـاز المخـابرات اإلسـرا      "وبدوره قال الخبير األمني واالستراتيجي اللواء سامح سيف أليزل          

  ".يستهدف المنطقة بشكل رئيس، ومن األهداف الرئيسة له تجنيد وزرع عمالء في المنطقة) الموساد(
 ألف عميل تم الدفع بهم كمرتزقة إلى ليبيا إلشاعة أجواء من الفوضى، أعرب أليـزل                50وحول وجود   

ستخباراتية مكلـف جـدا     عن اعتقاده أن هذا الرقم مبالغ فيه، ألن تجهيز الفرد للعمل داخل المنظومة اال             
لكنه توقع وجود كثافة أكثر فـي       . وصعب، ومستحيل تجهيز مثل هذا العدد للقيام بمهمة في دولة واحدة          

 قضايا تجسس تم ضبطها     3مناطق وأعداد المستهدفين بعد قيام الثورات العربية، ودلل على ذلك بوجود            
وحول ارتباط هذا األمـر  .  الوضع طبيعيا، وهذا عدد غير طبيعي إذا كان     " يناير 25ثورة  "فى مصر منذ    

مع ما يجري في المنطقة العربية، أكد أليزل أن النشاط اإلسرائيلي في أفريقيا يـزداد كثافـة واهتمامـا                   
  .بالتوازي مع ما يحدث بالمنطقة العربية خاصة في دول حوض النيل

  11/6/2011، الوطن اون الين، السعودية
  

   67  لحدود"سرائيلإ"احاً بمنع امكانية عودة  يناقش اقتر األمريكيالكونغرس .49
 فيما يجهد البيت االبيض والخارجية االمريكية العادة اطراف الصراع الى طاولة : معا- القدس

المفاوضات، تشهد اروقة الكونغرس االمريكي جهودا معاكسة تهدف الى احباط جهود باراك اوباما 
االلكتروني " يديعوت احرونوت"وفقا لتعبير موقع ووضع العصي في دواليب سياسته الشرق اوسطية، 

  .الذي اورد النبأ اليوم الجمعة
 عضوا في الكونغرس اقتراحا يقضي بعدم عودة او اعادة اسرائيل الى حدود 30وفي هذا السياق وقع 

  . في اطار أي اتفاق مع الطرف الفلسطيني1967الرابع من حزيران 
رين هأيتش يقود الحملة ويتقدم االقتراح المذكور وسجل نجاحا واضاف الموقع ان النائب الجمهوري او

 عضوا من بينهم اعضاء في الحزب الديمقراطي على مسودة االقتراح بمن 30حتى االن يتمثل بتوقيع 
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فيهم النائب اليهودي جو ليبرمان الذي كان مرشحا لمنصب نائب الرئيس االمريكي خالل انتخابات عام 
2000.  

ح بالمصادقة مجددا على التزامات االدارة االمريكية القاضية بالحفاظ على أمن اسرائيل ويقضي االقترا
من خالل ضمان حدود يمكن الدفاع عنها ومعترف بها، وفقا لما صرح به النائب اورين هاتش الذي اتهم 

 لخط الرئيس االمريكي اوباما بالعمل على زعزعة موقف وموقع اسرائيل من خالل دعوتها الى العودة
، االمر الذي يتعارض مع سياسة الواليات المتحدة المتعلقة باالمن 67الحدود الذي كان قائما قبل حرب 

  .القومي
  10/6/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
  االشتراكية الدولية تدعم االعتراف بدولة فلسطين باألمم المتحدة .50

في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، عقب اجتماع  قالت لجنة الشرق األوسط في االشتراكية الدولية :رام اهللا
عقدته في مدينة رام اهللا، أمس واليوم، بمشاركة قيادات وممثلين عن العديد من األحزاب االشتراكية، 

إلى استئناف المفاوضات في إطار الوصول إلى اتفاقية ) الفلسطيني واإلسرائيلي(إنها تدعو الجانبين '
 وإقامة دولة فلسطين، وفي إطار التجميد للمستوطنات والعزوف عن أية دائمة تقود إلى إنهاء االحتالل

إجراءات أحادية الجانب، وإذا فشل ذلك فإنها تدعم االعتراف بدولة فلسطين على األرض التي احتلت 
  .'، بما فيها القدس الشرقية عاصمة لها1967عام 

 االستيطانية بما في ذلك ما يسمى وجددت اللجنة، في بيانها، طلبها بالوقف الكامل لكل النشاطات
، ووقف البناء وتفكيك الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس 'النمو الطبيعي'بـ

الشرقية، وكذلك وقف كل اإلجراءات أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير شخصية والتركيبة الديمغرافية 
 وذلك من اجل السماح في استئناف عملية سالم ذات للقدس الشرقية، واألرض الفلسطينية بشكل عام،

  .194مصداقية لحل المسائل الجوهرية بما فيها مسألة الالجئين وفقا للقانون الدولي وقرار األمم المتحدة 
يشكل مفتاحا للسالم 'إنه : وأكدت اللجنة ترحيبها ودعمها اتفاق المصالحة الفلسطينية، والذي وقالت

 إلى االعتراف والتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الناتجة عن اتفاق المصالحة، ، داعية'والديمقراطية
كما دعت كل األطراف إلى نبذ العنف وقبول كل االتفاقات التي توصلت إليها منظمة التحرير 

  .الفلسطينية
وأكدت اللجنة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما فيها حقه في دولة فلسطين المستقلة 

 بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ -  وفقا للقانون الدولي-وجددت التزامها. عاصمتها القدس الشرقيةو
  .، من اجل تحقيق حل دولتي فلسطين وإسرائيل1967عام 

واختتمت اللجنة بيانها، بالتأكيد بأنها ستواصل جهودها مع األطراف المعنية لتحقيق تسوية سلمية لقضية 
  .السالم بالمنطقةفلسطين، وتعزيز 

  10/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  المجموعة االشتراكية في مجلس الشيوخ الفرنسي تطالب باالعتراف بدولة فلسطين .51
تقدمت المجموعة االشتراكية في مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الجمعة، بطلب إلصدار قرار : القدس

 مع القدس الشرقية عاصمة لها، جنبا 1967راف بدولة فلسطين في حدود برلماني يطالب فرنسا باالعت
  .إلى جنب مع دولة إسرائيل في سالم وأمن متبادل

إن تطلعات الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة هي نفسها 'وجاء في المذكرة التي قدمتها المجموعة 
  .'وهو ما تثبته المظاهرات الشبابية: كما في بقية العالم العربي
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أن التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية جعل منها قادرة على إدارة دولة فاعلة، بحسب األمم ' وأضافت
  .'المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي في أوروبا

أن يتخذا زمام المبادرة إن على فرنسا واالتحاد األوروبي اللذان أيدا هذه العملية ماليا وسياسيا، 'وأضافت 
 الفلسطيني رمزا - سيشكل بذلك حل النزاع اإلسرائيلي. للمساعدة على إقامة توازن جديد في المنطقة

  .'للتهدئة واستعادة الكرامة، مما يفترض االعتراف بالدولة الفلسطينية دون أي تأخير
لبرلمان من خالل مشروع تدعو المجموعة االشتراكية في مجلس الشيوخ ا'واختتمت المذكرة قولها 

  'القرار لمعالجة هذه القضية الحاسمة لمستقبل الشعوب المطلة على البحر األبيض المتوسط 
  11/6/2011، األيام، رام اهللا

  
  عامل إيجابي لإلفراج عن شاليط"  الفلسطينيةالمصالحة" :ساركوزيوالد شاليط عن  .52

ي األسير لدى الفصائل الفلسطينية بغزة جلعاد شاليط، أعلن نوعام شاليط والد الجندي اإلسرائيل: الفرنسية
خالل لقاء في اإليليزية أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي اعتبر، أن المصالحة بين حركتي حماس 

  ". عامالً إيجابياً لإلفراج عن الجندي شاليط"وفتح مؤخراً يمكن أن تكون 
يونيو /  حزيران25السنوية الخامسة ألسر ابنه في وقال شاليط أمام صحفيين قبل بضعة أيام في الذكرى 

قال لنا ساركوزي إن اتفاق المصالحة :" "في جنوب قطاع غزة على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية
  ". عامل إيجابي لإلفراج عن شاليط الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واإلسرائيلية

 في الماضي بين حماس وفتح، لكنها ذهبت سننتظر لنرى، فقد جرت اتفاقات مصالحة عدة:" وأضاف
مرت خمس سنوات وجلعاد معتقل في قبو في وضع خارج عن القانون :" وتابع ". كلها أدراج الرياح

ودون أن يتمكن أحد من زيارته، آمل أن تساهم التغييرات التي شهدتها منطقتنا في إطالق سراح ابننا 
  . ، حسب زعمه"جلعاد بسرعة

أشرت إلى الرئيس الفرنسي إلى أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية تواصل ارتكاب " :ومضى شاليط يقول
، على "مثل هذه الجرائم واحتجاز رهينة يحمل الجنسيتين الفرنسية واإلسرائيلية يمكن أن يطرح إشكالية

  . حد قوله
  10/6/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  رة بلعين نوعاً من المقاومة الحضارية سفير األرجنتين لدى السلطة الفلسطينية يعد مسي .53

شارك سفير األرجنتين لدى السلطة الوطنية أوراسيو وامبا، ورئيسة الوفد البرلماني األرجنتيني : رام اهللا
سيسيليا مارشان ووفد برلماني أرجنتيني رفيع المستوى، وأهالي القرية والعشرات من نشطاء سالم 

  .ر بلعين في مسيإسرائيليين ومتضامنين أجانب
إنه فخور جدا لمشاركته والوفد البرلماني األرجنتيني في المسيرة األسبوعية في قرية 'وقال السفير وامبا 

هذا الشكل من المقاومة هو شكل حضاري جدا ويلقى دعما دوليا كبيرا للقضية '، وأضاف أن 'بلعين
وكان الوفد البرلماني  .'بالدهسينقل ما شاهده في بلعين إلى حكومة وشعب '، وقال إنه 'الفلسطينية

األرجنتيني الذي شارك في المسيرة قد اجتمع مع أعضاء اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في 
بلعين، وشاهد فيلما عن المقاومة الشعبية في بلعين، كما استمع إلى شرح مفصل من اللجنة الشعبية عن 

خالل الستة أعوام الماضية، وكذلك إلى االنجازات التي حققتها تجربة بلعين في المقاومة الشعبية السلمية 
اللجنة ودور المتضامنين الدوليين  الفعال في المقاومة الشعبية في بلعين، والعوامل التي ساهمت في 

  .استمرار المقاومة الشعبية لمدة طويلة في القرية، والثمن الذي دفعته القرية
  10/6/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
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  "إسرائيل"هل يؤيد الشعب األميركي العالقة الخاصة مع  .54
في البداية ألقى . منذ أسابيع قليلة، شاهد العالم أجمع مدى تأثير اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة

ن يظهر الرئيس األميركي باراك أوباما كلمة حول السياسة األميركية في الشرق األوسط حاول فيها أ
وكرراعتقاده بأن حل الدولتين هو األمثل من أجل حل الصراع " الربيع العربي"أميركا كمؤيدة لـ

  . اإلسرائيلي- الفلسطيني
في اليوم التالي، التقى أوباما مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض عدداً من مفاهيم 

بعد ذلك فسر أوباما تصريحاته السابقة أمام . ل من أميركاأوباما وأعطاه محاضرة حول ما تتوقعه إسرائي
بما يتناسب وما تريده إسرائيل، لكنه لم يقدم أي فكرة حول طريقة تحقيق رؤيته للسالم في " أيباك"مؤتمر 

  . الشرق األوسط
المتشدد وفي الكونجرس، لقي رئيس الوزراء اإلسرائيلي استقباالً حافالً وقاطع أعضاء الكونجرس خطابه 

 مرة، حيث أعلن نتنياهو صراحة أن رؤيته للدولة الفلسطينية في إطار حل 29بالتصفيق والوقوف 
  .متفرقة وغير متصلة تقع تحت النفوذ اإلسرائيلي بشكل كامل تقريباً" كانتونات"الدولتين هي مجرد 

ونجرس للموقف وقد جعل هذا الموقف في الكونجرس الكثيرين يشعرون بالقلق حول مدى تمثيل الك
  .التي تربط الواليات المتحدة بإسرائيل" العالقة الخاصة"الشعبي األميركي من 

األميركية في يونيو الحالي تقريراً للكاتب ستيفن والت حول هذا ) فورين بوليسي(وقد نشرت مجلة 
س يعكس الموضوع قال فيه إن هناك ثالث مشاكل كبيرة على األقل تناقض التأكيد بأن موقف الكونجر

  .بالفعل الموقف الشعبي األميركي
أوالً، حتى لو كان صحيحاً أن غالبية األميركيين يتعاطفون مع إسرائيل، فإن ذلك ال يعني بالضرورة أن 

كثيراً ما يفعل المسؤولون األميركيون أموراً يعارضها أغلبية . على السياسة األميركية أن تتبع ذلك
يعتقدون أن المصالح األميركية تتطلب ذلك، مثل الحرب في أفغانستان األميركيين، إذا كان المسؤولون 

  .واإلصالحات في مجال الرعاية الصحية
ثانياً، الصورة اإليجابية التي لدى الشعب األميركي عن إسرائيل هي أساساً نتيجة جهود اللوبي 

وبي ال يسيطر على اإلعالم ومع أن الل. اإلسرائيلي لتشكيل الخطاب الشعبي واستبعاد التعليقات السلبية
األميركي بشكل مباشر، إال أن جماعات مؤيدة إلسرائيل تنشط للتأثير على الطريقة التي يتم بها تصوير 

ولو أن األميركيين اطلعوا على خطاب أكثر انفتاحاً فإن صورة إسرائيل . إسرائيل في الواليات المتحدة
  .سوف تتأثر بالتأكيد

من طرف واحد حيث " عالقة خاصة" األدلة إلى أن الشعب األميركي ال يؤيد ثالثاً، وهو األهم، تشير
مع أن األميركيين لديهم بشكل عام . تحصل إسرائيل على الدعم األميركي غير المشروط مهما فعلت

صورة إيجابية عن إسرائيل ويريدون أن تساعدها الواليات المتحدة على البقاء واالزدهار، إال أنهم ال 
لسياسيين األميركيين أن يؤيدوها إلى النهاية أو أن يظهر الكونجرس درجة من التملق كالتي يريدون ا

  .أظهرها الكونجرس مؤخراً خالل خطاب نتنياهو
  11/6/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
   ظهر بعد حرب غزة"إسرائيل"سم أردوغان الموجه لـ.. تركيا خسرت "سرائيلإ" .55

وكانت الحادثة  . وتركيا حضيضاً لم يسبق له مثيل     ) اسرائيل(لعالقات بين    بلغت ا  2010في منتصف سنة    
مايو، عندما أخضع جنود إسرائيليون المقاومة على متن سـفينة تركيـة            /في الحادي والثالثين من أيار      

مع ذلك ينبغي أن نفحـص  . لقطاع غزة، كانت طرف الجبل الجليدي فقط ) اسرائيل(أرادت خرق حصار    
يشير التدهور السريع إلى تغير     .  العالقات بين الدولتين ال في السياق المتبادل بينهما فقط         عن التصعيد في  

إن الجذور العقائدية لحزب العدالة والتنمية، وخيبة األمل المتراكمـة مـن            . أعمق في تصور تركيا العام    
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تها الخارجية نحو   عدم تقدم التفاوض في دخول االتحاد األوروبي بعثت تركيا على إحداث تغيير في سياس             
  .تعزيز العالقات بجاراتها القريبات

عمـق  "جرى تثبيت تغيير توجه تركيا في إطار نظري في كتاب وزير خارجيتهـا أحمـد داود اوغلـو      
يتحلل داود  ". صفر مشكالت في سياسة تركيا الخارجية     "، وفي المدة األخيرة أيضاً في مقالته        "استراتيجي

ن حزب العدالة والتنمية من العنصر العثماني في أساس هـذا التوجـه،             اوغلو نفسه ومتحدثون آخرون م    
لكن الماضي العثماني، إلى جانب اللغة والديانة المشتركتين بين مناطق واسعة حـول تركيـا وموقعهـا                 

زيادة على المقارنة المثيرة للفضول مع الماضـي        . الجغرافي االستراتيجي، عناصر مهمة في هذا التوجه      
، ومع االتحاد األوروبي والواليات المتحـدة فـي         )اسرائيل(من في التغيير بذور احتكاك مع       العثماني، تك 

  .المستقبل
  سورية وإيران

يمثَّل التغيير البارز بأفضل صورة بعالقات تركيا المحسنة باثنتين من جاراتها القريبـات همـا إيـران                 
سكندرونة، وعلى الحقوق في المياه وتأييد      فقد دفعت إلى الهامش النزاعات السالفة على لواء اال        . وسورية

قوت الدولتان عالقاتهما التجارية، ونفذتا تدريبات عسكرية مـشتركة         . سورية لحزب العمال الكردستاني   
  .وتذكيراً بتسخين العالقات أجرى رئيسا الدولتين زيارات رسمية متبادلة). 2009أبريل /في شهر نيسان(

فبعد حرب لبنان الثانية، عندما     . فرصة ومشكلة في الوقت نفسه    ) رائيلاس(أحدث تغيير سياسة تركيا عند      
وافق أيهود اولمرت، رئيس الحكومة آنذاك على بدء محادثات مع سورية من جديد، وقفت منـذ إخفـاق                  

كانـت  .  أصبحت تركيا وسيطاً طبيعيـاً     2000 1999المحادثات بوساطة الواليات المتحدة في األعوام       
يات المتحدة في عهد إدارة جورج دبليو بوش جزءاً من محور الـشر، ولـم تكـن                 سورية في نظر الوال   

دخلت تركيا الصورة، وأثمرت الجوالت الخمس      . الواليات المتحدة تستطيع ولم تشأ أن تجدد دور الوسيط        
من المحادثات غير المباشرة التي تمت على أرض تركيا تقدما حقيقيا في القضية الرئيسية في الـصراع                 

  ).اسرائيل(سورية وبين 
لم يكن شغل دور المضيفة والوسيطة في محاولة حل هذا العنصر المركزي في الـصراع االسـرائيلي                 

وسورية نهاية مفاجئة   ) اسرائيل(بلغت المحادثات بين    . . العربي يمكنه سوى أن يعظم تقدير تركيا لذاتها       
في قطـاع غـزة،     " لرصاص المصبوب ا"عندما قرر رئيس سورية بشار األسد إلغاءها في أعقاب عملية           

اختـارت  ). اسـرائيل (التي كانت ترمي إلى وقف إطالق الصواريخ من قطاع غزة على تجمعات فـي               
برئاسة الليكود ، والتي تولت عملها في الحـادي والعـشرين مـن آذار              ) اسرائيل(الحكومة الجديدة في    

قرار شرعي لكن من شبه المؤكد أنه       ال.  عدم االستمرار على مسار المحادثات مع سورية       2009مارس  /
  .لم يجر توضيحه وبيانه كما ينبغي لحكومة تركيا

وتركيا، المعلقة اآلن ، وهو تطور محتمل قد يحمل العالقـات بـين             ) اسرائيل(إن تجديد المحادثات بين     
حـدة نحـو    قلبت اإلدارة األمريكية برئاسة أوباما سياسة الواليات المت       . وتركيا ضغوطاً اخرى  ) اسرائيل(

  .فقد طُبقت سياسة االتصاالت على نحو بارز على سورية: سورية رأساً على عقب
كـان  . تتصل المرحلة الجديدة من العالقات بين تركيا وإيران صلة مباشرة بالصراع السوري االسرائيلي            

 منـذ   إن تركيـا  ). اسرائيل(الحوار المحسن بين الدولتين مصدر قلق عند الجماعة عبر األطلسي، وعند            
سنين، حتى قبل سيطرة حزب العدالة والتنمية على الحكومة في أنقرة تتعامى عن بعثات الـسالح مـن                  

عدم ) اسرائيل(اختارت  . إيران إلى حزب اهللا في إيران التي تتم باستعمال المجال الجوي لتركيا وسورية            
أن يتغير هذا الوضع ألن     يجب  . مراكمة صعاب، وتجاهلت علناً دور تركيا في تزويد حزب اهللا بالسالح          

من سورية، في سياق تفاوض في تسوية الصراع بين الدولتين، سيكون وقف العالقـات              ) اسرائيل(طلب  
  .وسيوجه طلب مشابه أيضاً إلى تركيا. العسكرية بإيران والكف عن كونها قناة تزود حزب اهللا بالسالح
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ففي مقابلـة بـذلها رئـيس       . وتركيا) اسرائيل(ن  كان برنامج إيران الذري العسكري سبباً آخر للتوتر بي        
 دافـع عـن إيـران،       2010) مارس(حكومة تركيا رجب طيب أردوغان في التاسع والعشرين من آذار           

فرضت عقوبات على إيران عدة مرات      : "وعندما سئل عن موقفه بشأن فرض عقوبات على إيران أجاب         
لن يساعد أي شيء آخر، سـوى       . وماسية والدبلوماسية المطلوب الدبلوماسية والدبل  .. لكن ما هي النتيجة؟   

تهديد السالم العالمي؛ أال يوجد لمستعملي الضغوط قنابل ذرية خاصة بهم؟ ليست تركيا قوة ذرية، لكـن                 
  ".دولة واحدة في المنطقة خاصة تملك سالحاً ذرياً

  الزاوية اإلسرائيلية
لم يكد  . ، وليس الوحيد  )اسرائيل(قدم في انتقاد    إن رئيس حكومة تركيا اردوغان هو السياسي التركي المت        

إن جـذور   . كما يراهـا  ) اسرائيل(يمر أسبوع في المدة األخيرة دون تصريح انتقادي منه يندد بعمليات            
أردوغان العقائدية مغروسة عميقا في اإلسالم، وفي مطلع حياته السياسية كان عضواً في حزب الرفـاه                

  .1997 1996الدين أربكان رئاسة الحكومة زمناً قصيرا في السنتين اإلسالمي الذي تولى زعيمه نجم 
في الجو  . وتركيا) اسرائيل(لقد كانت المؤسسة العسكرية في تركيا عامالً مركزياً في تشجيع التعاون بين             

بال شـك، وال يتوقـع أن       ) اسرائيل(السياسي الحالي في تركيا، يتوقع أن يتضاءل التعاون العسكري مع           
ـ       يجتهد ج  ، والتي هي بال شك قضية ال أهمية لها         )اسرائيل(يش تركيا من أجل استمرار وجود العالقات ب

وتركيا، في مجال األمن    ) اسرائيل(عندما سئل أردوغان عما يتعلق باالتفاقات بين        . بين الجيش والحكومة  
ر أن تؤثر المشاعر    ال يجب بطبيعة األم   "كما يبدو، أجاب بأنها وقعت في الماضي وما تزال سارية الفعل            

  ".في شيء من الخطوات التي نخطوها، لكن األحداث التي قد تقع قد تجعلنا نتبنى مواقف اخرى
) يناير(ورغم أن وزير الجيش أيهود باراك استقبل استقباالً جيداً في زيارته ألنقرة في شهر كانون الثاني                 

ركة في المجال األمني على البقـاء فـي         ، ال يتوقع أن يستمر التعاون العسكري والمشاريع المشت        2010
إن جواب اردوغان عن السؤال في هذا الموضوع قـد يـشير إلـى              . 2008نظام يشبه ما كان قبل سنة       

أسرع سالح الجو االسرائيلي    . سياسة تُمكّن فقط من استمرار وجود االتفاقات الحالية في مسارها الراهن          
وتركيا، وانتقل إلى اليونان على أنها بديل       ) اسرائيل(ن  إلى استخالص استنتاجات من تدهور العالقات بي      

  . في المجال الجوي من أجل التدريبات
  الخالصة

حـزب العدالـة    "خسرت تركيا، بقيـادة     ) إسرائيل(توجد اليوم أدلة كافية على التوصل إلى استنتاج أن          
سـتها اإلقليميـة سـيزيد      إن تغيير سياسة تركيا الخارجيـة وسيا      . ، بصفتها شريكة استراتيجية   "والتنمية

من المناسب  . لتركيا الفرص التي تريدها كوسيط    ) اسرائيل(التوترات بين الدولتين، ألنه ال يتوقع أن تهب         
أن تصبح التأثيرات في مجال التوازن االستراتيجي في المنطقة عنصراً ثابتاً في الحـوار االسـتراتيجي                

ح االتحاد األوروبي والواليات المتحـدة معـاً قـد          مع المجموعة عبر األطلسي، ألن مصال     ) اسرائيل(لـ
ينكر رئيس حكومتها وساسة كبار آخرون كل تغيير في سياسة تركيـا            . تناقض مطامح تركيا في المنطقة    

 الذي صدر   1929مع ذلك تُستقبل مبادرة تركيا والبرازيل، وبعدها تصويتهما في شأن القرار            . الخارجية
سيتوجه . ة عواصم أوروبية، وعواصم في الشرق األوسط في خوف        عن مجلس األمن، في واشنطن وعد     

 2010سـبتمبر   /ففي شهر أيلول    . 2011 2010مواطنو تركيا إلى صناديق االقتراع مرتين في السنتين         
سيجرى استفتاء شعبي في تغييرات في الدستور، تراها المعارضة في تركيا محاولة من الحكومة لزيـادة             

يـستطيع  .  ستجرى انتخابات عامـة    2010نوفمبر  /وفي تشرين الثاني    . قضائيسيطرتها على الجهاز ال   
هذان االمتحانان القريبان أن يفسرا الصورة الغوغائية التي أخذت تزداد لعالج القيادة السياسية لـشؤون               

برغم ذلك قد يطلب من أنقرة أن توجه مواقفها مـن جديـد، وأن تخفـف                . مختلفة وفيها شؤون خارجية   
  . ا المعلنة من أجل أن تزيل شيئاً من المخاوف التي أحدثتها في المدة األخيرةخطاباته
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مع أخذنا في الحسبان االمتحانين االنتخابيين المتوقعين لحكومة حزب العدالة والتنمية في األيام القريبـة،               
خابـات العامـة    إن فوزاً للحزب الحاكم، وخاصة فـي االنت       . قد تستمر تركيا في بلبلة حليفاتها التقليديات      

سيقتضي هذا الوضع جوابـاً  . القريبة، قد يحدث تغييراً مهماً في التوازن االستراتيجي في الشرق األوسط 
يـشمل  " شمالي"من الدول التي سيقلقها نشوء محور متطرف        " جنوبي"استراتيجياً على هيئة إحداث نظام      

  .إيران وتركيا وسورية
  بيبمعهد بحوث األمن القومي ـ جامعة تل أ

  9/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  ووجوده" اإلسرائيلي"األمن  .56
  محمد السعيد ادريس 

تماماً كارتباط الروح بالجسد، إذا غابت ” اإلسرائيلي“ارتباطاً حياتياً باألمن ” اإلسرائيلي“يرتبط الوجود 
جود هذا الكيان على الروح انعدم الوجود الفعلي للجسد، وإذا غاب األمن عن الكيان الصهيوني تالشى و

األقل بمفهومه العدواني التوسعي القائم على االستيطان، ولذلك اقترن تأسيس الكيان بتوفير متطلبات أمنه 
  .التي هي شروط وجوده 

كان التأسيس الحقيقي لهذا األمن منذ إعالن قيام الكيان أنه يعتمد على نظرية الحدود اآلمنة، أي التوسع 
ر لتوفير الشروط األفضل ألمنه، ولذلك كانت الحرب من أجل التوسع قضية الدائم على أرض الجوا

  .محورية ضمن جهود توفير شروط بقاء الكيان ووجوده 
واألزمة الراهنة المثارة حول حدود الدولة الفلسطينية المقترحة وحدود االنسحاب إلى ما كان عليه حال 

زمة الصراع حول الحدود اآلمنة للكيان، فحدود  هي أ1967حزيران عام /الكيان يوم الرابع من يونيو
الدولة الفلسطينية المقترحة هي نفسها ستكون الحدود الدائمة للكيان، ولكن تبقى هذه الحدود قادرة على 

وستظل أزمة عصية على الحل، ألن الحل المطلوب له ” اإلسرائيلي“الوفاء بشروط ومتطلبات األمن 
ال ” إسرائيل“يوني وبقائه، وأي تراجع عن الحدود اآلمنة التي تريدها عالقة مباشرة بوجود الكيان الصه

” إسرائيل“يعد تراجعاً عن مجرد متطلبات وشروط أمن بقدر ما هو اقتطاع من المد الزمني لبقاء ووجود 
  نفسها، فمن في مقدوره أن يفعل ذلك؟

في األمم المتحدة األسبق ” ائيلإسر“هذا السؤال أجاب عنه دوري جولد مستشار نتنياهو األسبق ومندوب 
” اإلسرائيلية“أيضاً وأحد أبرز من لهم عالقة مباشرة بالتخطيط االستراتيجي لألمن والسياسة الخارجية 

نظرية الحدود ”، المعروفة ب”اإلسرائيلي“من خالل تحليله مضمون ومحتوى النظرية التقليدية لألمن 
  .زراء األسبق من ألمع منظريها التي كان ييغال ألون نائب رئيس الو” اآلمنة

ال يمكنها أن تحمي مستقبلها إال بحدود ” إسرائيل“ترتكز نظرية الحدود اآلمنة تلك على اعتقاد مفاده أن 
 حيث إن الحرب التي انتصرت 1967منيعة، وأن هذه الحدود المنيعة يجب أن تكون خلف خطوط عام ،

التي فُرض أن ” إسرائيل“ل موازين القوى وأوجه ضعف في ذلك العام أكدت حقيقة اختال” إسرائيل“فيها 
، وإن هذه الحقيقة تفرض ضم أجزاء كبيرة ”صغيرة الحجم ومحاطة بدول تفوقها مساحة وسكاناً“تكون 

من األراضي التي احتلتها في هذه الحرب كي تؤمن نفسه من أن يكرر التاريخ نفسه، وعدم تكرار خطر 
  .عبر وادي األردن كما حدث في الحروب السابقة ” إسرائيل“حدود اندفاع قوات مشاة عراقية نحو 

 واإلصرار على 1967الرافض االنسحاب إلى حدود عام ” اإلسرائيلي“يؤكد غولد في دفاعه عن الموقف 
: ”إسرائيل”ضم أجزاء من وادي األردن والضفة الغربية بحجتين، األولى هي أن وادي األردن حيوي ل

” إسرائيل”ة كانت سبباً في تهريب السالح واستخدامه من قبل المقاتلين المناوئين لألن طبيعته الجغرافي
، قد ”اإلسرائيليون“فالعراق، كما يعتقد . والثانية ضبابية مستقبل الدور اإلقليمي العراقي ونظام الحكم فيه 

 جانب جبهة إلى” إسرائيل“ينضوي بشكل كامل تحت عباءة إيران، وقد يكون جبهة إيرانية جديدة مع 
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الجنوب اللبناني، إذا أضيف إلى ذلك غموض مستقبل النظام في سوريا فإن المخاطر تتراكم اآلن في 
 لن يكون إال 1967في االنسحاب إلى حدود عام ” اإلسرائيلي“، ولذلك فإن التفكير ”إسرائيل“مواجهة أمن 

  .” تفكيراً انتحارياً“
 إصرارهم على التمسك بحدود ما بعد الرابع من في” اإلسرائيليون“من هذا االعتقاد ينطلق 

معهد ستراتفور األمريكي للدراسات “وحسب تقرير حديث نشره  . 1967حزيران عام /يونيو
الدينية ” إسرائيل“من مبادئ استراتيجية تكاد تتطابق مع فكرة ) 2011أيار / مايو31(” االستخبارية
  :التوراتية هي

نظرية “أي سالم لن يكون نهاية للحرب (مع توقيع اتفاقيات السالم  الحرب مع العرب لن تنتهي حتى - 
  ) .”الحرب الالنهائية

لخطر الصواريخ من مسافة قريبة تصيب تجمعات سكانية ” إسرائيل“ قيام دولة فلسطينية يعني تعريض - 
  .كبيرة 

  . خسارة الكتل االستيطانية في الضفة الغربية - 
على حرب العصابات مع الفصائل ” الردع االستباقي“وب، وقدرة  خسارة العمق االستراتيجي المطل- 

  .الفلسطينية وحزب اهللا 
: السؤال الصعب الذي يواجه هذا الفكر االستراتيجي التقليدي ونظرية األمن كما وضعها بيغال ألون هو

 أمن؟ بوضوح من” اإلسرائيليين“بالحدود الراهنة يؤمن  ما يحتاجه الوجود والبقاء ” إسرائيل“هل احتفاظ 
  وكافية لتأمين وجودها؟” إسرائيل” حدود آمنة ل1967حزيران /هل حدود ما بعد الرابع من يونيو: أكثر

  .التقليدية ” اإلسرائيلية“كله وليس فقط مأزق نظرية األمن ” الوجود اإلسرائيلي“من هنا يبدأ مأزق 
 المشار إليها بأنه حتى في حال عدم اإلجابة األولى عن السؤال طرحها معهد ستراتفور في ختام دراسته

فإنها ) 1949حدود الهدنة لعام  (1967حزيران عام /إلى حدود ما قبل الرابع من يونيو” إسرائيل“عودة 
لن تكون بمأمن من الصواريخ متوسطة المدى سواء من سوريا أو من إيران، وإذا كانت هذه ) إسرائيل(

لصهيونية، فإن السالح النووي اإليراني، في حالة وجوده، الصواريخ ال تشكل تهديداً لوجود الدولة ا
ضد القدرات النووية ” اإلسرائيلي“يمكن أن يحل القضية، ومن هنا تتضح أولوية التصعيد األمريكي 

  .اإليرانية 
الجديد ” اإلسرائيلي“هذا االستنتاج يبدو محدوداً إذا قورن بالتقرير الذي قدمه بيني غينتس رئيس األركان 

قوس التهديدات في ظل التغييرات الجديدة في “م لجنة الخارجية واألمن بالكنيست الذي أعلن فيه أن أما
ففي رأيه، مازالت تهديدات ” الشرق األوسط قد اتسع كثيراً، بدءاً من السكين وحتى األسلحة النووية

ت عدة بقوة وحزم، هناك تهديدات حديثة تتطور، تتطلب قدرة على العمل في جبها“الماضي قائمة، لكن 
  .” ويجب حسمها خالل فترة قصيرة

أبرز هذه التهديدات الجديدة هي أن هناك العباً مركزياً جديداً في الشرق األوسط، اسمه الشارع السياسي 
.  

، ولكنه دفع باآلالف ”اإلسرائيلي“هذا الشارع لم يفجر ثورات أسقطت نظماً كان بعضها يعد ذخراً لألمن 
ود مع الكيان أمالً في العبور إلى فلسطين مرتين في أقل من ثالثة أسابيع، األولى في نحو اجتياز الحد

ذكرى النكبة واألخرى في ذكرى النكسة في تطور جديد يؤكد أن الشارع لن يكون بعد اآلن في معزل 
عن معادلة الصراع، وأن الحرمان الطويل من هذا الدور سوف يتوارى بإسقاط النظم التي صادرت 

  .ق الشعوب في أن تكون طرفاً في معادلة الصراع حقو
 نفسي لكسر إرادة العدو - هدفها سياسي ” أساطيل  حرية“هذا الشارع يأتي أيضاً عبر البحار في شكل 

على فرض الحصار على قطاع غزة، وتأتي مشاركة رموز من شعوب العالم في تلك األساطيل معلماً 
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فسية المنيعة التي وفرت للكيان الدعم المعنوي قبل المادي في لتطور جديد من شأنه إسقاط الحصون الن
  .العالم، والنيل من شرعيته 

هذا المتغير الجديد يمكن أن يتدعم في حالة استبدال نظم الحكم التي تتداعى، بأخرى قادرة على تجديد 
ة أمن فاشلة، خيار المقاومة، عندها سوف يتأكد المأزق الوجودي الحقيقي لكيان أسس قوته على نظري

ولعل هذا ما يفسر الهجوم الضاري على مائير داغان رئيس الموساد السابق بسبب تصريحاته التي شكك 
على شن هجوم على المنشآت النووية اإليرانية، وأبدى فيها تشاؤمه من قدرة ” إسرائيل“فيها بقدرة 

على منشآت هذا ” إسرائيلي“على وقف البرنامج النووي اإليراني وتأكيده أن أي هجوم ” إسرائيل“
” إسرائيل“البرنامج لن يؤدي إلى أكثر من إرجائه، في حين يمكن أن يتحول إلى حرب إقليمية ضد 

  .تشارك فيها سوريا مع إيران وحزب اهللا 
” اإلسرائيلي“القائم على قدرات زائفة بقدر زيف األمن ” اإلسرائيلي“داغان كشف وعرى هشاشة الردع 

  .” ئيلياإلسرا“والوجود 
  11/6/2011الخليج، الشارقة، 
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  ألوف بن
أسوار امنية، أسوار اقتصادية واكثـر مـن أي         : السياسة االقليمية السرائيل تتلخص بنصب اسوار عالية      

شيء آخر اسوار ثقافية تفصلنا عن المحيط وتعزز الوهم بان اسرائيل تنتمي للغرب وفقط بسبب حظهـا                 
لشمعون بيرس، الذي روج    " الشرق االوسط الجديد  "احالم  . رة قاسية لعرب ومسلمين   المتعثر علقت في جي   

اليهود باراك وبنيامين   " الفيال في الغابة  "وحل محلها نهج    . لفكرة التعامل االقليمي، اندثرت منذ زمن بعيد      
  . نتنياهو، اللذين يريان في اسرائيل المعقل المتقدم للغرب في الشرق االوسط

 الكونغرس الشهر الماضي اقتبس رئيس الوزراء عن الكاتبة االنجليزية جورج ايليوت من             في خطابه في  
نجم ساطع من الحريـة فـي       "مبشرات الصهيونية في القرن التاسع عشر، والتي توقعت دولة اليهود كـ            

الم الـس "هكذا يصف نتنياهو الواقع االقليمي وهذا هو االساس لسياسته في           ". بحر من الطغيان في الشرق    
كوزير للمالية في العقد الماضي، تحدث نتنياهو عن نمو اقتصادي خلف اسـوار الفـصل،               ". االقتصادي

اسـرائيل  . كرئيس للوزراء أظهر في السنتين االخيرتين بان الحيلة تنجح        . حسب نموذج كوريا الجنوبية   
أزمة اجتماعية وفي   تمتعت بهدوء أمني وبازدهار اقتصادي، في الوقت الذي غرقت فيه الدول حولها في              

  . معمعان سلطوي الى أن علقت في موجة من الثورات
مظاهرات السياج في مجدل شمس في يوم النكبة في الشهر الماضي وفي يوم النكسبة فـي بدايـة هـذا                    

. االسبوع، شرخت الحالة المثالية واظهرت لالسرائيليين بانهم غير منقطعين عما يجري خلـف الـسور              
 سنة من الهـدوء فـي هـضبة الجـوالن           37. ي الدول العربية تتعلق بنا نحن ايضا      يتبين ان الثورات ف   

  . تضعضعت دفعة واحدة، فقط الن نظام بشار االسد يكافح في سبيل حياته
مجدل شمس تقـع فـي      . الغالبية الساحقة من االسرائيليين ال يزالون منعزلين عن ثورات الربيع العربي          

االحداث هناك لم تشعر    . ة التي قبل الصعود الى التزلج في جبل الشيخ        نقطة مطرفة، في االلتفافة االخير    
بها تل ابيب والقدس، ريشون لتسيون وحيفا، التي يخطط سكانها االن الجازتهم الـصيفية فـي خـارج                  

  .البالد
.  ولكن االعتقاد بان اسرائيل منقطعة عن المحيط وال ترتبط اال باوروبا وبامريكا كان وال يـزال وهمـا                 

الثـورة  : ن للتحوالت في دول المنطقة دوما تأثيرا حاسما على سياسة الخارجية واالمـن السـرائيل              وكا
الثـورات فـي سـوريا فـي        .  أدت الى هجمات المتسللين من غزة وحملة السويس        1952المصرية في   
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 قربـت   1970 و   1958الستينيات أدت الى حرب االيام الستة، محاوالت اسقاط النظام في االردن فـي              
  . سرائيل من الغرب وزعماء اسرائيل من االسرة المالكة الهاشميةا

الثورة االيرانية  . الحرب االهلية اللبنانية اجتذبت اسرائيل الى الداخل، الحتالل متعدد السنين لجنوب لبنان           
 العراقية، وحرب الخليج االولـى  -الحرب االيرانية  .  خلقت عدوا لدودا وشديد القوة السرائيل      1979في  
انهيار االتحاد السوفييتي، سند االنظمة العربية المتطرفـة، أدى الـى مـؤتمر             ". الجبهة الشرقية "طمت  ح

التغييرات الداخلية في تركيا نزعت من اسرائيل حليفا هاما وورطتهـا           . السالم في مدريد في التسعينيات    
  . بازمة االسطول

لدول العربية ستؤثر في السنوات القريبة القادمـة  هذه القائمة الطويلة تفيد بان موجة الثورات الحالية في ا       
الخوف من الثورة   . على اسرائيل ايضا، وستملي سياسة الخارجية واالمن لديها اكثر بكثير مما يبدو االن            

المصرية ادى منذ االن بنتنياهو الى حث بناء الجدار الحدود في الجنوب والحديث عن زيادة ميزانيـات                 
ي سوريا خطيرة على نحو خاص على اسرائيل، بسبب قربها الجغرافي، القـوة             الحرب الداخلية ف  . االمن

كـل المؤشـرات    . العسكرية السورية، العالقة بحزب اهللا وايران والحساب المفتوح على هضبة الجوالن          
  . تدل على أن هذا سيحتدم وسيضع موضع الشك بقاء سوريا الموحدة

جتذب الى داخل الصراعات الداخلية في الدول العربية،        في مثل هذا الوضع على اسرائيل ان تحذر اال ت         
في نفس الوقت عليها ان تتحسس الفرص االستراتيجية، مـثال اذا كـان             . والتورط بالحروب مرة اخرى   

ينبغي البحث عن الـشقوق  . ستحل محل نظام االسد حكومة مؤيدة للغرب تفك ارتباطه بايران وحزب اهللا   
مع الواليات المتحدة التي تضعضعت منظومة تحالفاتها في المنطقة وهي          في السور، وكذا تعزيز العالقة      

  . تحتاج السرائيل اكثر مما في الماضي
  10/6/2011هآرتس /

  10/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  بشرى خراب نتنياهو .58
  زئيف شترنهل

  . لحرب النهضة أهمها محو المكانة التأسيسية –بين المهام التي أقامها اليمين اإلسرائيلي لنفسه 
 في المائة من السكان وُأنشئت الدولة إثرها سوى محطة واحدة           1أجل، إذا لم تكن الحرب التي سقط فيها         

 فإنه ال توجد في الحقيقة أيـة        –في سلسلة الحروب التي احتُلت بها البالد منذ بدأت الصهيونية إلى اليوم           
.  المواطنة ورسم الخطوط الحدودية للدولة الجديدة      إنشاء مفهوم : مكانة متميزة لنتيجتيها المركزيتين وهما    

في مقابل هذا إذا رأينا إنشاء الدولة خطاً فاصالً في تاريخ القومية اليهودية بسبب حقيقة أنـه نـشأ ألول                    
قانوني جديد هو مفهوم المواطنة وألنه وألول مرة رسم للكيان          –مرة في تاريخ الصهيونية مفهوم سياسي       

وهنا يكمن الخطر الوجودي الحقيقي     . فقد حانت نهاية عملية احتالل البالد     –ية سياسية   الجديد حدود جغراف  
  . في نظر اليمين

فهـو يـرى أن     .  أكبر عـدو للـصهيونية     1949أجل، إن اليمين يرى االعتراف بالواقع الذي نشأ بعد          
ليب إرادتها على   الصهيونية يجب أن تكون حركة في صيرورة دائمة، تعتمد على القدرة اليهودية على تغ             

لهذا ال يستطيع حراك القومية المحتلة أن يعترف بأي وضع نشأ في أي زمن فـي السلـسلة                  . ما حولها 
  . التاريخية باعتباره وضعا نهائيا

من هنا ينبع بطبيعة األمر تصور أنه ال توجد أية قدسية للخط األخضر وأن االستيطان في المناطق التي                  
هذا هو التصور الـذي نـسي بنيـامين         . ة عن استيطان الجليل أو النقب      ال يقل شرعي   1967احتلت في   

ومن المحتمل فرض أن براك أوباما يفهم ما ال يعرفه أكثر أعضاء مجلـس              . نتنياهو بسطه في واشنطن   
  . النواب األمريكي أو ال يريدون معرفته من أجل راحتهم والحتياجات انتخابية
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 يبدو أن الوزير موشيه يعلون الذي يطمح إلى منزلـة زعـيم             لم يسمع أعضاء مجلس النواب أيضا كما      

اليمين كله، قد أوضح أن الصراع غير قابل للحل وأنه يمكن أن يستمر مئة سنة أخرى، أمـا مستـشار                    
 غير مقبولة ألنها تُبقي عددا كبيـرا جـدا مـن اليهـود خـارج                1967األمن القومي فقضى أن حدود      

على أن يتبنى لنفسه األكذوبة الكبيرة التي يروج لها نتنياهو عن حـدود             ولم يتجرأ أحد منهما     ). إسرائيل(
  . غير قابلة للدفاع عنها

لكن من سوء حظ اليمين الحاكم أن عناصر تسوية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية حددت قبل سنين كثيرة،                
ة هي تعبير فقط عن اإلجماع      فالمبادرة الفرنسية الحالي  . ونُقشت عميقة في الوعي الدولي واإلسرائيلي معا      

أن تقبل راغبة مبدأ نهائية الوضع الـذي        : إمكانان) إسرائيل(ولهذا يواجه   . األوروبي فضال عن العالمي   
حدد من غد إنشاء الدولة أو الوصول إلى النقطة نفسها مجرورة إليها بالقوة وأن تـصبح فـي الطريـق                    

  . مقصاة عن اشمئزاز منها
سوى جانب واحد من عدم االعتراف بأن حرب االستقالل كانت نقطـة تحـول              إن مسألة الحدود ليست     

فالتشريع المضاد للديمقراطية الذي يبلغ حد العنصرية إن لم يتجاوزه،          . والجانب الثاني هو المدني   . حاسم
 والذي جاز في الكنيست في السنة األخيرة والموجه على المساواة المدنية األساسية يعلن أن ماهية الدولة               

  . هي أنها لليهود فقط
إن الدولة بحسب هذا التوجـه غيـر        ). إسرائيل(هذا التوجه في األساس ينبع من تصور الملكية ألرض          

موجودة لضمان الديمقراطية والمساواة وحقوق اإلنسان بل الحياة العادلة للجميع، بل هي موجودة لضمان              
  . يان سياسي مستقل آخرولضمان أال ينشأ فيها ك) إسرائيل(سلطة يهودية على أرض 

وهذا ما يحذر منه مائير دغان أيـضا فـي          : من أجل هذا كل شيء مباح وال يوجد ثمن يكون باهظا جدا           
  .أجل، لم توجد قط حكومة خطرها على سالمة الجمهور أكبر من خطر حكومة نتنياهو. واقع األمر

  10/6/2011هآرتس /
 10/6/2011فلسطين اون الين، 

  
  :كاريكاتير .59
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  11/6/2011الدستور، عمان،                                                


