
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  

    
  

  
  
  
  
  ودحالن يعده غير شرعي..  القضاءإلى وإحالته فصل دحالن  رسمياً تقرر"مركزية فتح"

  انتصارنا للقدس والضفة وبيروت والشام: أردوغان
  نكون أسخياء مقابل يهودية الدولة وترك حماسس :نتنياهو

   تقرر رسمياً سرقة الغاز قبالة شواطئ غزة"إسرائيل"
   المصريةلثورة ااعتقال ضابط موساد عمل على اثارة الفتنه في

 ترشـيح فيـاضتعـد حماس  
ــسميما  ــة ت ــة الحكوم لرئاس

   المصالحةألجواء
  

  4ص... 

 2174 13/6/2011اإلثنين 



  

  

 
 

  

            2 ص                                    2174:         العدد       13/6/2011 اإلثنين :التاريخ

    :السلطة
 5  التركية ان بالفوز في االنتخاباتهنية يهنئ أردوغ.2
 5   دحالن إلى النائب العام مخالف للقانونمحمد   إحالة:حسن خريشة.3
 5  توقع تكرار أزمة الرواتبيالمحاسب العام للسلطة .4
 6  م المتحدة ال تتناقض مع عملية السالمعضوية فلسطين في األم: عريقات.5
 6  المفاوضات التوجه إلى األمم المتحدة ال يتناقض وجهد استئناف :منظمة التحرير.6

    
    :المقاومة

 6  شرعيودحالن يعده غير ..  القضاءإلى وإحالته فصل دحالن  رسمياً تقرر"مركزية فتح".7
 7   سيتم بدعم عربي  القادمةتشكيل الحكومة: الزهار.8
 7  جدل حاد في فتح بعد توصية بفصل دحالن من الحركة": القدس العربي".9
 8   فصل دحالن قرار ترفض"كتائب األقصى".10
 8   الثوري أعضاء بأخذ موافقة ثلثي إال  دحالن ال يمكن فصل:حاتم عبد القادر.11
 9  "فتح"قرار فصل دحالن كأنه لم يكن وسيواصل تأدية واجباته داخل : المشهرواي.12
 9  سبتمبر القادم/ ليستبعد تشكيل الحكومة قبل أيلو" مركزية فتح"عضو في .13
    

    :الكيان اإلسرائيلي
 9  سنكون أسخياء مقابل يهودية الدولة وترك حماس :نتنياهو.14
 9  العالقاتبتركيا قد تشكل فرصة لفتح صفحة جديدة في نتائج االنتخابات : داني أيالون.15
 10  عباس ضعيف والمصالحة الفلسطينية كذبة: مصدر إسرائيلي.16
 10  باراك يبحث في الصين ملف إيران وعملية السالم.17
 10  موساد في القاهرةلل تنفي اعتقال ضابط "إسرائيل".18
 11  ألقصىللمسجد ارائيلي يزور عمان سراً لبحث إقامة جسر مالصق مسؤول إس: يديعوت.19
 11    نتنياهو مهلة مدتها شهر الستئناف المفاوضات تمنحميركيةاإلدارة األ ":راديو إسرائيل".20
 11   ها واالعتراف بالدولة الفلسطينيةتيجي تغيير استراتعلى الحكومة: نوسابق نوإسرائيلي نودبلوماسي.21
 12   مخاوف من اقدام مصر على إلغاء اتفاق السالم واحتمال اندالع مواجهات عسكرية: سرائيليةإ دراسة.22
 12  وهو مصلحة مصرية 2013العام بثمنه فقط باتفاق الغاز ينص على إعادة النظر : تسفي مازئيل.23
 13  قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية منعوا شن هجوم على إيران: صندي تايمز.24
 13   إلى حرب لبنان بطرق االحتيال"إسرائيل"شارون قاد : موردخاي تسيبوري.25
 14   واليهود48ولي يعترف بالتمييز في الرواتب بين فلسطينيسرائيإتقرير .26
 14   سبتمبر/أيلول في تتوقع أن يواجه االقتصاد الصهيوني أزمة" هآرتس".27
 14  الشرطة اإلسرائيلية تحقق في سرقة محركات طائرات حربية.28
 15  رئيس البنك المركزي اإلسرائيلي يعلن ترشّحه لرئاسة صندوق النقد الدولي.29
 15  اإلفراط في تعاطي الكحول ينتشر في المجتمع اليهودي ويهدد الجيش: سرائيليإباحث .30
 15 غزة تقرر رسمياً سرقة الغاز قبالة شواطئ "إسرائيل".31
  
  

  



  

  

 
 

  

            3 ص                                    2174:         العدد       13/6/2011 اإلثنين :التاريخ

    :األرض، الشعب
 15  االحتالل يهدد بهدم مسجد ومدرسة في قرية بروقين: سلفيت.32
 16  واألنفاق الشهر الماضي نتيجة الخالفات العائلية والعبث بالسالح  فلسطينيا17ًمقتل .33
 16  حث عن بدائل للعمل بالمستوطنات ومنتجاتهاتب ةدوة فلسطينين.34
 17   تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األطفال الفلسطينيين: اليونيسيف.35
   

   :صحة
  17  كارثة تتهدد مرضى قطاع غزة مع استمرار نقص األدوية.36
  18  الوضع الدوائي في غزة كارثي واألزمة سببها تراكم الديون: وزارة الصحة في رام اهللا.37
  18  "فيسبوك"صفحة جديدة على ".. غزة بال دواء".38
   

   : األردن
 18  وهو ليس حكرا على أحد.. تنااإلصالح في مقدمة أولويا: العاهل األردني.39
 19  يستكمل أعماله" حق إنسان ومسؤولية أمة.. القدس"مؤتمر .40
 20  ردنية لرصد االنتهاكات االسرائيلية في القدس ورفض قاطع ألي مساس بالمقدساتأجهود .41
42.20  "إيالت"النادي األرثوذكسي يطرد مدرباً اصطحب العبين إلى مستعمرة : انعم 
   

   :عربي، إسالمي
 20  انتصارنا للقدس والضفة وبيروت والشام: أردوغان.43
 21  الشيخ محمد شمعة التعازي بوفاة ون يقدم المسلمون في مصراإلخوان.44
 21  جهاتٌ فلسطينيةٌ تحاول زرع ألغامٍ على طريق المصالحة: إعالمي مصري.45
 21  "إسرائيل"نلتزم االتفاقات مع : الجماعة اإلسالمية في مصر.46
 22   المصريةرةلثوا اعتقال ضابط موساد عمل على اثارة الفتنه في.47
 22  المصالحة بين فتح وحماس يأتي في اطار كسر المقاومة: وزير األمن اإليراني.48
 22  شخصيات كويتية تؤكد التزام الكويت بدعم القدس ونضال الشعب الفلسطيني.49
 23  العرب يؤكد دعم صمود المقدسيينتحاد المهندسين ا.50
 23  غزةقطاع قوات األمن المصرية تضبط نفقين على الحدود مع .51
   

   :دولي
 23 مسؤولية إقامة الدولة الفلسطينية تقع على عاتق األمم المتحدة ومجلس األمن: منظمة الحكماء .52
 24  هي أساس حل الدولتين67حدود عام : وزير خارجية اليابان.53
 24 للفلسطينيين الحق في إعالن دولتهم المستقلة: مؤتمر العمل الدولي.54
    

   :مختارات
 25 قطر أغنى دولة في العالم .55
    

    :حوارات ومقاالت
 25  موسى ابو مرزوق. د... دور االمم المتحدة في موضوع القضية الفلسطينية.56



  

  

 
 

  

            4 ص                                    2174:         العدد       13/6/2011 اإلثنين :التاريخ

 26  فايز رشيد... تجارب" فئران"أسرانا .57
 28   عريب الرنتاوي... !؟"محمد جيفارا" أو "تشي دحالن".58
 29  محمد خروب... ؟»الوراثة«أو هل بدأت حرب .. فياض ودحالن, عباس.59
 31  روبرت فيسك... حماس –أسرار اتفاق فتح .60
 33  ياسر عزام. ..مسيرة العودة أولوية، ولكن.61
 34  هنري سيغمان... ؟"نعم إسرائيل" أوباما من سياسة "يتحرر"هل .62
    

  37  :كاريكاتير
***  

  
   المصالحةألجواءشيح فياض لرئاسة الحكومة تسميما  ترتعد حماس .1

رفضت حركة حماس مرشح حركة فتح سالم فياض لرئاسة حكومة التوافق :  نادية سعد الدين-  غزة
لمعتزم تشكيلها تنفيذا التفاق المصالحة، بينما قال قيادي في فتح إن الحركة أوكلت لعضو لجنتها ا

  .المركزية عزام األحمد بطرح اسم فياض خالل اللقاء المقبل لوفدي الحركتين في القاهرة غدا الثالثاء
لشعب الفلسطيني فياض باإلساءة ل" الغد"واتهم القيادي في حماس صالح البردويل خالل حديث إلى 

وإغراقه في الديون، مؤكدا أن حماس تفاجأت بترشيح فياض خصوصا أن هناك اتفاقا بين الحركتين على 
  .التوافق في طرح األسماء المرشحة للحكومة المقبلة

ترشيح  فياض أدى إلى تسميم أجواء الحوار "وذهب البردويل في هجومه على فياض حد القول إن 
 بتشكيل الحكومة الجديدة؛ ففياض الذي ارتبط اسمه بالتعاون األمني مع االحتالل والمباحثات المتعلقة

وتنفيذه ألجندة أميركية إسرائيلية غير مقبول بالمطلق لدى الحركة فنحن لدينا أسماء بديلة وحركة فتح 
  ".كذلك

ء المرشحين لم يتم حتى اآلن االتفاق على أي اسم من أسماء الوزرا"وكشف البردويل النقاب عن أنه 
  .، مبينا أن هذا األمر سيتم حسمه بعد غد في القاهرة"للحكومة المقبلة

ال ينبغي ربط تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية بالتمويل المالي من واشنطن، وإن هناك طرقًا "وقال 
ها للبحث عن مصادر تمويل عربية وإسالمية وأوروبية من دون التورط باستحقاقات سياسية يدفع ثمن

  ".الشعب الفلسطيني
 ماليين دوالر 105وأوضح البردويل أن الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة حماس سدت عجزا ماليا بـ

  .من أصل بليون دوالر تركه فياض خالل توليه وزارٍة المالية سابقًا
إن من : أمسنسخة منه، " الغد"من جهته قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري في بيان تلقت 

  .حق حركة فتح ترشيح من تريد لرئاسة الحكومة المقبلة، على أن يكون ذلك بالتوافق
وأوضح أبو زهري في تعقيبه على ترشيح اللجنة المركزية لحركة فتح سالم فياض لرئاسة الحكومة 

) حماس(هذا المرشح لن يكون معترفا به إال بموافقة الطرف اآلخر : المزمع تشكيلها من التكنوقراط
  .حسب االتفاق

حماس ترفض فياض رئيساً للحكومة المقبلة أو "من جهته، قال القيادي في حماس إسماعيل رضوان إن 
  هذه حكومة توافقية، سواء فيما يتعلق "من األراضي المحتلة أن " الغد"، موضحا لـ"حتى وزيراً فيها

  
، "لى ما تم التوقيع عليه في اتفاق المصالحةبرئيس الحكومة أو باألعضاء، وبالتالي ال بد من االحتكام إ

  .بين الحركتين مطلع الشهر الماضي في القاهرة
  13/6/2011الغد، عمان، 
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  التركية هنية يهنئ أردوغان بالفوز في االنتخابات .2

نظيره التركي رجب طيب ) 6- 12(هنأ إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني مساء األحد : غزة
دالة والتنمية بالفوز في االنتخابات التركية، وتمنى هنية ألردوغان والحزب التوفيق أردوغان وحزب الع
  .في المرحلة المقبلة

من مقاعد البرلماني التركي ما يؤهله لتشكيل الحكومة بشكل  % 50وكان حزب العدالة فاز بأكثر من 
  .منفرد، وذلك للمرة الثالثة على التوالي

 13/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  دحالن إلى النائب العام مخالف للقانونمحمد   إحالة: خريشةحسن .3
إن فـصل محمـد     " حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني          . قال د : بيت لحم 

دحالن من حركة فتح هي إجراءات تنظيمية داخل الحركة، وليس للمجلس التشريعي أي عالقـة بهـا،                   
ئب العام  مخالف للقانون ألنه بحاجة أوال لرفع الحصانة عنه  وفقا للقانون األساسي من                ولكن تحويله للنا  

  ".قبل المجلس التشريع
أن النائب العام يجب عليه أن يرفـع رسـالة إلـى            :" وأضاف خريشة لـ مراسل وكالة قدس نت لألنباء       

افة جوانبه وتتقـدم باقتراحاتهـا       المجلس التشريعي الذي بدوره يحيله إلى اللجنة القانونية  وتدرسه من ك           
والمجلس في هذا القرار هـو      :" متابعا, "وبعد ذلك  يلتئم المجلس ليصوت على ما تم اتخاذه من توصيات           

سيد نفسه  ويجب حصول القرار على ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وعندها يتم فقط رفع الحصانة عن                 
  ".دمهامحمد دحالن أو ال مما يسمح بعدها بمحاكمته من ع

كما وأشار إلى انه عمليا وفعليا المجلس التشريعي معطل وغائب وبالتالي ال يمكن عقد اجتمـاع لرفـع                  
كتلة فتح ال تستطيع فصل دحالن من التشريعي على اعتبار انه نجح فـي              :" قائال, الحصانه عن دحالن    

ية، أي انه حصل على هـذا المقعـد         الدوائر االنتخابية وليس على التمثيل النسبي التابع لكتلة فتح البرلمان         
  ".بشخصه  وليس بجهد حركته التي يمثلها في المجلس التشريعي

  13/6/2011وكالة قدس نت، 
  

  توقع تكرار أزمة الرواتبيالمحاسب العام للسلطة  .4
توقع مسؤول في السلطة الفلسطينية، أمس، تكرار أزمة تأخر صرف رواتب موظفيها خالل : )أ.ب .د (

  .بلة بسبب العجز الحاصل في موازنتها جراء عدم تلقيها الدعم الخارجي الكافياألشهر المق
وقال المحاسب العام للسلطة يوسف الزمر إن تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام سيتكرر خالل 

 .السلطةاألشهر المقبلة ما لم تلتزم الدول العربية بتحويل ما تعهدت به من مساعدات مالية إلى خزينة 
اف إن أزمة الرواتب تعود في أصولها إلى العجز في موازنة السلطة الناجم عن عدم التزام الدول وأض

 مليون دوالر، وكذلك في 660العربية بتحويل أموال الدعم التي تعهدت بها في القمم العربية، والبالغة 
  .دوالر مليون 300مؤتمر باريس للدول المانحة بقيمة 

حيث كان من “اجعاً كبيراً في الدعم العربي المقدم إلى خزينة السلطة  شهد تر2010وأضاف إن عام 
 مليون دوالر، وهو ما 280 مليون دوالر، لكن ما وصل فعال 960المقرر أن يصل إلى الخزينة نحو 

 وأكد أن الدول العربية المانحة لم تحول إلى خزينة السلطة منذ بداية ".العامةتسبب في عجز الموازنة 
  . مليون دوالر4 .26أي مبلغ، سوى المنحة الجزائرية بقيمة  2011عام 

  13/6/2011الخليج، الشارقة، 
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  عضوية فلسطين في األمم المتحدة ال تتناقض مع عملية السالم: عريقات .5
 ورئـيس الوفـد الفلـسطيني       "فـتح " أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة          :أريحا

أن مفتاح السالم يكمن في قبول الحكومة اإلسرائيلية لمبـدأ الـدولتين علـى          لمفاوضات الوضع النهائي،    
  .، ووقف النشاطات االستيطانية وخاصة في القدس الشرقية وما حولها1967حدود 

عريقات مع مبعوث السكرتير العام لألمم المتحدة روبـرت سـيري، والقنـصل             . جاء ذلك أثناء لقاء د    
  .، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديساجنيوس، كل على حدةاالميركي العام دانيال روبنستين

وشدد عريقات على أن سعي منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على عضوية لدولة فلسطين على حدود               
 وعاصمتها القدس الشرقية، ال يتناقض مع السعي للسالم، أو إطالق محادثات            1967الرابع من حزيران    

، يعتبر ضمانة للحفاظ على مبدأ      1967ن كعضو في األمم المتحدة على حدود        السالم، إذ أن قبول فلسطي    
  .1967الدولتين على حدود 

  13/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 

  المفاوضات التوجه إلى األمم المتحدة ال يتناقض وجهد استئناف :منظمة التحرير .6
يادة الفلسطينية ستقدم في غضون األيـام القليلـة   ان اللجنة السياسية التي شكلتها الق " األيام"علمت  : القدس

المقبلة توصياتها الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقاضية أساسا بالمـضي قـدما فـي                
  .التوجه الى األمم المتحدة، باعتبار ان ذلك ال يتناقض مع اي جهود تبذل من اجل استئناف المفاوضات

ـ        وقال حنا عميرة، عضو الل     ستـضع  ": األيـام "جنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة السياسية، لـ
اللجنة السياسية امام اللجنة التنفيذية خالصة دراساتها على مدى األسـابيع الماضـية، بمـا فـي ذلـك                   

  .الصعوبات واإلشكاليات المتوقعة، وستترك القرار للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
 13/6/2011األيام، رام اهللا، 

  
  ودحالن يعده غير شرعي..  القضاءإلى وإحالته فصل دحالن  رسمياً تقرر" فتحمركزية" .7

اللجنة المركزية من رام اهللا، أن  12/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية نشرت 
 كما قررت في . أي عالقة رسمية له بالحركةوإنهاءلحركة فتح قررت فصل محمد شاكر دحالن 

 من اللجنة أعضاء تقرير لجنة التحقيق المشكلة من إلىاجتماعها الذي عقدته في رام اهللا، وبعد االستماع 
ورد في   حسب ماأخرى قضايا وأية القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية إلى إحالتهالمركزية 

 الذين رأت اآلخرين األشخاص، االستمرار في التحقيق مع أيضاوتضمنت القرارات  .تقرير لجنة التحقيق
لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر الحقا لتحديد القضايا التي يجب 

  :  ولالطالع على نص القرار.متابعتها
107172=id&detail=action?php.index/arabic/ps.wafa.1www://http  

 قرار طرده "الراي"دحالن اعتبر في اتصال مع ، أن لندن من 13/6/2011الراي، الكويت، وذكرت 
غير " و"غير قانوني"، بأنه "الفساد المالي وقضايا قتل"من الحركة وتحويله على النائب العام بتهمة 

شكلوا لجان ": وتابع. "ر قانوني وغير شرعيمركزية فتح غي" قرار طرده من إنقال دحالن  و."شرعي
 لجنة أن تثبت شيئا بحقي، وسأتابع مسيرتي مع فتح أيتحقيق عدة في القضايا التي أثيرت ولم تستطع 

 تصديق ثلثي أعضاء إلىغير قانوني ألنه يحتاج " القرار إن  وأضاف."ومناضليها وعائالت األسرى
 كانت إذا": وتابع. "اآلنري، وهو األمر الذي لم يتحقق حتى اللجنة المركزية لفتح وثلثي المجلس الثو

في شأن أموال الصندوق الوطني ) رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس( مازن أبو إلىرسالتي 
  .، كاشفا انه بصدد نشر رسالة مفصلة قريبا حول كل ما أثير"ضايقته، فهذه مشكلته
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  عربي  سيتم بدعم  القادمةتشكيل الحكومة: الزهار .8
أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس  :وكاالت - محمد جمال -  ريما زنادة -  غزة

أنه من الصعب الحديث عن انتهاء فترة الحوار والنقاش لتشكيل حكومة التوافق وإنهاء الخالفات على 
  . الملفات األخرى في وقت قصير
 نقول إن اللقاء الذي سوف يعقد يوم الثالثاء من الصعب جدا أن": "الشرق"وقال في تصريح خاص لـ

المقبل بين حركتي فتح وحماس سيكون حاسما لكافة القضايا خاصة أن القضايا التي تم الحديث عنها هي 
قضايا كبيرة تتعلق باألمن وتشكيل الحكومة والكثير من الملفات المهمة فاألمر يحتاج إلى إجراء العديد 

وردا على ترشيح حركة فتح سالم فياض بأن يكون رئيس لحكومة ". حدمن اللقاءات وليس للقاء وا
ما يتم تقديمه من أسماء تكون أمام الرفض أو القبول باتفاق بين الحركتين، وفياض هو "التوافق، قال 

مرشح حركة فتح وال يعني ذلك أن يكون عليه اإلجماع الوطني أو أن يكون هو المطلوب إنما يرجع 
  ". االختيار للتوافق

أن حركة حماس سوف تقدم من تجده مناسبا وحركة فتح أيضا سوف تقدم من تجده مناسبا "وبين الزهار 
وفيما يتعلق . سواء تعلق ذلك برئيس الحكومة أو وزراء الحكومة وبعد ذلك يكون للطرفين الحق في الرد

فترض أن تكون قد بملف االعتقال السياسي، أكد أن هذا الموضوع مربوط بالمفاوضات التي من الم
  . انتهت

هنالك من يريد أن يستغل اتفاق المصالحة لصالحه من : "وعن وجود عقبات في تشكيل الحكومة، قال
دون العمل باالتفاق من ضمن ذلك أن حركة فتح ال تجد ضرورة في تفعيل المجلس التشريعي بينما 

لى اسم معين ليكون ضمن كما أن اإلصرار ع. حركة حماس ترى من الضروري تفعيل عمل المجلس
  ". حكومة التوافق يشكل بحد ذاته عقبة

أنه في حال تشكيل الحكومة سوف يتم تقديم دعم عربي من بينها دولة قطر الشقيقة "وأوضح الزهار 
وفدي "وقال عضو اللجنة المركزية لفتح عزام األحمد إن . والعديد من الدول العربية واإلسالمية

ثاء من أجل تشكيل الحكومة، ونأمل أن تكون هذه الجولة هي األخيرة من أجل الحركتين سيلتقيان الثال
سنبحث هذه "، مضيفاً "لدى الحركتين أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة"، وأوضح أن "االنتهاء من ذلك

األسماء ونأمل أن ننتهي في هذه الجولة مع اإلخوة في حركة حماس ألن هذه هي الخطوة األولى التي 
  . ، لكنه رفض ذكر أسماء مرشحي الحكومة من كال الحركتين" ننتهي منها بأقرب وقتيجب أن

  13/6/2011الشرق، الدوحة، 
  

  جدل حاد في فتح بعد توصية بفصل دحالن من الحركة":  العربيالقدس" .9
 امتنعوا  المركزية لحركة فتح ستة من أعضاء اللجنةأن  "القدس العربي"علمت :  بسام البدارين-عمان 

حركة  هم أبو ماهر غنيم نائب رئيس  والستة.  بفصل محمد دحالن من صفوف حركة فتحعن التصويت
، والدكتور ناصر القدوة واللواء توفيق الطيراوي، وصخر بسيسو، واللواء سلطان أبو العينين ومحمد 

 أخرىة وفيما القى قرار فصل دحالن ارتياحا من قادة وكوادر في الحركة، اال ان مجموع .المدني
  .انتقدته

 إنان من حق المركزية "عن عضو اللجنة المركزية للحركة محمود العالول قوله " معا"نقلت وكالة و
 المجلس الثوري للحركة الذي يحق له ان يتوجه بأي اتهام إلى من دون الرجوع أعضائها من أياتفصل 

  .' وهذه قضية مختلفةأعضائها احد أو عضو من المركزية أيضد 
. "لألمرهناك دراسة ..  عدم فصلهأو قضية محمد دحالن لم تحسم بعد بشأن فصله إن"العالول وقال 

 للتحقيق وقدمت الئحة أخرى لجنة التحقيق التقت مرة واحدة بدحالن، وكلفت لجنة إن": وقال العالول
 متهم ال أيلول فان وفي هذه الحالة كما يقول العا. " ولم يأت للدفاع عن نفسهأمامها بالمثول وأبلغتهاتهام 
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 سيكون للقرار تداعيات على إذاوفي رده على سؤال حول ما .  المحكمة فانه يحكم غيابياأماميمثل 
  ."ليست هناك خشية": تماسك الحركة؟ قال

  13/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

   فصل دحالن  قرار ترفض"كتائب األقصى" .10
قرار اللجنة المركزية فصل " فتح"سكري لحركة رفضت كتائب شهداء األقصى الذراع الع: رام اهللا

القيادي محمد دحالن من عضويتها ومن صفوف الحركة وإحالته للقضاء، وحملت الرئيس محمود عباس 
  .والمركزية تبعات ذلك

، مهددة "باطالً و ال يساوي الحبر الذي كتب به"وعدت الكتائب في بيان لها فجر االثنين فصل دحالن 
  ".ت ال تستثني أحدا وستطال كل المتآمرين على فتح ووحدتهاملفا"بأن لديها 

في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من التحام خلف الرئيس محمود عباس ومباركة :"وقال البيان 
للمصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركة فتح واألخوة في حركة حماس وفي ظل ما يجري من هجمة 

وشددت الكتائب  ".تحاك مؤامرة همجية قذرة بحق القائد محمد دحالنصهيونية بحق الشعب ومقدساته، 
على أنها لن ترحب بأي شخص تآمر على دحالن، وتعده خائنًا لألمانة الحركية ومجردا من الثقة 

  .التنظيمية
، وحملت الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية تبعات "تدمير البيت الفتحاوي"وقالت إن قرار الفصل يعني 

  .قرارهذا ال
ودعا بيان كتائب األقصى الرئيس محمود عباس إلى زيارة غزة بصحبة محمد دحالن، غير أنه طالب 

  .الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية بالعدول عن قرار الفصل بحق دحالن
  13/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  

  
   الثوري عضاءأ بأخذ موافقة ثلثي إال  دحالن ال يمكن فصل: عبد القادرحاتم .11

بأن كل ' القدس العربي' حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـ أكد: وليد عوض- رام اهللا 
دحالن من الحركة لم يؤكد بشكل رسمي، مشيرا الى ان محمد ما اشيع حول توصية المركزية بفصل 

بيان رسمي عن اللجنة المركزية االمانة العامة للثوري لم تبلغ بذلك القرار، منوها الى انه لم يصدر 
  .بشأن تلك القضية

وحذر عبد القادر من تداعيات اتخاذ مثل ذلك القرار على وحدة الحركة التي تمر في ظروف دقيقة، 
متعهدا بعدم المر مرور الكرام على مالبسات او تداعيات التهم التي قضت بمركزية فتح التوصية لفصل 

  .لتوصية على حد قولهدحالن اذا كانت اتخذت مثل تلك ا
ال يمكن لمركزية فتح فصل دحالن اال بأخذ موافقة ثلثي اعضاء المجلس 'واشار عبد القادر الى انه 

  .'الثوري وذلك وفقا للقانون الداخلي للحركة
جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صدور قرار عن اللجنة المركزية . ومن جهته نفى د

 عضوية الحركة، مشيراً إلى أنه تم خالل الجلسة التي انعقدت الليلة قبل الماضية بفصل محمد دحالن من
وقال حتى اآلن ال يوجد قرار نهائي، والقرار مرتبط باالمور  .عرض نتائج التحقيق مع دحالن ومناقشتها

  .القانونية المتعارف عليها
  13/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "فتح"ه لم يكن وسيواصل تأدية واجباته داخل قرار فصل دحالن كأن: المشهرواي .12
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 تعقيبا على دحالن محمد قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح سمير المشهراوي والمقرب من: رام اهللا
إن القرار باطل وغير قانوني وانه يشكل : "قرارا اللجنة المركزية لحركة فتح فصل األخير من الحركة

مؤكدا أن األمر منذ البداية كان واضحا وبأن الهدف من وراء " ةوصمة عار على جبين اللجنة المركزي
كل هذه المسرحية هو شخص محمد دحالن وإزاحته عن ساحة العمل السياسي والحركي، وهذا يضع 
عالمة استفهام كبيرة،دون أن يستبعد وجود صفقة مريبة مع جهات غير معلومة حتى اللحظة وراء هذا 

  .القرار
أن هذا القرار غير قانوني وكأنه لم يكن، مؤكدا أن دحالن سيواصل تأدية واجباته واعتبر المشهراوي ب

وتحدي المشهراوي لجنة التحقيق أن تثبت أي تهمة من تلك  .في صفوف الحركة كما عود أبناءها دائما
المنسوبة لدحالن، موضحا أن القضايا في طور االدعاءات واالتهامات ولم يثبت أي منها قط وهي نفس 

التهامات التي ساقتها حركة حماس سابقا ودائما، األمر الذي يضيف عيبا جديدا لقرار المركزية، حسب ا
  .قوله

  12/6/2011قدس برس، لندن، 
  

  سبتمبر القادم/ يستبعد تشكيل الحكومة قبل أيلول" مركزية فتح" في عضو .13
ركة فتح امكانية تشكيل استبعد عضو في اللجنة المركزية لح: اشرف الهور -  وليد عوض -رام اهللا 

المقبل في ظل قرار اللجنة وباقي فصائل منظمة ) سبتمبر(حكومة التوافق الوطني قبل شهر ايلول 
وعبر العضو  .التحرير اختيار سالم فياض مرشحا لرئاسة حكومة التوافق الوطني على حد قوله

راز تقدم في لقاء وفدي بعد ان طلب عدم ذكر اسمه عن شكوكه حول امكانية اح' القدس العربي'لـ
حركتي فتح وحماس غدا الثالثاء في القاهرة لبحث تشكيل الحكومة المرتقبة، مشيرا الى ان هناك تباعدا 

  .في وجهات النظر حول ملف الحكومة بين فتح وحماس
  13/6/2011القدس العربي، لندن، 

   
  سنكون أسخياء مقابل يهودية الدولة وترك حماس  :نتنياهو .14

" تنازالت مؤلمة"ل رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو إن إسرائيل على استعداد لتقديم  قا:القدس
  .في عملية تبادل األراضي مع الفلسطينيين" سخية"وستكون 

واشترط نتنياهو من أجل ذلك أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية، وأن يتخلوا عن العالقة مع 
  .سطينيةحركة حماس في أي حكومة فل

وأشار إلى أنه قال لشعبه بأنه يجب االعتراف بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وهو 
  .ينتظر اآلن من رئيس السلطة محمود عباس أن يقول نفس الكالم لشعبه

وجاءت اقوال نتنياهو في مقابالت مع وسائل اإلعالم االيطالية الليلة بمناسبة زيارته لروما على رأس 
  . وفد وزاري إسرائيلي رفيع المستوى

  13/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  العالقات بتركيا قد تشكل فرصة لفتح صفحة جديدة في نتائج االنتخابات : أيالونداني  .15
أبدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية رغبتها في تحسين العالقات الثنائية مع أنقرة وتجاوز األزمة : الناصرة

التركي الحاكم برئاسة رجب طيب " حزب العدالة والتنمية"ين الجانبين، في أعقاب فوز الدبلوماسية ب
  .أردوغان باالنتخابات العامة، بحصوله على أكثر من خمسين في المائة من أصوات الناخبين



  

  

 
 

  

            10 ص                                    2174:         العدد       13/6/2011 اإلثنين :التاريخ

ي إن نتائج االنتخابات ف"ونقلت اإلذاعة العبرية، عن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون قوله 
تركيا قد تشكل فرصة لفتح صفحة جديدة في العالقات بين تل أبيب وأنقرة، إذا ما انتهجت األخيرة 

  .، على حد قوله"سياسة تتسم بأكثر توازنا ومسؤولية حيال إسرائيل
باقية على حالها ولم تتغير، إال أن مسألة "وأضاف أيالون أن المصالح المشتركة بين تركيا وإسرائيل 

قات الدبلوماسية بين الطرفين وإنهاء حالة التوتر التي تعتريها منوط بتركيا، وهي التي عليها تحسين العال
  .، كما قال"أن تقرر الطريق الواجب سلوكه

 13/6/2011قدس برس، 
  

  عباس ضعيف والمصالحة الفلسطينية كذبة: مصدر إسرائيلي .16
ي محمود عباس ضعيف وان المصالحة قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن الرئيس الفلسطين: القدس

الفلسطينية كذبة وذلك في أعقاب رفض حركة حماس تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض رئيسا 
  . لحكومة وحدة فلسطينية

ونقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية عن مسؤول سياسي رفيع المستوى في حاشية نتنياهو إلى روما قوله إن 
ضعيف وال يستطيع فرض ) عباس(يثبت أن أبو ما زن"ض رئيسا لحكومة وحدة رفض حماس تعيين فيا

  ".رغبته على السلطة الفلسطينية وعمليا فإن حكومة الوحدة هي كذبة
  ".فشلت منذ الخطوة األولى لتشكيل حكومة) في حركتي فتح وحماس(القيادة الفلسطينية "وأردف أن 

  13/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  ث في الصين ملف إيران وعملية السالمباراك يبح .17
. بدأ وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك زيارة لبكين على رأس وفد أمني رفيع المستوى: الناصرة

هي األولى التي يقوم بها وزير دفاع إسرائيلي للصين منذ نحو «وأفاد بيان صادر عن مكتبه أن الزيارة 
  .»عقد

في » التعقيدات«ترتيب لهذه الزيارة على مدى أشهر كثيرة حيال وأفادت تقارير صحافية إنه تم ال
بينهما من جهة الصين على خلفية عالقات إسرائيل بالواليات » الشكوك المتبدلة«العالقات بين البلدين و

المتحدة، ومن جهة إسرائيل على خلفية التقارب بين الصين وإيران وتصويت بكين إلى جانب قرارات 
التهديد اإليراني إلسرائيل والمسائل اإلقليمية في الشرق «وجاء من مكتب باراك أن .ائيلأممية تندد بإسر

األوسط ودفع عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين ومواجهة تهديد اإلرهاب، ستكون في صلب 
دة ولم يتطرق البيان إلى احتماالت عقد صفقات أسلحة جدي. »محادثات الوزير مع المسؤولين الصينيين

بين البلدين، علماً أن واشنطن عززت منذ القضيتين المذكورتين مراقبتها لصفقات األسلحة التي تبرمها 
  .إسرائيل مع دول أجنبية

  13/6/2011، الحياة، لندن
  

  موساد في القاهرةلل تنفي اعتقال ضابط "إسرائيل" .18
في » الموساد«ي جهاز نفت إسرائيل، امس، اعتقال جهاز االستخبارات المصرية ضابط ف: القاهرة
  .القاهرة

مرة كل شهر أو شهرين يوجد خبر «االلكتروني إنه » يديعوت أحرونوت«وقال مسؤول إسرائيلي لموقع 
كهذا، وهذا خبر غير صحيح ومفند وإنه ألمر محزن جدا أنهم يريدون بذلك المحافظة على صورة سلبية 

  .»وعدائية إلسرائيل
  13/6/2011، الراي، الكويت
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  ألقصىللمسجد امسؤول إسرائيلي يزور عمان سراً لبحث إقامة جسر مالصق : وتيديع .19

ان سكرتير الحكومة االسرائيلية تسفي هاوزير قام بزيارة سرية إلى » يديعوت احرونوت«كشفت صحيفة 
العاصمة األردنية عمان لبحث إقامة جسر بالقرب من المسجد األقصى، حيث اجتمع مع كبار المسؤولين 

  .ومة األردنية دون توضيح نتائج االجتماعاتفي الحك
نفت الدائرة اإلعالمية في مكتب رئيس الحكومة االسرائيلية قيام هاوزير بزيارة عمان االسبوع و

  .)يشار انه يوجد جسر خشبي في المنطقة نفسها تدعي إسرائيل انه ايل للسقوط. الماضي
  13/6/2011، البيان، دبي

  
   نتنياهو مهلة مدتها شهر الستئناف المفاوضات  تمنحميركيةاألاإلدارة  ":راديو إسرائيل" .20

لتجديد المفاوضات " شهر"منحت اإلدارة االميركية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مهلة مدتها 
  .مع الفلسطينيين

ياهو لتجديد من قبل اإلدارة االميركية بعث إلى نتن" إنذارا"وذكر راديو إسرائيل في تقرير له امس، ان 
  .المفاوضات

ووفقاً للمهلة، فإن على نتنياهو أن يقرر في غضون شهر الموافقة على مبدأ الرئيس االميركي باراك 
  .1967أوباما من إستئناف المفاوضات والقبول بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 
  13/6/2011، المستقبل، بيروت

  
  ها واالعتراف بالدولة الفلسطينية تاستراتيجي  تغيير على الحكومة:نون سابقوإسرائيلي نودبلوماسي .21

  دعا عدد من الدبلوماسيين اإلسرائيليين السابقين حكومتهم إلى تغيير : برهوم جرايسي- الناصرة
استراتيجيها، واالعتراف بالدولة الفلسطينية بشروط، ومن بين هؤالء مختصون بارزون، ومنهم من عمل 

  .السابقة" الليكود"ب إبان حكومات حز
ويقول المستشار القضائي األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية البروفيسور روبي سيفال، في مقابلة مع 

ال يوجد جدوى من مكافحة االعتراف بالدولة الفلسطينية، فهناك تأييد "، "يديعوت أحرنوت"موقع صحيفة 
لن الفلسطينيون عن دولتهم، فإن كل العالم تقريبا عالمي أقرب لإلجماع إلقامة دولة فلسطينية، فإذا أع

  ".سيعترف بها، وهذا ما سيظهر في الجمعية العمومية لألمم المتحدة
، "إن اعترافا إسرائيليا بدولة فلسطينية وبشروط، سيزيل الضغط الدولي عن إسرائيل"وتابع سيفال قائال، 

وكل جمهور المثقفين والليبراليين، وهذا كنز ال حاليا فإن إسرائيل تخسر الرأي العام العالمي "وأضاف، 
  ".يمكن التفريط به، فنحن لنا الكونغرس األميركي، ولكننا نخسر الجامعات في الواليات المتحدة

 في واشنطن، موشيه اراد، إن توجه الحكومة اإلسرائيلية الحالي هو  اإلسرائيلي السابقسفيرال وقال
المية، وقال، إن على إسرائيل أن تلتفت للتطورات في الشرق خاطئ من الناحيتين السياسية واإلع

األوسط، وعلى إسرائيل أن تتبنى خيار الخروج بمبادرة سياسية بالتعاون والتنسيق مع الواليات المتحدة، 
إن الذين خدموا في السلك الدبلوماسي اإلسرائيلي في العقدين األخيرين "، وقال، 1967على أساس حدود 
  ". ذلكيفهمون ضرورة

إال أن من فاجأ في هذا المجال، كان الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية اإلسرائيلية زئيف 
في نهاية " يديعوت أحرنوت"صحيفة "فركش، المعروف بمواقفه المتشددة، إذ قال في مقابلة مع ملحق 

   ما يفند مزاعم ، وهذا1967ضمن حدود " حماية نفسها"األسبوع الماضي، إن إسرائيل قادرة على 
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خطر على  "67بنيامين نتنياهو، أمام الرأي العام اإلسرائيلي والعالمي، التي يزعم فيها أن حدود 
  ".إسرائيل

  13/6/2011، الغد، عمان
  

  مخاوف من اقدام مصر على إلغاء اتفاق السالم واحتمال اندالع مواجهات عسكرية : سرائيليةدراسة إ .22
ى الخبير االستراتيجي والمتخصص في دراسات األمن القومي اإلسرائيلي رأ: زهير أندراوس-  الناصرة

إيهود عيالم في دراسة له إن هناك مخاوف قائمة ترتبط بإلغاء اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل، بل 
واحتمال اندالع مواجهات عسكرية بينهما نتيجة ألسباب وعناصر متعلقة بالداخل المصري، وألسباب 

  .الجانب اإلقليميأخرى متعلقة ب
احتمال نجاح جماعة اإلخوان المسلمين في مصر في فرض سيطرتها وإحكام قبضتها على : وتابع قائالً

  .البالد، بواسطة انتخابات ديمقراطية، أو بواسطة حرب أهلية من أهم المخاطر التي تهدد اتفاق السالم
 في فرض سيطرتها وإحكام قبضتها وأوضح عيالم أن احتمال نجاح جماعة اإلخوان المسلمين في مصر

على البالد، بواسطة انتخابات ديمقراطية، أو بواسطة حرب أهلية من أهم المخاطر التي تهدد اتفاق 
السالم وأيضا تكرار التصادم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قد يؤدي إلى حدوث تشابكات بين مصر 

  .وإسرائيل
رائيلية من تعاظم القوة العسكرية المصرية في شبة جزيرة عالوة على ذلك، أشار إلى المخاوف اإلس

سيناء وبالتالي تأثيرها على األمن اإلسرائيلي في المنطقة الجنوبية، الفتاً إلى أن من سينتخب رئيسا 
  .للجمهورية في االنتخابات المصرية القادمة سيكون الفيصل في تحديد وجه العالقة المصرية اإلسرائيلية

  13/6/2011، ربي، لندنالقدس الع
  

   وهو مصلحة مصرية2013العام بثمنه فقط باتفاق الغاز ينص على إعادة النظر : تسفي مازئيل .23
قال السفير اإلسرائيلي السابق في القاهرة، تسفي مازئيل، إن الدولة العبرية  :الناصرة  زهير أندراوس

عديدة، فإن استمرار ضخ الغاز المصري هي أفضل وأكبر زبون للغاز الطبيعي المصري، ومن جوانب 
  .إلسرائيل هو مصلحة مصرية من الدرجة األولى

قال مازئيل إن اتفاق الغاز كان نتيجة لمفاوضات طويلة وصعبة بين الطرفين، وأن ما تم التوقيع عليه و
ه بالنسبة لمصر وأوضح أنّ. كان نتيجة لحل وسط بين الطرفين، واعتقد أن بنوده مريحة نسبيا للطرفين

فإن بيع الغاز إلسرائيل، بصفتها دولة جارة، ال يكلف الكثير من األموال، مقارنةً مع تزويد مصر 
 إعادة النظر في ثمن الغاز المصري ة لديه فإنلسورية واألردن ولبنان، وقال إنّه وفق المعلومات المتوفر

جانب اإلسرائيلي على هذا البند الوارد في االتفاق ، وأنا أتوقع أن يصر ال2013إلسرائيل ستتم في سنة 
  .المبرم بين الدولتين

وأشار إلى أن االتفاق مع مصر ينص على أن تأمين إمداد إسرائيل بالغاز هو من مهمة مصر، وبالتالي 
. فإن المحافظة على األمن تقع على كاهل المصريين، وهم يتقاضون من إسرائيل مبالغ كبيرة للحراسة

بر السفير السابق عن استبعاده لجوء إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في الهاي إللزام مصر بتنفيذ وع
. اتفاق الغاز، مشددا على أن المصريين ليسوا معنيين بالوصول إلى هذه النقطة في العالقات الثنائية

 سنة ونصف حتى سنتين، وتوقع مازئيل أن حالة عدم االستقرار السائدة اليوم في مصر ستستمر من
  .وهذه الحالة ستؤثر بطبيعة الحال على اتفاق الغاز مع إسرائيل

  13/6/2011، القدس العربي، لندن
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  منعوا شن هجوم على إيراناإلسرائيليةقادة األجهزة األمنية : ي تايمزاصند .24
هجوم على إيران في البريطانية أن وزير األمن اإلسرائيلي وفي مباحثات بشأن شن " صندي تايمز"كتبت 

الصيف الماضي، قال إنه يجب شن الهجوم فورا على إيران، بيد أن قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
 .عارضوا ذلك بشدة

وأضافت الصحيفة أن نتانياهو عقد اجتماعا الصيف الماضي شارك فيه باراك وقادة األجهزة األمنية؛ 
ئيس الشاباك يوفال ديسكين، ورئيس أركان الجيش غابي س المخابرات العسكرية عاموس يدلين، وريرئ

 .أشكنازي، ورئيس الموساد مئير دغان، لمناقشة شن هجوم على إيران
 وأفادت الصحيفة، استنادا إلى مراسلها اإلسرائيلي الذي اعتمد على مصادر أمنية، أن باراك قال في 

 ".إما اآلن وإال فال أبدا"الجلسة 
حينه أيد موقف باراك، وقال إن إيران تسير بسرعة كبيرة باتجاه التسلح النووي،  وجاء أن نتانياهو في 

 ".خطرا وجوديا على دولة إسرائيل"األمر الذي اعتبره 
. وبحسب الصحيفة فإن أشكنازي عارض شن الهجوم بادعاء أن ذلك سيتسبب بأضرار كبيرة إلسرائيل

 ". السالح السري الموجود لدى إسرائيللم يحن الوقت بعد للكشف عن"ونقل عن أشكنازي قوله 
 . في المقابل قال يدلين إن احتمال تفكك إيران من الداخل ال يزال قائما، وعليه فمن المفضل االنتظار

لن "وفور انتهائها نقل عن أشكنازي قوله . وقالت الصحيفة البريطانية إن الجلسة انتهت بدون اتخاذ قرار
 ".ي بمهاجمة إيران طالما أنا في منصب رئاسة األركانتقوم أي طائرة للجيش اإلسرائيل

وتابعت الصحيفة أن أشكنازي اجتمع الحقا مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس، وأقنعه بعدم شن 
كلّف ذلك أشكنازي منصبه، ولكنه أنقذ إسرائيل من حرب ال "وبحسب الصحيفة فقد . الهجوم على إيران

  ".داعي لها
  13/6/2011، )بي بي سي(انية هيئة اإلذاعة البريط

  
   إلى حرب لبنان بطرق االحتيال "إسرائيل"شارون قاد : تسيبوريموردخاي  .25

 مقابلة مع وزير االتصاالت اإلسرائيلي في حرب معاريفنشرت الصحيفة : الناصرة  زهير أندراوس
ارون، ورئيس ، موردخاي تسيبوري، الذي اتهم وزير األمن آنذاك، ارييل ش1982لبنان األولى عام 

هيئة األركان العامة في حينه، رفائيل إيتان، بأنّهما تسببا في قتل أكثر من ألف جندي إسرائيلي دون 
اليوم بعد مرور حوالي ثالثين عاما على الحرب ما زال ضميري يؤنبني، ألننّي سكتت عن 'سبب، وقال 
 في تلك الفترة، عزريئيل نيفو، فإن وبحسب السكرتير العسكري للحكومة اإلسرائيلية. هذه األعمال

الوزير تسيبوري كان الوحيد من بين الوزراء الذي حذّر من أن وزير األمن شارون يقوم بجر الحكومة 
  .إلى الوحل اللبناني، مستعمالً طرق االحتيال، على حد تعبيره

ت التي تقيمها الدولة العبرية مع إنّه حذّر الحكومة من العالقا' معاريف'وقال الوزير أيضا في المقابلة مع 
  .المسيحيين في لبنان، مشددا على أن المسيحيين الذين ارتبطت إسرائيل بعالقة معهم كانوا من الفاسدين

قلت إنّه ممنوع علينا أن نزودهم بالسالح، وأقصد رجال بشير الجميل، وبالفعل فإنّهم لم : وزاد قائالً
  .عمليات العسكرية، وفي نهاية المطاف بصقوا علينا وتركونايفعلوا شيًئا، لقد قمنا نحن بال

وكشف الوزير النقاب عن أن شارون قام خالل المفاوضات مع مصر إلبرام اتفاقية السالم بإدخال 
إلى شبه جزيرة سيناء، لكي يقول بعد ذلك إن هذه مستوطنات وبواسطة هذا ) كرافانات(البيوت المتحركة 

المصريين، وفعالً في أوج المفاوضات، دخل أحد الجنراالت المصريين إلى غرفة األمر يقوم بابتزاز 
المفاوضات وأبلغ الوزير عازر فايتسمان، بأن إسرائيل تقيم مستوطنات في سيناء، والوزير لم يكن 

كما قال الوزير اإلسرائيلي ان رؤساء األجهزة األمنية في تلك الفترة . يعرف شيًئا عن خطوة شارون
انوا يخشون ويخافون من شارون، ورفضوا التعاون مع الوزراء وتزويدهم بالمعلومات الحساسة حول ك
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التخطيط الذي وضعه شارون الحتالل بيروت، في حين كان يقول خالل جلسات الحكومة أن الهدف من 
  . كيلومترا فقط من الجنوب اللبناني40العملية العسكرية هي اجتياح 

  13/6/2011، نالقدس العربي، لند
  

   واليهود48و يعترف بالتمييز في الرواتب بين فلسطينيسرائيليإتقرير  .26
 أظهر تقرير نشره بنك إسرائيل المركزي، اتساع الفجوات في معدالت : برهوم جرايسي- الناصرة

 والشبان اليهود في إسرائيل، وهذا انعكاس مباشر لسياسة التمييز 48الرواتب بين شبان فلسطينيي 
ي المستفحلة باستمرار، ويظهر من التقرير، أن معدل رواتب الشبان العرب ذوي الشهادات العليا القوم

من معدل رواتب الشبان اليهودي من ذوي الشهادات العليا، ولكن الشريحة األكثر  % 57يصل إلى 
  .ات التقريرتعرضا لسياسة التمييز العربي هن النساء والشابات العربيات، كما تثبت ذلك أرقام واحصائي

 شيكل يعادل دوالر 3,5( شيكال 10542بلغ يفمعدل رواتب الشبان اليهود حاصلين على شهادات عليا 
 شيكال للشبان العرب من نفس المواصفات، وفي حين معدل رواتب الشابات 6089، مقابل )واحد

 الشابات  شيكال، فإن هذا المعدل ينخفض لدى7043اليهوديات من الحاصالت على شهادات عليا 
  . شيكال4823العربيات إلى 

  13/6/2011، الغد، عمان
  

   سبتمبر/أيلول في  أن يواجه االقتصاد الصهيوني أزمةتتوقع" هآرتس" .27
قالت صحيفة هآرتس العبرية إن االقتصاد الصهيوني قد يواجه تهديدات محتملة في المستقبل،  :الناصرة

  .ية إلى الحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينيةوالتي يمكن أن تبرز على خلفية التحركات الساع
) سبتمبر(أشارت الصحيفة إلى أن تأثيرات سلبية محتملة على اقتصاد الصهاينة قد تبرز في شهر أيلول 

القادم، إذ أن هناك مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية على خلفية التحركات للحصول على اعتراف 
العامة لألمم المتحدة، باعتبار أن ذلك يمكن أن يفجر انتفاضة جديدة قد بالدولة الفلسطينية في الجمعية 

تدفع اتحادات عمالية وشركات ودوال، تعارض بالفعل سياسات حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، إلى 
  .فرض عقوبات على الصهاينة

  12/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   طائرات حربية  تحقق في سرقة محركاتاإلسرائيليةالشرطة  .28
تحقق الشرطة العسكرية في سالح الطيران اإلسرائيلي في سرقة قطع غيار من ثمانية محركات : القدس

  .سرقت من معسكر لسالح الطيران ' 16اف 'و  ' 15اف ' طائرات 
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية لوسائل اإلعالم، إن المحركات سرقت قبل ثالثة اشهر وانها كان في 

وكانت  .'تل نوف'إلى سيارات شحن ورافعة من اجل إخراج المحركات من القاعدة العسكرية في حاجة 
وتم العثور أيضا ' الخردة'الشرطة اإلسرائيلية قد عثرت على المحركات خالل حملة قامت بها ضد تجار 

  .على قطع دبابات إسرائيلية
 في غاية األهمية والخطورة ألنه تم  وقال ضابط في سالح الطيران اإلسرائيلي، إن ما حدث هو أمر

الدخول إلى قاعدة لسالح الجو، وسرقة محركات كبيرة وثقيلة دون أن يثير األمر شكوك المسؤولين في 
  .وابلغ الجيش اإلسرائيلي الواليات المتحدة عن السرقة. القاعدة العسكرية

  . ساعدوا اللصوص بسرقة المحركاتوحسب ما تناقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فان جنودا من القاعدة
  13/6/2011، وكالة قدس نت
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   المركزي اإلسرائيلي يعلن ترشّحه لرئاسة صندوق النقد الدوليالبنكرئيس  .29
أعلن رئيس البنك المركزي اإلسرائيلي، ستانلي فيشر، عن قراره الترشّح لرئاسة صندوق النقد : الناصرة

الذي قدم استقالته الشهر الماضي، على خلفية اتهامه بارتكاب الدولي، خلفاً للفرنسي دومينيك ستراوس 
  ".جرائم جنسية"

وبحسب ما أوردته القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، الليلة الماضية، فقد تقدم فيشر صباح أمس 
، إلى المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية بطلب الترشح لمنصب رئيس صندوق النقد )11/6(السبت 

  .دولي، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة الستقبال الطلبات بحلول منتصف ليل الجمعة الماضيال
  12/6/2011قدس برس، 

  
  اإلفراط في تعاطي الكحول ينتشر في المجتمع اليهودي ويهدد الجيش: سرائيليإباحث  .30

ولية في المجتمع حذر باحث إسرائيلي من انتشار ظاهرة اإلفراط في تعاطي المشروبات الكح: الناصرة
  .اليهودي، والتي قال إنها امتدت إلى صفوف الجيش اإلسرائيلي

، أن اإلفراط في "بار إيالن"للدراسات بجامعة " شيوفوت يهودا"وأكد آفي راث الباحث ومدير معهد 
  .تعاطي المشروبات الكحولية بات ينتشر في شرائح مختلفة عند اليهود اإلسرائيليين

االجتماع أن ثقافة تعاطي الكحول باتت واضحة عند الشباب اإلسرائيلي، ومن وأوضح المختص بعلم 
بينهم طلبة الجامعات وطلبة المدراس الثانوية، وحتى بين جنود  الجيش اإلسرائيلي، والذي قال أنه يرى 

منهم من يتعاطى المشروبات الكحولية، أن لم يكن في القاعدة العسكري، فقبل التوجه إليها وعقب 
  .رتهامغاد

  12/6/2011قدس برس، 
  

   تقرر رسمياً سرقة الغاز قبالة شواطئ غزة "إسرائيل" .31
للغاز، بالعمل على تطوير حقل ' نوبل انرجي'طلبت وزارة البنية التحتية اإلسرائيلية، من شركة : القدس

لعام للغاز الطبيعي بالقرب من شاطئ غزة، وذلك بذريعة خشيتها من حدوث نقص في الغاز بإسرائيل با
  .المقبل

وأصدرت وزارة البنية التحتية، اليوم اإلثنين، بيانا جاء فيه أن الوزارة طلبت من الشركة المذكورة تقديم 
برنامج عمل للتنقيب عن الغاز والتطوير حتى منتصف الشهر المقبل، مبينة أن تأجيل إصدار التصريح 

  .جاء بسبب قرب حقل الغاز من المياه اإلقليمية في قطاع غزة
 ومن الجدير ذكره أن إسرائيل تحصل على الغاز الطبيعي من مصر وبأسعار زهيدة، وتتخوف من قيام 

  .النظام الجديد في مصر بوقف ضخ الغاز إلسرائيل أو من تفجير أنابيب الغاز كما حدث مؤخرا
  13/6/2011،  وكالة قدس نت

  
  االحتالل يهدد بهدم مسجد ومدرسة في قرية بروقين: سلفيت .32

كشف النائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي، األمين العام لحركة المبادرة الوطنية : ء المشهراويعال
عزم االحتالل هدم مسجد عمر والمدرسة األساسية وعدد من المرافق األساسية في قرية بروقين في 

التعدي  إجرام وصل حد بأنهووصف البرغوثي القرار اإلسرائيلي  .محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية
  .ن المساجد التي لم يحرقها المستوطنون تهدمها جرافات االحتاللأعلى بيوت اهللا و

وقال رئيس بلدية بروقين عكرمة سمارة إن البلدية تفاجأت بتلقيها أمر هدم للمدرسة األساسية للبنات 
الزمة لها قبيل حديثة اإلنشاء، مشيرا إلى أنها تقع داخل المخطط الهيكلي للبلدة وتم عمل التراخيص ال

وأوضح سمارة أن المسجد المهدد بوقف البناء كذلك يقع في الحارة . عملية البناء وفق النظام والقانون
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الشمالية للبلدة وفي منطقة مقترحة كتوسعة للمخطط الهيكلي للبلدة من قبل سلطات االحتالل، ويقع وسط 
  . عدد كبير من المنازل

  13/6/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  واألنفاق الشهر الماضي نتيجة الخالفات العائلية والعبث بالسالح  فلسطينيا17ً تلمق .33
 الشهر الماضي جراء الخالفات  فلسطينيا17ً مقتل األحد مصادر حقوقية أكدت:  وليد عوض- رام اهللا 

لضفة  منهم قضوا في ا9 ، الداخليةتواالنفجارياالعائلية والعبث بالسالح باإلضافة إلى قتلى األنفاق 
  . آخرون في قطاع غزة8الغربية، في حين قتل 

  13/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  حث عن بدائل للعمل بالمستوطنات ومنتجاتهاتب ة فلسطينيندوة .34
" بدائل العمل في المستوطنات"ناقش خبراء ومسؤولون فلسطينيون بندوة حول : عاطف دغلس - نابلس 

ضفة الغربية، حلول وبدائل لتوفير فرص للعمال الفلسطينيين عقدت مساء األحد بمدينة نابلس شمال ال
الذين يعملون في المستوطنات، ضمن خطة واسعة تبنتها المؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية 

  .لمقاطعة منتجات المستوطنات، وحتى المنتجات اإلسرائيلية التي لها بديل
ر سعد إنه رغم تبنيهم خطة القيادة الفلسطينية بوقف وقال األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين شاه

 تطبيق القرار خاصة فيما يتعلق بالعمال،  ومنتجات، فإنه لم يكن سهالًالتعامل مع المستوطنات عماالً
وأوضح أن صعوبة إيجاد  . لعدم قدرة السلطة الفلسطينية على خلق بديل للعمل في المستوطناتنظراً

 ألف عامل وعاملة، بواقع تشغيلي 35ملين بالمستوطنات الذين يزيدون عن البديل، تكمن في عدد العا
  ". دون دعم رؤوس األموالوهذا يصعب توفره فلسطينياً "يصل لملياري دوالر سنوياً

أما مدير وزارة االقتصاد في نابلس بشار الصيفي، فأشار إلى أنهم تبنوا مقاطعة منتجات االحتالل منذ 
 تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بحيث أغلقت عشرات المصانع ا فعالًأكثر من عام، واستطاعو

وأكد الصيفي للجزيرة نت أن بديلهم لالستغناء عن العمل  .اإلسرائيلية داخل المستوطنات في الضفة
 بالمستوطنات، ظهر عبر الرقابة على المنتج الفلسطيني وتحسينه، وعبر آالف الحمالت التوعوية

واستشهد باألرقام واإلحصائيات،  .عة المنتج االستيطاني، وبالتالي زيادة نظيره الفلسطينيخاضوها لمقاط
، بعد أن كانت ال تتعدى %30موضحا أنه تم رفع نسبة شراء الفلسطينيين من المنتج الوطني إلى 

  . ألف فرصة عمل40، مما وفر 18%
أن السلطة سعت العام الماضي لتوفير خطة أما المدير العام لوزارة العمل في نابلس أحمد دراغمة فأكد 

تشغيلية في أراضيها، وإيجاد صندوق وطني لعمال المستوطنات عبر برامج التشغيل الذاتي أو القروض، 
لكن هذه الخطط لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ "إضافة لتشكيل صندوق الكرامة لدعم عمال المستوطنات، 

، إضافة لتأكيد الحكومة أن نسبة د على كون قرار المقاطعة سياسياًوقال إن األمل ينعق ".بشكلها الحقيقي
  .العام الماضي% 10النمو االقتصادي لديها وصلت إلى 

إال أن خطر المستوطنات ومنتجاتها رغم ذلك سيظل قائما، العتبارات أهمها استمرار توسعها 
 إلى داخل الخط األخضر، ومن ومصادرتها لألرض، وااللتفاف على حمالت المقاطعة عبر تحويل المنتج

نصت االتفاقات الفلسطينية اإلسرائيلية "ثم إغراق السوق الفلسطينية به على اعتبار أنه منتج إسرائيلي 
وهو ما دعا المناقشين لرفض هذه االتفاقيات لعدم التزام إسرائيل  ".ومنها باريس االقتصادية على تداوله

لى إسرائيل، إضافة لحماية المنتج الفلسطيني، وإقرار القانون بها، واالتجاه للمجتمع الدولي للضغط ع
  .المتعلق بالحد األدنى من األجور للعمال الفلسطينيين

  13/6/2011نت، .موقع الجزيرة
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  تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األطفال الفلسطينيين : اليونيسيف .35

حدة األعمال العدائية اإلسرائيلية بحق األطفال      تصاعد   )12/6(أكد تقرير دولي نشر اليوم األحد       : رام اهللا 
 وبلوغه مستويات قياسية، منذ عملية       الماضيين) إبريل(و نيسان   ) مارس(الفلسطينيين خالل شهري آذار     

، داعيا إلى اتخاذ تدابير لتحقيق قدر أكبر من المساءلة، والتحقيق           )2009 -2008(الرصاص المصبوب   
ت إلى فقدان حياة مدنيين، وخاصة األطفال منهم، ومساءلة المـسؤولين           بشكل مفصل في الحاالت التي أد     
  .عن ارتكاب أعمال غير مشروعة

والـذي يرصـد االنتهاكـات      " اليونيـسيف "وسجل التقرير الصادر عن منظمة األمم المتحدة للطفولـة          
هاد عـشرة   ، استش 2011إبريل  /مارس ونيسان /اإلسرائيلية بحق األطفال الفلسطينيين، خالل شهري آذار      

 فتيات، مشيرا   4 فتى و    113طفالً لإلصابة ، بينهم     117وتعرض   أطفال فلسطينيون بينهم طفلة واحدة،      
/ ينـاير وشـباط   / إلى أن هذه األرقام تمثل زيادة حادة عن األرقام التي سجلت في شهري كانون ثـاني           

  . طفال64، حيث استشهد ثالثة أطفال وأصيب 2011فبراير 
نسخة عنه، أن ستة فتيان فلسطينيين استشهدوا في غزة، بمـن           " قدس برس "لذي وصل   وأوضح التقرير ا  

  .فيهم ثالثة استشهدوا في المنطقة العازلة
  88 في المائة من اإلصابات وقعت في القدس الشرقية المحتلة، وكانـت             44وأشار التقرير إلى أن نسبة      

  . ي حي الشيخ جراح في المائة ف12في المائة من هذه النسبة في حي سلوان و 
12/6/2011وكالة قدس برس،   

 
   تتهدد مرضى قطاع غزة مع استمرار نقص األدويةكارثة .36

أكد الناطق باسم لجنة اإلسعاف والطوارئ لدى الحكومة المقالة أدهم أبو سلمية أن :  حامد جاد- غزة 
غسيل الكلى من مستودعات وزارة الصحة في غزة بات يهدد حياة مرضى " الهيبرين"نفاد عقار 

إن وزارة الصحة "وقال  . ساعة المقبلة ما لم يتم توريد هذا العقار48المهددين بالموت في غضون الـ 
 من اللجنة الدولية  أن هناك وعوداً أصناف من األدوية فقط من منظمة الصحة العالمية، موضحا3ًتلقت 

  ".ثر من أسبوعللصليب األحمر بإرسال بعض المستلزمات الطبية لكنها ال تكفي أك
 وأكد أن استمرار تقلص الدواء ينذر بكارثة صحية ستحل بأهالي غزة وتودي بحياة الكثيرين منهم، مبيناً

 وأن ما هو متوفر لدى وزارة الصحة ال يكفي  صنفا180ًأن عدد األدوية المستنفدة حتى اللحظة بلغ 
  .األزمة ضرورة التحرك والعمل على إنهاء هذه سوى لشهرٍ واحد، مؤكداً

 من األدوية غير  صنفا180ًبدوره أعلن مدير مخازن الصحة في غزة محمد الزميلي أن أكثر من 
 لألدوية  أن احتياجات وزارة الصحة شهرياً صنف من المستلزمات نفدت، موضحا200ًمتوفرة ونحو

  . مليون دوالر، وتخصيص مليون شيكل لشراء األدوية ال يكفي2.6تقدر بنحو 
شفى العيون عبد السالم صباح أن الكثير من المرضى وجراحة مرض المياه البيضاء أو أكد مدير مو

 أن  أنه تم تأجيل أكثر من عشر حاالت خالل اليومين الماضيين، موضحاًالسائل األبيض توقفت، مبيناً
  .إرجاء العمليات قد يؤدي لتضاعف الحالة، ويدخلها بمرحلة حرجة وحادة قد تتسبب بفقد البصر

 19 سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام اهللا أنها أتمت إجراءات التنسيق إلدخال وفي
  .صنفا من األدوية إلى غزة عبر معبر رفح خالل الساعات المقبلة

  13/6/2011الغد، عمان، 
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  الوضع الدوائي في غزة كارثي واألزمة سببها تراكم الديون:  الصحة في رام اهللاوزارة .37

. ، على لسان مدير عام العالقات العامة واإلعالم د في رام اهللانفت وزارة الصحة :فايز أبو عونكتب 
عمر النصر، أن تكون أزمة الدواء الموجودة والمتكررة ضمن المناكفات السياسية، مؤكداً أنها مشكلة 

ن الوضع الدوائي في وأوضح النصر لأليام أ .حقيقية تأتي انعكاساً لألزمة الدوائية في الضفة الغربية
وأكد أن سبب األزمة هو تراكم  .غزة كارثي وأن الوزارة تضع حل هذه األزمة على سلم أولوياتها

الديون على الوزارة لصالح اتحاد موردي األدوية الذي رفض التوقيع على عقود التوريد لعطاء األدوية 
ضحاً أن قيمة الديون بلغت نحو  مليون شيكل، مو200 الذي بلغت قيمته ما يزيد على 2011للعام 
إن حل األزمة جزئياً جاء بسبب صرف وزارتي الصحة والمالية ما : وقال النصر . مليون شيكل160

 مليون شيكل التحاد الموردين خالل األسابيع الماضية، وبناء عليه قام الموردون بفتح 45يزيد على 
  .ت الوزارةأبواب مستودعاتهم وبدؤوا توريد األدوية إلى مستودعا

وبين النصر أن وزارة الصحة من خالل تواصلها مع وزارة الصحة المصرية تقدمت من خالل سفير 
 من المستهلكات الطبية وتم إعداد الكشوف الالزمة، 160 صنف دوائي و100فلسطين بالقاهرة بطلب 

  .موضحاً أن معظم هذه األصناف بحاجة إلى الشراء من السوق
  13/6/2011 رام اهللا، األيام،

  
  "فيسبوك"صفحة جديدة على "..  بال دواءغزة" .38

، "غزة بال دواء"، صفحة بعنوان "فيسبوك"دشن نشطاء فلسطينيون على موقع التواصل االجتماعي : غزة
وقال نشطاء مشاركون في الصفحة . هدفها تسليط الضوء على أزمة نفاد الدواء في قطاع غزة المحاصر

 قد تقع في غزة، وتؤدي إلى موت مئات المرضى، إذا "كارثة صحية"إن الهدف منها التحذير من 
اقتربت ": "غزة بال دواء"وجاء في أحد التعليقات من أحد المشاركين في صفحة . استمرت أزمة الدواء

  ."من يعيد لها بسمتها بعدما فقدت دواءها.. بسمة!! الكارثة
  13/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  وهو ليس حكرا على أحد.. ح في مقدمة أولوياتنااإلصال: العاهل األردني .39

دعا العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني أبناء الشعب األردنـي إلـى التمييـز               :  محمد الدعمة  - عمان
  .الواعي بين التحوالت الديمقراطية المطلوبة والممكنة، وأخطار الفوضى والفتن

دني، أمس، بمناسبة احتفاالت األردن بذكرى الثـورة        وقال الملك عبد اهللا الثاني، في خطاب للشعب األر        
يجب أن نميز بـين التحـوالت الديمقراطيـة تجـاه        : العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الجلوس الملكي      

اإلصالح، وتوظيفها لخدمة بعض األجندات الحزبية أو الفئوية خارج السياق العام، والرؤيـة الـشمولية               
  .لعملية اإلصالح
اإلصالح في األردن ليس حكرا على أحد، ونحن أصحاب مسيرة طويلة مـع اإلصـالح،               وأشار إلى أن    

الذي كان على الدوام في مقدمة أولوياتنا، منذ أن تسلمت أمانة المسؤولية، وعملت بكل الوسائل من أجل                 
  .إحداث اإلصالح والتغيير

هو الذي يحدد الهوية الوطنية لإلنسان،      وأكد الملك عبد اهللا الثاني مبدأ المواطنة، وأن االنتماء لهذا الوطن            
ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها، بغض النظر عن خصوصية المنابت واألصول، أو المعتقدات الدينية،             

وأكد وقوفه علـى    . أو التوجهات الفكرية والسياسية، وال فضل ألحد على آخر إال بما يعطي لهذا الوطن             
إن اإلصالحات  : وقال. أن الفصل بين السلطات وفق الدستور     مسافة واحدة من الجميع من دون تمييز، و       

السياسية ستنطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني االنتخاب واألحـزاب؛ بحيـث               
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تكون ممثلة لطموح األردنيين، وتضمن إنجاز قانون انتخاب عصري يقود إلى مجلس نواب يكون ممثال               
  .تهم في الحفاظ على حقوقهم وتحقيق تطلعاتهملجميع األردنيين، وموضع ثق

ووجه الملك الحكومة لتنظيم انتخابات بلدية جديدة وفق قانون جديد، يضمن تمثـيال أكبـر للمجتمعـات                 
المحلية بهدف خدمة المواطنين، بشكل أكثر كفاءة ونزاهة، كمرحلة أساسية في تنفيذ خطـة الالمركزيـة                

 المحافظات، حتى تزيد من المشاركة الشعبية في صنع القـرارات،           األوسع، التي تقوم على إنشاء مجالس     
وأكد أهمية اإلسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييز ضـد             . وتحديد األولويات التنموية المحلية   

  .المرأة في المنظومة التشريعية، من خالل المؤسسات السياسية والتمثيلية
  13/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  يستكمل أعماله" حق إنسان ومسؤولية أمة.. القدس "مؤتمر .40

أعمالها امس يومهـا    " حق إنسان ومسؤولية أمة   ..القدس" استكملت فعاليات مؤتمر     : محمد الكيالي  –عمان  
الثاني بمناقشة اوراق عمل تسلط الضوء على واقع المدينة المقدسة، وسـبل النهـوض بجهـود تأكيـد                  

  .ميعروبتها في إطار مشروع عربي اسال
عبد الناصر أبو البصل في الجلسة االولى، التي قـدم          . وترأس رئيس جامعة العلوم اإلسالمية العالمية د      

خاللها رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس عكرمة صبري عبر الفيديو بحثاً، ألقى فيه الضوء علـى                 
  .دور األوقاف اإلسالمية في تثبيت المقدسيين

قاف وشؤون القصر في اإلمارات العربية سامي الصالحات بحثا، شـدد فيـه             وقدم مستشار مؤسسة األو   
  .على أن أوقاف القدس باألساس محل جذب وعطاء على مدار تاريخ فلسطين القديم والحديث

وقدم المدير التنفيذي السابق لمؤسسة القدس الدولية زياد ابحيص دراسة عما يعانيـه المقدسـيون مـن                 
 عليهم االحتالل بهدف التضييق عليهم وإجبارهم علـى الهجـرة وتـرك             ظروف معيشية صعبة يفرضها   

مـن   % 33من مجموع السكان في المدينة ويـدفعون   % 43أرضهم، وقال رغم ان المقدسيين يشكلون   
من موازنتهـا علـى      % 5إجمالي واردات بلدية االحتالل من الضرائب إال أن البلدية ال تنفق أكثر من              

  .ي القدسالبنية التحتية في شرق
 13وأشار ابحيص إلى ظروف البطالة التي يعاني منها سكان القدس، وقال إن نسبة البطالة بلغت حوالي                 

من القوة العاملة لدى السكان اليهود ملقيا الضوء على معدل الفقر المتفشي بين المقدسيين               % 8مقابل  % 
   %.60والتي تصل نسبته إلى 

س قسم اإلدارة السياحية في جامعة الـشرق األوسـط  ابـراهيم             وتناول اخر بحث في الجلسة قدمه رئي      
  ".السياحة والتهويد في القدس"بظاظو موضوع 

وتناول المؤتمر في جلسته األخيرة تجارب عملية ناجحة في خدمة المدينة المقدسة، حيث تحدث حكمـت                
 مصاطب العلم   مشروع إحياء " في ورقة حملت عنوان      48نعامنة من مؤسسة عمارة األقصى في أراضي        

، فيما قدمت نائبة مدير التربية والتعليم في القدس اعتدال االشـهب تجربـة   "في المسجد األقصى المبارك  
، وقدم جميل حمامي من مدارس اإليمان في القدس تجربة          "تحويل المباني إلى مدارس في القدس     "بعنوان  

  .حول مدارس اإليمان في مواجهة تهويد التعليم في القدس
حاجـة  "الكرد التي تعيش في مدينتها القدس تجربتها في الصمود تحت عنوان " ام كامل "ت الحاجة   واختتم
  ".نموذج صمود وتحدي في وجه االحتالل.. أم كامل

  13/6/2011، الغد، عمان
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  ردنية لرصد االنتهاكات االسرائيلية في القدس ورفض قاطع ألي مساس بالمقدساتأجهود  .41
كتسب حماية المقدسات في القدس الشريف اهمية كبيرة لدى االردن انسجاماً مـع             ت:  هال العدوان  –عمان  

دوره التاريخي في رعاية وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة في الوقـت               
الذي يرفض بشكل قاطع كل الخطوات اإلسرائيلية التي يمكن أن تمس الهوية اإلسالمية لباب المغاربـة                

  .لذي تعتبره اليونسكو إرثا حضاريا وإنسانيا ال يجوز تغيير معالمها
 أمس ان االردن يخـوض غمـار جهـد          "الرأي"امام هذا يشير مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الى          

كل االنتهاكات اإلسرائيلية فيها والعمل على وقفها في حين لدينا المئات           سياسي و دبلوماسي يومي لرصد      
من موظفي األوقاف اإلسالمية األردنية لتأمين الرعاية والحماية للمقدسات هناك، لـدعم صـمود أهـل                

  .القدس
و تمكن االردن من استصدار العديد من القرارات الدولية التي من شـأن تنفيـذها اجهـاض المـشاريع                   

ائيلية لتهويد اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ونسف كافة مخططـات حكومـات اسـرائيل               االسر
  .المتعاقبة قدر االمكان

وعلى صعيد ذي صلة افشلت الجهود الدبلوماسية االردنية فـي خطـوة اسـتثنائية كافـة المخططـات                  
ل المجلـس التنفيـذي لمنظمـة    االسرائيلية بحق منحدر باب المغاربة بمدينة القدس القديمة من خالل قبو       

 في باريس قرارا متقدما عن جميع ما سابقه الزم اسرائيل تنفيذ كافة واجباتهـا               182اليونسكو في دورته    
  .بموجب القانون الدولي 

 الى ضرورة ابـداء اسـرائيل التعـاون         181 منه اسوة بالقرار السابق      13في الفقرة   182ويدعو القرار   
بيـد ان القـرار    موجب القانون الدولي بهدف تأمين الوصول لموقع تل المغاربة،      الالزم تنفيذا لواجباتها ب   

الحالي زاد على ذلك من خالل تأكيد المجلس التنفيذي بصورة قاطعة ان هذا الوصـول هـو للخبـراء                   
االردنيين وبالرغم من مطالبة الوفد االسرائيلي خالل المفاوضات بدخول مشروط للموقع االمـر الـذي               

  د االردنيرفضه الوف
   13/6/2011، الرأي، عمان

  
42. إيالت"النادي األرثوذكسي يطرد مدرباً اصطحب العبين إلى مستعمرة : انعم"  

 قرر مجلس إدارة النادي االرثوذكسي مؤخرا، طرد مدرب كـرة سـلة للفئـات               : حسام بركات  -عمان  
ـ      اصطحبهم معه إلى دورة جامعيـة      بعدد من الالعبين الناشئين و    " التغرير"العمرية، بعدما تبين أنه قام ب

  .سنوية تنظمها جهات إسرائيلية على األراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا مستعمرة إيالت
امين سر النادي االرثوذكسي والناطق االعالمي الدكتور رجائي نفاع، وفي اتصال هاتفي اجرتـه معـه                

تصرف بشكل شخـصي مـن دون علـم         ، لإلستفسار عن حقيقة الموقف، أكد ان المدرب المعني          "الغد"
النادي، حيث قام باصطحاب العبين من عدة أندية منهم اثنان من االرثوذكـسي، للمـشاركة فـي تلـك                   

  .البطولة
  13/6/2011، الغد، عمان

  
  انتصارنا للقدس والضفة وبيروت والشام  : أردوغان .43

بيراً في االنتخابـات التـشريعية      حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أمس، فوزاً ك         : )ف ب .أ  (
ليتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده بـسهولة، لكـن مـن دون أن                   

التي كان يطمح إليها لتغيير الدستور، وفـق نتـائج          )  مقعداً 367(يتمكن من الحصول على غالبية الثلثين       
  .شملت القسم األكبر من بطاقات االقتراع 
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 في المئة من األصوات، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجـب طيـب                94بعد فرز   ف
  . في المئة من هذه األصوات، وفق قنوات التلفزة المحلية50.4أردوغان بـ 

وقـال إن   . ووجه أردوغان شكره للشعب التركي الذي منح ثقته لحزب العدالة والتنمية للمـرة الثالثـة                
 انتصار للحرية والديمقراطية والعدالة والسالم، كما أن هذا االنتصار انتـصار لبيـروت              انتصار الحزب 

  .وبغداد والشام وديار بكر واسطنبول ورام اهللا ونابلس والضفة الغربية والقدس والبوسنة 
 13/6/2011، الخليج، الشارقة

  
   التعازي بوفاة الشيخ محمد شمعةون يقدم المسلمون في مصراإلخوان .44

واجب العزاء في   ) 6-12( الذي وصل غزة األحد       في مصر  قدم وفد من جماعة اإلخوان المسلمين      :غزة
الشيخ محمد شمعة رئيس مجلس شورى حركة حماس، الذي توفي الجمعة الماضية إثر إصابته بجلطـة                

  .دماغية
ق، وقال المهندس سعد الحسيني، عضو مكتب اإلرشاد بجماعة اإلخوان، وعضو مجلس الـشعب الـساب              

.. العزة عند المسلمين اآلن هي غزة، والعالم كله ينظر اآلن ألهل غزة           : "وأحد أعضاء الوفد في كلمة له     
.. ماذا يفعلون؟ وكيف يصبرون ويصمدون ويقاومون؟، ووقفتنا اليوم بين أيديكم هي آية مـن آيـات اهللا                

دث في غزة هو نقطة خزي      أن ما يح  ، و "وهي تكملة آليات كثيرة رفعها أهل غزة على مدار العشر سنين          
  .في وجه العالم الذي يدعي الحضارة وينادي بالديمقراطية وحقوق اإلنسان

 12/6/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  جهاتٌ فلسطينيةٌ تحاول زرع ألغامٍ على طريق المصالحة: إعالمي مصري .45
اهرة إبراهيم الدراوي النقاب    كشف رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في العاصمة المصرية الق        : القاهرة

فـي  ) 6-14(عن بروز بعض العوائق أمام حوارات تنفيذ اتفاق المصالحة، التي ستبدأ بعد غد الثالثـاء                
القاهرة، وأشار إلى وجود جهات فلسطينية مقربة من رئيس السلطة محمود عباس راغبة في تأجيل تنفيذ                

  ".اصةالخ"بعض بنود المصالحة خدمةً ألجندات وصفها بـ 
لقد بدأت بعض العوائق السياسية في البروز أمام قطار المصالحة          : "وقال الدراوي في تصريحات صحفية    

الفلسطينية، عبرت عنها مطالب الطابور الخامس في السلطة الفلسطينية، من قبيل اإلصرار على تـسمية               
يين في الضفة الغربية، وكذلك     سالم فياض رئيسا للحكومة، وعدم التوافق على حل أزمة المعتقلين السياس          

 أيام من تشكيل الحكومة، لتشكيل      10رغبة هذه الجهات في تأجيل اجتماع أمناء الفصائل المتفق عليه بعد            
  ".المقبل) سبتمبر(مرجعية حتى إعادة إصالح منظمة التحرير الفلسطينية إلى ما بعد موعد يوليو 

هناك جهاتٌ نافذةٌ في السلطة الفلسطينية مستفيدةٌ مـن         ": ، وقال "األلغام"ووصف الدراوي هذه القضايا بـ      
  ". حالة االنقسام، تسعى لتفجير هذه األلغام من أجل تأجيل المصالحة أو إجهاضها

 12/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  "إسرائيل"نلتزم االتفاقات مع :  اإلسالمية في مصرالجماعة .46
» البناء والتنميـة  «في مصر، عضو لجنة تأسيس حزب       » ميةالجماعة اإلسال «قال الناطق الرسمي باسم     

نحن سنتحدث بصراحة في هذا الموضـوع، فهنـاك         «: ، رد "إسرائيل"حول العالقات مع    ،  طارق الزمر 
اتفاقات تحكم العالقات بين مصر وإسرائيل، وهذه االتفاقات تحكمنا وال يجوز البعد عنها أو الحيد، ولـذا                 

ات الرنانة أو المتعجرفة أو حتى المستفزة، فسفينة الوطن بحاجة لمالح مـاهر             ينبغي عدم استخدام العبار   
  .»يقودها لبر األمان وال يخاطر بها مطلقا

  13/6/2011، الراي، الكويت
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   المصريةلثورة ا ضابط موساد عمل على اثارة الفتنه فياعتقال .47

 الستار عن قضية تجسس لمصلحة      أزاحت المخابرات العامة    : سناء عبدالعاطي  - أحمد موسي    -القاهرة  
يـدعي إيـالن تـشايم      ،   عاما 28 واعتقلت أمس ضابطا للموساد البالغ من العمر        , المخابرات اإلسرائيلية 

بحضور المستشار هشام بدوي المحامي العـام األول لنيابـة أمـن              , جرابيل بأحد الفنادق بوسط القاهرة    
  .الدولة

, الذي كان يقوم بمحاوالت لتجنيد بعض الـشباب       ,  الموساد وتابعت المخابرات المصرية تحركات ضابط    
واستغالل الظروف الداخلية والفراغ األمني في رصد األهداف وجمع المعلومات عن األوضـاع داخـل               

  .وإرسالها إلي المخابرات اإلسرائيلية, مصر
باب الثورة علـي    وكان يقدم نفسه لش   , وتابع جهاز المخابرات المصرية الضابط اإلسرائيلي خالل الثورة       

ووجد بصورة مكثفة في منطقة إمبابة في أثنـاء أحـداث الكنيـسة             , أنه صحفي غربي يؤدي مهام عمل     
  .مارمينا

وتخريـب  , وتحريض المتظاهرين للقيام بأعمال شغب    , ورصد أحداث الثورة والتواجد بأماكن التظاهرات     
دة لحالـة االنفـالت األمنـي وقـام      لنشر الفوضي بين المواطنين والعـو     , والوقيعة بين الجيش والشعب   

بمصر , ةالجاسوس برصد مختلف االحداث لالستفادة بهذه المعلومات بما يلحق الضرر بالمصالح السياسي           
  .والتأثير سلبا علي الثورة

وأكدت معلومات المخابرات العامة ان الجاسوس كان أحد عناصر جيش الدفاع اإلسرائيلي وشارك فـي               
  .يب خاللهاوأص 2006 حرب لبنان عام

  13/6/2011، األهرام، القاهرة
 

  المصالحة بين فتح وحماس يأتي في اطار كسر المقاومة:  األمن اإليرانيوزير .48
، الذي قـال    "مخطط االستكبار العالمي  "حذر وزير األمن اإليراني حيدر مصلحي مما أسماه بـ          : طهران

العالم، وأشار إلى أن األمريكيين قلقون من       بأنه يعمل للقضاء على الصحوة االسالمية في بلدان المنطقة و         
  .  هذه الصحوة وان زياراتهم المكوكية للمنطقة تعكس هذا القلق

إن العدو ينوي القضاء على المقاومة في المنطقة وأن ما حدث في قضية المصالحة بين حركتـي                 "وقال  
  . وفق ما يرى" الفلسطينيتين يأتي في اطار كسر المقاومة" فتح"و" حماس"

  12/6/2011قدس برس، 
 

   كويتية تؤكد التزام الكويت بدعم القدس ونضال الشعب الفلسطينيشخصيات .49
الذي عقد في العاصمة األردنيـة      ) مؤتمر القدس ( شدد عدد من الشخصيات الكويتية المشاركة في         :كونا

ال الـشعب   ان دولة الكويت كانت دائما سباقة لدعم قضية القدس ونض         «عمان واختتم أعماله أمس، على      
  .»الفلسطيني، انطالقا من واجبها ومسؤولياتها الرسمية والشعبية تجاه القضية

ان قـضية   «: وقال الرئيس السابق للهيئة الخيرية االسالمية العالمية يوسف الحجي في تصريح صحافي           
 القدس في   أهمية«، مشيراً الى    »القدس بالنسبة للكويت الرسمية والشعبية كانت دائما عقيدة وليست مدينة         
  .»نفوس المسلمين الذين يجب عليهم القيام بواجبهم تجاه هذه المدينة المقدسة

  13/6/2011، الراي، الكويت
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   العرب يؤكد دعم صمود المقدسيينالمهندسينتحاد ا .50
 عقد صندوق حماية القدس التابع التحاد المهندسين العرب اجتماعه األول في عمان أمـس               : الغد –عمان  

خطة عمل تساعد المؤسسات المقدسية وسكان المدينة على الصمود في وجه محاوالت التهويد             للبحث في   
  .والتهجير وطمس الهوية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي

وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق عدنان سمارة في تصريح صحافي إن االجتماع وهو األول الذي يعقد                
ل الحفاظ على المدينة المقدسة وتراثهـا العربـي واإلسـالمي           بعد تأسيس الصندوق يهدف إلى بحث سب      

  .وتعزيز صمود سكانها العرب
 13/6/2011، الغد، عمان

  
  غزةقطاع قوات األمن المصرية تضبط نفقين على الحدود مع  .51

ضبطت قوات األمن المصرية نفقين في المنطقة الحدودية مـع قطـاع غـزة               : محمد سليم سالم   -رفح  
اض التهريب، شمال معبر رفح، حيث كانت تستخدم في تهريـب اإلسـمنت وعلـف               يستخدمان في أغر  

  .الماشية من مصر إلى القطاع
وأكدت مصادر أمنية مصرية أنه لم يتم ضبط أي مهربين خالل الحملة األمنية، وأنهـا قامـت بـإغالق              

  .ضي الخالءفتحات األنفاق المضبوطة عن طريق التدمير، لوقوعها خارج الكتلة السكنية في األرا
 13/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  مسؤولية إقامة الدولة الفلسطينية تقع على عاتق األمم المتحدة ومجلس األمن: منظمة الحكماء .52

دعت منظمة الحكماء زعماء العالم الى دعم توجه الفلسطينيين للحصول علـى اعتـراف االمـم                : لندن
 رسالة وجهتها المنظمة الى كافة زعماء العالم، قالت فيهـا  المتحدة بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل في   

الهدف من كتابة هذه الرسالة هو المساعدة في تحقيق السالم واألمن في المنطقة ونحن على استعداد                "بأن  
  ."للقيام بكل ما في وسعنا تحقيق ذلك

از تقدم نحو التوصل الى     بقلق بالغ إزاء عدم احر    "واشارت المنظمة في رسالتها الى أن الحكماء يشعرون         
وبناء على ذلك نكتب لنحثكم على تسخير الوزن السياسي لحكومتكم          . الفلسطيني-حل للصراع اإلسرائيلي  

. "لدعم الجهود الحالية الرامية إلى تحسين فرص تحقيق حل مرض في هذه القضية التي طال اسـتحقاقها                
لفلسطينية، بما في ذلك دعم تشكيل حكومـة        يستطيع المجتمع الدولي ومن خالل دعم الوحدة ا       : واضافت

 وإعادة بناء قطاع غزة، أن      2012جديدة غير حزبية مسؤولة عن التحضير إلجراء انتخابات جديدة لعام           
  .يظهر التزامه العملي في حل اقامة الدولتين

ـ             "وتابع الحكماء     ن خـالل   وباألخذ في الحسبان دور األمم المتحدة التاريخي في إقامة دولة إسـرائيل م
، وفشل المجتمع الدولي فيما بعد في المساعدة على         1947 تشرين الثاني    29 في   181تمريرها لقرار رقم    

إيجاد دولة فلسطينية موازية كما كان مقرراً على أرض فلسطين التابعة سابقا لالنتداب البريطاني، فإنـه                
. "اتهما المركزية في هذه القـضية     ينبغي على الجمعية العمومية ومجلس األمن االن اعادة تحمل مسؤولي         

ندرك جيدا، بأن اعتراف االمم المتحدة لن يغير الوضع القائم علـى االرض فـي األراضـي                 "واضافوا  
المحتلة كما أنه لن يؤثر على الحاجة إلى تكثيف المفاوضات الثنائية ما بين إسرائيل والفلسطينيين لحـل                 

  ."واألمن، والمستوطنات، والمياه، ووضع القدسالحدود، والالجئون، : القضايا الجوهرية، وهي
وأكد الحكماء بأن نية الرئيس محمود عباس المعلنة للحصول على اعتراف الجمعيـة العموميـة لألمـم                 

ال "أيلول،  /المتحدة بالدولة الفلسطينية في بداية دورتها السادسة والستين والمنعقدة في أواخر شهر سبتمبر            
وأضافوا بأن هذا الجهد يجـب      . "وض من أجل التوصل الى تسوية للصراع      يتعارض مع الرغبة في التفا    

كوسيلة لتحفيز مفاوضات جادة، بعكس ما يدعيه البعض بأنه محاولة لعزل إسرائيل، فأننـا نـرى     "دعمه  
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بأنه خطوة لتشجيع إسرائيل على تسريع رغبتها في حل المعضالت األساسية التي تواجهها مـرة والـى                 
  ."1948حقتها هذه المعضالت منذ تأسيسها في عام االبد، لطالما ال

وأعرب الحكماء عن خشيتهم من انجراف المنطقة نحو العنف اذا لم يتم إحياء الجهود لتحقيق اتفاق سالم                 
  .مبني على المعالم المعروفة للحل القائم على دولتين

13/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

   هي أساس حل الدولتين67 حدود عام :وزير خارجية اليابان .53
رياض المالكي ووفـد    نظيره    خالل لقائه  كد وزير الشؤون الخارجية الياباني يوتاكا بانو      أ : وفا -رام اهللا   

ن حكومة اليابان تدعو لحل الدولتين وتـثمن الموقـف الفلـسطيني            أ ،من الحركة االوروبية للديمقراطية   
 بوقـف   "إسـرائيل "عن مطالبـة اليابـان       بر بانو كما ع ،  الهادف التوصل للدولة عن طريق المفاوضات     

وفي مجال   . هي أساس حل الدولتين مع إمكانية تبادل لألراضي        67االستيطان، مشيرا إلى أن حدود عام       
  .العالقات الثنائية أوضح أن اليابان ستستمر في دعم السلطة رغم المصاعب التي تواجهها جراء الزلزل

أمله بأن يحصل الفلسطينيون في ايلول على االعتراف بالدولـة          وأعرب عضو الوفد رايدون ببوف عن       
ونيل حقوقهم بدولة مستقلة، مؤكدا أن الحركة ستدعم بقوة حقوق الشعب الفلسطيني، كما عبر عن عمـق                 

  .العالقات الفلسطينية البلغارية وضرورة تعزيز العالقات بين البلدين في مختلف المجاالت
13/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
   في إعالن دولتهم المستقلة الحقلفلسطينيينل: مؤتمر العمل الدولي .54

أجمعت وفود دول العالم المشاركة في مؤتمر العمل الدولي بجنيف على حق            : محمد عبد الجواد   - جنيف
 الفلسطينيين في إعالن دولتهم المستقلة على أن يتعهد العالم أجمع بتوفير مقومات الحيـاة لهـذه الدولـة                 

  .الوليدة
وانتقدت الوفود المشاركة في الجلسة التضامنية مع عمال وشعب فلـسطين والتـي عقـدتها المجموعـة         

 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف استمرار حالة التعنت اإلسرائيلي         100العربية المشاركة في فعاليات الدورة      
  .ة داخل األراضي الفلسطينيةضد الفلسطينيين وهو األمر الذي تسبب في زيادة معدالت الفقر والبطال

وأكد خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمـل الدوليـة أن اسـتمرار عمليـات الحـصار والتجويـع                 
للفلسطينيين خلق نوعا جديدا من االقتصاد في العالم لم يكن موجودا من قبل وهو اقتصاد األنفاق الـذي                  

لى قطاع غزة مطالبا بضرورة إنهاء عمليات       توسع بصورة كبيرة بسبب استمرار الحصار اإلسرائيلي ع       
  .اإلغالق المستمرة لألراضي الفلسطينية حتى يمكن رفع معدالت النمو وخلق المزيد من الوظائف

وقال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية إن االنتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلـسطينيون                
ية أن يكون عمر العامل المرشح للحصول على تصريح عمل أكثـر            تتمثل في اشتراط السلطات اإلسرائيل    

  . عاماً وأن يكون متزوجا ولديه أوالد والمماطلة في دفع مستحقات العمال30من 
من جانبه، قال الدكتور أحمد مجدالني وزير العمل الفلسطيني إن مفتاح معالجة مشكلة البطالة أو علـى                 

اج االقتصاد الفلسطيني من حالة الركود مما يعني أن فلسطين في           األقل التخفيف منها لن يتحقق دون إخر      
 ألف عاطل فلسطيني بخالف     250حاجة إلى رصد استثمارات كبيرة لتوفير فرص عمل جديدة ألكثر من            

  . ألف ملتحق جديد بسوق العمل سنويا45
13/6/2011، الشرق، الدوحة  

 
 

  قطر أغنى دولة في العالم .55
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 ما 2010ائمة أغنى الدول في العالم حيث سجل متوسط دخل الفرد في تصدرت دولة قطر ق :الدوحة
ونشرت مجلة غلوبل فاينانس االقتصادية القائمة التي ضمت أغنى .. يزيد على تسعين ألف دوالر سنوياً

دول العالم بحسب متوسط نصيب الفرد من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي خالل الثالثة أعوام الماضية 
 90149لنقد الدولي، وكان نصيب الفرد في دولة قطر من قيمة الناتج الكلي المحلي بحسب صندوق ا

وجاءت لكسمبورج في المركز الثاني، ثم النرويج ثم سنغافورة تلتها مملكة .  العام الماضي أمريكياًدوالراً
  .بروناي في حين احتلت الواليات المتحدة األمريكية المركز السادس

  13/6/2011الشرق، الدوحة، 
  

   المتحدة في موضوع القضية الفلسطينيةاالمم دور .56
  موسى ابو مرزوق. د

االميركية مقاال أعده موسى ابو مرزوق، احد مؤسسي        " لوس انجيليس تايمز  " نشرة صحيفة    - -واشنطن  
، تحدث فيه عن زيارة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو االخيرة الى الواليات المتحـدة               "حماس"

ل انها تمثل جهدا وقحا لوقف مسيرة التاريخ فيما يتعلق بتوجه الفلـسطينيين نحـو االمـم المتحـدة                   وقا
  :وجاء في المقال ما يلي. للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية

يتزايد عدد الدول في انحاء العالم التي ترفض االقرار بمحور اميركا اسرائيل الذي ترك الفلسطينيين بال                
غير ان الحراك الدولي الحالي قد يتوج في خريف هذا          . جتمع العالمي الكثر من ستة عقود     صوت في الم  

العام بتصويت الجمعية العمومية لالمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطين على أسـاس حـدود مـا قبـل                  
ونظرا الن هذا الحراك يخرج عن نطاق سيطرة الواليات المتحدة واسـرائيل، فـان اجنـدتهم                . 1967
  .لت الى اعاقة ذلك الحراك والى بداية معركة عالقات عامةتحو

ـ            احتـضرت  " مسيرة سالم "وبالنسبة للواليات المتحدة فان هذا يعني جهدا متوقعا لنفخ الروح والترويج ل
اوباما للجنة العالقات العامة االميركيـة      ) االميركي باراك (وقد أكد الرئيس    . وفقدت مصداقيتها منذ زمن   

اي قرار يصدر عن االمم المتحدة ال يمكن ان يقيم دولة فلسطينية            "الشهر الماضي ان    ) أيباك(االسرائيلية  
  ".لنزع الشرعية عن دولة اسرائيل"، رافضا تلك الجهود باعتبارها مؤامرة "مستقلة

اما فيما يتعلق باسرائيل فانها قامت باصدار تحذيرات قوية الى العواصم االوروبية من اعمـال العنـف                 
كما تسعى اسرائيل الى تكامل المستوطنات في الضفة الغربية، بمعنى ان تضم            . الرض في فلسطين  على ا 

ويصر كل من نتنياهو واوباما على ان اي قرار دولي باقامة الدولة سـيكون              . المزيد وان توسع االحتالل   
  .غير ذي مفعول

 ان  1947 االمم المتحدة العام     هل يمكن اذن الي شخص ان يفسر لستة ماليين فلسطيني لماذا امكن لقرار            
  يؤدي الى اقامة اسرائيل، ولكنه ال يستطيع ان يؤدي الى نفس الغرض لنا اليوم؟

لمسيرة السالم، وتمسكت باقامة دولة فلسطينية      " الحيادي"التزمت الواليات المتتحدة لعقود بصفة الضامن       
عة وعمليـات الـضم االسـرائيلية،       لكنها تحملت طول الوقت مستوطنات اسرائيل غير المشرو       . بالتالي

وسمحت الواليات المتحدة لحليفتهـا ان تمتطـي        . وكفلت لها ان تنهض الى مستوى قوة عسكرية عالمية        
حصان نظام التفرقة العنصرية بما لذلك من تداعيات شرسة وغالبا قاتلة بالنـسبة للفلـسطينيين الـذين                 

ولكن على ضوء   . نذ زمن عن صفتها كمحكم نزيه     وقد تخلت الواليات المتحدة م    . يجرأون على المقاومة  
  الدعم االميركي الشامل لالحتالل، ما الذي يدعو الفلسطينيين لتصديق وعود رئيسها باقامة الدولة؟

وفي زيارته االستعراضية االخيرة الى واشنطن، حظي نتنياهو على استقبال االبطال من أيبـاك وعلـى                
ة مليئة بالناس الذين استمعوا الى ما جاءوا من اجلـه اال            عرض فضفاض من مواالة الكونغرس في غرف      

" معونة"ونسب ذلك الى    " منتعش"اذ وصف االقتصاد الفلسطيني بانه      . ان احدا منهم لم يخرج اكثر ادراكا      
ولم يتضح ما اذا كان ذلك يعني االستهزاء بالمالييين في قطاع غزة الذين يعيشون فـي فقـر                  . اسرائيل
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. زلهم وبنيتهم التحتية ومطاراتهم وموانئهم البحرية نتنيجة العدوان االسرائيلي االخير         مدقع وقد دمرت منا   
وفيما يطالب نتنياهو ان نقر برأي اسرائيل في محادثات من دون شروط مسبقة، فان اسرائيل ال تقر بعدم                  

اقع االمر  وو. فرض شروط مسبقة خاصة فيما يتعلق بالمستوطنات الالشرعية والتي حظيت بتنديد عالمي           
 وال فـي العـام      1948ان الصهيونية ما كان لديها قط اي نية للسماح باقامة دولة فلسطينية، ال في العام                

  .، وال في اوسلو او كامب ديفيد وليس االن1967
وكلنا، مهما كانت تطلعاتنا او معتقـداتنا الـسياسية او          . ان مسيرة السالم لم تثمر باي شيء للفلسطينيين       

وقد حان الوقت لقيام القانون الدولي بـدوره فـي ضـمان            . أننا بال هوية  : فق على شيء واحد   الدينية، نت 
وسيعترف االقتراع في االمم المتحدة بدولة فلسطين، وسيكون ذلك بداية مهمة للمـشاركة             . مستقبل شعبنا 

  .في مجتمع االمم واعادة بناء بالدنا وتقرير مستقبلنا من دو تدخل او سيطرة االخرين
اال ان الخطب العظيمة من دون افعال عظيمـة         . المعروف ان الرئيس االميركي يملك ناصية الحديث      من  

وفي لقائي باحد وزراء خارجية دولة اوروبية اخيرا، اعرب مضيفي عن رأيه            . ليست اال كالما في كالم    
. لعدالة لشعبنا  كاساس للسالم في فلسطين كان خطوة نحو تحقيق ا         1967في ان تبني اوباما العلني لحدود       

فقلت علينا ان ننتظر قبل ان نكتفي بكلمات الرئيس، حيث انها في اغلب االحيان تتغير لتناسب السياسات                 
بمـستويات  "ففي خطابه امام أيباك تعهد الرئيس . وقد حدث ما توقعناه في نهاية االسبوع التالي  . في حينه 

  .اي شيء اقرته اي ادارة سابقة" تفوق "من المعونات العسكرية الجديدة واالضافية" غير مسبوقة
فان حق العودة لالجئين ليس حقا مـشروعا        . وخالفا الوباما فاننا نقول باستمرار الشيء ذاته لمن نحاوره        

على وجه التأكيد بموحب القانون الدولي فحسب بل انه قضية اخالقية، ال يمكن ان نتنازل عنه او نبادلـه       
  .كما لن نسمح القتطاع القدس الشرقية منا. باي شيء اخر ايا كان هذا الشيء

ـ " انتقال"ان دعوة الرئيس لفترة      ولـيس  . لالحتالل االسرائيلي ليس اال مماطلة    " انسحاب ممنهج "مبهمة ول
ـ  " مسيرة سالم "لدينا اي مصلحة في       عاما يأتي فيها رؤسـاء ويـذهب اخـرون،          15مصممة لتمضي ل

ازف بالدولة االن، ونرفض المزيد من الخضوع بين مجتمـع          في الوقت ذاته فاننا سنج    . ويلقون خطابات 
وفي هذا الوقت   .فالحصار حول غزة يتهاوي اليوم مع استعداد المجتمع الدولي لتعديل قواعد اللعبة           . االمم

من التغيير العربي المدوي، سيعمد الفلسطينيون الى رسم طريقهم، وليس هناك من شيء يمكن للواليـات       
  . ان توقفهالمتحدة او اسرائيل

  13/6/2011، القدس، فلسطين
  

  تجارب" فئران "أسرانا .57
  فايز رشيد

يتفوق العدو الصهيوني على البرابرة وهوالكو، وهو أكثر بشاعةً من النازيين والفاشيين وكل المجـرمين               
يتفوق ليس في اقتراف المجازر فحسب، وال فـي الـضرب           . في التاريخ القديم والحديث على حد سواء      

ئط بكل القوانين واألعراف الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، وبخاصة األسرى في سـجونه،             عرض الحا 
وإنما أيضاً في العنصرية واالستعالء وهذه الدرجة العالية من الحقد والكره، ليس للفلسطينيين والعـرب               

نساني، فالمعادلة  ، وإنما لكل ما هو إ     )مسيحي-باستثناء التيار الصهيو  (والمسلمين وكثيرين من المسيحيين     
القائلة، إن من يمارس عملية القتل البشع البد أن يتحلى بدرجة عالية من الكره والحقد لمن يقتل، فكيـف                   
إذا تمثلّت طريقة اإلجرام في أسلوب القتل البشع والبطيء ألسرى معتقلين في سجونه، ولمحكومين مئات               

وم بمساومتهم كي يـصيروا عمـالء ألجهزتـه         السنوات يمنع عنهم العدو أدنى مستويات العالج، بل يق        
ومخابراته مقابل حبات قليلة من األسبرين، تستعمل دواء عاماً لكل أمراض الجسم، وأنا أعني ما أقـول،                 
فقد خضت التجربة فترة سنتين، وكنت شاهد عيان على ما يحدث، وعلى هذه وتلك من األساليب القـذرة                  

  .تعملهاوالمنحطة، انحطاط هذا العدو الذي يس
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بهذه الطريقة النتنة التي تبعث على القشعريرة والتقزز، بل يقومون عن قـصد             ” اإلسرائيليون“ال يكتفي   
، يوهمونهم أنهـم يعـالجونهم ممـا        )دون علمهم بالطبع  (وسابق إصرار بتجربة األدوية الخطرة عليهم       

ن، والجلطـات الدماغيـة،     يشتكون منه، ولذلك فإن أكبر نسبة من اإلصابة باألمراض الخطرة كالسرطا          
واإلعاقات الحركية والنفسية هي بين األسرى الفلسطينيين والعرب، يموت عديدون في السجون وال تهتز              

مناسبة الكتابة مجدداً عن هذه القضايا المعروفة هو التقرير الذي أصدره مـؤخراً             . شعرة لدى السجانين    
إن ممارسـات سـلطات     “:  العربية، والذي قال فيه    قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة      

االحتالل تتعدى اإلهمال الطبي المتعمد، لتصل إلى استخدام األسرى حقل تجارب طبية، لتجريب األدوية              
، مـا يخـالف المواثيـق       ”اإلسـرائيليين “الخطرة وإجراء التدريبات الطبية عليهم، لمصلحة طلبة الطب         

ية، وأضاف إن سلطات االحتالل ال تكتفي بحرمان األسرى من العـالج            واألعراف الدولية والقيم اإلنسان   
وإهمالهم طبياً بعد استغالل حاجتهم إلى العالج والرعاية الصحية لتضغط علـيهم وتـساومهم وتحـاول                
ابتزازهم وتقايضهم بتقديم العالج لهم، مقابل تقديم اعترافات أو معلومات، لتتحول عيادات السجون إلـى               

  .”ز والتعذيب وسوء المعاملة، وإلى أماكن للتحقيقغرف لالبتزا
، تخلى عن مهنته اإلنسانية وتحول إلى رجل        ”اإلسرائيلي“ويشير التقرير أيضاً إلى أن الطبيب والممرض        

وأوضـح،  . أمن بزي طبيب، يعمل لخدمة المؤسسة األمنية ويتعامل مع األسير الفلسطيني على أنه عدو             
أيـار  /  ، الذي عقد في منتـصف مـايو  64درت في اجتماعها الدروي ال    أن منظمة الصحة العالمية أص    

وتأثيره في األحوال الـصحية فـي األراضـي         ” اإلسرائيلي“الماضي، قراراً يتعلق بممارسات االحتالل      
  .الفلسطينية والعربية المحتلة

ن هـذه القـضية     إن التقرير الذي أصدرته الجامعة العربية عن هذه القضية، مسألة في غاية األهمية، لك             
الكتاب العـرب   (، إضافة بالطبع الى     ”اإلسرائيليين“معروفة وكتب عنها أيضاً بعض الكتاب والصحافيين        

منذ أوائل التسعينيات، ولألسف لم تشهد القضية ردود فعل كبيـرة علـى كـل المـستويات                 ) واألجانب
رفها العالم عن بكرة أبيه، ويتحـدث       الفلسطينية والعربية والدولية، بدليل أن قضية األسير جلعاد شاليط يع         

، لكـن   )رغم أنه جاء غازياً محتالً لقتل الفلسطينيين في القطاع        (بها ويطالب الفلسطينيين بإطالق سراحه      
هذا العالم يتجاهل قضية عشرة آالف معتقل ومعتقلة من بينهم الشيوخ واألطفال والنساء، من الفلسطينيين               

، ومحكومين بالمؤبدات كثيرة العدد، يعانون أبشع وأقـسى         ”سرائيليةاإل“والعرب في السجون والمعتقالت     
  .أنواع التعامل مع األسرى، ورغم ذلك ال يتطرق لقضيتهم أحد، وينساهم العالم كأنهم أصفار 

أستاذ الكيمياء في الجامعة العبرية سـابقاً، المتـوفى وصـاحب           (أكثر من ذلك، ووفقاً إلسرائيل شاحاك       
والحركة الصهيونية حتى العظم، بـسبب كتاباتـه وكـشفه للمـستور            ” إسرائيل“من  الضمير والمكروه   

لها نـسختان مـن القـوانين       ” اإلسرائيلية“، فإن نقابة األطباء     )ولعنصرية الدولة الصهيونية  ” اإلسرائيلي“
العبريـة  نسخة باإلنجليزية فيها مراعاة لكافة القوانين اإلنسانية، يجري تقديمها للخارج، ونسخة ب           : الطبية

فيها من القوانين ما يجيز ضرب المعتقل الفلسطيني، واستعماله كفأر تجارب لألدوية، وفيهـا عنـصرية                
  .”إسرائيل“هذه هي .. واضحة في عالج العرب 

نقاط ضعف كبيرة عن عنصرية الجانب الطبي فيها والإنسانيتها، وهنـاك           ” إسرائيل”المقصود القول إن ل   
صحيح أن الماكينة اإلعالمية    . ية على المعتقلين، لكن ذلك يظل شبه مجهول         تطبيقات عملية لهذه العنصر   

، غير أن من الـصحيح أيـضاً، أننـا مقـصرون،            ”إسرائيل“الصهيونية قوية في العالم إلبراز ما تريده        
  !فلسطينيين وعرباً في طرح قضايا المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية

  13/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  !؟"محمد جيفارا" أو "تشي دحالن" .58
  عريب الرنتاوي 
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فتح حين قررت فصل محمد الدحالن والتحقيق معه بقضايا القتل والفـساد، وهـي              " مركزية"حسناً فعلت   
، وهذا هو األهم، فقد تحول الرجل إلى عبء على فتح والحركة            "نهائية"و" صحيحة"خطوة نأمل أن تكون     

إلى " التنسيق األمني " وبات اسمه مرادفاً لكل ما يغضب الفلسطينيين ويثير حنقهم، من            الوطنية الفلسطينية، 
ـ " التواطؤ مع الخصوم  " ياسر عرفات، عطفـاً علـى      " الزعيم التاريخي "على من أسماه    " التآمر"مرورا ب

" دفتـي "الفساد المالي واإلداري، وأحسب أن ما من قيادي فلسطيني جمع كـل هـذا وذاك وتلـك بـين               
  .شخصيته، مثل هذا الرجل

محمد الدحالن، ليس نسيج وحده، هو تعبير ظاهرة، هو ليس المسؤول الفلسطيني الوحيد الذي قارف مـا              
، )ال أحسب أن كثيرين تفوقوا عليه أو فعلوا أكثر مما فعل          (قارف، هناك كثيرون فعلوا مثله أو أقل قليالً         

، لقد اجتاز محطة انتخابـات      "Survival -تقن للعبته   محب للبقاء وم  "لكن الرجل والحق يقال، برهن أنه       
المجلس التشريعي حيث أخفقت كثير من رموز فتح، واجتاز استحقاق مؤتمر فتح السادس، ومرة أخرى،               
حيث أخفقت قيادات تاريخية في فتح، وفي كال االستحقاقين، حضر الرجل بقوة، عبر األعوان والمريدين               

  .لصفوف األولى، ولم يفز بمقعده وحيداً أو منفرداًالذين حملهم على جناحيه إلى ا
قد يقال الكثير عن طرق الرجل الفاسدة، في الوصول إلى مواقعه ومآربه، قد يقال ما هو أكثر عن شبكة                   

 الداعمة له، وقد يقال كالم ال ينتهي عـن عـالم المـال واألعمـال                -وأحياناً الدولية -األجهزة اإلقليمية   
ط فيه مباشرة أو عبر أسماء حقيقية ووهمية، أو شركاء وشراكات فاسدة فـي دول               واالستثمار الذي انخر  

قريبة وبعيدة، لكن المحصلة أن الرجل ظل في الصورة، بل ظل في قلبها، إلى أن مـادت األرض مـن                    
  .تحت أقدامه تحت وقع الضربات المتالحقة التي كالها له الرئيس عباس مؤخراً

ـ  ال أريد أن أتحدث عن دوافع ال       مع الدحالن، كل ما كـان يهمنـي أن         " تصفية الحساب "رئيس وأسبابه ل
جادّ فعالً فيما ذهب إليه، وأنه سيمضي حتى نهاية الشوط في معالجـة ملفـات               " أبو مازن "أتيقن من أن    

الفساد والتآمر والقتل، الرئيس بدا متقيناً مما يفعل، الرئيس بدا صارماً في متابعة هذا الملف، ويبـدو أن                  
  .وده قد بدأت تؤتي ُأكلهاجه

قلة من أمثال هؤالء المسؤولين، تمضي حتى نهاية مشوار اإلدعاء والكذب والزيف والدجل، مـن يقـرأ                 
رسالة الدحالن إلى أبو ماهر غنيم، يظن أن تشي جيفارا قد بعث حياً في صورة محمد دحالن، أنت الذي                   

، أنت العارف ببـواطن محاوالتـه       "لتاريخيالزعيم ا "قرأت مراسالته مع شاؤول موفاز وتحريضه على        
االنقالبية في غزة على عرفات بداية وعلى حماس في وقت الحق، تظن أنك مخطئ وأنك ربما تكـون                  

" أبو مـازن  "الذي بدده   " ثورة حتى النصر  "بحاجة لمراجعة ما قرأت وما عرفت، فالرجل يسترجع شعار          
ن فتح لكفاحيتها ونضاليتها تحت زعامة أبـو مـازن          حتى أننا لم نعد نسمع به، والرجل يتحدث عن فقدا         

كما لو كان حسن نصراهللا أو الشيخ أحمـد         " التفريط"، والرجل يتحدث عن تيار      )أنظروا اللغة الجيفارية  (
  .ياسين أو أبو جهاد خليل الوزير أو جورج حبش

بط اسمه بأبرز األنشطة    أية جرأة، حتى ال نقول شيئاً آخر من باب أدب الكتابة، تلك التي تدفع برجل ارت               
االنقالبية التي سجلت مؤخراً على الساحة الفلسطينية، إلى الجأر بالشكوى من تعرضه لمحاولة انقالبيـة               

حماس عليه فـي العـام      " انقالب"جديدة، وعلى يد من، على يد أبو مازن هذه المرة، استكماالً لما أسماه              
برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينـا، ال أدري         "أم  " ترمتني بدائها وانسلّ  "، أو   "ضربني وبكى "،  2007

  .أي هذه األمثلة أنسب في وصف المقام
لقد تعلمنا أن االنقالبات يقوم بها المرؤوسون على رؤسائهم، لم نسمع من قبل عن انقالب قام به رئـيس                   

محاربة فـساد   على أحد معاونيه أو مجموعة منهم، هذه تسمى مناقالت، تغييرات، تجديدات، إصالحات،             
إلى غير ما هنالك، ولكنها ال تسمى انقالباً، دحالن إذ يصف موقف عباس منه، بالمحاولة االنقالبية، فإنه                 
يضع نفسه فوق الرئيس والرئاسة، إنه يجعل من الرئيس موظفاً عنده أو مرؤوساً لـه مـسؤوالً منـه ال                    

  .عليه، ولك عزيزي القارئ أن تستنتج بقية القصة والصورة
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فـي مـصاف معركـة الـشعب        " معركة أبو مازن عليـه    " بلغت النرجسية بالرجل حداً دفعه لوضع        لقد
الفلسطيني ضد سياسات نتنياهو االحتاللية واالستيطانية، أو في مصاف معركة الشعب ألنهاء االنقـسام،              

تـسب نفـس     عن سر التزامن بين هذه المعارك الثالث، يلمح ضمناً إلى أنها تك            -ببراءة-فهو إذ يتساءل    
أكثرها أهمية ومصيرية على اإلطالق، كيـف ال وهـو   " المعركة عليه"الوزن واألهمية عنده، إن لم تكن  

السند والرافعة الوطنية لإلصالح والتغيير والتحرير، كيف ال وهو المعادل الفلسطيني لكل ثـوار العـالم                
  !.الكبار، العنفيين والسلميين؟

وهو يقلّب صـفحات هـذا   " ثياب اإلحرام" حرص الرجل على ارتداء  أما عن حديث الفساد واإلفساد، فقد     
الملف، وبدا كحمامة مقدسة ناسياً أو متناسياً وهو الذي غادر القطاع كما يقول مجايلوه من أبنـاء فـتح                   

وفضاءها الحيوي، فضالً عن العديد من البيـوت        " دارة الشوا "، أنه عاد إليه مستوطناً      "فردتي شبشب "بـ
االستثمارات المبثوثة في مدن معينة والعواصم القريبة والبعيدة، تلك الثـروة التـي يجـري    والمشاريع و 

التعامل معها كما لو كانت حقاً مكتسباً أو إرثاً عائلياً، ال بوصفها شهادة حية، علـى استـشراء الفـساد                    
  .وغياب المساءلة وتعطل الشفافية وانعدام المحاسبة

كما خرج من سـابقاتها، ال نـدري إن         " األزمة"الن سيخرج من هذه     مرة أخرى، ال ندري إن كان الدح      
كانت فتح والسلطة ستتفوق على نفسها هذه المرة، أم أنها ستعيد انتاج سيرتها السابقة في التعامـل مـع                   
الفاسدين والمتواطئين والمتآمرين على فتح والمنظمة والشعب الفلسطيني، لكننا نأمل في مناخـات ربيـع     

الـشعب يريـد إسـقاط القتلـة        : تهم، أن يخرج صوت قوي من الشارع الفلسطيني مردداً        العرب وثورا 
  .والفاسدين والمتآمرين، وهم كًُثر

  13/6/2011، الدستور، عمان
  

  ؟»الوراثة«أو هل بدأت حرب .. فياض ودحالن, عباس .59
  محمد خروب

بـل تفـوق فـي      , شرات االخبار لم ينزل الخبر الفلسطيني عن رأس ن      , كان يوماً فلسطينياً بامتياز   , أمس
رغـم  , السوري واليمنـي  , األسخن الليبي » الثالثي«الذي تبثه الفضائيات على اخبار      , »شريط العاجل «

بعد أن كشفت الوقائع    , تسارع االحداث في الساحات الثالث وبما ينذر بدخول االمور الى نقطة الالعودة           
قد حزموا أمورهم وانحـصرت الخيـارات فـي         , يمنالميدانية أن اطراف المواجهة في ليبيا وسوريا وال       

إن كانت ثمة مـا يمكـن وصـفه         , بصرف النظر عن كلفة هذا النصر واستحقاقاته      , النصر أو الهزيمة  
» تُـشكك «حيث  , البناء ليبيا » التالي«وذلك النعدام القدرة على التكهن بما يمكن أن يحمله اليوم           , بالنصر

, علي عبداهللا صالح استعداداً إلحـراق الـيمن       » المشير«دي انصار   ويب(...) المعارضة بنيات االطلسي    
فيما ال يتورع مسلحو جـسر      , الرئيس اليمني التي تروج انباء عن تدهور صحته       » مات«وبخاصة اذا ما    

بعـد  (سيأخذ مـساء اليـوم      ) االستدراج(والذي  , الشغور عن استدراج تركيا للتدخل المباشر في بالدهم       
يمكن تلّمس بعض مالمحها من تصريح الرئيس التركـي عبـداهللا      , ابعاداً أخرى ) اباتمعرفة نتائج االنتخ  

بل إن رجب طيب اردوغان     , بأن انقرة مستعدة لكل السيناريوهات العسكرية والمدنية على حد سواء         , غل
ألحـد  ا«ما قد يتـرجم بعـد       , ذهب بعيداً في الوعظ واالنتقاد بلغة استعالئية تفوح منها رائحة االستكبار          

قد تأخذ العالقات السورية التركية الى منحدرات اكثر خطورة مما          , الى خطوات ملموسة  » التركي الكبير 
  ..هي عليه االن واالحتماالت المفتوحة ألوضاع تزداد توتراً

  ..المهم
, لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديـدة مفاجئـاً      , سالم فياض , قد ال يكون رفض حماس ترشيح حركة فتح       

» فـتح «بعد أن حـسمت مركزيـة   , الذي عاد الى الواجهة االن    » ملف محمد دحالن  « ما بات عليه     بقدر
النائب المنتخب فـي المجلـس التـشريعي        (طرد دحالن   ) ال فرق (امرها وقررت باالجماع أو باالغلبية      
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لحاصـل  المنتهية واليته كذلك بما هو نجم المؤتمر السادس للحركة الذي عقد قبل عامين في بيت لحم وا                
بعض الذين صوتوا يوم    » أوصل«على أعلى االصوات في انتخابات المركزية بل وعراب المؤتمر الذي           

  )..أمس لطرده الى صفوف مركزية فتح
ليس فقط في عدم االكتفاء بطرد دحالن بل وتحويله الـى النائـب     , الالفت أن االثارة الفلسطينية تتواصل    
وانما ايضاً في ما كشفته الرسالة الطويلـة التـي ارسـلها            , (..)قتل  العام بتهمة الفساد المالي وقضايا ال     

والتي حفلـت بكثيـر مـن المفـردات         , )نُشرت أمس ( نيسان الماضي الى مركزية فتح       23دحالن في   
واعتبار مـا يجـري معركـة       , والمصطلحات التي ال تفوح منها رائحة التحدي للرئيس الفلسطيني فقط         

وكأنـه  (وانما ايضاً في أن الرجل قرر       , تعرض البناء الرئيس  ) دحالن(شخصية وتصفية حسابات ألنه     
أعدكم جميعـاً   ... «التحدي والنزول الى المعركة بكل ما يتوفر عليه         ) كان يهجس بالمصير الذي ينتظره    

بأن أبقى قوة إسناد ورافعة وطنية لكشف الزيـف والكـذب والنفـاق             ) اطاراً وقاعدة (في حركتنا األبية    
  ..على ما جاء في رسالته حرفياً» حاقدين والتصدي العداء الوحدة والمشروع الوطنيومناهضة ال

يستدعي المزيد من االسئلة حول توقيته واالهداف التي سـعى          , قديم/ نحن اذاً أمام فصل فلسطيني جديد     
 الذي  والنفوذ» القوة«وبخاصة أن ظاهرة دحالن ليست جديدة وان        , المشهد الرديء هذا  (...) اليها طرفا   

دع عنك مـا    (ما كان ليحلم به لوال أنه مطّلع على ما يمكن وصفه باالسرار             , توفر عليهما هذا الشخص   
وهو لم يتردد في االشارة اليهـا       , )يوفره له الداعمون والممولون من وكاالت واجهزة ومؤسسات ودول        

أن هناك ولالسـف  , يضاًومما ال شك فيه ا... «في شكل صريح ومباشر وفي لغة تحمل التهديد والوعيد    
يقصد اتهامه بتوفير صفقة اسلحة اسرائيلية      (بعض المسؤولين البارزين قد تورطوا في هذه اللعبة القذرة          

وقد شاءت االقدار أن أعرفهم     , معتقدين بأنهم بذلك يحافظون على مصالحهم الشخصية الصغيرة       ) للقذافي
  ..»جيداً من خالل ملفاتهم الفاضحة والمفزعة

التي وصل هؤالء الى مقدمـة الـصفوف        , ال اهمية وال قداسة للقضية الوطنية     ,  معارك شخصية  هي اذاً 
, ما قد يفرز حالة من الالمباالة أو الشماتة الشعبية الفلـسطينية   .. بزعم أنهم يحملون راياتها وهموم شعبها     

بـل  , هاحركة فتح قد انفجرت وأن ليس امراض الـشيخوخة هـي التـي تهـدد              » أورام«التي ترى أن    
ظناً منهم أن   , الذي جمع معظم قياداتها وتوافقهم الضمني على اخفاء القاذورات تحت السجادة          » التواطؤ«

  ..رائحتها لن تزكم االنوف
» أرقامه»التي تضمنها وبخاصة في شقها المالي و      » المعلومات«يجدر قراءة رسالة دحالن والتوقف عند       

شوتية وادعاءات وطنية مزيفة لم تثبت الختبار النتيجة، ربمـا          رغم ما تحفل به لغتها من دينكو      , المفزعة
  ..يكون دحالن بدأ ماراثون وراثة عباس 

  ماذا عن رفض حماس لفياض؟
وهو أمر صحيح لكن هل تستطيع حماس       , اللهم اال في تفسيرها بأنه ترشيح فتحاوي      ... ليس جديداً موقفها  

  عن المنصة؟... فياض» انزال«
  .األيام ستقول

 13/6/2011، أي، عمانالر
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  روبرت فيسك
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أدت اجتماعات سرية بين وسطاء فلسطينيين، مسؤولين من المخابرات المصرية،          : عمر حرزاهللا   ترجمة
وزير الخارجية التركي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل زعـيم حركـة حمـاس، الـذي      

ارة سرية إلى دمشق مع رحلة التفافية حـول مدينـة درعـا، التـي تمـوج             اقتضى األمر منه القيام بزي    
 أدت إلى اتفاق الوحدة الفلسطيني الذي أسفر عن اضـطراب شـديد لـدى الحكـومتين                 -باالضطرابات

 سنوات من النزاع في مايو الماضي لهذا االتفـاق، الـذي   4وأنهت فتح وحماس    . األميركية واإلسرائيلية 
  .البة الفلسطينية بإقامة دولةيعد اتفاقا مهما للمط

وتوضح سالسل من الرسائل المفصلة التي قبلتها كل األطراف، والتي حصلت صحيفة إندبنـدنت علـى                
وقد سعت حماس وتلقـت     .  توضح على وجه الدقة مدى التعقد الذي كانت عليه المفاوضات          -نسخة منها 

وبـين  . الخارجية السوري وليـد المعلـم  تأييد الرئيس السوري بشار األسد ونائبه فاروق الشرع ووزير        
النتائج التي تم التوصل إليها موافقة مشعل على إنهاء هجمات حماس بالصواريخ على إسرائيل من غزة،                
حيث إن المقاومة ستكون حقا للدولة الفلسطينية وحدها، واالتفاق على أن الدولة الفلـسطينية المـستقبلية                

  .ل مع إسرائي1967ستقوم على أساس حدود 
  البداية

ـ  75وصرح أحد الوسطاء الرئيسيين وهو منيب المصري البالغ من العمر            « : بقولـه » إندبندنت« عاما ل
من دون حسن النية من جانب األطراف كافة ومساعدة المصريين وقبول السوريين ورغبة الفلـسطينيين               

  .»في االتحاد بعد بدء الربيع العربي، ما كنا لننجز هذا االتفاق
كتبنا وثيقة وقلنا إننا سنذهب لرؤية المصريين لتهنئتهم على ثـورتهم، وهكـذا عقـدنا               « :مصرييقول ال 

اجتماعين مع رئيس المخابرات المصرية خالد العرابي الذي كان أبوه ضابطا رفيعا بالجيش خالل حكـم                
ـ    . »الملك فاروق، والتقينا محمد إبراهيم وهو ضابط في دائرة المخابرات          سب شـهرة   وكان والده قد اكت

والتقى الوفد كذلك بنائبي    .  عندما أسر أرفع الضباط اإلسرائيليين رتبة في سيناء        1973مدوية في حرب    
  .إبراهيم، وهما نادر عسير وياسر عزاوي

 أشخاص من كل جزء من فلسطين أن يمثلوا الفريق في القاهرة وأسماؤهم هي األسماء               7كان يتعين على    
حنا ناصر رئيس   . من الضفة الغربية جاء د    . سطيني التي ستطبع مستقبال   التي ستضمها كتب التاريخ الفل    

جامعة بيرزيت واللجنة المركزية الفلسطينية لالنتخابات، و د ممدوح عكر رئيس جمعية حقوق اإلنسان،              
ومهدي عبد الهادي رئيس الجمعية السياسية في القدس، والمحلل الـسياسي هـاني المـصري، ورجـل                 

روجي، وحازم قواسمه الذي يدير إحدى المنظمات غير الحكومية ومنيـب المـصري             األعمال إياد المس  
  .نفسه

مثل جانب غزة إياد السراج الذي لم يستطع المجيء إلى القاهرة ألنه كان مريضا، ومأمون أبـو شـهال                   
عضو مجلس إدارة بنك فلسطين، ورجل األعمال فيصل الشوا، والكاتب محسن أبو رمـضان، وراجـي                

رئيس الجمعية العربية لحقوق اإلنسان والذي لم يذهب إلى القاهرة، وأبو حسان عضو منظمة              الصوراني  
  .الجهاد اإلسالمي الذي بعث به السراج، وشرحبيل الزعيم المحامي بغزة

  وثيقة مهمة
أمضى هؤالء الرجال وقتا مع كبار رجال المخابرات المصرية والتقيناهم في العاشر            « : يتذكر المصري 

وفي غـزة كـان     . ل ولكننا بعثنا بوثيقة قبل أن نصل إلى القاهرة وهذا هو ما جعلها وثيقة مهمة              من إبري 
هناك جانبان مختلفان وهكذا فقد تحدثنا عن موقف مصغر، عن غزاويين في سجن غزة، وتحـدثنا عـن                  

مة لنـا   إننا نشعر بأننا ال كرا    : ( وكان الشوا يقول  . حقوق اإلنسان وعن الحصار المصري وعن الكرامة      
  ).لسوف نغير هذا كله: (فقال نادر عسر من إدارة المخابرات) ونحس بأن هذا خطأكم

أنظر، إننـي   «: ، وقلت له  »في الساعة السابعة مساء عدنا وقابلنا خالد العرابي مجدداً        « : ويتابع المصري 
 قوامه الكـسب    احتاج إلى هذه األشياء منك، هل تعجبك المبادرة الجديدة، وهي صفقة شاملة تجسد موقف             
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الوثيقة طويلة قليال ولكنها تعجبنا هل      («: فقال. »للجميع؟ هل ال يزال الملف الفلسطيني ساخنا في القاهرة        
يمكنك أن تضغط على كل من فتح وحماس إلحضارهم إلى هنا؟ ولكننا سنعمل معكم، اذهب وقابل فـتح                  

ى ذلك وذهبنا لمقابلة األمين العام لجامعة       وقد وافقنا عل  ) »وحماس وتعامل مع هذه الوثيقة باعتبارها سرية      
الدول العربية في مقره، وكان في البداية حذرا للغاية ولكن فريق عمرو موسى كان إيجابيا للغايـة فـي                   

أعطوا األمر فرصة لقد قلنا إن الجامعة العربية أنشئت من أجل فلسطين وأن لها دور               : (اليوم التالي وقلنا  
  .»)كبير في القدس

عقدنا سبعة اجتماعات كبرى في فلسطين لوضع كل الجماعـات الموجـودة هنـاك              «: لمصريويقول ا 
والمستقلين في الصورة، وكان عباس قد أعطانا بالفعل موافقة رئاسية وتحدثت بالهاتف مع خالد مـشعل                

فقلت إن هذا هو لب الموضوع، ومضيت إلى دمشق فـي اليـوم             ) هل يوافق أبومازن على هذا؟    : (فقال
 مع حنا ناصر ومهدي أبو الهادي وهاني المصري، وبسبب كل المتاعب الموجـودة فـي سـوريا                 التالي

اضطررنا للدوران حول درعا، وأجريت حوارا طيبا مع مشعل فقال إنه قد قرأ الوثيقـة وأنهـا جـديرة                 
  .»ببحثها

  مؤشر واضح
ا أن كل منهما حريص     كان ذلك مؤشرا على عدم الثقة المتبادل بين حماس وعباس، حيث إن الطرفين بد             

قـال  « : ويقول المصري في هذا الشأن    . على معرفة رد فعل اآلخر على المبادرة قبل اتخاذ قرار بشأنها          
فضحكت وقلت إنك تسألني هذا السؤال دوما، ولكن ما الذي تريده           ) ما الذي يقوله أبو مازن؟    : (مشعل لي 

  ).أنت؟
 عبد الرحمن وراجعنا الوثيقة علـى امتـداد سـت           التقينا بزمالء مشعل أبو مرزوق وعزت الرشق وأبو       

ساعات ونصف الساعة، والشيء الوحيد الذي لم نحصل عليه من مشعل هو أن الحكومة يتعين أن تكون                 
باالتفاق، وقلنا له إن الحكومة ينبغي أن تكون حكومة وحدة وطنية تقوم على أساس االتفاق علـى أننـا                   

ن نرفع الحصار المضروب على غزة ونقوم بإعادة إعمارهـا،          سيكون بمقدورنا أن نجري انتخابات، وأ     
  .وإن علينا أن نلتزم بالقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقراراتها

فطلب إمهاله ثالثة أو أربعة أيام، ووافق على أن المقاومة ينبغي أن تكون في الصالح القـومي للـبالد،                   
م شن هجمات بالصواريخ على المدنيين، وبتعبير آخر لـن          وأنها ينبغي أن تكون عمال أخالقيا، وأن ال يت        
  .تكون هناك هجمات صاروخية أخرى من غزة

  لن نخذلكم: مشعل
أبلغ مشعل المصري وأصدقاءه بأنه قد التقى الرئيس السوري بشار األسد ونائبه الشرع ووزير خارجيته               

ية رهن بكلمة الـشعب الفلـسطيني،       قال إنه يريد دعمهم ولكن األمر في النها       « : المعلم ويقول المصري  
وقلنا إننا سنوصل هذا كله إلـى  ). لن نخذلكم: ( فقال مشعل) هناك إنجاز صغير(وكنا سعداء للغاية وقلنا     

وفي الضفة الغربية أسمت فتح األمر بمبـادرة حمـاس          . فتح والمستقلين في الضفة الغربية والمصريين     
يومين اثنين قال مشعل إنه قد تحدث مع المخابرات المـصرية  ولكننا قلنا ال فهي مبادرة من الجميع وبعد     

  .»وأنهم قد أعجبهم ما طرحناه
توجت المباحثات بالنجاح وتم إقناع مشعل بأن يرسل اثنين من كبار رجاله إلى القـاهرة وعلـق فريـق                   

ـ                  ى المصري اآلمال على أن عباس سيفعل الشيء نفسه، وقد سافر أربعة رجال، اثنان من كل جانب، إل
 إبريل الماضي، وقبل ذلك بعام عندما كان هناك جمود مألوف بين الجـانبين فـي مـصر        22مصر في   

حاول نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وضع المزيد من العقبات بينهما، وكان مـشعل قـد                 
التقى بال طائل عمر سليمان رئيس المخابرات في عهد مبارك الذي يعد أفضل صـديق إلسـرائيل فـي           
  .العالم العربي وذلك في مكة، وكان سليمان يعمل بالفعل لحساب اإلسرائيليين، أما اآلن فقد تغير هذا كلية
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في اليوم الذي انطلق عباس ومشعل إلى القاهرة ذهب الجميع إلى هنـاك، باسـتثناء رئيـسي الـوزراء                   
ألربع الماضـي اسـتولى     المتنافسين فياض وهنية، ووافقت حماس على القول بأنه على امتداد السنوات ا           

اإلسرائيليون على المزيد من أراضي القدس وبنوا المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلـة،               
واستبد الغضب بمشعل عندما اعتقد أنه لن يسمح له بالكالم من فوق المنصة مع اآلخرين ولكن سمح لـه            

اإلقرار بوجود إسرائيل، وعلى اإلشـارة       وهو ما يعني فعليا      1967بالحديث، ووافقت حماس على حدود      
  .، وعلى إعطاء عباس مزيد من الوقت للتفاوض»المقاومة«إلى 

 13/6/2011، البيان، دبي
  

  .. مسيرة العودة أولوية، ولكن .61
  ياسر عزام

على الرغم من أننا ندرك، نحن منظمي مسيرة العـودة إلى فلسطين، مقدار الـضغوط األجنبيـة علـى                  
 الجهات المعنية إلى منع مسيرة العودة الثانية في السادس من حزيران، إال أن ذلـك ال                 لبنان، التي دفعت  

كيف سـيقاوم لبنـان فـي المـستقبل،         : يمنع السؤال عن قدرة للبنان على مواجهة ضغوط إضافية مثل         
  الضغوط دولية باتجاه التوطين؟ 

ب الجهات اللبنانية بتطبيـق اتفـاق       ونحن نعلم أن مساعد وزيرة الخارجية األميركية جيفري فيلتمان طال         
  . ، الذي يمنع المدنيين من االقتراب من شريط الهدنة الفاصل1949الهدنة للعام 

 في لبنان، في ظـل      "عدم وضوح المسؤولية السياسية   "ونعلم أنه ال يمكن تحميل الجيش اللبناني مسؤولية         
  . حكومة تصريف أعمال وتشكيل متعسر لحكومة جديدة

..نعت المسيرة في لبنان، فإننا نقولأما وقد م :  
  . ليست آخر النضال ، وال أوله. المسيرة ليست آخر العالم، وال أوله

فالنضال لم يبدأ معها، ولـم      . المسيرة ال تحتكر وحدها تصنيف الناس في ميزان الوطنية ومقياس القضية          
  . مع أنها مرحلة فريدة من تاريخ هذا الشعب.. ينتِه بمنعها
فكما صبروا على امتداد ثالثة وستين عاما في سـبيل الحفـاظ            .. ون لن ينسوا قضاياهم األخرى    والالجئ

على وجودهم، واهتموا برفع مستوى وعيهم ومعيشتهم، فإنهم قادرون على متابعة مسيرتهم، من دون أن               
  . ينسوا إبقاء جذوة المسيرة متقدة، ولو إعالمياً

  ... مسيرة العودة أولوية، لكن
لذلك سنستمر بالمطالبـة    .. ة بالحقوق المدنية هي أولوية أيضا، وال تلغي حق العودة، بل تعززه             المطالب

حق العمل، وحق التملك، وحق التعليم والطبابـة، وغيرهـا مـن المطالـب الـشعبية                : بحقوقنا المدنية 
ي مسيرة العـودة    سنستمر بالمطالبة بها حتى يتم تحقيقها، وندعو جميع القوى التي شاركتنا ف           . الفلسطينية

  . ألن تشاركنا في مطالبتنا بهذه الحقوق
  .. مسيرة العودة أولوية، لكن

حـق  .. المطالبة بحقوق أهلنا في مخيم نهر البارد أولوية أيضا، وهي ال تلغي حق العودة، بـل تقويـه                 
  . كرامةالتحرك بحرية، حق تسريع اإلعمار، حق الالجئين بالعودة إلى بيوتهم ومتاجرهم، حق الحياة ب

  .. مسيرة العودة أولوية، لكن
ال يمكن  .. المطالبة بفك الحصار عن مخيمات الجنوب أولوية أيضا، وهي ال تلغي حق العودة، بل تقويه              

وتوسـيع  . وإدخال مواد البناء يساهم في صـمود أبنـاء المخيمـات          .. للخيام أن تصمد في وجه الريح     
  . ائي والعمودي، واالستئجار في الخارجالمخيمات أفقياً، سيحل مشكلة اإلعمار العشو

  ... مسيرة العودة أولوية، ولكن
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 وتطويرها ووقف الهدر والمحسوبيات فيها أولوية أيضا، وههي ال تلغي حق            "األونروا"المطالبة بإصالح   
. اسيةفإن في ذلك يساعد شعبنا على تأمين الحياة اليومية الكريمة، ليتفرغ لمطالبه السي            .. العودة، بل تقويه  

واألونروا لم توجد لتشْغلنا بذواتنا، أو لتلهينا عن قضيتنا، بل لتساهم في صمودنا في اللجوء مـن أجـل                   
  . تأمين مسيرتنا التاريخية للتحرير والعودة

  ... مسيرة العودة أولوية، لكن
 وال تلغي   المطالبة بتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان، تنسجم مع مسيرة المصالحة، أولوية أيضا            

وتعزز الموقف الفلسطيني في المطالبة بحقوقنا المدنية واالجتماعية والـسياسية،          .. حق العودة، بل تقويه   
  . وبحّل قضية نهر البارد وحصار المخيمات

  ... مسيرة العودة أولوية، لكن
تـد حتـى    مقومات صمود شعبنا أولوية أيضاً وهي تبدأ من شروط العيش بكرامة، وتأمين الحقوق، وتم             

المبادرات الشبابية الرائعة، من أجل الحفاظ على رؤوسنا في زواريب المخيمات مـن اخـتالط المـاء                 
  . بالكهرباء والموت المجاني
  .. مسيرة العودة أولوية، لكن

  ..علينا أن نؤمن مقومات استمرارها، وشعبنا هو أهم هذه المقومات واألولويات
  13/6/2011، السفير، بيروت

  
  ؟ "نعم إسرائيل" أوباما من سياسة "ريتحر"هل  .62

  هنري سيغمان
ال يمكن قراءة تعليقات الرئيس االميركي باراك أوباما بشأن الصراع االسـرائيلي ـ   : ترجمة دنيز يمين

 ايار الماضي، بمعزل عن فهمنا لتـاريخ عمليـة          19الفلسطيني، اهميتها او اوجه قصورها، في خطاب        
التاريخ بالذات ال ينفك يذكرني بتلك الفكاهة القاتلة التي لطالمـا سـادت             هذا  . السالم في الشرق األوسط   

عمال سوفيات يتظاهرون انهم يعملـون وقـادة الكـرملين يتظـاهرون بـدفع              : زمن االتحاد السوفياتي  
الحكومات االسرائيلية تدعي أنها تسعى إلى حل الدولتين،        : المشهد يعيد نفسه مع عملية السالم     ... رواتبهم
  . وها هو االمر يتجلى في آخر خطاب ألوباما. يات المتحدة تدعي أنها تصدقهاوالوال

الجهاز الـدعائي االول لهـذا المكـر        ) إيباك( اإلسرائيلية   -لطالما كانت لجنة الشؤون العامة األميركية       
 ليـست  االميركي، والتي تقوم شرعيتها على شعار التحدث باسم المجتمع اليهودي االميركي، فيما الحقيقة     

كذلك، بل ما يهم مجموعة الضغط هذه، هو التزامها الكامل مع الحكومات االسرائيلية واليمينيـة منهـا                 
  . تحديدا

هذا ما لم يرق لرئيس الوزراء االسرائيلي اسحق رابين في التسعينيات، اذ لطالما رفض فكـرة احتيـاج                  
ميركية، فضال عن العالقة السيئة بينـه        للتواصل مع االدارة اال    "شفاعة ايباك "رئيس حكومة اسرائيل الى     

منتـدى  "وبين المنظمة، والتي ظهرت في دعوة رابين الى تشكيل مجموعة دعم اميركية جديدة، فكـان                
  . "السياسة االسرائيلية

 بمعايشة فترة ما قبل التسعينيات وتحديدا العام        1994 و 1965 بين العامين    "ايباك"سمحت لي خدمتي في     
اللجنة " و "المؤتمر اليهودي االميركي  " و "عصبة مكافحة التشهير  " بكثير من التحدي،      يوم اجتمعت،  1988

 حدث االنضواء الثالثي    "نيويورك تايمز "يومها، وصفت صحيفة    . "ايباك"، تحت مظلة    "اليهودية االميركية 
بالنـسبة الـى    التحدي السياسي الهام، النه يشير الى ان الراي العام اليهودي االميركي اكثر تشعباً، و             "بـ

 والتـي ينظـر اليهـا كـل مـن االدارة            "ايباك"بعض القضايا، هو اقل تشددا من الصورة التي تقدمها          
  . والكونغرس االميركيين على انها الناطق الرسمي باسم يهود اميركا
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 حـل    دعمها الكامل والمفرط للحكومة االسرائيلية التي ترفض بغالبيتها، وبقوة،         "ايباك"اما اليوم، فتعطي    
الدولتين، فيرد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان على مثل هذه الخدمـة،               

  . ، بحماية اهداف حكومتهما األسمى من خطر االحباط1967كما هي الحال منذ العام 
 مثل هـذا     الماضية، إلى تجنب تكرار    44سعت السياسة الخارجية اإلسرائيلية، على مدى السنوات الـ         "

انسحاب اسرائيل من األراضي التي تمتد الى ما وراء حدودها الشرعية، بدفع مـن الـرئيس                (السيناريو  
من خالل التعنت وتسليم اراض تعتبر أقـل حيويـة          ) هاري ترومان وثم الرئيس دوايت ديفيد ايزنهاور      

القدس الشرقية  ( الكبرى   كسيناء وغزة ومدن الضفة الغربية وجنوب لبنان، من اجل الحفاظ على الجوائز           
 فـي نيـسان الماضـي       "هآرتس"ما كتبه ألوف بن في صحيفة       ... ")والضفة الغربية ومرتفعات الجوالن   

 طيلة االعوام الماضية وصوال الـى اليـوم،         "ايباك" الصفقة بين الحكومة االسرئيلية و     -يوصف العالقة   
 بل يعبرون عـن ذلـك       "الدولة الفلسطينية "حيث لم يعد اعضاء حكومة نتنياهو يخبئون معارضتهم لقيام          

  . جهاراً
فيوم ادلى بخطابه الحزيراني قبل عامين معلنا، تحت ضغط ادارة اوبامـا،            . "االنقالب"اما نتنياهو ففضل    

قبوله بحّل الدولتين، كان رئيس الحكومة االسرائيلية امام اكثر خطاباته زيفاً ما دفع كبار اعضاء حـزب                 
الـسيطرة  "وهدفه االساس تقوية ) Land of Israel Caucus ("تجمع ارض اسرائيل"الليكود الى تشكيل 

  . "على كامل اراضي اسرائيل
 اسرائيل على مـا  "انقالب"كان تشكيل هذا التكتل، الذي استثنى نتنياهو وبعض المقربين منه، كافيا لتأكيد        

 قيام دولة مستقلة غريبة     ": مناحيم بيغن تقوله في العلن مفضلة العودة الى مسلّمات رئيس وزرائها السابق           
حق دولتنـا التـاريخي والمطلـق بـأرض         : في بعض اجزاء ارض اسرائيل يعارض نقطتين اساسيتين       

  . "اسرائيل، كما حقها بصون امنها القومي
عرض ما سبق يأتي منسجماً مع العجز والتضعضع االميركيين في تحقيق تقدم ما علـى طريـق حـل                   

حثّ بعض خبراء السياسة الخارجية الرئيس اوباما على التخلي عن عملية السالم لصالح             ففيما  . الدوليتن
 يدعو االسرائيليين والفلسطينيين الى االتفاق على النقاط الخالفية، عـارض آخـرون،             "مخطط اميركي "

ة مـن   قفزاً الى الهاوي  "امثال مستشار اوباما لشؤون الشرق االوسط دنيس روس، االقتراح الذي اعتبروه            
، خصوصا انه ال يفرض على الفريقين المتنازعين االلتزام بالـشروط االميركيـة النجـاح               "اجل السالم 

  . "فماذا بعد ذلك؟".. االتفاق ما قد يودي بالمصداقية االميركية ويبدد حظوظ الوساطة
 الحالية، لكن    امر اساسي خصوصا في التعامل مع الحكومة االسرائيلية        "المخطط االميركي "انتقاد مبادرة   

 لم يدركوا ان ما جرهم الى مثل هذا السؤال هو اصرارهم على العـودة الـى              "ماذا بعد "طارحي استفهام   
 عاما التخلص من الضغوط الخارجية فيمـا        20عملية تفاوض استطاعت من خاللها اسرائيل على مدى         

  . خضع الفلسطينيون لرحمة المستوطنين
كـل  . نتنياهو ليس جاهزا ألي اتفاق او تنازل او انسحاب" مؤخرا ان "هآرتس"كتب نيحيميا شتراسلر في    

لذا يجب على الغاية    .  ايار المنصرم  24، وهذا ما ظهر فعليا في خطابه يوم         "ما يشغله هو ارض اسرائيل    
من اي مبادرة اميركية للسالم، ان تتخطى هاجس موافقة حكومة نتنياهو، بل رسم الخطـوط الحمـراء                 

فعلى الطرفين ان يكونـا علـى       . ميركي السرائيل من جهة والفلسطينيين من جهة اخرى       لحدود الدعم اال  
علم بأن ابقاء الضفة تحت سيطرة اسرائيل امر لن يدعم اميركيا تماما كما لن ينال حـق العـودة غيـر                     

  . المحدودة لالجئين الفلسطينيين رضى االدارة االميركية
زبيغينيو بريزينسكي وتومـاس بيكورينـغ ولـي هـاملتون           امثال   "المخطط االميركي "اصحاب مبادرة   

  : وغيرهم، اقترحوا ادارة اوباما لمفاوضات تتم على اساس شروط خمسة
  . 1967اوال، تعمل الواليات المتحدة على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، على اساس حدود 

  . "دولتين لشعبين"سجم مع مبدأ ثانيا، تدعم الواليات المتحدة حال لمشكلة الالجئين ين
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ثالثا، ايمانا بضرورة صون أمن الجانبين، تدعم واشنطن دولة فلسطينية منزوعة السالح بموازاة دعمهـا               
  . آلليات امنية تبدد المخاوف االسرائيلية المشروعة

دة اإلسـرائيلية   االحياء اليهودية تقع تحت السيا    (رابعا، تعترف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة للدولتين        
  ). واألحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية

خامسا، واشنطن تشجع المصالحة بين فتح وحماس على اساس المبادئ السابقة وتجانـسا مـع قـراري                 
  . 338 و242مجلس االمن 

امـا  . مثل هذه الخطة قد تضع الحكومة االسرائيلية المقبلة، وليس الحالية، امام استحقاق حـّل الـدولتين               
رفض ادارة نتنياهو للمقترحات االميركية وما قد ينتج عن ذلك على مستوى العالقات الثنائية، فـسرعان                
ما ستتحول الى عناوين رئيسية في االنتخابات االسرائيلية المقبلة، وتنتج على االرجح حكومة من نـوع                

  . تل ابيب-آخر مهمتها تصحيح العالقات على خط واشنطن
ال تستطيع واشنطن فرض شروط اتفاق السالم، لكن الجانبان االسرائيلي والفلسطيني           . يةولنكن اكثر واقع  

  . يعجزان ايضا عن اجبار الواليات المتحدة على دعم سياسات تتناقض مع المصالح االميركية
ربما لن يؤثر ما قاله في عملية االعداد التفـاق سـالم            .  ايار 19هذا ما يعود بنا الى خطاب اوباما في         

  : وحتى في انعاش المفاوضات الشائكة، لكن ما ورد بين سطور الخطاب جدير باالهتمام
  .  ـ الضغط باتجاه اتفاق السالم يبدأ اآلن، وليس يوما ما في المستقبل1
  .  ـ وضع خطوط اميركية للمحادثات الثنائية ليست فرضاً على اي من الطرفين2
  . 1967يجب ان تكون حدود العام  ـ نقطة البداية لمحادثات تبادل االراضي 3
 ـ يجب على اتفاق السالم التوفير للفريقين ترتيبات امنية موثوق بها مع انسحاب القوات االسـرائيلية   4
  .  من الضفة الغربية"الكامل والتدريجي"

اقترح اوباما بالنقاط السابقة ان يبحث الجانبان اتفاقا حول الحدود واالمن قبـل البـت بقـضية القـدس                   
 الحل هو ان ترفض اسرائيل، بعد إتمام        -اال ان خطورة مثل هذا التدرج في صياغة االتفاق          . الالجئينو

المرحلة االولى، الغوص في المرحلة الثانية، وبالتالي إحكام سيطرتها على القدس مع ابقاء ملف الالجئين               
  . منسيا

لتعليمات االميركية سيكون له تداعياته     رفض ا "الخطأ القاتل في اقتراح اوباما هو انه لم يقل بوضوح ان            
ـ       "القاسية غير .. ما يربط اسرائيل واميركا مصفّح    " قائال ان    "إيباك"، بل اوحى بالعكس تماما عندما توجه ل

ماذا عنى الرئيس بذلك؟ هل يضمن بهذا الكالم ان واشنطن ستواصل منع قيـام دولـة                . "قابل للتزعزع 
 تتطلب منّا تأمين مليارات الدوالرات للجيش االسرائيلي ومساعدته         "عةالمدر"فلسطينية؟ هل هذه العالقات     

  على تجريد الفلسطينين من حقوقهم؟ 
 الدوليين المؤسسين التفاق الـسالم      338 و 242إن كانت االجابة نعم، فها هو اوباما يقفز فوق القرارين           

 بـالقول ان    "إيبـاك " على التوجه الى     اما إن كانت االجابة ال، فلماذا لم يجرؤ الرئيس االميركي         . المنتظر
الدعم االميركي السرائيل لن يتواصل ما لم تبدل حكومة تـل           " وان   "االصدقاء الحقيقيين يتكلمون بصدق   "

  ؟ "ابيب سياساتها
اذا، تقف المسألة عند حدود جرأة اوباما في معارضة اللوبي االسرائيلي والكونغرس االميركي المـساند               

اعتقد ان االمر وارد خصوصا اذا ما سند اوباما ظهـره           . ر اتفاق سالم من توقيعه    له، وصوال الى تمري   
المخطـط  "الى كل من الرئيسين االميركيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش االبن، اذ ان مـضمون                

، ومع المواقف التي اتخذها بوش ابان عهـده،         2000 يتالقى مع مقترحات كانون االول العام        "االميركي
 بـال الرضـى     1967 اصر على ان ليس السرائيل الحق في استعادة اراض خارج حـدود العـام                يوم

  . الفلسطيني
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 اوباما من جهة    - بوش   -ان خلق مواجهة من نوع جديد بين اللوبي االسرائيلي من جهة وجبهة كلينتون              
رجيح نجـاح اي    اخرى، من شأنه اخراج الجميع من دوامة المحادثات الفاشلة، لكن سيكون من الصعب ت             

اما البقاء على المراوحة الحالية، فلن يعطي ادارة اوباما فرصة وضع حد لتراجيديا النـزاع               . من الكفّتين 
  . فضال عن فشلها في استعادة ما خسرته من ثقة في الشرق االوسط والعالم

The nation  
  13/6/2011، السفير، بيروت     
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