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***  

  
  حماس ستطرح اسم هنية مقابل فياض مرشحاً لرئاسة الحكومة الجديدة": الحياة" .1

 ان الحركة ستطرح اسم رئيس "الحياة"كشف مسؤول في حركة حماس لـ:  جيهان الحسيني-القاهرة 
بطرح اسم رئيس » فتح«مقالة في غزة إسماعيل هنية مرشحاً لرئاسة الحكومة إذا تمسك وفد الحكومة ال

  .الحكومة في رام اهللا سالم فياض مرشحاً وحيداً لهذا المنصب
فياض صاحب برنامج «شغل فياض رئاسة الحكومة المقبلة، قال إن » حماس«وعن أسباب رفض 

ئيلية، فيما يفترض أننا توافقنا فلسطينياً على أن الحكومة سياسي يتوافق مع الرؤية األميركية واإلسرا
االنتقالية ستكون بال برنامج سياسي، ومهماتها محددة بتنفيذ اتفاق المصالحة واإلشراف على االنتخابات، 

، الفتاً إلى أن فياض يرأس حزب »لذلك نسعى إلى تحقيق حكومة تكنوقراط توافقية وليس حكومة خالفية
يجب على الحكومة المقبلة أال تكون ذات صبغة حزبية على «: وأضاف.  الذي أسسه"لثالطريق الثا"

  .»اإلطالق، وشغل فياض رئاسة الحكومة ينفي عنها هذه الصفة
هذا ليس شرطاً «وشدد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة المقبلة من أبناء قطاع غزة، موضحاً أن 

ال يوجد تواصل جغرافي بين قطاع غزة والضفة "فت إلى أن ول. »تعسفياً بل أمراً منطقياً وضرورياً
الغربية، ومن هنا من حق غزة أن تكون فيها مؤسسة لرئاسة الحكومة، خصوصاً أن مؤسسة الرئاسة 

وأضاف أن التقاسم الوظيفي يتطلب وجود رئيس الحكومة في غزة . "والمجلس التشريعي في الضفة
  ."أهمية تحقيق ذلك تجنباً لتهميش غزة"الضفة، مؤكداً طالما أن الرئيس ورئيس البرلمان في 

  14/6/2011الحياة، لندن، 
  

  فياض يدعم محافظ البنك المركزي اإلسرائيلي لرئاسة صندوق النقد الدولي .2
أعلن رئيس الوزراء في رام اهللا سالم فياض مساء األحـد دعمـه لمحـافظ البنـك                 :  وكاالت –رام اهللا   

  . فيشر لرئاسة صندوق النقد الدولي بعد إعالن األخير ترشحه لهذا المنصبالمركزي االسرائيلي ستانلي
يـديعوت  "وقال فياض في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعالم إسرائيلية ودوليـة ومنهـا صـحيفتا                

والقناة األولى في التلفزيون االسرائيلي، وذلك عقب إعـالن فيـشر ترشـحه أن              " هآرتس"، و "أحرنوت
من الصعب التفكيـر أن     "، وأضاف فياض    "تاز ومن الممكن أن يصبح مديرا جيدا      ستانلي هو شخص مم   "

وذكرت وسائل اإلعالم أن فيشر وفياض كانا قد عمال معا في            ".هنالك شخصا أكثر مالءمة منه للمنصب     
  .صندوق النقد الدولي وكانت تربطهما عالقات قوية

  13/6/2011السبيل، عمان، 
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  عن رفضهم قرار اللجنة المركزية بفصل محمد دحالنلنوا  يعنائباً عن حركة فتح 11 .3

، أمس، عن رفضهم قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل ”فتح“ نائباً عن حركة 11أعرب  )أ.ب .د (
واعتبر النواب . ”غير قانوني وانتهاك لحصانته البرلمانية“عضو لجنتها محمد دحالن، معتبرين أنه 

تعرض لمخالفات تعد “ غزة في بيان صحافي مشترك أن دحالن  عن الضفة الغربية وقطاع11ـال
اعتداء صارخاً على القانون األساسي من دون أي اعتبار لكونه نائباً في المجلس التشريعي، ويتمتع 

ال يجوز توزيع االتهامات عبر اإلعالم من دون صدور “وأكد النواب أنه  .”بالحصانة البرلمانية الكاملة
 المحاكم المختصة، وأن الوالية على النائب في المجلس التشريعي من حق المجلس قرارات قضائية من

  .”التشريعي نفسه، وال والية ألحد أو مؤسسة غير ذلك على النائب
  14/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  فياض لن يكون مطروحا لتولي الحكومة المقبلة: طاهر النونو .4

 الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس ان حركته جادة          قال طاهر النونو المتحدث باسم     :أشرف الهور 
وفق البنود التي تم االتفاق عليها في ورقة المصالحة المصرية في القـاهرة             'في تطبيق اتفاق المصالحة     

يقضي بتوافق فلسطيني حول تسمية رئيس الوزراء       'وأكد أن االتفاق     .'والتي وقعت عليها جميع الفصائل    
وأكـد أن    .، مجدداً رفض تعيين فياض رئيساً للحكومـة االنتقاليـة         ' المرحلة االنتقالية  القادم الذي سيقود  

حماس لن تكون طرفا في عرقلة أي جهد إلتمام تشكيل الحكومة، وأنها تتمسك ببنود اتفاق المـصالحة،                 
لي وأشار النونو إلى ان فياض لن يكون مطروحاً لتـو          .التي تنص على اختيار رئيس الحكومة بالتوافق      

نأمل أن يتم التوافق عليها بشكل نهائي بلقاء        'الحكومة المقبلة، الفتاً إلى أن حماس قدمت أسماء لفتح وقال           
  .'القاهرة

  14/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  احمد مجدالني يطالب دول عدم االنحياز باالعتراف بفلسطين .5
ضوية في اطار حركة عدم االنحيـاز       احمد مجدالني الدول الصديقة والمن     . طالب وزير العمل د    :جنيف

والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الى االعتراف بها طبقا للقانون الدولي على االراضي التي احتلت في                 
، والدول الصديقة والمحبة للسلم والعدل الى االعتراف بفلـسطين كدولـة            1967الرابع من حزيران عام     

مع قرار وزراء خارجية دول الحركة الشهر الماضي والـذي          كاملة العضوية في االمم المتحدة، انسجاما       
جـاء   .اسفر ايضا عن تشكيل لجنة على مستوى البعثات الدائمة في االمم المتحدة لمتابعة هذا الموضوع              

ذلك خالل كلمة فلسطين التي القاها امس في اجتماع وزراء العمل لدول عدم االنحياز الذي عقـد علـى                   
  . في دورته المئة في جنيفهامش مؤتمر العمل الدولي

  14/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  حملة دولية إلقناع السلطة بتجنب خيار األمم المتحدة قد تثمر اعترافاً أوروبياً بفلسطين .6
تجري مجموعة من الدول المؤثرة على الساحة الدولية اتصاالت مع الجانـب الفلـسطيني فـي              : رام اهللا 

  . المقبل) سبتمبر(جوء الى األمم المتحدة في دورتها المقبلة في أيلول محاولة لتجنب خيار الل
ويتطلع الفلسطينيون الى أن تثمر تلك االتصاالت التي تشمل فرنسا بريطانيا وألمانيا وإيطاليـا وإسـبانيا                

  .1967واليابان وهولندا، اعترافاً أوروبياً غربياً بدولة فلسطين على حدود عام 
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إن فرنسا مرشحة لقيادة التحول األوروبي عبر المبـادرة الـى           " الحياة"بي رفيع لـ    وقال ديبلوماسي غر  
في حال تحقق ذلك، فإن غالبية دول أوروبا سـتعترف بالدولـة            : "االعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفاً   

  ".الفلسطينية
ـ . ويجري الجانب األميركي اتصاالت دائمة مع الجانب الفلسطيني في الموضوع نفسه           ال مـسؤولون   وق

نصب على البحث عن خيار تفاوضي يشكل بديالً للجوء الـى           تإن كل االتصاالت    " الحياة"فلسطينيون لـ   
  .األمم المتحدة

عن ) سبتمبر(إن هذه االتصاالت قد تسفر في مرحلة ما قبل أيلول           " الحياة"وقال مسؤولون فلسطينيون لـ     
. 1967األميركي، وهي التفاوض على حدود عام       استئناف المفاوضات وفق األسس التي حددها الرئيس        

وأشار مسؤول رفيع الى أن قبول الجانب اإلسرائيلي بمبادئ أوباما للمفاوضـات يـشكل إقـراراً بـأن                  
 هي أراض محتلة، وبالتالي ال يجوز القيام بأي عمـل أحـادي             1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام     
 أراضـي   1967تبر إسرائيل األراضي الفلسطينية المحتلة عـام        وتع. الجانب فيها مثل البناء االستيطاني    

  .متنازعاً عليها وليست محتلة
وقال عضو في اللجنة السياسية التي شكّلتها منظمة التحرير لبحث متطلبات اللجوء الى األمم المتحدة، إن                

متحدة سـوى   البحث المعمق الذي أجري على المسألة أظهر انه ال يمكن الحصول على عضوية األمم ال              
بتوصية من مجلس األمن الى الجمعية العامة يتبعها تصويت األخيـرة علـى قبـول التوصـية بثلثـي                   

فـي  ) الفيتو(تلقينا رسائل واضحة من الجانب األميركي بأنه سيستخدم حق النقض           : "وأضاف. األصوات
  ".مجلس األمن، ما حدا بنا الى البحث عن خيارات بديلة

 اللجوء الى الجمعية العامة لألمم المتحدة للمطالبة برفع مكانـة فلـسطين مـن               وتتمثل هذه الخيارات في   
ومنها أيضاً التقدم بطلب الى الجمعية العامة لالعتراف بفلـسطين دولـة       . منظمة مراقبة الى دولة مراقبة    

  .غير عضو
ريـق  وقال مسؤول فلسطيني إن تحقق االعتراف الدولي، خصوصاً األوروبي، يشكل دفعة قوية على ط             

  . فتح نقاش مع مجلس األمن
  14/6/2011الحياة، لندن، 

  
  هو األفضل لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة"فياض : مستشار هنية السابق .7

أعرب أحمد يوسف المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنيـة            :  حامد جاد  -غزة  
صب رئيس الحكومة المقبلة، وهـو األكفـأ الـذي    هو األفضل لتولي من"عن قناعته الشخصية أن فياض     

  ".سيقطع الطريق على اإلسرائيليين لتعطيل عمل حكومة التوافق
أكد أحمد يوسف أمس أن األسماء التي ستطرحها حركة حماس هي أسماء توافقية تعكس روح المرحلة                و

و أن يحـاول اسـتغاللها      إننا نريد أن نقدم أسماء ال يمكن للعـد        "مشددا  . المقبلة حول حكومة تكنوقراط   
  ".بطريقة تعطل الحكومة

  14/6/2011الغد، عمان، 
  

  هيل يزور األراضي المحتلة قريباً وال يحمل جديداً لتحريك المفاوضات: األحمد .8
يزور المبعوث األميركي لعملية السالم ديفيد هيل األراضي المحتلة خالل أيام، : نادية سعد الدين –عمان 

، وفق عضو اللجنة "من المستبعد أن يحمل جديداً"د استئناف المفاوضات، ولكن  جهوإلنعاشفي محاولة 
لم يتم التوصل إلى أي اتفاق أو أية خطوة باتجاه استئناف "وبين بأنه  .المركزية لحركة فتح عزام األحمد

فد ، التي تزامنت مع وجود و" اإلسرائيلية، خالل زيارة عريقات إلى واشنطن–المفاوضات الفلسطينية 
التعنت "وأشار إلى أن  .إسرائيلي فيها من دون إجراء أي لقاءات مشتركة، بحسب التأكيد الفلسطيني
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والصلف اإلسرائيلي مستمران في مواجهة المجتمع الدولي، فيما تراجع أوباما عن مواقفه أكثر من مرة 
الي من غير المتوقع أن ينتظر نتنياهو، وبالت) لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين(مقابل تأييد الكونغرس 

  ".أي شيء من الجانب اإلسرائيلي
  14/6/2011الغد، عمان، 

  
   لبلورة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة اليوم تجتمعان في القاهرةوحماسفتح  .9

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة وفدان رفيعان من حركتي فتح وحماس :  أشرف الهور-  القاهرة
 لالتفاق على تشكيل حكومة وحدة من شخصيات مستقلة، رغم تضاؤل فرص لعقد اجتماعات مشتركة

  .تشكيل هذه الحكومة في الجلسة الحالية على خالف ما أعلن في وقت سابق
 ان الوفدين ربما يتفقان على أسماء الوزراء دون الرئيس إذا ما استمر الخالف "القدس العربي"وعلمت 

  .بينهما على الدكتور سالم فياض
الوفدان مساء االثنين األول برئاسة عزام األحمد مفوض العالقات الوطنية في فتح، والثاني ووصل 

  .برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس
ونقلت مواقع إخبارية مقربة من حماس عن الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي للحركة قوله 

قضايا كبيرة تتعلق باألمن وتشكيل ' مع فتح في اجتماع الثالثاء تعد  القضايا التي ستبحثها حركتهإن
يحتاج للعديد من اللقاءات، لتوافق "، الفتاً إلى أن هذا األمر "الحكومة والكثير من الملفات المهمة

 يستغل اتفاق المصالحة لصالحه من دون العمل أنوأشار إلى وجود من يريد  ."الحركتان عليهما
ال تجد ضرورة في تفعيل المجلس التشريعي بينما "تاً في هذا السياق إلى أن حركة فتح باالتفاق، الف

  ".حركة حماس ترى من الضروري تفعيل عمل المجلس
  14/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  السياسيبإنهاء ملف االعتقال عباس  تطالب حماس .10

مين من األهالي، والتعامل معهم أدانت حركة حماس بشدة االعتداء على النائب منى منصور والمعتص
هذا التصرف انتهاكاً للحصانة التي يتمتَّع بها نواب البرلمان، واعتداء على حرية "بقسوة، واعتبرت 

 وصرح مصدر  ".التَّعبير وإبداء الرأي والتظاهر السلمي، الذي هو حقٌّ من حقوق المواطن الفلسطيني
ى قيام عناصر من األجهزة األمنية في الضفة الغربية باالعتداء على مسؤول في الحركة االثنين تعقيباً عل
 قمع أجهزة األمن للمعتصمين من أهالي المعتقلين السياسيين في "النائب في المجلس التشريعي بأن

سجونها، ومنعهم من إلقاء كلمتهم يضع عقبات جديدة أمام اتفاق المصالحة الوطنية، ويمثّل استهتاراً من 
  ".ه األجهزة بكلِّ ما تم التوصل إليهقبل هذ

وطالبت حماس رئيس السلطة محمود عباس بإصدار توجيهات لوقف هذه الممارسات، واإلفراج الفوري 
  .عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء مسألة االعتقال واالستدعاء

  13/6/2011 لإلعالم، يالمركز الفلسطين
  

  تخابات المقبلة إسرائيلي يتوقع فوز حماس في االنتقرير .11
كشفت مصادر سياسية إسرائيلية أمس أنه على الرغم من الخطاب اإلسرائيلي الرسمي المعادي : تل أبيب

، واستخدام "عقبة أمام المفاوضات السلمية"لحركة حماس الفلسطينية، والمبني على اعتبار هذه الحركة 
ن حركتي حماس وفتح، فإن التحليالت ذلك حجة إلفشال المفاوضات منذ إعالن المصالحة الفلسطينية بي

الحقيقية في أروقة الحكم اإلسرائيلية تعطي تقويمات أخرى لهذه الحركة، تتسم بالتوجه اإليجابي من 
  .وجهة نظر المصالح اإلسرائيلية
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ويقول تقرير سياسي أمني حول حماس، نشرت مقاطع منه أمس في بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، 
خذوا قرارا استراتيجيا مبنيا على احتمال سقوط نظام األسد، ولذلك اتخذت الحركة قرارا إن قادة حماس ات

بناء منظومة عالقات جديدة ومستقرة مع مصر، واالستعداد : استراتيجيا في اتجاهين مركزيين
  .  في الضفة الغربية وقطاع غزة"انتخابات ال مفر منها"لـ

يير الفكري بارزة للعيان في كل عمل تقوم به حركة حماس في ويقول التقرير اإلسرائيلي إن بوادر التغ
وهي تعيد تعريف نفسها أمام الجمهور الفلسطيني في محاولة لتسويق صورة إيجابية . الشهر األخير

  . ومعتدلة لزيادة العطف عليها
 ويشير التقرير إلى أن حماس تمتلك ورقة تتحكم فيها اليوم بمصير حركة فتح، وهي صفقة تبادل

غياب الرئيس عباس عن الساحة يفتح الباب أمام معركة التنافس على منصب الرئيس حال ففي . األسرى
  . الفلسطيني

ويخلص التقرير اإلسرائيلي إلى أن فتح معبر رفح، وربما في المستقبل صفقة شاليط، هما اللذان 
ومع . ات الرئاسة أيضاسيزيدان من فرص فوز حماس، ليس فقط في االنتخابات التشريعية، بل انتخاب

ذلك فإن التقرير اإليجابي عن حماس ال يجعل اإلسرائيليين يندفعون إلى الحوار مع حماس ويكتفون اآلن 
  .بتسجيل نقاطهم اإليجابية

  14/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   أتحدى عباس أن يكشف ملفات فتح المالية..مؤتمر عام فتح وحده الذي يملك فصلي: دحالن .12
القيادي ، أن الوهاب القاهرة ناصر عبد نقال عن مراسلها من 14/6/2011لجريدة، الكويت، انشرت 

غير شرعي وغير “في حركة فتح محمد دحالن وصف قرار فصله من كل تشكيالت الحركة بأنه 
ى ، مطالباً بتطبيق القواعد واللوائح الداخلية للحركة عليه، والتحقيق في المذكرة التي قدمها إل”أخالقي

  .اللجنة المركزية، والتي اتهم فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس باإلضرار بالحركة وإضعافها
، من قيمة قرار فصله على مستوى الحركة، مؤكداً أنه موجود بين "الجريدة"وقلل دحالن، في حوار مع 

يعزلني عن أبناء ال يستطيع من يجلس في مكتبه المكيف أن ": أبناء وكوادر الحركة، وأضاف منفعالً
الحركة الذين انتخبوني في المجلس التشريعي والمجلس الثوري، ثم شرفوني بانتخابي عضواً في اللجنة 

  ."المركزية
قانونياً وأخالقياً : معيب وباطل من كل األوجه"، مشيراً إلى أنه "عيوب القرار"وفنّد دحالن ما سماه 

كة فتح وليس من لجنتها المركزية فحسب، وال يملك القرار صدر بفصلي من حر": ، مضيفاً"والئحياً
إصدار مثل هذا القرار إال المجلس الثوري الذي انتخبني عضواً في المركزية، والمجلس الثوري بأغلبية 

 هو الذي يملك حق فصلي من اللجنة المركزية، وال يملك حق -  وليس ثلثي الحضور- ثلثي أعضائه
  ."حركةفصلي من فتح إال المؤتمر العام لل

لجنة “: وعن نتيجة التحقيقات معه، وهل جاء قرار الفصل بناء على توصيات لجنة التحقيق، قال دحالن
التحقيق معي لم تتوصل إلى إدانتي، وأستطيع تأكيد أنها لم تحقق معي في األساس، ألنه لم تكن هناك 

هناك في األصل لجنة لم تكن "، مضيفاً "اتهامات جدية بل تصفية حسابات شخصية من جانب عباس
تحقيق، بل كانت لجنة مصالحة كما وصفها عضو اللجنة عثمان أبو غربية، ولم يكن لديها اتهام واضح 

  ."تحقق فيه
منذ تولي عباس قيادة الحركة حتى اليوم لم نعرف أي ": وعن موضوع أموال حركة فتح قال دحالن

ملفات على المؤتمر العام للحركة، ولم شيء عن مالية فتح، وكان من المفترض أن يتم عرض هذه ال
  ."يحدث بالطبع، وما نعرفه عن الماليات هو عبارة عن تسريبات ال أكثر
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 مليون 300.62عندما استشهد الزعيم الراحل ياسر عرفات تم تسليم القيادة الالحقة ملياراً و": وأضاف
، فأين ذهب الباقي؟ وهذا سؤال على  مليوناً فقط250دوالر، وسمعنا همساً بأن الموجود منها حالياً هو 

  : ولالطالع على نص الحوار."عباس أن يجيب عنه
100864/14/06/2011/com.aljaridaonline://http/  

": دحالن قال  أن نقال عن مراسلتها آمال رسالن، 13/6/2011اليوم السابع، في نفس السياق جاء في 
إن هذا القرار اتخذ منذ عدة أشهر عندما بدأ أبومازن ينفرد بقرارات السلطة وحركة فتح بعيدا عن 
المشاورة بين القيادات، وهو ما انتقدته بشكل علنى فى أجتماعات اللجنة المركزية لفتح، ألنى أقف بشكل 

  ".كامل ضد ممارسات أبو مازن
  

  تهديدات بفتح ملفات فساد لخصومه و فتح بسبب فصل دحالن فيجدل احتدام ال":  العربيالقدس" .13
 قطاع غزة إلى جانب كتائب األقصى الجناح في من فتحرفضت قيادات  :أشرف الهور - القاهرة 

العسكري للحركة قرار اللجنة المركزية القاضي بفصل محمد دحالن، وهدد مقربون من الرجل بفتح 
  .اً على قرار فصله الذي صدر بشكل رسميملفات فساد لقيادات فتحاوية رد

 عدم عقد جلسة تنظيمية لكوادر فتح في قطاع غزة معقل دحالن األساسي، أن "القدس العربي"وعلمت 
كانت بسبب التباين في وجهات نظر القيادة، خاصة مع ظهور أصوات تنادي بعدم التدخل في قرارات 

  . ما يعكس موافقتها على القراراللجنة المركزية، التي أعلنت أنها ستلتزم بها،
لكن في الطرف اآلخر واصلت القيادات الفتحاوية المقربة من دحالن، وأخرى تعتبر فصله يضعف تنظيم 

  .غزة اتصاالتها لبلورة مواقف في الفترة القادمة ترفض جميعها قرار الفصل
أكثر شدة حيال اللجنة ولوح مقربون من الرجل بتقديم استقاالت جماعية من الحركة واتخاذ مواقف 

المركزية حال لم يتم التراجع وتسوية األمر، فيما يرى آخرون من التنظيم أن االستقاالت لن تفيد، 
  .وطالبوا باالستمرار بالتعامل مع دحالن بصفته عضواً في المركزية وكأن القرار لم يكن

قيادية العليا لفتح في غزة لوسائل وتحدث عبد اهللا أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري وأمين سر الهيئة ال
االلتزام بقرارات الشرعية ما 'إعالم، إذ أكد أن موقف حركة فتح في غزة بشأن قضية فصل دحالن هو 

  .'دامت وفق النظام والقانون وال نختلف عليها
  14/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  قرار فصل دحالن من فتح ملزم لكافة مؤسسات الحركة: أبو عين .14

زياد أبو عين أن قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل " فتح"أكد عضو المجلس الثوري لحركة :  اهللارام
، وإن كان المجلس "فتح"محمد دحالن وإنهاء أي عالقة له بالحركة، هو قرار ملزم لكافة مؤسسات 

  .الثوري في انتظار تقرير مفصل من اللجنة المركزية عن حيثيات اتخاذ هذا القرار
أن دحالن ومن شملهم قرار اللجنة المركزية هم " قدس برس"ح أبو عين في تصريحات خاصة لـوأوض

إجراء تم اتخاذه داخل اللجنة المركزية " فتح"فصل محمد دحالن من حركة : "اآلن خارج الحركة، وقال
ة ال نعرف تفاصيله حتى اآلن، ونحن في المجلس الثوري في انتظار تقرير من اللجن" فتح"لحركة 

المركزية حول حيثيات القرار ونتائجه، وبعد ذلك سنتخذ موقفًا من األمر، لكن نحن نثق في مؤسساتنا 
وفي رئيس اللجنة المركزية، والقرار الصادر عن أعلى هيئة في الحركة يعتبر ملزما لجميع مؤسسات 

  ".الحركة
  13/6/2011قدس برس، 
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  يات ال بسبب المصالحةبسبب المناصب والمسؤولفصل دحالن ":  برسقدس" .15
فصل محمد " فتح"نفى مصدر فلسطيني مطلع أي عالقة لقرار اللجنة المركزية لحركة التحرير : رام اهللا

وأكد المصدر، الذي تحدث . دحالن عن جميع مؤسساتها بالمشروع الوطني الفلسطيني وباتفاق المصالحة
يعود " فتح"ن مؤسسات حركة وطلب االحتفاظ باسمه، أن فصل محمد دحالن م" قدس برس"لـ 

على المناصب والمسؤوليات، وأنه جزء من عملية " فتح"لصراعات داخلية بين قادة وكوادر حركة 
  .منذ عدة أعوام، وكان االنقسام أحد أهم وجوهها" فتح"التشرذم التي تجتاح حركة 

  13/6/2011قدس برس، 
  

  ماس  يعلن اعتقال فلسطيني نفذ عمليات لصالح حركة حالشاباك .16
البالغ من "  كريمأبو أيوب" الفلسطيني لألسير اعترافات منسوبة اإلسرائيلينشر الشاباك : القدس المحتلة

 باسم منظمة متفرعة عن حماس إلى عاما وهو من سكان قطاع غزة قال فيها انه انتمى 22العمر 
 أبووقال  .2008م مختلف ونفذت عمليات عسكرية منها استهداف موكب للوزير السابق افي ديختر عا

والتي وضعت نصب عيونها " األقصىحماة " الماضي بأنه انتمى لمنظمة تسمى أياركريم الذي اعتقل 
، وذلك لتجنيب أخرىتنفيذ عمليات ال تثير الشبة مباشرة نحو حماس، وتدفع بالتحقيقات باتجاه منظمات 

   .حماس آثار وتبعات تحمل مسؤولية هذه العمليات بشكل رسمي
أن وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد هو من مول المنظمة بشكل شخصي ومباشر بهدف  "وأكد

 مع المحافظة على هامش المرونة لحماس من خالل عدم نسب المنظمة إسرائيلاستمرار العمليات ضد 
 ائيليةاإلسروقدمت النيابة العسكرية  ". منظمة متمردة على الحركةبأنها انطباع وإعطاء إليهامباشرة 

 محكمة بئر السبع تتكون أمام كريم الذي يحاكم أبو أيوب األسيرنهاية الشهر الماضي الئحة اتهام ضد 
  .اتهاميا بندا 32من 

  14/6/2011وكالة سما اإلخبارية،   
  

   "مديرية الالجئين"لحل أزمة " الديمقراطية"لـاعتصام : لبنان .17
 والمنظمات "هة الديموقراطية لتحرير فلسطينالجب" مخيم شاتيال، أمس، بدعوة من أهالياعتصم 

. "معالجة المشكالت في مديرية شؤون الالجئين في وزارة الداخلية"الفلسطينية في المخيم، مطالبين بـ
، "الكثير من الملفات ما زالت تنتظر المعالجات السليمة"وأعلن مسؤول الجبهة في المخيم خميس قطب أن 

 الثبوتية، األوراقانجاز المعامالت والملفات العالقة ومشكالت فاقدي استمرار البطء في " إلىمشيرا 
التدخل بشكل مباشر لمعالجة هذه المشكالت "وناشد وزير الداخلية . " قلة عدد الموظفينإلى إضافة

 الحقوق إقرار إلى اللبنانية الدكتور ناصر حيدر، داعياً األحزابوتحدث باسم . "وضمان سير المعامالت
  . لالجـئين الفلسطينيينةاإلنساني

 في لبنان "الجبهة الشعبية القيادة العامة"مسؤول اإلعالم والتوجيه في  طالب ،)محمد صالح(وفي صيدا 
ضرورة حل "، مؤكداً على "تسهيل المعامالت" بـ خالل اعتصام في مخيم عين الحلوةأبو وائل عصام

  ."لشؤون السياسية، أو تكليف القائم باألعمالقضية إنجاز األوراق الثبوتية عبر تعيين مدير لدائرة ا
  14/6/2011السفير، بيروت، 

  
   فسيكون هناك سالم” إسرائيل“إذا اعترف عباس بيهودية : نتنياهو .18

من أن يتحول الربيع ” خشيته“أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، عن : )وكاالت(
لحكومة اإليطالية سيلفيو برلسكوني على معارضة روما مساعي العربي إلى شتاء إيراني، وشكر رئيس ا
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االعتراف بدولة فلسطينية، وذلك خالل مؤتمر صحافي مشترك في روما، في وقت وقع نتنياهو ووزراء 
  . اتفاقات تعاون مع إيطاليا8مرافقون 

خارج أو عبر السالم يمكن أن يكون فقط نتيجة المفاوضات، وال يمكن أن يفرض من ال“وقال نتنياهو 
وأضاف أشكركم على موقفكم الواضح ضد محاولة االلتفاف على مفاوضات . ”قرار من األمم المتحدة

  .السالم
فسيكون هناك سالم، ” إسرائيل“وقال نتنياهو إنه إذا اعترف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيهودية 
وأضاف أن . ود المستوطناتمعتبراً أن أصل الصراع يعود إلى رفض هذا االعتراف وليس إلى وج

ستة “، مشيراً إلى أن ” بفكرة الدولتين األمر الذي لم يوافق عليه العرب1947اعترفوا عام ” اإلسرائيليين“
رحبوا بفكرة إقامة دولة فلسطينية، وللقادة الفلسطينيين الذين يتحدثون عن ” إسرائيليين“رؤساء وزراء 

  .وأكد أنه سيكون هناك سالم إذا فعل عباس ذلك. ”إسرائيل “اعترفوا بيهودية دولة: السالم، نحن نقول
 اتفاقات ثنائية مع نظرائهم اإليطاليين في ختام لقاءات 8ووقع نتنياهو وخمسة من وزرائه في روما 

وقال . استمرت يومين وتم خاللها التطرق إلى العقوبات بسبب سياسة إيران النووية وعملية السالم
مع تطور “وأضاف . ”وبات فعالة إذا أدرك اإليرانيون أن هناك الخيار العسكريقد تكون العق“نتنياهو 

  .”األسلحة النووية قد يتحول الربيع العربي إلى شتاء إيراني
إن هذه السفن قد تحمل “وأضاف . ”محاولة توسع ظاهرة“واعتبر أن وجود سفن إيرانية في المتوسط 
عم اإلرهاب في كل مكان، وهذا األمر يجب أن يقلق أسلحة لدعم اإلرهاب ألن النظام اإليراني يد

  .”الجميع
وحالياً، الهم الرئيسي لنتنياهو هو الحصول على معارضة قادة العالم للمشروع الفلسطيني باالعتراف 

  .أيلول/ بدولتهم في األمم المتحدة وأن تصبح عضوا في هذه الهيئة في سبتمبر
صديق عظيم “، وبأنه ”إسرائيل”ناك صديق أفضل منه بالنسبة لوأشاد نتنياهو ببرلسكوني وقال إنه ليس ه
  .”للشعب اليهودي، أنا أقول هذا من القلب

  14/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  الشرق األوسط بللتعامل مع الواقع الجديد   أن تتهيأ"إسرائيل"على : بني جانتس .19
 منطقة الشرق األوسط تشهد حالياً قال الجنرال بني جانتس رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي إن: وكاالت

ونقلت االذاعة االسرائيلية صباح اليوم الثالثاء، على موقعها االليكتروني، عن جانتس . تغييرات جذرية
  .تأكيده ضرورة أن تتهيأ اسرائيل عامة والجيش على وجه الخصوص للتعامل مع الواقع الجديد

ديات مستمدة من قيمه األساسية وتراثه القتالي مواجهة التح"وزعم أن قدرة الجيش االسرائيلي على 
  ".وجودة أداء قادته الميدانيين

  14/6/2011، األهرام، القاهرة
  

  علمها بوجود إسرائيلي معتقل في مصر بتهمة التجسستنفي  اإلسرائيلية الخارجيةوزارة  .20
جود إسرائيلي نفت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس، مجددا علمها بو:  برهوم جرايسي- الناصرة 

معتقل في مصر بتهمة التجسس لمصلحة الموساد، والتحريض على الفتنة الطائفية بين المصريين في 
  ميدان التحرير، 

وزعمت الخارجية اإلسرائيلية أمس، أنها ليست على علم بوجود إسرائيلي معتقل في مصر، وأنه لم يتم 
قل، في حين رفضت مصادر إسرائيلية في إبالغها رسميا من الجانب المصري، بهوية الشخص المعت

أحاديث لمختلف وسائل اإلعالم المحلية، ما أعلنته السلطات المصرية، حول اعتقال ضابط في جهاز 
  ".الموساد"المخابرات الخارجية اإلسرائيلية 
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  14/6/2011، الغد، عّمان
  

   غزة من االبحار الى2 الحرية تدعو تركيا لمنع أسطول"إسرائيل" .21
أعربت إسرائيل، أمس، عن أملها في أن تقوم الحكومة التركية المقبلة بمنع أسطول سفن مؤيد  :)ا ف ب(

للفلسطينيين من المغادرة إلى قطاع غزة، بعد فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء التركي 
  .رجب طيب اردوغان في االنتخابات التشريعية أمس األول

من الواضح أننا ال نرغب في رؤية تشجيع من «ني ايالون، لإلذاعة العامة، وقال نائب وزير الخارجية دا
نحن نأمل في أال تقوم حكومة مسؤولة بالتصرف ضد القانون . الحكومة التركية لألسطول المستفز

  . »الدولي وان تمنع مواطنيها من الذهاب إلى المناطق الخطرة
صفحة جديدة، وهذا ال يعتمد علينا بل على األتراك، هذه االنتخابات هي فرصة لفتح «وأضاف ايالون إن 

  . »الحلول عند أنقرة وليست لدينا. ونحن نأمل في رؤية سياسة أكثر اعتداال وتوازنا ومسؤولية من جانبهم
نحن نأمل أن يوافق األتراك على القيام بخطوة ذات . أننا ال نعتبر تركيا دولة عدوة«وأشار ايالون إلى 

  .»ور في العالقات مع إسرائيل الذي حدث منذ عام أو اثنين من جانبهم بشكل أساسيداللة بعد التده
  14/6/2011، السفير، بيروت

  
   "إسرائيل"بـ مليار شيكل األضرار االقتصادية الناتجة عن الجريمة 14،7:  األمن الداخليوزارة .22

لداخلي اإلسرائيلي اليوم كشف تقرير خاص نشره  قسم التخطيط والتوزيع والمراقبة في وزارة األمن ا
األحد، عن ارتفاع ملحوظ في األضرار االقتصادية الناتجة عن الجريمة في إسرائيل بتكلفة بلغت حوالي 

  .م2010مليار شيكل خالل عام 14،7
وأوضح التقرير أن المخالفات المتعلقة بالممتلكات والعقارات باإلضافة إلى قضايا االحتيال والغش كلفت 

 مليار شيكل خالل العام الماضي، باإلضافة إلى أن األضرار الناتجة عن مخالفات 3،7ي إسرائيل حوال
  . مليار شيكل2،9العنف كلفتها حوالي 

م لجريمة الواحدة في إسرائيل وصلت 2010 وتبين من التقرير أن متوسط الضرر االقتصادي في عام 
  . شيكل8675إلى 

أعلى المخالفات ثمنناً وتتسبب في ضرر اقتصادي بحوالي وأشار التقرير إلى أن جريمة القتل تعد من 
 37التي تكلف الواحد منها إسرائيل حوالي ) الجنس( مليون شيكل لكل حادثة، وتأتي بعدها جرائم2،2

  .ألف شيكل
وأكد التقرير أن هناك صعوبات في تقييم األضرار االقتصادية النابعة من انعدام المعطيات الكاملة حول 

  .يمة، باإلضافة إلى الصعوبات في قياس األضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن الجريمةمستوى الجر
  . م2001 مليار شيكل منذ سنة 158من الجدير بالذكر أن األضرار االقتصادي بلغت حوالي 

  12/6/2011، موقع عكا االخباري
  

  سبتمبر/ يلولأ الشرطة اإلسرائيلية تجري تدريبات سرية على مواجهات عنيفة في: هآرتس .23
ذكرت مصادر إسرائيلية إن الشرطة بدأت في األيام األخيرة باالستعداد سرا للمظاهرات وأعمال : القدس

سبتمبر، خالل فترة التصويت في األمم المتحدة على االعتراف بالدولة / االحتجاج المتوقعة في أيلول
  .الفلسطينية

 أيام من 3مليات تدريب اليوم في نهاية  وقالت صحيفة هارتس التي نشرت الخبر أنه ستجري ع
التدريبات المكثفة، شارك فيها المئات من أفراد الشرطة، إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة وحرس 

  .الحدود
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 وتركزت التدريبات على مواجهة عدة سيناريوهات محتملة في إطار عمليات احتجاج متوقعة في أيلول 
فإن الشرطة تجري " وبحسب الصحيفة .ية وفي الداخل الفلسطينيينظمها فلسطينيون في الضفة الغرب

، وعليه فقد تم إشراك محققين وعناصر من القوات الخاصة "أسوأ السيناريوهات"تدريبات على مواجهة 
أن السيناريو المركزي في التدريبات هو " هآرتس"وأضافت  .في التدريبات على تفريق المظاهرات

ن باتجاه الحواجز العسكرية المقامة في أراضي الضفة الغربية وعلى طول مسيرة آالف من الفلسطينيي
  .جدار الفصل العنصري

 وبحسب الصحيفة، ففي المرحلة األولى يفترض أن يكون الجيش هو القوة التي تواجه المتظاهرين، 
مس في وفي حال تكرار محاوالت اقتحام الحدود في مجدل ش". إسرائيل"وتحاول منعهم من الدخول إلى 

كما تتوقع الشرطة أن يتدفق أعداد . الجوالن السوري المحتل فإن الشرطة تتولى مواجهة المتظاهرين
  .كبيرة من الفلسطينيين باتجاه جدار الفصل من البلدات القريبة من الجدار

.  وتتضمن السيناريوهات التي يجري التدريب عليها وقوع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين في الداخل
بحسب المصادر ذاتها فمن المتوقع حصول مواجهات عنيفة في المثلث، وخاصة في كفر قاسم وقلنسوة و

  .والطيبة والطيرة وجلجولية
  14/6/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   بسبب تقلص المنح المقدمة لها  خطر اإلفالس يتهدد الوكالة اليهودية:يديعوت .24

في تقرير نشرته اليوم اإلثنين  إلى أن الوكالة اليهودية  يةقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبر: الناصرة
اضطرت أمس األحد إلى اتخاذ إجراء بغية تأمين نفقاتها، بعد تقلص المنح المالية الرئيسة المقدمة لها من 

  .الواليات المتحدة األمريكية، جراء األزمة المالية العالمية وبسبب تراجع قيمة الدوالر
إدارة الوكالة منحت جميع موظفيها إجازة إلزامية، باالتفاق مع لجنة الموظفين، تمتد وقالت الصحيفة إن 

 أغسطس القادم، حيث سيغطي بند إجازة الموظفين أربعة أيام من تلك الفترة، /أسبوعين خالل شهر آب
 يوم دون أجر، وذلك باقتطاع أجر" اإللزامية"فيما سيضطر الموظفون إلى تمضية ستة أيام من اإلجازة 

  .كامل من جميع الموظفين كل شهر، ولمدة ستة أشهر
كما نوهت الصحيفة إلى أن مصادر في الوكالة زعمت أن اتخاذ جميع تلك الخطوات جاء بهدف منع 
المؤسسة من بلوغ حالة من العجز المالي، تتجاوز ما تم االتفاق عليه مع البنوك والممولين والمشرفين 

  .عليها، ولمنع وقف أنشطتها
  13/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "إسرائيل"العنصرية تتفاقم في : تقرير .25

 مواطنًا 46أنه منذ عشر سنوات وحتّى السنة الماضية قتل ) إسرائيل(كشف تقرير حول العنصرية في 
عربيا على خلفيات عنصرية، وفقط في حالتين من الحاالت التي نفذت على يد عناصر من الشرطة، 

أن ) إسرائيل(وبين التقرير الذي أصدره مؤخراً موقع االئتالف لمناهضة العنصرية في .دانتهمتمت إ
رجال الشرطة يحصلون على دعم قيادة الشرطة على الرغم من استخدام القوة المفرطة تجاه مواطنين 

  . عرب، وحتى بعد إدانة الشرطيين المتهمين في المحاكم
في البالغات حول أحداث عنصرية وتمييز بين % 400ع بنسبة وأشار التقرير إلى أن هنالك ارتفا

 أحداث عنصرية وتمييزية بين مجموعات 110، حيث تم تسجيل )إسرائيل(مجموعات عرقية مختلفة في 
، وتمت معالجة غالبيتها بواسطة دعاوى قضائية مدنية من قبل مؤسسات )إسرائيل(عرقية مختلفة في 

  . حقوقية
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ة نزع الشرعية والتحريض على مؤسسات الجماهير العربية قد شملت هذا العام منظمات وذكر أن عملي
 97وبخصوص التحريض فقد بين التقرير أنه حدث . المجتمع المدني العربية ومؤسسات حقوق اإلنسان

 حادث 32كما و سجل .  حادثًا سجل في العام المنصرم26حادث تحريض ضد المواطنين العرب مقابل 
 في الصحافة الروسية، حيث أن قسما منها وجه ضد مجموعات عرقية أخرى، وأيضا ضد تحريض
  !!". أوباما المسلم"الرئيس 

 اقتراح قانون مميز وعنصري، وفي السنة 24أما الكنيست فأشار التقرير إلى أنها استمرت في مناقشة 
الماضي، مع العلم أن الكنيست صدقت خالل األخيرة تمت إضافة ثالثة اقتراحات قوانين مقارنة مع العام 

  . دورتها الحالية على عدد من اقتراحات القوانين
ا، كما لو أنه عدوهذه ليست سياسة . ويرى التقرير أن الشرطة تتعامل مع المواطنين، في حال كان عربي

 االنتقائي للقانون، ويدل على ذلك التطبيق، أو عدم التطبيق. مصرحا بها وإنّما هي واقع يومي معاش
  ). حسب التقرير( حيث أن األمن الشخصي للمواطن العربي مهمل، ال لشيء إال لكونه عربيا

على ما يعزز هذا االدعاء، من خالل تعنّت الشرطة في حماية ) وفق التقرير( حصلنا في العام الماضي
 الشرطي في المحاكم اللوائية والعليا فعلى الرغم من إدانة. شرطي أدين بقتل مواطن عربي مشتبه به

والعقوبة الخفيفة التي فُرضت على الشرطي، فقد مولت الشرطة االستئناف المقدم إلى المحكمة العليا من 
  . وكان القرار الذي اتخذته المحكمة العليا هو تشديد العقوبة عليه. أجل تخفيف عقوبة هذا الشرطي أكثر

ريحات قيادة الشرطة وأوضحت في وسائل اإلعالم أن رجال الشرطة قامت المحكمة بالرد على تص
رغم ذلك، واصل مسؤولو الشرطة التعبير عن دعمهم لهذا الشرطي الذي أدين . ليسوا فوق القانون

  . بالقتل، وحتى إنه تم التصريح بأن الشرطة ستعمل على طلب العفو للشرطي من رئيس الدولة
 يتم بذل جهد إضافي كبير لغرض إحباط وعرقلة التنظيم في المجتمع العربي  إلى ذلك يوضح التقرير أنه

بما في ذلك تشويش الحق في العمل السياسي، الثقافي، االجتماعي والجماهيري، حيث يسمح للنشاطات 
  . أو تحقيقات فقط حين يسمح بها ممثلي األغلبية السياسية والقوميةّ/االحتجاجية بدون مالحقات و

العنصرية هي نتاج عنيف حظي بعناية ". قدرا من السماء"العنصرية ليست : تم التقرير بالقولويخت
المستخلصات الخطيرة التي يعرضها هذا التقرير هي جزء فقط من . موجهة على مدى سنوات طويلة

لما كانت ارتأت السير في طريق معاكسة ) إسرائيل)واقع أشد ضراوة، قد حذر منها سابقًا، لكن يبدو أن 
  . ترغب أن تعرف نفسها وفقًا له

  13/6/2011، موقع فلسطين أون الين
 

   لمشكلة الفلسطينيةل  الوحيدلحلا فلسطين مع إلى جمهورية اتحادية األردنتحويل : يهوديمؤرخ .26
قال أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الجيش األلماني في ميونخ ميشيل فولفزون إن تحويل المملكة األردنية 

اإلمكانية الواقعية الوحيدة لحل المشكلة الفلسطينية "األردن يعد - لى جمهورية اتحادية باسم فلسطينإ
  ".وتحقيق السالم في الشرق األوسط

 بمقال كتبه في مجلة فوكوس - الذي يعد من الشخصيات اليهودية النافذة في ألمانيا- وقال فولفزون 
، ستكون حال قيامها من ثالث واليات هي شرق األردن إن الجمهورية الفدرالية المقترحة"األسبوعية 

والضفة الغربية لنهر األردن وقطاع غزة، وستتيح لسكانها الفلسطينيين إمكانية انتخاب برلمان جمهورية  
  ".األردن وتشكيل حكومتها- فلسطين

األردن يمكن بعد ذلك توسعة الجمهورية الجديدة بربطها باتحاد ثالثي يتكون من فلسطين و"وأضاف 
وإسرائيل، ويخير فيه العرب الموجودون في إسرائيل بين الحصول علي حق التصويت للبرلمان 

  ".الفلسطيني األردني أو للبرلمان اإلسرائيلي
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وأوضح أن االتحاد الثالثي سيجعل مشكلة الحدود عديمة القيمة، ويمنح اإلسرائيليين والفلسطينيين وسكان 
 ألف مستوطن يهودي من العيش كإسرائيليين داخل 300يا دوليا، ويمكن ما تبقى من األردن وضعا قانون

  .األردن الفدرالية- جمهورية فلسطين
المستوطنين لن يعكروا كيهود طابع الحياة اليومية داخل االتحاد الثالثي الجديد مثلما ال "ولفت إلي أن 

  ".يعكر خمسة ماليين يهودي طبيعة الحياة في المجتمع األميركي
  14/6/2011، الجزيرة نت، الدوحةموقع 

  
   يهودية تشرع بأعمال ترميم لوقف إسالمي تاريخي بالقدسجماعة .27

، بتنفيذ عمليات حفر وصيانة واسعة النطاق 13/6 شرعت جماعة يهودية متطرفة، يوم اإلثنين :الناصرة
مدينة القدس المحتلة، في البلدة القديمة ب" بركة السلطان"في موقع الوقف األثري اإلسالمي المعروف باسم 

وأفاد شهود عيان فلسطينيون، أن  .وهو ما يندرج ضمن مخططات تهويد المواقع األثرية الفلسطينية
مجموعة من اليهود ينتمون ألحد الجمعيات االستيطانية قامت بإطالق المرحلة األولية من مشروع 

ل التجارية المجاورة للموقع وشرعت ، حيث بادرت بداية إلى هدم جدار أحد المحا"صيانة بركة السلطان"
  .بالعمل بأرضية بركة السلطان القائمة في حارة النصارى بالبلدة القديمة بالقدس

من جانبها، استنكرت دائرة األوقاف الفلسطينية تواصل اعتداءات اليهود على أراضي الوقف اإلسالمي، 
فيما لفتت إلى أن سلطات االحتالل  .اضيمشددة على أنها الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في هذه األر

التي تعد وقفاً إسالمياً صحيحاً " بركة السلطان"اإلسرائيلي تمنعها من القيام بأية أعمال صيانة وترميم في 
  .التي ترفض سلطات االحتالل االعتراف بها" الطابو"بموجب وثائق 

  13/6/2011قدس برس، 
  

   السياسيين في نابلس ألهالي المعتقلين تقمع اعتصاماًالسلطة .28
 نظمه أهالي المعتقلين السياسيين في مدينة  قمعت أجهزة أمن السلطة أمس اعتصاماً:الضفة الغربية

وشارك باالعتصام النواب  .نابلس؛ للمطالبة باإلفراج عن أبنائهم وإنهاء قضية االعتقال السياسي
ن السياسيين في سجن الجنيد بالمدينة، اإلسالميون عن محافظة نابلس وعشرات من أمهات وآباء المعتقلي

  .ورفعوا يافطات وشعارات تنادي بحل قضية أبنائهم واإلفراج عنهم تطبيقا لما جاء باتفاق المصالحة
النواب بفض االعتصام بحجة أنه غير قانوني وغير مرخص من الجهات من ألجهزة األمنية اوطالبت 
جهات المعنية ولمحافظ نابلس جبرين البكري للحديث معه  أنهم توجهوا للأكدواالنواب  غير أن .المختصة

  .حول االعتصام والحصول على ترخيص لتنظيمه، إال أنه كان يرفض الحديث معهم
 لألجهزة األمنية  مكثفاًوبعد أقل من ساعة من بدء االعتصام شهدت منطقة الدوار مكان االعتصام تواجداً

تصام بالقوة، حيث أكد شهود عيان أنه تم االعتداء على النائب التي استدعت الشرطة النسائية لتفريق االع
  .منى منصور وابنتها أثناء مشاركتهم باالعتصام، ومصادرة الهاتف الخلوي البنة النائب

بدورهم، استنكر النواب اإلسالميون في محافظة نابلس اعتداء أجهزة امن السلطة على اعتصام أهالي 
  .السلطة والنواب اإلسالميين بشكل وحشيالمعتقلين السياسيين في سجون 

  14/6/2010، السبيل، عّمان
  
  

  كبرأ قادة حماس وفتح إعطاء قضية المعتقلين السياسيين أهمية يطالب أحرار مركز .29
 طالب مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان قادة حماس وفتح المجتمعين في :الضفة الغربية

ة الفلسطينية القادمة إعطاء قضية المعتقلين السياسيين أهمية اكبر، القاهرة لبحث قضيه تشكيل الحكوم
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وتحدث الحقوقي فؤاد الخفش مدير مركز أحرار في  .وإنهائها قبل بحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
بيان وصل السبيل نسخة عنه، أن اإلفراج عن المعتقلين السياسيين أهم بكثير من تشكيل الحكومة، حيث 

عن معاناة إنسان يموت في كل يوم ألف مره نتيجة بقائه في السجن، موضحا أن سبب إنها تتحدث 
  . يكون قد انتهى بتوقيع المصالحةأناعتقالهم كان االنقسام الذي من المفروض 

  14/6/2010، السبيل، عّمان
  

   غزة ينددون بتوقيف زمالئهممحامو .30
اعتصام نظمه مجلس نقابتهم أمام مقر شارك عشرات المحامين الفلسطينيين في : أحمد فياض -غزة 

 من  عدداًفي قطاع غزة على استدعاء النيابة العامة في الحكومة الفلسطينية النقابة في غزة احتجاجاً
  .المحامين وتوقيفهم وحبسهم على خلفية أمور تتعلق بصميم عملهم

تفعيل نصوص القانون واستنكر سالمة بسيسو نائب نقيب المحامين ما حدث، ودعا النائب العام إلى 
وطالب بسيسو  . قبل اتخاذ أي إجراء بحق أي محام ودستورياًوالعمل وفق ما هو منصوص عليه قانونياً

  .بإخالء سبيل المحامين المحتجزين دون وجه حق أو سند قانوني
النيابة استدعت محامين حسب األصول تورطوا في "في المقابل أوضح النائب العام محمد عابد أن 

يا جنائية واضحة وثابتة، وذلك بعد استيفاء العناصر الفنية وثبوت التزوير وثبوت مواد التزوير، عن قضا
  ".استجوبنا وحققنا مع العشرات"ورفض عابد الحديث عن عدد معين، مكتفيا بالقول  .طريق المحامي

  14/6/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  ت أسرى فلسطينيون بين الحياة والمو: محرر مريضأسير .31
 صورة نقل أسير فلسطيني مريض أفرجت عنه السلطات اإلسرائيلية مؤخراً: عوض الرجوب - الخليل 

 اشتداد قاسية لحياة وظروف األسرى المرضى المقيمين في مستشفى سجن الرملة اإلسرائيلي، مؤكداً
  .لموتالمرض ببعضهم لدرجة أنهم أصبحوا ال يقوون على المشي ويمضون فترة حكمهم بين الحياة وا

وأفاد األسير ياسر الرجوب، الذي أفرجت عنه سلطات االحتالل األسبوع الماضي بأن ستة من المعتقلين 
في سجن الرملة ال يقوون على الحركة ويستخدمون كراسي متحركة، أربعة منهم يعانون من شلل في 

 بعدد من الحاالت ،الج الذي غادر إلى األردن  لتلقي الع،واستشهد الرجوب .المنطقة السفلى من الجسم
  .التي قال إنها تموت ببطء وتنتظر القدر المحتوم

 بتنفيذ سياسة مقصودة ومبرمجة في تشديد "إسرائيل"من جهته اتهم وزير األسرى عيسى قراقع 
  .اإلجراءات على األسرى المرضى واالكتفاء بالمسكنات في عالجهم

  14/6/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  صول على جواز سفر يعتصمون أمام مقر األمم المتحدةممنوعون من الح: غزة .32
، في 13/6 شارك عشرات الفلسطينيين الممنوعين من الحصول على جواز سفر، يوم االثنين :غزة

  .اعتصام أمام مقر األمم المتحدة بمدينة غزة، احتجاجاً على عدم السماح لهم بالحصول على جواز السفر
لى جوازات السفر من قطاع غزة بثالثين ألف مواطن، يتم رفضهم ويقدر عدد الممنوعين من الحصول ع

وطالب المعتصمون األمم  .من قبل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
بالتحرك العاجل والتدخل إلنهاء معاناتهم، خاصة أن منهم مرضى يمنعهم رفض إعطائهم "المتحدة 

ورفع المشاركون في االعتصام الفتات تؤكد على  ". للخارج لتلقي العالججوازات سفر من السفر
  .ضرورة حصولهم على حقوقهم كباقي المواطنين، خاصة الحقوق التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين

  13/6/2011قدس برس، 
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  ليكون جامًعا لكل األطياف" البيت الفلسطيني"ناشطون ُيعلنون عن تأسيس : هولندا .33

، عن تأسيس 12/6 أعلن نشطاء فلسطينيون في هولندا، من كافة التوجهات واألطياف، األحد :مروتردا
  .، والذي سيكون مظلة تجمع مختلف الفلسطينيين في هولندا، بحسب القائمين عليه"البيت الفلسطيني"

 روتردام جاء ذلك خالل لقاء مفتوح لنخبة من النشطاء والمهتمين من مختلف التوجهات، عقد في مدينة
وتدارس المجتمعون،  ".معاُ من أجل أسرة فلسطينية متحابة متآلفة يظلها البيت الفلسطيني"تحت شعار 

نسخة عنه، العقبات والتحديات التي تواجه العمل الفلسطيني على " قدس برس"بحسب خبر صحفي تلقت 
 بالعمل الموحد والناجح، واالستفادة سبل إعادة الثقة والعزيمة لفلسطينيي هولندا"الساحة الهولندية، وبحثوا 

  ".من الخبرات المختلفة ومن كل المستويات، وإعادة إحياء العالقات االجتماعية بين العائالت الفلسطينية
  14/6/2011قدس برس، 

  
  سياسة اضعاف حماس فشلت و البطالة في غزة من بين المعدالت األعلى في العالم: ونروااأل .34

 لوكالة اًتقرير، أن  نادية سعد الدين،عماننقالً عن مراسلتها في  14/6/2011 الغد، عّمان، نشرت
األونروا كشف عن أن معدل البطالة في قطاع غزة من بين المعدالت األعلى في العالم، فيما شهد القطاع 

الذكرى السنوية "وبين تقرير  .العام نمواً ملحوظاً، وهو يدخل عامه الخامس من الحصار اإلسرائيلي
، %45,2 وصل إلى 2010معدل البطالة في النصف الثاني من عام "الصادر أمس أن " ار غزةلحص

الرواتب "ووجد أن  ".وهو رقم غير مسبوق من قبل ويعد واحداً من أعلى معدالت البطالة في العالم
الحقيقية ال تزال مستمرة باالنخفاض تحت وطأة استمرار ارتفاع نسبة البطالة، حيث هبطت األجور 

  ".2006منذ النصف األول من عام % 34,5لتصل نسبتها إلى 
الالجئين، الذين يشكلون "، كما أن "هذه االتجاهات مقلقة"وقال مدير إعالم األونروا سامي مشعشع إن 

 مليون شخص، هم األكثر تضرراً في الفترة التي يغطيها هذا 1,5كان القطاع الذين يبلغ تعدادهم ثلثي س
  ".التقرير

القطاع الخاص كان األشد تضرراً مقارنة مع القطاع الحكومي، ففي النصف "ووجد تقرير األونروا بأن 
 وظيفة، ما 8,000من ، قامت الشركات والمصالح التجارية بالتخلص من أكثر 2010الثاني من عام 

تقريباً مقارنة بالنصف األول من العام، وفي المقابل، نما % 8شكل انخفاضاً في معدل العمالة مقداره 
  ".خالل نفس الفترة% 3القطاع الحكومي حوالي 

، استطاعت حكومة حماس أن تزيد معدل العمالة في القطاع العام 2007منذ عام "وأوضح مشعشع أنه 
في الوقت الذي كان يفترض أن يكون الوضع فيه جيداً "وتابع  )".تقريباً% 20(الخمس بما ال يقل عن 

نسبياً بالنسبة للقطاع الخاص في غزة بسبب التخفيف المفترض عن الحصار، إال أن القطاع العام هو 
من صافي نمو فرص العمل خالل الفترة الواقعة بين النصف الثاني لعام % 70الذي عمل على توليد 

  ".2010 وحتى النصف الثاني لعام 2009
إذا ما كان الهدف من وراء سياسة الحصار إضعاف إدارة سلطة حماس اإلدارية، فإن "واعتبر أنه 

األرقام الخاصة بالعمالة في القطاع العام تشير إلى فشله، ولكنه تسبب في معاقبة األشد فقراً في منطقة 
ذه األزمة االقتصادية، ستستمر بعملها في مجال التنمية األونروا، برغم ه"وأكد أن  ".الشرق األوسط

 طفل في 213,000اإلنسانية على صعيدي الصحة والتعليم، وستعمل على إدارة المدارس لما مجموعه 
تضاعف عدد األشد "وحذر من  ".غزة وتساعدهم على اإليمان بمستقبل يمتاز بالتعليم والكرامة والسالم

 فلسطيني 300,000 من دوالر واحد يوميا، حوالي ثالث مرات ليصل إلى فقرا الذين يعيشون على أقل
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وجود العديد من مشروعات إعادة اإلعمار التي ما تزال بانتظار الموافقة "ومع  ".منذ فرض الحصار
  ".عليها، فإن المستقبل يبدو قاتماً

باسم األونروا كريس المتحدث ، أن ).ب.ف.أ(نقالً عن وكالة  14/6/2011الخليج، الشارقة، وأضافت 
 مليون شخص 1،1غونيس أكد أن معدالت البطالة العالية تشكل ضغطاً كبيراً على األونروا التي تساعد 

 دوالر في 1،60 أي الذين يكسبون أقل من "فقر مدقع"وتقول الوكالة إن عدد الذين هم في  .في القطاع
  . ألف شخص300 اليوم ويستحقون مساعدتها تضاعف منذ فرض الحصار ليصل إلى

  
   السياحة ومحافظ طولكرم افتتحا مهرجان طولكرم األول للصناعات الوطنية والتسوقوزيرة .35

 .خلود دعيبس ممثلة عن رئيس الوزراء د.  دواآلثار افتتحت وزيرة السياحة : مراد ياسين- طولكرم 
الوطنية والتسوق سالم فياض ومحافظ طولكرم العميد طالل دويكات مهرجان طولكرم األول للصناعات 

 شركة ومؤسسة تجارية، 80بمشاركة حوالي ) خضوري(الذي أقيم على ارض جامعة فلسطين التقنية 
ون عن لوحضر حفل االفتتاح محافظ طولكرم العميد طالل دويكات وعدد من قادة أجهزة األمن وممث

  .الهيئات والمؤسسات الوطنية وحشد من المواطنين
  14/6/2011 الحياة الجديدة، رام اهللا،

  
  نحو مائة طن من الذهب صنعت في السنوات العشر األخيرة:  فلسطيني بصناعة الذهباهتمام .36

ال يعرف على وجه التحديد حجم الذهب المدموغ أو المتداول في : عوض الرجوب -الضفة الغربية 
  .لعشر األخيرةالسوق وبين الفلسطينيين، لكن تقديرات رسمية تشير إلى دمغ نحو مائة طن في السنوات ا

 بهذه الصناعة عبر التوجه إلقامة منطقة صناعية خاصة بصناعة وبدأت الحكومة الفلسطينية تهتم مؤخراً
يؤكد وزير  و.الذهب في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، صاحبة الحظ األكبر من هذه الصناعة

ناعية لدمغ الذهب، ويوضح أن االقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة وجود توجه رسمي إلقامة منطقة ص
 لما تتطلبه من دراسات قبل الشروع في تنفيذ هذه التوجهات تحتاج إلى وقت لتتحول إلى قرارات، نظراً

 الحتضانها أكثر وقال إن األنظار تتجه لمنطقة الخليل إلقامة المنطقة الصناعية فيها نظراً .إنشاء المنطقة
  .را إلى أن فلسطين تستخدم الذهب لالدخارمن صناعة الذهب في فلسطين، مشي% 60من 

وقدرت قيمة المدخرات الوطنية من الذهب لدى األسر الفلسطينية واألفراد بعدة مليارات من الدوالرات، 
  .وأوضح أن األسر الفلسطينية واألفراد يرغبون عادة في االحتفاظ بالذهب مدخرا إستراتيجيا

عادن الثمينة محمد غازي الحرباوي إلى أن اإلحصائيات من جهته أشار رئيس االتحاد الفلسطيني للم
الصادرة عن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تقدر حجم صناعة الذهب في فلسطين في السنوات 

، وأوضح أن وأضاف أن صناعة الذهب في فلسطين تتم مراقبتها جيداً . طن100العشر األخيرة بنحو 
  .تم في فلسطين، والقليل منه يستورد مصنعا من الخارجمن صناعة الذهب ت% 90ما يزيد عن 

 مصنع ومحل للذهب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأوضح 600وأشار حسن أبو لبدة إلى وجود نحو 
  .أن مستقبل هذه الصناعة يعتمد على القوانين التي يمكن أن تساعد هذه الصناعة أو تقتلها
  13/6/2011نت، .موقع الجزيرة

  
  يات الجراحية بغزة مع نفاد أدوية التخدير العملوقف .37

 وقف 13/6 عاطف الكحلوت مدير عام الخدمات الطبية في قطاع غزة يوم اإلثنين . أعلن د:غزة
 ساعة، وذلك بعد 48العمليات الجراحية بشكل كامل في مستشفيات الخدمات الطبية خالل مدة ال تتجاوز 

  . العمليات الجراحية وباقي المستهلكات المهمةنفاد أدوية التخدير لدى الخدمات وكذلك خيوط
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ودعا الكحلوت المجتمع الدولي والمؤسسات اإلنسانية لضرورة التدخل العاجل إلنقاذ الوضع اإلنساني في 
، كما دعا صحة رام اهللا إلي ضرورة إرسال "ألننا نتجه كل يوم نحو كارثة إنسانية حقيقية"القطاع، 

  .قطاع بشكل فورياألدوية الخاصة بمستشفيات ال
  13/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  المؤسسات الصحية الفلسطينية تواجه أزمة حادة: اهللارام  .38

أكدت مصادر في نقابة األطباء الفلسطينيين، تمسك األطباء المستقيلين جماعياً :  منتصر حمدان- رام اهللا 
هم، مؤكدة انه رغم اإلجراءات القانونية بقرار)  طبيب500حوالي (من العمل في المستشفيات الرسمية 

التي قد تتخذ بحقهم بعيد قرار محكمة العدل العليا الداعي إلى عودتهم عن االستقالة، إال أن األطباء 
  .مصممون على قرارهم

هجرة الكفاءات الطبية من "ـجواد عواد عما وصفه ب. يأتي ذلك في وقت كشف نقيب األطباء د
ب تردي أوضاعهم المالية وعدم إيالء السلطة الفلسطينية االهتمام الكافي األراضي الفلسطينية بسب

 آالف 6وقال إن أكثر من نصف أعضاء نقابة األطباء البالغ عددهم  .بحقوقهم وتحسين أوضاعهم
  .هاجروا للعمل في أوروبا ودول الخليج

  14/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  اإلسرائيليةطينيات في السجون  عرض مسرحي لتجربة اعتقال الفلس": حرةأنا" .39
 عقصة فرصة لجمهور المسرح أبو تتيح المخرجة والممثلة الفلسطينية فالنتينا :علي صوافطة -  رام اهللا

 من اإلسرائيلية الفلسطينيات في السجون األسيراتلمشاهدة جولة من جوالت التحقيق التي تتعرض لها 
 على خشبة مسرح عشتار في رام اهللا األحد يوما مساء التي شاركها في تقديمه)  حرةأنا(خالل مسرحية 

 بعناية لما جمعته فالنتينا على مدار  معداًويقدم الممثالن على مدار ستين دقيقة ملخصاً . شيتيإيادالممثل 
. اإلسرائيليةعام من البحث واللقاءات مع فلسطينيات خضن تجربة االعتقال السياسي في السجون 

 األحيان في بعض وأسابيع أياماًعرضن له خالل فترة التحقيق التي قد تستمر  ما تإلىاستمعت منهن 
  . الترهيب والترغيبأساليبتستخدم فيها الكثير من 

  13/6/2011وكالة رويترز، 
  

  "بناء الدولة والمقاومة السلمية: سياسات التغيير في فلسطين" في كتاب قراءة .40
إن الفلسطينيين هم من :  في غزةاإلستراتجيةاسات عمر شعبان، مؤسس ومدير بال ثينك للدر: إعداد

 "إسرائيل"إن الفشل في تحقيق السالم بين . "ال يوجد شريك إسرائيلي للسالم معنا": يحق لهم القول
والفلسطينيين ليس مرده عدم وجود شريك فلسطيني كما تزعم الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، بل مرده 

ه والنخبة السياسية فيه بشكل خاص لم تلحظ وبشكل مقصود التغييرات أن المجتمع اإلسرائيلي برمت
على الغرب أن يعيد النظر في . اإليجابية الجذرية التي تحصل في المجتمع الفلسطيني نحو عملية السالم

  .موقفه من حركة حماس خاصة ومن اإلسالم السياسي عامة، ويعمل على استيعابها والتفاعل معها
هامة لم تصدر عن سياسي عربي وال عن سياسي فلسطيني، بل هي ملخص كتاب هذه الخالصات ال

 250ففي كتابه المكون من . مايكل بروننج .صدر هذا الشهر عن دار بلوتو للنشر في بريطانيا لمؤلفه د
سياسات التغيير في فلسطين، بناء الدولة "صفحة من القطع الصغير في خمسة فصول، وجاء عنوانه 

-The politics of change in Palestine ،state building and Non ("سلميةوالمقاومة ال
violent resistance.(  
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حركة حماس، : يرصد بروننج التغيرات االيجابية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني على مختلف الصعد
 وسبل "إسرائيل" مع وذلك فيما يتعلق بالصراع. حركة فتح، السلطة الفلسطينية والمقاومة الشعبية السلمية

ويرى أن هذه التغييرات والتوجهات الفلسطينية تواجه بتناقض صارخ مع ما يسمى . إنهاء االحتالل
يوثق الكتاب أن حماس ذاتها تشهد . "سياسة الركود والتحول المتعاظم إلى اليمين على الجانب اآلخر"

ما حدث ويحدث داخل فتح والسلطة  ععملية تغيير وتطور جذرية نحو السالم بشكل ال يختلف كثيراً
كما يخلص الكتاب إلى القول إن . الفلسطينية وحركة المقاومة السلمية للمجتمع الفلسطيني برمته

 يقابلها "إسرائيل"التطورات االيجابية التي شهدها الموقف الفلسطيني في نظرته ورؤيته لحل الصراع مع 
  .عاكس تتسم بمزيد من التطرف وإنكار حق اآلخرينعلى الجانب اإلسرائيلي تطورات في االتجاه الم

بروننج هو ألماني حاصل على درجة  .تكمن أهمية هذا الكتاب ومصداقية خالصاته في كون مؤلفه د
الدكتوراه في العلوم السياسية وناشط في الحزب االشتراكي الديمقراطي، ما يعطيه قدرة عالية على فهم 

فية تطور أدائها، كذلك هو يعمل منذ سنوات مديرا لمؤسسة وتحليل دور األحزاب السياسية وكي
فريدريتش أيبرت األلمانية في فلسطين وهي مؤسسة تتبع الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني وهي 
فاعلة جدا في مجال الحوار والتفا كر السياسي؛ ما أتاح لبروننج االطالع القريب والدقيق على الوضع 

ليومية من حواجز، جدار، حصار، كما يقوم بزيارة قطاع غزة على فترات متفاوتة الفلسطيني بتفاصيله ا
  .2009وقريبة، وقد شارك في جلسات مؤتمر حركة فتح السادس الذي عقد في أغسطس من عام 
  14/6/2010، السبيل، عّمان

  
   يوصي بدعم سكان المدينة للوقوف في وجه المخططات اإلسرائيلية في عّمانمؤتمر القدس .41

" حق إنـسان ومـسؤولية أمـة     " أوصى مؤتمرون ومشاركون في مؤتمر القدس      : طارق الحميدي  -عمان  
مـن  % 60بضرورة  إنشاء مدارس فلسطينية جديدة الستيعاب األعداد المتزايدة للطـالب خاصـة أن               

نظيم وأكدوا خالل الجلسة الختامية للمؤتمر الذي اقيم بت        .الطالب الفلسطينيين يدرسون في مدارس يهودية     
مشترك لملتقى القدس الثقافي ولجنة مهندسون من اجل القدس في نقابة المهندسين أمس أن هذه المدارس                

  .تؤثر على الطالب وتحاول طمس هويتهم العربية  واالسالمية
ودعوا إلى إنشاء صندوق متخصص بدعم التربية والتعليم في القدس بشكل عاجل، وإلى اتخاذ إجراءات               

  .كعاجلة لتحقيق ذل
وحول التراث المعماري والمقدسي طالب المؤتمرون بإنشاء هيئة أو جهة تتولى عمليـة تنـسيق إيفـاد                 
وتدريب الكفاءات المختلفة في مدينة القدس لدى المؤسسات والهيئات العربية المختلفة لتعزيـز وإغنـاء               

  .الخبرات المختلفة في المجتمع المقدسي
عليها إضافة لدعم التوجه القائم لدى الجهات العربية واإلسـالمية          وطالبوا بدعم االوقاف من أجل الحفاظ       

  .لتأسيس وقفيات خارج القدس تخصص عوائدها لدعم مختلف مجاالت الحياة في المدينة
أما فيما يتعلق باالوضاع االقتصادية للمقدسيين فطالب المؤتمرون برفد اقتصاد المدينة باالستثمارات كما             

 لتبيان الموقف الشرعي من زيارة القدس في ظـل االحـتالل وإزالـة اللـبس                طالبوا بعقد مؤتمر فقهي   
  .الحاصل حوله

ودعوا الجامعات العربية واإلسالمية إلى اعتماد مجال دراسات بيت المقدس ومنح شـهادات عليـا فيـه                 
  .إضافة إلى إنشاء مركز دراسات متخصص حول بيت المقدس

حدى عشرة تجربة نجاح في قطاعات مختلفة تراوحت بين         كما استعرض المشاركون في اليوم الختامي إ      
التعليم ودعم المقدسات ونشر ثقافة القدس وإعمار المسجد األقصى المبارك والثبات في وجه التهجيـر،                
وقد رأى المؤتمرون فيها نماذج ال بد أن تُحتذى، وأن يبنى عليها لتحقيق المزيد مـن الـدعم والتثبيـت                    

وأول .  لسة ختامية تعرض أبرز التجارب العملية الناجحة التي خدمت القدس         للمقدسيين على أرضهم بج   
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، 2010والتي أسست فـي شـهر آذار مـن سـنة            " مؤسسة عمارة األقصى  "هذه المشاريع كان مشروع     
  .ويرأسها الدكتور حكمت نعامنة

فيـه ضـرورة    وقدم الدكتور ابراهيم أبو جابر من مركز الدراسات المعاصرة في كفر قاسم بحثاً ناقش               
  .إنشاء وتطوير مناهج ثقافية لمواجهة خطر ذوبان الفلسطينيين في القدس في المجتمع اإلسرائيلي

وفي بحثه المتعلق بأهمية الثقافة المقدسية طرح الدكتور حازم زكي والدكتور محمد عليان مـن جامعـة                 
  .االزهر في غزة سبل تجسيد ثقافة القدس في المناهج الفلسطينية

 الباحثان الموضوعات التي يجب أن تتضمنها المناهج الفلسطينية  إضافة إلى التـصور الـذي                 كما بين 
  .يسهم في تجسيد ثقافة القدس في المناهج الفلسطينية للمرحلة األساسية

  14/6/2011، الرأي، عّمان
  

  قطاعالإلى » 14غـزة « قافلة تزويد المستشفى الميداني األردني وصول .42
ى قطاع غزة صباح امس االثنين، عبر معبر بيت حانون قافلة التزويـد ومقدمـة    وصلت ال :  بترا –غزة  

  .14/المستشفى الميداني العسكري األردني غزة
صقر ابو رمان في تصريح لمراسل وكالـة االنبـاء          .  د 13/وقال مدير المستشفى الميداني االردني غزة     

شاحنة محملة بالعالجات والمـستهلكات     17في غزة امس، انه وصلت ضمن قافلة التزويد         ) بترا(االردنية
  .الطبية والمواد الالزمة إلدامة العمل في المستشفى

  14/6/2011، الدستور، عّمان
  

  دعماً للشعب الفلسطيني" ائتالف الخير"حملة تبرعات لـ .43
جال وفد من لجنة ائتالف الخير في لبنان على عدد من الفاعليات الروحية والسياسية في منطقـة                 : اصيد
نوب لتعريفها بعمل اللجنة، بعدما أصبحت لجنة قائمة بذاتها تتبع مباشرة دار الفتوى، ولـدعم عملهـا    الج

الذي سيكون باكورته هذا العام اطالق حملة تبرعات في المساجد لدعم الشعب الفلسطيني في الثامن مـن                 
ب مطاع مجذوب ورئيس    وتقدم الوفد رئيس اللجنة رفيق بلعة، وضم ممثل اللجنة في الجنو          . تموز المقبل 

  .جمعية االرشاد واالصالح في بيروت وسيم مغربل
والتقى الوفد كال من مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان في مكتبه بدار االفتـاء، والنائـب بهيـة                   
الحريري في دارة مجدليون، ومفتي مرجعيون وحاصبيا الشيخ حسن دلي ورئيس دائرة اوقـاف صـور                

عهم في طبيعة مهام اللجنة وبرنامج عملها للمرحلة المقبلة على صعيد اطـالق             احمد جودي ، حيث وض    
  .التبرعات والحمالت الداعمة للشعب الفلسطيني

  14/6/2011، المستقبل، بيروت
 

  اتصل بقيادات اإلخوان والتقى سلفيين قبل الفتنة..  اإلسرائيلي في مصرلجاسوسا .44
التحقيقـات  ، أن   فاطمة زيدان وأحمد شلبى   مراسليها  عن   14/6/2011،  المصري اليوم، القاهرة   نشرت

مع الضابط اإلسرائيلى، المقبوض عليه بتهمة التجسس على مصر، كشفت أنه دخل البالد ليلـة جمعـة                 
الغضب بفيزا سياحية وجواز سفر أمريكى، وأن جهاز الموساد كلفه بجمع معلومات عن جماعة اإلخوان               

وأكدت أن المتهم التقى عـدداً مـن        . لقوات المسلحة وشباب الثورة   المسلمين واألقباط والمجلس األعلى ل    
يهتف مع المصريين لالقتـراب مـن أحـدهم،         كان المتهم   و. الصحفيين والمثقفين بمقاهى وسط القاهرة    

  .وبعدها يسأل بشكل مباشر عما يريد معرفته، وكان يحرضهم ضد المجلس العسكرى
توجه إلى كنيسة العذراء فى إمبابة قبل يوم مـن أحـداث            » إيالن تشايم جرابيل  «وتوضح التحريات أن    

الفتنة التى شهدتها، والتقى عدداً من السلفيين هناك، وتحدث معهم عن اختفاء فتيات مـسيحيات أشـهرن                 
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إسالمهن، وأبلغه السلفيون بما سيفعلون فى اليوم التالى، وبالفعل تواجد الضابط اإلسرائيلى فى إمبابة فى               
  .التقط بالكاميرا عدداً من األحداث التى شهدتها المنطقةاليوم التالى، و

وأنكر الضابط اإلسرائيلى، فى التحقيقات، االتهامات المنسوبة إليه، وقال إن كل المعلومات والفيديوهات             
  .التى تم ضبطها معه موجودة على اإلنترنت، وإن إسرائيل ليست فى حاجة إلى إرسال ضابط لمعرفتها

جاسـوس  البعد اعالن القاهرة عن اعتقال      انه   ،القاهرةمن   14/6/2011،  ربي، لندن القدس الع وأضافت  
تفاقم التوتر بين القاهرة وتل ابيب، واعتبر النائب العمالي اإلسرائيلي بنيامين بن اليعـازر،              ،  سرائيلياال

اهرة، هو  الذي كان صديقا للرئيس المخلوع حسني مبارك، أن اعتقال المواطن اإلسرائيلي جرابل في الق             
، هدفه اإلثبات للشعب في مصر أن السلطات المصرية ال تزال تعمل على ضمان أمن               'عمل يليق بالهواة  '

  .الدولة
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية امس على موقعها على االنترنت أن بن اليعازر أعرب في مقابلة معها عـن                 

ية، في ظل البدء في تـشجيع المـصالحة         أمله في أال تعكس عملية االعتقال توجها جديدا للسياسة المصر         
  .بين حركتي حماس وفتح وإعادة فتح معبر رفح الحدودي

القاهرة لم تكن لتعلن عن اعتقال اسرائيلي بتهمة التجسس مـن دون            'وقال مصدر دبلوماسي مصري ان      
ة ـ سياسية بين  ان تملك االدلة الكافية الدانته امام القضاء، وهذا ما سيحدث غالبا اال اذا تمت صفقة امني

  .'الجهات المختصة
  

  "إسرائيل"مسؤول إسرائيلى يكشف عن اتصاالت بين السعودية و: »ويكيليكس«عن "  اليومالمصرى" .45
عـن أن   » ويكيلـيكس «كشفت وثيقة جديدة لموقـع      : بسنت زين الدين   -أحمد رجب    -عالء الغطريفى   

هذه االتصاالت تؤثر فى العالقات اإلسرائيلية      المملكة العربية السعودية لديها اتصاالت مع إسرائيل، وأن         
  . القطرية-

، حول مناقشات   يبنشرها وفق اتفاق خاص مع الموقع العالم      »  اليوم يالمصر«وتدور الوثيقة، التى تنفرد     
دارت بين القائم بأعمال األمين المساعد لمكتب شؤون الشرق األوسط بالخارجية األمريكية ومـسؤولين              

، حول لبنان واالندماج مع سوريا وعالقات تل أبيب         2009 مارس   4اإلسرائيلية يوم   فى وزارة الخارجية    
مع دول الخليج، وخالل االجتماع قال نائب المدير العام للشرق األوسط بالخارجية اإلسـرائيلية يعقـوب                

قـات  هداس هاندلسمان إن العالقات اإلسرائيلية مع قطر تتأثر باالعتقاد القطرى بأن السعودية تملك عال             
  .قوية وسرية مع إسرائيل

أقر هداس بأن االتصاالت اإلسرائيلية مع المملكة العربية السعودية يـتم إجراؤهـا      «وحسب نص الوثيقة    
  .»عبر قنوات أخرى

 14/6/2011، المصري اليوم، القاهرة
  

   تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد األقصىالسعودية .46
جلس الوزراء السعودي الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الـشريفين،          أدانت السعودية خالل جلسة م    : جدة

اقتحام مجموعة من المتطرفين اإلسـرائيليين       .الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، في قصر السالم بجدة أمس          
للمسجد األقصى المبارك، وقيام متطرفين يهود بإحراق مسجد في الضفة الغربية، مجددة في الوقت ذاته               

مجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته إزاء الممارسات اإلسرائيلية فـي األراضـي الفلـسطينية              دعواتها لل 
واألراضي العربية المحتلة، وحذرت من أن تمادي السلطات اإلسرائيلية وعـدم حملهـا علـى وقـف                 

  .اعتداءاتها سيدفع بمزيد من عدم االستقرار والعنف في المنطقة
  14/6/2011، الشرق األوسط، لندن
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   غزة قطاع المصرية تسمح بدخول أدوية ومساعدات طبية إلىلسلطاتا .47
سمحت السلطات المصرية أمس، بدخول مساعدات طبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفـح، تـم                : القاهرة

عبدالقادر حجـازي، رئـيس لجنـة       . وأعلن د . تقديمها من لجنة اإلغاثة اإلنسانية في نقابة أطباء مصر        
 شاحنات تحمل أدوية ومساعدات طبية خاصة بجراحات العظام بقيمـة مليـوني             4اإلغاثة اإلنسانية، أن    

جنيه تم إدخالها إلى القطاع، بعد التنسيق مع وزارة الصحة في الحكومة المقالة، وتحديـد مـا يحتاجـه                   
  .المرضى وقطاع الصحة من أدوية ومساعدات طبية

مليون جنيه تضم احتياجـات القطـاع        7 .5وأضاف أنه يجري تجهيز دفعة مساعدات طبية جديدة بنحو          
الصحي والمرضى والحاالت الحرجة من أدوية ومستلزمات طبية، والتنسيق مع الجهات المعنية إلدخالها             

  .إلى قطاع غزة خالل الفترة المقبلة
 14/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل" الوطني المصري يطالب النظام القادم بعدم الرضوخ ألمريكا والمجلس .48

طالب المجلس الوطني المصري النظام القادم للبالد، متمثالً في الرئيس والحكومة بعدم الرضوخ             : القاهرة
وشدد المجلس فـي    . إسرائيلية، بما يمكن أن يحقق الهيمنة على القرار المصري         ألية ضغوط أمريكية أو   

  . االقتصادي والسياسيبيان، أمس، على ضرورة تأكيد استقاللية القرار الوطني المصري على مستوييه
 14/6/2011، الخليج، الشارقة

 
   كميات كبيرة من مياه النيلىتحركات إسرائيلية للسيطرة عل:  دبلوماسيةمصادر .49

كشفت مـصادر    بالتزامن مع كشف القاهرة عن الجاسوس اإلسرائيلي إيالن تشايم جرابيل،         : ربيع شاهين 
ليلة الماضية قالت إنها عكست وجود مخطط إسـرائيلي         مطلعة عن تقارير تلقتها القاهرة خالل األشهر الق       

  . كميات كبيرة من مياه النيلىجري اإلعداد له على مدى سنوات مضت، للسيطرة عل
 قدم وساق خالل السنوات األخيـرة، بـدأ         ى اإلعداد له عل   ىوأشارت إلى أن هذا التحرك اإلسرائيلي جر      

ا بإنشاء سدود، وتخزين المياه للتأثير على حـصص         بإقناع بعض دول حوض النهر وبينها إثيوبيا وأوغند       
  .دولتي المصب، مصر والسودان منها

ـ      ـ طلبت عدم تسميتهاـ عـن أن الخطـط         " بوابة األهرام "وكشفت مصادر دبلوماسية واسعة االطالع ل
 إخضاعها لمطالبهـا  ىاإلسرائيلية كانت تهدف إلي ممارسة ضغوط علي مصر بدرجة أساسية والعمل عل 

  .ها، سواء تجاه القضية الفلسطينية، أو الملف النوويوتليين
 يناير أحبط الكثير من الخطط اإلسرائيلية، خاصة في شـأن           25 أن قيام الثورة المصرية في       ىأشارت إل 

قضية مياه النيل، وبعد التقارب الذي شهدته الفترة القليلة الماضية بين مصر ودول حوض النيل، خاصة                
هاض الكثير من المؤامرات التي كانت الدولة العبرية قد خططتها للـضغط علـي              إثيوبيا مما أدي إلي إج    

  .القاهرة
 موافقة القاهرة، خالل النظام السابق، علي مطالبها فـي          ىونوهت المصادر بأن إسرائيل كانت تراهن عل      

 إقامة السدود   شأن نقل مياه النيل إليها، والذي كانت تلوح بأنه البديل الوحيد للتراجع عن دعمها وتمويلها              
  .في أعالي النيل

 14/6/2011، األهرام، القاهرة
  

  غزةالى قطاع مرمرة تستعد لرحلة جديدة  سفينة .50
يتواصل العمل في ميناء خليج إسطنبول إلعادة ترميم وتأهيل السفينة مرمـرة            : إسطنبول – عدي جوني 

  . على قطاع غزةاستعدادا للمشاركة في القافلة الثانية من أسطول الحرية، لكسر الحصار
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أكد رئيس هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية غير الحكومية بولنت يلدريم أن االستعدادت تسير علـى قـدم                 و
وساق بخصوص مشاركة مرمرة إما في القافلة الثانية من أسطول الحرية التي ستنطلق نهايـة الـشهر                 

تشرين األول   /أيلول وأكتوبر  /ن ستبمبر الجاري أو في القافلة الثالثة التي ستبحر إلى غزة في وقت ما بي            
2011.  

أما عن القافلة الثانية من أسطول الحرية فعلمت الجزيرة نت من مسؤول داخـل المنظمـة إن محطـات                   
  .تلفزيونية إسرائيلية طالبت المشاركة في الرحلة نفسها

ـ              تحمل علـى متنهـا     وقال يلدريم إن القافلة الجديدة من أسطول الحرية هي موجهة لكل الفلسطينيين وس
  .مفاجآت، لكنه لم يذكر طبيعة تلك المفاجآت

في الواقع  "وقال  . ونفى يلدريم تعرض المنظمة ألي ضغوط من الحكومة التركية لوقف الرحلة أو إلغائها            
  ".من يقوم بهذه الضغوط هي الواليات المتحدة وليس إسرائيل مباشرة

 - حزيـران الجـاري    / يونيو 3يفترض أن تنطلق في     التي كانت    - وأشار إلى أن تأجيل الرحلة األولى     
كان بسبب رغبة الهيئة بعدم إقحام السفينة مرمرة في سجال سياسي فضال عن أن عمليات اإلصالح لـم                  

  .تكن قد استكملت بعد
  14/6/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   67مبادرة أوروبية جديدة للسالم على أساس : هآرتس .51

لممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين آشـتون فـي             دعت ا : القدس المحتلة 
مبادرة بعثتها إلى كالً من وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، ونظيرهـا الروسـي سـيرغي                

م الفروف، وأمين عام األمم المتحدة بان كي مون لعقد اجتماع طارئ للرباعية الدولية وإقرار مبادرة سال               
  .1967مبنية على خطاب الرئيس أوباما على أساس حدود 

التـي تعتـزم الـسلطة      " األحادية الجانـب  "وتقدم االتحاد األوروبي بمبادرة جديدة للسالم كبديل للخطوة         
الفلسطينية المضي بها من خالل التوجه لألمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلـسطينية فـي سـبتمبر                 

  .المقبل
العبرية عن المبادرة أنه تم تنسيق رسالة آشتون بين فرنـسا ألمانيـا بريطانيـا               " هآرتس "ونقلت صحيفة 

  .وإسبانيا من أجل إقناع الفلسطينيين بإلغاء التوجه إلى األمم المتحدة في شهر أيلول
وقالت مصادر سياسية أوروبية إن الواليات المتحدة لن تعارض المبادرة األوروبية لعقد مـؤتمر دولـي                

  .م في حال رفض نتنياهو إعطاء رد ايجابي على مبادرة أوباماللسال
14/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية   

  
  زاء عملية السالمإ من سلوك نتنياهو  محبطةاإلدارة األميركية: هآرتس .52

إحبـاطهم  «أمس عن موظفين كبار في البيت األبيض        » هآرتس«نقلت صحيفة   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
من سلوك رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، بداعي أنه ال يساعدهم في جهودهم إلقناع              » الشديد

المقبل لالعتـراف   ) سبتمبر(الفلسطينيين بالعدول عن التقدم بمشروعهم إلى هيئة األمم المتحدة في أيلول            
  .بفلسطين دولة مستقلة، والعودة في المقابل إلى طاولة المفاوضات

لصحيفة أن مستشار رئيس الحكومة اسحق مولخو الذي زار واشنطن األسبوع الماضي، تلقـى              وأفادت ا 
اقتراحاً أميركياً بأن توافق إسرائيل على استئناف مفاوضات السالم على أساس الرؤيـة التـي طرحهـا                 
الرئيس باراك أوباما في خطابه قبل أقل من شهر، وتقوم على بدء مفاوضات على أساس حـدود عـام                   

 مع تبادل أراض متفق عليه، في موازاة االتصاالت لوضع ترتيبات أمنية، على أن يـتم إرجـاء                  1967
  .الخوض في سائر المسائل لمرحلة أخرى
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وأوضح المسؤولون األميركيون لمولخو أنه من أجل فرملة مبادرات أوروبية، مثل مبادرة فرنـسا لعقـد            
ثل أساساً فـي اسـتعداد إسـرائيلي السـتئناف          تتم» توفير بضاعة «مؤتمر دولي، ينبغي على إسرائيل      
  . المفاوضات على أساس خطاب أوباما

لكن مصدراً ديبلوماسياً أوروبياً أطلع على نتائج اجتماعات مولخو في واشنطن أكد للصحيفة اإلسرائيلية              
 أنها لم تسفر عن شيء، وأن األميركيين لم يحصلوا على شيء من مولخو، وعليه سيقوم مساعد الموفـد                 

األميركي إلى الشرق األوسط ديفيد هيل بزيارة لتل أبيب ورام اهللا األسـبوع الجـاري للقـاء مولخـو                   
  .والمفاوض الفلسطيني صائب عريقات

محـبط مـن    «ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي له عالقاته باإلدارة األميركية أن البيت األبـيض              
طن والخالف العلني مع أوباما، وفي أعقـاب زيـارة          حيال سلوكه أثناء زيارته األخيرة لواشن     » نتانياهو
وقال إن األميركيين توقعوا من نتانياهو أن يساعدهم في توفير األدوات التي تساعدهم على إقناع               . مولخو

  . »لكنه بدالً من ذلك يراكم عراقيل في الطريق«الفلسطينيين بالعدول عن التوجه لألمم المتحدة، 
لم ينجح في حشد تأييد أوروبا لموقفه الداعي إلى اعتماد المفاوضات المباشرة            وتابع إن الرئيس األميركي     

بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدالً من توجه األخيرة إلى هيئة األمم المتحدة، عازياً الرفض األوروبي               
وهو خطاب اعتبرته عواصم مركزية أوروبيـة خطـاب         «إلى خطاب نتانياهو المتشدد أمام الكونغرس،       

  .»الءات يزيد من عدم ثقتها بنتانياهو
أن تذمر رئيس قسم الشرق األوسط في مجلس األمن القومي في البيت األبيض علـى               » هآرتس«وتابعت  

مسامع رؤساء المنظمات اليهودية األميركية، من إسرائيل لعدم تجاوبها مع رؤية أوباما تم تسريبه عمـداً                
  .»انياهوعدم رضى اإلدارة األميركية عن نت«ليعكس 

14/6/2011، الحياة، لندن  
  

   البرلمان األوروبي يدعو في غزة إلى فتح حوار مع حماس ورفع الحصاررئيس .53
دعا رئيس البرلمان األوروبي جيزي بوزك، إلى فتح حوار مع حركة حمـاس، مطالبـاً بإنهـاء                 : غزة  

مؤتمر صـحافي فـي     وشدد خالل   .  منذ سنوات طويلة على قطاع غزة      "سرائيلإ"الحصار الذي تفرضه    
فيليبـو  ) اونـروا (» وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين«غزة مع المفوض العام لـ      

أمن وسالم ورفاهية مثل بقية شعوب      «غراندي أمس، على ضرورة أن يعيش الفلسطينيون في القطاع في           
  .»العالم
 الصعب أن تقوم بتنمية حقيقية، ومن المستحيل        أؤكد أن إنهاء الحصار عن غزة مهم للغاية، ومن        «: وقال

وشدد على ضرورة اتخـاذ ثـالث       . »أن يشعر الناس في غزة بأنهم أحرار في ظل الحصار المفروض          
العيش بكرامة، واألمـن واالسـتقرار، وتـأمين        «خطوات أساسية بالنسبة الى الفلسطينيين في غزة، هي         

يعرف أن كل هذه األمور مرتبطة بعملية السالم في الـشرق           الجميع  «، الفتاً الى أن     »رفاهية وحياة جيدة  
  .»األوسط

االتحاد االوروبي سيوقّع مع أونروا اتفاقاً خالل االسابيع المقبلة لتحسين الوضع االنساني            «وأشار الى أن    
  .»في قطاع غزة، وضمان عدم تقليص خدمات المنظمة الدولية

من تجربتنـا فـي     «: ، قال »حماس«ى فتح حوار مع      شخصية أوروبية وعالمية داعية ال     24وعن موقف   
. »أوروبا، فإنه يجب أن تحاور أطرافاً حتى عندما تشعر أنها صعبة جداً، وهذا ينطبـق علـى حمـاس                  

  .»مناقشة مجمل عملية السالم«وأضاف أن الهدف من زيارته للمنطقة التي تستغرق خمسة أيام هو 
ين، لكن من المهم جداً أن تعترف بحق إسـرائيل فـي            نؤيد حكومة وحدة وطنية في فلسط     «:  بوزك وقال

  .»الوجود وبكل االتفاقات السابقة
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تجب مواصلة المفاوضات، وأن تكون تلك الحكومة تحت مظلة الرئيس الفلسطيني، ألن لـه              «:  وأضاف
  .»تأييداً كبيراً في المجتمع الدولي وبين الشعب الفلسطيني

14/6/2011، الحياة، لندن  
  

   المقبلأيلولرفض اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية في ن: برلسكوني .54
عـالء المـشهراوي،     و عبـدالرحيم حـسين    نقالً عن مراسليها     ،14/6/2011،  االتحاد، ابوظبي ذكرت  

في مؤتمر صـحافي عقـده مـع نظيـره      اتفق  رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني      ، أن   وكاالتو
فـيال   ( اإليطالي ام القمة المشتركة التي جرت في مقر مجلس الشيوخ        اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو في خت    

أمس على رفض اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر المقبل، ومطالبة القيـادة               ) ماداما
  . الفلسطينية باستئناف مفاوضات السالم مع الحكومة اإلسرائيلية كخيار وحيد لحل القضية الفلسطينية

نحن ال نؤمن بأن السالم في الشرق األوسط يمكن أن يتحقق من خالل الحلول الفرديـة                “سكوني  وقال برل 
  . ”أعتقد انه ال يمكن بلوغ السالم إال عبر المفاوضات. من الجانب الفلسطيني أو الجانب اإلسرائيلي

طي أن إسرائيل هـى البلـد الـديمقرا       : " قالبرلسكوني  ، أن قال    14/6/2011،  48عربموقع  وأضاف  
  ."الوحيد حيث يتمتع العرب اإلسرائيليون بنفس حقوق المواطنة

  
  عمار غزةإ مليون إلعادة 20 و مليون دوالر سنويا55ًـ الدولي يتعهد بدعم السلطة بالبنك .55

 مليون دوالر إلعادة إعمـار البنيـة        20تعهد البنك الدولي بدعم السلطة الوطنية بحوالي        : القدس المحتلة 
ة، إضافة إلى التزامه باستمرار الدعم السنوي الذي يقدمه للسلطة الوطنية، والـذي             التحتية في قطاع غز   

 مليـون  15 مليون دوالر منها لدعم الموازنة العامة، و      40 مليون دوالر سنويا، يخصص      55يبلغ حوالي   
  . دوالر لدعم المشاريع التطويرية

زير التخطيط والتنميـة اإلداريـة علـي    جاء ذلك خالل المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها و       
   .ممثلة البنك الدولي لدى السلطة الوطنية' مريام شيرمان'الجرباوي، و

14/6/2011، وكالة سما اإلخبارية  
 

   األمريكية تتدخل في قضية الجاسوس اإلسرائيلي بمصرالسفارة .56
وظفيها زار شايم جرابـل، المـتهم       أن أحد م  , اليوم اإلثنين , أكدت السفارة األمريكية في القاهرة    : القاهرة

  .بالتجسس على مصر لصالح إسرائيل
 عامـا،   27وقال بيان للسفارة إن موظفا تابعا للسفارة قام اليوم بزيارة شايم جرابل البالغ مـن العمـر                  

أمريكى الجنسية، مشيرا إلى أن الموظف أكد أنه في صحة جيدة وأن عائلته على علم بواقعـة القـبض                   
  .عليه

أنه ككل الحاالت التي يتم فيها القبض على مواطنين أمريكيين خـارج الحـدود، فـإن           :" لبيان  وأضاف ا 
موظف قنصلي يقوم بزيارة المحتجز ويعمل الموظف مع السلطات المحلية من أجل لتأكد مـن معاملتـه                 

ئلتـه  بعدل وفقا للقانون المحلى، كما يقدم المعلومات حول النظام القضائي ويسهل االتـصال بينـه وعا               
  ".وأصدقائه في الواليات المتحدة 

 14/6/2011، وكالة قدس نت
 

  أسطول جديد لغزة يحمل اسم جلعاد شاليط:  بلدية رومارئيس .57
عن نينة تسير أسطول بحري إلى قطاع غـزة يحمـل اسـم    " جاني ألمانوا" أعلن رئيس بلدية روما  :اعك

  ".شاليط" ومقابلة الجندي في محاول منه للضغط على حركة حماس" جلعاد شاليط"الجندي 
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فـي  " بنيامين نتنياهو "خالل لقائه أمس األحد، مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي         " ألمانوا" وجاءت تصريحات 
  .العاصمة االيطالية روما

على الجهود التي سيقوم بها مـن أجـل         " ألمانوا" شكر" نتنياهو"أن  " يديعوت احرونوت "وذكرت صحيفة   
  ".شاليط"

14/6/2011، ريموقع عكا االخبا  
  

   الدفاعية اإلسرائيلية الصينية العالقاتتفاقية لتعزيز ا .58
اتفقت الصين والكيان اإلسرائيل االثنين على العمل معا من أجل تعزيز التعاون العسكري في ما : بيجين

  .بينهما وتحسين العالقات بين الجيشين
ش االحتالل اإلسرائيلي أيهود باراك في وقال وزير الدفاع الصيني ليانغ غوانغلي خالل لقائه وزير جي

الصين تقدر عالقاتها مع إسرائيل وهي مستعدة لتوسيع التبادل الناشط والتعاون بين الجيشين "بيجين إن 
  ".والمساهمة في تطوير العالقات بين الدولتين والجيشين أكثر

 19 جميع المجاالت من خالل بزيادة الثقة المتبادلة واإلنجازات التي حققها الطرفان في"ورحب ليانغ 
  ".سنة من التعاون بعد إقامة عالقات دبلوماسية بين الصين وإسرائيل

من جانبه، أعرب باراك عن أمله في أن تساهم زيارته وهي األولى التي يقوم بها وزير جيش إسرائيلي 
  .إلى الصين منذ نحو عقد في تعزيز العالقات بين البلدين

  13/6/2011، )صفا(ة وكالة الصحافة الفلسطيني
  

  "تحت األرض ال فوقها" إسرائيلي لحرب ستكون تحضير .59
  عدنان أبو عامر

كشفت أوساط عسكرية إسرائيلية عن تدريبات يجريها الجيش اإلسرائيلي تهيئة للحرب القادمة، التي يرى              
تـةً إلـى أن     أنها ستندلع في باطن األرض في ظل انتشار مئات األنفاق على أكثر من جبهة حدودية، الف               

متطوراً ينقل صورة واضحة من داخل النفق       " روبوتاً"الجيش قد شكّل وحدة خاصة يحمل كل جندي فيها          
إلى غرف تحكم خاصة إلرشادهم، ويقلل اإلصابات بينهم، حيث أجري التدريب بمشاركة المئات في أحد               

  .شمالي الكيان" يوكنعام"المعسكرات ببلدة 
 كيلـوغرام،   30على ظهره، ال يزن أكثر من       " روبوتاً متطوراً " يحمل   وأوضحت أن كل جندي إسرائيلي    

الكتشاف أماكن األنفاق التي حفرها المقاتلون الفلسطينيون واللبنانيون تحت األرض، في ظـل توقعـات               
أوساط رفيعة المستوى في الجيش أن تدور رحى الحرب القادمة في باطن األرض، ولذلك تقـرر رفـع                  

  . على نمط الحرب المستقبلية، وكيفية التعامل معهامستوى تدريب الجنود
  وحدة الهندسة• 

ويقوم الجيش بكل ما بوسعه لتطوير آليات محاربة األنفاق، فاألمر ال يقتصر على أراضي قطاع غـزة،                 
بات يحارب بنفس الطريقة أيضاً، ما يدفع الجيش لتدريب الجنود على التعامل مع أنفـاق               " حزب اهللا "ألن  

اسعة، تجمع عشرات المقاومين في باطن األرض، مؤكداً أن كل منطقة نحارب فيها، ال بد وأن                رهيبة وو 
  ".تكون األنفاق منتشرة تحت أقدامنا، قد تكون أنفاق تهريب، أو أنفاقاً عسكرية أعدت خصيصاً لمحاربتنا

 ستقوم بالبحـث    كما أن وضعاً كهذا جعلنا مضطرين إلنشاء كتيبة خاصة لمحاربة األنفاق خالل الحرب،            
عنها، ومعالجتها، ونسعى اليوم لتدريب الجنود على التعامل معها، خاصة وأن الحديث يدور حول قـوة                

  ".خاصة، تعرف تماماً ما يدور تحت األرض، ولديها من اإلمكانيات المتطورة ما يساعدها على ذلك
إطـالق  : ليتـين للتفـوق عليـه     الذي فهم كيف يحارب الجيش اإلسرائيلي، اخترع آ       " العدو"مع العلم أن    

الصواريخ على الجبهة الداخلية، وحفر األنفاق ومحاربته من تحت األرض، ال من فوقها، بعـد اإلدراك                
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اإلسرائيلي عقب الحرب على غزة وجود مدينة عسكرية كاملة تحت األرض، ورؤية عشرات المسلحين              
  .يخرجون من باطنها، ويدخلون إليها

خالل هذه التدريبات، بحيث إن كل ضوضاء بسيطة من شأنها أن تتسبب في             " تالروبو"لذلك يتم إرسال    
فوضى كبيرة، على بعد سبعة أمتار تحت األرض، السيما وأن الحرب تحت األرض ليست مجرد خيـال     
جامح، ألن تجربة الماضي، من خالل المعلومات االستخباراتية، وتحليل عمليـات العـدو فـي جميـع                 

  . المواجهة القادمة ستحدث في أغلبها داخل األنفاقالساحات، تدل على أن
ومؤخراً ضاعف الجيش حجم قواته التي تعمل بالقتال تحت األرض، حيث تم تـشكيل فـصيلة احتيـاط                  

  .األولى من نوعها، وأنهت في األيام األخيرة عملية التأهيل، وانضمت للفصيلة النظامية
  الدائرة المظلمة • 

 ال يجري عن حفرة متفرقة، ولكن قنوات قتال مع مواقع قيادة توجد بـداخلها               الجدير بالذكر، أن الحديث   
، ومن الواضح أنه في كل مكان سيتواجد فيه الجنـود،      "مجموعات كاملة من المسلحين، وينبغي مواجهتها     

 سيجدون أنفاقاً من كل نوع من الممكن تخيله، مما يحتم عليهم الدفع بالمزيد من القوات التي تم تعليمهـا                  
خالل القتال لكيفية الوصول إلى األنفاق، والتعامل معها، من حيث رؤية العمل والوسائل، وعمليـاً، هـم                 

  ".يعودون إلى منازلهم على أنهم فصيلة احتياط، واألمر بالنسبة لهم غلق للدائرة
 ، بعد ستة أشهر من انفجار ناقلة جنود تابعـة للجـيش بعـد             2005عام  " سامور"وقد تم تأسيس فصيلة     

تعرضها لصاروخ في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، وبعدها مباشرة تم الكـشف عـن عـشرات                  
  .، واتضح للكثيرين ضرورة تأسيس فصيلة لديها خبرة في تحديدها"فيالدلفيا"األنفاق في محور 

عالم ، والمخابئ في منطقة الضفة الغربية، كانت بداية         "شاليط"فيما النفق الذي استخدم الختطاف الجندي       
تحـدث  " الرصاص المـسكوب  "، وفي عملية    "الفطر بعد المطر  "قتال جديد، حيث ازداد عدد األنفاق مثل        

  .، يقفزون إلى باطن األرض"مدينة سفلية"المقاتلون عن 
وبالنسبة لجنود فصيلة االحتياط الذين تسرحوا مؤخراً، يتعلق األمـر بامتـداد للخدمـة النظاميـة، ألن                 

هيز الجنود للعمل في مجال معقد كهذا، في مناطق مغلقة، مظلمة، صـعوبات فـي               التدريبات منسقة لتج  
، ولذلك، فإن استخدام الروبوتات المذكورة جاء ليقلل االحتكاك مع          "المعرفة، واستخدام وسائل تكنولوجية   

  ".المقاتلين الفلسطينيين، بعد أن يتم إدخال اإلنسان اآللي إلى داخل النفق نفسه
  13/6/2011،  الينموقع فلسطين أون

  
  

  غزة في صناديق االنتخابات التركية .60
  مصطفى يوسف اللداوي. د

يفرض قطاع غزة نفسه بقوة على الشارع التركي كأحد أهم األوراق االنتخابية، بما يجعله موازياً للورقة                
وروبـي،  االقتصادية، ولعالقات تركيا الخارجية، وآفاق تطلعاتها لالنتساب إلى مجموعة دول االتحاد األ           

فهو يساهم بدرجة كبيرة في تحديد إتجاهات وميول الناخبين األتراك، الذين ارتبطوا بقطاع غزة ارتباطاً               
وثيقاً، لجهة إحساسهم بمظلومية سكان القطاع، وحاجتهم إلى نصيرٍ ومـساند دولـي، لنجـدتهم ورفـع                 

         وأسرة فلـسطينية، جـراء االعتـداءات       الحصار عنهم، وتخفيف معاناتهم اإلنسانية، التي طالت كَل بيت 
اإلسرائيلية المتكررة عليهم، التي قتلت المئات من سكانه خالل عدوانها األخير عليهم، ومن جانبٍ آخـر                
ال ينسى الشارع التركي بكليته، وبكافة توجهاته الدينية، وميوله السياسية، وأحزابه العاملـة، وجمعياتـه               

شهداء وجرحى من أبنائها على شواطئ قطاع غزة برصاص جنود          اإلنسانية الناشطة، أن تركيا قد قدمت       
االحتالل اإلسرائيلي، خالل حملتهم اإلنسانية لرفع الحصار عنهم، والتخفيف من معاناتهم، وأنه كان لـه               
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الدور األكبر في تسيير حمالت اإلغاثة الدولية، وقوافل المساعدات اإلنسانية، البحرية والبرية إلى قطاع              
  . غزة
 اإلسـرائيلية، إذ    - غزة حاضر في االنتخابات النيابية التركية من خالل ملف العالقـات التركيـة               قطاع

ساءت العالقات بينهما إلى درجة كبيرة، وشابتها مشاحنات وخالفات كثيرة ظهرت على سـطح الحيـاة                
 اإلسـرائيليين،   السياسية، ووقعت مالسناتٌ حادة ومتبادلة بين العديد من المسؤولين األتراك ونظـرائهم           

فضالً عن المشادة الشهيرة التي تمت بين رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الكيـان                
اإلسرائيلي شيمعون بيرس خالل جلسات مؤتمر دافوس االقتصادي، وكما ارتفعت أسهم أردوغان وحزبه             

ئل اإلعالم التركية والدوليـة، فقـد       كثيراً نتيجةً لهذه المشادة، وإثر انسحابه من الجلسة أمام مختلف وسا          
أظهر أردوغان صورة تركيا الدولة واألمة، التي تحرص على صورتها وكرامتها وعزتها، وأنها تنتصر              
لهيبتها، وترفض المساس بصورتها، وكان ذلك كله بسبب العـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة،                  

القطاع، فرفعت غضبة أردوغان وغيرته علـى       والفظاعات التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في        
غزة وسكانها وأهلها من تأييد الشارع التركي له ولحزبه، فأيده في مواقفه وتصرفاته، وذهب معه في رد                 
فعله ضد رئيس الكيان اإلسرائيلي، وخرج بمئات اآلالف من أبنائه الستقباله في مطار أنقـرة الـدولي،                 

ؤيدي ومناصري حزب العدالة والتنمية، كما لـم يكونـوا جميعـاً مـن              علماً أنهم لم يكونوا جميعاً من م      
المنتمين إلى الحركة اإلسالمية، وإنما كانوا خليطاً يمثل النسيج التركي القومي العام، الذي يتطلـع إلـى                 

  .دورٍ تركيٍ رائد في المنطقة والعالم، ويحلم باستعادة دور تركيا اإلمبراطوري
ئيلية التي أعاد قطاع غزة نسج خيوطها من جديد سـتلعب دوراً كبيـراً فـي                 اإلسرا -العالقات التركية   

صناديق االنتخابات النيابية التركية، إذ أن أعداداً كبيرة من األتـراك باتـت تـدرك عدوانيـة الكيـان                   
اإلسرائيلي، وهمجيته في التعامل مع سكان قطاع غزة، وأنه يخلوا من كـل معـايير األخـالق والقـيم                   

من خالل حصاره وتجويعه للفلسطينيين، فرأى قطاع كبير منهم ضرورة إعادة تشكيل العالقات             اإلنسانية  
 اإلسرائيلية وفق معايير جديدة، وضرورة عدم السماح لها بالتمادي في الظلم واالعتداء، وعدم              -التركية  

دهـم إلـى عـدم      تمكينها من استخدام عالقاتها مع تركيا في تغطية جرائمها الدولية، ودعوا حكومة بال            
السماح للإلسرائيليين باستخدام األراضي التركية في عمليات التدريب واالستطالعات الجوية التجسـسية            
والمعادية لبعض الدول العربية، ودعوا حكوتهم إلى تجميد الكثير من االتفاقيـات العـسكرية واألمنيـة                

ي سياستها العدوانية ضـد الفلـسطينيين،    واالقتصادية المبرمة مع الحكومة اإلسرائيلية، مادامت ماضية ف       
بينما قام قطاع كبير من الشعب التركي بوقف تعامالته مع الكيان اإلسرائيلي، وامتنع عن تقديم الخدمات                
السياحية للمجموعات اإلسرائيلية الزائرة إلى تركيا، وهو ما شعر به اإلسرائيليون، ممـا دعـاهم إلـى                 

و االصطياف فيها، مخافة رد الفعل الـشعبي التركـي النـاقم علـيهم              االمتناع عن السياحة في تركيا، أ     
  .والغاضب منهم

مناصرة رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان وتبنيه لقضية قطاع غزة ومعاناة سكانه، أكـسبته               
 وحزب العدالة والتنمية الحاكم قبوالً كبيراً في العالم العربي واإلسالمي، الذين رفعوا صـورته والعلـم               

التركي، وهتفوا له ولتركيا الدولة والشعب، وأطلقوا اسمه واسم تركيا على عشرات الشوارع والمـدارس        
والمؤسسات، األمر الذي جعل من صورة تركيا دولةً وشعباً نصيراً للضعفاء، وسنداً لقضايا التحرر مـن           

هميتـه، وعـدم قـدرة      الظلم والقهر، وساعدت في إعادة رسم الدور التركي في المنطقة، وأكدت على أ            
المجتمع الدولي عن االستغناء عنها، فهي العب هام، تحظى بالقبول من الشعوب العربية، وتستطيع القيام               
بأدوار الوساطة بين الدول العربية وإسرائيل، كما تستطيع أن تكون بوابة أوروبا إلـى العـالم العربـي                  

ع غزة وسكانه مكاسب كبيرة، على المـستويات        واإلسالمي، فكانت مكاسبها من مواقفها الصادقة مع قطا       
كلها، العربية واإلسالمية والدولية ومنها األوروبية التي تنتمي إليها جغرافياً، ومكاسـب داخليـة لجهـة                

  .استعادة الدور والثقة بالنفس، واالعتداد بالقدرات واالمكانات
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ن، كلها قضايا أصبحت تهم الشارع      قطاع غزة والقدس والمسجد األقصى والضفة الغربية كما كل فلسطي         
التركي، ينشغل بها األتراك ويتابعونها ويتقصون حقائقها، ويرصدون أبعادها وتأثيراتها علـيهم وعلـى              
المنطقة بصورة عامة، فهي تساهم كثيراً في تشكيل الرأي العام التركي، وتنعكس سلباً أو إيجابـاً علـى                  

املة من أجلها، وهذا ما أدركته األحزاب القومية التركية المنافسة          تأييد األحزاب السياسية المؤمنة بها والع     
لحزب العدالة والتنمية، التي رصدت حجم المكاسب التي جناها حزب العدالة والتنمية من مواقفه المدافعة               
عن قطاع غزة وسكانه، والمتصدية للسياسات اإلسرائيلية المعادية للشعب الفلسطيني، والمعارضة لكـل             

الحرب والعدوان المسلح على قطاع غزة، في الوقت الذي حصدت جميع األحزاب القومية التركية              أشكال  
ما جنته سياساتها السابقة المؤيدة والمساندة إلسرائيل، والداعمة لها ولمواقفهـا العدائيـة ضـد العـرب                 

التركي قـد أقـصى   والفلسطينيين، تراجعاً في حجم المؤيدين لها، والمناصرين لسياساتها، بل إن الشارع            
العديد من األحزاب التركية، وأخرجها خارج الملعب السياسي نتيجةً لوالءاتها اإلسـرائيلية، ولـو أنهـا                
فطنت إلى أن القضية الفلسطينية هي الصوت الذي يقودها إلى قبة البرلمان، وإلـى رئاسـة الحكومـة                  

لها في قعر الصندوق االنتخابي سـوى       التركية، ما كان لها أن تكون على هامش الحياة السياسية، وليس            
  .بضعة أوراق ال تؤهلها ألن يكون لها وجود وتأثير في مستقبل تركيا السياسي

  12/6/2011دمشق في 
  

   فمن؟–إن لم يكن فياض  .61
  دان مرغليت 

برأيي، كـان   . بنيامين نتنياهو قطع شوطا ال بأس به في محاولته جلب ابو مازن الى طاولة المفاوضات              
 امريكـي،   – ويمكنه أن يعرض مبادرة سياسية أوسع، تكون اساسا لموقف مشترك اسـرائيلي              ينبغي له 

فقد قبل مبدأ الدولتين للشعبين، تحدث تقريبا       . ولكن الخطوات الثالثة التي تبناها هي أيضا ليست ال شيء         
االردن من  عن الكتل االستيطانية كخط الحدود المستقبلي السرائيل وقلص مطلب التواجد على طول نهر              

  .وعلى ذلك اجيب برفض فلسطيني. السيادة الى مكوث عسكري طويل
للحاضـرة العبريـة، وخلـق      " الدولة التي على الطريق   "طوال الوقت حاول سالم فياض محاكاة سنوات        

في هذه الفترة ساعدته حكومة نتنياهو فـي        . حقائق ناجزة على االرض حسب نموذج دافيد بن غوريون        
بل واالن أيضا، عندما ارتبط ابو مازن بحماس        . م تكف عن ذلك حتى في أيام التوتر       سلسلة مواضيع، ول  

  . القامة حكومة وحدة فلسطينية
وها هي أعلنت حماس امس بان فياض ال يمكنه أن يواصل كونه رئيس الـوزراء المـشترك للجهتـين                   

ة مركزية في نيل التأييـد      فمن هو الرجل الذي حكمت عليه حماس بالنبذ السياسي؟ انه جه          . الفلسطينيتين
االمريكي واالوروبي للمطالب الفلسطينية؛ ومن خلق بنية تحتية اقتصادية واجتماعية في يهودا والسامرة             
تسمح البو مازن باالدعاء في كل ارجاء العالم بان شعبه ناضج للحصول على المـسؤولية عـن دولتـه            

سرائيلية التي مصدرها في المستوطنات التي تشغل       السيادية؛ ومن بادر وبدأ عدوان المقاطعة للمنتجات اال       
  . بصفته حبيب الغرب. فقط منه. اخوانه الفلسطينيين، والعالم مستعد الن يقبل ذلك منه

 فمن هو المناسب؟ اسماعيل هنية؟ خالد       –اذا كان فياض ليس مناسبا للوقوف على رأس حكومة فلسطين           
واضح للمدرسة الساعية الى العـودة الـى ارهـاب كثيـف            اال اذا كان الممثل ال    . مشعل؟ أحد ال يمكنه   

والعمليات االنتحارية في ظل تراجع االنجازات الفلسطينية الى الوراء وباالساس منع الحل السياسي الذي              
اذا كان هذا هو حال االمر في نهاية اتفاق المصالحة بين فتح وحماس             . يقوم على اساس الدولتين للشعبين    

 فمن يضمن ليس فقط السرائيل بل ولدول        –اذا كان هذا يحصل منذ الخطوة االولى        التي على الطريق، و   
  الرباعية بان هناك من يمكن الحديث معه في فلسطين؟



  

  

 
 

  

            31 ص                                    2175:         العدد       14/6/2011 الثالثاء :التاريخ

 الفلـسطينية علـى جانـب    -فياض هو الرجل االكثر تهديدا على معارضي المفاوضـات االسـرائيلية            
حتمل أال تكون نفدت المياه وانه ال يـزال         إذن ي . وهو يعبر عن االمل في السعي الى حل وسط        . المتراس

  . ال يوجد شريك للمفاوضات
  13/6/2011سرائيل اليوم إ

  13/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   والصندوق الوطني اليهوديبريطانيا .62
  سيريل تاونسند

مثيرة الماضي، وجدتها مليئةً باألخبار الوضيعة وال     ) مايو( أيار   30صباح  » التايمز«عندما فتحت جريدة    
عندئذ سألت نفسي كيف يعقل التحاد رياضي دولي        ). االتحاد الدولي لكرة القدم   (» الفيفا«لالشمئزاز حول   

أن يتسم بهذا القدر من الكذب والفساد، قبل أن يتبادر إلى ذهني مدى السوء التي تتم مـن خاللـه إدارة                     
 في صفحة داخلية، كان التقرير الذي يشير        بيد أن ما لفت انتباهي    . العديد من المنظمات الدولية هذه األيام     

  .إلى عدول رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن دعمه ورعايته للصندوق الوطني اليهودي
لقد أثار ما قرأته دهشتي ألنـه جعلنـي أكتـشف أن            . أعترف أنني كنت أعرف القليل عن هذه المؤسسة       
عملت لسنتين كمساعد سياسي في مكتـب       لكن بما أنني    . كاميرون كان على عالقة بالصندوق في األصل      

زعيم المعارضة، فإني أتذكر بوضوح الضغط الدائم الذي يتعرض له زعيم أي حزب بغية حضه علـى                 
ثمة قاعدتان أساسيتان ينبغـي علـى الـزعيم         . االنضمام إلى هذه الهيئة أو غيرها من الهيئات الغامضة        

عدم خلق أعداء لنفسه هو بالغنى عـنهم،        : ئيس للوزراء اتباعهما بغية النجاة بنفسه ومن ثم التحول إلى ر        
  .وعوضاً عن ذلك، مضاعفة قائمة أصدقائه

غير أن مهمته الحقيقية تكمن     . يحب الصندوق الوطني اليهودي أن يعتبر نفسه منظمة خيرية تُعنى بالبيئة          
، وهي مهمةٌ شاقّةٌ    »وديشراء األراضي بغية إنشاء البنية التحتية الضرورية إلعادة بناء الوطن اليه          «في  
  .»تحويل الحلم الصهيوني إلى حقيقة«بكالمٍ آخر، يهدف الصندوق إلى . للغاية

إذ تعـرف الموسـوعات كلمـة       . مستخدمة هذه األيام علـى نطـاق واسـع        » الصهيونية«لم تعد كلمة    
. »)لـسطين ف(الحركة القومية اليهودية التي تدعو إلى العودة إلى أرض صـهيون            «بأنها  » الصهيونية«

اليوم، يتحدث المرء عن كونه مناصراً إلسرائيل أو مناهضاً لها، في حين أنه يعي، في الوقت عينـه، أن        
تجدر اإلشارة إلـى أن الـصندوق الـوطني         . العديد من اليهود ما زالوا يعارضون مبدأ الدولة اليهودية        

  .»لمشاريع الخيرية في إسرائيل فقطا« مليون جنيه إسترليني في بريطانيا لدعم 15اليهودي يجمع سنوياً 
وقـد  . »أوقفوا حملة الصندوق الوطني اليهودي    «غير أن الصندوق يواجه منظمةً منافسة بريطانية تُدعى         

اللّجنـة الخيريـة    «حاولت هذه المجموعة نيل الصفة الخيرية التي يتمتّع بها الصندوق والتـي ألغتهـا               
وهي تدعي أن الصندوق الـوطني      .  عن تحقيق ذلك حتى اآلن     بيد أن هذه المنظمة عجزت    . »البريطانية

اسـتمرار تهجيـر الفلـسطينيين    «اليهودي يقف وراء االستيالء على األراضي الفلسطينية ويسعى إلـى         
  .»األصليين من أراضيهم

الماضي، وجه كاميرون رسالةً إلى الصندوق يعلمه فيها أنه يستقيل مـن منـصبه              ) مايو(في بداية أيار    
وفي الوقـت الـراهن، ال      .  للصندوق الذي تواله منذ خمس سنوات بعد توني بلير وغوردن براون           كراعٍ

الصندوق الوطني  ) المحافظين والعمال والديموقراطيين األحرار   (يرعى أحد من زعماء األحزاب الثالثة       
ـ . »لضيق الوقت«وقد أشار كاميرون إلى أن سبب قراره يعود  . اليهودي بيهاً باللّغـة  وهو قوٌل بدا لي ش

  .الديبلوماسية التي تعجز عن ذكر السبب الحقيقي
لقد استخدم كاميرون المؤتمر الصحافي الذي عقده مع باراك أوباما خالل الزيـارة الناجحـة للـرئيس                 
األميركي إلى لندن، ليوضح أنه مع اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، إال انه يشعر بالقلق حيال محنـة                  
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من الضروري للفلسطينيين أن يعرفوا أننا نفهم حاجتهم إلـى الكرامـة            «واعتبر أن   . يينماليين الفلسطين 
  .» في إطار تبادل لألراضي كنقطة انطالق1967وإلى إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود العام 

لقد أثار قرار ديفيد كاميرون باالستقالة من الصندوق الوطني اليهودي استياء اللوبي اإلسـرائيلي الـذي                
» جـويش كرونيكـل   «وفي تعليق على ذلك، كتب رئيس تحرير صـحيفة          . رأى في ذلك ازدراء كبيراً    

لقد أثار كاميرون غضب معارضي نتانياهو أيضاً، ولم يعد ممكناً اعتباره وسيطاً            «اليهودية ستيفن بوالرد    
  .»ناورة سياسيةلقد فضل الدخول في م. كان يتعين على كاميرون عدم القيام بأمرٍ مماثٍل. نزيهاً

ويقوم هذا الموقف على حجة قديمة يستخدمها اللّوبي اإلسرائيلي في بريطانيا وهـو أن علـى الحكومـة           
لكن إذا بدأت   . البريطانية أن تبقي على صداقتها مع الطرفين إذا أرادت أن تكون العباً في عملية السالم              

  .التالي ستعجز عن المشاركة في العمليةبانتقاد موقف إسرائيل فإنها بذلك تخسر إحدى الصداقتين وب
غير أن اتخاذ هذا الموقف ليس سليماً، خصوصاً عندما يعامـل اإلسـرائيليون الفلـسطينيين بوحـشية،                 

من هنا، ينبغي على الحكومة البريطانيـة       . ويتجاهلون، بدعمٍ من الواليات المتحدة، قرارات مجلس األمن       
  .اعمة إلسرائيلأن تكون صريحةً وعادلة في مواقفها الد

 14/6/2011، الحياة، لندن
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