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   ألف وحدة سكنية12مخططات استيطانية لبناء : القدس .1
 أمس عن أن لجنة تسريع البناء "إسرائيل"كشف النقاب في  أنه 15/6/2011السفير، بيروت، نشرت 

 ألف وحدة سكنية في القدس 12 حوالييع لبناء االستيطاني في القدس المحتلة شرعت ببحث مشار
وأشار موقع يديعوت احرونوت االلكتروني إلى اجتماع اللجنة الفرعية لمشاريع تسريع  المحتلة وجوارها،

 وحدة استيطانية في 11862 لبناء  مختلفاً مشروعا13ً لحوالي "تحريك أولي"البناء في القدس بغرض 
، جبل "بسغات زئيف" في مشاريع بناء في شرقي القدس، خصوصاًوبين هذه الخطط . القدس وجوارها
وبين المخططات المشروع الذي أثار في حينه أزمة دبلوماسية مع اإلدارة األميركية  .أبو غنيم وجيلو

  ."إسرائيل"ـلدى اإلعالن عنه أثناء زيارة نائب الرئيس األميركي جو بايدن ل
نتنياهو يبذل كل ما في وسعه من أجل "اريف أوفنهايمر أن وأعلن األمين العام لحركة السالم اآلن ي

فباسم المستوطنات يمكن الكذب على نائب . الصدام مع الواليات المتحدة وعزل إسرائيل قبيل أيلول
  ."الرئيس األميركي لتسهيل تحقيق المشاريع التي تحول دون أية تسوية مستقبلية في القدس

األمر يتعلق باجتماع تحريك لتسريع البناء في لواء القدس، "أعلنت أن ولكن وزارة الداخلية اإلسرائيلية 
من أبو غوش وبيت شيمش إلى القدس، وذلك وفق وعد رئيس الحكومة بتكثيف البناء السكني في أرجاء 

والحديث يدور عن مشاريع توجد في مراحل إجرائية مختلفة، قسم منها تمت المصادقة عليه . البالد
وفي كل األحوال فإن المشاريع في بسغات زئيف وما . ائق التي تمنع البناء السكنيوينبغي فحص العو

  . "شابه تمت المصادقة عليها في اللجنة اللوائية، وهي ليست مشاريع جديدة
 اللجنة الفرعية الصهيونية ، أنالقدس المحتلة من 14/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 

، مخططات بناء استيطانية توسعية لعدد من 14/6طاني، ناقشت الثالثاء لتسريع خطى البناء االستي
  . وحدة استيطانية7900المغتصبات الواقعة في شرقي القدس، تتضمن بناء نحو 
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العاملة في الكيان " عير عميم"وأشار الباحث المتخصص في شؤون االستيطان أحمد صب لبن من جمعية 
 وحدة استيطانية 4400تسمح للجانب الصهيوني بإضافة ما يقارب الصهيوني، بأن هذه المخططات س

  .إلى عدد الوحدات القائمة اليوم في شرقي القدس
" بيسغات زئيف" وحدة جديدة في مغتصبة 625هذا وناقشت اللجنة الصهيونية مخططات توسعية لبناء 

لفرعية هو المخطط التوسعي إلضافة شمالي القدس، ولكن المخطط األبرز الذي تم نقاشه من قبل اللجنة ا
 لمحاضر ووفقاً ".راموت شلوموا"أو " ريختس شعفاط" وحدة استيطانية جديدة على مغتصبة 1600

 بالمراحل األخيرة قبيل يمر حالياً" ريختس شعفاط"اجتماع اللجنة الفرعية؛ فإن المخطط االستيطاني في 
  .طرح المصادقة النهائية عليه

  الثالثاءطانية أخرى مشابهة؛ اجتمعت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الصهيونية يوموفي خطوة استي
  . وحدة استيطانية على أراضي بلدة أم ليسون وصور باهر180 آخر لبناء  توسعياً وناقشت مخططاًأيضاً

  
   حماس وفتح في القاهرة شهد اختراقات لتنفيذ اتفاق المصالحةاجتماع: هنية .2

أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة األربعاء ):  أد ب (-غزة
في ملف تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية خالل االجتماع بين حركتي فتح وحماس في " اختراقات"حدوث 

  .القاهرة الثالثاء
 العامة التي انطلقت االربعاء، وقال هنية للصحفيين في غزة خالل تفقده إحدى قاعات امتحانات الثانوية

األخبار التي تصل من القاهرة تتحدث عن أجواء إيجابية وحدوث االختراقات الالزمة من أجل "إن 
  ".تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية

وذكر هنية أن االختراقات الحاصلة ستسهم في تشكيل حكومة التوافق الوطني وتفعيل منظمة التحرير 
ء ملف االعتقال السياسي والتوافق من أجل حل كافة الملفات العالقة على كافة المسارات الفلسطينية وإنها
  .وبشكل متوازن

، معربا عن أمله في أن تصل سفينة المصالحة إلى " مرحلة جديدة"واعتبر هنية أن الفلسطينيين يدخلون 
  .وقطاع غزةبر األمان والبدء عمليا في تنفيذ ما تم االتفاق عليه في الضفة الغربية 

  15/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  رئاسة الحكومة خاضعة للتوافق وال أفرض نفسي على أحد: فياض .3
قال رئيس الوزراء سالم فياض، ردا على سؤال ألحد الصحفيين، أثناء مؤتمر صحفي مع : رام اهللا

حكومة التوافق الوطني، رئيس البرلمان األوروبي، اليوم الثالثاء، حول إمكانية أن يتولى مهمة رئاسة 
والتصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين من حركة حماس، حول رفض الحركة تكليفه بهذه 

إن تشكيل الحكومة بموجب اتفاق القاهرة يخضع لتوافق وطني، وال يمكن أن يكون اختيار ': المهمة
ولكن ': وأضاف .'ذا الموقعرئيس الحكومة إالّ كذلك، ومن ناحيتي، فإنني لم أعرض نفسي يوما لتولي ه
  .'أعود وأؤكد أنه إذا تم التوافق على أن أتولى هذه المهمة، فإنني مستعد للقيام بها

ما أود التأكيد عليه، أن ما يهمني في المقام األول هو أن يتم تشكيل هذه الحكومة في ': وتابع فياض
توافق على رئيس الوزراء، والبدء في أسرع وقت ممكن، ال بل وأال يسمح بانقضاء هذا األسبوع دون ال

 .'تشكيل الحكومة، ألننا بحاجة إلجراءات عملية للبدء الفوري في إعادة توحيد الوطن ومؤسساته
ولذلك فإنني أعود وأؤكد أنني ال يمكن أن أقبل بأن يكون عدم التوافق علي، سببا ألي تأخير ': وأضاف

ال أفرض نفسي على أحد، وال أريد ': ء رده بالقولوختم رئيس الوزرا .'إضافي في تشكيل الحكومة
  .'إطالقا ألي كان أن ينظر إلي وكأنني مفروض عليه

  14/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا تسهم في دفع عملية السالم: عباس .4

 الفلسطينية، محمود عباس، في مدينة رام اهللا وفدا من التقى رئيس السلطة:  زهير أندراوس- الناصرة 
قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، في مطلع األسبوع، في لقاء بحث آخر المستجدات المتعلقة بالعملية 

  .السلمية واالتصاالت الدولية المبذولة إلحيائها
ة السالم إلى اإلمام من خالل وقال عباس إن المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا تسهم في دفع عملي

  .توحيد الشعب الفلسطيني وتشكيل حكومة تكنوقراط تعيد إعمار قطاع غزة وتحضر لالنتخابات القادمة
جمال . وقد شارك في االجتماع عدد من قادة التجمع الوطني، بينهم رئيس الحزب واصل طه، والنائب د

  .زحالقة
جتماع الذي عقد عقب اجتماع الوفد مع الرئيس محمود عزام األحمد إن اال' فتح'وقال عضو مركزية 

عباس، ناقش األوضاع السياسية، خاصة المأزق الذي تمر به عملية السالم والخيارات الفلسطينية 
األخرى في ضوء إفشال حكومة نتنياهو للمفاوضات التي ترفض وقف االستيطان ووجود مرجعية 

  .1967واضحة للمفاوضات على أساس حدود عام 
وأضاف أنه تم بحث استمرار التنسيق المشترك بين التجمع وحركة فتح، وتعميق هذه العالقة بما يخدم 

  . األهداف المشتركة بينهما
  15/6/2011القدس العربي، 

  
  األجهزة األمنية في الضفة تنتهك حقوق المواطن:  التشريعي الفلسطينيالمجلسرئيس  .5

االعتداء اآلثم الذي قامت به "الفلسطيني الدكتور عزيز دويك استنكر رئيس المجلس التشريعي : رام اهللا
عناصر من الشرطة النسائية الفلسطينية على النائب منى منصور، أثناء تواجدها في اعتصامٍ تضامنيٍّ مع 

  ".المختطفين في سجون السلطة الفلسطينية
ب كمواطنة أوال، ثم انتهاكًا تجاوز للقانون، واعتداء على النائ"واعتبر دويك أن هذا االعتداء هو 

  ".للحصانة البرلمانية التي تتمتع بها
وشدد على أن اعتداءات األجهزة األمنية المتواصلة على المواطنين وعلى النواب في الضفة الغربية، 

تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطن الفلسطيني، وتمثل عقبةً أمام تحقيق المصالحة الوطنية، وتجاوزا "
ا من األجهزة األمنيةخطير."  

على أن أهم بند يجب تطبيقه في موضوع المصالحة هو اإلفراج عن المختطفين، " التشريعي"وأكد رئيس 
كل ذلك على طريق تهيئة األجواء النتخابات شفافة "ووقف االعتداءات المتكررة لألجهزة األمنية، 

  ". ومرضية في األراضي الفلسطينية
تور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، اعتداء األجهزة األمنية من جانبه؛ استنكر الدك

انتهاكًا خطيرا للحصانة البرلمانية "في مدينة نابلس على النائب منى منصور وابنتها، مؤكدا أن ذلك يعد 
  ".للنائب منصور

 14/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  67إذا تم ضمان أرضية مالئمة لمفاوضات على حدود  لألمم المتحدة نذهبلن : نمر حماد .6
قدس "أكد المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد في تصريحات خاصة لـ  :رام اهللا
بالتأكيد نرحب في السلطة : "ترحيب الجانب الفلسطيني بالمسعى األوروبي في عملية السالم، وقال" برس

 ووقف االستيطان، 1967لعودة إلى المفاوضات على أساس حدود عام الفلسطينية بأي جهد يضمن لنا ا
وبالتالي نحن نرحب بالمساعي األوروبية في هذا المجال، وإذا تمكن األوروبيون من ضمان األرضية 
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المقبل ) سبتمبر(المالئمة لمفاوضات على األسس التي ذكرت، فلن نذهب إلى األمم المتحدة في أيلول 
  .، على حد تعبيره"ف بالدولة الفلسطينية من جانب واحدللمطالبة باالعترا

 14/6/2011قدس برس، 
  

  تنفي تمويل عمليات ضد االحتالل غزةالداخلية في  .7
لوزيرها فتحي ” اإلسرائيلية“وصفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة االتهامات : غزة

وحملت وزارة الداخلية في تصريح . ”ت كاذبةادعاءا“حماد بتمويل مجموعات مسلحة في غزة بأنها 
، المسؤولية الكاملة )الشاباك(” اإلسرائيلي“نشرته على موقعها االلكتروني، أمس، جهاز االستخبارات 

  .المترتبة على هذه األكاذيب
  15/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  لمتحدة ااألمم سترحب بأي مبادرة سياسية تعفيها من معركة في السلطة: نبيل عمرو .8

اكد نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو :  وليد عوض- رام اهللا
الثالثاء بأن القيادة الفلسطينية سوف تتراجع عن فكرة ' القدس العربي'المجلس االستشاري لحركة فتح لـ

لة الفلسطينية على حدود عام المقبل لمطالبتها باالعتراف بالدو) سبتمبر(التوجه لالمم المتحدة في ايلول 
القيادة الفلسطينية '، اذا ما قدم اليها اية مبادرة سياسية تعيدها للمسار السياسي التفاوضي، وقال 1967

سترحب بأي مبادرة سياسية تعفيها من معركة في االمم المتحدة وتفتح امامها المسار السياسي 
  .'التفاوضي

 الفلسطيني السابق في القاهرة بأن فتح مصرة على تولي وعلى الصعيد الداخلي كشف عمرو السفير
فتح مصممة على ان يكون رئيس 'واضاف . الدكتور سالم فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية المرتقب

  .'الوزراء القادم هو الدكتور سالم فياض ولها اسبابها الكثيرة والوجيهة ايضا
لمجلس االستشاري لحركة فتح الذي شكلته اللجنة بأن ا' القدس العربي'ومن ناحية اخرى كشف عمرو لـ

المركزية أواخر العام الماضي ويضم اعضاء اللجنة المركزية السابقة اضافة العضاء من المجلس 
   .الثوري السابق وكفاءات من الحركة الغي ولم يعد قائما

ولالطالع على نص في الحوار الذي اجرته معه امس الثالثاء، ' القدس العربي'وجاءت اقوال عمرو لـ
  : الحوار يرجى الضغط على الرابط التالي

today=fname?asp.index/uk.co.alquds.www://http\14data=arc&htm.940qpt\2011\06\06-14\14htm.940tqp  
  

 15/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

   جاء بعد بيانات وملفات تم تحليلها والتحقيق بهافتحقرار فصل دحالن من : نجاة أبو بكر .9
في مدينة نابلس نجاة أبو بكر بمحاكمة أي » فتح«طالبت النائب بالمجلس التشريعي عن : الضفة الغربية

وأشارت أبو بكر في حديث  .عن الوطن، حسب قولهاشخص يخطئ بحق القضية الفلسطينية وإبعاده 
قرار فصل دحالن من الحركة جاء بعد بيانات وملفات تم تحليلها والتحقيق «الى أن » السبيل«خاص مع 

بها من قبل أشخاص ولجنة مختصة، أنا لم اطلع عليها وال يجوز لي أن أفتي بها، لكن أي إنسان تحت 
ه، بل يجب محاكمته وإبعاده عن الوطن، فهو بذلك أسقط أي مسمى يخطئ بحق القضية يجب فصل

يجب أن نبدأ بمحاسبة الكبار قبل الصغار، حتى يتعلم الصغار من ذلك، «: وأكدت. »جنسيته الفلسطينية
وأنا شخصيا مع المحاسبة الجادة إن توفرت األدلة القاطعة التي تثبت التهم الموجهة ضده، لكن علينا أن 

  .»وجد من اتهامات وان نسمع من الطرف اآلخر ماذا لديه قبل صدور أي قرارنتريث لنعرف ماذا ي
  14/6/2011السبيل، عمان، 
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 مشعل لحسم تشكيل الحكومة  و الثالثاء القادم في القاهرة بحضور عباس تلتقيان وفتححماس  .10

 اليوم ثالثاء أنهتا الحماس وفتح،من القاهرة، أن حركتي  14/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  نشر
 على ملفي إنهاء االعتقال ءاللقااألول من جوالت الحوار من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة، حيث تمحور 

 . السياسي والتشكيلة الحكومية
إنه تقرر استئناف اجتماعات حماس وفتح الثالثاء : "وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس

وأكد الرشق أن أجواء اجتماعات اليوم كانت  ".لد مشعل، بحضور محمود عباس وخا)21/6(القادم 
إيجابية، وأنه تمت مناقشة قضية المعتقلين السياسيين في الضفة، والتأكيد على إنهاء هذا الملف، ووضع 
آليات لمتابعته، وقد قام كل طرف بتسليم قائمة المعتقلين لديه، الذين لم يتم اإلفراج عنهم، وأسباب ذلك، 

 . تها بين الطرفينوسيتم متابع
وبخصوص تشكيل الحكومة فقد تباحث الطرفان باألسماء المقترحة لرئاسة الوزراء، واتفقا على استكمال 
ذلك بحضور عباس ومشعل، وقد أكدت حماس خالل االجتماع عدم موافقتها على تولي سالم فياض 

 . رئاسة الحكومة
صرية مراد موافي، ومسؤول الملف الفلسطيني رئيس المخابرات الم) األمس(وشارك في لقاءات اليوم 

 . في المخابرات المصرية الوكيل محمد إبراهيم
  إسماعيل رضوان، القيادي في حماس أنه جرى االتفاق مع فتح، خالل اجتماع الثالثاء.من جانبه؛ أكد د

المركز "تلقى وقال في تصريحٍ مقتضب  .في القاهرة، على إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بشكٍل كامٍل
نسخةً منه، إنه جرى االتفاق أيضا على حل مشكلة جوازات السفر، إلى جانب " الفلسطيني لإلعالم

االتفاق على عقد اجتماع الثالثاء المقبل بحضور رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، ورئيس 
  . السلطة محمود عباس، لحسم بقية الملفات وتشكيل الحكومة

نائب ، أن حكمت يوسف نقال عن مراسلتها، من القاهرة، 14/6/2011ة سما اإلخبارية، وكالوجاء في 
رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، أكد في تصريح للصحافيين عقب اختتام جلسة 

األجواء كانت طيبة وقطعنا شوط طيبا في كل الملفات المطروحة بما في "المباحثات الثانية بالقاهرة أن 
   ."ملف المعتقلين والحكومةذلك 
هذه فرصة طيبة لنقول لشعبنا الفلسطيني إننا أنهينا ملف االنقسام الفلسطيني واتفقنا على معظم ": وقال

  . "المسائل ويوم الثالثاء المقبل سنغلق كل هذه الملفات وسيكون هناك رئيس وزراء وحكومة متفق عليها
عضو اللجنة من القاهرة، أن  14/6/2011، )وفا(ة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينيوذكرت 

 خالل مؤتمر صحفي عقده عصر الثالثاء، ، قالللحوار عزام األحمدها المركزية لحركة فتح ورئيس وفد
إن جلسة : في القاهرة، عقب انتهاء جلسة الحوار الثنائي، الذي جمع وفدي فتح وحماس بمقر المخابرات

 مريحة وإيجابية جدا، وجدول األعمال كان يتضمن استكمال ملف الحوار مع حماس هذا اليوم كانت
المعتقلين وأنجز بالكامل، كما عبر الطرفان عن ارتياحهما من الخطوات التي تمت حتى اآلن في هذا 
الموضوع، كما عبر الراعي المصري الذي يتابع هذا الملف عن ارتياحه أيضا، ونعتبر أن هذا الملف قد 

  .أغلق
كان هناك نقاش صريح وواضح، واتفقنا على أن الحكومة تكون :  للحكومة، فقال األحمدأما بالنسبة

بالتوافق، وناقشنا األمر بشكل جدي وعملي، وفي النهاية ارتأينا أن نستكمل ذلك في جلسة يوم الثالثاء 
 المقبل الموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة، بمشاركة الرئيس محمود عباس

  .ومشعل
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جرى اتصال هاتفي مع الرئيس وتم االتفاق معه على المشاركة في الجلسة المقبلة، التي ستكون : وأضاف
نهائية إلعالن تشكيل الحكومة، كما أن وفد حماس اتصلوا على مشعل، الذي وافق على المشاركة في 

  .هذه الجلسة
فياض كمرشح لمنصب رئيس وردا عن سؤال حول صحة األنباء التي ترددت عن استبعاد سالم 

ال نريد الحديث عن استبعاد، ولكن اتفقنا على أن يكون هناك توافق في هذا : الوزراء، أجاب األحمد
  .الموضوع، وحتى اآلن التوافق لم يتم، وأرجو من وسائل اإلعالم تناول المسألة بشكل إيجابي

كون رئيس الحكومة من غزة، قال وردا عن سؤال حول صحة األنباء التي تتردد عن تمسك حماس بأن ي
  .موضوع أن يكون رئيس الحكومة من غزة أو من رام اهللا لم يطرح في االجتماع: األحمد

  
  أبو زهري ينفي طرح هنية لرئاسة الحكومة المقبلة .11

فرانس "نفى سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس لوكالة  :وكاالت -  مراد فتحي - القاهرة
ه ستطرح إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة والقيادي في حماس رئيسا لحكومة  أن تكون حركت"برس

أي رئيس للحكومة .. في الوقت نفسه حماس ترفض سالم فياض رئيسا للحكومة"التوافق الوطني قائال 
  ".يجب أن يتم اختياره بالتوافق

  15/6/2011الشرق، الدوحة، 
  

  ه لترشيح محمد مصطفياستبعاد فياض بشكل نهائي واتجا: سماوكالة  .12
 االجتماع الذي عقد بين أن" سما"كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لوكالة :  حكمت يوسف- غزة 

في القاهرة الثالثاء ان اختالفا كبيراً بين الحركتين حول هو هوية اسم رئيس وزراء ) فتح وحماس(
 المرشحة األسماء سالم فياض من قائمة .داد  الوفدين اتفقا على استبعأن إليمشيرة (..)  الحكومة المقبلة

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها لترشيح محمد مصطفى، المستشار  .لرئاسة الوزراء للحكومة
 للرئيس عباس باعتباره شخصية اقتصادية لها وزنها وهو ما تحتاجه الحكومة الفلسطينية االقتصادي
ر قطاع غزة، فضالً عن اإلعداد لالنتخابات الرئاسية  ستكون مسئولة عن إعادة إعماالتيالجديدة، 
 تعليمات وإصدار ملف االعتقال السياسي إنهاء الحركتين توافقتا على أنوبينت المصادر  .والتشريعية

  . مواطن العتبارات سياسيةأي بغزة والضفة بعدم اعتقال األمنية األجهزةلكل 
  14/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   ملف المعتقلين يؤثر سلبا على المصالحةاراستمر: الرشق .13

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق الثالثاء قبيل انطالق لقاء المصالحة : القاهرة
من ضرب وإساءات أثناء اعتصامهم في  في القاهرة ما تعرضت له النائب منى منصور وأهالي المعتقلين

  . ين، معتبرا أن من يقف وراء ذلك يريد عرقلة المصالحةنابلس للمطالبة باإلفراج عة المعتقل
أن قرار مركزية فتح باختيار فياض رئيسا للوزراء ال يعنينا، وال يمكن لطرف فرض خياراته : "وأضاف

ورفعها عن طاولة التداول وعدم إضاعة وقت . واألصل استبعاد األسماء الخالفية. على الطرف اآلخر
 الشعب الفلسطيني وربط مصير المصالحة بتسمية فالن أو عالن رئيسا وال يجوز حشر.. شعبنا بها
  ".شعبنا أكبر من كل األسماء.. للحكومة

  14/6/2011قدس برس، 
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  حماس ربطت فتح مقراتنا بغزة بإعادة مكاتبها بالضفة : قيادي في فتح .14
إن حركته تجري حالياً , اءالثالث, قال دياب اللوح مفوض العالقات الوطنية والقيادي في حركة فتح: غزة

 الفتاً إلى أن ذلك المخطط قائم قبل ، لألطر والهيئات القيادية في قطاع غزة،"صياغة وتشكيل"إعادة 
أن حركته ": وكالة قدس نت لألنباء"وأكد اللوح خالل حديثه لمراسل  .توقيع المصالحة بين فتح وحماس

 ثنائي بين اجتماعحركة حماس خالل على , طرحت موضوع إعادة فتح مقرات الحركة في غزة
األمر ضروري :" قائالً,  إال أن حماس ربطت الموضوع بإعادة فتح مقراتها في الضفة الغربية،الطرفين

  ".وال بد من تطبيقه في أسرع وقت, وحيوي وداللة كبيرة على جدية المصالحة
  14/6/2011وكالة قدس نت، 

  
  المدنية في البيان الوزاري   إلقرار حقوق الالجئين تدعوحماس: لبنان .15

بإدراج دعم حق العودة والعمل على " علي بركة الحكومة الجديدة  في لبنانطالب ممثل حركة حماس
إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان وإعطاء األولوية إلعادة إعمار مخيم نهر 

  ."البارد المنكوب في بيانها الوزاري
 إلىالحكومة "، داعياً "الحرص على إقامة أفضل العالقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني"ة وأكد برك

إجراء حوار جاد مع القوى السياسية الفلسطينية لمعالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين بما يحقق مصلحة 
  .الشعبين اللبناني والفلسطيني

  15/6/2011السفير، بيروت، 
  

  لدواء في غزة مع رئيس تجمع أطباء لبنان يبحث أزمة ابركةعلي  .16
بحث ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة مع رئيس تجمع أطباء لبنان الدكتور غسان جعفر، : بيروت

 األوضاع الصحية في قطاع غزة، نتيجة الحصار المفروض على القطاع للسنة الخامسة على التوالي، ال
  .ة من نقص كبير في األدوية الضروريةسيما أزمة الدواء، حيث تعاني مستشفيات غز

وقد اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق لتأمين األدوية الضرورية من لبنان إلرسالها إلى غزة، عبر 
حملة تجمع أطباء لبنان، وبالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية والهيئات الخيرية والطبية اللبنانية 

  .والفلسطينية
  14/6/2011قدس برس، 

  
   قياديا في فتح بقلقيليةيعتقلالحتالل ا .17

إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت فجر الثالثاء، : قالت حركة فتح في بيان صادر عنها: قلقيلية
وشقيقه توفيق،  )شمال الضفة الغربية المحتلة(القيادي محمد ولويل أمين سر حركة فتح في منطقة قلقيلية 

وغيره من اإلجراءات يؤكد على نية حكومة اليمين اإلسرائيلية هذا اإلجراء التعسفي "معتبرة أن 
  ".المتطرفة بقيادة نتنياهو عدم الجدية في تحقيق السالم العادل في المنطقة

  14/6/2011قدس برس، 
  

   المسؤولين عن قمع المتضامنين معهمبمحاسبةالمعتقلون في سجون السلطة يطالبون  .18
 سجون السلطة الفلسطينية، بتقديم المسؤولين عن أحداث قمع طالب المعتقلون السياسيون في: نابلس

وقالوا في بيان  .االعتصامات السلمية المطالبة باإلفراج عنهم، إلى المساءلة القضائية لضمان محاسبتهم
إن استخدام األجهزة األمنية الفلسطينية القوة لقمع وتفريق "نه، الثالثاء، منسخة " قدس برس"تلقت 

ياً والمدعومين أصالً من قبل نواب المجلس التشريعي والشخصيات المستقلة ومراكز المعتصمين سلم
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حقوق اإلنسان، يدل على النوايا المبيتة لتخريب المصالحة، وعقلية القمع واالستبداد المصالحة، وتقيد 
  ".الحريات المتجذِّرة عندهم

  14/6/2011قدس برس، 
  

  مخطط انقالبي لدحالن استخباراتي عربي حذر عباس من مسؤول: صفا .19
ترى مصادر كثيرة من حركة فتح والعارفين بشأنها أن هذه هي الضربة القاضية لمحمد : الضفة الغربية

دحالن على الرغم من أن لجنة التحقيق التي شكلت في السابق لم تكن جدية في ممارسة تحقيق فعلي معه 
  . التي وقع فيها دحالنكما أي شخص يكون متهما بقضايا على درجة من الخطورة كتلك

إن القشة التي قصمت ظهر البعير في العالقة بين عباس ودحالن " صفا"ويقول قيادي في حركة فتح لـ
  . بدأت في حادثتين فجرتا سلسلة أحداث تراكمية من التجاوزات السابقة لدحالن

س ووصفه بالعاجز  قبل أكثر من عام حين تهجم دحالن على الرئي-والحديث للقيادي- الحادثة األولى 
؛ خالل لقاء لكوادر حركة فتح في كرواتيا أثناء "أنا أقرر وعباس يوقع"وقدح بحقه كثيرا ومن ذلك قوله 

  .تلقيه  العالج هناك من انزالق غضروفي، وتم تسجيل حديث دحالن ونقله للرئيس
 استقبل استقبال الرئيس والحادثة الثانية كانت حين زار دحالن الجامعة العربية األمريكية في جنين حيث

من قبل شبيبة فتح وتم مخاطبته بالرئيس دحالن، وزادوا على ذلك حين رفعت صوره فقط على اليافطات 
  .مع شعار حركة فتح دون صور الرئيسين أبو عمار وعباس

لقد كانت هناك تحركات أمنية مشبوهة لدحالن أيام الرئيس عرفات، : كما نقل عن جبريل الرجوب قوله
 ننسق مع اإلسرائيليين بأوامر من عرفات، أما دحالن فكان يقيم تحالفات مع اإلسرائيليين وتحالفات كنا

  . مع جهات أمنية غربية خارج نطاق السلطة وهو ما كان يغضب عرفات
ونوه القيادي إلى أن مسئول استخباراتي عربي زار رام اهللا على عجل قبل عام وحذر الرئيس من 

  . لالنقالب عليه مما حدى بالرئيس للتحرك على الفورمخطط يقوده دحالن 
منذ تلك اللحظة بدأت عمليات دهم مفاجئة لكل من له عالقة بدحالن، : واستطرد القيادي الفتحاوي قائال

وتم اكتشاف عمليات تسليح لمجموعات، قسم منها أعضاء سابقون في كتائب شهداء األقصى، وتركزت 
  .  الغربيةتلك المجموعات في شمال الضفة

وكشفت االعتقاالت أن دحالن كان يتجه لتشكيل قوة عسكرية ضاربة تتبع له في الضفة، وهو ما جعل 
كثيرين من المتورطين في تلك المجموعات يصدرون بيانات مبايعة للرئيس عباس عقب انكشاف 

  . المخطط حتى ال يخسروا مواقعهم
ول عربية للقضاء على نفوذ دحالن، ومن ذلك وأكدت مصادر أن الرئيس عباس أخذ ضوءا أخضر من د

لقد طفح الكيل يا سيادة : "حديثه مع مدير المخابرات المصرية السابق عمر سليمان حين قال له الرئيس
، أصبح اآلن يلعب هو "الزنوبة"الوزير، فدحالن الذي كان فقيراً معدما، وخرج من فلسطين وهو يلبس 

  ".لماليينبا) خالد سالم(وصديقه محمد رشيد 
  14/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   دولة لمعارضة االعتراف بالدولة الفلسطينية30 على تجنيد يعملنتنياهو  .20

 دولة، على األقل، تعارض 30قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إنه يعمل على تجنيد 
  . دولة192ة من بين االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحد

وكان نتانياهو قد التقى يوم أمس، الثالثاء، مع رئيس البرلمان األوروبي البروفيسور جيرزي بوزيك، 
سبتمبر، تعارض /  دولة على األقل، قبل أيلول30وأكد في حديثه على أنه يجب البدء بمبادرة لتجنيد 

  ".ة الغالبية األخالقيةخط"االعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك في إطار ما أسماه 
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ونقل عن نتانياهو قوله إنه في حال جرى التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة لن تكون الدول 
إذا حصل "وأضاف . المعارضة لالعتراف بالدولة الفلسطينية هي الغالبية، ولكن سيتم تحقيق توازن

نوا على استعداد لتقديم تنازالت من الفلسطينيون على ما يريدونه، فسوف يروق لهم ذلك، ولن يكو
  ".جانبهم

وقال أيضا إنه ال يضع شروطا مسبقة إلجراء المفاوضات، رغم أنه كان يستطيع القول ألبو مازن أن 
  .على حد قوله. يأتي إلي بعد أن يسيطر على قطاع غزة

، وإنما يعني أن يجب قول الحقيقة، السالم ال يعني أن إسرائيل تتنازل عن أجزاء من البالد"وأضاف 
  ".الفلسطينيين يتنازلون عن الرغبة في القضاء على إسرائيل

  15/6/2011، 48 موقع عرب
  

  ليبرمان يهاجم مبادرة االتحاد األوروبي الستئناف المفاوضات .21
هاجم وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، مبادرة االتحاد :  برهوم جرايسي- الناصرة

ة، الداعية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني على أساس األوروبي الجديد
 كمرجعية للمفاوضات مع 1967خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما، الذي في صلبه اعتماد حدود 

قال ليبرمان في حديث إلذاعة جيش االحتالل أمس، إن مبادرة أشتون محاولة وتعديالت متفق عليها، 
يش سلم أولويات المجتمع الدولي، إنهم يريدون وضع الشأن الفلسطيني على رأس سلم األولويات لتشو

  .بدال من الوضع في إيران وسورية، حسب تعبيره
إننا نعرف الكثير من المبادرات، وليس من اليوم بل منذ زمن، فهناك مبادرة "وتابع ليبرمان قائال، 

أقول لهم ) وزراء الخارجية في العالم( حينما أتكلم مع زمالئي فرنسية ومبادرة لمؤتمر في موسكو، ولكن
إنكم تحاولون أخذ القصة الفلسطينية، وتقلبون سلم أولويات الشرق األوسط الطبيعي، فانظروا ماذا يجري 
في سورية واليمن، وال نذكر بعد الوضع في إيران والباكستان والسودان وأفغانستان ال يمكن مقارنة 

، إن وضع الشأن الفلسطيني على )إسرائيل(ا يجري في العالم العربي وبين ما يجري هنا الوضع بين م
  ".رأس سلم األوليات هو عمل ساذج

  15/6/2011، الغد، عمان
  

  ويدعو األسد لالستقالة...  عملية عسكرية ضد سوريايعارضليبرمان  .22
مر صحفي مشترك مع نظيره قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان خالل مؤت: وكاالت

األلماني غيدو فيسترفيله في القدس اليوم الثالثاء إن على الرئيس السوري بشار األسد االستقالة من 
  .منصبه على اثر مقتل عدد كبير من السوريين في احتجاجات شهدتها البالد في الشهور األخيرة

اج واضح لدى كل من يرى القمع في سورية االستنت"ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ليبرمان قوله إن 
  ". وعلى الرئيس األسد االستقالة بأسرع ما يمكن من منصبه

ودعا ليبرمان دول االتحاد األوروبي إلى إعادة سفرائها من دمشق احتجاجا على انتهاكات حقوق اإلنسان 
أن أرى خطوات حقيقية ما نشاهده في سورية هو أمر ال يقبله العقل، وأنا أتوقع "في سورية وقال إن 

  ". ضد هذا النظام ويتعين على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أن تعيد سفراءها من دمشق
  ".في حال بقي هذا النظام فإن هذه ستكون رسالة سيئة للغاية وسيستمر في قمع الهبة"وأضاف 

ويوجد لدى المجتمع الدولي ال مكان لتدخل عسكري في سورية وليس واجبنا أن ندعو إلى ذلك، : "وقال
  ". رافعات كافية من أجل الضغط على األسد ليتنحى عن منصبه وعلى المجتمع الدولي استخدامها

  14/6/2011، 48موقع عرب
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  السلطات المصرية تلقت كافة التوضيحات و"..إسرائيل"ـجرابيل ليس جاسوسا ل: ليبرمان .23
ايالن جرابل ” اإلسرائيلي“غدور ليبرمان، أمس، أن افي” اإلسرائيلي“زعم وزير الخارجية : )وكاالت(

  .”إسرائيل“الذي اعتقلته السلطات المصرية، لم يقم بأي أنشطة تجسس لمصلحة 
أستطيع القول بشكل قاطع أن هذا الطالب الذي ربما كان سلوكه “وقال ليبرمان إلذاعة جيش االحتالل 

إنه خطأ “وأضاف . ”أو أمريكا أو القمر” إسرائيل“ت غريباً وغير مسؤول، ال عالقة له إطالقاً باستخبارا
  .”أو سلوك غريب من قبل السلطات المصرية التي تلقت كافة التوضيحات من جانبنا

يفهمون أنه يتوجب وضع حد في أسرع وقت ممكن لهذا الموضوع، آمل بأن ينتهي “وأردف المصريون 
  .”حيلكل هذا في األيام المقبلة، وأن يتم ذلك عن طريق التر

لمصلحة ” التجسس”كما رفض والدا جرابل، االتهامات التي وجهتها السلطات المصرية البنهما ب
  .”إسرائيل“

  15/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  لم تخسر بعد المعركة الدبلوماسية في األمم المتحدة" إسرائيل: "أيالونداني  .24
ائيلي، داني أيالون عن اعتقاده بأن أعرب نائب وزير الخارجية اإلسر:  عبدالرؤوف أرناؤوط- القدس

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن أيالون نصح . بالده لم تخسر بعد المعركة الدبلوماسية في األمم المتحدة
يجتاح إسرائيل في سبتمبر بالتصدي له بخطوات عملية، ) تسونامي سياسي(أولئك الذين يتحدثون عن 

الصعيد، مشيرا إلى نجاح المسعى الدبلوماسي اإلسرائيلي في ملمحا إلى تحقيق إنجازات مؤثرة على هذا 
  .دول أميركا الالتينية، غير أنه أقر بالصعوبات التي تواجهها إسرائيل على الساحة األفريقية
  15/6/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
   تل أبيب والقدس مهددة بالدمار بالصواريخ في إي حرب مقبلة: قيادة الجبهة الداخلية .25

عرضت قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست خريطة : القدس
للمناطق اإلسرائيلية الواقعة تحت تهديد الصواريخ فى أى حرب مستقبلية، مرجحة سقوط عشرات 

  . الصواريخ على مدينة تل أبيب والقدس الغربية ودخولهما تحت دائرة التهديد
يائير "اإلسرائيلية أنه جرى تقديم هذه المعلومات من قبل الجنرال " يديعوت أحرانوت" صحيفة وذكرت
قائد الجبهة الداخلية خالل جلسة خاصة للجنة الخارجية واألمن، وبحضور رؤساء السلطات " جولن

طيات المحلية، حيث تناولت الجلسة استعدادات السلطات المحلية فى أوضاع الطوارئ، بناء على المع
  . الجديدة التى قدمتها الجبهة

مدة الحرب خالل أية مواجهة مقبلة ستكون طويلة أكثر وعدد الصواريخ "وقال جولن أمام اللجنة إن 
  ".سيكون أكبر، وكذلك مدها سيكون كبيرا، وسيالحظ تحسن ودقة فى إصابتها لألهداف

المعطيات المقدمة مبنية " الداخلية أن رئيس الفرع السكانى بالجبهة" أفى ميشور"من جهته أوضح العقيد 
على معطيات استخبارية ومعطيات أخرى، وكل رئيس بلدية تسلم سيناريو لتعامل مع كم الصواريخ 

  ".المتوقع سقوطها خالل أية مواجهة مقبلة وحجم الضرر الذى ستحدثه
المراكز السكانية "وفى السياق نفسه، قال رئيس لجنة الخارجية واألمن بالكنيست شاوؤل موفاز إن 
  ".أصبحت هدفاً فى الحرب المقبلة والصواريخ التى ستتساقط ستخلق شلالً فى الحياة العامة
  15/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  سبتمبر/ لمواجهة استحقاق ايلولل استعداداًقنتنياهو يصرف ماليين الشوا": مركزيةقضايا " .26
ي امس عن الخطة االسرائيلية التي يجري تنفيذها على العبر» قضايا مركزية«كشف موقع : رام اهللا

ارض الواقع لمواجهة استحقاق ايلول القادم واالعالن عن الدولة الفلسطينية المستقلة في االمم المتحدة، 
والتي رصد لها ماليين الشواقل من قبل رئيس الوزراء االسرائيلي بنيماين نتنياهو وبعيدا عن وسائل 

 الشرطة اإلسرائيلية تدريبات مكثفة لقمع أية تظاهرات قد تنطلق في داخل الخط فيما تجري. االعالم
  .االخضر وفي الضفة الغربية في شهر أيلول المقبل

فان الخطة االسرائيلية تستند الى امكانية اندالع احداث واسعة في » قضايا مركزية«وبحسب موقع 
افة الى مناطق الحدود مع سوريا ولبنان وكذلك ، باالض48الضفة الغربية والقدس الشرقية ومناطق عام 

االول يتعلق بالجيش االسرائيلي ووضع الخطط : مصر واالردن، وقد قسمت هذه الخطة الى شقين
لمواجهة االحداث خاصة على المناطق الحدودية، والثاني يتعلق بالشرطة االسرائيلية التي يجري اعدادها 

  .لمواجهة هذا الموقف في ايلول المقبل
واضاف الموقع انه يجري تدريب اعداد كبيرة من عناصر الشرطة االسرائيلية على كيفية تفريق 

 باالضافة الى المستوطنات في 48تظاهرات واسعة، وكذلك كيفية التعامل معها خاصة في مناطق عام 
س الضفة الغربية، وهذه التدريبات تجرى بشكل سري وبعيدا عن وسائل االعالم، حيث وصل اول ام

طاقم لصحيفة هأرتس الى موقع تدريب الشرطة االسرائيلية، وقد قام الضابط المسؤول عن التدريب 
  .بابعاد هذا الطاقم بعد شكوكه بانه من الصحافة

واشار الموقع الى ان نتنياهو يقوم بصرف ميزانيات تصل الى ماليين الشواقل على هذه الخطة، والتي 
 التجمعات االستيطانية في الضفة الغربية، من حيث اقامة مزيد من يجري تنفيذها على الواقع خاصة في

المالجئ داخل المستوطنات، وكذلك تحصين كافة المستوطنات في الضفة من خالل مزيد من الجدران 
الشائكة والكهربائية، باالضافة لتخزين مزيد من الوسائل القتالية والسيارات المصفحة، وكذلك السماح 

  .الشخصي للمستوطنين بهدف الدفاع عن انفسهم في حال اختراق هذه المستوطناتبامتالك السالح 
  15/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ما يحدث في مصر هو التمهيد لعودة الخالفة اإلسالمية على يد اإلخوان المسلمين  : شافيطشبتي  .27

بق شبتي شافيط في مقابلة مع موقع األس) الموساد(قال رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلية : محمد عطية
العالم العربي وفي ظل ما يشهده من ثورات شعبية أصبح "اإلخباري اإلسرائيلي إن " بورت تي بورت"

من "، معربا عن تشاؤمه من نتائج تلك الثورات، مشيرا إلى أنه "مليئا بالصراعات بشكل لم يسبق له مثيل
ية من ثورتي مصر وتونس رغم نجاح الجماهير الشعبية الصعب خروج أنظمة ديمقراطية وليبرالية عرب

  .، على حد زعمه"في تلك الدولتين في إسقاط الحكام، ال توجد أي مؤشرات على تغير ديمقراطي
وأعرب عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك حكم ديمقراطي في مصر، ورأى أن ما يحدث اآلن هو تمهيد 

، والذين وصفهم بأنهم األكثر أهمية وفعالية وتنظيما في "لميناإلخوان المس"للخالفة اإلسالمية على يد 
مصر، كما أن لديهم الفرصة في التحول لكتلة برلمانية قوية بعد االنتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما 

  .حذر منه قائال إن ذلك سيبعد مصر عن طريق الديمقراطية، على حد قوله
  8/6/2011، المصريون، القاهرة

  
   مراتثالثزار السفارة وإيالن جرابيل ضابط في الجيش :  في القاهرةاإلسرائيليلسفير ا .28

في نفي للمزاعم اإلسرائيلية التي تشكك في انتماء إيالن تشايم جرابيل إلى الجيش :  عماد فواز- القاهرة 
بالقاهرة ، عبارة عن رسالة من السفير اإلسرائيلي ”وثيقة إسرائيلية“على ” الجريدة“اإلسرائيلي، حصلت 
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إسحق ليفانون إلى وزير خارجية بالده أفيغدور ليبرمان، يخبره فيها بتلقيه إخطاراً من وزارة الخارجية 
  .المصرية بالقبض على إيالن تشايم جرابيل والتحقيق معه بتهمة التجسس

ي، وزار المعلومات التي لدينا أن المتهم بالفعل ضابط في الجيش اإلسرائيل“: وقال ليفانون في رسالته
وصلتنا مذكرة من وزارة الخارجية المصرية حول “:  مرات، وأضاف3السفارة خالل وجوده بالقاهرة 

ادعاء المخابرات المصرية القبض على ضابط منتسب إلى جهاز الموساد اإلسرائيلي وخضوعه للتحقيق 
جراءات التحقيق معه بتهمة التجسس وتهم أخرى، وذلك لكي نتمكن من إرسال محام للدفاع عنه ومتابعة إ

  .”دبلوماسياً
  16/5/2011، الجريدة، الكويت

  
  العالقات من المستوى العسكري إلى الدبلوماسي هدف زيارة أيالون لمصر نقل : معاريف .29

إن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية داني أيالون ' معاريف'قالت صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس
وقد نفى المسؤولون . عقد سلسلة لقاءات مع زعماء السلطة الجديدة هناكزار مصر سراً قبل أسبوعين، و

وأجرى أيالون، بحسب المصادر السياسية . في وزارة الخارجية حتى مساء أمس األول االثنين هذا النبأ
في تل أبيب، محادثات في مصر بشأن عدة قضايا، منها اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وفتح 

ولفتت الصحيفة .  وإجراءات حراسة األنبوب الذي ينقل الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيلمعبر رفح،
إلى أن أيالون هو نائب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي ال ينسى له المصريون تصريحه بتفجير 

  .السد العالي، علما أنه لم يقم بأي زيارة لمصر، ولم يجتمع بنظيره المصري
إن أيالون اجتمع مع رئيس المجلس األعلى للقوات المصرية محمد حسين طنطاوي، ' فمعاري'وقالت 

ومع وزير الخارجية نبيل العربي، لكن يبدو أن الهدف األساسي لهذه الزيارة هو نقل مركز الثقل في 
  .العالقات بين الدولتين من المستوى األمني ـ العسكري إلى المستوى الدبلوماسي ـ السياسي

  15/6/2011، لعربي، لندنالقدس ا
  

   2 يتدرب على مهاجمة أسطول الحريةسرائيليجيش اإلال .30
كثف جيش االحتالل النشاطات والتدريبات التي يجريها تحسبا لتوجه قافلة سفن جديدة إلى قطاع : القدس

يش وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية، نقالً عن مصادر عسكرية تأكيدها أن الج .غزة في أواخر الشهر الحالي
  . مصمم على عدم السماح بخرق الحصار البحري المفروض على القطاع

وستجري اليوم الوحدات العسكرية المعنية بهذا األمر تمرينا إجماليا مشتركا لمواجهة مختلف 
  . السيناريوهات الممكنة وذلك بعد قيام كل وحدة بتدريبات منفصلة

دي لقافلة السفن الجديدة بعد استخالص العبر من واستكمل سالح البحرية اإلسرائيلي استعداداته للتص
ولفتت اإلذاعة إلى أن مصلحة السجون تجري أيضا  .حسب اإلذاعة. أحداث قافلة السفن السابقة

استعداداتها الحتمال حبس معتقلين من بين المشاركين في قافلة السفن الجديدة، وقد أخلت لهذا الغرض 
  .اوهلي كيدار ونقلتهم إلى سجن رامونأحد أجنحة السجناء األمنيين في سجن 

  15/6/2011، وكالة قدس نت
  

  أشعر بالخزي لخضوعي لحماية الشرطة الفلسطينية: نائب إسرائيلي .31
ميخائيل بن آري " االتحاد الوطني"عن النائب من حزب / اسرائيل ناشونال نيوز /نقلت شبكة : الناصرة

وأضاف أن . ى زيارته مقام يوسف بنابلس اليوم الثالثاء، لد"إنه شعر بالخزي والفخر في آن معاً: " قوله
فيما . شعوره بالخزي سببه خضوعه لحماية قوات الشرطة الفلسطينية، قائالً إنه لم يتوجب أن يكونوا هنا
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، "لم يتخلوا عن تاريخهم ولم يهملوا حقهم في قبر يوسف"عبر عن شعوره بالفخر ألن اإلسرائيليين 
  .بحسب تعبيره

  14/6/2011 قدس برس،
  

   رئيس البنك المركزي اإلسرائيلي من قائمة المرشحين لرئاسة صندوق النقد الدولياستبعاد .32
مني محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر الليلة بخيبة أمل شديدة بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي رفض 

 النقد الدولي على ترشيحه لمنصب رئيس الصندوق وذلك بسبب كبره في السن، إذا ينص دستور صندوق
  . عاما67 عاما عند تسلمه للمنصب في حين يبلغ فيشر 65وجوب أال يتجاوز عمر رئيس صندوق النقد 

ونقلت صحيفة ذي ماركر عن فيشر قوله إنه كان يأمل بأن يغير صندوق النقد الدولي البند المذكور في 
  ".دستوره ليس فقط من أجله وإنما أيضا لصالح مرشحين في المستقبل

  14/6/2011، 48موقع عرب
  

  في نابلس تحت حراسة مشددة" مقام يوسف"يقومون بزيارة " كنيست "أعضاء .33
وصل أعضاء من الكنيست االسرائيلية أمس الى قبر يوسف في :  وكاالت– جمال جمال - فلسطين 

صر يمينية مدينة نابلس تحت حماية الشرطة الفلسطينية، في زيارة تعتبر االولى لقبر يوسف من قبل عنا
وذكرت مصادر اسرائيلية أن هذه الزيارة سبق وأقرها وزير الجيش . متطرفة في وضح النهار

االسرائيلي ايهود باراك وكان من المفترض ان تجري قبل اسبوعين، ولكن في اللحظات االخيرة تم 
ضافت هذه وأ. تأجيلها وسط تخوفات من اندالع مواجهات بين الفلسطينيين وعناصر اليمين المتطرف

المصادر أن الجيش االسرائيلي عاد وسمح ألعضاء الكنيست بزيارة قبر يوسف أمس بهدف الصالة بعد 
التنسيق الذي تم مع السلطة الفلسطينية، حيث قام المئات من عناصر الشرطة الفلسطينية بتأمين الحماية 

  .العضاء الكنيست ومن يرافقهم خالل هذه الزيارة
في الوقت الذي يتجول وزير «: ست داني دنون المشارك في الزيارة قائالبدوره صرح عضو الكني

، في اشارة »الجيش باراك في الصين، تُركنا نؤدي الصالة في قبر يوسف بمرافقة قتله ابن يوسف لفنات
 نيسان الماضي برصاص 24 آخرون بتاريخ 5الى ابن شقيقة الوزيرة ليمور ليفنات الذي قتل وأصيب 

  .يني اثناء اقتحام المستوطنين لقبر يوسف دون تنسيق مسبق مع السلطة الفلسطينيةاالمن الفلسط
  15/6/2011، الدستور، عمان

  
   تخصص أماكن لمقابر جماعية في حاالت الطوارئ"إسرائيل" .34

صادقت لجنة التخطيط والبناء القطرية في إسرائيل، اليوم الثالثاء، على خطة تقضي باختيار أماكن 
يع أنحاء إسرائيل لكي تكون بمثابة مقابر جماعية في حالة حدوث كارثة ما في إسرائيل، متعددة في جم

  .تؤدي لمقتل اآلالف
وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الحكومة اإلسرائيلية الحتماالت حدوث هزة أرضية قوية في 

  .إسرائيل
روش بينا، (مع الضحايا فيها، وهي وأشارت صحيفة يديعوت إلى ان الطاقم حدد ثمانية أماكن رئيسية لج

  ).العفولة، حيفا، تل أبيب، موديعين، الرملة، اللد، ومنطقة السبع
وبحسب تقديرات وزارة الداخلية فإنه في حال حدوث أمر كهذا فإنه سيستحيل القيام بعملية دفن منظمة 

ويتها، وكذلك لمنع في المقابر المعروفة، فضال عن ضرورة اإلسراع بجمع الجثث وعدم التحقق من ه
  .تفشي األمراض
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 شخص، بعد أن ُأخذ بعين 3000يشار إلى أن األماكن التي تم تحديدها سيستوعب كل واحد منها حوالي 
  .االعتبار سهولة الحفر فيها

  15/6/2011، موقع عكا االخباري
  

   يلتحقون بالوحدات القتالية"إسرائيل"ـمن الشباب القادمين ل% 35: استطالع .35
من طالب % 35ستطالع للرأي ُأجري بمدينة أسدود خالل المؤتمر الرابع لالستيعاب، إلى أن أشار ا

  .الثانوية العامة ومن شريحة القادمين الجدد يلتحقون بالوحدات القتالية في الجيش اإلسرائيلي
ون في من هؤالء يتردد% 25وتبين من االستطالع الذي أجراه أحد األكاديميين من جامعة تل أبيب، أن 

من الذين ُأجري عليهم االستطالع بأنه يتوجب على % 17االلتحاق بالجيش أم ال، بينما أعرب حوالي 
  .إسرائيل أن تُوقف عملية االستيعاب من الخارج

وبالرغم من بعض الصعوبات القائمة إال أن أغلبية القادمين الجدد متفائلين بالنسبة إلى المستقبل، وأن 
  .من أجل العلم والعملالفرصة متاحة أمامهم 

  15/6/2011، موقع عكا االخباري
  

  "إيالت" تهدد "إسرائيل"الحدود خالية من المسئولية بين مصر و:  اإلسرائيليةالثانيةالقناة  .36
أفاد موقع القناة الثانية أن المنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر وإسرائيل في المنطقة الجنوبية، تحولت 

منطقة خالية من المسئولية، وأصبحت أرضاً خصبة للعديد من التنظيمات في األشهر األخيرة إلى 
  .المعادية إلسرائيل، وعلى رأسها حركة حماس وتنظيم الجهاد العالمي

وادعى الموقع أن هذه التنظيمات تتلقى المساعدة من السكان البدو المحليين، وخاصة بعد التغيير السياسي 
 جديد، األمر الذي يتيح فرصة تجدد األعمال ضد إسرائيل، الذي حدث في مصر وفتح معبر رفح من

  .- بحسب الموقع–وخاصة في مدينة إيالت 
التابعة لمدينة إيالت، قامت بإعطاء بعض " اإلرهاب"وتشير القناة الثانية إلى أن وحدة مكافحة 

  .ماكن المحيطة بهاالسيناريوهات المقلقة وغير المطمئنة عن الوضع السائد حول تلك المدينة الهادئة واال
  15/6/2011، موقع عكا االخباري

  
   يعترف بأن سياسة الحصار على غزة انقلبت على أصحابهاإسرائيليتقرير  .37

خلص تقرير إسرائيلي جديد إلى أن سياسة الحصار اإلسرائيلية على قطاع غزة انقلبت على : تل أبيب
ر اإلسرائيلي عن مركز بيريس للسالم، وصدر التقري. أصحابها وأفادت حركة حماس بدال من مضايقتها

وقد أكد التقرير أن سياسة الحصار اإلسرائيلية قد فشلت، وبدل أن تشكل ضائقة لحركة حماس، حققت 
ازدهارا لتجارة األنفاق التي حفرت على الحدود مع سيناء المصرية، وعملت تحت سيطرة كاملة 

وانقطعت بذلك . دفعوا ضرائب لحكومة حماسفبعضهم امتلكوا هذه األنفاق وبعضهم . لرجاالت حماس
العالقات التجارية مع إسرائيل في الكثير من المجاالت، وبالنتيجة خسرت إسرائيل وربحت حماس بشكل 

  .واضح
 مليون دوالر، ولكنها في أعقاب 40 بلغت 2006وأضاف التقرير اإلسرائيلي أن موازنة حماس في عام 

وقد صرفتها . 2010 مليون دوالر في 500د أخرى لتصل إلى الحصار اإلسرائيلي، تضاعفت سنة بع
وتابع أن حكومة حماس لم تجد حاجة ألن تصرف على . الحركة باألساس على تقوية تنظيمها العسكري

  .الجمهور، ألن السلطة واصلت دفع رواتب موظفيها
  15/6/2011، الشرق األوسط، لندن
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   على أماكن دينية مسيحية في القدس ترفض طلب الفاتيكان تولي السيادة"إسرائيل" .38
رفضت الحكومة اإلسرائيلية، طلب الفاتيكان تولي السيادة على بعض المواقع الدينية المسيحية : الناصرة

، مشيرةً إلى قدرتها على ضمان حرية 1948في مدينة القدس وباقي األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .العبادات لكافة األديان، حسب زعمها

ل نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون، خالل لقاء جمعه أمس الثالثاء بوكيل وزارة وقا
الخارجية في الفاتيكان، إن حكومته ستواصل فرض السيادة اإلسرائيلية على كافّة األماكن المقدسة لدى 

  .، كما قال"حرصها على ضمان حرية العبادة لجميع الديانات في إسرائيل"المسيحيين، انطالقاً من 
ويشار إلى أن من بين األماكن التي شددت الفاتيكان على ضرورة إخضاعها لسيادتها الكاملة، قاعة 

  .بالقدس" صهيون"والكائنة في جبل " العشاء األخير ليسوع المسيح"
  15/6/2011قدس برس، 

  
  تهدد األقصى و مستوطنة تخنق مدينة القدس37: بكيراتناجح  .39

ناجح بكيرات، أن سلطات .  رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى د أكد: جمال غيث-  غزة
 مستوطنة على أراضي الفلسطينيين 37 ألف دونم، وأقامت 750االحتالل اإلسرائيلية صادرت حوالي 

  . ألف يهودي) 700 (1967في القدس المحتلة، ويستوطن فيها منذ العام 
من مساحة % 10بق للمقدسيين في المدينة سوى لم يت": "فلسطين"وقال بكيرات في حوار خاص مع 

من مساحة فلسطين )  ألف كيلو متر مربع22( مليون دونم 22أراضيهم اإلجمالية، بعدما سلبت حوالي 
وأوضح بكيرات أن الخطوات التي .  مليون دونم5- 4التاريخية، ولم يتبق للفلسطينيين منها سوى نحو 

 أدت إلى محاصرة المدينة المقدسة واالستيالء 1970بدءاً من العام اتبعتها سلطات االحتالل اإلسرائيلية، 
 ألف وحدة 75وبين أنه تم بناء ما يقارب من .  ألف دونم لصالح مشاريع االستيطان450على أكثر من 

  . ألف وحدة سكنية85، وبعدها بني ما يقارب من 2000سكنية عام 
يوتهم وإجبار المقدسيين على ترك المدينة كإبعاد  قراراً لترحيل السكان من ب20وبين وجود أكثر من 

  ".أحمد عطون، ومحمد طوطح، ومحمد أبوطير، والوزير خالد أبوعرفة"النواب المقدسيين كالنائب 
واعتبر بكيرات، أن اتفاقية أوسلو عززت من االستيطان في المدينة المقدسة، وأعطت له الضوء 

ها، وجعلتنا نطالب بتجميد االستيطان وإيقاف البناء في الضفة األخضر لزيادة الممارسات اإلسرائيلية بحق
  ".الغربية، وذلك بهدف لفت األنظار عن المسجد األقصى

ولية على كل ما يحاك ضد المسجد األقصى من خالل ؤواتهم رئيس قسم المخطوطات، العرب بالمس
لى التوقف عن جرائمه، سكوتهم عما يحدث بشكل يومي ضد القدس المحتلة، وعدم إجبار االحتالل ع

، 1969 أغسطس عام 21والدليل على ذلك إقدام المتطرفين الصهاينة على إحراق المسجد األقصى في 
إن : "ومضى يقول". وارتكاب المجازر بحق المقدسيين فاكتفت الدول العربية بموقف الشجب واالستنكار

  ".  للمضي قدماً في مسلسل التهويدفتح سفارات لالحتالل اإلسرائيلي في مختلف الدول العربية أدى
  14/6/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   إخطار إسرائيلي بهدم مسجد في بيت لحم:لحمبيت  .40

قال مصدر حقوقي إن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية المعصرة، جنوب غرب بيت لحم، : ).آي.بي.يو(
 يوماً بحجة عدم 13لهدم خالل وسلمت القائمين على مسجد إبراهيم الخليل، في القرية إخطاراً با

الترخيص، وأضاف أن سلطات االحتالل طلبت من القائمين على المسجد مراجعتها خالل المدة المحددة 
  .في اإلخطار، وإال سيتم الهدم بعد نفاد المدة
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  15/6/2011الخليج، الشارقة، 
  راغو يواصل عملية تهجير سكان األاالحتالل .41

أمس في منطفة األغوار هدمت قوات االحتالل : وكاالت األنباء ، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
 انقطاع إلى أدى الكهرباء، مما وأسالك سكنية وقامت بمصادرة ساعات  بركسا13ًكثر من أ الفلسطينية

  . التيار الكهربائي في منطقة فصايل الوسطى شمال مدينة أريحا
  15/6/2011الدستور، عمان، 

  
  ياه في الخليل تهدم آبار ماالحتاللقوات  .42

 آباراً للمياه الجوفية في منطقة الحرايق في الضاحية أمس هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، :رام اهللا
جرافات االحتالل ترافقها قوة "وقال المواطن سامر عبد الحميد الجمل، أن  .الجنوبية لمدينة الخليل

 قراراً عسكريا بهدم خمس آبار لتجميع المياه، بحجة أنها وإخوتي ووالدي أناعسكرية، قامت بتسليمنا 
  ".بنيت بدون ترخيص

  15/6/2011، بيروت، المستقبل
  

   شجرة زيتون في قلقيلية150 من أكثرحريق هائل يلتهم  .43
 نجحت طواقم الدفاع المدني في السيطرة على حريق هائل اندلع مساء يوم الثالثاء : عماد سعاده- قلقيلية 

 في واإلنسانية العالقات العامة إدارةوقالت  .تون في قرية باقة الحطب، شرق مدينة قلقيليةفي حقول زي
  . شجرة زيتون150 مزروعة بأكثر من  دونما200ً على نحو أتت النيرات إنالدفاع المدني، 

  14/6/2011القدس، القدس، 
  

   الماضي خالل الشهر يصعد اعتداءاته في القدساالحتالل :تقرير .44
وواصل المستوطنون والجيش اإلسرائيلي اعتداءاتهم :  وكاالت األنباء، جمال جمال- المحتلة فلسطين 

ضد الفلسطينيين في أنحاء متعددة في األراضي الفلسطينية وإجبارهم على هدم مساكنهم أو تهديدهم 
بهدمها وفرض غرامات مالية باهظة عليهم، والقيام بمداهمات ليلية، وتجريف وحرق المزروعات 

وركزوا اعتداءاتهم على مدينة القدس المحتلة . ومصادرة األراضي، وإغالق الطرقات والمساجد
إلفراغها من سكانها األصليين واستجالب يهود مهاجرين ليحلوا مكانهم، بحسب تقرير لمكتب الدفاع عن 

د من  الماضي المزيمايو/ أيار سلطات االحتالل مارست في إنوقال التقرير .  المحتلةاألراضي
االعتداءات على مدينة القدس، وواصل فريق قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية في مركز أبحاث 

  . اعتداء27األراضي متابعة االنتهاكات ضد أهالي القدس حيث وثق المركز أكثر من 
 شجرة زيتون معمرة يزيد ةثالثمائوعلى صعيد االعتداء على األراضي فقد حرق المستوطنون أكثر من 

دائرة أراضي "وفي قرية لفتا المهجرة تنوي .  عاماً في بلدة حزما قضاء القدس400عمرها على 
 دونماً على 455 فيال فخمة ومركزاً تجارياً ومتحفا على مساحة 212 تقديم مخطط لبناء "إسرائيل

  . بيتاً مما تبقى من بيوتها وهدم الباقي50أراضي القرية المهجرة باإلضافة إلى ترميم 
  15/6/2011دستور، عمان، ال

  
   للمستشفياتأسرى بالغة ونقل إصابات ووقوع باألسرى وتنكل األقسامتقتحم " نحشون"وحدة  .45

 األسرى من اً عددأن والمحررين عيسى قراقع األسرىفاد وزير شؤون أ : علي سمودي- رام اهللا 
بحق " النحشون"حدة  بجراح وصفت حالة اثنين منهما بالخطيرة اثر اعتداء وحشي نفذته وأصيبوا
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 اإلدارة تفجرت في سجن ريمون جراء استمرار األوضاع أن قراقع  وأوضح".ريمون" في سجن األسرى
 إرغام اإلدارة وخاصة عمليات التفتيش العاري، حيث حاولت األسرىفي سياساتها التعسفية بحق 

لتفتيش العاري، لكنهم  ريمون على الخضوع لإلىمجموعة من المعتقلين الذين نقلوا سجن اوهيكدار 
  . بوقف هذه االنتهاكات واالهانات المتعمدة بحقهماإلدارةرفضوا وطالبوا 

إصابات،  أوقع قامت برش جميع األسرى بالغاز المعروف بغاز الفلفل الذي اإلدارةن أ األسيرفاد نادي وأ
  .يش مذلة تفتإجراءات ريمون وسط إلى األسرى أوهليكدار نقلت نصف إدارة أننادي ال وذكر

 المفتوح عن الطعام حتى وقف مسلسل واإلضراب بخطوات احتجاجية األسرىفي السياق ذاته، هدد 
  .العقوبات والعذاب اليومي الذي يمارس بحقهم وفق سياسة ممنهجة

  14/6/2011القدس، القدس، 
  

 الجديد األونروا شعار في واألمر األدهى:  ثابتمنظمةمدير  .46
 األمم وكالة "بالعربية بجانبه كتب قد اللوغو أن لترى العربية باللغة ألونروال االلكتروني الموقع تفتح

 ،"والتشغيل اإلغاثة "الدولية الوكالة لعمل رئيسيين لعنوانين إلغاء هذا وفي" الفلسطينيين لالجئين المتحدة
 إلغاثة متحدةال األمم وكالة"لـ حرفيا االنكليزية الترجمة من مشتقة ونرواألا كلمة أن من الرغم على

 صفحة إلى تدخل عندما انك واألمر األدهى ولكن ،"األدنى الشرق في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل
" الفلسطينيين لالجئين المتحدة األمم وكالة "يعني ال باالنكليزية كتب ما أن ترى االنكليزية باللغة األونروا
 المتحدة األمم وكالة فان التحليل باب ومن ياعمل نا أي" فلسطين لالجئي المتحدة األمم وكالة "وإنما

 بسبب ديارهم من وطردوا اقتلعوا الذين الفلسطينيون أي فلسطين الجئي المستقبل في بعملها ستستهدف
 وستستهدف دولة، 132 في ومشتتين الجئين وأصبحوا الصهيونية العصابات قبل من المجازر ارتكاب
 بعد فلسطين إلى وذهبوا العربية الدول من سكناهم أماكن طواعية غادروا الذين" اليهود الالجئين "كذلك
 لتاريخ 302 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار مع كليا يتناقض وهذا ،"إسرائيل "دولة إعالن

 المستهدفين فئة تعديل أو اسمها تغيير الدولية للوكالة يحق فال ،األونروا بتأسيس القاضي 8/12/1949
 من تبرير أو رد أي يصدر لم الساعة حتى. المتحدة لألمم العامة الجمعية من قرار بعد الإ خدماتها من
 إذا األونروا إدارة يحاسب فمن. اإلعالم وسائل في يثار مما الرغم على الشعار تغيير على األونروا قبل

 تتحقق نأ إلى نالفلسطينيي الالجئين وتشغيل إغاثة وهي اجلها؟ من أسست التي األساسية المبادئ خرقت
 .   العودة

15/6/2011 
  

  اعتصام صحافي في غزة للمطالبة بفتح مؤسسات مغلقة .47
اعتصم صحافيون فلسطينيون، أمس، في مقر نقابة الصحافيين الفلسطينيين في غزة، للمطالبة بفتح : غزة

 ودعا ،2007 يونيو /مؤسساتهم اإلعالمية المغلقة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في حزيران
المشاركون في االعتصام، الذي تزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لالنقسام، إلى فتح المؤسسات 

وعبر صحافيون . اإلعالمية المغلقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة المعدات واألجهزة المصادرة
صحافية سواء في غزة يعملون في المؤسسات المغلقة عن رفضهم المطلق والتام ألي مساس بالحريات ال

  .أو في الضفة
  .وأكدت نقابة الصحافيين وقوفها المطلق إلى جانب المؤسسات المغلقة وضمان حرية الرأي

  15/6/2011الخليج، الشارقة، 
 

   ترد على االتهامات بالتقصير شارحة آلية عملهاالفلسطينية"  الشعبيةاللجنة: "لبنان .48
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زية للجان الشعبية في لبنان أمس مؤتمراً صحافياً في نقابة عقدت لجنة المتابعة المرك: زينة برجاوي
الصحافة، أكدت خالله تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقها، بعدما اتهمها الالجئون بالتقصير في عملها 

 في كل مخيم "بلدية مصغرة"وتُعتبر اللجنة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمثابة . الميداني واإلنساني
يني، ويقوم دورها على اإلشراف المباشر ومتابعة للقضايا والحقوق اإلنسانية واالجتماعية والمدنية فلسط

  . داخل المخيمات
 منعم أحمد عوض، كتيباً يشرح عن المهام .وخالل مؤتمر أمس، قدمت اللجنة، ممثلة بأمين سرها م

، والالئحة المالية التابعة لها، كما عرض المسجلة على الالئحة الداخلية للجنة، باإلضافة إلى التعميمات
كل التباس أو اتهام أو تحريض عشوائي وتعسفي بقصد "وقد جاء الكتيب رداً على  .واقع عملها وآليته
  .، كما لفت عوض"النيل من اللجنة

يتعلق ويجدر هنا التذكير، بأنه، في اآلونة األخيرة، تلقت اللجنة عدداً من شكاوى الالجئين في المخيمات، 
أبرزها بالبنى التحتية التي من المتوقع أن تنتهي أعمال إصالحها وصيانتها في نهاية العام الجاري، في 

  .مخيم برج البراجنة، الذي يشهد أضخم ورشة بنى تحتية، على صعيد مخيمات بيروت
 مبلغ بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تخصيص"وأكدت اللجنة في الكتيب الذي وزعته أنه 

مالي لتلبية بعض احتياجات المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، قامت اللجنة بصيانة وترميم 
بعض شبكات الكهرباء وآبار المياه وتعبيد بعض الطرق وغيرها، من إنشاء وتمويل لبعض المشاريع 

ت التي قدمتها، معلنةً وعرضت اللجنة تفاصيل المشاريع التي تنفذ في كّل مخيم، والمساعدا. "الصغيرة
  ."تقليص خدماتها"استمرارها في تمويل المشاريع وصيانتها، متهمة األونروا بـ

  15/6/2011السفير، بيروت، 
  

  والوكالة تؤكد فاعليته.. في مخيم برج البراجنة من مشروع األونروا شكاوى: بيروت .49
 تقريراً مصوراً، على خمس ، أمس،" محبة–التجمع الشبابي لتطوير المخيم "وزع : زينة برجاوي

وعشرين سفارة عربية وأجنبية ومنظمة دولية، وخصوا بالتوزيع الدول المشاركة في االتحاد األوروبي، 
 ماليين 4,2تتناول أعمال البنية التحتية التي تنفذها األونروا في مخيم برج البراجنة في بيروت، بكلفة 

، ويسجل مجموعة من المالحظات على األونروا، "التنفيذالخلل في األداء و"ويتناول التقرير . دوالر
عدم تزويدها المجتمع بمعلومات حقيقية عن المشروع، ورفضهم التعامل مع مالحظات الناس، "ومنها 

  ."وعدم منح االعتبار للجنة التي تضم ممثلين عن المجتمع إلجراء رقابة فاعلة على أداء المشروع
ت على سوء المواصفات، واالستعانة بعمال ومشرفين غير مؤهلين، مالحظا"ويسجل التقرير أيضاً، 

وضعف الرقابة، واإلضرار بمصالح األهالي وتقديم عموالت لجهات محلية بهدف إنجاز مصالح 
االتحاد األوروبي إلى إعادة النظر في كيفية صرف األموال للمشاريع، وإلى "ودعا التقرير . "متبادلة

إجبار "كذلك، دعا األونروا إلى . "ال األونروا، وإلى احترام مصالح األهاليإجراء رقابة أكثر على أعم
  ."الشركات المنفذة على إصالح األعطال والتقيد بالمواصفات وإزالة األضرار

صعوبة تنفيذ مشاريع "في اتصال مع السفير، شرح رئيس قسم الهندسة في األونروا محمد عبد العال، 
 لضيق مساحة األزقة واكتظاظها بالمباني التي لم يم برج البراجنة، نظراًالبنى التحتية، وخاصة في مخ
وكالة ال أن المعنيين في اًواستغرب عبد العال شكاوى األهالي مؤكد. "تُبن على أسس هندسية سليمة

منطقة جورة التراشحة، التي تعتبر من أصعب "، مشيراً إلى أن "سوف يأخذون مالحظاتهم بعين االعتبار"
اقع ضمن المشروع، قد أثبتت نجاحه حين أمطرت السماء خالل فصل الشتاء الماضي، ولم تشهد المو

  ."المنطقة فيضانات، كما كانت الحال فيها قبل إطالق المشروع
  15/6/2011السفير، بيروت، 
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  تحذّر من تدهور األوضاع الصحية في غزة جراء نقص الدواء" النقابات" .50
لمهنية الفلسطينية عن استيائه الكبير إزاء أزمة الدواء المتفاقمة التي يعيشها  أعرب تجمع النقابات ا:غزة

ووصول األمر إلى حد تهديد حياة مرضى "قطاع غزة، محذراً من تدهور األوضاع الصحية بالقطاع، 
نسخة عنه، ما يحدث " قدس برس"واعتبر في بيانٍ مكتوب وصل  ".القطاع بالموت جراء نقص الدواء

رى بحق مرضى قطاع غزة الذين تزداد أحوالهم سوءا جراء الحصار الذي يحياه قطاع غزة جريمة كب"
التي "وطالب التجمع بفتح تحقيق فوري مع وزير الصحة في حكومة رام اهللا،  ".منذ نحو خمس سنوات

أكد نواب بالمجلس التشريعي وجهات محايدة عربية ودولية أنه يمنع الدواء عن أطفال غزة ويمارس 
للتدخل العاجل من أجل "ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات اإلنسانية  ".اسة مرفوضة بحق الغزيينسي

بفضح هذه الجريمة بحق مرضى "، مطالبا منظمة الصحة العالمية "وقف هذه الجريمة بحق مرضى غزة
ن قطاع تجمع إلى رفع الحصار عالكما دعا  ".غزة والتدخل الفوري من اجل إيصال الدواء لمرضى غزة

  .غزة وفتح المعابر أمام إدخال األدوية والسماح للمرضى للوصول إلى المستشفيات خارج القطاع
  15/6/2011قدس برس، 

  
   استضفناكم ولم نعد نريدكم:المفتي قباني للفلسطينيين:  اللبنانيةاالخبار .51

ر بنضاالت الشعب الفلـسطيني،     ستذكّ. قريباً جداً ستُصدر دار الفتوى بياناً     : قاسم. قاسم س , خالد الغربي 
. مديح دار اإلفتاء بحق الفلسطينيين لن يكـون لـسواد عيـونهم   . وستتحدث عن أحقيته في العيش الكريم     

فالبيان سيحاول أن يصلح ما أفسده في االجتماع الذي عقد بين مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني ووفد                  
  . توىفلسطيني التقاه يوم السبت الماضي، في دار الف
، كان قد قال لوفد من قيادات اللجـان الـشعبية           »األخبار«فالمفتي، بحسب محضر اجتماع حصلت عليه       

أعـضاء الوفـد تلقّـوا مـن     . »استضفناكم ولم نعد نريدكم   «: وأمناء سر الفصائل الفلسطينية في بيروت     
دافع عن األوقـاف،    االعتداء، واغتصاب أراضي األوقاف، وأنتم تجار، وسأ      «سماحته اتهامات بممارسة    
  . »ولو كلفني ذلك كل شيء

، كما يقول بعض من شـارك فـي         »كانت مستغربة «غضب المفتي وشتائمه الموجهة إلى وفد الفصائل        
فالوفد كان قد حضر من أجل حّل خالف وقع مع المدير العام لدار العجـزة عـزام حـوري                   . االجتماع

وق، على قطعة أرض في تجمع الداعوق المالصـق         ورئيس جمعية المقاصد اإلسالمية محمد أمين الداع      
  . لمخيم شاتيال

  15/6/2011، االخبار، بيروت
  

  »شؤون الالجئين« الداخلية والبلديات مروان شربل في وزيرتحديات  .52
المديريـة  «وزير الداخلية والبلديات مروان شربل استحقاقات عدة، منها ملف          من  تنتظر  : قاسم. قاسم س 

الذي أثار ضجة في أوساط الالجئين الفلسطينين في األيام الفائتة بعد           » اسية والالجئين العامة للشؤون السي  
إحالة المدير العام للوزارة العميد نقوال الهبر الى التقاعد، واعتصام الفلسطينيين أول من أمس للمطالبـة                

هبر كان مكلّفـاً تـسيير      ال. باإلسراع في تعيين المدير العام للمديرية تسهيالً الستصدار وثائقهم الرسمية         
، والتوقيع على األوراق الرسمية المتعلقة بالالجئين، وكان قد انتدب المالزم رمـزي             »مديرية الالجئين «

المشكلة شارفت على االنتهاء مـع      . ومع تقاعده سحب تفويض التوقيع من فرحات      . فرحات التوقيع عنه  
، »يفوض المالزم فرحات بإكمـال مهامـه      « أن   تأليف الحكومة الجديدة وتعيين وزير داخلية من المرجح       

  .كما يقول أحد المعنيين بالمديرية
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فالمديرية الوحيدة التي تعنى بكـل مـا يتعلـق          . لكن هذه المشكلة لن تكون الوحيدة التي ستواجه شربل        
ا، جزء من هذه المشاكل حّل خالل تولي الهبر مهمته فيه         . بالفلسطينيين كانت وال تزال تواجه مشاكل عدة      

  . وجزء آخر ال يزال ينتظر
االزدحام ليس آخر مشاكل هذه المديرية، فالمبنى الذي تشغله المديرية سكني، تستأجر المديرية منه شققاً               

وقد تقدم الهبر بمشروع الستئجار مبنى بالقرب مـن ثكنـة الحلـو             . في الطبقات األولى والثانية والثالثة    
. مال والموازنة، اال أن المشروع لم يتحقق بسبب غياب الحكومة          مليون ليرة من لجنة ال     250وطُلب مبلغ   

أما أكثر المشاريع طموحاً والتي قدمها الهبر إلى مجلس الوزراء، فهـي تحويـل البطاقـات الخاصـة                  
هذه الخطوة تكلّف مليون دوالر، إال أن المشروع الذي كان قد قدم يلحظ             . بالالجئين إلى بطاقات ممغنطة   

ذه األموال من جهات مانحة دولية أو من متبرعين، على ألّا تدفع الدولة اي تكـاليف إن                 إمكانية توفير ه  
لهذه الخطوة إيجابيات بالنسبة إلى وزارة الداخلية ألنها سيـصعب تزويـر بطاقـات              . كانت ال تريد ذلك   

  .الالجئين الفلسطينيين التي يسهل تزويرها اآلن ألنها مجرد بطاقة كرتونية
  15/6/2011 ،االخبار، بيروت

  
  مصر أعلنت التزامها بوقف الحصار على قطاع غزة :العربينبيل  .53

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور نبيـل العربـي أن حمـاس بـادرت              :  راندة أبو العزم   -القاهرة  
باالتصال بالقيادة المصرية بعد الثورة، وأن مصر أعلنت التزامها بوقف الحصار علـى قطـاع غـزة،                 

قضية الفلسطينية هو أولوية دائمة لمصر وأن هذا يتوافق مع توجه دولي عـام، مـشيرا          مضيفا أن حل ال   
لمقترح فرنسا بعقد مؤتمر دولي وحديث الرئيس أوباما عن حل الدولتين، مؤكدا أن مـصلحة الواليـات                 

  .المتحدة هي إنهاء النزاع العربي االسرائيلي، وكذلك مصلحة إسرائيل
ية في اتفاقية السالم المصرية اإلسرائيلية، مبينا أن االتفاقية هدفت لجعل           ونفى العربي وجود أي بنود سر     

وأن االتفاقية لـم    " التطبيع"العالقات بين مصر وإسرائيل عالقات طبيعية، وهو ما صيغ الحقا في تعبير             
 تعط اسرائيل أي وضع خاص، مضيفا أنه قد آن األوان لمراجعة االتفاقية، ومدى تنفيذ مصر التزاماتهـا                

  .بها، ومدى تنفيذ اآلخرين لتعهداتهم
ورفض العربي التعليق على اتفاقية تصدير الغاز إلسرائيل موضحا أنها شأن تجاري يختص به وزيـر                

  .البترول
  14/6/2011موقع العربية نت، دبي، 

 
   تصدير الغاز مع االسعار العالمية  مصر عازمة على أن تتوافق عقود: المصريالبترولوزير  .54

قال وزير البترول المصري عبد اهللا غراب في تصريحات نشرت يوم الثالثاء ان اتفاقـا لرفـع                 :القاهرة
سعر تصدير الغاز المصري الى االردن سيفسح المجال لرفع أسعار البيع الى أسواق أخـرى والسـيما                 

  .اسرائيل
مـضيفا أن   " رىموافقة االردن على تعديل االسعار سيساعد على التفاوض مع الدول االخ          "وقال الوزير   

  .مصر عازمة على أن تتوافق العقود مع االسعار العالمية
مرضـية  "مضيفا أن االسعار الجديدة المتفق عليها مـع االردن    " بتعاون الجانب االردني ومرونته   "وأشاد  
  .لكنه لم يذكر رقما محددا". ومقبولة

  15/6/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  اكات اإلسرائيلية للحقوق الفلسطينية تستنكر في جنيف االنتهالكويت .55
استنكرت الكويت أمام مجلس حقوق االنسان استمرار تعرض الفلسطينيين ألشكال ال حصر لها من              : كونا

االنتهاكات لحقوقهم تقوم بها سلطة االحتالل االسرائيلية كاستمرار سياساتها غيـر القانونيـة لمـصادرة               
ار العازل وتهويد مدينة القدس وفرض حصار تام على قطـاع           األراضي والتوسع االستيطاني وبناء الجد    

  .غزة
  15/6/2011، الراي، الكويت

  
   مغربي يتعهد إطالق حملة دولية لفضح جرائم االحتالل بحق األسرىوفد .56

أعلن رئيس وفد جمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان المغربي، الحبيب الحـاجي، عـزم الجمعيـة                : رام اهللا 
جراء الجرائم واالنتهاكات التي تمارسـها      ” إسرائيل“ح ملف للمتابعة القانونية ضد      إطالق حملة دولية وفت   

  .بحق األسرى في سجونها
وندد الحاجي باتباع سلطات االحتالل أساليب بشعة لتعذيب األسرى وذويهم، وباستمراره في بناء جـدار               

 يرأس وفداً مغربيـاً يـزور       وأوضح الحاجي الذي  . الفصل وإقامته الحواجز لتعطيل تنقالت الفلسطينيين     
أراضي السلطة الفلسطينية، أن هذه الحملة تشتمل على التحرك الدولي من أجل إطالق سراح األسـيرين                

  .أكرم منصور وعاطف وريدات، مشيراً إلى هذه الزيارة تأتي في سياق التضامن مع األسرى
 15/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  لى المفاوضاتإ العودة يضمن لسالم لطار عمل مرجعينحتاج إلى إ :آشتون .57

 كـاثرين آشـتون المتعلقـة بالمبـادرة         وروبـي أشارت رسالة ممثلة السياسة العليا لالتحاد األ      : تل ابيب 
التطورات الدرامية في انحـاء     "لى  إسرائيلية  اإل" هآرتس" صحيفة   هانشرتاألوروبية البديلة للسالم، والتي     

  ".ايجابيةمسيرة انتقالية "والى " العالم العربي
ليس هناك وقت   "وفي اشارة واضحة الى الجهود الفلسطينية داخل االمم المتحدة، قالت أشتون في رسالتها              
وال يصب هـذا    . للخطوات االحادية من قبل اي من الجانبين، حيث ان ذلك يمكن ان يؤدي الى التصاعد              

حيث ان الفلسطينيين يريدون    في مصلحة احد، وبشكل خاص على الشعب الفلسطيني وعلى االسرائيليين،           
  ".فرصة المن وازدهار عائالتهم

اعتقد ان ما تدعو اليه الحاجة االن هـو اشـارة           "واشارت الى خطاب أوباما في وزارة الخارجية فقالت         
  . مكانهما العودة الى مائدة المفاوضاتإواضحة للطرفين واطار عمل مرجعي يجعل ب

 بـشأن القـدس     –ئ رئيسة أخرى يدعمها االتحاد االوروبي       كما اقترحت أشتون أن تتضمن الخطة مباد      
  ."سرائيلإ"وقد دعا االتحاد االوروبي الى ان تكون القدس عاصمة للدولتين فلسطين و. وقضية الالجئين

اعتقد ان علينا االن ان نلتقي بصفتنا المسؤولين عن الرباعية، من اجـل تبنـي               "وجاء في الرسالة ايضا     
ودعت الى اجتماع مبكر للرباعيـة      ". ل وبالتالي توفير اطار عمل مرجعي للطرفين      بيان يؤكد هذه العوام   

من المهم ان نتخذ خطوة قبل فصل الصيف، الننا نريد ان نسهم في تهدئة وضع متقلـب يتوعـد                   "قائلة  
  ".يام العامأبالمزيد من مسيرة 

15/6/2011، القدس، فلسطين  
  

  السالميضر إلى األمم المتحدة أحادي الجانب توجه فلسطيني أي : وروبي البرلمان األرئيس .58
دعا رئيس البرلمان األوروبي جيرزي بوزيك، إلى إعادة إطالق         :  عبد اهللا مصطفى   -  بروكسل ،رام اهللا 

يتعين على الفلسطينيين واإلسرائيليين اغتنام لحظة التغييـر        «: محادثات السالم في الشرق األوسط، وقال     
 سالم تاريخي، بهدف واضح هو إقامة دولة فلسطينية آمنة وقابلة للحيـاة             في المنطقة، للتوصل إلى اتفاق    
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وأيد بوزيك حكومة المستقلين التي تجري مفاوضات       . »تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سالم ووئام        
  .بين فتح وحماس من أجل تشكيلها

لي هو البدء الفوري فـي       اإلسرائي -وقال رئيس البرلمان األوروبي إن الحل األمثل للصراع الفلسطيني          
  . مفاوضات للسالم وليس أي إجراء أحادي الجانب

واعتبر بوزيك في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فيـاض عقـب                
اجتماعهما في رام اهللا أمس، أن أي توجه فلسطيني إلى األمم المتحدة سيكون إجـراء أحـادي الجانـب                   

وأضاف، أن أي إعـالن أحـادي الجانـب لالسـتقالل           . ة السالم في المستقبل   وسيزيد من صعوبة عملي   
، داعيـا إلـى     »قرار صعب وخطير، ويضع المفاوضات في وضع أصعب فـي المـستقبل           «الفلسطيني  

  .استئناف فوري لمفاوضات السالم بين الجانبين
ات السالم، وأيد الحل    وفي بروكسل، صدر عن مقر البرلمان األوروبي بيان دعا إلى إعادة إطالق محادث            

.  ومبدأ األرض مقابل السالم، والقـدس عاصـمة للـدولتين          1967القائم على أساس دولتين طبقا لحدود       
وأشار البيان إلى ترحيب البرلمان األوروبي بالجهود التي تبـذلها جميـع القـوى الـسياسية الرئيـسية                  

يجب علـى األخيـرة أن    «ديدة، لكن   الفلسطينية، برعاية الرئيس محمود عباس من أجل تشكيل حكومة ج         
  .»تنبذ العنف وتقبل بوجود إسرائيل وتحترم االتفاقات السابقة

15/6/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  "أحادية الجانب" تحذر الفلسطينيين من خطوات ألمانيا .59
 حذر وزير الخارجية األلماني غيدو فسترفيلي، أمس، من أن التحركـات األحاديـة            ): ب.ف  .أ   (-غزة  

ولـم يـشر فـسترفيلي      .  على عملية السالم في الشرق األوسط      "نتائج عكسية "الجانب يمكن أن تكون لها      
بالتحديد خالل مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سالم فيـاض، إلـى                

 في األمـم    الخطط الفلسطينية للتوجه إلى األمم المتحدة، للحصول على اعتراف بدولتهم، وعلى عضوية           
 والفلسطينيين تبقـى    "إسرائيل"وشدد الوزير على أن المفاوضات بين       . أيلول المقبل / المتحدة في سبتمبر  

  .2010أفضل طريقة للتوصل إلى اتفاقية سالم، على الرغم من تعثر المفاوضات منذ أواخر سبتمبر 
ني في تطلعاتـه إلقامـة دولـة        إننا ندعم الشعب الفلسطي   . ألمانيا تدعم حالً على أساس دولتين     "وأضاف  
  ."مستقلة

15/6/2011، الخليج، الشارقة  
  

   التنمية األلماني يزور غزة ويشيد بالمصالحةوزير .60
أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، الذي أعلن         ) ديريك نيبل (اعتبر وزير التنمية األلماني     : غزة

ن أن يلعب دورا مهمـا علـى طريـق حـل         خطوة مهمة لألمام ويمك   "الشهر الماضي في القاهرة يشكل      
  .اتفاق المصالحة" يجب تطبيق"، وشدد على أنه "الدولتين

الواضح أنه  "غرب مدينة غزة، إنه من      ) األونروا(وقال الوزير األلماني في مؤتمرٍ صحفيٍّ عقده في مقر          
" نار ورفـع الحـصار    وقف نهائيٍّ إلطالق ال   "، مشددا على ضرورة     "لن تكون تنمية من دون حٍل سياسيٍّ      

  .المفروض على قطاع غزة
وطالب الكيان الصهيوني برفع الحصار بشكٍل كامٍل عن قطاع غزة حتى تبدأ عملية اإلعمار، وتتقدم إلى                

  .األمام
 مليون يورو لمشروع الصرف الصحي      50من ناحية أخرى أعلن الوزير األلماني أن بالده تعهدت بتقديم           

زة، وثالثة ماليين يورو لـصالح وكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين              شرق مخيم البريج وسط قطاع غ     
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لبناء مدارس في القطاع، وقال إن زيارته إلى القطاع تهدف لالطالع على المشاريع التي تنفذ               ) األونروا(
  .بالشراكة بين الفلسطينيين وألمانيا

ـ               ي منطقـة الـشيخ     ولفت إلى أنه اطلع خالل زيارته إلى القطاع على محطة معالجة الصرف الصحي ف
  . مليون يورو إلعادة تأهيلها20عجلين غرب مدينة غزة التي تعهدت بالده بتقديم 

15/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

   كبيرة لمستشفيات غزة دمتبرع بكمياتت الدولية للصليب األحمر اللجنة .61
التبرع بكميات كبيرة مـن      قررت أمس اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة          :وكاالت–سمر خالد –غزة

  .األدوية في مستودعاتها بقطاع غزة لصالح مشافي القطاع
وأكد مدير دائرة اإلعالم في اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة عمر فيري أن هناك قـرارا بهـذا                   

  .الشأن، وجار حصر كميات األدوية المتوفرة، وتلك التي تحتاجها مستشفيات القطاع
15/6/2011، الرأي، عمان  

 
   سنواتعشرتوقعنا االضطرابات في العالم العربي منذ : أحمد أوغلو .62

 مع وزير أجرت مجلة دير شبيغل األلمانية حواراً: أجرى الحوار دانيال ستينفورث وبيرنهارد زاند
 الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن حملته االنتخابية خالل االنتخابات التشريعية التي جرت في تركيا

األحد الماضي، وتحدث الوزير عن مساعي بالده لالنضمام إلى االتحاد األوروبي، وكذلك تأثير أنقرة 
ودعا أوغلو إلى إجراء تغيير سياسي شرط .  في ثورات وانتفاضاتعلى العالم العربي وما يشهده حالياً

 يناير / الثاني عن أن أردوغان كان قد تحدث صراحة في كانون في سوريا، كاشفاًأن يكون سلمياً
 "المساحة طفيفة"الماضي مع الرئيس السوري بشار األسد إلجراء إصالحات، إال أنه استدرك قائال بأن 

منذ عشر سنوات أن هناك حالتي قصور " هقد كتب في كتب وأشار أوغلو إلى أنه .لحصول ذلك اآلن
ى تقسيم المجتمعات العربية، وثانيها تاريخي في العالم العربي، أولها استعمار القرن العشرين الذي أدى إل
فلم يحدث تحول في العالم العربي كما . الحرب الباردة التي ساهمت في تأسيس نظم استبدادية في المنطقة

  ."ولكن حدث التغيير اآلن. حدث في االتحاد السوفياتي في التسعينات من القرن الماضي
كثير، ففي أوج النزاع الطائفي في العراق، أقنعنا تحقيق ال" تعا استطوذكر أوغلو أن الحكومة التركية

 بين الفصائل  معتدالً، انتهجنا نهجا2008ًوفي عام . األحزاب السنية أن تشارك في العملية الديمقراطية
  ." أثناء النزاع بين سوريا والعراق2009اللبنانية ثم بين فتح وحماس وكذلك عام 

  خدمة نيويورك تايمز
  15/6/2011 الشرق األوسط، لندن،

  
   مليار دوالر سنويا172ًالفساد يكلف دافع الضرائب في أوروبا  .63

تابع الرأي العام األوروبي بقلق كبير، إعالن الجهاز التنفيذي األوروبي أن :  عبد اهللا مصطفى-  بروكسل
  ير ، ورأى الكثسنوياً)  مليار دوالر172.5حوالى ( مليار يورو 120الفساد يكلف التكتل األوروبي نحو 

من المواطنين األوروبيين في ردود فعل على ما أعلنت عنه المفوضية األوروبية ببروكسل، أن مكافحة 
  .الفساد ال بد أن تتصدر أولويات العمل األوروبي خالل المرحلة المقبلة

  15/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   الفلسطينية وتركيبتهاالحكومةمعضلة  .64
   العربيرأي القدس

علـى مـا    ' حماس'و' فتح' االتصاالت الجارية حول تشكيل الحكومة الفلسطينية بين حركتي          طغت أخبار 
عداها من اخبار أخرى، خاصة تلك المتعلقة باالستيطان االسرائيلي في األراضي المحتلـة، وجـوالت                
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي في اكثر من عاصمة اوروبيـة مـن اجـل عرقلـة الجهـود        

سطينية المبذولة الستصدار قرار عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتأييد قيام دولة فلسطينية مـستقلة               الفل
  .1967يونيو عام /على حدود الرابع من حزيران

ال نجادل في اهمية تشكيل مثل هذه الحكومة، ولكن ما يجب التوقف عنده هو الخالفات الكبيرة حولهـا،                  
الذين مـن المفتـرض ان يـشاركوا فيهـا وطبيعـة            ' الوزراء'أسها و وهوية الشخص الذي يجب ان يتر     

انتماءاتهم السياسية والعقائدية، حتى يتبادر الى ذهن المتابع لهذا الموضوع اننا امام عملية تشكيل حكومة               
في دولة عظمى، او دولة كاملة السيادة، وليس حكومة لسلطة مازالت خاضـعة لالحـتالل، ويتعـرض                 

. لى الحواجز، وربما القتل اغتياالً بالسم مثلما حصل للرئيس الـشهيد ياسـر عرفـات              رئيسها للتفتيش ع  
المصادر الفلسطينية تتحدث عن لقاء من المقرر ان يتم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسيد خالد                

فاق مـع   االسبوع المقبل في القاهرة لالت    ' حماس'مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمية        
  .رئيس الحكومة والوزراء فيها

الخالف حول رئيس الحكومة بدأ منذ توقيع اتفاق المصالحة بين طرفي المعادلة السياسية الفلسطينية قبل               
عدة اسابيع في القاهرة، وفشلت كل الوساطات واالتصاالت والمشاورات في حل هذه المعـضلة بـسبب                

  .للطرف اآلخرتمسك كل طرف بمرشحه للمنصب ورفضه التنازل 
التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني تصر على استمرار الدكتور سالم فياض في منصبه كرئيس             ' فتح'حركة  

باستبعاده، وتكليف شخص مقـرب     ' حماس'للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة بالتالي، بينما تطالب حركة         
  .ية وكفاءةمنها هو السيد جمال الخضري بهذه المهمة، لما يتمتع به من استقالل

المشكلة التي يواجهها الطرفان هي ميل الدول الغربية والعربية المانحة الى الـدكتور فيـاض باعتبـاره                 
شخصية موثوقة من قبلها لالشراف، ليس على تلقي مساعداتها المالية فقط، وانما كيفيـة انفاقهـا علـى                  

  .مشاريع البنى التحتية للدولة الفلسطينية الموعودة
حاول اكثـر مـن مـرة اقـصاء         ' فتح' ان عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة المركزية لحركة          ومن المفارقة 

الدكتور فياض من مهمته، وتولي شخصية فتحاوية رئاسة الحكومة الفلسطينية على اعتبـار ان الحركـة                
ن هي بمثابة الحزب الحاكم للسلطة، وهي تتحمل مسؤولية القرار السياسي وتبعاته، ولذلك من االولـى ا               

  .تتولى السلطة التنفيذية الممثلة بالوزارة ورئاستها
ولكن جميع هذه التوجهات، على وجاهتها، باءت بالفشل، الن السيد عبـاس ال يريـد اغـضاب الـدول              
المانحة، والواليات المتحدة بالذات، وتعيين رئيس وزراء ال ترضى عنه هذه كقنـاة مأمونـة وموثوقـة                 

  .الموالها الى السلطة
فياض الذي عمل في صندوق النقد الدولي اعلن انه مستعد لالستقالة من موقعه واالنسحاب مـن                الدكتور  

عملية تشكيل الحكومة الجديدة، اذا كانت هذه الخطوة يمكن ان تسرع في عملية المصالحة الفلـسطينية،                
 خطراً مـن    ولكن مثل هذه الخطوة التكتيكية تنطوي على معان كثيرة، الن وجوده على قمة الوزارة اقل              

وجوده خارجها بالنسبة الى الرئيس عباس الذي يواجه حالياً خالفات كبيرة مع االدارة االمريكيـة النـه                 
رفض طلبها بعدم الذهاب الى مجلس االمن لطرح قضية االستيطان، وهو الرفض الذي احـرج امريكـا                 

لى الـذهاب الـى الجمعيـة    ألول مرة منذ سنوات، والصراره ع' الفيتو'ودفعها الى استخدام حق النقض      
  .سبتمبر المقبل للحصول على االعتراف بالدولة الفلسطينية/العامة لالمم المتحدة في ايلول
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ما يخشاه الرئيس عباس ان تتوقف اموال الدول المانحة أوالً وتتقلص بما يؤدي الى وقف دفـع رواتـب                   
 ثالثة تستقطب المستقلين، وطبقة      الف موظف في دفاتر السلطة، وان يتحول الدكتور فياض الى قوة           140

  .رجال االعمال وتشكل بديالً له وحركته يحظى بدعم الغرب
اجتماع الثالثاء المقبل بين الرئيس عباس والسيد مشعل قد يسلط األضواء على هذه المسألة، وايجاد حـل                 

بدعمه، اي عبـاس    لها، وان كنا ال نستبعد ان يقنع الرئيس عباس السيد مشعل بتكليف فياض مثلما اقنعه                
  .للذهاب الى االمم المتحدة وجمعيتها العامة بعد ثالثة اشهر

  15/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  من طقطق إلى السالم عليكم.. أيلولوعد  .65
  هاني المصري

خرج وعد أيلول إلى حيز التداول في أواخر شهر أيلول الماضي في الخطاب الذي ألقاه باراك أوباما في                  
امة لألمم المتحدة، حين تمنى أن تأتي الدورة القادمة في أيلول القادم ويكـون هنـاك مقعـد                  الجمعية الع 

لفلسطين، ومن هنا ظهر ما عرفبوعد أيلول الذي جاء وسط موجة من التفاؤل العارمة سـببها اسـتئناف                  
  . اإلسرائيلية في واشنطن في األول من أيلول الماضي-المفاوضات الفلسطينية 

 الوعد في البيان الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية الذي دعا إلى إنهـاء المفاوضـات                ولقد ترسخ هذا  
  . اإلسرائيلية والتوصل إلى اتفاق يتضمن إقامة دولة فلسطينية خالل عام واحد-الفلسطينية 

  .البد أن نبحث عن جذورها.. وحتى تكتمل القصة 
يركية وقبل أن يبدأ بممارسة مهامه، دعـا رام إيمانويـل           بعيد انتخاب أوباما رئيسا للواليات المتحدة األم      

اليهودي المعين رئيسا لموظفي البيت األبيض عددا من زعماء اليهود األميركيين وأخبرهم عـزم اإلدارة               
 اإلسرائيلي، والتوصل إلى حل خالل عـامين يتـضمن          -األميركية الجديدة على حل النزاع الفلسطيني       

  .لى اعتبار أنإقامتها يحقق مصلحة إستراتيجية أميركية وإسرائيليةإقامة دولة فلسطينية، ع
 أعلنت الحكومة الفلسطينية عن خطتها لبناء مؤسسات الدولة خالل عامين،من المفترض            2009وفي آب   

أن تستكمل في آب القادم، ولقيت هذه الخطة ترحيبا أميركيا وإسرائيليا وأوروبيا ودوليـا، فهـي خطـة                  
ية مفادها إذا أثبت الفلسطينيون جدارتهم وجاهزيتهم، واستكملوا بناء مؤسـسات الدولـة             استندت إلى نظر  

  .فهذا سيضع العالم أمام مسؤولياته،ويفرِض قيام الدولة الفلسطينية واالعتراف بها
  .إلى هنا ينتهي الجزء الجيد من القصة

ل الشهر نفسه، بعدما عجزت اإلدارة      أما الجزء السيء منها فبدأ بعد انهيار المفاوضات بعيد استئنافها خال          
األميركية عن إقناع إسرائيل بتوفير شروط استمرارها، وحين رفضت حكومة نتنيـاهو تمديـد قرارهـا          
بتجميد االستيطان ولو لمدة ثالثة أشهر فقط، وعندما خضعت اإلدارة األميركيـة للموقـف اإلسـرائيلي                

ماضي بأنها لم تعد قادرة علـى مواصـلة جهودهـا           وأبلغت الجانب الفلسطيني في شهر كانون األول ال       
الستئناف المفاوضات على أساس تجميد االستيطان، وأخذت تضغط على الفلـسطينيين السـتئنافها دون              

، وقع ذلك   "عملية السالم "االلتزام بتجميد االستيطان وال باالتفاق على مرجعية واضحة وملزمة لما يسمى            
  .كالصاعقة على القيادة الفلسطينية

إذا بعد التراجع األميركي األول عن السعي للتوصل إلى حل خالل عامين، والتراجع الثاني عن مطالبـة                 
، 2010واشنطن بتجميد االستيطان تجميدا حقيقيا كما جاء في خطاب أوباما في القاهرة فـي حزيـران                 

 المـرجح الرابـع     والتراجع الثالث عن مطلب تمديد تجميد االستيطان بشكل جزئي ومؤقت إلى التراجع           
 أيـار الماضـي،     19الواردة في خطابه في الخارجية األميركية في        " مبادىء أوباما "القادم عن ما سمي     

الذي أطلق ما سمي    " وعد أوباما "، يكون   1967والذي طالب فيه بإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود          
  .قد تبخر تماما" وعد أيلول"بـ
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ا في وضع صعب جدا، فهي حددت شهر أيلول القادم كسقف نهائي للسعي             إن القيادة الفلسطينية تجد نفسه    
من أجل استئناف المفاوضات وعزمها على االعتـراف بالدولـة وتجـسيدها، وهـي ال تـزال تحـت                   
تأثيرالصدمة من تراجع اإلدارة األميركية عن وعودها، وفشلها في استئناف المفاوضـات، ومـن عـدم                

وشعرت بالخطرألنهـا لـم تعـد       . ارات بديلة عن خيار المفاوضات الثنائية     اقتناعها بعمق بأنها تمتلك خي    
قادرة على االستمرار في المفاوضات دون تجميد االستيطان وتحديد مرجعية واضـحة وملزمـة لهـا،                
فأوقفت المفاوضات وهذا أمر جيد جيدا، ولوحت بأنها ستختار خيارات أخرى بديلة عـن المفاوضـات                

ولكنها تاهت وتوهتنا عندما طرحت هذه الخيارات وهـي حالهـا           . ذا أمر جيد كذلك   الثنائية المباشرة، وه  
  .اآلن يشبه من يتقدم إلى األمام وهو ال يزال يلتفت إلى الخلف

بمحاولة : لقد تعددت وتناقضت الخيارات المطروحة فلسطينيا من الحديث عن الخيارات السبعة التي تبدأ            
ولة الفلسطينية؛ ثم الذهاب إلى مجلس األمن للحصول على هـذا           الحصول على االعتراف األميركي بالد    

االعتراف؛ ثم عرض القضية الفلسطينية على الجمعية العامة، سواء للحصول على العـضوية الكاملـة               
لدولة فلسطين أو للحصول على الوصاية الدولية، من خالل دورة عادية أو بناء علـى الـدعوة لـدورة                   

  .؛ ثم التهديد بحل السلطة؛ واستقالة الرئيس)اد من أجل السالماالتح(طارئة على أساس بند 
وبعد طرح هذه الخيارات في لجنة المتابعة العربية وقمة سـرت لعـدة أشهرسـحبت بعـد ذلـك مـن                     
التداول،بحيث لم نعد نسمع بها،وهذا طبيعي ألنها خيارات متناقضة مع بعضها البعض، فهـي تتـضمن                

وعلى مجلس األمن والجمعية العامة الخاضعةفي نهاية األمر إلى القـرار           التعويل على الواليات المتحدة     
األميركي، ومن ثم إلى التهديد الضمني بالعودة إلى المقاومة وحل السلطة واستقالة الرئيس، وأخيرا إلـى                

  !!الدعوة إلى الدولة التي تتناقض مع الدعوة إلى الوصاية الدولية
 القيادة الفلسطينية عن اللجوء إلى األمم المتحدة، ولم يكن واضـحا            ومنذ ذلك التاريخ وحتى اآلن تتحدث     

هل ستعلن عن قيام الدولة الفلسطينية مرة أخرى بعد أن أعلن عن قيامها في              . ماذا تقصد من هذا الحديث    
؟ أم ستعلن شروعها بممارسة السيادة وتطالب األمم المتحدة بـاالعتراف بهـا؟ أم سـتطلب                1988عام  

  لعضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة؟الحصول على ا
وكانت القيادة الفلسطينية تعتقد أنها ستحصل على موافقة أميركية عند عرض األمر على مجلس األمـن                
وثبت خطأ هذا الرهان، ثم تصورت أن بمقدورها إذا لجأت إلى بند االتحاد من أجل السالم أن تحـصل                   

 على موافقة مجلس األمن إذا حصلت على دعم ثلثي األصوات في            على العضوية الكاملة بدون الحصول    
الجمعيةالعامة، إلى أنها أدركت أخيرا أن ال عضوية كاملة في األمم المتحدة إال بتوصية من مجلس األمن                 

فالدولة تقام على األرض بعد إزالة اإل حتالل لتحصل على          .وبالتالي ال يوجد إنجاز وال اختراق في أيلول       
وحتى اذا حدث غير المتوقع وحصلنا على العضوية الكاملـة قبـل            . في االمم المتحدة بعد ذلك    العضوية  

  .ازالة االحتالل فالدولة لن تقوم فعال اال بإزالته
بعد ذلك ال يبقى امام الفلسطينيين سوى استكمال الحصول على االعتراف من الدول، وخاصة األوروبية،               

عركة طويلة على األرض وفي االمم المتحدة لن تكون فاصلة في شـهر             بالدولة الفلسطينية، واالستعداد لم   
  .أيلول القادم، وانما بدايتها في ذلك التاريخ

رجـل لقـدام    "تردد القيادة الفلسطينية وعدم حسمها للخيارات البديلة عن المفاوضات،يظهر في أنها تبدو             
اني والثالث هو المفاوضات، ومن خـالل       ، من خالل حديثها الدائم بأن خيارها األول والث        "وأخرى للوراء 

موافقتها على المبادرة الفرنسية، واستعدادها الستئناف المفاوضات إذا وافقت إسرائيل على مبادئ أوباما،             
أن المخرج من هذا الوضع واضح وضوح الشمس، يبدأ بقطع الحبـل            . التي في معظمها لصالح إسرائيل    

ة والمفاوضات الثنائية، بحيث أن القيـادة الفلـسطينية أوقفـت           السري الذي يربط بين السياسة الفلسطيني     
خيار يدرك أنه بدون جمع وتوظيـف أوراق        . المفاوضات وعليها أن تبني خيارا جديدا على هذا األساس        

  .القوة والضغط اليمكن تحقيق تسوية متوازنة
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نائية فشلت، وكان محكوما عليها     على القيادة الفلسطينية أن تدرك مرة واحدة وإلى األبد أن المفاوضات الث           
بالفشل، ألنها تعقد في ظل اختالل فادح في موازين القوى، وعدم توافر أوراق كافية في يـد المفـاوض                   
الفلسطيني، وعدم جاهزية إسرائيل إلى تسوية عادلة أو متوازنة، والحديث هنا يجري عن عدم جاهزيـة                

نذ توقيع اتفاق أوسلو مرت علـى إسـرائيل ثمـاني           فم. إسرائيل وليس عدم جاهزية حكومة نتنياهوفقط     
حكومات شاركت فيها مختلف األحزاب في إسرائيل، وتهربت هذه الحكومات جميعها بأشكال متفاوتة من              
االلتزامبالحد األدنى من متطلبات السالم، ولم تلتزم حتى بالتزاماتها باتفاق أوسلو، بل تجاوزته رغم أنـه                

  .يام إسرائيلأكبر إنجاز إسرائيلي منذ ق
إن طريق المفاوضات الثنائية لم ولن يقود إلى تسوية تحقق الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، لذا يجب                 
اإلقالع عنه وعن سياسةانتظار أن تحدث معجزة من السماءوتستأنف المفاوضات وتتوصل إلـى اتفـاق               

  .ني جديدإن المفاوضات لن تستأنف ولن تستأنف إال إذاقدم تنازل فلسطي.سالم
لقد أبدت القيادة شجاعة بوقف المفاوضات، وبالتوقيع على اتفـاق القـاهرة رغـم الـرفض األميركـي       
واإلسرائيلي، وبالمضي في سعيها للتوجه إلى األمم المتحدة، ولكن كل هذه الخطوات تبدو وكأنهـا ردات                

مبنية على قناعة عميقة بأن     فعل وخطوات تكتيكية، وليست نابعة من إستراتيجية جديدة،إستراتيجية تكون          
هناك جذورا وأسبابا عميقة وراء فشل المفاوضات ولن تنجح بدون إزالتها، وترتكز على إحياء البرنامج               
الوطني الذي تآكل كثيرا منذ بدء المفاوضات وحتى اآلن، وعلى بناء وحدة وطنية حقيقية علـى أسـاس                  

د وقوى الشعب الفلسطيني أينما تواجد، وتوفر هـذه         شراكة كاملة، وليست بين الفصائل فقطـ، تضم أفرا       
اإلستراتيجية مقومات الصمود والمقاومة الشاملة المثمرة، ومقاطعـة إسـرائيل ومالحقتهـا علـى كـل        

  .المستويات، واستعادة البعد العربي والدولي للقضية الفلسطينية
ها بوصفه تعبيرا عن سياسة دائمـة       نحن بحاجة إلى إستراتيجية يكون اللجوء إلى األمم المتحدة جزءا من          

فاللجوء إلى األمم المتحدة ال يقيم دولة بـضربة سـحرية           .غيرمرتبطة بوجود أو عدم وجود المفاوضات     
إن أهمية وعد أيلول اآلن بعد تراجع إدارة أوبامـا          . واحدة، في أيلول أو ما بعد أيلول أو ينهار كل شيء          

دارته على إسرائيل؛ تكمن في جعل أيلول نهاية لمرحلة         عن وعودها، وعجز المجتمع الدولي عن فرض إ       
وبداية لمرحلة جديدة تنتهي فيها المراهنة على المفاوضات الثنائيةـ وترتكز علـى المقاومـة المثمـرة                

  .والوحدة الحقيقية والتحرك السياسي القادر على انهاء االحتالل وإنجاز الحرية والعودة واالستقالل
  14/6/2011، )بدائل(الم واألبحاث المركز الفلسطيني لالع

  
  ! دحالن في عمانيفعلهالذي  .66

  ماهر أبو طير
اذا كان محمد دحالن المطرود من حركة فتح، ال خبز له في غزة، التي ابدع في تعذيب اهلها، نيابة عن                    

  .!االحتالل، وال شاي له في الضفة الغربية، التي تآمر مراراً على من فيها، فلماذا يأتي الى عمان؟
الرجل غيرُ مرحب به شعبياً ال في فلسطين وال في االردن، وتاريخه اسود، مغموس في دم الناس، وكل                  

  .محاوالته لتجميل صورته، لم تؤد الى نتيجة، الن الناس يعرفون صالته باالجهزة االمنية االسرائيلية
قة، كل هذا ال يخفي حقيقـة       التطهر بالكالم الثورجي، وحلق الذقن بطريقة دقيقة، وارتداء ربطة عنق اني          

الرجل، اذ ان ارواحا كثيرة في عنقه، ويكفيه، تلك القصص التي يرويها اهل غزة، وما فعله بهم طـوال                   
  .سنوات

اعتقاد دحالن ان هناك مؤامرة عليه، ورسم صورته بصورة الرمز الذي يتعـرض الـى المـؤامرات،                 
..  وصرره السلطانية، وهو من جيل متـسلق       قصص تنطلي فقط، على السذج وعلى من يتلقون اكرامياته        

  .ال هو بالعسكري وال هو بالسياسي
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ليبحث دحالن عن مكان آخر غير عمان، يقيم فيه او يزوره، والناس هنا ال تريده، وال تريد رؤية وجهه،                   
الى النهم خبروا افعاله تجاه الفلسطينيين، وليس من كارثة كالتنسيق االمني، وتسليم الرؤوس والمعلومات              

  .العدو االسرائيلي
ال تجد مثل هذا الفصيل في حياتك، وفيه ايضاً امنيون عرب، ينسقون مع اسرائيل، وال يخفق لهم قلـب،                   
خوفاً من اهللا، وال خجال، وال يتعظون من سقوط غيرهم، وال من احتمال ان تحل اللعنات على اطفـالهم،          

  .نيابة عمن احلوا عليهم اللعنات، اكراماً السرائيل
هل يقدر دحالن ان يكشف كل تفاصيل ثروته في كل مكان في الدنيا، وهل من الممكن ان يقدم تفـسيراً                    
واحداً لهذه الثروة، واذا كان الواقع غير ذلك، فلماذا ال يخرج اوراق بقية المناضلين ممن جمعوا المـال                  

  !.على ظهر الشعب الفلسطيني، وشربوا من دمه وروحه؟
سه نمراً، الن هناك تشابهاً في الشكل، غير ان تفاوت الحجوم والقدرات، ثـم              من حق كل قط ان يظن نف      

  .الذي يكشف طبيعة الكائن الذي امامنا كلها تقول لدحالن ان عليه ان ينزل عن ظهورنا» المواء«صوت 
  !.ليصمت هذا الرجل، وليتوار بعيداً، في ظالل افعاله، وليتشاغل بعد دوالراته الخضراء
14/6/2011، انالدستور، عم  

  
  ولكن عن حال فتح أساساً... عن فصل محمد دحالن .67

  راسم المدهون
  هل هدأت عاصفة فتح بصدور قرار فصل محمد دحالن أم بدأت؟

هو سؤال نجده في هذه اللحظة يحوم في مساحات الجدل والجدل والمضاد، فالرجل الذي سجل صـعوده                 
» إداريـاً «تبسيط المرور على قرار فصله باعتباره قراراً        وما أثاره من خالفات ظاهرة الفتة، يبدو من ال        

ليس من المنطق أو العقالنية النظر إلى الصراع بين دحالن والرئيس أبو مازن باعتباره فصالً               . وحسب
  .جرى طي صفحاته والقفز عنه، بوضع عضو اللجنة المركزية السابق خارج صفوف حركة فتح

ت أزمة محمد دحالن وحده، بل لعلّنا ال نبالغ إذ نقـول إن أزمـة               هي بمعنى آخر أزمة فتح ذاتها، وليس      
فصله من عضوية اللجنة المركزية بل من صفوف فتح كلها، تختصر مجموعة متشابكة مـن األزمـات                 

، ولم تتمكن مـرة     »عامل الزمن «، والتي طالما آثرت قيادة فتح العليا معالجتها بترحيلها إلى           »التاريخية«
 بعمق ومسؤولية يسمحان بوضع األمور في نصابها، وتقويم ما تعيشه فتح من حاالت              من الوقوف أمامها  

سلبية ال تقف عواملها وأسبابها عند محمد دحالن، بل هي تطاول أساساً أولئك الذين اجتمعـوا واتخـذوا                  
حتاج الى  قرار فصله النهائي، في ما يشبه سعياً للقفز عن األزمات الكثيرة، التي باتت مزمنة ومتقيحة وت               

  .معالجات مغايرة
كيف سمحت حركة تحرر وطنـي بنـشوء        : يمكن تكثيف تلك الحالة في سؤال نراه يختصر األسئلة كلّها         

محمد دحالن، ووقفت تتفرج على مشاهد تناميها وتفاعلها وسيطرتها على كثير مـن مفاصـل               » ظاهرة«
  العمل السياسي والتنظيمي، بل وحتى التفاوضي؟

جرى الصمت طويالً على مشهد تعاظم مراكز القوى السياسية والتنظيمية والماليـة فـي              بكالم آخر، لقد    
اآلراء » تجـاور «فتح، فهذه الحركة السياسية التي نشأت أساساً كحركة وطنية بعناوين عامة، اعتمـدت              

 ووجهات النظر، وحتى األيديولوجيات، ولكنها في أزمنة األزمات والمحن الكبرى وجدت نفسها تـستبدل             
مستقلة أو شبه مـستقلة،     » كيانات«مفهوم تجاور اآلراء القديم، بتعايشها، على نحو يشي بوضوح بوجود           

لقد كان أمراً بالغ الداللـة أن       . ال يلغيها أن الجميع يعيشون ويمارسون أفعالهم تحت يافطة تنظيمية واحدة          
حل ياسر عرفات، بـل إن      يتحرك محمد دحالن في حركة احتجاج أقرب الى العصيان ضد الرئيس الرا           

األكثر خطورة يومها أن معالجة ذلك تمت انطالقاً من ذهنية الترضية في ما يـشبه اعترافـاً صـريحاً                   



  

  

 
 

  

            32 ص                                    2176:         العدد       15/6/2011 األربعاء :التاريخ

بمراكز القوى والتعامل معها باعتبارها حقائق، ليس في الدائرة السياسية العامة وحسب، ولكن أيضاً فـي            
  .ت الحقاً في المؤتمر العام األخير لحركة فتحمساحة التنظيم، وفي مساحة التشكيالت القيادية كما ثب

نتحدث عن هذا ونشير الى أن تعاظم سلبياته أصبح فادحاً بسبب وقوعه في سياق غياب مبدأ المحاسـبة،                  
وغياب النقد والمكاشفة ما جعل الظواهر السلبية تمر مرور الكرام وتتحول إلى حاالت عاديـة يتعـايش                 

اعتبارها حاالت عادية، بل حقائق باتت مـن مالمـح حركـة فـتح              معها أعضاء الحركة ومحاربوها ب    
وسماتها، خصوصاً مع غياب المنافس المختلف من الساحة الفلسطينية برمتها، فحال الفصائل األخـرى،              
وتحديداً اليسارية منها ال يختلف كثيراً، إن لم نقل إنه بترهله واستبداديته قد ساهم كثيراً في تكريس حالة                  

  .ظهارها باستمرار كحالة صحية عند المقارنة والتقويمفتح، وفي إ
هل يمكن قراءة فصل دحالن من فتح مجرد قرار إداري          : قد يكون الكالم صعباً وجارحاً، ولكن ال بد منه        

اتخذته القيادة العليا، ومن دون قراءة تأثيراته المباشرة في الجسم التنظيمي والسياسي لحركة فـتح فـي                 
  قطاع غزة؟

التي أشرنا إليها في السطور السابقة، وبهذا المعنى نـشير هنـا            » مراكز القوى « ينبع من حالة     هو سؤال 
أيضاً إلى بدايات ردود الفعل التي أخذت تتصاعد من القطاع، والتي تؤكد من جديد عبثية النظـر الـى                   

في قطاع غزة،   دحالن خارج حالته الحقيقية والواقعية كقابض على الجسم السياسي والتنظيمي الفتحاوي            
بل إن كثيراً من ردود الفعل التي جاءت من هناك، يشير أصحابها في شكل مباشر إلى أن قرار فـصل                    

. محمد دحالن من اللجنة المركزية ومن فتح هو في الجانب األبرز منه استجابة لمبدأ المصالحة الوطنية               
لى الحملة التي شـنتها ضـده       فتحاويو غزة يرون في المصادقة على اتهامات كبرى لدحالن مصادقة ع          

أوساط قيادية وإعالمية في حماس طيلة السنوات الخمس الماضية، وكلها حملت اتهامات لـه باعتبـاره                
سبب الفرقة والتمزق الفلسطينيين، وها قد أتت لحظة فصله وإبعاده كما لو أنها لحظة اسـتعادة الوحـدة                  

  .الفلسطينية من دون معوقات أو مراكز قوة معادية
د دحالن، مسؤول شبيبة فتح زمن االنتفاضة األولى، والمبعد بعد ذلك هو أيضاً أحد أبرز المسؤولين                محم

األمنيين الفتحاويين الذين ارتبطت أسماؤهم بالتجاوزات، والهيمنة، والتحكم بمفاصل الحياة اليوميـة فـي              
هل يمكـن فـتح أن      : اقطاع غزة لسنوات طويلة، وهو بهذا المعنى بالذات صورة كبرى لحال فتح ذاته            

تستعيد عافيتها، ودورها التاريخي، وتتمكن من ردم هوة فقدان الثقة بين قيادتها العليـا ممثلـة بلجنتهـا                  
المركزية وبين جمهورها العريض الذي ال يزال يعيش مرحلة الكفاح من أجل تحقيق أهدافـه البـسيطة                 

  .تحقيق االستقالل والحصول على دولتهنظرياً، وإن تكن الكبرى والصعبة بالمعنى الواقعي، أهداف 
لست من المتفائلين بأن قرار فصل محمد دحالن من فتح سيأخذ طريقه الى التحقق فعلياً، ذلك أن واقـع                   
مراكز القوى الذي نعرفه، وأيضاً مسيرة السياسة وشكل الحياة التنظيمية في فتح تدفعني لتوقع حالة مـن                 

 في ردود فعل بالغة السلبية على وحدة فتح، خصوصاً في غزة، أو             مرور القرار ومن ثم التسبب    : اثنتين
  .في الحالتين ثمة ما يشير بوضوح إلى بؤس الحال. بالطريقة الفتحاوية المألوفة» لفلفته«

  15/6/2011، الحياة، لندن
  

  "إسرائيل" بين إيران والعربيالربيع  .68
  الحسين الزاوي

وجه بصدد مقولة الربيـع العربـي، مـن منطلـق أن             بصرف النظر عن االعتراضات التي يمكن أن ت       
انتفاضة الشارع في كل من تونس ومصر حدثت في عز موسم الشتاء واألمطار، فـإن المقولـة ذاتهـا                   
أضحت واسعة االنتشار ولم تعد هناك صلة واضحة تربطها بالمعطيات المناخية، من منطلق أن الربيـع                

. ربية التي طالما حاصرها شتاء عقود من االستبداد والقهر        أصبح يرمز إلى عودة األمل إلى الشعوب الع       
واآلن وبعد هذا االنتصار المدوي الذي حققته الشعوب العربية تحاول القـوى اإلقليميـة، علـى غـرار            
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وإيران، أن تستثمر األحداث األخيرة لصالحها من أجل التأثير في مسار التحوالت العميقة التي              ” إسرائيل“
  .لة عليها خالل الشهور والسنوات القليلة المقبلةتبدو المنطقة مقب

التي دافعت بكل قوة عن نظام مبارك، ولم تخف بداية أحداث الربيـع العربـي قلقهـا مـن                   ” إسرائيل “
سيناريو عربي شبيه بما حدث من انقالب سياسي غداة الثورة اإلسالمية في إيران، عـادت بعـد ذلـك                   

د رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو في سـياق متـصل، أن الربيـع             لتحاول مغازلة الثورات العربية، وأك    
العربي يمكن أن يتحول إلى شتاء إيراني، وأردف قائالً إن ما نريد رؤيته يتحقق مرة أخرى هو الربيـع                   

 في إشارة منه إلى األحداث التي أدت إلى سـقوط حـائط بـرلين               1989األوروبي الذي حدث في سنة ،     
. تي الذي كان يرمز بالنسبة للكثيرين إلى ما يسمى األنظمة الشمولية واالستبدادية           وانهيار االتحاد السوفيي  

يفكر اآلن، بجدية كبيرة، في تغيير خططه العـسكرية         ” اإلسرائيلي“وتشير بعض التقارير إلى أن الجيش       
ه في ما يخص حدوده المشتركة مع مصر، وذلك بعد أن كان قد أجرى تخفيضاً كبيراً في قواته على هـذ                   

مازالت ” إسرائيل“ويؤكد كل ذلك أن     . الجبهة، التي كان يعتبرها آمنة إلى حد كبير في زمن حكم مبارك           
مقتنعة بأن مصر تمثل ثقالً استراتيجياً كبيراً في معادلة الصراع العربي  الصهيوني، وبالتـالي فتعـديل                 

كن أن يغير الكثير من الوقائع       يناير، يم  25مسار المقاربة المصرية لهذا الصراع على ضوء نتائج ثورة          
الراهنة، لذلك فإن القوى الغربية وفي مقدمها الواليات المتحدة األمريكية تحـاول أن توظـف الورقـة                 
االقتصادية من أجل الحد من عنفوان واندفاع شباب الثورة المصرية، خاصة في مـا يتعلـق بالقـضايا                  

لقول في سياق شـديد الـصلة بهـذا الموضـوع، إن            ويمكن ا . القومية وفي طليعتها القضية الفلسطينية      
التي لم تتدخل حتى اآلن بشكل مباشر في مسار األحداث الجارية في سوريا، تـراهن بـشكل                 ” إسرائيل“

واضح على إمكانية إضعاف قوة النظام في سوريا من أجل مساومته مستقبالً في مـا يخـص مواقفـه                   
ومة تل أبيب وإن كانت ال تشعر بـالمودة تجـاه الجـار             المبدئية بشأن ملفات الصراع في المنطقة، فحك      

السوري فإنها ال تحبذ في المقابل أن تؤدي صيرورة األحداث إلى انقالب كبير فـي الوضـع الـداخلي                   
السوري، الذي يصعب التكهن بتطور مسار األحداث فيه على غرار االضطرابات الخطيرة التي شـهدها               

  .ألمريكي الذي أدى إلى إسقاط نظام حزب البعث بقيادة صدام حسينوما زال يشهدها العراق بعد الغزو ا
إيران حاولت، من جهتها، أن تصور الربيع العربي وكأنه يمثل امتداداً للثورة اإليرانية التي حدثت نهاية                
السبعينات من القرن الماضي، من أجل نصرة المسلمين ضد قوى االستكبار في المنطقة، التي تقودها كل                

لذلك فقد وجدت طهران في الربيع العربي، مناسبة من أجـل تأكيـد             . ” إسرائيل”اليات المتحدة و  من الو 
مكانتها كقوة إقليمية في المنطقة، ووصف المرشد األعلى للثورة اإليرانية انتصار الثورة المصرية، بأنه              

ي صـالح النظـام     ومع ذلك يجب االعتراف بأن تطورات األحداث لم تكن كلها ف          . انتصار لكل المسلمين  
اإليراني، فهو رغم الدعم الكبير الذي حاول أن يقدمه للمتظاهرين في البحرين وصوالً إلى إدانته لتدخل                
قوات درع الجزيرة في هذا البلد العربي العضو في مجلس التعاون الخليجي، فإنه فوجئ فـي المقابـل                  

لكثير من المراقبين للشؤون العربيـة،      باألحداث الجارية في سوريا والتي ستؤثر ال محالة، حسب رأي ا          
في التوازنات اإلقليمية التي تراهن عليها إيران في المنطقة، والتي تستند إلى محو قوى المقاومة الـذي                 
تحتل فيه سوريا همزة الوصل بين كل من إيران وحزب اهللا في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة التي                   

لحقيقة أن العالقات اإليرانية السورية تعد من بين أكثر العالقات          وا .يقيم رئيس مكتبها السياسي في دمشق     
الثنائية استقراراً في منطقة الشرق األوسط، فقد تطورت بخطى ثابتة منذ توقيع مصر اتفاقية السالم مـع                 

. 1980، كما أن سوريا كانت أول بلد عربي يعلن اعترافه بنظام الجمهورية اإلسالمية في سنة                ”إسرائيل“
ه فإن االضطرابات التي تعيش على وقعها العديد من المدن والبلدات السورية تقض مضاجع صناع               وعلي

القرار في إيران، ألن تغيرات األوضاع في هذا البلد لن تكون لمصلحتهم وذلك على خالف ما حدث في                  
وريـة  العراق، حيث قدم فيه االحتالل األمريكي خدمة تاريخية ال تقـدر بـثمن لمـصلحة نظـام الجمه                 

  .اإلسالمية في إيران
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ونستطيع أن نستخلص في األخير أن الربيع العربي رغم األهمية الكبرى التي يمثلها بالنسبة لقوى إقليمية                
أخرى كتركيا، التي تحاول بكافة الوسائل أن تعيد رسم سياستها الخارجية المتعلقة بالمنطقة، إال أن تأثير                

واإليراني يبدو شديد الوضوح، نتيجة الرهانات الكبيرة التـي         ” ئيلياإلسرا“الثورات العربية في الجانبين     
يمثلها تطور األحداث بالنسبة لالستراتيجية الداخلية لهاتين الدولتين، قياساً بتركيا التي تسعى إلى توظيف              
بعض أوراق المنطقة العربية من أجل التأثير في مواقف الدول األوروبية في ما يتعلق بملف انـضمامها                 

  .التحاد األوروبيل
  15/6/2011، الخليج، الشارقة

  
   قوية وواثقة بنفسها"إسرائيل"حتى تعود  .69

  افرايم هليفي
ثمة ثالثة خطوط سياسة تُميز إستراتيجية إسرائيل في المنطقة منذ خرجت الجماهير العربية مـن أجـل                 

نحن نـصد الهجـوم     .  االنتظار – التقهقر إلى الوراء، والثالث      - الدفاع، والثاني    –األول  . التغيير حولنا 
على حدودنا بقوة السالح وحده، ونستعد لهجمات أخرى، ونركز جهدا دبلوماسيا لصد إجـراء الـسلطة                

ونحن نحاول أن نقهقر إلى الوراء االتفـاق بـين          . الفلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول       
التفاهمات إرباً إرباً شرطاً الستئناف التفاوض مع       ، ونطلب من أبو مازن أن يمزق وثيقة         "حماس"و" فتح"

ونحن نحشد وسائل قتالية أكثر نجاعة وجدة، ونُعد القوات لمجابهة مختلف التهديدات المعروفة             . إسرائيل
باختـصار لمجابهـة    . وفي مجابهة ألخرى لم تُعرف بعد     " حزب اهللا "و" حماس"كالتهديد اإليراني وتهديد    
  .إلى اليوممفاجآت أكبر مما جربنا 

يجري أفاضل مندوبينا مباحثات مرهقة في واشنطن محاولين إحداث صـيغة معوجـة مـا السـتئناف                 
التفاوض مع الفلسطينيين حتى لو ولّدت إمكانا ما للقاءات فهذا كلّه مخصص ليمكّن مـن إزالـة تهديـد                   

  .وهذا في جوهره إجراء صد أيضا. الجمعية العامة في أيلول ال غير
 وتـصوغان   – السعودية من الجنوب وتركيا من الـشمال         –لك أخذت تصعد قوتان إقليميتان      في أثناء ذ  

فالسعودية تزيد في نشاطها في الخليج العربي، وتعمل في تعزيز وسائل ضـغطها علـى               . نظاما إقليميا 
تُمكّنها المساعدة السعودية من العمـل علـى صـد          . مصر الجديدة التي تغرق سريعا في أزمة اقتصادية       

عشية االنتخابات العامة في تركيا يغير رئـيس        . حاوالت طهران الكتساب موطئ قدم سياسي في مصر       م
  .الحكومة اردوغان اتجاهه ويعد الكتساب مقام تأثير حاسم في سورية بعد األسد

من فهما أشد تشاحنا مما كانتا      . معتمدا على انبثاق الحب بينهما بل بالعكس      " حماس "–" فتح"لم يولد اتفاق    
فلـسطيني يزعزعهمـا وربمـا    " ربيـع شـعوب  "االتفاق هو ثمرة ضعف وينبع من مخاوفهما من        . قبل

إنهما متعلقتان اليوم ببعضهما والبديل الذي يبدو لهما هو أن تكونا معلقتين واحدة إلى جانـب                . يسقطهما
  .األخرى

المخطط السياسي الـراهن    حسب  . لم يتم إحراز النصر في الحرب، كالنصر في الدبلوماسية، بالدفاع قط          
يتوقع لنا هزيمة سياسية في المعركة الدبلوماسية في األمم المتحدة التي نراها خطأ معركة تكـاد تكـون                  
مصيرية، أما بالصد الخالص على حدودنا بال أي إجراء آخر فإنه يتوقـع لنـا مـا يـسمى صـعوبات                     

  ".الشرعية"
وهـي  . د أن توقف كل ما حدث في امتحان الواقع        ستعلن إسرائيل أنها فحصت في الواقع المتطور وتري       

لهـذا  . وتعترف بحق الفلسطينيين بإنشاء قيادة كما يستصوبون      " حماس"و" فتح"تسجل أمامها االتفاق بين     
تدعو إسرائيل القيادة الفلسطينية الجديدة إلى تفاوض في الحال بال أي شروط مسبقة من الطرفين بـشرط                 

وقفا مطلقا للنشاط العدائي كله وجميع التزامـات اإلدارات الـسابقة مـن             أن يقبل الطرفان على أنفسهما      
  .طرف إسرائيل ومن طرف الفلسطينيين أيضا
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، "حمـاس "االعتراف بحقها في الوجود، أما إسرائيل فال تعترف بحق إدارة           " حماس"تطلب إسرائيل إلى    
وض ممثلو القيادة الموحدة كي يكون      لكن إسرائيل تطلب أن يقوم بالتفا     . وكان يسعدها أن تزول من العالم     

لن تُجري إسرائيل تفاوضا مع     . كل اتفاق يتم إحرازه مقبوال عند الشعب الفلسطيني كله ال الجزء منه فقط            
يجـب  . ، كما يقترح أبو مازن اليوم     "السير بال والشعور مع   "تمثيل معوق للفلسطينيين ينشأ بحسب قاعدة       

  ".يسير مع ويشعر مع"يجب أن . بات الحقيقية للطرفينأن يعبر التفاوض الحقيقي عن التركي
سلفاً بحـق   " حماس"سيكون في هذا اإلجراء بطبيعة األمر تليين لشروط الرباعية التي تطلب أن تعترف              

وتستطيع إسرائيل من جهتها أن تعلن بأنها لن توقع على اتفاق إذا لم يشمل اعترافا               . إسرائيل في الوجود  
  .في الوجودمتبادال بحق الطرفين 

إذا نجح اإلجراء، فستنشأ إمكانيات حاسمة على صورة زيارات لرئيس الحكومة إلى أنقرة وربمـا إلـى                 
ستعود إسرائيل القوية الواثقة بنفسها إلى لعب دور إقليمي ذي شأن، وستضعف منزلة إيـران               . الرياض

  .وهذا هو البدء فقط. التي تؤيد األسد المهزوم أكثر
  14/6/2011، "يديعوت"

 15/6/2011، األيام، رام اهللا
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  13/6/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة


