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   اندالع انتفاضة ثالثة يخشىو سبتمبر/مم المتحدة في أيلول من توجه السلطة لأل قلقنتنياهو: يديعوت .1

لهم إن العبرية عن مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى قو" يديعوت احرونوت"نقلت صحيفة : القدس
سبتمبر بشأن توجه السلطة /رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو قلق جدا مما قد يحصل في أيلول"

  ".الفلسطينية إلى األمم المتحدة إلعالن الدولة الفلسطينية، وأنه يخشى من اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة
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قة مع أعضاء حكومته من عدم القدرة وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو عبر عن مخاوفه في محادثات مغل
والواليات المتحدة " إسرائيل"على منع الفلسطينيين من التوجه إلى األمم المتحدة، رغم الجهود التي تبذلها 

  .في أوروبا من أجل الحيلولة دون ذلك
 إلى نتانياهو يعتقد أنه ال يستطيع منع الفلسطينيين من التوجه"ونقلت عن مصدر سياسي كبير قوله إن 

األمم المتحدة ألن أبو مازن تسلق عاليا على الشجرة، وهو يبذل جهودا مع الدول األوروبية لخلق وضع 
   ".ال تلقى فيه المسؤولية على إسرائيل في حال اندلعت مواجهات بعد اإلعالن عن دولة فلسطينية مستقلة

لى قطاع غزة لكسر الحصار  إ2يخشون من وصول سفن أسطول الحرية " إسرائيل"وأكدت على أن قادة 
المفروض عليها منذ ما يزيد عن أربع سنوات، األمر الي يمكن أن يثير اهتماما دوليا كبيرا تجاه القطاع، 

  مبينة أنه لم يتخذ بعد قرار نهائي بشأن كيفية مواجهة هذه السفن في حال وصولها
ة لمستوطنات القدس؛ إذ من غير إن إسرائيل تواجه مشكلة خطيرة بالنسب"وترى مصادر مكتب نتنياهو 

  ".الواضح بعد كيف سيتم التعامل معها
 الف 250وفق الصحيفة، من إمكانية أن يؤثر إعالن الدولة الفلسطينية على نحو " إسرائيل"وتخشى 

 في الضفة الغربية المحتلة، 1967يهودي يعيشون في مستوطنات القدس والتي أقيمت خارج حدود ال 
  .، على حد تعبير الصحيفة"قد هؤالء شرعية العيش هناكوهو ما يعني أن يف

  16/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  بدأ ينهار فعلًيا وعلى العالم رفعه بشكل نهائي حصار غزة: هنية .2
أكد أسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، أن الحصار المفروض على القطاع : القاهرة

برفعه بشكل نهائي "، مطالبا العالم في الوقت ذاته "بدأ باالنهيار بشكل فعلي"لى التوالي للسنة الخامسة ع
  ".وفتح المعابر بصورة كاملة

إن حكومته : وقال هنية، خالل جولة تفقدية صباح األربعاء للجان امتحانات الثانوية العامة في غزة
 مهمة، لمسها الشعب الفلسطيني في استطاعوا تخطي الحصار وإيجاد إبداعات"والشعب الفلسطيني 

  .، كما قال"المشاريع والبنية التحتية وتقليص معدل البطالة وإيجاد مجاالت عمل للقوى العاملة
: وأشار إلى تقارير دولية أكدت فشل الحصار وقدرة الحكومة والشعب الفلسطيني على تخطيه، وقال

ار بشكل فعلي، وال بد من فتح المعابر بشكل نحن اآلن أقوى من هذا الحصار، والحصار بدأ باالنهي"
  ".كامل

معبر رفح مفتوح، ونشكر األشقاء في مصر : "وفيما يتعلق بمعبر رفح؛ قال رئيس الحكومة الفلسطينية
على التسهيالت التي تقدم على المعبر، لكن هذا ليس كل ما نتمناه، نريد المعبر بشكل أفضل، دون أي 

  ".قيود وأي ضغوط
أن حكومته تتواصل مع القيادة المصرية، وتعمل على معالجة كافة األمور بعيدا عن اإلعالم، وأشار إلى 

  .، على حد تعبيره"أن نجد كافة التجاوب لننهي هذه المأساة التي استمرت منذ سنوات"معربا عن أمله في 
  15/6/2011قدس برس، 

  
  س متفائل بفياضوعبا..  شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومةتسعة": القدس العربي" .3

من مصادرها الخاصة أن وفدي " القدس العربي"علمت  : أشرف الهور ووليد عوض-   رام اهللا- القاهرة 
حركة فتح وحماس اللذين أنهيا جولة حوار الثالثاء دون االتفاق على تسمية رئيس وزراء حكومة 

  .رحت قبل ثالثة أسابيعالتوافق، رشحا أسماء جديدة لهذا المنصب بخالف األسماء األربعة التي ط
وبحسب المعلومات فإن عدد الشخصيات المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء وصل إلى تسعة أسماء، 
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سيدور النقاش حولها في جلسة الحوار المقبلة في القاهرة التي سيحضرها كل من الرئيس محمود عباس 
  .وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس

 بأنه بان الرئيس محمود عباس متفائل "القدس العربي"لسطيني مطلع لـومن رام هللا اكد مصدر ف
  . مشعل في لقاء الثالثاء القادم بضرورة تولي فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية القادمةإقناعسيستطيع 

 انه إال حول الموضوع "القدس العربي"ومن جهته رفض نمر حماد المستشار السياسي لعباس التعقيب لـ
  ."الموضوع يحتاج للمعالجة بهدوءهذا "قال 

 ان من بين األسماء الجديدة التي طرحت لشغل هذا المنصب من قبل فتح كال من "القدس العربي"وعلمت 
منيب المصري رجل االقتصاد الفلسطيني المعروف، إلى جانب الدكتور سري نسيبة رئيس جامعة 

س مرشحين آخرين بعضهم يقطن في القدس، وشخصية مستقلة أخرى من قطاع غزة، كذلك طرحت حما
  .الضفة الغربية

 ان محمد مصطفى رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني أحد إلى مصادر فلسطينية اخرى وأشارت
  . حماس على استبعاد فياضإصرارالشخصيات األوفر حظا لتولي احدهما هذا المنصب في ظل 

ألول أن تم أوالً حسم اسم رئيس وجرى االتفاق خاصة بعد اعتراض حماس على فياض مرشح فتح ا
  . الحكومة، ومن ثم اختيار أسماء الوزراء كون أن األمر سيكون سهالً

 انه "القدس العربي" عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس خالل تصريح لـأكدفي هذا السياق 
مة سينجز خالل تمت إضافة أسماء جديدة لقائمة المرشحين لرئاسة حكومة التوافق، وقال ان ملف الحكو

ولم يفصح الرشق عن األسماء الجديدة التي تقدمت بها حركة حماس لشغل  .لقاء أبو مازن ومشعل
  .منصب رئيس الحكومة

وقال أحد أعضاء وفد فتح انه تم خالل جلسة االجتماع طرح فتح على حماس أن يتولى فياض رئاسة 
ور أحمد يوسف، الفتاً إلى أن وفد حماس الحكومة، خاصة في ظل قبوله من شخصيات في الحركة كالدكت
وأشار إلى أنه بعد هذا األمر شرح وفد  .رفض، وأبلغ أن رفضه يأتي من قرار نابع من المؤسسة القيادية

  .فتح األسباب التي تدعوه لطرح فياض لرئاسة هذه الحكومة
اقتراحاً 'القاهرة كان وقال عزام األحمد رئيس وفد فتح ان اقتراح قدوم الرئيس عباس وخالد مشعل إلى 

 أنه بادر باالتصال بأبو مازن، ومن ثم تم "القدس العربي"وأوضح لـ .، حتى يصل الوفدان لنتائج'فتحاوياً
وكشف األحمد أنه سيتم خالل حكومة التوافق التي  .االتصال بمشعل من قبل وفد حماس ووافق أيضاً

وقال  . وزيرا حسب القانون الفلسطيني24من ستشكل من مستقلين تقليص عدد الوزراء، ليصل إلى أقل 
  . هذه الجلسة ستعقد في مقر جامعة الدول العربيةإن

 قوائم المعتقلين السياسيين التي تبادلتها الحركتان شهدت انخفاضاً أن "لقدس العربي "إلى ذلك، علمت
  .كبيراً في العدد، كما قامت الحركتان خالل الفترة الماضية بإطالق سراح نشطاء

  16/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

   وحدة استيطانية جديدة في القدس7900لبناء خططاً إسرائيلية  تستنكرمنظمة التحرير  .4
 وحدة 7900استنكرت القيادة الفلسطينية أمس خططاً إسرائيلية لبناء :  وكاالت- عالء المشهراوي

للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استيطانية جديدة لليهود في القدس الشرقية المحتلة، وقالت عضو ا
 وحدة استيطانية جديدة في 7900الفلسطينية حنان عشراوي، في تصريح صحفي، إن مخططات بناء 

القدس المحتلة، هي تصعيد خطير آخر ضمن جهود إسرائيل لتسريع ضم القدس وتهويدها وتغيير 
واضح أن إسرائيل تعمل “، وأضافت معالمها وتشويه تاريخها، وإحداث تغيير قسري للوضع السكاني فيها

. ”بشكل مستمر ضمن مخطط لضم القدس وتهويدها من منطلق القوة، وعن طريق خرق القانون الدولي
سنذهب إلى األمم المتحدة بكل مؤسساتها بما فيها الجزائية والقضائية، ألن إسرائيل لم تتوقف “وأضافت 
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اوضية غطاء لممارساتها، وبالتالي يجب إيقاف هذه عن خرق القانون الدولي وهي تستخدم العملية التف
  .الممارسات الخطيرة جداً وكبيرة األبعاد

إن القيادة “وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إلذاعة فلسطين 
رض، لبناء الفلسطينية تندد بشدة بكل اإلجراءات التي تتخذها حكومة المستوطنين في إسرائيل على األ

وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات المنتشرة في القدس الشرقية المحتلة وسائر أنحاء الضفة 
  . ”الغربية

  16/6/2011 ظبي، واالتحاد، أب
  

   إلى إعالن دولة فلسطينية من جانب واحدتسعىالسلطة ال : عريقات .5
العربي أمس كبير المفاوضين استقبل وزير الخارجية المصري نبيل :  جيهان الحسيني-القاهرة 

الفلسطينيين صائب عريقات للبحث في آخر مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في األراضي المحتلة 
المقبل للحصول على ) سبتمبر(والمساعي الفلسطينية للذهاب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول 

  .عضوية المنظمة الدولية
ال تسعى إلى إعالن دولة فلسطينية من جانب واحد، كما « العربي أن السلطة وأوضح عريقات عقب لقائه

، مشيراً إلى أن اعترافات دول العالم بدولة »يقال وال نسعى العتراف دول العالم في األمم المتحدة بنا
ي وأكد عريقات أن الجهود العربية وأيضاً الفلسطينية تنصب ف. فلسطين يتم بقرار سيادي من هذه الدول

المرحلة المقبلة على التقدم بطلب للحصول على عضوية األمم المتحدة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس 
، مشيراً إلى أن العربي أيد هذا التوجه وأكد دعم مصر هذا المسعى وأنها تلقي 1967الشرقية على حدود 
  . كل ثقلها من أجله

  16/6/2011الحياة، لندن، 
  

   معتقل سياسي في الضفة وغزة األسبوع المقبل100 عنالدويك يتوقع اإلفراج  .6
 100توقع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك اإلفراج عن نحو :  نادية سعد الدين–عمان 

معتقل سياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل يوم الثالثاء القادم، لتهيئة أجواء إعالن الحكومة 
  . فتح وحماس أول من أمس في القاهرة، وذلك وفق اتفاق حركتي"المقبلة

، وهو "اتفقتا على إنهاء ملف االعتقال السياسي"من األراضي المحتلة أن الحركتين " الغد"وأضاف إلى 
أنجز ملف المعتقلين السياسيين بالكامل، ونعتبره "األمر الذي أكدته فتح أيضاً عقب جلسة الحوار بقولها 

  ".قد أغلق
ة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وعدت بإنجاز العديد من القضايا المتعلقة األجهز"وبين الدويك أن 

  ".بالمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، واتخاذ خطوة مماثلة في غزة، لإلفراج عنهم قريباً
ن  معتقالً على خلفية سياسية من كافة الفصائل الفلسطينية، غالبيتهم م80سيتم إطالق سراح "وأوضح أنه 

 معتقالً، متهمين 40 – 30حماس، في الضفة الغربية المحتلة، واإلبقاء على آخرين، يقدرون بنحو 
  ".بقضايا أخرى، منها مالية

 معتقالً من غزة، غالبيتهم على خلفية جنائية فصائلية، 15 – 10سيتم اإلفراج عن نحو "في المقابل، 
من تتبناه رام اهللا من عناصر لها في غزة وتقدم حماس أكدت أن كل "، الفتاً إلى أن "ومعظمهم من فتح

  ".قائمة بأسمائهم سيطلق سراحهم
  16/6/2011الغد، عمان، 
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  صياغة رسالة االعتراف بدولة فلسطينلاجتماع لخبراء قانونيين عرب لمساعدتنا : عريقات .7
حرير الفلسطينية  أعلن الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الت        : أشرف الهور -القاهرة  

عقب لقائه يوم أمس باألمين العام للجامعة العربية أن اجتماعاً لخبراء قانونيين عرب سيعقد االثنين القادم                
في مقر الجامعة لمساعدة القيادة الفلسطينية في تقديم رسالة لسكرتير العام لألمم المتحدة لطلب عـضوية                

  .فلسطين في األمم المتحدة
مر صحافي عقده في مقر الجامعة مع عمرو موسى ان األمـين العـام للجامعـة                وقال عريقات في مؤت   

العربية خاطب عدة دول عربية ووافقت على إرسال خبراء قانونيين لصياغة رسالة تطلب مـن األمـم                 
االخوة العرب وافقـوا علـى      'وقال عريقات   . 1967المتحدة االعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام        

  .'نونيين وتقرر أن يعقد اجتماع لهذه اللجنة االثنين القادمإرسال خبراء قا
 16/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  بالخليل " سمير القاضي"االحتالل يعتقل النائب  .8

النائب في المجلس التشريعي    ليوم  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر ا     :  محمد القيق  -الضفة الغربية   
  . الدكتور سمير القاضيالفلسطيني عن محافظة الخليل 

ـ       إن قوات االحتالل أقدمت فجـرا علـى        " فلسطين اون الين  "وقال مكتب النواب اإلسالميين في الضفة ل
أنه رهن  " أبو محمد "مداهمة منزل النائب القاضي في بلدة صوريف شمال الخليل بالضفة الغربية وأبلغوا             

الضفة اعتقال أبو محمد واعتبروه استمرارا فـي        واستنكر نواب    . االعتقال وتم اقتياده إلى جهة مجهولة     
  .نهج االحتالل الرامي إلى تفريغ الساحة من القيادات وسلخ الشعب عن ممثليه

 16/6/2011فلسطين اون الين، 
  

  محكمة إسرائيلية قضت بسجن اثنين من نوابها المعتقلين إداريا: البرلمانيةكتلة حماس  .9
. أن محكمة إسرائيلية قضت بسجن اثنين من نوابها المعتقلين إداريا         البرلمانية أمس ب  » حماس«أفادت كتلة   

وذكرت الكتلة، في بيان صحافي، أن محكمة عوفر العسكرية حكمت باالعتقال اإلداري على النائب فـي                
واستنكرت الحكمين  . المجلس التشريعي أحمد الحاج لمدة ستة شهور، وأربعة شهور للنائب نزار رمضان           

محاولة صهيونية مكشوفة هدفها ضرب جهود المصالحة والتأثير على األغلبيـة  «كدة أنه على نائبيها، مؤ  
  . »البرلمانية ومحاولة إلفراغ الضفة الغربية من القيادات والرموز

  16/6/2011البيان، دبي، 
  

  كي ال يستمر الحصار.. مستعدة لتشكيل حكومة تحظى بقبول غربيحماس : أبو مرزوق .10
مستعدة لتشكيل حكومة " حركته أنب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قال نائب رئيس المكت

 مبررات الستمرار الحصار المفروض على إي إسرائيل أمامتحظى بقبول غربي، وذلك كي ال يكون 
  ".الفلسطينيين

هذه الحكومة سيكون لها "إن ) BBC( البريطانية اإلذاعةوأوضح ابو مرزوق في تصريحات لهيئة 
أخذنا : "وأضاف".  كثيرة، سواء لجهة قبول الرباعية والغرب لها، او كيفية تعامل إسرائيل معهاانعكاسات

وأكد أن  ".كل هذا في االعتبار، ألننا معنيون بتشكيل حكومة ال تفرض حصارا على الشعب الفلسطيني
 مع قضايا هذه الحكومة ستكون حكومة كفاءات، وليست حكومة سياسية وتستمر لمدة عام، وستتعامل"

  ".محددة يتعين عليها أن تنجزها
  16/6/2011المستقبل، بيروت، 
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   عباس في القاهرة-رئاسة الحكومة سيحسمها لقاء مشعل : البردويل .11
تعليقًا على نتائج -  صالح البردويل في تصريحات صحفية .دقال القيادي في حركة حماس : غزة

وديا وإيجابيا، ) 6- 14(لقد كان لقاء القاهرة أمس : "-اجتماعات تنفيذ اتفاق المصالحة أمس في القاهرة
بحيث تم طرح كل الملفات العالقة ومنها مسألة المعتقلين السياسيين وجوازات السفر المرفوضة واألدوية 
الممنوعة عن غزة، وقد قدمنا لهم قائمة بأسماء المعتقلين في الضفة ووعدوا بحلها، كما وعدوا بحل 

لممنوعة، وقد قدموا لنا بقائمة قالوا إنهم من المعتقلين السياسيين في غزة فقدمنا لهم مسألة الجوازات ا
  ". قوائم بلوائح االتهامات الموجهة لهؤالء وقد اقتنعوا بها

وقال إن اتفاقًا حول حل ملفي المعتقلين السياسيين وجوازات السفر المرفوضة في الضفة الغربية، قد تم 
حسم مسألة رئاسة الحكومة المقبلة في اجتماع مشعل ـ عباس في القاهرة التوصل إليه، على أن ت

  األسبوع المقبل
لقد أبلغناهم : "الرافض السم سالم فياض رئيسا للحكومة المقبلة، وقال" حماس"وجدد البردويل موقف 

 األمر الجتماع رفضنا المطلق للقبول بسالم فياض رئيسا للحكومة المقبلة، وقد اقتنعوا بمبرراتنا وتم ترك
  ". عباس األسبوع المقبل في القاهرة- مشعل 

 15/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  األحمد يطلع وزير الخارجية المصري على نتائج جلسات المصالحة  .12
أعلن عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها في الحوار مع حركة : القاهرة

 سيعقد الثالثاء المقبل في القاهرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حماس أن اللقاء الذي
وقال األحمد . المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيحسم مسألة اختيار رئيس الحكومة الفلسطينية

نبيل العربي وزير الخارجية المصري إنه تم إبالغ العربي بأن عباس .عقب لقاء وفد فتح أمس مع د
يحضر إلى القاهرة االثنين المقبل من أجل المشاركة في اللقاء الذي بين الحركتين الثالثاء المقبل سوف 

بحضور مشعل، مشيراً إلى أن هناك تفهماً حول ضرورة التحرك العربي والمصري لدعم اتفاق 
رقلة المصالحة وتذليل العقبات خاصة على الصعيد الدولي، مشيراً إلى وجود بعض األصوات تحاول ع

  .المصالحة
  16/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
   جلسة الثالثاء الماضيملف المعتقلين السياسيين ُأنجز في : األحمد .13

ورئيس وفد الحركة للحوار مع حماس، إنه "قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: القاهرة
آخر بين الحركتين يوم الثالثاء المقبل، جرى التوافق خالل جلسة الحوار أمس الثالثاء على عقد اجتماع 

على أن "بحضور رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، 
وأضاف ، في تصريح صحفي  ".يكون اجتماعا نهائيا، ويخرج عنه إعالن االتفاق على تشكيل الحكومة

أنجز بالكامل، ونعتبر " المعتقلين، مشيرا إلى أنه له، إنه تم خالل جلسة حوار أمس الثالثاء استكمال ملف
أن الملف قد أغلق، وقد عبر الطرفان على ارتياحهما من الخطوات التي تمت حتى اآلن في هذا 

  .، كما قال"الموضوع
  15/6/2011قدس برس، 

  
  العالول ينفي طرح عباس اسم فياض لرئاسة الحكومة في الجلسة المقبلة .14

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول ما تردد حول طرح : يني جيهان الحس- القاهرة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس صفقة على حركة حماس خالل جلسة الحوار المقبلة تقضي بقبول سالم 
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فياض رئيساً للحكومة المقبلة مقابل عدم المساس بوضع حماس في غزة، فيما أكد رئيس الحكومة 
قالة في غزة إسماعيل هنية تحقيق تقدم كبير على طريق تشكيل حكومة التوافق الوطني في الفلسطينية الم

  .المحادثات مع حركة فتح
وأشار العالول إلى قرب االنتهاء من ملف المعتقلين الفتاً إلى أن هناك حاالت لمعتقلين ال يمكن إطالق 

إذا تحملت حركة حماس مسؤولية ": وقال. سراحهم ألنهم مطلوبون ومالحقون من قبل اإلسرائيليين
، الفتاً إلى أن االحتفاظ بهم في السجن من أجل "إطالق سراح هؤالء، فال مانع لدينا من اإلفراج عنهم

  .حمايتهم فقط
  16/6/2011الحياة، لندن، 

  
  وفتح ال تمانع .. حماس تقترح مصطفى البرغوثي لرئاسة الحكومة المقبلة": روسيا لألنباء" .15

، أنباء عن ترشيح حركة حماس، األمين العام للمبادرة "روسيا األنباء"أوردت قناة : امد جاد ح- رام اهللا 
الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، لرئاسة الحكومة المقبلة، بينما أوضح قيادي في حركة فتح، 

كوادر فتح الجفاء بين "، أنه اقتراح مقبول لدى فتح، أو غالبية قياداتها، خصوصا مع حالة "الغد"لـ
  ".سياساته المالية"، بسبب "وفياض

إن لقاء عباس مشعل، يؤكد إصرار عباس على اختياره فياض " الغد"وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
رئيساً للحكومة المقبلة، واصفة اللقاء بمحاولة الفرصة األخيرة لعباس، لتوضيح الموقف لمشعل وقيادات 

  ".ومةفوائد رئاسة فياض للحك"حماس حول 
  16/6/2011الغد، عمان، 

  
   قرار عباس بفصل دحالن خاطئاًتعدلجنة فتح الرقابية  .16

كشفت أوساط في لجنة الرقابة الحركية في  فتح أن اعتبرت قرار اللجنة المركزية القاضي بفصل                : غزة
كـة،  ويتعارض مع النظام الداخلي للحر' تعسفي وخاطئ في الشكل والمضمون'القيادي محمد دحالن بأنه     

معتبرة أن الجهة الوحيدة المخولة إصدار هذا القرار هو المجلس الثوري، كون دحالن عضوا فيه بصفته                
  .أحد أعضاء اللجنة المركزية

وأوضحت األوساط، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها في تصريحات صحفية، أن اللجنـة وجـدت أن                 
تجـاوزا  '، معتبرة أنه يمثـل      'ل والمضمون تعسفي وخاطئ في الشك   'القرار، الذي صدر األحد الماضي،      

، التي تكفل بأال يفصل أعضاؤها أو يجمدوا إال بعد محاكمتهم وإدانـتهم             'خطيرا وانتهاكًا لحقوق العضوية   
  . من قبل محكمة حركية

وطالبت اللجنة بالتراجع عن قرار فصل دحالن على أساس أن ذلك فيه خير المصلحة العامة للحركـة،                 
حالة الملف بالكامل إلى المحكمة الحركية للفصل فيه، وإحالة أي إدعاءات أو قضايا جنائيـة               داعية إلى إ  

قدسية العضوية وحرية اإلنسان ورفـض مبـدأ        'إلى الجهات المختصة في القضاء الوطني، مشددة على         
  .'االنتقام

 16/5/2011، وكالة قدس نت
  

  الحكومةتشكيل ينتقد احتكار فتح وحماس لمناقشات " حزب الشعب" .17
انتقد األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، احتكار فتح وحماس : يوسف الشايب - غزة 

لمناقشات تشكيل الحكومة، مشدداً على أهمية تشكيل ائتالف ديمقراطي من قوى مجتمعية وسياسية، بما 
  .ثنائييعزز التعددية في النظام السياسي الفلسطيني، ويحد من تحويله إلى نظام 

  16/6/2011الغد، عمان، 
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   التأخر في تنفيذ اتفاق المصالحةتنتقد" الجبهة العربية الفلسطينية" .18
في بيان أصدرته أمس التأخر في تنفيذ اتفاق  انتقدت الجبهة العربية الفلسطينية: نادية سعد الدين -عمان 

وراقها التي خلطت بفعل اتفاق يتيح الفرصة لسلطات االحتالل إلعادة ترتيب أ"المصالحة، معتبرة أنه 
   ".المصالحة، ومواصلة تنفيذ مخططاتها ضد شعبنا وحقوقنا الوطنية

  16/6/2011الغد، عمان، 
  

   المصالحة اتفاققد يؤخر .. وجود شاليط في غزة": قدس نت" .19
أن مصالحة وطنية شاملة بين الضفة وغزة لن تتم والجندي " أوضحت مصادر فلسطينية رسمية: رام اهللا

شماعة ) وجود غلعاد شاليط( حتى ال يأخذ أي" اإلسرائيلي غلعاد شاليط موجود في قطاع غزة، مشيرة 
  ".لدى إسرائيل تعلق عليها عدم وجود شريك فلسطيني للسالم ولعدم إحراج الرئيس مع األطراف الدولية

ل األسرى بين أن القاهرة جادة أكثر من أي وقت سابق لتسريع إنجاز صفقة تباد" وأضافت المصادر
هناك رؤية مصرية بدأت بفتح " ، موضحة "حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة حالياً وإسرائيل

  ".معبر رفح الحدودي بعد توقيع إتفاق المصالحة وإستنئاف مباحثات صفقة تبادل األسرى في القاهرة
ف المصالحة، حيث تبدو أن هناك مقترحان لدى القيادة الفلسطينية خاصة على صعيد مل"وبينت المصادر

 دولي بالحكومة اعترافالتوجهات على الساحة الفلسطينية بتأجيل الذهاب الى األمم المتحدة مقابل 
الفلسطينية القادمة، فيما يقول مسؤولون أن هناك مقترح لدى القيادة بتأجيل تشكيل الحكومة القادمة لما 

  ".بعد أيلول المقبل
  15/6/2011وكالة قدس نت، 

  
  خالف واضح يسود المصالحة وشكوك حول التأجيل : لتحلي .20

 إذا لم تتوفر اإلرادة لدى  بين فتح وحماستوقع المحلل السياسي هاني المصري أن يفشل الحوار: رام اهللا
 ، هناك خالف واضح على برنامج الحكومة،"وكالة قدس نت لألنباء"وقال في حديثه لمراسل  .الطرفين

ثغرات المصالحة تمكن في عدم :"  مضيفاً ،"فتح وحماس"خرى وحركتي وكذلك خالف بين الفصائل األ
  ".يستند على كيفية مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، وجود برنامج نضالي مشترك

 ألن الحركتين يسعيان حالياً إلى تشكيل االتفاق،وأشار إلى أن خطاب حماس المغاير يساعد على سرعة 
  . منوهاً أن حماس بدأت تدرك حالياً أنه من األفضل بلورة سياسة جديدة،ياًحكومة مقبولة دول

حماس لن تحظى باألغلبية التي فازت بها " : قال،"الرئاسية والتشريعية "  المقبلة االنتخاباتوفي مسألة 
, معلقة كثيرة أهمها أن الرافعة التي كانت تستند عليها وهي المقاومة أصبحت حالياً العتبارات ،سابقاً

  . وإمكانية تشكيل خارطة جديدة في المنطقة،وكذلك ظروف المتغيرات العربية
وخاصة أن هناك قانون في الكنيست ,  الفلسطينيةاالنتخاباتوتوقع أن تعمل إسرائيل على منع إجراء 
, ألمنيةإضافة إلى عدم توحيد األجهزة ا,  الفلسطينيةاالنتخاباتاإلسرائيلي يمنع مشاركة أهالي القدس في 

ورأى المصري أن هناك ضرورة لتغيير المسار  .االنتخاباتمما سيؤثر بشكل كبير على إجراء 
  .إضافة لصياغة إستراتجية جديدة مبنية على المقاومة, بعد فشل المفاوضات, السياسي

 15/6/2011وكالة قدس نت، 
  

  ة محكومون مدى الحيا لحماس في سجون االحتالل أسيرا295: تقرير .21
تناولت دراسة أعدها مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أعداد وأسماء األسرى : الضفة

المحكومين بالمؤبدات في سجون االحتالل المنتمين لحركة حماس الذين منهم من كان قد اعتقل قبل نشأة 
 حركة حماس وبقي في سجون االحتالل إلى يومنا هذا، حيث تضمنت الدراسة إحصائيات كشفت عدد
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وتحدث فؤاد الخفش مدير مركز أحرار الذي أعد . هؤالء األسرى في كل مدينة فلسطينية وأسماء أقدمهم
الدراسة وأحصى أسماء األسرى ونشرها عبر موقعه عن أهمية الدارسة التي تكمن في تسليط الضوء 

انطالقتها التي  أسيرا يقضون حكماً مدى الحياة اعتقلوا منذ نشأتها و296على هذه الحركة التي قدمت 
  .م14/12/1987تصادف يوم 

من بين الفصائل التي قدمت أعدادا من " 2"وأشار الخفش إلى أن حركة حماس تعتبر الفصيل رقم 
، حيث إن عدد معتقليها 1965المؤبدات والمحكومين مدى الحياة بعد حركة فتح التي انطلقت عام 

جازات العظيمة التي قدمها أسرى حركة حماس المحكومين مدى الحياة كبير جداً، متحدثاً عن اإلن
 67 مؤبدا بمعنى أنه مسؤول عن قتل 67المحكومين بتلك المدة، حيث إن لها معتقلين أحدهم محكوم 

شخصا، وأقلهم محكوم مؤبد واحد بمعنى أنه مسؤول عن قتل شخص واحد، وهناك أشخاص مسؤولون 
  . وغيرها من األرقام35  شخصا وآخرين عن 47عن قتل 

  16/6/2011السبيل، عمان، 
  

   المسلمينالموساد يتحدث عن العالقة التنظيمية والمالية بين حماس واإلخوان .22
نجح في تسجيل مكالمة " الموساد"زعمت أوساط استخبارية صهيونية أن جهاز : موقع قضايا مركزية

لشيخ القرضاوي أحد تليفونية عبر الهاتف المحمول بين رئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية، وا
، عقب حضور األخير إلى ميدان التحرير بالقاهرة، 2011 فبراير 19أبرز علماء الدين المسلمين، يوم 

  ".وجهان لعملة واحدة"حيث بدا وكأن اإلثنين 
ظهرت حماس وكأنها تريد تستغل أحداث ميدان التحرير لتحقيق مكاسب سياسية، بمساعد : وأضافت

وى أمام الحكم في مصر، مما دفع بالجهاز لوضع الجماعة على قوائم الجهات التي اإلخوان المسلمين، لتق
  .في العالم ألول مرة" اإلرهاب"تمول 

هذا االتهام ستعقبه جلسة حكومية ستضع اإلخوان في مصر على قائمة الجماعات المساندة : وواصلت
كونغرس ليتم التصويت عليه، ويضع ، ما يعني حرفياً نقل القرار لل"تل أبيب"من وجهة نظر " لإلرهاب"

القرضاوي في مشاكل ال حصر لها أمام المنظمات األوروبية، وأمام جهات تحقيق أمريكية ودولية 
  .أخطر، بزعم أنه الزعيم الروحي لحركة اإلخوان المسلمين في مصر

صورة كما أن صورة الشيخ البنا مؤسس اإلخوان، ال تزال منقوشة داخل مكاتب حماس الرسمية، و
استعان بجملة من الباحثين " الموساد"وترى األوساط أن  .لمحمد البلتاجي أحد قادة الجماعة مع هنية

الصهاينة، وشكلت عدة لجان تاريخية ودينية وأمنية، لدراسة أوجه التشابه واالختالف بين حماس 
  .واإلخوان

يثاق حماس التأسيسي، ووثائق عثرت وأن كل الدراسات أكدت أنهما وجهين لعملة واحدة، باالستناد إلى م
وقد كشف التقرير النقاب عن وجود اتفاق .عليها المخابرات الصهيونية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية

صهيوني مع مبارك لمحاربة الحركتين معاً، بإقناعه أن خطر اإلخوان عليه يساوي خطر حماس على 
  ".إسرائيل"

  15/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ليست لنا أطماع في لبنان : ردا على المفتي قباني" تحالف القوى الفلسطينية" .23
تواصلت أمس الجهود الرامية إلى لملمة ذيول اإلشكال الذي وقع بين مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد 

لمفتي في نهاية قباني، وبين وفد من أمناء اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية، إثر زيارة قام بها الوفد ل
  . األسبوع الماضي، أطلعه خاللها على حيثيات الخالف القائم حول عقار في حي الداعوق في بيروت



  

  

 
 

  

            13 ص                                    2177:         العدد       16/6/2011 الخميس :التاريخ

ما صدر عن قباني حول الوجود «أمس، » تحالف القوى الفلسطينية«واستغرب بيان صدر عن قيادة 
، مؤكدا »قسراً في حي الداعوقالفلسطيني في لبنان، وخصوصاً ما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين المقيمين 

ليست لنا أي أطماع في لبنان، وإننا هجرنا من بالدنا في فلسطين، نتيجة المجازر الصهيونية، التي «أنه 
  . »1948ارتكبت بحق أجدادنا وأبنائنا في العام 

عن ما نشر من محاضر منسوبة للمفتي كالم عار «في المقابل، اعتبر بيان صدر عن دار اإلفتاء أن 
الصحة، وما جرى من تعدي بالبناء على أرض األوقاف اإلسالمية في حي الداعوق، هو تصرف فردي 

  . »وشخصي من بعض أبنائنا الفلسطينيين، ال عالقة له إطالقاً بالقضية الفلسطينية وشرفها
لعرب مفتي الجمهورية يحتضن بقوة القضية الفلسطينية، قضية كل ا«وأشار بيان دار اإلفتاء إلى أن 

وأجرى عدد من النواب اتصاالت بأعضاء الوفد الفلسطيني لالعتذار عما جرى  .»والمسلمين في العالم
  .   خالل االجتماع

 16/6/2011السفير، بيروت، 
  

   هو تهرب من المسؤوليات"االونروا "أي تقليص لخدمات: ممثل حماس في صيدا .24
األمن الداخلي العميد منذر األيوبي في مكتبه في عقد قائد منطقة الجنوب االقليمي في قوى : محمد صالح

في منطقة صيدا أبو أحمد فضل، وعضو " حركة حماس"سرايا صيدا الحكومية أمس، لقاء مع ممثل 
ما تقوم به الوكالة من "اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي، اللذين وضعاه في أجواء 

، وشطب حق العودة وما يقوم به الالجئون الفلسطينيون في سياسات تهدف إلى توطين الفلسطينيين
تمسك الالجئين بوكالة األونروا، وتسميتها القديمة "وأكد فضل على ". المخيمات لمواجهة تلك السياسة
  ". أي تقليص للخدمات هو تراجع وتهرب من المسؤوليات"، معتبراً أن "كشاهد حي على قضية الالجئين

بيان أمس، طالب مسؤول الجبهة أبو وائل "  القيادة العامة- بية لتحرير فلسطين الجبهة الشع"وصدر عن 
، مؤكداً على "ضرورة إعادة النظر بالتقديمات الصحية واالجتماعية كافة لشعبنا في لبنان"عصام فيه بـ 

معيشية السياسة التي تتبعها األونروا لجهة تقليص الخدمات، تزيد من حجم المعاناة بسبب الظروف ال"أن 
  ".واالقتصادية الصعبة

  16/6/2011السفير، بيروت، 
  

  تطالب الحكومة اللبنانية باإلسراع في إعمار مخيم نهر البارد" الجهاد" .25
طالبت حركة الجهاد اإلسالمي في بيان صحفي مكتوب الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب : بيروت

جئين الفلسطينيين، وأضافت أنها تأمل أن تأخذ الحكومة ميقاتي باإلسراع في إعادة مخيم نهر البارد لال
أهمها، تضمين بيانها الوزاري إعطاء الالجئين الفلسطينيين "في بيانها بعين اإلعتبار عدداً من القضايا، 

 ".في لبنان الحقوق المدنية واالجتماعية ودعم حق الالجئين في العودة إلى ديارهم عبر تكريس ذلك عمليا
 الفلسطيني، –فتح حوار جاد وإعادة تفعيل الحوار اللبناني "الحكومة اللبنانية الجديدة إلى ة الحركودعت 

كمدخل لعالقة سليمة في التعاطي مع الملف الفلسطيني في لبنان، على قاعدة سياسية تخدم الطرفين 
  ".تعزيزاً لصمود شعبنا ورفضاً لكل مشاريع التوطين والتهجير حتى العودة إلى فلسطين

  16/6/2011قدس برس، 
  

  فتح تطالب حماس باإلفراج عن الناطق باسمها في غزة  .26
أن إصرار أمن حماس على منع األخ "في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة امس قالت حركة فتح 

  القيادي الدكتور فايز أبو عيطة الناطق باسم الحركة من أداء مهامه، يؤكد وجود مراكز قوى متضررة 
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  ". واعتقال كوادر الحركة في قطاع غزةباحتجازفاق المصالحة وتسعى إلفشاله عبر توتير األجواء من ات

  16/6/2011المستقبل، بيروت، 
  

  شعث ينفي مهاجمة نشطاء من فتح لمنزله في غزة  .27
 التي تحدثت األنباءنفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث  : وليد عوض- رام اهللا 
  .اجمة نشطاء من فتح منزله بقطاع غزة واحراقهعن مه

كذب مفتعل وغير صحيح يراد منه 'في بيان صحافي على أن ما قيل لشعث  اإلعالميوشدد المكتب 
التهويل والتضخيم لكي يعبثوا بالساحة الداخلية الفتحاوية في توقيت غير مناسب للحركة والقضية 

  .'من التوتير للساحة الداخليةالفلسطينية لبث سمومهم لكي يساهموا بمزيد 
  16/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  " إسرائيل" قضية الالجئين خارج لحلنتنياهو يدعو  .28

في المنطقة يتطلب حل قضية " النزاع"إن إنهاء " اإلسرائيلى"قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء : القدس
  .ولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السالحوأن تكون الد" إسرائيل"الالجئين الفلسطينيين خارج حدود 

" إسرائيل"الفلسطينيين لالعتراف بـ" للكنيست"ودعا نتنياهو خالل كلمة ألقاها األربعاء أمام الهيئة العامة 
مع " السالم"بمقتضى اتفاق من خالل مفاوضات " النزاع"وإنهاء " الدولة القومية للشعب اليهودى"بصفتها 

  ".اإلسرائيلية"الكبرى تحت السيادة " االستيطانية"ت بقاء القدس والتجمعا
  16/6/2011، الرسالة، فلسطين

  
  أنت تقبر عملية السالم: ليفني لنتنياهو .29

هاجمت رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني، رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، واعتبرته : القدس
  .المتطرفةيدمر عملية السالم، حتى أنه يقبرها بسبب سياسته 

إنه ال يمكن حل ': وقالت ليفني في جلسة الهيئة العامة للكنيست اليوم، إن نتنياهو قال في مقابلة صحفية
من سمحك لك أن ': ، وأرد عليه'قضية الشرق األوسط، وال يمكن حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

ل األمل، وأن يبقى أوالدنا تتفوه هكذا، ومن أعطاك الحق بقبر فرصة السالم، ومن سمح لك أن تقت
ال يمكن أن تفعل شيئا مع حكومة الرفض التي تترأسها، أنت ': ، وأضافت'يعيشون تحت تهديد الحرب؟

  .'ال تريد أن تفعل شيئا من أجل السالم، وتعزل إسرائيل دوليا وستوصلنا إلى الهاوية
ولة منعها من مواصلة خطابها في وقام أعضاء الكنيست من اليمين، بالهجوم على ليفني وإزعاجها، ومحا

الكنيست، لكن ليفني لم تأبه لمحاوالت منعها من مواصلة خطابها، مطالبة نتنياهو الخروج بمبادرة قبل 
  .سبتمبر/ شهر أيلول

  15/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الكنيست تصادق على قانون اإلفراج عن أسرى بشروط  .30
بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن , اليوم األربعاء,  الكنيست اإلسرائيليصادقت: القدس

  .منح العفو من الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس, "أمني"يتم اإلفراج بشروط عن أي أسير 
على األسرى ذات محكوميات عالية " داني دانون"وينطبق مشروع القرار الذي قدمه النائب الليكودي 

ورأى دانون أن هذا المشروع من شأنه التأثير على جميع صفقات تبادل األسرى في  .ة بالمؤبداتمتمثل
  .المستقبل
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على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبة , وفي الوقت ذاته صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء
أربع عشرة لتفرض عليهم عقوبة السجن قد تبلغ , "ضرب وهروب"على سائقين ضالعين في حوادث 

  .سنة
  15/6/2011، وكالة قدس نت

  
   قادرة على معاقبة من يحاول االعتداء عليها"سرائيلإ: "فيلنائي .31

اسرائيل قادرة على "صرح وزير الجبهة الداخلية االسرائيلي ماتان فيلنائي امس بأن :  وكاالت–رام اهللا 
  ". نفسهامعاقبة من يحاول االعتداء عليها، كما انها قادرة على الدفاع عن

 –وتعليقا على االستعداد لبدء تمرين واسع النطاق يحاكي تعرض الجبهة الداخلية لصواريخ ارض 
تمرين الجبهة الداخلية الذي سيجري االسبوع المقبل سيتضمن محاكاة اصعب "ارض، قال ان 

  .السيناريوات وان على اسرائيل ان تبذل قصارى الجهود كي ال تضطر الى مواجهته فعال
  16/6/2011، هار، بيروتالن

  
   الجديدة إلى التفاوض  اللبنانيةالحكومة  تدعو"إسرائيل" .32

اسرائيل تأمل ان تساهم الحكومة اللبنانية الجديدة في «اعلنت وزارة الخارجية االسرائيلية في بيان، ان 
ئيل من تنتظر اسرا«: واضاف البيان. »تعزيز االستقرار االقليمي وتطبيق القانون على طول حدودها

 وتقوم بحّل الملفات المعلقة عن 1701الحكومة اللبنانية ان تطبق قرارات مجلس األمن، خصوصاً القرار 
  .»طريق المفاوضات واالحترام المتبادل

.. إذا اعترفت الحكومة الجديدة بإسرائيل: وقال المتحدث باسم الوزارة ييغال بالمور رداً على سؤال
وإذا ما اعترف . ندعو الحكومة اللبنانية لتبني أسلوب التفاوض«: فأضا. فسنتحدث معها على الفور

الطرف اآلخر بإسرائيل والتفاوض معها وحّل المشكالت من خالل المفاوضات، فإننا بالطبع سنتفاوض 
  .   »معهم

  16/6/2011، السفير، بيروت
  

  لوه بسلوانفي وادي ح" األعمال غير القانونية" تقرر وقف اإلسرائيليةالمحكمة العليا  .33
أكدت المحكمة العليا اإلسرائيلية ان االعمال التي تجريها بلدية القدس الغربية ولجنة التخطيط : القدس

والبناء اإلسرائيلية ووزارة المواصالت االسرائيلية في منطقة وادي حلوة في بلدة سلوان في القدس 
 إلى ما كان عليه قبل بداية األعمال في بإعادة الوضع في الشارع"الشرقية المحتلة غير قانونية، وأمرت 

 بكل ما يتعلق برصف الشوارع او أي عمل وضع في الشوارع، وهو ليس من ضمن 2009عام 
ترتيبات السير الجديدة التي يجب على المشرف على السير وسلطة السير وضعها خالل الستة أشهر 

  ".القريبة
حاميي جمعية حقوق المواطن التي مثلت أهالي وادي وأمرت المحكمة بلدية القدس الغربية بدفع أتعاب م

  .اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان) بمكوم(حلوة في القضية التي تقدمت بها جمعية حقوق المواطن ومؤسسة 
  16/6/2011، األيام، رام اهللا

  
  أنت نيرون وتقودنا إلى االنتحار: حنين لنتنياهو دوفعضو الكنيست  .34

 حنين، من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة خالل نقاش سياسي قال عضو الكنيست دوف: تل أبيب
أنت ال تعرف كيف تصغي إلى ': اجتماعي في الكنيست اليوم األربعاء مخاطبا رئيس الحكومة نتنياهو



  

  

 
 

  

            16 ص                                    2177:         العدد       16/6/2011 الخميس :التاريخ

عد إلى روما من حيث أتيت إلى صديقك .. أصوات السالم ولست على استعداد للتوصل إلى حل تاريخي
  .'رون العصربرلوسكوني، ألنك ني

إن نتنياهو هو القيصر نيرون الذي حرق روما وكان يستمتع وهو يشاهد السنة النار تلتهم 'وأضاف حنين 
وحكومتك هي حكومة نيرون وأنت تريد أن .. االيدولوجيا التي تؤمن بها تشكل خطرا علينا'المدينة، 

أنت تقودنا 'يين إلى االنتحار الجماعي نتنياهو يقود اإلسرائيل'قال حنين الذي أضاف أن ' تحرقنا بسياستك
  .نتنياهو استمع إلى أقوال حنين بصمت وغادر القاعة. قال حنين' إلى الحرب والى الموت

  15/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   إلى إيصال مساعدات لالجئين السوريين على أراضيها بدالً من غزةتركيا تدعو "إسرائيل" .35
اقترح نائب وزير التطوير اإلقليمي اإلسرائيلي أيوب قرا في شكل ساخر على :  أسعد تلحمي–صرة النا

الحكومة التركية السماح بوصول أسطول مساعدات إنسانية لالجئين السوريين على أراضيها بدالً من 
 استقبلت تسيير أسطول إنساني لقطاع غزة في محاولة لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض عليه، فيما

تل أبيب بارتياح نبأ احتمال إلغاء قافلة السفن التركية المتضامنة مع قطاع غزة التي كان مقرراً إبحارها 
  . الشهر الجاري25في اتجاه القطاع في 

طلباً الى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للسماح «عن قرا أنه أرسل » فرانس برس«ونقلت 
وقال قر،انه ينتظر  .»نية لمساعدة الالجئين السوريين الموجودين في تركيابمرور أسطول مساعدات إنسا

سيكون أسطول «وأكد قرا  .بعد إرسال طلبه الثلثاء في رسالة عبر سفير تركيا في اسرائيل» رداً إيجابياً«
  .»سالم وليس أسطوالً استفزازياً

أن منظمي القافلة يعيدون النظر في ونوهت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بما جاء في صحيفة تركية من 
، فيما يسعى »وهي تطورات دراماتيكية بالنسبة لنا في تركيا«اإلبحار على خلفية التطورات في سورية 

وهو تطور ذات أبعاد على تركيا وفلسطين والسالم في المنطقة، يجب «المجتمع الدولي الى إدانة سورية 
  .»أخذه في االعتبار

  16/6/2011، الحياة، لندن
  

   الشرطة االسرائيلية فيأول عميد مسلم  .36
قامت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، للمرة االولى في تاريخها، بترقية ضابط مسلم يدعى جمال : )أ ش أ(

  .حكروش إلى رتبة عميد بحيث سيعين في منصب نائب رئيس هيئة المرور
وفيتش أعطى مفتش الشرطة العام وذكرت االذاعة االسرائيلية ان وزير األمن الداخلي اسحق اهرون

  . ضابطاً من بينهم حكروش11الجنرال يوحنان دانينو الضوء األخضر لترقية 
  16/6/2011، السفير، بيروت

  
   يساوي ضعفي عدد الشباب اليهودي"إسرائيل"عدد الشباب المسلم في : دراسة متخصصة .37

 4.1لمسلمين في األميركتين بنسبة توقعت مؤسسة بحثية أمس أن تتزايد أعداد ا:  محمد نصار- أبوظبي
، حيث توصلت الدراسة 2030من سكان أوروبا مسلمين بحلول عام % 8في المائة سنويا، وأن يصبح 

 مليار نسمة 2.2 مليار نسمة، وتوقعت أن ينمو عددهم إلى 1.6إلى أن عدد المسلمين في العالم يبلغ 
المسلم في إسرائيل يساوي ضعفي عدد الشباب ، فيما يشير التقرير إلى أن عدد الشباب 2030بحلول 
  .اليهودي

 في المائة من سكان إسرائيل المسلمين دون 40ويتوقف التقرير عند نسبة المسلمين في إسرائيل؛ فنسبة 
 في المائة من 5 سنة، إلى جانب 14 في المائة دون 25 سنة، أما من يعتنقون اليهودية فنسبتهم 14
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 سنة وهو ما يبين أن عدد 60 في المائة من اليهود فوق 16ق، مقابل  سنة فما فو60المسلمين من 
  .الشباب المسلمين أكثر من الشباب اليهود في إسرائيل

  16/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  مصر معادية واالستعداد لخوض مواجهة عسكرية شاملة": سرائيلإ"ـالعقيدة األمنية الجديدة ل .38
النقاب عن عملية تجري في قيادة الجيش ' معاريف'صحيفة كشفت : الناصرة ـ زهير أندراوس

اإلسرائيلي ووزارة األمن في اآلونة األخيرة لتقدير الموقف إزاء التغيرات التي حدثت في الشرق 
األوسط، وخصوصاً في الدول التي لديها حدود مع إسرائيل، وذلك بهدف بلورة الخطوات المطلوب 

  .يلي مع هذه التغيراتاتخاذها كي يتكيف الجيش اإلسرائ
إن التغيرات األخيرة في الشرق األوسط تستلزم ' معاريف'وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع لصحيفة 

. استعدادات خاصة من طرف الجيش اإلسرائيلي، األمر الذي يتطلب زيادة الميزانية األمنية كثيراً
 سورية في ضوء محاوالت اختراق وأضاف أن الجيش رفع مؤخراً حالة التأهب في منطقة الحدود مع

السياج الحدودي في إطار التظاهرات التي جرت في مناسبة يوم النكبة ويوم النكسة، لكن في حال سقوط 
  .سلطة الرئيس بشار األسد فإن ذلك يتطلب اتخاذ خطوات أخرى في المنطقة نفسها

بارك في مصر تستلزم هي وأكدت مصادر في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية أن سقوط سلطة حسني م
أيضاً حالة تأهب جديدة في صفوف الجيش اإلسرائيلي، وال سيما في ضوء الصعوبات التي تواجهها 
السلطة المصرية الجديدة في إحكام السيطرة على شبه جزيرة سيناء، وفي ضوء احتمال أن تكون هذه 

 إسرائيليين قولهم، إن الجيش سيجري كما نقل التلفزيون عن قادة عسكريين. السلطة أكثر عداء إلسرائيل
تغييرات على عقيدته األمنية، بحيث يبدأ االستعداد الحتمال أن تُضطر إسرائيل لخوض مواجهة عسكرية 

  .شاملة مع أكثر من دولة عربية
من جهته، قال الجنرال . وأشار هؤالء، إلى ان هذا السيناريو كان مستبعدا حتى تفجر الثورات العربية

، إن 1981يلع، الذي خطط وأشرف على الهجوم الذي دمر المفاعل الذري العراقي عام أفيعام س
التحوالت التي يشهدها العالم العربي، تشبه إلى حد كبير األوضاع التي كانت سائدة عشية اندالع الحرب 

نّاع القرار في تل واعتبر سيلع في مقابلة مع القناة األولى اإلسرائيلية، أنه يتعين على ص. العالمية الثانية
  .أبيب بذل جهود جبارة إلدراك مغزى ما يحدث في العالم العربي، واالستعداد للسيناريوهات األسوأ

  16/6/2011، القدس العربي، لندن
  

   البذيئة بحق الشعب الفلسطينيألفاظه مفتي الجمهورية اللبنانية باالعتذار عن يطالبالتميمي  .39
 قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي ،التميمي تيسير .استنكر الشيخ د: القدس
 ما ورد على لسان مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد القباني من ألفاظ بذيئة ومهينة بحق ،سابقاً

الشعب الفلسطيني بصورة تتنافى مع ما دعا إليه اإلسالم من التعاليم الدينية والقيم األخالقية ووجوب 
خر وباألخص الشعب الفلسطيني المجاهد الذي تربطه بالشعب اللبناني الشقيق روابط الدين احترام اآل

والعقيدة والمصاهرة وأخوة الدم واالنتساب لوطن واحد هو بالد الشام، مشيراً إلى أن هذا السلوك ال يتفق 
 عليه وسلم الذي ومكانته الدينية التي يجب أن تنسجم مع رسالة اإلسالم وهدي الرسول محمد صلى اهللا

  .رواه أبو داود} لَيس الْمْؤمن بِالطَّعانِ وال اللَّعانِ وال الْفَاحشِ وال الْبذيء{قال 
إن مفتي لبنان المعروف بتاريخه في إثارة الفتن المذهبية والطائفية وتأجيج الصراع بين أبناء : وقال

ة عن مبادئ اإلسالم خدمة ألجندات غير حريصة على الشعب اللبناني الشقيق بفتاوى وتصريحات بعيد
الشعب اللبناني ووحدته يجب أن يعتذر للشعب الفلسطيني عن األلفاظ البذيئة التي أترفع عن إعادتها 

 فخراً أنه يقف في ميدان الدفاع عن شرف األمة الفلسطينيوتكرارها والرد عليه بمثلها، فيكفي الشعب 
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 على مدى ستة عقود مضت ضيفاً محترماً رافضاً التوطين أو إقحام نفسه وكرامتها وعزتها، وأنه عاش
في الشأن الداخلي ألي بلد عاش فيه نتيجة تشريده وتهجيره القسري من وطنه وأرضه بقوة السالح 
والمؤامرات الغادرة التي حيكت ضده على يد أعدائه والمنافقين من بني جلدته، وينتظر بفارغ الصبر 

  .ره وأرضه حراً في دولته المستقلة وكاملة السيادة على ترابه المقدسعودته إلى ديا
واستذكر التميمي علماء لبنان الذين قضوا وهم يدافعون عن قضايا األمة المصيرية وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية العادلة، وأكد أن كافة الفلسطينيين يثمنون عالياً دور العلماء في لبنان ومواقفهم في نصرة 
قضية األمة التي ترتبط بأرض اإلسراء والمعراج، مطالباً رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس وزرائه 
وكافة العلماء اللبنانيين ورؤساء الطوائف الدينية والمسيحية رفض ما تلفظ به هذا المفتي واستنكاره لما 

  .والفلسطينييمكن أن يتركه من أثر سيء على العالقة بين الشعبين الشقيقين اللبناني 
  16/6/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  االستيطان في القدس سيؤدي إلى تغيير هويتها بشكل جذري وخطير: ناصرالمحامي قيس  .40

 الحقوقية اإلسرائيلية أن "عير عميم"ذكرت جمعية :  وليد عوض وزهير اندراوس-  الناصرة ،رام اهللا
قدس ناقشت مخططات بناء استيطانية توسعية لعدد من اللجنة الفرعية لتسريع البناء االستيطاني في ال

  . وحدة جديدة7900المستوطنات في الشطر الشرقي من مدينة القدس بواقع يصل إجمالها الكلي لنحو 
حذر المحامي قيس ناصر من أن تعيين هذه اللجنة سيزيد االستيطان في شرقي القدس بشكل غير و

 وحدة سكنية 200خططات حكومة إسرائيل في القدس التي تشمل اللجنة الخاصة ستعالج م: مسبوق قائالً
 مخططات لبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة أو لتوسيع مستوطنات قائمة في على األقل وهي عملياً

 أي القدس، للسبب ذاته، لن يستفيد المواطنون العرب على اإلطالق من هذه اللجنة ألنه ال يوجد حالياً
نية لتوسيع األحياء الفلسطينية في القدس، والمخططات الهيكلية التي يقدمها  وحدة سك200مخطط يشمل 

 وحدة 200العرب هي مخططات هيكلية لترخيص بيت قائم أو عمارة قائمة كحد أقصى وال تصل إلى 
 لالستيطان اإلسرائيلي في  ملحوظاًسكنية في كل مخطط، لهذا مع تعيين هذه اللجنة فإننا نتوقع ازدياداً

 الشرقية األمر الذي سيؤدي إلى تغيير هوية القدس ووضعها الحالي بشكل جذري وخطير، على القدس
  .حد تعبيره

  16/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

   المستوطنين لألقصى يهدف إلى جر المنطقة للمواجهاتاقتحام: طلب الصانع .41
دام مجموعات من المستوطنين  النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي إق طلب الصانع استنكر:الناصرة

  .اليهود على اقتحام المسجد األقصى المبارك، معتبرا أن ذلك يهدف إلى جر المنطقة إلى المواجهات
إن دخول اليهود : "15/6وقال الصانع، خالل جلسة للجنة الداخلية واألمن في الكنيست يوم األربعاء 

إلى زعزعة االستقرار، وإحداث فوضى وجر المتطرفين إلى ساحات المسجد األقصى المبارك، يهدف 
  .، على حد تعبيره"المنطقة للمواجهات والعنف

ووقعت خالل الجلسة البرلمانية مشادة كالمية حادة بين النائب طلب الصانع وأعضاء كنيست من أحزاب 
  ".المخرب واإلرهابي"اليمين المتطرف، الذين وصفوه بـ 

  15/6/2011قدس برس، 
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  يصادر أراضيهاإسرائيلي لقرارٍ بسلوان ترقٌب: القدس .42
ينتظر أهالي بلدة سلوان قرار ما تسمى المحكمة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس، والتي : القدس المحتلة

 دونما 550 والذي يشمل مصادرة ما مساحته ،10188 في المخطط رقم 16/6 الخميس يومستنظر 
 . حي الفاروق وأراضي واد ياصولمن أراضي البلدة وجبل المكبر بالقرب من

من بين المخططات التي تم طرحها خالل السنوات " األخطر"واعتبرت لجنة حي سلوان هذا المخطط بأنه 
ودعت اللجنة في بيانٍ  .األخيرة، حيث  يشمل منطقةً شاسعةً تبعد بضعة أمتار عن أسوار البلدة القديمة

مشاركتها في االعتصام أمام مقر المحكمة اللوائية في القدس لها يوم األربعاء المؤسسات والفعاليات إلى 
 .الساعة الحادية عشر لمواجهة مصادرة األراضي المذكورة يوم الخميس صباح

  15/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  بلعين الواقعة خلف الجدارأراضي مئات الدونمات من إحراق .43
 الواقعة خلف جدار الفصل األراضياء قنابل الصوت في  قام جنود االحتالل ظهر أمس، بإلق:رام اهللا

 مئات الدونمات من وإحراق األراضي، اشتعال النار في هذه إلى أدىالعنصري في قرية بلعين ما 
 وإخماد األراضي إلى الوصول  وسيارات اإلطفاء الزيتون، وحاول األهاليبأشجار المزروعة األراضي

  . قنابل الصوت باتجاههموأطلقوابمنعهم من الدخول النيران لكن جنود االحتالل قاموا 
  16/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  دير قديسب الفلسطينيين بمواجهات مع االحتالل عشرات إصابة :رام اهللا .44

أصيب شابان فلسطينيان بجروح وعشرات الفلسطينيين بحاالت اختناق جراء قمع : االتحاد، وكاالت
يلي مسيرة سلمية في دير قديس غرب رام اهللا أمس، احتجاجاً على مصادرة قوات االحتالل اإلسرائ

وقال رئيس مجلس محلي دير قديس فارس ناصر، إن المئات نظموا مسيرة إلى أراضي . أراضي القرية
 المجاورة وشق طريق جديد إليها "نيلي"األهالي التي بدأت قوات االحتالل تجريفها لتوسيع مستوطنة 

 دونم ومزروعة 500 تلك األراضي تقدر مساحتها بنحو أنوأوضح . ضي المجاورة لهاومصادرة األرا
بأشجار الزيتون ومحصول القمح وجزء منها يشكل مراعي لألغنام والماشية، وقد تمكن األهالي من 

  . إيقاف عمل جرافات االحتالل المستخدمة في التجريف
  16/6/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
 بشرط عدم االلتقاء بمفتي القدس رئيس لجنة اإلصالح العشائري  علقماهللابد  عن الشيخ عاإلفراج .45

عن الشيخ عبد اهللا علقم رئيس  ،15/6األربعاء  أفرجت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يوم :القدس المحتلة
ة لجنة اإلصالح العشائري في القدس بكفالة نقدية قيمتها ألفين شيكل، وثالثة آالف شيكل في حال مخالف

 المبارك لمدة عشرة أيام األقصىبعدم دخوله للمسجد " المسكوبية"قرار مركز التوقيف والتحقيق في 
 مرة منع الشيخ علقم من الحديث ألولوتضمن قرار اإلفراج  . متر500 وإبعاده عن أسوار البلدة القديمة

سين، وحاتم عبد القادر  المبارك محمد حاألقصىأو اللقاء أو االجتماع مع مفتى القدس وخطيب المسجد 
مسؤول ملف القدس في حركة فتح وأمين سر اللجنة القطرية لدعم القدس لمدة سبعة أيام بعد احتجازه 

 ".أمر قانوني"منذ يوم أمس بتهمة مخالفة 
عبر " القانون اإلسرائيلي"وقال الشيخ علقم في حديث مع وكالة قدس نت، إن احتجازه كان بسبب مخالفة  

تمر األخير للجنة اإلصالح العشائري في مسجد باب الساهرة بعد منع إقامته في الفندق انعقاد المؤ
 بمناسبة الخامس من حزيران "نعم للقدس فلسطينية عربية"الوطني وإعالن عن ميثاق شرف القدس 

وأكد الشيخ علقم، بان االحتالل اإلسرائيلي ال يريد إعالء الصوت المقدسي  . لسقوط القدس44الذكري 
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 للحفاظ عليه من األقصىمن خالل المسيرات وانعقاد المؤتمرات والدعوات لتكثيف التواجد في المسجد 
 .تدنيس المستوطنين، وحماية الشبان باإلضافة لعدم  ترابط عائالت وحمائل القدس ببعضها البعض

  15/6/2011، قدس نت لألنباءوكالة 
 

  لألفاعي والعقاربفرائسأسرى سجن النقب  .46
" األفاعي السامة"الصحراوي من ظاهرة انتشار " النقب" اشتكى األسرى الفلسطينيون في سجن :رام اهللا

بين خيامهم، وكثرة الزواحف التي تظهر كل عام في مثل هذا الوقت، حيث وصلت األمور إلى حد يشكل 
أن : "وقية المنظمات الحقإلىوأوضح األسرى في رسالة وجهوها  . على حياة مئات األسرى حقيقياًخطراً

األفاعي تعيش معهم على مدار الساعة، وتنتشر بين خيامهم في ظل امتناع إدارة السجن عن إيجاد حل 
جذري لهذه المشكلة القديمة الجديدة التي تظهر في فصل الصيف، ما يشكل مخاطر جدية على حياة 

 بشكل تشهد تراجعاًوأكد األسرى أن ظروف اعتقالهم  ".األسرى مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة
يومي وتتفاقم معاناتهم خالل فصل الصيف بسبب انتشار الزواحف داخل أقسام المعتقل، مطالبين 

بالتدخل "المؤسسات الحقوقية واإلنسانية العالمية والجهات الرسمية واللجنة الدولية للصليب األحمر 
بقية الزواحف لضمان حياتهم المهددة، وضرورة إدخال مواد وسموم تحول دون انتشار األفاعي و

 ".الضارة والخطيرة، وهي مسؤولية تقع على عاتق مصلحة إدارة السجون اإلسرائيلية
  16/6/2011، بيروت، المستقبل

  
   فلسطيني الشهر الماضي300بعد تشريد منازل ال هدم توثيق لإلكترونيةمبادرة : األونروا .47

 طفالً خالل الشهر 67تشريد "تلة في  تسببت الممارسات العدوانية اإلسرائيلية في األراضي المح:عمان
وبين الناطق الرسمي  .، بحسب وكالة األونروا، التي أطلقت مبادرة عبر االنترنت لتوثيقها"الماضي فقط

المعطيات الرقمية المتوفرة للوكالة حول الممارسات اإلسرائيلية لهدم "باسم األونروا سامي مشعشع أن 
 الغربية المحتلة تكشف عن ارتفاع قياسي في عدد األطفال الذين المنازل والهدم القسري لها في الضفة

يعد األعلى الذي يتم تسجيله حتى "وقال في تصريح صحفي إن هذا الرقم  ".تعرضوا للتشريد بسبب ذلك
الخاضعة للسيطرة " (ج"، هم من المنطقة 67 طفالً، من 64"، موضحاً أن "اآلن خالل العام الحالي

  ".، بينما الثالثة الباقون من شرقي القدس المحتلة)إلسرائيلية وفق اتفاق أوسلواألمنية والعسكرية ا
 فلسطينيين، من األطفال والبالغين، تعرضوا للتشريد والضرر بسبب عمليات هدم 304"وأضاف أن 

  ".المنازل والهدم القسري لها في الضفة الغربية المحتلة على يد االحتالل، خالل نفس الفترة
بموجب السياسة اإلسرائيلية لتقسيم المناطق في األراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يسمح "أنه وأشار إلى 

" ج"من المنطقة % 1فقط من شرقي القدس المحتلة وضمن مساحة % 13للفلسطينيين بالبناء في مساحة 
ن من الحصول يمنع الفلسطينيي"فيما  ".في الضفة الغربية المحتلة، التي تعاني أصال من اكتظاظ سكاني

على رخص البناء مما يضطرهم إلى البناء بشكل غير قانوني، وبالتالي؛ التعرض إلى معاناة ممتدة 
  ".بسبب قيام سلطات االحتالل بتدمير منازلهم أو إجبارهم على هدم بيوتهم بأيديهم على حسابهم الخاص

بموجب القانون الدولي، " مضيفاً أنه ،"سلطات االحتالل إلى احترام مسؤولياتها القانونية"ودعت األونروا 
يتوجب على سلطات االحتالل ضمان تمتع األشخاص الذين هم تحت واليتها بحقوق اإلنسان الخاصة 

  ".بهم، بما في ذلك حقهم في السكن والصحة والتعليم والحصول على المياه
تية تهدف إلى مراقبة وبموازاة ذلك، أعلنت األونروا عن إطالق مبادرة جديدة على الشبكة العنكبو

  .عمليات الهدم وتوثيقها
  16/6/2011الغد، عّمان، 
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   في غزة سببها عطل مضخة الغاز الوحيدة في معبر كرم أبو سالمالطهي أزمة غاز :الشوا .48
 كشف محمود الشوا رئيس جمعية أصحاب شركات الغاز والبترول، أن أزمة غاز الطهي المتجددة :غزة

 أن  أيام، مؤكدا3ًلغاز الوحيدة في معبر كرم أبو سالم التجاري منذ في غزة سببها عطل مضخة ا
إن أزمة غاز الطهي تراوح " معا"وقال الشوا في حديث لمراسل  . من الغازمحطات التعبئة فارغة تماماً

ن البنية التحية في المعبر ال تتناسب مع احتياجاتنا من الغاز وان مكانها وتتعلق بمعبر كرم أبو سالم، أل
 أيام، وان النقل يتم من مضخة السيارة اإلسرائيلية مباشرة 3الموجود في مضخة واحدة معطلة منذ 

 شاحنات 7 – 6 قطاع غزة بحدود إلىوأضاف إن ما يدخل من الغاز يوميا  ".لمضخة السيارة الفلسطينية
ن من الغاز  ط300 إلى  أن القطاع بحاجة يومياً طنا من الغاز، موضحا140ً–120أي ما يعادل من 

 محطة تعبئة غاز في غزة فارغة وال يوجد فيها أي جرام، 30 أن الشواوأكد  .لسد احتياجات المواطنين
  ".أن الكميات التي تدخل يتم توزيعها أول بأول:" قائال

  15/6/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   صغيرة في الجوالنفلسطينيةتجمعات  .49
مجموعات صغيرة من "قال مصدر امني إسرائيلي أمس إن  .):ب.ف.أ( –القدس المحتلة، نيويورك 

الفلسطينيين تجمعت صباح أمس في الجزء السوري من هضبة الجوالن قبالة قرية مجدل شمس الدرزية 
مجموعات تضم عشرات الفلسطينيين تجمعت مقابل مجدل  "وأوضح المصدر أن ."إسرائيل"التي تحتلها 

  ."شمس ببساطة من دون أن يتظاهروا
  16/6/2011حياة، لندن، ال

  
  البارد من دون تصريح للنساء واألطفال نهر مخيمدخول ": شاهد" .50

من مصدر مسؤول في قيادة الجيش اللبناني بأنه ) شاهد(علمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
. سوف يسمح لألطفال والنساء الفلسطينيات بالدخول إلى مخيم نهر البارد من دون أي تصريح مسبق

، على أن يتبعه قرارات أخرى 20/6/2011وسوف يبدأ العمل بتطبيق هذا القرار ابتداء من تاريخ 
  .ح كلياّيوصوالً إلى إلغاء نظام التصار

يذكر أن هذا القرار هو جزء من سلسلة قرارات اتخذتها قيادة الجيش اللبناني بتوجيه من قائد الجيش 
وكان . جراءات الميدانية بما يحقق تسهيل حياة الفلسطينييناللبناني العماد جان قهوجي لتعديل بعض اإل

قد التقى في وقت سابق العماد جان قهوجي ومع ) شاهد(وفد من المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
  .ضباط كبار في الجيش اللبناني حول نفس الموضوع

  15/6/2011، )شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
  

   على تقليص خدمات األونروالسطينيفاحتجاج : لبنان .51
 عند مدخله  نفذ عشرات الالجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة اعتصاماً:جنوب لبنان/ صيدا

غير أن وجهة االحتجاج هذه .  على استمرار وكالة األونروا بتقليص خدماتها لالجئينالشمالي، احتجاجاً
وكشفت .  مديرها العام في لبنان وفريقهإلى مباشرة  توجيه انتقاداتإلىالمرة تعدت موضوع الخدمات 

اللجان الشعبية واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان في بيان لها أن الوكالة غيرت 
  ". وكالة الجئي فلسطينإلىاسمها من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في لبنان 

 مكتب مدير إغالقم بالعوائق واألطر المشتعلة، وأقدموا على  مداخل المخيبإغالقوقام المعتصمون 
.  وطأوه بأقدامهمأن علم الوكالة الذي يحمل شعار األمم المتحدة بعد وإحراقاألونروا في عين الحلوة 
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 في لبنان وهددوا بتصعيد التحركات األونروا في االعتصام كلمات عدة طالبت برحيل مدير وألقيت
  .م تتم االستجابة لمطالبهماالحتجاجية في حال ل

  16/6/2011، بيروت، المستقبل
  

 كلية تدريب خان يونس يصنعون سيارة سباقات فورموال في فلسطينيونطلبة : غزة .52
" 1فورموال "دشنت كلية تدريب خان يونس جنوبي قطاع غزة التابعة لوكالة األونروا سيارة سباقات 

مشاركة في منافسات الفورموال للطلبة التي ستقام في مدينة جديدة قام بتصميمها وإنتاجها طلبة الكلية لل
  فريقاًإنوقال مسؤولون في الكلية  . يوليو القادم/ تموز16-13برمنغهام البريطانية في الفترة ما بين 

 الحصار اإلسرائيلي وأهمها" المعوقات الكبيرة" السيارة رغم وإنتاج طالبا قاموا بتصميم 11من 
ومن المقرر  .ع والذي حرم الطلبة من الحصول على مواد أساسية إلنتاج السيارةالمفروض على القطا

 . من الشهر القادم للمشاركة في المنافسة7 بريطانيا في إلى من المشرفين على المشروع 6أن يتوجه 
  . سم مكعب وهو شرط للمشاركة500 سعته  السيارة تحمل محركاًإنوقال أحد الطالب 

المشرف على المشروع إن الطلبة أرسلوا طلبات إلى إيطاليا للحصول على قطع وقال غسان أبو عارف 
وأضاف أن سلطات الجمارك اإليطالية  .غيار من ايطاليا لمواءمة السيارة مع المواصفات العالمية

 دخولها إلى غزة بموجب الحصار المفروض على القطاع منذ "إسرائيل"احتجزت الشحنة بعد أن رفضت 
 .ودفع ذلك الكلية إلى شراء دراجة نارية من نوع هوندا وتركيب محركها على السيارة .2007العام 

 استخدام قطع غيار محلية وتصنيعها بدال من االيطالية واستخدام إلىاضطررنا "وقال طالب لبي بي سي 
 ".الفيبرجالس وتصنيعه في الكلية لصناعة جسم السيارة

  15/6/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

 انطالق مخيمات الوفاق لحفظ القرآن بغزة .53
 انطلقت فعاليات مخيمات الوفاق لحفظ وتثبيت القرآن الكريم في جميع محافظات قطاع غزة، :غزة

 .ون الدينيةؤوتستمر لمدة شهرٍ ونصف، بإشراف اإلدارة العامة للتحفيظ التابعة لوزارة األوقاف والش
  15/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   ديناراً أردنيا148ًمتوسط إنفاق الفرد الفلسطيني الشهري ": اإلحصاء" .54

 عن نتائج مسح 15/6  الفلسطيني يوم األربعاءلإلحصاء أعلن الجهاز المركزي : عماد سعاده- نابلس 
 متوسط أنوبينت النتائج  . 2010 للعام الماضي الضفة الغربية وقطاع غزةإنفاق واستهالك األسرة في 

 103.1 ديناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل  173.1 ديناراً أردنياً، بواقع  147.5نفاق الفرد الشهري إ
وشكل اإلنفاق على مجموعات الطعام من متوسط اإلنفاق الكلي للفرد  .ديناراً أردنياً في قطاع غزة

ع، تليها نسبة قطاالفي % 42.6في الضفة و% 34.1من مجمل اإلنفاق الشهري، بواقع % 36.4
، وكانت أدنى نسبة من اإلنفاق على مجموعتي %15.2اإلنفاق على وسائل النقل واالتصاالت بواقع 
أما على مستوى نوع التجمع  .على التوالي% 2.8و% 1.5النشاطات الترفيهية والعناية الشخصية بنسبة 

 في التجمعات الحضرية مقابل  ديناراً أردنياً 152.1السكاني، فقد بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري 
  . ديناراً أردنياً في المخيمات 118.1 ديناراً أردنياً في التجمعات الريفية و 144.3

، مقارنة مع 2010 قد طرأ على مستوى اإلنفاق النقدي الكلي للفرد في عام  ارتفاعاًأن النتائج وأوضحت
 إلى 2009 ديناراً أردنياً عام 147.4من  في الضفة الغربية، فقد ارتفع متوسط إنفاق الفرد 2009عام 

، أما في قطاع غزة فقد طرأ انخفاض %17.4، أي بارتفاع مقداره 2010 ديناراً أردنياً عام 173.1
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، حيث انخفض بشكل طفيف من 2009 مقارنة مع عام 2010في اإلنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 
  .2010اً عام  ديناراً أردني103.1 ديناراً أردنياً إلى 103.5

  15/6/2011القدس، القدس، 
  

  2011 أفضل بنك في فلسطين للعام جائزة ينال "بنك فلسطين" .55
 جائزة أفضل بنك في "بنك فلسطين") Euromoney( منحت مجلة المال العالمية البارزة :رام اهللا

معايير كمية ، وذلك وفق التصنيف السنوي للمجلة ذائعة الصيت، والذي يقوم على 2011فلسطين للعام 
  . والنسب المالية واإلبداع على مدار اثني عشر شهراKPIًونوعية من بينها مؤشرات األداء الرئيسية 

   وتسلّم هاشم الشوا رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للبنك الجائزة في حفل كبير ُأقيم األسبوع الماضي 
  16/6/2011الرأي، عّمان، 

  
  مر تنديداً بأزمة الدواء وتحذيراً من الكارثة المتوقعة األحالصليباعتصام أمام : غزة .56

 ناشدت الصحة الفلسطينية في غزة، المجتمع الدولي االلتفات لمعاناة مرضى قطاع غزة وإمداده :غزة
باألدوية الالزمة لتقديم الرعاية الصحية، في ظل األزمة الخانقة التي يعشها القطاع، محذرة من الكارثة 

جاء ذلك خالل اعتصام نظمته الوزارة والعديد من المؤسسات الصحية في  .هذه األزمةالمتوقعة لتفاقم 
، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بغزة، للتنديد بمنع إدخال 15/6قطاع غزة، يوم األربعاء 

ي وطالبت وزارة الصحة نظيرتها في رام اهللا إرسال األدوية والمستهلكات الت .األدوية إلى القطاع
يحتاجها القطاع بالتنسيق مع دائرة المخازن األدوية والمستهلكات الطبية في شطري الوطن، مؤكدة وجود 

  .وعود من بعض المؤسسات بتزويد الوزارة، لكن لم يصل منها شيء حتى اآلن
  15/6/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل" في فلسطينيون :كتابعرض  .57

رؤيـة  ) تـل أبيـب  ( لمؤلفه دان شيفتان الصادر حديثاً في     )إسرائيل(يقدم كتاب فلسطينيون في     : وكاالت
، من خـالل مـا يطـرح مـن          )إسرائيل( داخل   48إسرائيلية تعد غاية في التطرف لمستقبل عرب الـ         

جاداً فـي   " هامساً"اعتبارات قومية ودينية وسياسية وديموغرافية، والسيما وأن مؤلفه معروف بأنه بات            
المتزايدة لعـرب   " المخاطر"ات خالل العقود األخيرة، محذراً مما أسماها        آذان كثيرين من متخذي القرار    

  ".الدولة اليهودية" على ما وصفها بـ48الـ 
 في عـالم    48أكثر من ذلك، فقد ابتدع مؤلف الكتاب البروفيسور دان شيفتان مسمى جديداً لفلسطيني الـ               

أقلية ذات عقلية أكثريـة، إزاء أكثريـة        "ر عن   السياسة اإلسرائيلية بقوله إنهم حالة متميزة، فالحديث يدو       
ويعتقد شيفتان أنه حتى بعد االنفصال الكامل عن الفلسطينيين في المستقبل، فما            "! يهودية ذات عقلية أقلية   

ـ     ، مما  )إسرائيل(، وهو المواطنون العرب في      "المركزي واألليم واألكثر نزفاً   "زال موضوع واحد يصفه ب
، حـسب وصـف الـصحفي    "آلة جمع معلومات مطورة"ل من عشر سنين إلى    دفعه ألن يتحول خالل أق    

اإلسرائيلي روني شكيد، فما تزال غرفة عمله مليئة بصناديق فوق صناديق مملوءة بوثائق تتعلـق بهـم،     
  . وكل درج مشحون بمادة عن قضية ثانوية في الموضوع

يتمثل بالتوصل إلى مـصالحة     " يهوديةدولة  ) "إسرائيل(ويعتقد المؤلف أن المسار المطلوب للحفاظ على        
تاريخية مع العالم العربي، بما يقتضيه األمر من تنازالت في المجال األمني، ويثير الحاجة إلى مواجهـة                 

ـ               ، )إسـرائيل (أقلية كبيرة تزيد على مليون عربي، يناضلون من الداخل ضد الشكل والهوية اليهوديين لـ
داخل، ألنه حتى لو وجد حّل للصراع مع العرب والفلسطينيين،          وستكون هذه أكبر معضالت الدولة في ال      
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شـرعيتها، كمـا    ) إسرائيل( هي المجال التالي الذي سيحاولون فيه سلب         48فستكون معضلة عرب الـ     
  .يقول

لتحقيق مـا وصـفها     ) إسرائيل(ويبدي رأيه في طبيعة التحركات التي يقوم بها العرب الفلسطينيون في            
هذه، من خالل مهاجمة المؤسسة اليهودية من الداخل، بأدواتها الديمقراطيـة، رافـضاً             " إستراتيجيتهم"بـ

، ألنه شعار يخفي فكرة     "دولة لجميع مواطنيها  "من قبيل أنها    ) إسرائيل(بشدة ما يطرح من شعارات داخل       
يزان الـسكاني   إنشاء دولة ثنائية القومية على أنقاض الدولة اليهودية، وهو من شأنه أن يغير بالتدريج الم              

  ".الفلسطيني"بين اليهود والعرب، بحيث يتم رفض قانون العودة اإلسرائيلي، وتبني حق العودة 
 أنهم يسعون   -وفقاً آلراء المؤلف  –، من قبيل    48ويطرح الكتاب جملة من اآلراء القاسية بحق عرب الـ          

ي حقيقته ليس عرقيـاً، بـل       المشروع القومي للشعب اليهودي، مما يشير إلى أن الصراع ف         " خراب"إلى  
قومياً، ألن الشعبين يتصارعان على البالد، والعرب يؤكدون أنهم شعب مستقل، ولهذا يرفـضون فكـرة                

  ".األسرلة"
، بانـسحابها   2005هو انفصالها عن الفلـسطينيين سـنة        ) إسرائيل(ويعتبر المؤلف أن أهم إنجاز حققته       

، بالرغم من أن الفلسطينيين يحتاجون      "ها عن الفلسطينيين  استقالل"األحادي من قطاع غزة، وهو ما أسماه        
لالستقالل عن اإلسرائيليين، ولكن من الناحية العملية فإن جدول األعمال اإلسرائيلي واقع تحت ما وصفه               

التي فرضته على نفسها حين رهنت جدول أعمالهـا         ) إسرائيل(، وهو من صنع     "االحتالل الفلسطيني "بـ
  ".الطاقة الوطنية"، مما استنفد الجزء األكبر من "بوهم السالم"الوطني 

ال تتمثل بالقيادات السياسية كياسر عرفات أو حركـة         ) إسرائيل(ويرى الكاتب بأن المشكلة األساسية لدى       
في التسوية التاريخية، وال يعترف فـي       " شريكاً"حماس، وإنما في الشعب الفلسطيني كله، الذي ال يعتبره          

، 48مية لليهود، ويحمل نظرة معادية للسامية، وهو ما ينطبق أيضاً على عرب الــ               األصل بالدولة القو  
الذين يرون أن الزمن يعمل لصالحهم، لكن ذلك لديهم فرضية أقرب منها لإليمان، وربما مـا يـشجعهم                  

  .على ذلك رؤيتهم للتصدعات في المجتمع اإلسرائيلي
لهم قدراً كبيـراً مـن      ) إسرائيل( ستحل إن حققت     48ويزعم شيفتان أن الموقف القائل بأن مشكلة عرب         

، مستنداً إلى ما يقوله الناطقون بلسانهم، ألن جوهر النـزاع يتمثـل          "أضغاث أحالم "المساواة المدنية، هو    
بوجود الدولة القومية اليهودية، وهم ليسوا مستعدين للتسليم بها، ويبدو أن الوضع اليوم أكثـر خطـورة                 

  . األيام األولى لقيام الدولةبكثير مما كان عليه في
عـن  " االنفـصال "ويختم المؤلف كتابه بمطالبة صناع القرار اإلسرائيلي بضرورة إتبـاع إسـتراتيجية             

فـي  " جدار الفـصل  "الفلسطينيين، لمضاءلة الضرر المتوقع، محدداً مطلبه باالنفصال عنهم على غرار           
" وكـالء " من جعل عرب الخـط األخـضر         الضفة الغربية والقدس، ألن مسار االنفصال هذا سيصعب       

 إسرائيل(للنضال الفلسطيني الموجه ضد.(  
 15/6/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   هو االسوأ لعملية السالم في الشرق االوسط2011 عام: العاهل االردني .58

ن عام  اعتبر الملك االردني عبد اهللا الثاني ا      " واشنطن بوست " عبر لقاء خاص مع صحيفة       : معا -بيت لحم 
 يعتبر هو العام االسوأ في عملية السالم في الشرق االوسط، محمالً المسؤولية لـسياسة الحكومـة        2011

  .االسرائيلية في الجمود الذي تشهده عملية السالم في المنطقة
اليوم الخميس بعض ما ورد في هذا اللقاء الذي اجري فـي            " يديعوت احرونوت "وقد نشر موقع صحيفة     

 سنة الماضية لم تشهد عملية الـسالم        11نية عمان، حيث اعتبر الملك االردني انه خالل         العاصمة االرد 
من جمود كما شهدته هذا العام، محذرا من فشل الجهود التي تبذلها االدارة االمريكية مع دول اخرى في                  
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طيني هذه الفترة الهادفة للخروج من المأزق والعودة الى المفاوضـات المباشـرة بـين الجانـب الفلـس                 
  .واالسرائيلي، الن هذا الفشل سوق يقود لفقدان االمل والذي قد يفتح المجال الندالع انتفاضة ثالثة

واضاف الملك ان رياح التغيير في المنطقة العربية فتحت المجال للتقدم في العملية السلمية والتوصل الى                
ى االن لم يستغال هذه الفرصة، مشيرا       اتفاق النهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي، ولكن كال الطرفين حت        

الى ان الساسة في الدول العربية التي تشهد عملية تغيير ديمقراطي سوف يستفيدون من مرحلـة العـداء                  
السرائيل، واستمرار هذا الوضع سوف تجد اسرائيل نفسها محاطة بحكومات معادية، كـذلك ان تقلـص                

  .حالة تمرد ضد اسرائيلفرص اقامة دولة فلسطينية مسالمة سوف يقود الى 
  15/6/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
  دراساتهم العليا في األردن» القدس المفتوحة« ألف طالب في 60بحث إمكانية اكمال  .59

بحث رئيس مكتب التمثيل االردني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية عواد السرحان ، مع             :  بترا –رام اهللا   
فتوحة سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسات التعليميـة فـي األردن،           مجلس الطلبة في جامعة القدس الم     

  .وسبل تقديم تسهيالت لطلبة القدس المفتوحة للدراسة في الجامعات األردنية
 ألف طالب يدرسون في جامعـة القـدس         60وجرى خالل اللقاء بحث امكانية فتح المجال أمام أكثر من           

الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، من أجل إكمال دراساتهم          منطقة تعليمية في الضفة      22المفتوحة في   
وقال إن جامعة القدس المفتوحة تعتبر من الجامعات الكبرى فـي األرض            . العليا في الجامعات األردنية   

الفلسطينية، مؤكدا ان األردن يقدم لها كل التسهيالت الممكنة في إطار القانون والشروط التـي تحـددها                 
  .والتعليم والبحث العلمي االردنيوزارة التربية 

  16/5/2011، الدستور، عّمان
  

  ال يزايدّن أحد علينا": النهار"المفتي قباني لـ .60
نفى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ما نسب اليه من كالم خالل لقائه وفدا من اللجان الـشعبية             

  ".حةعار من الص"واكد ان ما ورد نقال عنه . والفصائل الفلسطينية
كل ما في االمر، انه كان لقاء لمعالجة اعتداء على العقار رقـم             ": "النهار"قال قباني في اتصال اجرته به       

 التابع لألوقاف االسالمية والذي تتواله جمعية المقاصد الخيرية االسالمية وتشغله مؤسسة مستشفى             2608
عالقة للمـسألة بالقـضية الفلـسطينية وال        دار العجزة االسالمية، من افراد من االخوة الفلسطينيين، وال          

ان اقل ما يقال في الكالم الذي نسب الينا خالل اللقاء انـه كـذب               : "واضاف" بالشعب الفلسطيني الشقيق  
  ".وافتراء وال يمت الى الحقيقة، وهو محاولة لتشويه مواقف مفتي الجمهورية واالساءة اليه

القضية الفلسطينية وال بالوجود الفلسطيني في لبنـان،        واوضح انه لم يدل بأي تصريح يتضمن موقفا من          
ولم يتطرق الى ما هو خارج المسألة المحددة، اذ طالب بازالة االعتداء على العقار الذي يخص االوقاف                 

كان اللقاء لمعالجة هذا االعتـداء المحـدود مـن    . والمقاصد، وبهدم البناء الذي اقيم على العقار المذكور      
  ".كثر وال اقلبعض االفراد ال أ

وبالشعب الفلـسطيني   "وختم بالقول انه ليس في حاجة الى الدفاع عن مواقفه المتعلقة بالقضية الفلسطينية              
  ".الشقيق، فهي معروفة من الجميع وال يزايدن احد علينا فيها

ة خالل  قد اصدرت بياناً نسبت فيه كالما الى مفتي الجمهوري        " المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان   "وكانت  
اللقاء، تضمن اساءة الى الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من خالل اثارة موضوع ما سماه البيـان                

  .، مشيرا الى ان المفتي انهى اللقاء معلنا انه خصم لهما"اشكالية ارض الداعوق"
ما نـشر مـن     "وقد نفى المكتب االعالمي في دار الفتوى ما ورد في بيان المنظمة الفلسطينية مؤكدا ان                

  ".كالم منسوب الى مفتي الجمهورية تضمن مغالطات، وهو يفتقد االمانة وصدق العالقة االخوية
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ـ   اوضح المكتب ان الوفد هو من بادر الى انهاء اللقاء ال مفتي الجمهورية كما ورد               " النهار"وفي اتصال ب
  ".في البيان الصادر عن المنظمة الفلسطينية

  16/5/2011، النهار، بيروت
  

  في مرمى صواريخ حزب اهللا إيالت: يديعوت أحرونوت .61
االسرائيلية أن مدينة إيالت الواقعة على خلـيج العقبـة          » يديعوت أحرونوت «ذكرت صحيفة   : )أ.ش.أ(

  . »حزب اهللا«التى يمتلكها ) سكاد ـ دي(أصبحت في مرمي صواريخ 
ملجأ لعـشرات آالف اإلسـرائيليين      وأشارت إلى أن مدينة إيالت تحولت خالل حرب الخليج األولى إلى            

التي أطلقها الرئيس العراقي السابق صدام حسين تجاه        ) »سكاد«(المذعورين الفارين من جحيم صواريخ      
وقالـت الصحيــفة إن مـدينة إيالت لن تكون محصنة         .وتل أبيب وسط إسرائيل   ) غوش دان (منطقة  

  .من الصواريخ في أي حرب مقبلة
  16/6/2011، السفير، بيروت

  
  "إسرائيل" للوزير السابق وئام وهاب بجرم التعامل مع مرافقاالّدعاء على  .62

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس على الموقـوف             : حسن عليق 
محـيالً ملفـه علـى      ) من بلدة الجاهلية الشوفية   . (د. بجرم التعامل مع االستخبارات اإلسرائلية، جالل أ      

تحقيق العسكري األول، رياض أبو غيدا، للتحقيق معه في جرائم تصل عقوبتها القـصوى إلـى                قاضي ال 
  . اإلعدام

الرجل كان يـشغل    . ما يفرق جالل عن غيره من الموقوفين، أنه من الصف األول من العمالء التنفيذيين             
أضف إلى ذلك   . منصب مسؤول األمن الشخصي للوزير السابق وئام وهاب، وبقي كذلك إلى حين توقيفه            

في اثنتـين   ) المباشرة أو غير المباشرة   (أن الرجل قدم خدمات تنفيذية الستخبارات العدو، بينها المشاركة          
  .على األقل من عمليات االغتيال التي استهدفت مقاومين

في إحدى مقابالته التلفزيونية، مشيراً إلـى أن االسـتخبارات          . د. أ وكان وهاب قد لمح إلى قضية جالل      
  .سرائيلية زرعت أحد العمالء قريباً منه في محاولة منها لجمع معلومات عن قيادات المقاومة في لبناناإل

 16/6/2011، االخبار، بيروت
  

  وزير الخارجية الصهيونيبنائب   نبيل العربيوزارة الخارجية المصرية تنفي لقاء .63
ئل اإلعالم نقالً عن إحدى الـصحف  نفت وزارة الخارجية المصرية، أمس، ما تناقلته بعض وسا    : القاهرة

” اإلسـرائيلي “بشأن لقاء جمع وزير الخارجية المصري نبيل العربي بنائب وزير الخارجية            ” اإلسرائيلية“
  .داني أيالون

إن هذا األمر عارٍ تمامـاً مـن الـصحة،          : وقالت السفيرة منحة باخوم المتحدثة باسم الخارجية المصرية       
ولو كان قد حدث فإن الخارجية المصرية لن تجد حرجـاً           “مزعوم لم يحدث،    مشددة على أن هذا اللقاء ال     

  .”في إعالنه وتوضيح ما تم خالله من مشاورات
  16/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  عتراف بدولة فلسطينإلل من التوجه الى االمم المتحدة بدال : عمرو موسى .64

العربية أن الموقف العربى ال يوجد لديـه        أكد عمرو موسى األمين العام للجامعة       - صالح جمعة  -القاهرة
بديل آخر سوى الذهاب بالقضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة للمطالبة باالعتراف بدولة فلـسطين دولـة                

  . وعاصمتها القدس الشرقية 67كاملة العضوية على حدود عام 
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لى تنفيذ المصالحة وموعـد     وردا على سؤال حول الدور الذي ستقوم به اللجنة العربية العليا لإلشراف ع            
ستنعقد هذه اللجنة قريبا، ونحن ننتظر نتيجـة االجتمـاع المقبـل للمـصالحة              : بدء عملها، أجاب موسى   

  .بمشاركة الرئيس أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس لنتحرك في ضوء ذلك
  16/6/2011القدس، فلسطين، 

 
  صالحة الفلسطينية وفتح معبر رفحبجهود مصر في الم يرحب الخليجيمجلس التعاون  .65

رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعه مساء امـس               : نصر زعلوك -جدة  
 ودعا الفلـسطينيين إلـي اسـتثمار هـذه           , بجدة باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة        

   .  من اجل استرداد حقوقهم الوطنية ,  الوطنية واإلسراع في تشكيل الحكومة , الفرصة التاريخية
وأشاد المجلس بجهود جمهورية مصر العربية في سبيل الوصول إلي هذا االتفاق ورحب المجلس بقرار               

والتأكيد مجددا علي ضرورة اإلسراع في رفـع الحـصار          , مصر تطبيق تسهيالت في العمل بمعبر رفح      
بر للشروع في إعادة إعماره وطالب المجتمع الدولي بالعمـل   اإلسرائيلي عن قطاع غزة وفتح جميع المعا      

  .علي رفع هذا الحصار
واكد المجلس أن السالم الشامل والعادل والدائم ال يتحقق إال باالنسحاب اإلسرائيلي الكامـل مـن كافـة                  

 في فلسطين والجوالن العربي الـسـوري       1967األراضي العربية المحتلة إلي خطوط الرابع من يونيو       
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها     , واألراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان       , لمحتـلا

  .القدس الشرقية
 16/6/2011، األهرام، القاهرة

  
   بين الفلسطينيينالمصالحةقطر تدعم اتفاق  .66

لفلـسطيني،  أعربت دولة قطر عن استعدادها لدعم كل ما من شأنه أن يخدم مصالح الشعب ا               :قنا-جنيف
 جنيف  -في الكلمة التي ألقاها السيد منصور عبداهللا السليطين سكرتير أول الوفد الدائم لدولة قطر               وذلك  

حول حالة حقوق اإلنسان فـي      / البند السابع   / أمام الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس حقوق اإلنسان         
 المصالحة بين الفلسطينيين، وأكدت أنهـا        باتفاق كما رحبت . فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى    

لن تغمض أعينها عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وتطهيـر عرقـي مـن قبـل القـوات                    
اإلسرائيلية، كما أكدت مجددا أنه ال يمكن الحديث عن سالم شامل ودائم في الشرق األوسط دون إيجـاد                  

  . لة ومن بينها الجوالن السوري المحتلتسوية شاملة وعادلة لباقي األراضي العربية المحت
  16/6/2011، الشرق، الدوحة

 
  متهمين بالتعاون مع الجاسوس اإلسرائيلياثنين  مصريين": الجريدة" .67

بالكشف عن شخصية اثنين من هؤالء المصريين المتهمـين بالتعـاون مـع الـضابط               ” الجريدة“تنفرد  
ى مصر ، إذ قالت مصادر رفيعة المستوى إن نيابـة           اإلسرائيلي إيالن تشايم جرابيل المتهم بالتجسس عل      

يعمل محاسباً  )  عاماً 31(أسامة سعد فرغلي    المتهم األول،   أمن الدولة العليا استمعت أمس األول، ألقوال        
حاصل علـى بكـالوريوس خدمـة       )  عاماً 23(محمد إبراهيم عبدالتواب    المتهم الثاني،   بشركة خاصة، و  

  .لجاسوس اإلسرائيلياجتماعية، المتهمين بمعاونة ا
بأنهما لم يعلما نهائياً بديانة أو جنسية الضابط اإلسرائيلي، وأنهمـا           ،  وأفاد المتهمان المصريان أمام النيابة    

ساعداه بحسن نية باعتباره صحافياً إنكليزياً جاء ليساند المصريين ويدعم ثورتهم بتوصيل صوتهم إلـى               
ل وجوده في مصر أن يشهر إسالمه فـي األزهـر، وذلـك             أوروبا والعالم، كما أوهمهما بأنه يريد خال      

  . النبهاره بالمصريين وبالدين اإلسالمي، وهو ما حمسهما لخدمته وإحسان ضيافته
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 بعد إحالتـه    2006نه أنهى عالقته بالجيش اإلسرائيلي به عام         أ وقال المتهم جرابيل، في جلسة التحقيق،     
 نه لم يتعامل مطلقـاً مـع االسـتخبارات اإلسـرائيلية           وإ ،إلى التقاعد نظراً إلى إصابته في حرب لبنان       

 –نه جاء إلى مصر بناء على رغبته الشخصية للمشاركة في الثورة المصرية العظيمة              حيث أ ،  "الموساد"
  .على حد تعبيره

 16/6/2011، الجريدة، الكويت
  

  ين المصرية ستقوم بترحيل الجاسوس اإلسرائيلي خالل أسبوعالسلطات: صحيفة عبرية .68
 أكدت مصادر متطابقة، أن السلطات المصرية ستقوم بترحيل الجاسوس اإلسـرائيلي            :)فلسطين(الناصرة  

إيالن جرافيل من أراضي الجمهورية، بعد انتهاء فترة اعتقاله التي حددتها محكمة أمـن الدولـة العليـا                   
  .بأسبوعين

إسرائيلية ومصرية، بـأن الواليـات      العبرية نقالً عن مصادر أمريكية و     / يسرائيل هيوم /وأفادت صحيفة   
المتحدة تمارس ضغوطاً مكثفة على القيادة العسكرية في مصر لضمان إطالق سراح جرافيل وترحيلـه               

  .وعدم مقاضاته على خلفية التهم المنسوبة إليه
وأجمعت المصادر على أن واشنطن هي من تولت مسؤولية متابعـة قـضية الجاسـوس الـذي يحمـل          

كية واإلسرائيلية، في حين تمتنع تل أبيب عن التدخل أو إجراء أي اتصاالت مع القاهرة               الجنسيتين األمري 
  .بشأن هذه القضية، في محاولة لتبديد الشبهات التي تحوم حولها

  15/6/2011، قدس برس
  

   للمياه العربية"إسرائيل" استراتيجية لألمن المائي لحل سرقات يعتمدونوزراء المياه العرب  .69
تمد وزراء المياه العرب في اجتماعهم، أمس، االستراتيجية العربية لألمن المائي، على أن يتم              اع: القاهرة

آذار المقبل، فيما تقـرر عقـد       /رفعها إلى القادة العرب في القمة العربية المنتظر عقدها في بغداد مارس           
لميـاه العربيـة فـي      مؤتمر دولي حول المياه العربية لحث االحتالل على حل مشكلته المتعلقة بسرقته ل            

  .الجوالن السوري المحتل والجنوب اللبناني واألراضي الفلسطينية المحتلة
وقال رئيس الدورة الثالثة لمجلس وزراء المياه العرب وزير الموارد المائية والري الجزائري عبد المالك               

 إثرائها من جانب خبـراء      تم التوصل للصياغة النهائية لالستراتيجية العربية لألمن المائي بعد        “سالل إنه   
  .”الدول األعضاء بالمجلس تنفيذا لقرار القمة االقتصادية التي عقدت بشرم الشيخ مطلع السنة الماضية

وأوضح األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية بجامعة الدول العربية محمد بن إبـراهيم التـويجري               
في سـرقة الميـاه العربيـة فـي     ” اإلسرائيلي“ل أهمية مناقشة وزراء المياه لموضوع ممارسات االحتال 

الجوالن السوري المحتل والجنوب اللبناني واألراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقرر عقد مؤتمر دولـي              
  .حول المياه العربية لحث االحتالل لحل هذه المشكلة

  16/6/2011، الخليج، الشارقة
 

  إسرائيلية الصنع ئر محاولة بيع أسلحة وذخا تحبطالمصريةسلطات األمن  .70
أحبطت سلطات األمن في محافظة شمال سيناء محاولة لبيع كميات من األسـلحة              :  أحمد سليم  -العريش  

 حيث تم القبض علي ثالثة فلـسطينيين يقيمـون           , والذخائر والنظارات الليلية والميدانية إسرائيلية الصنع     
   .  األنفاق وبحوزتهم المضبوطاتداخل أحد المنازل بالعريش تسللوا إلي المدينة عن طريق

وتـم  , وكانت قوات األمن مدعمة بعناصر من المجموعات القتالية قد داهمت مكان إقامـة الفلـسطينيين              
وأحمد رجـب   ,  عاما 23وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش   ,  عاما 30أحمد سمير محمد    : القبض عليهم وهم  
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 61mوبندقيـة , ات عوزي إسرائيلية الصنع   وعثر معهم علي ستة رشاش    ,  عاما من قطاع غزة    30محمود  
  .ومبالغ نقدية وعمالت إسرائيلية,  مللي وخزائن أسلحة إسرائيلية8.5وطبنجة

 16/6/2011، األهرام، القاهرة
  

 مبعوثا أوباما للشرق األوسط يعرضان استئناف المفاوضات على قاعدة خطابه .71
 عن مراسلها وليـد عـوض، أن مبعوثـا          ، من رام اهللا نقالً    16/6/2011القدس العربي، لندن،    ذكرت  

الرئيس األمريكي للشرق األوسط دينس روس وديفيد هيل األربعاء إلى األراضي الفلـسطينية المحتلـة               
  .لبحث السالم في المنطقة واعادة الحياة للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

 على ضرورة أن يعتـرف      وأكد دينس روس مستشار الرئيس األمريكي لشؤون الشرق األوسط األربعاء         
الفلسطينيون واإلسرائيليون بفكرة حل الدولتين، من أجل استئناف المفاوضات مجدداً إلحالل السالم فـي              

  .المنطقة
إن علـى الفلـسطينيين أن      ': وقال روس الذي التقى بنيامين نتنياهو برفقة المبعوث األمريكي ديفيد هيل          

  .'يقبلوا بحل الدولتين من أجل عودة المفاوضاتيعترفوا بوجود إسرائيل كدولة يهودية، وأن 
واشارت مصادر اسرائيلية الى ان االدارة االمريكية وجدت فـي الموافقـة الفلـسطينية علـى العـودة                  
للمفاوضات المباشرة على اساس خطاب الرئيس االمريكي باراك اوباما فرصة يجب استغاللها، بحيـث              

  . هو المحدد المكانية العودة للمفاوضات المباشرةيبقى الموقف االسرائيلي من هذه المبادرة
، من تل أبيب نقالً عن مراسلها نظير مجلي، أن ديفيد هيل            16/6/2011الشرق األوسط، لندن،    وأضافت  

أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض موقف الرئيس األميركي، الذي يصر علـى أنـه ال يمكـن                  
كما أكـد لـه فـي لقـاء         . يق المفاوضات الثنائية بين الطرفين    الوصول إلى تحقيق األهداف إال عن طر      

جمعهما في القدس الشرقية، أمس، أن فكرة الذهاب إلى األمم المتحدة لنيل دعم دولـي إلقامـة الدولـة                   
  .الفلسطينية المستقلة فكرة ال تشجعها الواليات المتحدة

  
  الفلسطينية يطالب بالقدس الشرقية عاصمة للدولة األوروبيرئيس البرلمان  .72

صرح جيرزى بوزيك، رئيس البرلمان األوروبي الليلة الماضية بأنه ينبغـى أن تكـون              : القدس المحتلة 
القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مؤكداً أن المفاوضات هى الحل الوحيد إلحالل الـسالم بـين                

  .إسرائيل والفلسطينيين
      د فى كلمة ألقاها أمام الكنيـست اإلسـرائيلى، اليـوم،           وذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن بوزيك أي

  . مع اتفاقات بشأن مقايضة أراض1967تأسيس دولة فلسطينية داخل حدود 
وأشار إلى اقتناع البرلمان األوروبى برؤية الرئيس األمريكى، باراك أوباما، الخاصـة بـسالم الـشرق                

  .تاسع عشر من مايو الماضىاألوسط التى أكدها فى خطابه الذى ألقاه بواشنطن يوم ال
16/6/2011، وكالة سما اإلخبارية  

  
  عتراف بفلسطين  يدعون لالالبريطانيأعضاء في العموم  .73

دعا أعضاء في مجلس العموم البريطاني، وزير الخارجية وليام هيغ إلى دعم التحرك الستـصدار                :لندن
  . المقبلقرار يعترف بقيام دولة فلسطينية باألمم المتحدة، في شهر أيلول

وقالت عضوتا مجلس العموم عن حزب العمال البريطاني مارجريت كوران وساندرا أوسبور، في جلسة              
إن الوقت أصبح مالئما لكي تلقي المملكة المتحدة بثقلها خلف الشعب الفلسطيني فـي خـضم                " للمجلس،  

  ".حالة الربيع العربي التي تجتاح عدة دول بالمنطقة 



  

  

 
 

  

            30 ص                                    2177:         العدد       16/6/2011 الخميس :التاريخ

على أن السبيل الوحيد إزاء التوصل لسالم دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، هـو             وفي المقابل، شدد هيغ     
  .عبر المفاوضات التي توقفت منذ أشهر بين الجانبين

وقال هيغ أمام مجلس العموم، إنه يعتقد بوجوب عودة الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى المفاوضات، مضيفا              
ي األمم المتحدة في الوقت المالئم، وأشار إلى أن بريطانيا          أن بالده ستتخذ قرارا بشأن عضوية فلسطين ف       
  .قدمت دعما كبيرا للفلسطينيين في األمم المتحدة

، ونرحب بالخطاب الذي ألقاه الرئيس      1967نحن نؤيد بشدة دولة مستقبلية قائمة على حدود عام          :" وتابع  
 أن السبيل الحقيقي لدولة آمنة وقابلـة        األميركي باراك أوباما في هذا الشأن مؤخرا، لكن علينا أن نتذكر          

للحياة هو عبر المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، ونرغب اآلن من الطـرفين أن يعـودا إلـى                 
  ".المفاوضات 

16/6/2011، وكالة قدس نت  
  

   بفك الحصار على غزة"إسرائيل"األمم المتحدة تطالب  .74
ة رفع الحصار المفروض على قطاع غـزة والـسماح          جددت األمم المتحدة مطالبتها بضرور     :نيويورك

واعتبرته خطوة مهمة علـى     ' رفح'بحرية الحركة من وإلى داخل القطاع، فيما أشادت بفتح مصر معبر            
  .طريق إنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع المحاصر من قبل إسرائيل

فيليبو جراندي في تـصريح لـه       ' رواأون'وقال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل الفلسطينيين لالجئين         
الوضع الراهن بالنسبة للفلسطينيين بشكل عام ال يمكن أن يستمر ألنه يعنـي زيـادة               'اليوم الخميس، إن    

  .'السلبيات والشعور باإلحباط بشكل ينعكس في النهاية على عملية السالم
ربع سنوات مـن الحـصار،      ونوه جراندي إلى ضرورة فعل المزيد لحل المشاكل الناجمة عن أكثر من أ            

ونحن نـذكرها   ... ولكن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق القوة القائمة باالحتالل وهي إسرائيل          'وتابع  
وبشكل أساسـي أعتقـد أن      .. دائما بأن عليها مسؤولية ضمان تدفق البضائع بشكل كاف من وإلى غزة             

  .'الحصار يجب أن يرفع ألنه غير قانوني
 .لسالم هو الحل لكسر حالة العزلة المفروضة على قطاع غزة وانتشار الفقر واإلحباط            وأكد جراندي أن ا   

وقال إن السالم يتطلب شجاعة سياسية والتزاما من القادة الفلسطينيين واإلسرائيليين واألطراف الدوليـة              
حصار سـيفيد   إن رفع ال  'المعنية، معربا عن تفهمه للمخاوف األمنية لدى الجانب اإلسرائيلي، ولكنه قال            

  .'أمن إسرائيل على المدى البعيد
16/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
  السورية لم تتدخل لوقف المتظاهرين الفلسطينيين بالجوالنالقوات: األمم المتحدة .75

ورية لـم   أفاد تقرير لألمم المتحدة، حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس، بأن القوات الـس             : لندن
تتدخل حين عبر متظاهرون فلسطينيون خط وقف إطالق النار في هضبة الجوالن المحتلـة وتعرضـوا                

 15 شخصا على األقل في المظاهرات التي جرت في          27وقتل  . إلطالق النار من قبل القوات اإلسرائيلية     
ومات الواردة في التقرير    الحالي، فيما قال دبلوماسيون إن المعل     ) حزيران( يونيو   5الماضي و ) أيار(مايو  

تعزز المزاعم بأن سوريا تثير االضطرابات على الحدود من أجل تحويل االنتبـاه عـن قمـع حركـة                   
  .االحتجاج التي يقوم بها نظام الرئيس السوري بشار األسد بحق المتظاهرين

امتـدت إلـى    وجاء في تقرير األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أيضا أن المظاهرات ضد األسـد                 
ولم يتهم  . منطقة الحدود وأن جنود حفظ السالم التابعين لألمم المتحدة منعوا من الوصول إلى عدة مناطق              

، السوريين بتنظيم   "إسرائيل"التقرير حول قوة الفصل الدولية التي تراقب وقف إطالق النار بين سوريا و            
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اللذين لهما طابع رمزي في النـزاع       » لنكسةا«و» النكبة«المظاهرات التي قام بها الفلسطينيون في يومي        
  . اإلسرائيلي، لكنه شدد على أن القوات السورية كانت بالقرب من المكان في كل مرة-العربي 

16/6/2011الشرق األوسط، لندن،   
  

  عدم إقامة الدولة الفلسطينية خطأ تاريخي ال بد من تعديله: مسؤول بلغاري .76
لبلغاري في شؤون السياسية الخارجيـة، أنجيـل تـشوالكوف، أن           قال مستشار رئيس الوزراء ا    : صوفيا

 يصب في مصلحة طرفي الصراع، ويؤدي إلـى ترسـيخ الـسالم              إلى األمم المتحدة   التوجه الفلسطيني 
  '.ال بد من تعديله عدم إقامة الدولة الفلسطينية خطأ تاريخي'اإلقليمي والدولي، وقال 

سطين لدى بلغاريا أحمد المـذبوح، بمقـر مجلـس الـوزراء            وأكد تشوالكوف خالل لقائه سفير دولة فل      
/ البلغاري، اليوم األربعاء، تأييده لألسباب التي دفعت القيادة الفلسطينية إلى التوجه لألمم المتحدة أيلـول              

  .سبتمبر المقبل
ولفت إلى أنه سيبحث هذا الشأن مع وزير الخارجية البلغـاري نيكـوالي مالدينـوف خـالل لقائهمـا                   

  .وعي، معربا عن أمله أن تحسم بلغاريا موقفها وتصوت لصالح الطلب الفلسطينياألسب
16/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
  البريطانية يزور غزة" جولد سميث"وفٌد طالبي من جامعة  .77

الجامعة اإلسالمية في   بزيارة  " جولد سميث "قام وفد طالبي بريطاني يمثل مجلس الطلبة في جامعة          : غزة
 أم هـذه     من مجلس الطالبات في الجامعة اإلسالمية بغـزة        -أكدت إسراء مقداد    وقطاع غزة المحاصر،    

تهدف إلى التبادل الثقافي والمعرفي بيننا وبين الجامعات البريطانية، وفتح المجال أمام الطـالب              : الزيارة
ل طالبهم للدراسة هنا، إضـافة إلـى تقـديم مـنح     واستقبا" جولد سميث"الفلسطينيين للدراسة في جامعة   

للجامعات الفلسطينية، والتعرف على وضع غزة عبر النزول إلى أرض الواقع ومشاهدة الحقيقـة التـي                
  .شوهها اإلعالم األجنبي والصهيوني

16/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  »المفتي« ورقة لسقوطثالثة أسباب وسبب  .78
  عريب الرنتاوي

لثانية عشرة والنصف من ظهيرة يوم السبت الموافق للحادي عشر من حزيران الجـاري، كانـت                حتى ا 
ـ         بمفتي المسلمين السنة في لبنان، الدكتور      » سحب الثقة »لدي ثالثة أسباب وجيهة، يكفي كل واحد منها ل

نته ال من   اليوم، توفر لي سبب رابع، أطاح بما تبقى من حطام صورة الرجل ومكا            ... محمد رشيد قباني  
  .وجهة نظري فحسب، بل ومن وجهة نظر كثرة كاثرة من الفلسطينيين، وربما اللبنانيين كذلك

 بوفد فصائل منظمة التحرير فـي       -وأشدد على أهمية القوسين هنا    -المفتي على   » فضيلة«في لقاء جمع    
منكوبة في مخـيم    حول قطعة أرض تقيم عليها عشرات العائالت الفلسطينية ال        » إشكال«بيروت، لمعالجة   

من الزنّار وتحت، وبمـا ال     »و«كال المفتي الهمام الشتائم للشعب الفلسطيني، بالجملة والمفرق،         ... صبرا
ـ  ـ »المقام»و» الدار»يليق ب لقـد  «: المفتي قال بالحرف  ... على حد سواء  » المستمعين»و» المتحدث»، ب

أنـتم زبالـة ولـن تنتـصر        »...»...يـا حلّـو عنّـا     «أي  » فلّو»...استضفناكم ولم نعد نريدكم ضيوفاً    
أنا ضدكم وسأجرف الـداعوق     »...» أنا طرف وبيدي سيف    - في الخالف    -أنا لست حكما    »...»قضيتكم

  . حيث تقطن عشرات العائالت الفلسطينية-
حفلة الردح والشتائم، بمحاولة مسرحية ساقطة، لالتصال هاتفياّ بنبيه بري زعيم حركة            » فضيلته«ليختتم  

 آذار، لشكره على المذابح التي قارفتها الحركة في حربها على مخيمات بيروت فـي               8مه من   أمل، خص 
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أواسط الثمانينيات، حين أجاز علماء الدين للفلسطينيين المحاصر في مخيماتهم أكل لحوم الكالب والقطط              
تصرفات الرجل  للبقاء على قيد الحياة، وهي المحاولة التي كبحها معاونوه الذين أصابهم حرج شديد من               

في أوساط الطائفة الكريمة، لالتصال     » الرجل األجلُّ مكانة  «وال أدري حقيقةً، ماذا لم يبادر       ... الهستيرية
سمير جعجع، لشكره على مذابح أسبق، وال تقل هوالً وفظاعة، قارفهـا            » الحكيم« آذار،   14بشريكه في   

، أو في   )1982(االجتياج اإلسرائيلي للبنان    باالشتراك مع أريئيل شارون في مخيمي صبرا وشاتيال بعيد          
  ).1976-1975(مخيم تل الزعتر والكرنتينا والمسلخ إبان حرب السنتين 

لقد استفقت صباح هذا اليوم، على تقرير نشرته صحيفة األخبار اللبنانية، تضمن محضراً حرفيـاً للقـاء                 
 آذار، ربما تكون تبالغ قليالً وكثيـراً        8قلت أن الصحيفة المحسوبة على      ... المفتي بوفد منظمة التحرير   

لكنني حين اطلعت على المحضر بقلـم األخ        ... من موقع الخصومة السياسية والنكايات اللبنانية المعروفة      
للدرك الذي انزلق إليه    » قعر«سمير أبو عفش أمين سر فصائل منظمة التحرير في بيروت، تيقنت أن ال              

  .»فضيلته«
ص في إقامة عشرات العائالت الفلسطينية على قطعة أرض ممنوحـة لهـم             تتخل» أرض الدعوق «قضية  

 عائلـة قبـل أن   470، وقد سكنتها 1952لالستخدام وليس للتملك، من قبل السيد عمر الداعوق في العام    
 وحروب المخيمات، ومنذ ذلك التاريخ وعمليات إعادة اإلعمار متواصلة ولم           82تدمر منازلهم في حرب     

في ظل قيود السلطات اللبنانيـة      ) توسعوا عامودياً ( بنى الفلسطينيون منازل فوق منازلهم       تكتمل بعد، وقد  
على سكنهم، لكنهم لم يتوسعوا شبراً واحداً خارج قطعة األرض المذكورة، ويبدو أن بعض النافذين فـي                 

رهم للمرة  جميعة المقاصد ودار العجزة، أراد التوسع على حساب الالجئين، حتى وإن أدى ذلك إلى تهجي              
  .العاشرة، فكان ما كان من خالف

وبدل أن يصغي المفتي للرواية الفلسطينية، ويتصرف من موقع الحكم واألب الحاني للمـسلمين الـسنة،                
فلسطينيين ولبنانيين، انفجر الرجل دفعة واحدة في وجه وفد الفصائل، وانهال عليهم شتماً وسباباً وتقريعاً               

لقـد  ... »الروابط األخوية »كما يقال، الشعب والقضية والمنظمة والكفاح و      » في صدره «آخذاً  ... وتحقيراً
أشهر سيفه الصدئ في وجه الفلسطينيين الذين كانوا سيوفه وسيوف أمثاله، عندما كان مقرراً لبيـروت،                

  .سنة وشيعة، أن تخضع للمارونية السياسية بتياراتها المليشاوية االنعزالية الفاشية
فالـذين زاروه   ...  أن المفتي الهمام، ما عاد يميز على ما يبدو بين حلفائها وأصدقائه            والغريب في األمر  

من وفود الفصائل، هم أقرب إلى تياره السياسي، ليسوا حماس وال الجهاد اإلسالمي وال حلفـاء حـزب                  
 وفقا للخطاب التكفيري الذي سقط المفتي في بعض فصوله فـي          ) روافض(هم سنة وليسوا شيعة     ... اهللا

التي قادها نـصرة لفريـق مـن    » حرب التجييش المذهبي  «معمعان الصراع ضد حزب اهللا، وفي سياق        
  .اللبنانيين ضد فريق آخر

أال بئس المرجعيات حين تفقد رشدها وتخرج عن طورها، وتستعير أكثر المفردات بذاءة وانحطاطاً فـي                
التي يرفعها المال واإلعالم إلى األعلى،      أال بئس القامات والهامات     ... وصف الحركة الوطنية الفلسطينية   

ولكنها مهما طالت واستطالت، لن تبلغ كعب شهيد فلسطيني سقط على أرض فلسطين أو فـي معـارك                  
» الموعظـة الحـسنة   »و» مكـارم األخـالق   «ال أدري في أية مدرسة من مدارس        ... الدفاع عن لبنان  

أو حيطـة   » مطيـة «راد للفلسطيني أن يظـل      ال أدري إلى متى ي    ... »زلمتنا«تخرج  » الكلمة الطيبة »و
للي بسوا واللي ما    «ال أدري إلى متى سيبقى الالجئ الفلسطيني فشة خلق          ... لكل من هب ودب   » واطية
  !.؟»للي ما بسواش«وبالذات » بسواش

أما األسباب الثالثة القديمة التي أدت إلى سقوط ورقة المفتي في ناظري وأنظار ماليين غيري مبكـراً،                 
» صـفين «حروب التجييش المذهبي التي جعلت منه ناطقاً باسم الكهـوف والمغـائر، صـوت               : فأولها

... لحسابات صبيان المال والسياسة   » دارا»إخضاع اإلفتاء علماً و   : وثانيها... الفتنة الكبرى »و» الجمل»و
يين كفاً ولـساناً، مـن      لفساد الدار وصاحبها وفقا لما كشفه سليم الحص، أنظف السياسيين اللبنان          : وثالثها
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بل حفظ لكرامة   ... فضائح ومخازي، ومطالبته للمفتي بالتنحي ال حفظا لكرامته، التي فرط بها هو بالذات            
والكالم دائما لسليم الحص، فهـل      ... المسلمين في لبنان، وصوناً للمكان الذي يشغله واللقب الذي يحمله         

  !. يوماً واحداً في موقعه؟من الالئق بعد كل هذا وذاك وتلك، أن يظل الرجل
  16/5/2011، الدستور، عّمان

  
  في إدارة التحديات" إسرائيل"مأزق  .79

  محمد السعيد ادريس
المصريين يواجهون صعوبات فـي بـسط       “أن  ” اإلسرائيلية“عندما أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة       

مصري على أن يـسيطر علـى       ، لم يكن ينوي مجرد التشهير بضعف قدرة األمن ال         ”سيادتهم على سيناء  
فقط، استناداً إلى تحـذير آخـر مـن فـتح           ” حماس“سيناء، أو أن يزرع بذور الفتنة بين مصر وحركة          

السلطات المصرية معبر رفح بشكل دائم في االتجاهين بين مصر وقطاع غزة، لكنه كان يعتـزم تهديـد                  
في محاولة إلجبار المصريين على     مصر أمنياً، وتحويل سيناء إلى نقطة ضعف في بنية األمن المصري،            

أن يعودوا إلى سياسة التنسيق األمني مع الكيان على نحو ما كانت األمور تسير أيام الـرئيس المخلـوع                   
حسني مبارك، بكل ما يعنيه ذلك من تولي مصر مسؤوليات أمنية لحماية الكيان، وانخراطها في معركـة              

  .”يار السالمخ“محاربة خيار المقاومة والدفاع المستميت عن 
نتنياهو كان يعرف ما يقول جيداً، وكان يدرك مواطن الضعف الراهنة التي تواجه الحكم فـي مـصر،                  
وبالذات ملف االستقرار وملف األزمة االقتصادية وهموم إعادة تشغيل االقتصاد المصري، كما أنه كـان               

ين، وأن سيناء هي أهـم مراكـز        يدرك أيضاً أن السياحة هي العامل المشترك الذي يربط بين هذين الملف           
فقد أثرت أحداث الثورة كثيراً     . تنشيط السياحة المصرية اآلن، وبالذات في موسم الصيف شديد الحرارة           

في السياحة إلى مصر، وكان توقف السياحة من أهـم أوراق الـضغط علـى الحكـم وتفـاقم األزمـة                     
من هنا يأتي حديث نتنياهو عن أمـن سـيناء          و. االقتصادية، وتشغيل السياحة يرتبط باألمن واالستقرار       

تستطيع إرباك موسم السياحة في سيناء عن طريق القيـام بعـدد مـن              ” إسرائيل“كورقة ضغط تقول إن     
عمليات التفجير في مناطق مهمة في سيناء، وتضخيم األثر السلبي لهذه التفجيرات إلفشال جهود مـصر                

علـى وجـه الخـصوص      ” حمـاس “ذا فقط، بل إن حركة      وليس ه . الحالية الرامية إلى تنشيط السياحة      
ومنظمات أخرى قد ال يكون لها أي وجود على أرض الواقع ربما تكون هي المرشحة السناد مـسؤولية                  

أوالً ونحـو الفلـسطينيين     ” إسرائيل“هذه التفجيرات إليها، إلجبار المصريين على مراجعة سياستهم نحو          
  .ثانياً

له عالقة مباشرة بتداعيات الحدث الثوري المصري، ضمن الحدود الضيقة          ” اإلسرائيلي“مثل هذا التفكير    
أو الملفات المباشرة مثل ملف معبر رفح، وملف دور مصر في المصالحة الفلسطينية، وملـف تـصدير                 

من أجل إجبار الحكم المصري على التراجع عن خطوات اتخذت في هذه            ” إسرائيل“الغاز المصري إلى    
من الناحية االستراتيجية هو مردود الحدث الثوري المصري على         ” اإلسرائيليين“يشغل  لكن ما   . الملفات  

وجه الخصوص ضمن مجمل األحداث والثورات العربية المتالحقة على توازن القوى اإلقليمي وامتداداته             
إلى خرائط التحالفات والصراعات ومستقبل الحرب والسالم في الشرق األوسط على نحو ما كشف عنـه        

الذي تحدث عن أعاصـير     ” اإلسرائيلية“لبروفيسور يحزقيئيل درور المستشار السابق في وزارة األمن         ا
سياسية كبيرة سوف تجتاح منطقة الشرق األوسـط ومـن الـضروري أن تنـسجم الـسياسة األمنيـة                   

  .مع جوهر هذه األعاصير” اإلسرائيلية“
هـذا  . ” اإلسـرائيلية “زة األمن واالستخبارات    البداية التي يراها درور هي معالجة الخلل في كفاءة أجه         

الخلل تأكد في فشل وعجز هذه األجهزة عن التنبؤ بما حدث في مصر واسقاط حكم حسني مبارك، فـي                   
، ”صـناعة إسـرائيلية   “الوقت الذي كان فيه قادة هذه األجهزة يتباهون بأن مرحلة ما بعد مبارك ستكون               
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ر بعد مبارك ال يعلن التزامه مسبقاً باتفاقية السالم المصرية           لن تسمح بمجيء رئيس لمص    ” إسرائيل“وأن  
  .”اإلسرائيلية“

والحل عند درور هو بإجراء اصالح داخلي وجذري لهذه األجهزة األمنية واالستخباراتية، مع التـشديد               
  .على تطوير قدرة فهم األحداث في العمق، وما قد تحمله من أعاصير مرتقبة

بخـصوص األمـن االسـتراتيجي    ” إسـرائيلية “ هي تأسيس توجهات استراتيجية   الخطوة الثانية والمهمة  
إقليميـة مـن    ” إسرائيلية“االقليمي، ووضع تصورات لخرائط تحالفات      ” اإلسرائيلي“والنفوذ  ” اإلسرائيلي“

  .منطلق االعتماد على الذات من دون االعتماد على تحالفات إقليمية للواليات المتحدة في المنطقة
بـالتخطيط االسـتراتيجي    ” اإلسـرائيلي “درور بوضوح هو فك ارتباط التخطيط االسـتراتيجي         ما يراه   

خياراتها وتحالفاتها اإلقليمية الخاصـة والمـستقلة عـن         ” إسرائيل”األمريكي، أو على األقل أن يكون ل      
ر، تحالفات الواليات المتحدة بناء على ما حدث أيضاً من اخفاق أمريكي في التنبؤ بما حدث فـي مـص                  

والفشل األمريكي في إدارة الثورات العربية المتالحقة، على نحو ما تكشف من ارتباك األداء ثم التضحية                
بالحلفاء من دون يقين بوالء أو بكفاءة البدائل، فالتضحية األمريكية بمبارك كانـت اضـطرارية دون أن                 

  .يكون البديل واضحاً، ومؤكداً في والءاته لواشنطن
ؤشر مهم على أنها تدخل خطوة خطوة ضمن مأزق األزمة التي سوف تمتد إلى دورها               م” إسرائيل“تخبط  

االستراتيجي المرتبط بالمصالح األمريكية والفرنسية، والتأثير سلبياً في مكانتها وقدرتها على القيام بهـذا              
عة فـي   الدور، لكنها سوف تتجلى في المزيد من العجز عن الصمود أمام التحديات اإلقليميـة المتـسار               

  .المنطقة
  16/5/2011، الخليج، الشارقة
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  نبيل عمرو
تنفس الفلسطينيون والعرب الصعداء، حين طرح السيد آالن جوبيه، مبادرته السياسية بعقد مؤتمر سـالم               

اراك ، على أساس المرجعيات التي حددها الرئيس األميركي ب        )تموز(فلسطيني إسرائيلي قبل نهاية يوليو      
أوباما، وأهمها بالطبع أن يتم التفاوض على مسألتي الحدود واألمن على أساس خطوط ما قبـل يونيـو                  

  .، مع تعديالت متفق عليها بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي1967) حزيران(
إن سرعة الموافقة الفلسطينية ودون انتظار موافقة إسرائيلية حملت فيمـا حملـت مـن معـان، رغبـة            

لسطينيين في العودة إلى دائرة المفاوضات، مع تضحية اضطرارية بـشرط توقـف إسـرائيل عـن                 الف
االستيطان واالكتفاء بما وصف بالمرجعيات التي حددها الرئيس أوباما في خطاباته بـوزارة الخارجيـة               

ن جهة أخرى   إال أن الموافقة الفلسطينية السريعة أو المتسرعة، تشير م        . األميركية ومؤتمر إيباك اليهودي   
التي ) أيلول(إلى أن القيادة الفلسطينية وجدت أن المبادرة الفرنسية شكلت طوق نجاة من مطحنة سبتمبر                

بالغ الفلسطينيون في وصفها باالستحقاق، حيث ال بد أن يشكل مؤتمر تموز الفرنسي، لو عقـد، فاصـال                  
التعقيـد المتعمـد، واإلحبـاط      سياسيا ذا شأن يجعل من الذهاب إلى األمم المتحدة ضربا من ضـروب              

  .المقصود للجهد الدولي الذي ستكون واجهته فرنسا، ووراءها بالتأكيد دعم أميركي وتوافق أوروبي دولي
مؤتمر باريس العتيد، سيكون شبيها بمؤتمر أنابوليس، حين نظم احتشاد دولي واسع النطاق فـي األيـام                 

ن رغبت موسـكو باستـضافته، إال أن العواصـف          األخيرة لوالية الرئيس بوش، وكاد يصبح دوريا حي       
العاتية التي اجتاحت المسار الفلسطيني اإلسرائيلي جعلت هذا المؤتمر مجرد حلم مستحيل، وحتى لو عقد               
مجاملة لعضوية روسيا في الرباعية، ومكافأة لها على تعاونها الوثيق مع زميالتهـا، إال أنـه سـيكون                  

رد تظاهرة تعلن أنه ما زال هنالك شيء اسمه عمليـة سـالم فـي               بالمحصلة تكرارا ألنابوليس، أي مج    
  .الشرق األوسط، ولم يحن الوقت بعد لنعيها وإعالن وفاتها
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غير أن ما يميز مؤتمر باريس، عن فكرة مؤتمر أنابوليس وموسكو، هو المناخ الجديد الذي ولدت فيـه                  
  :المبادرة الفرنسية، وأهم مقوماته ما يلي

 لتكون كلمة السر في جهد      67مفترض، إذ إن الرئيس أوباما الذي اكتفى بنطق مفردة          دعم أميركي   : أوال
أميركي أوروبي مشترك، سيستفيد كثيرا من تصدر فرنسا للجهد خالل الفترة المقبلة، إذ لن يضع يده في                 

 بـد   جوف عش الدبابير وسينأى بنفسه وباحتماالت رئاسته الثانية عن صدام مهما حاول تجنبه إال أنه ال               
أن يقع مع نتنياهو ومنطقيا مع كل داعميه والمتاجرين به في الكونغرس وذلك يعني الدخول في معركـة                  

  .من شأنها زيادة الخطر على فرصه في االنتخابات المقبلة وهو في غنى عن خطر من هذا النوع
هـاء المخـاوف    فإن مؤتمر باريس العتيد، يحمل في مجرياته وحيثياته فرصة شبه مـضمونة إلن            : وثانيا

الدولية حول الذهاب الفلسطيني إلى األمم المتحدة، وهي مخاوف مضاعفة سببها خروج السيناريو الشرق              
أوسطي عن مساره التقليدي، أي المفاوضات المباشرة، وكذلك اضطرار إسرائيل ومن تستطيع تجنيـده              

اها على نحو يفتح األبواب واسعة      معها إلى اإلتيان بردود فعل قد تؤدي إلى تقويض عملية السالم أو بقاي            
  .الحتماالت خطرة في المنطقة ككل

أن مؤتمر باريس ربما يوفر السلم السحري الذي قال محمود عباس إن أوباما سحبه كي ال ينـزل                  : وثالثا
عن الشجرة العالية، إن مؤتمرا فيه توافق أوروبي أميركي روسي أممي، ربمـا يكـون كافيـا لتغطيـة                   

طينية نحو المفاوضات، حتى لو لم تحظَ هذه االنعطافة بغطـاء إسـرائيلي مثـل وقـف                 االنعطافة الفلس 
  .االستيطان ولو بصورة مؤقتة

غير أن هنالك مسألة ربما تحتاج إلى دراسة أكثر تمهال وعمقا، فحين يسارع الفلسطينيون إلى الموافقـة                 
يه العودة إلى المفاوضـات فـإن       ويعتبرون أن المرجعيات التي حددها أوباما هي ما يستحق أن تبنى عل           

أوباما منح إسرائيل مرجعيات جديدة على الفلسطينيين التدقيق فيها وضمان عـدم تـأثر مـوقفهم بـل                  
ورصيدهم بها، فأوباما عرض بأكثر التعابير صراحة وتحديدا فكرة اعترافه بيهودية الدولة العبرية وهي              

عتئذ ال أحـد يعـرف كيـف يمكـن أن يتجـاوز             فكرة قد يعتبرها اإلسرائيليون إحدى المرجعيات وسا      
  .الفلسطينيون هذه المرجعية الجديدة

في كل األحوال نجح آالن جوبيه في تسويق فكرة مؤتمر تموز لدى األطـراف التـي ال تملـك إال أن                      
تشتريها وأبرزها الطرف الفلسطيني والعربي، أما الطرف اإلسرائيلي، الذي يجيد لعبة االبتزاز حتى في              

يات، فلننتظر رأيه الرسمي الذي ربما يطوق المبادرة الفرنسية بالعديد من الشروط القاسـية، فـإن                البديه
قبلها الفلسطينيون خسروا معظم ما بأيديهم وإن رفضوها فمن يعرف رد الفعل الدولي على هذا الرفض،                

 فعله سلفه شارون    وكل ذلك مرتبط بكلمة سر، هي في يد نتنياهو، هل سيفعل في هذا المؤتمر المقترح ما               
مع خطة خارطة الطريق، حيث وافق عليها ولكن مع ثالثة عشر تحفظا أفرغـت الخطـة كلهـا مـن                    

  .محتواها؟ لننتظر ونر
  16/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   الفلسطينية تتفوق على اإلسرائيليةاإلعالميةالدعاية : إلى أيلول .81

  *تساحي غبرئيلي
ك واحدة من أكثر الفرق نجاحاً في العالم، في المـدة األخيـرة فـي               ، وهي بال ش   "كولدبلي"منحت فرقة   

يصاحب األغنية فـيلم قـصير      ". الحرية لفلسطين "صفحتها على الفيس بوك منبراً مهما لألغنية المسماة         
منحاز أحادي الجانب، يعرض إسرائيل بصفتها دولة فصل عنصري ويعرض جنود الجيش اإلسـرائيلي              

وإذا لم يكن هذا كافيا، فان رقصات األغنية يمكـن إنزالهـا مـن              . نية مع طفل  وهم يركلون امرأة فلسطي   
  .الشبكة، ومن المحتمل أن تُسمع قريبا في قاعات الرقص في أوروبا
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فلــ  . لم يعد الحديث يدور عن فنان هامشي أو فرقة حالمـة          . هذه خطوة مقلقة يجب النظر إليها بتمعن      
والموسيقى التي تنتجهـا تتخطـى الـدول        . ين في أنحاء العالم   عشرات بل مئات ماليين المحب    " كولدبلي"

  .واللغات والثقافات واألديان
 الفلسطينية لم يعد لبنة أخرى في الدعايـة         -والى ذلك، فان النشر الذي منحته الفرقة للمؤامرة البريطانية        

فالنشر إيماء وإذن   . عدهالفلسطينية تمهيداً إلعالن الدولة الفلسطينية من طرف واحد في أيلول القريب أو ب            
ألجسام وفرق موسيقية وثقافية وفنية امتنعت حتى اليوم عن التعبير عن موقف مواٍل لفلسطين على نحـو    

  ".كولدبلي"أحادي، كي تعمل عمال يشبه 
  :يجب على الدعاية اإلسرائيلية كي توقف الطوفان اإلعالمي الحالي أن تتخذ في أسرع وقت تدابير ثالثة

ن يستقر رأي حكومة إسرائيل على مضاعفة ميزانية دعاية دولة إسرائيل التي تقـف اليـوم             يجب أ : أوال
فالحديث عن مبلغ ضـئيل     . ، ثالثة أضعاف  )وتتضمن األجور ( مليون شيكل في السنة      50على نحو من    

مر زيادة الميزانية أ  . بحسب كل اآلراء، أصغر كثيرا من ميزانية الشركات الكبيرة في الجهاز االقتصادي           
لكن زيـادة   . يقتضيه الواقع، وال سيما اآلن إزاء النضال من اجل الرأي العام العالمي قُبيل أيلول القريب              

الميزانية وحدها حتى لو كانت كبيرة ال يمكن أن تُحدث سحرا، وأن تحل تحديات الدعاية من غير تغيير                  
  .المضامين وصندوق وسائل الدعاية اإلسرائيلية

اشتكى نائب رئيس   ". دعاية لينة " نقطة ثقل الدعاية اإلسرائيلية من دعاية حكومية إلى          يجب أن تنتقل  : ثانيا
تغيرت القواعد أيضا   ". األوغاد غيروا القواعد  : "الواليات المتحدة في إدارة نيكسون، سبيرو إغنيو، قائال       

ومقابالت صحافية  أصبح للدعاية الحكومية، التي تشتمل على خطب سياسية         . في مجال الدعاية اإلعالمية   
سياسية وأعمدة في الصحف، تأثير يقل رويدا رويدا كلما مر العالم بمسارات العولمة واستعمال الشبكات               

  .كذلك فقدت أفضل الخطب قدرتها على تغيير العالم. االجتماعية
. نترنتأصبح البريطانيون واألميركيون واليابانيون وغيرهم أكثر تأثرا بمواد مستقلة تُطرح في شبكة اال            

فالفيلم وأغنية االحتجاج، وكتاب ذو مضامين اجتماعية، ولعبة حاسوب أو فيلم أنتجـه متـصفح مـواٍل                 
، مهما يكن فصيح    "ان.ان.سي"للفلسطينيين أكثر تأثيرا من متحدث إسرائيلي يجري لقاء صحافياً مع شبكة            

مالءمة نفسها سـريعا مـع الوضـع        لهذا يجب على الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية أن تستمر في          . اللسان
  .الجديد الذي نشأ مع تطوير وإنتاج وسائل أخرى لخدمة الدعاية اللينة

وفي الختام، يجب على الجهات التي أوكلت إليها الدعاية اإلسرائيلية، والتي تبذل أقصى ما عنـدها فـي                  
ن نُجري دعاية بأنفـسنا،      على أ  – نحن مواطني إسرائيل ويهود الجاليات       –الظروف الراهنة أن تساعدنا     

يجب على هذه الجهـات أن      . وليس القصد كتابة رد في الفيس بوك أو جواب غاضب لنبأ معاد إلسرائيل            
تنشئ من أجلنا وسائل حديثة تعتمد على االنترنت والشبكات االجتماعية، تشجع مجال رد وإنتاج ودعاية               

  .لعرض إسرائيل على نحو متزن
  .ن مساعد ايهود أولمرت الشخصيمستشار رئيس الحكومة وكا*

  15/6/2011، "معاريف"
  16/5/2011، األيام، رام اهللا

  
  ال فروق عقائدية بين كديما والليكود .82

  جلعاد شارون
ماذا سيفعل من يؤيد تنازالت بعيدة المدى للفلسطينيين وللسوريين وغيرهم، لكنه ال يريد ان يمضي الـى                 

؟، فقوة هذه االحزاب فـي صـندوق االقتـراع صـغيرة،     احزاب هامشية صغيرة مثل ميرتس أو العمل     
واحتماالت ان يصل مؤيد التنازالت المفرطة بواسطتها الى الكنيست أو الى مقام تأثير في الدولة ضـئيلة   

  .الى درجة انها غير موجودة، الحل موجود على صورة سفر مجاني فوق قاعدة كبيرة هي حزب كديما
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* * *  
غيرة التي يقف فيها معا على رجل واحدة ميرتس والعمل، ال تحتاج هناك الـى               ان الخانة االنتخابية الص   

كديما ايضا، يوجد في كل حزب كبير تنوع آراء في الحقيقة، فعلى سبيل المثال يسكن مريدور وبـايغلين                  
الليكود معا، لكن عندما يسير ممثلون من كديما في مظاهرة في تل ابيب مع كـارهي الدولـة، وعنـدما                    

 وعن تسليم قلب القدس، يجب على شـخص مـا ان            1967منضمون جدد الى كديما عن خطوط       يتحدث  
، فهنـاك   »سـالم اآلن  «أيها الرفاق من اللطيف انكم جئتم للزيارة لكن إمضوا الى البيت الى             : يقول لهم 

  .مكانكم الطبيعي
فإنه ال توجد فروق عقائديـة      اذا استثنينا جزءا هاذيا من الليكود، يريد ان يضم الينا ماليين الفلسطينيين،             

 ومن الواضـح    -عميقة بين كديما والليكود، المسألة مسألة شخصية تماما وهي من األنسب لقيادة الدولة              
  .ان نتنياهو ليس هو الشخص

اولئك من كديما الذين يهاجمون نتنياهو ألنه ال يجري تفاوضا مع الفلـسطينيين، يخطئـون ويـضيعون                 
نهاجم نتنياهو بسببها؟ كأن نهاجمه بسبب السلوك الهستيري، واالنطواء في كل           هل تعوزنا اشياء    . النقطة

لكن هل نهاجمه ألن العرب ال يريدون       . شأن والنه ال يوجد رب بيت بارد االعصاب وذو تقدير لالمور          
  .محادثته؟ هل نهاجمه بسبب الشيء الوحيد الذي ال يتحمل تبعته؟

 هضبة الجوالن للسوريين، وتُبين التطورات هناك كم كان علـى           لم يفكر من انشأ كديما للحظة في تسليم       
وجود عسكري مؤقت على طول     «حق، ولم يقصد اخالء غور االردن من مستوطنات اسرائيلية، بخالف           

، وهذه حذلقة اخرى لنتنياهو الذي انطوى مرة اخرى ويقول بعبارة اخرى انه مـستعد إلخـالء                 »االردن
 الغور يكون خاليا تماما من الفلسطينيين، وهو ضروري للحماية من جبهة            مستوطنات الغور، لماذا؟ يكاد   

  .فمن ذا يعلم ماذا سيحدث في االردن والعراق وسوريا؟. شرقية
 في حساب مؤسس كديما، وليس صدفة انه ورد في رسالة الرئيس بوش الى رئيس               1967لم تأت حدود    

قع ان تنسحب اسرائيل اليها، وجرى تنـاول        الحكومة شارون على نحو صريح، أنه ليس من الواقعي تو         
مسألة الالجئين ايضا في رسالة بوش، لم يخطر ببال منشيء كديما ان يخرج جبل الهيكل والبلدة القديمة                 

  .من سيادة اسرائيل وحدها، ولم يفكر رابين ايضا في هذا
ان ميرتس في هذه الحال     إن المسافرين بالمجان يعتقدون ان هذا هو وقت القفز فوق العجلة، وال يفهمون              

فليفسر أحـد مـا     (وهي االصل افضل من التقليد، يخطئون في اعتقادهم ان اصل الصراع على المناطق              
، وال يفهمون ايضا ان الشخص اذا كان ذا لحية ويتحدث ببطء وفـي              )1967آالف عمليات االرهاب قبل     

ا على عدد اصوات مـنخفض مثـل         فانه كما يبدو متسناع ال لفني، وسيحصل ايض        -انقطاع عن الواقع    
  .متسناع

  15/6/2011، يديعوت
  16/5/2011، الدستور، عّمان
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  :كاريكاتير .83
  

  
  16/6/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 


