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  بفلسطين" جماعياً" تطلب اعترافاً أوروبياً  الفلسطينيةالسلطة.. طلب إعالن الدولة أصبح جاهزاً .1

وزيـر الـشؤون الخارجيـة    أن   ،أ ف ب  و،  "ةالحيا "-لندن، مدريد   ،  17/6/2011 الحياة، لندن،    ذكرت
بدولة " شكل جماعي "الفلسطيني رياض المالكي دعا االتحاد االوروبي أمس في مدريد الى االعتراف بـ             

  .1967فلسطينية مستقلة ضمن حدود 
نأمل في ان يتخذ االتحـاد االوروبـي        : "وقال المالكي خالل مؤتمر في مدريد حيث يقوم بزيارة رسمية         

نأمل في ان تكون اسبانيا فـي       "، كما   "1967عتراف بشكل جماعي بدولة فلسطينية ضمن حدود        قرار اال 
، مـن   "1967مقدم دول االتحاد االوروبي على طريق االعتراف الرسمي بدولة فلسطينية ضمن حـدود              

د اذا لم يحصل اجماع داخل االتحا     : "وتابع". دور فاعل تعترف به كل دول االتحاد االوروبي       "خالل لعب   
". االوروبي، فيجب ان يكون لكل دولة الحق في ان تقرر ما اذا كانت تريد االعتراف بدولـة فلـسطين                  

" يضمن حل الدولتين ويطرح أسساً ثابتة لبدء المفاوضات فوراً        "واشار الى ان االعتراف بدولة فلسطينية       
  .مع اسرائيل

  نص الرسالة طلب االعتراف
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االسرائيلية امس نص رسالة أعدتها السلطة وتعتزم       " رونوتيديعوت أح "في غضون ذلك، كشفت صحيفة      
توجيهها إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون للمطالبة باالعتراف بالدولة الفلسطينية فـي حـدود                 

  .1967عام 
اتخاذ الخطوات المالئمة من أجل البحث بصورة إيجابية فـي طلـب            "وطلبت الرسالة من بان كي مون       

وأضافت أنه توجد ثالثة طلبات في ملحق الرسالة تتعلـق          ".  كدولة عضو في األمم المتحدة     قبول فلسطين 
 وقبولها كعضو دائم في األمم المتحدة وعـضو فـي           1973باالعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام       

لـة االمـم    وكا"و) يونـسكو " (منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة     "المحكمة الدولية في الهاي و    
  ).أونروا" (المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

ونقلت الصحيفة عن المفاوض الفلسطيني صائب عريقات قوله إن القيادة الفلسطينية لم تقرر بعد موعـد                
  . تقديم الرسالة إلى األمم المتحدة، عازياً ذلك الى أن مجرد تقديمها سيحدث حراكاً فورياً

الـرئيس  أن    ،"وكـاالت "و،  "الخلـيج "رام اهللا، مدريـد     من  ،  17/6/2011،  ارقةالخليج، الش  وأضافت
الفلسطيني محمود عباس، التقى في عمان، أمس، المبعوث األمريكي ديفيد هيل والقنصل األمريكي العام              

  .في القدس دانيال روبنستين، وبحث الجانبان تطورات التسوية، والجهود المبذولة الستئناف المفاوضات 
ي أعقاب اللقاء صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأن اإلدارة األمريكية مـا زالـت                وف

  . وتعارض خيار التوجه إلى األمم المتحدة " إسرائيل"تركز على استئناف المفاوضات مع 
الت تركـز   خالل اللقاء، مؤكداً أن اإلدارة األمريكية ما ز       " تم بحث تعثر عملية السالم    "قال عريقات إنه    و

" 1967دولتان على حدود    "في هذه المرحلة على ضرورة استئناف المفاوضات على أساس خطاب أوباما            
". هيل أبلغنا موقف اإلدارة األمريكية بأنها ما زالت تعارض التوجه إلى مجلـس األمـن              "وأوضح أن   . 

" اإلسرائيلية"قة الحكومة   استئناف المفاوضات يحتاج إلى مواف    "وأضاف أن عباس أكد للسفير األمريكي أن        
  ". ووقف االستيطان1967على مبادئ الرئيس أوباما دولتين على حدود عام 

وأعلن المفاوض الفلسطيني محمد أشتية أن المسؤولين الفلسطينيين سيطلبون انضمام دولة فلسطين إلـى              
إنه يعتقد أن المعركة    وقال   ".إسرائيل"األمم المتحدة في سبتمبر بغض النظر عن استئناف المفاوضات مع           

  . ستدور في أوروبا" إسرائيل"الدبلوماسية القادمة مع 
سنذهب في كل األحوال إلى األمم المتحدة سواء أكانت هناك مفاوضـات            "وأضاف خالل مؤتمر صحافي     

 فإن المعركة ستلعب في أوروبا ألن السؤال ليس كم        " اإلسرائيليين"بالنسبة إلينا وإلى    "وأوضح أنه   ". أم ال 
  ".بل نوعية الدول، مع االحترام للجميع، لذلك إنه من المهم أن تعترف أوروبا بفلسطين) ستصوت(دولة 

يمكن أن يساعد على تعويض عـدم التـوازن فـي    "وأضاف أن انضمام دولة فلسطين إلى األمم المتحدة         
  ".للمفاوضات" مرجعيات واضحة"القوى ووضع 

فإن رئيس حكومة تسيير األعمـال      " يديعوت"وبحسب  أنه   الى   ،17/6/2011،  السفير، بيروت  وأشارت
في الضفة الغربية سالم فياض ومندوب السلطة السابق لدى األمم المتحدة ناصر القدوة حـذرا مـن أن                  

نحن سنصل  : "ونسبت إلى فياض قوله   . التوجه إلى األمم المتحدة من شأنه أن يمس بالمصلحة الفلسطينية         
كيين الذين يعارضون الخطوة األحادية الجانب، سـنحرجهم وفـي نهايـة            الى مواجهة سياسية مع األمير    

  ".المطاف لن نتلقى ما أردنا أن نتلقاه وذلك ألنهم سيضطرون إلى استخدام حق النقض الفيتو
أن الجلسة انتهت بإقرار صيغة الطلب الذي سيرفع إلى األمين العام لألمم المتحدة بان              " يديعوت"وأضافت  

  . ة مداوالت تجري في مسألة التوقيتكي مون، ولكن ثم
  

  هنية يغادر القاهرة إلى دولة عربية .2
غادر القاهرة، أمس، رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية متوجها على رأس وفد إلى إحدى              : )أ.ب  .د  (

 مـن   7وصرحت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة إن هنية وصل على رأس وفد يـضم              . الدول العربية 
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" مصر للطيران "اً من قطاع غزة عبر منفذ رفح وأنهى إجراءات سفره على إحدى طائرات              المرافقين قادم 
  .المتوجهة إلى إحدى الدول العربية والتي رفضت المصادر تحديدها

  17/6/2011، الخليج، الشارقة
  

   نائبا19 تعتقل نائبا في المجلس التشريعي ليصبح عدد النواب المعتقلين "سرائيلإ" .3
اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجـر الخمـيس عـضو    : من وليد عوض' قدس العربيال'رام اهللا ـ  

سمير القاضي، بعد مداهمة منزلـه فـي بلـدة          .المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واالصالح، النائب د       
  .صوريف شمال غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
 نائبا، تسعة منهم من محافظة      19ن االحتالل إلى    وباعتقال القاضي يصل عدد النواب المعتقلين في سجو       

  .الخليل، حيث تم إحالتهم جميعا لالعتقال اإلداري لمدة ستة أشهر وتم التجديد اإلداري لثالثة نواب
عمر عبد الـرازق مـن سـلفيت،        . النائب علي رومانين من محافظة أريحا، ود      : والنواب المعتقلون هم  

محمود الرمحـي، ونـزار رمـضان،       . ن سر المجلس التشريعي د    وأحمد الحاج علي، من نابلس، وأمي     
حاتم قفيشة، ومحمـد مـاهر      . عزام سلهب، ومحمد جمال النتشة، ود     . ومحمد الطل، وخليل الربعي، ود    

بدر، ونايف الرجوب، باإلضافة إلى النائب سمير القاضي وهم من منطقة الخليل، والنائب حسن يوسـف                
وي نابلس والنائب مروان البرغوثي من رام اهللا، والنائـب عـن الجبهـة              رام اهللا، والنائب جمال الطيرا    

  .الشعبية أحمد سعدات، ووزيران سابقان، وهما الوزير عيسى الجعبري والوزير وصفي قبها
وأدانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان االعتقاالت االدارية االسرائيلية بحـق نـواب المجلـس               

  .التشريعي
  17/6/2011،  لندنالقدس العربي،

  
   من المباني المدمرة جزئيا%90الحكومة المقالة تعيد إعمار  .4

 قال وزير األشغال العامة واإلسكان في الحكومة الفلسطينية المقالة يوسف المنسي، ان             : حامد جاد  -غزة
 مـشروعا فـي منـاطق       12 مليون دوالر شملت تنفيذ نحو         100الحكومة نفذت مشاريع إسكانية بنحو      

مـن البيـوت والمـصانع     % 90فة من قطاع غزة، موضحا أن الحكومة أعادت إعمار أكثر مـن        مختل
  .2008والمباني التي دمرتها اسرائيل جزئيا في عدوان 

وبين انه تم تنفيذ هذه المشاريع بتمويل من حكومته المقالة وجهات ومؤسسات دولية مانحـة مـستعرضا                 
 880قيد التنفيذ ومنها مشروع حي البراق السكني المقام على            جملة من المشاريع المنفذة والتي ما زالت        

 دونما الواقع شرق بلدة بيـت       660دونما ويقع غرب مدينة خان يونس جنوب غزة ومشروع حي بيسان            
الهيا شمال غزة ومشروع حي اإلسراء االستثماري الواقع شمال مدينة أصداء  والمقام علـى مـساحة                 

  . دونما 650
 في إعادة بناء المنازل المدمرة كليا أوضح المنسي أن عدد هذه المنازل بلـغ  بعـد                  وحول دور حكومته  

 آالف منزل، مشيرا إلى أن حكومته تمـول إنـشاء           6 آالف منزل وقبل الحرب بلغ نحو        5الحرب نحو   
  . وحدة تمول من مؤسسات دولية500 وحدة سكنية ضمن المرحلة األولى و1000

  17/6/2011، الغد، عّمان
  

   بتهويد أسماء شوارع القدس الشرقية"إسرائيل"تستنكر شروع طة السل .5



  

  

 
 

  

            6 ص                                    2178:         العدد       17/6/2011 جمعةال :التاريخ

استنكرت السلطة الفلسطينية، أمس، شروع سلطات االحتالل وأطقم بلديتها في          :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
القدس، بتغيير أسماء شوارع وأماكن تاريخية في المدينة وتحويلها من عربية الطابع إلى أسماء ذات بعد                

  .يهودي
إنه إجراء غير قـانوني،     " الغد"تبر رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي الفلسطيني غسان الخطيب، لـ          واع

وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني في أماكنه العامة من شوارع وميادين ومواقع تاريخية وأثرية وحضارية              
، ولن  1967العام  خصوصا وأن القدس الشرقية هي من بين األراضي المحتلة في           "لها رمزيتها وداللتها،    

  ".نتنازل عنها عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة
  17/6/2011، الغد، عّمان

  
  أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة أبرزهم الخضري: "الشرق األوسط" .6

من مصادر مطلعة أنه تم ترشيح » الشرق األوسط«علمت : صالح جمعة،  سوسن أبو حسين-  القاهرة
جمال : ومة الفلسطينية الجديدة، بينهم اثنان من حماس واثنان من فتح، وهمأربعة أسماء لتولي مهام الحك

  . ، ومازن سنوقراط، ومحمد مصطفى، ومأمون أبو شهلة)أقوى المرشحين(الخضيري 
  17/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  المصالحة قطعية وال ملفات مؤجلة  : األحمد .7

ملف المصالحة الفلسطينية بان المصالحة الوطنية  عضو مركزية فتح ومسؤول األحمدقال عزام : عمان
 في حوار شامل اجرته معه وأضاف. تمت بين كافة الفصائل الفلسطينية وانها قطعية وال رجعة عنها ابدا

انه تمت تسوية كافة الملفات الخالفية بين فتح وحماس، وان مسألة اختيار رئيس الوزراء " الدستور"
 في لقاء الثالثاء القادم في األخرىوافق، وسيتم التداول في االسماء المقترحة الفلسطيني القادم ستكون بالت

  . القاهرة
 المتحدة في لألمموفي العملية السياسية ومشروع الدولة الفلسطينية المعد للطرح امام الجمعية العامة 

 إسرائيليا ماعاإج عملية السالم دخلت كما هو معروف في نفق وان هناك أن األحمدايلول القادم، قال 
 المتحدة قطعي وال رجعة عنه لألممعلى رفض الدولة الفلسطينية، مضيفا ان قرار التوجه الفلسطيني 

  .واألمريكية اإلسرائيليةمهما بلغت الضغوط 
  6/2011 /17الدستور، عمان، 

  
  الفصائل تلتزم الصمت حيال قرار فصل دحالن": الحياة" .8

منهمك اآلن في "لقيادي في حركة فتح محمد دحالن للحياة إنه قال مقربون من ا:  فتحي صّباح-غزة 
التقى شخصيات غزية مشهوداً لها بنظافة اليد "وكشفوا أنه . "إعادة ترتيب أوراقه والعمل على األرض

والسمعة الطيبة في القاهرة، وأجرى اتصاالت مع شخصيات مماثلة موجودة في القطاع كي يستمع الى 
  ."زمة الحاليةآرائها ونصحها في األ

أما الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، فالتزمت الصمت حيال أزمته، إال من تصريح يتيم 
، واتهم دحالن "حكيم" محمود الزهار الذي وصف قرار اللجنة المركزية بأنه .للقيادي البارز في حماس د

اً في حماس وصف لكن مصدر ."الضلوع في اغتيال شخصيات عدة من حركتي فتح وحماس"بـ
وعن الموقف الرسمي للحركة . "اجتهاد شخصي، وال تعبر عن موقف الحركة«تصريحات الزهار بأنها 

وقال . ، في إشارة الى المثل الشعبي"فخار يكسر بعضه": من األزمة بين دحالن وعباس، أجاب بسرعة
نتدخل على اإلطالق، ولن األمر شأن فتحاوي داخلي ال عالقة لحماس به من بعيد أو قريب، ولن "إن 

  ."عقد لقاءات مع الحركة، لكننا رفضنا«وكشف أن دحالن سعى دائماً الى . "نساند أياً منهما ضد اآلخر
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قادة حماس رفضوا استالم رسالة خطية منه أرسلها لهم قبل "لكن مصدراً مقرباً من دحالن قال للحياة إن 
 محللون ومراقبون أن قادة حماس يخشون غضب ويرى. "فترة وجيزة، وفضلوا أن يتسلموها شفهياً

كوادر الحركة وقواعدها في حال التقوا دحالن أو اتصلوا به، وهم الذين صوروه خالل السنوات الطويلة 
  ."الشيطان األكبر"الماضية على أنه 

  17/6/2011الحياة، لندن، 
  

  فتح تطلب من مصر التدخل لمنع أي اعتراض دولي على حكومة التوافق .9
طلب وفد فتح لحوار المصالحة المسؤولين المصريين بضرورة التحرك على :  أشرف الهور- اهرة الق

الصعيد الدولي لمنع أي اعتراض من الدول الغربية على الحكومة المنوي تشكيلها وفق اتفاق المصالحة، 
عقب لقاء  ربيوقال عزام األحمد للقدس الع .إلى جانب التدخل لدى الدول العربية إلرسال أموال الدعم

 نبيل العربي انه طلب منه خالل اللقاء الذي جمعهم بعد انتهاء .وفد فتح مع وزير الخارجية المصري د
تذليل أي عقبات دولية قد تعترض طريق 'حوار المصالحة الماضي التحرك على الصعيد الدولي لـ

  .'المصالحة
لمنع أي عملية لحجز اموال الضرائب كذلك أشار إلى انه طلب من مصر التدخل والضغط على إسرائيل 

وأوضح أيضاً أنه تم الطلب من المصريين التدخل لدى الدول  .التي تجنيها لصالح السلطة الفلسطينية
العربية لتنفيذ ما عليها من التزامات مالية تجاه السلطة والتي كانت قد اقرت في قمم عربية سابقة، الفتاً 

وأكد األحمد  .خراً بدفع ما عليها من مبالغ مالية للخزينة الفلسطينيةإلى أن الدول العربية لم تلتزم مؤ
أيضاً أن الدول العربية المانحة لم تحول ما التزمت به مالياً لصالح صندوق دعم مدينة القدس، في ظل 

  .مع إسرائيل' المعركة الشرسة'
 17/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
   المنطقة بالجزائروفد من حماس يشارك بمؤتمر يبحث تطورات .10

غادر يوم أمس وفد قيادي من حركة حماس ضم أعضاء مكتب سياسي ووزراء :  أشرف الهور-القاهرة 
 ونوابا من المجلس التشريعي إلى الجزائر، في زيارة هي الثانية للحركة خالل في غزةفي الحكومة 

كتب السياسي للحركة، إضافة إلى  خليل الحية عضو الم.وضم الوفد كال من د .األسابيع الثالثة الماضية
 ومشير المصري، ومروان ،ب جميلة الشنطيوا، والنغزة محمد عوض وزير التخطيط والخارجية في .د

 أحمد يوسف المستشار السياسي السابق .أبو رأس، والمتحدث باسم الحركةسامي أبو زهري، ود
  .إلسماعيل هنية

 الشيخ محفوظ نحناح مؤسسة حركة مجتمع السلم، وسيشارك الوفد في المؤتمر الثامن إلحياء ذكرى
والذي من المقرر أن يناقش التطورات التي تشهدها المنطقة العربية حاليا وأثرها على القضية 

وقال احمد يوسف في تصريح قبل مغادرة الوفد العاصمة المصرية القاهرة متوجهاً للجزائر . الفلسطينية
لمسؤولين عن المؤتمر ونحن حريصون على المشاركة خاصة وأن تلقى دعوة كريمة من ا'ان هذا الوفد 

الجزائر من الدول العربية التي نكن لها كل التقدير واالحترام بسبب مواقفها الداعمة للحق العربي 
وأضاف أن وفد حركة حماس سيقدم الشكر للحكومة الجزائرية  .'واإلسالمية خاصة القضية الفلسطينية

ولين على موقف هذا البلد العربي في فك الحصار عن قطاع غزة ودعمها خالل لقاءاته مع المسؤ
  .المستمر لتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل

 17/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  جرائم حرب حقيقية ما يجري في القدس : فتح .11
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 ما يجري في القدس من أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن:  يوسف الشايب-رام اهللا 
محاوالت لتزوير وتزييف الطابع التراثي والتاريخي للمدينة المقدسة، من خالل تطبيق سياسة التهويد 
المبرمجة والمدعومة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وتنفيذ سياسة التمييز العنصري بحق الشعب 

  .ووصمة عار على جبين المجتمع الدوليالفلسطيني، هي جرائم حرب حقيقية بحق الشعب الفلسطيني 
  17/6/2011الغد، عمان، 

  
  "إسرائيل" من غزة على نشطاء يطلقون صاروخاً .12

 ان نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخا على اإلسرائيلي قال متحدث باسم الجيش :القدس
  .ة بشريإصابات مادية وال أضرارا يوم الخميس اال أنه لم يسبب إسرائيلجنوب 

  17/6/2011وكالة رويترز لألنباء، 
  

   تحذر من ثني الجانب الفلسطيني عن التوجه إلى األمم المتحدة"ةالشعبي" .13
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية : وكاالت - رام اهللا، 

وحذرت . والعودة وتقرير المصيرالتي تكفل الحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني في االستقالل 
الجبهة من أن الضغوط األمريكية واألوروبية تنصب الستئناف المفاوضات المباشرة وثني الجانب 
الفلسطيني عن التوجه إلى األمم المتحدة، فيما يتصاعد االستيطان والحصار وتهويد القدس وتتواصل 

  .الجرائم واالنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني
  17/6/2011ارقة، الخليج، الش

  
  بغزة عناصرها أحد استشهادتُعلن " القسام" .14

)  عاما20ً(أمس، عن استشهاد محمد سالم المهموم في بيان أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام،  :غزة
أحد عناصرها، بعد إصابته بصعقة كهربائية قبل بضعة أيام في أحد مواقع التدريب في مدينة رفح، 

  .جنوب قطاع غزة
  17/6/2011خليج، الشارقة، ال

  
  مبادرة الفلسطينيين لالعتراف بدولتهم وهم وخديعة :يزبير .15

أن المبادرة الفلسطينية من أجل الحصول على اعتراف " شمعون بيرس"رأى الرئيس اإلسرائيلي : القدس
  .كدولة من األمم المتحدة، هي وهم وخدعة

، "ل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين في األشهر القريبةهناك إمكانية للوصو: "وقال خالل لقاء إذاعي اليوم
  .مشيرا إلى أن الفجوات بين الجانبين هي فجوات نفسية وليست جوهرية

إنه وبالرغم من السقف الزمني القصير المتبقي حتى سبتمبر، فإنني متفائل جدا بإنجاز وتحقيق "وأضاف 
  ".سالم من الجانب الفلسطيني قبل التاريخ المرتقب

أن الواليات المتحدة ستستخدم حق النقد الفيتو ضد طلب الفلسطينيين في مجلس األمن، " بيرس"ذكر و
إن الفلسطينيين حينها سيتوجهون إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث سيحصلون هناك على : "وقال

ه سيبقى القرار أغلبية، ولكن القرار هناك سيكون فارغ المضمون ولن يتمتع بصالحية قانونية، وعلي
  ".حبراً على ورق، ولن يحقق الفلسطينيون أمنيتهم

سأكون سعيدا جدا إذا ما تحول : "إلى التغيرات الحاصلة في الشرق األوسط، بقوله" بيرس"وتطرق 
  ".الشرق األوسط إلى حر وديمقراطي

  17/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  ائب للسلطة مطلع االسبوع المقبل تعلن نيتها وقف تمرير عائدات الضر"سرائيلإ" .16
أعلن وزير المالية اإلسرائيلي، يوفال شطاينتس، الليلة الماضية عن نيته وقف تمرير عائدات : القدس

الضرائب للسلطة الفلسطينية مطلع األسبوع القادم في حال تم اإلعالن عن حكومة وحدة وطنية شريكة 
  .بها الفصائل الفلسطينية وحماس

الية اإلسرائيلي على أن إسرائيل تخشى أن تصل األموال، في حال تركيب حكومة وحدة وقال وزير الم
  على حد زعمه".عناصر إرهابية تعمل على دعم اإلرهاب"وفاق، إلى 

وقال الوزير اإلسرائيلي على أن نيته ليست فقط وفق عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بشكل مؤقًت 
تخاذ قرار وزاري بهذا الخصوص يمنع إيصال عائدات الضرائب إنما سيسعى لدفع الحكومة على ا

  .للسلطة الفلسطينية بشكل دائم
  17/6/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   من الوصول لغزة"2أسطول الحرية "بمنع  الجيش اإلسرائيلي يتلقى تعليمات صارمة .17

ت صارمة بعدم السماح ألي أعلن الجيش اإلسرائيلي يوم أمس أنه تلقى تعليما : أشرف الهور- القاهرة 
أسطول 'قافلة بحرية من خرق الطوق البحري المفروض على قطاع غزة، وذلك قبيل وصول قافلة 

التي تقل أطنانا من المساعدات لسكان القطاع المحاصرين، وقال الناطق باسم الجيش ' 2الحرية 
قافلة السفن الدولية نهاية الشهر اإلسرائيلي البريغادير يؤاف موردخاي ان جيشه يستعد الحتمال انطالق 

وأعرب في سياق مقابلة  .'استخلص العبر من تجربة اعتراض قافلة السفن األولى'الحالي، الفتاً إلى انه 
  .'ممارسة القوة'مع اإلذاعة اإلسرائيلية عن أمله أال تكون ثمة حاجة لـ

  17/6/2011، القدس العربي، لندن
  

   %105ة ارتفعت خالل خمس سنوات بنسبة  العسكري"إسرائيل"صادرات : تقرير .18
 قال تقرير صادر عن مجمع الصناعات العسكرية الحربية اإلسرائيلية أمس :  برهوم جرايسي-  الناصرة

، لتصل في %105ن الصادرات العسكرية اإلسرائيلية ارتفعت خالل خمس سنوات بنسبة إالخميس، 
ل المبيعات العسكرية، بما فيها لجيش االحتالل  بليون دوالر، في حين ان مجم7.2العام الماضي إلى 

وقال التقرير، إن مجمل مبيعات الصناعات العسكرية  %.88ارتفعت خالل خمس سنوات بنسبة 
 بليون 9.6، لتصل إلى مستوى 2009مقارنة بالعام % 3 بنسبة 2010اإلسرائيلية ارتفعت في العام 

، وهي مبيعات %88ين دوالر، أي زيادة بنسبة  بالي5 حوالي 2005دوالر، بعد أن كانت في العام 
  .تشمل ما يباع لجيش االحتالل اإلسرائيلي

مقارنة % 4,3 زيادة بنسبة 2010أما الصادرات العسكرية اإلسرائيلية إلى الخارج، فقد سجلت في العام 
م  بليون دوالر، وهذا بعد أن كان حجم الصادرات في العا7.2، لتصل إلى مستوى 2009مع العام 

  . بليون دوالر3.5 حوالي 2005
 صفقات 2010وأعلنت الشركات األربع الكبرى للصناعات العسكرية، أنها أبرمت في العام الماضي 

 بليون 17.3 بليون دوالر تنفذ على مدى السنوات المقبلة، وهذا مقابل صفقات بحجم 19بقيمة حوالي 
  .2009دوالر في العام 

  17/6/2011، الغد، عّمان
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   تل أبيب-ا إصابة في انفجار بمبنى في نتاني90 قتلى وأكثر من أربعة .19
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن رجل وثالث نساء لقوا مصرعهم كما أصيب تسعون آخرون : القدس

وحسب . بجروح طفيفة أو بالهلع جراء انفجار خزان للغاز في مبنى سكني مكون من أربعة طوابق
ويضم الطابق .  الطابق األرضي مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمبنىاإلذاعة وقع االنفجار في

 من المحال التجارية والمطاعم اغلبها تابعة إلحدى العائالت الضالعة في الجريمة األرضي عدداً
  .المنظمة

لسكنية وأمر قسم الهندسة في بلدية نتانيا بإغالق المبنى خشية انهياره بالكامل كما تم إخالء جميع الشقق ا
  . فيما يتوقع أن تستمر أعمال البحث بين األنقاض حتى ساعات ظهر اليوم ،وعددها مائة وخمسون

هذا واعتقلت الشرطة اإلسرائيلية شخص من سكان المدينة في الخمسين من العمر لالشتباه فيه بقطع 
رطة اإلسرائيلية كما اعتقلت الش . األمر الذي تسبب في وقوع االنفجارأنبوب في خزان الغاز عمداً

  .بشبهة اإلهمال والتقصير المفضي إلى الموت" اميسراغاز"مديري شركة الغاز 
  17/6/2011، وكالة قدس نت

  
  أسماء المعالم العربية في القدس" تهويد"اشر بتنفيذ مخطط يباالحتالل  .20

 تابعة لبلدية أطقم، أن   يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  17/6/2011الغد، عّمان، نشرت 
االحتالل في القدس شرعت منذ ساعات صباح، أمس الخميس، بوضع الفتات بارزة وباللغات الثالث 

 من شارع السلطان سليمان، بدالً" الياهو"العبرية، والعربية، واإلنكليزية، تحمل اسم شارع الصديق 
بين بابي العامود والساهرة، من بدال من مغارة سليمان وهي المنطقة التي تقع " الياهو"ومغارة الصديق 

  .بوابات البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة
 حفارة أمسوأشارت مصادر حقوقية مقدسية أن عماالً من بلدية االحتالل أدخلوا في ساعة مبكرة من 

  .صغيرة داخل مغارة سليمان من دون معرفة أهدافها الحقيقية
دياً حول المنطقة المشار إليها منذ عدة أسابيع تم خاللها إزالة وكانت بلدية االحتالل ضربت سياجاً حدي

العديد من معالم المنطقة بهدف إنشاء حدائق تلمودية مالصقة لسور القدس باإلضافة إلى تغيير اسم 
المنطقة من تسميات عربية إسالمية إلى أسماء تلمودية في إطار تهويد المدينة المقدسة، بالتزامن مع 

بلدية االحتالل وشركات إسرائيلية متعددة بالعمل قرب باب الساهرة وإزالة األشجار تواصل آليات 
  .وتمهيد األرض إلقامة حدائق تلمودية إضافية حول سور القدس العتيقة التاريخي

 المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حسن خاطر، من خطورة هذه اإلسالميةوحذر األمين العام للهيئة 
اآلن يقومون بما يسمونه بترميم أسوار القدس، حيث يغطون مقاطع " "الغد"ية، وقال لـالخطوة اإلسرائيل

في حقيقة األمر ما يفعلونه ليس ترميماً بل تزوير للحقائق، وهذا .. من األسوار بشوادر خضراء ورمادية
حيث ما ينسحب على الشوارع، واألسوار، والمباني التاريخية، وحتى األماكن المقدسة في القدس، 

اكتشفنا أن جماعات صهيونية وبدعم من بلدية االحتالل نجحت مؤخراً في تحويل مسجد القلعة في الحي 
وناشد خاطر مؤسسة اليونسكو، واألمم المتحدة، والدول العربية واإلسالمية،  .األرمني إلى كنيس يهودي

  ...ر التي تتعرض لهاإلى ضرورة التدخل العاجل إلنقاذ معالم القدس من عملية التهويد والتزوي
 بيان لمركز ، أن وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  17/6/2011القدس العربي، لندن، وأوردت 

 وتهويد أسماء األحياء والمواقع العربية في "عبرنة"أكد أن حملة  القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية
وقال  .م تتوقف على مدى سنوات االحتالل الماضيةالبلدة القديمة ومحيطها هي حملة قائمة ومستمرة، ول

 الجديد يأتي بعد أيام فقط من مشروع قانون قدم إلى اإلسرائيلي اإلجراء إنزياد الحموري مدير المركز 
الكنيست اإلسرائيلي يقترح مقدموه تغيير أسماء األحياء والمواقع العربية في المدينة بأسماء عبرية، وهو 
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 طرحه كقانون، نقلة جديدة ونوعية في عملية التهويد  قبل طرح هذا المشروع، معتبراًما تم تطبيقه فعالً
  .اإلسرائيلية للمدينة

  
  

  االحتالل يسابق الزمن إلنهاء تهويد قصور الخالفة األموية في القدس": مؤسسة األقصى" .21
 تهويد منطقة ن االحتالل يسارع الزمن إلنهاءإ، أمسقالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، : القدس

 في بيان صحافي  وأضافت.قصور الخالفة األموية، الواقعة بالقرب من الجهة الجنوبية للمسجد األقصى
 المزعوم ومسار تلمودي ضمن مخطط "مطاهر للهيكل"يسعى االحتالل إلى تحويل المنطقة إلى : أمس

  .تحويل محيط المسجد األقصى والبلدة القديمة بالقدس إلى حدائق تلمودية
وأكدت المؤسسة أنها رصدت أعماالً واسعة ومتتابعة يقوم بها عشرات العمال في منطقة القصور 

ساعات الصباح الباكرة وتتواصل إلى ساعات الليل المتأخرة، بمرافقة مهندسين "األموية، تبدأ من 
ي جميع ومختصين ومراقبين، حيث تم خالل اليومين األخيرين فقط تركيب عشرات األدراج الحديدية ف

  ."أنحاء منطقة القصور األموية، ما بين الزاوية الشرقية الجنوبية للمسجد األقصى
ولفتت المؤسسة إلى أنها علمت بأنه سيتم اإلعالن عن المنطقة بأنها جزء من مسار تلمودي، يستمر من 

 وادي –انة منطقة العيسوية شمالي القدس المحتلة، يمر من منطقة جبل المشارف، ومنه إلى منطقة الصو
الجوز، ثم إلى منطقة مقبرة باب الرحمة، المالصقة لشرق المسجد األقصى المبارك، ثم إلى منطقة 

الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد األقصى، مروراً بوادي / قصور الخالفة األموية ومنطقة حائط البراق
ط هو ضمن مخطط االحتالل سلوان، وانتهاء بوسط سلوان في منطقة حي البستان، وهذا المخط-حلوة

  .إقامة تسع حدائق تلمودية في محيط المسجد األقصى والبلدة القديمة بالقدس
  17/6/2011 رام اهللا، األيام،

  
  األقصىالمسجد مهرجانات صاخبة على مقربة من  .22

حت  في مقدمتها بلدية االحتالل، إقامة فعاليات ت،عدةإسرائيلية باشرت جهات :  منتصر حمدان-رام اهللا 
، حيث بدأت إقامته في عدد من المواقع في البلدة القديمة بالقدس "مهرجان أضواء القدس الليلي"عنوان 

ومحيط المسجد األقصى، ومنطقة قصور الخالفة األموية جنوب المسجد األقصى، األمر الذي دفع العديد 
  .ات الطابع التهويديمن المؤسسات والشخصيات المقدسية إلى الدعوة لمقاطعة مثل هذه المهرجات ذ

وتبدأ فعاليات المهرجان من ساعات المساء وحتى ساعات الليل المتأخرة، ويعتمد على العروض 
 والعروض الجسدية بمشاركة إسرائيلية وأجنبية حيث يستمر إلى الثاني ىالضوئية المتالزمة مع الموسيق
  .والعشرين من الشهر الحالي

ث، انطالق هذه الفعاليات، مهرجاناً تهويدياً بامتياز وأنه يسعى واعتبرت مؤسسة األقصى للوقف والترا
  .إلى طمس الطابع اإلسالمي العربي للمدينة ومحيط المسجد األقصى

  17/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  الفلسطينييننواب للن االعتقاالت اإلدارية اإلسرائيلية يدتمؤسسة التضامن الدولي  .23
 اإلسرائيلية اإلداريةسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان االعتقاالت أدانت مؤس:  وليد عوض-رام اهللا 

وأفاد احمد طوباسي المحامي والباحث القانوني في المؤسسة أن جميع  .بحق نواب المجلس التشريعي
االعتقاالت اإلسرائيلية التي حدثت في الفترة األخيرة وباألخص اعتقال النواب والوزراء السابقين 

االعتقال "طنية جرى تحويلهم بعد اعتقالهم مباشرة إلى االعتقال اإلداري يدلل على أن والقيادات الو
لها " رسياسة إسرائيلية قديمة حديثة مخطط ومدب " الذي تنتهجه دولة االحتالل ما هو إال"اإلداري
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قاطع على ، وهو دليل باستمرار، وال تأتي ضمن أي تهديد يذكر على امن دولة االحتالل كما يتذرع دائماً
إفالس هذا االحتالل ومخابراته ومؤسساته العسكرية من خلق إدانة لهم وإيجاد تهم تضعها في لوائح 
اتهامهم وملفات اعتقالهم، وهو ما يدلل أيضا على أن اعتقالهم سياسي بالدرجة األولى وليس له أي مبرر 

تعطيل المصالحة الفلسطينية قانوني وامني في خطوة أخرى وال يهدف االحتالل من ورائها إال إلى 
  .وتقييدها ومنع تواجدها وترسخها على ارض الواقع باعتقال القائمين عليها

  17/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  48في مناطق " أبناء البلد"اعتقال السكرتير العام لحركة  .24
 العام لحركة اعتقلت أجهزة المخابرات اإلسرائيلية فجر أمس، السكرتير:  برهوم جرايسي-  الناصرة

القومية، محمد أسعد كناعنه، ألسباب لم تعلنها، في حين رجحت أوساط في الحركة أن األمر " أبناء البلد"
يعود لنشاط الحركة في يوم ذكرى النكبة وتوجه ناشطين عن الحركة إلى الحدود مع لبنان لمالقاة الجئين 

  .فلسطينيين في الطرف الثاني
  .دت محكمة إسرائيلية اعتقال كناعنه إلى يوم بعد غد األحدوفي ساعات بعد ظهر أمس، مد

 استنكرت فيه االعتقال، كما أصدر النائب  بيانا48ًهذا وأصدرت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 
  . يستنكر فيه االعتقال ويطالب بإطالق سراحه فوراًأحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، بياناً

  17/6/2011ان، الغد، عّم
  

  مناشدة مصر مبادلة الجاسوس اإلسرائيلي بأسرى .25
ناشد نشطاء فلسطينيون وأهالي أسرى في سجون االحتالل، مصر باشتراط إطالق سراح : غزة

الجاسوس اإلسرائيلي إيالن غرابيل، المعتقل مؤخراً، في إطار صفقة تبادل أسرى تضمن تحرير أسرى 
المتضامنين وأهالي األسرى في اعتصام أمام مقر السفارة المصرية وقال عشرات . مصريين وفلسطينيين

 والجاسوس غرابيل ليسا أفضلين من آالف شاليط في غزة، أمس، إن الجندي اإلسرائيلي جلعاد "المغلق"
ودعا المشاركون في االعتصام القيادة المصرية إلى عدم الخضوع للضغوط من أجل تحرير  .األسرى

  .ى مبادلته بأسرى فلسطينيين ومصريينغرابيل، واإلصرار عل
  17/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  غزة تطالب مصر بمزيد من التسهيالت على معبر رفح .26

طالب غزيون أمس الجانب المصري بفتح معبر رفح بشكل كامل وتنفيذ التسهيالت :  سمير حمتو- غزة 
ل اعتصام حاشد نظمه المئات من جاء ذلك خال. التي وعدت بها الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري

الشبان والمرضى والطلبة الممنوعين من السفر أمام بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة تلبية لنداء 
  ."الشعبان الفلسطيني والمصري يريدان فتح معبر رفح"وجهه ناشطون على موقع الفيس بوك بعنوان 

  17/6/2011الدستور، عمان، 
  

   معتقلين فلسطينيينأربعة الجيش المصري يفرج عن .27
وصل أربعة فلسطينيين، كانوا معتقلين في السجون المصرية إلى قطاع غزة، أمس، بعدما : ).آي.بي.يو(

وقال الناطق باسم أهالي المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، عماد . أفرج عنهم الجيش المصري
عريش أفرج عن أربعة فلسطينيين كان  الجيش المصري في مدينة الإنالسيد، في تصريح صحافي 

 المعتقلين األربعة وصلوا أنوذكر  . عنهم من سجن برج العرب قبل نحو شهريناإلفراجيحتجزهم بعد 
  .بالفعل إلى قطاع غزة، عن طريق معبر رفح، حيث كان في استقبالهم عدد من ذويهم
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  17/6/2011الخليج، الشارقة، 
  
  

  تسلم الهبة اإليطاليةاعتصام لتأخير : الباردمخيم نهر  .28
نظمت العائالت الفلسطينية في مخيم نهر البارد اعتصاماً أمس، استنكاراً للتأخير الحاصل في تسليم 

.  عائلة من المستحقين، وذلك بمشاركة عدد من قيادات المقاومة180مساعدات الهبة اإليطالية ألكثر من 
، تطالبهما بالتدخل " اللبناني-  الحوار الفلسطيني لجنة"ورفع المعتصمون مذكرة إلى الحكومة اللبنانية و

البيروقراطية في توزيع الهبة والتأخير غير المبرر في إعطاء المساعدة لمستحقيها، الذين يقدر "لمعالجة 
في الشمال أركان بدر كلمة، طالب " راطيةالجبهة الديموق"ألقى مسؤول  و". عائلة180عددهم بحوالى 

السفارة "، داعياً "الجهات المعنية في الدولة اللبنانية بالتدخل السريع والعاجل لمعالجة المشكلة"فيها 
اإليطالية والمدير العام للوكالة سلفاتور لومباردو، إلى مراجعة صندوق المهجرين والمستشار القانوني 

  ".بات وصرف المساعدة ألصحابهاللحكومة من أجل تذليل العق
  17/6/2011السفير، بيروت، 

  
   واالستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينيةباألمنالمنطقة لن تنعم : جودةناصر  .29

ناصر جودة مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمنية في ة األردني بحث وزير الخارجي:  بترا–عمان 
العالقات الثنائية بين األردن واالتحاد عّمان  في أمسخالل لقائهما االتحاد األوروبي كاثرين اشتون 

 أكدو .األوروبي وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة خاصة عملية السالم وما يعتريها من جمود
 مفاوضات جادة إطالق وإعادةجودة في تصريحات صحافية عقب المباحثات ضرورة دفع جهود السالم 

  .قضايا الحل النهائيوفاعلة تعالج كافة 
 دولة فلسطينية مستقلة على التراب وإقامة حل عادل للقضية الفلسطينية إيجاد من دون بأنه أكدكما 

  . شامل، فان المنطقة والعالم لن ينعما باألمن واالستقرارإقليميالوطني الفلسطيني في سياق 
  15/6/2011الدستور، عمان، 

  
  )ثوابت(ألردنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني اإلعالن عن تسجيل الهيئة الوطنية ا .30

 عن بدء نشاطها )ثوابت( أعلنت الهيئة الوطنية األردنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني :عمان
 بالتاريخ نفسه،  مؤرخاًالرسمي، ابتداء من أول من أمس، بعد أن وجهت إلى مجلس سجل الجمعيات كتاباً

  .تبار نفسها مرخصة حكما وفق القانونتعلمه فيها اع
 توفيق أبو ارشيد المفوض باسم الهيئة في تصريح صحافي أمس إلى أن الهيئة ستمارس .وأشار م

نشاطها، وفق نصوص وروح القانون والدستور األردني، بما في ذلك اتخاذ مقر رسمي لها في عمان، 
 الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك عودة وستعزز الثقافة الداعية إلى الحث على التمسك بالحقوق

جميع الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها، ورفض مؤامرة الوطن البديل التي 
  .يروج لها المفكرون والسياسيون الصهاينة

  17/6/2011الغد، عّمان، 
  

  كون لها حدود واضحةتن  ال يشترط أيةفلسطينالدولة الاالعتراف ب:وزير الخارجية المصري .31
أكد الدكتور نبيل العربي وزيـر الخارجيـة المـصري أن           : سوسن أبو حسين وصالح جمعة     - القاهرة

التحرك لدى األمم المتحدة لتعزيز االعتراف بالدولة الفلسطينية ال يشترط أن تكون لها حدود واضـحة،                
ليا، حيث إن قرار التقسيم أشار إلـى        بل سينتج عنه العكس عم    .  إلى نزع شرعية إسرائيل     ذلك ال يهدف و
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وبشأن االدعاء بـأن االعتـراف بالدولـة        . تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما عربية واألخرى يهودية       
الفلسطينية يجب أن يكون على أساس حدود واضحة، أكد العربي أن هذا االدعاء غير صحيح، حيـث إن    

ا، ومنها االعتراف بإسرائيل بعد إنشائها، حيـث إن         هناك عدة سوابق في هذا الصدد يمكن االسترشاد به        
، ومع ذلك فقد اعترفـت بهـا دول         48دولة إسرائيل لم تكن لديها حدود واضحة عند اإلعالن عنها عام            

  .يقطع الطريق أمام المفاوضات بين الجانبين     ال  وأكد العربي أن التحرك لدى األمم المتحدة        ،  غربية كثيرة 
رف وهو إسرائيل يرفض التفاوض أو إعطاء الحقـوق للفلـسطينيين، ونحـن             هناك ط  «وأكد العربي أن  

، والطرف الثـاني    1948، مضيفا أنه تم إعالن دولة مستقلة في عام          »نحتاج ونحاول الوصول إلى اتفاق    
 .2011وهو الفلسطينيون مهتم باتخاذ نفس الخطوة في عام 

 17/6/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  ومصر تراه مبرراً..  طلب االعتراف بالدولة الفلسطينيةتركيا ستدعم: »يديعوت« .32
الرئيس التركي عبد اهللا غول أكـد أن بـالده          أن  » يديعوت أحرونوت «ذكرت صحيفة   :  د ب أ   - أ ش أ  

ستدعم الطلب الذي ستقدمه السلطة الفلسطينية  لألمم المتحدة بغرض االعتـراف بالدولـة الفلـسطينية                
  .المستقلة

اليابانية، أن تركيا ستصّوت على أي قرار في األمم المتحدة          » نيكاي«لة مع صحيفة    وأعلن غول، في مقاب   
نأمل في أن تقام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام          «وقال غول   . يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة   

شـك أن   ال  «، مضيفاً   »فنحن من بين أكثر الدول الداعمة لفلسطين      ...  وعاصمتها القدس الشرقية   1967
  . »تركيا ستصّوت لصالح مشروع القرار

إجـراء  « اعتبر وزير الخارجية المصري نبيل العربي أن طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية هـو               حيث
دبلوماسي له ما يبرره في ظل استمرار الموقف اإلسرائيلي على تعنته، ورفضه ألسس التفاوض وإنهاء               

  .»االحتالل والنزاع
  17/6/2011، السفير، بيروت

 
  طالق سراحهم مقابل الجاسوس االسرائيليبا يطالبون "اسرائيل"االسرى المصريون في  .33

 اسيرا مصريا في سجون االحتالل االسرائيلي الخميس شـباب الثـورة            21ناشد  : وليد عوض  - رام اهللا 
م المصرية والحكومة المصرية العمل على اطالق سراحهم من خالل صفقة تبادل اسرى الطالق سراحه             

  .مقابل اطالق سراح الجاسوس االسرائيلي إيالن غرابيل الذي ألقي القبض عليه مؤخرا في القاهرة
واوضح األسرى المصريون القابعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي بـانهم اعتقلـوا بعـد مـشاركتهم                

  . االسرائيليالفلسطينيين في نضالهم ضد االحتالل
 ليسا أفضل من آالف األسرى الفلسطينيين والعرب، داعين مصر           أن شاليط وغرابيل    اهالي األسرى  وأكد

  .إلى عدم الخضوع لتحركات االحتالل الهادفة إلطالق سراح غرابيل حتى يتم اإلفراج عن أبنائهم
 17/6/2011، القدس العربي، لندن

  
  لى السالمإمن واالستقرار والتوصل وان لتحقيق األآن األ: آشتون .34

بدأت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجيـة       :  عبد اهللا مصطفي   ،دعمة لندن  محمد ال  -  عمان ،بروكسل
ويـرى  . األوروبية، أمس، جولة شرق أوسطية تشمل األردن ومصر وإسرائيل واألراضي الفلـسطينية           

مراقبون في بروكسل، أن الزيارة تأتي في إطار الضغوط األوروبية الدبلوماسية المكثفـة لـدفع عمليـة          
  .رق األوسط قدما إلى األمامالسالم في الش
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مـس، التـزام    أ وزير الخارجية ناصر جودة       مع وأكدت أشتون في تصريحات صحافية عقب المباحثات      
االتحاد األوروبي بدفع جهود السالم، وحرصه على إنهاء الصراع فـي المنطقـة بمـا يحقـق األمـن                   

داعية إلى تكاتف الجهود من قبـل       واالستقرار لكل شعوبها، مشيرة إلى ضرورة دفع عملية السالم قدما،           
آن األوان لتحقيـق األمـن   "األطراف كافة في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلـى أنـه    

  ".واالستقرار والتوصل إلى السالم
17/6/2011، الشرق األوسط، لندن  

 
   يمهد إلجراء اتصاالت مع حماسطإطالق شالي: وروبيأديبلوماسي  .35

ال ديبلوماسي أوروبي إن إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد شاليت            ق:  فتحي صّباح  -غزة  
سيفتح الباب أمام إجراء اتصاالت مح حركة حماس، مبدياً شكوكاً في شأن جدية القيادة الفلـسطينية فـي                  

 المقبل للحصول على اعتراف باستقالل فلسطين وعـضوية       ) سبتمبر(التوجه الى األمم المتحدة في أيلول       
  .المنظمة الدولية

في حال أطلقت حماس شـاليت، سـتكون        ": "الحياة"وأوضح الديبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ         
تتألف مـن   "وأشار الى المبادرة الفرنسية لحل قضية فلسطين، الفتاً الى أنها           ". مقبولة من المجتمع الدولي   

بـادل أراض وضـمانات أمنيـة        مـع ت   1967األولى تتضمن مفاوضات في شأن حدود عام        : مرحلتين
سـقف  "وأوضـح أن    ". للدولتين، فيما سيتم التفاوض في المرحلة الثانية في قضيتي القـدس والالجئـين            

، "فرنسا ستتحمل مسؤوليتها ازاء ذلك    "، وفي حال فشل المبادرة، فإن       "المفاوضات سيكون لمدة عام واحد    
  .مم المتحدةفي اشارة الى احتمال أن تساند الموقف الفلسطيني في األ

سيتم عقد مؤتمر سياسي اقتصادي في بـاريس قبـل          " على المبادرة    "سرائيلإ"واعتبر أن في حال وافقت      
  ."ليس سلبياً"ووصف الموقف األميركي من المبادرة بأنه ". نهاية الشهر المقبل إلطالق عملية المفاوضات

ية الذي تحدث خالله عن حدود عـام        ورأى أن خطاب الرئيس باراك أوباما في وزارة الخارجية األميرك         
يقدمان فرصة جديدة الستئناف المفاوضات علـى المـسار الفلـسطيني،     " وتوقيع اتفاق المصالحة     1967

سـتتعامل  "وقال إن الدول األوروبية     ". وهناك إجماع دولي على أن المفاوضات هي أفضل طريق للسالم         
، في موقف يتناقض مع ما      "كانت مدعومة من حماس   مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد تشكيلها حتى لو         

المهم بالنسبة الينا هو رئيس الحكومة، والمهم أنه ليس مـن           "واعتبر أن   . صرح به اوباما في هذا الشأن     
  ".حماس

17/6/2011، الحياة، لندن  
  

  اسم الوكالة ومهمتها لم يتغيرا : "األونروا" .36
 مخيم عين الحلوة أمس األول، احتجاجاً على ما أسماه          رداً على اعتصام عدد من الفصائل الفلسطينية في       

، وتناقل عدد من وسائل اإلعالم للخبر، أوضح الناطق الرسمي باسـم            "األونروا"المعتصمون بتغيير اسم    
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئـين       "الوكالة سامي مشعشع أمس، أن اسم الوكالة كان وما زال           

لم يتم حذف أي كلمة من االسم الرسمي للوكالة باإلضافة إلـى أن             "، وأنه   "ق األدنى الفلسطينيين في الشر  
  ".مهمة الوكالة، ما زالت كما هي بدون أي تغيير

، قامـت الوكالـة بالبـدء       2009لمناسبة الذكرى السنوية الستين لألونروا عـام        "ولفت مشعشع إلى أنه     
بية البصرية للشارة التي تعرف األونـروا مـن         بخطوات من أجل تجديد صورتها العامة وتحسين الجاذ       

  ".   خاللها
17/6/2011، السفير، بيروت  
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  أفضل للفلسطينيين واإلسرائيليين  مشتركسالم  اتفاق :وزير خارجية سلوفاكيا .37
 نبيـل العربـي وزيـر الخارجيـة         خالل لقائه وزير خارجية سلوفاكيا نيكوالش ديزورندا      قال  : القاهرة

سيكون أفضل للفلسطينيين واإلسرائيليين الوصول إلى اتفاق       "نه  أحافي مشترك،   المصري، في مؤتمر ص   
مشترك ألن هذا االتفاق سيعني االستدامة، ولكن القرارات االنفرادية في بعض األحيان ال تـؤدي إلـى                 

  ".نتيجة
 وحماس،  وأشار إلى أن هناك تحركا كثيفا في العالم العربي، وهناك وقائع جديدة مثل المصالحة بين فتح               

نحن نحاول توحيد موقفنا في االتحاد األوروبي، وسيكون هناك اجتماع أوروبي االثنين المقبـل،              : "وقال
  ".ألننا نحتاج إلى التحدث بصوت واحد، وقد تفهمت موقف مصر، وهو معقول إلى حد كبير
17/6/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
  سينطلق إلى غزة في موعده المحدد "2أسطول الحرية  ":الحملة األوروبية لرفع الحصار .38

إلغاء رحلتهم البحرية إلى قطاع غـزة،       " 2أسطول الحرية   "بعد أن ترددت أنباء عن نية منظمي        : القاهرة
 أكدت الحملة األوروبية لرفع الحصار عـن غـزة إحـدى            ،من قبل إحدى المنظمات التركية المشاركة     

إلى غزة في موعده المحدد، وأن أية عقبات تواجه         سينطلق  "الجهات المنظمة لألسطول أن هذا األسطول       
  ".أي شريك من شركاء تحالف أسطول الحرية لن تؤثر على باقي أعضاء التحالف

وقالت ان استمرار الحصار على قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي، في ظـل الـصمت العـالمي                  
 مليـون إنـسان   1.7يـضيق علـى     يظهر مدى التواطؤ الدولي في إبقاء هذا الحصار يـشتد و          "المريب  

  ".فلسطيني، ويجعل من المجتمع الدولي شريكًا في صمته تجاه ما يرتكب في غزة
ونـددت  ". لكل المعاهدات والمواثيق الدوليـة    " ضربة قاضية "وأكدت الحملة أن استمرار الحصار يشكل       

، المقرر أن يصل غـزة      "2 أسطول الحرية "الحملة بشدة بالتهديدات اإلسرائيلية المتكررة باالعتداء على        
  .نهاية الشهر الجاري

، مؤكـدة علـى أن األسـطول        "ال يأبهون للتهديدات التي تطلقها تل أبيـب       "وأكدت أن منظمو األسطول     
  ".سينطلق في موعده، ولن تثنيه التهديدات المتكررة من تحقيق أهدافه"

17/6/2011، القدس العربي، لندن  
  

  اض إذا استمرت االضطرابات حتى نهاية السنةسورية ستواجه مشكلة تمويل واقتر .39
 سورية، والتراجع الكبير في حركة السياحة الخارجية، أنحاء مع استمرار التظاهرات في غالبية :لندن

، وأكثر في السوق األميركي مقابل الدوالر %15وحتى الدينية إليها، انخفض سعر صرف الليرة بنحو 
 مارس الماضي، على رغم /مع بداية االضطرابات منتصف آذارالسوداء، عن السعر الذي كان سائداً 
 النفطي، الذي يؤّمن دخالً من العمالت الصعبة يوازن اإلنفاق اإلنتاجنمو الصادرات الزراعية واستمرار 

المتنامي على الواردات، لكن توقف االستثمارات الخارجية، والعربية تحديداً، بدأ يضغط على نمو 
  .االقتصاد
اطقون من شركات سياحة بريطانية تؤمن الرحالت المنظَّمة الى سورية، أن فنادق دمشق ويتحدث ن

وحلب شبه فارغة من األجانب ورجال األعمال، وأن الرحالت التي كانت محجوزة للصيف والخريف 
  .ُألغيت

ة جريد ل"ايكونوميست انتيليجنت يونيت"الـ ويقول كريس فيليبس، كبير االقتصاديين في وحدة سورية في
  ."االقتصاد السوري بدأ يقترب من األزمة بعد ثالثة شهور من االضطرابات "فايننشال تايمز، إن

 صادرات النفط السورية لم تتأثر، على رغم مطالبة المعارضة العالم الخارجي بوقف استيرادها، أنومع 
رار االضطرابات السياسية  من ثمانية ماليين دوالر يومياً، وان استمأكثر الدخل منها ال يؤمن أنإال 
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 أو طلب مساعدات إلىوسيضغط على مالية الدولة، ما قد يضطرها " على االقتصاد أعباءسيضيف 
  . كما يقول فيليبس"الحصول على قروض خارجية

 واستمرار دعم بعض األجورومن بين ما سيؤثر سلباً في مالية الدولة، تكاليف الحوافز وزيادات 
  .ض الضرائب على بعض السلع وخفاألساسيةالواردات 

 شبه رسمية، نحو خمسين بليون إحصاءاتن زيادة رواتب موظفي القطاع العام سيكلف، وفق أ إلىيشار 
 بليون 14 من الموازنة العامة البالغة ةالمائ، ما يمثل ستة في )نحو بليون دوالر تقريباً(ليرة سورية 

  .%7.7دوالر، مع عجز بنسبة 
 بليون 18، إن احتياط العمالت الصعبة يقارب أيامسوري محمد جليالتي قال قبل وكان وزير المال ال

ة الوطن السورية أن جريدوابلغ .  سيولةإلى، مشدداً على عدم الحاجة "قوي وصحي"دوالر، وهو 
وأوضح الجليالتي أن الظروف الراهنة  ."بورصة دمشق جاهزة للتعامل بالسندات والصكوك اإلسالمية"

ورة، وفق العوامل النفسية واالقتصادية، إلى ركود اقتصادي أثر سلباً في جميع الفعاليات أدت بالضر
  ."التي نأمل أن تزول في القريب العاجل"االقتصادية، وعلينا أن نتجاوز هذه العقبات 

وشدد على إن سوق دمشق يجب أن تحقق أهدافها في جذب االستثمارات األجنبية والتوسع في إقامة 
المساهمة التي تساعد في توسيع قاعدة الملكية وجذب رؤوس األموال األجنبية وتأمين المناخ الشركات 

 والمستثمرين تجنب ضخ األمواللكن من عادة رؤوس . المناسب والجيد الستثمار مدخرات المواطنين
  . المضطربةاألماكن في األموال

هي لم تلجأ " االقتراض، وإلى ماسة ذا استمرت االضطرابات حتى نهاية السنة، تصبح سورية بحاجةإو
 لدى المصارف السورية قدرات محدودة أن، كما " المال الدولية للحصول على قروضأسواق إلىسابقاً 

 أو العربية التي لديها فروع في دمشق أو المصارف اللبنانية أنجداً على تأمين قروض لالقتصاد، و
عتمادات الالزمة لقطاعات محتاجة في االقتصاد غيرها من المدن السورية، قد تتحفظ عن تقديم اال

  . سوريينأعمال رجال أوالسوري، تحسباً من المقاطعة الدولية لشركات 
 وإليران.  قادرة على تقديم قرض كبير لسورية في ظل العقوبات الدوليةإيران كانت إذاوال يعرف ما 

  .ات هيئة االستثمار السورية بليون دوالر، حسب بيان1.5استثمارات في سورية يقارب حجمها 
 طلب إلى قروض من المنطقة العربية، فقد تلجأ أو إعاناتذا لم تستطع دمشق الحصول على إو

  .و حتى الحصول على معونة من روسياأ...  البرازيلأو فنزويال أواالقتراض من العراق 
  17/6/2011الحياة، لندن، 

  
  حماس والحكومة الفلسطينية الجديدة .40

  اويعريب الرنت
المتتبع لمواقف حماس من مسألة تشكيل الحكومة الفلسطينية العتيدة، المعلنة على أقل تقدير، يلحظ أمرين               

والثاني، )...البعض يسميه االضطرار  (في تناول هذه المسألة     " النضج"األول، درجة أعلى من     : اثنين معاً 
  .نبدأ باألمر الثانيفي المواقف المنسوبة لكبار مسؤوليها، و" التفاوت"درجة أوسع من 

فقد نُسبت تصريحات لمسؤولين في الحركة، من بينهم رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، تقـول بـأن                 
وثمـة  "...الحكومات المقبلة "البعض قال في    ...في الحكومة المقبلة  " عدم المشاركة "الحركة تفكر جدياً في     

 موسى أبو مرزوق، وفيها يؤكد رغبـة        تصريحات نُسبت لنائب رئيس المكتب السياسي لحماس الدكتور       
عنها المجتمع الدولي، حكومة تسهم في رفع الحصار عن غـزة، وال   " يرضى"الحركة في تشكيل حكومة     
الدكتور أحمد يوسف،   " المثير للجدل "وثمة من نسب إلى القيادي الحمساوي       ...تعممه على الضفة الغربية   

 إعادة تكليف الدكتور سـالم فّيـاض بمهمـة رئـيس             عدم ممانعة في   - الحمائمي   -وفيها يبدي الرجل    
  .الوزراء
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" النـضج "جميع هذه التصريحات على اختالف مصادرها، وتفاوت مضامينها، تشّف عن درجة أعلى من              
فالحركة التي طالما راهنت على قبول المجتمع الـدولي         ...في مقاربات حماس ومواقفها كما قلنا من قبل       

أدركت بعد أربع سنوات من حكم القطاع متفردة، أن هذه المهمـة            ...ر واقع بها، واإلقرار بحكوماتها كأم   
وإن مشوار التكيف مع المجتمع الدولي، ما زال شاقاً وطـويالً،           ...ليست قاب قوسين أو أدنى من اإلنجاز      
وأن كلفة االبتعاد عن الحكومات المقبلة ربما تكون أقـل بكثيـر   ...رغم األشواط الهامة التي قطعت عليه     

وهذا أمر مفهوم ومقبـول     .... كلفة االستحواذ عليها أو الظفر بغالبية حقائبها، او حتى المشاركة فيها           من
التي مـرت بهـا الحركـة       " التجربة المرة "أو بفعل   " عودة الوعي "وفي االتجاه السليم، سواء صدر عن       

  .والقطاع على حد سواء
ق القاهرة، وتفاهمات فـتح وحمـاس ورعايـة    وأحسب أن طبيعة التوافق والتفاهم الذي انطوى عليه اتفا     

موقف حماس، وساعدت في دفعها للقبـول       " إنضاج" يناير لهذه المسيرة، قد سّرعت في        25مصر ما بعد    
خصوصاً لجهة اطمئنان الحركة على رأسها وجـسدها، وهـي          ...بما كانت ترفضه وتخشى منه من قبل      

لحادة ألجهزة األمن، الدايتونية أو الدحالنية، أو مـا         بين األنياب ا  " تُفرم"التي كانت تتخوف وتتحسب ألن      
وطالما أن اتفاق المصالحة، يبقي لحماس أنيابها ومخالبها في القطاع، مثلما           ...هو على شاكلتها وطرازها   

عدم "أو حتى   " المشاركة في الحكومة ال المغالبة    "يبقي لفتح ذات األنياب والمخالب في الضفة، فإن مسألة          
تصبح تفصيالً ثانوياً، وأحسب أن الحركة تخدم مصلحتها بصورة أفضل، إن هي خطـت              " االمشاركة فيه 

مراجعـة الـذات   "و" االلتفـات للـداخل  "و" التقاط األنفاس"للوراء خطوة واحدة على األقل، ولو من باب   
  ".والتجربة والمستقبل بما فيه من احتماالت وسيناريوهات

أال وهو االتفـاق الـوطني علـى        ...صدد أكثر يسراً وسهولة   وثمة سبب آخر، يجعل قرار حماس بهذا ال       
فالدور الذي من المفترض أن تضطلع به الحكومة فـي االنتخابـات            ...االنتخابات، قانونا ولجنة ومحكمة   

المقبلة، أياَ كان رئيسها وتشكيلتها، سيظل محدوداً، فمهمة إجراء االنتخابات وتنظيمها واإلشراف عليهـا،              
حكومة أساساً، وهذا بحد ذاته يعطي قدراً أعلى من الطمأنينة واالطمئنان، طالمـا أن              ستنجر من خارج ال   

  .مفاصل العملية االنتخابية جميعها، رهن باالتفاق والتوافق الوطنيين
في ضوء ذلك كله، أفترض أن مسألة تشكيل الحكومة ال ينبغي أن تكون عقبة حقيقية في طريـق إنفـاذ                    

وهذا ما يفسر ربما كل هذه المرونة التي        ...ي ألمر كهذا أن يشغل بال كثيرين      وال ينبغ ...اتفاق المصالحة 
وبرغم تباين مدارسـهم مـن حيـث االعتـدال          " جغرافيتهم"مّيزت تصريحات قادة حماس على اختالف       

  .والتطرف، الحمائمية والصقرية
كان جزءاً من مرحلة    فالرجل  ...وأستطيع أن أتفهم موقف الحركة من ترشيح الدكتور سالم فّياض للمهمة          

والرجل اتخذ من المواقف والخطوات، ما أسهم في تشديد ضـائقة غـزة             ...االنقسام، ورمزاً من رموزه   
غالـب  "واإلصرار عليه، يظهر التوافق الفلسطيني كما لو كان محصلة عملية فيها            ...وأزمة حماس فيها  

 في هيئة الغالب، وأال يكون هنـاك أي   في الوقت الذي تملي فيه المرحلة المقبلة، ظهور الجميع        " ومغلوب
  .مغلوب على اإلطالق، وأن تخرج فلسطين، أرضاً وشعباً وقضيةً في صورة الفائز األول

شـريطة أن يـأتي هـذا       ... مشكلة في عودة سالم فياض إلى موقعه       - كما أحمد يوسف     -ولست أرى   
ـ     "...لي الذراع "االختيار بالتوافق ال باإلمالء و     تعداداً حقيقيـاً لتجـاوز انحيازاتـه       وأن يبدي الرجـل اس

ـ      " جوقة المستشارين "وأن يتخلص من    ...القديمة التي " أعلى مربوط الدرجة  "الذي ما كان لهم أن يحظوا ب
وأن يضم  ...الذي امتهنوه في مناخات االنقسام    " الرّداحات"يشغلونها، لوال االنقسام، أو باألحرى لوال دور        

داخل الحكومة، فال نكون أم رئـيس       " التوازن"وية قادرة على اسعادة     التشكيل الوزاري القادم، عناصر ق    
كما هو حال عدد ال بأس به من وزراء حكومـة           " الهتّيفة"وزراء قوي ومجموعة من الوزراء التابعين و      

  .، هبطوا بها وهبطت بهم"سيادية"تصريف األعمال، وبعضهم لألسف يحمل حقائب 



  

  

 
 

  

            19 ص                                    2178:         العدد       17/6/2011 جمعةال :التاريخ

نأمل أن  "...ربيع العرب "األحرى هّبت عليها من ميدان التحرير و      ثمة ريح جديدة تهب على فلسطين، أو ب       
تترجم هذا األسبوع، بوالدة حكومة فلسطينية جديدة، تقفز من فوق صغائر االنقسام وتتخطـى حـساباته                
الفئوية الضيقة، وتسدل الستار إلى األبد، على هذا الفصل السخيف والمكلف والدامي، من مهزلة االنقسام               

  .سؤال برسم األيام القليلة القادمة...فهل لتفاؤلنا ما يبرره ؟...لداخليالفلسطيني ا
  17/6/2011، الدستور، عّمان

  
  تعاظم الصراع العلماني الديني: "إسرائيل" .41

  أسعد عبد الرحمن. د
اليـسار  "ومع اختفاء   . ؛ اجتماعية وسياسية جمة   'تعاني إسرائيل، أكثر من أي وقت مضى، مشاكل داخلية        

فموجـة  . ، ظهرت بوضوح بوادر تحول النظام السياسي اإلسرائيلي إلى نظام يميني فاشـي            "اإلسرائيلي
العنصرية والتعصب أصابت مفاصل هامة في المجتمع اإلسرائيلي، سـواء عبـر الفتـاوى الدينيـة أو                 

والخالفات واالنشقاقات تجتاح المجتمع اإلسرائيلي فـي معظـم أرجائـه           . القرارات والقوانين الحكومية  
ولعل األصل في كل هذا يكمن في عدم وجود مجتمع إسرائيلي موحد،            . ول العديد من القضايا المثارة    وح

، والتوتر بينهما، كـي ال      )سفارديم(ويهود شرقيين   ) اشكناز(فهو مجتمع ممزق أساساً بين يهود غربيين        
وهناك العلمانيون، والعداء   ) حريديم(وهناك المتدينون   ". الدولة"نقول الكراهية والعداء، قديمة منذ تأسيس       

وهناك اليهود الروس واليهود الفالشـا القـادمين مـن إثيوبيـا، وهنـاك              . بينهما أيديولوجي قديم أيضاً   
وهناك، سياسياً واجتماعيـاً، اليـسار واليمـين والوسـط واليمـين            . الجدد) المستوطنون(المستعمرون  

هذا طبعـاً   . ة االجتماعية بينهم على نحو متسارع     وهناك الفقراء واألغنياء الذين تتزايد الفجو     . المتطرف
  . الفلسطينيين48عن يهود إسرائيل عموماً، وبدون ذكر تزايد الفجوة بينهم وبين عرب 

ورغم أن المجتمع اإلسرائيلي يعاني اليوم من كل المشاكل آنفة الذكر، فإن مـشكلة الـصراع العلمـاني                  
، صدر كتاب عـن     2010ففي نهاية   ). لفلسطيني اإلسرائيلي طبعاً بعد الصراع ا   (الديني تأتي في المقدمة     

يتحدث فيـه عـن وضـعية       ) أرنون سوفير (، يتضمن بحثاً للمختص الديمغرافي العنصري       "جامعة حيفا "
والى جانب ما يتضمنه البحث من مضامين عنصرية ضد فلـسطينيي           . 2030إسرائيل الديمغرافية حتى    

 فإنه يسلط الضوء على ارتفاع نسبة األصوليين والمتدينين معـاً           للجم تزايد العرب،  " حلول"، واقتراح   48
 فـي   65 و 62 في المئة من مجمل السكان، وما بـين          50، ليتجاوز نسبة    2030في إسرائيل، حتى عام     

اإلسرائيلي، أظهـر   " داحاف"، فإن استطالعاً للرأي أجراه معهد       2011 مارس   13وفي  . المئة من اليهود  
 23والتطرف في أوساط الشبان اإلسرائيليين، السيما حيال العرب، موضـحاً أن            ارتفاع نسبة العنصرية    

في المئة منهم يؤمنون أن االنقسام الحاصل بين المتدينين والعلمانيين هو التهديد األكبر إلسرائيل إذ أكدت                
 فـي   62 إلـى    1998 في المئة عام     48نتائج االستطالع ارتفاع نسبة من يعتبرون أنفسهم يمينيين، من          

 فـي المئـة     12وفي المقابل، تراجعت نسبة من يعتبرون أنهم ينتمون إلى اليسار إلى            . 2010المئة عام   
  .فحسب

إن تحول المشهد السياسي في إسرائيل نحو اليمين حقيقة رسختها نتائج انتخابات الكنيست الثامنة عـشرة                
أغلبيـة المقاعـد المائـة      ، حيث حصدت أحزاب اليمين القومي والديني فـي إسـرائيل            2009في عام   
 برز موضوع يهودية الدولة بوصفه مهمة مركزية إلسرائيل، مثلما شهد هذا            2010وفي عام   . والعشرين

العام ترجمة للتوجهات اليمينية المتشددة في إسرائيل في سياق سياسي واجتماعي داخلي على شكل جملة               
: ومن أبرز هذه القـوانين قـانوني      . 48ينيي  من القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست، مستهدفة فلسط       

كما أدت التحوالت االجتماعية والديمغرافية العميقة التي تمثلت في ظهور تكتل سياسي            . المواطنة والنكبة 
منذ مطلع الثمانينيـات إلـى تعميـق        ") المستوطنين"السفارديم والمتدينين األرثوذكس و   (واجتماعي جديد   
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 اإلسرائيلي، ليس فقط في طبيعة ووظيفة الكيان اإلسرائيلي، بل أيضاً في            التحول نحو اليمين في المجتمع    
قوانينه العامة ذات الطابع العنصري االستئصالي، مع توسع المعسكر الفاشـي إثـر تحـول األكثريـة                 

، ذات الطـابع العلمـاني واالشـتراكي        "القديمـة "فإسرائيل  . المجتمعية والسياسية نحو اليمين العنصري    
والتسيد الذي تعيشه هذه القـوى      . سابق، غدت اليوم تحت تأثير رؤى القوى الدينية المتعصبة        والقومي ال 

بات يقلق النخب اإلسرائيلية السياسية، وهو نابع من طبيعة الدين اليهودي ومن مكانته في إطار الدولـة                 
  . التي وظفت العقيدة الدينية لدعم حجج األيديولوجيا الصهيونية

الذين تجمع كثير منهم في فلسطين      (، رغم جهودها االستثنائية، في صهر يهود العالم         لقد فشلت الصهيونية  
". غيتوهـات "تدريجياً إلى مجتمـع     " المجتمع"بل تحول ذلك    . في بوتقة واحدة  ) منذ مطلع القرن الماضي   

 رئـيس  ،"جيرالد شتينبرغ"فالصراع بين األصوليين والعلمانيين يخيف إسرائيل ويؤرقها، األمر الذي دفع  
ليس منا من عنده أي وهـم حـول         : "، للقول "بار إيالن "برنامج إدارة الصراعات والمحادثات في جامعة       

، حتى إن أكثر الناس تفاؤالً بيننا يعتـرف بـأن           "تباين العلمانيين والمتدينين  "الصعوبات التي نواجهها في     
ونحن نعرف  ... اج إلى سنين طويلة   التخلص من الحقد وهوة الجهل التي تفصل الحريديم والعلمانيين، تحت         

  ".أنه ليس هناك تحد أعظم من هذا يواجه إسرائيل واإلسرائيليين في الخمسين سنة القادمة
ولعل من أخطر التطـورات     . التوتر والصدام كانا دائماً سمتين للعالقات بين الطرفين العلماني والمتدين         

مؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، وهو ما رأينـاه فـي         مسارعة األصولية اليهودية إلى تعزيز وجودها في ال       
ذات الطابع السياسي، خاصة قضايا الصراع مع الفلسطينيين والقدس والدولة الفلسطينية، األمر            " الفتاوى"

منتقـداً  " رون خولـدائي  "وفي هذا يقول رئيس بلدية تل أبيب        . الذي يجعل خطر هذه القوى أكثر تطرفاً      
للضغط السياسي، وباسم التعددية الثقافية وشعارات تقدمية أخرى، تمول دولـة           نتيجة  : "التعليم األصولي 

  ".إسرائيل وترعى قطاعات كاملة جاهلة وانعزالية
وختاماً، يتغير المشهد الديني العلماني في إسرائيل اعتماداً على اتجاهات عدة لعل أبرزها زيـادة حجـم                 

 بحيث أصبحت هناك مدن أصولية شبه مقفلة فـي          "اآلخرين"األصولية في الكيان، وحدوث استقطاب مع       
وعليه، فالمواقف التي عرضها نتنيـاهو   . وجه العلمانيين مثل القدس، ومدن علمانية خالصة مثل تل أبيب         

فحـسب اسـتطالع    . أثناء زيارته األخيرة للواليات المتحدة تحظى بتأييد جارف في المجتمع اإلسرائيلي          
 في المئة من الجمهور اإلسرائيلي ال يوافقون على االنسحاب إلـى            77فإن  "الشهير،  " داحف"أجراه معهد   

إال ". ، حتى وإن جلبت مثل هذه الخطوة اتفاق سالم وإعالن الدول العربية عن نهاية الصراع              67خطوط  
 في المئة يعارضـون نقـل       75؛ فقد تبين أن     "األماكن الدينية "أن الملفت في االستطالع هو الموقف من        

وفي سؤال حول االستعداد للتنازل عن أماكن مقدسة أخـرى،          . إلى سيطرة فلسطينية  ) لبيتجبل ا (الحرم  
في الخليل وإبقاء حائط البراق في      ) الحرم اإلبراهيمي " (مغارة الماكفيال "قرب بيت لحم و   " قبر راحيل "مثل  

  "! في المئة بأنهم ال يوافقون على ذلك65القدس وحده بيد إسرائيل، أجاب 
  17/6/2011، ظبياالتحاد، ابو

  
  ت حركة فتح بتطهير نفسها ؟أهل بد .42

  خالد بركات
قرار فصل السيد محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واحالته الى النائب الفلـسطيني العـام                 
بتهمة القتل والفساد والتخريب وغيرها من التهم كان قرارا حكيما كما وصفه الدكتور محمـود الزهـار                 

  .في حركة حماسالقيادي البارز 
اليوجد فلسطيني وفلسطينية ال يدعوا الى التطهير والمحاسبة وتنظيف البيت الفلسطيني كجزء من مقولـة   

هـل اسـدل    : ترتيب هذا البيت المايل ، لكن السؤال الذي يبرز الى الواجهة على ضوء القرار المذكور              
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ة عاشتها حركة فتح وابرز سماتها       ام اسدل الستار على مرحلة سياسية كامل       - فرد   –الستار على شخص    
  كان االنقسام والوهم؟

قرار فصال محمد دحالن من صفوف حركة فتح ال شك انه يلقى ترحيبا واسعا فـي صـفوف الـشعب                    
الفلسطيني عموما والقوى الوطنيه واالسالمية خصوصا ، وبدا قرارا مسنودا من قواعد فـتح وخاصـة                

القرار عن وهم قوة دحالن وان لديه رصيد شعبي ، بـل ان             مناضليها في السجون االسرائيلية، وكشف      
الرجل لم يجد من يدافع عنه داخل حركة فتح نفسها ولم يكن احتجاج مجموعة من انـصاره فـي غـزة                     

وهي احتجاجات ال قيمة حقيقية لهـا       " للمعلم الكبير   " والمحسوبين عليه في المجلس الثوري اال انتصارا        
  .مكن لدحالن ان يصرفها ربحا سياسيا في اي مكانوال وزنا سياسيا لها وال ي

  هل بدات حركة فتح بتطهير نفسها؟
  .ال : الجواب بوضوح 

ال يزال هناك شوطا كبيرا على قواعد الحركة ان تسير فيه ان ارادت فعال حماية قرارها وتحصين ذاتها                  
واي حركة سياسية او جبهة او      ( من الفساد واالفساد وان الضمانة الحقيقية التي يمكن ان تقود حركة فتح             

الى هذا الهدف هو المزيد من الديموقراطية والمكاشفة والمحاسبة في الـراس القيـادي    ) تنظيم ومؤسسة   
للحركة وفي السلطة والمنظمة ، باعتبار ذلك نهجا عاما وجديدا وليس مجرد تصفية لحسابات شخـصية                

ن يقوم بتطويع ارادة الحركة وتغيب دور كوادرها        او صراعا على المواقع ومن يمسك بمقاليد القرار وم        
  .ومناضليها

هناك عشرات الشخصيات الفتحاوية والفلسطينية التي يمكن ان تكون في خانة زمالة وشراكة مع محمـد                
دحالن ودورها التخريبي واضح ومعروف عداك عن الفساد المالي واالخالقي وتورطها في قتل وتعذيب              

سطينية ونهب المال العام وغيرها من ممارسات ترقى الى مـصاف ومـستوى             االبرياء في السجون الفل   
الجريمة السياسية والوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه وامالكه العامه ، وقد يكـون احـد هـؤالء                 
المتورطين هو رئيس الحركة نفسه ، الذي يجب ان يخضع هو االخر للمحاسبة والتحقيق حتى لو وقـع                  

هذا ال يشفع له ابدا وهو الذي وقع على اتفـاق اوسـلو سـئ الـصيت                 .  دحالن على قرار فصل محمد   
  .والسمعة

  17/6/2011، القدس العربي، لندن
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  مصطفى يوسف اللداوي. د

في قطـاع   " حماس"سنواتٌ أربع مضت على عملية الحسم التي اضطرت إليها حركة المقاومة اإلسالمية             
 مكة الشهير الذي انقلبت عليه األجهزة األمنية الفلسطينية التي كانت تنشط فـي قطـاع                غزة، بعد إتفاق  

غزة، وتمارس عملها بين المواطنين كقوة احتالٍل باألصالة والوكالة، تالحق وتعتقـل وتقتـل، وتعـذب                
، وال  وتهين وتستفز، وتتاجر وتحتكر وتصادر وترتشي وتمتلك، فكانت عملية الحسم التي لم يكن منها بد              

مجال لتجنبها أو تفاديها بحال، إذ لم تخطط حركة حماس للوصول إليها، ولم تكن ترغب أن تكون هـي                   
خيارها، ولكن ممارسات األجهزة األمنية الفلسطينية وعلى رأسها جهاز األمن الوقائي، الذي كان يخطط              

بات التشريعية التي فـازت     بمؤسسه وقادته إلى االلتفاف على حركة حماس واالنقالب على نتائج االنتخا          
فيها حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وعملت على ااستئصالها من جذورها، وضرب مؤسـساتها              
التحتية، والقضاء على نفوذها، ومنع امتداد نشاطها إلى الضفة الغربية، وتآمرت مع الجنـرال دايتـون                

هزة أمنية عربية وأجنبية، لتوجيه ضربة أمنية       وإسرائيل بكل أجهزتها األمنية والعسكرية والسياسية، وأج      
قاسية وموجعة إلى الحركة التي أثبتت وجودها وقوتها وفعاليتها في كل فلسطين، وقررت أن تنقلب على                
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الشرعية، وأن تسقط نتائج االنتخابات التشريعية، وأن تعيد سيطرتها األحادية الغاشـمة علـى منـاطق                
  .السلطة الفلسطينية

، وأطلقت عليها   "عملية الفرقان " ات على عملية الحسم التي أطلقت عليها حركة حماس اسم           بعد أربع سنو  
، توصل الفرقاء الفلسطينيون بعد جهود مضنية، وسنوات طويلـة مـن            "االنقالب"السلطة الفلسطينية اسم    

ملة، تعيد األمـل    الحوار والفشل والتعثر والخيبة واالحباط واليأس، إلى إتفاق مصالحة وطنية جامعة وشا           
إلى الشعب الفلسطيني، وتستعيد صورته المشرقة الوضاءة المقاومة التي عرفها عنهـا عالمنـا العربـي          
واإلسالمي وكل أحرار الكون، واألمل في هذا االتفاق أن يكون شافياً لكل الجراحات، وبلسماً لكل اآلالم،                

على مدى سنوات طويلة مـن عمـر الـسلطة          ومداوياً لكل األمراض التي عانى منها شعبنا الفلسطيني         
الفلسطينية، يتم من خاللها وضع حلوٍل لكل المشاكل، واجتراح تصورات لكل الصعاب التي اعترضـت               
حياة المواطنين الفلسطينيين، ورغم أن إجراءات المصالحة العملية مازالت تتعثر، ووالدة حكومة الوفاق             

 نفوس الفلسطينيين مازال قوياً بأنها ستكون الـشافية والواقيـة           الوطني العتيدة متعسرة، إال أن األمل في      
والحامية، وأننا لن نجد أنفسنا نعود إلى الوراء وإلى نقطة الصفر أو البدء، نجتر الحوارات نفسها، ونعيد                 

  .طرح ثوابت وعقبات الخالف التي حفظها شعبنا الفلسطيني عن ظهر قلب
ية الجديدة، التي نأمل أن نصل إليها قريباً، من التجربـة المريـرة             فهل تستفيد السلطة والحكومة الفلسطين    

التي مر بها الشعب الفلسطيني من مأساة الحسم أو اإلنقالب، فيتجنبون أسبابه، ويبتعدون عـن دوافهـع،                 
ويخلقون واقعاً مغايراً للظروف والمناخات التي أجبرت حركة حماس إلى إتخاذ قرارها الحاسم بالحـسم،      

مرحلة التي مضت درساً وعبرة وعظة، نتعلم منها الكثير، ونستفيد مـن ويالتهـا بمـا يبلـسم                  فتكون ال 
جراحاتنا، ونضيف إلى تجاربنا الكثيرة خبرات أخرى، تكون لنا حكمة ورجاحة عقل، فـال نعـود إلـى                 

ـ                 ى التنسيق األمني المقيت والمشين مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وال نركن إليه ونتحـالف معـه عل
حساب مصالح الشعب وقواه الوطنية، وال نطمئن إلى وعوده وإغراءاته وعهوده المنكوثة أبداً، وأن يكون               
لألجهزة األمنية الفلسطينية الجديدة عقيدة وطنية صادقة وصافية، ال تعرف الخيانة وال التآمر وال الغـدر                

تقل فلـسطينياً مقاومـاً مناهـضاً       وال االنقالب على شعبها، وال تعمل لحسابِ شخصٍ أو تننظيم، وال تع           
لالحتالل، وال تعرض المعتقلين في سجونها إلى التعذيب واإلهانة وسوء المعاملة، بل عليها أن تتوقـف                
عن االعتقال كلياً، وأن تبيض سجونها من كل من فيها من الشرفاء والمقاومين، وأن يكون لدى األجهزة                 

 ألن تكون سنداً لشعبها، وعوناً له، فال نراها وهي تقتحم البيوت            األمنية الفلسطينية الجديدة النية الصادقة    
والمنازل، وتحطم األبواب والمكاتب، وتنهب الجمعيات والمتاجر، وال نراهـا وهـي تحمـل العـصي                
والهراوات الثقيلة وتنهال بها على أبناء الشعب الفلسطيني في الشوارع والطرقات لتعطي صورة بـشعة               

بها والرأي العام العربي واإلسالمي، فهذه كلها وغيرهـا كانـت أسـباب الحـسم               ومشينة عنها أمام شع   
  .ووقوده

نتعلم في الذكرى الرابعة للحسم الذي بدأت مالمحه في األفول والغياب، ليحـل مكانهـا أمـٌل بالوحـدة                   
واالتفاق لما فيه خير الشعب ومصالحه، أن سالح المقاومة خطٌ أحمر، وثابـتٌ مـن ثوابـت الـشعب                   

لسطيني األساسية، فال تخلي عنه، وال استغناء عن وجوده وامتالكه وتخزينه وتطويره، فـال تـسعى                الف
السلطة الفلسطينية إلى جمع سالح المقاومة وتجريد أهلها من سبل القوة والحماية، التي تحول دون تغول                

وعنـوان لعزتهـا    العدو واستمرائه قتل الشعب الفلسطيني والنيل منه، فسالح المقاومة شـرفٌ لألمـة              
وكرامتها، وهو الذي يحميها من غدر اإلسرائيليين وخبثهم، ويضع حداً ألحالمهم وطموحاتهم، فال ننقلب              
على سالح المقاومة، وال نتآمر مع العدو اإلسرائيلي عليه، ولنبقه في أيدي المقاومين الـشرفاء حـصناً                 

لتي ال تنتهي، ولتكن المقاومة هي الخيـار، وأن         منيعاً، وجداراً عالياً، يحمي شعبنا من مؤامرات عدونا ا        
يكون لها قيادةٌ عسكرية مشتركة، تؤمن بالقوة والسالح والمقاومـة، وتعمـل علـى تحـصين الـشعب                  
الفلسطيني كله، وتمكينه بكل أسباب القوة والصمود، لئال يكون يوماً لقمة سائغة لدى العدو اإلسـرائيلي،                
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ي شعبنا، ويستغل مراحل االختالف فينا، لينفذ أحالمه ومخططاتـه،          الذي يبحث دوماً عن نقاط الضعف ف      
فالعدو اإلسرائيلي تخيفه القوة، وترعبه الوحدة، وتقلقه المصالحة، ويربك خططـه وبرامجـه التوافـق               

  .واإلتفاق
من لم يتعظ بالموت فال واعظ له، ومن لم يتعلم من تجاربه فال معلم له، والكيس الفطن من تعلـم مـن                      

اب غيره ال من حسابه، واالنقسام كان لدى الشعب الفلسطيني بمثابة الموت وأكثر، فقد صنع حـاالت         حس
موت كثيرة، وتسبب في هالك الكثير وعذابهم، منه استفاد العدو، وعلى أنقاضه بنى مستوطناته، ونفـذ                

خيـر واعـظ    مخطاته، وتطاول في أحالمه، وتغطرس في شروطه وإمالءاته، فكان االنقسام وويالتـه             
ومعلم، فال خير فينا إن لم نتعلم منه ونتعظ، فال نعود من جديد إلى أسبابه ومبرراته، وال نكون كالخراف                   
التي تساق كل صباحٍ إلى المذبح وال تتعلم، فنحن شعب عزيز حر كريم، أتقنا المقاومة، وحملنا رايتهـا                  

، وتحالفات خيانية، وال ننقلب على شـعبنا، وال         بشرف، فال نلوثها بممارسات معيبة، وسلوكيات مشبوهة      
نتآمر عليه وعلى مقاومته، فهو عدتنا وآلتنا نحو العودة والتحرير، فلنحافظ على كرامته، ولنصن عزته،               

  .ولنكن له نصيراً ومعيناً
 16/6/2011دمشق في 
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