
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  المفاوضات من مهام منظمة التحرير: عباس
  ٦٧ ـال" حدود"باراك يرفض تجميد االستيطان و

  تصعيد إسرائيلي خطير في سياسة تهويد القدس واألغوار: تقرير فلسطيني
  األبد إلىسيختفي " شاليط "أن من "إسرائيل"مصر حذرت ": هآرتس"

  نطالب مصر بتنفيذ وعودها بفتح معبر رفح بشكل كامل ودائم": قدس برس"رزقة لـ
 اقتراح ألماني فرنسي مصري لصفقة شاليط: "إسرائيل"تلفزيون 

أجهزةهنية يدعو لتشكيل
 رهن ويعدأمنية وطنية 
 "كارثة"الحكومة بأشخاص 

  
 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                    ٢١٨٠: عدد        ال       ١٩/٦/٢٠١١ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٥  المفاوضات من مهام منظمة التحرير: عباس.٢
 ٥  ح مشاريع للبنى التحتية في بيت حانونافتتهنية يشارك في ا.٣
 ٥  وفتح تمهد لمستشار عباس االقتصادي..  بتكليف الخضري رئاسة الحكومة القادمةحماس تطالب.٤
 ٦   بتنفيذ أي إتفاق مستقبلي"إسرائيل"ضمانات أميركية تلزم : مسؤول فلسطيني.٥
 ٧  يطان عقبة أمام السالم االستيعدمن تسارع عمليات تهويد القدس وعريقات  الزعنون يحذر.٦
 ٧  "الضرائب" تهديداتها بتجميد أموال "إسرائيل" تطالب الجامعة العربية بدعمها حال تنفيذ السلطة.٧
 ٨  واشنطن أبلغتنا وقوفها ضد التوجه لمجلس األمن لالعتراف بالدولة المستقلة: عريقات.٨
 ٩  نطالب مصر بتنفيذ وعودها بفتح معبر رفح بشكل كامل ودائم": قدس برس"رزقة لـ.٩

    
    :المقاومة

 ٩  األبد إلىسيختفي " شاليط "أن من "إسرائيل"مصر حذرت ": هآرتس".١٠
 ١٠  كي وهم ومضيعة للوقتالمراهنة على الموقف األمير": الشعبية".١١
 ١٠   تستأنف إصدار المعامالت في لبنان مديرية الالجئين":الديمقراطية".١٢
 ١٠   مروان علىفتحلسلطة واالحظر الذي يفرضه إعالم فدوى البرغوثي تطالب برفع .١٣
    

    :يسرائيلالكيان اإل
 ١١  ٦٧ ـال" حدود"باراك يرفض تجميد االستيطان و.١٤
 ١١   لن نتفاوض مع سلطة تضم حماس: يإسرائيلمصدر .١٥
 ١١     بأن تعيش إلى األبد تحت وطأة السيف"إسرائيل"نتنياهو حكم على : هآرتس.١٦
 ١٢  حصار غزة مستمر رغم فتح مصر لمعبر رفح: يةإسرائيلوقية منظمة حق.١٧
 ١٢  التي استهزأت بأسرى فلسطينيين" أبرجيل" يبرئ المجندة يسرائيل اإلاالحتالل.١٨
 ١٣  يين تقريباً يخشون اندالع انتفاضة فلسطينية جديدةسرائيلنصف اإل: استطالع.١٩
 ١٣  حتى الموت بدعوى تلبس روح شريرة في جسده" كلب"محكمة يهودية تقضي برجم .٢٠
    

    :األرض، الشعب
 ١٣  ي خطير في سياسة تهويد القدس واألغوارإسرائيلتصعيد : تقرير فلسطيني.٢١
 ١٤   متضامنين أجانب وقمع مسيرة بيت أمر ضد الجدارلا اعتق:االحتالل.٢٢
 ١٤  مصلحة سجون االحتالل تعزل عدداً من األسرى إلى نفحة.٢٣
 ١٤  أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة يعتصمون اإلثنين.٢٤
 ١٥   اإلسراع بالمصالحةإلىمسيرة في غزة تدعو .٢٥
 ١٥   بتعطيل مشاريع اإلسكان"إسرائيل"ونروا والوكالة تتهم األتظاهرة ألصحاب المنازل المدمرة ضد .٢٦
 ١٥  اللجان الشعبية لخدمات الالجئين بالضفة تصعد احتجاجاتها ضد األونروا.٢٧
 ١٦  تواصل االحتجاجات على معبر رفح.٢٨
 ١٦  "أوهام ودعاية"تسهيالت معبر رفح ": الضمير"مؤسسة .٢٩
 ١٦   ألف تلميذ٥٠اس الصيفية في غزة بمشاركة انطالق مخيمات حم.٣٠
 ١٧   تلميذألف ٢٠بمشاركة " ٣تاج الوقار" مخيمها الصيفي تبدأ" القران الكريم والسنة"دار : غزة.٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ٢١٨٠: عدد        ال       ١٩/٦/٢٠١١ األحد :التاريخ

 ١٧  لفلسطينيةمن الفلسطينيين يؤيدون اتفاق المصالحة كونه يخدم المصالح ا% ٧١ :استطالع.٣٢
   

   :صحة
 ١٨   شاحنة دواء إلى غزة٢٠رام اهللا تبدأ تجهيز .٣٣
 ١٩  األطباء الفلسطينيون يعلقون اإلضراب: الضفة الغربية.٣٤
   

   : األردن
 ١٩   على أمن المملكةن وتعتبره خطراًشخصيات عشائرية أردنية تطالب بطرد دحال.٣٥
   

   : لبنان
 ١٩  سنبقى إلى جانب الحق الفلسطيني :بهية الحريري تستقبل وفداً فلسطينياً.٣٦
 ٢٠  "إسرائيل" لضابط كبير في الجيش اللبناني متهم بالتعامل مع  عاما٢٠ًالسجن .٣٧
 ٢٠   مجموعة عمالء في صفوف الحزباعتقال: "ناو ليبانون"لـمصادر قيادية في حزب اهللا .٣٨
 ٢٠   لصفوفه"الكمي والنوعي"ي سرائيلصدمة داخل حزب اهللا من حجم االختراق اإل": الراي الكويتية".٣٩
   

   :عربي، إسالمي
 ٢١  تسلالً وخطف فلسطينيْين في سيناءحبس فلسطيني لدخوله : مصر.٤٠
 ٢١  معبر رفح على مصر ترفض االحتجاجات الفلسطينية.٤١
   

   :دولي
 ٢١ اقتراح ألماني فرنسي مصري لصفقة شاليط: "إسرائيل"تلفزيون .٤٢
 ٢٢  نعمل جادين من أجل اعالن الدولة الفلسطينية: كاثرين أشتون.٤٣
 ٢٢  راميركل وساركوزي يطالبان بإطالق سراح شاليط فو.٤٤
 ٢٢  ميناء العريش المصري أمس قادمة من أوروبا  تصل"أميال من االبتسامات"قافلة .٤٥
 ٢٣   !الغرب ينظر للفلسطينيين بأنهم دجاج:  أمريكيةكاتبة.٤٦
 ٢٣  »٢أسطول الحرية«سفينتان فرنسيتان تشاركان في .٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
 ٢٣  يوسف رزقة. د... الشعب يريد معبراً كريماً.٤٨
 ٢٤  فيصل  قاسم...  أكبر المتضررين من سقوط الديكتاتوريات العربية"إسرائيل".٤٩
 ٢٦  بيار بيلو... ؟"ماسح"هل يجب التكلم مع : " فلسطين- "إسرائيل".٥٠
 ٢٧  أسعد غانم... يسرائيلاإل -أوهام التعويل على أوباما في حل الصراع الفلسطيني.٥١
 ٣١  ياسر الزعاترة... فصل دحالن وقصة الشراكة مع عباس.٥٢
 ٣٢  قاعد شموئيل غوردونالعقيد المت... ينبغي محادثة حماس.٥٣
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                    ٢١٨٠: عدد        ال       ١٩/٦/٢٠١١ األحد :التاريخ

  "كارثة" رهن الحكومة بأشخاص ويعدأجهزة أمنية وطنية هنية يدعو لتشكيل  .١
أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، على ضرورة بناء مؤسسة أمنيـة فلـسطينية             :  أحمد المصري  -غزة

  .ي أو أي من األطراف الخارجيةسرائيلتباط لها مع االحتالل اإلضمن الحكومة القادمة ال عالقة أو ار
، ٢٠١١-٦-١٨محمد شمعة، الـسبت     " حماس"وقال هنية خالل حفل تأبين رئيس مجلس شورى حركة          

إن ارتباط األجهزة األمنية التابعة للسلطة باالحتالل كان مـن أهـم            : "نظمته الجامعة اإلسالمية في غزة    
  ".شر الفوضى، والفلتان األمني، وخلق حالة من الصراع الداخلياألسباب التي أدت إلى ن

وشدد على ضرورة بناء مؤسسة أمنية وطنية تتمتع بفكر وسلوك وطني، تقوم أجندتها بشكل عام علـى                 
خدمة القضية الفلسطينية بمجملها، وال تؤسس ألي مردود سلبي عليه، في ظل الظروف الحاليـة الـذي                 

  .يعلمها الجميع
مبـدأ وخيـار سـالح      "لعمل على حماية سالح المقاومة وعدم التفريط به، والتشديد علـى أن             وطالب با 

، معتبرا أي مساس بسالح المقاومة هي النقطة التي ستمس بطبيعة المصالحة الوطنيـة              "المقاومة مصان 
  . المقرة بين الجانبين
  االلتزام بالثوابت

ابت والمبادئ الفلسطينية، وااللتزام أيضاً بكافة األهـداف        كما طالب هنية الحكومة المرتقبة بااللتزام بالثو      
الثبات أسـاس فـي     : "وأضاف. يةسرائيلالوطنية وعدم التفريط بها، وعدم التطرق ألي من المطالب اإل         

تكوين الشخصية السياسية ألية حكومة، ليس بالضرورة أن يدفعك االختالل بموازين القوى للتخلي عـن               
  ".ضك أو التنازل عن قدسكمبادئ أو التنازل عن أر

التمسك بأقصى قدر من الثبات على األهداف والمبادئ وأقصى مرونـة فـي             "ودعا الحكومة المقبلة إلى     
، مشيرا إلى إمكانية تحرك الحكومة في أكثر من مسار بوقت واحد وتحقيق العديد مـن                "التنفيذ واآلليات 

  .االنجازات على سلم عملها
يمكن التحرك في المسارات كلها في وقت واحد مع دراسة دقيقـة لترتيـب              "وأوضح رئيس الوزراء أنه     

األولويات في كل محطة، فنحن تحركنا على مسار السياسة والمقاومة واإلعمـار والعالقـات الداخليـة                
قادرون على أن نقيم حكماً نعكس فيه إرادة شعبنا الفلسطيني، وليس           : "وتابع بالقول  ".والخارجية ونجحنا 

، مشيرا إلى نجاح النموذج الذي      " أن من يكون في الحكم يكون على حساب المقاومة والمبادئ          بالضرورة
  .قدمته حكومته طيلة الخمس سنوات السابقة

البديل متوفر للذين يقولون ال بديل عن عالقتنا باالحتالل والغرب، وأثبتنا خالل خمس             "وأوضح هنية أن    
 وإذا وضعت إستراتيجية يمكن أن نعيد االعتبـار للعمـق   سنوات انه يوجد بديل عربي وإسالمي وشعبي      

  ".العربي اإلسالمي حتى في شقه المالي
 مليون دوالر بشكل شهري، وهو دليل على وجود         ٢٥هناك بديل ومتوفر فالحكومة في غزة توفر        : "وقال

معتبـراً أن   ،  "بديل قوى، وليس بالضرورة أن نوجه وجوهنا دائما اتجاه قبلة البيت األبيض في واشنطن             
  .ذلك األمر يسئ للفلسطينيين

  أسباب الخالفات
وطالب هنية بضرورة استحضار كافة أسباب الخالفات التي نشبت بين حركة فتح وحماس فـي الفتـرة                 
السابقة، والعمل على تجاوزها وعدم الوقوع فيها لحماية الوحدة الوطنية والحفاظ عليها، وإنهـاء الملـف     

  .يد على عدم عودته إلى الساحة الفلسطينية مجددااالنقسام السياسي والتشد
ورأى أن من أهم وأبرز األسباب الحقيقية التي تكمن وراء االنقسام السياسي الحاصل، هو عدم احتـرام                 

إن عدم احترام إرادة الشعب الفلسطيني في االنتخابـات         : "إرادة الشعب الفلسطيني واالنقالب عليه، وقال     
  ".أنه أن يكرر التجربة السابقةوالترتيبات قادمة، من ش



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                    ٢١٨٠: عدد        ال       ١٩/٦/٢٠١١ األحد :التاريخ

يجب احترام الشراكة، ألن هذا الشعب فيه مكونات وفيه حركة تحظى بشرعيات متعددة، مـن         : "وأضاف
الشرعية الجهادية والشرعية الدعوية والجماهيرية واالنتخابية واألممية بما تمثله لألمـة، ويجـب عـدم               

  ".طاتالتآمر مع الخارج على الداخل في أي محطة من المح
وانتقد هنية اتجاه البعض على رهن القضية الفلسطينية والحكومة القادمة في أشخاص معينين، بـدعوى               

  .وجود قبول دولي لهم، وقدرتهم على تفادي الضغط والحصار والتمكن من استمرار التمويل المادي لها
، مشددا على   "الشعب لها قوة الحكومة ليست برئيسها أو وزرائها لكن بقوة شعبها واحتضان           "وأوضح أن   

  .ضرورة عدم ارتهان اختيار رئيس الحكومة القادمة بشخص سالم فياض
السلطة ليست غنيمة حرب، ولكنها مسؤولية، وال يجوز رهن القضية الفلسطينية لـبعض             : "وتابع بالقول 

تنا لـبعض   الشخصيات واألفراد إذا بقينا نراهن قضيتنا الفلسطينية على حساب مصالحنا ومبادئنا وكرام           
  ".األفراد واألشخاص مهما عال شأنها فهي كارثة

  ١٨/٦/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  المفاوضات من مهام منظمة التحرير: عباس .٢

برنامج “أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أن برنامج الحكومة المقبلة سيكون            : )آي.بي  .يو  (
  .نظمة التحرير، فيما ستكون المفاوضات من مهام م”الرئيس

وقال عباس خالل لقائه وزير خارجية بلغاريا نيكوالي مالدينوف في مقر الرئاسة في رام اهللا في الضفة                 
اتفاق المصالحة الفلسطينية سيسهم في دفع عملية السالم، من خالل توحيد شطري الـوطن،              “الغربية، إن   

لتحـضير لالنتخابـات الرئاسـية      وتشكيل حكومة توافق وطني تعمل على إعادة إعمار قطاع غـزة وا           
إلحيائها “وأطلع عباس ضيفه على آخر مستجدات العملية السلمية والجهود الدولية المبذولة             .”والتشريعية

ية ورفـضها وقـف االسـتيطان       سرائيلوإخراجها من المأزق الذي وصلت إليه بسبب تعنت الحكومة اإل         
  .”وااللتزام بالمرجعيات الدولية

  ١٩/٦/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  ح مشاريع للبنى التحتية في بيت حانونافتتهنية يشارك في ا .٣

شارك اسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم بإسعاف عدد من المـواطنين حـين               : غزة
تصادف مرور موكبه مع حادث سير على الطريق الواصل بين دير البلح وغزة، فيما افتتح فـي وقـت                   

  .ن مشاريع البنى التحتية في بيت حانون شمال قطاع غزةسابق اليوم عددا م
ونقل عن شهود عيان أن رئيس الوزراء هرع لمكان الحادث لالطمئنان على الجرحى، وشارك في نقلهم                

  .من مكان الحادث
 برفقة عدد من وزراء حكومتـه       - بوقت سابق اليوم     -وفي سياق آخر، شارك رئيس الوزاء الفلسطيني        

ن المشاريع التنموية في مدينة بيت حانون، كما شارك في احتفال افتتاح ملعب الشيخ رائـد  بافتتاح عدد م 
  .لكرة القدم" المعشب"صالح 

  ١٨/٦/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  وفتح تمهد لمستشار عباس االقتصادي.. حماس تطالب بتكليف الخضري رئاسة الحكومة القادمة .٤

من مصادر مطلعة أن حركة حماس طالبت بقوة، خـالل جولـة            » طالشرق األوس «علمت   : لندن -غزة  
وذكرت . الحوار األخيرة في القاهرة، بتكليف مرشحها جمال الخضري تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة           

أنه على الرغم من تشديد حركة فتح على أن رئيس الوزراء الحالي سالم فياض هو مرشـحها الوحيـد                   
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فإنها تعمل على تهيئة األمور نحو تكليف محمد مصطفى، المستشار االقتصادي           لتشكيل الحكومة القادمة،    
  . للرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل الحكومة

وأوضحت المصادر المطلعة أن حركة فتح باتت تدرك أن حركة حماس ال يمكنها أن تقبل بتكليف فياض                 
شحها يأتي من باب المناورة ومن أجـل        تشكيل الحكومة، منوهة إلى أن تشديد الحركة على أن فياض مر          

إبراز حجم التنازل الذي تبديه الحركة بتخليها عن ترشيحه، مما يعزز فرص قبـول حمـاس بتكليـف                  
  . مصطفى

وأوضحت المصادر أن تكليف مصطفى ال يمكن أن يلقى اعتراضا من قبل المجتمع الـدولي، وتحديـدا                 
ب قربه من الرئيس عباس ولحقيقة أنه على تواصل مـع           الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، وذلك بسب     

   .المنظمات الدولية
ورجحت المصادر أن يتم حسم الخالف بين الحركتين بشأن تشكيل الحكومة االنتقالية ورئيـسها خـالل                
اللقاء الحاسم الذي سيجمع الرئيس عباس بخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس، فـي                 

  .قده بعد غد الثالثاءالقاهرة والمتوقع ع
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي حماس وفي إطار محاوالتهم إقناع فتح بتكليـف الخـضري، أعـادوا                 

 تكليف الخضري تشكيل الحكومة العاشرة التـي        ٢٠٠٦لألذهان حقيقة أن عباس اقترح على حماس عام         
المطلقـة لمقاعـد المجلـس    تشكلت في أعقاب االنتخابات التشريعية التي حققت فيها حمـاس األغلبيـة             

  . التشريعي
وأوضحت المصادر أن حركة حماس أبلغت ممثلي فتح أن مشعل لن يتناول مطلقا ترشيح فياض لتشكيل                
الحكومة القادمة، وأضافت أن الذي يعزز معارضة حماس لتكليف فياض حقيقة أن هنـاك الكثيـر مـن                  

ه باستبعاد فتح مـن التـأثير علـى عمـل           األصوات داخل حركة فتح تطالب باستبعاده، حيث إنها تتهم        
  . الحكومة

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتم وضع جدول زمني للوفاء بمتطلبات المصالحة األخرى، مثل               
اإلفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف الممنوعين من الحصول علـى جـوازات سـفر، وعـودة                

  . معيات الخيرية المغلقةالمفصولين ألعمالهم، باإلضافة إلى ملف الج
وتوقعت المصادر أال يمثل برنامج الحكومة القادمة السياسي أي محور للخالف بـين الجـانبين، علـى                 
اعتبار أن مهام الحكومة القادمة الرئيسية تتركز في استكمال تنفيذ بنـود اتفـاق المـصالحة واإلعـداد                  

مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، في حال تم رفع         لالنتخابات التشريعية الرئاسية القادمة، واإلشراف على       
  .الحصار المفروض عن القطاع بشكل يسمح بقيام هذه المشاريع

  ١٩/٦/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   بتنفيذ أي إتفاق مستقبلي"إسرائيل"ضمانات أميركية تلزم : مسؤول فلسطيني .٥

لفلسطينية تلقت مؤخراً ضمانات أميركية     أن السلطة ا   كشف مسؤول فلسطيني كبير ،اليوم األحد،     : رام اهللا 
 بتنفيذ كافة اإلتفاقات التي يتم التوصل إليهـا خـالل مـسيرة             إسرائيلعلى صعيد العملية السياسية تلزم      

على استئنافها، ووقف التصعيد اإلستيطاني في األراضـي الفلـسطينية          ) واشطن(المفاوضات التي تعمل    
  .وخاصة شرقي مدينة القدس

ـ    وقال المسؤول  إن مبعوث اإلدارة األميركيـة الجديـد       " وكالة قدس نت لألنباء   "  في تصريحات خاصة ل
للشرق األوسط ديفيد هيل أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل لقائهما مؤخرا في العاصمة عمان               

فـة  أن هيل أكد للرئيس أبو مازن على تمسك الرئيس بـاراك أوبامـا بكا      " بالضمانات األميركية، مضيفاً  
  ".يسرائيلإلتزاماته تجاه العملية السياسية بين الطرفين الفلسطيني واإل
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أن اللقاء الذي جمع الرئيس عباس مع هيل في عمان ركز على إلتزام إدارة أوبامـا                " وأضاف المسؤول   
بكافة تعهداتها للجانب الفلسطيني بإحراز تقدم على صعيد العملية السياسية في غضون العام، فيما طلـب                

ضرورة وجود ضمانات أميركية من أجل عدم مضيعة الوقت في المسار التفاوضـي             " لرئيس من هيل    ا
  ". ذلك بتصعيد أنشطتها اإلستيطانية في الضفة الغربية وشرقي القدسإسرائيلوإستغالل 

ر أن السلطة الفلسطينية تلقت عرضاً أميركياً جديداً بشأن ملفي الحدود واألمن في المـسا             " وأكد المسؤول 
 إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصـمتها القـدس        ٦٧التفاوضي، في وقت يتمسك الجانب الفلسطيني بحدود        

ي لطاولـة   سـرائيل أن هناك حراك كبير على صعيد عودة الطـرفين الفلـسطيني واإل           " الشرقية، مضيفاً 
س وديفيـد  المفاوضات برعاية مبعوثي اإلدارة األميركية للسالم واألمن في الشرق األوسـط ديـنس رو         

  ".هيل
  ١٩/٦/٢٠١١، وكالة قدس نت

  
   االستيطان عقبة أمام السالميعدمن تسارع عمليات تهويد القدس وعريقات  الزعنون يحذر .٦

حذر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون مـن مخـاطر   :  كامل ابراهيم  - سمر خالد    -القدس المحتلة     
وأوضح الزعنـون    . في الوقت ذاته بضرورة وقفها     تسارع عمليات تهويد مدينة القدس المحتلة ، مطالبا       

في تصريح صحفي أن االحتالل بدأ بتهويد منطقة القصور األموية المالصقة للمسجد األقصى المبـارك               
، وتحويل محيط المسجد والبلدة القديمة بالقـدس إلـى حـدائق            »للهيكل المزعوم «وتحويلها إلى مطاهر    

وأشار إلـى أن هـذه األعمـال         .ارع في المدينة إلى أسماء يهودية     توراتية، فيما بدأ بتغيير أسماء الشو     
وغيرها من تدمير للمعالم اإلسالمية األثرية التاريخية والسيطرة على أوقاف إسالمية تابعة للمسجد تـتم               
بسرية تامة وبسرعة فائقة بإشراف مهندسين ومتخصصين ومراقبين من الصباح الباكر وحتـى وقـت               

ار إلى أنهم قد أنجزوا حتى اآلن تركيب عشرات األدراج الحديديـة فـي منطقـة                وأش .متأخر من الليل  
  .القصور األموية، عدا عن المنجزات التي لم تظهر بعد

ي في الـضفة    سرائيلمن جانبه  اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات امس ان االستيطان اإل            
  .ية في وجه عملية السالم في الشرق االوسطالغربية ومدينة القدس المحتلة يشكل العقبة الرئيس
مؤكـدا ان   » هو المدمر لعملية الـسالم    «ي بأنه   سرائيلووصف عريقات في تصريحات له االستيطان اإل      

  .»ية عندما خيرت بين السالم واالستيطان اختارت االخيرسرائيلالحكومة اإل«
مشددا علـى   » نين واستيطان بامتياز  ان الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو هي حكومة مستوط        «ورأى  

 شريك في عملية السالم وان حكومتهـا تتحمـل          إسرائيلما يجري يثبت كل يوم انه ليس لدينا في          «ان  
  .»مسؤولية انهيار هذه العملية

  ١٩/٦/٢٠١١، الرأي، عمان
  
  "ضرائبال" تهديداتها بتجميد أموال "إسرائيل" تطالب الجامعة العربية بدعمها حال تنفيذ السلطة .٧

 تيسير خالـد، عـضو      ، أن يوسف الشايب عن مراسلها   رام اهللا     من    ١٩/٦/٢٠١١،  الغد، عمان  ذكرت
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين             

اينتس، وزيـر الماليـة     نسخة عنه، أمس،  إلى الرد على تهديدات يوفـال شـت           " الغد"دعا في بيان تلقت     
 ان الجانـب    إسرائيلي بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، برسالة واضحة تؤكد لحكومة           سرائيلاإل

الفلسطيني سوف يتخذ من اإلجراءات والتدابير ما يكفي لحفظ حقوقه، بدءا بفرض الضرائب، التي يراها               
ية وانتهاء بوقف العمل    سرائيل البضائع اإل  ، مرورا بمقاطعة  إسرائيلمناسبة على كل بضاعة مستوردة من       

باتفاق باريس االقتصادي الظالم والمجحف بالحقوق الفلسطينية، والذي يشكل بحد ذاته مخالفة صـريحة              
 ضد  إسرائيلوواضحة للقانون الدولي باعتباره يندرج في سياق سياسة الضم االستعمارية، التي تمارسها             
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، والذي يحرم على الدولة القائمـة بـاالحتالل أي          ١٩٦٧ن حزيران   األراضي الفلسطينية المحتلة بعدوا   
  .قوانين أو تدابير اقتصادية يفرض االحتالل من خاللها وحدة جمركية مع األراضي الخاضعة لالحتالل

في الوقت نفسه طالب تيسير خالد بضرورة التوجه إلى الرباعية الدولية ومجلس األمن الـدولي، إذا مـا                  
 للتوقـف عـن سياسـة       إسرائيلديداتها من أجل التدخل وممارسة الضغط على حكومة          ته إسرائيلنفذت  

القرصنة هذه تحت طائلة المساءلة والمحاسبة والعقوبات االقتصادية، حتى ال تتحول هذه الـسياسة الـى                
  .سابقة تكرس شريعة الغاب في العالقات التجارية واالقتصادية الدولية

 الحكومي الدكتور غسان الخطيب، أمس، إن تعطيل تحويل الـضرائب           من جهته قال مدير مركز اإلعالم     
 سيؤثر على وفاء السلطة بالتزاماتها، خاصة أن عوائد الضرائب تشكل حـوالي ثلثـي               إسرائيلمن قبل   

  .فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي السلطة
ل العربيـة تـوفير     الخطيب في تصريحات صحافية إن السلطة الفلسطينية طالبت من جامعة الدو          .وقال د 

  .، لكنها لم تتلق أي رد بهذا الشأنإسرائيلمساعدات مالية في حالة تم تعطيل الضرائب من قبل 
غسان الخطيب، مـدير المركـز   ، أن  د ب أ-رام اهللا   من ١٩/٦/٢٠١١،  الدستور، عمـان   وأضافت

ـ  سرائيلاإلعالم الحكومي التابع للسلطة، قال إن الجهات اإل       ب الفلـسطيني بـأي شـكل    ية لم تبلـغ الجان
وذكر الخطيب أنه من المقـرر أن تحـول          .بخصوص تهديداتها معاودة تجميد أموال عائدات الضرائب      

 بداية الشهر المقبل دفعة جديدة من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها نيابـة عـن الـسلطة                  إسرائيل
ن أن استئناف تجميـد هـذه األمـوال         وحذر الخطيب م  . الفلسطينية وفق االتفاقيات الموقعة بين الجانبين     

سيؤثر على وفاء السلطة الفلسطينية بالتزاماتها، خاصة أن عوائد الضرائب تشكل حوالي ثلثي فـاتورة               "
  ".الرواتب الشهرية لموظفي السلطة

حـسن  . النائب الثاني لرئيس المجلـس التـشريعي، د          ما قاله    ١٩/٦/٢٠١١،  الخليج، الشارقة  ونقلت
أو حتى الـضغوط  ” يةسرائيلاإل“ال يعقل أن يكون خيارنا الوطني مرهونا بالتهديدات “،  ”الخليج”خريشة ل 
تسعى إلى تقويض الحكومة الجديدة قبل أن ترى النور عبر إرسال رسائل            ” إسرائيل“، وأكد أن    ”الخارجية

 والعربيـة   سياسية للشعب الفلسطيني من خالل الضغط المالي، وشدد على أهمية إيجاد البدائل الفلسطينية            
  .غير األخالقية” يةسرائيلاإل“لقطع الطريق على هذه السياسة 

  
  واشنطن أبلغتنا وقوفها ضد التوجه لمجلس األمن لالعتراف بالدولة المستقلة: عريقات .٨

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية صـائب عريقـات إن              : نادية سعد الدين   –عمان  
لغت وقوفها ضد التوجه لمجلس األمن بطلب عضوية دولة فلـسطين علـى حـدود               اإلدارة األميركية أب  

  . في األمم المتحدة، باعتباره إجراء يتجاوز إطار التفاوض١٩٦٧
أثناء وجوده اخيراً في عمان، إن لقاء الرئيس محمود عبـاس بـالمبعوث األميركـي          " الغد"وأضاف إلى   

 يومين في عمان بحث القرار الفلسطيني للحصول علـى          لعملية السالم في الشرق األوسط ديفيد هيل قبل       
  .العضوية في المنظمة األممية، ومسعى واشنطن مع االحتالل الستئناف المفاوضات

من السابق ألوانـه    "وحول البدائل الفلسطينية المطروحة في حال تنفيذ واشنطن ذلك، اعتبر عريقات أن             
في مجلس األمن، ولكن لـه  " الفيتو"قد تستخدم واشنطن الحديث عن ذلك، إذ يدرك الجانب الفلسطيني أنه  

  ".تكلفة على العالم العربي واإلسالمي
من هـذه المعارضـة     "، معلناً عن استغرابه     "التحرك يستند إلى القانون والشرعية الدولية     "وشدد على أن    

ة لصيانة وحفـظ    غير المبررة، ومع ذلك، سيستمر الحوار مع اإلدارة األميركية بهدف إقناعها أنه وسيل            
  ".حل الدولتين وال يتعارض مع العملية السلمية

  ١٩/٦/٢٠١١، الغد، عمان
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  نطالب مصر بتنفيذ وعودها بفتح معبر رفح بشكل كامل ودائم": قدس برس"رزقة لـ .٩
دعت الحكومة الفلسطينية في غزة، المجلس العسكري في مصر، والحكومة المصرية االنتقاليـة،             : غزة

، "والتي رسخ قواعدها النظام المـصري البائـد       "ر في سياستها على معبر رفح الحدودي،        إلى إعادة النظ  
  .مطالبة بتنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها بفتح المعبر بشكل كامل ودائم

وقال الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة في تصريح خـاص               
نحن ننظر بأسف لحالة معبر رفح الحالية، ألنها حالة مزرية تبتز المواطن الفلسطيني،             ": "دس برس ق"لـ  

وتهينه وتضر في أعماله، خاصة أصحاب اإلقامات والمرضى والطالب، فالكثير منهم فقـدوا مـستقبلهم             
  ".بسبب إغالق المعبر

ية االنتقالية الجديدة لم تنفذ علـى       نحن نرى أن الوعود التي تقدمت بها الحكومة المصر        : "وأضاف رزقة 
أرض الواقع، ونظن أن هناك أطرافًا داخلية مصرية تخضع لضغوط تعوق هذه التحسينات، لذلك نريـد                
أن نعلي صوتنا قليالً متجهين إلى المجلس العسكري وإلى الحكومة المصرية برئاسة عصام شرف، لكي               

  ".سطينييتحركوا جدياً لتخفيف هذه الضغوط على الشعب الفل
من حق الشعب الفلسطيني أن يسافر كغيره من الشعوب بآلية وطريقة كريمـة، خاصـة               "وأكد رزقة أنه    

وأن معبر رفح هو الطريق الوحيد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وال يوجد بديل عن ذلـك، فـالبحر        
يحفظ كرامة مـصر    "عبر  ، مطالبا بم  "مغلق والجو مغلق والحدود مغلقة وال يوجد إال هذا المعبر الصغير          

  .، على حد تعبيره"وكرامة الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني والمصري يريدان فتح معبر رفح، وال يريدان العـودة إلـى حالـة الحـصار                 : "وقال

واإلغالق التي تفنن فيها نظام مبارك البائد، وال أحد من أبناء الشعبين الشقيقين يرضى ببقاء هذه الحالـة                  
  ".الة والمزرية على معبر رفحالمذلة والح

  ١٨/٦/٢٠١١، قدس برس
  
  األبد إلىسيختفي " شاليط "أن من "إسرائيل"مصر حذرت ": هآرتس" .١٠

ية عن مصادر امنية مصرية قولها ان الجندي االسير في          سرائيلاإل" هارتس"نقلت صحيفة   : القدس المحتلة 
وصول الى حد وسط في قضية تبـادل        ال إسرائيلمهدد بالضياع في ظل رفض      " جلعاد شاليط "قطاع غزة   

  .االسرى مع حماس
دافيـد  "ي لصفقة التبادل مع حماس    سرائيلوقالت المصادر االستخبارية المصرية للصحفية ان المبعوث اإل       

ي االخير  سرائيلرفض في محادثات اجراها مؤخرا مع الجانب المصري اي تنازل عن العرض اإل            " ميدين
  ".ي لن يتغيرسرائيلال رفضت حماس الصفقة فان العرض اإلفي ح"لصفقة االسرى مهددا بانه 

رفض بـشدة العـرض     " احمد الجعبري "واوضحت المصادر ان رئيس الجناح العسكري لحركة حماس         
  .ي مؤكدا ان استمرار العرض الحالي يعني ان حركته ستنسحب من كافة محادثات التبادل فوراسرائيلاإل

ان تل ابيب ال تعـرف حركـة حمـاس وان           " دينيم"ي  سرائيل اإل واضافت المصادر انها ابلغت المبعوث    
الطريقة التي تتعامل بها بشان صفقة االسرى وعدم استعدادها للوصول الى حلول وسط يعني عمليـا ان                 

ونوهت المصادر المصرية الى حركة حماس ابـدت فـي االونـة االخيـرة               .سيختفي الى االبد  " شاليط"
 التي تتهمها المصادر ذاتها باحباط      إسرائيل بشان صفقة االسرى عكس      استعدادا للتوصل الى حلول وسط    

  .الجهود الطالق سراح اشليط
 ١٩/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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   على الموقف األميركي وهم ومضيعة للوقتالمراهنة": الشعبية" .١١
صـوت  "ع إذاعـة     قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر في مقابلة هاتفية م             :غزة

على الساسة الفلسطينيين الذين وضعوا بيضنا كله في السلة األميركيـة،           ): "٦-١٨(اليوم السبت   " الشعب
أن يعيدوا حساباتهم، فالمراهنة على موقف واضح من الواليات المتحدة ضد االحتالل واالستيطان وضد              

ة تدلل على غيـاب القـراءة للواقـع         السياسات التي تستهدف شعبنا أرضا وشعبا وحجرا مراهنات واهم        
  ".السياسي الراهن في ظل العربدة األمريكية التي تغطي كل السياسات القمعية الصهيونية

وطالب جابر أصحاب هذا النهج بإعادة حساباتهم أو بالرحيل وترك الفرصة لـشعبنا لتقريـر مـصيره                 
  .ومساره، مؤكدا أن أميركا ليست حكما نزيها بل عدو شعبنا

أشار إلى أن من تبع هذا النهج فشل في مصر وسيفشل في فلسطين؛ فالواليات المتحدة عدو شعبنا وهي                  و
التي تزود الكيان الصهيوني بكل االمكانات بدءا من حجر االستيطان حتى آخر طلقـة أو صـاروخ أو                  

  .قذيفة
ضـوخ لإلمـالءات     عاما من العبث بمستقبل شعبنا وقـضيته؟، ومـن الر          ١٨أال يكفي   : "وتساءل جابر 

  ".الصهيونية واألميركية، واإليحاءات العربية الرجعية؟
العمل على برنامج عمل وطني واضح يجند طاقات شعبنا ويستغل اآلفاق المفتوحة            "وشدد على ضرورة    

يجب أن يسقط وأي قراءة تستند لمرجعيات غير قـرارات          " أوسلو"عربيا ودوليا لفضح هذه السياسات، و     
  ".دولية تغطي سياسات االحتالل وتسمح له بالتفرد بالموقف وبالمزيد من اإلمالءاتالشرعية ال

  ١٨/٦/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   تستأنف إصدار المعامالت في لبنان مديرية الالجئين":الديمقراطية" .١٢

يـة اسـتأنفت    ان مديرية شؤون الالجئين في وزارة الداخل      " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "أكدت  
إصدار المعامالت المتعلقة بالفلسطينيين في لبنان، بعد توقفها نتيجة انتهاء مهـام مـدير عـام الـشؤون              

نتيجـة  "السياسية والالجئين، وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تدخل وزير الداخلية مروان شربل               
  ".ان الدولة اللبنانيةجميع أرك"، والتي شملت "االتصاالت والتحركات الشعبية الفلسطينية

ودعت الجبهة في بيان إلى معالجة بعض المشكالت التي تؤثر سلباً على معامالت الالجئين الفلـسطينيين       
المقيمين في لبنان، ومنها وجود آالف الملفات العالقة، أبرزها مشكلة الوالدات المتأخرة ومشكالت فاقدي              

ي المديرية وافتتاح مراكز فـي المحافظـات اللبنانيـة،    األوراق الثبوتية، كما دعت إلى زيادة عدد موظف   
  .بهدف تلبية احتياجات الالجئين المتزايدة

  ١٩/٦/٢٠١١، المستقبل، بيروت
  
   مروان علىفتحلسلطة واالحظر الذي يفرضه إعالم  تطالب برفع البرغوثيفدوى  .١٣

جنة المركزية، قيـادة    طالبت المحامية فدوى البرغوثي، زوجة األسير مروان البرغوثي عضو الل         : غزة
والسلطة باتخاذ قرار في اللجنة المركزية باعتبار اإلفراج عن زوجها الذي يعتبر من أحـد               » فتح«حركة  

وطالبت البرغـوثي   . أعضائها مسؤولية وطنية وتنظيمية وحركية وسياسية وأخالقية من الدرجة األولى         
ذي يفرضه اإلعـالم الرسـمي للـسلطة        نسخة عنه رفع الحظر ال    » البيان«خالل مناشدتها التي وصلت     

والحركة على زوجها، مطالبة في الوقت ذاته بنشر تصريحاته ومواقفه عبـر كافـة وسـائل اإلعـالم                  
  .الفلسطينية

  ١٩/٦/٢٠١١،البيان، دبي
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   ٦٧ ـال" حدود" تجميد االستيطان ويرفضباراك  .١٤
فرانس "في مقابلة مع  اكي، إيهود بارسرائيلوزير األمن اإل، ان ١٨/٦/٢٠١١، ٤٨موقع عربنشر 
في مجلس األمن لمنع ) الفيتو(قال ، إنه يعتقد أن الواليات المتحدة سوف تستخدم حق النقض " ٢٤

  .سبتمبر/ االعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول
دولية، مشيرا إلى أنه على ما يبدو  وقال باراك إنه يأمل أن تتمكن الواليات المتحدة من إقناع الرباعية ال

  .لن يكون باإلمكان إقناع روسيا
وردا على . سبتمبر القادم/ بأن يتم تجديد المفاوضات قبل أيلول% ٥٠ وأضاف أنه هناك احتماال بنسبة 

  .سؤال بشأن المبادرة الفرنسية، قال إنه تجري دراسة كل مبادرة
وقال . ال يمكن وقف البناء في المستوطنات بشكل مطلق وردا على سؤال بشأن االستيطان، أجاب بأنه 

  ".المستوطنون بحاجة إلى بناء بساتين أطفال.. هناك واقع، وهناك زيادة طبيعية"
وادعى أن البناء في المستوطنات يجب أال يقلق الفلسطينيين، باعتبار أنه إذا تم البناء في أراض يتفق 

وعليه، بحسب باراك، فإنها ليست قضية . حصلون عليهاعليها في المفاوضات بأن تكون لهم فسوف ي
  .مهمة

لو يعود األمر ل "زعم إنه   باراك، ان)يو بي آي(،عن ١٩/٩/٢٠١١، الخليج، الشارقة وذكرت
لن تعود إلى ما يسمى " إسرائيل"وأكد أن %". ١٠٠فإن فرصة استئناف المفاوضات هي " يينسرائيلاإل"
  ". تعديالت ضرورية"شطة االستيطانية، ولكنها ستجري  ولن توقف جميع األن١٩٦٧" حدود"
  
  لن نتفاوض مع سلطة تضم حماس : يإسرائيلمصدر  .١٥

لن يكون من "ية العامة عن مصدر سياسي وصفته بالكبير القول إنه سرائيلنقلت اإلذاعة اإل: القدس
  ".الممكن التفاوض مع السلطة الفلسطينية إذا كانت حركة حماس جزءاً منها

حتى إذا لم تنضم حماس إلى الحكومة الفلسطينية فهي ستواصل "المصدر لإلذاعة السبت أنه وأضاف 
وفي أعقاب ذلك فإن أي اتفاق سيتم . السيطرة على قطاع غزة ولن تفسح للسلطة بموطئ قدم في القطاع

  ".التوصل إليه لن يكون قابالً للتطبيق
نية، والتي تم عرضها مراراً وتكراراً في وجدد المصدر شروطه للتفاوض مع رئيس السلطة الفلسطي

  .الواليات المتحدة وأوروبا وخالل لقاءات في البالد مع زعماء أجانب، حسب اإلذاعة
  ١٨/٦/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   بأن تعيش إلى األبد تحت وطأة السيف  "إسرائيل"نتنياهو حكم على : هآرتس .١٦

ى بنيامين سرائيلية اليوم، السبت، أن إعالن رئيس الوزراء اإلرائيلسذكرت صحيفة هآرتس اإل: القدس
 بأن تعيش إلى األبد إسرائيلحكم على "ى غير قابل للحل هو بمثابة سرائيلنتانياهو أن الصراع العربى اإل

  ".تحت وطأة السيف
لتى قدمها  أن الرؤية ا-واعتبرت الصحيفة فى مقال افتتاحى أوردته فى موقعها على شبكة اإلنترنت

ى، كصراع أبدى لن ينتهى، قد قضت على أية آمال معلقة بشأن سرائيلنتانياهو للصراع العربى اإل
التوصل التفاق نهائى أو تفهم أو مصالحة ليس فقط مع الفلسطينيين بل مع العالم العربى واإلسالمى 

  .بأسره
بى ليفنى على نتايناهو أمام ية تسيسرائيلورأت هآرتس أن الهجوم الذى شنته زعيمة المعارضة اإل

الكنسيت كان مبررا، حيث رأت ليفنى أن المواقف التى تتبعها حكومة نتانياهو من شأنها وأد أى اتفاق 
ى من حقه فى أن يحيا حياة سرائيليين والفلسطينيين، فضال عن أنها تحرم المواطن اإلسرائيلسالم بين اإل

  .طبيعية
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 على اتخاذ قرارات صعبة إذا ما إسرائيليفنى حول حتمية أن تقدم وأبدت الصحيفة تأييدها لتصريحات ل
  .أرادت أن تتوصل إلى اتفاق سالم نهائى مع الفلسطينيين

إن ما يضعه نتانياهو كشروط لعقد اتفاق سالم مع الفلسطينيين كاالعتراف بيهودية "وقالت هآرتس 
ى الدولة اليهودية، لن يقبل به عباس أو أى  ، ومن ثم اعتبار الكيان الفلسطينى كيانا أجنبيا علإسرائيل

  ".زعيم فلسطنيى آخر
إن الفرصة األخيرة إلنهاء الصراع القائم تكمن فى قبول نتانياهو "واختتمت الصحيفة مقالها قائلة 

بترتيبات براجماتية لتقسيم األراضى األمر الذى من شأنه أن يقود إلى عالقة جديدة بين البلدين بدال من 
 مجريات األمور فى المستقبل للقبول باالنسحاب الكامل من األراضى وإخالء المستوطنات أن تضطره

  ".وتقسيم القدس
  ١٨/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  حصار غزة مستمر رغم فتح مصر لمعبر رفح: يةإسرائيلمنظمة حقوقية  .١٧

 القنوات بينها وبين الضفة ي أن غزة ما زالت محاصرة طالما لم تفتحإسرائيليؤكد تقرير حقوقي : القدس
  . الغربية وبقية العالم، مشيرا إلى الحالة غير المنتظمة لعملية فتح معبر رفح مع الجانب المصري

 عشرة أسباب توضح عدم كفاية فتح معبر رفح - وتعني بالعربية مسلك -" جيشاه"فقد عددت منظمة 
  . انهاحتى تغدو غزة حرة ومستقلة وقادرة على تلبية احتياجات سك

ية  في تقريرها الصادر أمس، أن فتح مصر لمعبر رفح خطوة إيجابية سرائيلوتوضح المنظمة اإل
  . وجوهرية لكنه ال يلبي كافة احتياجات القطاع

  . وقالت إن حركة المرور متقطعة ومحدودة وغير مستقرة ومن غير الواضح إلى أي مدى سيبقى مفتوحا
كة من غزة وإليها مستمرة وأن حركة المسافرين والبضائع من غزة وتؤكد المنظمة أن القيود على الحر

  . إلى الضفة الغربية ممنوعة حتى عن طريق مصر واألردن
كما نبهت إلى أنه ال يتم السماح إال بخروج شاحنتين فقط من غزة يوميا فيما تنص اتفاقية المعابر على 

 القطاع الذي اعتاد على تصدير منتجاته  شاحنة وهو ما يلحق أضرارا فادحة باقتصاد٤٠٠السماح بـ
  . والعالم) إسرائيل(إلى الضفة و

منذ مطلع العام سمح بإدخال عشر مواد البناء لغزة مقارنة مع ما كان يدخل قبل بدء "ويتابع التقرير 
  ".  وحتى اآلن لم تعلن مصر هل ستسمح بدخول مواد البناء من معبر رفح٢٠٠٧الحصار في 

ر إلى أن استيراد البضائع األخرى بناء على طلب القطاع الخاص يتم بواسطة كذلك يشير التقري
 -إذا سمح باستيراد البضائع عن طريقه-ومن خالل معبر كرم أبوسالم مذكرا بأن معبر رفح ) إسرائيل(

  . يبقى غير مهيأ الستيعاب الكميات المطلوبة
 بدخول مواد المساعدة واإلغاثة اإلنسانية وبحسب التقرير أيضا، لم تعلن السلطات المصرية أنها ستسمح

إلى القطاع، أما المرضى فال يستطيعون دائما السفر مسافة طويلة وصوال إلى مستشفيات مصر في 
  . الوقت الذي يمنعون فيه من تلقي العالج في مستشفيات القدس

  ١٨/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
  التي استهزأت بأسرى فلسطينيين" لأبرجي" يبرئ المجندة يسرائيل اإلاالحتالل .١٨

التي كانت قد " عيدن أبرجيل"عفت محكمة االحتالل الصهيونية أول أمس الخميس، عن المجندة : الخليل
نشرت على صفحة الفيسبوك الخاصة بها، صورا مع أسرى فلسطينيين مكبلي األيدي ومعصبي األعين، 

  .كان قد تم أسرهم على السياج الحدودي مع قطاع غزة
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السالفة الذكر، " أبرجيل"، إنه لن يفتح تحقيقا في ملف "شاي نيتسان"وقال نائب المدعي العام الصهيوني 
تلك الصور التقطت خالل ثالث سنوات "ولن يتخذ بحقها أية إجراءات جنائية أو تأديبية، مبررا ذلك بأن 

  ".وكانت بحسن النية
  ١٨/٦/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  يين تقريباً يخشون اندالع انتفاضة فلسطينية جديدةسرائيلنصف اإل: العاستط .١٩

ي سرائيلكشف استطالع للرأي، أجرته صحيفة عبرية، النقاب عن تفشي القلق في الشارع اإل: الناصرة
  .حيال إمكانية اندالع انتفاضة فلسطينية جديدة

شر من الشهر الجاري، نُفذ بواسطة العبرية االستطالع في الخامس ع/  اليومإسرائيل/وأجرت صحيفة 
ية، المتخصصة في مجال البحوث واستطالعات الرأي، حيث شمل عينة سرائيلاإل/ نيو ويف/مؤسسة 

  .يين، جميعهم يتحدثون اللغة العبريةسرائيلممثلة من اإل
ون من يين قلقسرائيل في المائة من اإل٤٥,٢وكشفت نتائج االستطالع، الذي نفذ بواسطة الهاتف، عن أن 

  .إمكانية اندالع انتفاضة جديدة
  ١٨/٦/٢٠١١قدس برس، 

  
  حتى الموت بدعوى تلبس روح شريرة في جسده" كلب"محكمة يهودية تقضي برجم  .٢٠

، بدعوى تلبس روح "رجم كلب حتى الموت"قضت محكمة دينية يهودية في الدولة العبرية بـ : الناصرة
  . الحكم برشق الحيوان بالحجارة حتى ينفقشريرة في جسده، فيما طلب من أطفال يهود تنفيذ

 أصدرت حكماً بالرجم إسرائيلالعبرية إن محكمة يهودية دينية في / يديعوت أحرنوت/وقالت صحيفة 
  - سبق له أن أهان قضاة المحكمة -حتى الموت على كلب ضال، بسبب اعتقادها بأن روح شخص 

  .تلبست في جسد هذا الكلب
  ١٨/٦/٢٠١١قدس برس، 

  
  ي خطير في سياسة تهويد القدس واألغوارإسرائيلتصعيد :  فلسطينيريرتق .٢١

 الفلسطينية األرضأصدر المكتب الوطني للدفاع عن :  جمال جمال ووكاالت األنباء-فلسطين المحتلة 
ومقاومة االستيطان، في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقرير االستيطان األسبوعي لألسبوع 

وبين التقرير الذي تلقى مراسل . حزيران الحالي) ١٧ إلى١١من( في الفترة يونيو/ ني من حزيرانالثا
 في سياسة تهويد القدس  خطيراً هناك تصعيداًأنفي رام اهللا نسخة منه ) بترا (األردنية األنباءوكالة 

على األراضي ية للسيطرة سرائيلواألغوار، وحرائق يشعلها المستوطنون، في إطار المحاوالت اإل
والعقارات في القدس وخاصة في البلدة القديمة ومحيطها في الشيخ جراح وواد الجوز وسلوان وجبل 

 دونما من أراضي سلوان ٥٥٠ية االستيالء على ما مساحته سرائيلالمكبر، حيث قررت الحكومة اإل
  .وجبل المكبر بالقرب من حي الفاروق وأراضي واد ياصول جنوب األقصى

 خاصة في القدس، ناقشت ما اإلجراءاتخر وخطير ضمن سلسة من آللتقرير فانه في تصعيد  ووفقاً
تسمى اللجنة الفرعية لتسريع البناء االستيطاني مخططات بناء استيطانية توسعية لعدد من المستوطنات 

 بؤرة جديدة، هذه المخططات ٧٩٠٠في الشطر الشرقي من القدس بواقع يصل إجمالها الكلي لنحو 
  . بؤرة استيطانية إلى عدد الوحدات االستيطانية القائمة في شرقي القدس٤٤٠٠تسمح بإضافة ما يقاربس

ي مع الزمن، وضمن محاولة طمس وتدمير للمعالم اإلسالمية سرائيلوقال انه في سباق االحتالل اإل
األقصى المبارك األثرية التاريخية، والسيطرة على أوقاف إسالمية تعتبر جزءاً ال يتجزأ من المسجد 

مطاهر  "إلىتسارع في تهويد منطقة قصور الخالفة األموية، جنوبي المسجد األقصى المبارك، وتحويلها 
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 إلىالمزعوم، ومسار توراتي ضمن مخطط تحويل محيط المسجد األقصى والبلدة القديمة بالقدس " للهيكل
القدس وضعت الفتات بارزة وبلغات ثالث  أطقم تابعة لبلدية االحتالل في أن إلى  وأشار.حدائق توراتية

 من بدالً" الياهو"بدال من شارع السلطان سليمان، ومغارة الصديق " الياهو"تحمل اسم شارع الصديق 
مغارة سليمان وهي المنطقة التي تقع بين بابي العامود والساهرة، من بوابات البلدة القديمة من مدينة 

لمواقع األثرية الفلسطينية شرعت بلدية االحتالل مع وزارة وبين انه ضمن مخططات تهويد ا. القدس
لتنفيذ مشروع تنظيف بركة سلوان التاريخية، وتقدر تكاليف هذا المشروع " تنمية القدس"البيئة وهيئة 

  .يإسرائيل ماليين شيكل ٣بـ
 يائسة وفي األغوار الفلسطينية تواصل سلطات االحتالل مستمر التضييق على المواطنين في محاوالت

ي، عددا من حظائر األغنام وبركسات وبيوت تؤوي سرائيللتهجيرهم، حيث هدمت قوات االحتالل اإل
  .عددا من عائالت بلدة فصايل في األغوار الفلسطينية

  ١٩/٦/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
   متضامنين أجانب وقمع مسيرة بيت أمر ضد الجدارلااعتق :االحتالل .٢٢

قال الناطق اإلعالمي للجنة الوطنية لمقاومة االستيطان في بلدة بيت أمر :  الخليج، وكاالت-رام اهللا 
يوسف أبو ماريا، إن عشرات الجنود منعوا المشاركين بالمسيرة األسبوعية المنددة بالجدار واالستيطان، 
بمشاركة العشرات من المزارعين ونشطاء السالم األجانب، من الوصول إلى منطقة الظهر في المنطقة 

  .المقامة على أراضي المواطنين” كرمي تسور“بية من مستوطنة الغر
ياً، بعد أن اعتدوا على المشاركين بالضرب عرف إسرائيلواعتقل جنود االحتالل متضامناً سويدياً وآخر 
  .من بينهم الناشط راتب يسري الجبور ونجله لؤي

  ١٩/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  األسرى إلى نفحةمصلحة سجون االحتالل تعزل عدداً من  .٢٣

ذكرت مصادر مطلعة من داخل سجون االحتالل أن إدارة مصلحة السجون أقدمت على عزل عدد : غزة
  .واألسرى المستهدفون.  إلى عزل نفحةمن األسرى، حيث جرى نقلهم جميعاً

وتجري مشاورات بين قيادة الحركة األسيرة للرد على هذه الخطوات التصعيدية من قبل إدارة مصلحة 
في وقت يطالب األسرى وسائل اإلعالم وجميع .. لسجون واالتجاه نحو اإلضراب المفتوح عن الطعاما

المؤسسات والجمعيات الحقوقية تسليط الضوء على مطالبات اليمين المتطرف للحكومة الصهيونية 
سرى للضغط على األسرى الفلسطينيين، وأن هناك جلسة يوم األحد للحكومة وعلى أجندتها موضوع األ

  .وتشديد وإضافة مضايقات جديدة بحقهم
  ١٩/٦/٢٠١١، البيان، دبي

  
   السياسيين بالضفة يعتصمون اإلثنينالمعتقلينأهالي  .٢٤

، ٢٠/٦ أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أنها ستنظم، ظهر يوم اإلثنين :نابلس
باإلفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة اعتصامين حاشدين في مدينتي الخليل ونابلس للمطالبة 

 في تصريح صحفي ،وشدد األهالي .الفلسطينية، على الرغم من إتمام المصالحة بين حركتي حماس وفتح
ستستمر حتى اإلفراج عن "نسخة عنه، على أن اعتصاماتهم " المركز الفلسطيني لإلعالم"مكتوب تلقى 
  ".جميع المعتقلين

  ١٨/٦/٢٠١١،  لإلعالمالمركز الفلسطيني
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   اإلسراع بالمصالحةإلىمسيرة في غزة تدعو  .٢٥
اإلسراع في تنفيذ بنود " مصطفى البرغوثي بـ. طالب األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د:غزة

وقال خالل مسيرة نظمتها المبادرة الوطنية إلحياء الذكرى . "المصالحة الوطنية التي وقعت في القاهرة
يجب العمل على حسم القرارات بتطبيق المصالحة الوطنية على أرض الواقع " لتأسيسها إنه التاسعة

 جانب العمل من أجل فك الحصار بكل أشكاله إلىوالعمل على تصعيد المقاومة الشعبية والجماهيرية، 
 خريجو حل مشكلة البطالة التي يعاني منها"لى إودعا البرغوثي  ."عن قطاع غزة من أجل إعادة إعماره

 أهالي الضفة الغربية ومشاركتهم في المقاطعة إلىاالنضمام "وحض أهالي القطاع على . "قطاع غزة
  ."ية التي جاءت رداً على الحصار المفروض على قطاع غزةسرائيلالشاملة للبضائع اإل

الجئين وطالب المشاركون الذين رفعوا العلم الفلسطيني بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وحق العودة ل
  .يةسرائيلوإطالق األسرى من السجون اإل

  ١٩/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
   بتعطيل مشاريع اإلسكان"إسرائيل"ونروا والوكالة تتهم األ المنازل المدمرة ضد ألصحابتظاهرة  .٢٦

التي تنظمها ) ألعاب الصيف( تظاهر العشرات من مالكي المنازل المدمرة أمام المخيمات الصيفية :غزة
وأغلق المحتجون المداخل . ونروا ألطفال الالجئين سنوياً إبان اإلجازة المدرسية الصيفيةألوكالة ا

 البحر في مدينتي رفح وخان يونس احتجاجاً على ما شاطئالرئيسة للمخيمات الصيفية المقامة على 
 للبيوت اللجنة األهلية"وقال رئيس  ."ونروا تنفيذ المشروع اإلسكاني المخصص لهماألتعطيل "وصفوه 
ونروا بالنية بإغالق دائرة الطوارئ والخدمات االجتماعية ألتم إشعار ا" عطية رضوان أنه "المدمرة

مالكي المنازل المدمرة الذين ال " أن إلىوأشار .  للمطالب"ومخازن التموين احتجاجاً على عدم االستجابة
ونروا لجميع ألعدم استجابة ا أعوام، مصرون على استمرار االحتجاجات على ١٠يمتلكون مأوى منذ 

 ألفاً بال مأوى والوكالة تماطل وتتجاهل األمر وال ٤٠"وأوضح أن . " من األهاليإليهمالرسائل الموجهة 
  ."تبدي أي اهتمام بمعاناتهم وظروفهم الصعبة

لبناء،  اإعادةونروا عدنان أبو حسنة نفى للحياة أن تكون المنظمة الدولية تماطل في أللكن الناطق باسم ا
لديهم كل "واعتبر أن مالكي المنازل المدمرة .  المسؤولية عن التعطيليسرائيلاإلمحمالً سلطات االحتالل 

  ."الحق في التظاهر واالحتجاج والغضب
  ١٩/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
   الشعبية لخدمات الالجئين بالضفة تصعد احتجاجاتها ضد األونروااللجان .٢٧

ية لخدمات الالجئين الفلسطينيين، في شمال الضفة الغربية المحتلة، عن البدء  أعلنت اللجان الشعب:نابلس
وقررت اللجان  .١٨/٦ونروا، وذلك ابتداء من يوم السبت األبالخطوة التصعيدية الثانية، ضد وكالة 

تعنت وكالة الغوث وعنجهيتها وتجاهلها لمطالب اللجان، "المضي بالخطوات التصعيدية، بسبب ما قالت 
  .، وإصرارها على سياسة التقليص المستمر في الخدمات"لتي تتضمن أبسط حقوق الالجئوا

تقوم على إغالق مكاتب التشغيل، ومكاتب "وأوضحت اللجان خطوتها التصعيدية الثانية، وقالت إنها 
الشؤون، ومخازن الوكالة، ومنع تحرك سيارات الوكالة والدخول إلى مناطق تجمعات الالجئين، مع 

  .قاء على الخطوات التصعيدية األولى ويستثنى من ذلك التعليم والصحةاإلب
  ١٨/٦/٢٠١١قدس برس، 
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  تواصل االحتجاجات على معبر رفح .٢٨
 على جدد عشرات الفلسطينيين اعتصامهم على بوابة معبر رفح احتجاجاً: كاالتو، أحمد فياض -غزة 

تراجع السلطات المصرية عن تسهيالت فتح المعبر، وإعاقة مرور المسافرين وتردي آلية مرورهم بشكل 
  .أسوأ بكثير مما كان عليه الحال قبل اإلعالن المصري عن التسهيالت مطلع الشهر الجاري

 الذي ينظمه شباب الحراك الشعبي من أجل فتح المعبر بعد أن أعلنوا عن ،الجديدويأتي االعتصام 
، "الشعب يريد فتح المعبر"انطالق نشاطاتهم االحتجاجية من خالل صفحة عبر موقع فيسبوك تحت شعار 

  .للتنديد بممارسات السلطات المصرية التي تتعمد إرجاع حافالت المسافرين الفلسطينيين
ن في مؤتمر صحفي عقدوه أمام بوابة معبر رفح السبت على أن السلطات المصرية لم وشدد المعتصمو

 مسافرا من أصل ست ١٥٠تسمح يوم الخميس الماضي واليوم السبت سوى بمرور حافلتين تقالن 
  .حافالت كانت مصر تسمح بدخولها يوميا قبل اإلعالن عن التسهيالت

  ١٩/٦/٢٠١١نت، .موقع الجزيرة
  
  "أوهام ودعاية"تسهيالت معبر رفح ": رالضمي" مؤسسة .٢٩

عدت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان أن ما أعلنته السلطات المصرية من تسهيالت في إجراءات السفر 
في معبر رفح البري مجرد أوهام ودعاية إعالمية، ال تستجيب لحاجة السكان في قطاع غزة، من حيث 

شمالة، أن أوضاع المسافرين على معبر رفح الحدودي وأكد مدير المؤسسة خليل أبو . الشكل والمضمون
  . هي شكل من امتهان الكرامة اإلنسانية التي تتنافى مع وأبسط مفاهيم احترام حقوق اإلنسان

 فقط ال يكفي  مسافر يوميا٣٠٠ً، إلى أن السماح لعدد ١٨/٦وأشار أبو شمالة في بيان صحفي، السبت 
الذي يعيق حياة السكان وحاجتهم للسفر من أجل العالج والتعليم لحجم المسافرين من قطاع غزة، األمر 

كيف يمكن لألردن أن تفتح حدودها الستقبال ومغادرة آالف : "وتساءل. والعمل وزيارة ذويهم
والذي ..  شخص فقط؟؟٣٠٠ من الضفة الغربية، في حين أن مصر ال تسمح إال لـ الفلسطينيين يومياً

  .  عاما١٥َ سكان قطاع غزة ستكون حصته في السفر مرة واحدة كل  أن كل مواطن منيعني عملياً
بالتوقف عن التعامل مع غزة على أنها حالة أمنية، في ظل االنهيار الكبير "وطالب الحكومة المصرية 

في مستوى حياة السكان والضغوط الهائلة التي يتعرضون لها، والتي من شأنها أن تولد مواقف سلبية 
  ".  خطيرة على مجمل األوضاع في قطاع غزةستكون لها نتائج

تنامي مظاهر الغضب واإلحباط في قطاع غزة، في وقت يسود فيه "من " الضمير"وحذر مدير مؤسسة 
شعور عام أن ال شيء تغير تجاه غزة سواء قبل الثورة المصرية أو بعدها، وبقيت غزة محاصرة 

  . قوله، وفق"مسجونة تعاني من الظلم والقهر من كل األطراف
  ١/٦/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
   ألف تلميذ٥٠ مخيمات حماس الصيفية في غزة بمشاركة انطالق .٣٠

 ألف تلميذ في كافة مناطق ٥٠بدأت حركة حماس أمس مخيماتها الصيفية بمشاركة  :.)ب.ف.ا (– غزة
ركزية وشدد موسى السماك عضو اللجنة الم .قطاع غزة حيث تسعى الحركة إلى تعزيز شعبيتها

وتنفذ في أماكن ... ال تشتمل على أي جانب سياسي أو عسكري"للمخيمات على أن هذه المخيمات 
  ".مفتوحة حيث تشمل ألعابا رياضية مختلفة وأنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية وترفيهية

  ١٩/٦/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                    ٢١٨٠: عدد        ال       ١٩/٦/٢٠١١ األحد :التاريخ

   تلميذألف ٢٠بمشاركة " ٣ارتاج الوق" مخيمها الصيفي تبدأ" القران الكريم والسنة"دار : غزة .٣١
التي يرأسها القيادي في حماس عبد الرحمن " القران الكريم والسنة"بدأت دار :  وكاالت األنباء-غزة 

بمشاركة " القران"الخاصة بتحفيظ " ٣تاج الوقار"الجمل مخيمها الصيفي في المساجد المنتشرة في القطاع 
لمركزية للمخيمات الصيفية لحماس سبب هذه الزيادة وعزا صالح حمدان عضو اللجنة ا.  الف تلميذ٢٠

 حماس فقط أبناء الشعب وليس أبناءمخصصة لكل " المخيمات أن إلى المنتسبين أعدادفي " الكبيرة"
ن حملة  ألىإ  وأشار". التربوية والتثقيفية بنجاحاألهداف الماضية حققت األعوامن مخيمات أ إلى إضافة

  ".لها اثر ايجابي "أشهر في قطاع غزة قبل عدة األسر أالفمة وشملت زيارة حكوالالتي نظمتها " المودة"
  ١٩/٦/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
 من الفلسطينيين يؤيدون اتفاق المصالحة كونه يخدم المصالح الفلسطينية% ٧١ :استطالع .٣٢

" أوراد" والتنمية  أظهرت نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني نفذه مركز العالم العربي للبحوث:رام اهللا
في قطاع غزة، % ٧٥(من الفلسطينيين التفاق المصالحة كونه يخدم المصالح الفلسطينية % ٧١تأييد 

-١٢في الفترة الواقعة بين " أوراد"وشملت نتائج االستطالع الذي نفذه ). في الضفة الغربية% ٦٨و
من الجنسين في الضفة وغزة  من البالغين الفلسطينيين ١٥٠٠ عينة عشوائية مكونة من ١٣/٦/٢٠١١

  . فقهاء، مدير عام أوراد- نادر سعيد. وأجري االستطالع بإشراف د٢,٥+وضمن نسبة خطأ 
ببنود اتفاق " ال يعلمون أبدا"أو " ال يعلمون جيدا"من المستطلعين الفلسطينيين بأنهم % ٥٢صرح 

 اضي برعاية مصر، مقابل الممايو/ المصالحة الذي وقعت عليه كل من حركتي فتح وحماس في أيار
بأن حركتي فتح % ٥٦ويعتقد  .ببنود االتفاق" يعلمون إلى حد ما "أو " يعلمون جيدا"يقولون بأنهم % ٤٧

% ١٧بتشكيل حكومة مستقلة كما نص االتفاق، مقابل" مهتمتين إلى حد ما"أو " مهتمتين جدا"وحماس 
  .بتشكيل مثل هذه الحكومة" تين إلى حد ماغير مهتم"أو " غير مهتمتين أبدا"يعتقدون بأن الحركتين 

جدية "بأن فتح % ٦٧وحول ثقة الفلسطينيين بجدية حركتي فتح وحماس بإنجاح اتفاق المصالحة، صرح 
  .لحماس% ٥٦بإنجاح المصالحة والتوصل إلى وحدة حقيقية، مقارنة مع " جدية إلى حد ما"أو " جدا

درة فتح وحماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث وينقسم المستطلعون الفلسطينيون حول ثقتهم بق
 ١٦عن ثقتهم بقدرة الحركتين على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل % ٤٨عبر 

  .من ذلك" غير واثقين"يعتقدون بأنهم % ٤٨ الجاري كما نصت عليه االتفاقية، مقابل يونيو/ حزيران
ة، اعتبر المستطلعون أن تحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل الحكومة وحول أهم ما جاء في اتفاق المصالح

هي " تحسين الوضع االقتصادي وخلق فرص عمل"من المستطلعين بان % ٤٧يعتقد  و.أهم بنود االتفاق
تحقيق "بأن % ١٩كما يعتقد . من أهم القضايا التي على الحكومة الجديدة أن تضعها على سلم أولوياتها

هو " االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة"بأن % ١٧م األولويات، كما يرى هو ثاني أه" األمن
  ).لكل منها% ٥" (استمرار الدعم الدولي المالي"و" إسرائيلعملية السالم مع "ثالث األولويات، ويتبعها 

ديدة استمرار سالم فياض بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الج%) ٥٢(أيد غالبية الفلسطينيين و
) في غزة% ٤٥في الضفة، و% ٣٨(ال يؤيدون ذلك % ٤١مقابل ) في غزة% ٤٩في الضفة و % ٥٤(
كما أكد سؤال مفتوح طرحه أوراد على المستطلعين اختيارهم سالم فياض كمرشح  .ال يعرفون% ٨و

 على أنهم% ١٨أول، حيث اختاره أكثر من ثلث المستطلعين، كرئيس وزراء للحكومة القادمة، وأكد 
إسماعيل هنية لرئاسة % ١٢هذا واختار حوالي . لرئاسة الحكومة) غير حزبي/مستقال  (يختارون شخصاً

%. ٥، ومروان البرغوثي بنسبة تقارب %٨الحكومة القادمة، وتاله مصطفى البرغوثي بنسبة تصل إلى 
الد ، وكل من محمد دحالن، وخ%١,٥، وأحمد سعدات على نحو %٢أما منيب المصري فيحصل على 

  .لكل منهم% ١مشعل، وجمال الخضري، ومازن سنقرط على حوالي 
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بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، ارتفع التقييم االيجابي ألداء القيادات الفلسطينية في 
من الفلسطينيين أداء الرئيس محمود عباس بأنه جيد أو % ٧٦الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قيم 

قيموه إيجابا قبل % ٦٣وذلك بالمقارنة مع ) في الضفة الغربية% ٧٨ي قطاع غزة و ف% ٧٢(متوسط 
  ".ضعيف"بأن أداء الرئيس عباس ) في الضفة% ١٩في غزة، و% ٢٥% (٢٢وصرح . ستة أشهر

 )في الضفة% ٧٩في غزة، و% ٧٣(بأن أداء الحكومة بقيادة فياض جيد أو متوسط % ٧٦كما صرح 
بأن أداء حكومة فياض % ٢١في حين رأى . موه إيجابا قبل ستة أشهرقي% ٧٠وذلك بالمقارنة مع 

ء الحكومة بقيادة إسماعيل هنية جيد بأن أدا% ٦٣وصرح  ).في الضفة% ١٨في غزة، و% ٢٦(ضعيف 
. قيموه إيجابا قبل ستة أشهر% ٥٤، وذلك بالمقارنة مع )في الضفة% ٥٩في غزة، % ٦٩(أو متوسط 

  ).في الضفة% ٣٠في غزة، و% ٢٩(بان أداءها ضعيف % ٣٠في حين قال 
الرئيس عباس وفي منافسة بين ثماني شخصيات على منصب الرئاسة بين أفراد العينة بشكل عام، حصل 

% ١١، مقابل )في الضفة% ٢٨في غزة، و% ٢٤% (٢٧على أعلى نسبة تأييد بين المستطلعين بلغت 
لكل من % ١لخالد مشعل، وأقل من % ٣سعدات، ول% ٤لكل من هنية ومصطفى البرغوثي وفياض، و

يت في لن يشاركوا في التصو% ١١وعبر  .جبريل الرجوب، ولزهيرة كمال األمينة العامة لحزب فدا
بأنهم لم يقرروا % ١٧، كما صرح )في الضفة% ١٩في غزة، و% ١٤(هذه االنتخابات في حال حدوثها 

  .قالوا أنهم سيصوتون لشخصيات أخرى غير المذكورة% ٦بعد لمن سيصوتون، و
من % ٢٧وقد سئل المستطلعون لمن سيصوتون فيما لو أجريت انتخابات تشريعية اآلن؟ صرح 

لقائمة حماس بقيادة هنية، % ١٣نهم سيصوتون لقائمة فتح بقيادة عباس مقابل المستطلعين عامة بأ
% ٧لقائمة المبادرة بقيادة مصطفى البرغوثي، و% ٨لقائمة من فتح بقيادة مراون البرغوثي، و% ١٠و

لكل من % ١لقائمة الجبهة الشعبية بقيادة سعدات، وأقل من % ٣لقائمة الطريق الثالث بقيادة فياض، و
لم "فهم إما % ٣٠ حزب الشعب وفدا وجبهة النضال والجهاد اإلسالمي، أما المتبقون ونسبتهم قوائم

  .لن يشاركوا في التصويت"أو " يقرروا بعد
أما توقعات أوراد لالنتخابات التشريعية إذا ما عقدت اليوم وضمن نظام القائمة الوطنية والتمثيل النسبي، 

% ١١للمبادرة الوطنية، و% ١١لحماس، و% ١٧ قابلمن األصوات م% ٤٨فإن فتح ستحصل على 
وفيما لو أجريت  .لبقية الفصائل اإلسالمية واليسارية% ٨للجبهة الشعبية، و% ٥للطريق الثالث، و

% ١٣قالوا بأنهم سيصوتون لقائمة مدعومة من عباس، مقابل % ٣١انتخابات مجالس محلية اليوم، فإن 
لقائمة من اليسار % ٥عمها فياض ومصطفى البرغوثي معا، ولقائمة يد% ١٥لقائمة يدعمها هنية، و

  .يدعمها كل من سعدات وبسام الصالحي وزهيرة كمال وأحمد مجدالني
وسئل المستطلعون عن رأيهم في مسألة التزام الحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها باعتراف منظمة 

عن % ٤٢ حول هذه المسألة، حيث عبر ؟ انقسم المستطلعون مناصفة"إسرائيل"ـالتحرير الفلسطينية ب
منهم % ٤٢، بينما رفض إسرائيلتأييدهم اللتزام الحكومة الجديدة باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية ب

أما فيما يتعلق باالتفاقات السابقة الموقعة  .عن عدم وجود رأي محدد لهم بهذا الشأن% ١٤ذلك، وعبر 
من المستطلعين اعتراف حركة حماس باالتفاقات السابقة، % ٤٦ والمنظمة، فقد أيد "إسرائيل"ما بين 
  .منهم عن عدم وجود رأي محدد لهم بهذا الخصوص% ١٦رفضوا ذلك، كما عبر % ٣٨مقابل 

  ١٨/٦/٢٠١١، قدس نت لألنباءوكالة 
  
   شاحنة دواء إلى غزة٢٠ تجهيز تبدأرام اهللا  .٣٣

جهيز عشرين شاحنة من المواد الطبية واألدوية بدأت وزارة الصحة الفلسطينية في رام اهللا أمس بت: غزة
وبينما كانت  .لشحنها إلى قطاع غزة خالل اليوم وغد االثنين، لكسر جزء من أزمة الدواء المتفاقمة

ي سمحت بإدخال األدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم سرائيلسلطات االحتالل اإل
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انتهينا من جميع ": قال رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا.. حدأبو سالم، اعتباراً من اليوم األ
 إلى أنه ، الفتاً"اإلجراءات الالزمة مع سلطات االحتالل إلدخال األدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة

 شاحنات ١٠وأشار إلى أنه سيتم االثنين إدخال  . شاحنات محملة باألدوية لغزة األحد١٠سيتم إدخال أول 
  .ى من األدوية لغزةأخر

  ١٩/٦/٢٠١١، البيان، دبي
  
  األطباء الفلسطينيون يعلقون اإلضراب: الضفة الغربية .٣٤

أعلنت نقابة األطباء الفلسطينيين أنها قررت تعليق إضراب األطباء العاملين في القطاع .): أ.ب.د(
وقال  .حل األزمةالحكومي لمدة شهر عقب اجتماع قيادتها أمس مع الرئيس محمود عباس الذي تدخل ل

إن تعليق اإلضراب جاء تقديراً واحتراماً لمواقف "نقيب األطباء جواد عواد عقب لقائه عباس في رام اهللا 
وأوضح أن عباس  ."الرئيس المتفهمة لمطالب األطباء وإصداره أوامر بإيجاد الحلول المناسبة لألطباء

تابعة مطالب األطباء مع الجهات المعنية وإيجاد كلف أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم بم
نأمل في أن تكون نتائج جهود الرئاسة إيجابية، تكفل لألطباء "وخلص إلى القول . حلول جذرية لها
  ."حقوقهم العادلة

  ١٩/٦/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 
  
   على أمن المملكةشخصيات عشائرية أردنية تطالب بطرد دحالن وتعتبره خطراً .٣٥

، الحكومة "٣٦تيار الـ "طالب تيار سياسي مكون من شخصيات عشائرية أردنية، يعرف باسم  :عمان
 على أمن فتح محمد دحالن من األردن، باعتباره يشكّل خطراً األردنية بطرد القيادي السابق في حركة

 االحتالل طرد هذا المتعاون األكبر مع"ودعا بيان صادر عن اللجنة اإلعالمية للتيار إلى  .المملكة
، بعد أن تم طرده من " من تحت محاوالته لكسب أرض لفكره المريضي، وسحب البساط فوراًسرائيلاإل

على ضوء المعلومات الواردة عن كولسات وترهات سياسية لطريد السلطة "وقال التيار إنه  .حركة فتح
األردني يطلب من ) ٣٦(الـالفلسطينية محمد دحالن مع قوى مشبوهة على الساحة األردنية؛ فإن التيار 

السلطات األردنية طرد هذا المتعاون األكبر مع االحتالل الصهيوني وسحب البساط فورا من تحت 
  ".محاوالته لكسب أرض لفكره المريض بعد أن خسرها في سلطته الفلسطينية

  ١٨/٦/٢٠١١قدس برس، 
  
  سنبقى إلى جانب الحق الفلسطيني :بهية الحريري تستقبل وفداً فلسطينياً .٣٦

 من بيروت ضم القنصل  فلسطينياً وفداً في جنوب لبنان استقبلت النائبة بهية الحريري في مجدليون:صيدا
في سفارة فلسطين في لبنان محمود األسدي يرافقه قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان العميد صبحي 

ت سمير أبو عفش ومسؤول اللجان  في بيرورأبو عرب وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحري
الشعبية الفلسطينية في بيروت أبو عماد شاتيال ومسؤول اللجان الشعبية في التجمعات الفلسطينية في 

  . بيروت محمد كيال-بيروت أحمد كنفاني ومسؤول اللجنة الشعبية في مخيم الداعوق 
واللجان الشعبية لمخيم الداعوق وبين وأطلع الوفد الحريري على أجواء اللقاء الذي تم بين وفد من فتح 

  . قباني أمام هذا الوفد وتداعياتهإلىالشيخ محمد رشيد قباني وما نسب من كالم اللبنانية مفتي الجمهورية 
عالقتنا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية هي عالقة تكوين وأي مشكلة : "وقالت الحريري للوفد

يعتها يمكن معالجتها بهدوء، ألننا في لحظة من أدق اللحظات التي ال تشوب هذه العالقة مهما كانت طب
قضيتكم قضيتنا، فساعدونا على تفويت الفرصة على من يحاول . سنبقى معكم وبجانبكم. تتحمل أي خلل

 - نسمح ألحد بأن يعمل على إحداث شرخ لبناني أن ويريدنا أن نقع فيه، فال يجب  يحفر لنا فخاًأن
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في مرحلة في غاية الدقة تتطلب منا أعلى درجات المسؤولية في مواجهة وحل أي مشكلة نحن . فلسطيني
  ".تواجهنا

هذه الدار دار الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستبقى دار الشعب الفلسطيني "وأكد الوفد للحريري أن 
ن على الرغم من وحاضن قضاياه والداعم لحقوقه، وان مقام دار اإلفتاء في لبنان محفوظ لدى الفلسطينيي

  ".الخطأ الذي وقع
  ١٩/٦/٢٠١١، بيروت، المستقبل

  
  "إسرائيل" لضابط كبير في الجيش اللبناني متهم بالتعامل مع  عاما٢٠ً السجن .٣٧

أدان القضاء العسكري قائد مدرسة الوحدات الخاصة في الجيش اللبناني، العقيد :  يوسف دياب- بيروت
، وتزويدها بوثائق )الموساد(ية سرائيلمع االستخبارات اإلالتعامل "الركن منصور دياب، بجرائم 

ومعلومات عن أماكن مدنية ومواقع وشخصيات عسكرية يجب أن تبقى سرية، واالتصال بالعدو، ليوفر 
له الوسائل لمباشرة العدوان على لبنان، ومعاونته على فوز قواته وإقامة العالقات معه بغية تسهيل 

وقضت المحكمة العسكرية،  ."ده بمعلومات ووثائق تؤثر على األعمال العسكريةأعماله العدوانية، وتزوي
في حكم أصدرته بإجماع كل أعضائها، بإنزال عقوبة األشغال الشاقة مدة عشرين سنة، بحق العقيد 

  . سنة٢٠ إلى ١٥ بحق هذا الضابط من دياب، وتجريده من حقوقه المدنية، بعدما رفعت العقوبة تشديداً
  ١٩/٦/٢٠١١ألوسط، لندن، الشرق ا

  
   مجموعة عمالء في صفوف الحزباعتقال: "ناو ليبانون"لـمصادر قيادية في حزب اهللا  .٣٨

 مجموعة من العمالء في صفوف اعتقال" NOW Lebanon"أكدت مصادر قيادية في حزب اهللا لموقع 
اإلطار التنظيمي الحزب خالل األيام الماضية، وإذ آثرت عدم الخوض في عدد ومراكز المعتقلين في 

اعتقال عدد من عناصر الحزب بعدما تبين تعاملهم " المصادر القيادية في حزب اهللا بتأكيد اكتفتللحزب، 
أحد المتعاملين المعتقلين هو قريب لمسؤول بارز في حزب اهللا "، مشيرةً إلى أن "يسرائيلمع العدو اإل

  ".إضافة إلى أن من بين المعتقلين رجل دين
  ١٨/٦/٢٠١١،  ليبانونموقع ناو

  
   لصفوفه"الكمي والنوعي"ي سرائيلصدمة داخل حزب اهللا من حجم االختراق اإل": الراي الكويتية" .٣٩

 تطوراً ربما يكون األخطر على إسرائيلوسجلت الحرب االستخبارية بين حزب اهللا : خاص الراي
  . منهااألماميةبما ياً ال سابق له في صفوفه، ورإسرائيل مع اكتشاف الحزب خرقاً اإلطالق

، وهو "كمها ونوعها"ية داخل حزب اهللا يتمثل في سرائيل في الشبكة اإلإثارة األكثر أنوعلمت الراي 
  .يين في كشف هذا االختراقسرائيل الذي يعتبر صدمة للحزب في حجم اختراقه وصدمة لإلاألمر

يين في مواقع متفاوتة في حزب لسرائي عدد الذين تم اكتشاف صالتهم باإلأنوفي معلومات خاصة للراي 
  . الحجم المدوي لهذا االختراقإلى اليدين، في مؤشر أصابعاهللا، وبعضها مواقع مرموقة، تجاوز عدد 

، الفتة "يتصوره الخيال" أن ال يمكن "إسرائيل"ـن بعض الذين جرى اكتشاف عالقتهم بأ إلىوأشارت 
  .أشهرظيمي للحزب تم منذ نحو ثالثة  إلقاء القبض على هذه الشبكة في الجسم التنأن إلى

 أن حزب اهللا ألقى القبض على شبكة عمالء داخل جسده التنظيمي وأن أحد "جنوبية"وأورد موقع 
وذكر المصدر أن كادراً آخر اعتقل هو من  .المعتقلين هو رجل دين يتبوأ مسؤولية تنظيمية في حزب اهللا

 أن مهمته التنظيمية واألمنية داخل الحزب كانت افوأضبلدة حاروف قضاء النبطية ومن آل عطوي، 
 مع أحد وجهاء بلدة "جنوبية"وفي اتصال أجراه موقع  .تتصل بجانب من عالقة الحزب بإيران وسورية
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 صحة المعلومات المتداولة عن اعتقال حزب اهللا أحد كوادره المعروفين أكدحاروف في قضاء النبطية 
  .ي البلدة، وهو محمد عطوأبناءمن 

  ١٩/٦/٢٠١١الراي، الكويت، 
  
  تسلالً وخطف فلسطينيْين في سيناءحبس فلسطيني لدخوله : مصر .٤٠

. س فلسطيني تمكن من دخول سيناء بغير الطـرق الـشرعية          قررت جهات التحقيق المصرية حب    : سيناء
احتياطيـاً  )  عامـاً  ١٦(وأشار مصدر أمني إلى قيام جهات التحقيق بحبس الفلسطيني محمد أبو هجرس             

على ذمة التحقيقات لدخوله األراضي المصرية في سيناء بغير الطرق الشرعية، مضيفاً انه أوقف داخل                
  .العريششاليه كان يقيم فيه على ساحل 

 رفح الـدولي    -من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية إن مسلحين خطفوا فلسطينيين في طريق العريش              
وأضافت . وهما في طريقهما إلى قطاع غزة عبر معبر رفح قادمين من خارج مصر عبر مطار القاهرة               

رس لنقلهما مرحلين   أن الخاطفين أوقفوا حافلة صغيرة كانت تقل الفلسطينيين من مطار القاهرة برفقة حا            
واصطحب المسلحون  . من المطار إلى معبر رفح لعدم حصولهما على موافقة لدخول األراضي المصرية           

وا الحارس والسائق في منطقة تبعد نحو عشرة        الفلسطينيين داخل شاحنة إلى جهة غير معلومة، فيما ترك        
وتقوم الجهات األمنية المعنية بجمع االستدالالت لكشف مالبـسات الحـادث           . كيلومترات من معبر رفح   

  .وتحديد هوية المسلحين لسرعة إعادة الفلسطينيين المخطوفين وتوقيف الجناة
  ١٩/٦/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  معبر رفحعلى  مصر ترفض االحتجاجات الفلسطينية .٤١

مصر تـرفض االحتجاجـات الفلـسطينية التـي تطالـب بعبـور       «قال إن    مصدر أمني مصري  : غزة
، في إشارة إلى بعض المطلوبين      »الفلسطينيين من خالل معبر رفح من دون أية قوائم ومحظورات أمنية          
ال بـد   «: أضاف في تـصريح   و. لالشتباه بهم بارتكاب جرائم أو مخالفات أمنية على األراضي المصرية         

للسلطات المصرية معرفة الموجود على أراضيها، ومن حقها رفض أي شخص للدخول إلى مصر فيمـا                
  .»تراه خطراً على األمن المصري، ومن حقنا رفض أي شخص غير مرغوب فيه

تبـاراً  منذ تشغيل معبر رفح وفقاً لآللية الجديدة اع       «إلى ذلك، قال مصدر مصري مسؤول في المعبر إنه          
حتى صباح اليـوم    ) في االتجاهين (الماضي، بلغ إجمالي عدد الذين اجتازوا المعبر        ) مايو( أيار   ٢٨من  

 مسافراً، فيما غادرها إلـى      ٥٨٦٩ فرداً، إذ وصل إلى مصر قادماً من قطاع غزة           ٤٨٦ ألفاً و  ١٣) أمس(
  .» شخصا٧٦١٧ًالقطاع 

  ١٩/٦/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  اقتراح ألماني فرنسي مصري لصفقة شاليط: "إسرائيل" تلفزيون .٤٢

القناة الثانية النقاب عن تفاصيل جديدة ووسطاء جدد فيما يتعلق   كشف التلفزيون اإلسرائيلي:بيت لحم
  .بصفقة الجندي اإلسرائيلي المأسور لدى فصائل المقاومة بقطاع غزة جلعاد شاليط

 نقاط ٣ يتكون من  جديداً مقترحاًأعدتا وفرنسا ألمانيافان " بودي سيغل" المراسل السياسي للقناة وعن
 كما ،وقال التلفزيون اإلسرائيلي . بتنفيذ صفقة شاليطلإلسراعجرى تقديمها للمجلس العسكري المصري 

 وفرنسا على ألمانيات انه وبعد سقوط الرئيس المصري حسني مبارك عمل: هذه الليلة" معا"رصدته وكالة 
  :تحريك الصفقة وفقا للبنود الثالثة التالية

  . فلسطينيأسير ألف عن باإلفراج الصفقة إتماماالتفاق على : أوالً
  .تخفيف الحصار عن قطاع غزة وتسهيل عمل المعابر: ثانياً
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   قطاع غزةإعمار إعادةالسماح بتنفيذ مشاريع : ثالثاً
 سراح إطالق على "إسرائيل" مسالة اعتراض أن متابعة هذا الملف من خالل" معا"وقد علمت وكالة 

 إطالق يتم أن مكان سكنهم بالضفة الغربية حظيت باقتراح جديد فحواه إلى المؤبدات األسرىعشرات 
  . الضفة الغربيةإلى غزة وليس إلى األسرىسراح هؤالء 

  ١٩/٦/٢٠١١وكالة معاً اإلخبارية، 
  
  من أجل اعالن الدولة الفلسطينيةنعمل جادين :  أشتونكاثرين .٤٣

سيناقش االتحاد االوروبي أن أكدت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين أشتون :  عهود مكرم-بون
ركز على ملف سورية ياألوضاع في الشرق األوسط ، وسوف ، على  في لوكسمبورغهاجتماعخالل 

ونحن نرى أن السالم في .  الفلسطينية والسلطةإسرائيلوالسالم، والعمل على بدء المفاوضات بين 
، ونعمل جادين من أجل اعالن ١٩٦٧الشرق االوسط ال بد أن يكون مبنيا على المفاوضات على حدود 

  . بمطالب الرباعية الدولية ووقف االستيطان وفتح الحوارإسرائيلالدولة الفلسطينية، ويهمنا أن تلتزم 
خارجية األلماني األخيرة الى المنطقة والمشاورات التي أجراها، كما أننا سنستمع الى نتائج زيارة وزير ال

  .وكل هذه الجهود تنصب في ملف صياغة الدبلوماسية األوروبية في ظل األوضاع الجارية في المنطقة
  ١٩/٦/٢٠١١، عكاظ، جدة

  
  ميركل وساركوزي يطالبان بإطالق سراح شاليط فورا .٤٤

 والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، في مؤتمر صحفي يوم طالبت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل،
ي األسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، فورا في إطار سرائيلأمس الجمعة، بإطالق سراح الجندي اإل

  .صفقة تبادل أسرى سريعة
أن خلفية مطالبة ميركل وساركوزي بإطالق سراح شاليط تعود " يديعوت أحرونوت"ومن جهتها كتبت 

  .ة اتفاق تبادل أسرىإلى مسود
 ١٠٠٠ونقلت عن مصادر في مكتب المستشارة األلمانية قولها إن المسودة تتضمن إطالق سراح نحو 

وبحسب الصحيفة فإن الذراع العسكري لحركة حماس هو الذي يعيق إنجاز . أسير فلسطيني مقابل شاليط
  .صفقة التبادل

  ١٨/٦/٢٠١١، ٤٨ موقع عرب
  
  ميناء العريش المصري أمس قادمة من أوروباتصل  "ماتأميال من االبتسا"قافلة  .٤٥

إلى ميناء العريش المصري أمس قادمة من أوروبا محملة » أميال من االبتسامات« وصلت سفينة :غزة
  .بمساعدات إنسانية وطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
األوروبية وصلت » من االبتساماتأميال «وقال الربان جمال عبد المقصود مدير ميناء العريش إن سفينة 

  . منظمات وجمعيات أهلية أوروبية١٠بالفعل إلى ميناء العريش وهي تحمل مساعدات أوروبية من 
وأضاف عبد المقصود أنه سيتم تفريغ حمولة السفينة ومن المنتظر عبورها إلى غزة عن طريق معبر 

 كانوا على متن السفينة نزلوا في ميناء  ناشطا أوروبيا وعربيا٦٢رفح اليوم األحد ، مشيرا إلى أن 
  . اإلسكندرية ثم إلى العريش برا

  ١٩/٦/٢٠١١، البيان، دبي
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                    ٢١٨٠: عدد        ال       ١٩/٦/٢٠١١ األحد :التاريخ

  ! الغرب ينظر للفلسطينيين بأنهم دجاج:  أمريكيةكاتبة .٤٦
وصفت كاتبة أمريكية معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر بأنها مطابقة لمعاناة طيور الدجاج في : لندن

  .األقفاص
البريطانية الجمعة إن الفلسطينيين " تلغراف"التي نشرت مقالها في صحيفة " أليس والكر"بة وقالت الكات

يعيشون عذابات يومية من القهر والغم، كما الدجاج الذي يعيش وضعا مزريا في أقفاصه الضيقة في 
ا، دونما وأضافت أن الناس الذين يحبون تناول أطباق الدجاج على موائدهم، سيجدونه شهي .المزرعة

  .التفكير في الوضع البالغ األسى الذي عاشته تلك الطيور الداجنة
إلى مساعدة الشعب الفلسطيني للخروج من أزماتهم اليومية المتمثلة في الحصار " والكر"ودعت الكاتبة 

  .الخانق ليعيش إنسانيته وحقوقه
ح كلبٍ في مأزق، أكثر مما قد تعيره ونقلت الصحيفة عن الكاتبة أن الدول الغربية قد تعير اهتماما لنبا

  .للفلسطينيين، بل قد تمارس عليه ضغوطًا أكثر رغم الضغط الممارس عليه أصالً
وأشارت إلى أن الفلسطينيين شعب قادر على ممارسة الديمقراطية وحقوقه السياسية، ويجب أن يوفر له 

  ". الشريرةإسرائيل"الحماية من 
ينيون إلى قصة بائسة وضحايا تعلو وجوههم عالمات الحزن ويحملون لألسف لقد تحول الفلسط: "وقالت

  ".رسائل ملطخة بالدماء ويطلبون االستغاثة
يين على الحدود سرائيللو كنت فلسطينية من غزة، فلن أرشق اإل"مقالتها بالقول " والكر"واختتمت 

وأوبخ األمريكيين كذلك الذين ، )جرأة األمل(بالحجارة فقط؛ بل سأهينهم من خالل المشاركة في أسطول 
  ".يتباكون على موت فقمة مائية هناك أكثر مما يبدونه من اهتمامٍ واجب للفلسطينيين
  ١٧/٦/٢٠١١، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية 

    
  »٢أسطول الحرية«سفينتان فرنسيتان تشاركان في  .٤٧

لذي سينطلق من اسطنبول لكسر ا» اسطول الحرية« ستنضم سفينتان فرنسيتان الى : أ ف ب-مرسيليا 
  ).يونيو(ي على غزة على ان يصلها نهاية حزيران سرائيلالحصار اإل

كلود ليوستيك في مدينة مرسيليا جنوب شرق » سفينة فرنسية من أجل غزة«وقال الناطق باسم حملة 
نطلق من المرفأ السفينة الفرنسية التي ستبحر الى غزة موجودة حالياً في البحر المتوسط، وست«فرنسا ان 

  .»الذي ترسو فيه حالياً في اليونان
  ١٩/٦/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   يريد معبراً كريماًالشعب .٤٨

  يوسف رزقة. د
العبارة التي تُكثر غزة من ترديدها على صفحات الفـيس بـوك ، وأمـام               ) الشعب يريد فتح معبر رفح    (

اركت فيها قطاعات متضررة من الشعب      وسائل اإلعالم في االعتصامات والوقفات االحتجاجية ، التي ش        
  ).المرضى، والطالب، وأصحاب اإلقامات ، والممنوعون من السفر(ومنهم 

الشعب الفلسطيني والشعب المصري يريدان فتح معبر رفح ، وال يريدان العودة إلـى حالـة الحـصار                  
قيقين يرضى ببقاء هذه الحالة     ال أحد من أبناء الشعبين الش     . واإلغالق ، التي تفنن فيها نظام مبارك البائد         

الحق في السفر الكريم حق إنساني وقانوني كالحق في الحيـاة           . المذلة والحالة المزرية على معبر رفح       
والحق في التعليم والحق في العالج ، فلماذا يحرم الفلسطيني في غزة دون شعوب العالم من حقـه فـي                    

 مصر المجلس العسكري ، أو مصر عصام شرف من          ما الذي يمكن أن تحققه مصر الثورة ، أو        ! السفر؟
  !وراء إغالق المعبر ، وإذالل المسافر الغزي ، وابتزاز المرضى وأصحاب اإلقامات وطالب العلم؟
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من حق قطاعات الشعب الغزي المتضرر من سياسة التحكم السلبي في المعبـر والـتحكم فـي أعـداد                   
ا الشعارات التي تطالب شباب ميدان التحرير والثـورة         المسافرين يومياً من حقهم أن يحتجوا وأن يرفعو       

ال يعقل أن تكون مصر العروبة مفتحة األبواب والـسماء أمـام            . بالوقوف مع غزة من أجل سفر كريم        
سفر اليهود واألمريكان ، والهنود واألفارقة وكل من يرغب بالسفر إليها بينما تحرم غزة التي تدافع عن                 

  .إلنساني والقانوني في السفرشرف األمة من هذا الحق ا
ولم تـسمح   )  حافالت ٨(من مجموع   )  حافالت ٦(باألمس أرجعت سلطات المعبر في الطرف المصري        

سلطات . إال بسفر حافلتين فقط بغرض تأديب غزة على احتجاجاتها السلمية ضد اإلذالل في معبر رفح                 
فع عدد المسافرين إلى ما يزيد عـن        المعبر التي أعلنت عزمها إدخال تحسينات على معبر رفح وعن ر          

 مسافراً يومياً، وتقليص عدد المرجعين نكصت عن وعودها وكان أكبر رقم دخل في اليوم الواحـد                 ٥٥٠
 مسافراً وتراجعت إجراءات السفر إلى الخلف وفقد كثيـر مـن            ٤٥٠في األسبوع المنصرم ال يزيد عن       

مرضى وأصحاب الحاالت الخاصة أمام اإلعالم ، ولم        المسافرين إقاماتهم في الخليج والسعودية ، وبكى ال       
  .يعد بإمكان الغزي الصبر على الحالة المذلة واالبتزاز

ال يوجد مصري واحد يقبل بهذه السياسة المذلة وغير المبررة، وال يوجد فلسطيني واحد يملـك تفـسيراً           
سفراً حراً كريمـاً ، وال نقبـل        نريد  . دقيقاً في سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات معبر رفح           

إهانة المسافرين وال ابتزازهم ، وليس صحيحاً أن سلطات المعبر في الطرف المصري تتعرض لضغوط               
ية وأمريكية ، فمصر تملك قراراً سيادياً ال يشاركها فيه أحد، وقد قالت القيادة المـصرية عقـب                  إسرائيل

  .ح كان عمالً مشيناً مارسه مبارك ضد غزةالثورة وعلى لسان نبيل العربي إن إغالق معبر رف
  ١٨/٦/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
   أكبر المتضررين من سقوط الديكتاتوريات العربية"إسرائيل" .٤٩

  فيصل  قاسم
  الشعوب العربية قررت كنس أنظمة الطغيان المتصهينة إلى مزابل التاريخ

يام بشكل حثيث ومحموم للغايـة فـي الـدوائر          ي هذه األ  سرائيلبعيدا عن عيون اإلعالم ينشط اللوبي اإل      
السياسية األمريكية والغربية عموما جنبا إلى جنب مع اللوبي اإليراني ولوبيات عربية أخـرى للـضغط                
على دوائر صنع القرار الغربية كي تفرمل المد الثوري الذي يجتاح المنطقة العربية، ويهدد مزيدا مـن                 

ذا الكالم ليس أبداً مجرد تكهنات وافتراءات، بل وقائع مؤكدة ومثبتة،           وه. الديكتاتوريات الحاكمة بالسقوط  
فـال  .  وبعض القوى اإلقليمية األخرى من الثورات العربية المباركـة         إسرائيلفهناك خوف كبير ينتاب     

، فهو عداء صوري لالستهالك المحلي ال أكثر وال أقـل،           سرائيليغرنكم العداء العربي الرسمي المعلن إل     
صود للتطبيق على أرض الواقع في معظم األحيان، لكن ليس بسبب الضعف العربي، بـل ألن                وغير مق 

الذين يتظاهرون بالعداء لألعداء ال يريدون تطبيقه أصال، والويل والثبور وعظائم األمور لمـن يحـاول                
و تفريـغ   إنه مجرد حبوب لتخدير الجماهير، أ     . وضع ذلك العداء موضع التنفيذ، فإنه سيلقى عقابا مريرا        

  . شحناتها النضالية في الهواء الطلق بدال من تحضيرها فعال لمعركة التحرير الحقيقة
 المزعومة على مدى عقود لـم تكـن         إسرائيلوهناك الكثير من اإلشارات ألولي األلباب على أن معاداة          

ريقـة مختلفـة    فلو كانت األنظمة العربية تعادي العدو فعال لعاملت شعوبها بط         . أكثر من لعبة مفضوحة   
تماما، ولما وضعتها تحت األحذية الثقيلة لعشرات السنين، ولما نزعت منها كل قيم النخـوة والمواجهـة                 

لقد أخصى الطغاة العرب مجتمعاتنا، وحولوها إلى زرائب لألغنام وحظائر للنعـاج            . والتحدي والمقاومة 
  . على جميلهم الذي ال يقدر بثمنوال شك أن أعداءنا ممتنون جدا للمستبدين العرب. وأقنان للدجاج
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 اإلقليمية على ترتيبات وعلى توازن للرعـب        إسرائيلقامت سياسة   : " ي آلوف بن  سرائيليقول الكاتب اإل  
 من غضب الرعـاع     إسرائيللقد نظر إلى سلطتهم على أنها حاجز طبيعي يقي          . مع الديكتاتوريين العرب  

  ". نشر الديمقراطية دون رقيب " حدة من محاولة ويحذر آلوف الواليات المت". في الشارع العربي 
 كل إستراتيجياتهم الـسياسية     إسرائيللقد بنى قادة    .  إذن مع الديكتاتورية للعالم العربي قلبا وقالبا       إسرائيل

والعسكرية واالقتصادية للهيمنة على المنطقة والتحكم بها على دعم الخيار الديكتاتوري في منطقتنا، فهو              
لم بالنسبة للصهيونية واألكثر قدرة على تلبية حاجاتها واستتباب األمن والهدوء لهـا، فهـو               األنجع واألس 

ية المتمثلة أوال وقبل كل شـيء بكـبح         سرائيليقايض فساده ووحشيته وتشبثه بالسلطة بتلبية المتطلبات اإل       
  .  قريرة العينإسرائيلجماح الشارع، ووضعه تحت النعال كي تنام 

إنـه حلـف    .  واألنظمة مصلحة مشتركة في أن تبقى هذه الشعوب خانعة ومستلبة          يلسرائمن هنا فإن إل   
  .األحالف الذي يحارب من أجله هؤالء بالنواجذ واألنياب لبقائه على قيد الحياة

 والقاضـية   إسـرائيل إذن هي معادلة واتفاق شرف وجنتلمان، وإن كان غير معلن، بين هذه األنظمـة و              
، وكلما أمعنت هذه األنظمة في القمع والطغيان كلما حصلت على درجات عالية             بمقايضة االستبداد بالبقاء  

في تقييم األداء السياسي، ورضا ممن يدير لعبة الشطرنج غير المتكافئة هذه، وبالتالي تفويـضا أطـول                 
وكان أحد شروط هذه المعادلة زرع التخلف، وإنتاج الفقر، وتغريب المجتمعات وإضـعاف             . لالستمرار

 على المقاومة وتقويض األسس التي تقوم عليها الدول الحديثة ونشر الفساد على أوسع نطاق، لكي                القدرة
سوبر  " إسرائيلوها هي تلك المعادلة تؤتي أكلها بأن أصبحت         .  الوحيدة القوية في الميدان    إسرائيلتبقى  
ذم وكيانات ضعيفة مفككة    في هذه المنطقة، بينما تداعت تلك الدول واألنظمة الفتاكة وأصبحت شرا          " بوار  

 فلن تكـون قـادرة      إسرائيلومهما تفعل   . وهشة تصارع من أجل البقاء في وجه شعوب فاض بها الكيل          
على أن تكافئ هذه األنظمة على هذا اإلنجاز العظيم الذي بدا قاب قوسين أو أدنى على شـفى االنهيـار                    

  . تحت ضغط الشعوب التي بدأت تكسر قيودها أخيرا
.  أو أمريكا تفضلهم علـى الـديكتاتوريين  إسرائيلوالسذاجة أن يعتقد الليبراليون العرب أن    ومن السخف   

وصدقوني لـن   .  والغرب في منطقتنا هو انتشار الديمقراطية أو تشجيع الليبرالية         إسرائيلفآخر ما تبتغيه    
ـ              إسرائيلتعمل   . ا وشـمولية   على اإلطاحة بأي نظام ديكتاتوري عربي إال إذا وجدت بديال أكثـر طغيان

  .فالديمقراطية خط أحمر
ية القديمـة الجديـدة لدمقرطـة       سرائيلوكي نزيل الغشاوة عن عيون المنبهرين بالدعوات األمريكية واإل        

يين سرائيلالمنطقة وتخليصها من ربقة الشمولية واالستبداد، أود فقط أن أذكـر بما قاله أحد السياسيين اإل              
عد سقوط االتحاد السوفياتي وانتهاء مهمتها في مواجهة الـشيوعية   بإسرائيلفقد سئل عن دور    . ذات مرة 

ي آلـوف   سرائيلوالمد االشتراكي في المنطقة العربية، فأجاب بكلمات تتطابق تماما مع كلمات الكاتب اإل            
أمام "  في المستقبل هي حماية األنظمة العربية من السقوط          إسرائيلإن إحدى أهم مهام     : " بن المذكور آنفا  

أي أن هناك تحالفـا عـضويا مفـضوحا بـين الديكتاتوريـة             . ورات شعبية أو انقالبات جماهيرية    أي ث 
هو حمايـة طغاتنـا     " الحبيبة  " ال تتعجبوا، فإن الشغل الشاغل لعدوتنا       . والصهيونية في المنطقة العربية   

ـ       . وجالدينا وفاسدينا ومعذبينا وهادري ثرواتنا وكراماتنا      . " ذب علـيكم  وكل من يقول لكم عكس ذلك يك
  . " قالوا الجمل طلع النخلة، قال هذا الجمل وهذي النخلة

لقد غصت سجوننا العربية الغراء بالمناضلين الحقيقيين ودعاة الديمقراطية والتحرر فقط من أجل عيـون               
العدو، وبالتالي فال تحلموا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية أو تحرير األرض إال بعد أن تتحرروا من نيـر                 

ولعلكم تتذكرون أن عنترة    . سرائيللطغيان واالستبداد ودفنهما إلى غير رجعة، فهما أكبر حام وضامن إل          ا
بن شداد لم يصبح بطال إال بعد أن تخلص من عبوديته، فعندما طلب منه أبـوه أن يقاتـل قـال قولتـه                       

ـ    "كر فأنت حر    : " ، فقال له  "العبد ال يكر يا أبتي      : " الشهيرة بعبـارة  . شكل أسـطوري  ، فانطلق يقاتل ب
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ومعاذ اهللا أن يكون طغاتنـا أحـرارا إال فـي التنكيـل بالـشعوب               ". ال يحررها إال أحرارها     " أخرى،  
  .واألوطان وجعلها لقمة سائغة في فم األعداء والطامعين

. لكن هيهات، ها هي الشعوب تواجه مخرز الطغاة بعيونها بعد أن حطمت جدار الخوف إلى غير رجعة                
ية واإليرانية والعربية التي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فلتـذهب            سرائيللوبيات اإل ولتذهب ال 

إلى الجحيم، وهي، بال شك، ذاهبة ال محالة، ولن تجني غير الخيبة، ألن الشعوب قررت كـنس أنظمـة                   
  .الطغيان المتصهينة إلى مزابل التاريخ

  ١٩/٦/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
  ؟"حماس"هل يجب التكلم مع : "ن فلسطي- "إسرائيل" .٥٠

  بيار بيلو
: ي الراحل إسحق رابين كان يرد على من يأخذ عليه التفاوض مع االرهـابيين             سرائيلرئيس الوزراء اإل  

ورابين، الذي انتقل من االحتراف العسكري الـى العمـل          ". اننا نقيم السالم مع أعدائنا، ال مع أصدقائنا       "
كان يعلم تمامـا    .  المتهورين للسالم، وال كان يعد من الحمائم الساذجة        السياسي لم يكن من هؤالء الدعاة     

، عندما كانت الدولة االعبرية الوليدة تخوض حرب البقاء ضد          ١٩٤٨عام  . ثمن الدم المدفوع في الحروب    
وبعد . يسرائيل كان قائدا لقوات الجيش اإل     ١٩٦٧وفي العام   . سبعة جيوش عربية، كان يقود لواء عسكريا      

 في هذه الحرب على الفيلق االردني الذي أسسه البريطاني غلوب باشا، دخل الى مدينة               إسرائيلصار  انت
  .ي آنذاكسرائيلالقدس القديمة والى جانبه موشى ديان، وزير الدفاع اإل

  "منظمة ارهابية"نظمة التحرير الفلسلطينية م
. ما وقع االثنـان اتفاقيـة أوسـلو        بعد ١٩٩٣ولكن الرجل نفسه هو الذي شد على يد ياسر عرفات عام            

كانتا تعتبران قبل هذه االتفاقية منظمتين ارهـابيتين        " فتح"والحال ان منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة       
فميثاق منظمة التحرير الفلسطينية لم يكن يدعو الى أقل من اختفاء           . محظورتين، يمنع الحوار مع قادتهما    

ت المفاوضات السرية التي خيضت قبل االتفاقية تبعـث اشـارات           وكان.  ومحوهها عن الخريطة   إسرائيل
تؤكد بأن قادتها، وياسر عرفات على رأسها، مستعدون للقبول بتغيير موقفهم والتخلّـي عـن خطـابهم                 

  .الثوري، واعتماد لغة سياسية تنطوي على تسويات وتشجع عليها
هـا ان تتبـاهى بـشيء مـن الـشرعية           التـي يمكن  " حماس"دور الفلسطيني الشرير تلعبه اليوم منظمة       

اما فـي الواقـع،     . ٢٠٠٦الديموقراطية؛ فهي خرجت منتصرة في االنتخابات التشريعية التي جرت عام           
تحكـم الـضفة    " فـتح "تحكم قطاع غزة، فيما السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها منظمة           " حماس"فان  

  .الغربية
اتفاق مصالحة يقضي بتـشكيل حكومـة موقتـة،         " حفت"و" حماس" نيسان الماضي وقعت كل من       ٢٧في  

بعد توقيع هذه االتفاقية مباشـرة، قـام رئـيس الـوزراء            . وبتحديد موعد النتخابات تشريعية ورئاسية    
 إسـرائيل ي بنيامين نتانياهو باطالق النار عليها، وذلك، كما قال، ألنها تهدد الحوار القائم بـين                سرائيلاإل

  .والسلطة الفلسطينية
  الربيع العربيصدمة 

ية الراهنة، أو اي حكومة اخرى تـأتي بهـا انتخابـات            سرائيلمع انه، عاجال ام آجال، على الحكومة اإل       
واألسرة الدولية  ". حماس"جديدة، ان تعترف بأن اي حل يتم التفاوض عليه يجب ان يمر عبر حوار مع                

والثاني هو ان توافـق     .  العنف عن" حماس"الشرط االول هو ان تتخلّى      : تضع من اجل ذلك ثالثة شروط     
  . بالوجودإسرائيلاما الثالث فيقوم على اعترافها بحق . على بنود اتفاقية أوسلو

ولكن هناك اشـارات    . سوف تقبل بهذه الشروط فوراً ومن دون جهود       " حماس"ال أحد يتصور مسبقا بأن      
لخارج، الذي كان يقيم حتـى اآلن       في ا " حماس"فمثال، خالد مشعل، زعيم     . تصدر عنها، علينا التنبه اليها    
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وهذا ". ١٩٦٧على حدود ما قبل العام      "في سوريا، أعلن مرات عدة ان ما يتمناه هو قيام دولة فلسطينية             
: مثل آخـر  . الواقعة بين نهر االردن والبحر المتوسط     " فلسطين الكبرى "التمنّي يقتضي تلقائيا التخلي عن      

 في حال تشكيل حكومـة وحـدة        إسرائيلين على التفاوض مع     مسؤولون فلسطينيون آخرون يبدون موافق    
وهي تمر بالـضرورة بمحطـة      . طبعا ال شيء واضحاً حتى اآلن، والطريق تبقى طويلة امامنا         . وطنية

  ".حماس"ي جلعاد شليط، المحتجز لدى سرائيلتحرير الجندي اإل
" حماس"قياديو  . خلط االوراق كلها  هناك عامل استراتيجي يجب أخذه باالعتبار، وهو الربيع العربي الذي           

والمناخ السياسي في هذه االمارة الخليجية يختلف تماما عن ذلك الذي           . غادروا دمشق واستقروا في قطر    
والقادة السنة للحركة الفلسطينية مقربون من االخـوان المـسلمين ويـشعرون            . يسود العاصمة السورية  

  . التنظيم االخواني من الحكومة العلوية التي تقمعهمبالتضامن مع المنتفضين السوريين، األقرب الى
ولكن من الضروري ايضا ان يوضع النار علـى         . كل هذه العوامل يمكن لها ان تحرك الخطوط الساكنة        

  ....وعاء المفاوضات
  ٩/٦/٢٠١١مجلة لوبوان 

  ١٩/٦/٢٠١١، المستقبل، بيروت
  

  يسرائيلإلا - على أوباما في حل الصراع الفلسطينيالتعويلأوهام  .٥١
  أسعد غانم

يين، إسـرائيل شهدت حيثيات االنتخابات الرئاسية األميركية األخيرة نوعا من إعادة االمل لفلـسطينيين و            
وحتى نشطاء دوليين حول إمكانية أن يؤدي انتخاب باراك أوباما إلى دفع حقيقي باتجاه حـل الـصراع                  

لقد بني هذا االمل علـى      . إسرائيلية إلى جانب    ي، أو على األقل إقامة دولة فلسطين      سرائيلاإل-الفلسطيني
الخلفية التي ينتمي اليها أوباما، مثل حقيقة أنه ينتمي إلى األقلية السوداء، وله ارتباطات عائلية مـسلمة،                 
وعالقات شخصية مع عرب وفلسطينيين من أمثال إدوارد سعيد ورشيد خالدي وآخرين، وهو ناشط فـي                

 في مناطق مسؤولياته قبل انتخابه كرئيس، وحتى حقيقة كونه قام بجمـع             الدفاع عن حقوق المستضعفين   
أموال الدعاية االنتخابية من الجمهور الواسع ولم يعتمد أساسا على أموال الشركات الكبرى والمتمولين،              

  . كجزء منهمإسرائيلوداعمي 
دنا العربية على حد سواء،    بعد االنتخابات نشط بعض المراقبين العرب وغيرهم، القاطنين في الغرب وبال          

بتحليالتهم على خلفية انتخاب باراك أوباما، ورأوا أن هذا الرئيس سوف يكون مختلفًـا عمـن سـبقوه،                  
 بالمرصاد، وتعتبرها تهديـدا     سرائيلوخصوصا عن سلفه جورج بوش االبن، وأن إدارته سوف تقف إل          

 العربية والعالم اإلسالمي، وأفهمنا البعض أن       مصيريا لمصالح الواليات المتحدة اإلستراتيجية في المنطقة      
 سوف تخر راكعة أمام أوامر تأتيها من داعمها األكبر وحليفها اإلستراتيجي، كل ذلك من غيـر                 إسرائيل

  .أي دليل مادي يؤكد مزاعم هؤالء، غير الخلفية العامة التي ذكرنا جزءا منها آنفًا
الخطوات العينية التي اتخذها أوباما، وأشارت بوضوح إلى        ولم يقبل هؤالء بغير هذا التحليل بالرغم من         

؛ فمثالً، أدت   إسرائيل أن يحدث اختراقًا جديا في السياسة األميركية تجاه          -وربما ال يستطيع  -أنه ال ينوي    
.  لتعيينات معينة كان ينوي أوباما اجراءها إلى تغيير رأيه وتعيين بـدائل            إسرائيلاالنتقادات من مؤيدي    

ه التعيينات التي لم تحدث هي نيته تعيين روبرت مالي مستشارا في حملته االنتخابية، ومالي عمل                أهم هذ 
مستشارا في إدارة الرئيس كلينتون، وكان حاضرا إبان قمة كامب ديفيد بين عرفات ورئـيس الـوزراء                 

ـ              سرائيلاإل ات بتخريـب  ي، وشاهد عن كثب كيف زور رئيسه ما جرى خالل المباحثات، واتهامـه لعرف
ية إجرامية تجاه الشعب الفلسطيني خالل انتفاضة األقـصى،         إسرائيلالمحادثات، وتمهيده بذلك لممارسات     

 والسفير األميركـي الـسابق فـي        سرائيلوالنية لتعيين تشارلز فريدمان، الدبلوماسي المخضرم الناقد إل       
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ارة أوباما وتغيير النوايـا علـى       السعودية، لمنصب رئيس المجلس القومي للمخابرات األميركية، في إد        
  ).١( بتحيزه للموقف العربي إسرائيلخلفية اتهام فريدمان من قبل مؤيدي 

، وعلى رأسهم هيالري كلينتون كـوزيرة       سرائيلمن ناحية ثانية فقد جرت تعيينات لمؤيدين معروفين إل        
ية مثـل تعيـين رام      ائيلسـر الخارجية، وتعيينات أخرى في مواقع رئيسية لمؤيدين معروفين للمواقف اإل         

عمانويل كمدير لطاقم البيت األبيض، وتعيين ديفيد إكسلرود كمستشار إعالمي، ودينيس روس كمسؤول             
ملف الخليج وإيران، وعشرات التعيينات األخرى التي ال يتسع المقال لسردها لمراكز حساسة ومهمة في               

 هو الفيصل بالنسبة    إسرائيل، وبأن ما ترضاه     إسرائيلاإلدارة، بحيث تثبت مسبقًا بأنه تنازل عن مواجهة         
  .له وإلدارته

 إسـرائيل ولكن، بما أن التعيينات نفسها لم تقنع هؤالء بأن أوباما ال يختلف عن أسالفه في التعامل مـع                   
وحل الصراع، فهناك حاجة لعرض وجه آخر من تعامل أوباما مع مسألة حل الصراع، وأعني تحديـدا                 

ميركي القدير في شؤون المفاوضات وفض النزاعات، جـورج ميتـشل، كمبعوثـه             تعيينه للسيناتور األ  
  .يين والفلسطينيينسرائيلالخاص للمفاوضات بين اإل

لقد قام أوباما بتعيين ميتشل كمبعوثه الخاص لحل الصراع في الشرق االوسط بعد أسبوعين من استالمه                
بروتستانت الموالين لبريطانيـا والكاثوليـك      الرئاسة، مستلهما من تجربة ميتشل في فض الصراع بين ال         

لقد نجح ميتشيل خالل عامين من المفاوضـات الجديـة          . الموالين للجمهورية اإليرلندية في شمال أيرلندا     
في ايصال الطرفين المتصارعين إلى اتفاق تاريخي عرف باتفاق بلفاسـت أو اتفـاق              ) ١٩٩٨-١٩٩٦(
  ".الجمعة العظيمة"

مال أيرلندا استعمل ميتشيل تكتيكات محددة اليصال الطرفين إلى توقيع االتفـاق؛            أثناء المفاوضات في ش   
فمثالً قام بوضع إطار زمني محدد، والحصول على التزام بوقف العنف، واللجـوء إلـى المفاوضـات،                 
والقبول بالحسم الديمقراطي، وإشراك كل أطراف النزاع بما في ذلك القوى التي كانت غير شـرعية أو                 

إال أن أهم ما ساعد ميتشل في الوصول إلى حل في شمال أيرلندا كانت عوامل لها عالقة بدوره                  . ةإرهابي
حيادية الواليات المتحـدة فـي الـصراع بـين          : كطرف ثالث، وعلى رأس هذه العوامل يمكن أن نذكر        

األطراف المتنازعة، ووضع مشروع واضح للمصالحة وأسسها وقواعدها من خـالل اتبـاع مركبـات               
  .سية في تفاهمات واضحةأسا

يين والفلسطينيين، وحثَّ االدارة األميركية على وضع       سرائيلأجرى ميتشل جوالت من المحادثات بين اإل      
برنامج واضح للحل، ودفعها التخاذ مواقف متوازنة بين األطراف؛ فطلب مثالً من الـسلطة الفلـسطينية             

 ضد المقاومة الفلـسطينية، وفعـالً قامـت         إسرائيلااللتزام بمنع عمليات المقاومة، والتنسيق األمني مع        
 وقف االسـتيطان،    إسرائيل طلب من    -وبالتنسيق مع الرئيس  -السلطة الفلسطينية بذلك، في المقابل فإنه       

 رفضت ذلك، وقامـت بعمليـات اسـتيطان         إسرائيلوالتوقف عن خلق واقع جديد على األرض، إال أن          
انة اإلدارة األميركية وممثليها، مـن قبيـل إعـالن خطـط            وإيجاد واقع جديد، حتى من خالل تعمد إه       

  . استيطانية خالل زيارة نائب الرئيس، جوزيف بايدن، للقدس
 أو إلزامها بشئ جدي للوصول إلـى تـسوية فـي            إسرائيلوكما هو معروف فإن ميتشل فشل في إقناع         

فـي إقنـاع أوبامـا باتخـاذ        على خلفية عدم نجاحة     ) ٢٠١١أيار  / مايو ١٣يوم  (المنطقة، وقدم استقالته    
بذلك تشير استقالة ميتشيل إلى ذروة تُمثل عدم قدرة، أو عدم           . سرائيلإجراءات ومواقف عينية ملزمة إل    

  . على الرضوخ لمتطلبات التسويةإسرائيلرغبة، اإلدارة األميركية الحالية في تنفيذ أية خطوات تجبر 
في مواقف أوباما منذ توليه الرئاسة، وعلى خلفيـة         وربما أكثر من ذلك، إذ تشير التطورات التي حدثت          

التوقعات منه قبل انتخابه كرئيس أميركي، وصوالً إلى خطابيه األخيرين فـي مقـر وزارة الخارجيـة                 
، إلى أنه في حالة انزياح دائم إلى درجة تبني المواقـف            )٢٠١١أيار  /مايو(األميركية وفي اجتماع إيباك     

  .ي متطرف برئاسة بنيامين نتنياهووم ائتالف يمينية التي يمثلها اليسرائيلاإل
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  تداعيات الثورات العربية على الموقف األميركي تجاه القضية الفلسطينية
يعتقد البعض بأن الثورات العربية أنضجت ظروفًا أكثر الحاحا مما سبقها لحمل الواليات المتحدة علـى                

، ومن الممكن أن نستشف أن هذا الموقف يعتمد         )٢( إسرائيلالدفع باتجاه حل الصراع بين الفلسطينيين و      
  :على المبررات التالية

الثورات العربية تشكلت على خلفية تفاقم األوضاع العربية داخليا وخارجيا، أي أن المواطنين فـي               : أوال
الدول العربية وصلوا الى مستويات عالية من عدم الرضى عن سياسات حكوماتهم بما في ذلك كـل مـا    

، وكذلك مواقـف الواليـات المتحـدة        إسرائيل بمواقف الحكومات السابقة من القضية الفلسطينية و       يتعلق
، ولذلك من األفضل لإلدارة األميركية تحريك المحادثات السلمية والمبـادرة           سرائيلالمؤيدة أتوماتيكيا إل  

  .إلى وضع نهاية للصراع
ي عن الكرامة، التي تمثل هدرها فـي سياسـات          أحد أهم عوامل الثورات العربية هو البحث العرب       : ثانيا

 إسـرائيل على رأسها السياسات األميركية تجاه العرب عموما، والقضية الفلسطينية و         -داخلية وخارجية   
: خصوصا، وعلى اإلدارة األميركية اإلسراع في إصالح سياساتها تجاه إحدى أهـم القـضايا العربيـة               

  .إسرائيلالصراع مع 
ميركي من الثورات العربية حسن مكانة الواليـات المتحـدة مرحليـا، وعلـى اإلدارة               الموقف األ : ثالثا

األميركية االستفادة من هذه الصورة وتثبيتها، كمن يدافع فعال عن حقوق الشعوب من خـالل التـسريع                 
  .بوضع نهاية لمعاناة الفلسطينيين

ؤدي إلى خيارات سياسـية معاديـة       عدم وجود أفق لحل سياسي قد يفاقم األوضاع موضوعيا، وي         : رابعا
 خصوصا، في االنتخابات المزمع إجراؤها في الـدول التـي           إسرائيلللغرب عموما وللواليات المتحدة و    

جرت بها ثورات وتغييرات سياسية، أو حتى في الدول التي وعدت بإجراء إصالحات وعلـى رأسـها                 
  .إجراء انتخابات نزيهة، كاألردن على سبيل المثال

 التشجيع العربي الرسمي والشعبي لتدخل الغرب في ليبيا هو إشارة إلى استعداد لقبول التعامل مع                :خامسا
الغرب على خلفية تقديم المصالح المشتركة، والعرب اآلن أكثر قبوالً لتدخل أميركي فعال ألجـل حـل                 

  . إسرائيلالصراع مع 
 فـي مبنـى وزارة      ٢٠١١أيـار   /يو مـا  ١٩أتى خطاب الرئيس األميركي، باراك أوباما، يوم الخميس         

، ٢٠١١أيـار   / مـايو  ٢٢ يوم األحد    سرائيلالخارجية األميركية، وخطابه أمام منظمة إيباك المناصرة إل       
، وليستمر في نفس إستراتيجية العمل التي اتبعها سابقوه، بيل كلينتون وجـورج             )٣(ليضع حدا للتكهنات    

يرات طفيفة في بعـض الجوانـب أعنـي أن الـرئيس           بوش، في التعامل مع القضية الفلسطينية، مع تغي       
  :األميركي عرض في موقفه خالل الخطاب خمسة أبعاد تسترعي اإلشارة

الدولة اليهوديـة أو    : ي بشكل شبه كامل في كل القضايا التي عرضت        سرائيلتبنى أوباما الخطاب اإل   : أوال
أن رغبتهم بالـسالم جديـة،      ) مرة أخرى  (الدولة القومية للشعب اليهودي، مطالبة الفلسطينيين بأن يثبتوا       

القبول ببقاء غالبية المستوطنات مكانها مع تبديل أراضٍ، التراجع في مسألة مستقبل القدس علـى األقـل                 
 العودة إلى حـدود     إسرائيلورغم أنه طرح على     . مقارنة مع اإلجماع الدولي وموقف حلفائه األوروبيين      

؛ حيث  "اإليباك" هذا الموقف غداة يومه خالل خطابه في مؤتمر          حزيران فقد تراجع عن   /الرابع من يونيو  
 إليها، وأن هنالك    إسرائيل هي المبدأ ولكنه ال يقبل بعودة        ١٩٦٧أوضح موقفه بأنه يقصد أن تكون حدود        

  .حاجة للتبادل لضم الكتل االستيطانية
 والفلسطينيين كمـا  سرائيلإلن تقدم الواليات المتحدة على وضع مشروع متكامل لحل الصراع بين      : ثانيا

، )٤(أمل الكثيرون؛ فحّل الصراع مرتبط بالمفاوضات المباشـرة وبتبعـات الخطـوات علـى األرض                
وبالتالي فإن ما سوف يحكم النتيجة هي القدرات الخاصة لكل طرف، بنيته السياسية وميزان القوة بـين                 

ما جرى حتى اآلن من مسار لـم يـؤد     ولن يضيف أي شئ على       إسرائيلعمليا هذا ما تريده     . األطراف
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برأيي هذا هو السبب المباشر والرئيسي الستقالة مبعوث الرئيس األميركـي الخـاص             . إلى إنجاز اتفاق  
لمحادثات السالم، جورج ميتشل، من منصبه لكونه أيد عرض خطة أميركية متكاملة للتسوية بينما مـال                

ي ممثالً في موقـف دنـيس روس داخـل          سرائيلبي اإل  واللو إسرائيلالرئيس األميركي إلى تأييد موقف      
  .اإلدارة األميركية من هذا الموضوع

أي إبقـاء بعـض الكتـل       (الواليات المتحدة تدعم قيام دولة فلسطينية مع تغييرات فـي الحـدود             : ثالثا
لن ، عندما أع٢٠٠٣، وهي مقولة أعلن عنها سابقًا الرئيس ألميركي جورج بوش عام          )االستيطانية مكانها 

يكمن التغيير الجزئي الذي ورد في خطاب أوباما في تحديد أوضح من            . رؤيته بشأن إقامة دولة فلسطينية    
ية وافق عليها الفلسطينيون مرغمون وجزئيـا       إسرائيلالماضي للمعالم الجغرافية لهذه الدولة، وهي رغبة        

  .٢٠٠٩من خالل محادثات عباس مع أولمرت قبل تنحي األخير عن السلطة عام 
قام الرئيس األميركي بتوجيه ضربة سياسية عينية للجهود الفلسطينية إلعالن دولة فلسطينية فـي              : رابعا

 وعرضها على الجمعية العمومية أو مجلس األمن للحصول على اعتراف دولـي بهـذه               ٢٠١١سبتمبر  
 عبـاس، القيـادة     بعد خطاب أوباما تناولت وسائل اإلعالم خبر دعوة الرئيس الفلسطيني، محمود          . الدولة

الفلسطينية إلى اجتماع طارئ؛ إذ فهمت القيادة الفلسطينية أن النتيجة السياسية والمباشرة الوحيدة لخطاب              
أوباما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هي ضرب برنامجهم الوحيـد علـى الـساحة، وتبنـي الموقـف          

  .للشعب الفلسطيني أو حتى للعالمي كامالً، وإبقاؤهم بالتالي بدون أي برنامج يقدم سرائيلاإل
حدد الرئيس األميركي في خطابه قضيتي الحـدود واألمـن كقـضايا يجـب إنجازهـا خـالل                  : خامسا

 والفلسطينيين، وطلب تأجيل قضيتي الالجئين والقدس، وقال بـشكل          إسرائيلالمفاوضات المفترضة بين    
 لقد أدرك عمليا الرئيس األميركي أنه ال يمكن         .إن إنجاز اتفاق سالم حاليا ال يعني نهاية الصراع        : مباشر

للفلسطينيين بعدم انتظار حل كـل قـضاياهم        : إنهاء الصراع في المدى المنظور، وبعث برسالة مزدوجة       
 بأن تفهم أن االتفاق المتاح ال يمكن أن ينهي الصراع كمـا أرادت              سرائيلخالل المفاوضات الحالية، وإل   

، أو حتى من خالل موقف نتنياهو الذي اشترط في          ٢٠٠٠ب ديفيد عام     من خالل مفاوضات كام    إسرائيل
ضرورة أن يضع االتفـاق بيننـا حـدا للنـزاع     "، )٥) (٢٠١١أيار / مايو ١٦يوم  (خطابه أمام الكنيست    

  ".  إسرائيلوللمطالب الموجهة إلى 
ء دولي مـع موقـف      هذا الموقف المعلن رسميا، يعني خروجا عما كان مفهوما ضمنيا، وكان محل التقا            

يين، الذين أدركوا بعد أوسلو أن أي اتفاق ال يشمل حل ما تمخـضت              سرائيلالكثيرين من الفلسطينيين واإل   
 إسرائيلكما حدد أوباما أن الجهود الفلسطينية الدولية لعزل         ). ٦( لن يكون حالً نهائيا      ١٩٤٨عنه حرب   

جهود الفلسطينية لإلعالن عن دولة معترف بهـا        لن تنجح في إقامة دولة فلسطينية، في إشارة منه إلى ال          
  .٢٠١١أيلول /في سبتمر

مبدئيا ال يبدو أن اإلدارة األميركية قد تُبادر قريبا إلى اتخاذ موقف حازم من خالل وضع خطة متكاملة،                  
سة  في أروقة الـسيا    سرائيلوبالطبع فإن اقتراب موعد انتخابات الرئاسة األميركية، وقوة اللوبي المؤيد إل          

، ... ألسباب مختلفة منها الديني والـسياسي والثقـافي، إلـخ          سرائيلاألميركية، والدعم الشعبي الواسع إل    
 بالنسبة لمستقبل الصراع أمرا صعبا إن لم يكن مـن           إسرائيليجعل من إمكانية فتح مواجهة مع حكومة        

مدى قد تكون ممكنة في ظـل       إال أن عملية تغيير بعيدة ال     . ضروب المستحيل في السنوات القليلة القريبة     
تكون رأي عام عربي ديمقراطي داعم للقضية الفلسطينية، ومستعد لمواجهة اسـتمرار الـدعم الكامـل                

 من خالل تكوين سياسات وإستراتيجيات عربية أكثر تشددا ومدعومـة ببعـد شـعبي وطنـي                 سرائيلإل
  .وديمقراطي

ن إدارة أوباما مختلفة عن اإلدارات التي سبقتها في         إن الترويج لمقولة أ   : فالخالصة إذن تُفضي إلى القول    
الفلسطيني هي أوهام وأماني أكثر من أي شئ آخر؛ إذ ال يوجد أي دليل              -يسرائيلالتعامل مع الصراع اإل   

مادي قوي وواضح وعيني يثبت أن االدارة الحالية تختلف عن اإلدارتين اللتين سبقتاها، وأعني إدارة بيل                
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ج بوش االبن، والحقيقة هي أن التطورات الطبيعية للموقف األميركي الذي تغير منذ             كلينتون وإدارة جور  
كلينتون باتجاه قبول إقامة دولة فلسطينية، والدفع باتجاه إعادة تقسيم القدس، وتبعه بوش في موقف أكثـر            

إلى وضوحا من قضية إقامة الدولة، ووقف االستيطان كجزء من خارطة الطريق، كانت يجب أن تؤدي                
تعامل أميركي أكثر جدية من موقف إدارة أوباما الحالي، وبذلك فيمكن االستنتاج منطقيا أن موقف إدارة                

اقامة الدولة ووقف االستيطان وتقـسيم      : أوباما أقل صالبة وأقل تقدما في مسائل الصراع األساسية، مثل         
لة ملقاة على عاتق أوبامـا، قبـل أن         إثبات غير ذلك هو مسأ    . القدس، من مواقف اإلدارتين اللتين سبقتاه     

يدخل في معركة االنتخابات الرئاسية ويبقينا على أمل التغيير بعد جولة االنتخابات، التي سـوف تـأتي                 
ي سـرائيل إلخ، فيما يبقـى الـصراع اإل      ...بعدها معارك انتخابات أخرى للكونغرس، وحكام الواليات،        

  .الفلسطيني مستمرا
  لضيق المساحةتم حذف اإلشارة للمصادر *

  ١٨/٦/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  فصل دحالن وقصة الشراكة مع عباس .٥٢

  ياسر الزعاترة
)  دحالن -عباس( وحتى وقت ال يبدو بعيدا، كان مصطلح         ٢٠٠٢طوال سنوات، ربما امتدت ما بين عام        

توحد في مواجهة الراحل    سائدا في الخطاب السياسي، لكأننا إزاء ثنائي ال تنفصم عراه، فهو الثنائي الذي              
ياسر عرفات، بدءا بمحاولة انقالب مسلح عليه نفذها دحالن ودعم عباس، وربما قبل ذلك عبر رفض ما                 

  .يعرف بعسكرة االنتفاضة، وليس انتهاء بالهجوم المتواصل على حركة حماس
مرت في الـرجلين    من الواضح أننا إزاء شراكة فرضتها معادالت السياسة، السيما أن الجهات التي استث            

هي ذاتها، أعني الغرب والواليات المتحدة، برضا وربما بطلب من الدولة العبرية، وبالطبع بعـد قـرار                 
شارون التخلص من عرفات والذهاب نحو ما يعرف بالحل االنتقالي بعيد المدى الذي بدأ باالنسحاب من                

  .لةغزة كمرحلة أولى، وصوال إلى حدود الجدار كحل يمتد لسنوات طوي
نتذكر أن المستثمرين إياهم قد سعوا لفرضهما على عرفات في حياته بعد محاصرته فـي رام اهللا، وقـد                   
نجحوا بالفعل، كما فرضوا عليه سالم فياض وزيرا للمالية أيضا، لكنه ظل ينـاور بطرقـه المعهـودة،                  

ضت تاليا إلـى تمريـر      فكانت النهاية التي منحها النظام المصري الغطاء مقابل دعم التوريث، والتي أف           
  .القيادة بيسر وسهولة إلى محمود عباس بشراكة مع دحالن وفياض

كان (كان منطق االستثمار في دحالن يستند أوال إلى سيطرته شبه المطلقة على تنظيم فتح في قطاع غزة                  
كة ، ومن ثم قدرته على التصدي لحر      )جبريل الرجوب هو الشخص المقابل له في الضفة خالل التسعينات         
أما عباس فكان في حاجة لدحالن من       . حماس كما اتضح خالل تجربة التسعينات بعد إنشاء سلطة أوسلو         

  .أجل تثبيت وضعه الداخلي في الحركة، هو الذي لم يعرف عنه االهتمام بالتنظيم والعمل الشعبي
ظام الرأسين ال يمكن    بعد استقرار عباس في سدة الرئاسة، بدأت معادلة السياسة والحكم تأخذ مفاعيلها، فن            

أن يستمر، ال في السلطة وال في أية دولة أو حتى مؤسسة عادية، وال بد أن ينتهي إلى الصدام وكـسر                     
  .أحدهما لآلخر، أو انحناء أحدهما على نحو يلغي معادلة الرأسين

قـه فـي    التي خسرتها فتح لتبقي دحالن ندا للرئيس تبعا للفوز الكبير الذي حق           ) ٢٠٠٦(جاءت انتخابات   
غزة قياسا بسقوط رؤوس كبيرة في فتح، لكن وقتا طويال لم يكد يمضي حتى بدأت مرحلة التقهقر إثـر                   

، وها هو دحالن في رسالته يتهم عباس بما         ٢٠٠٧الحسم العسكري الذي نفذته حماس منتصف حزيران        
مكانات الماديـة   توجيه جزء كبير من اإل    «يشبه الصراحة بالتواطؤ مع الحسم العسكري عبر ما قال إنه           

وربط ذلك بتصريحه قبل يومين من االنقالب       !! والتسليح لحرس الرئاسة، ثم إخراج الحرس من المعركة       
  .»!!!)بأنه ال يستطيع لوم أحد األطراف، وإنه يناشد الطرفين وقف القتال(
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ن قد بقـي    عند هذا المنعطف، ومع خروجه من معقله القوي في القطاع، لم يعد باإلمكان القول إن دحال               
رأسا ينافس عباس الذي خرج بدوره من اللعبة بقوة استثنائية كرئيس للسلطة والمنظمة واللجنة المركزية               
في آن، لكن نجاح دحالن في اختراق اللجنة المركزية ومعه عدد من أنصاره، ومالمح تغلغله في الضفة                 

ستمرار سيطرته على تنظيم غـزة      من خالل المال، مع ا    ) وشرائه لبعض أجنحة كتائب األقصى    (الغربية  
من الخارج، كل ذلك لم يلبث أن أخذ يخيف الرئيس، السيما أن معلومات قد تـوفرت يـصعب الجـزم                    
بصحتها تقول إن دحالن يحضر النقالب، وعندما ضرب األخير على الوتر الحساس للرئيس ممثال فـي                

  .نشاطات أبنائه االقتصادية، لم يعد ثمة مناص من مواجهته
ال تعـرف تفاصـيلها، لكنهـا       » عشائرية« المحاولة األولى قبل شهور، ويبدو أنها انتهت بتسوية          كانت

تضمنت إنكار دحالن التعرض لنجلي الرئيس، مع يد عليا لألخير، ويبدو أن الرئيس قد مال من جديـد                  
م إلى إقصاء الرجل والتخلص من الصداع الذي يسببه عبر جراحة تمثلت في فصله مـن الحركـة بـته                  

  .كما قيل، مع تحويله للنائب العام من أجل التحقيق معه» فساد وقتل«
من الصعب القول إن القصة قد انتهت على هذا النحو، وتراث فتح على صـعيد المعـارك الداخليـة ال                    
يمنحنا فرصة الجزم بنهايتها، السيما أن الرجل المستهدف ليس شخصا عاديا يمكـنهم الـتخلص منـه                 

ع نبيل عمرو أو نصر يوسف أو سواهما ممـن اسـتُبعدوا فـي انتخابـات اللجنـة                  بسهولة، كما وقع م   
بجهد كبير وبمئات الماليين لن تتخلى عنـه        ) أعني دحالن (المركزية، كما أن الجهات التي استثمرت فيه        

وال تسأل بعد ذلك عـن قوتـه   . بهذه السهولة، هي التي تدرك فوائد وجوده من الناحية األمنية والسياسية       
ذاتية ممثلة فيما يمتلكه من أموال ومعلومات ووثائق، وما ذكره في رسالته األخيرة بخصوص أموال ال                ال

حـوالي  (وأموال حركة فـتح     )  مليون دوالر  ٣٠٠مليار و (يعرف مصيرها تتمثل في صندوق االستثمار       
  .، دليل على ذلك) ممتلكات عينية٣٥٠ مليون دوالر نقدا و٢٥٠

األخيرة هو ما يتعلق بمحاولته تقديم نفسه كمنقـذ   » العرمرية«ة دحالن ورسالته    لعل األكثر إثارة في قص    
وإنها لثورة حتى النصر، شعار كدنا ننساه فـي عهـد           «لحركة فتح، كما هو حال قوله في نهاية الرسالة          

  .، متجاهال مواقفه على صعيد التفاوض والتنسيق األمني»الرئيس أبو مازن
التي ال  )  عباس -دحالن  (ا وخطابا وسياسات ومواقف، وهي أكبر من ثنائية         إنها أزمة حركة فتح؛ تنظيم    

تغادر لعبة المنافسة الشخصية، وما لم تبادر القوى األخرى، وفي مقدمتها حماس إلى تجـاوز الحركـة                 
فرصة استعادتها كحركة تحرر تبـدو      (وبرنامجها المنسجم مع مسار السالم االقتصادي لصاحبه نتنياهو         

 فإن الوضع سيبقى على بؤسه المقيم إلى أن يفجر الشارع الفلسطيني انتفاضته الثالثة، وتبـدأ                ،)مستحيلة
  .مرحلة جديدة تنسجم مع الربيع العربي وتحوالته الرائعة

   ١٩/٦/٢٠١١، الدستور، عمان
  
  ينبغي محادثة حماس .٥٣

  العقيد المتقاعد شموئيل غوردون
ي، برغم أنه ليس ولدا وليس مختطفا بـل جنـديا           سرائيلأسر جلعاد شليط جرح فاغر فاه في المجتمع اإل        

بيننا اختالفات في الرأي في شأن ثمن االفراج عنه؛ ومن الواضح لكل ذي لـب               . أسيرا في يد عدو لدود    
تقريبا أن هناك حدا أقصى للثمن، فعلى سبيل المثال يخيل إلي أنه ال يوجد أحد مستعد لنقل كيرم شـالوم                    

إن نقاش ثمن االفراج عنه شرعي وهو نقاش في التناسـب ال            . ابل االفراج عنه  أو كفار عزة لحماس مق    
  .في المبدأ

 نجحت السلطة في اقناع الجمهور بأن العقبة الوحيدة هي عناد قادة حماس غير المستعدين للمصالحة في                
مـن  ليست الفروق اليوم كبيرة لكن مخاوف من سـوابق و         .  عن كثير من مواقفها    إسرائيلحين تنازلت   
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فكـل  . ال توجد قرارات عادلة تماما    . تقوية حماس واعتبارات سياسية ومعنوية تُصعب االتفاق االيجابي       
  .قرار يتضمن مزايا ومساويء

النـه كيـف    :  تصر منذ سنين على أن تجري مع حماس تفاوضا غير مباشر           إسرائيل.  هنا تبدأ المشكلة  
ألقسى؛ ومع اولئك الذين يطلقون قذائف صاروخية       يمكن أن نجري تفاوضا مباشرا مع أعدائنا اللدودين ا        

كال لن نوافق على محادثة حماس، ولن نجلس الى المائدة نفـسها            . لقتل شيوخنا ونسائنا واطفالنا األبرياء    
  .ولن ننشيء صالت مباشرة باولئك الذين يقررون هل سيفرج عن شليط

دت ابنها من المدرسة؟ وهـل حـاول         هل حاولت امرأة ما أن تجري تفاوضا غير مباشر مع معلمة طر           
أحد ما أن يجري تفاوضا غير مباشر مع لجنة العمال في شركته في أجور العمال؟ يفشل كل من يحاول                   
ذلك تقريبا، فاذا كان االمر كذلك فلماذا يجرى تفاوض غير مباشر في االفراج عن شليط؟ وكيف يستطيع                 

  .افات للجانبين أن يحرز االفراج عن الجندي األسير؟وسيط ال يعرف اللغة والعادات والحساسيات والثق
نزلت الوفود فـي    .  سنة أجرينا في رودوس مفاوضات مع الدول العربية في وقف اطالق النار            ٦٢ قبل  

الفندق نفسه وفي الطابق نفسه والتقت على تفاوض مباشر؛ وبعد صعاب كثيرة وقع على اتفاقات وقـف                 
  .شر تأثير حاسم في النتيجةوكان للتفاوض المبا. اطالق النار

لكن االفراج عنه بمحادثات مباشرة قد يؤثر ايضا في احتمال محادثـات            .  االفراج عن شليط هدف مهم    
 وسلطة فلسطينية موحدة من فتح وحماس، وفيما يتعلق بهذا الهدف فان الفروق فـي               إسرائيلمباشرة بين   

  .قضية شليط ال أهمية لها
المحادثات مع الفلسطينيين وأن نحث قُدما االفراج عـن شـليط، ولتمهيـد              من اجل أن نكسر الجليد في       
االختالفـات  . يجب علينا االنتقال الى تفـاوض مباشـر فـي الحـالتين           . طريق يحتاج الى تغيير ثوري    

هل حماس غير موجودة ألننا ال نجري معهـا تفاوضـا           . الدبلوماسية تبدو قزما قياسا باالنجاز المطلوب     
من أراد اتفاقا مع الفلسطينيين، ومن أراد االفراج عن شـليط،           . نظمة حية وقائمة موجودة   مباشرا؟ إن الم  

  .يجب عليه أن ينتقل الى محادثات مباشرة
بدل أن يطلـب الـى      .  لكن السلطة عندنا عالقة في جمودها وغير قادرة على الخروج الى طريق جديد            

االنتقال الى مسار جديد واعـد وهـو المحادثـات          الحكومة أن تتخلى أكثر فأكثر ينبغي أن يطلب اليها          
  .لسنا أوائل من نحادث منظمة ارهابية ولسنا اآلخرين بيقين. المباشرة

  ١٧/٦/٢٠١١هآرتس 
 ١٧/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .٥٤

  
  ١٩/٦/٢٠١١الراية، الدوحة، 


